Di!n "àn Doanh Nghi#p Vi#t Nam
Hà N$i, Vi#t Nam
Ngày 29 tháng 05 n%m 2012
Phát bi&u c'a ông Mark Gillin, Phó Ch' T(ch AmCham Vi#t Nam
Tôi hân h!nh "#$c phát bi%u v& quan "i%m c'a AmCham v& môi tr#(ng ")u t# t!i Vi*t Nam. Xin c+m
,n B- K. ho!ch và /)u t#, v0i s1 h2 tr$ c'a Ngân hàng Th. gi0i (WB) và T3 ch4c Tài chính Qu5c t.
(IFC), c6ng nh# các ",n v7 "8ng t3 ch4c nh# Ban Th# k9 m0i c'a Di:n "àn Doanh nghi*p Vi*t Nam,
Phòng Th#,ng m!i và Công nghi*p Vi*t Nam và Hi*p h-i Th#,ng m!i Châu Âu, "ã h2 tr$ trong công
tác t;p h$p các nhà lãnh "!o chính ph' ".n tham d1 bu3i th+o lu;n c+i thi*n môi tr#(ng kinh doanh
nh<m thúc "=y phát tri%n kinh t. xã h-i Vi*t Nam.
Th#,ng m!i và các l>nh v1c liên quan ".n ")u t# n#0c ngoài mang ".n nhi&u vi*c làm và thu nh;p,
doanh thu thu., xu?t kh=u và ngo!i h5i, chuy%n giao công ngh*, và góp ph)n "7nh h#0ng chi.n l#$c
phát tri%n kinh t., xã h-i cho Vi*t Nam nh<m công nghi*p hóa, hi*n "!i hóa và toàn c)u hóa. /i&u "@c
bi*t quan trAng là vai trò c'a v5n ")u t# tr1c ti.p FDI "#$c tính ".n trong Di:n "àn Doanh nghi*p Vi*t
Nam, khi mà các doanh nghi*p có v5n FDI "ã "óng góp 42% t3ng s+n l#$ng công nghi*p c'a Vi*t
Nam1 và 59% t3ng s+n l#$ng xu?t kh=u c'a Vi*t Nam nBm 20112.
Hi*n "ang có m-t s5 l>nh v1c mà môi tr#(ng ")u t# c)n ph+i c+i ti.n "% nâng cao kh+ nBng c!nh tranh
c'a Vi*t Nam. Trong "i&u ki*n th(i gian gi0i h!n chúng ta có ngày hôm nay, tôi sC t;p trung vào hai
l>nh v1c "ang "#$c l#u tâm m-t cách "@c bi*t: c+i cách doanh nghi*p nhà n#0c và d1 th+o sDa "3i
Lu;t Lao "-ng, c6ng nh# nêu b;t quan "i%m tích c1c mà các công ty h-i viên AmCham có "#$c tE
môi tr#(ng kinh doanh.
T)ng quan v* môi tr+,ng -.u t+
Th+/ng m0i Vi#t Nam – Hoa K1, 2001 – 2020e
Cùng v0i s1 h2 tr$ c'a chính ph' Vi*t Nam và h$p tác
c'a AmCham trong l>nh v1c kinh doanh, th#,ng m!i
song ph#,ng giFa hai n#0c Vi*t Nam và Hoa KG "ã
tBng "áng k% trong m#(i nBm qua: tE 1,5 tH "ô la MI
trong nBm 2001, khi Hi*p "7nh Th#,ng m!i Song
ph#,ng (BTA) có hi*u l1c (tháng 12/2001), ".n 9,7 tH
"ô la MI vào nBm 2006, khi Vi*t Nam gia nh;p WTO và
Quan h* Th#,ng m!i Bình th#(ng V>nh vi:n v0i Hoa KG
(tháng 12/2006); và h,n 22 tH "ô la MI vào nBm 2011.
Chúng tôi t1 tin r<ng giá tr7 th#,ng m!i song ph#,ng có
th% "!t ".n 44 tH "ô la MI vào nBm 2020, giúp Vi*t Nam
trJ thành m-t trong nhFng "5i tác th#,ng m!i và ")u t#
quan trAng nh?t c'a Hoa KG.
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http://www.amchamvietnam.com/4220
http://www.amchamvietnam.com/4214

Ngoài vi*c tBng tr#Jng m!nh mC trong l>nh v1c th#,ng m!i, s1 gia tBng kho+ng 17% trong nBm 2011
so v0i nBm 2010 cho th?y các nhà ")u t# n#0c ngoài, "@c bi*t là các công ty MI, vKn "ánh giá m-t
cách tích c1c v& c, h-i t!i Vi*t Nam. Các nhà ")u t# FDI hi*n t!i "ã tBng giá tr7 ")u t# c'a hA t!i Vi*t
Nam lên 3.1 tH "ô la MI trong nBm 2011, tBng 1.7 l)n so v0i nBm 2010, "i&u này cho th?y s1 hài lòng
c'a hA dành cho môi tr#(ng ")u t# t!i Vi*t Nam.
M-t s5 t;p "oàn "a qu5c gia hàng ")u, t;p trung vào ngành hàng tiêu dùng nhanh, "ã ")u t# thêm tE
200 – 500 tri*u "ô la MI tE m2i công ty vào Vi*t Nam, là th7 tr#(ng phát tri%n nhanh nh?t trên th. gi0i.
S5 li*u này "#$c ghi nh;n r-ng rãi và báo cáo th#(ng kG trên báo chí.3
H,n nFa, FDI c'a MI vào ngành s+n xu?t hi*n "!i t!o ra giá tr7 thBng d# cao c6ng "ang tBng, dKn ")u
là vi*c ")u t# 1 tH "ô la MI c'a Intel cho nhà máy lLp ráp và ki%m tra t!i Khu Công Ngh* Cao Sài Gòn4
và m-t s5 ")u t# nhM lN khác. Hi*n nay, AmCham "ã thành l;p “Oy ban S+n xu?t” v0i kho+ng 20 công
ty thành viên tham gia ".n tE các ngành có liên quan ".n “S+n xu?t Hi*n "!i”. NhFng công ty này "ã
r?t thành công, và sLp t0i còn h,n th. nFa: Có m-t công ty "ã ".n Vi*t Nam cách "ây 5 nBm "ang có
s5 l#$ng nhân công g)n 1.000 ng#(i, giá tr7 xu?t kh=u kho+ng 50 tri*u "ô la MI / nBm, và "ang tìm
vùng "?t m0i "% mJ r-ng s+n xu?t vì hA kG vAng tình hình s+n xu?t kinh doanh c'a hA sC tBng g?p 3
l)n trong 3 – 5 nBm t0i. Công ty h-i viên Amcham Jabil vEa m0i làm l: "-ng th3 "% xây d1ng nhà máy
v0i giá tr7 ")u t# 70 tri*u "ô la MI t!i Khu Công ngh* cao Sài Gòn, sau 5 nBm ho!t "-ng thành công t!i
m-t nhà máy "#$c thuê l!i.5
FDI t0i Vi#t Nam, 2010 – 2011 (t2 -ô la M3)
Tuy nhiên, chúng tôi d#(ng nh# "ang ph+i "5i m@t v0i
s1 "ình tr* trong quá trình chuy%n giao tE FDI liên quan
!"n Hoa K# bJi “các nhà máy "5i tác”, ch' y.u tE Hàn
Qu5c và /ài Loan, v.v…vào ho!t "-ng t!i Vi*t Nam
tr#0c và sau khi Hi*p /7nh Th#,ng M!i Song Ph#,ng
Vi*t Nam – Hoa KG có hi*u l1c vào tháng 12 nBm 2001 "% s+n xu?t hàng tiêu dùng có giá tr7 th@ng d#
th?p, ".n “Làn sóng Th4 Ba” c'a các công ty FDI Hoa K# trong các nhà máy “s+n xu?t hi*n "!i”
chuyên s+n xu?t nhFng s+n ph=m có giá tr7 th@ng d# cao "% xu?t kh=u sang Hoa KG và các th7 tr#(ng
qu5c t..
Theo CPc /)u T# N#0c Ngoài, 6 trong nBm 2011, t3ng s5 v5n d1 án ")u t# m0i "Bng k9 và d1 án
"Bng k9 tBng v5n ")u t# "!t 14.7 tQ "ô la MI, gi+m 24% so v0i nBm 2010. M-t l#u 9 tích c1c là d1 án
tBng v5n ")u t# "!t 3.1 tQ "ô la MI, tBng 1.65 l)n so v0i cùng kG nBm 2010 (1.89 tQ), "i&u này cho th?y
các nhà ")u t# n#0c ngoài "ánh giá cao môi tr#(ng ")u t# c'a Vi*t Nam; tuy nhiên, d1 án FDI m0i
gi+m, gi+m kho+ng 34% so v0i cùng kG nBm 2010.
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"Coca-Cola ")u t# thêm 200 tri*u "ô la MI vào Vi*t Nam"
http://www.amchamvietnam.com/?id=3143
"PepsiCo ")u t# thêm $250 tri*u "ô la MI, mJ nhà máy th4 6 t!i Vi*t Nam "http://www.amchamvietnam.com/3938
"Crown mJ r-ng s+n xu?t nu0c gi+i khát t!i Vi*t Nam " tBng thêm 1.5 tH lon/nBm nâng t3ng s+n lu$ng lên 4.7 tH lon /nBm
http://www.amchamvietnam.com/?id=4312
"Cargill nâng t3ng s+n l#$ng g?p "ôi tE 750,000 t?n nBm 2012 lên ".n 1.5 tri*u t?n nBm
2015"http://en.baomoi.com/Info/Cargill-Vietnam-still-leading-the-way/5/245545.epi
"P&G cam k.t nhà máy th4 hai," ")u t# "!t g)n 200 tri*u "ô la MI http://www.amchamvietnam.com/?id=4162
"Honeywell b3 nhi*m ch' t7ch c'a t;p "oàn t!i Vi*t Nam" http://www.amchamvietnam.com/?id=4637và
http://honeywell.com/sites/cn/News/Documents/Honeywell%20Vietnam%20Overview%20-%2020110627.pdf
4
http://www.youtube.com/watch?v=nNVT0qMZE48&feature=related
5
http://daidung.com.vn/en/projects/chi-tiet/75/jabil-vietnam.html and http://trungdung.vn/jabil-vietnam-factory/
6

http://www.amchamvietnam.com/5241 : FDI t!i Vi*t Nam nBm 2011
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Và vào tháng Hai nBm 2012, Ch4 S5 Ni*m Tin FDI, "#$c công b5 bJi công ty t# v?n qu+n l9 toàn c)u
AT Kearney d1a trên kh+o sát hàng nBm c'a các công ty toàn c)u v0i h,n 2 nghìn tH "ô la MI trong
doanh thu hàng nBm, cho th?y Vi*t Nam là qu5c gia châu Á duy nh?t r0t h!ng trong b+ng x.p h!ng, tE
v7 trí th4 12 trong nBm 2010 xu5ng v7 trí th4 14 vào nBm 2011.7 Trong khi "ó Indonesia "ã tBng h!ng tE
v7 trí th4 20 trong nBm 2010 lên v7 trí th4 9 nBm 2011, và v5n ")u t# n#0c ngoài "!t m4c kH lPc 19,3 tH
"ô la MI, g?p "ôi nBm tr#0c. Ngoài ra, Malaysia c6ng tBng h!ng tE v7 trí th4 21 lên v7 trí th4 10. Vì v;y,
rõ ràng Vi*t Nam có m-t s5 "5i th' c!nh tranh m!nh mC v& FDI trong ASEAN.
Trong nhFng nBm g)n "ây, cùng ph5i h$p v0i VCCI và các hi*p h-i doanh nghi*p khác t!i Di:n /àn
Doanh Nghi*p Vi*t Nam, AmCham "ã trình lên chính ph' Vi*t Nam m-t s5 ki.n ngh7, bao g8m ki.n
ngh7 v& Lu;t Lao /-ng sDa "3i và các v?n "& v& M4c L#,ng T5i Thi%u, Lu;t Ki%m Soát Giá, Ngh7 /7nh
46 và Gi?y Phép Lao /-ng cho Ng#(i N#0c Ngoài, các v?n "& v& ChBm Sóc Y T., Lu;t An Toàn
Th1c Ph=m, Bán Hàng /a Cáp, Giá /i*n và K. Ho!ch Phát Tri%n NBng L#$ng. Ph+n h8i cho nhFng
ki.n ngh7 này ch#a "#$c tích c1c nh# nhFng ki.n ngh7 tr#0c "ây c'a chúng tôi trong giai "o!n tE nBm
2002-2008 liên quan ".n vi*c phát tri%n lành m!nh th#,ng m!i d*t may giFa Vi*t Nam và Hoa KG.
T#,ng t1 nh# v;y, có nhi&u ki.n ngh7 tE các t3 ch4c qu5c t. v& xúc ti.n ")u t# và chi.n l#$c c!nh
tranh cho Vi*t Nam,8 nh#ng nhFng ph+n h8i cho nhFng ki.n ngh7 này c6ng ch#a tích c1c lLm. Trong
khi có nhi&u lãnh "!o Vi*t Nam "8ng 9 v0i s1 phân tích và các chi.n l#$c "#$c ki.n ngh7, thì d#(ng
nh# còn thi.u vi*c khJi x#0ng vi*c làm th. nào "% th1c hi*n chi.n l#$c: “Vi*t Nam nên bLt ")u tE
"âu, và làm nh# th. nào, vKn còn là m-t câu hMi.” 9
Nguy c, này không chQ "em ".n cho Vi*t Nam s1 th?t b!i trong quá trình ti.n lên là qu5c gia có thu
nh;p ng#(i dân "!t m4c trung bình, “s+n xu?t hi*n "!i”, và kinh t. d7ch vP, mà còn cho th?y r<ng
không có kh+ nBng c!nh tranh ngay c+ trong vai trò “nhà máy "5i tác” s+n xu?t các s+n ph=m tiêu dùng
có giá tr7 th@ng d# th?p so v0i nhFng th7 tr#(ng m0i n3i lên và s+n ph=m c, b+n nh# Myanmar10 (dân
s5 = ~ 60 tri*u; thu nh;p ")u ng#(i GDP = ~ $700/nBm) và Bangla Desh11. /i&u này có th% dKn ".n
m-t s1 m?t mát FDI hi*n t!i và hàng tri*u công Bn vi*c làm t!i Vi*t Nam.
Vì v;y, "% k.t lu;n nh;n "7nh c'a chúng tôi v& môi tr#(ng ")u t# tr#0c khi chuy%n sang hai v?n "&
chính, hãy cho phép tôi nói r<ng AmCham vKn tin t#Jng vào s1 tích c1c c'a môi tr#(ng ")u t# giành
cho công ty h-i viên c'a chúng tôi trong nhFng nBm qua. Tuy nhiên, chúng tôi r?t quan tâm ".n môi
tr#(ng h#0ng t0i t#,ng lai, "@c bi*t là v?n "& sDa "3i lu;t Lao "-ng và ti.n "- r?t ch;m trong c+i cách
các Doanh Nghi*p Nhà N#0c.
S6a -)i Lu7t Lao -$ng • Quan h# công nghi#p
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http://www.amchamvietnam.com/5286
Sustaining Vietnam’s Growth: The Productivity Challenge (McKinsey Global Institute) Feb 2012;
Summary: World Bank Update on Vietnam’s Economic Development, Dec 6, 2011;
World Bank Vietnam development report 2012 : market economy for a middle-income Vietnam, Dec 6, 2011;
ILO Vietnam Industrial Relations and Labour Code Reform Project: Final Evaluation, Aug 2, 2011;
Vietnam Competitiveness Report, 2010 – Michael Porter, et. al. Nov 20, 2010;
Prime Minister’s Official Letter: Time to take stock of foreign direct investment, May 20, 2008;
UNCTAD Investment Policy Review of Vietnam initiative, Nov 2007 ~ Oct 2008;
OECD Policy Framework for Investment (Executive Summary), Feb 14, 2008
9
http://www.amchamvietnam.com/5301
11
http://www.amchamvietnam.com/?5337 “Tìm cách "% vC m-t b4c tranh FDI t5t h,n (VIR): “Chúng tôi "ang có k. ho!ch mJ r-ng kinh
doanh t!i Myanmar vì "ây là qu5c gia có n&n chính tr7 3n "7nh, giá nhân công rN h,n Vi*t Nam, Bên c!nh "ó, t!i Vi*t Nam, nhFng khó khBn
trong vi*c ti.p c;n v5n và các chính sách kinh t. v> mô không 3n "7nh v& thu. và "?t "ai hi*n nay gây r?t nhi&u khó khBn”. Theo th5ng kê tE
T3 ch4c Ngo!i th#,ng Nh;t B+n (Jetro) cho r<ng t3ng s5 d1 án FDI c'a Nh;t B+n 2008-2011 t!i Thái Lan 1393, Indonesia 1045 và t!i Vi*t
Nam 572 http://www.amchamvietnam.com/5391 Myanmar: “con h3” k. ti.p? Trung tâm cho các ngành s+n xu?t chi phí th?p (BusinessWeek)
12
http://www.amchamvietnam.com/?id=5390 “Bangla Desh: /i%m nóng c'a ngành d*t may?” (McKinsey)
8
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Ngày 24 tháng 3 nBm 2012, VCCI - thành ph5 H8 Chí Minh t3 ch4c m-t cu-c hAp v0i B- Lao "-ng Th#,ng binh và Xã h-i, và Oy ban các v?n "& Xã h-i c'a Qu5c h-i cho các hi*p h-i ngành ngh&, hi*p
h-i doanh nghi*p n#0c ngoài, các qu+n l9 nhà máy và công ty "% th+o lu;n v& d1 th+o m0i nh?t c'a
Lu;t Lao "-ng sDa "3i. AmCham và các công ty h-i viên "ã "#$c tham gia tham v?n v& quan h* công
nghi*p và v?n "& sDa "3i Lu;t Lao "-ng tE nBm 2008, và "ã tham d1 g)n 40 cu-c hAp v& ch' "& này
trong h,n b5n nBm qua, bLt ")u tE sau khi các cu-c "ình công lan r-ng có b!o l1c x+y ra ch' y.u J
các nhà máy FDI t!i Khu v1c kinh t. trAng "i%m phía Nam, và nhFng m5i quan tâm c'a các công ty
FDI và các hi*p h-i doanh nghi*p Vi*t Nam ".n chính ph'.
NBm 2008, Quy.t "7nh s5 1129/QD-TTg c'a Th' t#0ng ngày 18/08/2008 (“Prime Minister’s Decision
1129/QD-TTg, 18 Aug 08”) v& K. Ho!ch Hành /-ng "% th1c hi*n ChQ Th7 s5 22-CT/CW, ngày
05/06/2008 c'a Ban Bí th# Trung #,ng /+ng (“Directive No. 22-CT/CW, 5 Jun 2008 of the Secretariat
of the Party Central Committee”) ban hành khuôn kh3:
“ … tBng c#(ng công tác lãnh "!o, chQ "!o vi*c xây d1ng quan h* lao "-ng hài hòa, 3n
"7nh và ti.n b- trong doanh nghi*p. /% ch' "-ng hoàn thi*n môi tr#(ng pháp l9 h#0ng
ho!t "-ng "ình công t!i các doanh nghi*p di:n ra trong khuôn kh3 pháp lu;t, b+o "+m
quuy&n và l$i ích h$p pháp trên c, sJ th1c hi*n quan h* lao "-ng hài hoà, 3n "7nh môi
tr#(ng ")u t# và tr;t t1 xã h-i, Th' T#0ng Chính Ph' yêu c)u các B-, ngành liên quan
và các "7a ph#,ng tri%n khai th1c hi*n ChQ th7 b<ng cách th1c hi*n k. ho!ch hành "-ng
"#$c bLt ")u v0i vi*c rà soát, sDa "3i, b3 sung B- Lu;t Lao /-ng và các vBn b+n h#0ng
dKn th1c hi*n.“
Nhìn l!i n-i dung phiên b+n c'a d1 th+o sDa "3i Lu;t Lao /-ng ngày 18/03/2012, chúng ta ph8i k9t
lu7n r:ng nó s; không -0t -+<c các m=c tiêu c'a ChQ th7 22 và Quy.t "7nh 1129 c'a Th' t#0ng
Chính ph'
Ví dP, AmCham và t?t c+ các hi*p h-i doanh nghi*p, c+ Vi*t Nam lKn n#0c ngoài "&u nh?t trí "& ngh7
hai quy "7nh trong lu;t v& làm thêm gi( và nghQ thai s+n c)n "#$c sDa "3i "% phù h$p v0i tiêu chu=n
qu5c t., theo "& ngh7 c'a T3 ch4c Lao "-ng Qu5c t., nh<m nâng cao tính c!nh tranh v0i các qu5c gia
láng gi&ng "ang có s1 c!nh tranh v& FDI v0i Vi*t Nam.
Tuy nhiên, các ki.n ngh7 c'a chúng tôi v& làm thêm gi( và nghQ thai s+n12 giúp Vi*t Nam tBng tính c!nh
tranh nh# là m-t "i%m ".n c'a FDI "ã không "#$c "& c;p trong d1 th+o sDa "3i Lu;t Lao /-ng ngày
18/03. Thay vào "ó, làm thêm gi( vKn giF J m4c 200 gi( m2i nBm, và hai l1a chAn nghQ thai s+n 5
ho@c 6 tháng m2i nBm.
NhFng quy "7nh này h!n ch. tính linh ho!t và làm gi+m nBng su?t c'a các nhà máy nói riêng, và Vi*t
Nam nói chung. Chúng tôi c)n ph+i nh;n ra r<ng các “t!i Vi*t Nam, ngành công nghi*p chi.m tH trAng
cao trong t3ng s+n ph=m qu5c n-i (GDP) nBm 2009 (42%) có tBng tr#Jng nBng su?t trung bình hàng
nBm là 0 giFa 2007 và 2009. S1 thi.u hPt trong tBng tr#Jng nBng su?t lao "-ng gi0i h!n mPc tiêu c+i
thi*n "i&u ki*n lao "-ng13 “N.u không có s1 giáo dPc ")y "' và kI nBng c'a l1c l#$ng lao "-ng, Vi*t
Nam có th% b7 r,i vào cái bKy nBng su?t th?p, sC c+n trJ kh+ nBng c!nh tranh trong th7 tr#(ng toàn c)u
r?t "ông "úc. Nâng c?p và tBng c#(ng kI nBng c6ng nh# c+i thi*n "ào t!o ..., là m-t "i&u c)n thi.t "%

12

Phát bi%u c'a AmCham t!i H-i Ngh7 Các Nhà SD DPng L!o /-ng Qu5c Gia v& vi*c sD "3i Lu;t Lao /-ng, ngày 24/10/2010
http://www.amchamvietnam.com/5063
14
Xu h#0ng vi*c làm Vi*t Nam 2010, trang xv và trang 21, Trung Tâm Qu5c Gia v& D1 "oán Th7 Tr#(ng Vi*c Làm và Thông
tin, BLDTBXH
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"+m b+o nBng su?t cao h,n, vi*c làm có thu nh;p ngày càng tBng, và phát tri%n kinh t. trong ngLn h!n
và dài h!n”.
Có r?t nhi&u quy "7nh t#,ng t1 nh# v;y trong d1 th+o sDa "3i Lu;t Lao "-ng ngày 18/03 sC làm cho
th7 tr#(ng lao "-ng Vi*t Nam không có s4c c!nh tranh.
Tóm l!i, AmCham chúng tôi có ngh>a vP "% nói r<ng chúng tôi r>t th>t v?ng v@i k9t qu8 c'a nhFng
nBm tháng n2 l1c h$p tác c'a chúng tôi v& vi*c chQnh sDa B- lu;t Lao "-ng.
B- lu;t lao "-ng sDa "3i c'a Vi*t Nam và môi tr#(ng quan h* công nghi*p sC có tác "-ng l0n ".n FDI
hi*n t!i và t#,ng lai. Nh# "ã "& c;p J trên, d1 án FDI m0i trong nBm 2011 gi+m 26% so v0i nBm
2010. Và Vi*t Nam "ang m?t "i c, h-i thu hút FDI trong l>nh v1c s+n xu?t hi*n "!i cho các n#0c láng
gi&ng, chRng h!n nh# Indonesia, Malaysia, trong khi các ngành s+n xu?t có giá tr7 th@ng d# th?p h,n
có th% "i ".n Bangladesh, và, trong t#,ng lai, Myanmar.
Tái c>u trú doanh nghi#p nhà n+@c
SC không ai ng!c nhiên khi nghe r<ng Vi*t Nam c)n t;p trung vào các thách th4c "ang n3i lên, "@c bi*t
là tái c?u trúc doanh nghi*p nhà n#0c (SOEs), và các ch#,ng trình ")u t# công, khi h)u h.t quI dành
cho các ch#,ng trình này tE Ngân hàng Th. gi0i (WB), Ngân hàng Phát tri%n Châu Á (ADB), Ngân
hàng H$p tác Qu5c t. Nh;t, và các ngu8n ODA, J m4c kho+ng 4 tH "ô la / nBm. Và các nhà tài tr$ có
m-t trách nhi*m "@c bi*t "% khuy.n khích và h2 tr$ c+i cách các doanh nghi*p nhà n#0c.
Chúng tôi "8ng 9 v0i phân tích c'a Ngân hàng Th. Gi0i trong b+n tin Update tháng 12/2011 v& Phát
Tri%n Kinh T. c'a Vi*t Nam. "Câu hMi "@t ra là làm th. nào "% nâng cao hi*u qu+ ")u t# công, và hoàn
thi*n tính minh b!ch, "ó là "i&u c)n thi.t "% h2 tr$ Vi*t Nam ti.n ".n vi*c "!t m4c thu nh;p trung bình.
Trong dài h!n, tham vAng c'a Vi*t Nam v& vi*c duy trì tBng tr#Jng cao trong th;p kH ti.p theo sC "òi
hMi vi*c t;p h$p các c+i cách táo b!o nh# "ã "#$c th1c hi*n trong th(i kG /3i M0i. Vi*t Nam c)n m-t
sân ch,i "% t5i "a hóa ti&m nBng c'a mình. Khi trình "- dân trí nâng cao và s+n xu?t trJ nên tinh vi
h,n, nhFng nhu c)u xã h-i v& lòng tin, kh+ nBng d1 "oán và m-t sân ch,i “c!nh tranh trung l;p” sC
"#$c phát tri%n. Minh b!ch là y.u t5 r?t quan trAng. T;p trung quy&n l1c kinh t. J m-t s5 ít các công ty
l0n làm xói mòn nhFng n2 l1c phát tri%n kinh t. và xã h-i. Vi*c sD dPng l$i th. t!i các doanh nghi*p và
các ngành công nghi*p l0n làm phá vS quy tLc t!o nên tham nh6ng, phá ho!i hi*u qu+, thi*t h!i ti&m
nBng c'a "?t n#0c. NhFng thách th4c trong qu+n tr7 tiên ti.n r?t ph4c t!p, nh#ng tri%n vAng phát tri%n
c'a Vi*t Nam trong trung h!n sC t5t h,n n.u v?n "& qu+n tr7 tiên ti.n "#$c gi+i quy.t s0m.14 Và “s1
c)n thi.t c'a vi*c nh?n m!nh ".n tính hi*u qu+ c'a ")u t# công, tái c?u trúc doanh nghi*p nhà n#0c
và nhFng c+i cách khác, cho dù "i&u này gây ra nhFng h!n ch. v& phát tri%n trong ngLn h!n”.15
Chúng tôi tham gia t!i Di:n "àn Doanh nghi*p Vi*t Nam không chQ mong mu5n ki.n ngh7 ".n chính
ph', mà còn ".n Ngân hàng Th. gi0i (WB), ngân hàng Phát tri%n Châu Á (ADB) và nhFng t3 ch4c
khác tham gia h2 tr$ s1 phát tri%n kinh t. và xã h-i Vi*t Nam, chúng tôi c)n bi.t m-t cách cP th% h,n
v& k. ho!ch nào "ã "#$c th1c hi*n, nhFng b#0c "@c tr#ng nào "ã và "ang "#$c th1c hi*n, và nhFng
b#0c b3 sung sC "#$c th1c hi*n nh<m "!t "#$c c+i cách doanh nghi*p nhà n#0c.
Ví dP, trong tháng 12/2009, ban Giám "5c ngân hàng Phát tri%n Châu Á (ADB) "ã duy*t 630 tri*u "ô la
MI ph#,ng ti*n tài chính "a ph#,ng cho ch#,ng trình nâng cao hi*u qu+ qu+n tr7 tiên ti.n và tái c?u
trúc doanh nghi*p nhà n#0c t!i Vi*t Nam, nh<m ti.p tPc s1 h2 tr$ c'a ADB cho chính ph' v& ch#,ng
14

C;p nh;t Ngân hàng Th. gi0i (WB) v& s1 phát tri%n kinh t. Vi*t Nam, tháng 06/2011 http://www.amchamvietnam.com/5178
C;p nh;t Ngân hàng Th. gi0i (WB), ngày 06/12/2011, trang 7 http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/12/07/000333038_20111207235237/Rendered/PDF/6
59380WP00PUBL0ecember020110English.pdf
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trình tái c?u trúc doanh nghi*p nhà n#0c thông qua h2 tr$ tài chính và kI thu;t.16 MPc "ích là "% th1c
hi*n c+i cách h,n nFa các doanh nghi*p nhà n#0c (DNNN) làm cho chúng hi*u qu+ h,n, l$i nhu;n và
minh b!ch, n2 l1c thúc "=y tBng tr#Jng kinh t. và mJ ra c, h-i cho khu v1c t# nhân.
Theo công b5 c'a ADB "i kèm v0i ph#,ng ti*n tài chính "#$c duy*t, “ch#,ng trình m0i c'a ADB sC
cung c?p "ào t!o và tr$ giúp khác cho các t3 ch4c chính ph' tham gia vào quá trình tái c?u trúc doanh
nghi*p nhà n#0c, chRng h!n nh# T3ng công ty Th#,ng m!i N$ và Tài s+n. K.t qu+ c'a vi*c tái c?u
trúc là các t3ng công ty t!o thành phân nhóm c'a các công ty có th% ho!t "-ng "-c l;p, "+m b+o
ngu8n l1c tài chính tE th7 tr#(ng v5n c'a riêng mình mà không c)n ph+i d1a vào chính ph', và sC "áp
4ng t?t c+ các "i&u ki*n dKn ".n k.t qu+ "#$c niêm y.t.”
“Vi*c chuy%n "3i các t;p "oàn l0n thành các doanh nghi*p hi*u qu+ và có l$i nhu;n nhi&u h,n sC
"em ".n nhi&u l$i ích bao g8m nhFng công cP c'a chính sách t!o "i&u ki*n thúc "=y vi*c "5i xD bình
"Rng giFa doanh nghi*p nhà n#0c và doanh nghi*p t# nhân, tE "ó nâng cao s1 phát tri%n c'a khu v1c
kinh t. t# nhân.”
Chúng tôi mong ch( "#$c "ón nh;n nhFng thành t1u tích c1c tE ch#,ng trình này c6ng nh# nhFng
ch#,ng trình t#,ng t1.
K9t lu7n
AmCham "ánh giá cao vai trò lãnh "!o quan trAng c'a B- K. ho!ch và /)u t#, h2 tr$ c'a Ngân hàng
Th. gi0i và T3ng công ty Tài chính Qu5c t., và vai trò m0i c'a các hi*p h-i khu v1c doanh nghi*p t#
nhân, dKn ")u bJi Ban th# k9 VBF "8ng ch' t7ch VCCI và EuroCham. Chúng tôi mong mu5n "#$c
h$p tác v0i t?t c+ các thành viên tham gia trong VBF trong nhFng nBm tháng t0i.
Chúng tôi mong mu5n nhìn th?y k.t qu+ th1c s1 tE s1 h$p tác và tham v?n c'a chúng tôi. Nh# chúng
17
ta "&u bi.t, m-t nghiên c4u c'a Ngân hàng Th. gi0i vào nBm 1998 "ã khRng "7nh r<ng chính s1 h2
tr$ phát tri%n không th% thúc "=y tBng tr#Jng kinh t.. /úng h,n, chQ có ")u t# và th#,ng m!i tr1c ti.p
n#0c ngoài, và chuy%n giao công ngh* "i kèm kI nBng m0i là y.u t5 thúc "=y tBng tr#Jng. Qu5c gia,
khu v1c, các thành ph5 và "7a ph#,ng c)n có chính sách kinh t. t5t, m-t h* th5ng quy ph!m pháp
lu;t, c, quan chính ph' minh b!ch và hi*u qu+, và c, sJ h! t)ng công c-ng t5t, bao g8m giao thông,
"i*n, vi:n thông, giáo dPc và h* th5ng chBm sóc s4c khMe, v.v…, "% thu hút ")u t#, thúc "=y th#,ng
m!i, và thúc "=y phát tri%n kinh t. và xã h-i.
Chúng tôi AmCham tin t#Jng r<ng Vi*t Nam nhìn chung có ti&m nBng l0n m!nh và môi tr#(ng ")u t#
t5t, tuy nhiên, chúng tôi lo ng!i r<ng Vi*t Nam có th% sC b7 kTt trong “bKy thu nh;p trung bình”, và
không th% thành công trong quá trình chuy%n "3i tE m-t qu5c gia có kI nBng y.u, giá tr7 th@ng d# th?p,
m4c l#,ng s+n xu?t th?p, sang m-t "?t n#0c có kI nBng cao h,n, giá tr7 th@ng d# cao h,n, thu nh;p
s+n xu?t và d7ch vP cao h,n.
Vi*t Nam c)n ph+i th1c hi*n quá trình c+i cách th;t s1 "5i v0i nhFng v?n "& "#$c nêu trên, chính
nhFng v?n "& "ó "ang làm m?t "i hình +nh c'a Vi*t Nam trong vi*c thu hút thêm nhà ")u t# n#0c
ngoài.

16

ADB cho Vi*t Nam vay 630 tri*u "ô la MI cho ch#,ng trình tái c?u trúc doanh nghi*p nhà n#0c, thúc "=y phát tri%n
http://www.amchamvietnam.com/?id=3426
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/% có th% duy trì tham vAng là qu5c gia có thu nh;p cao trong th;p niên m0i, Vi*t Nam c)n có chính
sách c+i cách táo b!o nh# "ã th1c hi*n trong th(i kG /3i M0i.
Các nhà lãnh "!o Vi*t Nam, c+ chính ph' và các v7 lãnh "!o doanh nghi*p, c)n lãnh "!o công cu-c
này.
/!i di*n cho t?t c+ h-i vi*n AmCham, tôi xin chúc toàn th% qu9 v7 có m@t hôm nay nhi&u s4c khMe,
h!nh phúc và thành công.
Xin chân thành c+m ,n.
###
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