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Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ (CG) cuối kỳ 2012, các nhà tài trợ song phương và đa
phương cam kết tiếp tục tài trợ ODA cho VN. Tuy nhiên, các nhà tài trợ cũng đề nghị VN cần có
những cam kết cho giải pháp hành động cụ thể nhằm tạo lập nền tảng cho sự phát triển bền
vững.

Dự án nâng cấp - cải tạo QL 18, sử dụng vốn vay ODA
của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ VN

Các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ vốn ODA cho VN khoảng 6,5 tỉ USD đối với năm 2013, giảm so
với mức 7,4 tỉ USD của năm 2012. Với chủ đề “Lập nền tảng cho sự phát triển bền vững”, Hội
nghị CG cuối kỳ năm nay tập trung thảo luận các vấn đề bao gồm cập nhật tình hình kinh tế vĩ
mô VN năm nay và những ưu tiên trong năm sau; sửa đổi chính sách đất đai, tạo lập nền tảng
để buớc vào nuớc có thu nhập trung bình thành công.

Tránh bẫy thu nhập trung bình

Tuy nhiên, để bước vào nước có thu nhập trung bình thì VN còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Xu hướng tăng trưởng của VN tiếp tục giảm xuống trong những năm qua, đặc biệt năm 2012 là
năm tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1999. “Điều này cho thấy, nền kinh tế VN đang mất đi một
số động lực mà trong đó, những vấn đề về tái cơ cấu đã và đang làm ảnh hưởng đến tăng
trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nếu không có những giải pháp quyết đoán thì
chi phí để giải quyết những thách thức hiện nay sẽ rất cao” - Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc
ngân hàng thế giới tại VN (WB) khẳng định. Cũng theo bà Kwakwa, ở một số nước trên thế giới,
chi phí giải quyết khó khăn trong khu vực tài chính chiếm mức 30-40% GDP.
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Hầu hết các chuyên gia cho rằng, muốn vượt qua được bẫy thu nhập trung bình để tiến tới mức
thu nhập cao hơn, VN cần tăng cường tạo ra giá trị nội tại, phát triển vốn con người với kỹ năng
nghề nghiệp đáp ứng được với nền toàn cầu hóa. Điều này, đòi hỏi VN cần đầu tư, tạo ra sự đột
phát về chất và lượng đào tạo nghề…

Bộ trưởng Bộ KH - ĐT Bùi Quang Vinh tại hội nghị này cho biết, năm 2013 VN sẽ tiếp tục đưa
ra các giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế phát triển, trong đó đặt trọng tâm vào tăng cường
ổn định kinh tế vĩ mô, giảm lạm phát, tăng trưởng cao hơn năm 2012, đẩy mạnh thực hiện 3 đột
phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo nền tảng cho
sự phát triển vững chắc hơn những năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, theo ông Vinh, VN
sẽ kết hợp hài hòa chính sách tiền tệ và tài khóa để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
vững chắc, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tập trung điều hành tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm tồn kho, thúc đẩy tiêu dùng…; thực hiện đồng bộ các
giải pháp để huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thu hút giải ngân
nguồn vốn FDI, ODA…

Ba thách thức cần giải quyết

Dù đồng tình với các giải pháp của VN, song phần lớn các nhà tài trợ cho rằng, để đảm bảo ổn
định kinh tế vĩ mô một cách chắc chắn, VN cần thực hiện các biện pháp cụ thể về tái cấu trúc
kinh tế trong những năm tới. Trong đó, vấn đề cấp bách nhất là xây dựng hệ thống tài chính
lành mạnh và điều này đòi hỏi phải giải quyết được vấn đề nợ xấu và tái cấu trúc lĩnh vực DN
nhà nước.

Đại sứ Nhật Bản tại VN Tanizaki Yasuaki đã đưa ra ba thách thức mà VN cần giải quyết:

Thứ nhất, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước láng giềng ngày càng gia tăng, VN cần lựa
chọn ra các ngành công nghiệp chiến lược có nhiều tiềm năng giúp tăng cường giá trị gia tăng
và tính cạnh tranh; phân bổ các nguồn lực một cách tập trung để đẩy mạnh dòng vốn FDI vào
VN và đẩy mạnh hiệu ứng lan tỏa đối với các DN trong nước trong các ngành công nghiệp chiến
lược này.

Thứ hai, VN cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư, trong đó, cần có nhiều sáng kiến
hơn nữa từ các cơ quan Nhà nước của Chính phủ VN nhằm nắm bắt đầy đủ những nhu cầu và
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khó khăn của các DN và phản ảnh một cách kịp thời vào các chính sách.

Thứ ba, VN cần sử dụng nguồn viện trợ ODA một cách hiệu quả và chiến lược hơn để đáp ứng
những yêu cầu tài chính quy mô lớn hơn của đất nước mình. Đáp lại, Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục
hợp tác với VN, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng.

Đại sứ Tanizaki Yasuaki cho biết, trong cả năm tài chính 2012, Nhật Bản có thể sẽ cung cấp
khoản viện trợ khoảng 2,6 tỉ USD, mặc dù điều này còn tùy thuộc vào tiến độ chuẩn bị dự án
của VN.

Hội nghị các nhà tài trợ cho VN lần này sẽ là hội nghị cuối cùng được tổ chức theo mô hình
được thiết kế từ 20 năm trước chủ yếu để phục vụ cho diễn đàn huy động nguồn lực ODA. Hiện
nay, hầu hết các đối tác phát triển đã có những cam kết và thảo luận ODA riêng và chức năng
huy động nguồn lực của hội nghị các nhà tài trợ đã không còn phù hợp. Điều cần thiết hiện nay
là cần có một diễn đàn đối thoại mở rộng và hợp lý giữa chính phủ và các đối tác về phát triển
của VN. Vì vậy, bắt đầu từ năm sau, hội nghị sẽ đổi tên thành “Diễn đàn quan hệ đối tác phát
triển VN” và chỉ tổ chức mỗi năm một lần, thay vì hai lần vào giữa và cuối năm như hiện nay.

Tuấn Anh. (DĐDN).
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