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Báo cáo này ���c Ngân hàng Phát tri�n Châu Á (ADB), B� Phát tri�n Qu#c t� V��ng 
qu#c Anh (DFID), Ngân hàng H�p tác Qu#c t� Nh�t B�n (JBIC), Ch��ng trình Phát tri�n Kinh t� 
T� nhân Mê-kông (MPDF) c�a Công ty Tài chính Qu#c t�, Ch��ng trình Phát tri�n Liên H�p 
qu#c (UNDP), C� quan Phát tri�n Qu#c t� Hoa K0 (USAID) và Ngân hàng Th� gi�i (NHTG) 
cùng so�n th�o. M�t s# nhà tài tr� �ã ti�n hành các phân tích chính cung c	p các t� li�u ��u vào 
r	t b  ích cho vi�c so�n th�o báo cáo, trong �ó D� án Nâng cao Hi�u qu� Th� tr��ng cho Ng��i 
nghèo c�a ADB, Sáng ki�n nâng cao n�ng l�c c	nh tranh c
a Vi�t Nam c�a USAID và �ánh giá 
Môi tr��ng ��u t� c�a Ngân hàng Th� gi�i là nh1ng n�i dung n i b�t. Các nhà tài tr� tham gia 
so�n th�o báo cáo này c2ng �ã �óng góp nh1ng t� li�u then ch#t thông qua các nghiên c�u phân 
tích c� th�, trong �ó có �ánh giá th��ng k0 Sáng ki�n chung Vi�t Nam – Nht B�n c�a JBIC, các 
báo cáo Th�o lun v� Khu v�c Kinh t� T� nhân c�a MPDF, nghiên c�u v' tác ��ng c�a vi�c gia 
nh�p T  ch�c Th��ng m�i Th� gi�i (WTO) c�a Oxfam Anh, r	t nhi'u nghiên c�u c�a các c� 
quan thu�c Liên Hi�p Qu#c nh� T  ch�c Lao ��ng Qu#c t� (ILO), công tác xây d�ng s# li�u t�i 
T ng c�c Th#ng kê do Ngân hàng Th� gi�i và các nhà tài tr� khác tham gia h% tr�. 

Các nhà tài tr� tham gia vào vi�c xây d�ng báo cáo chung này còn cung c	p thông tin và 
h��ng d3n cho toàn b� quá trình l�p báo cáo thông qua Ban Ch� ��o g-m có Kanokpan Lao-
Araya (ADB), Alan Johnson (DFID), Yuho Hayakawa, (JBIC), Nguy,n Ph��ng Qu0nh Trang 
(MPDF), Jonathan Pincus (UNDP) và Dennis Zvinakis (USAID).  

Báo cáo nh�n ���c s� tham gia �óng góp ý ki�n v�i t� cách cá nhân c�a các nhà nghiên 
c�u và chuyên gia th�c ti,n c�a Vi�t Nam ���c th�c hi�n thông qua Ban �ánh giá g-m có Ti�n s4 

inh V!n Ân (Vi�n qu�n lý Kinh t� Trung ��ng, VQLKTT/), Ông Nguy,n M�nh C��ng (B� 
Lao ��ng, Th��ng binh và Xã h�i, BL
TBXH), Ông 
% 
�c 
ôi (B� Tài nguyên và Môi 
tr��ng, BTNMT), Lu�t s� Tr�n H1u Hu0nh (Phòng Th��ng m�i và Công nghi�p Vi�t Nam, 
VCCI), Bà Ph�m Chi Lan (Ban Nghiên c�u c�a Th� t��ng, PMRC), Ti�n s4 
5ng Kim S�n (B� 
Nông nghi�p và Phát tri�n Nông thôn, BNN&PTNT), Ti�n s4 Nguy,n Th*ng (Vi�n Khoa h.c Xã 
h�i Vi�t Nam, VKHXH) và Ph�m 
ình Thuý (T ng c�c Th#ng kê, TCTK). 

M�t s# cá nhân và nhóm nghiên c�u �ã th�c hi�n ho5c ph#i h�p th�c hi�n các nghiên c�u 
phân tích cung c	p t� li�u ��u vào cho báo cáo này: Loren Brandt (
�i h.c Toronto) v' �	t �ai; 
Amanda S. Carlier (NHTG) v' �ánh giá môi tr��ng ��u t�, Paulette Castel (chuyên gia t� v	n) v' 
an sinh xã h�i; 
5ng Nh� Vân (VKHXH) v' tác ��ng xã h�i c�a vi�c gia nh�p WTO; Emilio 
Fukase (NHTG) v' th� tr��ng v#n; Kamran Khan (NHTG) v' tài chính c	p t�nh; Nguy,n V!n 
Ti'n (VKHXH), Ph�m 
ình Thúy (TCTK) và Rob Swinkels (NHTG) v' �ánh giá môi tr��ng 
��u t� " nông thôn, Ph�m Th� Thu H�ng (VCCI) v' doanh nhân n1; Martin Ravallion (NHTG) và 
Dominique van de Walle (NHTG) v' tác ��ng c�a vi�c phát tri�n th� tr��ng �	t �ai; Thomas A. 
Rose (NHTG) v' �ánh giá khu v�c tài chính; William Smith (ADB) v' th� tr��ng �	t �ai; Tr�n 
Ti�n C��ng (VQLKTT/) v' nghiên c�u h�u c  ph�n hóa; Wim Vijverberg (
�i h.c T ng h�p 
Texas " Dallas) v' doanh nghi�p gia �ình; và Michael Walters (NHTG) v' c� s" h� t�ng. 

Nhóm so�n th�o báo cáo do Martin Rama ph� trách và bao g-m các thành viên là 
Noritaka Akamatsu, 
inh Tu	n Vi�t, 
% Quý Toàn, 
oàn H-ng Quang, Daniel Riley Musson, 
Nguy,n Th� D2ng, Nguy,n V!n Minh, Ph�m Minh 
�c, Ph�m Th� M�ng Hoa, James Seward, 
Vivek Suri, Rob Swinkles, Tr�n Thanh S�n, và Carolyn Turk c�a Ngân hàng Th� gi�i.  Nhóm 
so�n th�o báo cáo c2ng s( d�ng r	t nhi'u tài li�u nghiên c�u c�a các chuyên gia trong n��c và 
qu#c t�. Các k�t qu� và ki�n ngh� c�a các nghiên c�u này ���c ph�n �nh trong toàn b� b�n báo 



 

cáo. Do ph�m vi báo cáo có h�n nên khó có th� ghi nh�n s� �óng góp c�a t�ng cá nhân, song 
M�c Tài li�u tham kh�o c�a báo cáo có li�t kê nh1ng nghiên c�u c�a các chuyên gia này. 

Nhóm so�n th�o báo cáo còn nh�n ���c s� h% tr� c�a Hoàng Thanh H��ng (Tr��ng 
�i 
h.c Kinh t� Qu#c dân) v' x( lý s# li�u �i'u tra m�c s#ng h� gia �ình, Nguy,n Thu Ph��ng 
(VKHXH) v' x( lý s# li�u �i'u tra �ánh giá môi tr��ng ��u t�, Ph�m Ánh Tuy�t (VKHXH) v' 
x( lý s# li�u �i'u tra doanh nghi�p, Lê Kim Sa (VKHXH) v' phân tích so sánh các nghiên c�u v' 
tác ��ng c�a WTO, và Ngô Th� An (
�i h.c Nông nghi�p Hà N�i) v' b�n �-. V2 Th� Nha 
(Trung tâm Thông tin Phát tri�n Vi�t Nam) ch�u trách nhi�m l�p danh m�c tài li�u nghiên c�u và 
tham kh�o.  Các nhân viên c�a NHTG h% tr� th�c hi�n báo cáo g-m: Tr�n Th� Ng.c Dung v' 
biên t�p, Hoàng Thanh Hà v' xu	t b�n, Nguy,n Thu H�ng và Hedwig E. Abbey v' hành chính.    

 Vi�c so�n th�o báo cáo ���c th�c hi�n d��i s� ch� ��o chung c�a Homi Kharas và Klaus 
Rohland (Ngân hàng Th� gi�i). Steve Price-Thomas (Oxfam GB) và Mary Hallward-Driemeier 
(Ngân hàng Th� gi�i) �.c ph�n bi�n.  Báo cáo c2ng ���c Qu$ Ti'n T� Qu#c t� (IMF) �óng góp ý 
ki�n. Nhóm so�n th�o xin chân thành c�m �n ý ki�n nh�n xét và góp ý c�a nhi'u �-ng nghi�p 
khác. 



 

M�C L�C 
 

 

 
L�i c�m �n 

Tóm t�t T�ng quan………………………………………………………………………i 

 

I.  M�T N�N KINH T� M�I N�I ……………………………………………….1 

1. Các lo�i hình doanh nghi�p………………………………………………………3 

2. Kinh doanh và phát tri�n ………………………………………………………..19 

3. Hi�u qu� và n!ng l�c c�nh tranh………………………………………………..31 

4. Môi tr��ng ��u t�……………………………………………………………….45 

 

II.  CÁC TH� TR	
NG VÀ ��U VÀO CHÍNH………………………………...59 

5. Ngân hàng và tài chính………………………………………………………….61   

6. Th� tr��ng �	t �ai……………………………………………………………….74 

7. Th� tr��ng lao ��ng……………………………………………………………..87 

8. Các d�ch v� h� t�ng…………………………………………………………….102 

 

III.  CHÍNH SÁCH �I V�I DOANH NGHI�P………………………………..113 

9. H�i nh�p toàn c�u……………………………………………………………...115 

10. C�i cách trong n��c……………………………………………………………128 

11. Y�u t# ��a ph��ng……………………………………………………………..144 

12. Tác ��ng xã h�i………………………………………………………………...155  

 

Tài li�u tham kh�o……………………………………………………………………...167 

Ph� l�c th#ng kê 

 

 

 

 

 

 



 

Khung 

 
Khung 1.1:  Có bao nhiêu h� kinh doanh?...............................................................................4 
Khung 2.1: Nh1ng ki�n t��ng trong khu v�c nhà n��c: T ng công ty 
i�n l�c Vi�t Nam..26 
Khung 2.2: Nh1ng ki�n t��ng trong Khu v�c T� nhân : Doanh nghi�p n1………………...30 
Khung 3.1: K�t n#i ng��i nông dân v�i th� tr��ng th� gi�i………………………………...38 
Khung 3.2: H.c t�p các doanh nghi�p FDI………………………………………………….40 

 Khung 4.1: M�t th� tr��ng không có các quy'n s" h1u tài s�n: ……………........................49 
                    B	t ��ng s�n " thành ph# H- Chí Minh 
Khung 5.1:  Ai ���c ti�p c�n v�i tín d�ng?............................................................................63 
Khung 5.2:  S" giao d�ch ch�ng khoán và Th� tr��ng OTC………………………………...73 
Khung 6.1:  Quan h� �	t �ai " các b�n ng��i Thái 
en…………………………………….83  
Khung 7.1:  Lao ��ng nh�p c� trong ngành d�t may………………………………………..93 
Khung 7.2: Các doanh nghi�p 
ài Loan " Trung Qu#c và Vi�t Nam………………………96  
Khung 7.3: Trách nhi�m xã h�i c�a doanh nghi�p " Vi�t Nam……………………………..97  
Khung 8.1: Qu$ 
�u t� Phát tri�n ��a ph��ng…………………………………………….106  
Khung 8.2: Nh��c �i�m chung c�a các nghiên c�u kh� thi c�a Vi�t Nam………………..110  
Khung 9.1: Nh1ng n��c thành viên và nh1ng n��c �ang mong mu#n gia nh�p WTO…...116 
Khung 9.2: C�i cách H�i quan: Th��ng m�i, Qu�n lý nhà n��c hay c� hai?.......................122 
Khung 9.3:  S� h% tr� c�a Chính ph� và s�c s#ng c�a doanh nghi�p …………………….125 
Khung 9.4:  Li�u Khách hàng có r�i b& các ngân hàng trong n��c?....................................126 
Khung 10.1:  Các hi�p h�i kinh doanh " Vi�t Nam………………………………………..129  
Khung 10.2:  L� trình c�i cách h� th#ng ngân hàng ………………………………………132 
Khung 10.3:  Thúc �)y c�nh tranh trong ngành hàng không?..............................................134  
Khung 10.4:  B�o hi�m xã h�i: C�n có nh1ng bi�n pháp khuy�n khích �úng …………….138 
Khung 11.1: Ch� s# c�nh tranh c	p t�nh (PCI)……………………………………………..151 
Khung 12.1: Li�u Th��ng m�i có làm h�i ��n môi tr��ng?.................................................158 
 
 
B�ng 

 
B�ng 1.1: Không lãi nhi'u, nh�ng có �óng thu�…………………………………………….12 
B�ng 4.1: Nh1ng h�n ch� ràng bu�c " Vi�t Nam và các n��c khác………………………..47 
B�ng 4.2:  Tham nh2ng " khu v�c 
ông Á…………………………………………………52 
B�ng 4.3:  C� quan Chính ph� nào tham nh2ng nhi'u nh	t?..................................................54 
B�ng 5.1:  Quy mô t��ng �#i c�a các ��nh ch� tài chính …………………………………..65 
B�ng 5.2: Th� tr��ng ch�ng khoán nh&……………………………………………………..71 
B�ng 6.1: Ti�n �� C	p gi	y ch�ng nh�n quy'n s( d�ng �	t nông nghi�p…………………..75  
B�ng 7.1: C� c	u L�c l��ng Lao ��ng……………………………………………………...88  
B�ng 8.1: B*t k�p v�i láng gi'ng…………………………………………………………...103 
B�ng 8.2: 
�u t� vào h� t�ng c� s", t� tr.ng trên GDP……………………………………104 
B�ng 8.3: Ngu-n v#n l	y t� �âu?.........................................................................................105 
B�ng 9.1: Rào c�n th��ng m�i và m�c �� b�o h� có hi�u l�c…………………………….118  
B�ng 9.2: Các ch� s# chính v' các công ty th��ng m�i……………………………………123  
B�ng 11.1: S� t��ng ph�n l�n, t� B*c ��n Nam…………………………………………..145  
B�ng 12.1: Tác ��ng Kinh t� và Xã h�i trong m�t s# ngành………………………………161  
B�ng 12.2: M�ng l��i an sinh cho lao ��ng d� th�a t� các DNNN……………………….164 
 
 



 

Hình 

 
Hình 1.1: M�t qu#c gia giàu óc kinh doanh ………………………………………………….5 
Hình1.2: 
!ng ký doanh nghi�p �ang trên chi'u h��ng gia t!ng……………………………7 
Hình 1.3: … nh�ng phân b# không �'u trên ph�m vi c� n��c…………………………….....9 
Hình 1.4: T� tr.ng Kinh t� Qu#c doanh Gi�m d�n trong N'n kinh t�……………………….11 
Hình 1.5: FDI l	y l�i �à phát tri�n ………………………………………………………….14 
Hình 1.6: … nh�ng ch� t�p trung vào m�t s# vùng………………………………………….15 
Hình 1.7: Vi�c làm tính theo quy mô doanh nghi�p………………………………………...16 
Hình 1.8: T!ng tr�"ng, suy gi�m và rút lui: Xu h��ng ng�m……………………………….18 
Hình 2.1: Khu v�c Kinh t� T� nhân nh� m�t C% máy T�o vi�c làm………………………..20 
Hình 2.2: “Chi phí” t�o ra m�t vi�c làm…………………………………………………….21  
Hình 2.3: 
�u t� phân theo hình thái s" h1u………………………………………………..22 
Hình 2.4: T!ng n!ng su	t " c	p �� t ng h�p………………………………………………..24 
Hình 2.5: T!ng n!ng su	t " c	p �� doanh nghi�p…………………………………………..25 
Hình 2.6: Ho�t ��ng kinh doanh và gi�m nghèo……………………………………………27 
Hình 3.1: M�t n�i kinh doanh không t#t …? ……………………………………………….32 
Hình 3.2: …hay là m�t trong nh1ng �i�m �ích h	p d3n nh	t?...............................................33 
Hình 3.3: Gi#ng Trung Qu#c h�n, ít gi#ng ASEAN h�n…………………………………...35 
Hình 3.4: Các ch� s# ho�t ��ng chính sau c  ph�n hoá……………………………………..41 
Hình 3.5: Ai giành ���c quy'n l�c khi c  ph�n hoá?............................................................42 
Hình 3.6: 
i�m m�nh và �i�m y�u c�a Vi�t Nam…………………………………………..43 
Hình 3.7: X�p h�ng c�a Vi�t Nam xét theo góc �� qu#c t�…………………………………44 
Hình 4.1:  Các c� quan Chính ph�: Thúc �)y hay C�n tr"?...................................................51 
Hình 4.2:  Chi tiêu cho các kho�n thanh toán không chính th�c và “quà bi�u”…………….53 
Hình 4.3: Các tr" ng�i theo hình th�c s" h1u doanh nghi�p………………………………..56 
Hình 4.4: Nh1ng tr" ng�i " khu v�c nông thôn……………………………………………..57 
Hình 5.1: Nhanh chóng phát tri�n th� tr��ng tài chính theo chi'u sâu……………………...62 
Hình 5.2: N� x	u tính trên t ng tín d�ng …………………………………………………...68 
Hình 5.3: N� Nhà n��c, theo th�i gian……………………………………………………...70 
Hình 6.1: Tình hình �!ng ký s( d�ng �	t �ai " các t�nh…………………………………….76  
Hình 6.2: Giá tài s�n �#i v�i �	t �ô th� và �	t nông nghi�p…………………………………78  
Hình 6.3: Giá thuê Nhà " cao c	p và V!n phòng……………………………………………79  
Hình 7.1: Vi�c làm t�p trung " �âu?  Ti'n l��ng ���c thanh toán là bao nhiêu?..................89 
Hình 7.2: Các y�u t# quy�t ��nh thu nh�p c�a ng��i lao ��ng……………………………..91 
Hình 7.3: S# l��ng các cu�c �ình công, theo hình th�c s" h1u doanh nghi�p……………..94 
Hình 7.4: 
5c �i�m chính c�a ng��i th	t nghi�p…………………………………………..98  
Hình 7.5: Vi�c làm ���c chính th�c hóa d�n d�n…………………………………………100 
Hình 8.1:  /u tiên h� t�ng c� s": Quan �i�m c�a doanh nghi�p…………………………..104  
Hình 10.1: Doanh thu thu� và s� phát tri�n c�a doanh nghi�p v�a và nh&………………..140  
Hình 10.2: Tham nh2ng theo c� quan: T#t, X	u và R	t X	u……………………………...142  
Hình 11.1:  Các tr" ng�i ràng bu�c gi1a các vùng…………………………………………150  
Hình 11.2: Qu�n tr� " c	p t�nh và vi�c �!ng ký doanh nghi�p……………………………..152 
Hình 12.1: Thay � i S�n l��ng theo Ngành do H�i nh�p Toàn c�u……………………….160 
Hình 12.2: Thay � i v' L�i nhu�n trên v#n ��u t� và Ti'n l��ng………………………...162 
Hình 12.3: Tác ��ng c�i cách so v�i các cú s#c t� bên ngoài …………………………….163 
Hình 12.4: Tr� c	p ngân sách cho các t�nh và Gi�m nghèo……………………………….165  



 



 

 
TÓM T�T T�NG QUAN 

 

 

 

 Phát tri�n kinh doanh là m�t trong nh1ng ��ng l�c chính góp ph�n gi�m nghèo nhanh 
chóng " Vi�t Nam. Cùng v�i vi�c phân chia l�i �	t nông nghi�p và m�c �� bao ph� cao c�a các 
d�ch v� xã h�i, phát tri�n kinh doanh �ã cho phép m�t b� ph�n l�n dân c� tham gia vào nh1ng 
l4nh v�c ho�t ��ng có n!ng su	t cao h�n và c�i thi�n m�c s#ng c�a mình. Quá trình c�i cách b*t 
��u g�n hai th�p k6 tr��c �ây �ã gi�i phóng m�t n!ng l�c kinh doanh to l�n. Các h� gia �ình " 
nông thôn b*t ��u ��a s�n ph)m nông nghi�p c�a mình ra th� tr��ng, và ti�n hành các ho�t ��ng 
kinh doanh nh&. 
ã thu hút ���c m�t s# l��ng l�n các nhà ��u t� n��c ngoài. Các doanh nghi�p 
nhà n��c (DNNN) �ã b*t ��u quá trình tái c� c	u dài h�n ���c ti�n hành theo t�ng b��c, m" 
���ng cho s� phát tri�n c�a n'n kinh t� nhi'u thành ph�n. Các doanh nghi�p t� nhân �ã ���c 
�!ng ký chính th�c và m" r�ng phát tri�n. Quá trình này �ã t!ng t#c m�nh m7 k� t� n!m 2000 và 
hi�n nay kh#i doanh nghi�p t� nhân �ã chi�m ��n 33% giá tr� ngành công nghi�p ch� t�o. Cùng 
v�i hàng nghìn công ty có v#n ��u t� n��c ngoài và hàng tri�u doanh nghi�p h� gia �ình, các 
doanh nghi�p t� nhân �ã mang l�i vi�c làm cho 21% l�c l��ng lao ��ng c�a Vi�t Nam. T�o vi�c 
làm v�i qui mô l�n �ã cho phép h	p th� t� 1,4 ��n 1,5 tri�u lao ��ng m�i b��c vào th� tr��ng lao 
��ng hàng n!m, t�o ra c� h�i r�i kh&i vi�c làm nông nghi�p cho ng��i dân " nông thôn, �5c bi�t 
là cho n1 thanh niên. Trong m��i n!m qua, ti'n l��ng danh ngh4a t!ng bình quân hàng n!m " 
m�c kho�ng 10%, và ti'n l��ng th�c t� t!ng kho�ng 7% m�t n!m. Nh1ng c� h�i to l�n ���c t�o 
ra thông qua quá trình này �ã giúp cho nh1ng l�i ích do t!ng tr�"ng mang l�i ���c chia s8 r�ng 
rãi trong xã h.i.  M5c dù GDP th�c t� trên ��u ng��i �ã t!ng 5,9% m�t n!m k� t� 1993, song h� 
s# Gini (�o l��ng b	t bình �9ng) ch� t!ng chút ít, lên m�c 0,37% vào n!m 2004. Trong cùng th�i 
gian này, t� l� nghèo �ói �ã gi�m t� 57% xu#ng d��i 20%. 

 Tuy nhiên nh1ng k�t qu� r	t 	n t��ng này không th� che l	p m�t th�c t� là các doanh 
nghi�p hi�n nay v3n còn g5p ph�i nhi'u h�n ch� �áng k�. Thi�u v#n, khó kh!n trong vi�c ti�p c�n 
�	t và nh1ng thi�u h�t kéo dài v' các d�ch v� c� s" h� t�ng (m5c dù �ã có nh1ng n% l�c ��u t� to 
l�n) là nh1ng tr" ng�i l�n nh	t ���c các nhà doanh nghi�p ch� ra. Trong m�t th� tr��ng lao ��ng 
�ang bùng n , nh1ng khó kh!n trong vi�c gi1 ���c nh1ng nhân viên gi&i và tìm ���c lao ��ng có 
nh1ng k$ n!ng c�n thi�t  c2ng ���c các doanh nghi�p nhìn nh�n nh� nh1ng tr" ng�i �#i v�i vi�c 
phát tri�n kinh doanh. Do nh1ng h�n ch� này mà khu v�c kinh t� t� nhân trong n��c v3n ch� y�u 
là các doanh nghi�p nh&. Gi1a hai c�c là r	t nhi'u các h� kinh doanh và vài ngàn DNNN l�n và 
công ty n��c ngoài, ch� có m�t s# ít doanh nghi�p v�a và nh& (DNVVN) và m�t vài doanh 
nghi�p t� nhân trong n��c v��n lên ���c nh1ng v� trí d3n ��u. 
� duy trì phát tri�n kinh doanh " 
Vi�t Nam c�n ph�i hoàn t	t ch��ng trình c�i cách c� c	u. Phát tri�n ��y �� th� tr��ng �	t �ai, tái 
c� c	u khu v�c tài chính, qu�n lý tài s�n nhà n��c hi�u qu� và minh b�ch h�n, huy ��ng ngu-n 
l�c �� phát tri�n h� t�ng c� s" là nh1ng �u tiên then ch#t trong l4nh v�c này. Ti�p t�c h�i nh�p 
v�i n'n kinh t� th� gi�i, �5c bi�t là qua vi�c gia nh�p WTO s7 ��m b�o cho nh1ng thay � i này 
không b� ��o ng��c, và t�o ra sân ch�i bình �9ng gi1a các doanh nghi�p trong và ngoài  n��c. 
Nh�ng v3n còn c�n có m�t ch��ng trình c�i cách b  sung, h��ng vào vi�c t�o sân ch�i bình �9ng 
gi1a doanh nghi�p t� nhân trong n��c và DNNN và huy ��ng v#n (t� khu v�c Nhà n��c và t� 
nhân) m�t cách hi�u qu�. H�i nh�p qu#c t� và c�i cách trong n��c là nh1ng y�u t# c�n thi�t �� 
gi1 ���c t#c �� t!ng tr�"ng kinh t� nhanh �-ng th�i tránh s� gia t!ng c�a nh1ng kho�n n� ngoài 
ngân sách c�a Chính ph�. 

 Ngày nay khi Vi�t Nam �ã hoàn toàn v��t ra kh&i tình tr�ng nghèo �ói n5ng n' mà m�i 
ch� m�t th�p niên tr��c �	t n��c còn ph�i �#i m5t, vi�c phát tri�n kinh doanh c2ng là chìa khóa 
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�� xây d�ng m�t xã h�i ph-n vinh v�i s� tham gia h�"ng l�i c�a m.i ng��i dân. Các m�c tiêu 
cho t��ng lai v3n th��ng ���c nh*c t�i b�ng t#c �� t!ng T ng s�n ph)m Qu#c n�i (GDP), g�i lên 
m�t quá trình tích l2y c� h.c. Nh�ng hi�n nay Vi�t Nam �ã có th� có m�t tham v.ng cao h�n: �ó 
là tr" thành m�t n��c có thu nh�p " m�c trung bình. 
i'u này �òi h&i ph�i v��t lên trên khuôn 
kh  c�a c�i cách c� c	u và t�o n'n móng cho m�t n'n kinh t� th� tr��ng hi�n ��i. 
�a y�u t# 
c�nh tranh và nh1ng quy ��nh phù h�p vào các d�ch v� h� t�ng, hi�n ��i hóa công tác qu�n lý 
thu�, c�i cách h� th#ng lu�t pháp và t� pháp, gi�m t� n�n tham nh2ng, c�i thi�n qu�n tr� công " 
c	p ��a ph��ng, t	t c� �'u là nh1ng n�i dung c�a th� h� c�i cách th� hai c�n ���c th�c hi�n �� 
Vi�t Nam có th� chuy�n sang ���c giai �o�n ti�p theo c�a phát tri�n. Nh1ng c�i cách này s7 thúc 
�)y kinh doanh phát tri�n và nâng cao m�c s#ng cho ng��i dân. 
-ng th�i, chúng c2ng c�n �i �ôi 
v�i nh1ng c�i cách nh�m giúp cho quá trình t!ng tr�"ng có s� tham gia và h�"ng l�i c�a m.i 
ng��i dân. M�ng l��i an sinh xã h�i và ��nh m�c phân b  ngân sách có hi�u qu� s7 giúp cho các 
h� gia �ình và các vùng ���ng ��u v�i nh1ng cú s#c b	t l�i, và giúp gi�m b�t gia t!ng khác bi�t 
gi1a các vùng phát sinh khi n'n kinh t� thay � i c� c	u và Vi�t Nam tr" thành m�t thành viên 
trên sân ch�i toàn c�u. V' lâu dài, hi�n ��i hóa các l4nh v�c xã h�i s7 là c�n thi�t �� ��m b�o h�i 
nh�p xã h�i. 

 

K�t qu� v�ng ch�c 

 

Ch� trong ch�a ��y hai th�p k6, k� t� khi b*t ��u c�i cách kinh t�, Vi�t Nam �ã t�o ���c 
m�t khu v�c doanh nghi�p r	t �a d�ng. V�i m�t n'n v!n hóa coi tr.ng ��u óc kinh doanh, hi�n 
nay g�n nh� m�t n(a s# h� gia �ình " Vi�t Nam có ho�t ��ng kinh doanh nh& d��i hình th�c này 
hay hình th�c khác. Do áp d�ng chi�n l��c phát tri�n v�i vai trò ch� ��o c�a nhà n��c k� t� sau 
ngày th#ng nh	t �	t n��c nên Chính ph� hi�n nay v3n còn s" h1u hàng ngàn DNNN, trong �ó có 
nh1ng doanh nghi�p r	t l�n. Vi�t Nam c2ng là m�t trong nh1ng n��c nh�n ��u t� tr�c ti�p n��c 
ngoài (FDI) l�n nh	t trên th� gi�i xét theo giá tr� t��ng �#i, trong �ó có nh1ng n!m giá tr� c�a các 
d� án ���c phê duy�t lên t�i g�n m�t ph�n m��i GDP. Trong n!m n!m v�a qua �ã có hi�n t��ng 
bùng n  vi�c �!ng ký các doanh nghi�p t� nhân, g-m c� vi�c h�p th�c các doanh nghi�p �ã t-n 
t�i và c� s� hình thành các doanh nghi�p m�i. Tính �a d�ng n i b�t này c�a khu v�c doanh 
nghi�p �ã ���c công nh�n là m�t trong nh1ng �5c �i�m chính, th�m chí có th� nói là m�t �i�m 
m�nh, c�a quá trình chuy�n � i n'n kinh t� Vi�t Nam. Nh�ng c2ng chính s� �a d�ng c�a khu v�c 
doanh nghi�p l�i là m�t thách th�c �#i v�i vi�c phân tích kinh t� và ho�ch ��nh chính sách. Các 
lo�i hình doanh nghi�p khác nhau có �óng góp khác nhau vào t!ng tr�"ng kinh t� và gi�m nghèo. 

� các chính sách c�a Chính ph� ���c hi�u qu�, c�n ph�i hi�u rõ các b� ph�n c	u thành chính 
c�a khu v�c doanh nghi�p c�a Vi�t Nam, và xem các b� ph�n này liên k�t v�i nhau nh� th� nào. 
Khi phân tích và k�t h�p các ngu-n s# li�u khác nhau, có th� nh�n th	y có m�t “kho�ng gi1a còn 
b& tr#ng” trong b�c tranh phân b# doanh nghi�p theo quy mô. Tuy nhiên, kho�ng tr#ng này c2ng 
�ang d�n d�n ���c l	p ��y, khi ngày càng có nhi'u các doanh nghi�p có qui mô nh& ti�n hành 
�!ng ký chính th�c.  

M�t câu h&i v3n còn gây nhi'u tranh cãi là k�t qu� ho�t ��ng c�a các doanh nghi�p c�a 
Vi�t Nam t#t h�n hay kém h�n so v�i doanh nghi�p " các n��c khác, �5c bi�t là trong khu v�c 

ông Á. Các �ánh giá n!ng l�c c�nh tranh d�a trên �5c �i�m c�a khung pháp lý �i'u ti�t ho�t 
��ng c�a doanh nghi�p �ã x�p Vi�t Nam vào n(a cu#i c�a b�ng x�p h�ng th� gi�i hay khá nh	t 
c2ng ch� " g�n kho�ng gi1a. M5t khác, �ánh giá tr�c ti�p c�a các công ty n��c ngoài  d��i d�ng 
�i'u tra ý ki�n hay lu-ng ��u t� th�c t� l�i x�p Vi�t Nam vào nhóm ph�n t� ��u tiên, ho5c th�m 
chí cao h�n. Có th� �ánh giá m�t cách th	u �áo h�n b�ng vi�c phân tích ph��ng th�c mà các 
doanh nghi�p ho�t ��ng và tham gia vào n'n kinh t� toàn c�u, tr�c ti�p hay gián ti�p. Nh1ng phân 
tích này cho th	y xu h��ng h�i nh�p c�a Vi�t Nam v�i n'n th��ng m�i th� gi�i gi#ng v�i cung 
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cách c�a Trung Qu#c h�n là nh1ng qu#c gia khác trong Hi�p h�i các n��c 
ông Nam Á 
(ASEAN). Tuy nhiên phân tích c2ng cho th	y các công ty trong n��c v3n h�i nh�p ch�a �� vào 
chu%i giá tr� toàn c�u. N!ng su	t các nhân t# t ng h�p t!ng r	t nhanh trong toàn khu v�c doanh 
nghi�p; song t!ng nhanh h�n t�i các công ty n��c ngoài so v�i các công ty Nhà n��c và t� nhân 
trong n��c. Các công ty n��c ngoài �ã t�o ���c hi�u �ng lan t&a v' n!ng su	t sang các công ty 
trong n��c, �5c bi�t là các công ty t� nhân, song ch� y�u là thông qua s� luân chuy�n lao ��ng và 
b*t ch��c thu�n túy ch� không ph�i là thông qua các giao d�ch gi1a các doanh nghi�p. Vi�c c  
ph�n hóa các DNNN, m5c dù có nh1ng �i�m h�n ch�, v3n góp ph�n nâng cao n!ng su	t vì t�o ra 
���c các m#i quan h� khách quan h�n gi1a doanh nghi�p v�i các c� quan chính quy'n. 


� cho kh#i doanh nghi�p c�a Vi�t Nam ti�p t�c m" r�ng, c�n ph�i d: b& m�t s# h�n ch� 
quan tr.ng mà hi�n nay các doanh nghi�p �ang g5p ph�i. 
i'u tra môi tr��ng ��u t� (
TMT
T) 
m�i ���c th�c hi�n v�i m3u �i'u tra ��i di�n ���c cho các doanh nghi�p t� nhân trong n��c, 
DNNN và các doanh nghi�p có v#n ��u t� n��c ngoài �ã thu ���c nhi'u k�t qu� trong vi�c nh�n 
di�n nh1ng h�n ch� này. ; nhi'u qu#c gia �ang phát tri�n khác, nguy c� b� m	t v#n do m	t  n 
��nh chính tr�, t�i ph�m ho5c các chính sách không d� báo tr��c ���c, là m#i quan ng�i hàng 
��u. 
i'u này không �úng trong tr��ng h�p Vi�t Nam, n�i các tr" ng�i c� b�n �#i v�i s� phát 
tri�n doanh nghi�p ít n5ng n' h�n, nh� �ó cho phép các doanh nhân t�p trung nhi'u h�n vào vi�c 
x( lý các tr" ng�i trên th�c t�.  
#i v�i trên m�t ph�n ba s# doanh nghi�p tr� l�i �i'u tra, ti�p c�n 
v�i tín d�ng ���c coi là tr" ng�i chính hay tr" ng�i nghiêm tr.ng �#i v�i vi�c phát tri�n kinh 
doanh. Ngoài các công ty n��c ngoài d��ng nh� không g5p khó kh!n v' tín d�ng, các doanh 
nghi�p khác �'u coi v	n �' này khó kh!n nh� nhau. Ti�p c�n v�i �	t �ai là là h�n ch� l�n th� hai. 

i'u này ���c các công ty n��c ngoài coi là �5c bi�t nghiêm tr.ng, song h�n ch� này không �nh 
h�"ng nhi'u ��n các DNNN và �i'u này không có gì �áng ng�c nhiên. L�c l��ng lao ��ng thi�u 
k$ n!ng và có trình �� h.c v	n t��ng �#i th	p là h�n ch� ���c x�p h�ng th� ba, còn h� t�ng giao 
thông v�n t�i y�u kém ��ng th� t�. Trong c� b#n tr��ng h�p (ngo�i tr� k$ n!ng) thì m�c �� 
nghiêm tr.ng c�a v	n �' " Vi�t Nam cao h�n h9n so v�i các n��c còn l�i trong khu v�c 
ông Á 
hay nh1ng n��c khác trên th� gi�i. 

M5t khác, m�t s# v	n �' ���c nh	n m�nh trong các �ánh giá x�p h�ng n!ng l�c c�nh 
tranh nh� h� th#ng pháp lý, các th� t�c hành chính quan liêu và tình tr�ng tham nh2ng l�i không 
b� các doanh nghi�p tham gia cu�c �i'u tra coi là nghiêm tr.ng.  T� l� ý ki�n �ánh giá nh1ng v	n 
�' này là l�n hay nghiêm tr.ng �#i v�i vi�c phát tri�n kinh doanh " Vi�t Nam th	p h�n h9n so 
v�i các n��c khác " 
ông Á hay các khu v�c khác trên th� gi�i. Kh� n!ng th�c hi�n các giao 
d�ch gi1a doanh nghi�p v�i doanh nghi�p d�a trên ch1 tín, hay s( d�ng các c� ch� th�c thi thô s� 
nh�ng �áng tin c�y có th� gi�i thích cho vi�c vì sao h� th#ng pháp lý l�i không ���c coi là có t�m 
quan tr.ng cao. Các th� t�c ���c tinh gi�n �áng k� t� n!m 2000 theo Lu�t Doanh nghi�p và ���c 
c�ng c# thông qua m�t s# c� ch� nh� c� ch� m�t c(a c2ng có th� gi�i thích vì sao t� quan liêu 
gi	y t� không b� coi là nghiêm tr.ng. Vi�c coi tham nh2ng không ph�i là v	n �' quan tr.ng là 
�i'u b	t ng� h�n c�. K�t qu� này �ã ���c ti�p t�c ki�m ch�ng b�ng các ngu-n thông tin khác 
nhau. Chúng �'u cho m�t b�c tranh th#ng nh	t, trong �ó tham nh2ng tr�c ti�p �nh h�"ng ��n các 
doanh nghi�p là r	t ph  bi�n, song ch� " " m�c �� nh&. Tham nh2ng x�y ra ph  bi�n h�n " các c� 
quan nh� c�nh sát giao thông, h�i quan, c� quan thu� hay ��a chính, và  nó ���c th� hi�n thông 
qua nhi'u kho�n h#i l� nh&, lên t�i 0,7 % t ng doanh s#, th	p h�n so v�i nh1ng qu#c gia khác " 
cùng trình �� phát tri�n. Song �i'u này không ph� nh�n là có nh1ng hình thái tham nh2ng và móc 
ngo5c khác, trong các DNNN c2ng nh� các d� án ��u t� công. Song nh1ng hình thái này có th� 
không �nh h�"ng tr�c ti�p ��n các doanh nghi�p nên không ���c ph�n ánh m�t cách ��y �� qua 

TMT
T. Tuy nhiên, nhìn chung các k�t qu� này c2ng cho th	y c�n �ánh giá l�i nh1ng ý ki�n 
chung ph�n nhi'u có tính ch	t ��nh tính v' tham nh2ng hi�n nay " Vi�t nam và c�n có thêm 
nh1ng nghiên c�u th�c t� c� th� v' v	n �' này.   
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Nh�ng h�n ch� ràng bu�c 

 

V	n �' ti�p c�n v�i v#n n i b�t lên nh� m�t h�n ch� �#i v�i phát tri�n kinh doanh và �i'u 
này d��ng nh� mâu thu3n v�i th�c t� là Vi�t Nam �ã ��t ���c �� sâu tài chính �áng k� trong m�t 
th�i gian t��ng �#i ng*n. S# l��ng tài kho�n ti�t ki�m và tài kho�n cho vay ��t " m�c cao v�i 
m�t n��c " trình �� phát tri�n c�a Vi�t Nam trong khi tín d�ng ngân hàng v3n t!ng tr�"ng �'u, 
th�m chí có th� là quá nhanh n�u xét ��n nh1ng y�u k�m hi�n có trong �ánh giá r�i ro tín d�ng. 
Tuy nhiên có th� k�t n#i nh�n th�c v�i th�c t� b�ng cách phân tích tình hình phân b  tín d�ng " 
Vi�t Nam. Các gia �ình nông dân và doanh nghi�p nh& có th� ti�p c�n các kho�n vay nh&, �i'u 
này có l7 là k�t qu� c�a chính sách xóa �ói gi�m nghèo c�a Chính ph�. Tuy nhiên các doanh 
nghi�p l�n h�n mu#n vay tín d�ng ph�i có th� ch	p, và tài s�n th� ch	p ���c ��nh giá r	t ch5t 
ch7. Ti�n �� ch�m ch�p trong vi�c c	p gi	y ch�ng nh�n quy'n s( d�ng �	t làm cho tình hình tín 
d�ng h�n ch� càng thêm khó kh!n h�n. Vi�c d�a quá nhi'u vào th� ch	p là m5t trái c�a m�t s# ít 
các �ánh giá r�i ro ���c bên cho vay th�c hi�n, �5c bi�t là �ánh giá r�i ro c�a b#n ngân hàng 
th��ng m�i qu#c doanh l�n chi�m ��n ba ph�n t� t ng s# cho vay tín d�ng. 
�nh h��ng l�i 
nhu�n y�u c�a các ngân hàng này và s� can thi�p c�a các c� quan chính quy'n, �5c bi�t là " c	p 
��a ph��ng �ã d3n ��n s� tích t� m�t kh#i l��ng �áng k� các kho�n n� x	u trong h� th#ng ngân 
hàng. Nhi'u kho�n vay có ch	t l��ng kém �ã t�o gánh n5ng ngân sách �áng k� �#i v�i Chính 
ph�, thêm vào �ó l�i không có các c� ch� h1u hi�u �� t�ch thu tài s�n c�a các khách hàng không 
có kh� n!ng tr� n�. Th� tr��ng v#n chính th�c c2ng còn quá kém phát tri�n, không �� kh� n!ng 
huy ��ng nh1ng ngu-n v#n l�n cho các d� án m�i. Nh�ng s� phát tri�n m�nh m7 c�a nh1ng giao 
d�ch phi chính th�c các ch�ng khoán không niêm y�t cho th	y th� tr��ng v#n có kh� n!ng phát 
tri�n nhanh n�u có các quy ��nh �úng �*n.  

Th� tr��ng �	t �ai �ã b*t ��u hình thành " Vi�t Nam, m5c dù công vi�c xác ��nh quy'n 
s( d�ng �	t chính th�c v3n còn ch�a ���c hoàn t	t. Nhi'u giao d�ch v3n di,n ra dù không có gi	y 
t� h�p pháp, ��n gi�n là vì cán b� " ��a ph��ng và hàng xóm �'u bi�t �	t �ai hay b	t ��ng s�n 
nào “thu�c v'” ai, và có th� làm tr.ng tài phân x( trong tr��ng h�p có tranh ch	p. T� góc �� này, 
vi�c không có quy'n s" h1u chính th�c không có gì xung kh*c v�i s� phát tri�n c�a th� tr��ng. 
Tuy nhiên, vi�c xác nh�n quy'n s( d�ng �	t góp ph�n nâng cao hi�u qu� s( d�ng và còn t�o ���c 
n'n móng v1ng ch*c cho s� phát tri�n c�a th� tr��ng b	t ��ng s�n. 
�ng thái c�a th� tr��ng b	t 
��ng s�n trong nh1ng n!m g�n �ây c2ng cho th	y ch� có xác nh�n quy'n s" d�ng �	t v3n ch�a �� 
�� ��m b�o tính hi�u qu�. C�n ph�i ki�m soát ���c “bong bóng” giá c� b	t ��ng s�n b�ng cách 
làm cho các giao d�ch mang tính ��u c� tr" nên khó kh!n h�n, nh� Chính ph� Vi�t Nam g�n �ây 
�ã th�c hi�n. M�t s# v	n �' khó kh!n nh	t, ví d� nh� t�o �i'u ki�n d-n �i'n � i th(a �	t nông 
nghi�p, c� c	u l�i �	t r�ng c�a Nhà n��c, h% tr� công tác qu�n lý �	t �ai d�a vào c�ng �-ng " 
vùng �-ng bào dân t�c thi�u s#, và thu h-i l�i �	t nhàn r%i t� các doanh nghi�p Nhà n��c… v3n 
c�n có các chính sách c� th�, v��t ra ngoài ph�m vi vi�c c	p Gi	y ch�ng nh�n quy'n s( d�ng �	t. 
Khi Vi�t Nam ti�p t�c phát tri�n và t!ng c��ng �ô th� hóa, m�t trong nh1ng thách th�c khó kh!n 
nh	t là chuy�n � i �	t nông nghi�p thành �	t th  c� và �	t công nghi�p trên quy mô l�n. Thành 
công s7 ph� thu�c r	t nhi'u vào vi�c ch#ng tham nh2ng trong vi�c chuy�n � i m�c �ích s( d�ng 
�	t và �'n bù th&a �áng cho ng��i dân b� �nh h�"ng. 

 Trong nh1ng n!m g�n �ây, vi�c phát tri�n c� s" h� t�ng " Vi�t Nam �ã có nh1ng ti�n b� 
v��t b�c. Vi�t Nam hi�n nay ��u t� kho�ng 9% giá tr� GDP vào các d� án �i�n, giao thông, vi,n 
thông, c	p n��c và v� sinh, nh� �ó nhanh chóng b*t k�p v�i các n��c láng gi'ng v' m�c �� s<n 
có và chi phí d�ch v�. 
i�n khí hoá và �i�n tho�i là nh1ng ti�n b� l�n nh	t, h� th#ng ���ng b� 
c2ng ���c m" r�ng �áng k�. Tuy nhiên, các doanh nghi�p " Vi�t Nam v3n phàn nàn v' c� s" h� 
t�ng giao thông không ��y ��; giá �i�n và �i�n tho�i quá �*t �&. 
� ��t ���c ti�n b� h�n n1a 
trong phát tri�n c� s" h� t�ng c�n ph�i �a d�ng ngu-n v#n và t!ng tính minh b�ch trong huy ��ng 
v#n, �5c bi�t " c	p c� s". Vi�c th�c hi�n các khuôn kh  �i'u ti�t �úng �*n h% tr� thu h-i chi phí 
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và khuy�n khích c�nh tranh c2ng giúp thu hút khu v�c t� nhân tham gia vào phát tri�n c� s" h� 
t�ng và góp ph�n phát tri�n kinh doanh h�n n1a " Vi�t Nam. ; �ây không ch� nói ��n v	n �' 
cung c	p tài chính, mà c� v' vi�c m" r�ng các lo�i d�ch v�, áp d�ng các thông l� kinh doanh t#t 
h�n, và nâng cao h�n n1a s� quan tâm c�a khách hàng. Nhìn v' t��ng lai, không th� ch� d�a vào 
s� tham gia c�a khu v�c kinh t� t� nhân �� gi�i quy�t nhu c�u v' h� t�ng c� s" c�a Vi�t Nam 
trong nh1ng n!m t�i, hay trông ��i khu v�c kinh t� này �áp �ng m�t ph�n l�n nhu c�u. Trong 
l4nh v�c h� t�ng c� s", phát tri�n kinh doanh �5c bi�t ph� thu�c vào ch	t l��ng ��u t� công và 
vi�c �5t giá phù h�p cho d�ch v� cung c	p. 

 

Nh�ng n�i dung c�i cách ch�a hoàn t�t  

 

 H�i nh�p vào n'n kinh t� th� gi�i là m�t trong nh1ng ��ng l�c chính c�a c�i cách kinh t� 
" Vi�t Nam. T� vi�c tham gia vào Khu v�c m�u d�ch t� do ASEAN (AFTA) ��n vi�c th�c hi�n 
Hi�p ��nh Th��ng m�i Song ph��ng Vi�t –M$ (USBTA), quá trình h�i nh�p �ã giúp cho th� 
tr��ng tr" nên c�nh tranh h�n và bu�c các doanh nghi�p trong n��c ph�i t!ng n!ng su	t và hi�u 
qu�. Song vi�c t�i �ây gia nh�p T  ch�c Th��ng m�i Th� gi�i (WTO) còn ��a ch��ng trình c�i 
cách �i xa h�n, do tính ch	t bao trùm c�a các cam k�t khi gia nh�p, g-m c� các v	n �' " t�i 
���ng biên gi�i c2ng nh� bên trong ���ng biên gi�i. C2ng gi#ng nh� khi tham gia vào AFTA, 
vi�c gia nh�p WTO s7 d3n t�i gi�m các hàng rào thu� quan. M5c dù �ã ��t ���c nhi'u ti�n b� 
trong vi�c d: b& h�n ng�ch nh�p kh)u và gi�m thu� quan và tr� c	p, song m�c �� b�o h� m�u 
d�ch " Vi�t Nam v3n còn cao. Ti�p t�c m" c(a s7 d3n ��n vi�c nâng cao hi�u qu�. Qúa trình này 
c�n �i �ôi v�i nh1ng c�i thi�n �áng k� v' h�u c�n th��ng m�i. Các c�ng ngày càng ch�t ch�i, 
cùng v�i d�ch v� t��ng �#i �*t và c� quan h�i quan ch� t�p trung vào vi�c ki�m tra (c� h�p l� l3n 
không h�p l�) thay vì t�o thu�n l�i th��ng m�i �ang là nh1ng tr" ng�i �#i v�i phát tri�n kinh 
doanh. M5t khác, c2ng gi#ng nh� vi�c tuân th� Hi�p ��nh th��ng m�i Vi�t M$, gia nh�p WTO 
�òi h&i nh1ng thay � i v' th� ch�, t� vi�c ph�i t�o ra m�t sân ch�i bình �9ng h�n cho các doanh 
nghi�p, ��n m" r�ng c�nh tranh trong nh1ng l4nh v�c d�ch v� quan tr.ng nh� ngân hàng, hay c�i 
thi�n tiêu chu)n v� sinh và t!ng c��ng quy'n s" h1u trí tu�. Nh1ng thay � i này s7 thúc �)y t!ng 
n!ng su	t và hi�u qu� trong trung h�n ��n dài h�n, song chúng c2ng s7 là nh1ng thách th�c to l�n 
�#i v�i các doanh nghi�p Vi�t Nam trong ng*n h�n. 

N�u h�i nh�p qu#c t� là m�t trong nh1ng s�c �)y chính c�a c�i cách kinh t� " Vi�t Nam 
thì ��ng l�c c�a nó rõ ràng b*t ngu-n t� trong n��c. K� t� khi b*t ��u quá trình � i m�i, Chính 
ph� Vi�t Nam �ã liên t�c th�c hi�n � i m�i trong t	t c� các l4nh v�c chính sách v�i m�c tiêu xây 
d�ng m�t n'n kinh t� th� tr��ng theo ��nh h��ng xã h�i ch� ngh4a. Các k� ho�ch n!m n!m ph�n 
ánh t�m nhìn này c2ng thay � i theo th�i gian. Các k� ho�ch này d�a ít h�n vào các m�c tiêu 
��nh l��ng v' s�n xu	t v�t ch	t mà chú tr.ng nhi'u h�n vào các chính sách và k�t qu� phát tri�n. 
Tham v	n r�ng rãi c2ng �ã tr" thành m�t ph�n c�a quá trình và các hi�p h�i doanh nghi�p ngày 
càng có nhi'u �nh h�"ng. 

C�i thi�n tình hình huy ��ng v#n " c� trong khu v�c t� nhân c2ng nh� khu v�c nhà n��c 
là m�t trong nh1ng n�i dung quan tr.ng còn ch�a ���c hoàn t	t c�a ch��ng trình c�i cách. H� 
th#ng ngân hàng c�n ph�i c�i cách sâu r�ng. Công vi�c này bao g-m chuy�n � i các ngân hàng 
th��ng m�i nhà n��c (NHTMNN) thành các th� ch� t� ch� ho�t ��ng vì l�i nhu�n và xây d�ng 
m�t ngân hàng trung ��ng hi�n ��i, ch�u trách nhi�m giám sát ho�t ��ng ngân hàng và chính sách 
ti'n t�.  C�i cách ngân hàng c�n ph�i d3n t�i vi�c phân b  tín d�ng hi�u qu� h�n và gi�m b�t gánh 
n5ng ti'm tàng c�a các kho�n n� x	u �#i v�i ngân sách nhà n��c. 
#i v�i khu v�c nhà n��c, c�n 
hoàn thành quá trình c  ph�n hóa và vi�c qu�n lý các DNNN còn l�i trong tay nhà n��c c�n ph�i 
���c tách kh&i các b� ch� qu�n ph� trách các ngành mà doanh nghi�p ho�t ��ng �� có th� �)y 
m�nh ���c c�nh tranh trong toàn b� n'n kinh t�. T!ng c��ng công tác qu�n tr� công là m�t n�i 
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dung then ch#t khác trong ch��ng trình c�i cách còn ch�a ���c hoàn t	t. C�n ph�i hoàn thi�n c�i 
cách công tác qu�n lý tài chính công, b*t ��u t� qu�n lý thu�, hình thành các c� ch� qu�n lý n� 
công " t	t c� các c	p và t!ng c��ng tính minh b�ch trong �	u th�u mua s*m công. 
-ng th�i c�n 
ph�i �	u tranh ch#ng tham nh2ng, �5c bi�t vào th�i �i�m mà t!ng tr�"ng kinh t� nhanh s7 t�o c� 
h�i cho t� n�n h#i h� sinh sôi nhanh h�n t#c �� c�i thi�n c�a h� th#ng Chính ph�. Ngoài  ra, ph�i 
theo �u i m�nh m7 ch��ng trình c�i cách lu�t pháp và t� pháp d��i tác ��ng c�a Hi�p ��nh 
th��ng m�i song ph��ng Vi�t M$ và vi�c gia nh�p WTO. Nh1ng giao d�ch ch� d�a trên ch1 tín 
và các c� ch� th�c thi t��ng �#i ��n gi�n s7 càng ngày càng tr" nên không thích h�p �#i v�i nhu 
c�u c�a các doanh nghi�p khi n'n kinh t� phát tri�n và các doanh nghi�p trong n��c l�n m�nh 
lên. 

; m�t qu#c gia có m�c �� phân c	p nh� " Vi�t Nam, m�t s# thay � i quan tr.ng nh	t s7 
di,n ra " c	p ��a ph��ng. Quá trình phân c	p và trao ngày càng nhi'u quy'n quy�t ��nh cho chính 
quy'n ��a ph��ng d3n ��n s� khác bi�t l�n trong xu th� phát tri�n kinh doanh và nói chung h�n là 
trong phát tri�n kinh t� và xã h�i trên c� n��c Vi�t Nam. Các t�nh lân c�n v�i cùng �i'u ki�n nh� 
nhau nh�ng các c	p chính quy'n ��a ph��ng có cam k�t khác nhau �#i v�i c�i cách kinh t� 
th��ng d3n ��n s� khác nhau �áng k� trong �!ng ký kinh doanh, ��u t� c�a các công ty n��c 
ngoài và t� l� lao ��ng làm công !n l��ng. Không d, �o l��ng chính xác ch	t l��ng qu�n tr� (dù " 
c	p ��a ph��ng hay trung ��ng), tuy nhiên �ánh giá so sánh các t�nh trong các l4nh v�c có nhi'u 
kh� n!ng �nh h�"ng ��n ho�t ��ng kinh doanh là m�t b��c �i �úng h��ng. Quá trình hi�n ��i 
hóa các quy trình l�p k� ho�ch ��a ph��ng phù h�p v�i b��c �i " c	p trung ��ng và d�a vào 
tham v	n v�i c�ng �-ng doanh nghi�p ��a ph��ng s7 giúp có thêm nhi'u c�i thi�n h�n n1a. Cùng 
v�i vi�c phân b  ngân sách h�p lý cho các t�nh có nhu c�u l�n h�n, vi�c c	t nh*c các cán b� ��a 
ph��ng có thành tích trong vi�c �)y m�nh t!ng tr�"ng và gi�m nghèo là m�t c� ch� khuy�n khích 
m�nh cho s� thay � i. 

 

Gi� cho t�ng tr��ng có ���c s� tham gia và chia s� r�ng rãi 

 

Giai �o�n n!m n!m ti�p theo m" ra nhi'u tri�n v.ng cho Vi�t Nam hoàn thành quá trình 
chuy�n � i c�a mình trên nhi'u khía c�nh: ngày càng d�a trên c� ch� th� tr��ng, ti�n t�i tr" thành 
thành viên ��y �� c�a n'n kinh t� th� gi�i, và tr" thành m�t n��c có thu nh�p trung bình. Tuy 
nhiên thành công trong quá trình chuy�n � i �a chi'u này �òi h&i vi�c phát tri�n kinh doanh ph�i 
mang l�i l�i ích cho s# �ông dân chúng, nh� �ang di,n ra t� tr��c ��n nay. Th� tr��ng lao ��ng 
và các ngành thu�c l4nh v�c xã h�i �óng vai trò c#t y�u xét n�u v' m5t này.  

Ho�t ��ng kinh doanh t!ng v.t nh� có c�i cách kinh t� d3n t�i nhu c�u lao ��ng t!ng 
m�nh. Hi�n t��ng này d3n ��n hai s� d�ch chuy�n: d�ch chuy�n ngh' nghi�p, t� ngh' nông sang 
vi�c làm phi nông nghi�p; và d�ch chuy�n ��a lý, t� nông thôn ra thành th�. Tuy nhiên tình hình 
vi�c làm công !n l��ng l�i phân b# không �-ng �'u trên c� n��c. Thu nh�p c�a lao ��ng c2ng 
t��ng t�, có nh1ng khác bi�t �áng k� gi1a các t�nh. Khác bi�t v' thu nh�p �ã gi�m xu#ng cùng 
v�i t!ng tr�"ng kinh t�, �-ng th�i kho�ng cách v' thu nh�p gi1a nam và n1 c2ng gi�m. Nh�ng 
m�c �� thù lao c�a th� tr��ng lao ��ng dành cho nh1ng ng��i có trình �� thì ngày m�t t!ng lên 
và �i'u này m" ra kh� n!ng cho m�t d�ng b	t bình �9ng m�i khi Vi�t Nam ngày càng phát tri�n. 

i'u quan tr.ng là m5c dù s� chuy�n � i c� c	u r	t m�nh m7, tình hình th	t nghi�p ch�a ph�i là 
v	n �' l�n. Ph�n l�n nh1ng ng��i không có vi�c làm là thanh niên, t��ng �#i có trình �� và m�i 
b��c vào th� tr��ng lao ��ng, m5c dù tình tr�ng d� th�a lao ��ng c2ng v3n còn ph  bi�n trong 
khu v�c nhà n��c. Chính tình tr�ng luân chuy�n vi�c làm quá cao c�a các công nhân có tay ngh' 
m�i là v	n �' �#i v�i doanh nghi�p. Tuy nhiên, nh��c �i�m chính c�a th� tr��ng lao ��ng Vi�t 
Nam là h� th#ng b�o tr� xã h�i. T� tr��c ��n nay, h� th#ng này v#n ���c coi là ch� dành cho lao 
��ng trong khu v�c nhà n��c và do v�y nó c�n hoàn t	t quá trình chuy�n � i sang c� ch� th� 
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tr��ng �� có th� cung c	p b�o hi�m " m�c h�p lý giúp cho ng��i lao ��ng �#i phó v�i nh1ng r�i 
ro l�n khi m�c �� d�ch chuy�n v' ngh' nghi�p l3n ��a lý c�a h. ngày càng t!ng.  

Ti�p t�c h�i nh�p sâu h�n vào n'n kinh t� th� gi�i, hoàn thành các n�i dung ch�a ���c 
hoàn t	t c�a ch��ng trình c�i cách và t!ng c��ng qu�n tr� công " c	p ��a ph��ng, t	t c� nh1ng 
vi�c này s7 giúp �)y m�nh ho�t ��ng kinh doanh và t!ng hi�u qu� c�a n'n kinh t�. M�t m5t, 
nh1ng b��c phát tri�n này là chìa khóa �� Vi�t Nam tr" thành m�t n��c có thu nh�p trung bình. 
Nh�ng m�t v	n �' quan tr.ng là li�u Vi�t Nam có ph�i tr� giá v' m5t xã h�i hay môi tr��ng �� 
t!ng ���c hi�u qu� hay không. Vi�c trông c�y nhi'u h�n vào c� ch� th� tr��ng s7 giúp gi�i phóng 
���c ti'm n!ng c�a các thành viên làm vi�c có n!ng su	t nh	t trong xã h�i, nh�ng c2ng có th� 
gây �nh h�"ng b	t l�i cho nh1ng ng��i y�u kém nh	t. Và th�m chí ngay c� m�t th� tr��ng hoàn  
h�o c2ng có th� không gi�i quy�t ���c nh1ng tác ��ng t� bên ngoài �#i v�i môi tr��ng, do v�y 
t!ng tr�"ng nhanh �-ng th�i c2ng làm t!ng tình tr�ng ô nhi,m và suy thoái môi tr��ng. D�a trên 
m�t �ánh giá h� th#ng nh1ng b�ng ch�ng có ���c, nh1ng tác ��ng tiêu c�c có th� nhìn th	y 
d��ng nh� không l�n, ngo�i tr� tác ��ng �#i v�i môi tr��ng. 
i'u này �òi h&i ph�i s( d�ng m�t 
cách h� th#ng h�n các tiêu chu)n môi tr��ng có th� th�c thi ���c. Tuy nhiên, nh1ng tác ��ng xã 
h�i có th� l�n h�n l�i không d, tiên li�u ���c v�i nh1ng công c� phân tích t��ng �#i thô s� hi�n 
có. Do v�y c�n ph�i ��a ra nh1ng c� ch� h1u hi�u nh�m nhanh chóng �#i phó v�i nh1ng h�u qu� 
không l��ng tr��c ���c. H% tr� cho nh1ng công nhân m	t vi�c làm và �i'u hòa l�i ngân sách t� 
nh1ng t�nh ���c l�i nhi'u nh	t t� c�i cách kinh t� sang cho nh1ng t�nh b� �nh h�"ng b	t l�i có 
th� ��m b�o r�ng m�c tiêu công b�ng xã h�i s7 không b� hy sinh trên con ���ng ki�m tìm s� 
ph-n vinh. 

Nhìn vào t��ng lai, d�ch v� xã h�i c�n ph�i ���c nâng c	p, �ây ph�n nào có th� ���c coi 
là c�i cách kinh t� th� h� th� hai. Vi�t Nam �ã xây d�ng ���c các h� th#ng y t� và giáo d�c c� 
b�n cho toàn dân trong th�i k0 k� ho�ch hóa t�p trung, ��n ���c v�i ��i b� ph�n dân chúng và 
��t ���c nh1ng ch� s# xã h�i có th� sánh v�i nh1ng qu#c gia có thu nh�p trung bình. Nh�ng 
nh1ng h� th#ng này �ã không ���ng ��u ���c v�i nh1ng yêu c�u trong th�i k0 chuy�n � i sang 
kinh t� th� tr��ng, và �ã tr" nên không phù h�p trong vi�c gi�i quy�t nh1ng nhu c�u ph�c t�p h�n 
và t#n kém h�n c�a nhân dân khi cu�c s#ng ngày càng tr" nên khá gi� h�n. Do v�y thách th�c 
hi�n nay là k�t h�p ���c hi�u qu� c�a c� ch� th� tr��ng v�i m�c �� bao ph� r�ng rãi c�a nh1ng 
d�ch v� y t� và giáo d�c có ���c trong th�i k0 k� ho�ch hóa t�p trung. Thành công trong s� k�t 
h�p này có th� �5t n'n móng cho nh1ng h� th#ng ph  c�p hi�n ��i. M�t cách ngh�ch lý, ch	t 
l��ng t��ng �#i t#t c�a các c� ch� xác ��nh �#i t��ng c�n nh�n ���c h% tr� giúp ta có th� s( 
d�ng chúng làm công c� �� ��t ���c di�n bao ph� r�ng rãi h�n. Không ph�i b�ng các kho�n c	p 
phát ngân sách hay cho vay �u �ãi nh� hi�n v3n �ang làm " m�t m�c �� nào �ó, mà là giúp cho 
ng��i nghèo ti�p c�n ���c v�i các d�ch v� mà l7 ra h. ph�i �óng phí. Các chính sách ch.n l.c �#i 
t��ng h% tr� phù h�p và “xã h�i hóa” có th� �i �ôi v�i nhau. Tuy nhiên c�n chú ý ��y �� ��n các 
c� ch� �u tiên �� s� k�t h�p này th�c s� có hi�u qu�. 

 M#i liên h� gi1a công b�ng xã h�i và phát tri�n kinh doanh th�c s� m�nh m7 h�n ta 
t�"ng ban ��u. Theo th�i gian, các doanh nghi�p ph�i tr" thành nh1ng nhà cung c	p quan tr.ng 
các d�ch v� xã h�i, vì không nên l3n l�n ngân sách công v�i cung c	p d�ch v� công. Giáo d�c ��i 
h.c, d�ch v� y t�, và có l7 trong t��ng lai không xa là c� các ch��ng trình h�u trí có th� s7 do các 
doanh nghi�p ngoài  qu#c doanh cung c	p, trong �ó có c� doanh nghi�p t� nhân, h�p tác xã và 
các t  ch�c phi Chính ph�. 
-ng th�i, b�o hi�m xã h�i (BHXH) n�u ���c c�i cách h�p lý c2ng 
có th� tích l2y ���c m�t ngu-n l�c r	t l�n tr��c khi nh1ng ng��i lao ��ng ngày hôm nay b*t ��u 
ngh� h�u. Nh1ng ngu-n l�c này c�n ���c ��u t�; và n�u ���c qu�n lý m�t cách minh b�ch và 
hi�u qu�, chúng s7 �óng góp to l�n cho vi�c tích l2y v#n. Ti�p theo, và c2ng là �i'u rõ ràng nh	t, 
ngu-n nhân l�c t#t không th� tách r�i v�i m�t l�c l��ng dân c� kh&e m�nh và có h.c th�c. 
5c 
bi�t, vi�c phát tri�n h� th#ng giáo d�c là y�u t# then ch#t �� khai thác nh1ng tài n!ng s<n có trong 
m%i th� h� tr8 em Vi�t Nam, và �� xây d�ng nh1ng k$ n!ng mà c�ng �-ng doanh nghi�p �ang 
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c�n. 
i'u cu#i cùng và c2ng r)t quan tr.ng là s� phát tri�n có s� tham gia và chia s8 r�ng rãi là 
g#c r, c�a s�  n ��nh xã h�i. Và �ây l�i là m�t trong nh1ng l�i th� chính c�a Vi�t Nam so v�i 
nh1ng �#i th� c�nh tranh c�a mình.  
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1. CÁC LO�I HÌNH DOANH NGHI�P 

 
 

Ít qu#c gia nào trên th� gi�i có ���c s� �a d�ng ��n �áng kinh ng�c c�a các lo�i hình 
doanh nghi�p " Vi�t Nam. D�a trên m�t n'n v!n hóa coi tr.ng ��u óc kinh doanh và phát tri�n 
th�nh v��ng, g�n nh� m�t n(a các h� gia �ình " Vi�t Nam �'u có ho�t ��ng kinh doanh nh& d��i 
hình th�c này hay hình th�c khác. Do áp d�ng chi�n l��c phát tri�n v�i nhà n��c �óng vai trò 
ch� ��o t� sau khi giành ���c ��c l�p, Chính ph� v3n còn s" h1u hàng ngàn doanh nghi�p nhà 
n��c (DNNN), trong s# �ó có nh1ng doanh nghi�p r	t l�n. Vi�t Nam c2ng là m�t trong nh1ng 
n��c nh�n ��u t� tr�c ti�p c�a n��c ngoài (FDI) l�n nh	t trên th� gi�i xét theo giá tr� t��ng �#i, 
trong �ó có nh1ng n!m mà giá tr� c�a các d� án ���c phê duy�t lên t�i g�n m�t ph�n m��i GDP. 
Trong n!m n!m v�a qua �ã có hi�n t��ng bùng n  vi�c �!ng ký các doanh nghi�p t� nhân.  
i'u 
này v�a ph�n ánh hi�n t��ng h�p th�c hóa các doanh nghi�p �ã t-n t�i, v�a cho th	y s� hình 
thành các doanh nghi�p m�i. S� �a d�ng �áng chú ý này c�a khu v�c doanh nghi�p �ã ���c công 
nh�n là m�t trong nh1ng �5c �i�m chính, th�m chí có th� coi là �i�m m�nh, c�a quá trình chuy�n 
� i n'n kinh t� Vi�t Nam. N!m 1986, 
�i h�i VI 
�ng C�ng s�n Vi�t Nam �ã ��a ra ch��ng 
trình � i m�i sâu r�ng, xóa b& c� ch� “qu�n lý t�p trung quan liêu d�a trên bao c	p c�a nhà 
n��c” và chuy�n sang n'n kinh t� “nhi'u thành ph�n theo ��nh h��ng th� tr��ng”, trong �ó nâng 
cao vai trò c�a kinh t� t� nhân. N!m 2001, 
�i h�i 
�ng IX �ã công nh�n rõ ràng FDI là m�t khu 
v�c c�a n'n kinh t�. N!m 2006, 
�i h�i 
�ng X r	t có th� s7 cho phép các ��ng viên c�ng s�n là 
các doanh nhân thu�c khu v�c kinh t� t� nhân, qua �ó nh	n m�nh v� th� bình �9ng và tính h�p 
pháp c�a các doanh nghi�p thu�c m.i lo�i hình. Nh�ng c2ng chính s� �a d�ng c�a khu v�c doanh 
nghi�p " Vi�t Nam l�i là m�t thách th�c �#i v�i vi�c phân tích kinh t� và ho�ch ��nh chính sách. 
Các lo�i hình doanh nghi�p khác nhau có nh1ng �óng góp khác nhau �#i v�i t!ng tr�"ng kinh t� 
và gi�m nghèo.  
� các chính sách c�a chính ph� có hi�u qu�, c�n ph�i hi�u rõ các b� ph�n c	u 
thành chính c�a khu v�c doanh nghi�p c�a Vi�t Nam, và các b� ph�n này liên k�t v�i nhau nh� 
th� nào. Vi�c phân tích và t ng h�p các ngu-n d1 li�u hi�n có cho th	y hi�n còn có “m�t kho�ng 
gi1a b� b& tr#ng” trong b�c tranh phân b# doanh nghi�p theo quy mô.  Tuy nhiên, kho�ng tr#ng 
này �ang d�n ���c l	p ��y, do ngày càng có nhi'u doanh nghi�p có qui mô nh& ti�n hành �!ng 
ký kinh doanh chính th�c.   
 

H� kinh doanh 
 

 Có th� ng�c nhiên khi bi�t r�ng ng��i Vi�t Nam th�m chí còn có chí kinh doanh h�n c� 
ng��i Hoa. 
ây ít ra c2ng là m�t trong nh1ng phát hi�n c�a 
i'u tra Giá tr� Th� gi�i (World 
Values Survey, WVS) ���c ti�n hành t�i 65 qu#c gia trên kh*p các châu l�c. WVS ���c Vi�n 
Nghiên c�u Con ng��i th�c hi�n l�n ��u tiên " Vi�t Nam vào n!m 2001. M�t trong nh1ng m�c 
tiêu c�a phi�u �i'u tra là nh�m �ánh giá thái �� c�a �#i t��ng �i'u tra v' n'n kinh t� th� tr��ng. 
Có m�t câu h&i dùng thang �i�m 10 �� tìm hi�u m�c �� tán �-ng �#i v�i vi�c s" h1u doanh 
nghi�p t� nhân (10 �i�m) so v�i s" h1u nhà n��c (1 �i�m).  
i�m trung bình c�a các �#i t��ng 
tham gia ph&ng v	n ng��i Vi�t Nam là 5,6, trong khi �i�m s# c�a ng��i Hoa là 4,2. Nhìn chung, 
các �#i t��ng ���c ph&ng v	n " c� hai n��c này �'u t& ra g*n bó v�i s� tham gia c�a Chính ph� 
nhi'u h�n so v�i công dân c�a các n��c có n'n kinh t� th� tr��ng phát tri�n khác. Tuy nhiên, s� 
khác bi�t này là không l�n, và thái �� c�a nh1ng �#i t��ng tham gia tr� l�i �i'u tra ng��i Vi�t r	t 
g�n v�i thái �� c�a ng��i Nh�t. 
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 M�t �i'u hoàn toàn bình th��ng là nh1ng ng��i tr8 tu i h�n có thái �� �ng h� h�n �#i 
v�i s" h1u t� nhân và c�nh tranh so v�i ng��i l�n tu i. Có th� th	y �i'u này qua vi�c chia các �#i 
t��ng tham gia �i'u tra WVS theo n!m sinh, l	y n!m 1975 làm m#c. ; �ây, c�n l�u ý m�t �5c 
�i�m là kho�ng hai ph�n ba dân s# Vi�t Nam ���c sinh ra sau ngày th#ng nh	t �	t n��c. Thái �� 
�ng h� kinh t� th� tr��ng m�nh m7 h�n c2ng có m#i liên h� ch5t ch7 v�i trình �� h.c v	n. 

K�t qu� �i'u tra h�i b	t ng� khi phân lo�i �#i t��ng tr� l�i theo khu v�c và ��a bàn sinh 
s#ng. Xét v' nhi'u m5t, mi'n B*c và mi'n Nam Vi�t Nam có nhi'u s� khác bi�t v!n hoá. Ng��i 
dân mi'n Nam c2ng có xu	t x� t� mi'n B*c, nh�ng khi �i khai kh)n vùng �	t m�i h. ph�i d�a 
vào nh1ng sáng ki�n cá nhân nhi'u h�n là vào vi�c ra quy�t ��nh t�p th� " làng xã. Ng��i mi'n 
Nam c2ng quen t*m mình trong n'n kinh t� th� tr��ng ngay t� tr��c khi �	t n��c th#ng nh	t. Tuy 
nhiên, �#i t��ng tham gia tr� l�i �i'u tra ng��i mi'n B*c l�i có thái �� tích c�c h�n �#i v�i n'n 
kinh t� th� tr��ng so v�i ng��i mi'n Nam. 
i'u này có th� lý gi�i là do tác ��ng c�a c�i cách 
kinh t� �#i v�i ��i s#ng hàng ngày " mi'n B*c m�nh m7 h�n so v�i " mi'n Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 1.1:  Có bao nhiêu doanh nghi�p h� gia �ình? 
 

Theo 
i'u tra M�c s#ng H� gia �ình Vi�t Nam (
TMSHG
) c�a TCTK n!m 2004, hi�n có 
kho�ng 9.3 tri�u doanh nghi�p h� gia �ình phi nông nghi�p. M5t khác, 
i'u tra H� kinh doanh (
THKD) 
n!m 2004 c2ng do TCTK th�c hi�n l�i cho con s# là 2.9 tri�u h� kinh doanh có ti�n hành ít nh	t là m�t 
ho�t ��ng kinh doanh. Con s# chênh l�ch 6.4 tri�u h� gi1a hai ngu-n s# li�u là r	t l�n. Hi�u ���c nguyên 
nhân c�a s� chênh l�ch này này s7 giúp cho vi�c �ánh giá các h� qu� �#i v�i vi�c tính GDP d�a trên 

THKD. 

Theo 
TMSHG
 2004, m�t doanh nghi�p h� gia �ình phi nông nghi�p làm �� các ho�t ��ng ki�m 
thu nh�p ��c l�p và không liên quan ��n vi�c s�n xu	t hay tiêu th� các s�n ph)m nông nghi�p (d��i các 
hình th�c khác nhau). 
TMSHG
 thu th�p thông tin cho th�i gian 12 tháng tr��c khi cán b� th#ng kê 
��n �i'u tra, do �ó bao g-m c� các ho�t ��ng kinh doanh phi nông nghi�p mà h� nông dân th�c hi�n vào 
mùa nông nhàn.  

M�t ph��ng pháp th�c t� �� tìm hi�u v' s� khác bi�t trong k�t qu� �i'u tra c�a 
THKD và 

TMSHG
 là gi� ��nh r�ng 
TMSHG
 �ã tính ��n t	t c� các vi�c làm t� do phi nông nghi�p, không k� 
quy mô l�n nh& ra sao, và áp d�ng các tiêu chu)n ��a vào �#i t��ng �i'u tra c�a 
THKD cho các ho�t 
��ng này. Th�c t�, m�c tiêu c�a 
TMSHG
 là �ánh giá tình hình thu nh�p, nghèo �ói và m�c s#ng c�a 
các h� gia �ình, ��m b�m r�ng các vi�c làm t� do phi nông nghi�p �'u ���c bao quát m�t cách ��y ��. 

Sáu tiêu th�c ch.n m3u �i'u tra ���c áp d�ng cho các ho�t ��ng c�a h� gia �ình trong 

TMSHG
: (i) ngu-n thu nh�p có c!n c�, (ii) thông tin tr� l�i �i'u tra hoàn ch�nh, (iii) các doanh nghi�p 
ph�i ho�t ��ng ���c ít nh	t 3 tháng trong n!m, tr� tr��ng h�p doanh nghi�p m�i ���c thành l�p, (iv) 
doanh nghi�p ph�i có ��a �i�m c# ��nh, tr� tr��ng h�p là doanh nghi�p v�n t�i, (v) doanh nghi�p ho�t 
��ng ph�n l�n th�i gian trong tháng, và (vi) doanh nghi�p ho�t ��ng vào ngày ��u c�a tháng 10. Các �i'u 
ki�n ch.n m3u này �ã làm gi�m t ng s# h� kinh doanh xu#ng còn 6,1 tri�u. Tuy nhiên, nhi'u h� ti�n hành 
�-ng th�i vài ho�t ��ng kinh doanh.  
i'u ki�n ch.n m3u này �ã làm gi�m s# h� ti�n hành ít nh	t m�t 
ho�t ��ng kinh doanh xu#ng còn 4,5 tri�u h�. Do �ó, hi�n có 1,6 tri�u h� kinh doanh không ���c ��a vào 

THKD. 

Vi�c tính không ��y �� s# l��ng h� kinh doanh trong 
THKD có �nh h�"ng ��n vi�c tính toán 
GDP c�a Vi�t nam. Theo 
TMSHG
, giá tr� gia t!ng trung bình trong m�t n!m c�a m�t h� kinh doanh là 
vào kho�ng 15,5 tri�u �-ng. Nhân s# này lên v�i 6,1 tri�u s7 ���c t ng giá tr� gia t!ng c�a khu v�c doanh 
nghi�p h� gia �ình " Vi�t Nam, t��ng ���ng v�i g�n 13% t ng GDP. Do 3,2 tri�u trong s# 6,1 tri�u 
doanh nghi�p h� gia �ình không ���c tính ��n trong 
THKD, tài kho�n qu#c gia có th� �ánh giá không 
h�t giá tr� gia t!ng c�a khu v�c �ó theo t6 l� này. 
i'u này có ngh4a là GDP c�a Vi�t Nam cao h�n m�c 
công b# chính th�c g�n 7%.  Tuy nhiên con s# tính thi�u có th� ít h�n, do 1,6 tri�u h� kinh doanh không 
���c tính trong 
THKD có l7 là nh1ng h� kinh doanh nh& nh	t.  

 

Ngu�n:  D�a theo Wim Vijverberg (2005). 
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S� �ng h� r�ng rãi trên c� n��c �#i v�i kinh t� t� nhân ���c ph�n ánh ��y �� qua m�c 
�� s" h1u và ho�t ��ng kinh t� quy mô nh& c�a các h� gia �ình Vi�t Nam. Khó có th� �ánh giá 
chính xác ���c có bao nhiêu h� gia �ình �ang kinh doanh, vì các công c� �i'u tra khác nhau có 
th� cho các k�t qu� khác nhau (Khung 1.1). Tuy nhiên m�t ��c tính �áng tin c�y �ã bao g-m c� 
các ho�t ��ng kinh doanh mà h� nông dân th�c hi�n trong mùa nông nhàn �ã ��a ra con s# 9.3 
tri�u h�, ho5c trên m�t n(a s# h� gia �ình " Vi�t Nam.  

M�t so sánh qu#c t� có th� giúp �ánh giá s� n!ng ��ng c�a Vi�t Nam. Nhi'u n��c cho 
��n nay c2ng không có s<n s# li�u th#ng kê v' s# l��ng h� kinh doanh; �i'u này c2ng d, hi�u vì 
b�n thân vi�c �ánh giá có nhi'u khó kh!n. Nh�ng c2ng có nh1ng s# li�u th#ng kê so sánh t� l� lao 
��ng t� do " nông thôn tham gia vào các ho�t ��ng phi nông nghi�p. Vi�c phân tích các s# li�u 
này cho th	y r�ng b� ph�n này t!ng lên cùng v�i trình �� phát tri�n c�a m�t qu#c gia (Hình 1.1). 

i'u �5c bi�t trong tr��ng h�p c�a Vi�t Nam là b� ph�n này phát tri�n v�i t#c �� nhanh h�n 
nhi'u k� t� khi b*t ��u công cu�c c�i cách kinh t�.  

 

Hình 1.1: M�t qu#c gia giàu óc kinh doanh  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

GDP trên ��u ng��i theo s�c mua ngang giá US$

T�
 l�

 la
o 
�
�

ng
 p

hi
 n

ôn
g 

ng
hi
�

p 
	

 n
ôn

g 
th

ôn

Costa Rica

Chile

Brazil
Thailand

Rwanda

Vietnam '98

Vietnam '04

 
Ngu-n: T�  tính, d�a trên s# li�u c�a TCTK, Jean O. Lanjouw và Peter Lanjouw 

(2001).  S# li�u v' vi�c làm d�a trên ngh' nghi�p chính.  

 

Các h� kinh doanh xu	t hi�n ph  bi�n h�n " vùng �-ng b�ng. N!m 2004, doanh nghi�p 
h� gia �ình chi�m ��n 28% s# l��ng vi�c làm " vùng �-ng b�ng sông H-ng và �-ng b�ng sông 
C(u Long. Vi�c làm " �ây có ngh4a là l	y kinh doanh h� gia �ình làm ngu-n thu nh�p chính ho5c 
th� hai. Tuy nhiên, theo th�i gian, s� �óng góp c�a lao ��ng t� do phi nông nghi�p vào thu nh�p 
gia �ình l�i gi�m " h�u h�t các vùng, ngo�i tr� vùng ven bi�n Nam Trung B� và 
ông Nam B�. 
N!m 1993, g�n 30% s# lao ��ng có vi�c làm " Vi�t Nam ho�t ��ng trong khu v�c kinh t� h�. 

�n n!m 2004, t� l� này �ã gi�m xu#ng còn kho�ng 25%. S� gi�m sút này có th� ���c gi�i thích 
b�ng hi�n t��ng gia t!ng �áng k� vi�c làm ���c tr� l��ng, t� 16% trong t ng s# n!m 1993 lên 
��n 27% n!m 2004. Trong giai �o�n này, các gia �ình kh	m khá h�n �'u có t� l� thu nh�p t� các 
ho�t ��ng kinh doanh phi nông nghi�p cao h�n. 
i'u này cho th	y vi�c m" m�t doanh nghi�p gia 
�ình th��ng �i �ôi v�i m�c s#ng cao h�n.   
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B�c tranh v' phân b  các doanh nghi�p h� gia �ình theo ngành không thay � i nhi'u theo 
th�i gian. Hai ngành kinh doanh ph  bi�n nh	t là “th��ng m�i” và “ch� bi�n và ch� t�o”. Th��ng 
m�i chi�m trên 40% các h� gia �ình tham gia kinh doanh; còn ch� bi�n và ch� t�o chi�m kho�ng 
m�t ph�n t�. Ng��c l�i, “xây d�ng” và “khai khoáng” m%i ngành ch� chi�m kho�ng 1%  trong 
t ng s# các h� kinh doanh. 

Doanh nhân trong h� kinh doanh thu�c các ngành khác nhau c2ng có �5c �i�m khác 
nhau. Doanh nhân trong ngành xây d�ng, “các d�ch v� khác” và v�n t�i th��ng có trình �� h.c 
v	n cao h�n. H� kinh doanh th��ng m�i, ch� bi�n th�c ph)m và ch� t�o th��ng do ph� n1 �i'u 
hành hay qu�n lý. Doanh nghi�p trong các ngành xây d�ng và v�n t�i ch� y�u do nam gi�i �i'u 
hành. Nhìn chung, ph� n1 làm ch� 55,7% s# h� kinh doanh trong n!m 2002, so v�i 52,5% trong 
n!m 1998 và ch� có 49% trong n!m 1993. N!m 2004, các h� kinh doanh do ph� n1 qu�n lý làm 
!n có lãi h�n các h� kinh doanh do nam gi�i �i'u hành.   

So sánh m�t cách h� th#ng s# li�u các n!m 1993, 1998, 2002 và 2004 c2ng cho th	y r�ng 
các h� kinh doanh càng ngày càng mang tính “chuyên nghi�p” h�n. S# ngày ho�t ��ng trong m�t 
tháng và s# tháng ho�t ��ng trong n!m c2ng t!ng lên. T� l� ph�n tr!m các h� kinh doanh có ��a 
�i�m kinh doanh c# ��nh c2ng t!ng. Ngoài ra, t� l� các h� kinh doanh làm !n thua l% là 0,3% trong 
n!m 2004 so v�i 4,8% trong n!m 2002, và 8,2% trong n!m 1998. 

 

Khu v�c Kinh t� T� nhân m�i n�i 

 

Hàng lo�t c�i cách chính sách �ã h% tr� cho s� phát tri�n c�a khu v�c kinh t� t� nhân. 
Vi�c thông qua Lu�t 
�u t� Tr�c ti�p N��c ngoài vào n!m 1986 �ã mang l�i l�i ích cho các 
doanh nghi�p trong n��c m5c dù theo m�t cách gián ti�p. Khung pháp lý l�n ��u tiên ���c thi�t 
l�p vào n!m 1990 v�i s� phê chu)n Lu�t Doanh nghi�p T� nhân và Lu�t Công ty. Hi�n pháp �ã 
chính th�c th�a nh�n vai trò c�a kinh t� t� nhân vào n!m 1992. Lu�t Khuy�n khích 
�u t� trong 
n��c ban hành n!m 1994 và ���c s(a � i n!m 1998 �ã giúp cho các nhà ��u t� Vi�t Nam ti�p 
c�n v�i m�t s# c� ch� �u �ãi nh� �#i v�i các nhà ��u t� n��c ngoài. Nh�ng rõ ràng, m#c quan 
tr.ng nh	t �#i v�i s� phát tri�n c�a kinh t� t� nhân chính là Lu�t Doanh nghi�p ban hành tháng 
1/2000. V' hình th�c, v!n b�n lu�t này là s� k�t h�p c�a các Lu�t Công ty và Lu�t Doanh nghi�p 
T� nhân tr��c �ây. Trên th�c t�, lu�t này th� hi�n s� thay � i c!n b�n trong cách ti�p c�n. Cho t�i 
tr��c th�i �i�m này, các doanh nghi�p t� nhân ch� ���c phép ho�t ��ng v�i �i'u ki�n h. tuân th� 
hàng lo�t b��c phê duy�t và ki�m tra c�a Chính ph�. Ng��c l�i, Lu�t Doanh nghi�p b�o v� quy'n 
c�a công dân ���c phép thành l�p và v�n hành doanh nghi�p t� nhân mà không c�n có s� can 
thi�p không c�n thi�t t� phía các quan ch�c chính quy'n.  

Nét m�i quan tr.ng nh	t c�a Lu�t Doanh nghi�p là vi�c tinh gi�n các th� t�c �!ng ký 
kinh doanh. C�ng �-ng doanh nghi�p xem �i�m � i m�i này là cho phép “ti'n �!ng, h�u ki�m”. 
Lu�t Doanh nghi�p còn d3n t�i vi�c bãi b& trên m�t tr!m lo�i gi	y phép kinh doanh. K�t qu� là 
th�i gian và chi phí cho vi�c �!ng ký kinh doanh �ã ���c gi�m b�t. Lu�t còn c�ng c# lòng tin c�a 
c�ng �-ng doanh nghi�p vào b� máy chính quy'n ��a ph��ng, b�ng cách gi�m b�t c� h�i tham 
nh2ng. K� t� khi Lu�t Doanh nghi�p ra ��i, s# l��ng doanh nghi�p t� nhân �!ng ký hàng n!m 
không ng�ng t!ng lên (Hình 1.2). 

M�t v	n �' còn gây tranh cãi và �ôi khi ���c ��a ra tranh lu�n sôi n i là vi�c có bao 
nhiêu trong s# nh1ng doanh nghi�p �!ng ký theo Lu�t Doanh nghi�p th�c s� là doanh nghi�p 
m�i. Ho5c th�m chí, có bao nhiêu doanh nghi�p trong s# �ó th�c s� t-n t�i. S� không ch*c ch*n 
này �ôi khi ���c s( d�ng �� làm d	y lên nghi ng� v' s�c s#ng c�a khu v�c kinh t� t� nhân c�a 
Vi�t Nam.  
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S# li�u v' �!ng ký kinh doanh ���c thu th�p t�i Trung tâm Thông tin Doanh nghi�p 
Qu#c gia (TTTTDNQG) thu�c B� K� ho�ch và 
�u t� (BKH
T). Thông tin ��a vào c� s" d1 
li�u c�a TTTTDNQG ���c các S" K� ho�ch và 
�u t� (S" KH
T) trong c� n��c cung c	p. V!n 
phòng S" KH
T là n�i các nhà doanh nghi�p t��ng lai n�p ��n xin �!ng ký thành l�p doanh 
nghi�p và nh�n gi	y phép �!ng ký kinh doanh. M5t khác, s# li�u v' các doanh nghi�p �ang ho�t 
��ng ch� y�u l	y t� k�t qu� t ng �i'u tra doanh nghi�p c�a TCTK ���c ti�n hành hàng n!m k� t� 
2002. S# li�u l	y t� các cu�c t ng �i'u tra doanh nghi�p cho th	y ch� có m�t n(a s# doanh nghi�p 
�ã �!ng ký là th�c s� t-n t�i. T ng �i'u tra doanh nghi�p s( d�ng s# li�u doanh nghi�p có �!ng 
ký ���c c�p nh�t thông qua vi�c n#i m�ng v�i c� s" d1 li�u v' thu� c�a B� Tài chính (BTC).   

 

Hình1.2: 
!ng ký doanh nghi�p �ang trên chi'u h��ng gia t!ng… 

 
  Ngu�n: T� tính toán d�a trên s# li�u c�a TTTTDNQG. Các con s# th� hi�n s# 

l��ng �!ng ký m�i theo n!m. 

   

Tuy nhiên, s# li�u t� hai ngu-n nói trên không mâu thu3n nh� ta t�"ng. Không ph�i t	t c� 
các doanh nghi�p �ã �!ng ký kinh doanh �'u th�c s� ho�t ��ng. M�t s# doanh nghi�p không lo 
���c v#n, m�t s# doanh nghi�p khác có th� �� l: m	t c� h�i th� tr��ng, ho5c các �#i tác ti'm 
n!ng c�a m�t s# doanh nghi�p khác n1a có th� không còn quan tâm. Trong m�t nghiên c�u trên 
quy mô nh& v' doanh nghi�p do Ngân hàng th� gi�i th�c hi�n, kho�ng 8% các doanh nghi�p �ã 
�!ng ký ch�a �i ��n ���c giai �o�n �!ng ký mã s# thu�, �-ng ngh4a v�i vi�c h. ch�a t�ng th�c 
s� b*t ��u ho�t ��ng. 
i'u quan tr.ng h�n là không ph�i t	t c� các doanh nghi�p �ã b*t ��u ho�t 
��ng �'u có th� t-n t�i. M�t cu�c �i'u tra ba vòng v' doanh nghi�p v�a và nh& do Vi�n Khoa h.c 
Lao ��ng và Xã h�i (VKHL
XH) ti�n hành cho th	y t� l� rút lui là trên 15%/n!m trong nh1ng 
n!m ��u th�p niên 90; con s# này �ã gi�m xu#ng còn d��i 10% trong nh1ng n!m g�n �ây. Nh1ng 
con s# này không cao m�t cách b	t th��ng so v�i tiêu chu)n qu#c t�. Tuy nhiên ph�n l�n các 
tr��ng h�p �óng c(a doanh nghi�p l�i không ���c ghi nh�n " Vi�t Nam vì th�c t� không có ��ng 
c� khuy�n khích các doanh nghi�p báo cáo l�i �i'u này. Trong nh1ng n!m qua, con s# này tích t� 
thành m�t t� l� �áng k� trong t ng s# t	t c� các doanh nghi�p �ã �!ng ký, gi�i thích cho ph�n l�n 
s� khác bi�t gi1a s# li�u c�a TTTTDNQG và TCTK. 

M�t v	n �' gây tranh cãi khác là có bao nhiêu doanh nghi�p trong s# này là các doanh 
nghi�p m�i. Các ngu-n thông tin khác nhau cho m�t câu tr� l�i là: ph�n l�n, nh�ng không ph�i là 
t	t c�. Kho�ng 45% doanh nghi�p trong cu�c �i'u tra quy mô nh& c�a Ngân hàng Th� gi�i �ã nói 
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t�i " trên th�c t� �ã t-n t�i vào th�i �i�m n!m 2000, ch� y�u là d��i hình th�c h� kinh doanh. 
M�t trong nh1ng lý do quan tr.ng nh	t làm cho các doanh nghi�p này �i �!ng ký là �� ���c mua 
hóa ��n Giá tr� gia t!ng (VAT), vì thi�u lo�i hóa ��n này thì doanh nghi�p không th� bán hàng 
hay cung c	p d�ch v� cho Chính ph� và DNNN.  M�t �i'u tra khác do VCCI th�c hi�n n!m 2001 
cho th	y có kho�ng 70% doanh nghi�p �!ng ký th�c s� là doanh nghi�p m�i. Trong �i'u tra c�a 
VKHL
XH, n!m thành l�p trung bình là 1990 v�i m�c dao ��ng l�ch chu)n là 8,3 n!m. Tuy 
nhiên m�t nghiên c�u sâu �ã phát hi�n ra r�ng r	t khó xác ��nh ���c ngu-n g#c th�c s� c�a các 
doanh nghi�p tham gia, vì xu	t thân c�a các doanh nghi�p r	t khác nhau và trong nhi'u tr��ng 
h�p r	t ph�c t�p và lòng vòng. Tuy nhiên, phân tích này c2ng cho th	y nhi'u doanh nghi�p �ã 
���c “nâng c	p” t� các h� kinh doanh, trong khi m�t s# doanh nghi�p khác ���c �!ng ký b"i các 
cá nhân ho�t ��ng b	t h�p pháp ho5c không chính th�c trong ngành này �ã nhi'u n!m. 

M�t lý do �� tin r�ng có nhi'u doanh nghi�p �!ng ký là doanh nghi�p m�i là dòng ki'u 
h#i  n ��nh do ng��i Vi�t " n��c ngoài g(i v'. /�c tính có kho�ng ba tri�u ng��i g#c Vi�t, hay 
g�n b#n ph�n tr!m dân s# c� n��c �ang s#ng " n��c ngoài theo di�n th��ng trú. Vi�c chuy�n ti'n 
v' n��c c�a ng��i Vi�t s#ng " n��c ngoài �ã t!ng �'u trong nh1ng n!m g�n �ây, t� 35 tri�u �ô 
la vào n!m 1991 ��n g�n 4 t� �ô la n!m 2005. M5c dù con s# ��c tính này c2ng còn y�u t# không 
ch*c ch*n, song nhi'u nhà quan sát tin r�ng ph�n l�n l��ng ki'u h#i này �ã ���c �i qua các kênh 
chính th�c. Theo IMF, m�t ph�n ki'u h#i �áng k� n�m " các d�ng ��u t� vào b	t ��ng s�n, th� 
tr��ng v#n và các doanh nghi�p nh&. Nh1ng kho�n ��u t� này �ôi khi ���c ghi nh�n nh� nh1ng 
kho�n chuy�n ti'n thu�n túy, ch� không ph�i là FDI hay ��u t� tài chính gián ti�p.  
!ng ký ��u 
t� d��i danh ngh4a m�t thành viên trong gia �ình là công dân c� trú h�p pháp " Vi�t Nam là m�t 
cách �� tránh nh1ng th� t�c hành chính r��m rà dành cho nh1ng ng��i không thu�c di�n c� trú. 

Có th� s( d�ng s# li�u v' �!ng ký kinh doanh �� suy ra tính ch	t c�a các doanh nghi�p t� 
nhân " Vi�t Nam. Các lo�i hình công ty ��n gi�n nh� công ty m�t ch� hay trách nhi�m h1u h�n 
chi�m ��n 90% s# �!ng ký. Tuy nhiên có m�t xu h��ng rõ r�t h��ng ��n nh1ng hình th�c ph�c 
t�p h�n nh� công ty c  ph�n (CTCP). Các doanh nghi�p �!ng ký c2ng có quy mô nh& k� c� v' s# 
l��ng nhân viên và v#n �!ng ký. Vào th�i �i�m cu#i n!m 2002, m�t doanh nghi�p m�t ch� trung 
bình có 15 nhân viên; công ty trách nhi�m h1u h�n là 38 và CTCP là 53.  

Theo nghiên c�u c�a VKHL
XH, kho�ng hai ph�n ba các doanh nghi�p có khách hàng 
chính là cá nhân, và kho�ng m�t ph�n n!m s# doanh nghi�p có khách hàng là các doanh nghi�p t� 
nhân khác. DNNN là khách hàng chính c�a 9% doanh nghi�p t� nhân, ti�p theo là các c� quan " 
��a ph��ng (2%) và các công ty th��ng m�i qu#c danh (1%). Ch� có 2% doanh nghi�p t� nhân có 
th� tr��ng chính là th� tr��ng xu	t kh)u và doanh nghi�p có v#n ��u t� n��c ngoài. M�t s# công 
ty nh� Biti’s, Kinh 
ô và Cà phê Trung Nguyên �ã thành công trong vi�c phát tri�n th��ng hi�u. 
Tuy nhiên, nh1ng t	m g��ng nh� v�y v3n còn r	t hi�m hoi.   

Tình hình �!ng ký doanh nghi�p c2ng phân b# r	t không �-ng �'u gi1a các t�nh, c� v' s# 
l��ng doanh nghi�p và t ng s# v#n �!ng ký (Hình 1.3). 

Nghiên c�u c�a VKHL
XH c2ng cho bi�t m�t thông tin thú v� v' �5c �i�m c�a các 
doanh nhân trong khu v�c kinh t� t� nhân " Vi�t Nam. Hình �nh th��ng th	y c�a các doanh 
nghi�p này là nam gi�i " tu i trung niên, có trình �� h.c v	n t� 10 n!m tr" lên, tr��c �ây �ã t�ng 
" c��ng v� có trách nhi�m nào �ó, th��ng là " trong khu v�c nhà n��c. Kho�ng m�t ph�n t� 
giám �#c-ch� doanh nghi�p " tu i trên 50, và m�t s# r	t ít " tu i d��i 29. Ch� có m�t ph�n n!m 
doanh nhân trong khu v�c t� nhân là ph� n1, m5c dù có s� khác bi�t l�n gi1a các vùng. Ví d�, " 
TP H- Chí Minh có 63% s# doanh nghi�p do nam gi�i làm ch�, so v�i 89% " Hà Tây và Qu�ng 
Nam.  
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Doanh nghi�p Nhà n��c 

 

 Khu v�c kinh t� nhà n��c " Vi�t Nam ���c hình thành ngay sau khi �	t n��c giành ���c 
��c l�p t� th�c dân Pháp vào n!m 1954, thông qua vi�c qu#c h1u hoá các hãng t� nhân �ang t-n 
t�i vào th�i �i�m �ó và xây d�ng các DNNN m�i. Trong b#i c�nh m�t n'n kinh t� nông nghi�p 
l�c h�u, các nhà lãnh ��o c�a Vi�t Nam cho r�ng c�n ph�i xây d�ng khu v�c kinh t� nhà n��c 
theo mô hình kinh t� c�a Liên Xô, vào th�i �i�m �ó ���c coi là cách nhanh nh	t �� phát tri�n n'n 
kinh t�. Sau ngày th#ng nh	t �	t n��c, nh1ng n% l�c ��u t� �áng k� �ã ���c dành cho các DNNN 
trong ngành công nghi�p thông qua k� ho�ch n!m n!m l�n th� hai. Các c� s" kinh doanh c�a ch� 
�� c2 " mi'n Nam b� b*t bu�c ph�i chuy�n � i sang mô hình DNNN c�a mi'n B*c. Trong khi �ó, 
vào ��u n!m 1978, 1.500 doanh nghi�p t� nhân c�a mi'n Nam v�i 130.000 công nhân �ã ���c 
qu#c h1u hóa và chuy�n � i thành 650 DNNN.  

 

Hình 1.3: … nh�ng phân b# không �'u trên ph�m vi c� n��c 

�����������	
���

����������������������

��������	�
������	�	�
�������������������

< 15
15 - 20
20 - 25
25 - 35
35 - 50
50 - 200
> 200

�����������	

����������������������

���������	���	�	�
�������������������

< 750
750 - 1100
1100 - 1500
1500 - 2500
2500 - 10000
10000 - 25000
> 25000

 
     Ngu�n: T� tính toán, d�a trên s# li�u c�a TCTK và TTTTDNQG. 

 

Xu h��ng này b*t ��u ���c ��o ng��c t� n!m 1986 v�i 
�i h�i 
�ng VI. N!m 1987, các 
DNNN ���c quy'n t� ch� xây d�ng và th�c hi�n các k� ho�ch ng*n, trung và dài h�n c�a mình. 
Các ch� tiêu s�n xu	t pháp l�nh �ã gi�m xu#ng ch� còn ba, và h� th#ng cung c	p ��u vào cho s�n 
xu	t c�a nhà n��c �ã b� bãi b&. S�n ph)m s�n xu	t ngoài k� ho�ch có th� ���c bán ra cho các 
doanh nghi�p th��ng m�i khác ho5c th�m chí bán th9ng cho ng��i tiêu dùng. L�i nhu�n ���c 
tính d�a trên chi phí th�c t�. Ngoài ph�n �óng góp b*t bu�c vào ngân sách nhà n��c, các doanh 
nghi�p có th� gi1 l�i l�i nhu�n và tu0 ý s( d�ng. N!m 1991, nh1ng DNNN b� coi là ho�t ��ng 
kém hi�u qu�, thi�u v#n và công ngh� hay không có �� nhu c�u cho s�n ph)m b� bu�c ph�i gi�i 
th� ho5c sát nh�p v�i các ��n v� khác. K�t qu� là ��n tháng 4/1994 s# l��ng các DNNN �ã gi�m 
xu#ng còn 6.264 doanh nghi�p, b�ng m�t n(a s# doanh nghi�p ho�t ��ng trong th�i k0 c�c th�nh 

  Tính theo nghìn ng��i   Tính theo ‘000 �
ng/ng��i 
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c�a n'n kinh t� qu#c doanh.  N!m 1995, Lu�t DNNN ���c ban hành. Bên c�nh vi�c trao t� cách 
pháp nhân bình �9ng cho t	t c� các doanh nghi�p, lu�t này cho doanh nghi�p quy'n ���c t� do 
kinh doanh v�i nhau và v�i các doanh nghi�p ngoài qu#c doanh, bao g-m c� các �#i tác n��c 
ngoài d��i hình th�c liên doanh. DNNN c2ng ���c phép thuê và sa th�i lao ��ng, ��nh m�c tr� 
l��ng trong ph�m vi h��ng d3n cho phép. Tuy nhiên, các doanh nghi�p này không ���c phép bán 
�i s# v#n mà nhà n��c �ã giao cho h..   

Giai �o�n chuy�n � i các DNNN ti�p theo ���c t  ch�c qua quá trình chuy�n � i quy'n 
s" h1u, trong �ó ph�n quan tr.ng nh	t là c  ph�n hoá. Quá trình này bao g-m vi�c bán m�t ph�n 
v#n c�a nhà n��c cho t� nhân. Cho t�i r	t g�n �ây, nh1ng ng��i ���c mua l�i ph�n v#n này v3n 
ch� y�u là công nhân và cán b� c�a các DNNN, làm cho vi�c c  ph�n hoá gi#ng nh� là “t� nhân 
hoá trong ph�m vi n�i b�”.  

Nhi'u cán b� qu�n lý " các DNNN là k$ s� ���c �ào t�o theo m�t chuyên ngành nào �ó 
trong l4nh v�c ho�t ��ng c�a doanh nghi�p. Nh� có �ào t�o chuyên môn này mà h. d, dàng n*m 
b*t ���c nh1ng công ngh� m�i nh� các công ngh� ���c nhà ��u t� n��c ngoài chuy�n giao cho 
công ty liên doanh, và áp d�ng chúng vào s�n xu	t. H. th��ng không ���c �ào t�o v' kinh doanh 
và thi�u k$ n!ng qu�n lý, d3n ��n kém n*m b*t th� tr��ng và nhu c�u c�a ng��i tiêu dùng, và h�n 
ch� v' kh� n!ng ��a ra nh1ng thay � i c!n b�n v' qu�n lý, k� c� vi�c t  ch�c l�i quy trình làm 
vi�c và giao quy'n ra quy�t ��nh.  

Tuy nhiên, g�n �ây h�n, vi�c c  ph�n hoá nh1ng công ty l�n và vi�c bán �	u giá c  ph�n 
c�a nh1ng công ty này �ã thành công trong vi�c thu hút các nhà ��u t� bên ngoài. Trung bình, 
nhà n��c n*m gi1 kho�ng 46% s# v#n trong các doanh nghi�p c  ph�n hoá, ng��i lao ��ng n*m 
gi1 38% và c  �ông bên ngoài 15%. T� n!m 2003 l��ng c  ph�n do c  �ông bên ngoài n*m gi1 
�ã t!ng g	p �ôi. Tuy nhiên, cho ��n nay m�i ch� có 20 doanh nghi�p c  ph�n hoá là có c  �ông 
ng��i n��c ngoài. 

Quá trình c  ph�n hoá b*t ��u r	t ch�m, ch� có 100 DNNN ���c bán vào n!m 1998. 
Trong nh1ng n!m ti�p theo, t#c �� này t!ng g	p hai, và �5c bi�t t!ng t#c trong n!m 2003 v�i 
kho�ng 300 DNNN ���c c  ph�n hoá. Hi�n nay, vi�c chuy�n � i quy'n s" h1u di,n ra v�i 
kho�ng 500 DNNN m%i n!m. Trên 2.500 DNNN trong s# �ó �ã ���c c  ph�n hoá, và s7 có 
kho�ng 900 DNNN khác (trong s# �ó có nhi'u doanh nghi�p r	t l�n) s7 ���c c  ph�n hoá trong 
kho�ng hai n!m t�i. 
-ng th�i, vi�c thành l�p DNNN m�i th�c s� k�t thúc vào n!m 2001. S� k�t 
h�p c�a hai xu h��ng này �ã d3n ��n vi�c gi�m �áng k� s# l��ng DNNN, và t!ng s# l��ng 
CTCP. Hi�n nay, có kho�ng 3.200 DNNN �ang ho�t ��ng. 
�n cu#i n!m 2006 s7 có kho�ng 
3.500 CTCP có v#n ��u t� c�a nhà n��c, trong �ó có 900 doanh nghi�p nhà n��c n*m gi1 c  
ph�n chi ph#i. T	t c� tình hình này d3n ��n vi�c gi�m b�t (m5c dù v�i t#c �� d�n d�n) t� tr.ng 
c�a khu v�c nhà n��c trong n'n kinh t� (Hình 1.4). 
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Hình 1.4: T� tr.ng kinh t� qu#c doanh �ang gi�m d�n  
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         Ngu�n: T� tính, d�a trên s# li�u c�a TCTK và NHNNVN. 

  

V' ph��ng di�n hành chính, có ba lo�i hình DNNN: doanh nghi�p thu�c di�n T ng công 
ty (TCT) 91, tr�c thu�c V!n phòng Chính ph� (VPCP); doanh nghi�p tr�c thu�c b� ch� qu�n; và 
doanh nghi�p tr�c thu�c chính quy'n c	p t�nh. Các TCT 91 �ôi khi ���c g.i là các “công ty 
kh ng l-”, tuy nhiên trên th�c t� thì quy mô c�a các công ty này khiêm t#n h�n nh� v�y. Ch� có 
ba TCT trong s# �ó có s# v#n hay doanh thu trên m�t t� �ô-la. M�t s# công ty có y�u t# c�a m�t 
doanh nghi�p ��c quy'n. Trong tr��ng h�p các t ng công ty �i�n l�c, khai thác d�u khí và ���ng 
s*t, tình hình ��c quy'n mang tính ch	t “t� nhiên” nhi'u h�n, do nh1ng h�n ch� v' công ngh�. 
Các TCT khác có th� ph�n trên 30% �#i v�i m�t s# khía c�nh ho�t ��ng kinh doanh. Các TCT 
trong ngành xi m!ng, ���ng thu6, than, v�n t�i hàng không, thép và thu#c lá là thu�c nhóm này. 
Vi�c các TCT này có th�c s� khai thác ���c s�c m�nh th� tr��ng này hay không v3n còn ch�a rõ 
ràng vì h. không tr�c ti�p s" h1u các DNNN bên d��i, các doanh nghi�p này ch� có quan h� v�i 
TCT v' m5t hành chính. 

Do có s� b�o tr� v' chính tr� c�a các c� quan ch� qu�n nên các DNNN th��ng ph�i �#i 
m5t v�i nh1ng mâu thu3n v' l�i ích, gi1a nhà n��c nói chung, c� quan ch� qu�n và ng��i lao 
��ng. Nh1ng mâu thu3n này d3n ��n vi�c doanh nghi�p không ch� theo �u i m�c tiêu l�i nhu�n 
mà còn theo �u i nhi'u m�c tiêu khác, ph�n ánh l�i ích c�a các bên liên quan khác nhau. Không 
có gì �áng ng�c nhiên khi các DNNN th��ng b� phê phán vì ho�t ��ng kém hi�u qu�. Th�c t� cho 
th	y t� su	t l�i nhu�n c�a các công ty này th��ng th	p, m5c dù nh1ng tr��ng h�p thua l% n5ng n' 
không ph�i là ph  bi�n (B�ng 1.1). M�t d	u hi�u cho th	y các DNNN Vi�t Nam ho�t ��ng không 
��n m�c kém nh� " m�t s# qu#c gia khác là s� �óng góp c�a các doanh nghi�p này vào ngu-n 
thu c�a Chính ph�. Hi�n nay, kho�ng 54% ngu-n thu t� thu� thu nh�p doanh nghi�p và kho�ng 
42% thu nh�p t� VAT t� s�n xu	t trong n��c là do DNNN �óng góp. 
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B�ng 1.1: Không lãi nhi'u, nh�ng có �óng thu� 

T� l� l�i nhu�n 
trên v#n c  

ph)n 
(%) 

 

S# DNNN Doanh thu 
(nghìn t� 
�-ng) 

Trách 
nhi�m n� 
(nghìn t� 
�-ng) 

L�i nhu�n 
(t� �-ng) 

Thu� thu 
nh�p 

doanh 
nghi�p   

(t� �-ng) 

S# ng��i 
lao 

��ng/doanh 
nghi�p 

Không có kh� 
n!ng thanh 
toán  

295 14 26 (1.347) 12 345 

Âm 709 56 25 (1.208) 1 244 

< 2 907 63 37 228 58 298 
2 – 5 617 74 33 477 123 434 

5 – 10 605 80 44 1.173 299 480 

10 – 15 353 45 25 1.348 320 532 

15 – 20 234 104 20 1.313 307 521 
> 20  566 113 48 13.024 3.794 617 

T ng 4.286 549 228 15.008 4.914 411 

Ngu�n: T� tính, d�a trên s# li�u c�a TCTK.  S# li�u cho n!m 2003. 
 
 

Tuy nhiên, hi�n v3n còn nhi'u y�u kém )n sau k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh khá ch*c 
ch*n c�a các DNNN " Vi�t Nam. 
i�m y�u d, nh�n th	y nh	t là các kho�n tr� c	p ng�m mà 
nhi'u doanh nghi�p nh�n ���c t� các b� ph�n khác trong xã h�i, nh� ti�p c�n ���c m�t s# l��ng 
l�n �	t �ai v�i giá th	p, và nh� ���c �áo h�n n� ho5c xóa n�.  Kh� n!ng sinh l�i c�a các DNNN 
s7 th	p �i n�u các chi phí này (r	t th�c t� �#i v�i xã h�i) ���c tính ��n. Có m�t �i�m y�u khó 
nh�n th	y liên quan ��n c� ch� h% tr� k�t qu� ho�t ��ng  kinh doanh t��ng �#i t#t này. Không 
gi#ng nh� các n'n kinh t� �ang chuy�n � i khác, Vi�t Nam c	m các nhà qu�n lý DNNN không 
���c chi�m h1u v#n ho5c �	t �ai c�a nhà n��c, nh� �ó tránh ���c tình tr�ng t-i t� nh	t là làm 
m	t mát tài s�n nh� �ã t�ng th	y " các n��c khác. Tuy nhiên �i'u �ó c2ng không th� ng!n c�n 
các giám �#c DNNN chi�m h1u m�t ph�n lãi c�a các công ty mà h. qu�n lý.  
i'u này khích l� 
h. c# g*ng làm cho công ty ho�t ��ng hi�u qu�, và là m�t trong nh1ng lý do gi�i thích t�i sao k�t 
qu� ho�t ��ng kinh doanh c�a h. l�i t��ng �#i t#t, song �ó c2ng là m�t ngu-n tham nh2ng quan 
tr.ng.  

 

��u t� Tr�c ti�p N��c ngoài (FDI) 

 

M�t trong nh1ng b��c �i c� th� ��u tiên d3n ��n � i m�i t� duy kinh t� vào n!m 1986 là 
vi�c ban hành Lu�t 
�u t� N��c ngoài. Cùng v�i vi�c hình thành và d�n d�n phát tri�n khuôn 
kh  pháp lý cho FDI, Vi�t Nam c2ng ký các hi�p ��c song ph��ng và �a ph��ng v' khuy�n 
khích và b�o h� ��u t�. Nh1ng hi�p ��c này cho ��n nay liên quan ��n 45 qu#c gia và vùng lãnh 
th  có ph�m vi áp d�ng r�ng h�n so v�i quy ��nh trong Lu�t 
�u t� N��c ngoài. Xu h��ng này 
���c c�ng c# thêm qua 
�i h�i 
�ng IX n!m 2001, nh	n m�nh vai trò c�a FDI trong “��nh 
h��ng xu	t kh)u, xây d�ng c� s" h� t�ng kinh t� xã h�i, chuy�n giao công ngh� tiên ti�n và t�o 
thêm vi�c làm”. Do vai trò quan tr.ng này mà 
�ng �ã �' ra m�c tiêu “t�o nên nh1ng thay � i 



  CÁC  LO=I HÌNH DOANH NGHI�P  

13 

c!n b�n trong vi�c thu hút ��u t� tr�c ti�p c�a n��c ngoài”. M�c tiêu chính là nh�m nâng cao 
ch	t l��ng c�a dòng v#n FDI vào Vi�t Nam b�ng cách ti�p t�c thu hút ��u t� t� các công ty �a 
qu#c gia, �5c bi�t là các ngành có hàm l��ng công ngh� cao. 

M5c dù các nhà ��u t� n��c ngoài ch�u nhi'u h�n ch� h�n so v�i các công ty trong n��c 
v' ph�m vi các ngành mà h. có th� ho�t ��ng, song kho�ng cách này �ã ���c thu h>p nhanh 
chóng. N!m 2002, 35 ngành �ã cho phép các doanh nghi�p ngoài qu#c doanh ���c phép có c  
�ông n��c ngoài, trong �ó có nông - lâm – ng�, khoa h.c và công ngh�, giáo d�c và y t�. N!m 
2003, các nhà ��u t� trong n��c và n��c ngoài ���c phép xây d�ng nhà máy �i�n d��i 100 MW.  
Nh1ng chính sách này d3n ��n s� gia t!ng nhanh chóng các cam k�t FDI, m5c dù xu	t phát �i�m 
" m�c th	p. 

Ph�i công nh�n m�t �i'u là r	t khó �o l��ng ���c lu-ng v#n FDI �  vào. TCTK cung 
c	p s# li�u v' v#n ��u t� cam k�t và v#n th�c hi�n.  Tuy nhiên, s# li�u v' v#n th�c hi�n bao g-m 
c� v#n vay trong n��c, vì th� cao h�n s# li�u v' lu-ng v#n �  vào.  S# li�u c�a IMF t�p trung vào 
lu-ng v#n th�c t�, vì chúng phù h�p h�n xét trên ph��ng di�n cán cân thanh toán. S# li�u này 
không ch� bao g-m lu-ng v#n c  ph�n mà còn tính c� v#n vay n��c ngoài c�a các doanh nghi�p 
FDI, và có th� l�p lu�n r�ng nh1ng kho�n vay này không ph�i là FDI th�c s�, vì nó t�o ra các 
kho�n n�. Tuy nhiên s� phân bi�t này kém rõ ràng h�n khi vay t� công ty m>. S# li�u c�a Di,n 
�àn Th��ng m�i và Phát tri�n c�a Liên H�p Qu#c (UNCTAD) là sát nh	t v�i lu-ng v#n c  ph�n, 
vì không bao g-m các kho�n vay. 

Theo s# li�u c�a TCTK, l��ng FDI tích t� t!ng t� 28 d� án v�i t#ng s# v#n là 140 tri�u 
�ô la vào n!m 1988 lên h�n 700 d� án v�i s# v#n 5,5 t� �ô la vào n!m 1993, 6.164 d� án v�i t ng 
s# v#n 30 t� �ô la vào n!m 2004. Có th� phân chia quá trình này thành hai giai �o�n. Lu-ng v#n 
FDI vào gi1a th�p niên 90 là r	t l�n. V�i s# v#n cam k�t lên ��n g�n 10% GDP trong th�i gian t� 
1994 – 1997, Vi�t Nam �ã tr" thành n��c d3n ��u nh�n FDI trong các qu#c gia �ang phát tri�n và 
các n'n kinh t� chuy�n � i. Tuy nhiên cu�c kh�ng ho�ng 
ông Á �ã phá v:  xu th� này và ph�i 
��n t�n ��u th�p niên này l��ng FDI vào Vi�t Nam m�i h-i ph�c tr" l�i, sau khi �ã suy gi�m 
m�nh (Hình 1.5).  Cho ��n nay, g�n m�t th�p k� sau khi kh�ng ho�ng 
ông Á b*t ��u, s# v#n 
FDI cam k�t m�i tr" l�i ���c m�c g�n 10% GDP nh� tr��c. 

Tính ch	t c�a các d� án FDI c2ng thay � i theo th�i gian. N!m 1996, m�t d� án trung 
bình có quy mô kho�ng 23 tri�u �ô la. Tuy nhiên con s# này gi�m xu#ng còn 6 tri�u vào n!m 
2004. Có th� nói, k� c� t�i th�i �i�m cao nh	t tr��c khi kh�ng ho�ng 
ông Á x�y ra, các d� án 
FDI " Vi�t Nam có quy mô t��ng �#i nh& xét theo tiêu chu)n qu#c t�. M�t �i'u �áng chú ý là ch� 
có 80 trong s# 500 công ty �a qu#c gia l�n nh	t trên th� gi�i có m5t " Vi�t Nam, trong khi con s# 
này " Trung Qu#c là 400. 

Quy mô d� án t��ng �#i nh& này �i �ôi v�i ngu-n g#c qu#c gia ��u t� vào Vi�t Nam. 
Châu Á �óng góp ngu-n v#n quan tr.ng nh	t. Các qu#c gia ��u t� chính là Singapore, 
ài Loan 
(Trung Qu#c), Hàn Qu#c, H-ng Kông (Trung Qu#c) và Nh�t B�n. T ng c�ng l�i, nh1ng qu#c gia 
này �óng góp kho�ng g�n hai ph�n ba trong t ng s# FDI vào Vi�t Nam. Vi�c các nhà ��u t� khu 
v�c chi�m �a s# có th� là do h. có kh� n!ng ho�t ��ng trong m�t môi tr��ng pháp lý ch�a hoàn 
ch�nh, ch� y�u d�a trên lòng tin và uy tín, t#t h�n là các nhà ��u t� ph��ng Tây.  
i'u �ó c2ng 
gi�i thích cho vi�c vì sao lu-ng ��u t� FDI l�i s�t gi�m m�nh nh� v�y sau cu�c kh�ng ho�ng 

ông Á.  
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Hình 1.5: FDI l	y l�i �à phát tri�n … 
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     Ngu�n:  T� tính toán, d�a trên s# li�u c�a TCTK, IMF và BKH
T.   

 

 Ngoài châu Á ra, Pháp, Hà Lan và Anh là nh1ng nhà ��u t� quan tr.ng  nh	t. M$ có con 
s# ��u t� không �áng k�, tuy nhiên " ch�ng m�c nào �ó �i'u này có th� làm l�c h��ng quan sát. 
Sau khi ký k�t Hi�p ��nh th��ng m�i song ph��ng Vi�t-M$, ��u t� c�a các công ty M$ vào Vi�t 
Nam không ng�ng t!ng lên. T� 2002 ��n 2004, FDI liên quan ��n M$ �ã t!ng 27% m�t n!m, so 
v�i ch� kho�ng 3% trong giai �o�n 1996-2001. Tuy nhiên, s� gia t!ng này ch� y�u xu	t phát t� 
các chi nhánh khu v�c c�a các công ty M$, do v�y v' hình th�c d��ng nh� chúng b*t ngu-n t� 
châu Á.  

Phân b# FDI theo ngành c2ng thay � i theo th�i gian. Xây d�ng là m�t trong nh1ng 
ngành quan tr.ng nh	t vào giai �o�n ��u, v�i ��nh cao là vào n!m 1996. Quy mô m�t d� án trung 
bình trong ngành này th��ng r	t l�n, ch� y�u t�p trung vào xây d�ng khách s�n, v!n phòng và c� 
s" h� t�ng. Các ngành ch� t�o (nh� hoá ch	t, v�t li�u xây d�ng và thi�t b� �i�n) và d�ch v� (ch� 
y�u là v�n t�i, thông tin liên l�c và tài chính) tr" nên quan tr.ng h�n trong nh1ng n!m g�n �ây. 
FDI trong ngành nông nghi�p và d�t may m5c dù th	p song duy trì " m�c  n ��nh. M5t khác, 
ngành khai thác d�u khí �ã nh�n m�t l��ng FDI l�n, ch� y�u d��i hình th�c các h�p �-ng kinh 
doanh. 

Các doanh nghi�p có v#n ��u t� n��c ngoài hi�n nay chi�m t� tr.ng s�n xu	t l�n trong 
m�t s# ngành, bao g-m ngành d�u khí (g�n 100%), l*p ráp ô tô (84%), �i�n t( (45%), d�t may 
(41%), hoá ch	t (38%), thép (32%), xi m!ng, cao su, nh�a, l��ng th�c và �- u#ng (25-30%). 

Tình hình phân b# FDI trong các ngành gi1a các nhà ��u t� t� châu Á và ngoài châu Á 
c2ng gi#ng nhau, ngo�i tr� vi�c d��ng nh� có nhi'u công ty châu Á ho�t ��ng trong ngành d�t 
h�n. M5t khác, ��u t� FDI c2ng cho th	y xu h��ng t�p trung theo vùng ��a lý �áng k�. Tuy 
nhiên, ngày càng nhi'u t�nh tr" thành nh1ng ��a �i�m ti�p nh�n quan tr.ng trong th�i k0 tr��c 
khi di�n ra cu�c kh�ng ho�ng 
ông Á (Figure 1.6). 
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Hình 1.6: … nh�ng ch� t�p trung vào m�t s# vùng 
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Ngu�n:  T� tính toán, d�a trên s# li�u c�a TCTK và BKH
T. D�a trên s# li�u v#n FDI cam k�t.   

 

Trong ��t sóng FDI ��u tiên di,n ra tr��c cu�c kh�ng ho�ng 
ông Á, liên doanh là hình 
th�c ��u t� ph  bi�n nh	t, th��ng là v�i m�t DNNN làm bên �#i tác Vi�t Nam. Tính ��n n!m 
1998, kho�ng hai ph�n ba t ng s# v#n FDI cam k�t là theo hình th�c này. Có m�t vài lý do gi�i 
thích cho s� thiên v� này. Trong nh1ng n!m ��u c�a cu�c c�i cách kinh t�, các DNNN là các pháp 
nhân duy nh	t có th� làm �#i tác cho các nhà ��u t� n��c ngoài. Vào th�i �i�m �ó, các doanh 
nghi�p t� nhân trong n��c c2ng v3n còn y�u kém. H�n n1a, v� th� ���c �u tiên c�a các DNNN 
c2ng làm cho mô hình liên doanh tr" nên h	p d3n h�n so v�i ��u t� theo cách khác. Các DNNN 
���c ti�p c�n t#t h�n v�i �	t �ai th��ng m�i c2ng nh� có ���c các �nh h�"ng chính tr�, �ây là 
nh1ng y�u t# thi�t y�u trong nhi'u l4nh v�c n�i mà nguyên t*c lu�t pháp ch�a ���c thi�t l�p ��y 
��. 

C� c	u FDI �ã thay � i �áng k� trong nh1ng n!m g�n �ây. N!m 1997, các quy ��nh pháp 
lý h�n ch� thi�t l�p quan h� �#i tác v�i các nhà ��u t� t� nhân �ã b� xoá b&. K� t� th�i �i�m này, 
t� tr.ng v#n c�a các công ty liên doanh trong t ng s# v#n �!ng ký �ã gi�m xu#ng còn 42,5%, và 
s# l��ng các công ty liên doanh v�i các doanh nghi�p t� nhân c2ng t!ng m�nh. Các doanh nghi�p 
100% v#n n��c ngoài hi�n nay chi�m 45,5% t ng s# v#n cam k�t, ph�n còn l�i là các hình th�c 
h�p �-ng Xây l*p - V�n hành - Chuy�n giao (BOT) và h�p �-ng h�p tác kinh doanh. N!m 1991, 
các chi nhánh công ty v�i 100% v#n n��c ngoài chi�m 20% t ng s# v#n ��u t� và 10% s# d� án. 
Tính ��n n!m 2000, t� tr.ng v#n �ã t!ng ��n g�n 90% và s# d� án t!ng lên 83%. 

Vi�t Nam c2ng �ang tr" thành n��c xu	t kh)u v#n. G�n �ây Vi�t Nam �ã c	p phép cho 
13 d� án ��u t� " n��c ngoài, v�i t ng tr� giá g�n 34 tri�u �ô-la. Các d� án này bao g-m th!m dò 
và khai thác d�u thô " Malaysia, khai thác mu#i m& " Lào, ch� bi�n g% và xây d�ng siêu th� " 
Nam Phi. Trong giai �o�n 2000-2004, 122 d� án �ã ���c c	p phép ��u t� ra n��c ngoài, v�i t ng 
s# v#n là 230 tri�u �ô-la. 
�n n!m 2005, Vi�t Nam d� tính s7 ��u t� kho�ng trên 300 tri�u �ô-la 
ra n��c ngoài. 

    �V: �ôla/ng��i       �V: �ôla/ng��i 
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Quy mô doanh nghi�p: kho�ng gi�a còn tr�ng? 

 

 M�t trong nh1ng m#i lo ng�i có th� nêu lên sau g�n hai m��i n!m c�i cách kinh t� là s� 
phân b# v' quy mô c�a doanh nghi�p trong m�t n'n kinh t� “nhi'u thành ph�n” �ã ���c hình 
thành nh� c�i cách. Phát tri�n kinh t� v1ng ch*c và t�o nhi'u công !n vi�c làm th��ng �i �ôi v�i 
m�t khu v�c DNVVN n!ng ��ng. 
úng là Vi�t Nam �ã ch�ng ki�n s� c*t gi�m v' s# l��ng các 
DNNN, k�t h�p v�i s� gia t!ng m�nh m7 s# l��ng doanh nghi�p t� nhân, k� c� trong và ngoài 
n��c. Nh�ng s� thay � i trong phân b# doanh nghi�p theo lo�i hình s" h1u có th� l�i không có 
liên h� gì v�i vi�c phân b# t#i �u theo quy mô doanh nghi�p, k� c� các DNVVN có quy mô l�n. 
M#i quan ng�i trong l4nh v�c này là các doanh nghi�p �ang làm !n phát ��t th��ng có quy mô 
ho5c là r	t nh& (trong tr��ng h�p là doanh nghi�p t� nhân trong n��c) ho5c r	t l�n (n�u là doanh 
nghi�p FDI), trong khi doanh nghi�p thu�c “kho�ng gi1a” hai lo�i này d��ng nh� còn thi�u v*ng. 
S� thi�u v*ng các doanh nghi�p " kho�ng gi1a này l�i cho th	y r�ng v3n còn nh1ng rào c�n trên 
con ���ng l�n m�nh và phát tri�n ��n ��nh cao c�a các doanh nghi�p nh& trong n��c. T� góc �� 
này, và tính ��n kh� n!ng c�nh tranh trên th� tr��ng th� gi�i, có th� nói r�ng khu v�c t� nhân c�a 
Vi�t Nam không ch� thi�u v*ng các doanh nghi�p " kho�ng gi1a, mà còn thi�u v*ng các doanh 
nghi�p quy mô l�n.  
 

 

Hình 1.7: Vi�c làm tính theo quy mô doanh nghi�p 

0%

5%

10%

15%

<5 5 -
 9

10
 - 

49

50
 - 

19
9

20
0 -

 49
9

50
0 -

 99
9

>=
10

00

Quy mô doanh nghi�p (2001)

%
 tr

on
g 

t�
ng

 s
�

 v
i�

c 
là

m

formal enterprises

household
businesses

65%

 

DN chính th�c 

 
H� kinh doanh 



  CÁC  LO=I HÌNH DOANH NGHI�P  

17 

0%

5%

10%

15%

<5 10 - 49 200 -
499

>=1000

Quy mô doanh nghi�p (2003)

%
 t�

ng
 v

i�
c 

là
m

formal enterprises

household
businesses

64%

  
Ngu�n:  T� tính toán d�a trên s# li�u c�a TCTK. S# li�u ch� nói ��n các 

doanh nghi�p �ang ho�t ��ng. B�ng trên t ng h�p s# li�u �i'u tra h� 
gia �ình t� n!m 1998 và t ng �i'u tra doanh nghi�p t� n!m 2001. 
B�ng d��i s( d�ng s# li�u �i'u tra h� gia �ình n!m 2004 và t ng 
�i'u tra doanh nghi�p n!m 2003. 

 

S# li�u v' doanh nghi�p �ang th�c s� ho�t ��ng có th� ���c s( d�ng �� �ánh giá tình 
hình phân b# doanh nghi�p theo quy mô trên th�c t�. C�n k�t h�p hai ngu-n s# li�u: các cu�c 
�i'u tra h� gia �ình nh� 
TMSHG
 �� tính ��n các doanh nghi�p gia �ình, và t ng �i'u tra 
doanh nghi�p c�a TCTK �� tính ��n các doanh nghi�p có �!ng ký. 

M�t �i�m khác bi�t quan tr.ng gi1a các doanh nghi�p trong hai ngu-n s# li�u này là vi�c 
doanh nghi�p có �!ng ký chính th�c hay không. Doanh nghi�p trong các cu�c t ng �i'u tra doanh 
nghi�p c�a TCTK có th� là DNNN, doanh nghi�p t� nhân hay công ty n��c ngoài; có th� ho�t 
��ng theo các mô hình công ty khác nhau nh� doanh nghi�p m�t ch�, trách nhi�m h1u h�n hay 
CTCP. Nh�ng �ây �'u là các doanh nghi�p có �!ng ký chính th�c. Trong khi �ó, các doanh 
nghi�p trong 
TMSHG
 l�i không �!ng ký chính th�c; ho5c chính xác h�n là m�t d�ng con lai 
gi1a khu v�c chính th�c và không chính th�c. Các doanh nghi�p này không chính th�c �!ng ký 
theo Lu�t Doanh nghi�p, nh�ng th��ng n�m trong “danh sách” c�a chính quy'n ��a ph��ng. V' 
nguyên t*c, các doanh nghi�p có t� 10 lao ��ng tr" nên ph�i �!ng ký theo Lu�t Doanh nghi�p.  
Duy trì tình tr�ng không chính th�c " m�t m�c �� nào �ó ph�n ánh m�t s� l�a ch.n, cân nh*c 
thi�t h�n gi1a m�t m5t là nh1ng rào c�n không cho doanh nghi�p ���c phép tham gia vào m�t s# 
lo�i h�p �-ng v�i các nhà cung c	p, khách hàng và t  ch�c tín d�ng, v�i m5t khác là nh1ng quy 
��nh b�t kh*t khe h�n v' thu�, yêu c�u k� toán và tính minh b�ch. 

Khi k�t h�p hai ngu-n s# li�u này, ta nh�n th	y m�t �i'u r�ng trên th�c t� c� hai lo�i 
doanh nghi�p r	t nh&, v�i s# nhân công d��i 5 ng��i và nh1ng doanh nghi�p r	t l�n v�i trên 
1.000 lao ��ng �'u là n�i cung c	p vi�c làm l�n nh	t " Vi�t Nam (Hình 1.7). Tuy nhiên, so sánh 
gi1a hai n!m 2001 và 2003 c2ng cho th	y r�ng xu h��ng này �ang thay � i. T� l� doanh nghi�p 
s( d�ng t� 50 ��n 1.000 lao ��ng �ã t!ng lên trong giai �o�n này, trong khi t� l� doanh nghi�p s( 
d�ng t� 5 ��n 50 lao ��ng gi�m xu#ng. 
i'u quan tr.ng là t� tr.ng các doanh nghi�p không �!ng 

DN 
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ký chính th�c trong t ng s# vi�c làm gi�m r	t nhanh. Xu h��ng chính th�c hóa doanh nghi�p �5c 
bi�t m�nh m7 �#i v�i các doanh nghi�p s( d�ng t� 5 ��n 50 lao ��ng. 

 

Hình 1.8: T!ng tr�"ng, suy gi�m và rút lui: xu h��ng ng�m 

 
 Ngu�n: T� tính toán d�a trên s# li�u c�a TCTK. Quy mô doanh nghi�p 

���c xác ��nh theo s# lao ��ng c�a doanh nghi�p 

 

 Thông tin v' s� t!ng tr�"ng, suy gi�m hay rút lui c�a doanh nghi�p theo th�i gian c2ng 
có th� ���c dùng �� d� báo tình hình phân b# doanh nghi�p theo quy mô trong nh1ng n!m t�i 
�ây s7 thay � i th� nào. Các cu�c t ng �i'u tra doanh nghi�p cho phép xây d�ng nh1ng ma tr�n 
���c g.i là ma tr�n chuy�n � i giúp cung c	p thông tin v' thay � i quy mô (bao g-m c� vi�c 
�óng c(a) c�a các doanh nghi�p gi1a hai th�i �i�m. K�t qu� phân tích này c2ng cung c	p thông 
tin v' phân b# quy mô c�a các doanh nghi�p m�i gi1a hai th�i �i�m. Nh� �ó có th� ��a ra m�t 
b�c tranh phân b# gi� thi�t trên c� s" nh1ng gi� ��nh v' t#c �� t!ng tr�"ng s# l��ng doanh 
nghi�p không thay � i qua các n!m, các doanh nghi�p m�i thành l�p c2ng có cùng m�t d�ng phân 
b  theo qui mô và cùng xác su	t t!ng tr�"ng, suy gi�m hay �óng c(a nh� trong ma tr�n chuy�n 
� i. 

Theo s# li�u c�a các cu�c t ng �i'u tra doanh nghi�p 2001 và 2003, phân tích này cho 
th	y r�ng t� tr.ng các doanh nghi�p có t� 10 ��n 50 lao ��ng s7 t!ng �'u trong nh1ng n!m t�i, 
cho ��n khi chi�m kho�ng 40% t ng s# lao ��ng c�a các doanh nghi�p chính th�c (Hình 1.8). 

i'u này s7 x�y ra cùng v�i s� gi�m sút lao ��ng " các doanh nghi�p r	t l�n và r	t nh&. 
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2. KINH DOANH VÀ PHÁT TRI�N 
 

 
 

 B�n thân s� t!ng tr�"ng c�a doanh nghi�p không ���c coi là m�t m�c tiêu c�a s� phát 
tri�n. C2ng gi#ng nh� qu�n tr� t#t, s� t!ng tr�"ng c�a doanh nghi�p th��ng là m�t ph��ng ti�n 
nh�m xây d�ng m�t xã h�i t#t h�n, m�t xã h�i có m�c s#ng cao h�n và ít nghèo �ói h�n. Quan 
tr.ng h�n c�, m�t môi tr��ng kinh doanh phát tri�n m�nh m7 là cách �� kh�i d�y n!ng l�c và tính 
sáng t�o c�a toàn dân, là s� t5ng th�"ng cho nh1ng ai tích l2y và sáng t�o, ��n gi�n là vì h. �ã 
s�n xu	t hàng hóa và d�ch v� nhi'u h�n, t#t h�n cho nh1ng ng��i khác. ; Vi�t Nam, phát tri�n 
doanh nghi�p là m�t trong nh1ng ��ng l�c chính �� �)y nhanh t#c �� gi�m nghèo.  Cùng v�i vi�c 
phân chia l�i �	t nông nghi�p và m" r�ng di�n cung c	p các d�ch v� xã h�i, phát tri�n doanh 
nghi�p cho phép m�t b� ph�n l�n nhân dân tham gia làm các công vi�c có giá tr� cao h�n giúp h. 
nâng cao m�c s#ng. Quá trình c�i cách ���c b*t ��u g�n hai th�p k6 tr��c �ã gi�i phóng m�t 
n!ng l�c kinh doanh to l�n, và t�o ra nhi'u công !n vi�c làm h�n.  Vi�c phát tri�n kinh doanh cho 
phép ti�p nh�n 1,4 – 1,5 tri�u ng��i hàng n!m gia nh�p th� tr��ng lao ��ng, và m" ���ng thoát 
kh&i lao ��ng nông nghi�p cho nh1ng ng��i dân nông thôn, �5c bi�t là ph� n1 tr8.  Trong th�p k6 
v�a qua, m�c l��ng danh ngh4a t!ng trung bình g�n 10% m�t n!m, và m�c l��ng th�c t� t!ng 
trung bình kho�ng 7% m�t n!m. Nh1ng c� h�i to l�n ���c t�o ra thông qua quá trình này �ã d3n 
��n m�t mô hình phát tri�n v�i s� tham gia và chia s8 l�i ích r�ng rãi. Trong khi GDP th�c t� tính 
theo ��u ng��i t!ng 5,9% m�t  n!m k� t� n!m 1993, h� s# Gini (�ánh giá m�c �� b	t bình �9ng) 
l�i ch� t!ng chút ít, lên m�c 0,37 trong n!m 2004.  Trong giai �o�n này, t6 l� nghèo �ã gi�m t� 
57% xu#ng kho�ng 20%. 
 

T�o vi�c làm 

  

M%i n!m có kho�ng 1,4 ��n 1,5 tri�u thanh niên Vi�t Nam b��c vào th� tr��ng lao ��ng. 
S� t!ng tr�"ng b'n v1ng v' m�c s#ng và c� s�  n ��nh xã h�i nói chung �'u ph� thu�c r	t nhi'u 
vào kh� n!ng tìm ���c vi�c làm c�a s# ng��i này. M�t nghiên c�u g�n �ây v' thanh niên Vi�t 
Nam do Qu$ Nhi �-ng Liên H�p Qu#c (UNICEF) ti�n hành cùng v�i B� Y t� (BYT) và TCTK 
�ã cho bi�t nhi'u �i'u liên quan ��n vi�c ��a nh1ng thanh niên này vào th� tr��ng lao ��ng. K�t 
qu� nghiên c�u d�a trên m�t m3u ��i di�n cho toàn qu#c g-m nam và n1 thanh niên " �� tu i t� 
14 ��n 25. Trên m�t n(a trong s# này có vi�c làm gi�n ��n nh� lao ��ng không có tay ngh'. Tuy 
nhiên có s� khác bi�t l�n gi1a nông thôn và thành th�. Thanh niên thành th� có xu h��ng làm 
nh1ng vi�c �òi h&i k$ n!ng chuyên môn cao h�n, và ch� có m�t ph�n ba là làm các công vi�c gi�n 
��n. Ngoài ra, trên m�t ph�n ba s# thanh niên có vi�c làm là lao ��ng t� do, trong khi �ó kho�ng 
m�t ph�n n!m là làm vi�c trong các doanh nghi�p h� gia �ình, và g�n m�t ph�n m��i là có vi�c 
làm ���c tr� l��ng trong khu v�c t� nhân. Các DNNN ch� cung c	p ch�a ��n 7% t ng s# vi�c 
làm cho thanh niên Vi�t Nam.  

 Cu�c 
i'u tra v' thanh niên này c2ng cho th	y m�c �� hài lòng cao v�i công vi�c hi�n 
t�i. Trung bình 78% ng��i tr� l�i ph&ng v	n c�m th	y hài lòng, tuy nhiên t� l� này lên ��n g�n 
82% trong nhóm �#i t��ng �i'u tra " thành th� và là n1 gi�i. M�c �� hài lòng th	p nh	t �i kèm 
v�i vi�c làm nông nghi�p không c�n tay ngh'; nh�ng ngay c� " khu v�c này thì t� l� này v3n cao 
�áng k�  " m�c 73%. M5c dù gi1a các vùng khác nhau không th	y có khác bi�t �áng k� v' m�c 
�� hài lòng v�i ngh' nghi�p, nh�ng rõ ràng là kinh t� bùng n  �ã có nhi'u tác ��ng. Trên th�c t� 
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m�c �� hài lòng v�i ngh' nghi�p cao nh	t (81%) là " vùng �-ng b�ng châu th  sông H-ng và 

ông Nam B�. M�c hài lòng th	p nh	t (d��i 70%) là " vùng ven bi�n B*c Trung B�. 

 
#i v�i các câu h&i liên quan ��n nguy�n v.ng t��ng lai, m�t n(a s# ng��i tr� l�i �ã cho 
r�ng công vi�c là �u tiên cao nh	t c�a h.. Câu tr� l�i là t��ng t� nh� nhau �#i v�i t	t c� các 
nhóm nam và n1, nông thôn và thành th�. Khi ���c yêu c�u ��a ra khuy�n ngh� �#i v�i chính 
quy'n v' vi�c làm gì �� c�i thi�n ��i s#ng c�a thanh niên, trên 40% nói r�ng nâng cao c� h�i vi�c 
làm ph�i là �u tiên s# m�t.  

 Kinh nghi�m g�n �ây c�a Vi�t Nam cho th	y r�ng phát tri�n doanh nghi�p là y�u t# c!n 
b�n �� gi�i quy�t m#i quan ng�i vi�c làm. 
i'u này ���c nh�n th	y qua nh1ng kinh nghi�m �a 
d�ng " các t�nh. Vi�c làm g*n bó ch5t ch7 v�i tình hình �!ng ký kinh doanh trên th�c t� theo Lu�t 
Doanh nghi�p (Hình 2.1). 
 

Hình 2.1: Khu v�c kinh t� t� nhân nh� m�t c% máy t�o vi�c làm 
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Ngu�n:  T� tính toán d�a trên s# li�u c�a B� KH
T và TCTK. Các hình ch	m cho bi�t 

s# li�u c�a các ��a ph��ng v' �!ng ký doanh nghi�p cho giai �o�n 2000-2004; 
s# li�u v' vi�c làm ���c tr� l��ng cho n!m 2004. 

 

 Kinh nghi�m g�n �ây c�a Vi�t Nam c2ng cho th	y r�ng “chi phí” t�o vi�c làm c2ng khác 
nhau �áng k� trong các doanh nghi�p thu�c các lo�i hình khác nhau. Ph�i th�a nh�n m�t �i'u 
r�ng nói ��n “chi phí” c�a vi�c làm là m�t cách nói t*t và không ch5t ch7. Khái ni�m m�t kho�n 
chi phí t�o vi�c làm �ã ng�m ��nh s� thi�u linh ho�t trong cách th�c k�t h�p các y�u t# s�n xu	t, 
và d��ng nh� m%i m�t vi�c làm �'u có m�t yêu c�u v' v#n c# ��nh. Trên th�c t�, nh1ng vi�c làm 
có chi phí cao h�n, �i kèm v�i l��ng v#n l�n h�n cho m%i lao ��ng th��ng có n!ng su	t cao h�n. 
Nh� v�y nhìn t� góc �� kinh t� thì các vi�c làm có chi phí cao có th� (ít nh	t trên nguyên t*c) s7 
hi�u qu� h�n so v�i nh1ng vi�c làm t#n ít chi phí h�n. Tuy nhiên, m�t �	t n��c có ��n 1,4 – 1,5 
tri�u lao ��ng gia nh�p th� tr��ng lao ��ng m%i n!m và có ngu-n l�c tích l2y v#n h�n ch� thì 
không th� có kh� n!ng t�o ra ���c nh1ng vi�c làm v�i hàm l��ng v#n cao cho t	t c� m.i ng��i. 

 Trong nh1ng n!m g�n �ây, khu v�c kinh t� t� nhân trong n��c có hi�u qu� l�n nh	t trong 
vi�c t�o vi�c làm v�i chi phí th	p. M�t cách d, nh	t �� nhìn th	y �i'u này là tính s# v#n trung 
bình cho m�t công nhân trong các DNNN, doanh nghi�p FDI và khu v�c kinh t� t� nhân trong 
n��c. Ta s7 th	y r�ng hàm l��ng v#n là cao nh	t trong các doanh nghi�p FDI, và th	p nh	t trong 
khu v�c t� nhân trong n��c (Hình 2.2). Song so sánh này có th� không h�p lý, vì m�t s# DNNN 



  KINH  DOANH VÀ PHÁT TRI?N  

21 

v3n �ang ch�u c�nh d� th�a biên ch� mà h. k� th�a t� th�i k0 k� ho�ch hóa t�p trung. N�u s# lao 
��ng trong các DNNN này ���c �i'u ch�nh theo h��ng gi�m xu#ng �� t#i �a hóa l�i nhu�n thì 
hàm l��ng v#n tính cho m�t ng��i lao ��ng s7 t!ng lên. 

M�t cách �ánh giá k$ l�:ng h�n chi phí c�a m�t vi�c làm trong m%i khu v�c là xem xét 
nh1ng thay � i v' v#n và lao ��ng theo th�i gian (so v�i m�c �� t��ng �ng vào m�t th�i �i�m 
b	t k0). Nh� v�y ta s7 th	y r�ng chi phí v#n cho m�t vi�c làm " các DNNN là cao h�n ch� không 
ph�i " các doanh nghi�p FDI. Tuy nhiên, �i'u này không nh	t thi�t có ngh4a là các DNNN là kém 
hi�u qu�. Ví d�, ngành �i�n l�c �òi h&i ��u t� v#n r	t l�n �� �áp �ng nhu c�u n!ng l��ng bùng 
n , nh�ng s# l��ng vi�c làm  n ��nh trong ngành này trên th�c t� s7 là d	u hi�u cho th	y n!ng 
su	t c�a ngành t!ng lên. M�t �i'u rõ ràng là �ánh giá t��ng �#i ch5t ch7 này cho th	y ch� có khu 
v�c kinh t� t� nhân trong n��c m�i có kh� n!ng t�o ra th�t nhi'u vi�c làm v�i chi phí có th� �áp 
�ng ���c. Ph�i th�a nh�n r�ng không ph�i t	t c� các công vi�c �'u có th� �em so sánh, và �ây là 
m�t lý do quan tr.ng gi�i thích vì sao �ánh giá này ch�a th�t hoàn toàn k$ l�:ng. Tuy nhiên, 
kho�ng cách trong chi phí d� tính còn l�n h�n nhi'u b	t k0 m�t kho�ng cách ���c cho là h�p lý 
nào trong ch	t l��ng vi�c làm trung bình.   

 

Hình 2.2: “Chi phí” t�o ra m�t vi�c làm  

V�n tính trên lao ��ng, 2000 và 2003
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V�n b� sung trên m�i lao ��ng b� sung, 2001-2003
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                        Ngu�n:  T� tính toán d�a trên s# li�u c�a TCTK.  
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T�ng s�n l��ng 

 M5c dù có th� h�i ��n gi�n hóa v	n �', song t�u trung có hai cách làm t!ng s�n l��ng 
trên m�t lao ��ng trong ng*n h�n hay trung h�n. 
ó là t!ng hàm l��ng v#n cho m%i m�t lao ��ng 
và s( d�ng s# v#n có ���c m�t cách hi�u qu� h�n. Hai ph��ng pháp chính này th��ng ���c g.i 
d��i cái tên tích l2y v#n và t!ng n!ng su	t các nhân t# t ng h�p. (L�u ý r�ng v' dài h�n thì t!ng 
n!ng su	t các nhân t# t ng h�p s7 không th� tách r�i kh&i vi�c nâng cao k$ n!ng). Ch� có th� ti�n 
hành m�t phân tích t� m� v' s� �óng góp c�a hai ��ng l�c này vào vi�c t!ng n!ng su	t lao ��ng " 
m�c �� c� th�. Trong tr��ng h�p lý t�"ng, phân tích này c�n t�p trung vào các doanh nghi�p 
riêng l8; n�u không thì ít nh	t c2ng t�p trung vào các ngành t��ng �#i �-ng nh	t. Các ch� s# kinh 
t� v' tích l2y v#n và t!ng n!ng su	t các y�u t# t ng h�p g�n ph�i ���c di,n gi�i m�t cách th�n 
tr.ng. M5c dù v�y, chúng v3n có th� ���c dùng �� minh h.a các xu h��ng kinh t� chung. 

 T#c �� tích l2y v#n trong n'n kinh t� Vi�t Nam có th� ���c �ánh giá b�ng ph�n c�a t ng 
thu nh�p ���c ��a vào ��u t� hàng n!m. T� l� ��u t� này �ã t!ng lên không ng�ng trong nh1ng 
n!m g�n �ây. Tính ��n nay, kho�ng 38% GDP c�a c� n��c ���c dành cho vi�c t!ng kh#i l��ng 
v#n, so v�i t� l� 30% trong th�i k0 kh�ng ho�ng 
ông Á. 
ây là m�t trong nh1ng t� l� ��u t� cao 
nh	t trên th� gi�i. Huy ��ng m�t ngu-n l�c l�n nh� v�y m�t cách minh b�ch và hi�u qu� th�c s� 
là m�t thách th�c l�n. Ngân hàng có l7 không th� �ánh giá m�t cách chính xác r�i ro c�a t	t c� 
các d� án mà h. c	p v#n, trong khi n!ng l�c c�a khu v�c nhà n��c trong vi�c ti�n hành th)m 
��nh k$ l�:ng các kho�n ��u t� c�a mình còn r	t h�n ch�. 

 M�t �i'u �áng khích l� là c� c	u tích lu$ v#n c2ng �ang thay � i. Trong vài n!m v�a 
qua, t#c �� ��u t� c�a khu v�c kinh t� t� nhân �ã t!ng lên m�t n(a và hi�n nay �ã chi�m t�i m�t 
ph�n ba trong t ng v#n ��u t� huy ��ng (Hình 2.3). Do khu v�c t� nhân ��nh h��ng m�nh vào 
vi�c t�o l�i nhu�n, nên các kho�n ��u t� trong khu v�c này th��ng ���c xem xét sàng l.c m�t 
cách th�n tr.ng. Ph��ng th�c sàng l.c k$ l�:ng t��ng t�, n�u không mu#n nói là còn " m�c �� 
cao h�n, c2ng ���c áp d�ng �#i v�i các kho�n ��u t� trong khu v�c FDI. Huy ��ng v#n " khu 
v�c này t��ng �#i  n ��nh cho ��n n!m 2004, và hi�n �ang t!ng t#c. 
�u t� công tr�c ti�p t� 
ngân sách c2ng không ng�ng gia t!ng. Ph�n l�n các ��u t� này liên quan ��n phát tri�n c� s" h� 
t�ng quy mô l�n. Nh1ng ��u t� này th��ng có hi�u qu� r	t cao �#i v�i m�t qu#c gia có thu nh�p 
th	p. H�n n1a, tính minh b�ch trong phân b  ngân sách c2ng ���c c�i thi�n �áng k� trong nh1ng 
n!m g�n �ây, v�i các kho�n c	p ngân sách hi�n nay ���c Qu#c h�i và H�i �-ng Nhân dân các 
c	p xem xét k$ l�:ng h�n. 

 

Hình 2.3: 
�u t� phân theo hình thái s" h1u 
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   Ngu�n:  T� tính d�a trên s# li�u c�a TCTK.  
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M5t khác, không rõ là li�u các d� án ��u t� c�a các DNNN có luôn ph�i tuân th� nh1ng 
th� t�c th)m ��nh k$ l�:ng hay không. 
#i v�i DNNN, áp l�c ��u t� m�t cách có hi�u qu� có th� 
b� y�u �i do có s� tham gia c�a nhi'u bên liên quan v�i nh1ng l�i ích có kh� n!ng mâu thu3n 
nhau. Các DNNN c2ng th��ng có ti�p c�n t#t h�n v�i ngu-n l�c tài chính t� các ngân hàng 
th��ng m�i nhà n��c (NHTMNN) và các th� ch� cho vay chính sách nh� Qu$ H% tr� Phát tri�n 
(Qu$ HTPT). Nh1ng h�n ch� ngân sách “m'm h�n” dành cho h. so v�i các doanh nghi�p trong 
khu v�c t� nhân có th� d3n ��n s� kém ch5t ch7 h�n trong xây d�ng và th)m ��nh các d� án ��u 
t�.  


ánh giá vi�c t!ng n!ng su	t các nhân t# t ng h�p khó h�n nhi'u so v�i vi�c �ánh giá 
tích l2y v#n. Ph��ng pháp th��ng ���c s( d�ng bao g-m m�t s# gi� ��nh còn gây tranh cãi. 
Ph��ng pháp này ch� y�u d�a trên ��c tính n!ng su	t c�a m�t ��n v� v#n b  sung và m�t ��n v� 
lao ��ng b  sung, sau �ó nhân con s# thay � i th�c t� v' s# l��ng v#n và lao ��ng s( d�ng trong 
n'n kinh t� v�i n!ng su	t t��ng �ng, và cu#i cùng so sánh k�t qu� v�i thay � i s�n l��ng th�c t�. 
M�c chênh l�ch gi1a thay � i s�n l��ng th�c t� và m�c thay � i tính ���c d�a trên n!ng su	t ��c 
tính cho ta m�t �ánh giá v' m�c t!ng hi�u qu� c�a n'n kinh t�. Vi�c ��c tính m�c t!ng n!ng su	t 
các nhân t# t ng h�p d�a trên ph��ng pháp chu)n �ã ���c th�c hi�n " nhi'u n��c. Con s# này 
th��ng " m�c t� m�t ��n b#n ph�n tr!m m�t n!m.  

 Tuy nhiên c�n l�u ý r�ng ph��ng pháp chu)n này �òi h&i m�t th��c �o tin c�y �ánh giá 
s� thay � i l��ng v#n t� n!m này qua n!m sau. M5c dù có th� xây d�ng s# li�u �áng tin c�y ít 
nhi'u v' t ng ��u t�, song nh1ng ch� s# tin c�y v' t ng kh#i l��ng v#n th��ng thi�u v*ng " 
nh1ng qu#c gia �ang phát tri�n. V	n �' còn khó kh!n h�n trong m�t n'n kinh t� chuy�n � i, khi 
nh1ng kho�n ��u t� c2 ���c �!ng ký d�a trên chi phí hành chính th��ng ít khi sát v�i th�c t�. 
Vi�c ��c l��ng không ��y �� s# v#n c2 d3n ��n vi�c ��c l��ng v��t quá th�c t� v' t#c �� t!ng 
tr�"ng v#n hi�n t�i, t� �ó �ánh giá th	p m�c t!ng n!ng su	t các nhân t# t ng h�p. M�t v	n �' có 
liên quan khác là y�u t# t�n d�ng công su	t. Trong th�i k0 kinh t� �i xu#ng, gi#ng nh� th�i k0 mà 
Vi�t Nam �ã tr�i qua sau cu�c kh�ng ho�ng 
ông Á, m�t s# v#n không ���c s( d�ng h�t và s�n 
l��ng làm ra th	p h�n so v�i ti'm n!ng th�c t�. Khi �ánh giá t!ng n!ng su	t các y�u t# t ng h�p 
c�n quan tâm ��n s�n l��ng ti'm n!ng, ch� không ph�i s�n l��ng quan sát ���c. 

M5c dù có nh1ng h�n ch� này, song các phân tích v3n khá b  ích và nh1ng ��c tính �ã 
cho th	y m�c t!ng n!ng su	t các nhân t# t ng h�p " Vi�t Nam t��ng �#i cao (Hình 2.4). Nh1ng 
k�t qu� “thô” – t�c là ch�a tính ��n y�u t# t�n d�ng công su	t - cho con s# t!ng hàng n!m là 2 – 
3% m�t n!m k� t� sau cu�c kh�ng ho�ng 
ông Á. M�c t!ng này có th� so sánh v�i nh1ng s# li�u 
��c tính cho các n'n kinh t� ho�t ��ng hi�u qu� nh� M$. Các ��c tính �ã có “�i'u ch�nh”, t�c là 
có tính t�i vi�c gi�m công su	t s( d�ng sau kh�ng ho�ng 
ông Á, còn cao h�n nhi'u. Các con s# 
này t!ng t� kho�ng 4% m�t n!m vào ��u nh1ng n!m 1990 ��n h�n 6% vào th�i �i�m hi�n t�i. 
Nhìn b' ngoài, con s# này quá cao ��n m�c khó tin. Tuy nhiên nh1ng ��c tính " c	p doanh 
nghi�p có s( d�ng ngu-n s# li�u hoàn toàn khác c2ng cho nh1ng k�t qu� t��ng t�. 

 

T�ng n�ng su�t 

 

 T!ng n!ng su	t các y�u t# t ng h�p d, �ánh giá h�n " c	p �� doanh nghi�p, và doanh 
nghi�p là n�i di,n ra các phát ki�n. Nh� có các s# li�u chi ti�t thu th�p ���c t� các cu�c t ng �i'u 
tra doanh nghi�p nên có th� có ���c nh1ng ��c l��ng chính xác h�n so v�i nh1ng ��c l��ng 
nh�n ���c t� s# li�u kinh t� v4 mô. Ngoài ra, vi�c có ��n hàng ch�c ngàn quan sát và kh� n!ng 
quan sát cùng m�t doanh nghi�p t�i hai th�i �i�m khác nhau (trong tr��ng h�p này là n!m 2001 
và 2003) �ã mang l�i kh� n!ng s( d�ng các k$ thu�t �ánh giá �áng tin c�y h�n. Phân tích " �ây 
t�p trung vào các doanh nghi�p trong l4nh v�c ch� t�o, và không áp d�ng cho các doanh nghi�p 
trong ngành nông nghi�p và ph�n l�n các doanh nghi�p d�ch v�. M�t �i'u thú v� là các ph��ng 
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pháp khác nhau l�i cho nh1ng k�t qu� t��ng �#i gi#ng nhau. Các k�t qu� thu ���c c2ng gi#ng 
v�i tr��ng h�p s( d�ng ph��ng pháp chu)n kém tinh vi h�n " c	p �� t ng h�p. Trong m.i 
tr��ng h�p, �i'u �áng chú ý chính là m�c t!ng n!ng su	t các nhân t# t ng h�p (Hình 2.5). 

 

 Hình 2.4: T!ng n!ng su	t " c	p �� t ng h�p 

 
Ngu�n: Chu Quang Khôi (2004). 

 

M�t �i'u c2ng �áng chú ý không kém là nh1ng khác bi�t v' m�c t!ng n!ng su	t các y�u 
t# t ng h�p trong các doanh nghi�p thu�c các lo�i hình khác nhau. Cho dù áp d�ng k$ thu�t �ánh 
giá nào, m�c t!ng trong khu v�c FDI c2ng cao h�n �áng k�. 
i'u này có th� là do nhi'u kho�n 
��u t� FDI còn m�i, nhi'u công trình còn �ang trong quá trình ti�n t�i s( d�ng h�t công su	t. 
M�c t!ng s�n l��ng c�a các doanh nghi�p n��c ngoài có th� cao t�i m�c khác th��ng trong giai 
�o�n ban ��u, song không có ngh4a là h. s7 ho�t ��ng hi�u qu� h�n r	t nhi'u. M5t khác, các 
DNNN và doanh nghi�p t� nhân trong n��c có m�c t!ng n!ng su	t các nhân t# t ng h�p th	p 
nh	t, tuy v3n còn cao so v�i tiêu chu)n qu#c t�.  

Tuy nhiên, s� gi#ng nhau v' tình hình ho�t ��ng c�a hai lo�i doanh nghi�p này có th� 
không chính xác. Các DNNN v3n có nh1ng l�i th� h�n h9n so v�i các doanh nghi�p t� nhân 
trong n��c, �5c bi�t v' kh� n!ng ti�p c�n v�i �	t �ai và v#n. N�u nh� sân ch�i bình �9ng h�n, các 
doanh nghi�p thu�c khu v�c t� nhân r	t có th� s7 ho�t ��ng t#t h�n so v�i các DNNN n�u xét v' 
m�c t!ng n!ng su	t các nhân t# t ng h�p. Tuy nhiên, không nên �i ��n k�t lu�n là t	t c� các 
DNNN �'u kém hi�u qu�. T	m g��ng c�a T ng công ty 
i�n l�c Vi�t Nam (EVN) cho th	y các 
��n v� trong khu v�c nhà n��c c2ng có kh� n!ng ho�t ��ng t#t (Khung 2.1). 

C2ng c�n l�u ý r�ng các DNNN c  ph�n hóa ho�t ��ng hi�u qu� h�n so v�i c� các 
DNNN ch�a ���c t  ch�c l�i và các doanh nghi�p t� nhân trong n��c. ; m�t ch�ng m�c nào �ó, 
nh� �#i v�i các doanh nghi�p FDI, hi�u qu� ho�t ��ng t#t h�n th��ng ph�n ánh hi�u �ng “b*t 
k�p”. C  ph�n hóa làm gi�m gánh n5ng hành chính �#i v�i doanh nghi�p và làm cho doanh 
nghi�p tr" nên ��c l�p h�n �#i v�i nh1ng l�i ích th��ng b� xung ��t c�a các bên liên quan chính. 
Do v�y, �i'u này cho phép doanh nghi�p ti�n g�n h�n ��n m�c hi�u qu� cao nh	t. Các ph��ng 
pháp �ánh giá chu)n th��ng l3n s� thay � i này v�i s� ti�n b� c�a công ngh�. Sau khi hi�u �ng 
b*t k�p �ã k�t thúc, không nên k0 v.ng các DNNN c  ph�n hóa s7 ho�t ��ng t#t h�n so v�i doanh 
nghi�p trong khu v�c t� nhân. Tuy nhiên, cho dù ch� mang tính t�m th�i song m�c t!ng n!ng su	t 
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các y�u t# t ng h�p ��c tính c2ng cho th	y r�ng quá trình c  ph�n hóa là m�t công c� h1u hi�u 
giúp nâng cao hi�u qu� trong khu v�c DNNN. 

 

Hình 2.5: T!ng n!ng su	t " c	p �� doanh nghi�p 

 

 
Ngu�n: T� tính toán d�a trên s# li�u c�a TCTK. 
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Khung 2.1: Nh�ng ki�n t��ng trong khu v�c nhà n��c: T�ng công ty �i�n l�c Vi�t Nam 
 

            Không gi#ng nh� nhi'u DNNN khác " Vi�t Nam, EVN �ã thành công trong vi�c xây d�ng phong 
cách kinh doanh và ��nh h��ng th��ng m�i, �5c bi�t trong nh1ng n!m g�n �ây.  Tài chính c�a EVN tách 
b�ch h9n kh&i ngân sách nhà n��c, và EVN c2ng không nh�n ���c b	t k0 s� h% tr� ngân sách nào t� phía 
Chính ph� cho các kho�n ��u t� và ho�t ��ng c�a mình, ngo�i tr� m�t s# tr��ng h�p gi�i quy�t �'n bù tái 
��nh c�.  Hi�n nay t ng công ty �ang vay th��ng m�i, tr� nh1ng l4nh v�c có m�c tiêu xã h�i nh� �i�n khí 
hóa nông thôn.  T ng công ty �ã s�m ��a ra nh1ng tiêu chu)n k� toán qu#c t� và ho�t ��ng d�a trên �	u 
th�u c�nh tranh m�t cách h� th#ng. 

             Cho ��n nay EVN làm !n có lãi  n ��nh, �i'u khác th��ng �#i v�i m�t ��n v� cung c	p d�ch v� 
công ích theo ki�u này.  T ng công ty �ã dùng ngu-n thu �� trang tr�i m.i chi phí c�a mình, bao g-m c� 
kh	u hao và chi tiêu tài chính liên quan ��n các kho�n vay.  
i'u này ���c th�c hi�n trong khi T ng công 
ty v3n duy trì giá c� �#i v�i khách hàng " m�c t��ng ���ng v�i chu)n qu#c t�.  Vi�c qu�n lý các kho�n 
thu t� khách hàng c2ng �5c bi�t có hi�u qu� �#i v�i m�t n��c �ang phát tri�n.  Vi�c không ng�ng gi�m 
m�c th	t thoát trong truy'n t�i và phân ph#i c2ng giúp ích ���c nhi'u.  Nh1ng th	t thoát phi k$ thu�t nh� 
!n c*p �i�n " m�c th	p so v�i nhi'u n��c khác. Tuy nhiên, �� xác ��nh hi�u qu� c�a EVN �òi h&i ph�i có 
thêm thông tin v' c� c	u chi phí c�a t ng công ty.   

             Ngành �i�n Vi�t Nam - ch� y�u là do EVN qu�n lý - �ã theo k�p v�i nhu c�u dùng �i�n t!ng r	t 
nhanh, và thành công trong vi�c duy trì d�ch v� c� b�n cho ng��i tiêu dùng.  Ch��ng trình �i�n khí hóa 
nông thôn c�a EVN là m�t trong nh1ng ch��ng trình thành công nh	t trên th� gi�i.  S# h� gia �ình " nông 
thôn ���c dùng �i�n �ã t!ng t� 51% n!m 1996 lên 88% n!m 2004.  Nh1ng b�ng ch�ng khác nhau c2ng 
cho th	y ch	t l��ng d�ch v� �i�n ���c t!ng lên �áng k� trong m��i n!m qua. Cung c	p �i�n ��n h�u h�t 
khách hàng " vùng �ô th� và ven �ô tr" nên  n ��nh h�n nhi'u.  Tuy nhiên, d�ch v� c�a EVN v3n ch�a 
���c coi là �� tin c�y �#i v�i doanh nghi�p, qua con s# trung bình 12 l�n m	t �i�n ho5c s� c# �i�n trong 
m�t  n!m, và các DNVVN b� thi�t h�i t� 2-3% doanh s# bán hàng do m	t �i�n.  

             Trong t��ng lai, chính thành công c�a EVN s7 t�o ra nh1ng thách th�c m�i.  Khi th� tr��ng cho 
ngành �i�n d�n d�n ���c hình thành, EVN s7 ph�i chia nh& ra thành các công ty ��c l�p th�c s�.  Không 
th� duy trì mô hình hi�n nay c�a EVN nh� m�t công ty m> n*m gi1 t	t c� tài s�n c�a nhà n��c trong 
ngành �i�n n�u mu#n ��m b�o c�nh tranh th�c s� gi1a các công ty s�n xu	t �i�n �ã và m�i b��c vào ho�t 
��ng, và sau này là trong l4nh v�c bán buôn và bán l8 �i�n.  Th� tr��ng �òi h&i các bên tham gia ph�i ��c 
l�p �� tránh tr��ng h�p xung ��t l�i ích hay kh� n!ng thông �-ng l2ng �o�n th� tr��ng.  
 

Ngu�n:  NHTG (s*p ra). 
 

 

Gi�m nghèo 

 

Có s� t��ng quan rõ ràng gi1a s# doanh nghi�p trong m�t t�nh so v�i s# dân, v�i t#c �� 
gi�m nghèo (Hình 2.6). Do �ó, môi tr��ng kinh doanh n!ng ��ng " Bình D��ng, 
à N<ng, Hà 
N�i và TPHCM �ã t�o �i'u ki�n nâng cao phúc l�i cho ng��i dân ��a ph��ng. T	t nhiên t��ng 
quan khác v�i m#i quan h� nhân qu�.  Song có b�ng ch�ng cho th	y vi�c làm do các doanh 
nghi�p này t�o ra �ang giúp ng��i dân thoát nghèo.   
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Hình 2.6: Ho�t ��ng kinh doanh và gi�m nghèo 
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                  Ngu�n:  T� tính toán d�a trên s# li�u c�a TCTK. Các hình ch	m ��i di�n cho các t�nh. 

 

; c	p qu#c gia, t6 l� ng��i lao ��ng có thu nh�p chính t� l��ng t!ng t� 16% n!m 1993 
lên 27% n!m 2004.  Xu h��ng gi�m s� l� thu�c vào thu nh�p t� nông nghi�p g�n nh� ph�n ánh 
tình tr�ng này.  Hi�n nay, trong giai �o�n này m�c l��ng danh ngh4a t!ng trung bình g�n 10% 
m�t n!m và m�c l��ng th�c t� t!ng kho�ng 7% m�t n!m.  Tình hình " các vùng cho th	y t6 l� 
nghèo gi�m nhanh h�n " nh1ng n�i có nhi'u vi�c làm phi nông nghi�p ���c tr� l��ng.  Kho�ng 
35% dân s# " khu v�c �-ng b�ng sông H-ng và 45% dân s# " mi'n 
ông Nam B� cho bi�t 
ngu-n thu nh�p chính c�a h. là làm công !n l��ng. Tuy nhiên t6 l� này " vùng Tây B*c ch� là 
10%.   

Tuy nhiên, m#i quan h� gi1a vi�c làm tr� l��ng và gi�m nghèo không th�c s� ��n gi�n.  
Nh1ng ng��i làm công !n l��ng c2ng chi�m m�t t6 l� �áng k� trong s# nh1ng ng��i nghèo.  ; 
mi'n 
ông Nam B�, 19% nh1ng ng��i n�m trong nhóm ng2 phân nghèo nh	t có vi�c làm phi 
nông nghi�p ���c tr� l��ng là ngu-n thu nh�p chính. Tình hình t��ng t� di,n ra " vùng �-ng 
b�ng sông H-ng.  
i'u  này cho th	y không ph�i t	t c� vi�c làm do các doanh nghi�p t�o ra �'u 
g*n v�i gi�m nghèo.   

Nhi'u ng��i làm vi�c " nh1ng vùng có nhi'u doanh nghi�p phát tri�n nhanh l�i ��n t� 
nh1ng ��a ph��ng khác trong c� n��c.  Nh1ng ng��i di c� " Hà N�i và các khu công nghi�p " 
phía B*c ��n ch� y�u t� các t�nh �-ng b�ng sông H-ng. Nh1ng ng��i di c� " TPHCM và các khu 
công nghi�p " phía Nam ��n t� nhi'u vùng khác nhau h�n. M�t cu�c �i'u tra trên 5000 ng��i di 
c� do TCTK và Qu$ Dân s# Liên  h�p qu#c (UNFPA) th�c hi�n m�i �ây phát hi�n ra r�ng h�n 
hai ph�n ba trong s# h. �ã chuy�n ít nh	t 1 tri�u �-ng v' nhà trong vòng 12 tháng tr��c �ó.  
Nh1ng ng��i này cho bi�t s# ti'n h. chuy�n v' nhà ch� y�u ���c chi dùng hàng ngày, trong �ó 
có c� chi phí cho y t� và giáo d�c.     
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Bình � ng gi�i 

 

 M�t môi tr��ng kinh doanh phát tri�n m�nh m7 có th� �)y m�nh các m�c tiêu phát tri�n 
kinh t� và xã h�i b�ng nh1ng cách th�c ít rõ nét h�n. Trao quy'n cho ph� n1 là m�t trong s# 
nh1ng ph��ng pháp �ó. Vi�t Nam �ã ���c ghi nh�n là có nh1ng thành tích v1ng ch*c trong l4nh 
v�c bình �9ng gi�i so v�i các n��c khác. Trình �� h.c v	n c�a nam gi�i và ph� n1 là t��ng 
���ng nh� nhau, các ch� s# v' s�c kh&e c2ng t��ng ���ng, và k� c� tình hình tham gia vào l�c 
l��ng lao ��ng c2ng cân �#i khác th��ng gi1a nam và n1, trong �ó n1 gi�i chi�m 49% l�c l��ng 
lao ��ng trong �� tu i t� 16 ��n 55. Tuy nhiên, t� l� ph� n1 Vi�t Nam có vi�c làm ���c tr� l��ng 
thì th	p h�n �áng k�, ch� chi�m 40%. Và c2ng không có nhi'u ph� n1 làm vi�c " các v� trí qu�n 
lý. B�ng vi�c �óng góp �áng k� vào thu nh�p c�a gia �ình và là nh1ng ki�n t��ng trong l4nh v�c 
kinh doanh, ng��i ph� n1 ph�i ���c nâng cao ti�ng nói c� trong gia �ình và ngoài xã h�i, �-ng 
th�i ���c t� ch� nhi'u h�n. Phát tri�n kinh doanh có th� là m�t y�u t# h1u ích trong l4nh v�c này. 

 May m5c và da gi�y là nh1ng ngành n!ng ��ng nh	t trong n'n kinh t� Vi�t Nam trong 
nh1ng n!m g�n �ây. Trên 80% công nhân làm vi�c trong các ngành này là n1. Hi�n nay có 
kho�ng 1.100 xí nghi�p d�t may �ang ho�t ��ng, trong �ó có 231 DNNN, g�n 500 doanh nghi�p 
t� nhân ho5c liên doanh và 354 công ty n��c ngoài; t ng c�ng l�i, các doanh nghi�p này �ang s( 
d�ng h�n 2 tri�u lao ��ng. Ngoài ra còn có 240 doanh nghi�p da giày, trong �ó 76 là DNNN, 84 
là doanh nghi�p t� nhân ho5c liên doanh và 80 doanh nghi�p có v#n ��u t� n��c ngoài. T ng 
c�ng, các doanh nghi�p này s( d�ng 400 ngàn lao ��ng. 

M�t nghiên c�u g�n �ây do Mekong Economics th�c hi�n v' n1 công nhân " 21 doanh 
nghi�p may m5c và da giày �ã cho nh1ng thông tin �áng chú ý v' tính ch	t, �i'u ki�n làm vi�c, 
m�c �� hài lòng nói chung và nguy�n v.ng c�a h.. Nghiên c�u ���c ti�n hành �#i v�i các doanh 
nghi�p có quy mô t� 137 ��n 17.543 lao ��ng, trong �ó các doanh nghi�p l�n nh	t là doanh 
nghi�p n��c ngoài và liên doanh, còn các doanh nghi�p bé nh	t là doanh nghi�p t� nhân và 
DNNN.  Ba ph�n t� s# công ty �ó ���c ch�ng nh�n v' các tiêu chu)n lao ��ng và n�m trong dây 
chuy'n cung �ng qu#c t� c�a các nhãn hi�u n i ti�ng. Ph�i th�a nh�n r�ng vi�c ti�n hành các cu�c 
th�o lu�n nhóm tr.ng tâm trong môi tr��ng làm vi�c có th� d3n ��n nh1ng sai l�ch, tuy nhiên 
nghiên c�u này còn s( d�ng c� b�ng câu h&i ��nh l��ng.    

Nghiên c�u cho th	y ph�n l�n n1 công nhân �ang còn tr8, ch�a có gia �ình và là ng��i 
nh�p c�. B�ng cách làm vi�c cho các công ty may m5c và da giày, h. có th� ki�m ���c thu nh�p, 
thoát ly kh&i nông thôn và trong m�t s# tr��ng h�p có th� h.c h&i hay ti�p c�n ���c nhi'u thông 
tin h�n v' ��i s#ng xã h�i. Thoát ly kh&i làng quê c2ng có ngh4a là nh1ng n1 thanh niên này ph�i 
thuê ch% ", s#ng ��c l�p kh&i gia �ình và thu x�p cu�c s#ng trong m�t môi tr��ng m�i, gi�i quy�t 
nh1ng v	n �' nh� ti�p c�n v�i các d�ch v� xã h�i và y t� c� b�n. 

Thu nh�p trung bình c�a nh1ng n1 công nhân này vào kho�ng m�t tri�u �-ng m�t tháng, 
cao h�n �áng k� so v�i m�c l��ng t#i thi�u. V�i h�n tám gi� làm vi�c m�t ngày và 26 ngày làm 
vi�c m�t tháng thì không có s� khác bi�t �áng k� nào trong kh#i l��ng công vi�c gi1a nam và n1. 
Làm thêm ngoài gi� là theo s� �òi h&i c�a công vi�c, và k�t qu� nghiên c�u cho th	y ph� n1 ph�i 
làm thêm gi� nhi'u h�n nam gi�i.  Dù ph� n1 có th� làm vi�c " m.i v� trí nh� qu�n lý hay k$ 
thu�t, song ph�n l�n h. v3n ch� t�p trung " dây chuy'n s�n xu	t, ch� y�u là công vi�c may. 
Nh1ng công vi�c này có �5c �i�m là l��ng th	p, làm vi�c nhi'u gi� kéo dài và ít có c� h�i phát 
tri�n tay ngh'. Ngoài ra, nghiên c�u còn cho th	y các công nhân n1 không ���c h�"ng h�t các 
ch� �� mà lu�t lao ��ng �ã quy ��nh. Tình tr�ng vi ph�m quy ��nh làm thêm gi� th��ng x�y ra " 
các xí nghi�p l�n c�a n��c ngoài. 
i'u ki�n làm vi�c c�c k0 kém trong m�t s# xí nghi�p t� nhân 
và DNNN, x�"ng s�n xu	t thi�u  ti�n nghi, ít ���c ngh� gi�i lao; và �- !n nh>, nhà v� sinh s�ch 
s7 c2ng nh� ch% ngh� cho công nhân còn r	t h�n ch�. 
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Tuy nhiên nghiên c�u c2ng cho th	y ph�n l�n công nhân, c� nam và n1 �'u c�m th	y hài 
lòng v�i công vi�c c�a h.. Trên 40% công nhân nói r�ng h. có ��ng c� làm vi�c " nhà máy, vì 
cho r�ng �ây là c� h�i t#t �#i v�i h.. Ph� n1 nhi'u h�n nam gi�i cho r�ng l��ng c�a h. �� �� 
trang tr�i cho các nhu c�u c�a mình. 
5c bi�t nh1ng lao ��ng nh�p c� t& ra l�c quan. H. coi 
thành ph# hay khu công nghi�p n�i có xí nghi�p mà h. làm vi�c là n�i có nhi'u c� h�i, n�i h. có 
th� thu ���c kinh nghi�m, nh�n ���c thông tin, �i'u h. không có ���c " nông thôn. M�t s# 
ng��i còn nói ��n kh� n!ng v�a làm v�a h.c, m5c dù ch� có m�t s# r	t ít là th�c hi�n ���c. M5c 
dù còn có nhi'u thi�u sót, song khi t ng h�p các thông tin l�i, các tác gi� nghiên c�u k�t lu�n 
r�ng ngành may m5c và da giày �ã cho nh1ng ng��i ph� n1 tr8 Vi�t Nam m�t con ���ng thoát ra 
kh&i �-ng ru�ng. 

M�t cu�c �i'u tra v' lao ��ng di c� do TCTK và UNFPA ti�n hành c2ng tìm hi�u n�i 
dung c�a các h�p �-ng lao ��ng và l�i ích c�a ng��i lao ��ng di c� d��i l!ng kính c�a v	n �' 
gi�i. G�n 83% s# lao ��ng n1 có h�p �-ng b�ng v!n b�n, so v�i 73% s# lao ��ng nam.  Tuy s# 
lao ��ng này ch� chi�m 34% t ng s# lao ��ng di c�, t6 l� này v3n cao h�n t6 l� trung bình trên 
t ng s# l�c l��ng lao ��ng. 

 Ph� n1 Vi�t Nam c2ng c# g*ng ph	n �	u �� lên ���c các v� trí qu�n lý (Khung 2.2). S� 
có m5t c�a nam gi�i và ph� n1 trong vi�c �i'u hành ho�t ��ng hàng ngày c�a các doanh nghi�p 
gia �ình là �-ng �'u, song s# ph� n1 lãnh ��o các doanh nghi�p ���c �!ng ký ít h�n nhi'u. 
Tr��ng h�p ph� n1 làm lãnh ��o c2ng giúp ta hi�u ���c vi�c phát tri�n kinh doanh có tác ��ng 
nh� th� nào ��n cu�c s#ng c�a h.. 

 G�n �ây MPDF �ã ti�n hành m�t cu�c �i'u tra v' doanh nghi�p n1 Vi�t Nam. 
i'u tra 
này cho th	y 69% n1 doanh nhân " trong �� tu i t� 35 – 54, 80% có gia �ình.  Quy mô gia �ình 
trung bình có v�/ch-ng, con cái, b# m> ho5c h. hàng khác th��ng kho�ng trên 5 ng��i. Ch� có 
12% ch� h.c h�t ti�u h.c, trong khi �ó 25% h.c h�t trung h.c, 27% h.c sau ph  thông, và 34% có 
b�ng ��i h.c. Ch� có 6% trong s# doanh nghi�p n1 là ng��i dân t�c thi�u s#. Nh1ng ph� n1 tham 
gia tr� l�i �i'u tra �'u là lãnh ��o c�a các doanh nghi�p kinh doanh l�n, ch*c ch*n. Ph�n l�n 
trong s# h. �ã kinh doanh ���c trên 5 n!m. Trung bình, h. s( d�ng 68 lao ��ng lâu dài và 25 lao 
��ng bán th�i gian ho5c lao ��ng th�i v�. 


i'u tra c�a MPDF cho th	y nh1ng ph� n1 này c2ng có nh1ng lo ng�i chung nh� các 
doanh nghi�p nam. Ví d�, kh� n!ng tuy�n d�ng và duy trì nhân viên gi&i, có ���c k$ n!ng qu�n 
lý tài chính và s� t-n t�i c�a lu�t l� hay quy ��nh h�n ch� ���c 70-80% ng��i tr� l�i �i'u tra �ánh 
giá là quan tr.ng ho5c c�c k0 quan tr.ng. Ph�n l�n ng��i tham gia tr� l�i cho r�ng khác bi�t gi�i 
tính không có �nh h�"ng gì ��n v	n �' quan liêu hay tham nh2ng, ho5c kh� n!ng ti�p c�n v#n. 
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Tuy nhiên, nh1ng ng��i tham gia tr� l�i �i'u tra c2ng bày t& ý ki�n v' các khía c�nh s" 
h1u và qu�n lý doanh nghi�p là nh1ng v	n �' khó kh!n h�n v�i h. do là ph� n1. Thách th�c 
chính là làm sao dung hòa ���c ho�t ��ng kinh doanh v�i ��i s#ng gia �ình, trong khi h. ph�i 
m	t nhi'u th�i gian cho công vi�c qu�n lý. Nh1ng ng��i tham gia tr� l�i c2ng mô t� nh1ng v	n 
�' an toàn cá nhân và kh� n!ng k�t n#i và xây d�ng quan h� kinh doanh là nh1ng v	n �' mà ph� 
n1 g5p khó kh!n h�n so v�i nam gi�i. M5t khác, làm vi�c v�i �#i tác và khách hàng ���c coi là 
d, dàng h�n �#i v�i ph� n1. 

Sau khi cân nh*c k$, doanh nghi�p n1 Vi�t Nam cho r�ng gi�i tính không ph�i là m�t y�u 
t# b	t l�i cho h.. Khi ���c �5t câu h&i li�u làm ph� n1 là hoàn toàn b	t l�i, hay toàn có l�i, hay 
không có khác bi�t gì �#i v�i vi�c kinh doanh, có hai ph�n ba ph� n1 �ã ch.n ph��ng án th� ba. 
M5c dù có �a s# là 54% c�m th	y không có s� phân bi�t gi�i tính nào trong vi�c “���c coi tr.ng 
v�i t� cách làm ch� doanh nghi�p”, song v3n có 30% nói r�ng làm ph� n1 thì d, dàng h�n, và ch� 
có 7% nói r�ng làm ph� n1 khó kh!n h�n. Có l7 �ây là lý do vì sao các doanh nghi�p n1 Vi�t 
Nam ph�n l�n th	y r�ng h. th�c s� ���c coi tr.ng. 

Khung 2.2: Nh�ng ki�n t��ng trong Khu v�c T� nhân : Doanh nghi�p n� 

 

Bà M$ L� b*t ��u công vi�c kinh doanh t� hai bàn tay tr*ng. N!m 1987, khi bà l�p gia �ình �ã 
���c 9 n!m và có 5 con, bà �ã r�i b& xí nghi�p nhà n��c n�i bà �ang làm vi�c. Vào th�i �i�m �ó, m�t 
chính sách m�i ���c ��a ra quy ��nh là m%i gia �ình ch� nên có hai con. Sau �ó bà M$ L� b*t ��u kinh 
doanh nông s�n. Lúc ��u ch-ng bà không �ng h� vì ông ngh4 bà �ã b� nh1ng ng��i mà ông không tin 
t�"ng lôi kéo vào vi�c kinh doanh này. H�n n1a, ngành này r	t r�i ro và M$ L� �ã thua l%. Cho ��n t�n 
n!m 1990 ng��i ch-ng m�i th�a nh�n r�ng bà �ã c# g*ng r	t nhi'u và x�ng �áng ���c �ng h�.  

M$ L� �!ng ký doanh nghi�p t� nhân c�a mình vào n!m 1993, v' sau � i tên thành Công ty 
TNHH M$ L�. Công ty c�a bà là công ty t� nhân ��u tiên " t�nh Sông Bé tr��c �ây (ngày nay là t�nh 
Bình Ph��c và Bình D��ng). Vào th�i �i�m �ó, ng��i nông dân �ang thi�u th� tr��ng ��u ra cho h�t 
�i'u thô. M$ L� và ch-ng bà �ã �ánh b�o ��u t� vào m�t nhà máy ch� bi�n h�t �i'u. Công ty không có 
�� v#n, kinh nghi�m qu�n lý c2ng nh� công nhân có tay ngh'. S# v#n khiêm t#n mà M$ L� vay ���c 
c�a H�i Ph� n1 là t	t c� nh1ng gì bà có �� b*t ��u công vi�c.  


�n n!m 1996, công ty �ã có kho�ng 200 công nhân và có doanh thu 2,5 t� �-ng. M��i n!m sau, 
s# lao ��ng �ã t!ng lên g	p m��i, và doanh thu lên ��n 150 t� �-ng. Nhà máy có di�n tích nhà x�"ng 
r�ng 25.000m2, ���c trang b� công ngh� hi�n ��i và ch� bi�n trên 30 t	n h�t �i'u thô m%i ngày. Kho�ng 
95% s�n l��ng ���c xu	t sang M$, châu Âu, Trung Qu#c, Sinhgapore và các th� tr��ng n��c ngoài 
khác. Công ty �ã xây d�ng ���c ��i ng2 khách hàng d�a trên uy tín v' s�n ph)m có ch	t l��ng cao và 
giao hàng �áng tin c�y. 

Nh1ng câu chuy�n t��ng t� nh� c�a M$ L� r	t ph  bi�n trong c�ng �-ng n1 doanh nhân Vi�t 
Nam.  M�t nghiên c�u m�i �ây ph�n ánh kinh nghi�m c�a h�n 60 n1 doanh nhân có �' c�p ��n nh1ng 
tr" ng�i mà h. th��ng g5p ph�i: kh� n!ng ti�p c�n ngu-n v#n và �	t �ai, thi�u k$ n!ng qu�n tr� kinh 
doanh, và nh1ng khó kh!n khi v�a qu�n lý doanh nghi�p v�a ch!m lo gia �ình.  Nhi'u ng��i trong s# 
h., nh1ng ng��i cu#i cùng c2ng thành công trong kinh doanh, �ã có nh1ng b��c kh"i ��u không m	y 
t#t �>p, do doanh nghi�p tr��c �ây c�a h. b� th	t b�i ho5c thua l% trong khi h. �ang c# g*ng rèn luy�n 
k$ n!ng �� x( lý các rào c�n này. 

 

Ngu�n: Theo Froniga Greig và Nguy,n Thi (2004), và Ph�m Th� Thu H�ng (2005).   



 

 

 

3. HI�U QU
 VÀ N�NG L�C C�NH TRANH 
 

 
 

 H�u nh� không ai nghi ng� gì v' vi�c kh#i doanh nghi�p c�a Vi�t Nam �ang l�n m�nh 
và �ã �óng góp r	t nhi'u cho phát tri�n kinh t� và xã h�i trong nh1ng n!m g�n �ây. Song li�u tình 
hình ho�t ��ng c�a kh#i doanh nghi�p có thu�n l�i hay không n�u so sánh v�i các n��c khác, 
nh	t là " khu v�c 
ông Á, v3n còn là v	n �' gây nhi'u tranh cãi. Các �ánh giá v' các �i�m m�nh 
và �i�m y�u c�a Vi�t Nam, và s� lo l*ng chung v' n!ng l�c c�a Vi�t Nam trong vi�c dành ���c 
ch% ��ng cho mình trên th� tr��ng toàn c�u th��ng xu	t hi�n trong các cu�c th�o lu�n v' “n!ng 
l�c c�nh tranh”. 
ây là m�t khái ni�m khó, tuy ���c h�u h�t các chuyên gia v' qu�n lý xem là 
then ch#t, song l�i b� nhi'u chuyên gia kinh t� coi là vô ngh4a. Tuy nhiên, khái ni�m này thâu tóm 
���c ý t�"ng v' v� th� t��ng �#i, m�t khái ni�m ph�n nào d, hi�u h�n. R	t ti�c r�ng các x�p 
h�ng v' n!ng l�c c�nh tranh hi�n có l�i ��a ra nh1ng �ánh giá khác nhau �áng k� v' v� th� t��ng 
�#i c�a Vi�t Nam, và do v�y làm cho v	n �' càng tr" nên ph�c t�p h�n. X�p h�ng d�a trên các 
�5c �i�m c�a khung th� ch� �i'u ti�t ho�t ��ng c�a các doanh nghi�p �5t Vi�t Nam vào n(a cu#i 
ho5c may l*m thì vào kho�ng g�n gi1a c�a b�ng x�p h�ng qu#c t�.  Trong khi �ó, các �ánh giá 
tr�c ti�p do các công ty n��c ngoài ti�n hành d��i hình th�c thu th�p ý ki�n ho5c dòng v#n ��u 
t� th�c t� l�i x�p Vi�t Nam vào nhóm t� phân ��u tiên, th�m chí còn cao h�n. Có th� xem xét k$ 
h�n b�ng cách phân tích m�t cách tr�c ti�p ho5c gián ti�p cách th�c các doanh nghi�p Vi�t Nam 
ho�t ��ng trên th�c t� và tham gia vào n'n kinh t� th� gi�i. Nh1ng phân tích �ó cho th	y hình thái 
h�i nh�p vào n'n th��ng m�i th� gi�i c�a Vi�t Nam g�n gi#ng v�i m3u hình c�a Trung Qu#c h�n 
là các n��c ASEAN khác. Tuy nhiên nó c2ng cho th	y s� h�i nh�p ch�a ��y �� c�a các doanh 
nghi�p trong n��c vào các chu%i giá tr� toàn c�u.  N!ng su	t các y�u t# t ng h�p t!ng r	t nhanh 
trong toàn b� n'n kinh t�, song t#c �� t!ng tr�"ng n!ng su	t " các công ty n��c ngoài nhanh h�n 
các doanh nghi�p Nhà n��c và t� nhân trong n��c.  Hi�u �ng n!ng su	t �ã lan t&a t� các công ty 
n��c ngoài sang các doanh nghi�p trong n��c, �5c bi�t là các doanh nghi�p t� nhân, song s� luân 
chuy�n lao ��ng và b*t ch��c thu�n túy có v8 nh� là nh1ng kênh lan t&a quan tr.ng h�n là giao 
d�ch tr�c ti�p gi1a các doanh nghi�p. Vi�c c  ph�n hóa các DNNN, m5c dù còn nhi'u h�n ch�, 
c2ng góp ph�n làm t!ng hi�u qu�, b"i nó t�o ra m#i quan h� khách quan h�n gi1a doanh nghi�p 
v�i các c� quan chính quy'n. Xét cho cùng, chìa khoá �#i v�i n!ng l�c c�nh tranh là kh� n!ng 
c�a các doanh nghi�p chuy�n � i chính mình, và v' m5t này Nhà n��c �óng m�t vai trò h% tr� r	t 
quan tr.ng. T� góc �� t ng quát này có th� �' xu	t m�t h� th#ng x�p h�ng toàn di�n h�n �� �ánh 
giá các �i�m m�nh và �i�m y�u c�a Vi�t Nam. 
 

Cách suy xét thông th�!ng  
 

 Có nhi'u cách x�p h�ng các n��c khác nhau và có th� g*n chúng v�i khái ni�m n!ng l�c 
c�nh tranh b�ng cách này ho5c cách khác. Trong m�t s# tr��ng h�p, m#i g*n k�t này khá l&ng 
l8o. Ch9ng h�n, m�t s# t  ch�c x�p h�ng r�i ro phân lo�i các qu#c gia thành m�t s# nhóm tu0 
theo m�c �� r�i ro c�a các trái phi�u Chính ph� phát hành ra n��c ngoài. M5c dù r�i ro c�a lo�i 
trái phi�u này không có liên quan nhi'u ��n n!ng l�c c�nh tranh, lo�i x�p h�ng này c2ng có �nh 
h�"ng ��n các lu-ng v#n FDI.   

 Nh1ng cách x�p h�ng khác sát v�i khái ni�m n!ng l�c c�nh tranh h�n, ít nh	t là v' tên 
g.i. Có ba cách x�p h�ng ���c �5c bi�t chú ý " Vi�t Nam trong nh1ng n!m g�n �ây. 
ó là: Ch� 
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s# N!ng l�c C�nh tranh T!ng tr�"ng c�a Di,n �àn Kinh t� Th� gi�i, x�p h�ng Ho�t ��ng Kinh 
doanh c�a Công ty Tài Chính Qu#c t� (IFC) và NHTG, Ch� s# Ti'm n!ng FDI c�a UNCTAD. 
M%i x�p h�ng này ���c th�c hi�n cho trên 100 qu#c gia. C� ba x�p h�ng này �'u �5t Vi�t Nam " 
cu#i b�ng n!ng l�c c�nh tranh c�a các n��c trên toàn th� gi�i, ho5c t#t nh	t c2ng là kho�ng gi1a 
(Hình 3.1). 

 Ch� s# N!ng l�c C�nh tranh T!ng tr�"ng là m�t k�t h�p ph�c t�p g-m r	t nhi'u ch� s# 
liên qu#c gia, ví d� nh� ch� s# nh�n th�c tham nh2ng c�a T  ch�c Minh b�ch Qu#c t�. Nh1ng ch� 
s# này ���c phân lo�i theo các tiêu �' “công ngh�”, “th� ch� công” và “môi tr��ng kinh t� v4 
mô”, và ���c nhóm thành các m�c khác nhau nh� m�c �� m" c(a, Chính ph�, tài chính, c� s" h� 
t�ng, qu�n lý, lao ��ng và th� ch�. Ch� s# T!ng tr�"ng N!ng l�c C�nh tranh cho th	y x�p h�ng 
tuy�t �#i c�a Vi�t Nam gi�m theo th�i gian và hi�n nay, Vi�t Nam " v� trí th� 81 trong s# 117 
qu#c gia.  Song x�p h�ng c�a Vi�t Nam gi�m ch� y�u do nguyên nhân ti�p t�c b  sung các n��c 
�ang phát tri�n (th��ng là nghèo h�n) vào c� s" d1 li�u. N�u thay vào �ó là xem xét v� th� t��ng 
�#i thì x�p h�ng c�a Vi�t Nam �ã d�n ���c c�i thi�n. Trong n!m 2000, Vi�t Nam " trong nhóm 
90 trên m�t tr!m; n!m 2005 Vi�t Nam �ã lên nhóm 70 trên m�t tr!m. 
 

Hình 3.1: M�t n�i kinh doanh không t#t …?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngu�n: T� tính, s( d�ng d1 li�u c�a IFC và NHTG (2005), UNCTAD (2005) 
và Di,n �àn Kinh t� Th� gi�i (2005). Các s# li�u ph�n ánh v� th� c�a 
m�t qu#c gia so v�i t	t c� các qu#c gia ���c xem xét, t� t#t nh	t (trên 
cùng) ��n kém nh	t (d��i cùng). 

 

Ch� s# Ho�t ��ng Kinh doanh xem xét 10 ch� �': kh"i s� doanh nghi�p, b�o v� các nhà 
��u t�, tuy�n d�ng và cho thôi vi�c ng��i lao ��ng, th�c hi�n h�p �-ng, �!ng ký tài s�n, �óng 
c(a doanh nghi�p, vay tín d�ng, gi�i quy�t gi	y phép, �óng thu�, và th��ng m�i qua biên gi�i. 
Trong l�n công b# g�n �ây nh	t, ch� s# chung ���c tính là giá tr� trung bình c�a các c	p h�ng 
(theo thang �i�m t� không ��n m�t tr!m) theo t�ng ch� �' trong m��i ch� �' này. C	p h�ng theo 
t�ng ch� �' l�i là giá tr� trung bình c�a các c	p h�ng theo các ch� s# h�p ph�n c�a ch� �' �ó. Báo 
cáo Ho�t ��ng Kinh doanh g�n �ây nh	t �ã x�p h�ng Vi�t Nam " v� trí th� 99 trong t ng s# 155 
qu#c gia. Các x�p h�ng so sánh ch�a ���c ��a ra trong nh1ng n!m tr��c và khi �ó s# ch� �' ��a 
vào báo cáo ít h�n. Song có th� d, dàng áp d�ng ph��ng pháp này cho d1 li�u t� nh1ng n!m 
tr��c. K�t qu� không th� hi�n xu h��ng rõ ràng nào, và Vi�t Nam dao ��ng quanh nhóm 70 trên 
100. 
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Ch� s# Ti'm n!ng FDI ngoài quy mô th� tr��ng còn ph�n ánh m�t s# nhân t# d� ki�n có 
�nh h�"ng ��n �� h	p d3n c�a m�t qu#c gia �#i v�i các nhà ��u t� n��c ngoài. Nh1ng nhân t# 
này bao g-m GDP tính theo ��u ng��i, t#c �� t!ng tr�"ng GDP trong th�p k6 qua, t6 tr.ng xu	t 
kh)u so v�i GDP, các ch� s# v' m�t �� s( d�ng �i�n tho�i, �o m�c s( d�ng n!ng l��ng th��ng 
m�i tính theo ��u ng��i, t6 tr.ng chi cho nghiên c�u trong GDP, t6 l� sinh viên ��i h.c trên dân 
s#, ch� s# r�i ro qu#c gia, t6 tr.ng trong xu	t kh)u tài nguyên, t6 tr.ng nh�p kh)u các b� ph�n và 
linh ki�n ôtô và s�n ph)m �i�n t( so v�i toàn th� gi�i, và t6 tr.ng lu-ng v#n FDI �i vào qu#c gia 
so v�i toàn th� gi�i. Ch� s# Ti'm n!ng FDI là giá tr� trung bình c�a t	t c� 12 nhân t# (m%i nhân t# 
���c chu)n hoá theo thang �i�m t� 0 ��n 100). Ch� s# này làm cho Vi�t Nam trông có v8 sáng 
s�a thu�n l�i h�n vì Vi�t Nam x�p h�ng 68 trong t ng s# 140 qu#c gia. Không có thay � i c!n 
b�n gì �#i v�i cách x�p h�ng này theo th�i gian. 

 Ngoài �� �a d�ng c�a các ch� s# dùng �� tính toán th�c hi�n các x�p h�ng này, �i�m 
chung c�a c� ba x�p h�ng này là chú tr.ng vào nh1ng nhân t# có ti'm n!ng làm cho m�t qu#c gia 
h	p d3n v�i các nhà ��u t�. Hi�n nay v3n còn �ang tranh lu�n v' các nhân t# này. Ch9ng h�n có 
th� l�p lu�n r�ng nh1ng ch� �' mà báo cáo Ho�t ��ng Kinh doanh l�a ch.n nh	n m�nh v' môi 
tr��ng qui ch� nhi'u h�n so v�i m�c coi tr.ng c�a m�t nhà ��u t� “th�c s�”. M5c dù ý ki�n t� 
phía các h.c gi� có th� nh	n m�nh vào các chi phí giao d�ch và m�c �� b�o h� quy'n s" h1u còn 
h�n ch� nh� là nh1ng tr" ng�i chính �#i v�i kinh doanh thì các nhà ��u t� " các n��c �ang phát 
tri�n l�i có th� khá quen v�i các ho�t ��ng không chính th�c và th�c hi�n các giao d�ch d�a trên 
c� s" lòng tin và uy tín, và do �ó ít khi ph�i trông c�y vào h� th#ng pháp lý. 

 M�t cách ti�p c�n khác là chú tr.ng vào nh1ng gì mà các nhà ��u t� làm trên th�c t�. V' 
m5t này, lu-ng v#n FDI vào m�t qu#c gia là m�t th��c �o t#t v' s� h	p d3n c�a qu#c gia �ó. 
� 
có th� so sánh ���c ch� s# này gi1a các n'n kinh t� có qui mô khác nhau, có th� �o lu-ng v#n 
FDI theo GDP c�a qu#c gia �ó. Xét theo góc �� này, và sau khi �ã lo�i tr� các n'n kinh t� có 
t ng GDP d��i 10 t6 �ôla m�t n!m, Vi�t Nam x�p h�ng 25 trong t#ng s# 88 qu#c gia. M5c dù 
tr��c cu�c kh�ng ho�ng 
ông Á x�p h�ng c�a Vi�t Nam cao h�n nhi'u, song tình hình nay c2ng 
�ã ���c c�i thi�n d�n k� t� n!m 2000 (Hình 3.2). 

 

Hình 3.2: …Hay là m�t trong nh1ng �i�m ��n h	p d3n nh	t? 

 
Ngu�n: T� tính, d�a theo d1 li�u c�a UNCTAD (2005) và JBIC (2004). Các s# 

li�u ph�n ánh v� th� c�a m�t qu#c gia so v�i t	t c� các qu#c gia ���c 
xem xét, t� t#t nh	t (trên cùng) ��n kém nh	t (d��i cùng). 
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 X�p h�ng c�a Vi�t Nam th�m chí còn cao h�n n1a trong con m*t c�a các nhà ��u t� Nh�t 
B�n. Trong 15 n!m qua " Nh�t B�n �ã ti�n hành m�t cu�c �i'u tra �� �ánh giá các xu h��ng ho�t 
��ng kinh doanh " n��c ngoài và các ho�t ��ng FDI. Trong n!m 2004, cu�c �i'u tra này �ã ���c 
ti�n hành " 932 doanh nghi�p ngành ch� t�o có ít nh	t ba chi nhánh " n��c ngoài và trong �ó có 
ít nh	t là m�t c� s" ch� t�o. Khi ���c h&i v' các qu#c gia có nhi'u tri�n v.ng �#i v�i các ho�t 
��ng kinh doanh trong trung h�n, Vi�t Nam x�p th� t� trên toàn th� gi�i, sau Trung Qu#c, Thái 
Lan và Bn 
�. 
i'u này cho th	y s� c�i thi�n so v�i nh1ng n!m tr��c dù Vi�t Nam �ã ��t m�c 
cao trong cu�c �i'u tra này trong nh1ng n!m g�n �ây.   

 Lý do chính �� nh1ng ng��i tham gia tr� l�i trong cu�c �i'u tra c�a Nh�t B�n l�a ch.n 
Vi�t Nam là vì Vi�t Nam có l�c l��ng lao ��ng không �*t, th� tr��ng có ti'm n!ng t!ng tr�"ng, 
ngu-n nhân l�c tuy�t v�i, và có ti'm n!ng là m�t ph��ng th�c �a d�ng hoá r�i ro. M�t �i'u thú v� 
là hai trong s# nh1ng lý do nói trên, t�c là ch	t l��ng c�a l�c l��ng lao ��ng và chi phí lao ��ng, 
l�i không n�m trong s# nh1ng ch� s# ���c Ch� s# C�nh tranh Th� gi�i, Ch� s# Ho�t ��ng Kinh 
doanh, hay Ch� s# Ti'm n!ng FDI xem xét. 

 

H�i nh"p qu�c t� 

 

M�t cách khác �� �ánh giá n!ng l�c c�nh tranh c�a n'n kinh t� Vi�t Nam là xem xét k�t 
qu� ho�t ��ng th�c t� c�a Vi�t Nam trên các th� tr��ng th� gi�i. 

H�i nh�p ngày càng sâu vào n'n kinh t� th� gi�i �ã tr" thành m�t m�c tiêu trung tâm c�a 
quá trình c�i cách kinh t� " Vi�t Nam. V' m5t này �ã có m�t s# m#c quan tr.ng. Trong n!m 1991 
m�t ch��ng trình gi�m thu� �ã ���c ��a ra áp d�ng, t�o �i'u ki�n cho các doanh nghi�p ��nh 
h��ng xu	t kh)u không ph�i tr� thu� th��ng m�i �#i v�i các ��u vào nh�p kh)u c�a mình. Trong 
n!m 1993, t	t c� các doanh nghi�p có gi	y phép kinh doanh �ã ���c quy'n tham gia vào các ho�t 
��ng th��ng m�i v�i n��c ngoài �#i v�i nh1ng hàng hoá qui ��nh c� th� trong gi	y phép c�a 
mình mà không c�n xin gi	y phép b  sung. Trong n!m 1995, Vi�t Nam �ã tr" thành thành viên 
c�a Khu v�c T� do Th��ng m�i ASEAN (AFTA). Theo hi�p ��nh này, Vi�t Nam �ã cam k�t 
gi�m thu� quan �#i v�i hàng nh�p kh)u t� các thành viên c�a AFTA xu#ng d��i 5% vào n!m 
2006 �#i v�i t	t c� các m5t hàng tr� m�t s# s�n ph)m nh�y c�m. Trong n!m 2001, các cu�c �àm 
phán lâu và kéo dài �ã d3n ��n vi�c ký k�t Hi�p ��nh Th��ng m�i Vi�t M$. Hi�p ��nh này ���c 
coi là tho� thu�n toàn di�n nh	t trong t	t c� các tho� thu�n th��ng m�i song ph��ng ���c ký k�t 
gi1a Hoa K0 và m�t qu#c gia �ang phát tri�n. N!m 2004 qui ��nh v' k�t h#i ngo�i t� �ã ���c bãi 
b&. Thu� xu	t kh)u và h�n ng�ch nh�p kh)u ���c d: b& d�n; ��n nay, thu� xu	t kh)u ch� áp d�ng 
v�i d�u thô và kim lo�i ph� li�u, và h�n ng�ch nh�p kh)u ch� áp d�ng v�i ���ng và s�n ph)m tinh 
ch� t� d�u l(a. D� ki�n Vi�t Nam s7 có th� gia nh�p WTO vào n!m 2006. 

K�t qu� là m�t n'n kinh t� có m�c �� m" c(a cao v�i t ng kim ng�ch xu	t nh�p kh)u 
hi�n nay ��t trên 130% t ng GDP. Xu	t kh)u �ã t!ng tr�"ng v�i t#c �� trung bình là 18% m�t 
n!m k� t� n!m 2000. S� bi quan c�a m�t s# ng��i tr��c khi ký k�t Hi�p ��nh Th��ng m�i Vi�t 
M$ v' tri�n v.ng các công ty Vi�t Nam m" r�ng xu	t kh)u sang Hoa K0 nay �ã không còn. 

 
i'u thú v� là m3u hình th��ng m�i c�a Vi�t Nam có ph�n nào �ó gi#ng v�i c�a Trung 
Qu#c, m�t �	t n��c mà hi�m ai còn nghi ng� v' n!ng l�c c�nh tranh. Hi�n nay, Trung Qu#c ���c 
coi là m�t công x�"ng c�a th� gi�i, gia công ch� bi�n các nguyên v�t li�u thô và ��u vào bán 
thành ph)m t� các n��c �ang phát tri�n, nh	t là khu v�c 
ông Á, và bán các s�n ph)m ��u ra cho 
các n��c công nghi�p. T6 tr.ng c�a Trung Qu#c trong xu	t kh)u c�a ASEAN �ã t!ng h�n g	p 
�ôi trong giai �o�n t� n!m 2000 ��n 2004; riêng �#i v�i Thái Lan và Philippines là t!ng g	p ba. 
Nh�ng Vi�t Nam l�i không nh� v�y, vì t6 tr.ng này gi1  n ��nh ��n n!m 2003 (Hình 3.3). M5t 
khác, t6 tr.ng c�a Hoa K0 trong xu	t kh)u c�a ASEAN gi�m trong th�i k0 này. Vi�t Nam l�i 
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không nh� v�y vì con s# này l�i t!ng g	p ba l�n trong giai �o�n t� n!m 2000 ��n n!m 2003, và 
nh7 ra còn có th� t!ng cao h�n n�u nh� không có h�n ng�ch d�t may và nh1ng th� t�c ch#ng bán 
phá giá mà Hoa K0 ��a ra vào n!m 2004.  

Hi�n nay, �#i v�i Vi�t Nam, Trung Qu#c là th� tr��ng xu	t kh)u kém quan tr.ng h�n là 
�#i v�i các n��c ASEAN, trong khi xu h��ng này trong n!m 2000 là ng��c l�i.  Ng��c l�i, M$ 
và Liên minh châu Âu chi�m th� ph�n cao h�n trong xu	t kh)u c�a Vi�t Nam so v�i trong xu	t 
kh)u c�a các n��c ASEAN; xu h��ng này ng��c l�i trong n!m 2000.  

  

Hình 3.3: Gi#ng Trung Qu#c h�n, ít gi#ng ASEAN h�n 

 

 
 
 
 
            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ngu�n:  T� tính d�a theo d1 li�u t� WDI (2005).   
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Nhìn chung, ngu-n nh�p kh)u chính c�a Vi�t Nam là các n��c �ang phát tri�n trong khi 
các ��u ra xu	t kh)u chính c�a Vi�t Nam là các n��c công nghi�p. Trong n!m 2004, m�t ph�n t� 
hàng nh�p kh)u c�a Vi�t Nam xu	t x� t� các n��c ASEAN, 14% n1a là t� Trung Qu#c. Nh�t 
B�n, Liên minh châu Âu và Hoa K0 g�p l�i chi�m ch� có m�t ph�n t� nh�p kh)u c�a Vi�t Nam. 
Song các n��c này l�i chi�m trên m�t n(a xu	t kh)u c�a Vi�t Nam. V' m5t nào �ó, Vi�t Nam 
c2ng �ang tr" thành m�t trong s# các công x�"ng c�a th� gi�i. 

 

H�i nh"p trong n��c 

 

 M�t câu h&i có liên quan là li�u h�i nh�p toàn c�u có liên quan gì, b�ng cách này hay 
cách khác, ��n �a s# �ông ��o các doanh nghi�p Vi�t Nam không tr�c ti�p liên quan ��n th��ng 
m�i qu#c t� hay không. N�u không thì khó có th� nói r�ng n'n kinh t� Vi�t Nam nói chung có 
tính c�nh tranh. 

 Khu v�c t� nhân m�i n i lên ph�n l�n v3n còn h��ng n�i. Theo �i'u tra ba vòng các 
DNVVN do VKHL
XH th�c hi�n, ch� có 9% doanh thu là t� xu	t kh)u tr�c ti�p. H�u h�t ph�n 
này là c�a các doanh nghi�p " Hà N�i, H�i Phòng và thành ph# H- Chí Minh, còn con s# c�a các 
n�i khác trong c� n��c th	p h�n nhi'u. Ngoài ra, các hàng xu	t kh)u c2ng không ���c x( lý qua 
các kênh gián ti�p. Ch9ng h�n, các công ty th��ng m�i nhà n��c ch� ti�p nh�n m�t ph�n tr!m 
t ng doanh thu c�a các DNVVN. Chi'u h��ng h��ng n�i này �áng lo ng�i, vì n!ng su	t lao ��ng 
c�a doanh nghi�p xu	t kh)u trung bình g�n g	p �ôi so v�i n!ng su	t trung bình c�a các DNVVN. 

Tuy nhiên, có nh1ng c� ch� g*n k�t các doanh nghi�p không xu	t kh)u v�i th� tr��ng th� 
gi�i và ��m b�o vi�c truy'n các tín hi�u giá c� qu#c t� t� các c�ng và sân bay ��n t�n �-ng 
ru�ng. Nh1ng c� ch� này th��ng ���c g.i là “các chu%i giá tr�” và có th� dõi theo ���c t� nhà 
s�n xu	t, ng��i thu mua, các c� s" ch� bi�n, bán buôn, bán l8 và xu	t kh)u. Các chu%i giá tr� �#i 
v�i g�o và chè �ã là ch� �' c�a nhi'u nghiên c�u k$ l�:ng " Vi�t Nam (Khung 3.1). M�t xu 
h��ng chung n i lên t� nh1ng nghiên c�u này là s� trông ch� vào buôn bán thông qua các 
DNNN, �i'u này d3n ��n s� chú tr.ng vào s# l��ng nhi'u h�n so v�i ch	t l��ng. S� tham gia 
nhi'u h�n c�a khu v�c t� nhân vào chu%i cung c	p có th� góp ph�n xác ��nh các �#i tác n��c 
ngoài m�i và thi�t l�p các tiêu chu)n ch	t l��ng cao h�n. B�ng cách này, Vi�t Nam có th� ti�n 
lên b�c thang cao h�n trên các th� tr��ng th� gi�i, và ng��i nông dân (có xu h��ng nghèo h�n so 
v�i dân s# nói chung) có th� ���c h�"ng nhi'u h�n t� giá tr� xu	t kh)u. 

 Các giao d�ch gi1a doanh nghi�p v�i doanh nghi�p c2ng �óng góp cho s� h�i nh�p c�a 
các th� tr��ng trong n��c trong các l4nh v�c khác. M�t cu�c �i'u tra nh& v' các doanh nghi�p do 
Ngân hàng Th� gi�i th�c hi�n �ã làm sáng t& ph�n nào v' m#i quan h� gi1a các nhà th�u và các 
nhà cung �ng " Vi�t Nam. V' phía nhà th�u �ã ti�n hành ph&ng v	n chi ti�t " 9 DNNN l�n và 11 
công ty n��c ngoài, và v' phía nhà cung �ng ph&ng v	n " 10 DNNN nh& và 11 doanh nghi�p t� 
nhân trong n��c. 
#i v�i m�t ph�n ba các nhà th�u, giá tr� các ��u vào mà h. mua d��ng nh� 
t��ng ���ng v�i h�n m�t n(a t ng doanh thu c�a h.. Quá trình này th��ng có liên quan ��n 
nhi'u h�p �-ng th�u ph� (trung bình trên 300 m�t n!m) v�i nhi'u bên khác nhau. M#i quan h� 
th��ng m�i th�m chí còn quan tr.ng h�n khi nhìn t� phía nhà cung �ng. Trung bình, các nhà 
cung �ng t�o ra hai ph�n ba t ng doanh thu c�a mình t� các giao d�ch gi1a doanh nghi�p v�i 
doanh nghi�p. Toàn b� doanh thu hàng n!m ���c t�o ra thông qua quá trình h�p �-ng. 

Các m3u hình c2ng t��ng t� nh� v�y trong cu�c �i'u tra ba vòng  v' các DNVVN do 
VKHL
XH th�c hi�n. Cu�c �i'u tra theo th�i gian này cho th	y các doanh nghi�p ngoài nhà 
n��c �ã tr" thành nh1ng khách hàng quan tr.ng h�n nhi'u, nh	t là " Hà N�i. T6 tr.ng doanh thu 
c�a nh1ng doanh nghi�p này �ã t!ng g	p �ôi trong th�i gian t� n!m 1991 ��n 2002. Hi�n nay, các 
doanh nghi�p này chi�m kho�ng n(a doanh thu c�a các nhà cung �ng. Các DNNN �ã gi�m ph�n 
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nào t�m quan tr.ng, song thay � i rõ r�t nh	t là s� bi�n m	t g�n nh� hoàn toàn c�a các công ty 
th��ng m�i nhà n��c ra kh&i b�c tranh này, không ch� " Hà N�i mà còn trên toàn qu#c. S�n xu	t 
theo ��n hàng �5t tr��c là ph��ng th�c h�p �-ng ph  bi�n nh	t gi1a các doanh nghi�p. Song t6 
l� ph�n tr!m doanh nghi�p luôn bán hàng v�i ��n hàng ���c ��m b�o �ã gi�m. Thành ph# H- 
Chí Minh có m�t ph�n ba s# doanh nghi�p ch�a bao gi� bán hàng theo ��n �5t hàng.   

 

#nh h��ng lan to� c$a công ngh� 

 

Các công ty n��c ngoài " Vi�t Nam v3n ch�a ���c coi là m�t ngu-n h�p �-ng quan 
tr.ng, và �i'u này �5t ra câu h&i v' s� �óng góp c�a nh1ng công ty này �#i v�i s� phát tri�n công 
ngh� trong các doanh nghi�p t� nhân trong n��c. Ch9ng h�n, h�n m�t n(a DNNN và công ty 
n��c ngoài l�n ���c ph&ng v	n trong cu�c �i'u tra nh& do NHTG th�c hi�n �ã coi nh1ng công ty 
�5t t�i n��c ngoài, ch� không ph�i là các công ty có tr� s" trong n��c, là các nhóm cung �ng 
quan tr.ng nh	t c�a mình. Các công ty nh& trong n��c có xu h��ng cung c	p cho các công ty t� 
nhân khác " trong n��c ho5c các DNNN c	p th	p, hi�m khi cho các công ty n��c ngoài ho5c cho 
các DNNN c	p cao. M�t minh ho� rõ nét là Fujitsu, m�t doanh nghi�p FDI xu	t kh)u l�n nh	t 
trong n!m 2004. Trong n!m �ó, Fujitsu �ã ��t doanh thu k6 l�c ra n��c ngoài trên 400 tri�u �ô la, 
song �ã chi 94% s# này �� nh�p kh)u ��u vào. Không gi#ng các n��c 
ông Á khác trong giai 
�o�n ��u c�a quá trình công nghi�p hoá, " Vi�t Nam các doanh nghi�p xu	t kh)u ch�a liên k�t t#t 
v�i các nhà s�n xu	t trong n��c. 
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Khung 3.1: K�t n�i ng�!i nông dân v�i th% tr�!ng th� gi�i 
 

S�n xu	t và buôn bán g�o và chè b�ng cách này hay cách khác có �nh h�"ng ��n m�t b� ph�n 
�áng k� trong dân s# Vi�t Nam. Kho�ng 10,3 tri�u h� gia �ình �ang canh tác lúa. Kho�ng 400.000 h� 
gia �ình tr-ng chè, trong �ó có nhi'u h� dân t�c thi�u s#. 


#i v�i g�o, ng��i nông dân ���c h�"ng kho�ng 80% giá g�o xu	t kh)u, song giá xu	t kh)u l�i 
không cao l*m. Vi�t Nam �úng là m�t n��c xu	t kh)u g�o l�n th� hai xét v' s# l��ng, song ch� x�p th� 
t� xét v' doanh thu. Lý do chính �#i v�i giá th	p là t6 l� “g�o t	m” cao trong t ng s�n l��ng. M�t ph�n 
là do h� th#ng gia công ch� bi�n g�o r	t phân tán, d3n ��n tình tr�ng có r	t nhi'u các c� s" xay xát nh& 
tr�n l3n các lo�i thóc. Tình tr�ng tr�n l3n làm gi�m b�t ��ng c� khuy�n khích các nông dân cung c	p 
thóc có ch	t l��ng cao và ít v:. Nh1ng lý do khác d3n ��n ch	t l��ng g�o th	p là công ngh� l�c h�u 
c�a các nhà máy xay và gia công ch� bi�n nh& trong n��c, kh� n!ng ti�p c�n �u �ãi c�a các nhà máy 
xay thu�c s" h1u nhà n��c v�i các h�p �-ng và tín d�ng c�a Chính ph�, Chính ph� chú tr.ng vào s# 
l��ng xu	t kh)u h�n là ch	t l��ng và thi�u các tiêu chu)n v' gi#ng phù h�p. 

Có th� xác ��nh m�t s# bi�n pháp làm t!ng giá tr� cho chu%i giá tr� c�a g�o. C�i thi�n c� s" h� 
t�ng s7 làm gi�m chi phí v�n chuy�n và ��a giá t�i �-ng ru�ng sát v�i giá th� gi�i h�n n1a. Xúc ti�n 
các t  ch�c c�a nông dân có kh� n!ng �àm phán ���c v' ch	t l��ng và giá c� v�i các nhà máy xay và 
các th��ng lái c2ng là m�t b��c �i quan tr.ng. Nh1ng bi�n pháp khuy�n khích th��ng m�i phù h�p có 
th� góp ph�n c�i thi�n ch	t l��ng c�a gi#ng lúa. Cu#i cùng, phát tri�n các s�n ph)m �5c thù nh� g�o 
th�m, g�o h1u c� và các gi#ng thích nghi th�t t#t v�i vùng cao c2ng có th� làm t!ng giá xu	t kh)u h�n 
n1a. 

M5t khác, �#i v�i chè, ng��i nông dân khó có th� ���c h�"ng trên 40% giá xu	t kh)u. S�n 
l��ng th	p, ch	t l��ng s�n ph)m kém và chi phí giao d�ch trong phân ph#i cao. Hai kênh cung �ng 
chính ho�t ��ng song song v�i nhau. M�t s# nông dân s�n xu	t tr�c ti�p cho th� tr��ng xu	t kh)u thông 
qua các h�p �-ng v�i các t  ch�c th��ng m�i và ch� bi�n. Nhi'u ng��i trong s# này thuê �	t c�a công 
ty gia công ch� bi�n v�i �i'u ki�n ch� tr-ng chè trên �	t �ó, và sau �ó ph�i bán cho công ty. Tuy nhiên, 
kho�ng 90% nông dân “không có liên k�t” và ho�t ��ng qua kênh th� hai t�c là bán chè c�a mình ra th� 
tr��ng t� do mà không có b	t k0 s� ph#i h�p hay g*n k�t nào v�i ng��i mua. B��c cu#i cùng trong 
chu%i này, xu	t kh)u chè, t� tr��c t�i nay th�c hi�n thông qua các DNNN. Tuy nhiên, t� n!m 2003, t6 
tr.ng xu	t kh)u th�c hi�n qua khu v�c t� nhân �ang t!ng lên. 

Các nông dân có h�p �-ng có xu h��ng có chi phí s�n xu	t th	p h�n so v�i các nông dân không 
có liên k�t. Ngoài ra, s�n l��ng và l�i nhu�n c�a h. c2ng có ph�n cao h�n. Các nông dân có h�p �-ng 
c2ng ���c h�"ng các l�i ích quan tr.ng khác nh� doanh thu và giá c�  n ��nh, �ào t�o k$ thu�t, ��u 
vào và tín d�ng. Ng��c l�i, các nông dân không có liên k�t ch�u h�n ch� do ít kh� n!ng ti�p c�n v�i các 
th� tr��ng giá tr� cao. 

Vì �a s# nông dân tr-ng chè " Vi�t Nam n�m trong nhóm không có liên k�t và trong s# �ó có 
nhi'u ng��i nghèo, m�t cách quan tr.ng giúp h. ti�n t�i có th� là h�i nh�p sát h�n v�i chu%i giá tr�. 
Hành ��ng t�p th�, theo kênh thông qua các hi�p h�i s�n xu	t, có th� giúp phát tri�n các m#i liên k�t t#t 
h�n v�i các c� s" ch� bi�n và th��ng m�i, t� m�t v� th� th��ng l��ng m�nh h�n, �� chuy�n sang c	p 
�� ch	t l��ng cao h�n và tu0 theo �ó mà huy ��ng v#n. Vi�c này �òi h&i ph�i có m�t môi tr��ng pháp 
lý thu�n l�i h�n cho các hi�p h�i doanh nghi�p ��c l�p.  Khu v�c t� nhân c2ng có th� �óng m�t vai trò 
l�n b�ng cách thi�t l�p các tiêu chu)n ch	t l��ng rõ ràng trong toàn b� chu%i giá tr�. C2ng c�n có nh1ng 
c�i thi�n trong công tác ti�p th� các s�n ph)m chè. Song �� làm ���c �i'u này c�n ph�i xác ��nh các �#i 
tác n��c ngoài m�i. Khai thác nhu c�u trong n��c hi�n �ang gia t!ng �#i v�i các lo�i chè �5c s�n c2ng 
s7 góp ph�n �a d�ng hoá ��u ra và gi�m r�i ro.   

 
Ngu�n: D�a theo Agrifood Consulting International (2002), Arulpragasam và c�ng s� (2004) và ADB 

(2005a và 2005b). 
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; m�t ch�ng m�c nh	t ��nh, vi�c b& qua các nhà cung �ng trong n��c không ph�i là �i'u 
hoàn toàn �áng ng�c nhiên. Các công ty ho�t ��ng trên các th� tr��ng qu#c t� ngày càng có xu 
h��ng có m�t m�ng l��i s�n xu	t v��t kh&i biên gi�i qu#c gia. 
5c �i�m ��a lý c�a Vi�t Nam l�i 
có th� h% tr� cho xu h��ng này. M�t doanh nghi�p �5t t�i Hà N�i cách thành ph# H- Chí Minh 
1.400 km song ch� cách Bangkok 1.000 km và cách Qu�ng Châu 800 km. 
úng là m�t s# ngành 
công nghi�p có FDI  chi�m v� trí ch� ��o có t6 l� mua s*m trong n��c cao. M�t ví d� " �ây là s�n 
xu	t xe máy vì kho�ng 40 ��n 80% mua s*m c�a các công ty n��c ngoài ���c th�c hi�n trong 
n��c. Song th�m chí ngay c� " �ây, “chu trình hoàn ch�nh gi1a các nhà l*p ráp và các nhà cung 
�ng linh ki�n” ch�a ��t ��n m�c phát tri�n nh� " các qu#c gia c�nh tranh nh� Indonesia và Thái 
Lan. 

 Tuy nhiên, �i'u quan tr.ng ph�i nh� là các giao d�ch gi1a doanh nghi�p v�i doanh nghi�p 
ch� là m�t ph��ng ti�n �� truy'n t�i nh1ng th�c ti,n t#t nh	t v' s�n xu	t, qu�n lý ho5c ti�p th�. 
Trong s# nh1ng kênh quan tr.ng khác n1a có kênh c	p ch�ng ch� ch	t l��ng và b*t ch��c thu�n 
túy. C	p ch�ng ch� cung c	p “d	u” ch	t l��ng ��c l�p có th� ti�n t�i vi�c ��m b�o cho các khách 
hàng ho5c nhà th�u ti'm n!ng v' tiêu chu)n ch	t l��ng c�a doanh nghi�p �ó. B*t ch��c ���c 
th�c hi�n thông qua luân chuy�n nhân s�, khi các công nhân có tay ngh' chuy�n t� các công ty 
n��c ngoài sang làm vi�c " các �#i tác trong n��c c�a các công ty �ó, và khi các qu�n lý c	p 
trung c�a nh1ng công ty này kh"i s� các doanh nghi�p riêng c�a mình. Trong c� hai tr��ng h�p 
này, ki�n th�c ���c truy'n ��t qua con ng��i. Song b*t ch��c c2ng có th� d�a trên sao chép 
thu�n túy. 

Dù d�a trên c� ch� nào thì c2ng có m�t s# d3n ch�ng cho th	y các tiêu chu)n công ngh� 
cao c�a các công ty n��c ngoài �ang th	m d�n vào các doanh nghi�p trong n��c, b�ng cách này 
hay cách khác (Khung 3.2). Tác ��ng này �#i v�i các công ty t� nhân v�a và nh& trong n��c 
d��ng nh� l�n h�n, trong khi �#i v�i các DNNN h�u nh� không �áng k�. K�t qu� này c�n ph�i 
���c di,n gi�i m�t cách th�n tr.ng, vì có th� liên quan t�i �� tu i c�a doanh nghi�p h�n là qui 
mô ho5c s" h1u doanh nghi�p. Tuy nhiên, tác ��ng ít h�n �#i v�i các DNNN có v8 h�p lý và nh� 
v�y l�i nh	n m�nh thêm t�m quan tr.ng c�a vi�c tái c� c	u các doanh nghi�p này n�u mu#n c�i 
thi�n kh� n!ng c�nh tranh " trong toàn b� qu#c gia. 

 

Tái c& c�u doanh nghi�p 

 

 Chuy�n � i s" h1u là m�t trong nh1ng c� ch� chính ���c áp d�ng t� tr��c t�i nay �� tái 
c� c	u khu v�c nhà n��c. Do hi�n có trên 2.500 DNNN �ã tr�i qua quá trình này và t ng s# s7 có 
g�n 4.000 doanh nghi�p khi k�t thúc quá trình, �i'u quan tr.ng là ph�i �ánh giá li�u vi�c chuy�n 
� i s" h1u này có th�c s� d3n ��n ho�t ��ng t#t h�n hay không. Các �ánh giá nh� �ã báo cáo 
trong ch��ng tr��c v' m�c t!ng n!ng su	t các nhân t# t ng h�p gi1a các lo�i hình kinh doanh 
khác nhau cho th	y m�t câu tr� l�i kh9ng ��nh. Song không nên ti�p nh�n hoàn toàn nh1ng k�t 
qu� �ánh giá này, vì các d1 li�u không �� tin c�y và có th� có v	n �' v' ph��ng pháp. M�t câu 
tr� l�i ch5t ch7 ph�i d�a vào phân tích sâu v' tình hình ho�t ��ng c�a các DNNN c�n chuy�n � i 
s" h1u. R	t may là có phân tích �ó. 

 Trong n!m 2005, VQLKTT/ �ã ti�n hành nghiên c�u h�u c  ph�n hoá th� hai c�a mình 
và t�p trung vào m3u g-m 400 DNNN ���c ch.n ng3u nhiên trong s# nh1ng doanh nghi�p �ã 
hoàn thành quá trình chuy�n � i s" h1u ít nh	t tr��c �ó m�t n!m. Qui mô m3u t��ng t� nh� 
trong nghiên c�u h�u c  ph�n hoá ��u tiên ���c th�c hi�n trong n!m 2002. Song t6 l� tr� l�i cao 
h�n. Trong n!m 2002, ch� có th� thu ���c thông tin c�a 60% s# DNNN mà VQLKTT/ ti�p c�n; 
trong n!m 2005, t6 l� tr� l�i lên t�i 94%, và �i'u này giúp lo�i b& m#i lo ng�i k�t qu� có th� ch�u 
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�nh h�"ng thiên l�ch trong các câu tr� l�i (n�u có m�t s� khác bi�t mang tính h� th#ng gi1a 
nh1ng ng��i tr� l�i và nh1ng ng��i không tr� l�i). 

 
ánh giá c�a nh1ng ng��i tr� l�i �i'u tra v' k�t qu� c�a c  ph�n hoá r	t kh� quan. 
Kho�ng 88% doanh nghi�p tuyên b# r�ng tình hình ho�t ��ng c�a h. t#t h�n ho5c t#t h�n nhi'u 
so v�i tr��c c  ph�n hoá, còn 9% �ánh giá không thay � i nhi'u. ; nh1ng DNNN ch� gi1 l�i c  
ph�n thi�u s# có �ánh giá l�c quan h�n m�t chút song m�c �� khác bi�t không �áng k� v' m5t 
th#ng kê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 3.2: H'c t"p các doanh nghi�p FDI 
 

M�t nghiên c�u kinh t� l��ng g�n �ây �ã c# g*ng �ánh giá li�u các công ty Vi�t Nam ho�t ��ng 
trong l4nh v�c có nhi'u FDI có n!ng su	t cao h�n so v�i các công ty t��ng t� trong l4nh v�c không có 
FDI hay không. Nghiên c�u này ���c th�c hi�n trên c� s" s( d�ng d1 li�u chi ti�t c�a trên 12.000 công 
ty trong cu�c t ng �i'u tra doanh nghi�p c�a TCTK n!m 2001. Trong m3u này có 5.673 công ty t� 
nhân trong n��c, 4.895 DNNN và 1.456 công ty n��c ngoài (c� liên doanh và hoàn toàn thu�c s" h1u 
c�a n��c ngoài). Nghiên c�u này t�p trung vào các y�u t# có tác ��ng �nh h�"ng ��n ch� s# giá tr� gia 
t!ng tính trên m�t lao ��ng c�a công ty. 

Ph��ng pháp này cho phép gi�i quy�t ���c hai tác ��ng khác nhau c�a FDI �#i v�i n!ng su	t. 
M�t tác ��ng mang tính tr�c ti�p có liên quan ��n s� chênh l�ch v' n!ng su	t gi1a các công ty n��c 
ngoài và các công ty khác. Không có gì �áng ng�c nhiên là vi�c so sánh các công ty n��c ngoài và 
không ph�i FDI có các �5c �i�m doanh nghi�p khác t��ng �-ng �ã cho th	y là các công ty n��c ngoài 
có n!ng su	t cao h�n so v�i các công ty khác, dù v#n n��c ngoài trong các công ty n��c ngoài chi�m 
�a s# hay thi�u s#. 
� chênh l�ch l�n nh	t so v�i các công ty trong n��c là trong ngành c� khí và �i�n 
t(. 

Tác ��ng n1a mang tính gián ti�p có liên quan ��n s� chênh l�ch v' n!ng su	t gi1a các doanh 
nghi�p trong n��c, tu0 thu�c vào t6 tr.ng s�n l��ng c�a các công ty n��c ngoài trong l4nh v�c các 
doanh nghi�p �ó ho�t ��ng. Phân tích này �ã th�c hi�n phân nh& ngành " m�c khá chi ti�t, trong �ó các 
ngành ���c ��nh ngh4a theo c	p �� b#n ch1 s# trong phân lo�i công nghi�p. Sau khi lo�i b& nh1ng quan 
sát còn thi�u thông tin, m3u c�a phân tích này g-m 9.590 doanh nghi�p trong n��c, trong �ó có 2.865 
ho�t ��ng trong l4nh v�c ch� bi�n th�c ph)m, 1.121 trong l4nh v�c d�t may và 381 trong ngành c� khí 
và �i�n t(. K�t qu� cho th	y tác ��ng tích c�c c�a t6 tr.ng FDI trong s�n l��ng c�a ngành �#i v�i n!ng 
su	t lao ��ng c�a các doanh nghi�p trong n��c. Tác ��ng này rõ r�t v' m5t th#ng kê trong ngành ch� 
bi�n th�c ph)m và d�t may. 

Gi1a các lo�i hình doanh nghi�p khác nhau c2ng xu	t hi�n nh1ng d�ng th�c thú v�. Trong khu 
v�c t� nhân, tác ��ng tích c�c khi có FDI �#i v�i các doanh nghi�p v�a và nh& l�n h�n so v�i các 
doanh nghi�p l�n. M5t khác, s� có m5t c�a FDI không tác ��ng ��n n!ng su	t c�a các DNNN. Nh1ng 
d�ng th�c này c�n ���c di,n gi�i m�t cách th�n tr.ng, vì nghiên c�u này không �#i ch�ng theo �� tu i 
c�a doanh nghi�p. Có th� ��n gi�n là các công ty tr8 h�n linh ho�t h�n và có kh� n!ng thích �ng cao 
h�n so v�i các công ty �ã ho�t ��ng nhi'u n!m. Và các công ty tr8 h�n có xu h��ng là nh1ng công ty 
v�a là t� nhân l�i v�a nh&. 

N�u nh1ng phát hi�n trên là �úng thì m�t câu h&i h1u ích là t�i sao s� có m5t c�a FDI l�i không 
tác ��ng ��n n!ng su	t c�a DNNN. Các tác gi� c�a nghiên c�u này cho r�ng �ó là do các DNNN thi�u 
linh ho�t trong qu�n lý n�u xét v' các quy�t ��nh ��u t� và qu�n lý lao ��ng. Thi�u �� linh ho�t trong 
qu�n lý �ã không cho phép h. ��a ���c vào th�c ti,n nh1ng gì h. h.c h&i ���c t� các công ty n��c 
ngoài ho�t ��ng trong l4nh v�c c�a mình. 

 
Ngu�n: D�a theo Nguy,n Th� Tu� Anh và các tác gi� khác (2005). 
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Các ch� s# khách quan v' tình hình ho�t ��ng �� �o s� thay � i gi1a n!m tr��c c  ph�n 
hoá và n!m 2004 �ã kh9ng ��nh quan �i�m c�a nh1ng ng��i tr� l�i (Hình 3.4). 
a s# các ch� s# 
nghiên c�u �ã ���c c�i thi�n sau c  ph�n hoá, có m�t s# ch� s# �ã c�i thi�n �áng k�. Ch� có s# lao 
��ng th��ng xuyên gi�m xu#ng, song �i'u này ch� y�u ph�n ánh tình tr�ng th�a công nhân vào 
th�i �i�m c  ph�n hóa, hay kho�ng 14% l�c l��ng lao ��ng c�a các doanh nghi�p này theo ��c 
tính c�a nh1ng ng��i tr� l�i ph&ng v	n. Vào n!m 2004, ch�a ��n 4% DNNN c  ph�n hoá làm !n 
thua l%. 
#i v�i các doanh nghi�p còn l�i, t6 l� l�i nhu�n trung bình là 17%, g	p ba l�n so v�i 
n!m tr��c c  ph�n hoá.   

 

Hình 3.4: Các ch� s# ho�t ��ng chính sau c  ph�n hoá 
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 Ngu�n: VQLKTT/ và NHTG (2005).  S# li�u là các giá tr� trung v� c�a nh1ng 

ng��i tham gia tr� l�i, ���c tính t� n!m tr��c c  ph�n hoá ��n n!m 2004. 

 

 Các k�t qu� này có v8 �áng tin c�y. 
#i v�i cu�c �i'u tra n!m 2002, có th� l�p lu�n r�ng 
các k�t qu� �ánh giá kh� quan do các DNNN “t#t nh	t” ���c c  ph�n hoá ��u tiên. 
úng là trong 
giai �o�n c  ph�n hoá thí �i�m �ã �u tiên ch.n nh1ng doanh nghi�p có hi�u qu� ch� không ph�i 
nh1ng doanh nghi�p thua l% �� thu hút thêm các nhà ��u t�. N�u v�y thì c  ph�n hoá có th� ���c 
xem là k�t qu� c�a ho�t ��ng t#t ch� không ph�i ho�t ��ng t#t do c  ph�n hoá. Tuy nhiên, ��n 
nay, t6 l� doanh nghi�p thua l% trong s# các doanh nghi�p ���c ch.n �� c  ph�n hoá cao h�n 
nhi'u. 

C2ng có th� l�p lu�n r�ng m�t s# nh1ng ch� s# này t& ra quá l�c quan do các chính sách  
�5c thù liên quan quá trình c  ph�n hoá. Ví d�, giá tr� ��u t� có th� ���c th i ph-ng do ph�i ��nh 
giá l�i tài s�n. Và l�i nhu�n sau thu� có th� t!ng ch� y�u do các doanh nghi�p c  ph�n hoá ���c 
h�"ng mi,n gi�m thu� trong th�i gian t� hai ��n b#n n!m. M5c dù t	t c� �i'u này có th� �úng, 
song n!ng su	t lao ��ng t!ng, doanh thu và l�i nhu�n tr��c thu� t!ng cho th	y tình hình ho�t 
��ng trên th�c t� có c�i thi�n. 

 S� c�i thi�n này không ph�i do thay � i ��i ng2 qu�n lý trong các DNNN ���c c  ph�n 
hoá. Trên 80% tr��ng h�p, Ch� t�ch H�i �-ng Qu�n tr�, giám �#c, các phó giám �#c và k� toán 
tr�"ng v3n gi1 nguyên công vi�c c�a mình. Ng��i lao ��ng là các c  �ông chính, và ng��i ngoài 
ch� chi�m trung bình 10% v#n c�a DNNN c  ph�n hoá. Ngoài ra, có s� t�p trung quy'n l�c rõ 
ràng, vì Ch� t�ch H�i �-ng Qu�n tr� c2ng là giám �#c doanh nghi�p trong g�n 70% tr��ng h�p. 
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S� thay � i th�c s� là " ��ng c� và quy'n t� ch� c�a ��i ng2 qu�n lý. Trên 96% ng��i 
tr� l�i trong cu�c �i'u tra n!m 2005 nói r�ng các cán b� qu�n lý c�a h. chú ý h�n ��n k�t qu� 
ho�t ��ng và có quy'n t� ch� nhi'u h�n �� theo �u i các m�c tiêu l�i nhu�n. Quy'n t� ch� nhi'u 
h�n này ch� y�u là do không còn các c� quan ch� qu�n c2 (Hình 3.5). 

 C2ng có m�t s# d	u hi�u, dù không m�nh l*m, cho th	y c  ph�n hoá làm m	t �i kh� n!ng 
ti�p c�n tín d�ng t� các NHTMNN. B#n ph�n n!m trong s# nh1ng ng��i tr� l�i không th	y có 
thay � i trong m#i quan h� gi1a doanh nghi�p c�a mình và các c� quan nhà n��c nh� c� quan 
thu�, h�i quan ho5c qu�n lý �	t �ai. Song t6 l� này gi�m xu#ng còn m�t n(a khi ���c h&i v' m#i 
quan h� v�i các ngân hàng và t  ch�c tài chính. Kho�ng 28% s# ng��i tr� l�i nói r�ng m#i quan 
h� tr" nên khó kh!n h�n, nh	t là v�i các NHTMNN và Qu$ HTPT. 
 

Hình 3.5: Ai giành ���c quy'n l�c khi c  ph�n hoá?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Ngu�n: VQLKTT� và NHTG (2005).  Các c�t th� hi�n �i�m trung bình v' �nh 
h�"ng �ang thay � i c�a các bên có liên quan, d�a trên các ph��ng án 
ch.n l�a sau: h�n nhi'u (+2), h�n (+1), không thay � i (0), ít h�n (-1) và 
ít h�n nhi'u (-2). 

 

Nh� v�y không có ngh4a là c  ph�n hoá gi�i quy�t ���c t	t c� m.i v	n �' qu�n tr� doanh 
nghi�p mà các doanh nghi�p này ph�i �#i m5t. V3n có khá nhi'u lúng túng trong v	n �' s" h1u 
tài s�n, nh	t là chuy�n nh��ng các GCNQSD
, phân bi�t gi1a phân �	t và cho thuê �	t, và gi	y 
t� xác nh�n quy'n s" h1u các dây chuy'n công ngh� chính. Do v�y, 38% ng��i tr� l�i nói r�ng 
quy'n s" h1u v3n t��ng t� nh� " các DNNN không c  ph�n hoá, có 20% tuyên b# t��ng t� nh� 
các doanh nghi�p t� nhân, và t6 l� �áng ng�c nhiên là 42% tr� l�i “c� hai”. Trên th�c t�, �	t �ai 
v3n thu�c v' nhà n��c, và các doanh nghi�p c  ph�n hoá không th� s( d�ng GCNQSD
 có liên 
quan làm tài s�n th� ch	p khi mu#n vay tín d�ng c�a các ngân hàng. 
i'u này cho th	y c  ph�n 
hoá là m�t mô hình có xen l3n nh1ng �5c �i�m c�a c� DNNN và c�a khu v�c t� nhân. 

 

X�p h�ng toàn di�n 
  

Danh sách các y�u t# ti'm n!ng quy�t ��nh kh� n!ng phát tri�n m�nh c�a m�t qu#c gia 
trên th� tr��ng toàn c�u ch*c ch*n ph�i dài. C# g*ng ch#t danh sách này l�i thành m�t s# �5c 
�i�m ch� ch#t, ví d� nh� khung pháp lý cho ho�t ��ng c�a doanh nghi�p, ch� có th� ��a ra b�c 
tranh không hoàn ch�nh v' v� th� t��ng �#i c�a qu#c gia �ó trên th� tr��ng toàn c�u. Hi�u qu� s�n 
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xu	t và n!ng l�c c�nh tranh qu#c t� tu0 thu�c vào nhi'u nhân t#, t� s�  n ��nh kinh t� v4 mô ��n 
các chính sách �úng �*n �#i v�i kinh doanh cho ��n ngu-n nhân l�c có ch	t l��ng cao ��n ít 
tham nh2ng. Dù các cách x�p h�ng các n��c khác nhau t�p trung vào các y�u t# c� th� quy�t ��nh 
k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh là hoàn toàn có lý, song �� �ánh giá toàn di�n các �i�m m�nh và 
�i�m y�u c�a m�t qu#c gia c�n ph�i tính ��n t	t c� các y�u t#. 


ó chính là ý t�"ng ��ng sau ph�n g.i là 
ánh giá Môi tr��ng Chính sách và Th� ch� 
Qu#c gia (CPIA) c�a NHTG và c2ng g-m các ch� s# t��ng t� nh� c�a các t  ch�c �a ph��ng và 
song ph��ng khác �ang s( d�ng ngày càng nhi'u. CPIA là m�t công c� �� quy�t ��nh nên h% tr� 
bao nhiêu cho m�t qu#c gia. X�p h�ng CPIA ���c �ánh giá hàng n!m. X�p h�ng CPIA cao v' 
nguyên t*c g*n v�i ho�t ��ng kinh t� có ti'm n!ng t#t h�n, và nh� v�y có th� làm cho vi�n tr� 
n��c ngoài có hi�u qu� h�n. Dù mang ý ngh4a vi�n tr�, song m�t ch� s# toàn di�n nh� v�y có th� 
���c s( d�ng �� ��a ra ���c x�p h�ng t ng th� v' v� th� c�a qu#c gia �ó so v�i các n��c �ang 
phát tri�n khác. 

CPIA g-m b#n l4nh v�c chính: qu�n lý kinh t� v4 mô, c�i cách c� c	u, hoà nh�p xã h�i và 
công b�ng, và qu�n lý và th� ch� khu v�c công. M%i l4nh v�c chính này l�i ���c phân tách thành 
m�t lo�t các ch� s# c� th� h�n. Nh� v�y, qu�n lý kinh t� v4 mô g-m  n ��nh kinh t� v4 mô, chính 
sách tài khóa và chính sách qu�n lý n�. C�i cách c� c	u liên quan ��n h�i nh�p th��ng m�i, các 
chính sách khu v�c tài chính và môi tr��ng �i'u ti�t kinh doanh. Các chính sách v' công b�ng xã 
h�i xem xét bình �9ng gi�i, và công b�ng trong s( d�ng ngu-n l�c công, phát tri�n ngu-n nhân 
l�c, an sinh xã h�i và lao ��ng và môi tr��ng b'n v1ng. Cu#i cùng, qu�n lý và th� ch� khu v�c 
công bao quát các quy'n s" h1u và qu�n tr� qu#c gia, qu�n lý ngân sách và tài chính, hi�u qu� 
huy ��ng thu ngân sách, ch	t l��ng d�ch v� hành chính công, và minh b�ch, trách nhi�m gi�i 
trình và tham nh2ng. Do �ó, CPIA g-m t ng c�ng 16 ch� s#, m%i ch� s# này l�i ���c phân tách 
ti�p thành m�t lo�t các câu h&i c� th�, và có ví d� cho t�ng câu tr� l�i có th� có. 

 
Hình 3.6: 
i�m m�nh và �i�m y�u c�a Vi�t Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

       Ngu�n: D�a theo s# li�u c�a NHTG.   
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Nh� v�y s7 xác ��nh �i�m x�p h�ng t� 1 ��n 5 cho t�ng ch� s# trong t ng s# 16 ch� s# 
trong b#n l4nh v�c chính sách, trong �ó 5 có ngh4a là r	t t#t và 1 có ngh4a là không ��t. Các câu 
h&i c� th� ��ng sau t�ng ch� s# trong s# 16 ch� s# này ���c các nhóm làm vi�c c�a Ngân hàng 
Th� gi�i v' t�ng n��c (và th��ng là " t�ng n��c) xây d�ng, song còn �ang trong quá trình xem 
xét nh�m t!ng kh� n!ng so sánh qu#c t�. Trong b��c ��u tiên, qui trình này bao g-m xác ��nh 
m#c chu)n v�i hai n��c trong t�ng khu v�c. Dù không hoàn ch�nh, CPIA hi�n nay là m�t trong 
nh1ng h� th#ng x�p h�ng các n��c hi�n có �áng tin c�y nh	t. Khi xem xét trên c� s" t�ng ch� s# 
m�t, k�t qu� x�p h�ng góp ph�n xác ��nh các �i�m m�nh và �i�m y�u c�a m�t qu#c gia. Khi k�t 
h�p l�i d��i hình th�c �ánh giá t ng h�p thì các ch� s# này cung c	p thông tin v' v� th� t��ng �#i 
c�a qu#c gia �ó trên th� gi�i. 

Các x�p h�ng CPIA " m�c chi ti�t cho th	y các �i�m m�nh chính c�a Vi�t Nam là qu�n 
lý kinh t� v4 mô và các chính sách tài khóa. Qu�n lý tài chính công c2ng ���c �i�m x�p h�ng 
t��ng �#i cao. Vi�t Nam c2ng làm t#t trong l4nh v�c xã h�i, trong �ó có bình �9ng gi�i, công 
b�ng trong s( d�ng ngu-n l�c công và ch	t l��ng ngu-n nhân l�c. Song Vi�t Nam v3n còn nh1ng 
�i�m y�u quan tr.ng. M�t trong nh1ng �i�m y�u �ó là c�i cách c� c	u: các �i�m x�p h�ng th	p 
�#i v�i các chính sách th��ng m�i, khu v�c tài chính và môi tr��ng �i'u ti�t kinh doanh. Các 
�i�m y�u khác c�a Vi�t Nam có liên quan ��n l4nh v�c th� ch�, v�i �i�m x�p h�ng v' hi�u qu� 
huy ��ng thu ngân sách, minh b�ch, trách nhi�m gi�i trình và tham nh2ng, v' an sinh xã h�i " 
d��i m�c trung  bình �#i v�i các qu#c gia 
ông Á khác (Hình 3.6). 

 

Hình 3.7: X�p h�ng c�a Vi�t Nam xét theo góc �� qu#c t� 

 

Ngu�n: D�a theo d1 li�u c�a Ngân hàng Th� gi�i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngu�n: Theo s# li�u c�a NHTG.  
ây là s# li�u �ánh giá CPIA cho 135 qu#c gia tính ��n 
n!m 2004. 

 

V' x�p h�ng t ng th�, trong n!m 2004, Vi�t Nam ��t 3,7. Trong s# 135 n��c �ang phát 
tri�n và n'n kinh t� chuy�n � i ���c ��a vào tính toán CPIA, có 13 n��c khác có �i�m x�p h�ng 
nh� Vi�t Nam, và có 48 n��c có �i�m x�p h�ng cao h�n. V' m5t t��ng �#i, nh� v�y có ngh4a là 
Vi�t Nam n�m �âu �ó trong kho�ng nhóm t� 36% ��n 46% trong phân b# c�a các n��c trên toàn 
th� gi�i (Hình 3.7). Song v� th� c�a Vi�t Nam �ã c�i thi�n �áng k� khi ch� xem xét 81 n��c thu 
nh�p th	p trong nhóm này, vì ch� có 13 n��c có �i�m cao h�n 3,7. Trong nhóm các n��c này, 
Vi�t Nam n�m trong nhóm t� 10% ��n 22%, ho5c trong nhóm ph�n m��i th� hai trong phân b#. 
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4. MÔI TR�	NG �U T� 
 

 

 

 
� khu v�c kinh doanh c�a Vi�t Nam ti�p t�c m" r�ng và h% tr� cho quá trình th�c hi�n 
các m�c tiêu phát tri�n nh� t!ng tr�"ng kinh t� và gi�m nghèo, c�n ph�i xoá b& nh1ng h�n ch� 
mà các doanh nghi�p ph�i �#i m5t. Có th� xác ��nh ���c m�t s# nh1ng h�n ch� này thông qua 
phân tích ��nh l��ng; ch9ng h�n, d�a vào các y�u t# quy�t ��nh t!ng n!ng su	t theo th�i gian 
ho5c các x�p h�ng n!ng l�c c�nh tranh gi1a các n��c. Tuy nhiên, c2ng r	t gi#ng nh� �ánh giá 
nghèo s7 không có �� tin c�y n�u không có ti�ng nói c�a ng��i nghèo, �ánh giá v' môi tr��ng 
��u t� c�n ph�i l*ng nghe các doanh nhân. M�t �i'u tra v' môi tr��ng ��u t� c�a Vi�t Nam ���c 
hoàn thành g�n �ây mang tính ��i di�n cho doanh nghi�p t� nhân trong n��c, DNNN và các công 
ty n��c ngoài cho phép xây d�ng các m#c chu)n  �#i v�i nh1ng h�n ch� mà các doanh nghi�p 
ph�i �#i m5t. Trên m�t ph�n ba s# doanh nghi�p ���c ph&ng v	n cho r�ng ti�p c�n tín d�ng là 
m�t tr" ng�i l�n ho5c nghiêm tr.ng �#i v�i t!ng tr�"ng kinh doanh; ti�p c�n �	t �ai là tr" ng�i 
quan tr.ng th� hai; thi�u k$ n!ng và trình �� giáo d�c th	p c�a l�c l��ng lao ��ng là tr" ng�i 
��ng hàng th� ba, và h� t�ng c� s" giao thông kém là tr" ng�i th� t�. Trong c� b#n tr��ng h�p 
(có th� ngo�i tr� k$ n!ng), m�c �� nghiêm tr.ng c�a các h�n ch� này " Vi�t nam cao h�n m�t 
cách �áng k� so v�i các n��c còn l�i trong khu v�c 
ông Á và các n��c còn l�i trên th� gi�i. M5t 
khác, còn m�t s# v	n �' mà x�p h�ng c�nh tranh chú tr.ng ��n nh� h� th#ng pháp lý, các th� t�c 
quan liêu và tình tr�ng tham nh2ng �ã không ���c nh1ng ng��i tr� l�i ph&ng v	n chú tr.ng �' 
c�p. Kh� n!ng ti�n hành các giao d�ch kinh doanh d�a trên c� s" lòng tin ho5c các c� ch� th�c thi 
s� khai song �áng tin c�y có th� lý gi�i vi�c các doanh nghi�p ch�a chú tr.ng nhi'u ��n h� th#ng 
pháp lu�t. Vi�c ��n gi�n hóa m�t cách �áng k� các th� t�c áp d�ng theo Lu�t Doanh nghi�p t� 
n!m 2000 và ���c t!ng c��ng thông qua các c� ch� nh� C� ch� m�t c(a có th� �ã làm gi�m tình 
tr�ng quan liêu c(a quy'n. Vi�c các doanh nghi�p ch�a quan tâm nhi'u ��n tình tr�ng tham  
nh2ng là �i'u n�m ngoài d� ki�n. K�t qu� �i'u tra này �ã ���c xem xét k$ h�n thông qua nhi'u 
ngu-n thông tin khác. T	t c� �'u cho th	y m�t b�c tranh nh	t quán v' tình tr�ng tham nh2ng �nh 
h�"ng ��n kinh doanh là r	t ph  bi�n, song �ó ch� y�u là nh1ng tham nh2ng nh&. 
i'u này 
không có ngh4a là có th� b& qua các hình th�c tham nh2ng khác " Vi�t Nam, nh� tham nh2ng 
trong các DNNN và các d� án ��u t� công. Nh1ng hình th�c tham nh2ng này có th� không tác 
��ng tr�c ti�p ��n các doanh nghi�p song chúng làm ph��ng h�i ��n công tác qu�n lý �i'u hành 
và ��n xã h�i trên di�n r�ng.    

 

Quan �i(m c$a doanh nhân 

 

Các �ánh giá môi tr��ng ��u t� �ã d�a vào th�c ti,n c�a các doanh nghi�p �ang ho�t ��ng 
�� ch� ra chính xác nh1ng l4nh v�c c�n c�i cách nh	t. N'n t�ng c�a các �ánh giá này là 
i'u tra 
Môi tr��ng 
�u t� (
TMT
T) th��ng do NHTG và Ngân hàng phát tri�n châu Á ph#i h�p v�i 
m�t c� quan nghiên c�u trong n��c th�c hi�n. 
TMT
T h&i các doanh nhân trong các ngành ch� 
t�o " các n��c �ang phát tri�n v' nh1ng khó kh!n h. g5p ph�i trong kh"i s� và v�n hành m�t 
doanh nghi�p; và n�u nh� doanh nghi�p �ó th	t b�i s7 h&i v' nh1ng khó kh!n khi rút lui kh&i th� 
tr��ng. 
i'u tra này c2ng thu th�p thông tin v' th�c ti,n ho�t ��ng c�a các doanh nghi�p trong 
nhi'u l4nh v�c: tài chính, qu�n tr�, qui ��nh �i'u ti�t, chính sách thu�, quan h� lao ��ng, gi�i quy�t 
mâu thu3n, d�ch v� c� s" h� t�ng, cung �ng và marketing, công ngh� và �ào t�o. 
ây là nh1ng 
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l4nh v�c mà nh1ng khó kh!n s7 làm chi phí kinh doanh t!ng lên �áng k�. 
TMT
T c# g*ng 
l��ng hoá nh1ng chi phí này b�ng cách s( d�ng các th��c �o khách quan nh� chi phí tính b�ng 
ti'n ho5c b�ng th�i gian. 


TMT
T " Vi�t Nam do Trung tâm Phát tri�n Qu#c t� Nh�t B�n và Concetti th�c hi�n 
vào mùa hè n!m 2005 là m�t trong nh1ng �i'u tra có m3u l�n nh	t trên th� gi�i. Trong �i'u tra 
này có 1.150 doanh nghi�p t�i 25 t�nh thành " n!m trong t ng s# b�y vùng c�a c� n��c, nh� v�y 
�i'u tra này có di�n bao quát các vùng r	t cao. Trong s# 58 �i'u tra d�ng này �ã hoàn thành t� 
tr��c t�i nay, ch� có nh1ng �i'u tra v' Trung Qu#c (3.948 doanh nghi�p), Bn 
� (2.722), Brazil 
(1.642) và Thái Lan (1.385) có m3u l�n h�n. 

Trong quá trình chu)n b� cho 
TMT
T, tr��c tiên toàn b� s# l��ng doanh nghi�p c�a 
Vi�t Nam ���c xác ��nh b�ng cách k�t h�p t ng �i'u tra doanh nghi�p c�a TCTK v�i d1 li�u 
�!ng ký kinh doanh c�a TTTTDNQG và d1 li�u c�a c� quan thu� các t�nh, thành. Sau �ó �ã xác 
��nh ���c danh sách trên 60.000 doanh nghi�p �ang ho�t ��ng vào th�i �i�m n!m 2004. Trong s# 
các doanh nghi�p này, �#i t��ng c�a 
TMT
T là các doanh nghi�p ch� t�o có ít nh	t 10 lao 
��ng " vùng 
-ng b�ng sông H-ng, vùng Duyên h�i B*c Trung b�, vùng Duyên h�i Nam Trung 
b�, vùng 
ông Nam B� và vùng 
-ng b�ng sông C(u Long. Nh� v�y t ng c�ng có 9.632 doanh 
nghi�p, trong �ó có c� các doanh nghi�p FDI, các doanh nghi�p t� nhân, các DNNN ch�a tái c� 
c	u và các DNNN �ã c  ph�n hoá. 

Các câu tr� l�i phong phú t�i m�c c�n có toàn b� m�t t�p riêng �� di,n gi�i các câu tr� 
l�i. ; �ây, tr.ng tâm t�p trung vào nh1ng gì ���c coi là nh1ng h�n ch� “r	t l�n” ho5c “ch� y�u” 
�#i v�i s� t!ng tr�"ng c�a doanh nghi�p t� m�t danh m�c g-m 18 v	n �' (B�ng 4.1). H�n ch� 
hàng ��u " Vi�t Nam là kh� n!ng ti�p c�n tài chính; v	n �' này ���c trên 37% ng��i tr� l�i xác 
��nh là tr" ng�i r	t l�n ho5c ch� y�u �#i v�i s� t!ng tr�"ng c�a doanh nghi�p. H�n ch� quan 
tr.ng th� hai là ti�p c�n �	t �ai, v�i t6 l� tr� l�i 26%. Sau �ó là các trình �� lao ��ng và giao 
thông. Trên th�c t� �ây là b#n tr��ng h�p duy nh	t mà m�c h�n ch� có v8 cao h�n so v�i các n�i 
khác trong khu v�c ho5c so v�i t	t c� các n��c �ang phát tri�n khác. Nói m�t cách chính xác, 
nh1ng h�n ch� v' k$ n!ng lao ��ng " Vi�t Nam ch� quan tr.ng h�n m�t chút so v�i trên th� gi�i, 
và không nhi'u h�n (xét v' m5t th#ng kê) so v�i các qu#c gia 
ông Á khác. 
#i v�i ba h�n ch� 
hàng ��u còn l�i thì vi�c x�p h�ng nh1ng h�n ch� này " m�c cao không có gì �áng ng�c nhiên, vì 
hoàn toàn kh�p v�i nh1ng �ánh giá v3n th��ng nói ��n. C�n l�u ý r�ng b#n h�n ch� hàng ��u 
này là ch� �' c�a ph�n th� hai trong báo cáo này, và các ch��ng trong ph�n hai s7 t�p trung vào 
�	t �ai, tài chính, lao ��ng và c� s" h� t�ng. 

T	t c� nh1ng h�n ch� khác " Vi�t Nam ít gay g*t h�n nhi'u so v�i các n��c khác trong 
khu v�c ho5c so v�i t	t c� các n��c �ang phát tri�n khác. 
ây là m�t k�t qu� tìm ki�m có ý ngh4a. 
; r	t nhi'u các n��c �ang phát tri�n khác, t�i ph�m, tham nh2ng, b	t  n ��nh và nguy c� b� t��c 
�.at ���c x�p h�ng hàng ��u, �i'u �ó cho th	y làm kinh doanh ph�i ���ng ��u v�i nhi'u thách 
th�c. Theo th� t� nhu c�u, kh*c ph�c ���c nh1ng tr" ng�i c� b�n này là m�t b��c l�n h��ng t�i 
phát tri�n doanh nghi�p. Ch� khi �ó nhi'u doanh nghi�p " các n��c �ang phát tri�n m�i b*t ��u 
t�p trung vào các tr" ng�i khác nh� ti�p c�n �	t �ai ho5c ch	t l��ng h� t�ng c� s".    

Hy v.ng là 
TMT
T có th� có m�t s# k�t qu�. Ch9ng h�n, h�u h�t các nhà quan sát �'u 
�-ng ý r�ng Vi�t Nam có n'n kinh t� v4 mô  n ��nh, t6 l� t�i pham th	p, và các chính sách c�a 
Chính ph� có th� d� báo ���c. 
-ng th�i rõ ràng �ã có ti�n b� v��t b�c trong vi�c t!ng c��ng 
kh� n!ng ti�p c�n v�i các d�ch v� �i�n và vi,n thông, và gi�m chi phí �i�n và vi,n thông. Tuy 
nhiên, �i�m x�p h�ng th	p �#i v�i m�t s# h�n ch� khác l�i trái v�i cách suy xét thông th��ng. 
Nh	t là �#i v�i h� th#ng pháp lý, c	p phép và gi	y phép, và tham nh2ng. Vì �ây là nh1ng h�n ch� 
quan tr.ng theo quan �i�m c�a xã h�i nên c�n ph�i xem xét k$ h�n. 
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B�ng 4.1: Nh1ng h�n ch� ràng bu�c " Vi�t Nam và các n��c khác 

H�n ch� 
ông Á Vi�t Nam Th� gi�i 

Ti�p c�n tài chính 17,4 ** 37,4 30,1 ** 

Ti�p c�n �	t �ai 9,9 ** 26,4 14,5 ** 

Trình �� lao ��ng và giáo d�c 23,8 22,3 20,4 * 

Giao thông 15,2 ** 21,6 12,4 ** 

Chi phí tài chính 20,2 21,3 36,1 ** 

Không  n ��nh v' kinh t� v4 mô 34,1 ** 16,8 40,2 ** 


i�n 24,4 ** 15,7 24,4 ** 

B	t ch*c v' chính sách 32,5 ** 14,7 40,2 ** 

Thu� su	t 28,2 ** 13,8 40,5 ** 

Tham nh2ng 28,6 ** 12,8 36,8 ** 

Qui ��nh h�i quan và th��ng m�i 20,1 ** 12,5 21,6 ** 

Hành vi ch#ng c�nh tranh 21,6 ** 12,3 29,7 ** 

Quan h� lao ��ng 17,4 ** 10,9 17,3 ** 

C� quan thu� 22,4 ** 8,7 32,4 ** 

Vi,n thông 12,9 ** 6,5 10,3 ** 

H� th#ng pháp lý 27,3 ** 5,5 21,6 ** 

T�i ph�m và tr�m c*p 19,3 ** 4,0 25,7 ** 

Gi	y phép  14,4 ** 1,4 15,9 ** 

Ngu�n:  C� s" d1 li�u 
TMT
T c�a Ngân hàng Th� gi�i, s( d�ng s# li�u bình quân ch�a tính tr.ng 
s#. Các s# li�u th� hi�n t6 l� ph�n tr!m c�a các doanh nghi�p coi h�n ch� �ó ho5c là h�n ch� 
ch� y�u ho5c là h�n ch� r	t l�n. Các s# li�u v' 
ông Á d�a trên các quan sát " Campuchia, 
Trung Qu#c, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Các s# li�u trên th� gi�i g-m 57 
n��c �ang phát tri�n và n'n kinh t� �ang chuy�n � i, không có Vi�t Nam. M�t d	u sao (*) th� 
hi�n các s# li�u này khác v' m5t th#ng kê so v�i c�a Vi�t Nam " �� tin c�y 90%; hai d	u sao 
(**) th� hi�n �� tin c�y 99%. 

  

Quy)n s� h�u 

 

 Ch� 5,5% ng��i tr� l�i 
TMT
T �ánh giá h� th#ng pháp lý là m�t h�n ch� r	t l�n ho5c 
ch� y�u " Vi�t Nam, trong khi t6 l� này " các n��c khác trong khu v�c ho5c trên th� gi�i kho�ng 
25%, cho dù r�ng trên th�c t� quan �i�m chung là Vi�t Nam còn có r	t nhi'u nhu c�u phát tri�n 
pháp lý, và hi�n còn có m�t h� th#ng t� pháp th�c hi�n ch�c n!ng kém hi�u qu�. Nhi'u ng��i 
th�c s� coi vi�c b*t bu�c th�c thi h�p �-ng thông qua các toà án là s� c# g*ng vô v.ng. 
i'u gây 
ra s� nghi ng� �#i v�i tính h1u hi�u c�a b�o h� quy'n s" h1u " Vi�t Nam chính là: làm th� nào 
�� có th� tôn tr.ng ���c các ngh4a v� th��ng m�i, hay chuy�n nh��ng tài s�n, n�u nh� m�t v!n 
b�n h�p �-ng l�i h�u nh� không có giá tr� pháp lý gì h�n m�t t� gi	y? Khi các �i�m y�u c�a h� 
th#ng pháp lý rõ ràng nh� v�y, t�i sao r	t ít doanh nhân l�i x�p h�ng �ó là h�n ch� r	t l�n hay ch� 
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y�u? Có th� có m�t câu tr� l�i là vi�c th�c thi quy'n s" h1u ���c th�c hi�n thông qua các c� ch� 
không chính th�c song không nh	t thi�t là kém hi�u qu�. V' v	n �' này có hai ví d� n i b�t liên 
quan ��n các giao d�ch gi1a doanh nghi�p v�i doanh nghi�p và bán �	t. 

 D�a vào �i'u tra trên qui mô nh& v' các doanh nghi�p do NHTG th�c hi�n nh� �ã �' c�p 
trong các ch��ng tr��c, có th� phân tích chi ti�t cách ti�n hành các v� giao d�ch gi1a doanh 
nghi�p v�i doanh nghi�p " Vi�t Nam. T	t c� các công ty trong �i'u tra th�c s� có s( d�ng hình 
th�c v!n b�n h�p �-ng nào �ó �� chính th�c hoá các giao d�ch c�a mình. Tuy nhiên, trong s# �ó 
không có ai tin t�"ng nhi'u vào hi�u l�c th�c thi pháp lý cu#i cùng c�a nh1ng h�p �-ng này và 
h. c2ng không cho r�ng có th� trông c�y nhi'u vào toà án m�t khi bên kia không th�c hi�n các 
ngh4a v� c�a mình. M�c �ích chính c�a các h�p �-ng này hình nh� là �� gi�m thi�u kh� n!ng 
hi�u không �úng gi1a các bên. Và m5c dù có r	t ít doanh nghi�p tuân th� m�t cách ch5t ch7 các 
�i'u kho�n h�p �-ng, nói chung các doanh nghi�p cung �ng c# g*ng hoàn thành h�p �-ng. H. 
làm nh� v�y �� xây d�ng uy tín và làm t!ng thi�n chí c�a nhà th�u h�n là quan tâm ��n kh� n!ng 
ph�i ch�u h�u qu� pháp lý n�u vi ph�m. 

Uy tín thông qua quá trình làm vi�c nhi'u l�n v�i nhau là n'n t�ng làm vi�c gi1a doanh 
nghi�p v�i doanh nghi�p " Vi�t Nam. H�u nh� trong t	t c� m.i tr��ng h�p, các nhà th�u và các 
nhà cung �ng �ã bi�t nhau ���c nhi'u n!m, và th��ng lâu h�n th�i h�n c�a m�t giao d�ch c�a h. 
nhi'u l�n. Trong �i'u tra qui mô nh& này, 98% h�p �-ng là v�i các nhà cung �ng mà doanh 
nghi�p th�u �ã bi�t ���c ít nh	t là ba n!m, trong khi th�i h�n tho� thu�n h�p �-ng dài nh	t là 12 
tháng. 

Ngoài vi�c l�a ch.n c)n th�n các �#i tác c�a mình, các nhà th�u trong m3u �i'u tra còn 
s( d�ng nhi'u chi�n l��c gi�m thi�u r�i ro �� b�o v� mình tránh tr��ng h�p vi ph�m h�p �-ng. 
Ví d�, h. gi1 th�i h�n h�p �-ng t��ng �#i ng*n và có ph��ng án gia h�n h�p �-ng. Làm nh� v�y 
là �� h�n ch� m�c �� r�i ro, song c2ng t�o ��ng c� khuy�n khích nhà cung �ng làm vi�c v�i hy 
v.ng s7 ���c h�p �-ng m�i. Các nhà th�u còn h�n ch� qui mô c�a t�ng h�p �-ng, và n�u có th� 
còn �a d�ng hoá nhà cung �ng. H. có xu h��ng chuy�n r�i ro tài chính sang cho các nhà cung 
�ng, b�ng cách ch�a thanh toán cho ��n khi hoàn thành các �i'u kho�n c�a h�p �-ng. Trong m�t 
s# tr��ng h�p, th�m chí các nhà th�u còn gi1 l�i các kho�n thanh toán c�a các h�p �-ng tr��c �� 
��m b�o th�i gian và ch	t l��ng giao hàng. Và h. th��ng s( d�ng các tài kho�n ��m b�o (các tài 
kho�n ti'n g(i phong to� ���c " các ngân hàng th��ng m�i) �� ��m b�o các bên th�c hi�n cam 
k�t c�a mình. 

 Xét theo quan �i�m ph��ng Tây, �i'u �áng ng�c nhiên không kém là nhi'u giao d�ch �	t 
�ai " Vi�t Nam không có h�p �-ng. Theo h� th#ng pháp lý " ph��ng Tây, có h9n m�t b� máy th� 
ch� g-m m�t h� th#ng các nhà chuyên môn t� nhân (g-m chuyên gia b�o hi�m, lu�t s�, nhà môi 
gi�i, và công ch�ng) ��m b�o làm rõ t� cách s" h1u �#i v�i tài s�n tr��c khi ng��i mua và ng��i 
bán có th� giao d�ch v�i nhau. Song " Vi�t Nam, th� tr��ng b	t ��ng s�n m�i n i lên, và phát 
tri�n bùng n , cho dù ch�a hoàn ch�nh vi�c xác ��nh ��ng tên pháp lý. Do không có các th� ch� 
thay cho b� máy �ó, �a s# các tranh ch	p v' tài s�n ���c th��ng l��ng v�i nhóm t  dân ph# và 
cán b� ph��ng d�a theo các chu)n xã h�i ���c ch	p nh�n. Vì v�y, trên th�c t�, m%i ng��i có 
quy'n s" h1u �#i v�i �	t �ai n�u nh� hàng xóm và cán b� chính quy'n ��a ph��ng �-ng ý. Có 
trong tay nhi'u gi	y t� liên quan ��n tài s�n s7 giúp ích trong quá trình th��ng l��ng v�i hàng 
xóm và cán b� ��a ph��ng. Có m�t GCNQSD
 s7 t#t h�n là ch� có m%i “gi	y t� h�p l�” và gi	y 
t� h�p l� còn t#t h�n là ch9ng có gì c�. Song k�t c�c �	t nào c2ng v3n có giá th� tr��ng. Giá cao 
h�n khi có “gi	y t� h�p l�” " d�ng này hay d�ng khác. Song giá không th� h� xu#ng b�ng 0 khi 
không có gi	y t� gì c� (Khung 4.1). 
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Tuy nhiên �i'u này không có ngh4a là các các giao d�ch l�n c2ng ���c th�c hi�n theo 
cùng m�t cách. Ch9ng h�n nh� các nhà ��u t� mu#n kh"i ��ng các d� án phát tri�n và d� án nhà 
l�n s7 l�:ng l� n�u ho�t ��ng ch� d�a trên “gi	y t� h�p l�” . Vi�c thi�u m�t h� th#ng pháp lý và 
tài chính hi�n ��i có th� không ph�i là m�t v	n �' l�n �#i v�i các giao d�ch nh& khi mà c� ch� 
d�a trên lòng tin v3n ho�t ��ng hi�u qu�, và �#i v�i các doanh nghi�p l�n có th� ti�p c�n tr�c ti�p 
v�i chính quy'n n�u c�n thi�t. Tuy nhiên �ó có th� là m�t tr" ng�i �#i v�i s� phát tri�n c�a các 
doanh nghi�p nh& �� l	p vào “kho�ng tr#ng v*ng các doanh nghi�p có qui mô v�a”. 
 

Quan liêu và gi�y t! 
 

 Ch� có 1% nh1ng ng��i tr� l�i trong 
TMT
T " Vi�t Nam xem các lo�i gi	y phép là 
h�n ch� “r	t l�n” ho5c “ch� y�u”, trong khi " nh1ng n�i khác trung bình là 15%, c� " trong khu 
v�c và " t	t c� các n��c �ang phát tri�n. ; m�c �� nào �ó, suy ngh4 tích c�c này là d3n ch�ng 
cho th	y s� ��n gi�n hoá r	t nhanh chóng vi�c �!ng ký kinh doanh do Lu�t Doanh nghi�p n!m 

Khung 4.1: M�t th% tr�!ng không có các quy)n s� h�u tài s�n:  
B�t ��ng s�n � thành ph� H* Chí Minh 

 

; thành ph# H- Chí Minh, m�t s# t� báo �ã �!ng các qu�ng cáo b	t ��ng s�n ngay t� n!m 
1993. Nh1ng danh sách này giúp hi�u sâu cách th�c th� tr��ng ��nh giá các tài s�n, dù h� th#ng pháp lý 
phát tri�n r	t h�n ch�. m�t s# ng��i bán qu�ng cáo tài s�n c�a mình có gi�y t� h�p l�, có nh1ng ng��i 
khác qu�ng cáo là có ch
 quy�n t� nhân, còn nh1ng ng��i khác �' c�p ��n c� hai. “Gi	y t� h�p l�” là 
nh1ng gi	y t� có th� s( d�ng �� ��ng tên, theo hình th�c Ch� quy'n Xây d�ng và Ch�ng nh�n Quy'n 
S( d�ng 
	t. Quá trình này g-m m�t s# b��c th� t�c hành chính, thông qua các c	p chính quy'n khác 
nhau, và c�n ph�i tr� các phí chính th�c và không chính th�c. 


ã ti�n hành m�t phân tích v' các y�u t# quy�t ��nh các giá �!ng trên báo d�a trên s�u t�p 
danh sách qu�ng cáo t� báo Tu�i Tr�, m�t t� báo hàng ��u " thành ph# H- Chí Minh. T� Tu�i Tr� �ã 
b*t ��u m�c b	t ��ng s�n sau khi Lu�t 
	t �ai qui ��nh quy'n s( d�ng �	t t� nhân có th� chuy�n 
nh��ng ���c. M5c dù trong th�i gian ��u có r	t ít qu�ng cáo, song s# l��ng �ã t!ng d�n theo th�i gian. 
M�t s# qu�ng cáo do các công ty và môi gi�i nhà �	t �!ng, song �a s# là do các ch� s" h1u. 

Thông tin do ng��i bán qu�ng cáo bao g-m ��a ch�, di�n tích ph�n nhà và �	t, s# t�ng và 
phòng ng�, có l*p �5t n��c, �i�n, và �i�n tho�i không, có sân hay không, s# bu-ng v� sinh, kho�ng 
cách ��n ch� và tr��ng, t�ng tr�t có thu�n ti�n buôn bán hay không và li�u xung quanh hàng xóm có 
yên t4nh hay an toàn hay không. Nhi'u ng��i còn thông báo tình hình quy'n s" h1u c�a mình. 

Phân tích d1 li�u d�a trên các danh sách t� mùa xuân và mùa thu c�a t�ng n!m trong giai �o�n 
t� n!m 1998 ��n n!m 2001. K�t qu� thu ���c �áng tin c�y. Giá t!ng lên theo kho�ng cách g�n trung 
tâm thành ph#, di�n tích nhà, g�n ph#, và có các ti�n nghi nh� nhà v� sinh và �i�n tho�i, và tu0 theo 
tình hình khu dân c�. Giá c2ng t!ng lên theo th�i gian, ph�n ánh xu h��ng �i lên " thành ph# H- Chí 
Minh và các khu �ô th� khác " Vi�t Nam. Vi�c nh*c ��n b	t k0 lo�i gi	y t� h�p l� nào là g*n v�i giá b	t 
��ng s�n cao h�n; trung bình là 7%. Tuy nhiên, nh1ng tài s�n v�a ��ng tên và có “gi	y t� h�p l�” có 
giá qu�ng cáo cao h�n nhi'u so v�i nh1ng tài s�n ch� ��ng tên, th�m chí ngay c� sau khi �#i ch�ng v�i 
t	t c� �5c �i�m khác. 

K�t qu� này s7 ch9ng có ngh4a gì trong môi tr��ng pháp lý ph��ng Tây vì toàn b� v	n �' là 
��ng tên. Th�c t� “gi	y t� h�p l�” làm t!ng thêm giá tr� tài s�n ch�ng t& tên s" h1u ch� là m�t trong s# 
gi	y t� góp ph�n gi�i quy�t v	n �' ngoài toà án, ch� y�u là v�i láng gi'ng và các c� quan chính quy'n 
��a ph��ng. 

 
Ngu�n: D�a theo Annette Kim (2004). 
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2000 ��a ra. Lu�t này c2ng làm gi�m �áng k� s# gi	y phép có hi�u l�c. Nh�n th�c tích c�c v' các 
lo�i gi	y phép c2ng ph�n ánh s� thành công trong vi�c ��a vào áp d�ng mô hình m�t c(a �#i v�i 
các th� t�c hành chính " c	p ��a ph��ng. Song �i'u này v3n trái v�i cách suy xét thông th��ng. 

 ; m�c �� nào �ó, s� khác bi�t gi1a các câu tr� l�i trong 
TMT
T và cách suy xét thông 
th��ng có th� ch� là v' ng1 ngh4a. Ch9ng h�n, qua �i'u tra các doanh nghi�p do VQLKTT/ và 
C� quan H�p tác K$ thu�t 
�c (GTZ) ph#i h�p cùng th�c hi�n cho th	y, tr��c khi m�t doanh 
nghi�p có th� ho�t ��ng c�n ph�i �i qua 13 th� t�c hành chính, m	t t ng c�ng 260 ngày. Tuy 
nhiên, 231 ngày trong ��c tính này t��ng �ng v�i th�i gian c�n thi�t �� có �	t, v�i gi� ��nh r�ng 
doanh nghi�p này mu#n mua �	t t� chính quy'n và c�n tr�i qua khâu gi�i to� và �'n bù �	t cho 
ng��i dân s#ng trên �	t �ó tái ��nh c�. L	y �	t " khu công nghi�p s7 làm gi�m th�i gian ch� ��i, 
trung bình t� 231 ngày xu#ng 83 ngày. Và th�i gian trì hoãn s7 ng*n l�i h�n n1a n�u �	t mua 
ho5c thuê c�a doanh nghi�p khác. V' rút g.n h�n n1a qui trình �!ng ký kinh doanh, Lu�t Doanh 
nghi�p yêu c�u hoàn thành trong vòng 15 ngày. Theo nghiên c�u c�a VQLKTT/ -GTZ, hai ph�n 
ba tr��ng h�p �ã tuân th� ���c th�i h�n này, và ch� có 5% doanh nghi�p ph�i ch� ��i ít nh	t 30 
ngày. ; nhi'u t�nh thành, quá trình �!ng ký trên th�c t� hoàn thành trong vòng ch�a ��n m�t 
tu�n. T��ng t� nh� vây, 70% công ty ���c �i'u tra nh�n ���c mã s# thu� c�a mình trong vòng 
b�y ngày, và ch� có 6% trong s# �ó ph�i ch� trên 15 ngày. Cách gi�i quy�t th� t�c hành chính 
kh)n tr��ng nh� v�y có l7 là suy ngh4 c�a nh1ng ng��i tham gia tr� l�i 
TMT
T, trong khi 231 
ngày t!ng thêm có th� ���c coi là m�t h�n ch� r	t l�n ho5c ch� y�u trong ti�p c�n �	t �ai, ch� 
không ph�i là �!ng ký hay xin gi	y phép. 

 Các phát hi�n trong cu�c �i'u tra ba vòng v' các DNVVN do VKHL
XH th�c hi�n nh� 
�ã �' c�p trong các ch��ng tr��c c2ng t��ng t� nh� v�y. M�t t6 l� 	n t��ng lên ��n 97% doanh 
nghi�p s�n xu	t trong �i'u tra này �ã báo cáo r�ng vi�c c	p gi	y phép và phép ho�t ��ng không 
ph�i là tr" ng�i ho5c ch� là tr" ng�i nh& �#i v�i kinh doanh c�a h.. Trung bình, ch� m	t t� n!m 
��n sáu ngày m%i n!m cho các th� t�c hành chính. 
-ng th�i, có r	t ít ng��i th	y các qui ch� 
c-ng k'nh c�a Chính ph� và thái �� c�a các quan ch�c là m�t gánh n5ng r	t l�n �#i v�i h.. 
Ng��c l�i, kho�ng 61% doanh nghi�p " �ô th� ���c chính quy'n h% tr� d��i hình th�c nào �ó, 
ch� y�u là giúp �: v' th� t�c xin và �!ng ký. 

Thái �� h% tr� chia s8 t��ng �#i cao c�a các c� quan chính quy'n th�c s� là m�t trong 
nh1ng phát hi�n �áng chú ý trong 
TMT
T " Vi�t Nam. Nh1ng ng��i tham gia tr� l�i �i'u tra 
�ã ���c yêu c�u l�a ch.n t� m�t danh sách dài hai c� quan có thái �� h% tr� chia s8 nhi'u nh	t, 
và hai c� quan có thái �� h% tr� ít nh	t. ; ��u chu%i c� quan ���c ch.n là các U6 ban Nhân dân 
qu�n huy�n ���c coi là thân thi�n nh	t, sau �ó là các v!n phòng 
!ng ký và C	p phép Kinh 
doanh tr�c thu�c S" KH
T. C�nh sát giao thông n�m d��i ��u kia c�a chu%i ���c ch.n (Hình 
4.1). Quan ni�m v' C� quan H�i quan c2ng r	t tiêu c�c. Trong nhóm n�m " gi1a hai thái c�c, C� 
quan Thu� ���c m�t s# ng��i tr� l�i coi là có thái �� h% tr� nh	t, và nh1ng ng��i khác coi là ít 
giúp �: nh	t. 

Các cán b� thu� ít khi ���c yêu quí, dù " �âu trên th� gi�i, �i'u này làm cho các cách 
nhìn nh�n khác nhau v' cán b� thu� " Vi�t Nam tr" nên �áng l�u ý. Có m�t kh� n!ng là h. s<n 
sàng gi1 m�c �óng thu� th	p, có th� �� � i l	y “quà bi�u”. M.i ng��i nói chung th�c s� v3n tin 
r�ng nh1ng kho�n thu� mà các doanh nghi�p " Vi�t Nam ph�i �óng ���c xác ��nh thông qua 
th��ng l��ng v�i các cán b� thu�. Tuy nhiên, 92% ng��i tham gia tr� l�i 
TMT
T �ã tuyên b# 
r�ng m�c thu� hoàn toàn ho5c ph�n l�n do chính doanh nghi�p t� quy�t ��nh. Ngoài ra, các d1 
li�u t ng h�p trái ng��c v�i ý ki�n là các kho�n �óng thu� ���c xác ��nh " m�c th	p. “N!ng 
su	t” VAT c�a Vi�t Nam, có ngh4a là giá tr� kho�n thu �#i v�i m%i �i�m ph�n tr!m c�a m�c thu� 
VAT chính �ang n�m trong nhóm cao nh	t trên th� gi�i. N!ng su	t c�a thu� thu nh�p doanh 
nghi�p " m�c trung bình. Do v�y không rõ lý do t�i sao có nhi'u ng��i tham gia tr� l�i trong 

TMT
T th	y c� quan thu� có thái �� h% tr� ��n nh� v�y. 
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Hình 4.1:  Các c� quan Chính ph�: Thúc �)y hay C�n tr"? 

Giúp ít nh�t                                                Giúp nhi�u nh�t 

-30 -20 -10 0 10 20 30

UBND qu#n/huy�n

C� quan ��ng ký KD

C� quan L� & BHXH

C� quan ��ng ký ch�t l��ng SP

Phòng cháy ch�a cháy

C� quan thu�

Công an thành ph�

Cc H�i quan

S	 Xây d�ng

S	 Môi tr��ng

S	 ��a chính

Qu�n lý th� tr��ng

C�nh sát giao thông

 
       Ngu�n: D�a trên 
TMT
T c�a NHTG.  S# li�u cho bi�t t6 l� ph�n tr!m s# ng��i tr� l�i. 

 

T6 l� r	t th	p ng��i tham gia tr� l�i 
TMT
T coi các lo�i gi	y phép là m�t h�n ch� r	t 
l�n c2ng mâu thu3n v�i quan ni�m cho r�ng s# l��ng các lo�i gi	y phép �ã và �ang t!ng lên m�t 
cách không công khai trong nh1ng n!m g�n �ây. Lu�t Doanh nghi�p �ã d3n ��n xoá b& 159 gi	y 
phép các lo�i; Lu�t này c2ng h�n ch� quy'n h�n ��a ra áp d�ng nh1ng gi	y phép m�i cho m�t s# 
ít c� quan quy'n l�c qu#c gia. Tuy nhiên, �i'u này �ã gây nên m�t s# lúng túng. 
#i v�i m�t s# 
ng��i, “gi	y phép” là b	t k0 lo�i gi	y t� nào do m�t c� quan có th)m quy'n c	p mà các doanh 
nghi�p c�n ph�i có �� ti�n hành các ho�t ��ng kinh doanh m�t cách h�p pháp. Gi	y phép, gi	y 
ch�ng ch�, gi	y u6 quy'n, v!n b�n phê duy�t, gi	y ch�ng th�c và nh1ng lo�i ki�u nh� v�y t	t c� 
�'u n�m trong ��nh ngh4a r�ng này. S� m� h- c�a khái ni�m này làm cho khó xác ��nh ���c li�u 
“các gi	y phép” th�c s� có ph�i �ang quay tr" l�i m�t cách r�i r�c trong nh1ng n!m g�n �ây hay 
không. Theo m�t ��c tính c�a VCCI thì �úng nh� v�y. T� 194 gi	y phép có hi�u l�c trong n!m 
2002, con s# này �ã t!ng lên ��n 246 trong n!m 2003 và 298 trong n!m 2004. Ngoài ra, 55% s# 
gi	y phép này rõ ràng do các c� quan có th)m quy'n c�a t�nh c	p và thêm 22% n1a do các c� 
quan ��a ph��ng c	p huy�n, xã và làng c	p, t	t c� hình nh� �'u mâu thu3n v�i Lu�t Doanh 
nghi�p n!m 2000. 

Chi'u h��ng t!ng lên này v3n có th� không mâu thu3n v�i t6 l� ph�n tr!m th	p s# ng��i 
tham gia tr� l�i 
TMT
T coi các lo�i gi	y phép là m�t h�n ch� nghiêm tr.ng. V�i s# l��ng 
kho�ng 300 thì v3n th	p so v�i các tiêu chu)n qu#c t�. Ch9ng h�n, c�i cách qui ch� c!n b�n Hàn 
Qu#c áp d�ng th�i gian sau cu�c kh�ng ho�ng 
ông Á �ã c*t gi�m s# qui ��nh kinh doanh còn 
m�t n(a; song khi �ã hoàn thành quá trình này r-i v3n còn 6.308 qui ��nh có hi�u l�c. M�t s# 
gi	y phép và phép có tính ch	t hoàn toàn nh�y c�m. M�t xe tr�n bê tông ph�c v� các công tr��ng 
xây d�ng " Hà N�i c�n ph�i có gi	y phép ch�y trong thành ph# (và ch� ch�y ban �êm). Gi	y phép 
này c	p cho t�ng công tr��ng và ch� có giá tr� m�t tháng. 
ây là cách th��ng làm " các n��c 
khác. Các gi	y phép khác có th� có v	n �' h�n. Ch9ng h�n, m�t trong nh1ng yêu c�u �#i v�i gi	y 
phép taxi là ph�i s�n bi�u t��ng c�a công ty trên ôtô, không ���c dán bi�u t��ng b�ng gi	y dính 
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vì d, thay. V3n khó có th� tin r�ng m�t yêu c�u ki�u nh� v�y có th� t�o nên m�t c�n tr" r	t l�n 
�#i v�i s� t!ng tr�"ng c�a doanh nghi�p. 

Các gi	y phép khác rõ ràng là có v	n �', �5c bi�t là trong khu v�c d�ch v�. Trong m�t s# 
l4nh v�c nh� k� toán, các nhân viên có b�ng ��i h.c ���c yêu c�u ph�i có thêm ch�ng ch� chuyên 
ngành, k� c� nhi'u tu�n �ào t�o b*t bu�c, tr��c khi ���c phép làm vi�c. 
TMT
T có th� không 
ph�n ánh �úng m�c c�n tr" ki�u này vì nó chú tr.ng ��n các doanh nghi�p trong ngành ch� t�o. 
 

Tham nh+ng 
 

 Có l7 k�t qu� �áng ng�c nhiên nh	t c�a 
TMT
T " Vi�t Nam là nhi'u ng��i tham gia 
tr� l�i cho r�ng tham nh2ng có t�m quan tr.ng t��ng �#i th	p. Trong n!m 2005, Ch� s# Nh�n 
th�c Tham nh2ng c�a T  ch�c Minh b�ch Qu#c t� �ã x�p h�ng Vi�t Nam " m�c 2,6 �i�m trên 
thang �i�m t� 1 ��n 10 trong �ó 10 t��ng �ng v�i tiêu chu)n liêm chính cao nh	t. H�u h�t các 
n��c khác trong khu v�c �'u ���c �i�m cao h�n, k� c� Malaysia (5,1), Hàn Qu#c (5,0), Thái Lan 
(3,8), Lào (3,3) và Trung Qu#c (3,2).  Ch� có Philippines (2,5) và Indonesia (2,2) có v8 tham 
nh2ng h�n. Th� nh�ng, theo 
TMT
T, tham nh2ng ít tr�m tr.ng h�n " Vi�t Nam so v�i b	t k0 
n��c �ang phát tri�n nào khác trong khu v�c, tr� Malaysia (B�ng 4.2).  Li�u k�t qu� x�p h�ng 
ng��c l�i này có �áng tin không? 
 

B�ng 4.2:  Tham nh2ng " khu v�c 
ông Á 

 Tham nh2ng có là m�t h�n ch� �#i v�i kinh doanh không? 
(t6 l� ph�n tr!m tr� l�i) 

  Không Ít Nhi'u ho5c r	t l�n 

Campuchia 4,7 39,4 55,9 

Trung Qu#c 24,1 48,5 27,3 

Indonesia 29,3 29,2 41,5 

Malaysia 53,8 31,7 14,5 

Philippines 40,6 24,3 35,2 

Thái Lan 49,7 32,1 18,3 

Vi�t Nam 52.3 17.8 14.2 

Ngu�n: C� s" d1 li�u 
TMT
T c�a NHTG, s( d�ng s# li�u bình quân ch�a tính tr.ng s#. 
 

Có m�t kh� n!ng là các doanh nhân " Vi�t Nam ��n gi�n là �ã h.c cách s#ng v�i tham 
nh2ng, t�i m�c h. không th	y �ó còn là m�t h�n ch� n1a. C2ng có nh1ng quan ni�m khác nhau 
v' nh1ng nguyên nhân d3n ��n chi h#i l� " các n'n v!n hóa khác nhau. Vì nh1ng lý do này, c�n 
ki�m tra xem nh1ng �ánh giá ch� quan c�a các tr" ng�i ràng bu�c b�ng các thông tin mang tính 
��nh l��ng, ch9ng h�n nh� kho�n chi th�c t� �� “t�o �i'u ki�n” kinh doanh.    


TMT
T �ã hé m" nh1ng v� h#i l� và quà bi�u trong khi làm vi�c v�i h�u h�t các c� 
quan chính quy'n. Ch9ng h�n, kho�n chi h#i l� trung bình ��c tính x	p x� 3,6 tri�u �-ng cho h�i 
quan, 3,4 tri�u cho thu�, 1,9 tri�u cho công an  và qu�n lý th� tr��ng, 1,4 tri�u cho qu�n lý môi 
tr��ng, 1,2 tri�u cho �!ng ký kinh doanh và c	p phép. M�c h#i l� trung bình là d��i 1 tri�u �-ng 



  MÔI TR�*NG �CU T/ 

53 

cho �y ban nhân dân qu�n/huy�n, c� quan qu�n lý lao ��ng và BHXH, phòng cháy ch1a cháy, và 
thanh tra xây d�ng.  

 

Hình 4.2:  Chi tiêu cho các kho�n thanh toán không chính th�c và “quà bi�u” 
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  Ngu�n: C� s" d1 li�u 
TMT
T c�a NHTG, s( d�ng s# li�u bình quân ch�a 

tính tr.ng s#. 

 

Tuy nhiên, r	t nhi'u ng��i tr� l�i ph&ng v	n tuyên b# r�ng h. không ph�i chi h#i l�. Ti'n 
h#i l� trung bình m�t doanh nghi�p ph�i chi là 1,8 tri�u �-ng do có khá nhi'u doanh nghi�p 
không có các kho�n chi không chính th�c. 
i'u này là phù h�p v�i k�t qu� c�a nghiên c�u phân 
tích thí �i�m v' tham nh2ng do Ban N�i chính Trung ��ng 
�ng th�c hi�n. Nghiên c�u này d�a 
trên “�#i chi�u” các câu tr� l�i c�a các h� gia �ình, các doanh nghi�p và viên ch�c nhà n��c. 
M3u doanh nghi�p ���c ch.n ng3u nhiên t� m�t b� ph�n dân chúng gi#ng nh� 
TMT
T. Song 
m�c trùng l5p gi1a hai nghiên c�u này có l7 r	t th	p ho5c không có. Nghiên c�u ch)n �oán thí 
�i�m v' tham nh2ng ��c tính r�ng chi phí thêm cho m%i giao d�ch trung bình là t� 0,1 ��n 2,1 
tri�u �-ng.  

M�t s# nh1ng kho�n chi này di,n ra vài l�n trong m�t n!m. Th� nh�ng, t ng s# h#i l� mà 
các doanh nghi�p " Vi�t Nam chi tr� không cao so v�i các n��c �ang phát tri�n khác; ch*c ch*n 
là không cao nh� d� ki�n khi xét ��n trình �� phát tri�n c�a Vi�t Nam (Hình 4.2).  Xét t� góc �� 
này, b�c tranh n i lên " �ây là m�t n��c tham nh2ng lan tràn nh�ng là tham nh2ng nh&.  

 D��ng nh� có s� trùng h�p �áng k� gi1a nh1ng câu tr� l�i 
TMT
T và nh1ng phát hi�n 
c�a m�t s# nghiên c�u khác, d�a vào các ngu-n d1 li�u hoàn toàn ��c l�p. Th� nh	t là m�t �i'u 
tra tr��c �ây gi#ng 
TMT
T do MPDF th�c hi�n n!m 2001.  Liên quan ��n nh1ng h�n ch� khác 
có th� có, b�ng h&i c�a 
TMT
T có h&i r�ng li�u tham nh2ng có ph�i là tr" ng�i nghiêm tr.ng, 
l�n, nh& hay hoàn toàn không ph�i là m�t tr" ng�i. 
i�m tính cho các câu tr� l�i này theo th� t� 
là b#n, ba, hai và m�t.  
i�m trung bình cho tham nh2ng là 2,02 và �i'u này cho th	y là nó ���c 
các doanh nghi�p coi là m�t tr" ng�i nh&.  Th� hai là cu�c �i'u tra ba vòng v' các DNVVN do 
VKHL
XH th�c hi�n. Trong �i'u tra này, “các kho�n phí không chính ch�c” hình nh� không �5t 
ra m�t gánh n5ng th�t l�n lên các doanh nghi�p, m5c dù kho�ng 70% ng��i tr� l�i nói rõ r�ng h. 
�ã tr� nh1ng kho�n phí nh� v�y trong n!m qua. Th� ba là cu�c �i'u tra nh& v' các doanh nghi�p 
do NHTG th�c hi�n. Cu�c �i'u tra này �5c bi�t chú ý ��n các cu�c thanh tra và các chuy�n �i c�a 
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các cán b� " các c� quan Chính ph� khác nhau, ví d� c�nh sát, phòng cháy ch1a cháy, qu�n lý th� 
tr��ng, các cán b� " các c� quan thông tin và v!n hoá, các cán b� y t� " các c� quan lao ��ng và 
thanh tra môi tr��ng. D�a trên câu tr� l�i c�a nh1ng ng��i ���c ph&ng v	n, MPDF �ã nhóm các 
câu tr� l�i thành ba nhóm l�n: có �òi h&i, trung l�p, và không �òi h&i. Ch� có m�t ph�n n!m s# 
ng��i tr� l�i �ã g5p ph�i nh1ng chuy�n �i thanh tra có �òi h&i. Cu#i cùng, có m�t cu�c �i'u tra 
các doanh nhân n1 do MPDF th�c hi�n vào mùa hè n!m 2005. Kho�ng 60% s# ng��i tr� l�i 
tuyên b# r�ng mánh khoé làm ti'n ho5c c�n ph�i chi các kho�n không chính th�c không ph�i là 
v	n �' quan tr.ng. Nh� v�y, nhìn chung có s� trùng h�p v�i các k�t qu� c�a 
TMT
T. 

 Còn có thêm d3n ch�ng n1a cho th	y các tr� l�i trong 
TMT
T không thiên l�ch ho5c 
không chính xác " trong k�t qu� x�p h�ng các c� quan Chính ph� theo m�c �� tham nh2ng c�a 
các c� quan �ó. X�p h�ng này gi#ng nh� x�p h�ng trong nghiên c�u ch)n �oán thí �i�m v' tham 
nh2ng do Ban N�i chính Trung ��ng 
�ng công b# (Hình 4.3). 
i'u này  m�t l�n n1a cho th	y 
m�c �� �áng tin c�y c�a các k�t qu� 
TMT
T.   

Tuy nhiên, �i'u quan tr.ng c�n nh	n m�nh là nh1ng k�t qu� này ch� liên quan ��n các 
hình th�c tham nh2ng �nh h�"ng tr�c ti�p ��n các doanh nghi�p. Các k�t qu� �ó không tính ��n 
tham nh2ng trong các DNNN ho5c liên quan ��n chuy�n � i m�c �ích s( d�ng �	t là hai l4nh v�c 
mà các b�ng ch�ng ��nh tính và thông tin báo chí cho th	y còn t-n t�i nhi'u v	n �' nghiêm tr.ng. 
Các k�t qu� này c2ng không �' c�p ��n các d� án ��u t� công – m�t l4nh v�c mà tham nh2ng có 
th� không ph  bi�n nh� m.i ng��i hay nói, song l�i là m�t l4nh v�c mà s� câu k�t gi1a các bên 
tham gia �	u th�u và vi�c phân b  h�p �-ng trong các d� án Nhà n��c gi1a các DNNN là m�t 
th�c t� ph  bi�n. H�n n1a, m�c h#i l� trung bình 1,8 tri�u �-ng m5c dù ���c các doanh nghi�p 
coi là nh& song l�i t��ng ���ng v�i m�t tháng l��ng trung bình " Vi�t Nam. Tác ��ng c�a tình 
tr�ng tham nh2ng ph  bi�n lo�i này �#i v�i ��o ��c xã h�i là hoàn toàn không nh& xét v' m.i 
ph��ng di�n. Cùng v�i các kho�n chi không chính th�c cho các d�ch v� xã h�i, t� “vi�c h.c thêm 
t� nguy�n” trong giáo d�c ��n các kho�n chi ngoài kh� n!ng trang tr�i trong y t�, thì ng��i dân 
r	t ph3n n� v�i nh1ng tham nh2ng nh& ki�u này. 
i'u này có th� lý gi�i s� khác bi�t ý ki�n gi1a 
khu v�c doanh nghi�p khá d, tính, v�i các �ánh giá v' tình tr�ng tham nh2ng chung ph�n ánh 
trong các so sánh liên qu#c gia nh� ���c T  ch�c Minh b�ch Qu#c t� th�c hi�n.  

 

B�ng 4.3:  C� quan Chính ph� nào tham nh2ng nhi'u nh	t? 


i'u tra v' môi tr��ng ��u t� Nghiên c�u phân tích tình tr�ng tham nh2ng  

C�nh sát giao thông C� quan ��a chính 

C� quan h�i quan C� quan h�i quan 

C� quan thu� C�nh sát giao thông 

C� quan ��a chính C� quan thu� 
Qu�n lý th� tr��ng Thanh tra xây d�ng 

C� quan c	p phép xây d�ng C� quan c	p phép xây d�ng 

C� quan c	p gi	y phép xu	t, nh�p kh)u C� quan y t� 
 Các s" k� ho�ch-��u t�  

 Thanh tra giao thông 

 C�nh sát kinh t� 

 Ngu�n: D�a trên s# li�u 
TMT
T ��u do NHTG th�c hi�n và s# li�u c�a 
�ng C�ng s�n Vi�t Nam 
(2005).  Theo 
TMT
T, vi�c x�p h�ng ���c d�a trên t6 l� ý ki�n c�a ng��i tr� l�i ph&ng v	n cho 
r�ng tham nh2ng là tình tr�ng ph  bi�n ho5c c�n ph�i có quà bi�u m�i xin ���c quy�t ��nh mong 
mu#n.  Ch� có các c� quan có t6 l� tr� l�i trên 5% m�i ���c tính.   



  MÔI TR�*NG �CU T/ 

55 

M�t sân ch&i bình � ng? 

 

M�t so sánh v' các h�n ch� ràng bu�c gi1a các doanh nghi�p có hình th�c s" h1u khác 
nhau cho th	y không ph�i t	t c� các doanh nghi�p �'u có cùng m�t v	n �' (Hình 4.3.). Ti�p c�n 
tài chính không ph�i là m�t v	n �' �#i v�i các công ty n��c ngoài, trong khi nó d��ng nh� có 
�nh h�"ng gi#ng nhau �#i v�i các doanh nghi�p trong n��c, cho dù nhà n��c có s" h1u m�t ph�n 
v#n c�a doanh nghi�p hay không. 
5c bi�t là các doanh nghi�p c  ph�n hóa là các doanh nghi�p 
ch�u tác ��ng nhi'u nh	t, �i'u �ó cho th	y chuy�n � i s" h1u là bi�n pháp hi�u qu� trong vi�c 
t!ng c��ng h�n ch� ngân sách. M5t khác, các DNNN rõ ràng là có l�i th� h�n so v�i t	t c� các 
doanh nghi�p khác trong ti�p c�n �	t �ai. T� l� các doanh nghi�p t� nhân và công ty n��c ngoài 
cho r�ng �	t �ai là m�t tr" ng�i nghiêm tr.ng ho5c l�n cao h�n g�n hai l�n.     

 
#i v�i tr" ng�i v' lao ��ng có k$ n!ng, các doanh nghi�p t� nhân có ý ki�n khác h9n 
các doanh nghi�p khác. 
ây là m�t h�n ch� ít nghiêm tr.ng h�n nhi'u �#i v�i h. so v�i các 
doanh nghi�p khác, �5c bi�t là �#i v�i các doanh nghi�p l�n.  M#i lo ng�i không nhi'u v' k$ 
n!ng t& ra nh	t quán v�i m�c �� l�u chuy�n lao ��ng cao, khi mà m�t nhân viên có tay ngh' và 
trình �� cao sau khi có th� h.c h&i phát tri�n " các công ty l�n, �5c bi�t là các công ty n��c 
ngoài, chuy�n sang làm vi�c " công ty nh& h�n �� n*m gi1 các tr.ng trách cao h�n, ho5c th�m 
chí t� m" công ty. M5t khác, các công ty n��c ngoài l�i có ý ki�n khác bi�t h9n so v�i các doanh 
nghi�p khác trong các v	n �' liên quan ��n l4nh v�c h� t�ng c� s" giao thông. 
i'u này cho th	y 
h. có nhu c�u cao h�n trong l4nh v�c này, �5c bi�t là �� h% tr� cung c	p k�p th�i các s�n ph�m 
vào th� tr��ng th� gi�i. Các doanh nghi�p h.at ��ng ch� y�u trên th� tr��ng n�i ��a có th� kh*c  
ph�c d, dàng h�n �#i v�i các tr" ng�i do h� t�ng c� s" y�u kém gây ra và do v�y có �òi h&i th	p 
h�n.    

M�t l4nh v�c quan tr.ng mà sân ch�i ch�a bình �9ng �ó là mua s*m công. Trong b�ng 
câu h&i c�a 
TMT
T, l4nh v�c này ���c �5t trong ph�n v' hành vi c�n tr" c�nh tranh. Và " l4nh 
v�c này thì Vi�t Nam t#t h�n nhi'u n��c khác trong khu v�c 
ông Á và trên th� gi�i. Song các 
�ánh giá khá l�c quan c�a nh1ng ng��i tr� l�i ph&ng v	n 
TMT
T có l7 nói nhi'u h�n v' s� m" 
c(a d�n th� tr��ng cho c�nh tranh khi mà Vi�t nam h�i nh�p v�i n'n kinh t� toàn c�u, h�n là nói 
v' ti�p c�n ��n các h�p �-ng c�a Chính ph�. M5c dù mua s*m công �ã tr" nên ngày càng minh 
b�ch h�n " Vi�t Nam, song m�t s# l4nh v�c v3n do các DNNN chi ph#i. 
i'u này �5c bi�t �úng 
�#i v�i các h�p �-ng v' h� t�ng c� s" do có r	t ít các doanh nghi�p t� nhân th�c hi�n các công 
trình xây d�ng qui mô l�n. Các DNNN ngày càng c�nh tranh v�i nhau trong �	u th�u các d� án " 
ngoài ��a ph��ng c�a h.. Song vi�c d�a vào các ��nh m�c chi phí chung, và trong m�t s# tr��ng 
h�p có s� câu k�t công khai, �ã làm gi�m hi�u qu� c�a th� tr��ng mua s*m công.   
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Hình 4.3: Các tr" ng�i theo hình th�c s" h1u doanh nghi�p 
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Ngu�n:  D1 li�u 
TMT
T c�a NHTG, s( d�ng s# trung bình ch�a tính tr.ng s#. 

 

M5t khác, Lu�t 
�u t� chung ���c thông qua vào cu#i n!m 2005 là m�t b��c ti�n quan 
tr.ng nh�m t�o m�t sân ch�i công b�ng, b"i lu�t này ���c áp d�ng cho t	t c� các lo�i hình doanh 
nghi�p, b	t k� hình th�c s" h1u hay c� c	u doanh nghi�p.  Cho ��n khi lu�t này ���c thông qua, 
�ã có nh1ng c� ch� ��u t� khác nhau ���c áp d�ng cho các doanh nghi�p n��c ngoài, doanh 
nghi�p t� nhân trong n��c và các h�p tác xã.  Lu�t 
�u t� chung còn khuy�n khích t� nhân tham 
gia vào nhi'u l4nh v�c h�n n1a, và doanh nghi�p ���c t� do ��u t� vào b	t k0 ho�t ��ng nào 
không n�m trong “danh m�c c	m”. Cách ti�p c�n này giúp nhà ��u t� d, hi�u h�n là ��a ra các 
“danh m�c  ���c phép ��u t�”.  

 

Môi tr�!ng ��u t� � nông thôn 

 

Các �ánh giá v' môi tr��ng ��u t� theo tinh th�n c�a 
TMT
T do NHTG th�c hi�n 
th��ng chú tr.ng ��n khu v�c thành th�.  
TMT
T c�a Vi�t Nam ch� tính ��n các doanh nghi�p 
có h�n 10 lao ��ng và h�n ch� " khu v�c s�n xu	t.  Tuy nhiên, còn có nh1ng lý do bu�c ng��i ta 
ph�i chú ý ��n môi tr��ng ��u t� " nông thôn.  
ó là n�i �a s# ng��i nghèo �ang sinh s#ng, và 
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t�o công !n vi�c làm ���c tr� l��ng là m�t trong nh1ng con ���ng chính giúp thoát nghèo.  
Thêm vào �ó, nh1ng c�n tr" �#i v�i s� phát tri�n c�a doanh nghi�p có th� r	t khác nhau.  Các 
vùng nông thôn có m�t �� dân s# th	p h�n khi�n cho chi phí �� duy trì c� s" h� t�ng và các d�ch 
v� khác cao.  Các doanh nghi�p nh&, trong �ó nhi'u doanh nghi�p do các h� gia �ình s" h1u và 
qu�n lý chi�m s# �ông. Th� tr��ng kém phát tri�n h�n còn chi phí giao d�ch l�i cao h�n.  Ngoài ra 
còn có các y�u t# �5c bi�t v' tính th�i v�, làm �nh h�"ng ��n s�n xu	t, vi�c làm, kh� n!ng ti�p 
c�n d�ch v�, và di c�.  Còn các d�ch v� c2ng kém phát tri�n h�n. 

R	t ti�c là ��n nay v3n còn r	t ít kinh nghi�m v' ti�n hành các cu�c �i'u tra môi tr��ng 
��u t� " nông thôn, do tr��c �ây m�i ch� ���c th�c hi�n " Mông C  và Sri Lanka, và �ang ���c 
ti�n hành " Pakistan và Tanzania.  T�i Vi�t Nam, m�t cu�c �i'u tra thí �i�m �ã ���c th�c hi�n 
vào mùa hè n!m 2005 " hai t�nh Hà Tây và V4nh Phúc, thông qua s� ph#i h�p gi1a TCTK, 
VKHXHVN và NHTG. Cu�c �i'u tra thí �i�m v' môi tr��ng ��u t� " nông thôn này là nh�m 
m�c �ích nghiên c�u h�t toàn b� các lo�i hình ho�t ��ng kinh doanh. 
i'u tra �ã ���c th�c hi�n 
�#i v�i 100 doanh nghi�p �ã �!ng ký chính th�c, m�t n(a trong s# �ó là doanh nghi�p trong 
ngành ch� t�o và m�t n(a làm d�ch v�, và nhi'u doanh nghi�p trong s# �ó có ít h�n 10 lao ��ng. 

i'u tra c2ng ���c th�c hi�n trên 200 h� kinh doanh không �!ng ký chính th�c, và 100 h� gia 
�ình không có b	t k0 ho�t ��ng kinh doanh nào.  Nhóm sau cùng ���c s( d�ng �� phát hi�n 
nh1ng tr" ng�i có th� có hi�n �ang ng!n c�n doanh nghi�p kh"i s�.  
i'u tra ch� h�n ch� " m�t 
khu v�c nông thôn do TCTK xác ��nh. Xu	t phát t� m#i quan tâm so sánh các k�t qu� c�a �ánh 
giá môi tr��ng ��u t� nông thôn v�i k�t qu� c�a 
TMT
T, b�ng câu h&i �i'u tra �ã ���c thi�t 
k� t��ng t� nh� nhau .  

 

Hình 4.4: Nh1ng tr" ng�i " khu v�c nông thôn 
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Ngu�n:  D�a trên 
ánh giá v' môi tr��ng ��u t� " nông thôn do TCTK, VKHXHVN và NHTG 
ti�n hành.  S# li�u cho th	y t6 l� ng��i tr� l�i xác ��nh m%i v	n �' theo tiêu chí là tr" 
ng�i nghiêm tr.ng ho5c tr" ng�i chính �#i v�i ho�t ��ng c�a doanh nghi�p.   
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Tho�t nhìn vi�c x�p h�ng các tr" ng�i khá là khác nhau gi1a khu v�c nông thôn và thành 
th� (Hình 4.4). So sánh m�t cách h� th#ng v�i 
TMT
T cho th	y kh� n!ng ti�p c�n �i�n, các 
chính sách không rõ ràng và t�i ph�m có v8 là nh1ng tr" ng�i nghiêm tr.ng h�n �#i v�i các 
doanh nghi�p " nông thôn h�n là �#i v�i các doanh nghi�p l�n h�n " thành th�. Ví d�, h�n hai 
ph�n n!m s# doanh nghi�p chính th�c có máy phát �i�n �� ch�y trong tr��ng h�p m	t �i�n. 
Ng��c l�i, kh� n!ng ti�p c�n ngu-n tài chính, các qui ��nh v' th� t�c h�i quan và th��ng m�i, và 
các v	n �' v' lao ��ng có ý ngh4a ít quan tr.ng h�n �#i v�i các doanh nghi�p " nông thôn.  

Tuy nhiên, so sánh này " m�c �� nào �ó l�i d, làm hi�u l�m.  Các h� gia �ình không kinh 
doanh cho bi�t tr" ng�i l�n nh	t �� kh"i nghi�p là thi�u v#n.  Kh� n!ng ti�p c�n ngu-n tài chính 
b� h�n ch� là tr" ng�i nghiêm tr.ng ho5c tr" ng�i chính �#i v�i m�t n(a s# h� gia �ình. 
#i v�i 
các h� kinh doanh, d��i m�t ph�n ba hi�n vay v#n t� m�t t  ch�c tài chính, so v�i kho�ng hai 
ph�n ba s# doanh nghi�p chính th�c hi�n �ang vay.  
� vay ���c v#n, ng��i vay th��ng s( d�ng 
�	t và nhà c(a �� th� ch	p, song v�t th� ch	p có giá tr� l�n h�n kho�n vay t� m�t ��n ba l�n. 
Kho�n tín d�ng th��ng là ng*n h�n và ch� y�u ���c dùng �� mua s*m thi�t b�, nguyên li�u ��u 
vào.  
a s# h� kinh doanh không vay v#n cho bi�t h. ch�a bao gi� xin vay.  Các yêu c�u ng5t 
nghèo v' th� ch	p và th�i h�n vay ng*n có th� là nh1ng nguyên nhân h�n ch� kh� n!ng ti�p c�n 
ngu-n v#n c�a các doanh nghi�p " nông thôn.   

V' ph�n mình, các doanh nghi�p trong l4nh v�c th��ng m�i và d�ch v� l�i th	y ti�p c�n 
�	t �ai là tr" ng�i l�n nh	t, v�i 28% cho bi�t �ó là tr" ng�i nghiêm tr.ng ho5c tr" ng�i chính. 
Kho�ng m�t ph�n b�y s# ng��i tr� l�i cho bi�t h. �ã ph�i ch� ��i h�n 18 tháng m�i ���c phê 
duy�t ��n xin �	t  và gi	y phép xây d�ng.    

 Nh1ng ng��i tr� l�i ph&ng v	n còn ���c yêu c�u mô t� thái �� và hành vi c�a các quan 
ch�c �#i v�i vi�c thành l�p doanh nghiêp c�a h.. Các câu tr� l�i �a s# là tích c�c. Nhi'u ng��i, 
�5c bi�t là các h� kinh doanh, ng�i cho các c� quan Chính ph� �i�m th	p, ngo�i tr� c�nh sát giao 
thông.  Thái �� ng�i phê phán có th� là do cu�c �i'u tra này do m�t c� quan Chính ph� (TCTK) 
th�c hi�n, ch� không ph�i là m�t công ty t� v	n t� nhân nh� trong tr��ng h�p c�a 
TMT
T.  
Tuy v�y, s# li�u v' các kho�n chi không chính th�c v3n nh	t quán v�i s# li�u do 
TMT
T thu 
th�p ���c. Chi phí trung bình cho h#i l� và quà bi�u là 2 tri�u �-ng.  C� các h� kinh doanh l3n 
các doanh nghi�p chính th�c �'u x�p c�nh sát giao thông là tham nh2ng nhi'u nh	t, ti�p theo là 
h�i quan. Tuy nhiên, ch� có 8% s# ng��i tr� l�i cho bi�t tham nh2ng là tr" ng�i nghiêm tr.ng �#i 
v�i s� phát tri�n c�a doanh nghi�p c�a h..  
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Theo �ánh giá c�a các doanh nghi�p, tr" ng�i l�n nh	t �� phát tri�n kinh doanh " Vi�t 
Nam là nh1ng h�n ch� trong vi�c ti�p c�n ngu-n v#n. S# l��ng các doanh nghi�p coi �ây là tr" 
ng�i “nghiêm tr.ng” ho5c “c!n b�n” cho s� phát tri�n c�a h. l�n h�n r	t nhi'u so v�i các n��c 
khác c� trong khu v�c l3n trên th� gi�i. 
i'u này có th� gây b	t ng� vì Vi�t Nam �ã ��t ���c �� 
sâu tài chính �áng k� trong m�t th�i gian khá ng*n. S# l��ng tài kho�n ti�t ki�m và tài kho�n cho 
vay " m�c cao so v�i m�t n��c " trình �� phát tri�n c�a Vi�t Nam trong khi tín d�ng ngân hàng 
v3n t!ng tr�"ng �'u; th�m chí có th� là quá nhanh n�u xét ��n nh1ng y�u kém hi�n có trong �ánh 
giá r�i ro tín d�ng. 
� hài hoà gi1a nh�n th�c và th�c t� c�n ph�i hi�u bi�t h�n v' thông l� cho 
vay " Vi�t Nam. Nông dân và nh1ng ng��i kinh doanh nh& có th� d, dàng ti�p c�n các kho�n vay 
nh&, và �i'u này ph�n ánh các chính sách c�a Chính ph� �#i v�i vi�c gi�m nghèo. Tuy nhiên các 
doanh nghi�p có quy mô l�n h�n v3n c�n ph�i có th� ch	p m�i ti�p c�n ���c ngu-n tín d�ng, và 
nó v3n ���c ��nh giá m�t cách dè d5t. Ti�n b� ��t ���c còn h�n ch� trong vi�c c	p GCNQSD
 
do �ó gây khó kh!n thêm cho vi�c xin vay v#n. S� l� thu�c quá �áng vào tài s�n th� ch	p là m5t 
y�u trong kh� n!ng h�n ch� v' �ánh giá r�i ro c�a các t  ch�c cho vay, và �5c bi�t là b#n 
NHTMNN v�i ba ph�n t� t ng v#n tín d�ng. Vi�c thi�u ��nh h��ng trong ho�t ��ng sinh l�i và 
s� can thi�p c�a các c� quan chính quy'n, �5c bi�t là " c	p ��a ph��ng, �ã d3n ��n tình tr�ng t-n 
�.ng các kho�n n� x	u kh ng l- trong h� th#ng ngân hàng.  Ch	t l��ng kém c�a nhi'u kho�n cho 
vay t�o gánh n5ng ngân sách cho Chính ph� và �5c bi�t tr�m tr.ng h�n khi thi�u các c� ch� t�ch 
thu tài s�n c�a nh1ng khách hàng không có kh� n!ng tr� n�. Th� tr��ng v#n chính th�c c2ng còn 
quá kém phát tri�n, không �� kh� n!ng ��a nh1ng ngu-n v#n l�n cho các d� án m�i. Nh�ng s� 
phát tri�n m�nh m7 c�a nh1ng giao d�ch phi chính th�c các ch�ng khoán không niêm y�t cho th	y 
th� tr��ng v#n có kh� n!ng phát tri�n nhanh n�u có các quy ��nh �i'u ti�t phù h�p.  

 

Ti�p c"n tín d,ng  

 

Trong th�p k6 v�a qua, �� sâu tài chính c�a Vi�t Nam ���c c�i thi�n m�nh. Trong nh1ng 
giai �o�n chuy�n � i kinh t� ban ��u, các ngân hàng ch� y�u ch� là các kênh d3n v#n c�a Chính 
ph� cho các DNNN. Các giao d�ch l�n gi1a các cá nhân th��ng ���c th�c hi�n b�ng vàng và �ô 
la. Trong khi �ó, t ng m�c tín d�ng hi�n nay là h�n 60% c�a GDP và hi�n �ang t!ng m�nh m7 
(Hình 5.1). Huy ��ng ti'n g(i t!ng trung bình " m�c 25% m�t n!m. Ngân hàng Nông nghi�p và  
Phát tri�n Nông thôn (NHNN&PTNT) có t#c �� t!ng ti'n g(i huy ��ng g	p �ôi so v�i m�c trung 
bình nh� m�ng l��i chi nhánh r�ng l�n. 
� sâu tài chính nói chung c�a n'n kinh t� ���c �o b�ng 
t6 l� gi1a t ng l��ng ti'n M2 và GDP c2ng �ang t!ng m�nh m7. Nhìn chung, Chính ph� �ã thành 
công trong vi�c nâng cao �� tin c�y c�a h� th#ng ngân hàng và m" r�ng kh� n!ng ti�p c�n các 
d�ch v� ngân hàng. V' m5t này có l7 có s� giúp s�c c�a s" h1u nhà n��c.   

Tuy nhiên, �� sâu tài chính c�a Vi�t Nam v3n ch�a b�ng các n��c láng gi'ng lân c�n. 
Thái Lan có t6 l� tín d�ng ngân hàng so v�i GDP cao h�n g�n hai l�n Vi�t Nam còn Trung Qu#c 
và Ma-lai-xia thì cao h�n g�n ba l�n. Nh�ng xét v' m�t m5t nào �ó, t6 l� này " Vi�t Nam là an 
toàn. Ch	t l��ng tín d�ng " Vi�t Nam còn kém m�t ph�n do chính sách cho vay �#i v�i các 
DNNN nh�ng c2ng m�t ph�n do các NHTMNN không có kh� n!ng (ho5c không s<n sàng) �ánh 
giá �úng m�c �� r�i ro c�a các ��n xin vay v#n. T6 l� tín d�ng so v�i GDP " m�c khá th	p có 
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ngh4a là ngay c� khi t6 l� n� khó �òi " m�c cao thì v	n �' này v3n có th� ki�m soát ���c; ít nh	t 
là trong hi�n t�i.  


� sâu tài chính còn 	n t��ng h�n khi xem xét thành ph�n các ��n v� kinh t� s( d�ng h� 
th#ng ngân hàng. Theo ��c l��ng s� b�, hi�n có kho�ng 25 tri�u tài kho�n ti�t ki�m �ang ���c 
m", m�t con s# r	t g�n v�i t ng s# h� dân " Vi�t Nam. Con s# này ���c NHTG t ng h�p d�a 
trên báo cáo hàng n!m c�a các ngân hàng và các ngu-n khác. T ng s# các tài kho�n tín d�ng vi 
mô k� c� ti�t ki�m và tín d�ng là h�n 9 tri�u tài kho�n, m�t con s# c2ng r	t cao k� c� theo các 
tiêu chu)n qu#c t�.  

Các t  ch�c tín d�ng bán chính th�c �óng vai trò quan tr.ng �� ��a các công c� tài chính 
��n v�i �ông ��o ng��i dân. Trong s# này, t  ch�c quan tr.ng nh	t là Qu$ tín d�ng nhân dân. 

ây là các h�p tác xã tín d�ng và ti�t ki�m " c	p c�ng �-ng ���c thành l�p n!m 1997 v�i m�c 
�ích thúc �)y tinh th�n t� l�c và giúp �: l3n nhau. Các c� ch� cung c	p tín d�ng khác " c	p c� s" 
g-m có Ch��ng trình M�c tiêu Qu#c gia v' Gi�m nghèo và m�t s# l��ng ngày càng t!ng các 
ch��ng trình tín d�ng vi mô do các t  ch�c phi Chính ph� qu#c t� h% tr�. 

 

Hình 5.1: 
� sâu tài chính t!ng nhanh 

0

20

40

60

80

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005p

%
 G

D
P

Tín dng M2
 

Ngu�n:  T� tính, d�a trên s# li�u c�a TCTK và NHNNVN. 

 

Tuy nhiên, s# l��ng các t  ch�c cung c	p tín d�ng phi chính th�c và bán chính th�c �ã 
d�n d�n gi�m trong m��i n!m qua nh��ng ch% cho các t  ch�c chính th�c. Ví d�, NHNN&PTNT 
hi�n cung c	p ph�n l�n các kho�n vay cho các h� gia �ình " nông thôn. Tr��c �ây không ph�i là 
nh� v�y: theo s# li�u c�a 
i'u tra m�c s#ng dân c� n!m 1993 (
TMSDC), 40% các kho�n vay " 
nông thôn là vay cá nhân, 33% là vay t� nhân và ch� có 25% là vay ngân hàng và các ngu-n tín 
d�ng chính th�c khác.  

M�c �� chính th�c hoá ngu-n cho vay tín d�ng c2ng ���c ph�n ánh trong k�t qu� c�a 
cu�c �i'u tra hai vòng các h� gia �ình làm nông nghi�p do Tr��ng 
�i h.c Nông nghi�p và 
Tr��ng 
�i h.c Sydney ti�n hành " b#n t�nh là Hà Tây và Yên Bái " mi'n B*c, Bình D��ng và 
C�n Th� " mi'n Nam. Kho�ng 400 h� gia �ình " 16 xã trong hai huy�n thu�c m%i t�nh �ã ���c 
�i'u tra. G�n hai ph�n ba trong s# các h� ���c �i'u tra có vay tín d�ng v�i ph�n l�n các kho�n 
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vay là t� các t  ch�c tín d�ng chính th�c. Trung bình kho�ng 30% h� gia �ình vay c�a 
NHNN&PTNT. Riêng C�n Th� có s# l��ng vay t� NHNN&PTNT l�n h�n nhi'u. Các kho�n vay 
t� các ngân hàng th��ng m�i khác c2ng ph  bi�n " các t�nh mi'n Nam nh�ng h�u nh� là không 
th	y " các t�nh mi'n B*c. Các h� gia �ình " mi'n B*c ch� y�u d�a vào các ngu-n tín d�ng bán 
chính th�c và phi chính th�c �a d�ng g-m các Qu$ tín d�ng nhân dân và các t  ch�c qu�n chúng 
��a ph��ng nh� H�i nông dân và H�i ph� n1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 5.1:  Ai ���c ti�p c"n v�i tín d,ng? 

  
K�t h�p thông tin v' nh1ng �#i t��ng ���c ti�p c�n v�i v#n vay và nh1ng ng��i b� t� ch#i 

vay v#n cho bi�t nh1ng thông tin h1u ích v' cách th�c v�n hành c�a th� tr��ng tín d�ng. So sánh s# 
l��ng nh1ng ng��i �i vay thành công và không thành công có th� cho phép ta �ánh giá m�c �� h�n ch� 
cho vay tín d�ng, nh� m�t c� ch� then ch#t trong �ó nh1ng ��n xin vay v#n ���c coi là quá r�i ro �'u 
không ���c ch	p nh�n, th�m chí " trên m�t th� tr��ng ho�t ��ng t#t. 
i'u quan tr.ng h�n là s� so sánh 
này giúp làm sáng t& nh1ng tiêu chí mà các bên cho vay áp d�ng �� quy�t ��nh li�u có nên �ng h� m�t 
tr��ng h�p vay v#n hay không. ; Vi�t Nam, có m�t s# nghiên c�u �ã c# g*ng �ánh giá m�c �� h�n ch� 
cho vay v#n và các y�u t# quy�t ��nh c�a c� ch� này.  

M�t trong nh1ng nghiên c�u này ���c ti�n hành " các huy�n Ba B� t�nh B*c C�n, huy�n Yên 
Châu và Mai S�n t�nh S�n La. 
ây là nh1ng c�ng �-ng nghèo s#ng " mi'n núi phía B*c Vi�t Nam. ; 
huy�n Ba B�, 57% h� gia �ình ���c �i'u tra �'u �ã xin vay v#n chính th�c. Và d��i m�t ph�n ba trong 
s# �ó b� t� ch#i vay v#n. T� góc �� qu#c t�, m�c �� h�n ch� tín d�ng t��ng �#i th	p " m�t khu v�c 
nghèo là �i'u ph�n nào gây ng�c nhiên, có th� cho th	y m�c �� v#n s<n có khá cao " c	p ��a ph��ng. 

 T��ng t� nh� v�y, m�t nghiên c�u ���c ti�n hành " t�nh Yên Bái c2ng cho th	y 67% s# h� 
���c x�p di�n nghèo �ã ���c vay v#n trong n!m 2000, so v�i 41% ���c x�p lo�i “trung bình” và 34% 
trong nhóm “trên trung bình”. 

M�t nghiên c�u khác t�p trung vào các doanh nghi�p nh& và v�a thu�c khu v�c t� nhân " b#n 
t�nh (Hà Tây, Long An, Qu�ng Nam và Phú Th.) và ba thành ph# (TP HCM, Hà N�i và H�i Phòng). 
K�t qu� cho th	y s# ��n b� t� ch#i và s# ng��i �i vay n�n lòng ch� chi�m t� 14 ��n 25% m3u nghiên 
c�u, tùy thu�c vào ��nh ngh4a “n�n lòng”. N�u không có nh1ng h�n ch� v' v#n vay, ngh4a v� n� c�a 
các doanh nghi�p trong �i'u tra có th� s7 cao h�n t� 8 ��n 24%. Các doanh nghi�p l�n có kh� n!ng ti�p 
c�n tín d�ng cao h�n. 
i'u tra c2ng cho th	y d��ng nh� các doanh nghi�p lâu n!m h�n vay v#n ít h�n, 
nh�ng �i'u này có th� ch� ��n gi�n là do h. ít ph� thu�c h�n vào ngu-n tài chính bên ngoài, vì d, huy 
��ng t� ngu-n thu nh�p gi1 l�i h�n. Nghiên c�u c2ng cho th	y các doanh nghi�p nh& và v�a vay v#n 
th��ng xuyên h�n n�u nh� ch� doanh nghi�p là nam gi�i. Nh	t quán v�i nh1ng nghiên c�u mô t� " 
trên, xác su	t ���c ti�p c�n v#n vay " vùng nông thôn là cao h�n. 
i'u này cho th	y chính quy'n ��a 
ph��ng �ã ch� ý can thi�p �� h% tr� cho phát tri�n kinh t� " nh1ng vùng nghèo nh	t c�a c� n��c.  

Cu#i cùng, m�t c� s" d1 li�u do ADB xây d�ng �� nghiên c�u s� chính th�c hóa các ho�t 
��ng kinh t� " Vi�t Nam �ã ���c dùng �� �ánh giá m�c �� ti�p c�n v�i tín d�ng trong các h� kinh 
doanh và doanh nghi�p t� nhân. 
i'u tra c�a ADB ���c ti�n hành " hai t�nh nông nghi�p có khu v�c 
chính th�c t��ng �#i l�n (
-ng Tháp và Cà Mau), hai t�nh nông nghi�p có khu v�c phi chính th�c 
t��ng �#i l�n (Thanh Hóa và Hà Tây) và hai trung tâm �ô th� l�n là Hà N�i và TP HCM, m%i n�i ti�n 
hành �i'u tra 20 h� kinh doanh và 20 doanh nghi�p t� nhân. K�t qu� �i'u tra cho th	y quy'n s" h1u b	t 
��ng s�n th� hi�n d��i hình th�c GCNQSD
 có tác ��ng l�n �#i v�i vi�c ���c vay v#n. Ch� có 12% 
doanh nghi�p không có GCNQSD
 là th	y d, ho5c r	t d, vay v#n. T� l� này t!ng lên ��n 21% �#i v�i 
các doanh nghi�p có m�t s# gi	y t� h�p pháp nào �ó �#i v�i �	t �ai c�a mình, và lên ��n 32% �#i v�i 
các doanh nghi�p có GCNQSD
. “Quan h� t#t”, ���c �ánh giá qua vi�c ch� doanh nghi�p �ã t�ng làm 
vi�c trong khu v�c nhà n��c c2ng có tác ��ng l�n. 
 

Ngu�n:  Theo Thomas Dufhues và c�ng s� (2004), Sally P. Marsh và c�ng s� (2004), John Rand 
(2005), Edmund J. Malesky và Markus Taussig (2005) 
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#i v�i các doanh nghi�p, cu�c �i'u tra g�n 500 doanh nghi�p n1 do MPDF ti�n hành 
cho th	y 80% trong s# này vay t� các ngu-n tài chính bên ngoài và h�n n(a trong s# h. c�m th	y 
h. ���c vay �� v#n �� h% tr� phát tri�n kinh doanh. Tuy nhiên, các ngu-n tài chính cá nhân trong 
�ó có ti'n lãi gi1 l�i và ngu-n vay t� gia �ình và b�n bè v3n �óng vai trò quan tr.ng �#i v�i h.. 
Các nghiên c�u khác v' doanh nghi�p h� gia �ình và doanh nghi�p t� nhân " m�c �� r�ng h�n 
c2ng cho th	y m�t s# xu h��ng có tính ch	t h� th#ng trong ti�p c�n tín d�ng (Khung 5.1).   Vi�c 
thi�u gi	y t� th� ch	p và s� y�u kém c�a h� th#ng lu�t pháp d3n ��n tình tr�ng ph�i nh� các m�ng 
l��i xã h�i ho5c quan h� v�i Chính ph� (k� c� doanh nghi�p c2ng nh� t� nhân) làm ngu-n b�o 
��m tr� n� không chính th�c.   

Tính ch	t các kho�n d� n� (�#i v�i ng��i vay) có th� ���c s( d�ng �� gi�i thích ho�t 
��ng c�a th� tr��ng tín d�ng " Vi�t Nam. ; m�c th	p, tín d�ng t� các t  ch�c tín d�ng vi mô d�a 
vào ph��ng th�c cho vay theo nhóm, ���c g.i là các nhóm �-ng trách nhi�m. Nh�ng trong th�c 
t�, các cá nhân vay không ph�i chia s8 trách nhi�m v�i nhau. N�u m�t thành viên trong nhóm v: 
n�, h�u qu� duy nh	t ch� là nhóm này không ���c ti�p t�c vay tín d�ng n1a. Nh�ng th��ng thì 
lo�i b& ng��i v: n� ra kh&i nhóm là �� �� nhóm này l�i ti�p t�c ���c vay. Gi�i pháp này làm 
gi�m �i r	t nhi'u áp l�c t� nh1ng ng��i cùng vay trong nhóm.  

Ngoài tín d�ng vi mô, ng��i vay " c	p th	p có th� tìm ��n nh1ng ng��i cho vay lãi t� 
nhân. Vay lãi t� nhân không c�n �5t c.c. Nh�ng lãi su	t ph�i tr� r	t cao, kho�ng 2% m�t tháng 
ho5c h�n. Trong khi �ó, lãi su	t vay c�a các kho�n vay chính th�c th��ng d��i 1% m�t tháng.  

Các h� gia �ình làm nông nghi�p, lâm nghi�p và ngh' cá có th� vay NHNN&PTNT mà 
không c�n th� ch	p n�u kho�n vay không quá 10 tri�u �-ng. Tuy nhiên, các h� gia �ình v3n ph�i 
n�p GCNQSD
 �� chi nhánh ngân hàng ��a ph��ng gi1 nh�m t!ng “trách nhi�m” tr� n� c�a các 
h� gia �ình. Tr��ng h�p chi nhánh Nghi L�c c�a NHNN&PTNT có h�n 90% các kho�n vay 
���c th�c hi�n b�ng ph��ng pháp này mà không c�n th� ch	p chính th�c cho th	y t�m quan 
tr.ng c�a ph��ng pháp này " c	p ��a ph��ng. ; t�nh An Giang, ch� có t� 15% ��n 33% h� gia 
�ình có �	t nông nghi�p c�m c# GCNQSD
 �� vay v#n c�a NHNN&PTNT.  

Trong khi �ó, các ngân hàng c  ph�n và các NHTMNN khác v3n d�a ch� y�u vào th� 
ch	p làm c� s" ra quy�t ��nh cho vay. H. r	t ít khi �ánh giá tín d�ng trên c� s" phân tích dòng 
ti'n ho5c kh� n!ng tr� n� c�a khách hàng xin vay. Tuy nhiên, các ngân hàng c2ng hoàn toàn nh�n 
th�c ���c nh1ng khó kh!n th�c t� trong vi�c t�ch thu �	t c�a ng��i vay khi v: n�. Giá �	t không 
 n ��nh và ranh gi�i �	t ghi không chính xác trong nhi'u GCNQSD
 c2ng khuy�n khích ph��ng 
pháp th�n tr.ng khi ��nh giá �	t làm tài s�n th� ch	p. M�t s# ngân hàng có nh1ng quy ��nh n�i b� 
ch� cho vay 50% m�nh giá c�a GCNQSD
. Các ngân hàng khác ch� cho vay th� ch	p nhà ch� 
không ph�i là �	t.  

Các yêu c�u v' giá tr� th� ch	p �#i v�i doanh nghi�p t� nhân d��ng nh� cao h�n so v�i 
các DNNN. Theo 
TMT
T do NHTG ti�n hành, giá tr� trung bình c�a tài s�n th� ch	p c�a các 
doanh nghi�p t� nhân là 173% giá tr� kho�n vay, trong khi �ó, con s# này ch� là 130% �#i v�i các 
doanh nghi�p nhà n��c. Tuy nhiên, có nh1ng d	u hi�u cho th	y các doanh nghi�p nhà n��c �ang 
ngày càng khó vay v#n h�n. Theo 
TMT
T, m�t ph�n t� DNNN b� t� ch#i cho vay khi h. xin 
vay v#n l�n g�n lúc �i'u tra nh	t so v�i con s# 10% c�a các doanh nghi�p t� nhân. Tuy nhiên, lý 
do có th� là các doanh nghi�p t� nhân ít xin vay v#n h�n vì h. không có tài s�n th� ch	p ho5c h. 
ch9ng hy v.ng ���c các ngân hàng th��ng m�i h% tr�.  

  

Khu v�c ngân hàng  
 

Tính t	t c� các ngu-n tín d�ng k� c� ng��i cho vay lãi t� nhân c2ng nh� b�n bè và h. 
hàng, khu v�c tài chính chính th�c chi�m kho�ng g�n hai ph�n ba t ng s# v#n huy ��ng " Vi�t 
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Nam. Trong khu v�c chính th�c, 4 NHTMNN có v� trí chi ph#i (B�ng 5.1). Ngoài ra, Qu$ HTPT 
thay m5t Chính ph� cho vay chính sách, c2ng �ã tr" thành m�t thành viên chính, ��ng th� hai ch� 
sau NHNN&PTNN v' quy mô. Qu$ HTPT cho vay tín d�ng �u �ãi cho các DNNN và các doanh 
nghi�p t� nhân, h% tr� phát tri�n c� s" h� t�ng và qu�n lý các kho�n vay ODA. Ngay c� khi ch�a 
tính ��n Qu$ HTPT, các NHTMNN v3n chi�m 70% t ng tài s�n trong h� th#ng ngân hàng và 
70% t ng giá tr� tín d�ng ngân hàng.  

 

B�ng 5.1:  Quy mô T��ng �#i c�a các 
�nh ch� Tài chính  

 V#n 
i'u l� S# d� n� 

 2003 2004 2003 2004 

4 NHTMNN l�n 14,53 17,37 214,80 296,07 

NHNN&PTNT 5,45 6,14 87,08 123,47 

Vietcombank 2,42 4,03 30,00 46,49 

NH
TPTVN  3,75 3,87 48,09 64,01 

NH Công th��ng VN 2,91 3,33 49,63 62,10 

Qu$ HTPT  5,45 6,14 87,08 123,47 

Ngu�n:  D�a trên s# li�u c�a IMF và NHNN. 
�n v� tính là t� �-ng. Tín d�ng c�a Qu$ HTPT 
bao g-m vay Chính ph�, vay xu	t kh)u ng*n h�n và v#n ODA cho vay l�i.  

 
 Còn có 36 ngân hàng liên doanh, chi�m kho�ng 15% t ng tín d�ng và chi�m 5% t ng v#n 
�i'u l� trong h� th#ng ngân hàng. Khách hàng c�a các ngân hàng liên doanh này ch� y�u là các 
DNVVN. Trong giai �o�n tái c� c	u ngân hàng n!m 2001, có nhi'u ngân hàng liên doanh y�u 
kém. Nh�ng m�t s# ngân hàng l�i tr" thành nh1ng ngân hàng d3n ��u trên th� tr��ng và ���c 
xem là hình m3u chuy�n � i ngân hàng " Vi�t Nam. Các ngân hàng liên doanh �ã t�p trung vào 
c�i thi�n ho�t ��ng, qu�n tr� doanh nghi�p, và minh b�ch c2ng nh� phát tri�n các s�n ph)m và 
d�ch v� m�i " m�t s# phân �o�n th� tr��ng c� th�. /�c tính l�i nhu�n c�a các ngân hàng này s7 
t!ng lên t�i 30% so v�i hi�n nay. Ni'm tin vào k�t qu� ho�t ��ng �ã ���c th� hi�n qua vi�c mua 
bán c  phi�u c�a các ngân hàng này trên th� tr��ng ch�ng khoán không chính th�c di,n ra r	t sôi 
��ng, v�i giá mua bán b�ng 2 ��n 4 l�n m�nh giá.  
 

Có ba nhóm các t  ch�c tín d�ng n��c ngoài ho�t ��ng trong th� tr��ng: các chi nhánh 
ngân hàng n��c ngoài, các ngân hàng liên doanh v�i n��c ngoài và các ngân hàng n��c ngoài. 
Ba nhóm này chi�m t ng c�ng ch� 10% giá tr� tín d�ng ngân hàng. S� phát tri�n h�n ch� c�a các 
nhóm này ch� y�u là do gi�i h�n v' lo�i khách hàng h. có th� ph�c v�, s# l��ng và lo�i ti'n h. 
có th� l�u gi1 và kinh doanh. Có s� khác nhau trong m�c �� h�n ch� áp d�ng cho chi nhánh c�a 
các ngân hàng n��c ngoài. Nh�ng các t  ch�c tín d�ng n��c ngoài này rõ ràng có nh1ng �u th� 
h�n so v�i các t  ch�c tín d�ng trong n��c v' chuyên môn và ngu-n v#n l�n t� các ngân hàng 
m>.  

 Tr��c �ó, các t  ch�c tín d�ng n��c ngoài ch� ���c phép thành l�p ngân hàng liên doanh, 
chi nhánh ho5c v!n phòng ��i di�n. G�n �ây, h. ���c cho phép góp v#n vào các t  ch�c tín d�ng 
hi�n �ang ho�t ��ng ho5c mua c  phi�u c�a các t  ch�c tín d�ng này. Ngân hàng ANZ là ngân 
hàng n��c ngoài ��u tiên ���c phép có 10% c  ph�n tr� giá 27 tri�u �ô la trong m�t ngân hàng c  
ph�n trong n��c (Sacombank). Ngay sau �ó, ngân hàng Standard Chartered �ã tr� 22 tri�u �� mua 
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8.6 % c  ph�n c�a ACB. M�t s# ��n c�a các t  ch�c tín d�ng n��c ngoài xin mua c  ph�n c�a 
các Ngân hàng Vi�t Nam hi�n �ang ch� phê duy�t.  

H� th#ng ngân hàng Vi�t Nam có hai t  ch�c cho vay chính sách: Qu$ HTPT nh� �ã nói 
" trên và Ngân hàng Chính sách xã h�i (NHCSXH). NHCSXH là ngân hàng thay th� cho Ngân 
hàng Ng��i Nghèo c�a Vi�t Nam (VBP), m�t t  ch�c không có chi nhánh bên d��i tr� s" chính 
và ho�t ��ng thông qua các chi nhánh c�a NHNN&PTNT và các t  ch�c qu�n chúng " c	p xã và 
thôn. NHCSXH ���c thành l�p n!m 2002 �� ti�p qu�n nh1ng ch��ng trình cho vay quy mô nh& 
c�a VBP và các ch��ng trình cho vay ch� ��nh khác tr��c �ây do các NHTMNN và các c� quan 
Chính ph� qu�n lý. Ngân hàng này hi�n �ang trong quá trình ti�p nh�n 14 tri�u tài kho�n (c�ng 
v�i n�, v#n, tài s�n, báo cáo và nhân viên) c�a VBP và m�t s# ho�t ��ng c�a NHNN&PTNT. 
NHCSXH có chi nhánh " t	t c� các t�nh và 600 v!n phòng giao d�ch trên c� n��c.  

K� ho�ch c�i cách khu v�c ngân hàng và c�i thi�n ho�t ��ng c�a các NHTMNN b*t ��u 
���c th�c hi�n vào n!m 2001. K� ho�ch này g-m gi�i quy�t các kho�n n� x	u, phân lo�i l�i các 
kho�n vay theo ch	t l��ng tr� n�, trích l�p d� phòng c�n thi�t và ��a t6 l� �� v#n lên ��t m�c 
qu#c t�. K� t� �ó, các NHTMNN �ã có nh1ng thay � i quan tr.ng �� c�i thi�n h� th#ng qu�n lý 
thông tin, th� t�c duy�t v#n, ki�m soát r�i ro tín d�ng và qui trình thu h-i các kho�n n� không tr� 
�úng h�n. Ví d�, ph�n l�n các ngân hàng ��n nay �ã có công ngh� thông tin m�nh h�n r	t nhi'u 
và t	t c� �'u có các s  tay h��ng d3n cung c	p tín d�ng. Vi�c b�m v#n kho�ng 10 nghìn t6  �-ng 
�ã c�ng c# giá tr� tài s�n c�a b#n NHTMNN.  

Tuy nhiên, v3n không rõ là các bi�n pháp tái c� c	u �ó �ã giúp cho b#n ngân hàng này 
tr" nên th�c s� có lãi ch�a. Vi�c gi�i quy�t các kho�n n� x	u tr��c �ây ���c th�c hi�n ch� y�u 
thông qua xoá n�. Hi�n nay, ch	t l��ng các kho�n cho vay m�i không ���c c�i thi�n nhi'u. 
ánh 
giá ch	t l��ng c�a các kho�n vay nói chung không d, dàng; �i'u �ó l�i càng khó h�n trong 
tr��ng h�p c�a Vi�t Nam vì cho ��n r	t g�n �ây, các tiêu chu)n k� toán do các NHTMNN s( 
d�ng v3n ch�a theo các thông l� qu#c t�. D��i �ây là con s# ��c l��ng. Nh�ng ngoài v	n �' liên 
quan ��n s� chính xác c�a các con s# thì rõ ràng là nh1ng kho�n n� x	u m�i ���c t�o ra v�i t#c 
�� g�n nh� b�ng n�u không ph�i là nhanh h�n t#c �� gi�i quy�t (hay �úng h�n là xoá n�) các 
kho�n n� x	u c2.  

Ch	t l��ng cho vay ���c c�i thi�n ít là do k� ho�ch tái c� c	u không ��a ra ���c ��nh 
h��ng theo �u i m�c tiêu l�i nhu�n �� m�nh cho các NHTMNN. N�u nh� ban qu�n lý ngân hàng 
quy�t tâm t#i �a hoá l�i nhu�n, thì h. s7 ph�i ��m b�o sao cho r�i ro tín d�ng ph�i ���c xem xét 
�ánh giá k$ l�:ng " t	t c� m.i c	p. Và chính �i'u �ó s7 làm gi�m s�c ép ph�i cho các d� án có 
hi�u qu� kinh doanh th	p vay. Nh�ng ��nh h��ng theo �u i m�c tiêu l�i nhu�n còn thi�u " c� hai 
c	p. Rõ nét nh	t là " ph�n trên c�a h� th#ng ngân hàng khi NHNNVN v3n can thi�p m�nh vào 
công vi�c qu�n lý hàng ngày c�a các NHTMNN. Th#ng �#c NHNNVN ch�u trách nhi�m b  
nhi�m Ban C# V	n, các v� trí qu�n lý cao nh	t và Ch� t�ch c�a các NHTMNN. Trách nhi�m này 
���c th�c hi�n th��ng xuyên ��n m�c vi�c các cu�c h.p c  �ông th��ng k0 hàng n!m không 
���c ti�n hành " các NHTMNN di,n ra ngày m�t nhi'u h�n. V' b�n ch	t, tình tr�ng này ��n gi�n 
ph�n ánh NHNNVN v3n ch�a th�c s� là m�t ngân hàng trung ��ng. Nói �úng h�n, NHNNVN có 
th� ���c xem nh� m�t B� c� v' th)m quy'n và v� trí c	p b�c.  

Quan tr.ng h�n, " c	p c� s", n�i các quy�t ��nh cho vay ���c th�c hi�n c2ng thi�u ��nh 
h��ng m�nh theo �u i m�c tiêu l�i nhu�n. Hi�n nay, NHNNVN có chi nhánh " t	t c� các t�nh. 
M5c dù các chi nhánh này có ch�c n!ng chính là giám sát các ngân hàng, song nh1ng ng��i lãnh 
��o chi nhánh l�i có quan h� r	t g�n g2i v�i các U6 ban Nhân dân t�nh và ban lãnh ��o các chi 
nhánh NHTMNN t�i các t�nh. M#i quan h� g�n g2i này có th� d3n ��n vi�c các quy�t ��nh cho 
vay tín d�ng s7 h��ng vào các m�c tiêu chung c�a các c	p chính quy'n ��a ph��ng ch� không 
ph�i là vào vi�c t!ng l�i nhu�n c�a các NHTMNN. Các quy�t ��nh cho vay lo�i này bao g-m h% 
tr� nông dân g5p khó kh!n b�ng cách khoanh n� cho h., ho5c h% tr� ��t các m�c tiêu phát tri�n 
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b�ng cách c	p v#n cho các DNNN " t�nh ch�u trách nhi�m th�c hi�n các d� án c� s" h� t�ng ��a 
ph��ng. Các quy�t ��nh này có th� không ���c các c  �ông theo �u i m�c tiêu l�i nhu�n phê 
duy�t, nh�ng r	t d, ���c chính quy'n ��a ph��ng hoan nghênh. 

 

Ch�t l��ng các kho�n vay c$a ngân hàng  

 

S� thi�u tách bi�t gi1a NHNNVN và các NHTMNN và s� g�n g2i gi1a các chi nhánh t�i 
các t�nh c�a các NHTMNN v�i chính quy'n ��a ph��ng trong th�c t� �ã d3n ��n c� ch� y�u kém 
trong �ánh giá ch	t l��ng các ��n xin vay v#n. Các ban Tín d�ng và R�i ro báo cáo tr�c ti�p cho 
H�i �-ng qu�n tr� c�a các NHTMNN �ã ���c thành l�p nh�ng các ban này không ���c trao 
quy'n ra quy�t ��nh tín d�ng. M�t y�u t# không kém ph�n quan tr.ng là không có s� phân tách rõ 
ràng gi1a vi�c t�o kho�n vay th��ng m�i, �ánh giá r�i ro tín d�ng và duy�t cho vay v#n. Cán b� 
qu�n lý chi nhánh tham gia vào m.i quá trình. Và h. có quy'n ra quy�t ��nh khá l�n vì tr�n duy�t 
cho vay c�a h. dao ��ng t� 80 ��n 100 t6 �-ng.  

Vi�c thi�u m�t h� th#ng cho �i�m tín d�ng hi�u qu� c2ng c�n tr" vi�c �ánh giá �úng �*n 
kh� n!ng tr� n� c�a ng��i vay. M5c dù NHNNVN có m�t trung tâm tín d�ng nh�ng b� ph�n này 
ch� ki�m tra thông tin c�a các �#i t��ng vay l�n và các DNNN. M5t khác, m�t s# bi�n pháp k$ 
thu�t �� xem xét các ��n xin vay v#n có v8 ho�t ��ng hi�u qu�. Yêu c�u ph�i có s� t��ng thích 
gi1a k0 h�n ti'n g(i và ti'n cho vay n�m trong h�ng m�c này. R	t nhi'u nhà ��u t� mu#n có 
nh1ng kho�n tín d�ng trung ho5c dài h�n nh�ng ngân hàng không th� �áp �ng yêu c�u này vì các 
kho�n ti'n g(i trung và dài h�n ch� chi�m kho�ng m�t ph�n ba t ng ngu-n l�c c�a các ngân hàng.  

Tho�t nhìn thì t6 l� tr� ���c n� khá cao " Vi�t Nam, song ch� y�u là nh� vi�c dãn n�. Ví 
d�, NHNN&PTNT không coi các kho�n n� khoanh là n� x	u hay n� quá h�n. Ph�i th�a nh�n 
r�ng trong th�c t� r	t khó xi�t n� nên dãn n� các kho�n n� x	u �ôi khi là gi�i pháp duy nh	t c�a 
các ngân hàng. Nh�ng vi�c ch� thanh toán ���c ti'n lãi do v�y c2ng là ch� tiêu x	u v' ch	t l��ng 
c�a các kho�n vay này.  

S� khác bi�t trong phân lo�i các kho�n n� ���c gia h�n là m�t trong nh1ng lý do chính 
c�a s� khác bi�t trong các ��c tính v' các kho�n n� x	u " Vi�t Nam. M�t ph��ng pháp th��ng 
���c áp d�ng là tính b	t k� kho�n vay nào b� quá h�n tr� n� 90 ngày ho5c h�n c2ng nh� b	t k� 
kho�n vay nào ch�a quá h�n ��n 90 ngày nh�ng �ã ���c gia h�n �'u ���c coi là n� x	u. V' th�c 
ch	t ph��ng pháp này �ã ���c áp d�ng trong các cu�c ki�m toán ��c l�p các NHTMNN ���c 
th�c hi�n t� n!m 2000 trong �ó có s( d�ng các tiêu chu)n k� toán qu#c t�. Trong khi �ó, ph��ng 
pháp s( d�ng các tiêu chu)n k� toán c�a Vi�t Nam l�i không tính ��n các kho�n n� ���c gia h�n. 
K�t qu� chính c�a s� khác bi�t trong hai ph��ng pháp này là s� khác bi�t ngày càng l�n gi1a các 
��c l��ng v' các kho�n n� x	u (Hình 5.2).  

 Tuy nhiên, trong th�c t�, s� khác bi�t gi1a hai ph��ng pháp này không rõ ràng nh� trình 
bày " �o�n trên. Phân lo�i kho�n vay trong th� tr��ng m�i n i là quá trình �ang ���c hoàn thi�n. 
Ki�m toán d�a trên các tiêu chu)n k� toán qu#c t� c2ng có nh1ng h�n ch� �áng k�. 
ó là do các 
cán b� ki�m toán thi�u kh� n!ng �ánh giá ���c tài s�n th� ch	p c�a các kho�n vay, thi�u thông 
tin chính xác và k�p th�i v' r�i ro tín d�ng, không �� thông tin v' các kho�n n� n�m ngoài b�ng 
cân �#i tài s�n, và không �� tài li�u v' các kho�n vay ���c gia h�n ho5c ���c tái c	p v#n. S# 
l��ng gia t!ng các kho�n vay cho các DNVVN v#n có �� r�i ro cao h�n các doanh nghi�p l�n 
càng làm t!ng thêm tính không ch*c ch*n.  

Vi�c ban hành Quy�t ��nh s# 493 vào tháng T� n!m 2005 là m�t b��c ti�n quan tr.ng �� 
��a vi�c phân lo�i kho�n vay và các thông l� cho vay c�a Vi�t Nam g�n h�n v�i các tiêu chu)n 
qu#c t�. Quy�t ��nh 493 th�c s� tuân theo các tiêu chu)n k� toán qu#c t�, m5c dù s7 c�n ��n 3 
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n!m �� chuy�n các �ánh giá ��nh l��ng (trên c� s" s# ngày quá han tr� n�) sang các �ánh giá 
��nh tính chi ti�t h�n. Tình hình th�c hi�n ban ��u Quy�t ��nh này cho th	y s# l��ng các kho�n 
n� x	u cao h�n r	t nhi'u so v�i s# l��ng ��c tính theo các tiêu chu)n k� toán c2 c�a Vi�t Nam, 
m5c dù con s# này không cao nh� con s# d�a trên các tiêu chu)n k� toán qu#c t�. S� khác bi�t 
còn l�i ch� y�u là do các h�n ch� nêu " trên, trong �ó thông tin không ��y �� d3n ��n nh1ng �ánh 
giá mang tính ch� quan. 
� phân tích sâu h�n s� khác bi�t này có th� c�n xem xét k$ tài li�u v' 
kho�n vay m�i có th� xác ��nh chính xác �i�m khác bi�t gi1a các k�t qu� thu ���c c�a các cán b� 
ki�m toán s( d�ng các tiêu chu)n k� toán qu#c t� và các cán b� c�a NHNNVN ch�u trách nhi�m 
áp d�ng Quy�t ��nh 493.  Song Quy�t ��nh 493 rõ ràng là m�t b��c �i �úng h��ng. N�u ���c áp 
d�ng nh	t quán, Quy�t ��nh này s7 t�o ra s�c ép �áng k� �#i v�i các NHTMNN nh�m nâng cao 
ch	t l��ng các kho�n cho vay c�a h.. Áp l�c này b� gi�m �i nhi'u khi s( d�ng ph��ng pháp khá 
n��ng nh> c�a tiêu chu)n k� toán Vi�t Nam.  

 

Hình 5.2: N� x	u tính trên t ng tín d�ng  
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Ngu�n:  D�a trên s# li�u c�a NHNNVN và NHTG. S# li�u v' n� 

x	u c�a b#n NHTMNN chính, th� hi�n b�ng ph�n tr!m 
trong t ng s# d� tín d�ng. 

 

C�n chi phí bao nhiêu �( gi�i quy�t v�n �) này? 

 

 S# l��ng l�n các kho�n n� x	u  c�a các NHTMNN t�o ra gánh n5ng cho ngân sách. 
Ngay c� khi gi� ��nh m�t k� ho�ch c�i cách h� th#ng ngân hàng quy�t li�t h�n có th� ���c th�c 
hi�n trong ng*n h�n và trung h�n và k� ho�ch này s7 c�i thi�n nhanh chóng ch	t l��ng c�a các 
kho�n cho vay m�i thì v3n ph�i có ai �ó ch�u t n th	t t� các quy�t ��nh cho vay kém ch	t l��ng 
���c th�c hi�n trong quá kh�. Và " m�c �� nào �ó thì ng��i �ó c2ng chính là ng��i n�p thu� 
thông qua ngân sách nhà n��c. Nh�ng gánh n5ng ngân sách �ó là bao nhiêu? M5c dù s# l��ng 
các kho�n n� x	u trong t ng s# l��ng tín d�ng là m�t thông tin quan tr.ng �� tr� l�i câu h&i này 
nh�ng �i'u �ó là ch�a ��. Vi�c phân lo�i các kho�n cho vay thành khó �òi và không khó �òi 
không tính ��n s� khác bi�t trong t6 l� thu h-i v#n t� m	t hoàn toàn ��n thu h-i ��. H�n n1a, b	t 
k� m�t k� ho�ch c� c	u l�i khu v�c ngân hàng nào c2ng �òi h&i t6 l� �� v#n c�a các NHTMNN 
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���c gia t!ng lên m�c qu#c t�, �5c bi�t n�u các ngân hàng này s7 c  ph�n hoá. 
i'u �ó c2ng có 
ngh4a là l�i thêm gánh n5ng cho ngân sách.   

 Quy�t ��nh s# 493 ��a ra m�t xu	t phát �i�m v�a ph�i �� n*m b*t s� chuy�n � i d�n d�n 
trong t6 l� thu h-i c�a các kho�n cho vay khó �òi. Theo quy�t ��nh này, các ngân hàng c�n ph�i 
d� phòng 5% giá tr� các kho�n vay quá h�n d��i 90 ngày. T6 l� d� phòng t!ng lên 20% cho các 
kho�n vay quá h�n t� 90 ��n 180 ngày và 50% cho các kho�n vay quá h�n t�i 360 ngày và t�i 
100% n�u trên m�t n!m. Các kho�n vay hi�n ���c tr� lãi ��y �� nh�ng �ã ���c gia h�n ���c tính 
nh� các kho�n vay quá h�n t� 90 ��n 180 ngày. T6 l� d� phòng là nh�m ph�n ánh k0 v.ng v' 
thi�t h�i trung bình (thu�t ng1 xác su	t) c�a các kho�n vay trong t�ng kho�n m�c. Các t6 l� này 
có th� không th�c s� t��ng thích v�i t6 l� thu h-i v#n có th� có " Vi�t Nam mà �òi h&i Quy�t 
��nh s# 493 ph�i ���c �i'u ch�nh d�n d�n. Nh�ng các t6 l� này d�a trên kinh nghi�m qu#c t� và 
do �ó có th� ���c s( d�ng �� ��a ra ��c tính s� b� nh1ng m	t mát mà b#n NHTMNN có th� 
ph�i ch�u.  

 Các l�n ki�m toán ��c l�p s( d�ng các tiêu chu)n k� toán qu#c t� ���c th�c hi�n " các 
NHTMNN cung c	p thông tin v' c� c	u danh m�c cho vay c�a các ngân hàng này trong vi�c 
ch�m tr� lãi. R	t ti�c là m�c �� phân tách không ph�i lúc nào c2ng phù h�p v�i vi�c phân tách 
quy ��nh trong Quy�t ��nh 493. Ví d�, m�t s# l�n ki�m toán ��c l�p d�a trên các tiêu chu)n k� 
toán qu#c t� có th� gom các kho�n vay quá h�n d��i 90 ngày v�i các kho�n vay quá h�n d��i t� 
90 ��n 180 ngày. Trong các tr��ng h�p nh� v�y, gi� thi�t an toàn là ��a t	t c� các kho�n vay vào 
các ph�m trù r�ng h�n, coi các kho�n vay này thu�c ph�n r�i ro cao h�n (nh� quá h�n t� 90 ��n 
180 ngày). H�n n1a, ph�n l�n các l�n ki�m toán ��c l�p các NHTMNN g�n �ây nh	t là ki�m toán 
cho n!m 2003. K� t� �ó, l��ng tín d�ng �ã gia t!ng �áng k� m5c dù v�i t#c �� khác nhau trong 
m%i m�t NHTMNN. 
� n*m b*t ���c các xu h��ng này, c� c	u kho�n vay c�a b#n NHTMNN 
���c �ánh tr.ng s# theo m�c d� n� tín d�ng c�a h. tính ��n cu#i n!m 2004. K�t qu� là m�t b�ng 
c� c	u t ng t ng h�p (��c tính) c�a danh m�c ��u t� c�a các NHTMNN theo ch	t l��ng tín d�ng 
tính ��n cu#i n!m 2004. 

 Khi áp d�ng t6 l� d� phòng theo Quy�t ��nh s# 493 vào c� c	u ��c tính này cho th	y k0 
v.ng th	t thoát là kho�ng 13,3% t ng d� n� tín d�ng. C�n l�u ý r�ng con s# này ít h�n t� l� n� 
x	u  trong t ng d� n� tín d�ng vì nó ph�n ánh k0 v.ng không ph�i t	t c� các kho�n n� x	u  �'u b� 
m	t hoàn toàn. T6 l� trích l�p d� phòng trung bình c2ng có th� ���c áp d�ng �#i v�i các kho�n 
m�c n�m ngoài b�ng cân �#i tài s�n, v�i gi� ��nh r�ng nh1ng kho�n m�c này b�ng 15% con s# 
mà các cu�c ki�m toán ��c l�p s( d�ng các tiêu chu)n k� toán qu#c t� ghi nh�n ���c. 
� ��m 
b�o th�n tr.ng, t ng s# trích l�p d� phòng (cho các kho�n m�c trong và ngoài b�ng cân �#i tài 
s�n) ���c t!ng lên 50%. Gánh n5ng ngân sách tr�c ti�p c�a các kho�n cho vay khó �òi có th� 
���c ��c tính b�ng kho�n thi�u h�t gi1a d� phòng b*t bu�c và d� phòng th�c t� c�a các 
NHTMNN.  

Nh�ng còn có m�t gánh n5ng ngân sách gián ti�p n1a là thi�u h�t gi1a m�c v#n th�c t� 
c�a các NHTMNN và m�c v#n h. ph�i có theo  tiêu chu)n qu#c t�. M�t Quy�t ��nh khác ���c 
ban hành n!m 2005 �ã t!ng m�c v#n lên 8% t ng tài s�n và cho các t  ch�c tín d�ng 3 n!m �� 
�áp �ng tiêu chu)n m�i này. Tt6 l� �� v#n 8% do �ó ���c s( d�ng làm m�c tiêu �� tính toán 
gánh n5ng ngân sách th� hai này. T ng thi�u h�t trong d� phòng b*t bu�c và trong yêu c�u v' tái 
c	p v#n chi�m kho�ng 8% GDP c�a Vi�t Nam. 


ây là con s# �áng k� mà không th� huy ��ng ���c trong m�t ho5c hai n!m ngay k� c� 
có m�t n% l�c c�i t  h� th#ng ngân hàng ��y quy�t tâm. Có l7 s7 phù h�p h�n khi gi� ��nh r�ng 
Chính ph� ph�i phát hành trái phi�u và chuy�n l��ng ti'n huy ��ng �ó cho các NHTMNN khi 
các ngân hàng này c�i cách. 
i'u �ó có th� làm t!ng t ng giá tr� n� c�a Chính ph� Vi�t Nam. 
M�t �ánh giá tính b'n v1ng c�a kho�n n� Chính ph� do NHTG và IMF �-ng ti�n hành �ã th( 
��c tính xem kho�n n� này có th� t#i �a là bao nhiêu. 
ánh giá này gi� ��nh vi�c phát hành trái 
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phi�u Chính ph� �� h% tr� các NHTMNN có th� ph�i tr�i dài trong n!m n!m c�a K� ho�ch phát 
tri�n kinh t� xã h�i t�i (KHPTKTXH). 
ánh giá này c2ng gi� ��nh n'n kinh t� Vi�t Nam ti�p t�c 
t!ng tr�"ng nh� �ã t!ng tr�"ng trong nh1ng n!m g�n �ây " m�c kho�ng 7,5% m�t n!m. Gi� s( 
qu�n lý kinh t� v4 mô v3n " m�c th�n tr.ng v�i thâm h�t ngân sách gi�m d�n xu#ng ��n m�c 
1,5% GDP vào n!m 2010. Theo nh1ng gi� thi�t này, n� Chính ph� có th� t!ng t� m�c 41,2% 
GDP hi�n nay lên 48,7% GDP vào n!m 2010 (Hình 5.3). Ng��c l�i, n�u các NHTMNN làm !n 
t#t và không t�o ra các kho�n n� cho ngân sách thì t ng giá tr� n� c�a Chính ph� có th� duy trì " 
m�c g�n nh�  n ��nh là 42,4% GDP vào n!m 2010. 

; m�c �� nào �ó, nh1ng con s# này ch�a hoàn toàn chính xác vì m�t ph�n l�n các kho�n 
n� c�a Chính ph� Vi�t Nam là các kho�n vay �u �ãi. 
i'u �ó có ngh4a là giá tr� hi�n t�i th�c c�a 
các ngh4a v� n� dài h�n mà Chính ph� ph�i tr� ít h�n r	t nhi'u so v�i hi�n giá c�a nó. Tính theo 
giá hi�n t�i, gánh n5ng c�i cách các NHTMNN có th� làm t!ng n� Chính ph� t� 28% GDP hi�n 
nay lên 35,2% GDP n!m 2010. Con s# này là cao nh�ng v3n " m�c có th� ki�m soát ���c. 
Ng��c l�i, vi�c ch�m c�i cách các NHTMNN có th� d3n ��n m�t gánh n5ng ngân sách l�n h�n 
nhi'u. Ngay c� khi duy trì t� l�  n ��nh các kho�n n� x	u  trong t ng tín d�ng có th� v3n làm gánh 
n5ng ngân sách gia t!ng vì tín d�ng t!ng tr�"ng nhanh h�n nhi'u so v�i GDP.   

 Vi�c �ánh giá ngh4a v� ngân sách phát sinh t� các kho�n n� x	u gi� ��nh r�ng các t6 l� 
trích l�p d� phòng theo Quy�t ��nh 493 là m�t ��c tính t#t v' m	t mát c�a các kho�n cho vay 
trong các h�ng m�c khác nhau. 
i'u �ó có nh� v�y hay không s7 ph� thu�c r	t nhi'u vào kh� 
n!ng t�ch biên và phong to� tài s�n c�a các con n� không tr� �úng k0 h�n. Cho ��n nay, kinh 
nghi�m trong l4nh v�c này khá th	t v.ng. N% l�c c�i cách các NHTMNN b*t ��u vào n!m 2001 
d3n ��n vi�c thành l�p các công ty qu�n lý tài s�n (CTQLTS) " m%i NHTMNN. M�c �ích c�a các 
CTQLTS là n% l�c thu h-i n� và cu#i cùng là thanh lý các con n� x	u. Nh�ng trong th�c t�, bi�n 
pháp này không hi�u qu�. 
ó là do các CTQLTS c2ng g5p cùng nh1ng v	n �' nh� chính các 
NHTMNN g5p ph�i, t�c là h. không th� phong to� t�i s�n c�a các con n� x	u, �5c bi�t khi các 
con n� này là các DNNN và tài s�n “c�a các doanh nghi�p này” th�c ra là c�a nhà n��c.  

 

Hình 5.3: N� Nhà n��c theo th�i gian 

20

25
30

35
40

45
50

55

2005 2006 2007 2008 2009 2010

%
 G

D
P

N� (NPV) N� (giá tr� danh ngh$a)
Ngh$a v n� (NPV) Ngh$a v n� (giá tr� danh ngh$a)

 
   Ngu�n:  IMF (2005).  S# li�u d�a trên m�t s# k�ch b�n ���c l�a ch.n theo 

�ánh giá chung c�a IMF và NHTG v' tính b'n v1ng n�. 

  

 Tuy nhiên, có l7 v3n gi�i quy�t ���c nhi'u con n� x	u và vi�c thu h-i tài s�n v3n kh� thi 
m5c dù ph�i dùng các bi�n pháp khác. Các doanh nghi�p Vi�t Nam nói chung không b� n� n�n 
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quá nhi'u, và �i'u �ó cho th	y h. d�a nhi'u vào ph�n lãi không chia làm ngu-n v#n. Nh� v�y 
không ph�i t	t c� các con n� ch�m tr� th�c s� không th� tr� ���c lãi. Quan tr.ng không kém, 
kinh nghi�m c�a m�t s# chi nhánh NHTMNN " các t�nh c2ng giúp hé m" kh� n!ng thành công 
trong vi�c t�ch biên tài s�n. M�t nghiên c�u ���c th�c hi�n " ba t�nh do B� TNMT và SIDA ti�n 
hành cho th	y áp l�c bu�c ng��i vay ph�i t� bán �	t và  h�p tác ch5t ch7 v�i chính quy'n ��a 
ph��ng là m�t bi�n pháp hi�u qu� �� ��m b�o n� ���c tr�. Vi�c các ngân hàng ng�n ng�i vi�n 
��n h� th#ng pháp lý cho th	y c�n ph�i d�a vào các h� th#ng phi toà án khác �� c�:ng ch� vi�c 
th�c hi�n ngh4a v� n� và t�ch thu tài s�n n�u c�n thi�t.  

  

Th% tr�!ng v�n  

 

Vi�c phát tri�n m�t th� tr��ng tín d�ng hi�u qu�, có kh� n!ng chuy�n ngu-n l�c t�i các 
doanh nghi�p và d� án ho�t ��ng hi�u qu� nh	t, là n�i dung chính trong ch��ng trình phát tri�n 
kinh doanh. Tuy nhiên còn có nh1ng khía c�nh khác c�a vi�c phát tri�n khu v�c tài chính, không 
liên quan tr�c ti�p t�i tín d�ng ngân hàng, nh�ng c2ng h�t s�c quan tr.ng �#i v�i s� s#ng còn c�a 
doanh nghi�p.  Trong s# �ó, vi�c phát tri�n kinh doanh �òi h&i ph�i có các s�n ph)m cho thuê và 
b�o hi�m, qu$ ��u t� và tài chính th��ng m�i.  Trong khi th� tr��ng b�o hi�m n" r� trong nh1ng 
n!m g�n �ây, thì các d�ch v� tài chính khác l�i phát tri�n kém.  ; m�c �� nào �ó, �i'u này ph�n 
ánh m�t th�c t� là Vi�t Nam v3n là n��c có thu nh�p th	p, v�i trình �� tài chính h�n ch�. Các 
kho�ng cách s7 ph�i d�n ���c thu h>p l�i nh� t!ng tr�"ng kinh t�. Tuy nhiên, c2ng có nh1ng l4nh 
v�c ch*c ch*n c�n có s� can thi�p c�a Chính ph� �� ��t ���c ti�n b� nhi'u h�n n1a.  Th� tr��ng 
ch�ng khoán và th� tr��ng trái phi�u n�m trong s# �ó. 

Th� tr��ng ch�ng khoán c�a Vi�t Nam v3n khá nh& ngay c� khi so sánh v�i các tiêu 
chu)n c�a 
ông Nam Á (B�ng 5.2). Th� tr��ng g-m hai trung tâm giao d�ch chính th�c " thành 
ph# H- Chí Minh và Hà N�i, ho�t ��ng nh� các ��n v� phi kinh doanh tr�c thu�c U6 Ban Ch�ng 
Khoán Nhà n��c (UBCKNN). Trung tâm giao d�ch thành ph# H- Chí Minh b*t ��u ho�t ��ng 
vào tháng 7 n!m 2000 ch� v�i 2 công ty y�t danh. 
�n gi1a n!m 2005, trung tâm này c2ng ch� có 
v&n v>n 30 công ty, 249 trái phi�u phát hành, và m�t qu$ �óng ���c y�t danh trên th� tr��ng vào 
cu#i n!m 2005. T ng l��ng v#n c�a th� tr��ng là 5,9 nghìn t6 �-ng �#i v�i ch�ng khoán y�t 
danh, 33,7 nghìn t6 �-ng �#i v�i trái phi�u phát hành và 0,3 nghìn t6 �-ng �#i v�i qu$ ��u t�. 
Trung tâm giao d�ch " Hà N�i ���c thành l�p vào tháng 3 n!m 2005 v�i m�c �ích ph�c v� các 
doanh nghi�p v�a và nh&. Các công ty có th� ���c y�t danh t�i trung tâm giao d�ch Hà N�i n�u 
có ít nh	t 5 t6 �-ng v#n pháp ��nh và 50 c  �ông và làm !n có lãi trong n!m tr��c. Cho ��n nay, 
trung tâm giao d�ch Hà N�i �ã th�c hi�n hai cu�c �	u giá c  phi�u l�n ��u ra công chúng và ba 
l�n �	u giá trái phi�u Chính ph�.  

 

B�ng 5.2: Th� tr��ng ch�ng khoán nh& 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005e 

Tài kho�n giao d�ch cá nhân 2.870 8.703 13.398 15.569 21.402 24.000 

Tài kho�n giao d�ch t  ch�c 38 71 122 166 193 250 

Ch�ng khoán ���c niêm y�t 5 10 20 26 26 30 

T�p trung v#n trên th� tr��ng  n.a. n.a. n.a. 2.3 3.8 5.9 

Kh#i l��ng mua bán  3.641 19.028 35.795 28.024 72.894 82.300 

   Ngu�n: UBCKNN.  
�n v� ti'n t� tính b�ng nghìn t6. 
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Ho�t ��ng c�a th� tr��ng th� c	p �#i v�i các trái phi�u y�t danh v3n ch�a b*t ��u " Hà 
N�i nh�ng �ã ch�m b*t ��u " Thành ph# H- Chí Minh. Có m�t s� ngo�i l� trong n!m ��u tiên 
sau khi trung tâm giao d�ch t�i Thành ph# H- Chí Minh khai tr��ng khi ho�t ��ng c�a th� tr��ng 
���c khích l� b"i ��u t� n��c ngoài. K�t qu� là ch� s# h%n h�p ��t 571 vào tháng Sáu n!m 2001. 
Nh�ng s� bùng n  này nhanh chóng ch	m d�t d3n ��n s� �i'u ch�nh m�nh trên th� tr��ng. Hi�n 
nay, giá tr� giao d�ch hàng ngày là kho�ng 3,9 t6 �-ng c  phi�u và 78,4 t6 �-ng trái phi�u. 

 Trong s# 30 công ty y�t danh t�i trung tâm giao d�ch Thành ph# H- Chí Minh, 29 công ty 
tr��c �ây là nh1ng DNNN th�c hi�n bán c  phi�u ra ngoài th� tr��ng trong k� ho�ch c  ph�n hoá 
tr��c khi chính th�c y�t danh. R	t ít công ty s( d�ng th� tr��ng ch�ng khoán làm c� s" t!ng v#n 
thông qua bán c  phi�u ban ��u ra ngoài th� tr��ng. Ngoài ra, ph�n l�n các trung gian môi gi�i 
trên th� tr��ng có quan h� ch5t ch7 v�i các t  ch�c tài chính c�a nhà n��c. Th� tr��ng hi�n có 13 
công ty ch�ng khoán, m�t công ty qu�n lý qu$, ba ngân hàng l�u ký ch�ng khoán và m�t ngân 
hàng thanh toán. Trong s# 13 công ty ch�ng khoán, có 7 công ty là hoàn toàn thu�c s" h1u c�a 
các ngân hàng th��ng m�i và m�t thu�c s" h1u c�a công ty b�o hi�m c�a nhà n��c.  

 Trong khi �ó, m�t th� tr��ng ch�ng khoán không chính th�c (OTC) ���c phát tri�n m�nh 
m7 h�n nhi'u. Hi�n t�i, ��c tính giá tr� c�a nó t��ng ���ng v�i g�n b#n ��n n!m l�n giá tr� c�a 
hai trung tâm giao d�ch chính th�c. Th� tr��ng OTC này ���c th�c s� hình thành nh� m�t s�n 
ph)m ph� c�a quá trình c  ph�n hoá ngay c� tr��c khi trung tâm giao d�ch Thành ph# H- Chí 
Minh ���c m". Theo th�i gian, quá trình này �ã t�o ra ��n 300.000 c  �ông, ch� y�u là các công 
nhân c�a các doanh nghi�p nhà n��c không có th� tr��ng �� làm cho c  phi�u c�a h. có tính 
thanh kho�n. Theo m�t ��c tính, có kho�ng 750 công ty ���c c  ph�n hoá, kho�ng 30 ngân hàng 
c  ph�n và kho�ng 100 CTCP có c  phi�u ���c giao d�ch trên th� tr��ng OTC. 

 Có hai nhóm trung gian ho�t ��ng trên th� tr��ng phi chính th�c này. Lo�i th� nh	t 
chi�m kho�ng 60 ��n 80 môi gi�i ch�ng khoán ��c l�p, không có gi	y phép. M�t s# buôn bán 
ch�ng khoán làm ngh' ph� nh�ng ngh' chính là làm vi�c cho các t  ch�c tài chính k� c� các công 
ty môi gi�i chính th�c. M�t môi gi�i không có gi	y phép �i�n hình có kho�ng 10 khách hàng 
th��ng xuyên trong s# kho�ng 100 nhà ��u t�. Nhóm th� hai bao g-m nh1ng nhà môi gi�i ���c 
c	p phép môi gi�i ch�ng khoán " b	t k� th� tr��ng nào trong hai trung tâm giao d�ch nh�ng c2ng 
là nh1ng ng��i tham gia môi gi�i ch�ng khoán không y�t danh trên th� tr��ng OTC 

Hi�n t�i, Chính ph� �ang n% l�c thúc �)y ho�t ��ng c�a th� tr��ng ch�ng khoán chính 
th�c. Tháng Tám n!m 2005, Chính ph� �ã ch� th� các DNNN ���c c  ph�n hoá nhanh chóng y�t 
danh t�i hai trung tâm giao d�ch " Hà N�i và Thành ph# H- Chí Minh. Trên c� s" th( nghi�m, 
gi	y phép c2ng ���c c	p cho sáu công ty ��u t� n��c ngoài �� các công ty này chuy�n sang các 
CTCP. Ngoài ra, Chính ph� �ã cam k�t h% tr� thành l�p và phát tri�n các qu$ ��u t� trong n��c 
và n��c ngoài . Và t� tháng 9/2005, nhóm các t  ch�c và cá nhân n��c ngoài có th� gi1 t�i 49% 
t ng s# c  ph�n c�a m�t công ty so v�i 30% tr��c �ây. M5c dù �ây là nh1ng b��c ti�n �áng 
khích l� nh�ng �� hi�u t�i sao th� tr��ng OTC l�i phát ��t trong khi th� tr��ng ch�ng khoán chính 
th�c l�i suy y�u �òi h&i ph�i xem xét k$ h�n s� khác bi�t c�a hai th� tr��ng này (Khung 5.2). 

 Tuy nhiên, ph�i th�a nh�n r�ng t!ng v#n b�ng bán c  ph�n s7 không ph�i là ngu-n v#n 
lâu dài cho h�u h�t các DNVVN " Vi�t Nam. Quy mô t#i thi�u c�n có �� m�t công ty có th� bán 
c  ph�n ra th� tr��ng ho5c ��n gi�n là �� y�t danh c2ng l�n h�n r	t nhi'u so v�i quy mô c�a ph�n 
l�n các doanh nghi�p t� nhân. 
#i v�i ph�n l�n các DNVVN, khu v�c ngân hàng, các ngu-n c	p 
v#n phi chính th�c và có th� cho thuê s7 là nh1ng cách ti�p c�n v#n chính. Còn �#i v�i các doanh 
nghi�p l�n h�n, vi�c phát tri�n m�t th� tr��ng c  phi�u ho�t ��ng hi�u qu� ph�i là �u tiên.  

 B��c th� nh	t theo h��ng này là vi�c phát tri�n th� tr��ng trái phi�u Chính ph� n!ng 
��ng. Th� tr��ng này s7 ph�c v� nhi'u m�c �ích khác nhau. Nó cho phép Chính ph� tài tr� thâm 
h�t ngân sách v�i chi phí th	p; nó cung c	p cho các nhà ��u t� các công c� ti�t ki�m trung h�n 
��n dài h�n an toàn và có tính thanh kho�n cao; và nó là c� s" cho c� c	u lãi su	t theo k0 h�n c�a 
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các t6 l� lãi su	t trong n��c. Vi�c chuy�n ��y tranh cãi c�a UBCKNN t� m�t c� quan ��c l�p 
sang m�t ��n v� tr�c thu�c BTC có th� ph�n ánh t�m quan tr.ng c�a vi�c phát tri�n m�t th� 
tr��ng trái phi�u Chính ph�. Chi�m kho�ng 3% GDP, th� tr��ng này �ã l�n h�n th� tr��ng c  
phi�u. Ví d�, n!m 2004, mua bán trái phi�u chi�m g�n 90% t ng s# giao d�ch t�i trung tâm giao 
d�ch Thành ph# H- Chí Minh. M�t s# công ty ch�ng khoán có gi	y phép th�c s� �ã thu ���c 
ph�n l�n l�i nhu�n t� vi�c làm trung gian mua bán trái phi�u. Cho ��n nay, có h�n 100 l��t phát 
hành trái phi�u kho b�c m�t n!m. Qu$ HTPT, Qu$ ��u t� phát tri�n �ô th� Thành ph# H- Chí 
Minh (HIFU) và T ng Công ty D�u Khí Vi�t Nam n�m trong s# các nhà phát hành trái phi�u 
khác " Vi�t Nam. Th� tr��ng trái phi�u công ty h�u nh� v3n ch�a t-n t�i.  
  

 

Khung 5.2:  S� giao d%ch ch-ng khoán và Th% tr�!ng OTC 
  

 S" giao d�ch ch�ng khoán chính th�c và th� tr��ng OTC " Vi�t Nam khác nhau ít nh	t trên ba 
khía c�nh. 
ó là: tính ch	t c�a các công ty có ch�ng khoán ���c giao d�ch, m�c �� công khai thông tin 
v' tình hình ho�t ��ng c�a các công ty này, và các nguyên t*c ch� ��o �#i v�i trung gian th� tr��ng. 
Nh1ng n% l�c hi�n nay t� phía Chính ph� nh�m phát tri�n th� tr��ng giao d�ch ch�ng khoán chính th�c 
�ang t�p trung vào khía c�nh th� nh	t. Nh1ng cân nh*c v' tính minh b�ch th��ng ���c kêu g.i thì 
nghiêng v' phía t!ng c��ng khía c�nh th� hai. Khía c�nh th� ba ph�n nào d��ng nh� b� b& quên cho t�i 
th�i �i�m này.  

 Nhìn chung, các ý ki�n th#ng nh	t cho r�ng m�c �� h	p d3n c�a 30 công ty ���c niêm y�t trên 
s" giao d�ch ch�ng khoán Thành ph# H- Chí Minh là ch�a cao. Trong khi �ó, có r	t nhi'u công ty ho�t 
��ng r	t v1ng ch*c trong s# 6.700 công ty c  ph�n cho ��n nay �ã �!ng ký " Vi�t Nam. Vi�c mua bán 
trên th� tr��ng OTC ch� y�u là v�i m�t s# công ty c  ph�n ���c công chúng Vi�t Nam �ánh giá là 
“t#t”, ví d� nh� Vinamilk. 
�a thêm nh1ng công ty “t#t” này vào th� tr��ng ch�ng khoán chính th�c s7 
giúp cho th� tr��ng tr" nên h	p d3n h�n. 
ây c2ng là m�t m�c tiêu mà Chính ph� �ang c# g*ng ph	n 
�	u th�c hi�n.  

 Tuy nhiên, �� ���c niêm y�t trên th� tr��ng ch�ng khoán chính th�c, các công ty c�n ph�i �áp 
�ng m�t s# yêu c�u công khai thông tin c� th�. Nh1ng yêu c�u này là m�t c�n tr" �#i v�i nh1ng công ty 
mu#n duy trì các tài kho�n không rõ ràng, ch� y�u vì lý do �óng thu�. Các công ty s7 không có ��ng c� 
khuy�n khích m�nh trong vi�c tham gia vào th� tr��ng ch�ng khoán chính th�c ch�ng nào các tiêu 
chu)n minh b�ch doanh nghi�p nói chung v3n còn th	p. Có th� l�p lu�n r�ng c�n ph�i có nh1ng yêu c�u 
niêm y�t th�m chí còn cao h�n �� thu hút các nhà ��u t� vào th� tr��ng ch�ng khoán chính th�c. Tuy 
nhiên, nh1ng nhà môi gi�i ch�ng khoán không có �!ng ký trên th� tr��ng OTC cho r�ng h. không g5p 
ph�i khó kh!n gì �5c bi�t do thi�u công khai thông tin. Nâng cao tiêu chu)n minh b�ch doanh nghi�p 
nói chung (t��ng ph�n v�i yêu c�u công khai thông tin �#i v�i các doanh nghi�p niêm y�t) nh� �ó có 
th� �)y m�nh th� tr��ng ch�ng khoán chính th�c. Trên th�c t�, vi�c niêm y�t nh� �ó có th� tr" nên nh> 
nhàng h�n �#i v�i doanh nghi�p, xét trên khía c�nh t��ng �#i. 

 
i'u cu#i cùng và không kém quan tr.ng, là th� tr��ng OTC có �5c �i�m linh ho�t trong giao 
d�ch kinh doanh, trong khi th� tr��ng ch�ng khoán chính th�c l�i áp d�ng các quy t*c c�ng nh*c. Các 
giao d�ch " Trung tâm giao d�ch ch�ng khoán Thành ph# H- Chí Minh ���c th�c hi�n thông qua các 
phiên �	u giá ��nh k0 trong các ngày làm vi�c trong tu�n ti�n hành theo hai phiên, t� 9:00 - 9:20 sáng 
và t� 10:00 - 10:30 sáng, và thông qua các giao d�ch th� c	p t� 10:30 - 11:00 sáng.  Bên bán ���c yêu 
c�u ph�i ký qu$ ch�ng khoán thông qua m�t nhà môi gi�i ch�ng khóan tr��c khi �5t l�nh, trong khi 
bên mua ph�i ký qu$ ít nh	t 70% (có khi là 100%) giá tr� l�nh mua. Trong tr��ng h�p hai kho�n ký qu$ 
chênh l�ch nhau thì giao d�ch không ���c th�c hi�n. Nh� có nh1ng yêu c�u nghiêm ng5t này mà th� 
tr��ng ch�ng khoán chính th�c không b� giao d�ch th	t b�i. Tuy nhiên � i l�i hi�u qu� v' doanh s# và 
s# l��ng mua bán l�i b� �nh h�"ng.  
 

Ngu�n:  Theo DFC (2005), Nick J. Freeman (2004) và NHTG (2005b). 



 

 

 

6. TH� TR�	NG ��T �AI 
 

  

  

Th� tr��ng �	t �ai �ã b*t ��u hình thành " Vi�t Nam, m5c dù công vi�c xác ��nh quy'n 
s( d�ng �	t chính th�c v3n còn ch�a ���c hoàn ch�nh. Nhi'u giao d�ch v3n di,n ra dù không có 
gi	y t� h�p pháp, ��n gi�n là vì cán b� " ��a ph��ng và hàng xóm �'u bi�t �	t �ai hay b	t ��ng 
s�n nào “thu�c v'” ai, và có th� làm tr.ng tài phân x( trong tr��ng h�p có tranh ch	p. T� góc �� 
này, vi�c không có quy'n s" h1u chính th�c không có gì xung kh*c v�i s� phát tri�n c�a th� 
tr��ng. Tuy nhiên, vi�c xác nh�n ch� quy'n �	t �ai c�n ph�i ���c t!ng c��ng hi�u qu� h�n. 
GCNQSD
 �	t có th� �em �i th� ch	p �� vay tín d�ng, và vi�c không ���c ti�p c�n v�i ngu-n 
v#n ���c coi là m�t trong nh1ng tr" ng�i chính �#i v�i vi�c phát tri�n kinh doanh " Vi�t Nam. 
Quy'n s" h1u tài s�n c2ng t�o c� s" v1ng ch*c cho vi�c phát tri�n th� tr��ng b	t ��ng s�n. Trên 
góc �� xã h�i, quy'n s" h1u tài s�n có th� giúp h�p th�c hóa tình tr�ng c�a ng��i dân nh�p c� 
vào thành th�, nh1ng ng��i v3n ���c �!ng ký là các “c� dân t�m trú” cho dù �ã s#ng " thành ph# 
nhi'u n!m, th�m chí nhi'u ch�c n!m. Tuy nhiên, ��ng thái c�a th� tr��ng b	t ��ng s�n trong 
nh1ng n!m g�n �ây c2ng cho th	y ch� có xác nh�n quy'n s" h1u v3n ch�a �� �� ��m b�o tính 
hi�u qu�. C�n ph�i ki�m soát ���c các “bong bóng” giá c� b	t ��ng s�n b�ng cách làm cho các 
giao d�ch mang tính ��u c� tr" nên khó kh!n h�n, nh� Chính ph� Vi�t Nam g�n �ây �ã th�c hi�n. 
M�t s# v	n �' khó kh!n nh	t, ví d� nh� t�o �i'u ki�n d-n �i'n � i th(a �	t nông nghi�p, c� c	u 
l�i �	t r�ng c�a nhà n��c, h% tr� công tác qu�n lý �	t �ai d�a trên c�ng �-ng " vùng �-ng bào 
dân t�c thi�u s#, và thu h-i l�i �	t nhàn r%i t� các DNNN… v3n c�n có các chính sách c� th�, 
v��t ra ngoài ph�m vi vi�c c	p GCNQSD
. Tr��c m*t, m�t trong nh1ng thách th�c khó kh!n 
nh	t là chuy�n � i �	t nông nghi�p thành �	t th  c� và �	t công nghi�p, m�t nhu c�u l�n trong 
quá trình phát tri�n và �ô th� hóa c�a Vi�t Nam. Thành công s7 ph� thu�c r	t nhi'u vào vi�c 
ch#ng tham nh2ng trong vi�c chuy�n � i m�c �ích s( d�ng �	t và �'n bù th&a �áng cho ng��i 
dân b� �nh h�"ng. 

 
Quy)n s. d,ng ��t 

 

M5c dù " Vi�t Nam ch� có nhà n��c có quy'n s" h1u �	t �ai, song các cá nhân hay t  
ch�c c2ng có th� có quy'n s( d�ng �#i v�i �	t �ai trong m�t th�i gian nh	t ��nh. Vi�c phân b  
quy'n s( d�ng �	t �ai ���c ��a ra cùng v�i Lu�t 
	t �ai 1987 và thúc �)y nhanh h�n sau khi 
Lu�t 
	t �ai ���c s(a � i vào n!m 1993 �ã tr" thành tâm �i�m c�a c�i cách kinh t�. 

B� ph�n h� gia �ình s( d�ng �	t " Vi�t Nam r	t l�n, vì n'n kinh t� ch� y�u v3n là kinh t� 
nông nghi�p. Theo VHLSS 2004, b� ph�n này có th� ��t ��n 86%. Vi�c c	p quy'n s( d�ng �	t " 
thành th�, m5c dù �nh h�"ng ��n m�t b� ph�n dân s# nh& h�n, song c2ng g5p ph�i nhi'u khó 
kh!n h�n. Hình th�c chi�m gi1 �	t t�m th�i v3n còn ph  bi�n; trong các tr��ng h�p khác, m�t vài 
h� gia �ình c� trú cùng m�t n�i. Do quy mô và tính ch	t ph�c t�p, quá trình c	p quy'n s( d�ng 
�	t " Vi�t Nam có th� ���c coi là m�t trong nh1ng ch��ng trình t� nhân hóa tham v.ng nh	t t� 
tr��c ��n nay. 

Vi�c s(a � i Lu�t 
	t �ai vào n!m 2004 là m�t m#c quan tr.ng nh	t h��ng ��n vi�c 
hoàn  thành quá trình c	p quy'n s( d�ng �	t. Theo Lu�t, GCNQSD
 có th� �em cho thuê, cho 
thuê l�i, chuy�n nh��ng ho5c th�a k�. Gi	y ch�ng nh�n này c2ng có th� ���c dùng làm hình th�c 
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góp v#n cho d� án kinh doanh, và �em th� ch	p cho các kho�n vay. Tuy nhiên, c�n l�u ý r�ng 
quy'n s( d�ng �	t ���c c	p trong th�i h�n t� 20 ��n 50 n!m, và �i'u này làm n�y sinh m�t v	n 
�' là giá tr� c�a GCNQSD
 s7 b� �nh h�"ng nh� th� nào khi ��n g�n th�i �i�m h�t h�n. Hi�n t�i, 
các GCNQSD
 lâu n!m nh	t c2ng m�i ch� ���c kho�ng ch�c n!m. Lu�t 
	t �ai 2004 nêu r�ng 
có th� gia h�n cho các gi	y ch�ng nh�n này “n�u nh� ch� s( d�ng �	t v3n ti�p t�c có nhu c�u s( 
d�ng và �ã tuân th� nghiêm ch�nh các quy ��nh c�a lu�t pháp v' �	t �ai trong th�i gian s( d�ng 
�	t, và vi�c s( d�ng �	t �ó phù h�p v�i quy ho�ch s( d�ng �	t �ã ���c phê duy�t”. Tuy nhiên 
vào th�i �i�m hi�n nay v3n ch�a có nh1ng quy ��nh c� th�, rõ ràng. 

Vi�c c	p GCNQSD
 �#i v�i �	t nông nghi�p, th��ng ���c g.i là “s  �&” �ã ��t ���c 
nhi'u ti�n b�. 
i'u này ���c kh9ng ��nh qua c� s# li�u theo dõi hành chính c�a BTNMT và s# 
li�u �i'u tra h� gia �ình (B�ng 6.1). Vi�c phân b  tr�c ti�p c�a chính quy'n ��a ph��ng là c� ch� 
phân b  quan tr.ng nh	t. Trong n!m 2004, 48% �	t nông nghi�p do các h� gia �ình n*m gi1 là 
���c giao t� xã, 16% ���c mua l�i và 8% là �	t thu h-i. S# còn l�i là ���c th�a k�; tuy nhiên c� 
ch� mà tr��c �ó ng��i �ã ch�t ban ��u có �	t nh� th� nào còn ch�a ���c rõ. Tuy nhiên, c2ng có 
nh1ng khác bi�t quan tr.ng gi1a các vùng. ; mi'n B*c, vi�c phân b  tr�c ti�p thông qua xã có 
vai trò quan tr.ng h�n, tác ��ng ��n hai ph�n ba �	t nông nghi�p. ; mi'n Nam, xã ch� �óng vai 
trò ph�, còn y�u t# th�a k� và th� tr��ng quan tr.ng h�n nhi'u. 

 

B�ng 6.1: Ti�n �� C	p gi	y ch�ng nh�n quy'n s( d�ng �	t nông nghi�p  

 S# li�u t� 
i'u tra m�c s#ng h� gia �ình Vi�t Nam  

 
	t có gi	y ch�ng nh�n 
quy'n s" h1u (%) 

Ph�n tr!m trong s# ���c c	p 
ch� quy'n trong n!m 2004 

Vùng 

B� 
TNMT;  

Th(a �	t  

(%) 

2004 

1993 1998 C� hai 

Di�n 
tích  
(%) 

2004 
Nam N1 C� hai 


-ng b�ng Sông 
H-ng 

66 
13 33 70 69 63 20 15 


ông B*c 66 12 42 82 81 77 13 7 

Tây B*c 53 9 27 73 70 76 7 7 

Duyên h�i B*c 
Trung B� 

71 
15 44 74 73 64 14 19 

Duyên h�i Nam 
Trung B� 

60 
11 56 83 81 59 22 15 

Tây Nguyên 57 4 19 55 53 70 16 12 


ông Nam 67 11 35 71 71 65 17 14 


-ng b�ng sông 
C(u Long 

90 
22 59 90 90 67 21 7 

T	t c� 72 14 42 76 76 66 18 12 

Ngu�n: BTNMT và t� tính toán d�a trên s# li�u c�a 
TMSHG
 2004 c�a TCTK.  S# li�u ch� nói ��n �	t 
nông nghi�p tr-ng cây ng*n ngày và cây l�u niên.  S# li�u v' vi�c c	p gi	y ch�ng nh�n s" h1u 
theo gi�i t ng c�ng không �� 100 do không nh�n ���c tr� l�i. 

  

M�t nghiên c�u th�c ��a c�a ADB t�i sáu t�nh c�a Vi�t Nam �ã cho th	y nh1ng chuy�n 
bi�n �áng k� trong quá trình phân b  �	t �ai. Hi�n nay các th� t�c �ã t��ng �#i nhanh và ��n 
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gi�n, ph�n l�n các tr��ng h�p chuy�n nh��ng �	t ���c �!ng ký trong vòng m�t ��n hai tháng. 
K� t� n!m 2000, thu� chuy�n nh��ng chính th�c và l� phí tr��c b� �ã gi�m xu#ng ��n m�c ���c 
coi là th	p so v�i tiêu chu)n qu#c t�. Nh� có nh1ng th� t�c b�t phi'n hà, các h� gia �ình �ã tìm 
cách �!ng ký giao d�ch �	t �ai chính th�c nhi'u h�n.  

Tuy nhiên, th�c tr�ng c	p quy'n s( d�ng �	t và nhà " �ô th� gi1a các t�nh r	t khác nhau 
(Hình 6.1). ; mi'n Nam, nhi'u t�nh có nh1ng lu�t t�c không chính th�c �ã có t� lâu, �ó là xác 
l�p quy'n s" h1u " c	p thôn. ; �ây c2ng có c� b�n �- ��a chính. K�t qu� là r	t ít có tranh ch	p v' 
s" h1u hay ��a gi�i " c	p thôn. Do �ó, GCNQSD
 ch� y�u ���c dùng cho �	t ch�a ���c c	p 
ch� quy'n theo h� th#ng tr��c �ây. M5t khác, " mi'n B*c, �	t nông nghi�p ���c c	p ch� quy'n 
m�i chi�m m�t ph�n khá l�n.  Tình tr�ng h- s� sai l�ch và �ã quá c2 v' vi�c c	p GCNQSD
 là 
hi�n t��ng ph  bi�n, và ít ai có kh� n!ng ti�p c�n các h- s� �ó. ; c� hai mi'n, hi�n nay các h� gia 
�ình �ang có xu h��ng �!ng ký các giao d�ch không chính th�c tr��c �ây theo nh1ng �i'u kho�n 
c�a Lu�t 
	t �ai m�i. 

 

Hình 6.1: Tình hình �!ng ký s( d�ng �	t �ai " các t�nh  
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     Ngu�n:  T� tính d�a trên s# li�u c�a 
TMSHG
 2004 c�a TCTK. 

 

Quá trình c	p ch� quy'n cho b	t ��ng s�n " thành th� di,n ra ch�m h�n nhi'u. N!m 1994, 
Gi	y ch�ng nh�n quy'n s( d�ng �	t và s" h1u nhà ", còn ���c g.i là “S  h-ng”, ra ��i. “S  
h-ng” k�t h�p quy'n s" h1u nhà " v�i quy'n s( d�ng �	t thành m�t lo�i v!n b�n pháp lý. Vi�c có 
s  h-ng �-ng ngh4a v�i vi�c có toàn b� ch� quy'n �#i v�i nhà ". Tuy nhiên �� có ���c s  h-ng 
r	t ph�c t�p. Tùy thu�c vào th�i �i�m c� trú, c� quan ch�c n!ng yêu c�u các lo�i v!n b�n pháp lý 
khác nhau �� �� �i'u ki�n xét duy�t c	p ch� quy'n. Nh�ng k� c� nh1ng ng��i ch� c�a b	t ��ng 
s�n �ã sinh s#ng " ��a �i�m �ó trong m�t th�i gian khá dài c2ng có th� không có ���c nh1ng 
gi	y t� �ó, và quy ��nh c2ng không nêu rõ c�n làm gì trong các tr��ng h�p �ó. H�n n1a, �#i v�i 
nh1ng ng��i dân thu�c di�n nh�p c� vào �ô th� không có h� kh)u chính th�c, hay tr��ng h�p 
tranh ch	p quy'n s" h1u còn ch�a ���c gi�i quy�t thì s7 không ���c c	p s  h-ng. ; Hà N�i, 
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nh1ng tr��ng h�p tranh ch	p còn t-i t� h�n do tình tr�ng nhi'u h� gia �ình cùng chung s#ng 
trong nh1ng ngôi nhà c2 t� th�i thu�c ��a �ã nhi'u th�p k6 nay. ; Thành ph# H- Chí Minh, tình 
hình t-i t� theo cách khác, �ó là vi�c sát nh�p m�t di�n tích �	t nông nghi�p chính th�c l�n " 
ngo�i vi vào n!m qu�n n�i thành m�i n!m 1997. 

Tình hình này d3n ��n m�t th�c t� là vi�c c	p s  h-ng �ang g5p ph�i tình tr�ng l	p l(ng 
quan liêu �áng k�. N!m 2005, m�t ngh� ��nh m�i ��a ra các lo�i gi	y t� s" h1u tách riêng, s7 
���c B� Xây d�ng (BXD) có th)m quy'n c	p phát, xác nh�n quy'n c�a ch� s" h1u nhà ". Song 
song v�i vi�c này, m�t C� quan 
!ng ký Nhà �	t m�i c2ng s7 ���c thành l�p " t	t c� các t�nh, có 
th� �5t d��i S" T� pháp, �y ban nhân dân t�nh ho5c S" Tài nguyên và Môi tr��ng (S" TNMT). 
C� quan này s7 �!ng ký t	t c� �	t �ai và tài s�n trên �	t, c2ng nh� các giao d�ch nhà �	t. Quy'n 
s( d�ng hay quy'n s" h1u s7 ���c �!ng ký trên c� s" các GCNQSD
 hi�n có, gi	y phép xây 
d�ng hay các v!n b�n khác. H��ng làm này có tri�n v.ng d3n ��n nhi'u s� thi�u nh	t quán, làm 
ch�m l�i ti�n trình hoàn thành vi�c c	p quy'n s( d�ng �	t " khu v�c thành th�.   

Lu�t 
	t �ai m�i c2ng m" r�ng các c� ch� thuê mua �	t �#i v�i doanh nghi�p. Bên c�nh 
vi�c �y ban Nhân dân tr�c ti�p c	p hay cho thuê �	t và chuy�n nh��ng GCNQSD
 gi1a các 
pháp nhân, hi�n nay còn có th� bán �	u giá quy'n s( d�ng �	t. Do c� ch� th� ba này còn m�i nên 
cho ��n nay m�i có r	t ít các doanh nghi�p ���c h�"ng l�i t� vi�c này. Cho ��n nay, hình th�c 
mua �	t ph  bi�n nh	t c�a doanh nghi�p là thông qua chuy�n nh��ng tr�c ti�p t� ng��i ch� s( 
d�ng tr��c v�i giá c� th&a thu�n. Trong m3u �i'u tra c�a 
TMT
T, có 56% các doanh nghi�p 
s�n xu	t và 65% DNVVN �ã s( d�ng c� ch� này trong nh1ng tr��ng h�p mua �	t g�n �ây nh	t. 
Vi�c �y ban nhân dân phân �	t tr�c ti�p là quan tr.ng h�n �#i v�i nh1ng doanh nghi�p l�n, 
th��ng c�n nh1ng kho�ng �	t l�n. 
#i v�i các doanh nghi�p nh&, cách này không ph  bi�n (và có 
l7 là khó làm h�n). 

Th� t�c xin c	p �	t tr�c ti�p t� �y ban nhân dân �ã ���c tinh gi�n �áng k�. Tr��c �ây, 
các bên xin c	p �	t ph�i trình b�n �- ��a chính, nghiên c�u kh� thi v' d� án ��u t�, b�n k� ho�ch 
gi�i phóng m5t b�ng và m�c �'n bù cho dân c� b� �nh h�"ng, và ý ki�n b�ng v!n b�n c�a các c� 
quan liên quan. Cho ��n nay, các lo�i gi	y t� c�n thi�t �ã gi�m xu#ng, ch� còn ba: ��n xin c	p 
ho5c thuê �	t, quy�t ��nh ��u t� hay b�n sao có công ch�ng gi	y phép ��u t�, và v!n b�n xác 
nh�n c�a S" TNMT v' h- s� s( d�ng �	t hi�u qu� c�a bên xin c	p �	t. Th�i h�n gi�i quy�t ��n 
xin c	p �	t �#i v�i �	t �ã gi�i phóng m5t b�ng là 30 ngày, �#i v�i �	t ch�a gi�i phóng là 45 ngày. 

ây s7 là m�t b��c ti�n �áng k�, n�u so v�i th�i gian trung bình trên tám tháng nh� hi�n nay.  
Lu�t 
	t �ai s(a � i c2ng yêu c�u S" TNMT là c� quan ��u m#i duy nh	t trong toàn b� quá trình 
này, �� cho các doanh nghi�p không ph�i ch�y t� c� quan này sang c� quan khác nh� tr��c n1a. 

 

Giá ��t 

 

 Hi�n nay ít nh	t có ba lo�i “giá �	t” " Vi�t Nam. M�t giá là giá giao d�ch g#c, �#i v�i �	t 
�ai �ã ���c giao, gi1a nhà n��c và bên nh�n GCNQSD
. M�c giá hành chính này trên th�c t� 
còn s#ng ��n sau khi giao d�ch chính th�c x�y ra, vì thu� và phí tr��c b� chuy�n nh��ng quy'n 
s( d�ng �	t v' sau là d�a trên giá này. 
ây c2ng là m�c giá mà ngân hàng xem xét khi 
GCNQSD
 ���c dùng làm th� ch	p �� vay tín d�ng. Th� hai là giá giao d�ch th�c t� gi1a các h� 
gia �ình hay doanh nghi�p khi chuy�n nh��ng quy'n s( d�ng �	t. Và th� ba là giá cho thuê �	t 
hay b	t ��ng s�n, gi1a các h� gia �ình hay doanh nghi�p. Hai giá �	t ��u liên quan ��n toàn b� 
vòng ��i c�a GCNQSD
; giá th� ba ch� có hi�u l�c trong m�t th�i gian ng*n. 
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S� khác bi�t gi1a ba m�c giá này cho ta bi�t ���c v' tình hình ho�t ��ng c�a th� tr��ng 
�	t �ai " Vi�t Nam. S� cách bi�t gi1a m�c giá th� nh	t và giá th� hai th��ng gây ra méo mó, và 
t�o ra nh1ng k7 h" cho tham nh2ng trong công tác qu�n lý �	t �ai. Lu�t 
	t �ai m�i cho th	y m�t 
n% l�c quan tr.ng nh�m th#ng nh	t hai lo�i giá này, vì Lu�t �ng h� vi�c s( d�ng các c� ch� th� 
tr��ng �� xác ��nh giá c� c�a ch� quy'n s( d�ng �	t, bao g-m �	u giá, �	u th�u c�nh tranh và 
th)m ��nh b"i các c� quan ��c l�p. S� cách bi�t gi1a m�c giá th� hai và th� ba có th� ���c s( 
d�ng �� �ánh giá xem li�u có ph�i th� tr��ng b	t ��ng s�n �ang tr�i qua giai �o�n phát tri�n 
“bong bóng” hay không. M�t th� tr��ng bùng n  các giao d�ch chuy�n nh��ng quy'n s( d�ng 
�	t, n�u nh� không �i �ôi v�i s� bùng n  c�a th� tr��ng cho thuê, s7 là không b'n v1ng  lâu dài.  


ánh giá m�c giá �	t th�c t� trong quá trình chuy�n nh��ng ho5c cho thuê gi1a các h� 
gia �ình và doanh nghi�p không ph�i là vi�c d, dàng. Vai trò c�a th� tr��ng cho thuê �	t trong 
nông nghi�p còn t��ng �#i m&ng. N!m 2004, ch� có 3,6% �	t nông nghi�p ���c cho thuê, v�i 
10,7% s# h� gia �ình nông thôn thuê �	t, và 6,0% cho thuê �	t. Ngoài ra, m�t s# giao d�ch này 
không th�c s�  di,n ra gi1a các bên ��c l�p, vì là giao d�ch gi1a h. hàng và không có vi�c thanh 
toán. Vi�c phát tri�n giao d�ch mua bán �	t c2ng còn h�n ch�. N!m 2004, ch� có 8,3% t	t c� các 
h� gia �ình cho bi�t h. có mua �	t, nh�ng có l7 �ánh giá này là cao h�n th�c t�, bao g-m c� vi�c 
mua GCNQSD
 t� xã. T� l� h� gia �ình cho bi�t h. �ã bán �	t th�c t� còn th	p h�n nhi'u, ch� có 
2,7%. S# l��ng giao d�ch quan sát ���c trên “th� tr��ng” th�c t� c2ng r	t th	p.  

Ngoài ra, vi�c ��c tính giá c� th� tr��ng �#i v�i b	t ��ng s�n nói chung có th� che khu	t 
nh1ng khác bi�t �áng k� gi1a các t�nh, tùy thu�c vào s# l��ng �	t �ai có ch� quy'n h�p l�. 
à 
N<ng là m�t tr��ng h�p tiêu bi�u. N!m 2002, chính quy'n t�nh �ã ��a ra m�t lo�t d� án nh�m 
tri�t �� khai thác s# l��ng l�n �	t �ai n�m xung quanh thành ph#, hình thành ra hàng ngàn lô �	t 
���c rao bán. 
i'u này d3n ��n tình tr�ng t�m th�i th�a cung, và giá c� gi�m sút. Xu h��ng này 
�i ng��c l�i v�i vi�c giá b	t ��ng s�n t!ng không ng�ng nh� quan sát ���c " b�c tranh chung 
(Hình 6.2). Ch� ��n th�i �i�m hi�n t�i, khi giá c� " các n�i khác �ã gi�m xu#ng, 
à N<ng m�i 
thoát ra kh&i tình tr�ng � )m kéo dài c�a th� tr��ng b	t ��ng s�n, khi có nhi'u nhà ��u t� t& ra 
quan tâm ��n các d� án phát tri�n du l�ch và nhà ". 

 

Hình 6.2: Giá �	t " Thành th� và Nông thôn  
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Ngu�n:  T� tính d�a trên s# li�u c�a 
TMSHG
 2004 c�a TCTK.  S# li�u d�a trên giá 

trung bình. Giá �	t thành th� d�a trên 106 theo dõi " 9 thành ph# l�n. Giá �	t 
nông thôn d�a trên 1.319 theo dõi " các khu v�c nông thôn.    
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 Xu h��ng giá c� thuê nhà �	t l�i h�u nh� ng��c l�i (Hình 6.3). Thông tin trong l4nh v�c 
này th�m chí còn t�n m�n h�n. Tuy nhiên, m�t s# thông tin �ã ���c ��a ra m�t cách có h� th#ng 
t� các ��i lý nhà �	t ho�t ��ng trong m�ng th� tr��ng cao c	p. Các ��i lý này ch� giao d�ch v�i 
m�t s# l��ng gi�i h�n các b	t ��ng s�n �ã xác ��nh rõ ch� quy'n, ví d� nh� v!n phòng �áp �ng 
���c tiêu chu)n  d�ch v� qu#c t�, hay nhà " cho ng��i n��c ngoài. Do v�y xu h��ng này không 
ph�n ánh ���c nh1ng thay � i v' ch	t l��ng theo th�i gian. Hi�n t��ng giá cho thuê gi�m m�nh 
vào n(a cu#i th�p niên 90 c2ng cho th	y th�c t� là m�c cung t!ng  n ��nh khi xu	t hi�n các khu 
dân c� và cao #c m�i ���c xây d�ng. S�  n ��nh t��ng �#i v' giá cho thuê c2ng trái ng��c v�i 
tình tr�ng bùng n  v' giá bán 

Tuy nhiên, có nh1ng b�ng ch�ng rõ ràng cho th	y hi�n nay �ã qua th�i k0 bong bóng nhà 
�	t. S# l��ng giao d�ch bán gi�m rõ r�t t� ��u n!m 2005. Trong vòng sáu tháng ��u n!m, các 
giao d�ch ���c �!ng ký t�i trung tâm b	t ��ng s�n Thành ph# H- Chí Minh �ã gi�m 68% so v�i 
n!m ngoái. Theo thông tin báo chí, ��n cu#i n!m 2005 Hà N�i v3n ��ng ��u c� n��c v�i giá bán 
trung bình vào kho�ng 150.000 �ô-la M$ cho m�t c!n nhà m5t ph#. Nh�ng giá này �ã th	p h�n 
10% so v�i n!m tr��c, và nhi'u qu�ng cáo rao bán n�m trên th� tr��ng trong m�t th�i gian dài. 
K�t qu� là nhu c�u v�t li�u xây d�ng trong n��c c2ng gi�m, con s# các d� án xây d�ng công trình 
dân s� " Thành ph# H- Chí Minh gi�m 25% so v�i n!m 2004.    

 

Hình 6.3: Giá thuê Nhà " cao c	p và V!n phòng  
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 Ngu�n: Theo s# li�u c�a Chesterton Petty Vietnam. S# li�u phù h�p v�i ��n 

v� nhà " và v!n phòng tiêu chu)n qu#c t�, �áp �ng tiêu chu)n c�a 
ng��i n��c ngoài. 

 

Có hai bi�n pháp chính sách ���c s( d�ng làm công c� ch	m d�t các bong bóng nhà �	t. 
Th� nh	t là �ánh thu� các giao d�ch �	t �ai, " m�c 5% giá tr� trên GCNQSD
, m�c thu� này 
���c ��a ra ��u n!m 2005 sau khi Lu�t 
	t �ai m�i ���c ��a vào th�c hi�n. Thu� su	t không 
cao so v�i tiêu chu)n qu#c t�, và không có tác ��ng ng!n c�n �#i v�i nh1ng giao d�ch �	t �ai 
không mang tính ch	t ��u c�. Nh�ng vi�c xác ��nh l�i m�c giá hành chính trên GCNQSD
 làm 
c� s" cho vi�c tính thu� c2ng �-ng ngh4a v�i vi�c s# ti'n ph�i �óng thu� c2ng không còn nh& 
n1a. Mua �i bán l�i trong m�t th�i gian ng*n, m�t hi�n t��ng ph  bi�n trong th�i k0 bong bóng, 
�ã tr" nên t#n kém h�n. 
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 M�t bi�n pháp quan tr.ng th� hai là c	m các ��n v� phát tri�n nhà " ���c phép bán các lô 
�	t nh& không có nhà trên �ó. Hi�n nay, �	t ���c c	p cho các ��n v� xây d�ng các d� án nhà " 
không ���c phép chia lô và bán tr��c khi hoàn thi�n xây d�ng c� s" h� t�ng và nhà " nh� �ã xác 
��nh trong k� ho�ch d� án. Bi�n pháp này nh�m ng!n ch5n k7 h" cho phép các ��n v� phát tri�n 
nhà " ki�m l�i �áng k� qua vi�c chuy�n � i �	t nông nghi�p giá r8 thành �	t th  c� mà không 
ph�i ��u t� gì nhi'u. 

 

��t �ai nông thôn 

 

N% l�c phân ph#i �	t cho các h� gia �ình " nông thôn theo nguyên t*c công b�ng, �� m%i 
ng��i �'u có th� ���c nh�n m�t ph�n nh� nhau, c� v' s# l��ng và ch	t l��ng, �ã d3n ��n vi�c 
phân chia manh mún tình tr�ng chi�m d�ng �	t. M�c tiêu phân chia công b�ng này �ã ���c nêu 
rõ trong Lu�t 
	t �ai 1988 và �ã ��t ���c thông qua vi�c phân b  m�t s# l��ng �áng k� �	t 
không li'n th(a cho m%i h�.  V	n �' này �5c bi�t tr�m tr.ng " mi'n B*c, n�i trung bình m%i h� 
dân có ��n 6,5 th(a �	t khác nhau. Trong m�t s# tr��ng h�p nh� " huy�n T� S�n, t�nh B*c Ninh, 
di�n tích bình quân m%i th(a ch� có m�t sào, hay 360 mét vuông. Song v	n �' này còn t-n t�i c� 
" mi'n Nam, " �ây bình quân m%i h� có g�n 3,4 th(a �	t. 

 Tình tr�ng manh mún d��ng nh� không liên quan gì ��n m�c �� c� gi�i hóa th	p, song 
v3n �nh h�"ng ��n s�n xu	t nông nghi�p theo m�t cách khác. Các h� có nhi'u m�nh �	t nh& l8 
h�n th��ng là các h� tr-ng lúa, b& nhi'u th�i gian cho vi�c �-ng áng h�n và n!ng su	t c2ng th	p 
h�n. M�t ��c tính s� b� cho th	y s# th(a �	t nhi'u g	p �ôi cho m%i h� gia �ình �i �ôi v�i n!ng 
su	t th	p h�n 15%, n�u các y�u t# khác không � i. 

Vi�c c	p GCNQSD
 có th� chuy�n nh��ng theo Lu�t 
	t �ai s(a � i n!m 1993 ���c hy 
v.ng là s7 gi�i quy�t ���c v	n �' manh mún, qua �ó các l�c l��ng th� tr��ng s7 t� ��ng �i'u 
ch�nh và làm công vi�c d-n th(a. Nh�ng �i'u này �ã không di,n ra trên th�c t�. Vi�c d-n �i'n 
� i th(a nh� vào th� tr��ng �òi h&i ph�i có nh1ng giao d�ch �a ph��ng và ít nhi'u ph�i x�y ra 
�-ng th�i gi1a vài ng��i mua và ng��i bán ti'm n!ng. Vi�c có các m�ng l��i t��i tiêu hay giao 
thông mà hình thù ph� thu�c vào ranh gi�i th(a �	t c2ng có th� làm cho các th&a thu�n gi1a 
nhi'u bên nói trên tr" nên ph�c t�p h�n nhi'u. H�n ch� v' hành chính �#i v�i vi�c ch.n lo�i cây 
tr-ng c2ng là m�t tr" ng�i �áng k� khác. Khi không ���c l�a ch.n lo�i cây tr-ng, các h� s7 
không th� th�c hi�n ���c m�t s# ph��ng án kinh t� có l�i nh� d-n �i'n � i th(a, �i'u này làm 
gi�m ��ng c� � i �	t c�a nông dân v�i ng��i khác. H�n ch� v' tín d�ng c2ng có th� ng!n c�n 
ho5c làm ch�m l�i quá trình d-n �i'n � i th(a d�a trên th� tr��ng.  

Do tình hình �	t �ai manh mún không gi�m �i m�t cách t� nguy�n, n!m 2003 Chính ph� 
�ã áp d�ng m�t chính sách d-n �i'n � i th(a m�nh m7. Các ��a ph��ng ���c khuy�n khích t�o 
�i'u ki�n cho vi�c chuy�n nh��ng gi	y ch�ng nh�n quy'n s( d�ng �	t và chuy�n � i m�c �ích s( 
d�ng �	t, �� có di�n tích �	t phù h�p h�n nh�m nâng cao hi�u qu� s�n xu	t. Quá trình th�c hi�n 
m�i ���c b*t ��u, nhi'u ��a ph��ng th�m chí còn ch�a bi�t ��n ch� tr��ng này. Song m�t s# ��a 
ph��ng �ã th( nghi�m các mô hình d-n �i'n � i th(a khác nhau, trong �ó có t� nguy�n � i �	t 
d��i s� �i'u ph#i c�a c� quan ch�c n!ng ��a ph��ng, � i �	t b*t bu�c và các mô hình d�a trên 
th� tr��ng, trong �ó các h� dân ���c khuy�n khích mua bán các th(a �	t c�a mình. Cho ��n nay, 
các d� án d-n �i'n � i th(a d��ng nh� ch� mang tính ch	t phân ph#i l�i, trong �ó các c5p v� 
ch-ng tr8 là nh1ng ng��i ���c th� h�"ng chính.    

M�t s# t�nh �ã th�c s� b*t ��u chi�n d�ch d-n �i'n � i th(a th�m chí tr��c khi nhà n��c 
��a ra ch� tr��ng. ; t�nh Ngh� An, sau khi T�nh �y ra ch� th� vào n!m 2001, chi�n d�ch này �ã 
��n ���c 333 trên 363 xã. Vi�c d-n �i'n � i th(a ���c ti�n hành b"i chính quy'n thôn, d��i hình 
th�c �i'u ch�nh các th(a li'n k' ho5c t  ch�c l�i và phân b  l�i hoàn toàn. Nông dân có �	t tr-ng 
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các lo�i cây ng*n ngày b*t bu�c ph�i tham gia. Quá trình này ���c �ánh giá là thành công, cho 
phép nông dân chuy�n t� tr-ng lúa sang tr-ng l�c có giá tr� cao h�n. Ví d�, " huy�n Nghi L�c, 
t ng s# các th(a �	t �ã gi�m t� 382.948 th(a xu#ng còn 165.139 th(a. Tuy nhiên, m�i ch� có 6 
trong s# 333 xã tham gia là ���c s(a � i ho5c c	p l�i gi	y ch�ng nh�n quy'n s( d�ng �	t �ã ���c 
c	p tr��c khi ti�n hành ch� tr��ng d-n �i'n � i th(a.   

Hi�u qu� nông nghi�p còn b� h�n ch� b"i nh1ng rào c�n v' hành chính v' vi�c s( d�ng 
�	t c�a nông dân. Ví d�, GCNQSD
 có th� nêu c� th� lo�i �	t là “�	t canh tác hàng n!m”. 
i'u 
này có ngh4a là ng��i nông dân ch� ���c phép gieo tr-ng các lo�i cây mùa v� hàng n!m nh� lúa 
g�o, còn các lo�i cây l�u niên nh� cà phê hay cao su thì không ���c. Nh1ng h�n ch� ki�u nh� th� 
này ph�n ánh m#i quan ng�i �#i v�i v	n �' an ninh l��ng th�c qu#c gia, và c� b�n là nh�m ng!n 
ng�a vi�c b& tr-ng lúa. Tuy nhiên do n'n kinh t� �ang ngày càng �i theo h��ng th� tr��ng, và 
vi�c hòa nh�p v�i n'n kinh t� th� gi�i giúp d, dàng �i'u ch�nh cung c�u h�n thông qua th��ng 
m�i qu#c t�, nông dân c�n ph�i ���c phép chuy�n sang tr-ng các lo�i cây sinh l�i nhi'u h�n.  

M�t l4nh v�c c�n có s� tích c�c h�n n1a c�a chính quy'n là c�i cách các nông tr��ng 
(NTQD) và lâm tr��ng qu#c doanh (LTQD).  Các NTQD �ã mang ti�ng là không có hi�u qu�.  
Còn các LTQD hi�n v3n �ang n*m gi1 40% t ng s# �	t r�ng " Vi�t Nam mà ph�n l�n trong s# 
�ó thu�c các ��a ph��ng nghèo nh	t trong c� n��c. Trong th�p niên v�a qua, hàng lo�t bi�n pháp 
�ã ���c áp d�ng nh�m c� c	u l�i các LTQD. M�c tiêu ch� y�u c�a các bi�n pháp này là tách các 
ho�t ��ng lâm nghi�p mang tính th��ng m�i, nh� s�n xu	t g%, kh&i ch�c n!ng d�ch v� công, nh� 
duy trì �a d�ng sinh h.c và b�o v� ngu-n n��c. Trong quá trình �ó, nh1ng LTQD nào có ch�c 
n!ng ch� y�u là d�ch v� công s7 ���c chuy�n thành Ban Qu�n lý R�ng Phòng h�, và nh1ng �	t 
r�ng tr��c �ây do các lâm tr��ng qu�n lý kém hi�u qu� s7 ���c chuy�n cho c�ng �-ng ��a 
ph��ng ch!m sóc. M�t ngh� ��nh quan tr.ng �ã ���c ��a ra vào n!m 2004 �� �)y nhanh quá 
trình này. 

 
�n tháng 5 n!m 2005, v3n còn có 362 LTQD t-n t�i. Trong s# �ó, có 114 lâm tr��ng s7 
���c chuy�n thành Ban qu�n lý r�ng phòng h�, 27 lâm tr��ng chuy�n thành các doanh nghi�p 
công ích, 6 lâm tr��ng b� gi�i th�, và s# còn l�i s7 chuy�n thành các doanh nghi�p th��ng m�i. 
Nh�ng ranh gi�i không rõ ràng gi1a “r�ng phòng h�”, “r�ng �5c d�ng” và “r�ng s�n xu	t” �ang 
làm trì hoãn vi�c ra quy�t ��nh xem r�ng nào s7 giao cho Ban Qu�n lý r�ng phòng h� và LTQD, 
r�ng nào dành �� giao cho các h� gia �ình. Do mong mu#n nh�n ���c kinh phí t#i �a t� nhà 
n��c, m�t s# t�nh và LTQD �ã phân lo�i nhi'u khu v�c thành r�ng “phòng h�” và “�5c d�ng”, 
trong khi th�c t� �� là r�ng “s�n xu	t” thì phù h�p h�n. Có th� ph�i phân lo�i l�i m�t cách k$ 
l�:ng tr��c khi ra nh1ng quy�t ��nh giao �	t cu#i cùng. M�t s# v	n �' khác c2ng c�n ���c gi�i 
quy�t, trong �ó có v	n �' ngân sách và nhân s� cho các Ban Qu�n lý r�ng phòng h�, và xem xét 
l�i nh1ng ��ng c� khuy�n khích �#i v�i các LTQD t�i nh1ng t�nh th�c thi ch� tr��ng c	m khai 
thác g%. 

 B& qua chi ti�t, d� ki�n quá trình này s7 giúp gi�i phóng ���c 500.000 ��n 1 tri�u héc-ta 
�	t r�ng �� giao cho c�ng �-ng. Vi�c làm này s7 mang l�i l�i ích cho kho�ng m�t tri�u h� gia 
�ình s( d�ng �	t r�ng nh� m�t ngu-n sinh k�, ph�n l�n trong s# �ó là ng��i nghèo. Tuy nhiên, 
�� vi�c chuy�n � i hi�u qu� có th� c�n ph�i áp d�ng lu�t t�c trong vi�c xác ��nh quy'n s( d�ng 
�	t, kh� n!ng này l�n ��u tiên �ã ���c tr" nên chính th�c " Vi�t Nam theo Lu�t 
	t �ai s(a � i 
n!m 2003, song �ã ���c thí �i�m tr��c �ó " m�t vài t�nh, trong �ó có 
*k L*k và S�n La. Vi�c 
thí �i�m này chung quy là chính quy'n ��a ph��ng th�a nh�n truy'n th#ng qu�n lý �	t �ai b'n 
v1ng lâu ��i c�a ng��i dân t�c, �5c bi�t là �#i v�i r�ng c�ng �-ng và �	t �ai ���c g.i là “không 
s( d�ng” (Khung 6.1). ; 
*k L*k, trong th�i gian t� 1999 ��n 2002, kho�ng 16.000 héc-ta �	t 
r�ng �ã ���c giao cho ng��i dân t�c thi�u s#, trong �ó m�t ph�n ba là giao cho thôn buôn và m�t 
ph�n ba giao cho nhóm h�. ; S�n La, t� 2001 ��n 2003, kho�ng 685.000 héc-ta �	t r�ng �ã ���c 
giao cho ng��i dân ��a ph��ng, trong �ó m�t n(a ���c giao tr�c ti�p cho c�ng �-ng thôn b�n. 
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Hi�n nay, các trên c� n��c có kho�ng 2,5 tri�u héc-ta �	t r�ng trên th�c t� �ang ���c c�ng �-ng 
qu�n lý. 

 

��t �ô th% 

 

 K� c� khi có th� c	p nhanh chóng gi	y ch�ng nh�n ch� quy'n cho nhà ", thì các vùng �ô 
th� v3n ph�i �#i m5t v�i nhu c�u phân b  l�i �	t dùng cho m�c �ích th��ng m�i và công nghi�p. 
Hi�n nay, �	t �ai thu�c lo�i này ch� y�u n�m trong tay các DNNN, trong khi các doanh nghi�p 
ngoài  qu#c doanh ph�i �#i m5t v�i nh1ng khó kh!n �áng k� trong vi�c ti�p c�n v�i �	t �ai. 


TMT
T c2ng g�i cho ta th	y m�c �� c�a v	n �'. Trong s# các doanh nghi�p có t� 250 
lao ��ng tr" lên, các DNNN s" h1u di�n tích �	t l�n l�n g	p n!m l�n so v�i các doanh nghi�p t� 
nhân. Trong các doanh nghi�p thu�c m.i lo�i hình và quy mô, ch� có 54% s# doanh nghi�p tham 
gia tr� l�i 
TMT
T cho bi�t h. có quy'n bán ho5c th� ch	p �#i v�i m�nh �	t mà h. m�i có 
���c g�n �ây. Và ch� có 10% là n�m " ��a �i�m mà h. cho là �	t thu�c quy'n s" h1u c�a mình. 

 ; m�t ch�ng m�c nào �ó, vi�c ti�p c�n khó kh!n �#i v�i �	t công nghi�p ��n gi�n ph�n 
ánh tình tr�ng m�t �� dân s# quá cao và h� qu� là thi�u di�n tích �	t nhàn r%i trong n�i th�. Ph�n 
l�n �	t công nghi�p hi�n có �ã do các DNNN n*m gi1, trong khi vi�c chuy�n � i �	t nông nghi�p 
thành �	t công nghi�p " vành �ai các thành ph# th��ng di,n ra ch�m và nhi'u khi gây nhi'u tranh 
cãi. Do v�y, l��ng cung �	t �ai ra th� tr��ng là quá ít &i và không �áp �ng ���c nhu c�u. H�n 
n1a, n�u nh� còn có ch% �	t nào �ó �� c	p thì các DNNN l�i th��ng ���c �u tiên. Tr��ng h�p 
c�a Hà N�i là m�t minh h.a r	t rõ ràng. Trong kho�ng th�i gian t� 1994 ��n 2002, ch� có 428 
h�p �-ng thuê �	t m�i v�i di�n tích 3 tri�u mét vuông ���c th�c hi�n. H�n m�t n(a trong s# này 
cho các DNNN thuê. Cho ��n nay, có ��n 95% �	t cho các t  ch�c " Hà N�i thuê là n�m trong 
tay các DNNN, ch� còn 5% còn l�i là thu�c v' các doanh nghi�p t� nhân, h�p tác xã và các t  h�p 
s�n xu	t khác. 
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Khung 6.1:  Quan h� ��t �ai � các b�n ng�!i Thái �en  
 

C�ng �-ng Thái 
en " Chi'ng 
ông, t�nh S�n La, ch#ng l�i vi�c giao �	t r	t m�nh m7. H. 
không ch� ph�t l� và lách nh1ng quy ��nh m�i v' c	p GCNQSD
, mà còn ti�p t�c thay � i kích th�c 
th(a �	t và trao � i �	t v�i nhau, không c�n �� ý ��n vi�c �!ng ký �	t và các ngh4a v� pháp lý �i kèm 
là báo cáo v' vi�c thay � i hi�n tr�ng chi�m h1u �	t. Nhi'u thôn b�n ph�t l� vi�c phân lo�i �	t theo ch� 
th� c�a nhà n��c, v3n duy trì tình tr�ng s( d�ng �	t �� canh tác, ch!n nuôi gia súc và tr-ng r�ng l3n l�n 
và thay � i theo mùa. Vi�c ng��i Thái �en ch#ng l�i ch� tr��ng giao �	t th�m chí còn d3n ��n c� vi�c 
công khai ph�n �#i vi�c �!ng ký m�t s# �	t ru�ng, bu�c chính quy'n ��a ph��ng ph�i ng�ng vi�c c	p 
gi	y ch�ng nh�n quy'n s( d�ng �	t cho h.. 

Theo truy'n th#ng, m�t ng��i làm phìa " ��a ph��ng ���c coi là ch� �	t chính th�c c�a ng��i 
Thái 
en; tuy nhiên quy'n l�c th�c t� c�a ng��i này ch� y�u mang tính t��ng tr�ng. ; b�c thang k� 
ti�p, c�ng �-ng thôn b�n cùng chung nhau quy'n s" h1u �	t �ai, nh�ng không ���c can thi�p vào công 
vi�c qu�n lý hàng ngày. ; n	c thang cu#i, các h� gia �ình có quy'n canh tác ru�ng lúa n��c và n��ng 
r3y �� nuôi trâu bò và thu ho�ch s�n ph)m r�ng. 
� có ���c nh1ng quy'n này, các gia �ình ph�i �óng 
góp lao ��ng và s�n ph)m thu ho�ch cho b�n và cho phìa. 

S� cân �#i gi1a nh1ng quy'n l�i cá nhân và quy'n ki�m soát t�p th� là khác nhau �#i v�i nh1ng 
m�c �ích s( d�ng �	t khác nhau. C� b�n có quy'n ki�m soát l�n �#i v�i ru�ng lúa n��c có giá tr� cao. 
H. th��ng xuyên �i'u ch�nh vi�c giao ru�ng tùy theo tình hình thay � i nhân kh)u c�a h� và c�a b�n. 
Trong khi �ó, t�p th� không ki�m soát �#i v�i �	t n��ng, " �ây các gia �ình t� do phát r�ng �� làm 
n��ng m�i v�i �i'u ki�n tr��c �ây ch�a có gia �ình nào gieo tr-ng trên �	t �ó. T��ng t�, t	t c� các gia 
�ình �'u có quy'n nuôi trâu và thu ho�ch s�n ph)m r�ng " vùng �	t cao, n�i không có ��a gi�i thôn 
b�n.  

Ng��i Thái 
en " Chi'ng 
ông còn ch#ng l�i vi�c h�p tác hóa nông nghi�p tri�t �� trong th�i 
k0 k� ho�ch hóa t�p trung. S�n xu	t t�p th� ch� d�ng l�i " tr-ng lúa n��c và m�t s# lúa n��ng. Các gia 
�ình ti�p t�c t� tr-ng lúa và các hoa m�u khác c2ng nh� nuôi l�n và gà. Ng��i Thái 
en còn ch#ng l�i 
vi�c thành l�p các h�p tác xã t�p h�p nhi'u h�n m�t b�n. 

Cu#i cùng, vi�c h�p tác hóa c2ng c�ng c# thêm m�t s# �5c �i�m c� b�n c�a các quan h� �	t �ai 
trong c�ng �-ng ng��i Thái 
en. Chính quy'n huy�n và ban ch� nhi�m h�p tác ti�p qu�n nh1ng �	t 
�ai tr��c �ây thu�c v' phìa và t�p th� thôn b�n. Vi�c phân chia ru�ng n��c ph� thu�c vào vi�c hoàn 
thành ngh4a v� �#i v�i b�n, nay là h�p tác. Ban ch� nhi�m h�p tác phân công công vi�c, t� �ó chia 
ph�n s�n ph)m cho ng��i l�n trong b�n. Do v�y, vi�c ti�p c�n v�i �	t �ai ph� thu�c vào s# lao ��ng 
chính trong m�t gia �ình, th#ng nh	t công th�c phân b  �	t trong các thôn b�n.  

Cu#i th�p niên 70 và trong th�p niên 80, quy'n l�c d�n d�n r�i kh&i các h�p tác và chính quy'n 
huy�n. Các thôn b�n m" r�ng thêm n��ng r3y cá nhân trên các tri'n �	t d#c và t!ng c��ng ho�t ��ng 
cá th�. Các t�p th� thôn b�n c2ng không ng!n tình tr�ng m" r�ng canh tác ��n l8 này. 
�n ��u th�p 
niên 90, các quan h� �	t �ai " Chi'ng 
ông quay tr" l�i gi#ng nh� th�i k0 tr��c h�p tác hóa. Lúc này 
quá trình giao �	t b*t ��u di,n ra. Chính quy'n c	p huy�n yêu c�u các b�n báo cáo tình hình di�n tích 
lúa n��c. Nh�ng yêu c�u này �ã v	p ph�i s� ph�n kháng, vì giao �	t lâu dài s7 mâu thu3n v�i nhu c�u 
�i'u ch�nh di�n tích th(a theo thay � i c�a h� gia �ình. 
áp l�i, chính quy'n huy�n �ã ch� th� cho c� 
quan ��a chính �� nh1ng th(a ru�ng này ra ngoài  di�n c	p GCNQSD
. 

Trong nh1ng n!m ti�p theo ch� tr��ng giao �	t, t	t c� các b�n " huy�n Chi'ng 
ông �'u ti�p t�c 
phân chia l�i ru�ng n��c c�a h.. Khi ���c h&i ��ng c� nào d3n ��n vi�c ti�p t�c phân chia l�i �	t, các 
tr�"ng b�n �'u nói ��n v	n �' công b�ng.  

 
Ngu�n: Theo Thomas Sikor (2004). 
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Danh chính ngôn thu�n, các DNNN không ���c phép cho các doanh nghi�p khác thuê l�i 
�	t c�a h., nh�ng trên th�c t� h. v3n làm nh� v�y. Trong m�t �i'u tra doanh nghi�p quy mô nh& 
do NHTG th�c hi�n, 11% doanh nghi�p tham gia tr� l�i cho bi�t h. thuê �	t c�a các DNNN. Các 
h�p �-ng thuê ch� y�u là ng*n h�n ho5c trung h�n, t#i �a là 10 n!m. Ngoài ra, do ti'n thuê �	t 
c2ng không ���c chính th�c nên các doanh nghi�p t� nhân th��ng r�i vào tình tr�ng b	t l�i n�u 
nh� có tranh ch	p x�y ra. 

Các h�p �-ng cho thuê l�i không chính th�c theo ki�u này có th� là m�t gi�i pháp thu�n 
ti�n, theo c� ch� th� tr��ng �� gi�i quy�t v	n �' thi�u �	t, nh�ng ch*c ch*n không ph�i là cách lý 
t�"ng. Th�i h�n cho thuê t��ng �#i ng*n c�ng v�i tình tr�ng thi�u ch*c ch*n nói chung th��ng �i 
�ôi v�i các tho� thu�n không chính th�c có th� là y�u t# c�n tr" các bên �i thuê ti�n hành ��u t� 
vào �	t mà h. thuê. L�i nhu�n c�a doanh nghi�p c2ng b� �nh h�"ng vì ti'n thuê �	t mà doanh 
nghi�p tr� cho các DNNN không ���c coi là các chi phí ���c kh	u tr� thu�. Ng��c l�i, doanh thu 
t� vi�c cho thuê �	t c2ng không ���c th� hi�n trong tài kho�n hàng n!m c�a các DNNN. 
ây 
c2ng là m�t k7 h" l�n t�o �i'u ki�n cho tham nh2ng. 

Lu�t 
	t �ai m�i yêu c�u các DNNN tr� l�i cho nhà n��c nh1ng ph�n �	t không c�n thi�t 
�� h. ti�n hành ho�t ��ng kinh doanh. Trên th�c t�, có r	t ít DNNN th�c hi�n yêu c�u này. Quá 
trình thu h-i �	t nhàn r%i t� các DNNN trên th�c t� là m�t vi�c r	t khó kh!n. Thi�u m�t ��nh 
ngh4a chính xác th� nào là �	t nhàn r%i, hay thi�u c� ch� giao n�p �	t có hi�u qu� �ã d3n ��n tình 
tr�ng m%i t�nh áp d�ng m�t cách làm khác nhau. Ví d� nh� 
à N<ng ph�i d�a vào th)m quy'n 
c�a c� quan 
�ng �� thu l�i m�t s# l��ng l�n �	t t� các DNNN cho các d� án phát tri�n �ô th�. 
Hà N�i hi�n nay �ang ti�n hành �	u giá �	t nhà n��c, và nhà " n�i thành, ��ng tác này có th� thu 
v' ��n 100 tri�u �ô-la M$ cho ngân sách thành ph# trong n!m 2005. 

Tr��ng h�p c�a Thành ph# H- Chí Minh cho th	y tình hình thách th�c r	t l�n. N!m 
2001, Th� t��ng Chính ph� �ã ban hành quy�t ��nh gi�i quy�t và s*p x�p l�i �	t và nhà " thu�c 
quy'n s" h1u c�a nhà n��c " Thành ph# H- Chí Minh, làm c� s" pháp lý cho vi�c s( d�ng nhà 
�	t c�a các doanh nghi�p và cá nhân phù h�p v�i quy ho�ch �ã phê duy�t c�a thành ph#. K� t� 
th�i �i�m �ó, S" Tài chính Thành ph# H- Chí Minh �ã thanh tra kho�ng 2.000 ��a �i�m, trong s# 
6.812 th(a �	t thu�c quy'n s" h1u nhà n��c hi�n nay �ang do các doanh nghi�p ho5c cá nhân s( 
d�ng. Các cu�c thanh tra này cho th	y tình tr�ng ph  bi�n là �	t không ���c s( d�ng �úng m�c 
�ích, thay vào �ó th��ng ���c cho bên th� ba thuê. Ti'n thuê �#i v�i bên th� ba cao h�n nhi'u so 
v�i m�c phí mà ng��i s( d�ng chính th�c ph�i tr� cho �	t thu�c quy'n s" h1u nhà n��c. Các 
doanh nghi�p và cá nhân th��ng xây nhà hay khách s�n không có gi	y phép, m�t s# �#i t��ng thì 
hoàn toàn không tr� l� phí gì cho nhà n��c. 

 

Phân vùng và chuy(n ��i m,c �ích s. d,ng 

 

 Nhà n��c c	p quy'n s( d�ng �	t, song c2ng gi1 quy'n thu h-i �	t trong nh1ng tr��ng 
h�p c� th�. Trong tình hình phát tri�n kinh t� và �ô th� hóa nhanh chóng " Vi�t Nam, vi�c thu h-i 
�	t nông nghi�p cho các d� án xây d�ng nhà ", th��ng m�i, công nghi�p và h� t�ng c� s" ngày 
càng tr" nên ph  bi�n. Trong nhi'u tr��ng h�p, vi�c thu h-i �	t nh�m �� phát tri�n các khu công 
nghi�p. Tính ��n cu#i 2004, �ã có 192 khu và c�m công nghi�p l�n " 13 t�nh, v�i t ng di�n tích 
m5t b�ng lên ��n g�n 30.000 héc-ta. Tr��c �ây, kho�ng 84% di�n tích �	t này là �	t nông nghi�p. 
Di�n tích này ���c thu h-i t� trên 100 nghìn h� dân. Th� t�c thu h-i �	t ph  bi�n nh	t là nhà 
n��c rút l�i GCNQSD
 �ã c	p cho nông dân. C� ch� phân b  thông th��ng nh	t là cho các 
doanh nghi�p thuê l�i ph�n �	t �ã thu h-i tùy theo t�ng tr��ng h�p.  

 Tuy nhiên, quá trình chuy�n � i m�c �ích s( d�ng �	t rõ ràng �ã gây tranh cãi m�nh m7. 
Trong m�t s# tr��ng h�p, vi�c chuy�n � i m�c �ích s( d�ng �ã g5p ph�i s� ph�n �#i c�a các h� 
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dân b� �nh h�"ng, d3n ��n s� b	t  n v' m5t xã h�i và trì hoãn quá trình gi�i phóng m5t b�ng m�t 
cách �áng k�. Vi�c chuy�n � i m�c �ích s( d�ng �	t còn b� l�i d�ng �� tham nh2ng. Do có s� 
chênh l�ch gi1a giá c� trên gi	y t� hành chính mà nhà n��c dùng �� phân b  �	t �ã chuy�n quy'n 
s( d�ng và giá bán �	t trên th�c t�, nh1ng kho�n thu l�i có th� lên ��n r	t cao. 
� gi�i quy�t v	n 
�' này, chính quy'n ��a ph��ng �ã xây d�ng nhi'u bi�n pháp khác nhau �� chia s8 kho�n thu này 
v�i ng��i nông dân. Tuy nhiên chính kho�n thu to l�n này l�i t�o ra ��ng c� tr�c l�i cho các cán 
b� nhà n��c tham gia vào trong quá trình chuy�n � i.  

M�t �ánh giá m�i �ây v' tình hình th�c hi�n Lu�t 
	t �ai m�i do BTNMT ti�n hành �ã 
rà soát 17.480 ��n th� khi�u n�i. Trong t ng s# ��n th� này, trên 70% là liên quan ��n v	n �' 
gi�i phóng m5t b�ng và �'n bù. S# ��n th� khi�u n�i l�n nh	t là t� Thành ph# H- Chí Minh, Hà 
N�i, Phú Th., 
i�n Biên, B*c K�n, Hà Tây, Khánh Hòa và Qu�ng Ninh. Vi�c thi�u gi	y t� pháp 
lý ��y �� �#i v�i �	t �ai b� thu h-i ���c coi là nguyên nhân chính gây tranh ch	p và b	t bình. 
Nh�ng �ây không ph�i là v	n �' duy nh	t. M5c dù �ã có c� ch� th� tr��ng �� ��nh giá �	t, song 
m�c giá này v3n b� coi là quá th	p. Nhi'u ��n th� khi�u n�i xu	t phát t� th�c t� là nh1ng kho�nh 
�	t li'n k' có th� ���c ��nh giá khác nhau n�u nh� chúng thu�c th)m quy'n c�a các c� quan khác 
nhau. 

M�t s# nghiên c�u �ã �5t các c� quan ��a chính lên ��u trong x�p h�ng các c� quan tham 
nh2ng " Vi�t Nam, ho5c g�n nh	t. Các nghiên c�u bao g-m 
TMT
T c�a NHTG, nghiên c�u 
ch)n �oán v' tình hình tham nh2ng do Ban N�i chính Trung ��ng ti�n hành " b�y t�nh, và nghiên 
c�u v' s( d�ng th8 báo cáo do NHTG ti�n hành " b#n t�nh v�i s� h% tr� c�a B� N�i v� �'u ��a 
��n m�t thông �i�p th#ng nh	t trong v	n �' này. Vi�c chi tr� các chi phí không chính th�c là tình 
tr�ng r	t ph  bi�n, m5c dù có s� khác bi�t quan tr.ng gi1a các vùng. Ví d� nh� 
TMT
T cho 
bi�t d��i 20% doanh nghi�p " các t�nh Nam Trung b� ph�i chi thêm �� ���c c	p GCNQSD
, 
trong khi " 
-ng b�ng B*c b� t� l� này lên ��n g�n 60%. 

Nghiên c�u dùng th8 báo cáo nói trên còn cho th	y nhu c�u thông tin v' k� ho�ch và quy 
ho�ch s( d�ng �	t là r	t cao. Ch� có ch�a ��n m�t ph�n n!m s# ng��i ���c h&i tr� l�i r�ng có 
bi�t nh1ng thông tin này. M�t v	n �' ph�c t�p n1a là chênh l�ch v' th�i h�n các chu trình quy 
ho�ch phân vùng và th�i h�n cho thuê �	t. Theo Lu�t 
	t �ai m�i, các k� ho�ch s( d�ng �	t dài 
h�n ph�i ���c xây d�ng cho th�i gian m��i n!m, sau �ó chia nh& thành các k� ho�ch n!m n!m 
chi ti�t h�n. Nh�ng th�i h�n cho thue �	t thì l�i t� 20 ��n 50 n!m. Hi�n t�i, quy'n ti�p t�c thuê 
�	t ch�a ���c th� hi�n rõ ràng. T��ng t�, quy'n chu�c l�i �#i v�i nh1ng doanh nghi�p �ã b� rút 
GCNQSD
 do phân lo�i l�i �	t c2ng không rõ ràng. 

Nh1ng b	t �-ng trong vi�c �'n bù cho ng��i dân b� �nh h�"ng �ã làm ch�m l�i �áng k� 
quá trình chuy�n � i �	t nông nghi�p. M�t tr��ng h�p " Hà Tây �ã ���c �!ng t�i lên báo chí. 
N!m 2002, Công ty Kim Bài n�p ��n xin thuê 6.442 mét vuông �	t ao h- n�m phía sau tr� s" 
chính c�a công ty " huy�n Thanh Oai. �y ban nhân dân t�nh �ã duy�t ��n vào n!m 2004, sau hai 
n!m l	y ý ki�n và th��ng l��ng v�i các h� dân b� �nh h�"ng. Công ty �-ng ý chi tr� ti'n �'n bù 
11.000 �-ng m�t mét vuông, và �óng góp 3,3 tri�u �-ng m�t sào �� giúp �y ban nhân dân xây 
d�ng c� s" h� t�ng. Tuy nhiên, ngay sau �ó các h� dân ��a ph��ng �ã ng!n không cho công ty 
ti�n hành l	p ao. H. s� r�ng nhà máy m�i s7 làm ô nhi,m ngu-n n��c. Tranh ch	p này kéo dài 
cho dù �ã qua nhi'u vòng th��ng l��ng và công ty c2ng cam �oan r�ng nhà máy s7 có h� th#ng 
l.c n��c th�i theo tiêu chu)n qu#c t�. 

K� t� n!m 2004, �y ban nhân dân các t�nh ���c yêu c�u ph�i quy ho�ch các vùng tái 
��nh c� �� cung c	p nhà " cho các h� gia �ình có �	t b� nhà n��c thu h-i. Trên th�c th�, ch� có 
m�t vài vùng tái ��nh c� nh� v�y ���c hình thành, trong khi có r	t nhi'u ��n khi�u n�i v' vi�c 
thi�u nhà " �� tiêu chu)n cho các h� dân �ã b� thu h-i �	t. K� t� n!m 2005, các nhà ��u t� n��c 
ngoài  s7 không ph�i thanh toán b-i hoàn cho các ch� �	t hi�n th�i trên di�n tích �	t mà công ty 
t.a l�c. Theo chính sách m�i s(a � i, các nhà ��u t� s7 tr� ti'n thuê và chính quy'n ��a ph��ng 
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s7 ch�u trách nhi�m chi tr� t	t c� các kho�n �'n bù tái ��nh c� và gi�i phóng m5t b�ng. N�u nhà 
��u t� ph�i tr� nh1ng chi phí này, h. s7 ���c tr� chi phí �ó kh&i ti'n thuê �	t. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

7. TH� TR�	NG LAO ��NG 
 

 
  

Ng��i dân Vi�t Nam n i ti�ng v' ý th�c k6 lu�t, ch!m ch� và h.c nhanh. 
ây là tài s�n 
chính c�a �	t n��c trong quá trình n% l�c phát tri�n kinh t� c�a mình. Chi phí l��ng th	p c2ng 
làm lao ��ng tr" thành m�t trong nh1ng th� m�nh c�nh tranh qu#c t� chính c�a Vi�t Nam. Không 
có gì �áng ng�c nhiên khi s� gia t!ng nhanh chóng trong ho�t ��ng kinh doanh �i li'n v�i các 
cu�c c�i cách kinh t� �ã d3n ��n s� t!ng v.t v' c�u �#i v�i lao ��ng. Hi�n t��ng này �ã chuy�n 
thành s� di chuy�n kép: di chuy�n v' ngh' nghi�p, t� vi�c làm nông nghi�p sang vi�c làm phi 
nông nghi�p; và di chuy�n v' ��a lý, t� nông thôn ra �ô th�. Song vi�c làm ���c tr� l��ng phân 
b# không �'u trên toàn qu#c. Thu nh�p c�a ng��i lao ��ng c2ng v�y, r	t khác nhau gi1a các t�nh 
thành. 
� chênh l�ch v' thu nh�p c2ng nh� kho�ng cách v' thu nh�p gi1a nam và n1 �ã gi�m khi 
kinh t� t!ng tr�"ng. Song ph�n th�"ng c�a th� tr��ng lao ��ng dành cho trình �� h.c v	n �ã t!ng 
lên và manh nha m�t d�ng b	t bình �9ng khác khi Vi�t Nam phát tri�n. Thu nh�p t� lao ��ng 
���c c�i thi�n không �i li'n v�i tranh ch	p lao ��ng. 
ình công ch�a ph�i là hi�n t��ng ph  bi�n 
và v' c� b�n ch�a s( d�ng ��n h� th#ng quan h� lao ��ng chính th�c. Nhìn chung, �5c �i�m c�a 
Vi�t Nam là �i'u ki�n lao ��ng t��ng �#i t#t, và nguyên t*c trách nhi�m xã h�i c�a doanh nghi�p 
�ang d�n d�n ���c ch	p nh�n trong các ngành xu	t kh)u chính. Th	t nghi�p c2ng không ph�i là 
m�t v	n �' l�n, vì h�u h�t nh1ng ng��i ch�a có vi�c làm �'u còn tr8, là nh1ng ng��i t��ng �#i 
có trình �� gia nh�p th� tr��ng lao ��ng. Trong khi tình tr�ng d� th�a nhân l�c v3n còn ph  bi�n 
trong khu v�c nhà n��c, thì tình tr�ng luân chuy�n quá m�c nh1ng lao ��ng có trình �� m�i 
chính là v	n �' �#i v�i doanh nghi�p. Tuy nhiên, �i�m y�u c!n b�n c�a th� tr��ng lao ��ng Vi�t 
Nam là h� th#ng an sinh xã h�i ���c xây d�ng d�a trên th� tr��ng này. H� th#ng an sinh xã h�i 
v#n ���c coi là ch� dành cho ng��i lao ��ng trong khu v�c nhà n��c nên c�n hoàn thành b��c 
chuy�n � i sang n'n kinh t� th� tr��ng �� có th� cung c	p b�o hi�m " m�c h�p lý cho nh1ng r�i 
ro l�n �#i v�i ng��i lao ��ng hi�n nay di chuy�n ngày càng nhi'u, c� v' m5t ngh' nghi�p và ��a 
lý. 

 

Vi�c làm và di c� 

 

 T6 l� tham gia l�c l��ng lao ��ng " Vi�t Nam cao " m�c b	t th��ng, c� �#i v�i nam và 
n1 trong khi t6 l� th	t nghi�p th	p " m�c b	t th��ng. Ngay t� ��u, �i'u này �ã t�o nên m�t s� 
khác bi�t rõ ràng v�i các n��c khác; n�i mà v	n �' c	p thi�t nh	t c�a th� tr��ng lao ��ng là ph�i 
n*m ���c vì sao có nhi'u ng��i ��n nh� v�y không làm vi�c ho5c không có vi�c làm. ; Vi�t 
Nam, �a s# ng��i trong �� tu i lao ��ng �'u làm vi�c và h�u h�t th��ng có vi�c làm (B�ng 7.1). 
Nh� v�y, hi�u ���c �5c �i�m c�a vi�c làm trong b#i c�nh n'n kinh t� phát tri�n, ho5c nh1ng y�u 
t# quy�t ��nh m�c thu nh�p t� nh1ng vi�c làm �ó, là nh1ng v	n �' quan tr.ng nh	t c�a th� tr��ng 
lao ��ng. 

 T!ng tr�"ng kinh t� nhanh �ã d3n ��n hai hình th�c di chuy�n vi�c làm có liên quan. Xét 
v' góc �� ngh' nghi�p, càng ngày càng có nhi'u ng��i dân thoát ra kh&i nông nghi�p. S� thay 
� i gi1a các n!m c�n ���c gi�i thích m�t cách th�n tr.ng, b"i vi�c phân lo�i có th� không hoàn 
toàn so sánh ���c (ch9ng h�n nh� gi1a làm nông nghi�p và vi�c làm phi nông nghi�p).  Tuy 
nhiên trong su#t th�i gian này, lao ��ng nông nghi�p �ã gi�m t� g�n m�t n(a trên t ng dân s# 
trong �� tu i lao ��ng vào ��u th�p niên 1990 xu#ng d��i 40% nh� hi�n nay. Chi'u h��ng �i 
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xu#ng này ���c bù l�i b�ng t6 l� vi�c làm ���c tr� l��ng t!ng lên, t��ng �#i ít trong khu v�c nhà 
n��c song khá nhi'u trong khu v�c t� nhân. Hi�n nay, h� kinh doanh, doanh nghi�p t� nhân 
trong n��c có �!ng ký và các công ty có v#n ��u t� n��c ngoài cung c	p vi�c làm ���c tr� l��ng 
cho h�n 18% dân s# trong �� tu i lao ��ng. T6 l� này cao h�n m�t chút so v�i t6 l� lao ��ng t� 
do, và h�n g	p �ôi t6 l� trong khu v�c nhà n��c (c� c� quan nhà n��c và DNNN). Có th� nói 
nh1ng s# li�u này ch�a �ánh giá h�t vai trò c�a khu v�c t� nhân, vì ���c d�a trên d1 li�u �i'u tra 
h� gia �ình. Ng��i làm vi�c cho các doanh nghi�p c  ph�n hoá và các liên doanh có liên quan 
��n khu v�c nhà n��c có th� nói r�ng h. làm vi�c cho các DNNN và nh� v�y th i ph-ng t6 l� 
làm vi�c trong khu v�c nhà n��c c�a b� ph�n dân s# trong �� tu i lao ��ng.  

 

B�ng 7.1: C� c	u l�c l��ng lao ��ng 

 1993 1998 2002 2004 

Không ho�t ��ng 19.42 15.32 16.69 17.17 

Ho�t ��ng 80.58 84.68 83.31 82.83 

Có vi�c làm     

       Chính ph� 3.08 3.55 4.44 5.25 

       DNNN 2.50 2.57 3.30 3.14 

       Doanh nghi�p t� nhân 10.78 10.14 15.71 16.99 
       Công ty có v#n ��u t� n��c ngoài    0.10 1.12 0.80 1.33 

       Vi�c làm t� do phi nông nghi�p 14.67 16.52 19.05 16.52 

       Nông dân 49.46 50.15 38.2 38.77 

Không có vi�c làm  0.63 1.80 0.83 

T ng t6 l� th	t nghi�p  0.74 2.16 1.00 

T6 l� t	t nghi�p " thành th�  1.44 3.31 1.96 

T6 l� t	t nghi�p " thành th� (BL
TBXH)  6.85 6.01 5.60 

 Ngu�n: T� tính d�a trên s# li�u c�a TCTK. S# li�u tính theo ph�n tr!m dân s# trong �� tu i t� 15 ��n 
64, không bao g-m t6 l� th	t nghi�p trong t ng s# ng��i lao ��ng. S# li�u v' vi�c làm ���c 
d�a trên ngành ngh' chính. Hàng cu#i cùng d�a trên s# li�u 
TMSDC và 
TMSHG
. Các 
h� kinh doanh ���c coi là doanh nghi�p t� nhân vì có thuê lao ��ng tr� l��ng, và là ngu-n 
t�o vi�c làm t� do phi nông nghi�p �#i v�i các công vi�c mà các h� kinh doanh này mang l�i 
cho các thành viên trong gia �ình m5c dù không tr� l��ng.  

 


5c �i�m di chuy�n th� hai trên th� tr��ng lao ��ng " Vi�t Nam trong nh1ng n!m g�n 
�ây là di chuy�n v' ��a lý. M�t s# ng��i có vi�c làm phi nông nghi�p song v3n không r�i kh&i 
khu v�c nông thôn n�i mình sinh s#ng. Song �#i v�i m�t b� ph�n l�n dân s#, chuy�n t� vi�c làm 
nông nghi�p sang làm vi�c ���c tr� l��ng bu�c h. ph�i chuy�n t� nông thôn ra thành th�. Ng��i 
ngo�i t�nh hi�n chi�m m�t t6 l� l�n trong dân c� �ô th�. Hi�n t��ng di dân ra các thành ph# l�n, 
�áng chú ý nh	t là Hà N�i và Thành ph# H- Chí Minh, �ã và �ang di,n ra v�i t#c �� nhanh h�n. 
Có l7 m�c �� c�a hi�n t��ng này v3n ch�a ���c ��c tính ��y �� vì d1 li�u thu ���c t� các cu�c 
�i'u tra dân s# nhanh chóng b� l%i th�i. Theo cu�c �i'u tra dân s# gi1a k0 g�n �ây c�a Thành ph# 
H- Chí Minh, dân s# " �ây cao h�n con s# mà TCTK ��c tính là 420.000 ng��i. M�t �i'u n1a là 
có kho�ng 30% dân s# c�a Thành ph# H- Chí Minh là dân ngo�i t�nh không có h� kh)u chính 
th�c. 
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; Vi�t Nam, quy'n t� do l�a ch.n n�i c� trú và làm vi�c c�a các cá nhân ���c tôn tr.ng 
trong Hi�n pháp. Vì dòng di dân làm t!ng thêm áp l�c �#i v�i c� s" h� t�ng và các d�ch v� công 
c�ng v#n �ã quá t�i " các thành ph# l�n, các chính quy'n ��a ph��ng �ã thi�t l�p rào c�n ng�m 
�#i v�i s� d�ch chuy�n lao ��ng, làm cho ng��i ngo�i t�nh ph�i ch�u thêm chi phí ngoài nh1ng 
chi phí tái ��nh c� thông th��ng. H� th#ng �!ng ký h� kh)u là rào c�n ch� y�u v' m5t hành chính 
�#i v�i s� di chuy�n v' m5t ��a lý, trong �ó ng��i ngo�i t�nh không có n�i c� trú không ���c ti�p 
c�n v�i m�t s# d�ch v� c� b�n. Song h� th#ng này �ã không ng!n c�n ���c làn sóng - �t ��n các 
t�nh thành, qu�n huy�n, n�i có công !n vi�c làm. 

Theo k�t qu� m�t nghiên c�u g�n �ây v' các v	n �' di dân " các t�nh Thanh Hoá và Ngh� 
An do ADB, TCTK, và VKHXH th�c hi�n, 42% h� gia �ình có ng��i �i n�i khác. Trên 80% s# 
tr��ng h�p này là �i làm " m�t t�nh khác. Trong h�u h�t m.i tr��ng h�p h. �'u �óng góp nâng 
cao m�c s#ng c�a gia �ình. Kho�ng 36% s# ng��i tr� l�i trong nghiên c�u này nói r�ng nh� có 
ng��i �i n�i khác nên thu nh�p gia �ình �ã t!ng lên �áng k�, 61% báo cáo có t!ng lên m�t chút. 
G�n 4% cho bi�t kinh t� gia �ình kém �i do có ng��i trong gia �ình �i n�i khác. 

 M�t ph�n nguyên nhân c�a tình tr�ng di dân là vi�c làm ���c tr� l��ng r	t phân tán v' 
m5t ��a lý (Hình 7.1; bên tay trái). G�n hai ph�n ba ng��i lao ��ng " Thành ph# H- Chí Minh 
làm vi�c ���c tr� ti'n công ho5c ti'n l��ng, và t6 l� này " 
à N<ng và Hà N�i kho�ng 60%. 
ây 
là nh1ng n�i có c� h�i làm vi�c. Ng��c l�i, t6 l� vi�c làm ���c tr� l��ng ch�a ��n 20% trong 
t ng s# lao ��ng " 
i�n Biên, S�n La, L�ng S�n và Lào Cai. C�n di,n gi�i nh1ng con s# này m�t 
cách th�n tr.ng vì 
TMSHG
 ch�a �� �� chính xác �#i v�i tr��ng h�p các t�nh nh&, nh	t là n�u 
nh� s# ng��i làm vi�c ���c tr� l��ng ít. Do �� chính xác kém nên so sánh gi1a hai l�n �i'u tra 
k� ti�p r	t nguy hi�m. Tuy nhiên, �� chênh l�ch v' t6 l� vi�c làm ���c tr� l��ng " các t�nh " b	t 
k0 th�i �i�m c� th� nào c2ng �� l�n �� có ý ngh4a. Rõ ràng là vi�c làm ���c tr� l��ng ph  bi�n 
h�n " m�t s# khu v�c, nh	t là vùng 
ông Nam và hành lang 
ông B*c v�i Trung Qu#c. 

 

Hình 7.1: Vi�c làm t�p trung " �âu?  Ti'n l��ng ���c thanh toán là bao nhiêu? 
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Ngu�n:  T� tính, d�a trên s# li�u c�a TCTK. 
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Ti)n l�&ng và chi phí lao ��ng 
 

 Theo 
TMSHG
 2004, l��ng trung bình " Vi�t Nam kho�ng 824 nghìn �-ng m�t tháng, 
t��ng ���ng kho�ng 55 �ôla. Con s# này ���c tính trung bình cho c� lao ��ng làm vi�c h�"ng 
l��ng và lao ��ng t�m th�i, tính c� giá tr� l�i ích b�ng hi�n v�t. Ph�i th�a nh�n �ây m�i ch� là s# 
li�u thôi; ch9ng h�n, các l�i ích b�ng hi�n v�t r	t có kh� n!ng b� ��c tính th	p h�n th�c t�. Song 
ngay c� n�u nh� không chính xác l*m thì con s# này c2ng kh9ng ��nh r�ng lao ��ng " Vi�t Nam 
r8 h�n " các n��c láng gi'ng. B�c tranh v3n t��ng t� nh� v�y khi xem xét các d1 li�u " các công 
ty có v#n ��u t� n��c ngoài. Theo m�t báo cáo g�n �ây c�a BKH
T, l��ng trung bình c�a ng��i 
lao ��ng trong khu v�c này kho�ng 75 ��n 80 �ôla m�t tháng, l��ng trung bình c�a m�t k$ s� 
kho�ng 220 ��n 250 �ôla và l��ng c�a cán b� v!n phòng g�n 500 �ôla, m5c dù m�c l��ng " các 
công ty có v#n ��u t� n��c ngoài �ã cao h�n nhi'u so v�i các doanh nghi�p trong n��c ho�t ��ng 
trong cùng l4nh v�c. 

 Chi phí lao ��ng nhìn chung không ch�u �nh h�"ng c�a m�c l��ng t#i thi�u. M�c l��ng 
t#i thi�u ���c áp d�ng r�ng rãi nh	t là 350 nghìn �-ng m�t tháng và th	p h�n m�c chi tr� c�a h�u 
h�t các doanh nghi�p có �!ng ký; và th	p h�n nhi'u so v�i thu nh�p c�a lao ��ng có tay ngh'. 
M�c l��ng t#i thi�u cao h�n áp d�ng cho các công ty n��c ngoài, song s7 c�n ph�i hu6 b& ch� �� 
song hành này m�t khi Vi�t Nam gia nh�p WTO, vì ch� �� này mâu thu3n v�i nguyên t*c “�#i x( 
qu#c gia”. Trên th�c t�, vi�c quy ��nh m�c l��ng t#i thi�u là phù h�p " Vi�t Nam do nh1ng hàm 
ý c�a nó �#i v�i chi l��ng c�a khu v�c nhà n��c, và c� �#i v�i các ngh4a v� l��ng h�u c�a 
Chính ph�. Song khó có th� coi �ó là m�t h�n ch� mang tính ràng bu�c n�u xét trên góc �� th� 
tr��ng lao ��ng. 

 Ngoài ra, n�u ch� chú tr.ng vào các m�c l��ng s7 d3n ��n vi�c ��c tính quá cao chi phí 
“�úng” c�a lao ��ng " Vi�t Nam. B"i vì �i'u này �-ng ngh4a v�i vi�c b& qua ý th�c ��o ��c làm 
vi�c r	t �áng chú ý c�a xã h�i Vi�t Nam. ; nhi'u n��c, m�t trong nh1ng v	n �' chính mà các 
doanh nghi�p g5p ph�i là làm th� nào khuy�n khích ng��i lao ��ng n% l�c làm vi�c. Song tình 
tr�ng tr#n vi�c ít ph  bi�n h�n nhi'u �#i v�i nh1ng ng��i dân c�a m�t �	t n��c có th� mô t� là 
tham công ti�c vi�c. S� s<n sàng làm vi�c ch!m ch� m�t cách khác th��ng này ���c kh9ng ��nh 
trong cu�c 
i'u tra Các Giá tr� Th� gi�i. Nhi'u ng��i Vi�t Nam ���c ph&ng v	n " Vi�t Nam �ã 
nói r�ng công vi�c là m�t ph�n quan tr.ng trong cu�c s#ng c�a h., �i'u này c2ng là ph  bi�n " 
nhi'u xã h�i khác trên th� gi�i. Tuy nhiên �i'u không ph  bi�n là thái �� �#i v�i s� r�nh r%i. Ch� 
có 7% s# ng��i Vi�t Nam tr� l�i th	y �ó là m�t ph�n quan tr.ng trong cu�c s#ng c�a mình. 
ây 
là m�t t6 l� th	p �áng chú ý, ngay c� khi xét theo các tiêu chu)n c�a các xã h�i ch!m làm khác, 
nh� Nh�t B�n (40%) hay M$ (43%). 

 Có s� khác nhau �áng k� trong các m�c l��ng " Vi�t Nam, và �ây là m�t ��ng l�c quan 
tr.ng n1a c�a vi�c di dân (Hình 7.1; bên ph�i). N�u s( d�ng d1 li�u c�a 
TMSHG
 2004 thì 
l��ng tháng trung bình " thành ph# H- Chí Minh g�n 1,5 tri�u �-ng m�t tháng và cao h�n so v�i 
m�c 1,2 tri�u �-ng " Qu�ng Ninh và Hà N�i. Ng��c l�i, l��ng tháng " H�u Giang, Trà Vinh, Sóc 
Tr!ng, Hà Nam và An Giang ch�a ��n 500.000 �-ng. M�t �i'u thú v� n1a c�n l�u ý là s� t��ng 
ph�n gi1a vùng 
-ng b�ng Sông C(u Long và vùng mi'n núi 
ông B*c. ; vùng 
ông B�ng 
Sông C(u Long, có m�t t6 l� r	t cao nh1ng ng��i �ang làm vi�c là nh1ng ng��i làm vi�c ���c 
tr� l��ng, nh�ng l�i không ki�m ���c nhi'u ti'n. 
ó là vì vi�c làm t�m th�i, nông nghi�p là d�ng 
vi�c làm ph  bi�n. ; vùng mi'n núi 
ông B*c, ng��i lao ��ng ���c tr� l��ng chi�m m�t t6 l� 
nh& trong t ng s# nh1ng ng��i có vi�c làm, song thu nh�p c�a h. l�i cao. 
ó là vì h�u h�t ng��i 
lao ��ng ���c tr� l��ng làm vi�c cho khu v�c nhà n��c, dù b�ng hình th�c này hay hình th�c 
khác, trong khi vi�c làm trong khu v�c t� nhân ch�a phát tri�n l*m. 

 M�c l��ng không ch� ph� thu�c vào ��a bàn n�i ng��i lao ��ng sinh s#ng mà còn ph� 
thu�c vào �5c �i�m c�a chính b�n thân ng��i lao ��ng �ó. Trình �� h.c v	n và kinh nghi�m làm 
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vi�c n�m trong s# nh1ng y�u t# quan tr.ng nh	t quy�t ��nh thu nh�p " c	p �� cá nhân. Song th� 
tr��ng lao ��ng không nh	t thi�t �#i x( v�i các cá nhân gi#ng nhau theo cùng m�t cách. Có 
kho�ng cách �áng k� v' l��ng gi1a các vi�c làm, nh	t là gi1a khu v�c nhà n��c và khu v�c t� 
nhân. M�c l��ng " khu v�c nhà n��c không nh	t thi�t g*n v�i th� tr��ng, �i'u này có th� làm 
cho m�t s# cán b� trong khu v�c nhà n��c ���c h�"ng �5c quy'n còn nh1ng ng��i khác l�i ���c 
tr� l��ng th	p so v�i nh1ng ng��i cùng v� trí c�a mình trong khu v�c t� nhân. C2ng có nh1ng 
chênh l�ch l�n khác gi1a vi�c làm " thành th� và nông thôn. Và ph� n1 có xu h��ng có thu nh�p 
th	p h�n nam gi�i trong m.i xã h�i, và m�c �� chênh l�ch ti'n l��ng gi1a hai gi�i c2ng nói lên 
ph�n nào tình tr�ng b	t bình �9ng gi�i. 

 Các công c� phân tích th#ng kê chu)n cho phép ��c tính nh1ng chênh l�ch này d�a trên 
các d1 li�u cá nhân thu ���c t� các cu�c �i'u tra nh� 
TMSHG
. Nh1ng s# li�u ��c tính này có 
th� di,n gi�i thành m�c �� thay � i theo t6 l� ph�n tr!m thu nh�p g*n li'n v�i s� thay � i �5c 
�i�m c�a cá nhân hay vi�c làm ���c xem xét. Ch9ng h�n: l��ng s7 t!ng bao nhiêu n�u ng��i �ó 
h.c thêm m�t n!m, n�u ng��i �ó s#ng " thành th�, làm vi�c cho Chính ph�, hay là nam gi�i? S� 
di,n gi�i này mang nh1ng c�nh báo quan tr.ng có tính ph��ng pháp, do có nh1ng khía c�nh v' c� 
ch	t l��ng vi�c làm l3n ch	t l��ng lao ��ng không ���c ph�n ánh trong s# li�u.  Ví d�, m�t s# 
vi�c làm có tính  n ��nh h�n hay ��m b�o ng��i lao ��ng s7 ���c tr� l��ng h�u, tuy nhiên khía 
c�nh này l�i không ���c ph�n ánh trong s# li�u v' ti'n l��ng. T��ng t�, m�t s# ng��i lao ��ng 
có tài h�n,có trách nhi�m h�n, ho5c ch!m ch� h�n, th� nh�ng �i'u này l�i không ���c  ph�n ánh 
trong k�t qu� v' giáo d�c c�a h.. L�u ý ��n nh1ng c�nh báo nh� v�y, phân tích v3n ��a ra ���c 
m�t b�c tranh �áng chú ý v' th� tr��ng lao ��ng " Vi�t Nam và nh1ng thay � i theo th�i gian.  

 

Hình 7.2: Các y�u t# quy�t ��nh thu nh�p c�a ng��i lao ��ng 
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               Ngu�n:  T� tính d�a trên s# li�u c�a TCTK. 
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 M�c l��ng cao trên th� tr��ng lao ��ng do có h.c v	n �ã tr" lên quan tr.ng h�n bao gi� 
h�t. N!m 1993, c� thêm m�t n!m h.c v	n t��ng �ng v�i m�c t!ng thêm 1% l��ng; sau m��i 
n!m m�c t��ng �ng là 6% (Hình 7.2). Rõ ràng �ây là m�t s� chênh l�ch nh& t�o ra s� khác bi�t 
khi g�p nhi'u n!m h.c l�i. N!m 1993, m�t ng��i �i làm có b�ng ��i h.c có m�c l��ng trung bình 
cao h�n 10% so v�i ng��i ch� có b�ng ti�u h.c. 
�n n!m 2002, kho�ng cách này t!ng lên 80%. 
Tuy nhiên, l�i ích c�a giáo d�c có v8 gi�m �i trong n!m 2004. 

M5t khác, ph� n1 ít b� thi�t thòi h�n so v�i tr��c �ây. Trong nh1ng n!m ��u th�p k6 90, 
m�t lao ��ng n1 trung bình ���c h�"ng m�c l��ng th	p h�n lao ��ng nam có cùng �� tu i, trình 
�� và kinh nghi�m t�i cùng m�t n�i làm vi�c là 32%. 
�n n!m 2004 t6 l� chênh l�ch ti'n l��ng 
theo gi�i ch� còn 16%. 

 V� trí t��ng ���ng c�a cán b� Nhà n��c c2ng thay �#i �áng k� trong th�i k0 này. 
�n 
n!m 1998, cán b� Nhà n��c có m�c l��ng th	p h�n ng��i không làm trong khu v�c nhà n��c " 
cùng �� tu i là 28%. Tuy nhiên, k�t qu� c�a ch��ng trình ngh� s� c�i cách hành chính công �ã 
��a m�c l��ng t!ng lên, ��n n!m 2004 thì m�c l��ng ���c xem xét l�i, và công ch�c ���c 
h�"ng m�c l��ng cao h�n nh1ng ng��i cùng �� tu i không làm trong khu v�c nhà n��c là 23%. 
Tuy nhiên, c�n l�u ý là nh1ng con s# này ch� là trung bình tính trên toàn b� l�c l��ng lao ��ng 
c�a khu v�c nhà n��c. L��ng trong khu v�c công có xu h��ng b� kìm nén h�n khu v�c ngoài nhà 
n��c. Do v�y, công ch�c có chuyên môn và cán b� k$ thu�t v3n b� tr� l��ng th	p h�n so v�i các 
�-ng nghi�p làm vi�c " khu v�c t� nhân. Tuy nhiên, công ch�c " nh1ng b�c th	p trong h� th#ng 
c	p b�c l�i có v8 ���c tr� l��ng cao.     

 Cu#i cùng, k�t qu� cho th	y ti'n l��ng c� b�n cao hay th	p còn liên quan ��n vi�c làm 
t�i các thành ph# l�n hay khu v�c nông thôn. Không k� n!m 2002, �#i v�i m�t lao ��ng có " 
cùng �� tu i, cùng trình �� h.c v	n và kinh nghi�m, s� chênh l�ch này là 33% và 42%. S� chênh 
l�ch nh& h�n ��c tính cho n!m 2002 có th� cho bi�t s� liên quan nhi'u h�n ��n ch	t l��ng c�a s# 
li�u �i'u tra h� gia �ình trong n!m �ó v' m�c chênh l�ch ti'n l��ng. Ph�i th�a nh�n là m�c s#ng 
" các thành ph# c2ng �*t �& h�n. Nh�ng xu h��ng chênh l�ch l�i cho th	y vi�c di trú ��n các 
thành ph# l�n c�a b� ph�n dân s# nông thôn. M5t khác, m�c l��ng tr� thêm " các thành ph# nh&, 
ch�a ���c nói ��n " �ây, còn khiêm t#n h�n nhi'u.     

 M�t s# nghiên c�u khác d�a vào các ph��ng pháp khác nhau c2ng �óng góp thêm m�t s# 
nét quan tr.ng cho nh1ng phát hi�n này. M�t phân tích v' s� b	t bình �9ng ti'n l��ng do 
VKHL
XH th�c hi�n, s( d�ng d1 li�u t� 
TMSDC 1998 và 
TMSHG
 2002 cho th	y ph�n 
th�"ng cho m�t n!m h.c thêm khác nhau gi1a các nhóm ng��i lao ��ng. Ph�n th�"ng cho quá 
trình h.c t�p " các khu v�c thành th� �úng là cao h�n các vùng nông thôn. Ph�n th�"ng này cao 
nh	t " các công ty FDI, sau �ó là khu v�c t� nhân trong n��c. M�t �i'u thú v� là ph�n th�"ng này 
�#i v�i lao ��ng n1 c2ng cao h�n. 

D1 li�u t� cu�c �i'u tra ba vòng v' các doanh nghi�p v�a và nh& c2ng do VKHL
XH 
th�c hi�n cho th	y quá trình bình �9ng hoá ti'n l��ng rõ r�t theo th�i gian. Trong vòng �i'u tra 
n!m 1991, có s� khác bi�t l�n v' ti'n l��ng cho lao ��ng mi'n B*c và mi'n Nam, gi1a thành th� 
và nông thôn, gi1a nam và n1. 
�n vòng �i'u tra n!m 1997, nh1ng khác bi�t này �ã gi�m �áng 
k� v�i ngo�i l� �áng chú ý là kho�ng cách nông thôn-thành th�. Ch9ng h�n, trong vòng �i'u tra 
n!m 1991, m�c l��ng trung bình " Thành ph# H- Chí Minh x	p x� g	p �ôi " Hà N�i và H�i 
Phòng; ��n n!m 1997, kho�ng cách này dao ��ng trong kho�ng t� 30 ��n 50%. Kho�ng cách v' 
l��ng gi1a các hình th�c s" h1u khác nhau c2ng gi�m khá nhi'u. Ví d�, vào n!m 1997, m�c ti'n 
công trong kinh doanh h� gia �ình ít nhi'u �ã theo k�p v�i m�c l��ng trong các doanh nghi�p có 
�!ng ký. 

Chênh l�ch ti'n l��ng gi1a thành th� và nông thôn g�i nh*c ��n s� phân m�ng th� tr��ng 
lao ��ng. Nh1ng hàng rào �#i v�i s� di chuy�n v' m5t ��a lý, t� chi phí v�n chuy�n ��n các gi	y 
phép �!ng ký làm kh� n!ng phân m�ng có th� x�y ra. Trên th�c t�, �i'u này có ngh4a là nh1ng 
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vi�c làm " thành th� “t#t h�n” so v�i nh1ng vi�c làm dành cho nh1ng ng��i s#ng " các vùng 
nông thôn. D3n ch�ng v' kho�ng cách này trong “ch	t l��ng” vi�c làm ���c báo cáo trong m�t 
nghiên c�u c�a Công ty t� v	n Mekong Economics. Nghiên c�u này cho th	y b#n trong n!m 
công nhân xí nghi�p c�m th	y hài lòng và s7 qu�ng bá v' làm vi�c trong xí nghi�p cho b�n bè và 
gia �ình. D3n ch�ng n1a có th� th	y qua vi�c nhi'u công nhân s<n sàng chi m�t kho�n phí tuy�n 
d�ng �� có vi�c làm trong xí nghi�p. M�t �i'u thú v� là nghiên c�u này phát hi�n ra r�ng trên 
11% ph� n1 ch�u chi phí �� xin vi�c, trong khi nam gi�i ch� có 7%. M�c chi bình quân �� làm 
vi�c trong m�t công ty n��c ngoài là 274.000 �-ng; ch� b�ng x	p x� m�t n(a m�c chi �� xin vi�c 
trong DNNN. C2ng có d3n ch�ng cho th	y ng��i lao ��ng ngo�i t�nh ch�u “chi” cho nh1ng vi�c 
làm t#t h�n này m5c dù m�c l��ng c�a h. th	p h�n so v�i các �-ng nghi�p không ph�i là ng��i 
ngo�i t�nh, nh� th� v� trí ngo�i t�nh c�a h. �5t h. vào m�t v� th� y�u h�n khi th��ng l��ng v�i 
ch� s( d�ng lao ��ng (Khung 7.1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Các hình th�c phân m�ng th� tr��ng lao ��ng khác có v8 ít thông d�ng h�n " Vi�t Nam. 
C� th� là m�t nghiên c�u g�n �ây c�a ADB không phát hi�n ���c chênh l�ch �áng k� nào trong 
ph�n th�"ng c�a th� tr��ng lao ��ng dành cho các �5c �i�m cá nhân gi1a vi�c làm trong khu v�c 
chính th�c và không chính th�c, c2ng nh� gi1a vi�c làm nông nghi�p và phi nông nghi�p. 

 

 

 

Khung 7.1:  Lao ��ng nh"p c� trong ngành d�t may 
 

Li�u có ph�i nh1ng ng��i lao ��ng nh�p c� ki�m ���c thu nh�p ít h�n m�c x�ng �áng v�i h.c v	n 
và kinh nghi�m c�a h.? Li�u có ph�i h. ít có c� h�i ���c �ào t�o h�n so v�i nh1ng lao ��ng có cùng 
trình �� t��ng t� không ph�i là ng��i nh�p c�? M�t cu�c �i'u tra trên 150 doanh nghi�p d�t may, trong 
�ó có ph&ng v	n cá nhân v�i 8 công nhân trong m%i doanh nghi�p, có th� ���c dùng �� giúp tr� l�i cho 
nh1ng câu h&i trên. Nói chung, có kho�ng 15% s# lao ��ng ���c ph&ng v	n là lao ��ng nh�p c�; và ba 
ph�n t� s# ng��i nh�p c� là ph� n1. 

Lao ��ng nh�p c� trong �i'u tra trung bình " �� tu i 25, t��ng ph�n v�i tu i trung bình là 30 �#i 
v�i lao ��ng t�i ch%. H. có trình �� v!n hóa th	p h�n: ch� có 26% �ã h.c h�t ph  thông trung h.c, so v�i 
55% trong s# lao ��ng t�i ch%. H. c2ng ���c tr� l��ng ít h�n so v�i nh1ng �-ng nghi�p không thu�c di�n 
nh�p c�. Trung bình, h. có thu nh�p 877.000 �-ng/tháng, so v�i l��ng trung bình c�a lao ��ng t�i ch% là 
937.000 �-ng. Nh�ng li�u có ph�i h. th�c s� ki�m ���c ít h�n, n�u nh� tính ��n các y�u t# là h. tr8 h�n 
và h.c v	n th	p h�n? V' hình th�c thì không ph�i v�y. Các công c� th#ng kê chu)n cho th	y r�ng th�m 
chí h. còn thu nh�p cao h�n. Nh�ng �ây là m�t k�t qu� không xác th�c, do chính tính ch	t di ��ng c�a 
lao ��ng theo vùng ��a lý. Ng��i nh�p c� có xu h��ng di chuy�n ��n các khu v�c và doanh nghi�p nào 
tr� l��ng t��ng �#i t#t. Khi tính ��n “ph�n nh�nh h�n” nói chung c�a các doanh nghi�p và ��a ph��ng, 
k�t qu� cho th	y lao ��ng nh�p c� thu nh�p th	p h�n các lao ��ng ��a ph��ng là 13%, v�i các y�u t# 
khác không � i.  

Có th� s( d�ng ph��ng pháp t��ng t�, v�i các tính ch	t riêng bi�t nh�ng ph  quát cho các doanh 
nghi�p và ��a ph��ng �� �ánh giá m�c �� ti�p c�n v�i �ào t�o. Trong tr��ng h�p này, có v8 nh� lao ��ng 
nh�p c� ���c h�"ng nhi'u h�n so v�i lao ��ng t�i ch%, vì h. ���c �ào t�o nhi'u h�n. Tuy nhiên, dù có 
���c �ào t�o thêm, h. có v8 nh� v3n làm vi�c ít h�n trong các công vi�c �òi h&i k$ n!ng so v�i lao ��ng 
t�i ch% cùng m�t trình ��.  
 

Ngu�n: Theo Remco Oostendorp (2004). 
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Quan h� lao ��ng trong l/nh v�c công nghi�p 

 

; Vi�t Nam ít tranh ch	p lao ��ng. M5c dù s# l��ng �ình công �ã t!ng trong nh1ng n!m 
g�n �ây, song d1 li�u do T ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam và ILO thu th�p cho th	y có t#i �a 
là 700 cu�c �ình công k� t� khi áp d�ng B� lu�t Lao ��ng n!m 1994 (Hình 7.3). H�u h�t nh1ng 
cu�c �ình công này �'u " các công ty n��c ngoài " mi'n Nam. Song ngay c� " �ó, các cu�c �ình 
công v3n là s� ki�n hi�m x�y ra. Trong s# �ó, ch� có 100 cu�c �ình công trong n!m 2003, vào 
th�i �i�m này có kho�ng 2.650 công ty n��c ngoài �ang ho�t ��ng. Khu v�c t� nhân trong n��c 
th�m chí còn ít b� gián �o�n vì �ình công h�n n1a. Trong n!m 2003, vào th�i �i�m s# l��ng 
doanh nghi�p t� nhân trong n��c lên ��n 65.000 doanh nghi�p thì v3n có ch�a ��n 40 cu�c �ình 
công.  

Các báo cáo cho th	y h�u h�t các cu�c �ình công �'u xu	t phát t� vi ph�m pháp lu�t ho5c 
h�p �-ng, trong �ó có không tr� l��ng và phúc l�i, không �óng BHXH, và không tr� ti'n �'n bù 
do c*t ��t h�p �-ng. Trong m�t s# tr��ng h�p, tranh ch	p lao ��ng n�y sinh do công nhân yêu 
c�u ���c làm vi�c ngoài gi� v��t quá qui ��nh c�a lu�t. Các DNNN xem ch�ng tuân th� các qui 
��nh v' lao ��ng tri�t �� h�n các doanh nghi�p t� nhân. Ch9ng h�n, h. báo cáo m�t t6 l� l�n l�c 
l��ng lao ��ng c�a mình �� th�c hi�n BHXH và BHYT. 

 

Hình 7.3: S# l��ng cu�c �ình công, theo hình th�c s" h1u doanh nghi�p 

 
      Ngu�n: Jan Jung-Min Sunoo (2005) và Simon Clarke (2004). 

 

Tuy nhiên, tình hình tuân th� chính th�c không ph�i lúc nào c2ng ���c ph�n ánh b�ng 
�i'u ki�n làm vi�c t#t h�n. Ch9ng h�n, trong m�t lo�t các ph&ng v	n chính th�c trong hai ngành 
d�t may và da giày do Công ty t� v	n Mekong Economics th�c hi�n, ng��i lao ��ng trong các 
DNNN báo cáo có kh� n!ng ti�p c�n v�i ph��ng ti�n s� c�u, qu�n áo b�o h�, n��c u#ng và 
phòng t*m nhi'u h�n " các xí nghi�p khác. Ng��i lao ��ng do các công ty n��c ngoài tuy�n 
d�ng báo cáo có kh� n!ng ti�p c�n ít nh	t. Song �i'u này trái ng��c v�i các phát hi�n t� các cu�c 
th�o lu�n nhóm tr.ng �i�m và các quan sát th�c hi�n cho nghiên c�u này. Trên th�c t�, ng��i ta 
th	y c� s" h� t�ng " các DNNN kém so v�i các công ty n��c ngoài. Các �i'u ki�n làm vi�c trong 
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các công ty n��c ngoài c2ng có v8 t#t h�n so v�i các công ty t��ng t� " các n��c láng gi'ng 
(Khung 7.2). 

B� lu�t Lao ��ng s(a � i n!m 2002 qui ��nh các qui trình th� t�c ph�i th�c hi�n �#i v�i 
các tranh ch	p lao ��ng t�p th�. V' nguyên t*c, trong tr��ng h�p có mâu thu3n, ph�i n�p ��n 
b�ng v!n b�n �' ngh� hoà gi�i lên H�i �-ng Hoà gi�i Lao ��ng trong doanh nghi�p và h�i �-ng 
này ph�i có bi�n pháp trong vòng b�y ngày. N�u m�t trong hai bên ph�n �#i �' xu	t gi�i quy�t 
tranh ch	p c�a H�i �-ng Hoà gi�i Lao ��ng thì có th� ��a lên H�i �-ng Tr.ng tài Lao ��ng, H�i 
�-ng này s7 b*t ��u làm vi�c trong vòng m��i ngày t� khi nh�n ���c ��n b�ng v!n b�n n�p lên. 
N�u m�t trong hai bên không �-ng ý v�i gi�i pháp ���c �' xu	t thì v	n �' này có th� ��a lên Toà 
án Nhân dân. Song " giai �o�n này, Ban Ch	p hành công �oàn có th� quy�t ��nh �ình công d�a 
trên c� s" b& phi�u kín. M�t cu�c �ình công x�y ra trong khi �ang ti�n hành quá trình hoà gi�i 
ho5c không ���c quá n(a s# công �oàn viên tán thành b� coi là không h�p pháp. M5c dù t	t c� 
các cu�c �ình công v' m5t k$ thu�t �'u là không h�p pháp song h�u nh� ch�a bao gi� ph�i c�n 
��n các ch� tài x( ph�t có th� áp d�ng �#i v�i nh1ng ng��i tham gia �ình công trái lu�t pháp. S� 
can thi�p c�a bên công an �#i v�i nh1ng ng��i lao ��ng �ình công c2ng không n�m trong ph�n 
�ng c�a Chính ph�. Trên th�c t�, các tranh ch	p lao ��ng t�p th� có th� gi�i quy�t thông qua các 
kênh khác, ví d� cán b� qu�n lý ngu-n nhân l�c c�a doanh nghi�p yêu c�u S" L
TBXH �óng vai 
trò làm trung gian hoà gi�i dù �ây không thu�c v' nhi�m v� chính th�c c�a S" L
TBXH. 

H�u th� các xí nghi�p �'u có công �oàn, song nhi'u công �oàn này không ho�t ��ng trên 
th�c t� và m�t s# công �oàn ch� t-n t�i trên danh ngh4a. Công �oàn trong các DNNN ho�t ��ng 
tích c�c h�n. Ch� có m�t ph�n ba các công ty n��c ngoài và 15% các doanh nghi�p t� nhân trong 
n��c có tho� ��c t�p th�. Nghiên c�u v' ngành d�t may và giày dép c�a Mekong Economics nh� 
�ã nói " trên cho th	y công �oàn ch� y�u cung c	p các d�ch v� cho các công �oàn viên c�a mình, 
ch9ng h�n nh� t  ch�c các ho�t ��ng xã h�i, th� thao và các chuy�n �i th�c t�. Trong m�t s# 
tr��ng h�p, công �oàn cho vay không lãi su	t, c2ng nh� có ti'n th�"ng và quà t5ng vào các d�p 
�5c bi�t nh� T�t, ngày Qu#c t� Ph� n1 ho5c ngày Qu#c t� Thi�u nhi. C2ng t��ng t� nh� v�y, m�t 
cu�c �i'u tra do VKHL
XH th�c hi�n t�i 24 doanh nghi�p cho th	y ch� có 16% ng��i lao ��ng 
c�m th	y công �oàn có vai trò trong gi�i quy�t tranh ch	p. 

Thanh tra lao ��ng c2ng không ph�i là m�t c� ch� h1u hi�u l*m �� th�c thi các tiêu 
chu)n lao ��ng. Vào th�i �i�m n!m 2004, ban thanh tra lao ��ng c�a BL
TBXH có ��i ng2 cán 
b� kho�ng 300 thanh tra và cán b� có liên quan. K� t� n!m 1995 m�i ch� ti�n hành thanh tra " 
1.635 doanh nghi�p. Nh1ng ng��i tr� l�i 
TMT
T c�a NHTG th�c hi�n không bi�t rõ v' các 
l�n làm vi�c c�a thanh tra lao ��ng, các ��t làm vi�c này ���c coi là không h1u ích l*m ho5c 
không h1u ích; có l7 vì s# l�n thanh tra không nhi'u. Và h. c2ng không c�n nh1ng l�n làm vi�c 
này l*m. Nh1ng ng��i tham gia tr� l�i 
TMT
T báo cáo r�ng trong kho�ng m�t ph�n t� s# l�n 
thanh tra c�a BL
TBXH có mong ch� quà ho5c các kho�n thanh toán không chính th�c và m�c 
�� này có l7 ít h�n nhi'u so v�i các c� quan Chính ph� khác. 
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M5t khác, khái ni�m v' trách nhi�m xã h�i c�a doanh nghi�p (TNXHDN) �ã ���c m�t s# 
doanh nghi�p t� nhân " Vi�t Nam n*m b*t. TNXHDN d�a trên quan �i�m là các doanh nghi�p có 
th� t� nguy�n áp d�ng các thông l� xã h�i, môi tr��ng, và ��o ��c v�a mang l�i l�i nhu�n v�a t#t 
cho phát tri�n kinh t�. 
�ng c� th�c hi�n TNXHDN trong các công ty �a qu#c gia có nhãn mác 
có giá tr�, các doanh nghi�p s( d�ng nhi'u lao ��ng làm vi�c theo h�p �-ng và các doanh nghi�p 
có tên tu i (���c giao d�ch trên th� tr��ng ch�ng khoán, ho5c trong nh1ng l4nh v�c có tác ��ng 
cao nh� d�u khí ho5c khai m&) m�nh h�n so v�i các kh#i khác. ; Vi�t Nam, TNXHDN �ã tr" 
nên ph  bi�n trong ngành d�t may và giày dép, trong nh1ng l4nh v�c này nhi'u doanh nghi�p �ã 
���c yêu c�u ho5c ���c khuy�n khích áp d�ng m�t ho5c nhi'u qui t*c �ng x( (Khung 7.3). 
Nh1ng qui t*c �ng x( này th��ng bu�c ph�i tuân theo B� Lu�t Lao ��ng và m�t lo�t các nguyên 
t*c có trong các “qui ��c c#t lõi” c�a ILO v' lao ��ng c�:ng b�c, lao ��ng tr8 em, phân bi�t �#i 

Khung 7.2: Các doanh nghi�p �ài Loan � Trung Qu�c và Vi�t Nam  

 
V	n �' qu�n lý nhân l�c b� tác ��ng nh� th� nào b"i môi tr��ng n��c s" t�i? M�t nghiên c�u 

g�n �ây �ã c# g*ng tr� l�i câu h&i này thông qua ph&ng v	n các cán b� ��a ph��ng, ��i di�n công �oàn 
và cán b� qu�n lý trung c	p ng��i n��c ngoài c�a 36 doanh nghi�p 
ài Loan. Nghiên c�u rút ra k�t 
lu�n r�ng �i'u ki�n làm vi�c " Vi�t Nam t#t h�n " Trung Qu#c, tiêu chu)n lao ��ng ���c duy trì 
nghiêm ng5t, �5c bi�t trong v	n �' gi� làm và x( ph�t. 

Các nhà qu�n lý 
ài Loan nói r�ng cách qu�n lý “quân s�” mà h. �em ra áp d�ng " Trung Qu#c 
không có hi�u qu� t�i Vi�t Nam và do v�y h. �ã áp d�ng các k$ thu�t qu�n lý “m'm d8o”. Các câu 
trích d��i �ây minh h.a s� khác bi�t v' cách ti�p c�n và nh	n m�nh ý th�c c�a ng��i lao ��ng v' 
quy'n l�i c�a h. nh� m�t y�u t# quan tr.ng:  

“B	n không ��ng ���c ��n ng��i lao ��ng Vi�t Nam, ch� ��ng nói là l	m d�ng h�. � 
Trung Qu�c, chúng tôi dùng cách qu�n lý theo ki�u �ài Loan. Khi chúng tôi b�t ��u ho	t 
��ng � Trung Qu�c, chúng tôi th��ng dùng bi�n pháp tr�ng ph	t. Tr�ng ph	t b�ng th� 
xác là bi�n pháp ph� bi�n, thm chí c� �ánh �p, nh� � trong quân ��i.” 

“Công nhân � �ây có nhn th�c r�t cao v� quy�n con ng��i… Vì vy tôi ngh  r�ng 
nh!ng ng��i �ài Loan trong ngh� da giày � �ây ph�i s"n sàng ��i m#t v$i tình tr	ng lao 
��ng có s� xáo tr�n và �ình công. H� d% tham gia vào các cu�c ph�n ��i tp th�. Trong 
công ty tôi, tình tr	ng này �ã x�y ra vào n�m ngoái vào �êm Trung Thu. Ý th�c v� lao 
��ng và dân ch
 c
a h� r�t cao. �ây không ph�i là v�n �� c
a riêng công ty tôi; mà là 
v�n �� chung c
a toàn xã h�i. � Vi�t Nam vi�c b�o v� quy�n c
a ng��i lao ��ng r�t 
nghiêm ng#t. �ây là �i�u chúng tôi hoàn toàn không ng� t$i.” 

Nghiên c�u nói trên c2ng ch� ra nh1ng y�u t# quan tr.ng khác �#i v�i vi�c c�i thi�n �i'u ki�n 
làm vi�c, so v�i tình hình " Trung Qu#c. M�t v	n �' có t�m quan tr.ng hàng ��u là vi�c áp d�ng các h� 
th#ng �!ng ký h� kh)u khác nhau. Theo ph&ng v	n, " Trung Qu#c, ch� s( d�ng lao ��ng có th� gi1 các 
gi	y t� tùy thân �� ng!n không cho công nhân chuy�n vi�c d, dàng. Ng��c l�i, " Vi�t Nam ng��i s( 
d�ng lao ��ng không liên quan gì ��n v	n �' �!ng ký h� kh)u. Vi�c cung c	p nhà " t�p th� cho công 
nhân, r	t ph  bi�n " Trung Qu#c nh�ng l�i không ph  bi�n " Vi�t Nam, c2ng cho phép ki�m soát t#t 
h�n tình tr�ng di chuy�n c�a ng��i lao ��ng.  

Nghiên c�u c2ng cho r�ng T ng Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam, m5c dù là m�t t  ch�c do nhà 
n��c ki�m soát, �ã có tính t� ch� cao h�n, và nh�n ���c s� �ng h� c�a phong trào lao ��ng qu#c t�. 
Cu#i cùng, báo cáo cho r�ng nh1ng khác bi�t trong quá trình phân c	p �ã làm cho m�c �� ki�m soát 
c�a Chính ph� �#i v�i các tiêu chu)n lao ��ng " Trung Qu#c gi�m nhanh h�n so v�i " Vi�t Nam.  
 
 
 

Ngu�n:  Anita Chan và Hongzen Wang (2004). 
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x(, t� do liên k�t và th��ng l��ng t�p th�. Nh1ng qui t*c �ng x( này c2ng thu�ng bao quát v	n 
�' s�c kho8 và an toàn, l��ng và s# gi� làm vi�c. 

 

 
 

Th�t nghi�p 

  
T6 l� th	t nghi�p c�a Vi�t Nam th	p so v�i các chu)n qu#c t�. Ph�i th�a nh�n r�ng các 

�i'u tra v' h� gia �ình và v' l�c l��ng lao ��ng �ã ��a ra nh1ng ��c tính khó có kh� n!ng so 
sánh ���c v�i nhau (Khung 7.1) 
i'u tra h� gia �ình có di�n bao ph� l�n h�n, trong khi b�ng h&i 

Khung 7.3: Trách nhi�m xã h�i c$a doanh nghi�p � Vi�t Nam 

 

 H�u h�t t	t c� các doanh nghi�p Vi�t Nam cung c	p cho dây chuy'n s�n xu	t d�t may và da 
giày toàn c�u tr��c h�t ph�i �#i m5t v�i TNXHDN thông qua các quy t*c �ng x( do các bên mua là các 
qu#c gia công nghi�p ��a ra. Thông qua các b� quy t*c �ng x( này, ng��i mua �ã ��a ra các tiêu chu)n 
v' xã h�i và môi tr��ng ph�i ���c �áp �ng và ho�t ��ng nh� m�t �#i tác giám sát (tr�c ti�p ho5c thông 
qua m�t bên th� ba). Các nhà cung c	p th��ng ch	p nh�n nh1ng �i'u kho�n này v�i hy v.ng s7 c�i 
thi�n uy tín c�a mình và thu hút ���c các h�p �-ng l�n h�n và  n ��nh h�n. 

 Trên th� gi�i hi�n có kho�ng 1.000 b� quy t*c �ng x(, ph�n l�n là do cá nhân các công ty t� 
�5t ra d�a trên yêu c�u kinh doanh.  Không ph�i t	t c� các quy t*c này �'u ���c áp d�ng " Vi�t Nam.  
Tuy nhiên, nhi'u nhà cung �ng làm !n v�i không ch� m�t khách hàng, nên h. s7 ph�i tuân th� không 
ch� m�t b� quy t*c �ng x(.  M�t s# nhà cung �ng l�n có khi ph�i tuân th� t�i 6 b� quy t*c.   

 M�t s# l��ng �áng k� ng��i lao ��ng ph�i tuân th� các quy t*c do các công ty ��a ra.  Ví d�, 
Nike, m�t công ty s�n xu	t giày, ��c tính r�ng có t�i 84.000 công nhân ph�i tuân theo các quy t*c �ng 
x( c�a công ty t�i 34 doanh nghi�p Vi�t Nam n�m trong dây chuy'n cung �ng.  Adidas-Salomon, m�t 
�#i th� c�nh tranh, thì cho bi�t có g�n 43.000 công nhân �ang th�c hi�n các quy t*c �ng x( c�a công ty 
này.  Các b� quy t*c �ng x( này có v8 mang tính ch	t b*t bu�c.  N!m 2004, Adidas-Salomon �ã ch	m 
d�t quan h� làm !n v�i m�t trong s# các nhà cung �ng vì lý do b*t công nhân làm vi�c quá gi�, thi�u 
các h� th#ng tính gi�, chi tr� l��ng th�"ng không �úng qui ��nh, thi�u s� trao � i thông tin gi1a ng��i 
lao ��ng và nhà qu�n lý, và thi�u các �i'u ki�n v' y t�, an toàn lao ��ng và môi tr��ng. 

 Nh1ng thông tin c� b�n v' TNXHDN do các hi�p h�i doanh nghi�p cung c	p, nh� Hi�p h�i 
D�t May Vi�t Nam (VITAS) �#i v�i ngành d�t, và Hi�p h�i da giày LEFASO �#i v�i ngành da giày. 
Tuy nhiên nh1ng yêu c�u c� th� c�a các b� lu�t �ng x( là do bên mua quy ��nh chi ti�t. M#i quan h� 
trên-d��i này gi1a bên mua �#i v�i bên cung �ng �-ng ngh4a v�i vi�c h�u h�t các doanh nghi�p Vi�t 
Nam tham gia th�c hi�n TNXHDN ch� là nh1ng bên th�c hi�n b� ��ng. M�t s# ít trong s# các doanh 
nghi�p ngày �ang t� xây d�ng các cách làm vi�c theo TNXHDN, v�i hy v.ng s7 t!ng ���c th� ph�n. 
Tuy nhiên, các nhà cung �ng nào ban ��u có ph�n �ng th� ��ng v�i các yêu c�u c�a bên mua nay �ã 
coi vi�c ��u t� vào TNXHDN là m�t cách làm t!ng m�c �� hài lòng c�a ng��i lao ��ng, gi�m m�c �� 
thay th� nhân công và tình tr�ng ngh� #m. 

 
-ng th�i, ngày càng có nhi'u doanh nghi�p ch�ng t& cam k�t th�c hi�n các trách nhi�m xã 
h�i b�ng cách tuân th� các h� th#ng c	p ch�ng ch� doanh nghi�p theo tiêu chu)n qu#c t�, ch9ng h�n 
nh� WRAP và SA8000.  Vi�t Nam có 27 doanh nghi�p ���c c	p chúng ch� SA8000 trong tháng 
9/2005, v�i g�n 28.000 công nhân.  
i'u này �ã ��a Vi�t Nam lên v� trí th� 5 trên toàn th� gi�i (sau 
Trung Qu#c, Bn 
�, Ý và Brazil) xét v' s# lao ��ng ���c tham gia. 
 

Ngu�n: NHTG (2003) và VKHL
XH (2004). 
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�i'u tra l�c l��ng lao ��ng l�i theo sát ��nh ngh4a c�a ILO v' tình tr�ng th	t nghi�p. Nh�ng xét 
trong c� n��c thì t6 l� th	t nghi�p r	t th	p. Ch9ng h�n, cu�c 
i'u tra v' Vi�c làm và Lao ��ng do 
BL
TBXH th�c hi�n trong n!m 2003 báo cáo r�ng có 0,95 tri�u ng��i th	t nghi�p và 41,31 tri�u 
ng��i tham gia l�c l��ng lao ��ng, t��ng ���ng v�i t6 l� th	t nghi�p là 2,30% so v�i t6 l� là 
2,16% ��c tính theo s# li�u 
i'u tra h� gia �ình.  

 T6 l� th	t nghi�p th	p không có gì �áng ng�c nhiên trong n'n kinh t� nông nghi�p gi1 vai 
trò ch� ��o. V	n �' là th	t nghi�p " khu v�c nông thôn ch� mang tính th�i v�. Nh�ng th�m chí " 
khu v�c thành th�, t6 l� th	t nghi�p c2ng khá th	p, t� 2% ��n 6% tùy theo ngu-n s# li�u s( d�ng 
�� tính toán. Ngoài ra, nh1ng thông tin chi ti�t v' �5c �i�m c�a nh1ng ng��i th	t nghi�p thu ���c 
trong 
TMSHG
 2004 cho th	y nh1ng ng��i này ch� y�u là thanh niên và có trình �� t��ng �#i 
(Hình 7.4).  D4 nhiên, không có vi�c làm là m�t s� �au kh , k� c� �#i v�i nh1ng ng��i �i tìm vi�c 
l�n ��u tiên có gia �ình h% tr� khá nhi'u, và �ây có th� là m�t ngu-n gây nên s� chán n�n và c!ng 
th9ng v' m5t xã h�i. Hi�n có m�t s# l��ng t��ng �#i l�n nh1ng ng��i th	t nghi�p " �� tu i ba 
m��i, và lý do có th� là h. b� m	t vi�c. Song d�a trên ch� tiêu chung, tình tr�ng th	t nghi�p chính 
th�c này không n�m trong s# nh1ng v	n �' chính c�a Vi�t Nam. 

 

Hình 7.4: 
5c �i�m chính c�a ng��i th	t nghi�p  
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  Ngu�n: T� tính, d�a trên s# li�u c�a TCTK.  S# li�u n!m 2004. 

 

M5t kia c�a t6 l� th	t nghi�p th	p th��ng là t6 l� vi�c làm ch�a có ng��i cao, và �ây có 
l7 là �i'u mà nh1ng ng��i tham gia tr� l�i 
TMT
T c�a NHTG than phi'n khi h. th	y k$ n!ng 
và trình �� c�a nh1ng lao ��ng hi�n có là m�t h�n ch� r	t l�n ho5c ch� y�u. T6 l� vi�c tìm ng��i 
cao có liên quan ��n s� luân chuy�n lao ��ng cao, trong �ó nh1ng lao ��ng gi&i nh	t t� nguy�n 
chuy�n sang các doanh nghi�p khác (ho5c b� doanh nghi�p khác lôi kéo). M�t nghiên c�u g�n �ây 
v' FDI c�a VQLKTT/ hoàn toàn thuy�t ph�c v' m5t này. Nghiên c�u này cho th	y trong th�i 
gian t� n!m 2001 ��n n!m 2003, t6 l� luân chuy�n lao ��ng gi1a các công ty n��c ngoài lên cao 
��n m�c �áng kinh ng�c là 43,4%. M�c �� luân chuy�n cao nh	t trong các ngành d�t may và giày 
dép. Trong s# nh1ng vi�c làm hay thay � i nhi'u này, 42% �òi h&i tay ngh'. Theo thông tin do 
các công ty m	t lao ��ng cung c	p, 32% trong s# �ó chuy�n sang các công ty n��c ngoài khác, 
23% chuy�n sang thành l�p doanh nghi�p riêng và 18% nh�n vi�c trong các doanh nghi�p trong 
n��c (ch�a có thông tin v' s# còn l�i). 
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M�c �� luân chuy�n lao ��ng " mi'n Nam có l7 là cao nh	t. Cu�c �i'u tra ba vòng v' 
các DNVVN do VKHL
XH th�c hi�n cho th	y s� khác bi�t �áng k� gi1a m�t bên là Hà N�i và 
H�i Phòng và bên kia là Thành ph# H- Chí Minh. T�i Hà N�i, h�n 10% s# doanh nghi�p �i'u tra 
trong vòng hai b� m	t lao ��ng trong n!m, và g�n nh� c2ng t�ng 	y doanh nghi�p ph�i tuy�n 
d�ng lao ��ng m�i. Ng��c l�i, t�i Thành ph# H- Chí Minh, g�n m�t n(a doanh nghi�p m	t lao 
��ng và c2ng t6 l� nh� v�y ph�i tuy�n d�ng lao ��ng m�i. Hình nh� m�c �� luân chuy�n cao này 
c2ng ch� y�u là t� nguy�n và có r	t ít tr��ng h�p lao ��ng b� sa th�i. Trong �a s# các tr��ng h�p 
này, s� ch� ��ng hình nh� t� phía ng��i lao ��ng ch� không ph�i t� phía doanh nghi�p. 

S� thi�u h�t lao ��ng có tay ngh' ���ng nhiên �òi h&i ph�i có nh1ng chính sách phát 
tri�n tay ngh' m�nh m7 h�n n1a.  Xét t� góc ��  này, nên xem xét l�i các chính sách �ào t�o d�y 
ngh' " Vi�t Nam.  Tuy nhiên, �ánh giá m�t cách th	u �áo vi�c li�u vi�c �ào t�o cho lao ��ng 
Vi�t Nam hi�n nay có ���c th� tr��ng bù �*p l�i hay không là m�t vi�c làm khó v' m5t ph��ng 
pháp, và cho ��n nay ch�a có nghiên c�u có s�c thuy�t ph�c nào v' v	n �' này.  V' c� b�n, 
ng��i lao ��ng có th� t� bù �*p chi phí �ào ��o, d��i hình th�c ���c tr� l��ng cao h�n. 
i'u này 
l�i kích thích  nhu c�u �ào t�o, m" ra ngu-n cung riêng �� th&a mãn nhu c�u �ó, nh� tr��ng h�p 
các khóa �ào t�o máy tính và ti�ng Anh m.c lên ngày càng nhi'u. 
i'u cu#i cùng song không 
kém ph�n quan tr.ng là vi�c gia t!ng l��ng cung lao ��ng có tay ngh' nói chung có th� không 
giúp làm gi�m b�t tình tr�ng luân chuy�n lao ��ng cao và lôi kéo công khai. Nguyên nhân chính 
trong tr��ng h�p này là kho�ng cách v' công ngh� và th�c ti,n ho�t ��ng gi1a các doanh nghi�p. 
Ch�ng nào kho�ng cách �ó còn t-n t�i, ng��i lao ��ng m�i có ��ng c� �� h.c h&i " nh1ng doanh 
nghi�p làm !n có hi�u qu� nh	t r-i sau �ó �em nh1ng ki�n th�c m�i h.c ���c sang nh1ng doanh 
nghi�p khác ch�u tr� ti'n cho nh1ng k$ n!ng �ó. 

Trái ng��c v�i tình tr�ng thi�u h�t lao ��ng có tay ngh', còn t-n t�i v	n �' th	t nghi�p 
ng�m trong các DNNN, và nhi'u DNNN trong s# này k� th�a l�c l��ng lao ��ng d� th�a t� th�i 
k0 k� ho�ch hoá t�p trung. Trên th�c t� khó ��c tính ���c m�c �� dôi d� lao ��ng. Tuy nhiên, 
m�t s# d3n ch�ng cho th	y m�c �� dôi d� lao ��ng trong các DNNN v3n còn �áng k�, dù phân 
b# gi1a các ho�t ��ng có l7 hoàn toàn không �'u. 

Có m�t d3n ch�ng t� 
TMT
T do NHTG th�c hi�n, vì �i'u tra này tr�c ti�p h&i các cán 
b� qu�n lý r�ng h. s7 làm gì n�u h. ���c phép c*t gi�m không h�n ch� l�c l��ng lao ��ng c�a 
mình. T	t c� các doanh nghi�p �'u tr� l�i r�ng h. s7 gi�m qui mô xu#ng m�c �� nào �ó, song các 
DNNN s7 c*t gi�m trung bình 14%, trong khi các công ty t� nhân trong n��c ch� c*t gi�m 3%. 
Tuy nhiên, các giám �#c DNNN có th� không có ��ng c� khuy�n khích báo cáo ��y �� v' tình 
hình d� th�a lao ��ng vì l�c l��ng lao ��ng còn th�a có th� ���c xem là ph�n ánh công tác qu�n 
lý kém. 

Có m�t d3n ch�ng n1a t� ho�t ��ng c�a qu$ an sinh xã h�i dành cho các lao ��ng dôi d� 
c�a các DNNN ���c thành l�p n!m 2002 do BTC qu�n lý �� h% tr� cho quá trình c  ph�n hoá. 
Qu$ an sinh xã h�i này b-i th��ng cho nh1ng ng��i thôi vi�c r�ng rãi h�n so v�i qui ��nh c�a B� 
lu�t Lao ��ng. Nh1ng lao ��ng ho5c b� thôi vi�c ho5c t� nguy�n thôi vi�c ���c nh�n hai tháng 
l��ng c� b�n cho m�t n!m làm vi�c. Ngoài ra, h. còn ���c tr� c	p �ào t�o và tr� c	p tìm vi�c 
t ng c�ng t��ng ���ng v�i 12 tháng l��ng và m�t kho�n tr.n gói 5 tri�u �-ng. Hai nghiên c�u 
k$ h�n v' các lao ��ng b� gi�m biên ch� trong các DNNN ���c qu$ này h% tr� cho th	y m�c �� 
hài lòng t��ng �#i cao, qua �ó ch�ng t& các DNNN có th� không s� gi�m qui mô qua c� ch� này. 
Bình quân có 49 lao ��ng b� thôi vi�c " 2.228 DNNN ���c qu$ này h% tr�, con s# này t��ng �ng 
v�i t6 l� dôi d� bình quân là 19%. Song con s# này c2ng là ��c tính th	p h�n th�c t� vì ch�a tính 
��n nh1ng lao ��ng thôi vi�c theo hình th�c v' h�u s�m. Con s# này không bao g-m nh1ng lao 
��ng ���c tuy�n d�ng trong th�i k0 ��u c�a quá trình c  ph�n hoá song không �� �i'u ki�n ���c 
qu$ h% tr�, k� c� n�u sau �ó h. l�i b� m	t vi�c. 
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An sinh xã h�i 

 

Tr��c khi B� lu�t Lao ��ng ���c phê duy�t n!m 1994, ch� có ng��i lao ��ng trong khu 
v�c nhà n��c ���c quy'n h�"ng an sinh xã h�i chính th�c " Vi�t Nam. B� lu�t Lao ��ng qui 
��nh m.i ng��i lao ��ng tham gia vào h�p �-ng lao ��ng trên ba tháng ho5c vô th�i h�n ph�i 
���c b�o hi�m b�ng m�t ch��ng trình BHXH b*t bu�c. T ng m�c �óng cho ch��ng trình b�o 
hi�m này lên ��n 20% l��ng, chính th�c chia thành 15% do bên s( d�ng lao ��ng �óng và 5% do 
ng��i lao ��ng �óng. B� lu�t Lao ��ng c2ng qui ��nh trách nhi�m �#i v�i các doanh nghi�p ho�t 
��ng trong nông nghi�p, lâm nghi�p, ng� nghi�p và diêm nghi�p ph�i tham gia vào các hình th�c 
BHXH phù h�p v�i �5c thù s�n xu	t và vi�c làm c�a mình. Trong n!m 2005, di�n b�o hi�m b*t 
bu�c �ã ���c m" r�ng ��n m.i lao ��ng trong các doanh nghi�p có �!ng ký, b	t k� lo�i hình h�p 
�-ng lao ��ng. 

H� th#ng BHXH cung c	p nhi'u d�ng phúc l�i ng*n h�n và dài h�n, trong �ó có các 
kho�n tr� c	p th��ng t�t, thai s�n và h�u trí. Trên th� gi�i, ch� �� h�u trí là quan tr.ng nh	t nh�m 
b�o v� ng��i lao ��ng khi v' già. M�c l��ng h�u ���c xác ��nh theo công th�c có liên quan ��n 
m�c l��ng trung bình trong m�t th�i gian nh	t ��nh và t6 l� thay th�.  Công th�c tính là nh1ng 
lao ��ng �óng ch�a ��n 20 n!m ���c quy'n nh�n tr� c	p m�t l�n, th	p h�n nhi'u trên th�c t� so 
v�i giá tr� hi�n t�i c�a s# ti'n �ã �óng. Trong �i'u ki�n ph�m vi bao ph� c�a BHXH " Vi�t Nam 
t��ng �#i th	p, ng��i lao ��ng thay � i vi�c làm có nguy c� không ch� m	t quy'n ���c h�"ng 
các kho�n tr� c	p th��ng t�t, thai s�n, mà còn có th� m	t m�t ph�n �áng k� s# ti'n ti�t ki�m cho 
tu i già.  

S# doanh nghi�p chính th�c �!ng ký t!ng và vi�c làm ���c tr� l��ng t!ng m�t cách b'n 
v1ng �ã thúc �)y quá trình chính th�c hoá n'n kinh t�. 
i'u này ���c ph�n ánh qua t6 l� �ang 
t!ng lên c�a các quan h� lao ��ng liên quan ��n tuy�n d�ng có BHXH. Song xu h��ng này c2ng 
th� hi�n qua các h- s� l�u tr1 c�a c� quan BHXH Vi�t Nam (Hình 7.5). S# li�u c�a n!m 2005 s7 
cho th	y m�c �� chính th�c t!ng lên �áng k� do m" r�ng di�n b�o hi�m cho m.i lao ��ng ���c 
tr� l��ng trong các doanh nghi�p có �!ng ký, b	t k� lo�i hình h�p �-ng lao ��ng.  

 

Hình 7.5: Vi�c làm ���c chính th�c hóa d�n  
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             Ngu�n: D�a trên s# li�u c�a BHXH Vi�t Nam. 
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 Quá trình chính th�c hoá có th� che gi	u trong m�t th�i gian t��ng �#i dài m�t th�c t� là 
ch��ng trình BHXH hi�n nay " Vi�t Nam không ��ng v1ng ���c v' m5t tài chính. Hi�n nay, n�u 
không k� nh1ng ng��i ���c h�"ng h�u trí t� ch��ng trình v3n áp d�ng cho ��n n!m 1995, thì t6 
l� ng��i �óng so v�i ng��i h�"ng x	p x� 17, �ây là m�t t6 l� b	t th��ng so v�i các chu)n qu#c t�. 
Ngoài ra, t6 l� này s7 ch� gi�m ch�m. Vì dân s# tr8 nên trong m�t th�i gian dài, s# ng��i gia nh�p 
th� tr��ng lao ��ng s7 l�n h�n nhi'u so v�i s# ng��i ��n tu i v' h�u. 
-ng th�i, n'n kinh t� c2ng 
s7 mang tính ch	t �ô th� và chính th�c h�n, t6 l� l�c l��ng lao ��ng �óng BHXH s7 t!ng d�n. Do 
v�y, t6 l� ng��i �óng so v�i ng��i h�"ng h�u trí có th� x	p x� b�ng 2 vào gi1a th� k6 này. Th� 
nh�ng, cho dù có hoàn c�nh thu�n l�i nh� v�y, h� th#ng BHXH hi�n nay d� ki�n có th� chuy�n 
t� th5ng d� sang thâm h�t trong vòng ba th�p k6 t�i.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. CÁC D�CH V� H� TNG  
 

 

 Trong nh1ng n!m g�n �ây, vi�c phát tri�n c� s" h� t�ng " Vi�t Nam �ã có nh1ng ti�n b� 
v��t b�c. Vi�t Nam hi�n ��u t� h�n m�t ph�n ba giá tr� GDP; kho�ng 9 �i�m ph�n tr!m ���c ��u 
t� vào phát tri�n c� s" h� t�ng.  K�t qu� là Vi�t Nam �ang nhanh chóng �u i k�p các n��c láng 
gi'ng v' d�ch v� cung c	p và chi phí. 
i�n khí hoá và �i�n tho�i là nh1ng ti�n b� l�n nh	t, h� 
th#ng ���ng b� c2ng ���c m" r�ng �áng k�. Tuy nhiên, các doanh nghi�p " Vi�t Nam v3n phàn 
nàn v' c� s" h� t�ng giao thông không ��y ��; giá �i�n và �i�n tho�i quá �*t �&. 
� ��t ���c ti�n 
b� h�n n1a trong phát tri�n c� s" h� t�ng �òi h&i ph�i �a d�ng ngu-n v#n và t!ng tính minh b�ch 
trong huy ��ng v#n �5c bi�t " c	p c� s". Vi�c th�c hi�n các khuôn kh  �i'u ti�t �úng �*n h% tr� 
thu h-i chi phí và khuy�n khích c�nh tranh c2ng giúp thu hút khu v�c t� nhân tham gia vào phát 
tri�n c� s" h� t�ng và góp ph�n phát tri�n kinh doanh h�n n1a " Vi�t Nam. Hi�n �ã có m�t s# 
sáng ki�n ��y h�a h>n trong h�u h�t các l4nh v�c c�a c� s" h� t�ng �5c bi�t là �� t!ng tính c�nh 
tranh gi1a các nhà cung c	p. Tuy nhiên, ph�n l�n các bên tham gia kinh doanh là các DNNN. 
Nhìn v' t��ng lai, trong nh1ng n!m t�i, không th� ch� d�a vào s� tham gia c�a khu v�c kinh t� t� 
nhân �� gi�i quy�t nhu c�u v' h� t�ng c� s" hay trông ��i khu v�c kinh t� này �áp �ng m�t ph�n 
l�n nhu c�u. Trong l4nh v�c h� t�ng c� s", phát tri�n kinh doanh �5c bi�t ph� thu�c vào ch	t 
l��ng ��u t� công và vi�c �5t giá phù h�p cho d�ch v� cung c	p.  

 

So sánh trong khu v�c  

  

Khu v�c 
ông Á �ã xây d�ng ���c n'n t�ng h� t�ng cho phát tri�n kinh t� v1ng ch*c 
h�n các khu v�c �ang phát tri�n khác. Phát tri�n h� t�ng, tuy không ph�i là y�u t# duy nh	t, song 
c2ng chi�m v� trí tr.ng tâm trong ho�t ��ng phát tri�n m�nh m7 c�a khu v�c. Phát tri�n h� t�ng 
c2ng �ã góp ph�n vào thành tích gi�m nghèo, và �em d�ch v� ��n v�i nh1ng ng��i th�c s� có 
nhu c�u.  Các cu�c 
TMT
T ���c th�c hi�n trong khu v�c phát hi�n ra r�ng g�n 20% s# doanh 
nghi�p cho bi�t vi�c cung c	p d�ch v� h� t�ng là tr" ng�i nghiêm tr.ng nh	t �#i v�i s� phát tri�n 
và ho�t ��ng c�a doanh nghi�p. T6 l� này th	p h�n so v�i các khu v�c �ang phát tri�n khác, song 
�� cao �� tr" thành v	n �' quan tâm. Các ho�t ��ng phân tích " khu v�c 
ông Á còn cho th	y 
m�c ��u t� cao không ph�i lúc nào c2ng d3n t�i vi�c phân b  ngu-n l�c m�t cách t#i �u: vi�c l�a 
ch.n và qu�n lý các d� án ��u t� �ôi  khi có ý ngh4a quan tr.ng h�n.  

Theo m�t cách th�c r	t 
ông Á, Vi�t Nam �ã duy trì ���c t#c �� t!ng tr�"ng �áng khâm 
ph�c v' ti�p c�n c� s" h� t�ng k� t� ��u nh1ng n!m 1990. Cho ��n nay, t	t c� các vùng �ô th� " 
Vi�t Nam �ã ���c �i�n khí hoá. ; nông thôn, �i�n khí hoá �ã m" r�ng t� 51% các h� gia �ình 
n!m 1996 lên 88% n!m 2004. 
� dài c�a h� th#ng ���ng b� t!ng t� 96.100 km n!m 1990 lên 
224.500 km in 2004. 
��ng qu#c l� t!ng t� 15.100 km lên ��n 17.300 km. 
�n 2002, 45% 
���ng ���c xem là trong tình tr�ng t#t so v�i 37 % n!m 1997. S# dân ���c dùng n��c s�ch t!ng 
t� 35% n!m 1993 lên ��n 87% n!m 2004, và s( d�ng nhà xí h�p v� sinh t!ng t� 10 lên 32%. 

��ng dây �i�n tho�i và di ��ng trên 100 ng��i dân t!ng t� 1,1 n!m 1995 lên 9,2 n!m 2002; 
M�c tiêu ��t 10 tri�u ���ng dây vào n!m 2006-2007, ���c ghi nh�n là ��t m�t trong nh1ng t#c 
�� t!ng tr�"ng �i�n tho�i nhanh nh	t.  

 So sánh khu v�c kh9ng ��nh Vi�t Nam �ã phát tri�n nh� th� nào trong l4nh v�c c� s" h� 
t�ng. Trong m�t s# l4nh v�c nh� �i�n và n��c, vi�c ti�p c�n g�n b�ng nh1ng n��c giàu h�n trong 
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khu v�c. Trong các l4nh v�c khác nh� v� sinh và �i�n tho�i, m�c �� ti�p c�n th	p h�n khá nhi'u 
so v�i các n��c khá nh	t trong khu v�c. Nh�ng n�u so sánh " m�c �� phát tri�n t��ng ���ng, 
Vi�t Nam làm t#t h�n m�c trung bình trong l4nh v�c v� sinh và " m�c trung bình trong l4nh v�c 
�i�n tho�i. Nhìn chung, s� phát tri�n các d�ch v� c� s" h� t�ng d3n ��n vi�c giá d�ch v� ngày 
càng g�n v�i m�c giá trong khu v�c (B�ng 8.1). 

Tuy nhiên, quan �i�m c�a các doanh nghi�p không nh	t thi�t l�c quan nh� v�y. 

TMT
T do NHTG ti�n hành cho th	y nh1ng quan ng�i v' c� ch	t l��ng và giá c� c�a d�ch v� 
c� s" h� t�ng (Hình 8.1). Ch	t l��ng ���ng sá không t#t và giá �i�n và �i�n tho�i �*t �& n�m 
trong s# nh1ng v	n �' mà nh1ng ng��i tr� l�i ph&ng v	n ch� trích. 
i'u thú v� là chính các 
DNNN l�i là nh1ng ng��i lo l*ng nh	t v' giá �i�n trong khi có ít h�n nhi'u các doanh nghi�p t� 
nhân trong n��c coi �ây là tr" ng�i chính ho5c nghiêm tr.ng �#i v�i h..  

   

B�ng 8.1: B*t k�p v�i láng gi'ng 

 Hà N�i TP HCM B!ng-c#c Jakarta Manila K.Lumpur 


i�n công nghi�p 
(cents/kWh) 

5,5 5,5 4,2 5,0 10,0 5,0 

Công-te-n� 40-feet ��n 
c�ng Yokohama (�ô-la) 

1630 1150 1300 990 950 725 

G.i �i�n tho�i �i Nh�t 
B�n (�ô-la/3 phút) 

1,95 1,95 1,49 3,78 1,20 1,42 

K�t n#i ADSL (�ô-
la/tháng) 

76,3 76,3 14,6 782,1 25,4 162,6 

Ngu�n:  JETRO (2005).  S# li�u n!m 2004.   

 

 Khi ���c h&i xem vi�c c�i thi�n c� s" h� t�ng nào có tác ��ng l�n nh	t ��n ho�t ��ng 
kinh doanh c�a mình, h�n 40% ng��i tr� l�i ph&ng v	n trong cu�c 
TMT
T cho r�ng c�i thi�n 
���ng sá và �i�n mang l�i nhi'u ích l�i nh	t. Trong khi �ó, các doanh nghi�p c�m th	y r�ng c�i 
thi�n h� th#ng xe l(a ho5c sân bay ít quan tr.ng nh	t �#i v�i ho�t ��ng kinh doanh c�a h.. 
Nh�ng ngay trong l4nh v�c ���ng sá c2ng có nh1ng khác bi�t thú v� gi1a các vùng. Ng��i tr� l�i 
ph&ng v	n " mi'n 
ông Nam B� và Duyên h�i Nam Trung b� có th� �u tiên nâng c	p h� th#ng 
���ng qu#c l� trong khi nh1ng ng��i tr� l�i ph&ng v	n " 
-ng b�ng Sông H-ng l�i thích h� 
th#ng ���ng liên t�nh h�n.   
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Hình 8.1:  Các v	n �' liên quan ��n h� t�ng c� s": Quan �i�m c�a doanh nghi�p  
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     Ngu�n:  D�a trên 
TMT
T. 

 

V�n cho c& s� h� t�ng  

 

V�i h�n m�t ph�n ba GDP chi cho ��u t�, t6 l� ��u t� c�a Vi�t Nam hi�n �ã r	t cao theo 
tiêu chu)n qu#c t�. M5c dù khó có th� ��c tính chính xác t6 ph�n chi cho ��u t� vào c� s" h� 
t�ng nh�ng có l7 hi�n t�i Vi�t Nam dành kho�ng g�n 9% GDP vào c�i thi�n �i�n, giao thông, 
n��c và v� sinh và giao thông liên l�c (B�ng 8.2). Con s# chi cho ��u t� vào c� s" h� t�ng có th� 
cao h�n r	t nhi'u n�u tính c� ��u t� vào d�u khí.  
 

B�ng 8.2: 
�u t� vào h� t�ng c� s", t� tr.ng trên GDP 

Ngành 1999 2000 2001 2002 2003 


i�n   2.81 3.39 3.23 

Giao thông 2.81 2.64 3.71 4.03  

N��c s�ch v� sinh 0.53 0.52 0.53 0.52  

Vi,n thông     0.80 

Ngu�n:  NHTG (s*p xu	t b�n).  S# li�u tính theo ph�n tr!m GDP. 

 

M5c dù tích lu$ nhanh thúc �)y n!ng su	t trong t��ng lai, nh�ng giá ph�i tr� là tiêu dùng 
hi�n t�i b� thu h>p có th� làm ch�m t#c �� gi�m nghèo trong ng*n h�n. Có l7 r	t khó �� nâng t6 l� 
��u t� lên cao h�n nhi'u so v�i m�c ��u t� hi�n t�i. Nh�ng ngay c� khi không ngh4 ��n vi�c t!ng 
t6 l� ��u t� mà ch� c	p v#n cho các n% l�c ��u t� hi�n t�i c2ng là m�t thách th�c l�n c� v' huy 
��ng ngu-n l�c l3n tính minh b�ch.  

Ngu-n l�c ���c huy ��ng t� các ngu-n khác nhau g-m ngân sách nhà n��c " c� trung 
��ng và ��a ph��ng, tín d�ng phát tri�n c�a nhà n��c t� Qu$ HTPT, phát hành trái phi�u ��u t� 
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c� s" h� t�ng, vay các NHTMNN, doanh thu c�a t�ng ngành và h�p tác v�i khu v�c kinh t� t� 
nhân (B�ng 8.3). 

 Ngoài ngu-n ngân sách nhà n��c, Qu$ HTPT là c� quan cung c	p tài chính công ch� 
y�u. 
��c thành l�p vào n!m 2000 �� ti�p qu�n các ho�t ��ng cho vay chính sách c�a các 
NHTMNN, Qu$ HTPT là m�t ��n v� chuyên môn hoá, có chi nhánh trên c� n��c. 
ây là m�t c� 
quan t ng h�p và qu�n lý v#n t� các ngu-n tài chính công khác nhau và cho các d� án vay. Lãi 
su	t cho vay th	p h�n lãi su	t huy ��ng và Chính ph� tr� giá ph�n chênh l�ch. N!m 2004, bên 
c�nh các ngu-n khác, v#n c�a Qu$ HTPT có kho�ng 40% là t� ngu-n ODA, 15% t� ngu-n trái 
phi�u Chính ph�, 12% t� các qu$ u6 thác trong n��c, 10% t� qu$ BHXH, và 6% t� ti�t ki�m b�u 
�i�n. Trong t ng v#n huy ��ng trong n��c, có kho�ng 80% s# v#n ���c cho các DNNN vay m5c 
dù kho�n vay này th��ng là �� th�c hi�n các d� án c� s" h� t�ng công. N!m 2004, d� n� tín d�ng 
c�a Qu$ HTPT lên t�i 11% GDP. 

G�n �ây, Chính ph� �ã b*t ��u phát hành trái phi�u th�c hi�n các d� án c� s" h� t�ng c� 
th�. Ví d�, trong chu k0 n!m n!m t�i, trái phi�u phát hành s7 ���c s( d�ng �� c	p v#n cho các d� 
án nh� Xa l� B*c Nam H- Chí Minh, các ���ng b� d.c theo biên gi�i v�i Trung Qu#c và Cam-
pu-chia, và h� th#ng t��i tiêu cho các t�nh mi'n Trung d, b� thiên tai. N!m 2004, trái phi�u phát 
hành c�a Chính ph� chi�m kho�ng 0,7% GDP. N!m 2005, Chính ph� phát hành trái phi�u có b�o 
lãnh c�a Chính ph� l�n ��u tiên chi�m kho�ng 1,5% GDP. Trái phi�u ���c gi1 ngoài ngân sách 
theo Lu�t Ngân Sách Nhà n��c, trong �ó có quy ��nh m�c tr�n thâm h�t ngân sách. 

 

B�ng 8.3: Ngu-n v#n l	y t� �âu? 

Ph�n tr!m GDP 
Ngu-n 

Giao thông 
i�n Vi,n thông N��c T ng 
Ph�n tr!m 
trên t ng 

Ngân sách 0,8 0,1  0,1 1,0 11 

ODA  1,7 1,2  0,3 3,2 37 

Trái phi�u Chính ph� 1,2    1,2 14 

NHTMNN 0,1    0,1 1 

Ng��i s( d�ng  0,9 0,8 0,1 1,8 21 

T� nhân 0,2 1,2  0,1 1,4 16 

T ng 3,9 3,4 0,8 0,6 8,7 100 
 

Ngu�n:  NHTG (s*p ra).  S# li�u ��c tính trong hai n!m 2002 và 2003. ODA ���c gi�i ngân thông qua 
Qu$ HTPT. 

   

; c	p t�nh, trái phi�u c	p t�nh ��u tiên cho chính quy'n Thành ph# H- Chí Minh phát 
hành n!m 2003. Chính quy'n t�nh ���c phép vay t�i 30% chi ��u t� c� b�n hàng n!m; nh�ng Hà 
N�i và  Thành ph# H- Chí Minh ���c phép vay t�i 100%. Các quy ��nh khác v' phát hành n� 
c�a t�nh/thành ph# v3n ch�a rõ ràng; ví d�, th�i h�n và lãi su	t c�a trái phi�u ch� y�u do BTC 
ch� không ph�i là t�nh/thành ph# phát hành quy�t ��nh.  

N!m 2001, T ng công ty �i�n l�c Vi�t Nam (EVN) �i tiên phong trong phát hành trái 
phi�u công ty cho phát tri�n c� s" h� t�ng. M�t trong nh1ng nguyên nhân chính c�a vi�c phát 
hành trái phi�u có b�o lãnh c�a Chính ph� n!m 2005 th�c s� là nh�m t�o m�t �i�m chu)n cho trái 
phi�u công ty do các t�p �oàn l�n c�a nhà n��c phát hành, ví d� nh� Vinashin. Th�c ra �ây m�i 
chính là ng��i h�"ng l�i thông qua trái phi�u có b�o lãnh c�a Chính ph�. Bi�n lu�n cho vi�c s( 
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d�ng ti'n huy ��ng này b*t ngu-n t� vi�c các ngân hàng th��ng m�i không th� cho Vinashin vay 
dài h�n, cho dù có nh1ng ��n hàng xu	t kh)u l�n, vì tính ch	t khá ng*n h�n c�a các kho�n ti'n 
g(i c�a ngân hàng. Xét trên khía c�nh này, vi�c phát hành trái phi�u có b�o lãnh c�a Chính ph� 
có th� ���c xem là s� k�t h�p gi1a vi�c phát hành trái phi�u công ty và s� b�o lãnh c�a Chính 
ph�.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 8.1: Qu0 ��u t� Phát tri(n �%a ph�&ng  
 

V�i nhu c�u to l�n v' phát tri�n h� t�ng c� s" " c	p ��a ph��ng, chính quy'n ��a ph��ng �ã 
���c khuy�n khích ��m nhi�m trách nhi�m cao h�n �#i v�i vi�c ��m b�o v#n cho các d� án ��u t� c�a 
��a ph��ng mình. Qu$ 
TPT
P �ã ���c thành l�p " 13 t�nh, v�i s� phê duy�t và �ng h� c�a Chính 
ph� trung ��ng. Các qu$ này ngày càng �óng vai trò quan tr.ng h�n v�i các t�nh nh� Bình D��ng, 

-ng Nai, Hà N�i và Thành ph# H- Chí Minh. N!m 2004, chính quy'n ��a ph��ng các t�nh này �ã 
th�c hi�n ��u t� thông qua các qu$ v�i t� l� 7% (Bình D��ng), 9% (
-ng Nai), 33% (Hà N�i) và 13% 
(Thành ph# H- chí Minh) t ng s# ��u t� c�a ��a ph��ng. Qu$ Phát tri�n H� t�ng 
ô th� TP H- Chí 
Minh (HIFU) ���c thành l�p n!m 1996 là qu$ thành l�p s�m nh	t. K� t� khi thành l�p, qu$ �ã t!ng 
t ng s# v#n ho�t ��ng lên 10 l�n. 
-ng th�i, ho�t ��ng c�a qu$ c2ng m" r�ng t� cho vay ��n thành l�p 
các công ty c  ph�n tham gia vào phát tri�n h� t�ng c� s". 

Tuy nhiên, c� s" pháp lý cho vi�c thành l�p, t  ch�c và ho�t ��ng c�a các Qu$ 
TPT
P v3n còn 
y�u. Qu$ không n�m trong ph�m vi �i'u ch�nh c�a Lu�t Ngân sách Nhà n��c, và c2ng ch�a có quy ch� 
nào " c	p qu#c gia �i'u ph#i ch�c n!ng ho�t ��ng c�a qu$, k� c� trong l4nh v�c k� toán và qu�n lý 
nhân s�. Ngh� ��nh v' Qu$ 
TPT
P hi�n nay m�i �ang " d�ng d� th�o. Ch�a có các tiêu chu)n v' 
tr.ng tâm ngành, tr.ng s# r�i ro hay ch	t l��ng các h�ng m�c ��u t�. K�t qu� là chính quy'n c	p t�nh 
v3n có quy'n ki�m soát �áng k� �#i v�i ho�t ��ng c�a qu$. Tùy theo t�nh, các Qu$ 
TPT
P k�t h�p 
các ch� �� k� toán, qu�n lý tài chính và nhân s� c�a Qu$ HTPT, DNNN và NHTMNN theo nhi'u ki�u 
khác nhau. 

Trên th�c t�, các Qu$ 
TPT
P là m�t công c� h�p �-ng v�i m�t t� cách pháp nhân �5c bi�t, 
cho phép chính quy'n các t�nh tr�c ti�p m" quan h� �#i tác v�i khu v�c t� nhân thông qua liên doanh 
và các th� th�c tài chính khác. Các Qu$ cùng là pháp nhân có th� ���c s( d�ng �� huy ��ng v#n cho 
phát tri�n h� t�ng c� s" t� th� tr��ng và các ngu-n khác. T� ph��ng di�n l�p k� ho�ch ngân sách, các 
qu$ c2ng ���c s( d�ng nh� m�t công c� �� dành riêng v#n cho các l4nh v�c c� th�. Các t�nh nh� 
Thành ph# H- Chí Minh và 
-ng Nai c2ng nói v' �u �i�m c�a các Qu$ 
TPT
P nh� các ��n v� có 
cán b� chuyên trách có chuyên môn sâu v' các d� án h� t�ng c� s". 

Các Qu$ 
TPT
P h% tr� cho các d� án giao thông, c	p n��c, y t�, giáo d�c, nhà " và khu công 
nghi�p. S� h% tr� này th� hi�n d��i nhi'u hình th�c, nh� c	p v#n tr�c ti�p cho các d� án, cùng ��u t� 
v�i các pháp nhân kinh doanh khác và góp v#n �� hình thành các doanh nghi�p s7 xây d�ng và th�c 
hi�n các d� án h� t�ng. Tuy nhiên, cho ��n nay ho�t ��ng cho vay v3n chi�m m�t t� l� l�n trong các 
ho�t ��ng c�a các Qu$ 
TPT
P. Ví d�, trong 8 n!m ho�t ��ng, HIFU �ã cho vay 2,9 nghìn t� �-ng và 
ch� ��u t� tr�c ti�p 0,2 nghìn t� �-ng. Ho�t ��ng cho vay có xu h��ng ���c th�c hi�n d��i m�t trong 
ba hình th�c chính. Th� nh	t là vay h�p v#n, trong �ó các Qu$ 
TPT
P �óng vai trò ch� ��o trong 
vi�c kêu g.i v#n t� các ngân hàng ��a ph��ng, �5c bi�t là t� các NHTMNN. Th� hai là cho vay k�t h�p 
v�i tín d�ng ��u t� phát tri�n c�a Chính ph� trung ��ng. Và th� ba là cho vay ��c l�p cho các d� án 
���c �u tiên trong ��a bàn t�nh. 

 Ngu-n v#n do các Qu$ 
TPT
P là k�t h�p gi1a �óng góp tr�c ti�p t� ngân sách nhà n��c, doanh 
thu t� vi�c bán nhà " c�a nhà n��c và vay t� các NHTMNN và Qu$ HTPT. 
#i v�i HIFU, v#n còn bao 
g-m c� phát hành trái phi�u c�a ��a ph��ng. S� tham gia tr�c ti�p c�a khu v�c t� nhân vào trong 
HIFU, v�i t� cách là ch� ��u t� hay bên th�c hi�n các d� án h� t�ng, còn h�n ch�. Nh�ng s� tham gia 
này có th� ���c c�i thi�n nh� vào khuôn kh  �	u th�u m�i ���c hình thành g�n �ây.  

 
Ngu�n: D�a theo NHTG (s*p xu	t b�n) và ADB (2005).     
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Các ��a ph��ng còn �óng vai trò ngày càng quan tr.ng trong vi�c c	p v#n cho ��u t� h� 
t�ng.  Các Qu$ 
TPT
P �ã có v� trí quan tr.ng trong nh1ng n!m g�n �ây. V' nguyên t*c, các 
Qu$ 
TPT
P là m�t c� c	u ho�t ��ng và lu�t pháp giúp chính quy'n ��a ph��ng t�p trung h�n 
vào v	n �' c� s" h� t�ng, k� c� kh� n!ng tham gia vào các h�p �-ng v�i khu v�c t� nhân. Tuy 
nhiên ch	t l��ng qu�n lý và s� minh b�ch c�a các qu$ này v3n c�n ���c t!ng c��ng (Khung 8.1). 
H�n th� n1a, s( d�ng ngu-n ngân sách c�a ��a ph��ng có th� không ph�i là cách thích h�p nh	t 
�#i v�i các d� án có quy mô l�n.  Do quy mô t��ng �#i nh& c�a nhi'u t�nh " Vi�t Nam nên m�t 
s# ��a ph��ng có th� không �� �i'u ki�n �� ti�p nh�n các kho�n ��u t� l�n. Vi�c c�nh tranh v�i 
các ��a ph��ng lân c�n c2ng có th�  d3n ��n tình tr�ng ��u t� h� t�ng ch-ng chéo.        
 

 ; m�c �� nào �ó, các ��n v� l�n t� cung c	p tài chính cho ho�t ��ng ��u t� c�a chính 
mình. Trong ngành �i�n, EVN t� trang tr�i chi phí ho�t ��ng và b�o d�:ng và góp vào chi phí 
v#n. Trong giai �o�n 1997-2002, g�n m�t ph�n ba chi phí ��u t� c�a EVN l	y t� l�i nhu�n không 
chia. N!m 2001, EVN ti�p t�c �a d�ng các ngu-n tài chính b�ng cách b*t ��u phát hành trái phi�u 
và n!m 2004 b*t ��u bán m�t ph�n c  ph�n. Trong l4nh v�c giao thông, c�ng và ���ng s*t có t�m 
�� doanh thu �� trang tr�i chi phí ho�t ��ng. Các công ty c	p n��c �ã ph�i v�t l�n �� có th� chi 
tr� chi phí ho�t ��ng, nh�ng nay �ang b*t ��u hòa v#n.  M�t ch� th� xác ��nh giá n��c m�i �ang 
khuy�n khích vi�c thu h-i toàn b� chi phí k� c� chi phí v#n. Trong ngành giao thông liên l�c, 
T ng công ty b�u chính vi,n thông (VNPT) hoàn toàn t� lo v#n. VNPT chi ��u t� t� ngu-n l�i 
t�c không chia và vay và ki�m �� l�i nhu�n �� n�p c  t�c vào Ngân sách nhà n��c.  
 

S� tham gia c$a khu v�c kinh t� t� nhân  
 

N!ng l��ng là ngành chính ���c khu v�c kinh t� t� nhân tham gia ��u t� nhi'u nh	t ch� 
y�u d��i d�ng các nhà máy s�n xu	t �i�n tham gia vào quá s�n xu	t và phân ph#i �i�n " quy mô 
nh&. Có x	p x� 100 nhà máy s�n xu	t �i�n lo�i này cung c	p kho�ng g�n 1000 MW �i�n. L�n 
nh	t là nhà máy Hi�p Ph��c v�i công su	t 375 MW do m�t công ty 
ài Loan xây �� cung c	p 
�i�n cho m�t khu công nghi�p n�m " phía Nam Thành ph# H- Chí Minh. Cho ��n nay m�i ch� có 
hai d� án ���c hoàn t	t v�i s� tham gia c�a khu v�c kinh t� t� nhân vào phát tri�n h� t�ng c� s". 

	y là hai nhà máy Phú M$  2.2 và 3 �'u s( d�ng ga �� s�n xu	t �i�n. Hai d� án này trong �ó có 
d� án th� nh	t ���c th�c hi�n theo Lu�t Xây d�ng, V�n hành và Chuy�n giao (BOT) c�a Vi�t 
Nam ���c c	p v#n b"i các t�p �oàn n��c ngoài và v#n vay ODA. C� hai d� án �'u ���c thi�t k� 
v�i s� b�o lãnh c�a Chính ph� trong �ó Phú M$ 2.2 còn ���c nh�n thêm b�o lãnh tín d�ng m�t 
ph�n c�a NHTG. D� án th� ba thu�c lo�i này �ang ���c xây d�ng " Ô Môn 2 v�i s� ��u t� c�a 
Unocal và Mitsui cùng các nhà ��u t� khác.  

 Cho ��n nay c2ng �ã có nh1ng ti�n b� trong vi�c ��a c  ph�n t� nhân vào ngành �i�n 
thông qua ch��ng trình c  ph�n hoá. N!m 2005, EVN �ã bán 35% c  ph�n trong m�t công ty 
thu6 �i�n con và thu ���c kho�ng 30 tri�u �ôla. Hi�n �ã có k� ho�ch c  ph�n hoá b�y nhà máy 
s�n xu	t �i�n, m5c dù th�i gian bi�u v3n ch�a rõ.  

S� tham gia c�a khu v�c kinh t� t� nhân vào xây d�ng ���ng b� r	t h�n ch�. ; Qu�ng 
Ninh, m�t công ty t� nhân �ã xây m�t ph�n ���ng �� � i l	y GCNQSD
 d.c hành lang ���ng, 
m�t mô hình �ang ���c nhân r�ng " các n�i khác. Ngo�i tr� ���ng ra khu ch� xu	t Tân Thu�n, 
t	t c� các ���ng có thu phí khác " Vi�t Nam �'u thu�c s" h1u và qu�n lý c�a các DNNN ho5c 
các Qu$ 
TPT
P, �5c bi�t " Thành ph# H- Chí Minh. Th� t�c l	y �	t ph�c t�p và khó kh!n 
trong thu h-i chi phí v�i bi�u giá hi�n t�i �ã c�n tr" các t�p �oàn t� nhân xây d�ng các ���ng b� 
có thu phí m�i. M�t k� ho�ch BOT s7 ���c s( d�ng �#i v�i c�u M$ Thu�n n#i các qu�n 2 và 7 
c�a Thành ph# H- Chí Minh, nh�ng k� ho�ch này có s� tham gia c�a m�t t  h�p các DNNN. Tuy 
nhiên, hi�n c2ng có m�t s# tr��ng h�p các công ty t� nhân nh�n ���c h�p �-ng xây d�ng và b�o 
d�:ng.  
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H��ng v' t��ng lai, Chính ph� hi�n �ang tìm ki�m s� tham gia c�a khu v�c kinh t� t� 
nhân vào b#n D� án BOT ���ng cao t#c g-m ���ng cao t#c n#i Thành ph# H- Chí Minh và C�n 
Th�, 
à N<ng và Qu�ng Ngãi, N�i Bài và H� Long, Hà N�i và H�i Phòng. Hi�n ch�a rõ các h�p 
�-ng BOT t� nhân ���c �' xu	t này có t-n t�i ���c v' m5t tài chính không n�u không có v#n �#i 
�ng t� phía Chính ph�. D� án BOT th� n!m là ���ng cao t#c n#i Thành ph# H- Chí Minh, Long 
Thành, D�u D3y và V2ng Tàu d� ki�n s7 do T ng công ty 
��ng Cao t#c c�a nhà n��c th�c 
hi�n.  

Cho ��n nay, khu v�c kinh t� t� nhân không tham gia nhi'u vào phát tri�n ���ng s*t và 
c�ng hàng không. Tuy nhiên, B� KH
T �ã ��a ra m�t danh m�c b#n hành lang ���ng s*t trong 
�ó Chính ph� �ang tìm ki�m �#i tác tham gia BOT. Trong khi �ó, Thành ph# H- Chí Minh l�i ��t 
���c nh1ng ti�n b� trong m�t �' xu	t t� nguy�n cho d� án BOT xây d�ng t�u �i�n ng�m. Trong 
l4nh v�c c�ng hàng không, s� tham gia c�a khu v�c kinh t� t� nhân m�i ch� gi�i h�n trong các 
h�p �-ng xây d�ng và cung c	p " quy mô nh& mà ch�a có nh1ng tho� thu�n nh��ng quy'n, h�p 
�-ng qu�n lý ho5c các BOT �áng k� nào ���c xây d�ng. C� h�i tham gia c�a khu v�c kinh t� t� 
nhân trong l4nh v�c này v3n h�n ch� do vi�c quy ��nh các ngành chi�n l��c ph�i hoàn toàn thu�c 
s" h1u nhà n��c.  

S� phát tri�n " các c�ng �áng khích l� h�n. M5c dù các c�ng c�a nhà n��c �óng vai trò 
ch� ��o trong ngành này nh�ng �ã có ba c�ng t� nhân ���c phát tri�n theo các k� ho�ch BOT: 
c�ng hàng l�n " Bà R�a V2ng Tàu, c�ng công-te-n� " Thành ph# H- Chí Minh và m�t c�ng t� 
nhân nh& ph�c v� khu công nghi�p " Dinh Vu. Hai d� án c�ng t� nhân khác hi�n �ang ���c xây 
d�ng " Cái Mép và Cái Lân. Chính ph� hi�n c2ng �ang tìm ki�m s� tham gia c�a khu v�c kinh t� 
t� nhân vào hai c�ng trung chuy�n hàng hóa l�n là Sao Mai - B�n 
ình và Vân Phong. 

Ngành n��c và v� sinh c2ng ���c phân c	p v�i vi�c Chính ph� ��a ra chính sách và phê 
duy�t các d� án l�n, còn chính quy'n t�nh ch�u trách nhi�m cung c	p các d�ch v� c	p n��c. C	p 
n��c ���c th�c hi�n thông qua các công ty c	p thoát n��c mà th�c ch	t là các DNNN do t�nh 
ki�m soát. Bi�u giá t#i �a do chính quy'n ��a ph��ng ��a ra và ch� tính chi phí ho�t ��ng ch� 
không tính chi phí b�o d�:ng và ��u t�. Doanh thu th	p làm cho ngành này không h	p d3n khu 
v�c kinh t� t� nhân tham gia. Cho ��n nay, s� tham gia c�a khu v�c kinh t� t� nhân ch� gi�i h�n 
trong vi�c bán l8 n��c " quy mô nh& và m�t s# ho�t ��ng kinh doanh x( lý ch	t th�i. 
�u t� c�a 
khu v�c kinh t� t� nhân ph�i t-n t�i ���c trong vi�c cung c	p n��c " quy mô l�n, nh�ng cho ��n 
nay m�i ch� có hai n% l�c tho� thu�n BOT trong l4nh v�c này và c� hai �'u th	t b�i.    

Trong l4nh v�c vi,n thông liên l�c, vi�c t� do hoá trong ngành này cho phép các �#i tác 
khác nhau tham gia vào th� tr��ng. Thành viên d3n ��u trong th� tr��ng này là VNPT, m�t c� 
quan c�a Chính ph� nh�n h% tr� tài chính t� ngân sách nhà n��c. Tuy v�y, hi�n �ã có ch� tr��ng 
rõ ràng �� khuy�n khích c�nh tranh. Ví d�, hai công ty �i�n tho�i di ��ng do VNPT ki�m soát là 
Mobiphone và Vinaphone hi�n �ang c�nh tranh nhau, có l7 m�t ph�n là vì h. có các h�p �-ng 
h�p tác kinh doanh v�i các �#i tác n��c ngoài khác nhau.  

Cho ��n nay c2ng �ã có m�t s# doanh nghi�p ���c c	p gi	y phép tham gia vào th� tr��ng 
vi,n thông. Ba trong s# này g-m Công ty 
i�n, Vi,n thông liên l�c và Thông tin (ETIC), Hanoi 
Telecom và Công ty Thông tin Quân ��i (Vietel), là các doanh nghi�p nhà n��c; m�t công ty bán 
t� nhân (Saigon Postel) và m�t công ty t� nhân hoàn toàn (S-Fone).  M�t s# doanh nghi�p này �ã 
có th� ph�n nh& trong th� tr��ng �i�n tho�i c# ��nh �� b*t ��u kinh doanh vì h. v�n hành m�ng 
l��i c�a chính h.. Th� tr��ng �i�n tho�i di ��ng v3n do Mobiphone và Vinafone chi ph#i.  
Nh�ng n!m �#i th� c�nh tranh �ang d�n chi�m th� ph�n. Ngoài ra, khu v�c kinh t� t� nhân còn 
tham gia thông qua các h�p �-ng h�p tác kinh doanh trong l4nh v�c �i�n tho�i di ��ng, internet 
và m�ng nh*n tin. Trong l4nh v�c d�ch v� Internet, các nhà cung c	p ch� ch#t là các DNNN. 
Công ty vi,n thông – Truy'n s# li�u (VDC) ki�m soát 62% th� tr��ng, theo sau là T�p �oàn Tài 
chính và Phát tri�n công ngh� thông tin (FPT) chi�m kho�ng 23% th� tr��ng. Tuy nhiên, l4nh v�c 
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này v3n m" cho ��u t� t� nhân c� trong và ngoài n��c, ngo�i tr� vi�c cung c	p c ng Internet v3n 
dành cho các DNNN ho5c các doanh nghi�p mà nhà n��c n*m h�u h�t c  ph�n.  
 

Hi�u qu� và �%nh giá  
 

 Ngay c� khi t6 tr.ng t��ng �#i c�a  khu v�c kinh t� t� nhân trong phát tri�n c� s" h� t�ng 
t!ng g	p �ôi trong nh1ng n!m t�i thì khu v�c nhà n��c v3n n*m kho�ng hai ph�n ba ��u t� vào 
c� s" h� t�ng. Và gi� thi�t t!ng g	p �ôi có l7 quá l�c quan. T� n!m 1997 t�i n!m 2003, các d� án 
t� nhân chi�m kho�ng 15% t ng chi vào h� t�ng c� s". Nh�ng ch� riêng không tính d� án l�n 
phát tri�n m& khí Nam Côn S�n và h� th#ng #ng d3n thì các cam k�t c�a khu v�c t� nhân s7 gi�m 
xu#ng kho�ng 8,5% t ng ��u t� vào c� s" h� t�ng. T6 tr.ng c�a khu v�c kinh t� t� nhân �ã t!ng 
lên kho�ng 16% trong nh1ng n!m g�n �ây, ch� y�u là nh� vào các d� án �i�n Phú M$ 2.2 và Phú 
M$ 3, và vi�c c  ph�n hoá các nhà máy �i�n có th� làm t!ng thêm con s# này. S7 r	t khó t!ng 
m�nh t6 ph�n này. Do �ó, trong nh1ng n!m t�i ti�p c�n c� s" h� t�ng ch	t l��ng cao v�i giá v�a 
ph�i v3n s7 ph� thu�c ch� y�u vào ��u t� công. C�i thi�n quá trình �i'u ti�t các l4nh v�c c� s" h� 
t�ng và do �ó l�a ch.n d� án là �u tiên hàng ��u. /u tiên này s7 càng quan tr.ng h�n khi ngu-n 
v#n vay �u �ãi ODA gi�m d�n.   

 Trong nh1ng giai �o�n chuy�n � i ban ��u, vi�c �ánh giá ch	t l��ng c�a các d� án ��u 
t� ít quan tr.ng h�n b"i m�t lý do ��n gi�n là l�i ích thu ���c t� các d� án ch*c ch*n s7 r	t cao 
trong h�u h�t các tình hu#ng vì c� s" h� t�ng hi�n ��i hi�n �ang r	t thi�u. 
�n khi các thi�u h�t rõ 
ràng �ã ���c bù �*p và Vi�t Nam theo k�p các n��c láng gi'ng thì r�i ro ��a ra nh1ng quy�t ��nh 
kém s7 l�n h�n. Tuy v�y, vi�c chu)n b� nghiên c�u kh� thi c�a các d� án ��u t� công v3n có 
nh1ng �i�m y�u quan tr.ng (Khung 8.2). 

Trong nhi'u tr��ng h�p, các nghiên c�u kh� thi ph�c v� nh1ng m�c �ích khá h�n h>p 
nh� �� nh�n ���c v#n t� nhà tài tr� ho5c ��c l��ng tr� c	p c�n có t� ngân sách. Các nghiên c�u 
kh� thi c�a Vi�t Nam th��ng thi�u nh1ng phân tích nghiêm ng5t v' l�i ích tài chính và kinh t�, 
ho5c �óng góp c�a m�t d� án nh�m ��t ���c các m�c tiêu phát tri�n l�n h�n, ho5c r�i ro c�a d� 
án, ho5c nh1ng tác ��ng ti'm n!ng c�a d� án �#i v�i môi tr��ng ho5c các nhóm d, b� t n th��ng 
trong xã h�i. Quá trình này ph�n ánh m#i quan ng�i không ph�i v' tính hi�u qu� trong phân b  
ngu-n l�c mà là làm sao có ���c giá tr� cao nh	t v' ti'n khi ngân sách ���c phân b . M#i quan 
ng�i này có th� hi�u ���c trong m�t n'n kinh t� khi thi�u ngu-n l�c là tiêu chu)n phân b  v#n. 
Nh�ng h�u qu� là các d� án �ã không ���c xem xét k$ l�:ng tr��c khi duy�t nh� �áng ra ph�i 
���c xem xét trong trình �� phát tri�n nh� hi�n nay c�a Vi�t Nam.  

Vi�c �5t giá d�ch v� hi�n r	t �a d�ng trong các l4nh v�c c� s" h� t�ng. Còn nhi'u vi�c c�n 
ph�i làm trong l4nh v�c c	p n��c và v� sinh. Ph�i th�a nh�n r�ng các v	n �' r	t ph�c t�p. Các cân 
nh*c v' xã h�i và y t� công c�ng có th� bi�n minh cho vi�c �5t giá khá th	p cho các h� gia �ình 
và �5c bi�t là ng��i nghèo. Nh�ng trong tr��ng h�p �ó, v	n �' chính là ai s7 ch�u ph�n chênh 
l�ch. N�u các công ty c	p n��c không th� t-n t�i v' m5t tài chính thì s7 khó thu hút khu v�c kinh 
t� t� nhân tham gia vào l4nh v�c này và nói r�ng h�n là c	p v#n cho nh1ng ��u t� c�n thi�t �� m" 
r�ng di�n ph�c v� (và chính ng��i nghèo hi�n �ang là nh1ng ng��i không ���c ph�c v�). M�t 
ph��ng pháp thi�t th�c trong tr��ng h�p này là s( d�ng ngu-n v#n ODA �� h% tr� l*p �5t các h� 
th#ng.  

 Trong l4nh v�c v� sinh, các khía c�nh v' y t� công c�ng còn rõ nét h�n m5c dù khác nhau 
v' m�c �� tùy theo lo�i ch	t th�i và ng��i s( d�ng d�ch v�. X( lý ch	t th�i r*n, qu�n lý ch	t th�i 
nguy hi�m và x( lý n��c th�i công nghi�p �òi h&i các chính sách ��nh giá c� th� riêng bi�t. Ph� 
thu�c vào kho�ng cách gi1a giá c� và chi phí mà m%i chính sách này có th� yêu c�u tr� c	p t� 
ngân sách ho5c n�p vào ngân sách.  
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 Trong khi �ó, các l4nh v�c vi,n thông liên l�c và �i�n �ã g5t hái ���c nhi'u ti�n b�. 
Trong c� hai l4nh v�c này, ti�n b� ���c �)y m�nh nh� vi�c h�u h�t các nhà cung c	p d�ch v� (ví 
d� nh� các công ty �i�n) c�n ���c k�t n#i v�i m�t m�ng l��i chung. Do �ó, ti�p c�n các h�p 
�-ng liên quan ��n các tiêu chu)n k$ thu�t, quy ��nh v' giá và các c� ch� gi�i quy�t tranh là n'n 
t�ng �� phát tri�n hai l4nh v�c này. Nh�ng c2ng có nh1ng v	n �' quan tr.ng liên quan. Giá giao 
d�ch gi1a nhà cung c	p m�ng l��i và nhà cung c	p d�ch v� có th� ���c nêu ra trong h�p �-ng 
ho5c ���c quy�t ��nh t�i ch%. Còn v' giá do nhà cung c	p d�ch v� tính �#i v�i ng��i s( d�ng 
cu#i cùng, thì m%i l4nh v�c l�i áp d�ng m�t ph��ng th�c khác nhau. Trong vi,n thông liên l�c, 
khi ng��i s( d�ng có th� d, dàng chuy�n sang các nhà cung c	p d�ch v� khác, c�nh tranh là quy 
t*c, do v�y Chính ph� không c�n can thi�p. Trong khi �ó, ngành �i�n l�i c�n �i'u ti�t v' giá nhi'u 
h�n c2ng nh� các ngh4a v� v' di�n bao ph� d�ch v�.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 8.2: Nh��c �i(m chung c$a các Nghiên c-u Kh� thi c$a Vi�t Nam  

Yêu c�u th)m ��nh Các nh��c �i�m th��ng g5p nh	t 

A.  C� S; LÝ LUGN CHUNG 

Các v	n �' trong n��c và 
trong ngành 

Thi�u th	u �áo xét trên ph��ng di�n qu#c gia và ngành, �5c bi�t là liên 
quan ��n quy ho�ch t ng th� 

M�c tiêu phát tri�n  Th��ng không d�a trên k� ho�ch và chi�n l��c " c	p cao h�n; nhìn 
chung tr.ng tâm còn h>p 

Ph��ng án ��m b�o v#n Cách ti�p c�n t� trên xu#ng; có th� gây trùng l*p v�i các d� án khác 
trong tr��ng h�p v#n c�a nhà tài tr�. 

B. MÔ T@ DA ÁN 

Các ch� s# chính Th��ng không s( d�ng khung logic �� g*n ho�t ��ng v�i các ch� s#. 

Các ph��ng án ���c cân 
nh*c 

Thi�u phân tích v' các ph��ng án d�a trên các tiêu chí k$ thu�t, kinh t�, 
xã h�i và môi tr��ng. 

C. THAC HI�N VÀ VGN HÀNH 

T  ch�c th�c hi�n Phân tích không ��y �� v' m�c �� cam k�t và n!ng l�c c�a c� quan th�c 
hi�n d� án. 

Tính b'n v1ng  Không chú ý ��y �� ��n các khía c�nh v�n hành và b�o d�:ng c�a d� 
án. 

Giám sát và �ánh giá Th��ng d�a trên ��u ra, không có �ánh giá c� s" hay �ánh giá tác ��ng. 

Nh1ng r�i ro chính Phân tích r�i ro không ��y �� (ví d� nh� nh1ng khó kh!n trong vi�c mua 
�	t) và các chi�n l��c gi�m thi�u r�i ro. 

D. TÓM THT DA ÁN 

K$ thu�t Thi�u chi ti�t v' tiêu chu)n, các khía c�nh v�n hàng và ý ngh4a �#i v�i 
môi tr��ng. 

Kinh t� và Tài chính D� toán th��ng b� chi ph#i b"i ��nh m�c chi; ph��ng pháp ��c tính thu 
h-i v#n không �� tin c�y. 

Qu�n lý tài chính Th��ng thi�u �ánh giá r�i ro qu�n lý tài chính và các chi�n l��c gi�m 
thi�u kh� n!ng tham nh2ng. 

Xã h�i  Thi�u tham v	n và �ánh giá tác ��ng ti'm n!ng �#i v�i các nhóm d, b� 
t n th��ng. 

Môi tr��ng S( d�ng m�t cách h�n ch� các �ánh giá v' tác ��ng �#i v�i môi tr��ng. 

 Ngu�n:  Theo KFW (2005). 
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Lu�t 
i�n l�c có hi�u l�c t� tháng B�y n!m 2005 là m�t b��c ti�n quan tr.ng cho vi�c 
�i'u ti�t hi�u qu�. Lu�t ch� y�u kêu g.i m" c(a ngành �i�n và t�o m�t th� tr��ng cung c	p �i�n 
có tính c�nh tranh. S�c ép c�nh tranh d� ki�n s7 giúp nâng cao hi�u qu� nói chung. M�c tiêu ��y 
tham v.ng này ���c �5t ra trong giai �o�n hai th�p k6 t�i. Tuy nhiên, s7 c�n có nh1ng l�a ch.n 
chi�n l��c trong vài n!m t�i và vi�c c�i t  l�n s7 ph�i hoàn t	t tr��c n!m 2009 �� có th� th�c 
hi�n c�nh tranh hoàn toàn trong s�n xu	t �i�n.  

Theo “l� trình c�a th� tr��ng �i�n”, ng��i ta hy v.ng r�ng các h� th#ng truy'n t�i �i�n 
v3n n�m d��i s� ki�m soát c�a nhà n��c. Trong t��ng lai g�n, c�i cách ngành �i�n s7 �òi h&i 
ph�i c  ph�n hoá các ��n v� s�n xu	t �i�n c�a EVN �� h. có th� canh tranh bình �9ng v�i các 
��n v� s�n xu	t �i�n t� nhân. 
i'u này s7 �5c bi�t khó kh!n xét trên quan �i�m qu�n tr� công ty vì 
EVN s7 v3n là ng��i mua �i�n trong t��ng lai g�n.  

 K� ho�ch t�o s� c�nh tranh l�n h�n ���c chia làm ba giai �o�n. Trong giai �o�n m�t, các 
nhà s�n xu	t �i�n s7 �	u th�u bán �i�n vào m�t nhóm, v�i EVN là ng��i mua �i�n duy nh	t. 
ây 
có th� s7  t�o ra m�t th� tr��ng gi� quy�t ��nh ��n �5t hàng c�a các nhà máy s�n xu	t �i�n nh�ng 
không có thanh toán tài chính th�c t� nào di,n ra c�. Ph�n l�n các nhà máy s�n xu	t �i�n v3n 
thu�c s" h1u c�a EVN; còn nh1ng nhà máy khác s7 ���c tr� theo các tho� thu�n tham gia cung 
c	p �i�n c�a h.. Trong giai �o�n hai, các giao d�ch gi� s7 tr" thành giao d�ch th�t. Còn trong giai 
�o�n ba, các nhà tiêu dùng l�n nh� các công ty phân ph#i và các xí nghi�p công nghi�p l�n s7 có 
quy'n ký h�p �-ng song ph��ng v�i các nhà s�n xu	t �i�n và EVN không còn là ng��i mua �i�n 
duy nh	t n1a.  

 Có m�t s# v	n �' s7 c�n ���c gi�i quy�t �� th�c hi�n k� ho�ch này bao g-m các c� ch� 
giao d�ch trao ngay, vai trò và trách nhi�m c�a nhà s�n xu	t �i�n và các �i'u ki�n và th� t�c �� 
xin c	p phép cho t�ng ho�t ��ng c�a ngành �i�n. B� Công Nghi�p s7 ��a ra nh1ng trách nhi�m 
này v�i nhà s�n xu	t �i�n m�i. 
' xu	t v' giá �i�n bán l8 s7 do B� Công nghi�p ��a ra v�i s� h% 
tr� c�a nhà s�n xu	t �i�n và ���c Th� t��ng Chính ph� phê duy�t. Giá bán s�, phí truy'n t�i t�i 
và phân ph#i �i�n và các d�ch v� b  tr� s7 do các ��n v� tham gia trong t�ng ho�t ��ng �' xu	t 
v�i s� �ánh giá c�a nhà s�n xu	t �i�n và do B� Công nghi�p phê duy�t.  
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9. H�I NH�P TOÀN CU 
 

 

 

 H�i nh�p vào n'n kinh t� th� gi�i là m�t trong nh1ng ��ng l�c chính c�a c�i cách kinh t� 
" Vi�t Nam. T� vi�c tham gia vào Khu v�c m�u d�ch t� do ASEAN (AFTA) ��n vi�c th�c hi�n 
Hi�p ��nh Th��ng m�i Song ph��ng Vi�t-M$, quá trình h�i nh�p �ã giúp cho th� tr��ng tr" nên 
c�nh tranh h�n và bu�c các doanh nghi�p trong n��c ph�i thay � i c� c	u. Vi�c s*p s(a gia nh�p 
WTO còn ��a ch��ng trình h�i nh�p �i xa h�n, do tính ch	t bao trùm c�a các cam k�t khi gia 
nh�p. Nói nh� v�y không ph�i là �� b�o v� cho ti�n trình gia nh�p hi�n �ang ��a ra nh1ng �òi h&i 
ngày m�t kh*t khe h�n �#i v�i các thành viên m�i. Cho dù quá trình gia nh�p có nh� th� nào, thì 
vi�c gia nh�p WTO c2ng �i �ôi v�i nh1ng thay � i quan tr.ng c� " trên ���ng biên gi�i l3n " 
bên trong ���ng biên gi�i. M�t m5t, c2ng gi#ng nh� khi tham gia vào AFTA, vi�c này s7 d3n t�i 
c*t gi�m các hàng rào thu� quan. M5c dù �ã ��t ���c nhi'u ti�n b� trong vi�c d: b& h�n ng�ch 
nh�p kh)u và gi�m thu� quan và tr� giá, song m�c �� b�o h� m�u d�ch " Vi�t Nam v3n còn cao. 
Ti�p t�c m" c(a s7 d3n ��n vi�c t!ng hi�u qu�. Quá trình này c�n �i �ôi v�i nh1ng b��c chuy�n 
bi�n m�nh m7 trong công tác h�u c�n th��ng m�i. Các h�i c�ng ngày càng ch�t ch�i v�i d�ch v� 
t��ng �#i �*t và c� quan h�i quan ch� t�p trung vào vi�c ki�m tra (c� h�p l� l3n không h�p l�) 
thay vì t�o thu�n l�i th��ng m�i - t	t c� nh1ng �i'u này �'u gây tr" ng�i cho ti�n trình ti�p t�c 
h�i nh�p qu#c t�. M5t khác, c2ng gi#ng nh� vi�c tuân th� Hi�p ��nh th��ng m�i Vi�t-M$, gia 
nh�p WTO �òi h&i nh1ng thay � i v' th� ch�, t� vi�c ph�i t�o ra m�t sân ch�i bình �9ng h�n cho 
các doanh nghi�p, ��n vi�c ��a c�nh tranh vào trong nh1ng d�ch v� c� b�n nh� ngân hàng, c�i 
thi�n các tiêu chu)n v� sinh, hay t!ng c��ng quy'n s" h1u trí tu�. T	t c� nh1ng thay � i này s7 
thúc �)y t!ng n!ng su	t trong trung h�n ��n dài h�n, song chúng c2ng s7 là nh1ng thách th�c to 
l�n �#i v�i các doanh nghi�p Vi�t Nam (trong �ó có các NHTMNN) trong giai �o�n trung h�n. 

 

Quá trình gia nh"p WTO 

 

Con ���ng tr" thành thành viên WTO c�a Vi�t Nam b*t ��u t� n!m 1995, khi Vi�t Nam 
n�p ��n chính th�c xin gia nh�p t  ch�c này. N!m 1996, Vi�t Nam �ã hoàn  thành B� vong l�c v' 
ch� �� ngo�i th��ng Vi�t Nam. Các cu�c h.p th��ng xuyên c�a Ban công tác b*t ��u t� n!m 
1998, song cho ��n t�n n!m 2002 Vi�t Nam m�i n�p b�n chào ban ��u v' m" c(a th� tr��ng cho 
hàng hóa và d�ch v�, và g5p ph�i s� ti�p nh�n th� �. N!m 2003, các c� quan lãnh ��o cao nh	t 
quy�t ��nh �)y nhanh ti�n trình, �' ra m�c tiêu c# g*ng gia nh�p WTO vào n!m 2005 n�u �i'u 
ki�n cho phép. Vi�c Trung Qu#c �ã hoàn t	t quá trình �àm phán gia nh�p c�a mình, tri�n v.ng 
ti�p t�c ph�i ch�u h�n ng�ch d�t may sau khi Hi�p ��nh 
a s�i k�t thúc và nh1ng thành công ��t 
���c trong gia t!ng xu	t kh)u khi th�c hi�n Hi�p ��nh th��ng m�i Vi�t M$, c2ng nh� khó kh!n 
trong vi�c ch#ng �: l�i nh1ng bi�n pháp b�o h� " n��c ngoài – có l7 t	t c� nh1ng y�u t# này �ã 
làm t!ng thêm s�c h	p d3n c�a vi�c gia nh�p WTO và gi�i thích cho quy�t tâm gia nh�p c�a Vi�t 
nam.   

Sau vài vòng �àm phán không ��t ���c ti�n b� gì �áng k�, Vi�t Nam ��a ra m�t b�n 
chào m" c(a th� tr��ng m�i, tham v.ng h�n, t�i cu�c h.p l�n th� tám c�a Ban Công tác t  ch�c 
vào tháng 6 n!m 2004, và �ây là m�t b��c ngo5t l�n. Vào th�i �i�m �ó, 28 �#i tác �àm phán �ã 
�-ng ý ti�p t�c xúc ti�n quá trình và so�n th�o Báo cáo c�a Ban Công tác v' vi�c gia nh�p c�a 
Vi�t Nam, m" ���ng cho các cu�c �àm phán song ph��ng. Nh1ng cu�c �àm phán này th��ng b� 
phê phán, vì nh1ng n��c �ang gia nh�p có th� b� yêu c�u ph�i �áp �ng các �i'u ki�n khó kh!n 
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h�n so v�i �i'u ki�n dành cho các n��c �ã là thành viên (Khung 9.1). Tuy nhiên Vi�t Nam �ã bày 
t& thi�n chí cao trong vi�c gi�i quy�t nh1ng m#i quan tâm c�a các �#i tác �àm phán. 
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B�n chào m" c(a th� tr��ng c�a Vi�t Nam cam k�t c*t gi�m thu� quan xu#ng m�c trung 
bình là 18%, trong �ó thu� công nghi�p vào kho�ng 17% và thu� nông nghi�p bình quân 25%. 
Ngoài ra còn có m�t cam k�t ng�ng tr� c	p xu	t kh)u �#i v�i m5t hàng cà phê vào th�i �i�m gia 
nh�p, và �#i v�i g�o, th�t l�n và rau trong ba n!m ti�p theo. Khi gia nh�p, Vi�t Nam c2ng s7 ch	p 
nh�n tuân th� theo nh1ng quy t*c c�a WTO v' quy'n s" h1u trí tu�, khuy�n khích ��u t�, xác 
��nh tr� giá h�i quan, các rào c�n k$ thu�t trong th��ng m�i, tiêu chu)n v� sinh và an toàn th�c 
v�t, các �i'u kho�n c	p phép nh�p kh)u, các th� t�c ch#ng phá giá và quy t*c xu	t x�.  

 Cùng v�i �ánh giá nhu c�u pháp lý, t� n!m 2002 ��n 2006 Vi�t Nam c2ng s7 c� b�n vi�t 
l�i h�u h�t lu�t và qui ch� tác ��ng ��n ho�t ��ng th��ng m�i và các th� t�c pháp lý. Vi�c s(a � i 
nh�m t�o �i'u ki�n cho nhà n��c qu�n lý hi�u qu� h�n n'n kinh t� th� tr��ng. Vi�c ��n gi�n hóa 

Khung 9.1:  Các n��c thành viên và nh�ng n��c �ang mu�n gia nh"p WTO  
 

Vi�c gia nh�p WTO có nh1ng nguyên t*c khác bi�t so v�i vi�c tham gia các t  ch�c �a 
ph��ng khác. Bên c�nh nh1ng cam k�t chung, qu#c gia mong mu#n gia nh�p t  ch�c này còn ph�i th&a 
mãn ���c yêu c�u c�a t	t các các n��c thành viên, nh1ng n��c này có th� �òi h&i ph�i nh��ng b� �#i 
v�i h. nhi'u h�n �� � i l�i s� �ng h� c�a h. cho vi�c xin gia nh�p. Th�c t� là thi�u s� �-ng ý c�a 
nh1ng thành viên ch� ch#t c�a WTO thì m�t qu#c gia s7 không th� gia nh�p ���c t  ch�c này. Cùng 
v�i th�i gian, cách ti�p c�n này �ã ngày càng d3n t�i nh1ng tiêu chu)n cao h�n cho s� gia nh�p c�a 
nh1ng thành viên m�i. Ch9ng h�n, Vi�t nam có th� s7 ph�i t�o ra ���c nh1ng thay � i sâu r�ng h�n so 
v�i Trung qu#c �ã t�ng làm.   


�ng c� gia nh�p WTO ��u tiên �#i v�i các n��c �ang phát tri�n chính là " ch% h. hy v.ng t� 
cách thành viên s7 giúp h. �)y m�nh ���c xu	t kh)u, nh� ti�p c�n t#t h�n v�i th� tr��ng th� gi�i. Vi�t 
Nam hy v.ng s7 m" r�ng ���c xu	t kh)u nông s�n và th�y h�i s�n, c2ng nh� các s�n ph)m d�t may. 
Nh�ng là thành viên WTO c2ng làm cho m�t qu#c gia tr" nên h	p d3n h�n �#i v�i các nhà ��u t� n��c 
ngoài. T� cách thành viên c2ng m" c(a cho c� ch� gi�i quy�t tranh ch	p c�a WTO, c� ch� này th�c thi 
các quy t*c th��ng m�i qu#c t�. Khi tr" thành thành viên c�a WTO, Vi�t Nam c2ng s7 có ti�ng nói c�a 
mình trong vi�c ��nh hình các quy t*c �ó. 


#i v�i Vi�t Nam, m�t khía c�nh gây tranh cãi trong quá trình gia nh�p WTO là b�o h� ngành 
nông nghi�p. B	t k� m�t th�c t� là ph�n l�n dân s# Vi�t Nam (và ph�n l�n s# ng��i nghèo) s#ng " 
vùng nông thôn, các n��c thành viên WTO v3n yêu c�u Vi�t Nam ph�i t� do hóa h�n n1a ngành nông 
nghi�p c�a mình nhi'u h�n c� nh1ng cam k�t c�a chính nh1ng n��c này. B�n chào th� tr��ng c�a Vi�t 
Nam ��a ra cu�c h.p l�n th� tám c�a Ban Công tác �ã ��a m�c thu� quan nông nghi�p trung bình là 
25%. M�c thu� quan này th	p h�n nhi'u so v�i m�c c�a các n��c láng gi'ng khác nh� Thái Lan và 
Philippines. 

M�t m#i quan ng�i khác là quy ch� “kinh t� phi th� tr��ng” mà Vi�t Nam có th� s7 b� ép ph�i 
ch	p nh�n khi gia nh�p WTO. Quy ch� này là m�t trong nh1ng cái g.i là cam k�t “WTO c�ng” mà 
Trung Qu#c �ã ph�i ch	p nh�n trong quá trình �àm phán gia nh�p c�a mình. Nó là m�t ph��ng pháp 
�5c bi�t dùng �� �ánh giá nh1ng kho�n tr� c	p ti'm n!ng trong nh1ng v� ki�n ch#ng bán phá giá ch#ng 
l�i các công ty c�a Trung Qu#c. Ph��ng pháp này giúp các công ty �i ki�n gi�m �áng k� gánh n5ng 
ph�i �i tìm b�ng ch�ng. Trung Qu#c �ã tr" thành m�c tiêu cho m�t ph�n n!m s# v� ki�n ch#ng bán phá 
giá trên th� gi�i. Vi�t Nam c2ng có th� s7 ph�i ch	p nh�n nh1ng �i'u ki�n t��ng t� nh� v�y.  
 

Ngu�n: Oxfam International (2004). 
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và hi�n ��i hóa khuôn kh  pháp lý v' h�p �-ng, b	t ��ng s�n, các công c� �àm phán và tr.ng tài 
th��ng m�i có t�m quan tr.ng �5c bi�t. 
i'u này ���c th�c hi�n thông qua nh1ng s(a � i l�n c�a 
B� lu�t Dân s� và Lu�t Th��ng m�i, bãi b& Pháp l�nh v' H�p �-ng Kinh t� �ã l%i th�i, và xây 
d�ng m�i Lu�t các Công c� Chuy�n nh��ng và m�t Pháp l�nh m�i v' Tr.ng tài Th��ng m�i. H% 
tr� m�nh m7 cho nh1ng c�i cách này là Lu�t C�nh tranh m�i ���c thi�t k� �� b�o h� ch#ng l�m 
d�ng s�c m�nh th� tr��ng và c�nh tranh không lành m�nh, Lu�t Phá s�n ���c s(a � i nh�m gi�i 
quy�t nh1ng th	t b�i trên th� tr��ng và gi�i phóng tài s�n m�t cách hi�u qu� h�n.        

 Vi�c áp d�ng lu�t, qui ch� và các th� t�c hành chính trong n��c theo tiêu chu)n qu#c t� 
theo nh� yêu c�u trong quá trình th�c hi�n Hi�p ��nh Th��ng m�i Song ph��ng Vi�t-M$ và gia 
nh�p WTO có thêm ý ngh4a. C�i cách là c�n thi�t không ch� trong l4nh v�c ti�p c�n th� tr��ng �#i 
v�i khu v�c hàng hóa và th��ng m�i mà còn �#i v�i vi�c c	p phép ��u t�, quy'n th��ng m�i, các 
th� t�c h�i quan và b�o h� quy'n s" h1u trí tu�. Vi�c s(a � i Lu�t H�i quan và Lu�t Thu� xu	t 
nh�p kh)u �ã ���c áp d�ng �� �áp �ng yêu c�u c�a Hi�p ��nh 
�nh giá H�i quan  WTO. Vi�c 
xây d�ng m�i và toàn di�n Lu�t S" h1u Trí tu�, Lu�t 
�u t� chung, Lu�t Doanh nghi�p chung �� 
��m b�o m�t sân ch�i bình �9ng gi1a các doanh nghi�p nhà n��c, t� nhân và n��c ngoài là m�t 
ph�n trong ch��ng trình c�i cách pháp lý g*n li'n v�i h�i nh�p toàn c�u.     

Vi�c th�c thi c2ng có ý ngh4a quan tr.ng. Tr��c h�t, �i'u này �òi h&i ph�i công b# lu�t 
và quy�t ��nh c�a tòa án. Nó c2ng �òi h&i quy'n th�nh c�u các quy�t ��nh c�a chính quy'n. Cùng 
v�i nh1ng bi�n pháp khác, c�i cách chính trong l4nh v�c này bao g-m vi�c xây d�ng B� lu�t m�i 
v' T# t�ng Dân s�, B� lu�t Thi hành án, và s(a � i Lu�t Khi�u n�i T# cáo. Lu�t Ban hành các 
V!n b�n Qui ph�m Pháp lu�t ���c s(a � i nh�m yêu c�u t	t c� các v!n b�n qui ph�m v' pháp lý 
c�a Chính ph� và các c� quan t� pháp c	p nhà n��c ph�i ���c công b# 15 ngày trên Công báo 
tr��c khi có hi�u l�c. “Lu�t v' Lu�t 
�a ph��ng” m�i �ã ���c thông qua v' vi�c xây d�ng Công 
báo T�nh �� �!ng t�i các qui ��nh " c	p t�nh. Nh1ng c�i cách này và m�t s# các c�i cách lu�t khác 
�ã c�i thi�n m�t cách �áng k� khuôn kh  pháp lý cho ho�t ��ng th��ng m�i và h�i nh�p qu#c t� " 
Vi�t nam.          

Song song v�i quá trình gia nh�p WTO, Vi�t Nam c2ng ký k�t các hi�p ��c ��u t� nh�m 
m" c(a h�n n1a n'n kinh t�. Hi�p ��nh song ph��ng v�i Nh�t B�n �i xa h�n c� Hi�p ��nh 
Th��ng m�i Song ph��ng Vi�t-M$ trên m�t s# khía c�nh. Ti�p theo �ó, m�t s# các công ty c�a 
Liên Minh Châu Âu ���c h�"ng các �i'u ki�n t��ng t� theo m�t hi�p �inh ti�p c�n th� tr��ng.   

Tuy nhiên, c2ng có m�t s# nét mâu thu3n gi1a tính ch	t bao trùm c�a các cam k�t do Vi�t 
Nam ��a ra và nh�n th�c còn h�n ch� c�a c�ng �-ng doanh nghi�p v' ý ngh4a c�a vi�c gia nh�p 
WTO nói riêng, và v' h�i nh�p toàn c�u nói chung. 
i'u tra ba vòng �#i v�i các DNVVN do 
VKHL
XH ��t g�n �ây nh	t �ã �5t câu h&i v' r�i ro và thách th�c �i �ôi v�i vi�c m" r�ng th� 
tr��ng h�n n1a. Các câu tr� l�i �ã ���c phân tích nh� m�t ph�n c�a d� án do SIDA ti�n hành.  

M�t phát hi�n ph�n nào gây lo ng�i là ch� có 12% s# câu tr� l�i là nêu lên nh1ng k0 v.ng 
tích c�c. Các công ty trách nhi�m h1u h�n và CTCP (lo�i hình qu�n tr� công ty hi�n ��i nh	t) t& 
ra l�c quan h�n so v�i các công ty m�t ch� và h� kinh doanh. Tuy nhiên, s# câu tr� l�i có quan 
�i�m bi quan c2ng không l�n. Ph�n l�n doanh nghi�p tr� l�i r�ng h. không bi�t t� do hóa nhi'u 
h�n n1a có ngh4a là gì, ho5c h. không cho r�ng s7 có thay � i nào �áng k� c�. 

M�t kh� n!ng gi�i thích cho phát hi�n này là các DNVVN ít có kinh nghi�m c. xát qu#c 
t�: nhi'u doanh nghi�p trong s# h. không có quan h� chính th�c v�i các công ty n��c ngoài, và 
nhi'u doanh nghi�p c2ng không c�nh tranh v�i hàng nh�p kh)u. Trong s# các doanh nghi�p có ít 
nhi'u kinh nghi�m qu#c t� thì k0 v.ng c�a h. tích c�c h�n. Ví d�, 53% các doanh nghi�p nh�p 
kh)u hy v.ng s7 có l�i t� vi�c t� do hóa th��ng m�i h�n n1a, so v�i 12% doanh nghi�p không 
ho�t ��ng xu	t kh)u. Nh�ng �#i v�i ph�n l�n các th��ng nhân Vi�t Nam, có l7 ý ngh4a c�a vi�c 
gia nh�p WTO v3n còn ch�a rõ ràng. 
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Méo mó th�&ng m�i 
 

 M�t s# nh1ng hàm ý rõ r�t nh	t c�a vi�c gia nh�p WTO là có liên quan ��n t� do hóa 
th��ng m�i. Vi�t Nam �ã ��a ra nh1ng cam k�t c� v' thu� nh�p kh)u và tr� c	p xu	t kh)u. Song 
d� �oán ���c h�u qu� c�a nh1ng cam k�t này không ph�i là �i'u ��n gi�n. Các ch� �� th��ng 
m�i là m�t m�ng l��i ph�c t�p bao g-m nh1ng y�u t# làm �nh h�"ng ��n giá c� c�a c� ��u vào 
và thành ph)m. Rõ ràng nh1ng y�u t# này không th� �-ng th�i b�o v� t	t c� các ngành, vì c!n b�n 
chúng phân ph#i l�i ngu-n l�c trong toàn b� n'n kinh t�. Tìm hi�u ���c ngành nào s7 có l�i t� 
ch� �� th��ng m�i, và ngành nào b� b	t l�i là m�t m�t vi�c khó. Tuy nhiên, �ây v3n là m�t b��c 
�i ��u tiên r	t quan tr.ng �� �ánh giá ���c nh1ng hàm ý c�a vi�c gia nh�p WTO. 

S# l��ng các m5t hàng ph�i ch�u h�n ng�ch nh�p kh)u " Vi�t Nam �ã gi�m xu#ng t� n!m 
1999. 
�n cu#i n!m 2005, h�n ng�ch ch� còn áp d�ng v�i ���ng và x!ng d�u. Tuy nhiên, b)y m5t 
hàng nông nghi�p khác �ã ���c ��a vào di�n áp d�ng h�n ng�ch thu� quan vào n!m 2003. 
ó là 
các m5t hàng s1a t��i, s1a �5c có ���ng, tr�ng, ngô, thu#c lá s�i, mu#i và bông. H�n ng�ch thu� 
quan không h�n ch� v' s# l��ng, nh�ng cho phép áp d�ng thu� su	t cao h�n m�t khi kh#i l��ng 
hàng nh�p kh)u �ã v��t qua ng�:ng quy ��nh. B� Th��ng m�i ���c trao quy'n áp d�ng c� ch� 
này n�u các �i'u ki�n s�n xu	t trong n��c và ngo�i th��ng cho th	y là c�n thi�t. 

Ngoài ra còn có m�t danh sách các m5t hàng hi�n nay �ang c	m buôn bán. 
ó là thi�t b� 
quân s�, hóa ch	t ��c h�i, �- c , các ch	t ma túy, pháo hoa, �- ch�i ��c h�i, thu#c lá, hàng tiêu 
dùng �ã qua s( d�ng và ô tô tay lái ngh�ch. Ngoài  ra, m�t lo�t các s�n ph)m c�n ph�i ���c b� 
ch�c n!ng phê duy�t m�i ���c phép mua bán, trong �ó có m�t s# lo�i d��c ph)m, hóa ch	t, th�c 
ph)m, phân bón, thi�t b� ghi âm và phát thanh truy'n hình. ; các n��c khác, yêu c�u c�n phê 
duy�t các m5t hàng này ���c bi�n minh v�i lý do y t� và an ninh. Cam k�t tuân th� các quy t*c 
c�a WTO v' rào c�n k$ thu�t �#i v�i th��ng m�i, tiêu chu)n v� sinh an toàn th�c ph)m và các 
�i'u kho�n v' c	p phép nh�p kh)u c�n ph�i ��m b�o minh b�ch h�n cho l4nh v�c này, gi�m b�t 
c� h�i b�o h� trá hình hay b� l�m d�ng.  

 Thu� quan c2ng �ã ���c c*t gi�m nhi'u (B�ng 9.1).  M�c thu� quan t#i �a �ã gi�m t� 
200% trong n!m 1997 xu#ng 120% trong n!m 2001 và ti�p t�c xu#ng còn 113% trong n!m 2003.  
Tính ��n th�i �i�m �ó, d��i m�t tr!m dòng thu� trong bi�u thu� quan, chi�m ��n 1/20 giá tr� 
nh�p kh)u �ang ch�u m�c thu� trên 50%. Thu� su	t cao t�p trung vào m�t s# l4nh v�c nh� n��c 
gi�i khát, r��u bia, thu#c lá s�i và �i�u, qu�n áo �ã qua s( d�ng, xe và ph� tùng xe. M�c �� phân 
tán các dòng thu� quan c2ng gi�m xu#ng, ch� y�u thông qua vi�c gi�m b�t �� phân tán " cu#i 
chu%i phân ph#i. Ví d�, s# dòng thu� n�m trong kho�ng t� 1% ��n 10% �ã gi�m t� kho�ng m�t 
ph�n t� trong bi�u thu� quan n!m 1995 xu#ng còn 13% trong n!m 2003. 
 

B�ng 9.1: Rào c�n th��ng m�i và m�c �� b�o h� có hi�u l�c  

 1997 2001 2003 

Bình quân gia quy'n Danh 
ngh4a 

Có hi�u 
l�c 

Danh 
ngh4a 

Có hi�u 
l�c 

Danh 
ngh4a 

Có hi�u 
l�c 

    Nông nghi�p  8.1 7.7 6.3 7.4 11.1 12.5 

    Khoáng s�n 9.4 6.1 8.9 16.4 3.6 -0.0 

    Ch� t�o 30.6 121.5 25.3 96.0 29.2 43.9 

    T ng 21.0 72.2 17.9 58.5 18.2 24.9 

Trung bình ��n gi�n 23.3 59.5 20.1 54.1 20.0 26.2 

M�c �� phân tán 133.8 156.0 149.9 172.3 106.5 134.9 
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Ngu�n: Theo Premachandra Athukorala (s*p xu	t b�n).  M�c �� b�o h� danh ngh4a ���c ��c tính d�a 
trên thu� quan theo quy ch� t#i hu� qu#c. M�c �� b�o h� có hi�u l�c �o l��ng m�c chênh l�ch 
gi1a giá tr� gia t!ng ���c tính theo giá trong n��c và v�i giá tr� gia t!ng ���c tính theo giá 
ch�a có thu� nh�p kh)u. M�c �� này ���c tính d�a theo s# li�u c�a b�ng cân �#i liên ngành 
n!m 2000. M�c �� phân tán ���c tính b�ng t� l� c�a �� l�ch chu)n trên giá tr� trung bình , tính 
theo ph�n tr!m. 

  

Do t	t c� nh1ng thay � i này, m�c thu� quan trung bình c�a Vi�t Nam hi�n nay �ang vào 
kho�ng g�n 18%. 
ây là con s# mà Vi�t Nam cam k�t trong b�n chào m" c(a th� tr��ng t�i cu�c 
h.p l�n th� tám c�a Ban Công tác. Con s# này t��ng ���ng v�i m�c trung bình c�a Trung Qu#c 
tr��c khi n��c này gia nh�p WTO. Nh�ng nó cao h�n �áng k� so v�i m�c thu� quan trung bình 
c�a Indonesia, Malaysia và Philippines. Và cao h�n nhi'u so v�i m�c thu� quan trung bình c�a 
Trung Qu#c sau khi gia nh�p WTO. C2ng nh� �#i v�i Trung Qu#c, có th� m�c thu� quan trung 
bình c�a Vi�t Nam s7 ti�p t�c gi�m do nh1ng cu�c �àm phán song ph��ng �� gia nh�p WTO.  

Gi�m m�c �� phân tán thu� quan nh� �ã quan sát th	y " Vi�t Nam trong nh1ng n!m qua 
�ã d3n ��n gi�m c�a m�c �� h% tr� dành cho ngành ch� t�o.  
i'u này là do thu� quan �ánh vào 
thành ph)m (th��ng là " m�c �� cao nh	t) s7 th	p h�n trong khi thu� ��u vào (th��ng là th	p 
nh	t) l�i t!ng lên. M�c �� h% tr� thu�n cho m�t ngành ���c tính b�ng cái g.i là “m�c �� b�o h� 
th�c” M�c �� này cho th	y giá tr� gia t!ng c�a m�t ngành s7 cao h�n bao nhiêu so v�i khi m�c 
giá qu#c t� ���c áp d�ng. Trong tr��ng h�p c�a Vi�t Nam, vi�c gi�m m�c �� phân tán thu� quan 
�ã làm gi�m m�t n(a m�c �� b�o h� có hi�u l�c �#i v�i ngành ch� t�o trong kho�ng th�i gian t� 
n!m 2001. Vi�c c*t gi�m các m�c thu� cao nh	t theo cam k�t t� các cu�c �àm phán gia nh�p 
WTO s7 còn làm cho m�c �� b�o h� có hi�u l�c ti�p t�c gi�m h�n n1a.  

 Trong nh1ng n!m g�n �ây thu� quan còn ���c s( d�ng theo nh1ng cách th�c không nh	t 
quán v�i các nguyên t*c c�a WTO. Trong s# �ó có ô tô, xe máy và m�t lo�t s�n ph)m c� khí, 
�i�n và �i�n t(, bao g-m c� vô tuy�n màu. Trong nh1ng tr��ng h�p này, tr� c	p ng�m ���c th�c 
hi�n d��i hình th�c thu� quan �u �ãi �#i v�i hàng nh�p kh)u nguyên chi�c và linh ki�n nh�p �� 
�áp �ng m�c tiêu hàm l��ng n�i ��a b*t bu�c. 
i'u này s7 không ���c phép theo Hi�p ��nh v' 
��u t� liên quan ��n th��ng m�i c�a WTO. Do v�y hình th�c này �ã ch	m d�t �#i v�i m5t hàng 
xe máy vào n!m 2003 và �#i v�i ô tô vào th�i �i�m Vi�t Nam gia nh�p.   

 Lu�t 
�u t� chung m�i c2ng có m�t m�c v' vi�c m" các th� tr��ng và ��u t� liên quan 
t�i th��ng m�i, nh�m ��m b�o m�c �� phù h�p v�i các quy ��nh c�a WTO. Lu�t quy ��nh r�ng 
Chính ph� s7 không yêu c�u các nhà ��u t� �u tiên mua ho5c s( d�ng các s�n ph)m và d�ch v� 
n�i ��a, ho5c ph�i mua chúng t� m�t nhà cung c	p n�i ��a c# ��nh. Các hãng s7 không bu�c ph�i 
xu	t kh)u m�t t6 l� hàng hoá và d�ch v� c# ��nh, và gi�i h�n c2ng s7 không b� áp d�ng v' s# 
l��ng, giá tr� ho5c lo�i hình c�a hàng hoá, d�ch v� có th� ���c xu	t kh)u. Không b*t bu�c ph�i 
cân �#i gi1a nhu c�u nh�p kh)u v�i s# l��ng ho5c giá tr� xu	t kh)u. Các nhà ��u t� s7 không ph�i 
ch�u các quy ��nh v' t6 l� n�i ��a hoá, hay b� bu�c ph�i cung c	p hàng hoá ho5c d�ch v� " m�t 
khu v�c c� th�, ho5c ph�i thi�t l�p tr� s" v!n phòng c�a h. " m�t ��a bàn c� th� nào �ó. 

M�t s# hình th�c tr� c	p rõ r�t h�n c2ng ���c �em ra áp d�ng. Qu$ H% tr� Xu	t kh)u 
tr�c thu�c B� Tài chính ���c thành l�p vào n!m 1999 �� h% tr� cho các nhà xu	t kh)u Vi�t Nam. 
Ban ��u Qu$ ch� t�p trung vào các m5t hàng nông s�n nh� g�o, cà phê, th�t l�n, trái cây �óng h�p 
và rau qu�. H% tr� ���c th�c hi�n d��i hình th�c h% tr� lãi su	t, h% tr� tài chính tr�c ti�p cho các 
nhà xu	t kh)u l�n ��u, và th�"ng xu	t kh)u. Các nhà xu	t kh)u c2ng ���c th�"ng b�ng ti'n m5t 
n�u ��t ���c s# l��ng xu	t kh)u t#i thi�u hay có t#c �� t!ng tr�"ng xu	t kh)u t#i thi�u. G�n �ây 
h�n, các hình th�c tr� c	p �ã ���c m" r�ng ra cho các m5t hàng nông s�n khác, trong �ó có bia, 
th�t gia c�m, trái cây và rau qu� s� ch�, chè, l�c, h�t tiêu và h�t �i'u ch� bi�n. Tr� c	p còn ���c 
dành cho m�t s# m5t hàng công nghi�p nh� hàng nh�a và hàng c� khí, �- th� công m$ ngh�, các 
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s�n ph)m làm t� mây tre. Nh1ng hình th�c chuy�n giao khác tr�c ti�p h�n c2ng có th� ���c coi 
là tr� c	p. Ví d� nh� m�t kho�n tr� giá l�n cho �i�n dùng trong th�y l�i. Th�c t� c2ng cho th	y 
có các hình th�c tr� c	p �áng k� cho m�t s# ��u vào dùng trong nông nghi�p nh� phân bón và h�t 
gi#ng.  

 V�i tính �a d�ng c�a các c� ch� �ang ho�t ��ng, vi�c tính ���c m�c �� tr� c	p th�c s� 
�#i v�i t�ng lo�i s�n ph)m là r	t khó. Tuy nhiên, m�t nghiên c�u do ADB và BTC th�c hi�n �ã �i 
��n k�t lu�n là ch� có hai m5t hàng là bông và ���ng là nh�n ���c tr� c	p �áng k�. 
��c tính 
b�ng ph�n tr!m giá tr� gia t!ng, và s( d�ng khái ni�m gi#ng nh� m�c �� b�o h� có hi�u l�c, m�c 
tr� c	p ng�m này ���c ��c tính vào kho�ng 45% �#i v�i ���ng, và kho�ng 7 – 11% �#i v�i 
bông. 
#i v�i t	t c� các m5t hàng khác, m�c tr� c	p t��ng ���ng có th� d��i 5%. 
#i v�i g�o và 
th�t l�n thì tr� c	p không �áng k�. 

Các thành viên c�a Ban Công tác �ã thông qua l�p tr��ng là Vi�t Nam s7 không ���c 
h�"ng nh1ng �u �ãi dành cho các n��c nghèo nh	t, do v�y ch� �� tr� c	p c�n ph�i ���c bãi b& 
khi gia nh�p WTO. Tuy nhiên, v�i t� cách là m�t qu#c gia �ang phát tri�n, Vi�t Nam v3n có th� 
b�o l�u m�t s# bi�n pháp h% tr� ��n 10% giá tr� s�n l��ng. Trên th�c t�, �i'u này có ngh4a là ch� 
ph�i gi�m m�c tr� c	p cho ���ng mà thôi. 

Khi l*p t	t c� nh1ng m�nh ghép trong b�c tranh ph�c t�p v' méo mó th��ng m�i này vào 
v�i nhau, ta th	y r�ng m�c �� b�o h� cao nh	t " Vi�t Nam là " nh1ng ngành mà vai trò ch� ��o 
thu�c v' DNNN, công ty n��c ngoài, ho5c c� hai. Ví d�, cho ��n n!m 2003 m�c b�o h� có hi�u 
l�c �ã lên h�n 100% �#i v�i các m5t hàng r��u, bia và g�o ch� bi�n. Và m�c b�o h� này n�m 
trong kho�ng 50-88% �#i v�i chè, g�ch ngói xây d�ng, �- dùng gia �ình, d�t, may, th�m, hàng 
nh�a, xe máy, xe ��p và xe có ��ng c�. Trong khi �ó, ph�n l�n các ngành công nghi�p ch� y�u 
thu�c v' các doanh nghi�p t� nhân trong n��c nh� da, cao su, hàng nh�a và �- g%, l�i ho�t ��ng 
d��i m�c �� b�o h� t��ng �#i th	p. 

Ph�i th�a nh�n m�t �i'u là phân tích theo ngành theo ki�u này c�n ���c di,n gi�i m�t 
cách th�n tr.ng. M�t câu h&i rõ ràng �5t ra khi nhìn vào nh1ng k�t qu� này là: làm sao Vi�t Nam 
có th� ��t ���c t#c �� t!ng tr�"ng xu	t kh)u nhanh nh� v�y trong nh1ng ngành mà bán hàng 
trong n��c mang l�i giá tr� gia t!ng nhi'u h�n 50 ��n 88% so v�i bán hàng ra n��c ngoài? M�t 
ph�n câu tr� l�i là m�c �� b�o h� có hi�u l�c là tính theo m�c trung bình cho các ngành. K� c� 
trong m�t ho�t ��ng t��ng �#i rõ nét nh� qu�n áo, c2ng �ã có s� �a d�ng l�n gi1a các doanh 
nghi�p xét v' ch�ng lo�i, ch	t l��ng, quy mô và công ngh�. Ví d�, các doanh nghi�p t��ng �#i 
nh& s�n su	t các lo�i qu�n áo ���c khách hàng trong n��c �a chu�ng có th� r	t khác so v�i m�t 
nhà s�n xu	t quy mô l�n th��ng s( d�ng công ngh� tiên ti�n �� s�n xu	t ra m�t s# lo�i qu�n áo 
nh	t ��nh theo ��n �5t hàng c�a bên mua trên th� tr��ng qu#c t�. 

So sánh v�i qu#c t� c2ng là vi�c khó, vì có nh1ng s� khác bi�t trong vi�c �#i x( v�i các 
y�u t# khác nhau c�a h� th#ng th��ng m�i c�a t�ng n��c. Tuy nhiên, m�c �� b�o h� có hi�u l�c 
c�a ngành ch� tác Vi�t Nam, tính ��n n!m 2003, có v8 cao h�n so v�i các n��c khác trong khu 
v�c. Con s# này cao h�n ��n hai l�n so v�i m�c �� c�a Indonesia, Malaysia hay Philippines trong 
nh1ng n!m 1990. Nó t��ng ���ng v�i m�c c�a Thái Lan, song �i'u này là do m�c �� b�o h� cao 
�#i v�i ngành công nghi�p ô tô (�ã gi�m xu#ng trong nh1ng n!m g�n �ây). Nó c2ng cao h�n so 
v�i m�c �� b�o h� có hi�u l�c dành cho các nhà s�n xu	t " Hàn Qu#c vào ��u th�i k0 công 
nghi�p hóa c�a n��c này. 
 

Công tác h"u c�n th�&ng m�i 
  

M5c dù h�n ng�ch, thu� quan và tr� c	p �'u có th� bóp méo mô hình th��ng m�i c�a m�t 
qu#c gia, �ôi khi ng��i ta v3n tìm th	y m�t s# lo�i rào c�n quan tr.ng nh	t �#i v�i h�i nh�p qu#c 
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t� " nh1ng m5t khác. H�i c�ng ho�t ��ng không hi�u qu�, th� t�c h�i quan r��m rà, m�t s# cán 
b� chính quy'n tham nh2ng vòi v4nh, ki�m chác, hay các công ty th��ng m�i quá m�nh – t	t c� 
�'u có th� làm n�n lòng v�i ý ��nh tham gia vào th� tr��ng th� gi�i. Nh1ng khía c�nh này c�a 
ch��ng trình h�i nh�p toàn c�u m�i ch� ���c các cu�c �àm phán WTO �' c�p ��n m�t ph�n. C�n 
ph�i gi�i quy�t ���c nh1ng v	n �' h�u c�n th��ng m�i r�ng h�n �� khai thác ���c t#i �a quá 
trình h�i nh�p. 

Vi�t Nam có b�y c�ng bi�n qu#c t� và n!m c�ng �5t bi�t ch� �� dành cho các tàu d�u và 
than, và nhi'u c�ng nh& h�n. Quan tr.ng nh	t là C�ng H�i Phòng " mi'n B*c, c�ng 
à N<ng " 
mi'n Trung và C�ng Sài Gòn " mi'n Nam; trong �ó c�ng Sài Gòn chi�m ��n 70% kh#i l��ng 
hàng hóa qua l�i. Trong th�p k6 v�a qua, các c�ng này �ã ���c ��u t� nâng c	p m�t cách �áng 
k�. K�t qu� là cho ��n nay các c�ng có th� x( lý ���c kho�ng 14 tri�u t	n hàng m%i n!m (không 
k� d�u thô), so v�i 4,5 tri�u t	n vào n!m 1993. 

Tuy nhiên, m5c dù �ã ���c nâng c	p, c�ng Sài Gòn v3n b� coi là d��i tiêu chu)n so v�i 
các c�ng khác trong khu v�c và trên th� gi�i. Quy mô c�a c�ng có th� th	y là s7 không �� hi�u 
qu� �� �áp �ng ���c nhu c�u khi b��c sang n!m 2006. Ph�n l�n các c�ng l�n khác c�a c� n��c 
c2ng �'u quá t�i, công tác b�o d�:ng và qu�n lý kém, vi�c ti�p c�n b�ng ���ng th�y và ���ng b� 
�'u h�n ch�. Tình tr�ng hi�n nay c�a các c�ng bi�n d3n ��n giá thành v�n t�i b�ng ���ng th�y 
t��ng �#i cao, làm gi�m s�c c�nh tranh c�a các doanh nghi�p Vi�t Nam.  


ây rõ ràng là m�t l4nh v�c c�n có s� tham gia c�a khu v�c t� nhân, không ch� �� huy 
��ng ngu-n v#n ��u t�, mà còn �� �)y m�nh c�nh tranh và làm gi�m giá thành. Các c�ng " Vi�t 
Nam n�m d��i quy'n qu�n lý c�a m�t vài c� quan nhà n��c. C�c Hàng h�i Vi�t Nam 
(Vinamarine) là c� quan tr�c thu�c B� Giao thông V�n t�i (BGTVT), có trách nhi�m l�p k� 
ho�ch, xây d�ng và qu�n lý c�ng bi�n nói chung. 
ây c2ng là c� quan tr�c ti�p �i'u hành ba c�ng 
l�n nh	t c�a c� n��c. B�y c�ng bi�n l�n khác do Vinaline - T ng Công ty Hàng h�i Vi�t Nam 
�i'u hành, �ây là T ng công ty tr�c thu�c Th� t��ng. 60 c�ng khác trong c� n��c ho5c do DNNN 
�i'u hành, ho5c n�m d��i các b� khác nhau. Tuy nhiên, m�c thu� cho các d�ch v� c�ng bi�n �'u 
do BGTVT 	n ��nh và áp d�ng nh� nhau cho t	t c� các c�ng trên c� n��c. Ch� có phí công-te-n� 
là do các c�ng t� quy ��nh. 

Chính ph� �ã xây d�ng m�t khung cho phép bên th� ba tham gia qu�n lý c�ng bi�n. Và 
trong n!m 2004, Vinaline �ã ký m�t h�p �-ng thuê chính th�c v�i Vinamarine v' vi�c qu�n lý 
c�ng Cái Lân trong n!m 2004. V' nguyên t*c, hình th�c cho thuê này có th� nhân r�ng ra �� cho 
khu v�c t� nhân cùng tham gia. Nh�ng nh1ng quy ��nh hi�n nay v3n ch�a cho phép �i'u này. 
Danh sách các ngành ���c g.i là ngành chi�n l��c v3n �ang có hi�u l�c quy ��nh r�ng vi�c qu�n 
lý và b�o d�:ng các c�ng l�n c�n ph�i ���c duy trì trong tay nhà n��c. Do v�y, m5c dù ba c�ng 
t� nhân �ã ���c xây d�ng theo các h�p �-ng BOT hoàn toàn, và hai c�ng khác �ang ���c xây 
d�ng, song quá trình c�nh tranh v' d�ch v� c�ng bi�n v3n ch�a mang l�i ���c nh1ng l�i ích tr.n 
v>n.  

Thông quan c2ng là m�t y�u t# có th� làm ��i thêm chi phí xu	t nh�p kh)u hàng hóa, và 
l�i là m�t rào c�n khác n1a �#i v�i h�i nh�p toàn c�u. M�t c� quan h�i quan hi�u qu� và g��ng 
m3u s7 t�o �i'u ki�n cho giao th��ng, nâng cao ngu-n thu liên quan ��n th��ng m�i cho Chính 
ph�, cung c	p nh1ng s# li�u th#ng kê th��ng m�i �áng tin c�y, và b�o v� cho xã h�i tránh ���c 
nh1ng t�i ph�m nh� hàng gi�, buôn l�u hay buôn ma túy. Tuy nhiên, hi�n nay h�i quan Vi�t Nam 
v3n b� �ánh giá là ch�m ch�p và d, x�y ra tham nh2ng (Khung 9.2).  
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M�t câu h&i có th� ���c �5t ra là li�u các công ty th��ng m�i nhà n��c có ph�i là m�t 
c�n tr" l�n �#i v�i quá trình h�i nh�p toàn c�u hay không. 
�c quy'n nhà n��c trong l4nh v�c 
ngo�i th��ng �ã b� chính th�c g: b& vào n!m 1989, song nh1ng yêu c�u v' c	p phép v3n còn áp 
d�ng �#i v�i các doanh nghi�p tham gia xu	t nh�p kh)u. Mãi ��n n!m 1998 nh1ng quy ��nh này 
m�i b� bãi b&. K� t� n!m 2001, các công ty t� nhân cùng v�i các DNNN �ã ���c phép xu	t kh)u 
h�u h�t các m5t hàng mà không c�n ph�i xin gi	y phép. Trên nguyên t*c, các doanh nghi�p t� 
nhân c2ng có quy'n gi#ng nh� các DNNN, nh�ng DNNN th��ng có quan h� thân thi�t h�n v�i 
b� ch� qu�n, �i'u này làm cho h. có v� th� có l�i h�n nhi'u.   

M5c dù �ã ���c t� do hóa, các công ty th��ng m�i qu#c doanh v3n chi�m kho�ng m�t 
n(a s# l��ng giao d�ch ngo�i th��ng c�a Vi�t Nam (B�ng 9.2). DNNN v3n chi�m v� trí v��t tr�i 
trong l4nh v�c xu	t kh)u các m5t hàng nông s�n quan tr.ng nh� g�o, cà phê, cao su và chè. Ví d�, 
các công ty th��ng m�i qu#c doanh ki�m soát g�n 100% th� tr��ng xu	t kh)u g�o, còn các 
DNNN là chi nhánh c�a Vinacafe ki�m soát 35-40% th� tr��ng xu	t kh)u cà phê. Tuy nhiên v3n 

Khung 9.2:  C�i cách H�i quan: Th�&ng m�i, Qu�n lý nhà n��c hay C� hai?  

 
 Các th� t�c h�i quan hi�n nay d�a trên vi�c xác minh tr��c khi thông quan, và ph� thu�c r	t 
nhi'u vào vi�c ki�m tra th� công. Công tác h�u ki�m sau khi thông quan ch� y�u ���c coi là m�t bi�n 
pháp th�c thi, ch� không ph�i là m�t c� ch� qu�n lý có tính tuân th�, và trên th�c t� c2ng không ���c 
th�c hi�n th��ng xuyên. Công tác ��nh giá tr� hàng hóa �ã có b��c ti�n b�. Tr��c �ây, �� gi�m ch#ng 
th	t thu thu�, c� quan h�i quan �ã áp d�ng m�c giá t#i thi�u. Bãi b& giá t#i thi�u là m�t yêu c�u trong 
quá trình gia nh�p WTO. Tuy nhiên v3n ch�a có c� ch� thay th� �� xác ��nh giá tr� �úng c�a hàng hóa 
���c thông quan. H� th#ng thông tin v3n còn y�u kém. M�t vài c� quan h�i quan có ���c nh1ng th� 
t�c t#t, nh�ng không ph�i là hi�n t��ng ph  bi�n. Trong khi �ó, c� hai �i'u tra v' môi tr��ng kinh 
doanh c�a NHTG và nghiên c�u phân tích v' tình tr�ng tham nh2ng c�a Ban N�i chính Trung ��ng 

�ng �'u x�p c� quan h�i quan vào di�n nh1ng c� quan d, !n h#i l� nh	t. 

Vi�c Qu#c h�i v�a thông qua Lu�t H�i quan s(a � i �ã t�o c� s" pháp lý v1ng ch*c �� c�i 
cách trong l4nh v�c này. Chìa khóa c�a thành công n�m " ch% thay � i quy trình làm vi�c. Th� t�c ti'n 
ki�m và khám xét th� công t�o �i'u ki�n cho nh1ng hành vi th� l�i c�a các cán b� có quy'n. Thay vào 
bi�n pháp này c�n ph�i có m�t cách ti�p c�n giúp qu�n lý ���c r�i ro. S# li�u th#ng kê �'u �5n có th� 
giúp xác ��nh nh1ng tr��ng h�p gian l�n, m5t khác các th� t�c ng3u nhiên có th� h% tr� cho vi�c khám 
xét th�c t� (ví d�, c�n ph�i ki�m tra ph�n nào c�a công-te-n�). Tuy nhiên, trong các tr��ng h�p chung 
�ành ph�i gi� ��nh r�ng pháp lu�t ���c tuân th�. 

Công ngh� c�n ph�i ph�c v� cho vi�c thay � i quy trình làm vi�c. Cách ti�p c�n qu�n lý r�i ro 
�òi h&i ph�i có c� s" d1 li�u tin c�y v' tình hình thông quan và ki�m tra tr��c �ây, t� �ó có th� suy 
lu�n ra nh1ng d	u hi�u th� hi�n �'u �5n qua s# li�u th#ng kê g*n v�i hi�n t��ng gian l�n. Qu�n lý theo 
cách này c2ng ph�i d�a vào thi�t b� ki�m tra có hi�u qu�, nh� máy chi�u X quang và các thi�t b� soi 
chi�u khác �� làm công tác ki�m tra m�t cách nhanh chóng và không có tính ch	t xâm ph�m. K�t h�p 
h- s� v' k�t qu� ki�m tra v�i h- s� thông quan c2ng có th� giúp xác ��nh và phát hi�n ���c nh1ng 
hành vi sai trái c�a cán b� h�i quan. 

 C�n có các ch� s# �ánh giá ho�t ��ng phù h�p �� theo dõi li�u quá trình c�i cách h�i quan có �i 
�úng h��ng hay không. S# li�u th#ng kê v' th�i gian thông quan trung bình t�i m%i c� quan h�i quan, 
v' s# l��ng khai báo h�i quan mà m�t cán b� x( lý, hay v' doanh thu thu�, c�n ph�i là m�t ph�n c�a h� 
th#ng giám sát. Các cu�c �i'u tra ng��i s( d�ng d�ch v� theo cách làm th8 báo báo c2ng có th� cung 
c	p thông tin ph�n h-i v' ho�t ��ng c�a các c� quan h�i quan trên c� n��c. 

 
Ngu�n:  Theo NHTG (2005c). 
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ch�a rõ là li�u �i'u này có �-ng ngh4a v�i vi�c các DNNN có quy'n l�c l�n trên th� tr��ng và có 
th� khai thác l�i nhu�n t� các nhà s�n xu	t. 

 
B�ng 9.2: Các ch� s# chính v' các công ty th��ng m�i  

 2000 2001 2002 2003 

S# doanh nghi�p  17.547 20.722 24.794 28.396 

Qu#c doanh 1.194 1.064 1.047 896 

Ngoài qu#c doanh 16.308 19.593 23.682 27.437 


�u t� n��c ngoài   45 65 65 63 

T ng doanh thu (nghìn t� �-ng) 345 376 515 585 

Qu#c doanh  210 214 303 301 

Ngoài qu#c doanh 130 156 205 273 


�u t� n��c ngoài   4 6 7 11 

Ngu�n: Theo s# li�u t� TCTK.  

 

 Có nhi'u doanh nghi�p th��ng m�i qu#c doanh ho�t ��ng trong cùng m�t ngành và do 
v�y h. ph�i câu k�t v�i nhau m�i có th� �)y ���c giá c�a nhà s�n xu	t xu	t xu#ng. Kinh nghi�m 
trong các ngành t� d�t may ��n vi,n thông cho th	y các DNNN c�a Vi�t Nam �'u c�nh tranh v�i 
nhau. M�t d	u hi�u cho th	y các công ty th��ng m�i qu#c doanh không l�i d�ng ���c s�c m�nh 
th� tr��ng ti'm n!ng c�a h. chính là " t� l� l�i nhu�n th	p. N�u tính theo t� l� trên doanh thu, l�i 
nhu�n c�a các doanh nghi�p này th	p h�n so v�i các doanh nghi�p th��ng m�i t� nhân, trong 
n��c hay n��c ngoài. 
#i v�i m5t hàng g�o, các nghiên c�u v' chu%i giá tr� cho th	y nông dân 
Vi�t Nam �ã ���c nh�n m�t ph�n khá cao t� giá th� tr��ng th� gi�i, và �i'u này cho th	y các 
doanh nghi�p th��ng m�i qu#c doanh khó có th� ki�m ���c l�i nhu�n siêu ng�ch.  

V	n �' �#i v�i các doanh nghi�p th��ng m�i qu#c doanh có th� nói là gi#ng nh� tình 
hình xung ��t l�i ích �ang ph  bi�n trong các DNNN không c  ph�n hóa khác. Có nh1ng b�ng 
ch�ng ��nh tính cho th	y DNNN thu�c Vinacafe ���c s( d�ng �� ng�m tr� c	p cho nông dân khi 
giá cà phê trên th� tr��ng th� gi�i xu#ng th	p. M�t công ty th��ng m�i qu#c doanh khác c2ng s<n 
sàng xu	t kh)u v�i m�c lãi th	p, th�m chí còn l% �� ��m b�o ngu-n ngo�i t� cho Chính ph�. Các 
m�c tiêu phi th��ng m�i, do các c� quan ch�c n!ng ch� qu�n ��a ra c2ng làm cho các DNNN dù 
có v� trí áp ��o trên th� tr��ng song v3n có m�c l�i nhu�n th	p. 

  

Bên trong ��!ng biên gi�i 

 

 M�t s# thay � i quan tr.ng nh	t mà quá trình gia nh�p WTO mang l�i không tr�c ti�p 
x�y ra " t�i ���ng biên gi�i gi1a n��c �ang gia nh�p và ph�n còn l�i c�a th� gi�i, mà " bên trong 
���ng biên gi�i. V' m5t này, nguyên t*c �ãi ng� qu#c gia là r	t quan tr.ng. 
i'u này có ngh4a là 
không th� áp d�ng các quy t*c nghiêm ng5t h�n �#i v�i các công ty n��c ngoài, ho5c không ���c 
yêu c�u m�c phí cao h�n, tính giá d�ch v� cao h�n so v�i các công ty trong n��c. 
i'u này c2ng 
làm cho vi�c gia nh�p WTO tr" thành m�t công c� m�nh m7 �� san b�ng sân ch�i. Doanh nghi�p 
thu�c t	t c� các lo�i hình �'u ph�i ���c Chính ph� �#i x( công b�ng nh� nhau. 
ây c2ng chính 
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là n�i dung c�a nh1ng thay � i pháp lý mà Qu#c h�i liên t�c ��a ra trong nh1ng phiên h.p g�n 
�ây. 

M�t trong nh1ng hàm ý c�a nguyên t*c �ãi ng� qu#c gia là c�n ph�i ch	m d�t s� h% tr� 
c�a Chính ph� �#i v�i các doanh nghi�p trong n��c. ; Vi�t Nam, s� h% tr� này ���c th�c hi�n 
qua kênh Qu$ HTPT, d��i hình th�c cho vay ��u t� �u �ãi, h% tr� lãi su	t �#i v�i các kho�n vay 
th��ng m�i, và b�o lãnh tín d�ng ��u t�. M�c tiêu c�a Qu$ HTPT là các l4nh v�c �u tiên và y�u 
th� c�n có s� giúp �:. Qu$ c2ng c	p v#n cho ch��ng trình tín d�ng xu	t kh)u �#i v�i các “ngành 
và s�n ph)m �u tiên”, trong �ó có các m5t hàng h�i s�n, ���ng và s�n ph)m c� khí. Do ch� có các 
DNNN ���c phép ti�p c�n, nên Qu$ HTPT không phù h�p v�i các quy ��nh c�a WTO. Do v�y 
Qu$ HTPT c�n ph�i ���c chuy�n � i thành m�t th� ch� cho vay chính sách sao cho phù h�p v�i 
WTO, ví d� nh� d��i hình th�c m�t th� ch� cho vay tín d�ng cho các nhà xu	t nh�p kh)u, b	t k� 
h. thu�c qu#c t�ch nào (theo tinh th�n “ngân hàng xu	t nh�p kh)u” c�a các n��c khác).  

Có l�p lu�n cho r�ng vi�c gia nh�p WTO nh� v�y chung quy là c	m m.i “chính sách 
ngành”, trong khi �ây l�i là m�t trong nh1ng �òn b)y quan tr.ng nh	t mà các qu#c gia th�nh 
v��ng h�n " 
ông Á �ã s( d�ng �� giúp cho t!ng tr�"ng kinh t� nhanh h�n. Và l�p lu�n này 
c2ng có ph�n �úng. Tuy nhiên, không ph�i m.i chính sách ngành �'u b� quy t*c c�a WTO ng!n 
c�n. Các bi�n pháp khuy�n khích ��u t� v3n ���c s( d�ng, v�i �i'u ki�n nó không g*n v�i tr� 
c	p xu	t nh�p kh)u, hay c� ch� khuy�n khích hàm l��ng n�i ��a. 

Các bi�n pháp mang tên “h�p xanh” c2ng ���c phép áp d�ng mà không ph�i ch�u gi�i 
h�n nào. Các bi�n pháp này bao g-m h% tr� ngân sách cho các d�ch v� h� t�ng, các ch��ng trình 
h% tr� vùng và các d�ch v� khuy�n nông và t� v	n. Trong H�i ngh� B� tr�"ng 
ô-ha vào n!m 
2001, các thành viên WTO �ã �-ng ý r�ng các n��c �ang phát tri�n có th� dùng tr� c	p �� th�c 
hi�n các m�c tiêu nh� t!ng tr�"ng vùng, tài tr� cho ho�t ��ng nghiên c�u và tri�n khai công 
ngh�, �a d�ng hóa s�n xu	t, xây d�ng và th�c hi�n các ph��ng pháp s�n xu	t ��m b�o môi tr��ng 
b'n v1ng. Nh� v�y, ��u t� vào nghiên c�u và thúc �)y quan h� gi1a các tr��ng ��i h.c và doanh 
nghi�p s7 �� �i'u ki�n �� tr" thành m�t chính sách công nghi�p phù h�p v�i WTO. V�i ch	t 
l��ng ngu-n nhân l�c c�a Vi�t Nam, �ây có th� là m�t ph��ng án nên tìm hi�u khai thác. Tuy 
nhiên, kinh nghi�m h% tr� tr�c ti�p cho doanh nghi�p t� tr��c ��n nay " Vi�t Nam l�i không m	y 
kh� quan (Khung 9.3).  

 M�t �nh h�"ng quan tr.ng c�a vi�c gia nh�p WTO �#i v�i ho�t ��ng c�a n'n kinh t� bên 
ngoài ���ng biên gi�i chính là thúc �)y c�nh tranh d�ch v�. Trong tr��ng h�p này, n�i dung c�i 
cách chính là ��m b�o sao cho t	t c� các doanh nghi�p �'u ���c ti�p c�n v�i th� tr��ng theo cùng 
nh1ng �i'u ki�n nh� nhau. Nó c2ng có ngh4a là ��m b�o qui ch� thích h�p, giám sát và b�o h�. 
Kinh nghi�m t� cu�c kh�ng ho�ng 
ông Á cho th	y r�ng ch� m" c(a th� tr��ng mà  không hi�n 
��i hóa khuôn kh  pháp lý s7 kéo theo r�i ro. Khu v�c ngân hàng là m�t ví d� rõ ràng, song t� do 
hóa d�ch v� c2ng có nh1ng ý ngh4a quan tr.ng trong l4nh v�c vi,n thông. Trong hai ngành này, 
Hi�p ��nh th��ng m�i Vi�t-M$ �ã cho th	y m�t s# d	u hi�u v' nh1ng gì có th� mong ��i t� quá 
trình gia nh�p WTO.  

Trong l4nh v�c vi,n thông, theo Hi�p ��nh th��ng m�i Vi�t-M$, các doanh nghi�p ���c 
phép tham gia th� tr��ng �i�n tho�i di ��ng và internet vào cu#i n!m 2005 và tham gia th� tr��ng 
d�ch v� c# ��nh vào cu#i n!m 2007. S" h1u c�a các công ty M$ trong hai d�ch v� này ���c �5t 
m�c tr�n là 49% �#i v�i d�ch v� di ��ng và 45% �#i v�i d�ch v� internet. Trong ngành ngân 
hàng, các công ty chi nhánh hoàn toàn c�a n��c ngoài t� M$ ���c phép h.at ��ng nh� m�t ngân 
hàng sau n!m 2010. Song �i'u này �ã ���c phép th�c hi�n tr��c k� ho�ch �#i v�i t	t c� các ngân 
hàng n��c ngoài, và hi�n nay �ang ��i th�c hi�n. Vi�t Nam c2ng nh	t trí m�t giai �o�n t� 8 ��n 
10 n!m áp d�ng d�n vi�c các chi nhánh ngân hàng n��c ngoài c�a M$ có th� t!ng s# ti'n g(i 
ch	p nh�n b�ng ti'n �-ng , tr��c khi ��t ���c hoàn toàn ch� �� �ãi ng� qu#c gia ��y ��. Tuy 
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v�y, m�c t!ng ti'n g(i �ã ���c nâng lên, và �ã ���c áp d�ng c� v�i các ngân hàng thu�c kh#i 
Liên minh châu Âu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C�nh tranh �áng k� c2ng �ã xu	t hi�n trong l4nh v�c d�ch v� vi,n thông " Vi�t Nam, và 
m�t �� s( d�ng �i�n tho�i �ã t!ng nhanh h�u nh� h�n b	t c� qu#c gia nào khác trên th� gi�i. Gia 
nh�p WTO có th� ti�p t�c nâng cao hi�u qu�, nh�ng không nên trông ��i s7 có nh1ng thay � i 
hoàn toàn. Tình hình trong ngành ngân hàng l�i có nhi'u khác bi�t, " �ây nh1ng h�n ch� v3n còn 
áp d�ng �#i v�i nh1ng lo�i hình kinh doanh mà các ngân hàng n��c ngoài  ���c phép th�c hi�n, 
có th� là m�t trong nh1ng lý do vì sao các NHTMNN v3n còn l	n át (Khung 9.4). 

Khung 9.3:  S� h1 tr� c$a Chính ph$ có tác ��ng nh� th� nào?  

 
Có th� dùng s# li�u thu ���c t� cu�c �i'u tra ba vòng �#i v�i các DNVVN c�a VKHL
XH �� 

�ánh giá tác ��ng c�a s� h% tr� trong giai �o�n kh"i nghi�p �#i v�i quá trình t!ng tr�"ng sau này c�a 
doanh nghi�p. D�a trên k�t qu� ph&ng v	n, vi�c h% tr� cho DNVVN ���c th� hi�n d��i m�t s# hình 
th�c. Chính ph� có th� t� v	n hay khuy�n ngh� v' ngành ngh' kinh doanh mà doanh nghi�p có th� làm, 
có th� giúp hoàn  thành ��n xin thành l�p và th� t�c �!ng ký kinh doanh, có th� cho vay tín d�ng �u 
�ãi, c2ng có th� cho mi,n thu�. Phân tích này c2ng so sánh ho�t ��ng c�a các DNVVN trong c� ba 
vòng �i'u tra, tùy thu�c vào vi�c h. có ���c h�"ng l�i t� m�t trong các hình th�c h% tr� này hay 
không. 

Tình hình ho�t ��ng ���c �ánh giá thông qua s� t-n t�i và t#c �� t!ng tr�"ng gi1a hai vòng 
�i'u tra k� ti�p nhau. Các công c� th#ng kê ���c s( d�ng �� ��c tính xem các bi�n s# khác nhau, trong 
�ó có s� h% tr� c�a Chính ph�, tác ��ng nh� th� nào ��n xác su	t t-n t�i, hay t#c �� t!ng tr�"ng c�a 
doanh nghi�p. Các bi�n s# ���c xem xét trong phân tích này bao g-m �5c �i�m cá nhân c�a ch� doanh 
nghi�p, nh� tu i, gi�i và trình ��. M�t trong nh1ng k�t qu� nghiên c�u cho th	y các doanh nghi�p nh& 
h�n có xu h��ng t!ng tr�"ng nhanh h�n, �ây c2ng là k�t qu� ph  bi�n trên th� gi�i. 

V' s� tr� giúp c�a Chính ph�, nghiên c�u cho th	y tín d�ng c�a Chính ph� th�c s� là m�t y�u 
t# quan tr.ng quy�t ��nh s� t!ng tr�"ng c�a doanh nghi�p. Tuy nhiên, xem xét k$ h�n thì th	y có 
nh1ng khác bi�t quan tr.ng theo th�i gian. Tín d�ng c�a Chính ph� có liên quan tích c�c ��n s� t!ng 
tr�"ng c�a doanh nghi�p vào nh1ng n!m 1990, nh�ng l�i không có tác ��ng �áng k� �#i v�i t#c �� 
t!ng tr�"ng c�a nh1ng doanh nghi�p m�i ���c ph&ng v	n trong vòng �i'u tra n!m 2002. 

S� t��ng ph�n gi1a hai th�i k0 này có l7 cho ta bi�t nhi'u h�n v' tình hình kinh t� vào th�i 
�i�m �ó h�n là nh1ng th� khác. Th�p niên 90 có nhi'u �i'u b	t  n h�n. T� l� s#ng sót c�a doanh nghi�p 
gi1a hai vòng �i'u tra th� nh	t và th� hai th	p h�n nhi'u so v�i giai �o�n gi1a vòng �i'u tra th� hai và 
th� ba. Nh1ng thay � i l�n v' quy mô doanh nghi�p (ho5c t!ng tr�"ng �áng k�, ho5c �i xu#ng) trong 
nh1ng n!m ��u tiên c�a cu�c �i'u tra c2ng ph  bi�n h�n. Nh� v�y r	t có th� là tín d�ng �u �ãi c�a 
Chính ph� �ã th�c s� mang l�i khác bi�t trong th�i k0 có nhi'u bi�n ��ng, nh�ng l�i không t�o ra 
nh1ng “ki�n t��ng” trong nh1ng th�i �i�m bình th��ng. 

Sau khi c�i cách h� th#ng khuy�n khích , n!m 2004, m�t cu�c �i'u tra 140 doanh nghi�p t� 
nhân ���c ti�n hành nh�m �ánh giá tác ��ng c�a vi�c mi,n gi�m thu� �#i v�i ��u t�. Nh1ng ng��i tr� 
l�i ph&ng v	n ���c yêu c�u x�p h�ng các nhân t# �nh h�"ng ��n quy�t ��nh ��u t� c�a h.. Các nhân t# 
���c xác ��nh là quan tr.ng nh	t bao g-m vi�c cung c	p h� t�ng c� s" t#t " ��a ph��ng, ngu-n nhân 
l�c t#t, và k$ n!ng lao ��ng. Nhìn t ng th�, khuy�n khích ��u t� x�p h�ng th� 7 trong danh sách 14 
nhân t# . Ngoài ra, ch� 14% các công ty ���c ch.n m3u �i'u tra cho r�ng h. �ã c# tình thay � i d� án 
�� �áp �ng ���c các khuy�n khích c�a Chính ph�. 

 
Ngu�n:  Theo Henrik Hansen và c�ng s� (2005) và VNCI (2005a). 
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Các tiêu chu)n v� sinh an toàn th�c ph)m là m�t l4nh v�c quan tr.ng khác c2ng b� tác 
��ng b"i vi�c gia nh�p WTO, cho dù ph�m vi c�a nó là " “bên trong ���ng biên gi�i”.  Trong 
tr��ng h�p này, toàn b� chu%i cung c	p t� nhà nông ��n ng��i tiêu dùng �'u b� �nh h�"ng, v�i 
nh1ng hàm ý �#i v�i c� hi�u su	t kinh t� và s�c kh&e c�a ng��i dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 9.4:  Li�u Khách hàng có r!i b2 các ngân hàng trong n��c? 

 

M�t cu�c �i'u tra trên 335 cá nhân và 60 doanh nghi�p �ã ���c ti�n hành nh�m d� �oán nh1ng 
ph�n �ng c�a khách hàng �#i v�i vi�c m" c(a ngành ngân hàng. G�n m�t n(a s# cá nhân trong �i'u tra 
có thu nh�p 2-5 tri�u �-ng m�t tháng; 1/3 trong �ó có thu nh�p d��i 2 tri�u. M�c �� tinh thông tài chính 
c�a h. c2ng r	t khác nhau.Hình th�c d�ch v� ph  bi�n nh	t là g(i ti�t ki�m, ti�p theo là ATM, chuy�n 
ti'n, và �i vay. Vi�c s" h1u ch�ng khoán, s( d�ng th��ng m�i �i�n t( và t� v	n còn r	t h�n ch� trong 
ph�m vi cá nhân. 
#i v�i �#i t��ng doanh nghi�p, 42% là doanh nghi�p t� nhân trong n��c, 36% là 
DNNN và còn l�i là công ty n��c ngoài . Kho�ng m�t ph�n t� s# doanh nghi�p th�c hi�n trên 75% 
doanh s# bán hàng ra n��c ngoài, song có 46% xu	t kh)u r	t ít, ho5c hoàn toàn không xu	t kh)u. Trong 
s# m3u các khách hàng công ty, các d�ch v� tài chính ���c s( d�ng r�ng rãi nh	t là chuy�n ti'n và d�ch 
v� thanh toán. M�t ph�n t� s# doanh nghi�p trong m3u �i'u tra có n� ngân hàng vào th�i �i�m ph&ng 
v	n. 

Các �#i t��ng tham gia vào cu�c �i'u tra c2ng ���c h&i v' �u tiên c�a h. trong vi�c s( d�ng 
các d�ch v� ngân hàng, và ph�n �ng c�a h. �#i v�i nh1ng l�a ch.n r�ng h�n �#i v�i h. khi l4nh v�c 
ngân hàng ���c t� do hóa. B�n câu h&i ���c thi�t k� v�i m�t gi� thi�t là các ngân hàng n��c ngoài s7 
���c phép tham gia theo nguyên t*c �#i x( qu#c gia. 


i'u tra cho th	y nh1ng khác bi�t �áng chú ý gi1a ý ��nh c�a khách hàng và quan ni�m c�a 
ngân hàng. Ph�n l�n các ngân hàng v3n cho r�ng nh1ng ng��i g(i ti'n vào ngân hàng c�a h. s7 không 
�i ��n v�i các ngân hàng n��c ngoài, vì h. tin t�"ng h�n và có m#i liên k�t v' v!n hóa ch5t ch7 h�n �#i 
v�i các ��nh ch� c�a Vi�t Nam. Nh�ng d�a trên các câu tr� l�i trong b�n �i'u tra, khách hàng �ã cho 
th	y là các ngân hàng �ã sai, vì có ��n n(a s# ng��i tr� l�i cho bi�t h. s<n sàng thay � i lòng trung 
thành c�a mình và chuy�n sang các ngân hàng n��c ngoài. 

Th� t�c ��n gi�n là lý do quan tr.ng nh	t �� khách hàng tuyên b# chuy�n sang ngân hàng n��c 
ngoài trong tr��ng h�p khách hàng công ty; còn khách hàng cá nhân thì nêu lý do là tính chuyên nghi�p. 
Cân nh*c v' lãi su	t ch� ��ng th� ba v' t�m quan tr.ng �#i v�i c� hai nhóm �#i t��ng. 
� tin c�y d��ng 
nh� không có ý ngh4a quan tr.ng l*m �#i v�i c� hai nhóm. 

 
Doanh nghi�p  Chuy�n Không 

chuy�n 
Doanh nghi�p  Chuy�n  Không 

chuy�n 

Vay b�ng �-ng  43 57 G(i b�ng �-ng 47 53 

Vay b�ng �ô la 44 56 G(i b�ng �ô la 58 42 

Cá nhân Chuy�n Không 
chuy�n 

Cá nhân Chuy�n  Không 
chuy�n 

Vay b�ng �-ng 47 53 G(i b�ng �-ng 52 48 

Vay b�ng �ô la 41 59 G(i b�ng �ô la 57 43 

L�u ý:  S# li�u ���c tính theo ph�n tr!m s# ng��i tr� l�i. 

Ngu�n:  Theo nghiên c�u c�a VKHXH và UNDP (2005). 
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Th�i �i�m này là r	t phù h�p �� c�i thi�n các tiêu chu)n v� sinh và an toàn th�c ph)m, vì 
ngành nông nghi�p c�a Vi�t Nam �ang có nh1ng b��c thay � i v' c� c	u m�nh m7. S�n xu	t và 
buôn bán các m5t hàng có giá tr� cao nh� trái cây, rau qu�, th�t, cá và h�i s�n �ã t!ng �áng k� 
trong m��i n!m v�a qua, trong khi các m5t hàng truy'n th#ng khác nh� g�o, cao su và mía ���ng 
gi1 " m�c bình  n. Tuy nhiên, �#i v�i trái cây, rau qu� và th�t, s� t!ng tr�"ng g�n nh� hoàn toàn 
do nhu c�u trong n��c chi ph#i. Vi�c ti�p c�n v�i th� tr��ng th� gi�i b� c�n tr" b"i nh1ng khó 
kh!n c�a Vi�t Nam trong vi�c tuân th� các tiêu chu)n ch	t l��ng và an toàn s�c kh&e. M�m b�nh 
trong th�c ph)m và d� l��ng ��c t# cao, cùng v�i s� hi�n di�n c�a các loài sâu b�nh và b�nh 
��ng v�t là nh1ng v	n �' th��ng g5p nh	t.  

C�n ph�i xây d�ng m�t k� ho�ch hành ��ng �� ��t ���c ti�n b� trên m5t tr�n này. K� 
ho�ch c�n bao g-m nh1ng bi�n pháp phòng tr� sâu h�i và d�ch b�nh, d3n ��n vi�c ��u t� vào các 
trang thi�t b� ki�m d�ch. K� ho�ch c2ng bao g-m vi�c xây d�ng h� th#ng theo dõi tích c�c và các 
bi�n pháp ph�n �ng s�m. Vi�c này �òi h&i ph�i c�i thi�n n!ng l�c ch)n �oán và nâng c	p c� s" h� 
t�ng thí nghi�m, �-ng th�i m" r�ng các c� ch� c	p gi	y ch�ng nh�n. M�t trong nh1ng l�i ích c�a 
vi�c gia nh�p WTO là thúc �)y s� ph#i h�p hi�u qu� gi1a t	t c� các ho�t ��ng này. 

 
i'u cu#i cùng c2ng không kém ph�n quan tr.ng là gia nh�p WTO còn c�n d3n ��n vi�c 
th�c thi m�nh m7 h�n các quy'n s" h1u trí tu�. L4nh v�c này �ôi khi ���c coi là �i'u v�a may 
m*n v�a không may �#i v�i các n��c �ang phát tri�n. Ví d�, th�c thi m�nh m7 h�n rõ ràng s7 
làm cho vi�c s( d�ng ph�n m'm tr" nên �*t �& h�n �#i v�i các DNVVN trong n��c. Hi�n nay, 
các doanh nghi�p này �ang s( d�ng các ph�n m'm !n c*p ���c l�u hành r�ng rãi. Trên th�c t�, 
Hi�p h�i Ph�n m'm Doanh nghi�p Qu#c t� �ã ��c tính m�c �� s( d�ng ph�n m'm �ánh c*p " 
Vi�t Nam là 92%, cao nh	t trên th� gi�i. 


i'u �áng lo ng�i h�n là vi�c th�c thi quy'n s" h1u trí tu� m�nh m7 h�n có th� làm gi�m 
kh� n!ng ti�p c�n �#i v�i các lo�i thu#c ph  thông, �nh h�"ng tiêu c�c ��n s�c kh&e c�a ng��i 
dân. Ví d� rõ ràng nh	t trong l4nh v�c này là thu#c kháng virus �� �i'u tr� HIV/AIDS.  Ngoài ra, 
c2ng có th� �oán ���c tác ��ng tiêu c�c " nh1ng l4nh v�c khác. Khi các cu�c th��ng l��ng song 
ph��ng �� gia nh�p WTO �i ��n h-i k�t thúc, hy v.ng r�ng Vi�t Nam s7 ���c �#i x( phù h�p 
v�i �i'u ki�n c�a m�t qu#c gia �ang phát tri�n. 

 Nh1ng m#i lo ng�i r	t có c� s" này dù sao c2ng không làm lu m� ���c m#i quan tâm c�a 
các doanh nghi�p Vi�t Nam trong vi�c b�o v� b�n quy'n sáng ch� và nhãn hi�u hàng hóa c�a 
mình. M#i quan tâm này ���c minh h.a qua tr��ng h�p Cà phê Trung Nguyên và T ng công ty 
d�u khí Vi�t Nam, khi �!ng ký th��ng hi�u và nhãn hi�u hàng hóa c�a mình " M$ m�i phát hi�n 
ra r�ng nh1ng tên này �ã ���c các th�c th� khác �!ng ký tr��c. Trên th� tr��ng trong n��c, nhãn 
hi�u và lô-gô La Vie (n��c u#ng) và Heo Vàng (th�c !n gia súc) liên t�c b� sao chép và làm gi�. 

K� c� trong l4nh v�c ph�n m'm, Vi�t Nam c2ng có th� s�m ph�i lo ng�i v' tình hình 
�ánh c*p b�n quy'n. Theo Hi�p h�i Ph�n m'm Vi�t Nam, có kho�ng 1.000 công ty �!ng ký s�n 
xu	t ph�n m'm là m�t trong nh1ng ngành ngh' kinh doanh c�a h.. /�c tính có kho�ng 400 trong 
s# �ó là th�c s� tham gia xây d�ng ph�n m'm. Ngoài  ra, Hi�p h�i X( lý Thông tin Thành ph# 
H- Chí Minh c2ng li�t kê 50 doanh nghi�p ph�n m'm có ít nh	t 30 nhân viên có tên trong b�ng 
l��ng và doanh thu hàng n!m v��t trên 100.000 �ô-la. 
� cho khu v�c này có th� phát tri�n 
m�nh m7 h�n thì c�n ph�i gi�m ���c m�c �� �ánh c*p b�n quy'n.  

 Do các doanh nghi�p Vi�t Nam ngày càng nh�n th�c rõ h�n t�m quan tr.ng c�a vi�c b�o 
v� nhãn hi�u hàng hóa, s# l��ng �!ng ký b�o v� nhãn hi�u hàng hóa ngày càng t!ng nhanh. Ch� 
trong n!m 2004, C�c S" h1u Trí tu� �ã nh�n ���c kho�ng 15.000 ��n �!ng ký và �ã c	p �!ng ký 
cho 7.600 ��n. H�n hai ph�n ba s# ��n �!ng ký là t� các doanh nghi�p Vi�t nam.  



 

 

 

10. C
I CÁCH TRONG N��C  
 

 

 

 N�u h�i nh�p qu#c t� là m�t trong nh1ng s�c �)y chính c�a c�i cách kinh t� " Vi�t Nam 
thì ��ng l�c c�a nó rõ ràng b*t ngu-n t� trong n��c. K� t� khi b*t ��u quá trình � i m�i g�n hai 
th�p k6 tr��c �ây, Chính ph� Vi�t Nam �ã liên t�c � i m�i trong t	t c� các l4nh v�c chính sách 
v�i m�c tiêu xây d�ng m�t n'n kinh t� th� tr��ng theo ��nh h��ng xã h�i ch� ngh4a. Các k� 
ho�ch n!m n!m ph�n ánh t�m nhìn này c2ng thay � i theo th�i gian. Các k� ho�ch này d�a ít h�n 
vào các m�c tiêu ��nh l��ng v' s�n xu	t v�t ch	t mà chú tr.ng nhi'u h�n vào các chính sách và 
k�t qu� phát tri�n. Tham v	n v�i các bên tham gia nói chung c2ng �ã tr" thành m�t b� ph�n c�a 
quá trình và các hi�p h�i doanh nghi�p ngày càng có nhi'u �nh h�"ng. Trong chu k0 k� ho�ch 
n!m n!m t�i Vi�t Nam có kh� n!ng s7 hoàn thành quá trình chuy�n � i trên m�t s# m5t: hoàn 
thi�n c� ch� th� tr��ng, là thành viên ��y �� c�a n'n kinh t� th� gi�i và là n��c có thu nh�p trung 
bình. 
� thành công trong quá trình chuy�n � i �a chi'u này c�n ph�i có s� t!ng t#c trong � i 
m�i chính sách. Vi�t Nam c�n hoàn thành vòng th� nh	t c�a c�i cách – nh1ng cu�c c�i cách �ã 
cho phép hình thành các lo�i doanh nghi�p khác nhau và gi�m nghèo m�nh m7. Nh�ng Vi�t Nam 
c2ng c�n b*t tay vào vòng th� hai c�a c�i cách �� thích �ng v�i các v	n �' ngày càng ph�c t�p s7 
g5p ph�i khi �	t n��c ngày càng tr" nên ph-n th�nh. Trên m5t tr�n kinh t�, Vi�t Nam ph�i t!ng 
hi�u qu� huy ��ng v#n b�ng cách � i m�i l4nh v�c tài chính và qu�n lý t#t h�n tài s�n c�a nhà 
n��c. Trên m5t tr�n xã h�i, Vi�t Nam ph�i �5t n'n móng cho các h� th#ng ph  c�p hi�n ��i h�n, 
k�t h�p hi�u qu� th� tr��ng v�i di�n bao ph� r�ng trong l4nh v�c giáo d�c, y t� và b�o hi�m xã 
h�i. V' th� ch�, Vi�t Nam ph�i t!ng tính minh b�ch và trách nhi�m gi�i trình, t!ng c��ng h�n 
qu�n lý tài chính công, gi�m tham nh2ng và t�o m�t b� máy t� pháp hi�n ��i. Ti�n b� trong t	t c� 
các l4nh v�c này có th� �óng góp r	t nhi'u vào phát tri�n kinh doanh.  

 

L"p k� ho�ch và tham v�n  

 

Chu)n b� KHPTKTXH giai �o�n 2006-2010 là c� h�i trình bày rõ ch��ng trình c�i cách 
trong n��c, do �ó, nó b  sung cho quá trình h�i nh�p qu#c t�. ; m�t m5t nào �ó, các cam k�t �#i 
v�i c�ng �-ng qu#c t� trong b#i c�nh h�i nh�p WTO có th� ���c xem là m5t trái c�a các cam k�t 
�#i v�i ng��i dân Vi�t Nam thông qua KHPTKTXH. Xét t� góc �� này, khó có th�i �i�m nào t#t 
h�n vì vi�c th�c hi�n các ngh4a v� gia nh�p WTO và KHPTKTXH s7 b*t ��u g�n nh� �-ng th�i. 
N�u m.i vi�c di,n ra thu�n l�i, vào cu#i giai �o�n th�c hi�n k� ho�ch này, Vi�t Nam s7 có khá 
nhi'u c� h�i g�n nh� tr" thành m�t n��c có thu nh�p trung bình. Do �ó, ��m b�o th�c hi�n các 
c�i cách theo KHPTKTXH �� ��n ���c v� trí �ó mang tính quan tr.ng c!n b�n.  

Tham v	n là m�t trong nh1ng c� ch� quan tr.ng �� t!ng tính phù h�p và ch	t l��ng c�a 
các v!n b�n k� ho�ch. Tham v	n r�ng rãi v�i các bên tham gia ch� không ch� trong các c� quan 
c�a Chính ph� và các t  ch�c qu�n chúng �ang ngày càng ph  bi�n " Vi�t Nam. Trong quá trình 
chuy�n � i sang n'n kinh t� th� tr��ng, có s� chuy�n h��ng t� l�p các m�c tiêu s�n xu	t và ��u 
t� sang s( d�ng vào các k�t qu� phát tri�n làm ��ng c� cho các hành ��ng công. Vi�c chu)n b� 
KHPTKTXH giai �o�n 2006-2010 có s� c"i m" �áng k� �� tìm ki�m ý ki�n ph�n h-i c�a các 
c�ng �-ng, các t  ch�c phi Chính ph� và các hi�p h�i kinh doanh theo ph��ng th�c g�i nh� ��n 
quá trình tham v	n n!m 2001-2002 �� cung c	p thông tin xây d�ng Chi�n l��c Xoá �ói gi�m 
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nghèo và T!ng tr�"ng toàn di�n (CPRGS). Th�c ch	t, các nguyên t*c c�a CPRGS �ã ���c chính 
th�c k�t h�p  vào quá trình chu)n b� KHPTKTXH giai �o�n 2006-2010. M5c dù ph�i m	t m�t 
th�i gian �� chuy�n t� ph��ng th�c ch� huy sang l�p k� ho�ch, m�t ph��ng pháp có tính chi�n 
l��c h�n và tham v	n h�n �ã xu	t hi�n t� quá trình k�t h�p này.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tuy nhiên, các hi�p h�i doanh nghi�p v3n còn y�u " Vi�t Nam. Khuôn kh  pháp lý hi�n 

nay cho phép các doanh nhân t� t  ch�c nh�ng vi�c thành l�p c�a m�t hi�p h�i v3n ���c nhà 
n��c phê duy�t. M�t nghiên c�u do MPDF th�c hi�n �#i v�i 414 doanh nghi�p cho th	y ch� có 
n(a trong s# này là thành viên chính th�c c�a m�t câu l�c b� hay hi�p h�i. Các doanh nghi�p l�n 
h�n �5c bi�t trong l4nh v�c s�n xu	t và xu	t kh)u m�t s# s�n ph)m th��ng hay tham gia vào các 

Khung 10.1:  Các hi�p h�i kinh doanh � Vi�t Nam  
 

M�t s# hi�p h�i kinh doanh ch� y�u là:  

• VCCI: 
��c Chính ph� thành l�p n!m 1960, VCCI có m�c tiêu ban ��u là thúc �)y quan h� kinh t� 
gi1a Vi�t Nam và th� gi�i. Theo các quy ch� hi�n hành c�a t  ch�c này thì �ây là “m�t t  ch�c ��c 
l�p, phi Chính ph�” ho�t ��ng trên c� s" tài chính ��c l�p nh�ng th�c hi�n ho�t ��ng “v�i s� h% 
tr� và giám sát c�a nhà n��c Vi�t Nam”. VCCI có kho�ng 5.270 thành viên và 1.394 trong s# này 
là các DNNN. Các viên ch�c làm vi�c cho VCCI là các cán b� nhà n��c và kho�ng m�t ph�n n!m 
ngu-n tài chính cùa VCCI là do Chính ph� cung c	p.  

• Liên minh các h�p tác xã Vi�t Nam (LMHTXVN): T  ch�c này c2ng do Chính ph� tài tr� và cán 
b� ���c �' c( t� các hàng ng2 cán b� c�a Chính ph�. LMHTXVN có chi nhánh " t	t c� các t�nh. 
B	t k� m�t h�p tác xã nào c2ng có th� tr" thành thành viên c�a LMHTXVN.  

• Liên minh các Hi�p h�i Công nghi�p và Th��ng m�i (LMHHCNTM): T  ch�c này k� th�a t� các 
t  ch�c kinh doanh t-n t�i " mi'n Nam tr��c gi�i phóng nh� Hi�p h�i các nhà công nghi�p c�a Sài 
Gòn c2. N!m 1989, v�i s� khuy�n khích c�a M5t tr�n t  qu#c và ���c phép c�a Chính quy'n thành 
ph#, Hi�p h�i các nhà công nghi�p Thành ph# H- Chí Minh �ã ���c thành l�p b"i m�t nhóm 
th��ng nhân �ã có ho�t ��ng kinh doanh t� tr��c n!m 1975. 
ây là hi�p h�i kinh doanh ��u tiên 
có các thành viên t� khu v�c kinh t� t� nhân. Hi�p h�i này sau ���c t  ch�c l�i thành các t  ch�c 
theo ngành; hi�n có 12 t  ch�c �ang ho�t ��ng. Ban ��u, thành viên c�a LMHHCNTM ch� bao 
g-m các doanh nghi�p t� nhân thôi nh�ng trong nh1ng n!m g�n �ây, hi�p h�i này �ã m" c(a cho 
c� các DNNN. Hi�n LMHHCNTM có kho�ng 1.800 thành viên.  

• Hi�p h�i và Câu l�c b� Doanh nhân tr8: Hi�n �ang ho�t ��ng " nhi'u t�nh. Thành viên ch� y�u là 
các công ty t� nhân. Hi�p h�i ��u tiên do 
oàn Thanh niên TPHCM thành l�p; các hi�p h�i khác 
b*t ��u r	t không chính th�c. Ch9ng h�n, Câu l�c b� Doanh nhân tr8 " Hà N�i ���c kho�ng 10 
giám �#c công ty t� nhân ��u tiên " Vi�t Nam cho ra m*t ��u nh1ng n!m 90. Câu l�c b� này �ã b*t 
��u nhóm h.p ch� y�u �� g5p g: và giao l�u. D�n d�n, nó tr" thành m�t di,n �àn �� các thành viên 
có th� trao � i kinh nghi�m và liên h� làm !n.  

• Hi�n c2ng có m�t s# hi�p h�i theo ngành v�i các thành viên ch� y�u là thu�c kh#i qu#c doanh. Ví 
d�, Hi�p h�i D�y Da Vi�t Nam ���c thành l�p t� liên minh s�n xu	t tr��c �ó c�a các DNNN, còn 
Hi�p h�i D�t may (VITAS) l�i ���c thành l�p t� m�t t ng công ty. 

• Ngoài ra, hi�n có kho�ng 20 hi�p h�i có s� tham gia c�a các công ty n��c ngoài nh� Các phòng 
th��ng m�i Hoa k0, Ôxtrâylia, Anh qu#c và Châu Âu nhóm h.p th��ng xuyên �� thúc �)y quy'n 
l�i c�a các thành viên.  

 
Ngu�n:  D�a theo Nguy,n Ph��ng Qu0nh Trang và Jonathan A. Stromseth (2002) và ADB (2005d). 
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hi�p h�i và câu l�c b� h�n. Ngoài ra, nghiên c�u c2ng cho th	y ch� có m�t s# hi�p h�i doanh 
nghi�p th�c s� cung c	p d�ch v� cho các h�i viên. S� �a d�ng v' b�n ch	t và thành viên tham gia 
c2ng r	t rõ nét (Khung 10.1). 

Các hi�p h�i kinh doanh hi�n nay ho�t ��ng khá t#t trong vi�c cung c	p thông tin cho các 
thành viên v' chính sách và các v	n �' pháp lý b�ng cách cung c	p ho5c t  ch�c các khoá �ào t�o 
ng*n h�n. Tuy nhiên, vi�c cung c	p các d�ch v� kinh doanh l�i có xu h��ng y�u. Ph�n l�n các 
hi�p h�i không xem mình có kh� n!ng thay m5t các thành viên tham gia vào �#i tho�i chính sách 
v�i Chính ph�.  

Nói ��n gi�n hoá, �#i tho�i gi1a c�ng �-ng doanh nghi�p và các c� quan Chính ph� di,n 
ra " ba c	p. C	p cao nh	t di,n ra gi1a ��i di�n c�a m�t s# hi�p h�i kinh doanh và các b� ngành và 
c� quan Chính ph�. Cu�c �#i tho�i này ���c t  ch�c hai n!m m�t l�n ���c g.i là Di,n �àn 
Doanh nghi�p Vi�t Nam (VBF). Di,n �àn ���c t  ch�c th��ng xuyên này �ã xác ��nh ���c m�t 
lo�t các �u tiên chính sách cho phát tri�n kinh doanh. Ti�n b� ��t ���c trong các �u tiên này 
���c giám sát và �ánh giá t�i các cu�c h.p gi1a k0 c�a VBF. Vi�c tham gia c�a các c	p chính 
quy'n cao nh	t cho phép c�ng �-ng doanh nghi�p có th� ��a ra ý ki�n và trình bày nh1ng quan 
ng�i c�a h. m�t cách hi�u qu�.  

C	p �#i tho�i chính sách th� hai là gi1a các b� ngành c� th� v�i các bên tham gia có liên 
quan trong c�ng �-ng doanh nghi�p. S� trao � i này di,n ra ch� y�u trong quá trình so�n th�o 
lu�t và ngh� ��nh m�i và ngày càng tr" nên th��ng xuyên h�n.  

M�t sáng ki�n g�n �ây là vi�c liên h� tr�c ti�p gi1a các hi�p h�i kinh doanh n��c ngoài 
và Qu#c h�i liên quan ��n Lu�t 
�u t� chung. C	p �#i tho�i th� ba là gi1a chính quy'n t�nh v�i 
c�ng �-ng kinh doanh. Nh1ng �#i tho�i chính sách này ch� y�u nh�m c�i thi�n môi tr��ng ��u t� 
��a ph��ng và thu hút các nhà ��u t� v' t�nh.  

Trong khi �ó, c�ng �-ng doanh nghi�p n��c ngoài �ã thành l�p các nhóm công tác 
chuyên v' các v	n �' c� th� nh� ngân hàng, s�n xu	t, phân ph#i và c� s" h� t�ng. Nh1ng nhóm 
này nhóm h.p v�i t�n su	t khác nhau trong n!m và báo cáo ho�t ��ng và nh1ng quan ng�i cho 
VBF. Nói m�t cách công b�ng, nhìn chung các hi�p h�i doanh nhân n��c ngoài có xu h��ng ti�p 
c�n các nhà ho�ch ��nh chính sách t#t h�n các hi�p h�i trong n��c. Trong các hi�p h�i doanh 
nghi�p trong n��c, vi�c tham gia �#i tho�i chính sách có xu h��ng gi�i h�n trong các t  ch�c l�n 
nh� VCCI và LMHHCNTM c�a Hà N�i và Thành ph# H- Chí Minh. Các t  ch�c này th��ng 
�óng góp nh�n xét và ý ki�n cho các ban so�n th�o các lu�t và quy ��nh m�i. B�n thân VCCI �ôi 
khi c2ng là thành viên c�a ban so�n th�o. Th�nh tho�ng s� tham gia này c2ng có nh1ng hi�u qu� 
rõ ràng �#i v�i chính sách �nh h�"ng ��n khu v�c t� nhân. Nh�ng có l7 nên khuy�n khích ti�ng 
nói m�nh h�n t� ��i di�n các DNVVN (và th�m chí c� nh1ng doanh nghi�p h� gia �ình) b"i �i'u 
�ó có th� ��m b�o s� cân b�ng t#t h�n gi1a quan �i�m c�a t	t c� các hình th�c kinh doanh.    

  

C�i cách c& c�u  

 

 Ch��ng trình c�i cách c� c	u r	t r�ng vì ngay t� ��u, ch��ng trình này bao g-m các m�c 
tiêu nh� t� do hoá th��ng m�i, c�i cách các DNNN, hi�n ��i hoá l4nh v�c tài chính và phát tri�n 
khu v�c kinh t� t� nhân. Trong m�t n'n kinh t� chuy�n � i nh� Vi�t Nam, m5c dù �ã ti�n hành 
� i m�i ���c g�n hai th�p k6 nh�ng v3n có r	t nhi'u vi�c c�n ph�i làm trong t�ng l4nh v�c này. 
Tuy nhiên, " giai �o�n này, nh1ng c	u ph�n quan tr.ng nh	t c�a ch��ng trình � i m�i c� c	u liên 
quan t�i vi�c huy ��ng v#n. C�i cách khu v�c tài chính c2ng c�n ���c th�c hi�n �� có th� nhanh 
chóng chuy�n v#n ��n các doanh nghi�p làm !n hi�u qu� nh	t. Vi�c qu�n lý tài s�n c�a nhà n��c 
c2ng c�n ���c c�ng c# sao cho v#n trong tay nhà n��c ���c s( d�ng hi�u qu� và minh b�ch.  
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Hi�n có r	t nhi'u v	n �' k$ thu�t trong c�i cách ngân hàng �ã ���c th�c hi�n nh� t� c�i 
thi�n h� th#ng thanh toán ��n ban hành s  tay h��ng d3n cung c	p tín d�ng hi�n ��i. Tuy n% l�c 
nh� v�y, các NHTMNN v3n r	t y�u kém. T� l� các kho�n n� x	u trong t ng d� n� tín d�ng không 
có m�t d	u hi�u thuyên gi�m rõ ràng nào mà còn ng��c l�i. Do v�y, n� ngoài b�ng cân �#i tài s�n 
c�a Chính ph� bây gi� có th� lên ��n 8% GDP n�u không nói là cao h�n. Tho�t nhìn, danh m�c 
cho vay kém ch	t l��ng c�a các NHTMNN v3n là do các th� t�c y�u k�m trong ho�t ��ng, �ánh 
giá tín d�ng và qu�n lý r�i ro.  Nh�ng n�u phân tích m�t cách c!n b�n h�n, v	n �' chính là do các 
NHTMNN ch�u áp l�c ng�m ph�i cho vay phi th��ng m�i ho5c cho vay ph�c v� các m�c tiêu 
chính tr� �u tiên, �5c bi�t " các chi nhánh c	p t�nh. H% tr� các DNNN, tr� giúp nông dân khi giá 
nông s�n th	p, và c	p v#n cho các d� án h� t�ng c� s" không ���c phân b  ngân sách là nh1ng 
nguyên nhân ph  bi�n d3n ��n các kho�n cho vay khó �òi. Rõ ràng, nh1ng ng��i ra quy�t ��nh 
cho vay nh� v�y không có ý ��nh t#i �a hoá l�i nhu�n mà là làm “�i'u c�n thi�t” theo ��nh ngh4a 
c�a các c	p chính quy'n có liên quan. Tuy nhiên, vào th�i �i�m khi nhu c�u ��u t� " Vi�t Nam 
�ang r	t l�n, vi�c phân b  v#n cho các d� án có l�i nhu�n cao nh	t c�n ���c �u tiên h�n.   

N�u không có m�t ch��ng trình c�i cách ngân hàng ��y quy�t tâm, tình tr�ng c�a các 
NHTMNN s7 ngày càng t-i �i nên gánh n5ng c�a các kho�n ngh4a v� ngoài b�ng cân �#i tài s�n 
c�a Chính ph� s7 t!ng lên. Gia nh�p WTO có ngh4a là các ngân hàng n��c ngoài s7 có th� ��a 
vào áp d�ng " Vi�t Nam các công ngh� hi�n ��i và th� t�c tinh gi�n. 
i'u này ch*c ch*n có l�i 
cho c� n'n kinh t� nói chung nh�ng c2ng ch*c ch*n là nguy c� �#i v�i các NHTMNN. Các doanh 
nghi�p có lãi cao và có t�m nhìn xa, �5c bi�t là các doanh nghi�p tham gia vào th��ng m�i qu#c 
t� s7 thích chuy�n sang s( d�ng d�ch v� c�a các ngân hàng n��c ngoài h�n. Các cán b� có 
chuyên môn cao và nhi'u tri�n v.ng c�a các NHTMNN s7 b� thu hút sang làm vi�c cho các ngân 
hàng n��c ngoài vì các ngân hàng này có nh1ng công vi�c t#t h�n v�i m�c l��ng h	p d3n h�n. 
N�u các NHTMNN v3n duy trì m�c tiêu và c� c	u khuy�n khích nh� hi�n t�i thì s7 không th� 
c�nh tranh thành công v�i các �#i tác m�i tham gia vào th� tr��ng ���c.  

 Vi�c phân lo�i các kho�n vay m�t cách minh b�ch d�a theo các tiêu chu)n k� toán qu#c 
t� nh� qui ��nh c�a Quy�t ��nh 493 là m�t b��c ti�n ��y khích l� �#i v�i vi�c so sánh �#i chi�u 
k�t qu� ho�t ��ng c�a ngân hàng và �5t m#c cho vi�c gi�i quy�t d�n d�n các kho�n n� x	u. 
Nh�ng ch� minh b�ch thôi thì ch�a ��. Ch� có th� ���c ki'm ch� dòng các kho�n n� x	u n�u các 
NHTMNN ���c qu�n lý theo h��ng nh	n m�nh tr.ng tâm sinh l�i. C  ph�n hoá là m�t b��c ti�n 
quan tr.ng ti'm n!ng khác. Tuy nhiên, bán c  ph�n ra �ông ��o công chúng c2ng s7 ch�a ��. Thu 
hút các nhà ��u t� chi�n l��c s7 có th� giúp c�ng c# thêm ��nh h��ng sinh l�i nhu�n c�a các 
ngân hàng th��ng m�i qu#c doanh và duy trì vi�c cho vay " c	p c� s" " m�c ki�m soát ���c.  

 M�t b� ph�n quan tr.ng trong � i m�i các NHTMNN là �5t l�i v� trí c�a NHNNVN nh� 
là ngân hàng trung ��ng hi�n ��i ch�u trách nhi�m giám sát và th�c hi�n chính sách ti'n t�. 
�m 
b�o s�  n ��nh tài chính trong m�t môi tr��ng ngày càng m" h�n s7 �òi h&i ch�c n!ng giám sát 
c�a NHNNVN ���c nâng c	p �áng k�. Không ph�i b�ng cách ki�m tra các giao d�ch ��n l8 v�i 
các yêu c�u v' pháp lý quá chi ti�t mà là �ánh giá vi�c qu�n lý tín d�ng và chi�n l��c c�a các 
ngân hàng. Các cú s#c l�m phát mà Vi�t Nam tr�i qua g�n �ây c2ng cho th	y t�m quan tr.ng ph�i 
t!ng c��ng n!ng l�c c�a NHNNVN thành m�t c� quan d3n ��u v' chính sách ti'n t�.  

R	t may, Chính ph� Vi�t Nam hoàn toàn nh�n th�c ���c các v	n �' này và l� trình c�i 
cách ngân hàng ���c thông qua g�n �ây �ã có nh1ng bi�n pháp c�n thi�t �� gi�i quy�t chúng 
(Khung 10.2).  Tuy nhiên, vi�c th�c hi�n l� trình s7 r	t gian nan.  

C�i cách h� th#ng ngân hàng ph�i ���c b  sung b�ng c�ng c# các th� tr��ng v#n vì �ây 
là c� ch� chính khác �� ��a ngu-n l�c ��n v�i các doanh nghi�p làm !n hi�u qu� nh	t. Trong 
tr��ng h�p này, các v	n �' mang tính k$ thu�t. Các quy ��nh ti�n hành kinh doanh c�ng nh*c áp 
d�ng �#i v�i th� tr��ng ch�ng khoán chính th�c ��m b�o các giao d�ch gi� m�o không x�y ra, 
nh�ng các quy ��nh này c2ng �nh h�"ng tiêu c�c ��n hi�u qu� doanh thu và l��ng giao d�ch. 
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Trong khi �ó, ch9ng có quy ��nh ho5c h� th#ng thông tin nào �#i v�i th� tr��ng phi chính th�c 
OTC nên �i'u �ó s7 làm t!ng kh� n!ng l�m d�ng ni'm tin c�a nhà ��u t�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 C�n có c� th� tr��ng ch�ng khoán chính th�c n!ng ��ng và th� tr��ng ch�ng khoán 
không y�t danh phát tri�n m�nh m7 �� h% tr� phát tri�n kinh doanh. Trong th� tr��ng ch�ng 
khoán chính th�c, các quy ��nh c�ng nh*c �#i v�i các giao d�ch c�n ���c thay th� b�ng các h� 
th#ng thông tin tin c�y h�n c� v' ch�ng khoán và ng��i môi gi�i. 
#i v�i th� tr��ng phi chính 
th�c OTC, vi�c y�t danh và �!ng ký ch�ng khoán ph�i ���c phân tách �� t!ng tính minh b�ch 
c�a các giao d�ch di,n ra bên ngoài s" giao d�ch ch�ng khoán chính th�c. H�n n1a, các h� th#ng 

Khung 10.2:  L� trình c�i cách h� th�ng ngân hàng  
 


�u n!m 2005, NHNNVN ��a ra �' án v' c�i cách h� th#ng ngân hàng ��y tham v.ng, dùng 
ph�c v� cho KHPTKTXH 2006-2010.  Vì �' án này ���c xây d�ng trên c� s" tham v	n ch5t ch7 v�i V!n 
phòng Chính ph�, nó ���c xem xét nh� là s� chuy�n h��ng kh&i chi�n l��c c�i cách ngân hàng theo �u i 
t� n!m 2001 và do �ó ��m b�o ���c lãnh ��o cao nh	t xem xét. Các n�i dung c�a �' án �ã ���c phê 
duy�t và th�c ch	t là còn ���c t!ng c��ng vào mùa hè n!m 2005. 
i'u �ó là c� s" cho quy�t ��nh c�a 
Th� t��ng ��a ra ��nh h��ng cho chi�n l��c m�i.  

S7 c�n m�t th�i gian �� các n�i dung c�a chi�n l��c m�i ���c chi ti�t hóa và chuy�n thành 
nh1ng hành ��ng chính sách c� th�. Nh�ng l� trình hi�n t�i c�a c�i cách ngân hàng d��ng nh� s7 xoay 
quanh b#n nhi�m v� chính sau:  

• S(a � i các lu�t v' Ngân hàng Nhà n��c và các t  ch�c tín d�ng: Các lu�t này s7 ���c so�n th�o vào 
n!m 2006 và ban hành vào n!m 2007. Các lu�t này s7 chuy�n � i NHNNVN thành m�t ngân hàng 
trung ��ng ��c l�p và nh	t quán v�i các cam k�t gia nh�p WTO và các thông l� t#t nh	t c�a qu#c t�. 
Giám sát s7 là trung tâm trong ho�t ��ng c�a NHNNVN, tr��c h�t b*t ��u b�ng vi�c thành l�p m�t 
ban giám sát và sau �ó chuy�n thành m�t c� quan ��c l�p trong NHNNVN. Các ch�c n!ng v' chính 
sách ti'n t� c�a NHNNVN c2ng s7 ���c c�ng c#.   

• Tách bi�t NHNNVN ra kh&i các NHTMNN: B	t k� quy�t ��nh nào liên quan ��n vi�c qu�n lý các 
NHTMNN c2ng s7 ���c tách ra kh&i NHNNVN. Các quy'n c  �ông c�a nhà n��c s7 do BTC ho5c 
m�t c� quan chuyên trách th�c hi�n. 
� c�ng c# s� tách bi�t gi1a NHNNVN và các NHTMNN " c	p 
��a ph��ng, các chi nhánh c�a NHNNVN s7 ���c t  ch�c l�i trên c� s" theo vùng. Các chi nhánh 
vùng s7 có các ch�c n!ng t��ng t� nh� các ch�c n!ng c�a tr� s" chính ngo�i tr� ch�c n!ng v' chính 
sách ti'n t�. Các ch�c n!ng và trách nhi�m c�a các chi nhánh hi�n có " t�nh s7 ���c gi�m d�n. 

• 
)y nhanh quá trình c  ph�n hoá các NHTMNN: Ngân hàng Ngo�i th��ng Vi�t Nam và Ngân hàng 
Nhà " Mekông ph�i ���c c  ph�n hoá n!m 2006. Ngân hàng 
�u t� và Phát tri�n Vi�t Nam s7 c  
ph�n hoá n!m 2007 và Ngân hàng Công Th��ng s7 c  ph�n vào n!m 2008-2009. Cho ��n n!m 2010, 
s7 ph�i ��t ���c ti�n b� trong vi�c c  ph�n hoá Ngân hàng Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn. Sau 
khi c  ph�n hoá, các ngân hàng này s7 phát hành c  phi�u �� gi�m b�t s" h1u c�a nhà n��c xu#ng 
��n m�c th	p nh� theo quy ��nh trong các cam k�t gia nh�p WTO.  

• C�i thi�n ngu-n nhân l�c và công ngh� thông tin: ho�t ��ng này s7 �òi h&i ph�i �i'u ch�nh quá trình 
kinh doanh chung, và t�p trung vào giám sát ngân hàng và chính sách ti'n t�. Các n% l�c s7 t�p trung 
vào xây d�ng các c)m nang giám sát và các ch��ng trình �ào t�o phù h�p v�i �5c �i�m c�a ho�t ��ng 
kinh doanh ngân hàng " Vi�t Nam, k� c� �5c thù c�a các h� th#ng thông tin c�a các ngân hàng c  
ph�n. C�i cách ti'n l��ng s7 nh�m làm cho NHNNVN có th� c�nh tranh v�i các ngân hàng này.  

 

Ngu�n: D�a trên thông tin c�a NHNNVN. 
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hi�n t�i không cung c	p thông tin v' các ng��i môi gi�i và buôn bán ch�ng khoán mà không ph�i 
là thành viên c�a s" giao d�ch ch�ng khoán chính th�c. Do v�y khó có th� b*t h. ch�u trách 
nhi�m trong tr��ng h�p có hành vi sai trái.  

Tính hi�u qu� c2ng c�n trong phân b  v#n c�a nhà n��c. M�t ph�n v#n �ã ���c bán 
trong quá trình c  ph�n hoá. C  ph�n hoá c2ng làm cho ho�t ��ng c�a doanh nghi�p t#t h�n khi 
gi�m quy'n c�a các b� ngành và t�nh mà các DNNN tr�c thu�c. Khi quá trình c  ph�n hoá các 
DNNN k�t thúc, kho�ng 4.000 DNNN s7 tr�i qua quá trình chuy�n � i này. Lu�t Doanh nghi�p 
chung m�i ���c phê duy�t ch*c ch*n s7 �)y nhanh quá trình này b�ng cách cho t	t c� các DNNN 
còn l�i t#i �a b#n n!m �� chuy�n sang ho�t ��ng theo các quy ��nh v' qu�n tr� công ty c�a Lu�t 
này.  

 Tuy nhiên, ngay c� khi quá trình c  ph�n hoá ���c th�c hi�n theo k� ho�ch, m�t �i'u ít 
có kh� n!ng x�y ra, thì ��n n!m 2007, Vi�t Nam v3n s7 còn kho�ng 1.800 DNNN. Do nhi'u 
doanh nghi�p khá l�n, s# v#n h�p l�i s7 r	t �áng k�. M�t ��c l��ng s� b� cho th	y t ng s# v#n 
có th� g�n 200 nghìn t6 �-ng, t�c là kho�ng 25% GDP c�a Vi�t Nam. T ng ngu-n v#n c�a h., 
m�t ph�n ���c huy ��ng thông qua n� dài h�n, có th� còn cao g	p �ôi. Vi�c qu�n lý �úng �*n 
quy'n c  �ông c�a nhà n��c �#i v�i l��ng v#n này có vai trò c!n b�n �� t!ng hi�u qu� t ng h�p 
c�a n'n kinh t� và ��m b�o tính minh b�ch.  

R	t ti�c là �i'u này d, nói h�n d, làm. Ch9ng có nhi'u “mô hình” mà nhà n��c ki�m soát 
m�t ph�n l�n l��ng v#n c�a n'n kinh t� mà v3n thành công trong vi�c qu�n lý n'n kinh t� m�t 
cách hi�u qu�. Có th� bi�n lu�n r�ng Xingapo là m�t trong nh1ng mô hình này và �ó có th� là lý 
do Vi�t Nam có v8 quan tâm h.c h&i kinh nghi�m c�a Temasek (C� quan qu�n lý tài s�n nhà 
n��c c�a Xingapo). Hi�n nay có nh1ng th�o lu�n v' bán hoàn toàn nhi'u h�n n1a các DNNN nh& 
sao cho duy trì s" h1u c�a nhà n��c “ch�” trong 1.000 doanh nghi�p mà thôi. Các doanh nghi�p 
này có th� ���c phân lo�i thành n!m ��n b�y nhóm kinh t� ho�t ��ng trong m�t danh m�c h�n 
h>p các ngành chi�n l��c t� �i�n ��n hàng không. C2ng có th� m�t c	u trúc s" h1u ph�c t�p s7 
���c th�c hi�n sao cho không m�t nhóm kinh t� nào trong s# này ch� thu�c s" h1u c�a nhà n��c. 
B�ng ch�ng h�n n1a v' vi�c chuy�n � i sang qu�n lý theo ki�u t� nhân ���c th� hi�n qua quy�t 
��nh g�n �ây cho phép n!m t ng công ty thuê giám �#c �i'u hành t� bên ngoài. Cho ��n nay, 
lãnh ��o cao c	p c�a các t ng công ty nhà n��c do Chính ph� b  nhi�m. Vinashin, doanh nghi�p 
�óng tàu l�n nh	t Vi�t Nam và là m�t doanh nghi�p r	t n!ng ��ng là t ng công ty nhà n��c ��u 
tiên c�a Vi�t Nam thuê giám �#c �i'u hành ng��i n��c ngoài. B��c chuy�n này có th� s7 ���c 
kho�ng 100 doanh nghi�p có s" h1u nhà n��c khác th�c hi�n trong th�i gian t�i.  

 Quan tr.ng h�n con s# chính xác các doanh nghi�p ���c gi1 l�i ho5c các l4nh v�c ho�t 
��ng c�a các doanh nghi�p này chính là c� c	u th� ch� �� h% tr� qu�n lý v#n c�a nhà n��c m�t 
cách hi�u qu� và minh b�ch. Không có các v!n b�n k� ho�ch ph�n ánh ch� �ích c�a nhà n��c 
trong l4nh v�c này nên r	t khó d� �oán c� c	u th� ch� c�a các doanh nghi�p. Tuy nhiên, c�n �' 
c�p ��n b��c chuy�n d�ch �áng k� ���c kh"i x��ng t� th�p k6 90 t� vi�c qu�n lý tr�c ti�p các 
doanh nghi�p sang qu�n lý ��u t� nh�m t#i �a hóa l�i nhu�n trên v#n nhà n��c.  

C� c	u th� ch� m�i n i hi�n nay có nhi'u kh� n!ng s7 xoay quanh ba c	u ph�n. C	u ph�n 
th� nh	t là ��n v� qu�n lý ra quy�t ��nh chính v' phân b  v#n. Vai trò này s7 do T ng Công ty 

�u t� và Kinh doanh V#n Nhà n��c (SCIC) ���c Th� t��ng Chính ph� thành l�p vào tháng 
7/2005 th�c hi�n. SCIC s7 n*m các quy'n s" h1u c�a nhà n��c trong các DNNN ���c c  ph�n 
hoá t� các b� ngành và c� quan c�a Chính ph�, do �ó h�p nh	t các quy'n c  �ông vào m�t t  
ch�c. Vi�c chuy�n quy'n s" h1u ra kh&i các b� ngành s7 lo�i b& các xung ��t v' quy'n l�i gi1a 
s" h1u và ra quy�t ��nh. SCIC c2ng có v#n pháp ��nh �� phân b  có l�a ch.n gi1a các doanh 
nghi�p tr�c thu�c; hi�n nay v#n pháp ��nh này �ã ���c �5t " m�c n!m nghìn t6 �-ng. Li�u SCIC 
có th� qu�n lý các quy'n s" h1u c�a nhà n��c c�a ngân hàng th��ng m�i hay không s7 ch� rõ 
ràng sau khi chi ti�t v' l� trình c�i cách ngân hàng ���c làm rõ.  
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C	u ph�n th� hai c�a c� c	u th� ch� này là c� ch� �ánh giá ho�t ��ng quy�t ��nh xem 
doanh nghi�p nào �áng ���c h�"ng h% tr� và doanh nghi�p nào c�n ���c c� c	u l�i. Tho�t ��u, 
vai trò này có th� ���c ��m ���ng do Quy�t ��nh s# 271 ban hành n!m 2003 quy ��nh phân lo�i 
hàng n!m ho�t ��ng c�a DNNN vào m�t trong ba h�ng m�c. Vi�c n� tr� lãi t� ��ng �5t doanh 
nghi�p vào h�ng m�c ho�t ��ng kém nh	t. Hai n!m liên t�c ho�t ��ng kém có th� d3n ��n ph�i 
c� c	u l�i doanh nghi�p và bãi mi,n giám �#c. Hi�n nay, vi�c th�c hi�n Quy�t ��nh 271 c�a BTC 
r	t ch�m nh�ng ng��i ta hy v.ng vi�c th�c hi�n Quy�t ��nh này s7 nhanh h�n trong nh1ng n!m 
t�i. Tuy nhiên, h��ng ti�p c�n c�a Quy�t ��nh này nh�m gi�m thi�u l% h�n là t#i �a hóa lãi. Nhìn 
v' t��ng lai, vi�c y�t danh theo k� ho�ch c�a nhi'u DNNN ���c c  ph�n trên th� tr��ng ch�ng 
khoán s7 cung c	p m�t c� ch� khác �� �ánh giá ho�t ��ng c�a doanh nghi�p.  

 C	u ph�n th� ba là b� ph�n c� c	u l�i, th�c hi�n vi�c qu�n lý nh1ng doanh nghi�p làm !n 
kém. Công ty Mua bán N� và Tài S�n t-n �.ng c�a doanh nghi�p (DATC) ���c thành l�p trên c� 
s" th( nghi�m n!m 2003, tr�c thu�c BTC, s7 làm vi�c này. DATC �ã giành ph�n l�n th�i gian k� 
t� khi b*t ��u ho�t ��ng �� gi�i quy�t các v	n �' v' t  ch�c, th� t�c và pháp lý. Ho�t ��ng c�a 
công ty ���c th�c s� b*t ��u vào cu#i n!m 2005 khi m�t NHTMNN ký h�p �-ng bao thanh toán 
v�i DATC nh�m thúc �)y vi�c thu h-i n� ch�a tr� c�a hai con n�. Xét trên b' m5t, DATC có th� 
g5p ph�i nh1ng khó kh!n nh� các công ty qu�n lý n� c�a các NHTMNN. Tuy nhiên, do tr�c 
thu�c BTC nên DATC có th� " v� trí d, h�n �� t�ch thu và phong to� tài s�n n�u c�n thi�t.  

Vi�c x( lý g�n �ây �#i v�i Hãng hàng không Pacific Airlines c�a BTC có tính g�i m" v' 
m�t c� ch� m�i có th� ���c th�c hi�n trong t��ng lai (Khung 10.3).  Nó c2ng cho th	y nh1ng r�i 
ro v' qu�n tr� kèm theo n�u không chú ý ��y �� ��n tính minh b�ch trong các giao d�ch c�a SCIC 
và trách nhi�m chung c�a SCIC nh� m�t c� quan c�a Chính ph�.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 10.3:  Thúc �3y c�nh tranh trong ngành hàng không?  
 

Hãng hàng không Pacific Airlines ���c thành l�p n!m 1992 d��i hình th�c CTCP gi1a Hãng 
hàng không qu#c gia Vi�t Nam (Vietnam Airlines) và các DNNN khác g-m Saigon Tourist, VASCO, 
SASCVO và Airimex.  Hãng hàng không qu#c gia Vi�t Nam chi�m 86% t ng s# v#n. 

 V�i 561 nhân viên và b#n máy bay thuê, Hãng hàng không Pacific Airlines cung c	p d�ch v� 
v�i tiêu chu)n t��ng ���ng Vietnam Airlines, tính giá t��ng ���ng, ho�t ��ng trên cùng các sân bay 
và không có ���ng b!ng riêng. Th�c ra hai hãng hàng không này b  sung cho nhau. Tuy nhiên, hãng 
hàng không Pacific Airlines làm !n không có lãi; n!m 2003 hãng l% 19 t6 �-ng. 
i'u �ó làm cho hãng 
tr" thành tr��ng h�p ngo�i l� trong s# các CTCP mà nhà n��c gi1 �a s# v#n.  T�i tr.ng y�u, quá nhi'u 
hành khách không tr� ti'n vé, và không t�n d�ng h�t công su	t c�a máy bay có th� là nh1ng lý do c�a 
ho�t ��ng kém. Vào cu#i n!m 2003, t ng v#n c�a Hãng hàng không Pacific Airlines ��t 230 t6 �-ng và 
d� n� là 213 t6. 
�n n!m 2004, hãng có l7 ���c coi là v: n� và không tr� ���c các hoá ��n b�o d�:ng 
n1a.  

 Tháng T� n!m 2005, BTC �òi l�i t	t c� c  ph�n c�a Vietnam Airlines và thuê Temasek phân 
tích chu)n �oán công ty này và �' xu	t m�t k� ho�ch c� c	u l�i. Vi�c phân tích chu)n �oán ���c ti�n 
hành trong b#n tháng và sau �ó Temasek (ch� s" h1u c�a hãng hàng không Xingapo) �-ng ý mua 30% 
c  ph�n c�a Pacific Airlines v�i giá 50 tri�u �ô la. BTC gi1 l�i c  ph�n ch�a bán. Sau khi ký h�p �-ng,  
BGTVT thông báo s7 không cho phép m�t hãng hàng không th� ba ho�t ��ng trong th� tr��ng n�i ��a. 
Tuy nhiên trong n!m 2005, hai hãng hàng không khu v�c có chi phí th	p ���c cho phép có chuy�n bay 
t� Vi�t Nam �i B!ng-c#c và Xingapo.  
  

Ngu�n:  D�a trên thông tin c�a BTC.  
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H�i nh"p xã h�i  

  

Vi�t Nam �ã xây d�ng ���c các h� th#ng giáo d�c và y t� c� b�n có tính hoà nh�p trong 
giai �o�n k� ho�ch hoá t�p trung ph�c v� ph�n l�n dân s# và có các ch� tiêu xã h�i t��ng ���ng 
v�i các n��c có thu nh�p trung bình. Nh�ng các h� th#ng này không �áp �ng ���c quá trình 
chuy�n � i sang n'n kinh t� th� tr��ng và dù th� nào thì các h� th#ng này c2ng không phù h�p �� 
gi�i quy�t các nhu c�u ph�c t�p và �*t �& h�n c�a m�t b� ph�n dân s# giàu có h�n. Cung c	p các 
d�ch v� có thu phí cho phép �áp �ng các nhu c�u c�a nh1ng ng��i có nhi'u �nh h�"ng nh	t 
nh�ng cu#i cùng l�i �nh h�"ng ��n ng��i nghèo. Trong khi �ó, Vi�t Nam �ã không xây d�ng 
���c m�t h� th#ng b�o tr� xã h�i hoà nh�p bình �9ng. Tr� c	p cho ng��i nghèo ���c chú tr.ng 
và cung c	p khá hi�u qu� " các c	p ��a ph��ng m5c dù b� h�n ch� v' ngu-n l�c. Nh�ng ch� 
nh1ng ai làm vi�c cho Nhà n��c ho5c các DNNN, ho5c cho t�i g�n �ây là làm vi�c trong khu v�c 
t� nhân chính th�c m�i ���c ti�p c�n các c� ch� b�o hi�m xã h�i hi�n ��i h�n.  

Thách th�c c�a Vi�t Nam hi�n nay là làm th� nào có th� k�t h�p hi�u qu� c�a các c� ch� 
th� tr��ng v�i di�n bao ph� r�ng là �5c �i�m c�a d�ch v� giáo d�c và y t� trong giai �o�n k� 
ho�ch hoá t�p trung. Thành công c�a s� k�t h�p này có th� t�o n'n móng cho các h� th#ng ph  
c�p hi�n ��i. Khá ngh�ch lý, ch	t l��ng khá t#t c�a các c� ch� xác ��nh m�c tiêu làm cho các c� 
ch� này có th� ���c s( d�ng �� ��t di�n bao ph� ph  c�p. Không ph�i b�ng cách cung c	p tr� c	p 
và tr� c	p tín d�ng nh� các c� ch� này v3n làm, " m�c �� nào �ó, mà cho ng��i nghèo ti�p c�n 
các d�ch v� th��ng v3n tính phí. Khi �ó, các chính sách xác ��nh m�c tiêu và “xã h�i hoá” có th� 
cùng t-n t�i. Nh�ng c�n chú ý ��y �� ��n các bi�n pháp khuy�n khích �� s� k�t h�p này có hi�u 
qu�.   

Xét trên b' m5t, giáo d�c là tr��ng h�p d, nh	t. Các ch��ng trình �u tiên �ã ���c s( 
d�ng trong m�t th�i gian �� mi,n h.c phí cho ng��i nghèo. Mi,n h.c phí cho phép t	t c� tr8 em 
���c h.c cùng m�t tr��ng b	t k� thu nh�p c�a gia �ình nh� th� nào. S( d�ng s# li�u th�c t�, các 
�ánh giá xem xét tác d�ng c�a vi�c gi�m h.c phí cho th	y m�t cách nh	t quán r�ng các chính 
sách này có tác d�ng nâng cao t6 l� �i h.c c�a ng��i nghèo. V' nguyên t*c, s� khác bi�t v' b�n 
ch	t d�ch v� mà các gia �ình ���c ti�p c�n ch� xu	t hi�n " các c	p giáo d�c cao h�n. Ví d�, ��n 
nay, các nhà cung c	p d�ch v� t� nhân ���c phép cung c	p d�ch v� giáo d�c ��i h.c và các 
tr��ng ��i h.c công có th� thu phí cao h�n cho các khoá h.c mà h. cung c	p.  

Tuy nhiên, �i'u �ó không có ngh4a là ph  c�p �ã ��t ���c trong giáo d�c c� s". V3n có 
m�t ph�n tr8 em mà ch� y�u là con em các dân t�c thi�u s# không �i h.c ti�u h.c. Ch	t l��ng 
giáo d�c ph  bi�n khác nhau �áng k�. Các huy�n và xã có các tr��ng ch	t l��ng kém h�n nên ��t 
thành tích kém h�n r	t nhi'u trong các k0 thi chu)n. Phí b�o tr� h.c ���ng ��a ph��ng và các phí 
không chính th�c c2ng r�i vào ng��i nghèo (ví d� nh� hình th�c h.c thêm v�i danh ngh4a là t� 
nguy�n sau gi� h.c chính khoá). Do �ó, vi�c th�c hi�n các tiêu chu)n ch	t l��ng, phân b  ngân 
sách l�n h�n cho các huy�n và xã nghèo h�n và chuy�n sang h.c c� ngày là m�t ph�n c�a ch��ng 
trình hoà nh�p xã h�i trong l4nh v�c này.  

Trong l4nh v�c y t�, các c� ch� xác ��nh m�c tiêu v3n ���c s( d�ng �� c	p “th8” y t� cho 
ng��i nghèo. Theo ch��ng trình này, các c� s" y t� công ph�i cung c	p m�t s# d�ch v� không 
tính ti'n cho nh1ng ng��i có th8; các c� s" nay s7 ���c nhà n��c tr� ti'n. Trên th�c t�, không 
ph�i lúc nào các d�ch v� này c2ng ���c cung c	p b"i vì các c� s" y t� không có ��ng c� cung c	p 
cho ng��i nghèo, nh1ng ng��i không ph�i tr� phí, nhi'u h�n m�c t#i thi�u. N!m 2002 có m�t 
b��c ��t phá v�i vi�c thành l�p các Qu$ ch!m sóc s�c kho8 cho ng��i nghèo (Qu$ CSSKNN) " 
các t�nh.  Các c� ch� �u tiên �ã ���c s( d�ng �� phát th8 b�o hi�m y t� (BHYT) cho ng��i nghèo 
cùng m�t lo�i dành cho ng��i lao ��ng trong khu v�c chính th�c. Nh�ng m5c dù Chính ph� �ã 
phân b  m�t ngu-n l�c t��ng �#i cho các Qu$ CSSKNN, h�u h�t các t�nh v3n ti�p t�c gi�i ngân 
tr�c ti�p cho các c� s" y t�.  
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Tuy nhiên, hi�n nay, các �i'u ki�n �� có di�n bao ph� ph  c�p �ã t#t h�n. BHYT �ã c� 
c	u l�i v�i vi�c gi�i thi�u m�t ch��ng trình tình nguy�n �em l�i các l�i ích t��ng t� nh� các l�i 
ích c�a ng��i lao ��ng làm vi�c trong khu v�c chính th�c. Các Qu$ CSSKNN c2ng ���c t  ch�c 
l�i và hi�n �ang bu�c các t�nh ph�i cung c	p th8 BHYT cho ng��i nghèo và c	m vi�c gi�i ngân 
tr�c ti�p cho các c� s" y t� công. B�ng cách này, các c� ch� xác ��nh m�c tiêu có th� ���c s( 
d�ng �� cung c	p cùng lo�i th8 BHYT theo ch��ng trình t� nguy�n. BTC hi�n �ang xem xét vi�c 
t!ng phân b  ngân sách c�n thi�t �� h% tr� �i'u ch�nh các Qu$ CSSKNN. 

Vi�c c�i cách trong l4nh v�c y t� có thành công hay không ph� thu�c vào vi�c t!ng c��ng 
các c� ch� khuy�n khích cung c	p d�ch v� có ch	t l��ng v�i chi phí ph�i ch!ng. Hi�n nay, BHYT 
Vi�t Nam ch� s( d�ng ngu-n l�c �� thanh toán cho các c� s" y t� công. C� quan này ch�a ho�t 
��ng nh� ng��i mua s� chi�n l��c các gói BHYT t� các nhà cung c	p d�ch v� t� nhân và nhà 
n��c. Nh�ng c� quan này " v� trí thu�n l�i �� làm ���c �i'u �ó khi c� quan này s7 qu�n lý ngu-n 
l�c ngày càng gia t!ng c� t� phía ng��i t� �óng phí BHYT và t� ngân sách �óng phí b�o hi�m 
cho ng��i nghèo. Ch��ng trình hài hoà xã h�i trong l4nh v�c y t� khi �ó s7 k�t h�p hi�u qu� các 
nguyên t*c b�o hi�m hi�n ��i, các c� ch� xác ��nh m�c tiêu hi�u qu� và phát tri�n m�t th� tr��ng 
bán s� các d�ch v� y t� tr.n gói.   

Nh1ng thách th�c l�n nh	t n�m trong l4nh v�c BHXH, l4nh v�c mà Vi�t Nam có ít ho�t 
��ng h�n r	t nhi'u. Ch9ng có gì ng�c nhiên �#i v�i m�t n'n kinh t� nông nghi�p, vi�c b�o tr� �#i 
v�i nghèo cho nh1ng ng��i cao tu i không ���c cung c	p thông qua m�t h� th#ng l��ng h�u 
chính th�c. H� th#ng l��ng h�u chính th�c ���c ti�p c�n �#i v�i m�t b� ph�n nh& l�c l��ng lao 
��ng làm vi�c cho Chính ph� ho5c các DNNN và h� th#ng này không có b	t k� �óng góp gì t� 
nh1ng ng��i h�"ng l�i. N!m 1995, h� th#ng BHXH ���c thành l�p v�i di�n bao ph� m" r�ng 
sang các lao ��ng chính th�c trong khu v�c kinh t� t� nhân. Khi �ó, ng��i lao ��ng và ng��i 
thuê lao ��ng �óng BHXH �� trang tr�i chi phí cho l�i ích  trong t��ng lai c�a ng��i lao ��ng. 
Nh�ng ch��ng trình b�o hi�m b*t bu�c này có nh1ng y�u kém nghiêm tr.ng c�n ���c kh*c ph�c. 
N!m 2005, Chính ph� �ã xác ��nh nh1ng �u tiên �� c�i cách h� th#ng này và Lu�t B�o hi�m xã 
h�i ��u tiên s7 ���c ban hành vào n!m 2006. Vi�c so�n th�o lu�t c2ng n�y sinh nh1ng v	n �' k$ 
thu�t và vi�c th�c hi�n nó ch*c ch*n c2ng s7 r	t khó kh!n.  

/u tiên ��u tiên mà Chính ph� xác ��nh là c�i t  ch��ng trình BHXH b*t bu�c cho các 
lao ��ng làm vi�c trong khu v�c chính th�c theo cách có th� làm cho ch��ng trình này b'n v1ng 
tài chính trong dài h�n. Nh� thi�t k� hi�n nay, ch��ng trình này h�u nh� không t�o ���c th!ng d� 
h�n 1,5% GDP m�t n!m và s7 b*t ��u thâm h�t sau kho�ng ba th�p k6. 
i'u này v3n x�y ra m5c 
dù Vi�t Nam có l�c l��ng lao ��ng tr8 và nhanh chóng ���c chính th�c hoá, có ngh4a là s# l��ng 
ng��i tham gia �óng b�o hi�m s7 v��t xa s# ng��i ���c h�"ng l�i trong m�t th�i gian khá dài. 

� làm cho ch��ng trình b�o hi�m b*t bu�c này có th� b'n v1ng v' tài chính, các công th�c xác 
��nh m�c l��ng h�u c�n g�n h�n v�i m�t m#c chu)n th#ng kê. M#c chu)n th#ng kê ch� ra dòng 
thu nh�p có th� l	y t� các �óng góp trong quá kh� n�u các �óng góp này ���c ��u t� �úng m�c. 
Hi�n t�i, các công th�c tính l��ng h�u áp d�ng cho nam và n1 là khác nhau �5c bi�t �#i v�i lao 
��ng làm vi�c trong khu v�c nhà n��c và t� nhân. T	t c� các công th�c này �'u khá xa so v�i 
chu)n th#ng kê.   

Th� hai, m�t �u tiên có quan h� r	t g�n �ó là m" r�ng di�n bao ph� c�a các ch��ng trình 
b*t bu�c. 
� �i'u này x�y ra c�n ph�i �i'u ch�nh các chính sách khuy�n khích tham gia ch��ng 
trình cho lao ��ng thu�c kh#i kinh t� t� nhân. Theo thi�t k� hi�n nay c�a ch��ng trình, ch��ng 
trình không khuy�n khích th�i gian �óng b�o hi�m dài ho5c báo cáo ��y �� thu nh�p c�a mình 
sau m�t s# n!m. 
ó c2ng do công th�c tính l�i ích ch�a phù h�p. B& qua m�t s# �i�m, vi�c t!ng 
m�c l��ng h�u không t��ng x�ng v�i s� �óng góp (Khung 10.4).  Các chính sách khuy�n khích 
không ���c chú ý s7 d3n ��n h�u qu� không �� doanh thu cho h� th#ng BHXH và cu#i cùng là s7 
ph�i t!ng t6 l� �óng góp �� bù �*p thâm h�t. 
i'u này s7 có th� c�n tr" ng��i thuê lao ��ng khai 
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báo v' ng��i lao ��ng nên s7 làm gi�m h�n n1a c� h�i m" r�ng di�n bao ph� c�a h� th#ng 
BHXH.  

/u tiên th� ba ���c Chính ph� xác ��nh là thi�t l�p m�t ch��ng trình BHXH t� nguy�n 
cho nông dân và nh1ng ng��i t� t�o công !n vi�c làm sao cho nh1ng ng��i làm vi�c trong khu 
v�c không chính th�c c2ng có th� ti�p c�n nh1ng l�i ích c!n b�n. 
��ng h��ng c�i cách trong 
l4nh v�c y t� có th� là m�t hình m3u trong v	n �' này. Trong l4nh v�c y t�, không có các ch��ng 
trình khác nhau mà ch� có m�t ch��ng trình (BHYT) duy nh	t v�i ba hình th�c ti�p c�n: b*t bu�c, 
t� nguy�n ho5c thông qua c� ch� xác ��nh m�c tiêu �u tiên. Nh�ng mô hình này có th� không 
th�c hi�n ���c trong l4nh v�c BHXH n�u các ch��ng trình b*t bu�c và t� nguy�n quá cách xa 
nhau. Tính “ti�p t�c ���c” c�a các �óng góp trong quá kh� gi1a các ch��ng trình b*t bu�c và t� 
nguy�n và s� gi#ng nhau c�a các l�i ích mà các �óng góp mang l�i là y�u t# quan tr.ng h% tr� di 
chuy�n lao ��ng (v' ngh' nghi�p và ��a lý) trong m�t n'n kinh t� mà khu v�c không chính th�c 
s7 v3n chi ph#i trong m�t th�i gian.  
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Khung 10.4:  B�o hi(m xã h�i: C�n có nh�ng bi�n pháp khuy�n khích �úng  
  

S� r�ng rãi c�a các l�i ích do h� th#ng BHXH mang l�i th��ng khó có th� �o l��ng. Xét s� 
b�, �i'u �ó có th� ���c th� hi�n qua công th�c. Ví d�, theo các quy ��nh hi�n hành c�a Vi�t Nam, 
l��ng h�u ���c tr� t!ng 2% m�c l��ng trung bình cho m%i m�t n!m �óng thêm b�o hi�m trong tr��ng 
h�p c�a nam gi�i; và 3% l��ng trung bình trong tr��ng h�p c�a n1 gi�i. L�i ích này là r	t hào phóng 
theo tiêu chu)n qu#c t�. Nh�ng �#i v�i lao ��ng làm vi�c trong khu v�c t� nhân, l��ng “trung bình” 
���c tính d�a trên toàn b� l�ch s( làm vi�c c�a t�ng ng��i mà không có ch� s# tr� c	p h�u trí. 
#i v�i 
công ch�c nhà n��c, l��ng ch� tính trong n!m n!m cu#i cùng. Trong m�t n'n kinh t� khi thu nh�p th�c 
(k� c� l��ng) có th� t!ng m�nh trong vài th�p k6 t�i, thi�u ch� s# tr� c	p l��ng h�u �)y m�c l��ng 
trung bình xu#ng th	p h�n so v�i m�c l��ng th�c t� khi v' h�u; �5c bi�t là các lao ��ng trong khu v�c 
kinh t� t� nhân. S� k�t h�p gi1a tính r�ng l��ng danh ngh4a và s� th*t ch5t th�c t� t�o ra nh1ng k�t qu� 
không mong ��i.  

M�t cách th�c t� �� nhìn nh�n v	n �' này là so sánh k�t qu� phúc l�i v�i m�t chu)n gi� ��nh 
th#ng kê. Hai ���ng ��t nét trong hình d��i �ây th� hi�n m�c l��ng h�u là m�t ph�n c�a l��ng khi v' 
h�u theo các quy ��nh hi�n hành v' BHXH c�a Vi�t Nam. Các ���ng này ���c tính trong tr��ng h�p 
c�a nam gi�i ph� thu�c vào s# n!m �óng góp và vi�c ng��i �ó có làm cho khu v�c nhà n��c (���ng 
li'n nét) ho5c khu v�c t� nhân (���ng ch	m). Hai ���ng này ���c xây d�ng d�a trên gi� thi�t thu nh�p 
th�c t� t!ng 6% m�t n!m và t6 l� l�m phát là 3,5 %. 
��ng không g	p khúc là l��ng h�u cho ng��i 
cao tu i mà h� th#ng b�o hi�m theo th#ng kê có th� s7 chi tr� n�u t6 l� l�i t�c th�c t� c�a nh1ng �óng 
góp trong quá kh� là 4% m�t n!m.   

 

L��ng h�u tính theo ph�n tr!m c�a m�c l��ng khi ngh� h�u  
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Có ba k�t qu� thú v� trong hình này. Th� nh	t, ng��i lao ��ng m	t h�u h�t nh1ng gì h. �óng 

góp n�u h. v3n tham gia d��i 20 n!m (c� hai ���ng bi�u di,n l��ng h�u �'u n�m d��i ���ng chu)n 
th#ng kê). 
i'u �ó là do h. nh�n thanh toán tr.n gói quá th	p �� duy trì dòng thu nh�p ngay c� khi 
���c ��u t� hi�u qu�. Th� hai, lao ��ng làm trong khu v�c nhà n��c nh�n ���c nhi'u h�n theo ch��ng 
trình theo chu)n th#ng kê (���ng li'n nét n�m cao h�n nhi'u ���ng chu)n th#ng kê). Và th� ba là 
ng��i lao ��ng trong khu v�c t� nhân không quan tâm �óng quá kho�ng 22 n!m. H. rõ ràng ch�u thi�t 
sau n!m th� 30. 
i'u �ó là do l�i ích gia t!ng c�a m�t n!m �óng góp thêm b� hoán � i b"i vi�c gi�m 
sút trong l��ng “trung bình ” mà h� th#ng áp d�ng. Khi th�i gian làm vi�c �� tính l��ng trung bình tr" 
nên dài h�n, l��ng �óng góp trong nh1ng n!m sau làm cho giá tr� th�c c�a l��ng trung bình gi�m 
xu#ng.   
 

Ngu�n:  D�a theo Paulette Castel và Martin Rama (2005). 
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Tuy nhiên, ng��i nghèo ít có kh� n!ng tham gia vào m�t ch��ng trình BHXH t� nguy�n 
dù h. có d, g5p r�i ro ��n bao nhiêu vì h. không th� nào chi tr� cho ch��ng trình này ���c. 
Trong tr��ng h�p này, ch��ng trình hoà nh�p xã h�i có ngh4a là t�o m�t c� ch� cung c	p cho h. 
m�t s# l�i ích c�a BHXH mà ng��i dân nói chung s7 ngày càng ���c ti�p c�n. M�t l�a ch.n �� 
làm vi�c này là tr� m�c l��ng h�u t#i thi�u cho ng��i nghèo khi h. cao tu i ngay c� khi h. ch9ng 
bao gi� �óng BHXH c�. M�t l�a ch.n khác, khá gi#ng tinh th�n c�a Qu$ CSSKNN, là Chính ph� 
�óng cho ng��i nghèo �úng m�c t#i thi�u vào ch��ng trình BHXH t� nguy�n trên c� s" hàng 
n!m gi#ng nh� Chính ph� �ã làm cho h. �� ���c c	p th8 BHYT.  

 Quan h� gi1a ch��ng trình hòa nh�p xã h�i và phát tri�n kinh doanh nhìn tho�t ��u có v8 
r	t mong manh. Nh�ng có th� là sai làm n�u xem nh> m#i quan h� gi1a hai ch��ng trình này. Ít 
nh	t là có b#n liên h�. Th� nh	t, các doanh nhân d�n s7 tr" thành nh1ng ng��i cung c	p d�ch v� 
BHXH quan tr.ng. Ngu-n tài chính công không ���c l3n l�n v�i cung c	p d�ch v� công. Giáo 
d�c ��i h.c, d�ch v� y t� và có th� trong m�t t��ng lai không xa, c� các ch��ng trình l��ng h�u 
c2ng có th� do các t  ch�c ngoài nhà n��c k� c� các doanh nghi�p t� nhân, các h�p tác xã và các 
t  ch�c phi Chính ph� cung c	p. Th� hai, liên quan c� th� ��n h� th#ng BHXH. N�u ���c c�i 
cách �úng �*n, BHXH có th� t�o ra ngu-n l�c d-i dào tr��c khi nh1ng ng��i hi�n �ang lao ��ng 
ngày nay b*t ��u ngh� h�u. Nh1ng ngu-n l�c này c�n ���c ��u t�; n�u ���c qu�n lý t#t và minh 
b�ch, nh1ng ngu-n l�c này có th� góp m�t ph�n to l�n vào tích lu$ v#n. Th� ba, và rõ nét nh	t, 
ngu-n nhân l�c t#t không th� tách bi�t kh&i m�t dân s# có trình �� và kho8 m�nh. 
5c bi�t, vi�c 
phát tri�n h� th#ng giáo d�c r	t quan tr.ng �� thu hút t	t c� nh1ng tài n!ng có trong m%i th� h� tr8 
em Vi�t Nam và �� xây d�ng nh1ng k$ n!ng mà gi�i doanh nghi�p c�n. 
i�m cu#i cùng không 
kém ph�n quan tr.ng là vi�c phát tri�n hoà nh�p là n'n t�ng chính cho s�  n ��nh xã h�i. Và �ây 
là l�i th� chính c�a Vi�t Nam so v�i các �#i th� c�nh tranh.  

  

Qu�n tr% hi�n ��i  

 

 Khi Vi�t Nam d�n t!ng t#c vào v� trí c�a m�t n��c có thu nh�p trung bình, ch��ng trình 
qu�n tr� s7 ngày càng tr" nên quan tr.ng. Trong nh1ng giai �o�n phát tri�n ban ��u, n'n kinh t� 
có th� v�n hành theo nh1ng h� th#ng khá s� �9ng nh�ng �ã ���c ki�m tra k$. Các giao d�ch b	t 
��ng s�n di,n ra không có quy'n s" h1u tài s�n b"i vì c	p chính quy'n “bi�t” �	t �ai �ó thu�c v' 
ai; vi�c thi�u m�t h� th#ng pháp lý không gây tr" ng�i cho các giao d�ch kinh doanh vì các �#i tác 
làm !n th��ng xuyên cho phép các giao d�ch ���c th�c hi�n trên c� s" tin t�"ng l3n nhau; n�n 
tham nh2ng tràn lan nh�ng giá tr� hi�m khi l�n, ��n gi�n vì dân còn nghèo. Tuy nhiên, vi�c d�a 
vào c� ch� th� tr��ng �òi h&i nh1ng giao d�ch tinh vi h�n c�n ���c duy trì gi1a nh1ng �#i tác 
gi	u tên và có t�m c: l�n. 
i'u này không th� x�y ra n�u không có s� phát tri�n h�n n1a v' th� 
ch� nh�m t!ng c��ng tính minh b�ch và trách nhi�m.   

 Hoàn thành quá trình hi�n ��i hoá h� th#ng qu�n lý tài chính công là m�t ph�n trung tâm 
c�a ch��ng trình qu�n tr�. Hi�n �ã có nhi'u ti�n b� ��t ���c trong l4nh v�c chi tiêu công. Công 
b# ��y �� v' ngân sách, nói nhi'u h�n v' Qu#c h�i và H�i �-ng nhân dân các c	p trong các phân 
b  ngân sách, t�o m�t tài kho�n Kho b�c duy nh	t, áp d�ng các tiêu chu)n k� toán qu#c t�, nâng 
c	p ch�c n!ng và tính ��c l�p c�a Ki�m toán Vi�t Nam và th�c hi�n các h� th#ng qu�n lý thông 
tin hi�n ��i là t	t c� các b��c làm gi�m r�i ro ti'n t�. Vi�c s# l��ng ngày càng t!ng các nhà tài tr� 
vi�n tr� cho Vi�t Nam d��i hình th�c h% tr� tr�c ti�p vào ngân sách là m�t b�ng ch�ng c�a ti�n 
b� ��t ���c trong l4nh v�c này. Báo cáo t ng h�p 
ánh giá Chi tiêu công, Mua s*m và Trách 
nhi�m tài chính (PER-IFA) do BTC và NHTG v�i s� tham gia c�a m�t s# nhà tài tr� �ã t�o ra 
m�t ch��ng trình ngh� s� rõ ràng cho các b��c ti�p theo trong quá trình này.  
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 Ti�n b� ��t ���c khiêm t#n h�n nhi'u trong vi�c qu�n lý tài s�n và n� c�a nhà n��c. Nhu 
c�u c�ng c# vi�c qu�n lý tài s�n �ã ���c th�o lu�n " trên khi mô t� ch��ng trình c�i cách c� c	u. 
Nh�ng nhìn t� góc �� qu�n tr�, vi�c d�n t�p trung các quy'n c�a nhà n��c vào tay c�a SCIC là 
con dao hai l�:i. M�t m5t, �i'u này có th� t!ng m�nh hi�u qu� s( d�ng v#n và k�t h�p v�i s� 
phát tri�n các th� tr��ng chính t� �i�n ��n giao thông hàng không. M5t khác, nó làm t!ng biên �� 
c�a các giao d�ch không minh b�ch liên quan ��n nh1ng kho�n ti'n kh ng l-. Do v�y, t!ng c��ng 
tính trách nhi�m trong qu�n lý tài s�n c�a nhà n��c ph�i ���c coi là m�t ph�n c�a ch��ng trình 
qu�n tr� ch� không ch� thu�c ch��ng trình c�i cách c� c	u.  

 Qu�n lý n� t#t h�n c2ng r	t quan tr.ng. Hi�n t�i, Chính ph� Vi�t Nam không có m�t h� 
th#ng thông tin t�p trung v' n� công. 
áng lo ng�i h�n, Chính ph� không th�t rõ ràng trong các 
kho�n n� d� phòng mà nh1ng kho�n n� này m�i ���c b*t ��u �ánh giá m�t cách có h� th#ng. 
Hi�n nay, các kho�n n� quan tr.ng nh	t là các kho�n n� x	u trong Qu$ HTPT và các NHTMNN, 
nhu c�u t!ng v#n cho các NHTMNN b�ng cách c  ph�n hoá, và th�c hi�n các ngh4a v� tr� l��ng 
h�u cho viên ch�c nhà n��c không �óng BHXH. Tuy nhiên, theo th�i gian, c�n ���c �5c bi�t chú 
ý ��n tài chính c�a các t�nh. V�i ��ng c� phát tri�n h� t�ng c� s" " ��a ph��ng, nhi'u chính 
quy'n t�nh b*t ��u ký các h�p �-ng “sáng t�o” thông qua các Qu$ 
TPT
P. Huy ��ng các kho�n 
vay h�p v#n và các ngu-n c�a DNNN �� t�o các liên doanh v�i khu v�c kinh t� t� nhân và th�c 
hi�n các d� án giao thông và v� sinh có th� c�n thi�t �� nhanh chóng phát tri�n kinh t�. Nh�ng �ó 
c2ng có th� là ngu-n t n th	t quan tr.ng cho chính quy'n các t�nh và cu#i cùng là gánh n5ng cho 
ngân sách qu#c gia.  

 

Hình 10.1: Doanh thu thu� và s� phát tri�n c�a doanh nghi�p v�a và nh&  

 
Ngu�n: T� ��c l��ng d�a theo s# li�u c�a TCTK và BTC. 
óng góp c�a doanh nghi�p theo quy 

mô trình bày " Hình 1.8 ���c s( d�ng cho mô hình hoá. Gi� ��nh t6 l� doanh thu thu� 
trên l��ng hàng bán không � i. Doanh thu thu� g-m thu� thu nh�p doanh nghi�p, thu� 
VAT, thu� th��ng m�i, thu� tài nguyên và thu� tiêu th� �5c bi�t.  

  

Ch��ng trình qu�n lý tài chính công trong nh1ng n!m t�i c2ng s7 bao g-m c�i cách qu�n 
lý thu�. H�i nh�p kinh t� th� gi�i có th� không làm gi�m ngay doanh thu c�a Chính ph� vì ít nh	t 
trong m�t th�i gian, kh#i l��ng th��ng m�i s7 t!ng nhanh h�n m�c gi�m c�a t6 l� thu� quan. 
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Hi�n t�i, doanh thu thu� liên quan ��n th��ng m�i chi�m kho�ng 12% t ng s# doanh thu c�a 
Chính ph� và trên 3% GDP.  Nh�ng trong m�t vài n!m t�i, giá tr� này s7 b*t ��u gi�m và vi�c 
gi�m ngu-n thu này s7 ph�i ���c thay th� b�ng các ngu-n khác.  

Quan tr.ng không kém là “n!ng su	t” cao c�a các lo�i thu� nh� thu� thu nh�p doanh 
nghi�p và �5c bi�t là VAT, ph�n l�n là do phân b# b	t th��ng c�a các doanh nghi�p Vi�t Nam. 

ánh thu� m�t vài doanh nghi�p l�n dù là DNNN hay công ty n��c ngoài c2ng d, h�n nhi'u vi�c 
chay theo m�t lo�t các DNVVN. Khi “ph�n gi1a b� thi�u” trong b�c tranh phân b# doanh nghi�p 
theo quy mô ngày càng ���c b  sung thì doanh thu t� thu� thu nh�p doanh nghi�p và VAT s7 
gi�m. M�t cách ��n gi�n �� hình t��ng v	n �' này là gi� s( t6 l� doanh thu thu� trên l��ng hàng 
bán không � i �#i v�i các doanh nghi�p trong t�ng ph�n quy mô nh�ng phân ph#i theo quy mô 
thay � i theo cách th�c mà các t ng �i'u tra doanh nghi�p g�i ý. K�t qu� có th� là vi�c gi�m t ng 
doanh thu thu� kho�ng t� 7 ��n 9% sau m�t th�p k6 (Hình 10.1). Bài t�p tính ��n gi�n này cho 
th	y tính c	p thi�t ph�i phát tri�n h� th#ng qu�n lý thu� có th� x( lý hi�u qu� s# l��ng l�n các 
DNVVN.  

Cu#i cùng là v' nhu c�u ph�i bu�c các th� tr��ng công c�nh tranh h�n. Các gói th�u c�nh 
tranh toàn qu#c cho mua s*m công �ã ���c ��a ra n!m 1996. H� th#ng này ���c c�i thi�n n!m 
1999 và ���c c�ng c# thêm n!m 2003, khi vi�c s( d�ng các tài li�u �	u th�u chu)n tr" nên b*t 
bu�c. Tài li�u ��u tiên thu�c lo�i này, v' mua s*m hàng hoá, ���c ban hành vào cu#i n!m 2005. 
M�t công c� khác �� t!ng c��ng minh b�ch là B�n tin mua s*m công �ã ���c s( d�ng t� ��u 
n!m 2005. C� các c� h�i �	u th�u c2ng nh� thông tin v' vi�c trao các h�p �-ng l�n �'u ph�i 
�!ng t�i trên b�n tin này. Vi�c xây d�ng m�t b�n tin mua s*m �i�n t( hi�n �ã " giai �o�n hoàn 
thi�n, và Lu�t Mua s*m công v�a ���c thông qua s7 giúp c�ng c# m�t khuôn kh  pháp lý còn r�i 
r�c. Tuy nhiên, s� thi�u c�nh tranh trong các th� tr��ng công không ph�i lúc nào c2ng do nh1ng 
thi�u sót v' quy ��nh gây ra. S# l��ng h�n ch� các nhà cung c	p, �5c bi�t là �#i v�i các công 
trình dân d�ng, th��ng m" ra tri�n v.ng thông �-ng gi1a các nhà th�u (ch� y�u là DNNN). 

  M�t ph�n quan tr.ng khác c�a ch��ng trình qu�n tr�, liên quan m�t thi�t t�i �i�m �ã nói " 
trên, là tr��c h�t ph�i ki'm ch� và sau �ó gi�m b�t tham nh2ng. Ngoài các th� tr��ng công, 
DNNN, chuy�n � i �	t �ai và m�t s# d�ch v� xã h�i �5c bi�t d, b� t n th��ng tr��c tham nh2ng. 

TMT
T do NHTG ti�n hành cho bi�t các hình th�c tham nh2ng " Vi�t Nam tác ��ng tr�c ti�p 
��n các doanh nghi�p không quá l�n nh� m.i ng��i th��ng nói nên có hy v.ng kh*c ph�c. Song 
d��ng nh� là các kho�n h#i l� ���c coi là nh& theo quan �i�m c�a doanh nghi�p c2ng th��ng 
t��ng ���ng v�i m�t tháng l��ng. N�u nhìn t� quan �i�m c�a h� gia �ình thì kho�n ti'n �ó 
không h' nh&. N�u không gi�m thì n�n tham nh2ng s7 làm suy �-i ��o ��c xã h�i, và ti�p �ó s7 
�nh h�"ng ��n c�ng �-ng kinh doanh.  

C� 
TMT
T và nghiên c�u phân tích v' t� tham nh2ng do Ban N�i chính Trung ��ng 

�ng ti�n hành �'u cho th	y m�c �� tham nh2ng khác nhau khá nhi'u gi1a các c� quan c�a 
Chính ph� (Hình 10.2).  M�t s# n�i có v8 “trong s�ch h�n” nhi'u so v�i m�c th��ng ���c công 
nh�n. Nh1ng n�i khác c�n có hành ��ng c��ng quy�t c�a Chính ph�. Nh�ng “c��ng quy�t” 
không �-ng ngh4a v�i “tr�ng ph�t”. N�u tr�ng ph�t là y�u t# trung tâm c�a chi�n l��c ch#ng 
tham nh2ng thì ch�a �� �� v��t qua n�n tham nh2ng " Vi�t Nam.  

 M�t chi�n l��c ch#ng tham nh2ng hi�u qu� s7 còn ph�i bao g-m m�t s# y�u t# khác. M�t 
trong s# �ó là ��n gi�n hoá các th� t�c �� gi�m quy'n l�c tu0 ti�n c�a các cán b� nhà n��c. 
Ch��ng trình C�i cách hành chính công có các bi�n pháp �i theo h��ng này nh� t�o c� ch� m�t 
c(a và phát tri�n giao di�n �i�n t( và các hình th�c Chính ph� �i�n t( khác. Các c� quan nh� 
c�nh sát giao thông c2ng c�n �5t m�c ph�t không quá cao �� nh1ng ng��i vi ph�m lu�t l� có ít 
��ng c� h#i l�. C�ng c# các h� th#ng c�a Chính ph� c2ng là m�t ph�n quan tr.ng khác trong 
chi�n l��c ch#ng tham nh2ng. 
i'u này �ã ���c th�c hi�n trong qu�n lý tài chính công. C�n áp 
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d�ng các c�i cách t��ng t� trong các c� quan c�a Chính ph� nh� T ng C�c h�i quan và T ng c�c 
thu�.  

Lu�t ch#ng tham nh2ng ���c thông qua cu#i n!m 2005 là m�t b��c r	t quan tr.ng khác. 
M�t trong nh1ng n�i dung c�a nó là b*t th� tr�"ng các ��n v� ph�i ch�u trách nhi�m ng!n ch5n và 
ki�m soát tham nh2ng. Lu�t c2ng bao g-m vi�c giám sát tài s�n c�a công ch�c nhà n��c và 
nh1ng gia �ình h. hàng tr�c ti�p v�i h.. Hi�u qu� c�a bi�n pháp này r	t ph� thu�c vào cách th�c 
chúng ���c th�c hi�n. Chính ph� không có cách nào có th� giám sát tài s�n c�a t	t c� các công 
ch�c. Tuy nhiên, t�p trung vào các quan ch�c cao c	p (�5c bi�t là nh1ng ng��i ��m ���ng nh1ng 
trách nhi�m làm h. d, b� h#i l�) có th� có l�i ích cao h�n. 
i'u �ó �òi h&i b*t ��u th�c hi�n bi�n 
pháp này v�i di�n �#i t��ng nh& nh�ng th�t k$ l�:ng trong nh1ng giai �o�n ��u.  


i'u tra c�a các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng tra c2ng có th� giúp khám phá nh1ng 
tr��ng h�p tham nh2ng và có tác d�ng ng!n ch5n nh1ng hành ��ng sai trái. Công ch�c nhà n��c 
c�n ���c b�o v� không b� xúc ph�m danh d� nh�ng các nhà báo c2ng c�n ���c b�o v� n�u h. 
làm công vi�c c�a h. m�t cách trung th�c.  

 

Hình 10.2: Tham nh2ng chia theo c� quan: T#t, X	u và R	t X	u  
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                Ngu�n:  D�a trên 
TMT
T c�a NHTG. 

    

Cu#i cùng, m�t h� th#ng pháp lý ���c h% tr� b"i m�t h� th#ng t� pháp có kh� n!ng di,n 
gi�i và th�c thi pháp lu�t là �5c bi�t c�n thi�t �� h% tr� phát tri�n kinh doanh. N�u không có nó, 
không có gì ��m b�o r�ng các h�p �-ng s7 ���c tôn tr.ng, và �i'u này s7 d3n ��n r�i ro cao h�n 
và làm gi�m tính c�nh tranh.  

Ph�i th�a nh�n r�ng Vi�t Nam ��n nay �ã làm khá t#t m5c dù các công ty v3n ch�a th� 
gi�i quy�t tranh ch	p m�t cách hi�u qu� t�i toà án và bu�c các �#i tác kinh doanh ho5c Chính ph� 
ch�u trách nhi�m v' các cam k�t c�a h.. Ví d�, " Hà N�i ch� có 70 v� ��a ra Toà án Kinh t� n!m 
2003 và 20 v� ��a ra Trung tâm Tr.ng tài qu#c t� do VCCI �i'u khi�n. Và Hà N�i là m�t trong 
nh1ng tr.ng �i�m phát tri�n n!ng ��ng nh	t c�a Vi�t Nam. Các doanh nghi�p th��ng tránh toà án 
vì quy trình r	t lâu và t#n kém, các quy�t ��nh khá ��c �oán và các c� ch� thi hành án không có 
hi�u qu�. Nh�ng các b# trí v' th� ch� hi�n t�i có tác d�ng ch� y�u �#i v�i các doanh nghi�p " c� 
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hai phía c�a s� �- phân b# theo quy mô. Các doanh nghi�p h� gia �ình và doanh nghi�p có quy 
mô nh& có th� d�a ch� y�u vào các quan h� cá nhân và ni'm tin. Trong khi �ó, các DNNN và 
công ty n��c ngoài (thông qua hi�p h�i kinh doanh và các ��i s� quán) có ti�p c�n �5c quy'n h�n 
v�i Chính ph� trong tr��ng h�p có tranh ch	p. Nh�ng nh1ng l�a ch.n này không có �#i v�i các 
doanh nghi�p có quy mô v�a.  

Chi�n l��c c�i cách t� pháp ���c thông qua g�n �ây bao g-m các n'n t�ng ch� ch#t �� 
chuy�n d�ch theo h��ng này. C�i cách này cho th	y s� c�i thi�n v' chính sách và pháp lu�t dân s� 
và hình s�, t  ch�c t#t các c� quan t� pháp và các th� ch� h% tr� t� pháp, nâng cao n!ng l�c k$ 
thu�t và chuyên môn c�a cán b� t� pháp, và quan tr.ng h�n là t!ng c��ng vai trò giám sát c�a các 
c� quan ���c l�a ch.n. ; c	p �� th�c t�, �i'u này �òi h&i ph�i c�i thi�n các th� t�c kháng cáo và 
xét x( l�i, �-ng th�i ti�n t�i vi�c công khai các phán quy�t c�a tòa án. Phiên tòa c�n ph�i d�a trên  
th)m quy'n xét x( ch� không ph�i y�u t# ��a lý. M" r�ng quy'n h�n c�a tòa án, luân phiên vai 
trò c�a th)m phán và công t# viên c2ng là m�t ph�n trong ch��ng trình c�i cách t� pháp. 

 

 



 

 

 

11. �ÁNH GIÁ � C�P ��A PH��NG  
 

 

 
 Thái �� c�a các b� ch� qu�n �#i v�i các doanh nghi�p và cách th�c th�c hi�n quy'n l�c 
c�a h. t�o s� khác bi�t l�n trong môi tr��ng ��u t� " t�nh. Quá trình phân c	p và trao ngày càng 
nhi'u quy'n quy�t ��nh cho chính quy'n ��a ph��ng d3n ��n s� khác bi�t l�n trong xu th� phát 
tri�n kinh doanh và nói chung h�n là trong phát tri�n kinh t� và xã h�i trên c� n��c Vi�t Nam. 
Các t�nh lân c�n v�i cùng �i'u ki�n nh� nhau nh�ng các c	p chính quy'n ��a ph��ng có cam k�t 
khác nhau v' m�t n'n kinh t� �a thành ph�n th��ng khác nhau r	t nhi'u trong �!ng ký kinh 
doanh, ��u t� c�a các công ty n��c ngoài và lao ��ng làm công !n l��ng. S� khác nhau có th� 
th	y trong hàng lo�t các quy�t ��nh d��ng nh� r	t nh&. 
!ng ký m�t doanh nghi�p, l	y gi	y phép, 
ti�p c�n �	t �ai, vay tín d�ng, làm vi�c v�i các cán b� thu thu�, có c� s" h� t�ng t#t ho5c ���c 
b�o v� kh&i n�n tham nh2ng, t	t c� nh1ng khía c�nh quan tr.ng trong ho�t ��ng kinh doanh này 
���c quy�t ��nh b"i thái �� c�a chính quy'n t�nh. Không d, �o l��ng nghiêm ng5t ch	t l��ng 
qu�n tr� (dù " c	p ��a ph��ng hay trung ��ng), và b	t k� m�t tiêu chí c� th� nào c2ng s7 b� ch	t 
v	n v' ph��ng pháp. C2ng không d, xác ��nh l4nh v�c nào trong qu�n tr� " c	p ��a ph��ng có tác 
��ng m�nh h�n lên ho�t ��ng kinh doanh, t� ti�p c�n �	t �ai ��n ch	t l��ng c� s" h� t�ng, hay 
m�c �� tham nh2ng. M5c dù v�y, �ánh giá các t�nh trong các l4nh v�c có nhi'u kh� n!ng �nh 
h�"ng ��n ho�t ��ng kinh doanh là m�t b��c �i �úng h��ng. Trên c� s" tham v	n v�i c�ng �-ng 
doanh nghi�p ��a ph��ng, vi�c hi�n ��i hoá quá trình l�p k� ho�ch " t�nh cho cùng  xu h��ng 
quan sát th	y " c	p qu#c gia s7 khuy�n khích c�i thi�n h�n n1a. K�t h�p v�i phân b  ngân sách 
phù h�p cho các t�nh có nhu c�u l�n h�n, th!ng ch�c cho các lãnh ��o ��a ph��ng thành công 
trong vi�c �)y m�nh t!ng tr�"ng và gi�m nghèo có th� là bi�n pháp khuy�n khích m�nh �� t�o ra 
thay � i.   

 

Khác bi�t l�n gi�a các t4nh  

 

 S� t��ng ph�n l�n trong thành t�u  chung có th� th	y gi1a các t�nh gi#ng nhau trên c� 
n��c Vi�t Nam. Khó có th� gi�i thích s� t��ng ph�n này trên c� s" l�ch s(, v� trí, ��a th�, quy mô 
dân s# ho5c các �i'u ki�n lúc b*t ��u quá trình � i m�i. N�u d�a trên nh1ng c� s" này thì có l7 s7 
h�p lý n�u hy v.ng s� phát tri�n trong các t�nh s7 h�i t�. Nh�ng trái l�i, th��ng th	y s� phân tách 
trong phát tri�n và có l7 ph�n l�n là do ch	t l��ng c�a lãnh ��o t�nh.   

 Tr��c h�t xem xét mi'n B*c. Xét trên b' m5t, các t�nh lân c�n là Hà Tây và V4nh Phúc có 
nhi'u �i�m t��ng �-ng (B�ng 11.1). Ví d�, ��n n!m 2004, ng��i dân " hai t�nh này �'u có m�c 
�� ti�p c�n ���ng và �i�n khá gi#ng nhau và t6 l� nghèo h�u nh� gi#ng nhau. Trong m�t s# l4nh 
v�c, Hà Tây làm t#t h�n V4nh Phúc. T6 l� h� gia �ình ���c ti�p c�n n��c s�ch " m�c 72% dân s# 
" Hà Tây, cao h�n nhi'u so v�i t6 l� 51% dân s# " V4nh Phúc.  

 Tuy nhiên, V4nh Phúc l�i n!ng ��ng h�n Hà Tây r	t nhi'u trong nh1ng n!m g�n �ây. 
Theo các cu�c T ng �i'u tra Doanh nghi�p t� n!m 2001 ��n 2003, kh� n!ng sinh l�i c�a các 
doanh nghi�p có �!ng ký " V4nh Phúc cao h�n r	t nhi'u. H�n n1a, s# l��ng lao ��ng chính th�c 
so v�i dân s# t!ng nhanh g	p �ôi " V4nh Phúc và s�n xu	t công nghi�p ngoài qu#c doanh c2ng 
t!ng tr�"ng cao h�n r	t nhi'u. T6 l� nghèo gi#ng nhau ���c báo cáo trong n!m 2004 th�c s� là 
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m�t thành t�u l�n: tr��c n!m 2002, t6 l� nghèo c�a V4nh Phúc là 39% so v�i t6 l� nghèo 26% c�a 
Hà Tây. Nh1ng con s# này c�n ���c gi�i thích th�n tr.ng vì chúng ���c tính trên các m3u ít h�n 
m�t nghìn h� dân trong m�t t�nh. Nh�ng s� t��ng ph�n g�i ý s� khác bi�t l�n trong k�t qu� ho�t 
��ng c�a hai t�nh. M�t ph�n c�a s� khác bi�t có th� do V4nh Phúc có m�c chi tiêu công cao h�n 
r	t nhi'u m5c dù m�c chi tiêu công cao h�n không chuy�n thành các d� án ��u t� l�n. Nh�ng 
ph�n l�n s� khác bi�t d��ng nh� là do ch	t l��ng c�a lãnh ��o ��a ph��ng và kh� n!ng h. có th� 
� i m�i và t�o môi tr��ng lành m�nh cho doanh nghi�p phát tri�n.  

 

B�ng 11.1: S� t��ng ph�n l�n, t� B*c ��n Nam  

 Mi'n B*c  Mi'n Trung Mi'n Nam 

Các ch� tiêu Hà Tây V4nh 
Phúc 

Hu� 
à 
N<ng 

Long 
An 

Bình 
D��ng 

GDP theo ��u ng��i  
(tính theo �ô la hi�n hành, n!m 
2003) 

275 365 271 733 408 771 

T6 l� nghèo  
(ph�n tr!m dân s#, n!m 2004) 

16 17 15 3 11 2 

Lao ��ng trong các doanh nghi�p 
�!ng ký (trên nghìn dân c� trú, 
n!m 2003) 

25 27 38 159 43 379 

Doanh nghi�p �!ng ký ho�t ��ng 
(trên tri�u dân c� trú, n!m 2003) 

409 467 750 2202 680 2306 

V#n trung bình theo doanh 
nghi�p  
(t6 �-ng, n!m 2003) 

9.0 16.7 7.7 12.1 10.1 27.6 

Tích lu$ 
�u t� n��c ngoài  
(tính b�ng �ô la theo ��u dân c� 
trú) 

117 385 127 364 233 1556 

Chính ph� khuy�n khích khu v�c 
t� nhân phát tri�n (t� 1 ��n 10) 

1.2 8.1 5.1 7.2 5.9 9.3 

T#c �� �!ng ký, có �	t và gi	y 
phép (t� 1 ��n 10) 

4.3 7.5 6.3 8.8 7.2 7.7 

Thông tin trao � i v' k� ho�ch và 
chính sách (t� 1 ��n 10) 

3.8 5.4 4.5 6.7 3.5 6.1 

Ngu�n:  D�a trên s# li�u c�a TCTK và VNCI (2005). Ba ch� tiêu cu#i cùng ���c t ng h�p t� tr� l�i c�a 
các doanh nghi�p ho�t ��ng " t�ng t�nh.  

 

 ; mi'n Trung Vi�t Nam, m�t ví d� rõ ràng v' phân tách trong phát tri�n là tr��ng h�p 
c�a hai t�nh lân c�n Hu� và 
à N<ng. C� hai t�nh �'u n�m trên b� bi�n và cùng có nhi'u danh 
lam thu hút khách du l�ch. Nh�ng 
à N<ng làm t#t h�n trên h�u h�t các l4nh v�c. T6 l� nghèo c�a 

à N<ng b�ng m�t ph�n n!m c�a Hu�. Ng��i dân 
à N<ng ���c ti�p c�n ���ng sá, n��c s�ch và 
giáo d�c t#t h�n. T6 l� lao ��ng trong các doanh nghi�p ���c �!ng ký trên t ng s# dân cao h�n 
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g	p b#n l�n. Có th� bi�n lu�n r�ng s� khác nhau này là do 
à N<ng �ô th� hóa nhi'u h�n Hu�. 
M�t so sánh có th� b�o v� ���c h�n c�n t�p trung vào t6 l� t!ng tr�"ng c�a các ch� tiêu chính so 
v�i m�c �� c�a nó. Nh�ng 
à N<ng c2ng làm t#t h�n n�u so sánh theo cách này. Theo s# li�u 
c�a các T ng �i'u tra doanh nghi�p t� n!m 2001 và 2003, 
à N<ng �ã t!ng thêm g	p �ôi s# lao 
��ng có vi�c làm chính th�c (theo t��ng quan dân s#) so v�i Hu�.  

Quan �i�m c�a chính quy'n ��a ph��ng hai t�nh mi'n Trung này không khác nhau nhi'u 
nh� trong tr��ng h�p c�a Hà Tây và V4nh Phúc. Ph�i th�a nh�n r�ng kinh doanh " 
à N<ng d, 
h�n " Hu�. Ví d�, th�i gian �� �!ng ký m�t doanh nghi�p, xin �	t và nh�n gi	y phép (n�u c�n) 
ng*n h�n r	t nhi'u. 
à N<ng c2ng thu hút ��u t� n��c ngoài thành công h�n. Cho ��n nay, tích 
l2y ��u t� c�a t�nh này cao h�n Hu� g	p ba l�n. Nh�ng �i'u �ó không nh	t thi�t là do s� khác 
bi�t v' quan �i�m c�a chính quy'n t�nh �#i v�i s� tham gia c�a nhà n��c vào ho�t ��ng kinh t�. 
Th�c ch	t, s�n l��ng công nghi�p c�a các DNNN do t�nh qu�n lý " 
à N<ng cao h�n Hu� g	p 
b�y l�n. S� khác bi�t chính gi1a hai t�nh này d��ng nh� là do m�c ��u t� vào c� s" h� t�ng. N!m 
2003, chi tiêu trên ��u ng��i c�a Hu� vào các d� án ��u t� l�n th	p h�n 
à N<ng kho�ng 60%. 
K�t qu� là có s� khác bi�t l�n gi1a hai t�nh v' l��ng �	t có �� c� s" h� t�ng.  

 Cu#i cùng, " mi'n Nam, t�nh Long An và Bình D��ng ��a ra s� t��ng ph�n thú v�. Nói 
chính xác, hai t�nh này không ph�i là láng gi'ng nh�ng có cùng các v� trí t��ng t� v' hai phía c�a 
thành ph# H- Chí Minh, trung tâm �ô th� và kinh t� l�n nh	t Vi�t Nam. M5c dù c� hai t�nh �'u 
làm t#t h�n nhi'u so v�i m�c trung bình c�a qu#c gia, Long An có t6 l� dân s# d��i m�c nghèo 
cao h�n Bình D��ng. M�t ph�n c�a s� khác bi�t này là n'n kinh t� " Bình D��ng phát tri�n 
m�nh h�n nhi'u. S# l��ng các doanh nghi�p �!ng ký so v�i s# dân cao g	p ba l�n so v�i Long 
An. L��ng lao ��ng làm vi�c trong các doanh nghi�p ���c �!ng ký g�n g	p chín l�n (so v�i dân 
s#). 
áng kinh ng�c, Bình D��ng còn thu hút g�n g	p b�y l�n v#n ��u t� n��c ngoài tính theo 
��u ng��i so v�i Long An.  

 Trong tr��ng h�p này, s� khác bi�t không th� do ��u t� công " quy mô l�n. Ph�i th�a 
nh�n r�ng khó ti�p c�n ���ng giao thông " Long An h�n do l2 l�t theo mùa x�y ra " m�t s# n�i 
trong t�nh. Nh�ng trong n!m 2003, vi�c phân b  ngân sách t� Ch��ng trình ��u t� công cho hai 
t�nh g�n nh� b�ng nhau. Hai t�nh mi'n Nam này c2ng có s�n l��ng công nghi�p do các DNNN 
s�n xu	t t��ng t� nhau. Nh�ng Bình D��ng có s�n l��ng công nghi�p ngoài nhà n��c cao h�n 
kho�ng 16 l�n so v�i Long An.  

Trong tr��ng h�p c�a V4nh Phúc và Hà Tây, m�t ph�n quan tr.ng trong chênh l�ch gi1a 
hai t�nh d��ng nh� là do khác bi�t trong quan �i�m c�a chính quy'n t�nh �#i v�i khu v�c kinh t� 
t� nhân. Theo s# li�u c�a m�t sáng ki�n v' tính c�nh tranh c	p t�nh do USAID h% tr�, các doanh 
nghi�p " Bình D��ng �ánh giá vi�c �ng h� ho�t ��ng kinh doanh c�a lãnh ��o ��a ph��ng là trên 
chín �i�m trong thang �i�m t� m�t ��n m��i. 
ây là m�c �i�m cao nh	t trong c� n��c. Các 
doanh nghi�p " Bình D��ng c2ng cho �i�m chính quy'n t�nh cao h�n nhi'u so v�i các doanh 
nghi�p " Long An v' các v	n �' nh� ti�p c�n v!n b�n k� ho�ch và pháp lý, trao � i thông tin v' 
lu�t và quy ��nh m�i và vi�c th�c hi�n có th� d� �oán tr��c các chính sách �ã ���c thông báo.  

 

Ch�t l��ng qu�n tr%  

 

 T��ng ph�n gi1a các t�nh gi#ng nhau và �ôi khi n�m c�nh nhau " mi'n B*c, mi'n Trung 
và mi'n Nam Vi�t Nam g�i m" v' tính �a d�ng c�a các c� ch� mà quan �i�m và quy�t ��nh c�a 
chính quy'n t�nh có th� �nh h�"ng ��n thành tích c�a m�t t�nh. M�t lo�t các nghiên c�u và các 
b�ng ch�ng có tính ch	t giai tho�i có th� ���c s( d�ng �� gi�i thích thêm v' các c� ch� này. 
Nh1ng nghiên c�u và b�ng ch�ng hé m" cho th	y s� ch�m tr, �áng k� do quá trình phân c	p 
xu#ng các c� quan ��a ph��ng khi th�c hi�n và ngay c� trong cách di,n gi�i các chính sách qu#c 
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gia l7 ra ph�i ���c áp d�ng chung. Các c� h�i �a d�ng hoá ���c m" r�ng b�ng vi�c không nh	t 
quán và trùng l*p c�a lu�t ho5c quy ��nh có giá tr� trong t�ng tr��ng h�p c� th� và cách áp d�ng 
chúng nh� th� nào không ph�i lúc nào c2ng rõ. T!ng phân c	p và s� m� h- �áng k� làm cho ch	p 
l��ng qu�n tr� " c	p t�nh tr" thành trung tâm cho thành công c�a các c�i cách kinh t�.  

Xét trên khía c�nh kinh doanh, s� khác bi�t trong th�c hi�n Lu�t Doanh nghi�p c�n ���c 
xem xét k$. Nhìn chung, các ý ki�n ph�n h-i c�a doanh nghi�p theo 
TMT
T c�a NHTG khá 
tích c�c v' thái �� c�a C� quan �!ng ký và c	p phép kinh doanh tr�c thu�c các S" K� ho�ch và 

�u t� (S" KH
T).  Các n% l�c �� h% tr� s� gia nh�p kinh doanh c�a các công ty m�i b�ng cách 
��n gi�n hoá quá trình hành chính và t!ng c��ng n!ng l�c cán b� có v8 khá ph  bi�n. Tuy nhiên, 
m�t cu�c �i'u tra các doanh nghi�p nh& c2ng do NHTG ti�n hành cho th	y nh1ng khác bi�t l�n 
gi1a các ��a ph��ng. Ví d�, " H�ng Yên, t	t c� các công ty �!ng ký ���c ch.n trong m3u �i'u tra 
�ã hoàn thành t	t c� các th� t�c hành chính và �ang ho�t ��ng trong khi �ó con s# này ch� là 44% 
" B*c Ninh và 0% " Hà Tây. Quy mô m3u c�a cu�c �i'u tra này quá nh& �� có th� có b	t k0 m�t 
kh9ng ��nh ch*c ch*n nào v' các k�t qu� này nh�ng chúng c2ng ch� ra nh1ng khác bi�t �ang t-n 
t�i trong cách th�c các v!n phòng S" KH
T t�nh �!ng ký và giám sát các công ty t� nhân thu�c 
quy'n qu�n lý c�a h..  

M�t nghiên c�u do VQLKTT/ và GTZ �-ng ti�n hành c2ng cho nh1ng k�t qu� t��ng t�. 
D�a trên �i'u tra th�c ��a c�a nghiên c�u này, m�t s# t�nh �ã không �áp �ng ���c th�i h�n 15 
ngày �� c	p gi	y phép �!ng ký kinh doanh. ; H�ng Yên, 41% các doanh nghi�p ���c ph&ng v	n 
cho bi�t h. nh�n ���c gi	y phép quá mu�n so v�i ngày h>n chính th�c. Con s# này là 48% " Ðak 
Lak và Hà Nam, và 67% " Hà Tây. Trong khi �ó, con s# này ch� 26% " An Giang, 17% " Lào 
Cai và ch� 7% " Qu�ng Nam.  Nh� v�y, m5c dù �ã có nh1ng ��n gi�n hoá do Lu�t Doanh nghi�p 
mang l�i, m�t s# t�nh v3n g5p khó kh!n trong vi�c th�c hi�n.  

Ngay c� nh1ng công c� hành chính th��ng thành công nh� mô hình m�t c(a c2ng có th� 
có v	n �'. Mô hình m�t c(a cho các doanh nghi�p c� h�i xin �!ng ký kinh doanh, mã s# thu� và 
con d	u cùng m�t lúc mà ch� ph�i làm vi�c v�i m�t c� quan duy nh	t c�a Chính ph�. Nghiên c�u 
do VQLKTT/ và GTZ ti�n hành th	y r�ng h� th#ng “ba trong m�t” này ho�t ��ng r	t t#t " Lào 
Cai. Nh�ng nó l�i ��a thêm m�t b��c n1a vào các th� t�c �!ng ký kinh doanh " 
*k L*k, n�i mà 
các doanh nghi�p xin �!ng ký kinh doanh b� bu�c ph�i s( d�ng c� quan m�t c(a ch� �� chuy�n 
gi	y t� ��n ng��i c	p gi	y phép �!ng ký kinh doanh và v3n l�i làm vi�c nh� c2. 

C	p phép là m�t l4nh v�c khác �áng ���c quan tâm. M5c dù ý ��nh c�a Lu�t Doanh 
nghi�p là c	m các c� quan Chính ph� c	p gi	y phép, v3n s7 c�n m�t s# hình th�c quy ��nh ho�t 
��ng " ��a ph��ng. Ví d� trình bày tr��c �ây v' vi�c s( d�ng ���ng c�a các xe ch" bê tông tr�n 
s<n trong ngày là m�t minh ch�ng cho v	n �' này. Theo m�t cu�c �i'u tra ti�n hành vào n!m 
2002 do VCCI ti�n hành, ch� có 23% gi	y phép kinh doanh do Chính ph� quy ��nh trong khi �ó 
55% là do các c	p chính quy'n t�nh và huy�n c	p. Tuy nhiên, các gi	y phép c	p " ��a ph��ng này 
có th� làm t!ng thêm ho5c gi�m b�t gánh n5ng ph� thu�c vào mong mu#n h% tr� ch� không ph�i 
ki�m soát c�a các c	p chính quy'n t�nh và huy�n �#i v�i hàng hoá chung. Vi�c hi�u hàng hoá 
chung c2ng có th� khác nhau gi1a các n�i gi#ng nh� ho�t ��ng c�a các doanh nghi�p có th� ���c 
xem nh� là “t� n�n xã h�i”. Ví d�, " m�t s# t�nh, quán karaoke, thuê nhà ngh�, d�ch v� massage, 
h�p �êm và quán cà phê ���c coi là d, gây r�i ro và do �ó b� c	m ho�t ��ng công khai ho5c 
ng�m ��nh.  

Các chính quy'n t�nh c2ng �óng vai trò trung tâm trong l4nh v�c �	t �ai. Ngoài quy�t 
��nh phân vùng và chuy�n � i lo�i �	t, chính quy'n t�nh còn ch�u trách nhi�m �5t giá hành chính 
�#i v�i �	t. Trong th�i gian g�n �ây, nhi'u bài báo �ã mô t� hàng lo�t các v� vi�c l�m d�ng ch�c 
quy'n c�a chính quy'n ��a ph��ng trong l4nh v�c này. Nh1ng vi�c làm trái quy ��nh �ã b� phát 
hi�n " các t�nh B�c Liêu và Kiên Giang, th� xã 
- S�n (thành ph# H�i phòng), th� xã Phú Th. 
(t�nh Phú Th.) và thành ph# Nha Trang (t�nh Khánh Hoà). Nh�ng danh sách th�c có l7 dài h�n 
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nhi'u. Trong khi �ó, " t�nh Ngh� An, vi�c phân b  �	t " m�i cho các h� gia �ình ���c th�c hi�n 
công b�ng v�i �u tiên giành cho nh1ng nhóm d, b� t n th��ng và các h� gia �ình c�u chi�n binh. 
Các t�nh Ngh� An và Qu�ng Nam c2ng ti�n b� nh	t trong vi�c l	y l�i �	t t� các nông tr��ng qu#c 
doanh. Hu� và Bình 
�nh c2ng ��t ���c nh1ng ti�n b� �áng k�.  

Khuy�n khích ��u t� là m�t l4nh v�c khác mà chính quy'n các t�nh có quy'n l�c �áng k�. 
BKH
T �ã t!ng ��nh m�c mà các d� án ��u t� d��i ��nh m�c �ó có th� ���c U6 ban Nhân dân 
các t�nh phê duy�t, t� 5 ��n 20 tri�u �ô la. Ngoài vi�c phê duy�t d� án, các chính quy'n t�nh còn 
có th� có thêm m�t s# hình th�c khuy�n khích. Các khu và c�m công nghi�p ���c s( d�ng cho 
m�c �ích này. Nh�ng hình th�c ho�t ��ng khác nhau r	t nhi'u gi1a các t�nh. ; m�t s# khu và 
c�m công nghi�p, các doanh nghi�p t� nhân, k� c� liên doanh, thuê �	t c�a nhà n��c, phát tri�n 
c� s" h� t�ng c�n thi�t và sau �ó cho các nhà ��u t� thuê l�i; ví d� nh� công ty H�nh Phúc qu�n 
lý Khu công nghi�p 
�c Hoà 1 " t�nh Long An. Trong các tr��ng h�p khác, các doanh nghi�p 
phi l�i nhu�n c�a nhà n��c ���c thành l�p �� th�c hi�n ch�c n!ng t��ng t�; Công ty Phát tri�n 
c� s" h� t�ng Khu công nghi�p " Khu công nghi�p Phú Tài, t�nh Bình 
�nh là m�t ví d� v' cách 
s*p �5t này. ; nhi'u t�nh mi'n B*c, các khu công nghi�p ���c Ban Qu�n lý c�a nhà n��c tr�c 
ti�p v�n hành.  

  Các chính quy'n t�nh th��ng s( d�ng giá thuê �	t r8 làm bi�n pháp khuy�n khích b  
sung thu hút ��u t� t� nhân v' t�nh mình. Ví d�, t�nh Long An mi,n phí thuê �	t cho t	t c� các d� 
án m�i ��u t� trong su#t th�i h�n c�a gi	y phép. Bi�n pháp này �i ng��c v�i các n% l�c c�a 
Ch�nh ph� nh�m gi�m tr� c	p trong th� tr��ng �	t. Th�i gian c�n thi�t �� có ���c h�p �-ng thuê 
�	t c2ng là v	n �'. Theo nghiên c�u c�a ADB, các doanh nghi�p " t�nh Long An cho bi�t, vi�c 
hoàn thành các th� t�c thuê �	t và c	p gi	y phép s( d�ng �	t là trong vòng 15 ngày k� t� ngày 
ti�p xúc v�i công ty ph� trách khu công nghi�p. Trong b�y t�nh ���c VQLKTT/ và GTZ �i'u 
tra, th�i gian ng*n nh	t �� ���c c	p ho5c cho thuê �	t là " 
*k L*k, ti�p �ó ��n H�ng Yên, 
Qu�ng Nam, Hà Nam, Lào Cai, Hà Tây và cu#i cùng là An Giang.  

Quan h� t��ng tác gi1a các doanh nghi�p và quan ch�c chính quy'n v' các v	n �' nh� 
n�p thu� �5c bi�t quan tr.ng vì �ây là ngu-n ti'm tàng gây tham nh2ng. V' nguyên t*c, m�c thu� 
ph�i n�p là bao nhiêu ph� thu�c vào các �5c �i�m c�a doanh nghi�p nh� quy mô và doanh thu 
ch� không ch�u tác ��ng c�a t�nh mà doanh nghi�p �óng ��a bàn ho�t ��ng. Tuy nhiên, 

TMT
T do NHTG ti�n hành cho th	y s� khác bi�t �áng k� trong ph��ng pháp áp d�ng gi1a 
các vùng. ; 
-ng b�ng sông C(u Long, kho�ng 85% ng��i tr� l�i ph&ng v	n cho bi�t các cán b� 
nhà n��c ch	p nh�p vi�c tính thu� c�a h. mà không yêu c�u thay � i. Nh�ng ch� có 40% ng��i 
tr� l�i ph&ng v	n " 
-ng b�ng sông H-ng và 37% ng��i tr� l�i ph&ng v	n " Mi'n 
ông Nam b� 
nói nh� v�y.  

N�n tham nh2ng không gi#ng nhau trên kh*p n��c Vi�t Nam. ; c	p qu#c gia, có s� khác 
bi�t rõ ràng gi1a các c� quan Chính ph�; " m�t s# n�i, các quan ch�c Chính ph� ít ho5c th�m chí 
hi�m khi trông ��i ���c tr� ti'n. Nh�ng s� khác bi�t này l�i tr�m tr.ng h�n " c	p t�nh. Ví d�, 
theo 
TMT
T do NHTG ti�n hành, " vùng duyên h�i Nam Trung b�, vi�c các quan ch�c hy 
v.ng ho5c �òi quà bi�u khi các doanh nghi�p xin gi	y phép không ph  bi�n; nh�ng �ó là �i'u 
th��ng g5p " vùng 
-ng b�ng sông H-ng. Vùng 
-ng b�ng sông C(u Long n i b�t vì các doanh 
nghi�p m	t ít th�i gian làm vi�c v�i các quan ch�c chính quy'n nh	t và nh1ng thanh toán chính 
th�c mà h. ph�i tr� ch� là m�t ph�n c�a nh1ng gì các doanh nghi�p ph�i tr� " các t�nh khác.  

Có l7, m�t trong nh1ng l4nh v�c mà các t�nh khác nhau nhi'u nh	t là trong x( lý các nhu 
c�u v' c� s" h� t�ng. M�t s# các t�nh n!ng ��ng nh	t �ã t�o các Qu$ 
TPT
P �� huy ��ng 
ngu-n l�c t� các ngu-n khác nhau, liên doanh v�i khu v�c kinh t� t� nhân, th�c hi�n các d� án 
��u t� và trong m�t s# tr��ng h�p, bán c  ph�n c�a nhà n��c trong nh1ng liên doanh này. Nh�ng 
m�t nghiên c�u g�n �ây v' ho�t ��ng c�a m�t s# Qu$ 
TPT
P cho th	y s� khác bi�t gi1a các 
t�nh có th� ph�n l�n là do s� khác bi�t trong cam k�t c�a chính quy'n t�nh. Trong s# 13 Qu$ 
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TPT
P ���c thành l�p cho ��n nay, Qu$ phát tri�n c� s" h� t�ng thành ph# H- Chí Minh 
(HIFU) d3n ��u trong l4nh v�c này. 
�ng th� hai v' ho�t ��ng g-m Bình D��ng, 
-ng Nai và 
Hà N�i (theo th� t� b�ng ch1 cái). Chín Qu$ 
TPT
P còn l�i t�t h�u khá xa. Cam k�t c�a t�nh 
c2ng �óng vai trò c!n b�n làm gi�m r�i ro c�a nh1ng tho� thu�n lo�i này. Trong khi các Qu$ 

TPT
P r	t hi�u qu� trong vi�c t!ng v#n và thành l�p các h�p �-ng chia s8 r�i ro v�i khu v�c t� 
nhân, ho�t ��ng c�a các qu$ này nêu lên v	n �' l�n v' qu�n tr�. Vi�c thành l�p các doanh nghi�p 
m�i s( d�ng v#n c�a nhà n��c, thi�u các tiêu chu)n báo cáo và k� toán th#ng nh	t, xung ��t v' 
quy'n l�i có th� có gi1a ��u t� và �i'u ti�t, và kh� n!ng t!ng n� d� phòng là nh1ng r�i ro chính 
mà các Qu$ 
TPT
P �em l�i. Li�u chính quy'n t�nh có th� duy trì m#i quan h� tách bi�t v�i các 
Qu$ 
TPT
P hay không v3n còn ph�i ch� xem và câu tr� l�i, m�t l�n n1a, l�i r	t có th� khác 
nhau gi1a các t�nh.  

  

Có th( �o l�!ng ���c không? 

 

 M�t cách th�c t� �� giám sát vi�c chính quy'n t�nh làm là yêu c�u các doanh nghi�p ��a 
ph��ng ch� ra nh1ng cái mà h. cho là tr" ng�i chính ho5c nghiêm tr.ng cho phát tri�n kinh doanh 
c�a h.. 
ây là ph��ng pháp ���c s( d�ng trong các �ánh giá môi tr��ng kinh doanh. R	t ti�c, 

TMT
T cho Vi�t Nam c�a NHTG không có quy mô m3u cho phép phân tích c5n k7 nh1ng tr" 
ng�i " c	p t�nh. Nh�ng chuy�n lên m�t c	p, có th� tin c�y vào vài tr!m quan sát cho t�ng vùng: 
vùng �-ng b�ng sông H-ng, vùng Duyên h�i B*c b�, vùng Duyên h�i Nam trung b�, vùng 
ông 
Nam b� và vùng 
-ng b�ng sông C(u Long. Quy mô m3u này c2ng �� �� b�c l� nh1ng khác bi�t 
l�n v' b�n ch	t mà các doanh nghi�p g5p ph�i (Hình 11.1). M5c dù ngay c� nh1ng t�nh lân c�n 
trong m�t vùng có th� khác nhau nhi'u v' ch	t l��ng qu�n tr�, nh1ng con s# ��c tính theo vùng 
ch*c ch*n không tính h�t s� khác bi�t gi1a nh1ng t�nh làm t#t nh	t và t-i nh	t.  

  Trên c� s" so sánh thô theo vùng, ti�p c�n tín d�ng và ti�p c�n �	t �ai n�m trong s# 
nh1ng tr" ng�i l�n nh	t cho phát tri�n doanh nghi�p " mi'n B*c Vi�t Nam. H�n 70% ng��i tr� 
l�i ph&ng v	n " vùng B*c Trung b� và g�n 50% ng��i tr� l�i ph&ng v	n " �-ng b�ng sông H-ng 
phàn nàn v' nh1ng khó kh!n trong vay tín d�ng; h�n 40% ng��i tr� l�i ph&ng v	n c�a c� hai 
vùng này c2ng phàn nàn kh� n!ng ti�p c�n �	t �ai r	t h�n ch�. Ngo�i tr� mi'n 
ông Nam b�, n�i 
�	t �ai là m�t v	n �', các v	n �' �'u có v8 ít nghiêm tr.ng h�n nhi'u " mi'n Nam Vi�t Nam. 

i'u thú v� �áng chú ý là vi�c ti�p c�n �	t �ai l�i không b� coi là tr" ng�i chút nào " 
-ng b�ng 
sông C(u Long, m�t vùng có th� tr��ng �	t �ai phát tri�n nh	t.  

 M5t khác, mi'n Trung có v8 làm t#t h�n các khu v�c khác v' v	n �' tham nh2ng. Ít h�n 
5% ng��i tr� l�i ph&ng v	n " B*c Trung b� và Duyên h�i Nam Trung b� coi �ây là tr" ng�i chính 
ho5c nghiêm tr.ng cho vi�c phát tri�n kinh doanh c�a h. so v�i con s# này là g�n 15% " vùng 
�-ng b�ng sông H-ng và th�m chí còn cao h�n n1a " mi'n 
ông Nam b�. Tuy nhiên, phát hi�n 
này không ���c hi�u là nói chung các t�nh mi'n Trung �'u trong s�ch. Ví d�, g�n 30% ng��i tr� 
l�i ph&ng v	n " vùng B*c Trung b� coi h�i quan và các quy ��nh th��ng m�i là nh1ng tr" ng�i 
chính và nghiêm tr.ng cho phát tri�n kinh doanh.   

 M�t ph��ng pháp khác �� �ánh giá ho�t ��ng c�a t�nh là x�p h�ng các quá trình làm vi�c 
c�a chính quy'n t�nh có nhi'u kh� n!ng phù h�p �#i v�i ho�t ��ng kinh doanh. 
ây là cách th�c 
mà Ch� s# c�nh tranh c	p t�nh (PCI) m�i ���c xây d�ng g�n �ây ti�n hành. Xây d�ng ch� s# này 
là m�t ph�n trong d� án nghiên c�u do USAID h% tr� �ánh giá và x�p h�ng t�nh theo môi tr��ng 
�i'u ti�t cho phát tri�n khu v�c kinh t� t� nhân (Khung 11.1). D�a trên k�t qu� nghiên c�u, t�nh 
Bình D��ng và 
à N<ng là nh1ng t�nh làm t#t nh	t trong s# 42 t�nh ���c xem xét, còn Hà Tây và 
Ninh Bình làm kém nh	t.   
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Hình 11.1:  Các tr" ng�i ràng bu�c gi1a các vùng  
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Ngu�n:  D�a theo 
TMT
T do NHTG ti�n hành. 

 
R	t gi#ng v�i các ch� tiêu v' tính c�nh tranh gi1a các qu#c gia, vi�c công b# các ch� tiêu 

này thu hút s� chú ý l�n c�a các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng và t�o ra nh1ng ph�n �ng khác 
nhau t� phía chính quy'n c	p t�nh. M�t s# t�nh làm t#t trong phát tri�n kinh t� và gi�m nghèo 
phàn nàn v' vi�c h. b� x�p h�ng th	p v' Ch� s# c�nh tranh c	p t�nh (PCI); các t�nh khác thì n*m 
l	y c� h�i này �� c�i thi�n các ch� s# c�a h.. Trong khi t	t c� các ch� s# v' qu�n tr� có th� b� �5t 
câu h i v' n'n t�ng ph��ng pháp lu�n, ph�n �ng nhi�t tình c�a d� lu�n nói chung nh	n m�nh 
tri�n v.ng c�a công c� �ánh giá này có th� thúc �)y s� c�i thi�n môi tr��ng ��u t� " c	p t�nh.   

 

Tác ��ng c$a các chính sách �%a ph�&ng  

 

So sánh gi1a các t�nh gi#ng nhau và �ôi khi còn n�m lân c�n " mi'n B*c, mi'n Trung và 
mi'n Nam g�i ý v' kh� n!ng có các ��ng c� �� thành công khác nhau " m%i t�nh. Phân tích kinh 
t� ch*c ch*n có th� giúp xác ��nh nh1ng l4nh v�c mà các chính sách t#t h�n và vi�c th�c hi�n có 
hi�u qu� h�n s7 giúp các doanh nghi�p phát tri�n. Nh�ng r	t gi#ng v�i �ánh giá x�p h�ng tính 
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c�nh tranh gi1a các n��c, các k�t qu� th�c t� c2ng c�n ���c chú tr.ng. N!ng l�c c�a các doanh 
nghi�p bao g-m kh� n!ng phát tri�n ph-n th�nh trong các môi tr��ng chính �i'u ti�t ch�a hoàn 
h�o, phá v: nh1ng tr" ng�i mà tho�t ��u có v8 nh� không th� v��t qua n i. Do v�y, xác ��nh 
nh1ng tr" ng�i nào có th� tránh ���c và nh1ng tr" ng�i nào có th� làm t n h�i vi�c phát tri�n kinh 
doanh có th� giúp t�p trung n% l�c c�i thi�n qu�n tr� " c	p t�nh.  

 

 

Khung 11.1: Ch4 s� c�nh tranh c�p t4nh (PCI) 

  

D�a trên nghiên c�u tr��c �ây do Qu$ Châu Á và VCCI th�c hi�n, PCI là n% l�c ��nh l��ng hóa 
môi tr��ng kinh doanh cho các doanh nghi�p t� nhân ho�t ��ng. Các ch� tiêu l�a ch.n là d�a trên t ng h�p 
các nghiên c�u v' tính c�nh tranh nói chung và các y�u t# ���c các chuyên gia nghiên c�u và th�c hành " 
Vi�t Nam nh	n m�nh. C� th�, có chín ch� tiêu ph� ���c xây d�ng. 
ó là chi phí gia nh�p, ti�p c�n �	t, tính 
minh b�ch và ti�p c�n thông tin, chi phí v' th�i gian và vi�c tuân th� các quy ��nh, các chi phí không chính 
th�c, vi�c th�c hi�n chính sách, �u �ãi �#i v�i khu v�c kinh t� nhà n��c, �ng h� ho�t ��ng c�a lãnh ��o 
t�nh và các chính sách phát tri�n khu v�c t� nhân.  

 Ba ngu-n thông tin chính ���c s( d�ng �� tính các ch� tiêu ph�. Th� nh	t, cu�c �i'u tra b�ng g(i 
th� ��n 16.200 doanh nghi�p " 42 t�nh h&i tr�c ti�p các doanh nghi�p v' nh�n th�c c�a h.. Ngu-n thông tin 
th� hai là s# li�u th#ng kê s<n có v' nh1ng v	n �' nh� t6 tr.ng s�n xu	t c�a khu v�c nhà n��c ho5c s� bi�n 
��ng trong s# l��ng các DNNN theo th�i gian. Cu#i cùng, ngu-n th� ba là t�p h�p các �ánh giá ch� quan 
c�a nhóm nghiên c�u ch9ng h�n v' ch	t l��ng chung c�a các trang web c�a chính quy'n t�nh. Ba ngu-n 
thông tin này ���c k�t h�p qua m�t quá trình g-m hai giai �o�n. Giai �o�n m�t, h�n 40 tiêu chí chi ti�t 
���c xây d�ng; m%i tiêu chí ���c chu)n hoá vào thang m��i �i�m và các tiêu chí liên quan ���c l	y trung 
bình �� tr" thành chín ch� tiêu ph�. Trong giai �o�n hai, tr.ng s# khác nhau ���c áp d�ng cho m%i m�t ch� 
tiêu ph� �� xây d�ng ch� tiêu chung PCI. Tr.ng s# ���c xây d�ng t� phân tích th#ng kê v' t�m quan tr.ng 
c�a các ch� tiêu ph� là các nhân t# quy�t ��nh ��u t� khu v�c t� nhân theo ��u ng��i.  

 Trong t��ng lai, ph��ng pháp này có th� ���c c�i thi�n trong hai m�ng chính. M�t là cu�c �i'u 
tra v' nh�n th�c c�a các doanh nghi�p. Ph��ng pháp g(i th� d3n ��n t6 l� tr� l�i th	p, ch� có 13% tr� l�i 
nên r�i ro có nhóm tr� l�i không mang tính ��i di�n khá cao. H�n n1a, quy mô m3u " m�c mà m�t s# t�nh 
ch� có h�n 25 quan sát. Hai là danh m�c các ch� tiêu ���c cân nh*c. Hi�n t�i, m�t s# ch� tiêu ph�n ánh k� 
qu�t ch� không ph�n ánh quá trình c�a chính quy'n t�nh. Ví d�, t6 tr.ng s�n xu	t c�a khu v�c nhà n��c 
ph� thu�c vào vi�c khu v�c t� nhân phát tri�n m�nh m7 nh� th� nào, do v�y s( d�ng ch� tiêu này �� gi�i 
thích ��u t� c�a khu v�c t� nhân theo ��u ng��i có th� h�i lu)n qu)n.  

 C�i thi�n trong hai m�ng này có th� d3n ��n vi�c x�p h�ng l�i m�t s# t�nh nh�ng khó có th� thay 
� i nhi'u b�c tranh t ng th� c�a PCI. Có ch!ng, nh1ng c�i thi�n này có th� làm cho nó tr" thành công c� 
h1u hi�u h�n n1a �� �ánh giá các chính sách và thái �� c�a chính quy'n t�nh v' phát tri�n doanh nghi�p.   

 

Ngu�n:  D�a theo VNCI (2005). 

 
 

Nhìn chung, g�n nh� ch*c ch*n là nh1ng ch� tiêu ���c cân nh*c trong ch� s# PCI có �nh 
h�"ng ��n ho�t ��ng kinh doanh. Ch� s# này càng cao thì s# l��ng các doanh nghi�p �!ng ký 
ho�t ��ng trong m�t t�nh càng l�n so v�i dân s# c�a t�nh (Hình 11.2). Xu h��ng này không b� �nh 
h�"ng n�u các ch� tiêu khác v' qu�n tr� c	p t�nh ���c s( d�ng thay vào. 
5c bi�t, �i'u này �úng 
n�u ch� có m�t vài bi�n hoàn toàn n�m trong s� qu�n lý c�a chính quy'n t�nh ���c s( d�ng �� �o 
l��ng qu�n tr� c	p t�nh. M�t ch� s# ��n gi�n hoá g-m 12 ch� tiêu l�a ch.n trong h�n 40 tiêu chí 
dùng �� tính ch� s# PCI và k�t qu� trung bình không tính tr.ng s# thu ���c khá gi#ng nhau. Xu 
h��ng là n�u chuy�n t� v� trí d��i cùng lên v� trí hàng ��u v' qu�n tr� ��a ph��ng thì ho�t ��ng 
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kinh doanh có th� t!ng lên h�n 25%. 
ây ph�i ���c xem là b�ng ch�ng cho th	y qu�n tr� " ��a 
ph��ng th�c s� quan tr.ng.  

 

Hình 11.2: Qu�n tr� " c	p t�nh và vi�c �!ng ký doanh nghi�p 
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-ng th�i, ch	t l��ng qu�n tr� công rõ ràng không gi�i thích ���c h�t s� khác nhau trong 
thành tích ho�t ��ng gi1a các t�nh. M�t s# t�nh làm kém h�n nhi'u so v�i m�c có th� mong ��i 
xét theo quan �i�m c�a h. v' ho�t ��ng kinh doanh còn m�t s# khác l�i làm t#t h�n. Bình D��ng, 

à N<ng, Hà N�i và TPHCM n�m trong nhóm th� hai. N�u b& bi�n v' thái �� �#i v�i ho�t ��ng 
kinh doanh ra kh&i nghiên c�u thì m#i quan h� gi1a ch� s# PCI và ho�t ��ng kinh doanh có th� là 
m�t ���ng b�ng h�n và tác ��ng d� �oán t� vi�c chuy�n t� v� trí d��i cùng lên trên ��u nhóm v' 
kh� n!ng qu�n tr� ��a ph��ng có th� s7 y�u h�n r	t nhi'u. K�t qu� này �òi h&i ph�i xem xét k$ 
h�n vai trò c�a các tiêu chí qu�n tr� c� th�.  

Nghiên c�u do USAID h% tr� c# g*ng phân tách �óng góp c�a t�ng ch� tiêu ph� c�a PCI 
�#i v�i ��u t� c�a khu v�c t� nhân theo ��u ng��i. Nghiên c�u này phát hi�n chi phí gia nh�p 
kinh doanh và tính minh b�ch có tác ��ng l�n nh	t; trong khi �ó, ti�p c�n �	t �ai và các chi phí 
không chính th�c có tác d�ng ít h�n. 
i'u này c2ng g�i ý v' m#i quan h� t��ng tác có th� có 
gi1a các ch� tiêu ph�. Ví d�, chi phí không chính th�c có v8 quan tr.ng trong các môi tr��ng 
minh b�ch nh�ng ch9ng gây h�i quá nhi'u cho phát tri�n kinh doanh trong các môi tr��ng không 
minh b�ch. Tuy nhiên, nh1ng k�t qu� này ph�i ���c xem là nh1ng phát hi�n ban ��u mà thôi. Ý 
ngh4a c�a nó khá m� nh�t khi phân lo�i các tiêu chí c� th� theo t�ng ch� tiêu ph�. Ví d�, ch� tiêu 
ph� v' chi phí ��u vào ���c cho là quan tr.ng có bao g-m m�t tiêu chí v' th�i gian ��i �	t. Do 
�ó, khó có th� nói li�u vi�c ti�p c�n �	t có tác ��ng nhi'u hay ít ��n ��u t� c�a khu v�c t� nhân.  

Phân tích chi ti�t s( d�ng s# li�u �i'u tra doanh nghi�p có nhi'u h�a h>n h�n. ; Vi�t 
Nam, nh1ng phân tích nh� v�y �ã ���c ti�n hành v' t6 l� t-n t�i ���c c�a các doanh nghi�p và 
v' ��a �i�m c�a các công ty n��c ngoài. T6 l� t-n t�i ���c và t!ng tr�"ng c�a các doanh nghi�p 
���c xem xét qua s( d�ng cu�c �i'u tra ba vòng các doanh nghi�p v�a và nh& do Vi�n Lao ��ng 
ti�n hành là m�t ph�n c�a d� án nghiên c�u do DANIDA h% tr�. D��ng nh� xác su	t t-n t�i " Hà 
Tây và Long An cao h�n " Thành ph# H- Chí Minh. K�t qu� này ���c xem là b�ng ch�ng c�a 
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vi�c c�nh tranh " Hà Tây và Long An không m�nh m7 b�ng " Thành ph# H- Chí Minh, và có l7 
ph�n ánh nh1ng tr" ng�i v' hành chính và c� c	u cho vi�c tham gia kinh doanh.   

Trong khi �ó, m�t s# nghiên c�u t�p trung vào quy�t ��nh ch.n ��a �i�m c�a các nhà ��u 
t� n��c ngoài. Tuy khá c2 so v�i hi�n t�i, m�t trong s# các nghiên c�u này xem xét giai �o�n 
1988-1998. Nghiên c�u này k�t lu�n r�ng c� s" h� t�ng, ch	t l��ng lao ��ng và quy mô th� 
tr��ng trong n��c là nh1ng nhân t# quan tr.ng nh	t �nh h�"ng ��n vi�c phân b  dòng v#n ��u t� 
n��c ngoài. M5t khác, các �u �ãi thu� c�a Chính ph� d��ng nh� không có tác d�ng thu hút các 
công ty n��c ngoài ��n các t�nh nghèo và h8o lánh.  

M�t nghiên c�u khác g�n �ây h�n v�i cùng tinh th�n nh� trên t�p trung vào s# l��ng tích 
lu$ các d� án ��u t� n��c ngoài cho ��n n!m 2000 c2ng nh� s# l��ng các d� án ��u t� n��c 
ngoài m�i trong n!m c� th� �ó. K�t qu� này cho th	y vi�c có �	t trong các khu công nghi�p là 
nhân t# quy�t ��nh ��a �i�m khá �áng k� và th�c s� có tác d�ng gi�i thích nhi'u nh	t. M5t khác, 
các DNNN không h�n ch� nhi'u lu-ng vào c�a ��u t� n��c ngoài. Có th� gi�i thích là các DNNN 
" các t�nh không coi các công ty n��c ngoài gia nh�p th� tr��ng là nguy c� �e do� chi�m l4nh th� 
ph�n c�a h. ho5c h. có th� b�o v� quy'n l�i c�a h. b�ng các cách khác. S�c m�nh c�a các 
DNNN có ý ngh4a quan tr.ng trong vi�c l�a ch.n mô hình ��u t� n��c ngoài. Vi�c ��u t� vào 
nh1ng khu �	t tr#ng ph  bi�n " các t�nh có ít DNNN, trong khi �ó các liên doanh l�i chi�m �u th� 
" nh1ng t�nh có khu v�c kinh t� nhà n��c quy mô l�n. Các bi�n khác có �nh h�"ng �áng k� ��n 
lu-ng ��u t� n��c ngoài là quy mô dân s# c�a t�nh, h� t�ng giao thông, trình �� giáo d�c và t6 l� 
t!ng tr�"ng GDP.  

 

Các khuy�n khích �( thay ��i  

 

 
ánh giá ho�t ��ng kinh doanh c�a t�nh và các nhân t# quy�t ��nh nó kh9ng ��nh nh�n 
th�c chung cho r�ng ch	t l��ng c�a lãnh ��o ��a ph��ng �óng vai trò quy�t ��nh. 
ánh giá này  
c2ng cho th	y qu�n tr� " c	p t�nh có th� �nh h�"ng ��n ho�t ��ng kinh doanh qua các c� ch� khác 
nhau. Không d, dàng �o l��ng ch	t l��ng qu�n tr� c�a t�nh theo m�t trong các c� ch� này và xác 
��nh xem c� ch� nào có tác ��ng l�n nh	t ��n môi tr��ng ��u t� trong m�t b#i c�nh c� th� c2ng 
ch9ng ��n gi�n. Nh�ng �ánh giá này g�i ra m�t s# cách có th� h% tr� phát tri�n doanh nghi�p, và 
nói chung h�n là t!ng tr�"ng kinh t� và gi�m nghèo " c	p t�nh.  

 Cách th� nh	t �� khuy�n khích s� c�i thi�n là �ánh giá có h� th#ng các chính sách c�a 
t�nh trên nhi'u l4nh v�c có th� �nh h�"ng ��n các quy�t ��nh kinh doanh. Thành công c�a ch� s# 
PCI thu hút s� chú ý c�a các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng và chính quy'n ��a ph��ng cho 
th	y tác ��ng ti'm n!ng c�a ph��ng pháp này. Có ch!ng, khuy�n ngh� này có th� s7 ��n gi�n hoá 
và c�ng c# các ch� tiêu s( d�ng trong quá trình �ánh giá �� ý ngh4a c�a nó càng minh b�ch h�n 
�#i v�i �ông ��o công chúng. D�ch v� th8 báo cáo c2ng có th� ���c s( d�ng. 

 Th� hai, s� thay � i liên quan là làm vi�c v�i các chính quy'n t�nh �� hi�n ��i hoá qui 
trình l�p k� ho�ch c�a h. theo tinh th�n c�a nh1ng thay � i �ã di,n ra " c	p qu#c gia. Vi�c hi�n 
��i hoá qui trình l�p k� ho�ch là d�a vào các m�c tiêu phát tri�n làm ��ng c� cho các hành ��ng 
công, �-ng th�i gi�m nh> vai trò c�a các m�c tiêu ��nh l��ng v' s�n xu	t v�t ch	t. 
i'u �ó c2ng 
hàm ý vi�c ph�i xác ��nh các chính sách phù h�p nh	t �� ��t ���c các m�c tiêu phát tri�n �ã l�a 
ch.n và s7 là �i'u ng�c nhiên n�u nhi'u chính sách trong s# này không liên quan b�ng cách này 
hay cách khác ��n vi�c c�i thi�n ch	t l��ng qu�n tr� c	p t�nh và phát tri�n m�t môi tr��ng ��u t� 
m�nh m7. Ngoài ra, l�p k� ho�ch hi�n ��i không th� tách r�i kh&i quá trình tham v	n. Thi�t l�p 
các c� ch� �� n*m b*t nh�p ��p c�a c�ng �-ng doanh nghi�p " t�nh,  gi#ng nh� Di,n �àn doanh 
nghi�p " c	p qu#c gia, có th� là m�t cách tr�c ti�p �� có thông tin ��u vào t� các hi�p h�i doanh 
nghi�p ��a ph��ng và c�a c�ng �-ng nói chung.  
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 Cu#i cùng nh�ng không kém ph�n quan tr.ng, các chính sách khuy�n khích cho các 
chính quy'n ��a ph��ng c2ng ph�i ���c cân nh*c. Các t�nh ch�m phát tri�n, có t6 l� nghèo cao 
c�n có thêm ngu-n l�c �� ��u t� vào c� s" h� t�ng và cung c	p d�ch v� xã h�i. N�u không có các 
ngu-n l�c này, kh� n!ng theo k�p các t�nh khác c�a h. có th� b� c�n tr". Các c� ch� phân b  ngân 
sách hi�n t�i �ã làm m�t s# vi�c cho v	n �' này b�ng cách chuy�n m�t l��ng �áng k� ngu-n l�c 
t� các t�nh giàu h�n sang các t�nh nghèo h�n. Nh�ng n�u thi�u các bi�n pháp khuy�n khích song 
song khác mà ch� ��a thêm ngu-n l�c cho các t�nh ch�m phát tri�n có th� làm cho các bi�n pháp 
khuy�n khích thay � i theo chi'u h��ng ng��c l�i. M�t ph�n không th� thi�u ���c trong phân b  
d�a trên ngân sách là bu�c các c	p chính quy'n t�nh ch�u trách nhi�m phát tri�n kinh doanh, thúc 
�)y t!ng tr�"ng kinh t� và gi�m nghèo.  

 



 

 

 

12. TÁC ��NG XÃ H�I 
 

 

 
Ti�p t�c h�i nh�p vào n'n kinh t� th� gi�i, hoàn thành vòng c�i cách ��u tiên và b��c 

sang vòng c�i cách th� hai nhi'u tham v.ng h�n, t!ng c��ng công tác qu�n tr� " c	p ��a ph��ng - 
t	t c� nh1ng y�u t# này ch*c ch*n s7 thúc �)y h�n n1a ho�t ��ng kinh doanh và nâng cao hi�u 
qu� c�a n'n kinh t�. Nh1ng b��c phát tri�n này là chìa khóa �� Vi�t Nam tr" thành m�t n��c có 
thu nh�p trung bình. Nh�ng li�u Vi�t Nam có ph�i tr� giá v' m5t xã h�i hay môi tr��ng �� nâng 
���c hi�u qu� hay không? Hoàn thi�n c� ch� th� tr��ng s7 giúp gi�i phóng ���c ti'm n!ng c�a 
các thành viên làm vi�c có n!ng su	t nh	t trong xã h�i, nh�ng c2ng có th� gây �nh h�"ng b	t l�i 
cho nh1ng ng��i y�u kém nh	t. Ví d�, trong m�t th� tr��ng �	t �ai phát tri�n h�n, nông dân 
nghèo s7 d, m	t �	t h�n n�u g5p ph�i ��t bi�n l�n. T��ng t�, trong m�t n'n kinh t� m" h�n, các 
ngành kém c�nh tranh nh	t có th� bu�c ph�i sa th�i nhân công v�i s# l��ng l�n. Và th�m chí c� 
th� tr��ng hoàn h�o có th� c2ng không gi�i quy�t ���c nh1ng tác ��ng t� bên ngoài �#i v�i môi 
tr��ng, do v�y t!ng tr�"ng nhanh �-ng th�i c2ng làm t!ng tình tr�ng ô nhi,m và suy thoái môi 
tr��ng. D�a trên vi�c �ánh giá phân tích m�t cách h� th#ng nh1ng b�ng ch�ng có ���c, nh1ng 
tác ��ng tiêu c�c có th� nhìn th	y d��ng nh� không l�n, ngo�i tr� tác ��ng �#i v�i môi tr��ng. 

i'u này �òi h&i ph�i s( d�ng m�t cách có h� th#ng h�n các tiêu chu)n môi tr��ng có th� th�c 
thi ���c. Tuy nhiên, nh1ng tác ��ng xã h�i có th� l�n h�n l�i không d, tiên li�u ���c v�i nh1ng 
công c� phân tích t��ng �#i thô s� hi�n có. Do v�y c�n ph�i ��a ra nh1ng c� ch� h1u hi�u nh�m 
có th� �#i phó nhanh chóng v�i nh1ng tác ��ng không l��ng tr��c ���c. Giúp �: cho nh1ng 
doanh nghi�p y�u kém nh	t ��nh không th� là m�t trong nh1ng c� ch� �ó. Không ph�i ch� b"i vì 
�i'u này là trái v�i quy t*c c�a WTO, mà còn vì làm nh� v�y có th� d3n ��n hi�n t��ng tr�c l�i 
và b�o h� trá hình. H% tr� cho các công nhân b� m	t vi�c làm s7 có hi�u qu� cao h�n, nh� �ã ���c 
ch�ng minh qua m�ng l��i an sinh ���c th�c hi�n thành công �#i v�i lao ��ng dôi d� t�i các 
DNNN. Tuy nhiên, các chính sách gi�m nh> tác ��ng trên quy mô l�n �òi h&i ph�i có s� �i'u hòa 
ngân sách t� các t�nh ���c l�i nhi'u nh	t t� c�i cách kinh t� sang cho các t�nh b� �nh h�"ng tiêu 
c�c. 
i'u ch�nh ngân sách theo hình th�c này s7 không làm �nh h�"ng ��n hi�u qu�, và có th� có 
tác d�ng �áng k� nh�m ��m b�o r�ng s7 không có ai b� b& r�i l�i sau trên con ���ng ki�m tìm s� 
ph-n vinh.  

 

Tình tr�ng không có ru�ng ��t 

 

 
�t giao �	t nông nghi�p ��u tiên cho các h� gia �ình " nông thôn vào cu#i th�p niên 
1980 và ��u th�p niên 1990 mang tính ch	t bình quân rõ r�t. M�t quá trình t� nhân hóa v�i quy 
mô l�n nh� v�y �ã có th� r	t d, b� chính quy'n ��a ph��ng n*m b*t và thao túng, �5c bi�t khi �	t 
�ai là tài s�n có giá tr� nh	t " Vi�t Nam vào th�i �i�m lúc b	y gi�. Tuy nhiên, nh1ng b�ng ch�ng 
xác th�c �ã cho th	y r�ng �	t ru�ng ng*n ngày �ã ���c c	p xã phân ph#i khá �-ng �'u cho các 
h� dân. K� c� �#i v�i �	t th  c�, vi�c phân ph#i �	t c2ng ���c ti�n hành công b�ng, d�a trên thu 
c�u th�c t�. Vi�c �u tiên cho các �#i t��ng khó kh!n và c�u chi�n binh có l7 �ã có tác d�ng t#t v' 
m5t này. Ch� �#i v�i �	t l�u niên và �	t r�ng, tình hình phân ph#i �	t �ai m�i g5p s� thi�u công 
b�ng. 
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 Phân ph#i �	t �ai theo ki�u bình quân không h9n mang l�i hi�u qu� t#t. Giá nh� �	t ���c 
phân nhi'u h�n cho nh1ng h� gia �ình làm !n hi�u qu� h�n (c2ng có th� là khá gi� h�n), thì n!ng 
su	t chung c�a ngành nông nghi�p có l7 s7 cao h�n. Theo m�t ��c tính, t ng thu nh�p h� gia �ình 
th	p h�n so v�i m�c nh7 ra có ���c n�u vi�c giao �	t d�a trên tính hi�u qu�. Song các l�c l��ng 
th� tr��ng có l7 �ã d�n d�n làm cho vi�c phân ph#i �	t �ai ki�u bình quân ban ��u chuy�n d�ch 
theo h��ng hi�u qu� h�n. Do giao d�ch �	t �ai tr" nên d, dàng h�n, các h� gia �ình làm !n kém 
h�n (có th� là nghèo h�n) có th� d�n d�n bu�c ph�i bán m�t ph�n �	t mà h. �ã ���c nh�n, trong 
khi �ó các h� gia �ình làm !n khá s7 có c� h�i mua ���c nhi'u �	t h�n. Tri�n v.ng này là m�t lý 
do �� lo ng�i, và �òi h&i ph�i tìm hi�u k$ l�:ng nh1ng ��ng thái phát tri�n c�a th� tr��ng �	t �ai. 

Th� tr��ng �	t �ai �ã th�c s� n i lên " Vi�t Nam. Ban ��u, m�i ch� có m�t vài giao d�ch 
���c �!ng ký. M�t phân tích v�i 34 tr��ng h�p chuy�n giao �	t không chính th�c c�a ADB �ã 
k�t lu�n r�ng các cu�c giao d�ch ch� di,n ra trong vòng m�t ��n hai ngày, không m	t chi phí giao 
d�ch. Các cu�c mua bán này ���c h% tr� b"i nhi'u c� ch� khác nhau, nh� h�p �-ng b�ng mi�ng 
hay h�p �-ng vi�t tay, có ng��i làm ch�ng, và thông báo không chính th�c cho c� quan ch�c 
n!ng " xã. Vi�c gi�m thu� chuy�n nh��ng quy'n s( d�ng �	t n!m 2000 �ã m" ���ng cho vi�c 
chính th�c hóa các giao d�ch �	t �ai v�i m�c �� �áng k�. Vào th�i �i�m này, thu� su	t ���c quy 
��nh " m�c 2% �#i v�i �	t nông nghi�p, 4% �#i v�i �	t th  c�. Lu�t 
	t �ai m�i n!m 2003 ti�p 
t�c thúc �)y s� phát tri�n c�a th� tr��ng �	t �ai, thông qua quy ��nh là giao d�ch �#i v�i �	t �ai 
ph�i �óng thu� s( d�ng �	t thì ph�i ti�n hành thông qua �	u th�u. Th�c t� c2ng cho th	y th� 
tr��ng cho thuê c2ng có th� phát tri�n có hi�u qu�, k� c� khi không có �!ng ký chính th�c. 

M5c dù �ã có nh1ng b��c chuy�n bi�n nh� v�y, t ng s# giao d�ch �	t �ai v3n còn t��ng 
�#i nh&. Theo s# li�u �i'u tra h� gia �ình, ch� có 8,3% s# h� gia �ình là mua �	t trong 10 n!m 
v�a qua, và ch� có 2,7% bán �	t. V�i s# l��ng �	t �ai ���c mua bán qua tay còn h�n ch�, tình 
hình b	t bình �9ng v' tiêu dùng trong các h� gia �ình không tr�m tr.ng thêm, t� l� nghèo �ói �i 
�ôi v�i hi�n t��ng m	t �	t c2ng không có s� t!ng v.t. C2ng ph�i th�a nh�n m�t �i'u là trong 
cùng th�i k0 này, h� s# Gini v' b	t bình �9ng �	t �ai trong các h� gia �ình " nông thôn �ã t!ng t� 
0,49 vào n!m 1993 lên 0,64 vào n!m 2004. Nh�ng m#i t��ng quan gi1a b	t bình �9ng v' �	t 
nông nghi�p và b	t bình �9ng v' thu nh�p " Vi�t Nam là không rõ ràng. Tuy nhiên, có th� v3n có 
nh1ng tác ��ng mang tính ��a ph��ng c�n ���c tìm hi�u k$ càng h�n. 

M�t h� gia �ình có th� ���c coi là không có �	t n�u h. không có �	t gì thêm ngoài  �	t 
". T� l� dân s# s#ng trong các gia �ình không có �	t " nông thôn Vi�t Nam �ã t!ng t� 8% n!m 
1993 lên 12% n!m 2004. M5c dù v�y, s� gia t!ng khiêm t#n này l�i )n ch�a nh1ng khác bi�t 
quan tr.ng gi1a các vùng. Mi'n Nam có �5c �i�m là tình tr�ng thi�u �	t cao h�n so v�i m�c 
trung bình trên c� n��c, và c2ng t!ng nhanh h�n so v�i trung bình. Ví d�, t� n!m 1993 ��n n!m 
2004, b� ph�n h� gia �ình nông thôn không có �	t " 
-ng b�ng sông C(u Long �ã t!ng 9% (t� 
14 lên 23%). S� gia t!ng này " vùng 
ông B*c th�m chí còn cao h�n. 

Tuy nhiên, tình tr�ng không có �	t không h9n là �i �ôi v�i nghèo �ói. ; Vi�t Nam, tình 
hình h�u nh� là ng��c l�i: ng��i nghèo l�i không ph�i là ng��i không có �	t, còn nh1ng h� gia 
�ình có m�c tiêu dùng trung bình th��ng l�i thu�c nhóm này. 
i'u này là do nhi'u gia �ình �ã 
thoát nghèo c2ng không còn làm ngh' nông n1a. /�c tính kho�ng ba ph�n t� s# t!ng thêm tình 
tr�ng không có �	t là do t� l� nghèo gi�m. Có th� nói xu h��ng này càng ngày càng tr" nên rõ nét 
h�n. 

Ngoài  ra còn có nh1ng khác bi�t �áng k� gi1a các vùng, trong �ó �-ng b�ng sông C(u 
Long và 
ông Nam B� là khác bi�t rõ ràng nh	t so v�i các n�i khác. ; �ây, nh1ng d	u hi�u phân 
hóa b*t ��u n i lên, hi�n t��ng m	t �	t ph  bi�n h�n trong nhóm ng��i nghèo. 

Vùng Tây Nguyên c2ng có �5c �i�m khác. 
i'u này ch� y�u là do các chính sách ���c 
áp d�ng sau ngày gi�i phóng, khuy�n khích ng��i Kinh di c� - �t lên Tây Nguyên và hình thành 
các LTQD. Nh1ng chính sách này �ã thành công " m5t nâng cao s�n l��ng nông nghi�p. Cho ��n 
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nay, Tây Nguyên �ã tr" thành vùng s�n xu	t cà phê, cao su, h�t �i'u, chè và bông là chính, bên 
c�nh các m5t hàng khác. Nh�ng trong quá trình này, ng��i dân t�c thu�c các s*c t�c b�n ��a �ã 
tr" thành thi�u s#. H. d�n d�n m	t �	t và d�ch chuy�n sâu h�n vào trong r�ng. 

V	n �' �	t �ai c2ng d3n ��n nh1ng c!ng th9ng v' xã h�i " vùng Tây Nguyên, trong �ó có 
các cu�c bi�u tình và b�o lo�n c�a ng��i dân t�c thi�u s# b�n ��a vào n!m 2001. 
� gi�i quy�t 
tình hình c!ng th9ng này, Chính ph� �ã cam k�t s7 giao �	t " cho t	t c� các h� dân t�c thi�u s# 
trong vùng. 
ây là m�t ph�n trong m�t ch��ng trình l�n nh�m c�i thi�n �i'u ki�n s�n xu	t và 
�i'u ki�n s#ng cho bà con. V' nguyên t*c, m%i gia �ình dân t�c thi�u s# trong vùng �'u ���c 
giao 400 mét vuông �	t ", và m�t héc-ta �	t �-i ho5c n(a héc-ta �	t ru�ng �� s�n xu	t. Chính ph� 
c2ng h�a s7 h% tr� 5 tri�u �-ng cho m%i gia �ình �� làm nhà ho5c mua nhà. Cho ��n nay m�i 
th�c hi�n ���c kho�ng hai ph�n ba so v�i m�c tiêu. 

 

Suy thoái môi tr�!ng 

 

Ch��ng trình c�i cách ��y tham v.ng c�a Vi�t Nam có th� làm n�y sinh hai v	n �' môi 
tr��ng. Th� nh	t trách nhi�m môi tr��ng tr��c �ây không th	y rõ nay �ã n i lên, �5c bi�t là �#i 
v�i khu v�c nhà n��c. Khi các DNNN d�n d�n ���c c  ph�n hóa, c� c	u l�i hay ���c qu�n lý 
hi�u qu� h�n, cách th�c x( lý v	n �' ô nhi,m và suy thoái tài nguyên thiên nhiên tr��c �ây s7 tr" 
nên “rõ r�t” h�n và ngày càng khó ch	p nh�n h�n. Ai s7 ph�i ch�u trách nhi�m ki�m soát tình 
hình ô nhi,m và kh*c ph�c h�u qu� c�a nh1ng vi�c làm sai tr��c �ây hi�n nay v3n là m�t câu h&i 
�� ng&. V	n �' quan tr.ng th� hai liên quan ��n mô hình t!ng tr�"ng c�a n'n kinh t� ngày càng 
h�i nh�p sâu h�n vào n'n kinh t� toàn c�u. L�i th� c�nh tranh c�a Vi�t Nam có th� thiên v' 
nh1ng ngành gây ô nhi,m n��c hay ô nhi,m ch	t ��c nhi'u h�n. Và tiêu chu)n môi tr��ng th	p 
c2ng s7 thu hút nhà ��u t� n��c ngoài vào nh1ng ngành này, v�i hy v.ng gi�m chi phí xu#ng ��n 
m�c th	p nh	t so v�i các n�i khác. 

Ngành có kh� n!ng s7 gánh ch�u trách nhi�m môi tr��ng l�n nh	t là ngành than. M�t 
�ánh giá ho�t ��ng c�a b#n DNNN n�m trong T ng công ty Than Vi�t Nam – Vinacoal, do Ernst 
and Young th�c hi�n �ã cho th	y rõ �i'u này. M�t tình tr�ng ph  bi�n là tiêu chu)n trong nh1ng 
l4nh v�c nh� x� n��c m&, th�i b�i và khôi ph�c bãi �  rác " các m& l� thiên r	t kém. Có hai m& 
x� n��c th�i có a-xít rõ r�t. Các bãi chôn rác, trong �ó m�t s# bãi quay th9ng ra V�nh H� Long, 
thì h�u nh� không ���c khôi ph�c ho5c r	t ít. 
� cao c�a bãi chôn l	p, h� th#ng thoát n��c và 
tính  n ��nh nói chung �'u là nh1ng v	n �' �áng lo ng�i. 

Ch	t l��ng qu�n lý b�i c2ng không �-ng �'u. G�n các tòa nhà l�n, xung quanh các 
x�"ng tuy�n than và trên các ���ng n�i b� chính, tình hình v� sinh khá t#t, các khu v�c này nhìn 
chung s�ch b�i và không có rác. Xe t�i và các vòi phun c# ��nh ���c s( d�ng �� t��i n��c ���ng 
n�i b� và kho hàng d� tr1, h�n ch� kh#i l��ng b�i. Nh�ng t�ng �#ng than v�n, có th� là m�t 
ngu-n b�i �áng k�, thì l�i nhìn th	y r	t rõ xung quanh ���ng ray và ���ng �i. Phía bên trong hai 
nhà x�"ng tuy�n than r	t b)n và b�a bãi, hàng �#ng than v�n, than bùn và x� than. Có th� m�t 
ph�n lý do là �i'u ki�n và tu i c�a trang thi�t b�. 

M5c dù v�y, c2ng có nh1ng n�i có cách làm t#t. ; m�t m&, h� th#ng qu�n lý n��c th�i �ã 
���c ��a vào s( d�ng n!m 2000 v�i s� h% tr� c�a Nh�t B�n. H� th#ng g-m có 16 b� l*ng, " �ây 
n��c ���c x( lý �� tách t	t c� các ch	t r*n, sau �ó ���c cho ch�y tr" l�i v�i n��c s�ch �� tái s( 
d�ng cho thi�t b� tuy�n than. Nh� có h� th#ng này, n��c ���c l�u thông trong m�t m�ch �óng và 
không còn �  ra bi�n n1a. M�t c� ch� b�o v� khác n1a là công ty �ã xây m�t ��p ch*n �� ng!n 
n��c th�i. Hàng tháng, ��p �'u ���c n�o vét s�ch bùn. H� th#ng n��c th�i b' m5t c2ng th��ng 
xuyên ���c n�o vét, và ���c tháo hàng n!m �� ��m b�o công su	t ch�a �� trong mùa m�a c2ng 
nh� �� gi�m thi�u kh� n!ng bùn than b� �  ra bi�n. 
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Giám sát môi tr��ng ���c ti�n hành t�i 27 �i�m 	n ��nh. H�u h�t các �i�m �'u theo dõi các 
y�u t# th�i ti�t, m�c �� b�i và ti�ng -n; ch� có m�t s# �i�m là ki�m tra �� rung, ch	t l��ng n��c 
và khí ��c h�i. Công tác giám sát ���c th�c hi�n 4 l�n m�t n!m, theo hình th�c ki�m tra ��t xu	t, 
do m�t công ty t� nhân " Hà N�i th�c hi�n. Cách làm t#t nh	t hi�n nay �� ki�m soát b�i là liên 
t�c thu m3u, phân tích ít nh	t m%i tháng m�t l�n; còn �#i v�i ch	t l��ng n��c là l	y m3u hàng 
tu�n ho5c hàng tháng. Nh� v�y, m5c dù vi�c l�a ch.n ��a �i�m và hình th�c l	y m3u và xét 
nghi�m có v8 phù h�p, song t�n su	t giám sát l�i không phù h�p. 

Tác ��ng môi tr��ng c�a vi�c h�i nh�p toàn c�u và c�i cách kinh t� nói chung có th� chia 
thành ba nhóm chính. Nhóm th� nh	t là cách th�c mà mô hình th��ng m�i �nh h�"ng ��n quy 
mô kinh t� nói chung; th� hai là cách th�c mà chúng tác ��ng ��n công ngh� s�n xu	t; và th� ba 
là tác ��ng �#i v�i k�t c	u ngành c�a s�n l��ng. Kinh nghi�m " các n�i khác cho th	y tác ��ng 
th� ba là quan tr.ng nh	t trên th�c t�. H�i nh�p vào n'n kinh t� th� gi�i có th� thay � i �áng k� 
mô hình chuyên môn hóa c�a m�t qu#c gia. M" r�ng s�n xu	t các m5t hàng gây nhi'u ô nhi,m 
h�n s7 d3n ��n vi�c làm b)n môi tr��ng h�n. 
ây có l7 là tình tr�ng hi�n nay c�a Vi�t Nam 
(Khung 12.1).  

 

 

Khung 12.1: Li�u thu&ng m�i có tác h�i nhi)u h&n t�i môi tr�!ng?  
 

H�i nh�p toàn c�u g*n li'n v�i s� gia t!ng trong xu	t kh)u hàng d�t may. Tuy nhiên vi�c khâu 
may ch� là nh1ng ho�t ��ng c�a m�t b� ph�n dân chúng ít &i. Và trong khi s�n xu	t d�t làm nguyên li�u 
gây ô nhi,m cao thì h�u h�t các m5t hàng d�t nguyên li�u ���c nh�p kh)u. 
i'u này c2ng t��ng t� �#i v�i 
s�n xu	t giày dép xu	t kh)u t� da nguyên li�u nh�p kh)u. H�i nh�p toàn c�u c2ng g*n li'n v�i s� phát 
trii�n m�nh m7 xu	t kh)u t� các làng ngh' th� công, v�i kim ng�ch hi�n nay lên ��n g�n n(a t6 �ô-la m%i 
n!m. Song các làng ngh' th� công là m�t ngu-n gây ��c h�i và ô nhi,m n��c �áng k�. Ngành nuôi tôm, 
m�t m5t hàng xu	t kh)u ngày càng quan tr.ng, c2ng g*n li'n v�i suy thoái các cánh r�ng ���c. Nhìn toàn 
di�n, thì có l7 là hi�n nay Vi�t Nam thu�n túy ch� là n��c nh�p các hàng hóa gây ô nhi,m cao, song v' lâu 
dài thì có th� tr" nên “b)n h�n”.  

Nhìn xa h�n, m�t nghiên c�u �a ngành g�n �ây cho r�ng thành ph�n c�a ��u ra theo ngành �ang 
thay � i cùng v�i s� m" c(a d�n c�a n'n kinh t�, khi mà các ho�t ��ng gây ra ô nhi,m n��c cao phát tri�n 
nhanh h�n các h.at ��ng ít gây ô nhi,m h�n. Theo nh� nghiên c�u này, có b�ng ch�ng cho th	y xu	t kh)u 
t� các ngành có �� ô nhi,m ch	t ��c cao c2ng �ang t!ng lên.   

Trong khi d� �oán này là �áng tin c�y, và m�t xu h��ng t��ng t�  c2ng ���c nh�n th	y " nhi'u 
n��c �ang phát tri�n, thì k�t qu� c�a các nghiên c�u �a ngành ki�u này nên ���c hi�u m�t cách c)n tr.ng. 
S# li�u ��u vào-��u ra )n d��i các nghiên c�u này không cho chúng ta th	y s� khác bi�t rõ ràng gi1a các 
ho�t ��ng; ch9ng h�n nh� gi1a hàng d�t gây ô nhi,m cao và hàng may m5c t��ng �#i s�ch. H�n n1a, các 
s# li�u s<n có c2ng r	t khó phân bi�t gi1a giá tr� gia t!ng và giá tr� ��u ra, �i'u �ó càng gây thêm th*c m*c 
v' �� chính xác c�a các k�t qu�.   

Ngoài các d� �oán c� th�, kh� n!ng tác ��ng �nh h�"ng b	t l�i t�i môi tr��ng c2ng �òi h&i ph�i 
có s� c�i thi�n h�n n1a �#i v�i các tiêu chu)n môi tr��ng, �5c bi�t là các n'n công nghi�p t!ng tr�"ng 
nhanh v�i m�c �� ô nhi,m n��c và ��c h�i cao nh	t. Ngoài ra c2ng c�n có các chính sách b�o v� tài 
nguyên thiên nhiên và s�c kh&e c�ng �-ng. M5c dù m�t s# chính sách có th� làm cho các doanh nghi�p 
ph�i chi phí t#n kém h�n, song l�i tr	n an ���c cho các nhà ��u t� n��c ngoài quan tâm ��n trách nhi�m 
c�a doanh nghi�p. Ng��i tiêu dùng " các n��c nh�p kh)u c2ng �òi h&i các tiêu chu)n môi tr��ng nghiêm 
ng5t h�n cho qui trình s�n xu	t. Vi�c áp d�ng các k$ thu�t s�ch h�n ho5c các yêu c�u an toàn th�c ph)m t#t 
h�n th�c t� có th� làm t!ng thêm s�c h	p d3n c�a các m5t hàng xu	t kh)u c�a Vi�t nam. Xu h��ng c�i 
thi�n y�u t# b�o v� môi tr��ng trong xu	t kh)u này �ã th� hi�n rõ ràng trong các ngành h�i s�n và h�t �i'u.    
 

Ngu�n: M�t ph�n theo Muthukurama Mani và Shreyasi Jha (2005). 
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M�t vi�c làm 

 

 Thay � i k�t c	u ngành c�a s�n l��ng trong b#i c�nh Vi�t Nam ti�p t�c h�i nh�p vào n'n 
kinh t� th� gi�i c2ng có th� gây tác ��ng x	u ��n vi�c làm. ; m�c �� t ng h�p, h�i nh�p toàn c�u 
s7 d3n ��n t!ng tr�"ng kinh t� nhanh h�n và t!ng nhu c�u lao ��ng nói chung. Nh�ng quá trình 
này có th� d3n ��n c� hai hi�n t��ng là t�o vi�c làm trong nh1ng ngành �ang m" r�ng và làm m	t 
vi�c làm trong nh1ng ngành �ang b� co h>p l�i. M�t th� tr��ng lao ��ng linh ho�t nh� c�a Vi�t 
Nam s7 có kh� n!ng gi�m chi phí xã h�i c�a s� xáo tr�n công vi�c nh� v�y. Trên th�c t�, công 
nhân b� c*t gi�m b"i ch� lao ��ng này có th� tìm ���c vi�c làm v�i m�t ch� lao ��ng khác ch� 
trong m�t th�i gian ng*n. Nh�ng các công vi�c không gi#ng nhau; ví d� nh� xét v' ch� �� 
BHXH. Công vi�c b� xáo tr�n c2ng có th� �i �ôi v�i vi�c m�t s# công nhân m	t vi�c làm “t#t” " 
khu v�c chính th�c và cu#i cùng ph�i làm vi�c trong khu v�c không chính th�c. 
#i v�i h., dù có 
bi�t là t ng s# vi�c làm ���c tr� l��ng �ang t!ng lên c2ng không ph�i là m�t ni'm an �i. 

 
i'u không may m*n là �� bi�t tr��c ngành nào có kh� n!ng thu h>p l�i c2ng không ph�i 
d,. Th( cân nh*c tr��ng h�p gia nh�p WTO. Nh1ng cam k�t ��a ra trong quá trình này bao g-m 
r	t nhi'u thay � i v' m�c �� rào c�n th��ng m�i, m�c �� c�nh tranh d�ch v� và ho�t ��ng nói 
chung c�a th� tr��ng. H�n n1a, Chính ph� c2ng có th� ph�n �ng v�i nh1ng thay � i này theo các 
cách khác nhau. Ví d� có th� bù �*p cho vi�c sút gi�m ngu-n thu liên quan ��n th��ng m�i b�ng 
cách nâng cao thu� su	t " nh1ng m5t khác, hay c*t gi�m chi tiêu công, hay nâng cao m�c n� 
công. T	t c� nh1ng �i'u này �'u là c�ng thêm vào nh1ng thay � i khác, nh� nh1ng thay � i liên 
quan ��n cam k�t AFTA. 

Tóm l�i, �ánh giá nh1ng tác ��ng ngành c�a vi�c h�i nh�p toàn c�u sâu h�n nghe có v8 là 
m�t khái ni�m rõ ràng, song trên th�c t� l�i có hàng lo�t c� ch� �nh h�"ng ��n ho�t ��ng kinh 
doanh, và không th� ��a h�t các c� ch� �ó vào trong m�t nghiên c�u duy nh	t. Nhi'u nghiên c�u 
v' h�u qu� c�a vi�c h�i nh�p sâu h�n n1a �ã nh	n m�nh nh1ng c� ch� khác nhau �� xây d�ng 
các “k�ch b�n” h�i nh�p. Và nh1ng h� qu� này �'u r	t có c� s". Nh� v�y, thay vì l�a ch.n m�t 
k�ch b�n ���c �a thích �� suy ra nh1ng tác ��ng mà toàn c�u hóa có th� mang l�i �#i v�i các 
ngành, có l7 nên rút ra bài h.c t� vi�c k�t h�p chúng v�i nhau. 

M�t �ánh giá g�n �ây v' tác ��ng ti'm n!ng c�a vi�c gia nh�p WTO �ã t�p h�p k�t qu� 
c�a kho�ng trên hai ch�c nghiên c�u �ã ���c ti�n hành g�y �ây v' quá trình h�i nh�p c�a Vi�t 
Nam và c# g*ng rút ra ���c m�t s# xu h��ng chung. Nh1ng nghiên c�u này có hai d�ng. M�t 
d�ng r	t quen thu�c v�i các nhà kinh t�, d�a trên mô hình mang tên “mô hình cân b�ng t ng quát 
tính toán ���c” (CGE) �� mô ph&ng tác ��ng c�a nh1ng thay � i v' thu� quan và tr� c	p, cho 
��n nh1ng thay � i v' m�c l��ng, l�i nhu�n trên v#n ��u t� và giá thuê �	t. C#t lõi c�a nh1ng 
mô hình này là k�t h�p các b�ng ��u vào – ��u ra, tóm t*t công ngh� c�a m%i ngành, và mô 
ph&ng th� tr��ng hàng hóa và nhân t# s�n xu	t, mô ph&ng cân b�ng cung c�u �#i v�i t�ng nhân 
t#. M�t d�ng nghiên c�u khác b& qua m#i liên h� gi1a th� tr��ng và các ho�t ��ng, thay vào �ó 
d�a vào ki�n th�c sâu v' t�ng ngành c� th� và các th�c th� ho�t ��ng kinh t� tham gia vào các 
ngành này, �� d� báo xem m�c �� s�n xu	t và vi�c làm c�a các doanh nghi�p này s7 thay � i nh� 
th� nào khi n'n kinh t� ���c m" c(a. 

 H�n m�t ch�c nghiên c�u CGE ���c xem xét trong khuôn kh  �ánh giá t ng quát có 
nhi'u �5c �i�m khác nhau theo cách th�c l�p mô hình n'n kinh t�.  S# l��ng các ngành ���c ��a 
vào phân tích là t� 9 ��n 33, và s# l��ng nhân t# s�n xu	t là t� 2 (v#n và lao ��ng) ��n 14 (bao 
g-m c� các k$ n!ng lao ��ng, v.v.) T ng h�p l�i, h�n m�t ch�c nghiên c�u CGE �ã ��a ra 36 
k�ch b�n cho h�i nh�p toàn c�u c�a Vi�t Nam. H�u h�t các k�ch b�n này �'u có nh1ng thay � i v' 
rào c�n th��ng m�i c�a Vi�t Nam. Tuy nhiên, có 11 nghiên c�u còn cân nh*c nh1ng thay � i v' 
hàng rào th��ng m�i " ngoài n��c, 2 nghiên c�u gi� ��nh có nh1ng thay � i v' m�c �� c�nh 
tranh th� tr��ng, và ba nghiên c�u nói ��n v	n �' công ngh�. Hai ph�n ba s# k�ch b�n ��a ra các 
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bi�n pháp �i'u ch�nh thu� su	t �� bù l�i thi�t h�i v' thu ngân sách c�a Chính ph� liên quan ��n 
th��ng m�i.  

M�t s# xu h��ng chung c2ng n i lên qua vi�c so sánh 36 k�ch b�n ���c rút ra t� các 
nghiên c�u. N�u tin vào k�t qu� c�a nh1ng nghiên c�u này, thì h�i nh�p toàn c�u có th� d3n ��n 
vi�c m" r�ng h�n các ngành d�t may, th��ng m�i và v�n t�i, x!ng d�u và d�u nh�t, và các s�n 
ph)m gi	y. Nh�ng h�i nh�p c2ng có th� làm cho các ngành nh� thi�t b� và máy móc, thi�t b� �i�n, 
d�ch v� cá nhân và ph��ng ti�n giao thông thu h>p l�i m�t cách �áng k� (Hình 12.1). 
#i v�i các 
ngành khác b�c tranh có v8 m� nh�t h�n, các ngành có th� m" r�ng h�n hay co h>p l�i tùy theo 
t�ng k�ch b�n ���c xem xét. 

Nh1ng nghiên c�u ngành cho th	y các ph��ng pháp r	t �a d�ng. Tám nghiên c�u có s( 
d�ng các mô hình cân b�ng b� ph�n, n!m nghiên c�u dùng �i'u tra h� gia �ình và hai nghiên c�u 
dùng ph��ng pháp th�o lu�n nhóm t�p trung.  M�t s# nghiên c�u dùng trên m�t ph��ng pháp. 
Ngoài ra, ph�m vi bao quát c�a các nghiên c�u c2ng r	t khác nhau. Sáu nghiên c�u t�p trung vào 
g�o, ba nghiên c�u ngành d�t, ba nghiên c�u ���ng, hai nghiên c�u ngô, hai cà phê và hai chè. 

#i v�i m�t s# ngành nh� th�y s�n ch� có m�t nghiên c�u. Song c2ng có vài nghiên c�u �' c�p 
t�i vài ngành cùng m�t lúc. 

 
Hình 12.1: Thay � i S�n l��ng theo Ngành do H�i nh�p Toàn c�u 

 
Ngu�n: Theo Martin Rama và Lê Sa Kim (2005).  S# li�u ���c xây d�ng d�a trên t ng s# 36 k�ch b�n 

h�i nh�p qu#c t� t� các mô hình CGE cho Vi�t Nam. 
� cao c�a c�t cho bi�t s# l��ng các k�ch 
b�n r�i vào t�ng nhóm. T	t c� các k�ch b�n không có �� thông tin v' t	t c� các ngành, có ngh4a 
là t ng s# các c�t nói chung là ít h�n 36. 

  

Do t�p trung vào ph�m vi h>p và tr�c ti�p tham v	n v�i các bên liên quan chính, các 
nghiên c�u ngành có xu h��ng cho thông tin chi ti�t h�n v' kh� n!ng tác ��ng c�a h�i nh�p qu#c 
t� sâu h�n. So v�i các mô hình CGE, trong �ó thay � i v' vi�c làm g*n v�i thay � i v' s�n l��ng 

Textile and garments

0

2

4

6

8

10

12

14

16

< -10 %

-10 to -3 %

-3 to -1 %

-1 to 1 %
1 to 3 %

3 to 10 %
> 10 %

Change in output

N
um

be
r 

of
 s

ce
na

rio
s

Trade and freight

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

< -10 %

-10 to -3 %

-3 to -1 %
-1 to 1 %

1 to 3  %
3 to 10 %

> 10 %

Change in output

N
um

be
r 

of
 s

ce
na

rio
s

Equipment and machinery

0

1

2

3

4

5

6

7

< -10 %

-10 to -3 %

-3 to -1 %
-1 to 1 %

1 to 3 %
3 to 10 %

> 10 %

Change in output

N
um

be
r 

of
 s

ce
na

rio
s

Electric and electronic

0

1

2

3

4

5

6

< -10 %

-10 to -3 %

-3 to -1 %

-1 to 1 %
1 to 3 %

3 to 10 %
> 10 %

Change in output

N
um

be
r 

of
 s

ce
na

rio
s



  TÁC �ENG XÃ HEI  

161 

m�t cách t��ng �#i c� h.c (thông qua mô hình ��u vào- ��u ra), m�t s# nghiên c�u ngành cho 
phép �ánh giá ���c các tác ��ng kinh t� và xã h�i. 
i'u này là nh� các nghiên c�u này có kh� 
n!ng phân bi�t ���c tác ��ng �#i v�i các doanh nghi�p khác nhau v' quy mô, công ngh� s( d�ng, 
ho5c m�c �� ho�t ��ng chính th�c. Tuy nhiên, m�t s# nghiên c�u ngành c2ng ph�n ánh m�c �� 
lo ng�i cao v' các tác ��ng xã h�i tiêu c�c, và  m�t s# nghiên c�u th�c s� r	t gi#ng nh� v�n ��ng 
chính sách.  Vì v�y không có gì ng�c nhiên khi th	y �ánh giá c�a các nghiên c�u này v' h�u qu� 
c�a vi�c ti�p t�c h�i nh�p sâu h�n n1a có ph�n tiêu c�c h�n so v�i �ánh giá c�a các nghiên c�u 
CGE (B�ng 12.1). 
 

Nghèo �ói và B�t bình � ng 
 

 Thông qua mô ph&ng các tác ��ng c�a h�i nh�p th��ng m�i �#i v�i m�c l��ng, l�i nhu�n 
trên v#n ��u t� và ti'n thuê �	t, các nghiên c�u CEG c2ng cho phép xác ��nh ���c kh� n!ng tác 
��ng �#i v�i nghèo �ói và b	t bình �9ng. 
� làm ���c nh� v�y, các nghiên c�u d�a vào lo�i hình 
các h� gia �ình có �i'u ki�n nhân t# s�n xu	t khác nhau. Ví d�, các h� nghèo th��ng có lao ��ng 
ít tay ngh' và m�t ít �	t; trong khi �ó các h� giàu h�n th��ng có v#n và các thành viên trong �� 
tu i lao ��ng c�a h. c2ng th��ng có tay ngh'. Nh1ng lo�i hình này ���c xây d�ng d�a theo s# 
li�u c�a �i'u tra h� gia �ình. ; Vi�t Nam, nh1ng nghiên c�u ���c rà soát bao g-m các s# li�u 
���c chia nh&, t� hai nhóm h� gia �ình (nông thôn và thành th�) ��n 20 nhóm h� (theo nhóm 
ph�n m��i thu nh�p, " c� nông thôn và thành th�). 
 

B�ng 12.1: Tác ��ng kinh t� và xã h�i trong m�t s# ngành  

Ngành Tác ��ng kinh t�  Tác ��ng xã h�i  

Ch!n nuôi Tích c�c Không rõ 

Th�y s�n Tích c�c Không rõ 

G�o Tích c�c Tích c�c 

Ngô Không rõ Tiêu c�c 


��ng Tích c�c Tiêu c�c 

Cà phê Tích c�c Không rõ 

Chè Tích c�c Không rõ 

D�t Tiêu c�c Không rõ 

Ngu�n: Theo Martin Rama và Lê Sa Kim (2005). 
 

 Có th� dùng nh1ng thay � i v' giá c� nhân t# s�n xu	t do h�i nh�p sâu h�n ��a ��n �� 
��c tính thay � i t ng thu nh�p theo lo�i hình h� gia �ình. Ví d�, n�u nh� l�i nhu�n trên v#n ��u 
t� t!ng theo m�t t� l� ph�n tr!m th	p h�n so v�i t� l� t!ng l��ng c�a ng��i lao ��ng không có tay 
ngh', thì các h� giàu s7 h�"ng l�i ít h�n (m�t cách t��ng �#i) so v�i các h� nghèo, và b	t bình 
�9ng s7 gi�m xu#ng. M5t khác, n�u nh� l��ng cho lao ��ng không có tay ngh' b� gi�m xu#ng, thì 
nghèo �ói s7 t!ng lên. Nh� v�y, m%i m�t b#i c�nh h�i nh�p toàn c�u v' m5t nguyên t*c có th� g*n 
v�i m�t thay � i v' phân ph#i thu nh�p nói chung, và v' t6 l� nghèo.  

Tuy nhiên, trong nh1ng nghiên c�u v' Vi�t Nam �ã ���c xem xét l�i, các k�t qu� d��ng 
nh� r	t m� h-. 
i'u này là b"i t	t c� giá c� c�a nhân t# s�n xu	t �'u có xu h��ng thay � i theo 
m�t t� l� ph�n tr!m gi#ng nh� nhau (Hình 12.2). Xuyên su#t t	t c� các k�ch b�n h�i nh�p mà ta có 
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th� thu th�p ���c s# li�u, giá c� các nhân t# s�n xu	t có xu h��ng khác nhau theo cùng m�t t� l�. 
Xét b' ngoài, m�c t!ng d� �oán v' l�i nhu�n trên v#n ��u t� d��ng nh� có m�nh h�n m�t chút 
so v�i m�c t!ng l��ng d� �oán. 
#i v�i m�c l��ng, có m�t vài k�ch b�n còn d� �oán không h' 
t!ng. Tuy nhiên s� khác bi�t này có l7 c2ng quá nh& nên không có ý ngh4a. Nh� v�y, nhìn chung 
thì nh1ng nghiên c�u CGE hi�n có v' Vi�t Nam c2ng không cho ta nhìn th	y tr��c ���c thay � i 
l�n nào v' tình tr�ng nghèo �ói hay b	t bình �9ng b*t ngu-n t� vi�c ti�p t�c h�i nh�p toàn  c�u. 
 

Chúng ta có th�c s� bi�t không? 
 

 Nh1ng phân tích trên �ây cho ta c�m giác yên tâm là chúng chính xác v' m5t k$ thu�t, 
nh�ng có l7 s7 an toàn h�n n�u coi các k�t qu� c�a chúng ch� là nh1ng ch� s# khái quát v' các tác 
��ng có th� x�y ra mà thôi, ch� không ph�i là các con s# ��c tính chính xác. M�t h�n ch� c�a 
nh1ng nghiên c�u ki�u này là chúng không có kh� n!ng mô ph&ng ���c tác ��ng c�a vi�c c�nh 
tranh t!ng lên �#i v�i tích l2y v#n và n!ng su	t " c	p �� doanh nghi�p. Gia nh�p WTO s7 mang 
thêm nhi'u công ty n��c ngoài vào ho�t ��ng " Vi�t Nam h�n, và vi�c ti�p c�n nhi'u h�n h�n 
v�i hàng hóa nh�p kh)u c2ng s7 làm ch	t l��ng ngày càng ���c nâng cao. Song nh1ng chuy�n 
bi�n quan tr.ng có th� x�y ra này l�i không h' ���c ph�n ánh trong các nghiên c�u �ã nói " trên. 
Mô hình CGE mà các nghiên c�u này s( d�ng v' c� b�n là các mô hình t4nh, do chúng d�a trên 
s# v#n và công ngh� s�n xu	t c�a m%i ngành nh� trên th�c t�, hay ch� s(a � i chúng trên c� s" 
gi� ��nh phi th� th�c. 

 
Hình 12.2: Thay � i v' l�i nhu�n trên v#n ��u t� và ti'n l��ng 

 
             Ngu�n: Theo Martin Rama và Lê Sa Kim (2005).  Xem Hình 12.1 �� có thêm chi ti�t. 

 
So sánh th�n tr.ng gi1a các k�t qu� k0 v.ng và k�t qu� th�c t�, sau nh1ng tình ti�t h�i 

nh�p th��ng m�i tiêu bi�u nh� Hi�p ��nh M�u d�ch T� do B*c M$, �ã cho th	y m�t �i'u là các 
mô hình CGE không d� �oán ���c nh1ng thay � i ��t bi�n v' xu	t kh)u trong nh1ng ngành 
tr��c �ây không có buôn bán nhi'u v�i th� tr��ng th� gi�i. Ngoài  ra còn có nh1ng nguyên nhân 

Capital

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

< -10 %

-10 to -3 %

-3 to -1 %

-1 to 1 %
1 to 3 %

3 to 10 %
> 10 %

Change in return

N
um

be
r 

of
 s

ce
na

rio
s

Skilled labor

0
1
2
3
4
5
6
7
8

< -10 %

-10 to -3 %

-3 to -1 %
-1 to 1 %

1 to 3 %

3 to 10 %
> 10 %

Change in w age

N
um

be
r 

of
 s

ce
na

rio
s

Unskilled labor

0

1

2

3

4

5

6

7

8

< -10 %

-10 to -3 %

-3 to -1 %

-1 to 1 %
1 to 3 %

3 to 10 %
> 10 %

Change in w ages

N
um

be
r 

of
 s

ce
na

rio
s

 



  TÁC �ENG XÃ HEI  

163 

khác �òi h&i ph�i th�n tr.ng trong m�t n'n kinh t� chuy�n � i nh� Vi�t Nam. M�t trong nh1ng 
tác ��ng quan tr.ng nh	t c�a vi�c gia nh�p WTO là �)y m�nh c�nh tranh trong n��c, giúp hoàn 
thi�n các c� ch� th� tr��ng “bên ngoài biên gi�i”. Nh�ng các mô hình CGE gi� ��nh r�ng th� 
tr��ng trong n��c �ã " trong tr�ng thái c�nh tranh hoàn h�o. Nh1ng khía c�nh �5c thù ��a 
ph��ng trong phát tri�n kinh doanh " Vi�t Nam làm cho gi� ��nh này càng có v	n �' h�n. Gi� 
��nh r�ng tác ��ng c�a h�i nh�p qu#c t� �#i v�i ti'n l��ng c�a lao ��ng không tay ngh' s7 gi#ng 
nhau " t	t c� các vùng là không th�c t�. 

 H�n n1a, các nghiên c�u xem xét " trên ch� t�p trung ch� y�u vào tác ��ng c�a nh1ng 
thay � i v' rào c�n th��ng m�i nh� c*t gi�m thu� hay bãi b& h�n ng�ch, nh�ng nh1ng thay � i 
này d��ng nh� ch9ng th	m vào �âu so v�i thay � i v' giá c� trên th� tr��ng qu#c t�. T� giá g�o, 
cà phê cho ��n giá d�u, s� b	t  n trên th� tr��ng hàng hóa th� gi�i là m�t ngu-n gây bi�n ��ng 
n'n kinh t� quan tr.ng h�n nhi'u �#i v�i Vi�t Nam so v�i vi�c t� do hóa th��ng m�i (Hình 12.3). 
Do h�i nh�p toàn c�u làm cho n'n kinh t� trong n��c h�i nh�p sâu h�n v�i th� tr��ng th� gi�i, 
nh1ng bi�n ��ng v' kinh t� này c2ng c�n ph�i ���c coi là các tác ��ng xã h�i c�a ch��ng trình 
c�i cách. Và d4 nhiên, chúng khó tiên li�u h�n nhi'u so v�i vi�c c*t gi�m thu� hay bãi b& h�n 
ng�ch. 
 

Hình 12.3: Tác ��ng c�i cách so v�i các cú s#c t� bên ngoài  
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   Ngu�n: T� tính, d�a trên s# li�u c�a TCTK và BTM.  Thay � i giá c� " c� 

hai tr�c ���c �o b�ng ph�n tr!m, giai �o�n 2002-2005.  
 


� gi�i quy�t ���c nh1ng tác ��ng x	u có kh� n!ng x�y ra khi ti�p t�c h�i nh�p vào n'n 
kinh t� th� gi�i �òi h&i ph�i có nh1ng c� ch� �#i phó v�i nh1ng �i'u không tiên li�u ���c. 
Nh1ng h�u qu� khó tiên li�u này có th� là m	t vi�c làm trong nh1ng ngành ��t nhiên ph�i �#i m5t 
v�i c�nh tranh kh#c li�t h�n so v�i d� tính; c2ng có th� là t� l� nghèo t!ng lên " m�t vùng chuyên 
canh m�t lo�i cây tr-ng mà giá c� ��t nhiên s�t gi�m. Không th� �oán bi�t ���c tr��c m�t cách 
ch*c ch*n là nh1ng công nhân nào hay vùng nào s7 b� �nh h�"ng. 
i'u này làm cho b�n ch	t v	n 
�' mà các nhà ho�ch ��nh chính sách ph�i �#i m5t c2ng gi#ng nh� v	n �' c�a các nhà b�o hi�m. 
Thay vì c# ph&ng �oán xem m#i nguy h�i ti�p theo s7 di,n ra " �âu, nhi�m v� �5t ra " �ây là ��c 
tính thi�t h�i m�t cách chính xác n�u nh� và khi nào nó x�y ra, và k�p th�i h% tr� m�t cách thích 
�áng. 
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Ph�n -ng nhanh 
 

 Chính ph� có th� dùng m�t s# ph��ng án �� h% tr� trong tr��ng h�p có tác ��ng tiêu c�c 
�#i v�i xã h�i do c�i cách kinh t� gây nên, ho5c ��n thu�n là do các cú s#c bên ngoài. Th�c t�, 
nh1ng ph��ng án này có th� ���c coi là các kh� n!ng b  sung cho ch��ng trình h�i nh�p toàn 
c�u. Tuy nhiên, không ph�i ph��ng án nào c2ng mang l�i hi�u qu� gi#ng nhau, do v�y c�n ph�i 
th�o lu�n xem chúng s7 ho�t ��ng nh� th� nào và nh1ng hàm ý c�a chúng là gì. 

 Ph��ng án th� nh	t là t�p trung vào các công c� chính sách th��ng m�i. Trên th�c t�, 
ph��ng án này có ngh4a là ��a ra các bi�n pháp an toàn trong các cam k�t gia nh�p WTO. Ví d� 
nh� �àm phán m�c thu� quan cao h�n �#i v�i nh1ng m5t hàng nông s�n ���c cho là d, b� �nh 
h�"ng b	t l�i trong c�nh tranh v�i n��c ngoài, và vi�c s�n xu	t m5t hàng �ó �óng vai trò c!n b�n 
�� ��m b�o ���c sinh k� cho ng��i nghèo. Ho5c c# g*ng gi1 h�n ng�ch thu� quan, �ánh thu� cao 
h�n khi nh�p kh)u v��t qua ng�:ng nh	t ��nh. M5c dù v' m5t k$ thu�t là có th� làm ���c, song 
ph��ng án này có th� s7 gây r	t t#n kém cho Vi�t Nam. Khi không bi�t ���c chính xác là nh1ng 
ngành nào s7 c�n b�o v�, có l7 s7 c�n ph�i ��a ra nhi'u ngành. 
i'u này �-ng ngh4a v�i vi�c s7 
ph�i th&a hi�p �áng k� " các ngành khác v�i các �#i tác �àm phán, n�u mu#n ��t ���c s� �ng h� 
c�a h. �#i v�i vi�c gia nh�p WTO. H�n n1a, các công c� chính sách th��ng m�i c2ng không ph�i 
là các công c� tái phân ph#i �5c bi�t hi�u qu�, và chúng c2ng có nguy c� gi�m b�t tác ��ng c�a 
gia nh�p WTO �#i v�i hi�u qu� c�a n'n kinh t� . Chính vì v�y mà ph��ng án ��u tiên này không 
th�c s� h	p d3n l*m. 

 Ph��ng án th� hai là t�p trung vào doanh nghi�p, b�ng cách d�a vào các công c� chính 
sách ngành. Ví d�, b�ng cách dùng tr� c	p c�a Chính ph� �� h% tr� cho các doanh nghi�p hay 
ngành nào khó �#i phó ���c v�i tình hình gia t!ng ��t bi�n hàng nh�p kh)u, ho5c ph�i �#i m5t 
v�i các nhà cung �ng có hi�u qu� h�n trên th� tr��ng ngoài n��c. Khác v�i ph��ng án tr��c, 
ph��ng án này ��n gi�n là không kh� thi. Các quy t*c c�a WTO v' tr� c	p c� b�n �ã trói tay 
Chính ph�, làm cho Chính ph� không th� th�c hi�n các kho�n chuy�n giao làm vi ph�m nguyên 
t*c �ãi ng� qu#c gia. 

 Ph��ng án th� ba là t�p trung vào nh1ng ng��i lao ��ng b� m	t vi�c làm. 
ây chính là 
công vi�c c�a m�ng l��i an sinh xã h�i cho lao ��ng c�a các DNNN b� x�p vào di�n dôi d�. Qu$ 
này �ã ho�t ��ng ���c ba n!m và h% tr� cho trên 100.000 ng��i (B�ng 12.2). Các công nhân b� 
m	t vi�c làm ���c thanh toán ti'n tr� c	p thôi vi�c tr.n gói t��ng ���ng v�i thi�t h�i v' thu nh�p 
mà h. ph�i ch�u. Vi�c làm này mang l�i m�c �� hài lòng t��ng �#i cao v' kho�n tr� c	p ���c 
nh�n, nh� �ã th	y qua hai cu�c �i'u tra theo dõi các công nhân b� m	t vi�c. 

 

B�ng 12.2: M�ng l��i an sinh cho lao ��ng d� th�a t� các DNNN 

Ch� s#  2002 2003 2004 2005 T ng 

T ng chi (t� �-ng) 29 533 1.299 1.466 3.327 

S# công nhân ���c tr� c	p (ng��i) 1.147 18.445 43.659 46.815 110.066 

DNNN tham gia (s#) 34 453 873 868 2.228 

Tr� c	p (tri�u �-ng/ng��i lao ��ng) 25,5 28,9 29,8 31,3 30,2 

S# ng��i ���c tr� c	p trên m�t 
DNNN (ng��i) 33,7 40,7 50,0 53,9 49,4 

Ngu�n: D�a trên s# li�u c�a BTC.  S# li�u n!m 2005 tính cho chín tháng ��u n!m. S# li�u v' tr� 
c	p ���c báo cáo là s# trung bình trong s# t	t c� các lao ��ng b� c*t gi�m. 
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 B�n thân s� t-n t�i c�a m�ng l��i an sinh xã h�i này có ngh4a là ph��ng án th� ba �ã 
ho�t ��ng có hi�u qu� " Vi�t Nam. Câu h&i �5t ra là li�u có c�n làm nhi'u h�n nh� v�y hay 
không. V�i tình hình các ngành ���c b�o v� nhi'u nh	t, c2ng có ngh4a là d, t n th��ng nh	t khi 
h�i nh�p qu#c t�, là nh1ng ngành mà nhà n��c �óng vai trò ch� ��o, thì câu tr� l�i có l7 là không. 
H�n n1a, m" r�ng thêm m�ng l��i an sinh xã h�i �� bao quát c� ng��i lao ��ng trong khu v�c t� 
nhân có th� s7 t#n kém ghê g�m ��n m�c không kh� thi, vì m�c tr� c	p hào phóng cho ng��i lao 
��ng. Công nhân trong khu v�c t� nhân có vi�c làm chính th�c s7 ���c nh�n tr� c	p thôi vi�c 
trong tr��ng h�p m	t vi�c làm, tr� c	p này do ng��i s( d�ng lao ��ng thanh toán. 
ây là cách 
làm t��ng �#i hi�u qu� �� h% tr� thu nh�p cho nh1ng ng��i m	t vi�c làm " m�t qu#c gia có trình 
�� phát tri�n nh� Vi�t Nam. Nh� v�y có th� cho r�ng không c�n làm thêm gì nhi'u v' m5t này. 

 Cu#i cùng, ph��ng án th� t� là t�p trung h% tr� cho các t�nh, n�u nh� h. ph�i ch�u thi�t 
h�i nhi'u h�n do nh1ng cú s#c t� ngoài, ho5c ��n gi�n là h. b� t�t h�u trong khi các n�i khác �'u 
phát tri�n m�nh. Tr� c	p ngân sách nh*m vào các khu v�c ��a lý (ng��c l�i so v�i doanh nghi�p) 
là phù h�p v�i quy t*c c�a WTO. H�n n1a, do tính ch	t t�p trung theo ��a lý c�a m�t s# lo�i cây 
tr-ng, kh� n!ng là m�t s# t�nh s7 c�m th	y tác ��ng tiêu c�c m�nh h�n so v�i các t�nh khác. Vi�t 
Nam �ang có m�t c� ch� hi�u qu� �� �i'u ti�t ngu-n l�c ngân sách t� t�nh giàu sang cho nh1ng 
t�nh nghèo h�n.  C� ch� này k�t h�p ph�n doanh thu thu� mà các t�nh ���c gi1 l�i, kho�n cân �#i 
t� ngân sách trung ��ng do Qu#c h�i phân b , chi tiêu cho các công trình h� t�ng c� s" quy mô 
l�n, và kinh phí t� các ch��ng trình m�c tiêu qu#c gia. K�t qu� c�a c� ch� này là ngu-n l�c �ã 
���c tái phân b  m�nh m7 gi1a các t�nh trong nh1ng n!m g�n �ây. Và vi�c tái phân b  này �ã 
���c ch�ng minh là có hi�u qu� trong vi�c gi�m nghèo (Hình 12.4). 

 

Hình 12.4: Tr� c	p ngân sách cho các t�nh và gi�m nghèo  
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Ngu�n:  T� tính d�a trên s# li�u c�a TCTK, BTC và BKH
T. Các ���ng 

mô t� gi�m t� l� nghèo �i �ôi v�i phân b  ngân sách ròng m�t 
tri�u �-ng m�t ng��i, tùy theo t� l� nghèo ban ��u c�a t�nh. Tác 
��ng ���c ��c tính �#i v�i nh1ng thay � i v' t� l� nghèo gi1a các 
n!m 2002 và 2004, dùng s# li�u phân b  n!m 2003 và �#i chi�u 
v�i nh1ng �5c �i�m khác c�a t�nh.  T� l� nghèo ban ��u là c�a 
n!m 1998. 
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 M�c �� phân b  ngân sách cho m%i t�nh thay � i theo t�ng n!m. M�t s# c	u ph�n trong 
�ó nh� ��u t� c� s" h� t�ng quy mô l�n là khó �i'u ch�nh trong th�i gian ng*n. Nh�ng cân �#i 
ngân sách thì ���c xác ��nh theo t�ng n!m m�t, nh� m�t ph�n c�a ngân sách. Có m�t s# ��nh 
m�c phân b  ngân sách ���c áp d�ng �#i v�i các kho�n cân �#i. Hi�n nay do Vi�t Nam �ang ti�n 
t�i áp d�ng ph��ng pháp �ánh giá nghèo �áng tin c�y h�n, có th� �i'u ch�nh nh1ng ��nh m�c này 
�� ��a ���c t� l� nghèo vào trong các tham s#. Làm nh� v�y có th� ��m b�o là nh1ng t�nh khó 
kh!n h�n s7 ���c h% tr� nhi'u h�n (m5c dù trong tr��ng h�p này ph�i l�u ý �� không th�"ng cho 
c� quan ch�c n!ng c�a t�nh, tránh ��a ra nh1ng y�u t# khuy�n khích tiêu c�c). Tuy nhiên có th� 
có tr��ng h�p là kho�n h% tr� không th� ��i ��n h�t c� chu trình ngân sách. 
� chu)n b� cho 
nh1ng tr��ng h�p này, có th� l�p ra m�t qu$ d� phòng trong ngân sách, trong �ó các ngu-n l�c 
d� phòng s7 ���c phân b  tùy theo tình hình kh)n c	p cho nh1ng t�nh b� bão l�t. 
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