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Kinh tế biển còn mang ý nghĩa biểu tượng. Sau khi làm cách mạng trên những cánh ñồng lúa của
ñồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, ngày nay Việt Nam ñang hướng ra biển và xúc tiến một
tiến trình mới bắt ñầu từ việc cải cách doanh nghiệp năm 1989, tiếp ñó là tiếp cận thị trường Liên
Minh Châu Âu vào năm 1995 và ñặc biệt là ký kết Hiệp ñịnh Thương mại song phương với Hoa Kỳ
năm 2001. Trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 là ñỉnh cao của quá
trình cải cách mà người Việt Nam quen gọi là quá trình “ñổi mới”, song trên thực tế ñây chính là sự
chuyển ñổi chính sách hết sức mạnh mẽ của Việt Nam.
Năm 1986, ông Nguyễn Hữu Thanh từ bỏ công việc ở trường ðại học ñể chuyển sang làm tại một
công ty chế biến thuỷ sản của Nhà nước. Sau 11 năm với vô vàn khó khăn về hành chính, ông ñã
vay ñược tiền ñể lập một công ty thuỷ sản tư nhân ñể xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Năm
2000, năm ñầu tiên Công ty hoạt ñộng, doanh thu của công ty ñã ñạt 5 triệu ñô la. ðến năm 2006,
Viet Foods ñã cung cấp gần 40% lượng tôm sử dụng làm món ăn sushi tại thị trường Nhật Bản, với
mức doanh thu kỷ lục ñạt 63 triệu ñô la, và tuyển dụng 3.300 công nhân.
Cách Hải Phòng 1000km, công ty vận tải biển Nam Triều, một công ty thành viên của Tập ñoàn Công
nghiệp ðóng tàu Việt Nam (Vinashin), hiện ñang hoàn tất những công ñoạn cuối cùng ñể ñóng thêm
một tàu trọng tải 53.000 tấn theo hợp ñồng ký kết với Tập ñoàn Vận tải biển Graig của Anh. Năm
2006, Vinashin, một Tập ñoàn của Nhà nước, ñạt doanh thu 718 triệu ñô la và tuyên bố dành ñược
các ñơn ñặt hàng trị giá khoảng 10 tỷ ñôla. Ngành cá và ñóng tàu là những ngành chủ chốt của cái
mà các nhà hoạch ñịnh chính sách của Việt Nam gọi là “kinh tế biển”, một ý tưởng ñược nêu trong
“Chiến lược biển ñến năm 2020” của Chính phủ, xuất bản ñầu năm nay. Khai thác dầu và khí ñốt
ngoài biển và sử dụng bờ biển cho du lịch cũng là những lĩnh vực Việt Nam muốn phát huy nhằm tận
dụng tối ña 3200 km bờ biển và các nguồn tài nguyên biển. Chính phủ hy vọng tới năm 2020, các
ngành cá, ñóng tàu, vận tải biển, du lịch và các ngành dịch vụ liên quan sẽ chiếm hơn một nửa GDP
so với mức 15% GDP năm 2005. Nhu cầu của thế giới về cá nuôi và tàu biển trọng tải lớn ñang tăng.
Các chuyên gia về ngành du lịch dự báo rằng tới năm 2010 sẽ có khoảng 50 triệu người Trung Quốc
ñi du lịch nước ngoài và con số này năm 2020 sẽ ñạt tới 100 triệu người. Nhiều người trong số họ sẽ
cùng với các khách du lịch ñến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, ðài Loan ñến những bãi biển và sân gôn mới
của Việt Nam.
Kinh tế biển còn mang ý nghĩa biểu tượng. Sau khi làm cách mạng trên những cánh ñồng lúa của
ñồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, ngày nay Việt Nam ñang hướng ra biển và xúc tiến một
tiến trình mới bắt ñầu từ việc cải cách doanh nghiệp năm 1989, tiếp ñó là tiếp cận thị trường Liên
Minh Châu Âu vào năm 1995 và ñặc biệt là ký kết Hiệp ñịnh Thương mại song phương với Hoa Kỳ
năm 2001. Trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 là ñỉnh cao của quá
trình cải cách mà người Việt Nam quen gọi là quá trình “ñổi mới”, song trên thực tế ñây chính là sự
chuyển ñổi chính sách hết sức mạnh mẽ của Việt Nam. Trong khi Trung Quốc ñang phá bỏ các nông
trang (hợp tác xã) vào năm 1978 thì Việt Nam lại ñưa ra chính sách tập thể hoá sai lầm ở ðồng bằng
Sông Cửu Long và việc này ñã ñưa ñất nước bên bờ vực của nạn ñói. Tuy nhiên, vào năm 1996, Việt
Nam ñã từ bỏ các mô hình hợp tác xã và trở thành nước xuất khẩu gạo ñứng thứ 2 trên thế giới. Việt
Nam cũng ñã nổi lên trở thành một nước hàng ñầu về xuất khẩu cà phê, hải sản, hồ tiêu, hạt ñiều,
cao su, cũng như quần áo và giày dép.
ðầu ra cho sản xuất thặng dư

Những thành tựu của kinh tế Việt Nam trong suốt thời kỳ cải cách ñổi mới thật ấn tượng. Sản phẩm
quốc nội tăng bình quân 7% trong giai ñoạn hơn 20 năm, và tăng trưởng xuất khẩu ñã vượt mức 20%
năm.
Năm 2006, xuất khẩu hàng hoá ñạt 40 tỷ ñôla, chiếm 65% GDP - tỷ lệ nhiều gấp hơn 2 lần so với
thập kỷ trước.
Xuất khẩu ñã thúc ñẩy sự tăng trưởng của Việt Nam theo mô hình cổ ñiển “ñầu ra cho sản xuất thặng
dư” thường thấy do nhu cầu bên ngoài ñã tạo ñộng lực làm tăng sử dụng lao ñộng nhàn rỗi và ñất ñai
phục vụ sản xuất. Việc sản xuất gạo, cà phê, cá, quần áo, dày dép và ñồ gỗ ñã tạo ra hàng triệu việc
làm, trong số ñó có rất nhiều lao ñộng không tay nghề, lao ñộng nữ ñến từ các vùng nông thôn ñông
dân của Việt Nam.
Thế nhưng ngay cả những nhà quan sát nhiệt thành nhất ñối với Việt Nam cũng nhận ra rằng nền
kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc nặng nề vào lương nhân công thấp và các nguồn tài nguyên thiên
nhiên ñể thúc ñẩy xuất khẩu và tăng trưởng. Và mức lương thấp không phải là một chiến lược phát
triển bền vững về mặt dài hạn. Mặc dù người ta nói nhiều ñến việc sản xuất gia công nhưng trên thực
tế lao ñộng chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ chi phí sản xuất. Bình quân, chi phí cho lao ñộng
trực tiếp ở các nước xuất khẩu ñang phát triển chỉ chiếm 3% tới 4% trong tổng giá trị sản phẩm tại
cảng và chiếm dưới 1% giá bán lẻ của sản phẩm.
Những chi phí khác như ñiện, vận chuyển, liên lạc, an ninh, các chi phí hành chính và do tham nhũng
là những chi phí không kém phần quan trọng hoặc thậm chí còn quan trọng hơn ñối với các nhà ñầu
tư. Tại Việt Nam, một số chi phí kể trên ở mức cao khi so sánh với các ñối thủ cạnh tranh khác. Theo
A.T. Kearney, một công ty tư vấn quản lý, giá ñiện công nghiệp ở Việt Nam bằng với giá ñiện ở Trung
Quốc, Thái Lan và cao hơn giá ở Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, chi phí vận tải biển tính theo
kilomét của Việt Nam lại ở mức cao nhất trong số 5 nước trên, và chi phí cho dịch vụ viễn thông và
thuê văn phòng tại các khu trung tâm cũng ở mức cao nhất trong số 5 nước trên.
Một vấn ñề khác ñối với các mặt hàng xuất siêu như gạo, cá, hồ tiêu, áo sơ mi và giày là các mặt
hàng có mức cầu co giãn theo thu nhập thấp. Nói cách khác, khi người dân giàu có hơn, thì họ sẽ
không có ý ñịnh mua nhiều gạo và cà phê hơn với phần thu nhập tăng thêm. Hiện tại, Việt Nam thực
sự cạnh tranh trong các ngành công nghiệp có sức tăng trưởng chậm.
Một trong những bí quyết thành công của sự phát triển ðông Á là sự tập trung có tính toàn vào các
mặt hàng có mức cầu co giãn theo thu nhập lớn như hàng ñiện tử cao cấp và ô tô. Những mặt hàng
này chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng lượng tiêu dùng của nhiều khu vực trên thế giới như Bắc
Mỹ hay châu Âu. Sự ổn ñịnh chính trị, vị trí ñịa lý, của cải tài nguyên, một thị trường nội ñịa ñang tăng
trưởng nhanh chóng và bây giờ là thành viên của WTO sẽ tiếp tục ñưa Việt Nam trở thành một ñiểm
ñến hấp dẫn của các nhà ñầu tư trong một khoảng thời gian nữa tương lai. Năm 2006, ñầu tư trực
tiếp nước ngoài dòng ñạt 2,3 tỷ ñôla, tăng 20% so với năm trước và hy vọng con số này tiếp tục tăng
trong năm nay. Tuy nhiên, khi ñất nước trở nên giàu có hơn thì Việt Nam sẽ cần phải ña dạng hoá
hơn nữa từ việc ñẩy mạnh nhập khẩu và sản xuất các mặt hàng có giá trị gia tăng thấp sang các
ngành sử dụng nhiều công nghệ và có tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Hầu hết các doanh nghiệp
hiện có ở Việt Nam ñều nhỏ, mặc dù cũng có vài doanh nghiệp nước ngoài lớn ñang hoạt ñộng trong
lĩnh vực giày dép và may mặc. Công nghệ giản ñơn, lãi suất thấp và sản xuất phụ thuộc nặng nề vào
ñầu vào nhập khẩu. Các nước công nghiệp hoá thành công phải vượt qua mô hình tăng trưởng vent
for surplus ñể phát triển các doanh nghiệp trong nước có ñủ quy mô và công nghệ ñáp ứng ñược các
tiêu chuẩn về giá cả và chất lượng của quốc tế, và liên kết các doanh nghiệp này với những dây
chuyền cung ứng toàn cầu có vai trò chi phối sản xuất trong thế kỷ 21.
Các ưu tiên chính sách mới

Tiếp theo việc gia nhập WTO, Việt Nam ñã bắt ñầu quá trình thu hút ñầu tư vào các ngành sản xuất
hàng hoá có mức cầu co giãn theo thu nhập. Các công ty như Intel, Foxconn, Compal và Nidec ñã
tuyên bố ñầu tư vào lắp ráp linh kiện ñiện tử. Công ty Saigon Hi-Tech Park nổi lên là một trung tâm
công nghệ kết nối các nhà ñầu tư nước ngoài với các công ty trong nước và các cơ sở nghiên cứu,
ñào tạo. Mục tiêu nhằm học theo chiến lược của Trung Quốc và ðài Loan về chuyển ñổi từ chỗ chỉ
lắp ráp sang chỗ kết nối các nhà ñầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao với các nhà cung cấp trong
nước.
Việc thực hiện chiến lược này ñòi hỏi phải có những thay ñổi chính sách mang tính quyết ñoán trong
hàng loạt các vấn ñề từ quản lý kinh tế vĩ mô ñến cải cách hệ thống luật pháp. Tuy nhiên, có 3 lĩnh
vực cần ñược các nhà hoạch ñịnh chính sách dành ưu tiên:
Giáo dc ñi hc. Các doanh nhân trong nước và nước ngoài thường coi sự thiếu hụt tay nghề là
cản trở lớn nhất và duy nhất ñối với tăng trưởng và nâng cấp công nghệ. Việt Nam không thiếu nhân
tài thô, có thể thấy ñiều này qua những huy chương vàng của nước này tại cuộc thi Ôlympic Toán
quốc tế mới ñây. Toyota cho biết thời gian ñể ñào tạo công nhân Việt Nam nhanh hàng thứ 2 trên thế
giới. Tuy nhiên, các trường ñại học của nước này ñã thất bại trong việc biến những trí tuệ thô trên
thành các kỹ năng có thể sử dụng ngay cho ngành công nghiệp hay ñể tạo ra những nghiên cứu có
giá trị kinh tế. Các trường ñại học của Việt Nam ñạt mức thấp nhất về số lượng bài trên các tạp chí
khoa học và công nghệ trong khu vực. Và vào năm 2002 – năm có số liệu cập nhật nhất - Việt Nam
chỉ ñăng ký có 2 bằng sáng chế ứng dụng. Không giống như Trung Quốc, các viện nghiên cứu khoa
học Việt Nam có môi liên kết rất hạn chế ới giới kinh doanh.
Khủng hoảng về ñào tạo và nghiên cứu không chỉ ñơn thuần là do vấn ñề tài chính. Mặc dù tỷ lệ thu
nhập quốc gia dành cho giáo dục của Trung Quốc thấp hơn Việt Nam, song vài trong số các trường
ñại học tốt nhất của nước này ñã tiếp cận ñược với các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu. Các trường
ñại học của Việt Nam là những tàn dư cuối cùng của mô hình kế hoạch hoá tập trung, tao ra các giáo
trình lạc hậu, do trung ương quản lý thông qua các hệ thống chẳng mấy thay ñổi kể từ những năm
1980. Sẽ không có bước tiến nào cho tới khi các trường ñại học và các viện nghiên cứu ñược trao
quyền tự quyết cần thiết ñể ganh ñua trên cơ sở chất lượng, danh tiếng và khả năng thích ứng.
H tng c s. Việt Nam phát triển từ chỗ trải qua hàng thập kỷ chiến tranh và cơ chế kế hoạch hoá
tập trung với sự tụt hậu nặng nề về hạ tầng cơ sở. Các hệ thống ñường bộ, cảng, sân bay, nhà ga,
hệ thống tưới tiêu và cung cấp nước ñều thực sự cần phát triển và xây dựng lại. Sự chậm chẽ kinh
niên và chi phí quá mức tại các dự án của khu vực nhà nước ñã gây ra những cản trở kinh tế nghiêm
trọng. Sau 20 năm cải cách, Việt Nam vẫn chưa có cảng nước sâu ñể có thể ñón các tàu vận tải lớn,
góp phần làm tăng thêm khoảng 28% chi phí cho việc vận chuyển tới Mỹ. Tình trạng mất ñiện phổ
biến ở các thành phố lớn và ñường phố bị quá tải ñến mức tắc nghẽn. Việc xây dựng nhà máy lọc
dầu ñầu tiên của nước này, ñược khởi ñộng từ năm 1995 với ước tính chi phí khoảng 1,3 tỷ ñôla, thì
ñến nay hy vọng sẽ hoàn thành vào năm 2009 với chi phí là 2,5 tỷ ñôla. Năm 2000, Chính phủ ñã
thông qua kế hoạch xây dựng 17 phòng thí nghiệm quốc gia mới tới năm 2005. ðến nay chỉ có 2
phòng thí nghiệm hoạt ñộng từ giữa năm 2007. Trong khi ñó, Chính phủ ñã thông qua kế hoạch xây
dựng ñường xe lửa cao tốc 33 tỉ ñôla ñể nói giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chia Minh, ñiều này ñặt ra
câu hỏi về các ưu tiên của Chính phủ.
Th tr ng v n. Trong khi các doanh nghiệp Việt Nam phải vật lộn ñể kiếm tìm các nguồn tài chính
dài hạn, các nhà ñầu tư trong nước lại ñổ tiền vào thị trường nhà ñất và bất ñộng sản ñang rất nóng.
Chỉ số VNI tăng gần gấp 3 lần về giá trị trong vòng 7 tháng kể từ tháng 8/2006, trước khi quay lại
mức 20% trong những tháng gần ñây. Việc ñịnh giá cổ phiếu không phụ thuộc vào kết quả hoạt ñộng
của doanh nghiệp, và thị trường bị ñiều tiết bởi các hợp ñồng nội gián sự thao túng thông tin. Thị
trường nhà và chung cư cao cấp ñã một lần nữa bị sốt. Khảo sát của UNDP cho thấy các doanh
nghiệp lớn nhất của Việt Nam ñang ñầu cơ rất nhiều vào thị trường bất ñộng sản và thị trường chứng

khoán nhằm sớm thu ñược lợi nhuận. Việc hình thành các bong bóng tài sản cũng với sự hạn chế tín
dụng cho doanh nghiệp là dấu hiệu chắc chắn cho thấy thị trường vốn ñang thất bại trong việc thực
hiện chức năng cơ bản của mình là huy ñộng các nguồn tích luỹ trong nước ñể cấp vốn cho các dự
án ñầu tư mới. Trong khi ngân hàng trả các khoản lãi suất ở mức âm trên thực tế cho người gửi tiết
kiệm trong nước, thì các công ty như Vinashin lại trông chờ ngày càng nhiều vào các khoản tín dụng
nước ngoài ñể phục vụ cho các kế hoạch mở rộng tài chính của họ. Nợ bằng ñô la mà không có bảo
hiểm thì sẽ không chỉ mạo hiểm ñối với các công ty liên quan mà còn tạo ra một nhóm lợi ích chính
trị phản ñối việc giảm giá ñồng Việt Nam và ñiều này có thể sẽ tạo thiệt thòi cho các nhà xuất khẩu.
Trở nên có trách nhiệm hơn
Sợi chỉ xuyên suốt kết nối các vấn ñề trên chính là vấn ñề trách nhiệm công cộng. Hệ thống của Việt
Nam ñã thể hiện sự ñiêu luyện trong việc phân phối lợi ích kinh tế và các lợi ích khác - ñất ñai, cổ
phần, vốn vay ngân hàng, danh hiệu giáo sư v.v...ở mức ñủ rộng cho nhóm tinh hoa chinh trị trong xã
hội ñể ñảm bảo sự ổn ñịnh và ñoàn kết giữa các vùng và các phe phái của ðảng Cộng sản ñang cầm
quyền. Tuy nhiên, khi lợi ích chính trị bị cá nhân hoá thì các chi phí kinh tế sẽ bị xã hội hoá. Chất
lượng nghèo nàn của các trường phổ thông và các trường ñại học trong nước ñã buộc các gia ñình
thuộc tầng lớp trung lưu phải vay mượn vượt trên khả năng hoàn trả của họ ñể cho con học ở trường
tư hoặc ở nước ngoài. Sự chậm chễ và bội chi trong các dự án ñầu tư công cộng làm giảm tốc ñộ
tăng trưởng và làm chuyển hướng các quỹ ñầu tư khỏi các dịch vụ cơ bản như y tế và giáo dục. Giá
ñất ngày một tăng buộc những người nghèo ở thành thị rơi vào tình trạng nhà cửa chật hẹp ñông ñúc
và làm cho số lượng tranh chấp nhà ñất tăng lên trong khi các quan chức ñược mua ñất giá rẻ và bán
có lời.
Nhu cầu về trách nhiệm công cộng lớn hơn chắc chắn sẽ tăng lên khi xã hội thành thị hoá và nền
kinh tế ñược ña dạng hoá và mở rộng. Tuy nhiên, một bộ phận chống ñối từ bộ máy ðảng và Chính
phủ, và các nhóm lợi ích kinh tế trực thuộc hoặc liên minh với các bộ phận của ðảng và Nhà nước,
có thể sẽ quyết bảo vệ thực trạng hiện nay. Chúng ta có thể kỳ vọng là giới lãnh ñạo sẽ tiếp cận quá
trình cải cách một cách thận trọng và trên cơ sở tiệm tiến, nhằm bảo ñảm ñi theo con ñường vừa có
thể giải pháp sự năng ñộng của nền kinh tế mà không làm tổn hại ñến sự ñoàn kết và ổn ñịnh chính
trị mà kó khăn lắm dân tộc này mới giành ñược. Tuy nhiên, câu hỏi mở là liệu tiến trình như vậy có
thể thực hiện ñược nữa không và liệu luồng gió của kinh tế quốc tế sẽ tiếp tục thổi một cách thuận lợi
như hiện nay hay không.

