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TÁI CƠ CẤU KINH TẾ: MỘT VÀI QUAN SÁT VỀ KẾT QUẢ 
VÀ VẤN ĐỀ 

                                           TS. Nguyễn Đình Cung 

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

Mở đầu:   

Trong nhiều năm gần đây, “tái cơ cấu kinh tế” chắc chắn là một trong số các 
thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
trong các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm khoa học về chính sách kinh tế, trong các 
báo cáo của cơ quan nhà nước có có liên quan1. Điều đó cho thấy có sự thống 
nhất trong nhận thức xã hội về sự cần thiết và tính tất yếu của tái cơ cấu kinh tế 
tại thời điểm hiện nay của quá trình phát triển; và là việc tất yếu phải làm trong 
bước ngoặt phát triển chuyển đổi sang cách thức tăng trưởng mới, cách thức tăng 
trưởng dựa trên nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc 
gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Xét về chính sách, tái cơ cấu kinh tế đã được xác định tại Đại hội XI của Đảng, 
đã được cụ thể hóa một bước tại Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành trung ương 
khóa XI; và đã được hoạch định cụ thể tại các Đề án có liên quan của Chính phủ, 
trong đó có Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng theo hướng năng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai 
đoạn 2013-2020. Có nhiều ý kiến khác nhau về nội hàm của “ cơ cấu kinh tế” và 
“ tái cơ cấu kinh tế”. Trong bài viết này “Tái cơ cấu kinh tế ”  được hiểu là quá 
trình phân bố lại nguồn lực xã hội theo cơ chế thị trường, qua đó, nguồn lực xã 
hội sẽ được phân bố lại hợp lý hơn, được sử dụng có hiệu quả hơn. Sự thay đổi 
về phân bố nguồn lực nói trên sẽ từng bước làm thay đổi cách thức tăng trưởng từ 
chiều rộng sang chiều sâu và dần nâng cấp trình độ phát triển của nền kinh tế. 
Nói cách khác, bản chất của tái cơ cấu kinh tế là thay đổi hệ thống đòn bẩy 
khuyến khích, loại bỏ và thay thế các động lực khuyến khích lệch lạc dẫn đến 
những sai lệch trong phân bố và sử dụng nguồn lực quốc gia, bằng hệ thống động 
lực hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kinh tế thị trường phổ biến và giá trị đạo đức 
xã hội. Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khác có tác đống đến tái cơ cấu kinh tế, bao 
gồm môi trường kinh tế vĩ mô, chất lượng kết cấu hạ tầng, và chất lượng nguồn 
nhân lực. Nội hàm, nội dung và các yếu tố tác động đến tái cơ cấu kinh tế được 
trình bày trong sơ đồ dưới đây. 

Sơ đồ 1 khung tiếp cận về nghiên cứu và đánh giá về tái cơ cấu kinh tế 

                                                             
1
 Tìm kiếm trên Google, trong 39 giây tìm được gần 4,5 triệu “”tái cơ cấu kinh tế” trên các báo, báo cáo và bài 

viết có liên quan. 
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Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã xác định năm nội dung hay định hướng 
chủ yếu của tái cơ cấu kinh tế, bao gồm: tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm 
là tái cơ cấu các ngân hàng thương mại; tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư 
công, tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tái cơ cấu 
ngành kinh tế kỹ thuật và dịch vụ, và tái cơ cấu kinh tế vùng.  Tuy nhiên, các nội 
dung nói trên của tái cơ cấu kinh tế phải gắn liền và kết nối với nhau, tác động 
qua lại lẫn nhau thành một hệ thống.  

Bài viết này sẽ đánh giá hiện trạng tái cơ cấu kinh tế, gồm  những kết quả chủ 
yếu trong các nội dung tái cơ cấu, những cải thiện và vấn đề của các yếu tố thúc 
đẩy tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, và một vài suy nghĩ về 
cách thức làm cho tái cơ cấu kinh tế thực sự thành bước ngoặt của chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng.  

I.Những kết quả và “sự ngập ngừng” trong thực hiện các nội dung tái cơ cấu 
kinh tế  

Các nội dung và giải pháp tương ứng của tái cơ cấu kinh tế được ban hành, 
thực hiện ở các thời điểm khác nhau; và vì vậy, những kết quả đạt được cũng rất 
khác nhau. Cho đến nay, đánh giá và bàn thảo nói chung chủ yếu tập trung vào ba 
nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế. 

1. Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công. 

Nội dung cơ bản của tái cơ cấu đầu tư giai đoạn 2013-2020 là huy động khoảng 
30% - 35% GDP cho đầu tư phát triển, duy trì ở mức hợp lý các cân đối lớn của 
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nền kinh tế2; đầu tư nhà nước chiểm  khoảng 35% - 40% tổng đầu tư xã hội;  tăng 
dần tiết kiệm từ ngân sách nhà nước, dành khoảng 20% - 25% tổng chi ngân sách 
cho đầu tư phát triển; đổi mới cơ bản cơ chế phân bố và quản lý sử dụng vốn, 
khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán và lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu 
tư nhà nước; mở rộng tối đa phạm vi và cơ hội cho đầu tư tư nhân, nhất là tư 
nhân trong nước. Ý tưởng cơ bản là giảm đầu tư nhà nước, tăng đầu tư tư nhân, 
nâng cao hiệu quả đầu tư nói chung và đầu tư nhà nước nói riêng, đặt đầu tư xã 
hội trong mối quan hệ cân đối với các biến số cơ bản khác của nền kinh tế.  

Kết quả đạt được khá rõ nét trong hai năm qua là tỷ trọng đầu tư/GDP đã 
giảm đáng kể, từ mức bình quân 39% trong giai đoạn 2006-2010 xuống còn hơn 
33% năm 2011, 30,5% năm 2012 và….. năm 2013. Đồng thời, tín dụng ngân 
hàng cho nền kinh tế đã giảm từ 136% GDP năm 2010 xuống còn 121% năm 
2011 và 108% năm 2012. Tính theo giá so sánh, số vốn đầu tư nhà nước không 
tăng trong ba năm gần đây; tỷ trọng đầu tư nhà nước trong tổng đầu tư xã hội 
giảm từ 51,8% thời kỳ 2001-2005, xuống còn  khoảng 39%  thời kỳ 2006-2010, 
37,4% trong 2 năm 2011-2012 và  khoảng 37% trong 9 tháng đầu năm 2013. Đã 
đình hoãn, cắt giảm số lượng lớn dự án đầu tư; phân bố vốn nhờ đó cũng đã tập 
trung hơn; ý thức trách nhiệm và kỷ cương nhà nước trong trong quản lý đầu tư 
công bước đầu được cải thiện. Tóm lại, kết quả chủ yếu trong hai năm qua trong 
tái đầu tư là giảm tỷ trọng đầu tư/GDP; bước đầu đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu 
tư nhà nước, nhờ đó, khắc phục một bước đầu tư dàn trải, phân tán, kém hiệu quả 
đã tồn tại từ nhiều năm. 

Việc tái cơ cấu đầu tư công trong mấy năm qua về cơ bản mang tính tình 
huống, ngắn hạn; chủ yếu xử lý thực trạng quyết định đầu tư vượt quá khả năng 
cân đối vốn, đầu tư dàn trải, phân tán, thiếu đồng bộ (đã tồn tại nhiều năm) hơn là 
thiết lập một thể chế mới để quản lý vốn đầu tư nhà nước và một hệ thống động 
lợi mới thúc đẩy các bộ, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan nâng cao 
hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư nhà nước. Chỉ thỉ 1792/CT-TTg 
ngày 15 tháng 10 năm 2011 chủ yếu là để giải quyết các vấn đề của quá khứ hơn 
là tạo khung khổ pháp lý để nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả sử dụng vốn 
đầu tư nhà nước trong tương lại. 

Trong khi thể chế mới cho quản lý phân bố và sử dụng vốn đầu tư nhà 
nước chưa được thiết lập, thì có không ít dấu hiệu cho thấy nguy cơ nới lỏng 
chính sách tài khóa, gia tăng vốn đầu tư nhà nước và từng bước khôi phục lại đầu 
tư dàn trải, phân tán và kém hiệu quả là rất lớn. Các dấu hiệu đó là: 

                                                             
2
 Tiết kiệm, đầu tư và tiêu dùng, ngân sách nhà nước, cán cân thương mại, cán 
cân thanh toán quốc tế, nợ công và nợ nước ngoài quốc gia,… 
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- Hiện nay trước tình trạng suy giảm liên tục của nền kinh tế, trong hai 
năm vừa qua không ít ý kiến cho rằng cần mở rộng đầu tư nhà nước, tăng cầu 
khu vực nhà nước, thay thế cho cầu tư nhân đang suy yếu. Thực tế điều hành 
kinh tế vĩ mô của Chính phủ cỏ vẻ như đang có phần thiên về ý kiến loại này. 

- Thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số vốn đầu tư 
nhà nước đã cắt giảm mạnh, hàng nghìn dự án đầu tư nhà nước đã bị đình hoãn 
hoặc hủy bỏ; trong đó, có nhiều trăm dự án dở dang. Có ý kiến cho rằng, cắt 
giảm đầu tư nhà nước quá mạnh đã gây “shock” cho nền kinh tế, là một trong các 
nguyên nhân làm suy giảm cầu, suy giảm kinh tế; hàng trăm dự án dở dang, 
không có vốn để hoàn thành gây nhiều lãng phí cho xã hội. Ý kiến loại này cũng 
gây nên áp lực cho chính phủ phải gia tăng chi tiêu đầu tư, ít nhất là để hoàn 
thành các dự án được coi là dở dang, nếu không hoàn thành sẽ gây lãng phí cho 
xã hội. Trên thực tế, một phần vốn trái phiếu chính phủ dự định phát hành thêm 
có thể sẽ phân bố để thực hiện các dự án dở dang loại này. Trên thực tế, phân bố 
vốn đầu tư từ ngân sách và vốn trái phiếu chính phủ theo khung khổ kế hoạch 
đầu tư trung hạn về cơ bản đã bị thay đổi. 

- Các địa phương nợ xây dựng cơ bản đến khoảng 91 ngàn tỷ đồng; và có 
thể rồi Chính phủ trung ương sẽ phải chi trả, hoặc ít nhất sẽ cho phép chính 
quyền địa phương huy động trái phiếu để xử lý. Điều này có nghĩa là vốn huy 
động sẽ tiếp tục dàng để xử lý vấn đề quá khứ, thanh toán cho một phần không 
nhỏ các dự án còn dở dang, hoặc đẫ hoàn thành nhưng kém hiệu quả. 

- Cuối cùng, thể chế hành chính chia cắt, phân tán theo địa giới hành chính 
với mỗi tỉnh, thành phố như một nền kinh tế, thì nguy cơ tái diễn đầu tư phân tán, 
dàn trải và kém hiệu quả vẫn rất lớn. Hiện tượng đầu tư theo phong trào sẽ vẫn 
tiếp diễn. Ví dụ, ngay trong những năm suy giảm kinh tế, cắt giảm đầu tư công, 
tái cơ cấu kinh tế, thì vẫn có thêm hai sân bay “cấp tỉnh” được bổ sung vào quy 
hoạch hoặc khai trương hoạt động. 

Tóm lại, trong khi cơ chế mới về quản lý đầu tư nhà nước chưa hình thành, 
thì thực tiễn quản lý kiểu cũ đang quay lại, có vẻ đang ngày mạnh thêm, nguy cơ 
gia tăng thêm đầu tư nhà nước, khôi phục lại tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, 
kém hiệu quả là rất lớn. Như vậy, quá trình tái cơ cấu đầu tư nói chung và đầu tư 
công nói riêng có nguy cơ bị ngưng trệ.  

2. Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

Về tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước, 
Đề án tổng thể đã xác định một số nội dung cơ bản, bao gồm: 
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- Định vị lại vai trò và thu hẹp phạm vị kinh doanh của DNNN3. 

- Đẩy mạnh cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu các doanh nghiệp nhà nước 
mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% sở hữu. Đối với từng tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty nhà nước, thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư và ngành nghề kinh 
doanh, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính; đẩy nhanh thực hiện theo 
nguyên tắc thị trường việc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào các ngành không 
phải kinh doanh chính hoặc không trực tiếp liên quan đến ngành kinh doanh 
chính và vốn nhà nước ở các công ty cổ phần mà Nhà nước không cần nắm giữ 
cổ phần chi phối. 

-  Đổi mới, phát triển và tiến tới áp dụng đầy đủ khung quản trị hiện đại 
theo thông lệ tốt của kinh tế thị trường đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước. 

- Thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ cương hành chính nhà nước và kỷ luật 
thị trường, đổi mới hệ thống đòn bẩy khuyến khích bảo đảm doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động theo cơ chế thị trường và cạnh tranh bình đẳng như các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. 

Trong hơn một năm qua, kết quả đạt được trong tái cơ cấu DNNN thường 
được nhắc đến bao gồm:  

- Chính phủ đã ban hành và triển khai thực hiện 05 Nghị định4 về đổi mới 
cơ chế quản lý DNNN, trong đó, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP về phân công, 
phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối 
với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. 

- Đã phê duyệt được Đề án tái cơ cấu đối với (68) tập đoàn, tổng công ty; 
đã phê duyệt hầu như toàn bộ phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của các 

                                                             
3 . Thực hiện phân loại, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực chính gồm công nghiệp 
quốc phòng, các ngành, lĩnh vực công nghiệp độc quyền tự nhiên hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và 
một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn; 
4 Các văn bản đó bao gồm: 

- Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và 
tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm 
chủ sở hữu. 

- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 4/05/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền 
thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám 
đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do nhà nước làm chủ sở hữu;  

- Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ;  

- Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về quy chế giám sát tài chính và đánh giá 
kết quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước làm chủ sở hữu và 
doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

- Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;  

- Và  Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập 
khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.  
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Bộ, ngành và địa phương. Tức là, về cơ bản đã hoàn thành phê duyệt phương án 
sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 trên phạm vi toàn quốc.  

-Phần lớn các tập đoàn, tổng công ty đã rà soát, phân loại và xác định danh 
mục ngành nghề, phạm vi kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan và ngành 
nghề không liên quan. Trên cơ sở đó, đã xác định được các khoản mục đầu tư cần 
phải thoái vốn, kế hoạch thoái các khoản vốn đầu tư ngoài ngành5; tiến hành phân 
loại các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên6. Ngoài ra, một số tập đoàn, tổng 
công ty đã ban hành mới, bổ sung sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ; cơ cấu lại 
tổ chức, bộ máy và sắp xếp lại cán bộ,.v.v... 

Thực hiện các nội dung tái cơ cấu DNNN, như xác định tại Đề án, là một 
quá trình lâu dài. Tuy vây, so sánh thực tế đạt được và định hướng tái cơ cấu nói 
trên, ta thấy các giải pháp đang thực hiện (được coi là kết quả của tái cơ cấu) 
chưa thật bám sát nội dung và yêu cầu của tái cơ cấu DNNN. Cụ thể là: 

-Tiến trình cổ phần hóa đang hết sức chậm; năm 2012 chỉ cả nước chỉ cổ 
phần hóa được 13 doanh nghiệp (bằng 14% kế hoạch) và trong 7 tháng đầu năm 
2013 cũng chỉ cổ phần hóa 16 doanh nghiệp.  

- Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành đang gặp nhiều khó khăn. Nếu không 
có thay đổi về tư duy, cách tiếp cận và có những giải pháp kỷ thuật phù hợp, 
tương ứng, thì khó  hoàn thành trước năm 2015 như Nghị quyết TW3 đã xác 
định. Theo phản ánh của các tập đoàn, tổng công ty, thì bên cạnh những diễn biến 
bất lợi của thị trường vốn và thị trường bất động sản, thực tế nói trên còn do một 
số nguyên nhân sau đây: 

+ Tư duy, tiêu chí và cách thức thực hiện bảo toàn và phát triển vốn chưa 
phù hợp với cơ chế thị trường. 

+ Một số phương thức bảo toàn vốn theo quy định hiện hành7 còn hình 

thức và thiếu linh hoạt, làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp; chưa thật 

                                                             
5 VNPT đã đầu tư vào 82 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Dự kiến trong 2013-2015 sẽ thoái vốn tại 57 đơn vị, 
trong đó năm 2013 dự kiến thoại vốn tại 31 đơn vị. 

6 . Trong đó xác định các đơn vị thành viên tiếp tục duy trì 100% vốn tập đoàn, tổng công ty; danh mục 
các thành viên sẽ được cổ phần hóa với các tỷ lệ khác nhau như trên 75%, 65-75%, 51-65%; và số còn lại sẽ cổ 
phần hóa, cũng như kế hoạch dự kiến tiến hành cổ phần hóa; đã bước đầu sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức trong nội bộ 
tập đoàn, tổng công ty.  
7 Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP quy định “Việc bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp 
được thực hiện bằng các biện pháp sau đây: 

a) Thực hiện đúng chế độ sử dụng vốn, tài sản và phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế 
độ kế toán theo quy định của pháp luât; 

b) Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật; 
c) Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng 

sau đây: 
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; 
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi; 
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn; 
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sự thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, kinh doanh sáng tạo và cẩn trọng 
để bảo toàn vốn và phát triển vốn. 

+ “Vốn” phải thoái của các DNNN là rất đa dạng; việc thoái vốn không chỉ 
là chuyển nhượng cổ phần, phần góp vốn, mà cả bán tài sản (thành phần và bán 
thành phẩm), chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án,.v.v… 
Trong khi đó, các quy định hiện hành về thoái vốn nằm phân tán ở nhiều văn bản 
pháp luật khác nhau; nội dung của các quy định đó chưa bao quát hết sự đa dạng 
của các loại vốn cần thoái, và không còn phù hợp với điều kiện thị trường 8, yêu 
cầu của Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

 - Mặc dầu Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố từ nhiều năm nay, nhưng việc 
áp đặt đầy đủ nguyên tắc và kỷ luật thị trường đối với các tập đoàn, tổng công ty 
nhà nước hầu như chưa có chuyển biến, kể cả trong tư duy, quan niệm và hành 
động chính sách.  

 + Quan niệm về vai trò và chức năng của DNNN nói chung và tập đoàn, 
tổng công ty nhà nước nói riêng vẫn không thay đổi. Cụ thể là, DNNN vẫn được 
sử dụng làm công cụ, là lực lượng vật chất để nhà nước điều tiết thị trường, điều 
tiết nền kinh tế. Quan niệm và cách làm này không phù hợp với vai trò nhà nước 
nói cung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng trong nền kinh tế. 

Nhà nước, thị trường và doanh nghiệp là ba “lực lượng chính” trong thể chế kinh 
tế thị trường. Về quan hệ ba bên nói trên, Nhà nước điều tiết doanh nghiệp trực 
tiếp hoặc gián tiếp thông qua thị trường.    

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
- Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa và vận hành máy móc. 

d) Các biện pháp khác về bảo toàn vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  
8 Ví dụ, Điều 21, Nghị định số 58/2912/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều kiện 
chào bán cổ phần của cô đông lớn trong công ty đại chúng phải là “ hoạt động kinh doanh của 5 năm liền kề trước 
năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán” ;  điểm c Khoản 
12 Điều 6 Luật Chứng khoán; khoản 3 Điều 10 Nghị định 58/2012/ NĐ-CP,.v.v. Hoặc ví dụ khác là, Điều 6, 
Kkoản 2.2 Thông tư 117/2010/TT-BTC ngày 5 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc thoái vốn các 
khoản đầu tư  tài chính ngoài ngành phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn và không 
được thấp hơn giá thị trường hoặc không thấp hơn giá trên sổ sách kế toán của đơn vị có vốn góp. Rõ ràng, các 
quy định nói trên đối với việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành là không phù hợp, vì vậy, nó đã làm cho việc thoái 
vốn ở nhiều doanh nghiệp trở nên bế tắc, không thể thực hiện được. 

5
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Nhà nước tác động đến thị trường, thay đổi đòn bẩy khuyến khích, và qua đó, tác 
động đến doanh nghiệp theo cơ chế thị trường thông qua giá cả và cạnh tranh thị 
trường. Đối với các trường hợp mà thị trường không phát huy tác dụng, thì nhà 
nước trực tiếp áp đặt các điều kiện vì lợi ích cộng đồng và trực tiếp thực hiện các 
biện pháp để thực thi các điều kiện đó. Bảo vệ môi trường, an toàn vệ sịnh thực 
phẩm,.v.v…là những trường hợp điển hình của quan hệ nhà nước và doanh 
nghiệp thuộc loại này.  

Trong quan hệ giữa doanh nghiệp và thị trường, thì Nhà nước có trách 
nhiệm giám sát các doanh nghiệp độc quyền, thống lĩnh thị trường để các doanh 
nghiệp này không lạm dụng vị thế của họ làm hại đến cạnh tranh lành mạnh của 
thị trường mà trục lợi. Nói cách khác, nhà nước không sử dụng doanh nghiệp để 
điều tiết thị trường, mà ngược lại phải quản lý, giám sát và ngăn ngừa doanh 
nghiệp lạm dụng vị thế của mình để tác động, làm méo mó, sai lệch tín hiệu thị 
trường. Như vậy, việc nhà nước sử dụng doanh nghiệp nhà nước để điều tiết thị 
trường là không phù hợp với nguyên tắc thị trường. Trong trường hợp này, không 
phải thị trường áp đặt “luật chơi” cho doanh nghiệp, mà trái lại doanh nghiệp 
đang áp đặt “luật chơi” lên thị trường; gây méo mó và bất bình đẳng với các chủ 
thể khác của thị trường. 

 + Hàng loạt các nguyên tác khác của thị thị trường vẫn chưa thực sự áp 
dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.  

Đó trước hết là nguyên tắc “lời ăn lỗ chịu”. Hiện nay, doanh nghiệp nhà 
nước kinh doanh thua lỗ, không thanh toán được các khoán nợ đến hạn, không bị 
phá sản. Tức là chưa phải chịu sự trừng phạt khắc nghiệt của cạnh tranh thị 
trường. Nhà nước về cơ bản vẫn đứng ra gánh chịu các khoản nọ cho doanh 
nghiệp dưới hình thức giản nợ, giảm nợ, chuyển nợ cho đơn vị khác hoặc bảo 
lãnh nợ,.v.v.. Từ đó, những người có liên quan, như đại diện chủ sở hữu, người 
quản lý ,.v.v.v. cũng không chịu ảnh hưởng bởi sự khắt khe, khắc nghiệt và công 
bằng của thị trường. Ngược lại, nhà nước với tư cách là nhà đầu tư lại không 
nhận phần còn lại cuối cùng (tức lợi nhuận) về mình; số lợi tức có được từ 
DNNN không thành nguồn thu của Ngân sách nhà nước. Như vậy, “lời” nhà 
nước không lấy, lỗ thì dân chịu, những người có liên quan trực tiếp không gánh 
chịu trách nhiệm. 
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 Hai là, DNNN không áp dụng đầy đủ giá thị trường của vốn. Cụ thể là, 
ngoài việc còn được hưởng một số tín dụng ưu đãi, lợi tức/vốn chủ sở hữu chỉ 
cần một số dương tối thiểu là đủ; DNNN không buộc phải tạo ra khoản lợi 
tức/vốn chủ sở hữu ít nhất bằng giá vốn trên thị trường. Ngoài ra, DNNN không 
cần thiết phải cân nhắc, tính toán và đánh đổi các chi phí cơ hội để có được danh 
mục đầu tư tốt nhất, hiệu quả nhất. 

+ DNNN chưa áp dụng đầy đủ nguyên tắc và kỷ luật thị trường một phần 
do những rào cản thể chế, bảo vệ vị thế và lợi ích của DNNN và các bên có liên 
quan, ngăn cản gia nhập thị trường đối với các thành phần kinh tế khác. Về chủ 
trương phát triển kinh tế nhà nước, thì DNNN phải giữ vai trò chi phối trong các 
ngành, nghề quan trọng của nền kinh tế; và các tập đoàn, tổng công ty được thành 
lập là để hiện thực hóa chủ trương nói trên. Để thực hiện vai trò chi phối, các tập 
đoàn, tổng công ty ngành được tạo điều kiện9 để giữ độc quyền hoặc giữ vị trí 
thống lĩnh thị trường của ngành đó. Từ đó, phần lớn các cơ hội đầu tư, kinh 
doanh của trong ngành đều bị tổng công ty, tập đoàn có liên quan chi phối. Các 
tập đoàn, tổng công ty loại này luôn được chọn là người “tháng cuộc”, không 
phải đối mặt với cạnh tranh trên thị trường nội địa. 

+ DNNN chưa áp dụng đầy đủ nguyên tắc và kỷ luật thị trường còn do cơ 
chế quản lý hiện hành của nhà nước đối với DNNN. Các cơ quan nhà nước còn 
tiếp tục can thiệp theo phương thức hành chính, phi thị trường10 vào hoạt động 
kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, từ quyết định đầu tư, tổ chức kinh doanh, 
lựa chọn cán bộ quản lý và tuyền dụng nhân công, tiền lương và tiền thưởng, 
thanh tra, giám sát và đánh giá,.v..v…Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước còn 
được giao thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội mà không được hạch toán riêng, 
hạch toán đầy đủ chi phí theo giá thị trường. Các quyết định loại này cũng đang 
thực sự cản trở DNNN hoạt động theo cơ chế thị trường; đang là lực cản lớn đối 
với việc phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo của doanh nghiệp nhà nước. 
Đây là một bất lợi của DNNN so với các doanh nghiệp khác.  

- Chưa áp dụng đầy đủ nguyên tắc và thực tiễn quản trị tốt đối với DNNN, 
tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

                                                             
9
 . Các cách thức tạo điều kiện cho tập đoàn, tcty có địa vị thống lĩnh thị trường “ngành”, chi phối phát triển 

của ngành đó thường thông qua quy hoạch, chiến lược phát triển ngành và sản phẩm, theo đó, đồng nhất quy 

hoạch, chiến lược ngành, sản phẩm với chiến lược phát triển tập đoàn, tổng công ty; xác định các dự án đầu 

tư và chỉ định các tập đoàn, tcty tương ứng làm “chủ đầu tư”, ưu ái, ưu tiển tiếp cận đất đai, tài nguyên và các 

nguồn vốn đầu tư. 
10

 Cho dù các quyết định này là nhân danh chủ sở hữu, nhưng lối tư duy, cách thức ra quyết định can thiệp đều 

mang dấu ấn hành chính hơn là quyết định của nhà đầu tư theo cơ cơ thị trường. 
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Yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước áp dụng các nguyên tắc quản 
trị tốt theo thông lệ thị trường cũng đã được xác định từ lâu11. Có một số bộ quy 
tắc về quản trị công ty hiện đại được áp dụng, như bộ quy tác OECD, Của WB 
hay ADB,.v.v.. Tuy vây, các bộ quy tắc nói trên về quản trị công ty về cơ bản là 
giống nhau. So sánh 30 quy tắc quản trị tốt của OECD, thì quản trị tập đoàn, tổng 
công ty hiện any ở nước ta chưa áp dụng, dù chỉ một quy tắc của bộ quy tắc đó. 
Ngay cả những nguyên tắc đơn giản, khởi đầu được quy định tại Điều 168 Luật 
Doanh nghiệp 2005 vẫn chưa áp dụng.  

Hệ thống động lực khuyến khích đối với DNNN, những người  quản lý 
doanh nghiệp và các bên liên quan đến doanh nghiệp nhà nước chỉ thay đổi, phù 
hợp với cơ chế thị trường, khi các DNNN áp dụng đầy đủ nguyên tắc, kỷ luật thị 
trường và khung khổ quản trị công ty hiện đại. Khi cổ phần hóa chậm, thoái vốn 
đầu tư ngoài ngành gặp khó khăn, thì việc giảm bớt, thu hẹp phạm vị hoạt động 
của DNNN, tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng chỉ là ‘chủ trương”, định 
hướng,.v.v.. 

3. Tái cơ cấu các các ngân hàng thương mại  

Tái cơ cấu các ngân hàng thương mại được xác định và phân chia thành 3 giai 
đoạn chính, bao gồm tuần tự (i) tái cơ cấu các ngân hàng thương mại yếu kém, 
xử lý nợ xấu và tái cơ cấu toàn diện tất cả các ngân hàng thương mại. Đã đạt 
được một số kết quả như đảm bảo được thanh khoản, an toàn của hệ thống đã 
được kiểm soát; nguy cơ gây đổ vỡ, mất an toàn hệ thống đã được đẩy lùi; (ii) các 
ngân hàng yếu kém đang được tái cơ cấu theo phương án đã được phê duyệt; (iii) 
đề án xử lý nợ xấu đã được phê duyệt; nghị định về công ty quản lý tài sản đã được 
ban hành, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) đã được thành 
lập và chính thức đi vào hoạt động; đã bắt đầu khởi động việc mua lại nợ của các 
tổ chức tín dụng,.v.v...Tuy vậy, cho đến nay thông tin chính thức về kết quả và vấn 
đề tái cơ cấu các ngân hàng thương mại nhìn chung còn ít, thường chưa được kiểm 
chứng. 

Ví dụ, về xử lý các ngân hàng yếu kém, công chúng, các cơ quan có thẩm quyền 
có liên quan rất chờ đợi các kết quả tái cơ cấu trên các mặt: cổ đông và cơ cấu sở 
hữu, vốn và cơ cấu vốn, kết quả kinh doanh từ thời điểm tái cơ cấu, số nợ xấu, cơ 
cấu nợ xấu và các con nợ chủ yếu, những thay đổi trong quản trị nội bộ, và giải 
pháp tái cơ cấu tiếp theo, thời hạn hoàn thành tái cơ cấu đối với từng ngân hàng 
cụ thể. Không ít ý kiến nghi ngại về sự thành công của cách thức “tái cơ cấu tự 
nguyện” đối với các ngân hàng thương mại yếu kém. Bởi vì, kinh nghiệm quốc tế 

                                                             
11

 Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới quản 

trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường 



11 

 

cho thấy không thể sử dụng những con người “gây ra vấn đề” để xử lý các vấn đề 
mà họ gây ra. Tình trạng sở hữu chéo dưới nhiều hình thức khác nhau12 vẫn chưa 
được hạn chế, chưa được minh bạch hóa  và chưa kiểm soát một cách có hiệu 
quả. Thực tế đó ở mức độ nhất định có thể làm  giảm hiệu lực, thậm chí vô hiệu 
hóa các quy định về các tiêu chuẩn an toàn của từng tổ chức tài chính nói riêng 
và của toàn hệ thống tài chính nói chung. Việc bãi bỏ hạn mức trần lãi suất huy 
động vẫn chưa tiên liệu được.  

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo, công bố tổng số nợ xấu 
của các tổ chức tín dụng; nhưng tổng số nợ xấu của các ngân hàng thương mại 
vẫn là vấn đề thu hút sự hoài nghi của nhiều bên có liên quan.  Một số ước tính 
khác13 cho thấy số nợ xấu thực sự của các tổ chức tín dụng có thể cao gấp 3 lần 
so công bố chính thức. Việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng mới chỉ ở giai 
đoạn khởi đầu; cách thức xử lý nợ xấu như hiện nay co thể chỉ là bỏ bớt nợ xấu ra 
khỏi các tổ chức tín dụng hoặc bằng biện pháp kế toán chuyển “nợ xấu” thành 
“chưa xấu”,  hơn là loại bỏ nợ xấu ra khỏi nền kinh tế,. Vì vậy, gánh nặng chi phí 
tài chính của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp không thanh toán nợ 
đúng hạn vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt .v.v...Các doanh nghiệp thuộc loại này, 
dù có có hội kinh doanh, có dự án đầu tư hiệu quả, vẫn có thể không tiếp cận 
được tín dụng ngân hàng, hoặc tiếp cận được với chi phí cao hơn đáng kể so với 
bình thường. Vì vậy, thị trường tín dụng chưa hoạt động bình thường, chưa thực 
hiện được đầy đủ chức năng trung gian tài chính trong phân bố hợp lý và sử dụng 
hiệu quả nguồn vốn tín dụng của nền kinh tế. Thực tế nói trên là một trong các 
cản trở lớn đối với phân bố lại nguồn lực theo cơ chế thị trường,  nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; làm cho việc tái cơ cấu 
kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng diễn biến chậm, chưa có được 
kết quả rõ nét.  

II. Về các yếu tố thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng. 

Như trình bày trên đây, các yếu tố thúc đẩy và tạo điều kiện để tái cơ cấu, chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng bao gồm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nguồn nhân 
lực, phát triển kết cấu hạ tầng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Đại hội 
lần thứ XI của Đảng cũng đã xác định, lựa chọn phát triển hạ tầng, phát triển 
nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế là ba đột phá chiến lược cho giai đoạn 
2011-2020. 

                                                             
12 . Sở hữu ngân hàng-ngân hàng; ngân hàng-doanh nghiệp, doanh nghiệp-ngân hàng, trong đó đặc biêt là có một 
số nhóm cổ đông lớn vừa sở hữu ngân hàng, vừa sở hữu doanh nghiệp, tạo thành một “mạng lưới” sở hữu chéo 
phức tạp, tinh vi và rất khó kiểm soát. 
13 . Nguyễn Xuân Thành và nhóm nghiên cứu Fullbrigtis ước tính nợ xấu có thể lên tới 15% tổng tín dụng của cả 
hệ thống. 
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Theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới, thì chất lượng cả 4 yếu tố nói trên 
của nước ta không tiến bộ nhiều trong thời gian gần đây, thậm chí có yếu tố đang 
bị xấu đi. Cụ thể là chất lượng của kinh tế vĩ mô hiện nay có phần xấu hơn so với 
201014; năm 2010 chỉ số kinh tế vĩ mô của nước ta đạt 4.8/7 điểm và được xếp 
thứ 65/142 nền kinh tế; năm 2012 điểm số này giảm xuống còn 4,4 và xếp hạng 
87/148 nền kinh tế. Tuy vậy, theo đánh giá của WEF kinh tế vĩ mô năm 2012 của 
nước ta đã có cải thiện được 0.2 điểm và tăng được 19 bậc trên bảng xếp hạng(từ 
hạng 106 tăng lên hạng 87/148). Trên thực tế, kinh tế vĩ mô của nước ta đã ổn 
định dần, liên tục được cải thiện, nhất là từ năm 2012 đến nay. Lạm phát liên tục 
giảm từ khoảng 18% năm 2011 và nay ổn định dần ở mức khoảng 6-7%/năm, tỷ 
giá ổn định, dự trữ ngoại tệ gia tăng; các cân đối vĩ mô cơ bản cũng được cải 
thiện. Kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin thị trường được khôi phục là yếu tố quan 
trọng không thể thiếu để tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. 

Bảng 1. Điểm số và xếp hạng về ổn định vĩ mô, hạ tầng, phát triển nguồn nhân 
lực và thể chế giai đoạn 20  -2013 

 Nguồn Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu  

Phát triền nguồn nhân lực được đo bằng chất lượng giao dục học nghề và đại học 
cũng không có cải thiện nhiều; tăng thêm được 0.2 điểm (từ 3.5 điểm năm 2010 
lên 3.7 điểm năm 2012, và tương ứng từ thứ hạng 103/142 tăng lên 95/148 nền 
kinh tế). Cũng tương tự như vậy đối với chất lượng cơ sở hạ tầng. Điều đáng nói 
thêm là, những tiến bộ về chất lượng hạ tầng chủ yếu nhờ phát triển mạng thông 
tin di động; còn chất lượng của tất cả các loại cơ sở hạ tầng khác như đường sắt, 
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 Thông tin được sử dụng để đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của WEF thường chậm một 

năm, tức là họ lấy thông tin của năm 2010 xếp hạng và tính cho năm 2011. 
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đường bộ, hàng không, cảng biển, cung cấp điện đều không được cải thiện hoặc 
xấu thêm theo mặt bằng quốc tế chung.  

Bảng 2. Chất lượng và xếp hạng hệ thống hạ tầng Việt nam (theo WEF). 

 

Trong các yếu tố thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thì  
thể chế là quan trong nhất. Bởi vì, thể chế phù hợp không chỉ thúc đẩy tái cơ cấu 
kinh tế mà cả phát triển hạ tầng, phát triển và sử dụng  hiệu quả nguồn nhân lực, 
và ổn định kinh tế vĩ mô vững. Giới chuyên gia và hoạch định chính sách trong 
nước cũng cho rằng thể chế là khâu quan trọng nhất, nhưng cũng là điểm yếu 
nhất của hệ thống kinh tế của chúng ta hiện nay. Tuy vậy, chất lượng thể chế của 
nước ta trong mấy năm gần đây không những không được cải thiện, mà trái lại 
đang có phần xấu đi. Cụ thể là, điểm số chất lượng thể chế năm 2008 là 3.9/7 đã 
liên tục  giảm dần và đến năm 2013 giảm xuống còn 3.5 điểm. Tương ứng xếp 
hạng cũng giảm từ vị trí 63/133 giảm xuống vị trí 98/148 nền kinh tế xếp hạng. 
Tức là giảm 0,4 điểm và gần 35 thứ bậc trên bảng xếp hạng.  

So sánh năng lực cạnh tranh Việt nam với mức trung bình của nhóm các nền kinh 
tế ở giai đoạn 1 của quá trình phát triển. 
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Trước đây, chất lượng thể chế nước ta luôn cao hơn mức trung bình của các nước 
cùng giai đoạn, thì này giảm xuống ngang bằng với mức trung bình của chất 
lượng thể chế của các nước thuộc nhóm 1. 

Như trình bày trên đây, thì chúng ta chưa đạt được sự thay đổi đột phá trên 3 lĩnh 
vực đột phá chiến lược. Điều đó cho thấy những nổ lực cải cách và công việc đã 
làm trên các lĩnh vực nói trên là chưa phù hợp; hoặc chưa đủ rộng, đủ mạnh và 
đủ sâu để tạo nên sự khác biệt nhằm đạt kết quả như mong muốn. 

Như đã nói trên, thể chế là khâu quan trọng nhất quyết định xu hướng, quy mô và 
tốc độ tái cơ cấu kinh tế, chuyên đổi mô hình tăng trưởng. Vì vậy, phần tiếp theo 
đây, xin trình bày thêm một số vấn đề về thể chế kinh tế nước ta hiện nay. Thể 
chế bao gồm ba nội dung chính; đó là “luật chơi”, “cách chơi” và “người chơi”. 
Trước hết, cách hình thành “luật chơi” và nội dung của “luật chơi” chưa  

có nhiều thay đổi.  

 

       Nguồn: trang cổng thông tin điện tử Chính phủ www.chinhphu.vn 

“Luật chơi” vẫn tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào các văn bản hướng dẫn thi 
hành luật(nghị định, thông tư) và các quyết định điều hành mang tính hành chính 
của các cấp có thẩm quyền. Chỉ tính riêng Chính phủ trung ương, hàng năm có từ 
3000 đến 4000 văn bản điều hành được ban hành(trung bình có gần 14 văn 
bản/mỗi ngày làm việc); và  có khoảng  600-700 thông tư được ban hành,.v.v… 
Như vậy, hiệu lực pháp luật đang dựa nhiều vào giải thích và cách thức thực hiện 
của bộ, ngành và những người có thẩm quyền có liên quan. “Luật chơi” nói trên 
có thể đang quy định “cách chơi” theo lối “xin cho và ban phát”15. “Luật chơi” và 
“cách chơi”  cũng sẽ quy định và lựa chọn “người chơi”; họ phải là những người 
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 Dân gian hay gọi chung là “chạy”, như chạy dự án, chạy giấy phép, chạy quy hoạch, chạy vốn đầu tư, chạy 
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có quyền “xin” và có thể xin được; và người người có quyền “cho”. Một phần 
không nhỏ lợi ích đã hình thành qua quan hệ “xin cho” cho các bên có liên quan, 
mà không phát sinh từ các hoạt động kinh tế tạo ra giá trị mới cho xã hội. Thể 
chế nói trên đang tạo ra động lực khuyến khích hình hành “khu vực kinh tế địa 
tô”,  là khu vực kinh tế mà ở đó người ta thu lợi nhờ có quyền ban hành các quyết 
định hành chính để thực thi luật pháp, để phân bố nguồn lực và quyền kinh 
doanh, hay thu lợi nhờ độc quyền kinh doanh, chi phối quyền đầu tư kinh doanh 
trong các ngành, lĩnh vực có liên quan,.v.v… mà không cần phải bỏ ra một lượng 
lao động tương ứng. Thể chế nói trên có thể ngăn cản, thu hẹp phạm vi ảnh 
hưởng của các nguyên tắc “bao dung”, ‘bình đẳng” và “công bằng”; làm thui 
chột và xói mòn động lực đổi mới, sáng tạo công nghệ và  cạnh tranh thị trường; 
làm sai lệch gía trị và động lực  khuyên khích đẫn đến phân bố sai lệch và sử 
dụng nguồn lực kém hiệu quả; làm giảm tốc độ gia tăng phúc lợi xã hội,.v.v… 
Đột phá về thể chế phải là những cải cách mở rộng dự địa hoạt động và nâng cấp 
mức độ phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; khống chế, hạn chế 
và dần triệt tiêu cơ chế “xin – cho, ban-phát”, thu hẹp khu vực kinh tế địa tô; 
khuyến khích và không ngừng mở rộng khu vực kinh tế tạo lợi nhuận, tạo giá trị 
gia tăng thông qua đổi mới quản lý, đổi mới phương thức sản xuất, đổi mới và 
chuyển giao công nghệ, cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường hiện đại. 

III. Một số kiến nghị tiếp tục tái cơ cấu kinh tế, góp phần phục hồi tăng 
trưởng   

Có sự đồng thuận xã hội cho rằng tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng là tất yếu trong giai đoạn hiện nay; và hành động và kết quả tái cơ cấu 
kinh tế cho đến nay là chậm so với yêu cầu phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tuy có 
sự đồng thuận nói trên, nhưng nhận thức, quan điểm và quan niệm về bản chất, 
nội dung của tái cơ cấu kinh tế là chưa giống nhau, ngay cả trong các cơ quan 
hoạch định và thực thi chính sách. Có quan niệm cho rằng tái cơ cấu chỉ là điều 
chỉnh, khắc phục một số sai lầm, yếu kém nhất thời của giai đoạn vừa qua; và 
như vậy, nền kinh tế sẽ từng bước phục hồi, trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao như 
trước đây. Ý kiến khác (trong đó có tác giả của bài viết này) cho rằng tái cơ cấu 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng về bản chất phải là cuộc cải cách lần hai; là quá 
trình thay đổi sâu rộng và nâng cấp  thể chế kinh tế thị trường ở Việt nam, tạo hệ 
thống động lực khuyến khích mới theo chuẩn mực kinh tế thị trường phổ biến và 
hiện đai để thông  qua đó thực hiện phân bố lại và sử dụng nguồn lực quốc gia có 
hiệu quả hơn. Và như vậy, đổi mới kinh tế phải đi cùng với đổi mới đồng bộ hệ 
thống chính trị. 

  Ngoài ra, trước sức ép của các vấn đề cấp bách trước mắt, cách tiếp cận lựa 
chọn chính sách phù hợp để phục hồi tăng trưởng cũng khác nhau, và lựa chọn 
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“trọng cầu” có vẻ đang thắng thế. Sự lựa chọn đó cũng đang cản trở đối với việc 
thực hiện các giải pháp tái cơ cấu;  làm chậm lại quá trình tái cơ cấu kinh tế, 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Như vậy, để thực hiện tái cơ cấu kinh tế, phải 
thực hiện nhiều thay đổi trên nhiều cấp độ khác nhau, từ tư duy, quan niệm, chủ 
trương quan điểm đến các giải pháp cụ thể tương ứng. Phần kiến nghị sau đây 
không có tham vọng làm điều đó, mà chỉ tập trung  vào một số giải pháp có thể 
thực hiện được trong khung thể chế hiện hành. Cách tiếp cận xoay quang mục 
tiêu “ HIỆU QUẢ, HIỆU QUẢ VÀ HIỆU QUẢ”.  

1. Cải thiện môi trường kinh doanh, giảm và đơn giản hóa thủ tục, giảm 

chi phí tuân thủ. 

Trong bối cảnh hiện hiện, việc thiết lập một môi trường kinh doanh công 
bằng, bình đẳng là việc không dễ làm. Tuy vậy, có thể thực hiện cải cách, giảm 
thời gian và chi phí tuân thủ, giảm chi phí giao dịch và qua đó tăng thêm hiệu 
quả, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Việt nam xếp thứ 99/185 nền kinh tế 
trong xếp hạng hàng năm của WB về năng lực cạnh tranh của môi trường kinh 
doanh. Trong mấy năm nay, Việt nam hầu như không có cải cách, không có tiến 
bộ trong cải thiện môi trường kinh doanh. Chúng ta có thể cải thiện được trên 
một số chỉ số và sẽ có tác động đáng kể trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động 
kinh doanh, tăng thêm giá trị gia tăng cho nền kinh kinh tế. Các giải pháp đó là: 

-Bỏ 4 thủ tục gia nhập thị trường sau đăng ký, gồm thủ tục đăng báo, thủ 
tục đăng ký lao động, đăng ký công đoàn và đăng ký bảo hiểm. Việc mở tài 
khoản ngân hàng có thể kết hợp và lồng với đăng ký kinh doanh.  

- Bỏ yêu cầu đăng ký ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh; 

- Thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và giảm chi 
phí xuất khẩu và nhập khẩu,..v.v.. Nếu đặt mục tiêu cải cách đứng trong tnhoms 
10 nền  kinh tế có thuận lợi nhất trong xuất khẩu và nhập khẩu, thù   chắc chắn sẽ 
có tác động lớn đến giảm chi phí giao dịch và tăng giá trị gia tăng cho nền kinh 
tế. Bởi vì, cải cách đó trực tiếp tác động đến doanh số hơn 200 tỷ US$. Tính toán 
sơ bộ, nếu chúng ta giảm được 15 ngày trong thực hiện thủ tục nhập khẩu và 15 
ngày trong thủ tục xuất khẩu, thì GDP có thể tăng thêm hơn 27 tỷ US$.  
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- Ngoài ra, còn có thể thực hiện hàng loạt các thay đổi khác như ban hành, 
thực hiện trình tự đặc biệt cho việc giải quyết tranh chấp và thực thi các tranh 
chấp hợp đồng có giá trị nhỏ; hay đơn giản hóa thủ tục để được cung cấp 
điện,.v.v..  

Việc thực hiện các giải pháp nói trên cần có hành động cụ thể với một lộ 
trình hợp lý hơn là liên tục ban các nghị quyết của chính phủ. Những bài học về 
Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp trong các năm 2000-2003 có thể vẫn 
hữu ích cho việc thực hiện các giải pháp nói trên. 

2. Về tái cơ cấu DNNN 

Việc tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tồng công ty nhà nước theo đúng 
yêu cầu của  tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng16 có lẻ chưa thực 
hiện được đầy đủ. Bởi vì, việc tái cơ cấu như thế đòi hỏi phải có đổi mới tư duy 
về vai trò của nhà nước và thị trường, vai trò của nhà nước và DNNN trong nền 
kinh tế thị trường.  Tuy vậy, có thể thực hiện được một số giải pháp làm cho thị 
trường hoạt động tốt hơn, và có thể nâng cao được hiệu quả sử dụng các nguồn 
lực hiện có.  

a)Áp đặt một số nguyên tắc, kỷ luật thị trường đối với DNNN nói chung và 
tập đoàn, tổng công ty nói riêng. 

 Trong khi chưa đáp đặt được đầy đủ các nguyên tắc và kỷ luật thị trường, 
thì chúng ta vẫn có thể buộc các DNNN phải thuân thủ một số trong đó như: (i)  
áp đặt đầy đủ ràng buộc về chi phí vốn trong đầu tư và kinh doanh của DNNN; 

                                                             
16

 . Yêu cầu đó là thay đổi hệ thống động lực thúc đẩy phân bố lại nguồn lực trong toàn bộ nền kinh tế theo cơ 

chế thị trường. Điều này đòi hỏi nguồn lực được phân bố lại trong chỉ trong nội bộ các doanh nghiệp nhà 

nước, mà quan trong hơn là dịch chuyển theo tín hiệu thị trường từ doanh nghiêp nhà nước sang khu vực kinh 

tế tư nhân, từ nơi sử dụng kém hiệu quả sang nơi sử dụng có hiệu quả hơn. 
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Nhà nước phải lấy lợi nhuận với mức ít nhất bằng giá thị trường của vốn; (ii) cho 
phép DNNN tự chủ hơn trong cơ cấu lại vốn và tài sản trong khuôn khổ mục tiêu 
và các chỉ tiêu đã định,.v.v…(iii) Người đại diện chủ sở hữu, cán bộ quản lý phải 
trực tiếp chịu trách nhiệm giải trình đối với kết quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, không bảo toàn và phát triển vốn, 
thua lỗ không thanh toán được nợ đến hạn, không trả đủ thuế cho nhà 
nước,.v.v…, thì người đại diện chủ sở hữu, người quản lý phải bị thay thế chứ 
không phải là những can thiệp của Chính phủ nhằm khoanh nợ, giảm nghĩa vụ trả 
nợ, bảo lãnh phát hành trái phiếu để trả nợ, giảm thuế và nghĩa vụ nộp 
thuế,.v.v… và hệ quả là không có bất cứ tổ chức, hay cá nhân nào chịu trách 
nhiệm về kết quả hoạt động nghèo nàn của DNNN.  Nói tóm lại là phải để thị 
trường khắc nghiệt trừng phạt bất cứ ai mắc phải lỗi lầm(dù khách quan hay chủ 
quan) trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. 

b) Áp dụng một số nguyên tắc quản trị hiện đại đối với tập đoàn, tổng công 
ty nhà nước. 

Cũng tương tự như trình bày trên đây, trong khi chưa áp dụng đầy đủ và tất 
cả các nguyên tắc quản trị hiện đại, thì chúng ta vẫn có thể áp dụng được một số 
trong các nguyên tắc nói trên. Tuy vậy, điều này trước hết đòi hỏi phải có phải có 
quan niệm coi quản trị công ty nói chung và DNNN nhà nước nói riêng là một 
khung khổ với các yếu tố cấu thành của nó như trình bày ở hình 1. dưới đây. 

 

Hình 1.  Khung quản trị DNNN 
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Chúng ta có thể áp dụng đầy đủ hoặc ít nhất là cải thiện đáng kể nguyên 
tắc công khai và minh bạch hóa thông tin  và thiệt lập cơ chế giám sát hữu hiệu 
đối với tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Việc yêu cầu tập đoàn, tổng công ty nhà 
nhà nước phải thực hiện công bố thông tin theo các chuẩn mực của công ty cổ 
phần niêm yết là điều quá dễ dàng, ít tốn kém, nhưng có hiệu quả lớn. Việc công 
bố thông tin như trên là điều kiện để thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá độc 
lập từ bên ngoài đối với hoạt động kinh doanh và quản lý của tập đoàn, tông công 
ty nhà nước. 

Bên cạnh công khai, minh bạch hóa thông tin và giám sát, đánh giá từ bên 
ngoài, thì việc cải thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giá sát, đánh giá bên 
trong, trước hết là giám sát, đánh giá của chủ sở hữu cũng là việc có thể làm 
được ngay. Có thể thực hiện điều đó theo sơ đồ sau đây: 

 

Hình 2.Sơ đồ, giám sát đánh giá của Chủ sở hữu đối với kết quả hoạt động 
của DNNN 
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Trong khi chưa thiết lập được cơ quan chuyên trách, độc lập thực hiện 
quyền chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, thì tại từng bộ, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh phải thành lập bộ phân chuyên trách theo dõi, giám sát và đánh giá kết 
quả hoạt động của DNNN trực thuộc. Các bộ chuyên ngành, đại diện trực tiếp 
thực hiện các quyền chủ sở hữu nhà nước, phải xác định được sứ mệnh, vai trò và 
chức năng cụ thê của từng tập đoàn, tổng công ty17; trên cơ sở đó xác định cụ thẻ 
các mục tiêu, kèm theo đó là các chỉ tiêu thể hiện mục tiêu(làm thước đo để đánh 
giá mức độ hoàn thành mục tiêu). Mục tiêu và các chỉ tiêu đó phải thể hiện đầy 
đủ trong chiến lược, kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm, hàng quý của tập 
đoàn, tổng công ty. Kế hoạch luôn bao gồm 2 phần, kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh và kế hoạch ngân sách (hay tài chính) tương ứng. Cơ quan chủ sở hữu phải 
thiết lập hệ thống thu thập thông tin, phân tích, theo dõi, so sánh và đánh giá mức 
độ hoàn thành mục tiêu phát triển, mục tiêu kinh doanh của tập đoàn, tổng công 
ty có liên quan. Trường hợp có sự khác biệt giữa mục tiêu và thực tế, thì phải 
phân tích, xác định nguyên nhân và có giải pháp can thiệp cần thiết, kể cả việc 
thay đổi nhân sự quản lý, nếu xét thấy cần thiết. Nếu có cơ chế theo dõi, giám sát 
như trên, tôi tin rằng  sẽ không có những vụ scandals lớn như Vinashine và 
Vinalines gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nói chung và khu vực kinh tế nhà 
nước nói riêng. 

                                                             
17

 Phải trả lời được một cách khoa học và thực tiễn câu hỏi, tập đoàn, tổng công ty cụ thê nào đó tồn tại dưới 

hình thức sở hữu nhà nước để làm gì? 
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Đẩy nhanh hơn việc cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành cũng là 
giải pháp có thể thực hiện được ở mức độ nhất định. Tuy vậy, ngoài các giải pháp 
cụ thể đã được kiến nghị18 , thì việc thay đổi quan niệm về vai trò  và chức năng 
của cổ phần hóa, thoái vốn cũng không kém phần quan trọng. Cổ phần hóa không 
phải là để Nhà nước huy động vốn mà là giải pháp thay đổi căn bản hệ thống 
động lực nội sinh và tạo áp lực thị trường đầy đủ đối với DNNN, qua đó, tài sản 
quốc gia được quản lý và sử dụng có hiệu quả hơn, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng 
hơn cho nền kinh tế. Tương tự như vậy, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành không 
phải chỉ là để cắt lỗ, giảm lỗ, mà là giải pháp sử dụng cơ chế thị trường để phân 
bố lại nguồn lực, làm sống lại một bộ phần nguồn lực hiện đang “chết” trong sự 
quản lý của các tập đoàn, tổng công ty, đưa chúng quay trở lại sản xuất; và đưa 
bộ phần còn lại đang thua lỗ hoặc sử dụng kém hiệu quả thành các tài sản được 
sử dụng có hiệu quả hơn. Đó mới chính là “thoái vốn”  ngoài ngành theo đúng 
tinh thần và nội dung của tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. 

c) Về tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, thì tái cơ cấu các ngân hàng 
yếu kém, xử lý nợ xấu và khắc phục tình trạng sở hữu chéo vẫn tiếp tục là các 
nhiệm vụ trọng tâm trong một số năm tiếp theo. Đã có nhiều báo cáo nghiên cứu, 
kiến nghị vể đẩy nhanh tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng. Tuy vậy, việc có 
một đánh giá độc lập, khách quan hơn về tiến trình, kết quả và vấn đề của tái cơ 
cấu hệ thống các tổ chức tín dụng vẫn rất cần thiết. Cần có trả lời khách quan và 
được xã hội tin cậy đối với các câu hỏi cơ bản như : (i) kết quả đạt được của tái 
cơ cấu 9 ngân hàng yếu kém đã đến mức nào? Số nợ xấu thực sự bao nhiêu theo 
chuẩn quốc tế, chuẩn việt nam và theo yêu cầu tái cơ cấu, cơ cấu nợ xấu theo 
ngành, theo con nợ,.,.v.v....và thực trạng sở hữu chéo hiện nay như thế nào, tác 
động có thể của nó đối với hiệu quả của chính sách tiền tệ, đến sự vận hành có 
hiệu quả của thị trường tài chính,.v.v.. Ngoài ra, cũng cần xem xét lại, nếu thấy 
cần thiết, một số quan điểm trong thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Ví 

                                                             
18

 Ban hành quy định giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo khung pháp lý phù hợp với các  nội dung cần phải 
hướng dẫn ít nhất bao gồm: (i)  Sử dụng giá thị trường của vốn làm tiêu chí do lường mức độ bảo toàn vốn (giá trị 
vốn chủ sở hữu ở doanh nghiệp được bảo toàn, khi lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ít nhất bằng bình quân lãi suất trái 
phiếu dài hạn của Chính phủ; hoặc giá thị trường của cổ phần, phần góp vốn của công ty tăng lên ít nhất bằng lãi 
suất trái phiếu Chính phủ), (ii) các loại vốn có thể thoái vốn, phương thức thoái vốn tương ứng; (iii)  Khách hàng 
tiềm năng, điều kiện và giới hạn đối với người mua (nếu có); (iv)  Thẩm quyền và quy trình ra quyết định thoái 
vốn; (v)  Cơ chế định giá đối với các loại vốn cần thoái,  .v.v...  Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 
18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo 
hướng mở rộng thêm đối tượng áp dụng, gồm cả đơn vị trực thuộc hay bộ phận doanh nghiệp, các đơn vị sự 
nghiệp18; tăng thêm tỷ lệ tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là nhà đầu tư chiến lược, xử lý các vướng 
mắc hiện hành đang làm chậm tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh quá 
trình cổ phần hóa DNNN, nhất là các doanh nghiệp có phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt; thực hiện cổ 
phần hóa một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước quy mô lớn, kinh doanh có hiệu quả; thực hiện thoái vốn, giảm 
tỷ trọng vốn nhà nước ở một số công ty cổ phần niêm yết có nhu cầu lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
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dụ, quan điểm về tái cơ cấu tự nguyện; kinh nghiệm quốc tế cho thấy giao cho 
những người gây ra vấn đề chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề họ gây ra thường 
không thành công; và thay đổi quan điểm về không để đổ vở các tổ chức tín dụng 
bằng quan điểm “không để người gửi mất tiền”. Quan điểm như hiện nay có thể 
là không công bằng, vì những người gây ra mất mát cho xã hội, không bị trừng 
phạt về mặt kinh tế; họ không bị thua thiệt hoặc không bị thua thiệt với mức mà 
họ đáng phải chịu. Vì vậy, có thể họ chần chừ, dựa dẫm và chờ đợi nhà nước ra 
tay giải quyết các vấn đề do họ gây ra. Các giải pháp xử lý nợ xấu cùng cần được 
thực hiện đầy đủ và toàn diện hơn theo cơ chế thị trường, đảm bảo cân bằng hơn 
giữa lợi ích của ngân hàng và các doanh nghiệp con nợ. 

d) Về tái cơ cấu đầu tư công, kết quả tái cơ cấu đầu tư công, nhất là chặn 
được tình trạng đầu tư, dàn trải, phân tán như trình bày trên đây là đáng ghi nhận. 
Tuy vậy, kết quả tái cơ cấu đầu tư công có nguy cơ  bị đảo ngược, nếu không giải 
quyết được các vấn đề sau đây: 

Một là, phải thay đổi chính sách phục hồi tăng trưởng theo hướng “trọng 
cung”. Nếu không thay đổi cơ bản cách tiếp cận trong chính sách phục hồi tăng 
trưởng và vẫn tiếp tục ưu tiên các giải pháp  quản lý tổng cầu, thì các cải cách, 
thay đổi phía cung theo hướng giảm chi phí, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế bị 
xem nhẹ, không đầy đủ, không phát huy tác dụng. Trong khi đó áp lực phục hồi 
tăng trưởng về ngắn hạn vẫn rất lớn, mở rộng đầu tư công chắc chắn vẫn sẽ là 
giải pháp đầu tiên được lựa chọn. 

Hai là, phải thiết lập được quy trình thống nhất thẩm định, lựa chọn, phê 
duyệt và quyết định đầu tư nhằm lựa chọn được dự án đầu tư có hiệu quả kinh tế 
xã hội cao nhất. 

Ba là, thay đổi vai trò của Chính quyền địa phương, đổi mới phân cấp 
trung ương – địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. 

Kết luận 

Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã xác định khung khổ tương đối rõ và 
chặt chẽ về  cách thức triển khai tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng. Và kết quả tái cơ cấu kinh tế cho đến nay mới chỉ là bước đầu. Vẫn còn 
“ngổn ngang” và “bộn bề” trên nhiều mặt, từ nhận thức, quan điểm tư tưởng cho 
đến sự “lung túng” trong các giải pháp thực hiện. Đúng như Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng đã phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII vừa 
qua là: “Nhận thức trên một số vấn đề về chủ trương, quan điểm đã được đề ra 
vẫn còn khác nhau dẫn đến đổi mới thể chế, chính sách còn ngập ngừng, thiếu 
nhất quán, nhất là về vai trò của nhà nước và kinh tế nhà nước trong kinh tế thị 
trường, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, sở hữu và quyền sử dụng đất đai, 
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giá cả một số mặt hàng và dịch vụ công thiết yếu… chưa tạo được đột phá để huy 
động mạnh mọi nguồn lực cho phát triển”. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tất 
cả các giải pháp tái cơ cấu kinh tế đều bị bế tắc và không triển khai được. Bài 
viết này đã cố gắng nêu lên một số giải pháp có thể thực hiện được và cách thức 
tổ chức thực hiện; và người viết bài này có niềm tin rằng nêú được thực hiện, các 
giải pháp này sẽ có tác động lớn trong việc cải thiện hiệu quả và năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế, đưa nền kinh tế quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng nhanh như 
trước đây. Tuy nhiên, đổi mới nhận thức, tư duy vẫn là điều kiện không thể thiếu 
không chỉ đối với giới lãnh đạo mà cả giới chuyên gia hoạch định và tư vấn chính 
sách. Tôi cho rằng sự thay đổi cần thiết, đầu tiên là phải nhanh chóng chuyển 
trọng tâm chính sách phục hồi kinh tế từ chú trọng quản lý tổng cầu sang các giải 
pháp cải cách phía cung của nền kinh tế. 


