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Kết thúc năm 2017 - năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm (2016-2020) và là năm chạy nước rút cho Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội 10 năm 2011-2020, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều kết quả phát triển ấn
tượng như tăng trưởng kinh tế ở mức cao, nền kinh tế vĩ mô ổn định và tiếp tục hội
nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.
Để đạt được những kết quả nêu trên có rất nhiều nguyên nhân trong đó
nguyên nhân quan trọng nhất là môi trường đầu tư – kinh doanh được cải thiện
đáng kể, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được nâng cao, thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện, và quá trình tái cơ
cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển
bền vững tiếp tục được thực hiện trong suốt giai đoạn vừa qua (Nguyễn Quang
Thuấn, 2017a, 2017b).
Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta cũng đang đứng trước nhiều vấn đề, rào cản
cần tháo gỡ để có thể duy trì tăng trưởng bền vững, đạt được các mục tiêu kinh
tế - xã hội cho kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm.
Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế
của Việt Nam năm 2017; phân tích các động lực chính của tăng trưởng kinh tế;
dự báo triển vọng kinh tế năm 2018 và chỉ ra những vấn đề lớn mà nền kinh tế
gặp phải; và cuối cùng gợi mở những nhóm giải pháp nhằm tạo lập nền tảng
vững chắc cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
1. Kết quả kinh tế của năm 2017
Năm 2017 là năm hiếm hoi mà 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt
mức kế hoạch mà Quốc hội đã đề ra. Trong đó, hai chỉ tiêu kinh tế quan trọng
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nhất và được quan tâm nhiều nhất là tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát đều đạt
kết quả ấn tượng. Tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,81%, cao nhất trong suốt
10 năm qua. Tỷ lệ lạm phát ở mức thấp 3,53%. Trong những năm gần đây, tỷ lệ
lạm phát thấp đã góp phần quan trọng vào tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô của
nước ta.
Tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta đã đạt mức cao kỷ
lục 425 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 36 tỷ USD, dự trữ ngoại hối
đạt mức kỷ lục 51,5 tỷ USD, thị trường chứng khoán lên mốc 950 điểm và tăng
trưởng của khu vực dịch vụ ở mức cao nhất (đạt 7,44%) kể từ năm 2008, góp
phần vào tăng trưởng kinh tế cao của năm 2017.1
Cũng trong năm 2017, diễn biến của một số chỉ tiêu kinh tế cho thấy mức
độ ổn định của nền kinh tế đang có sự cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ nợ công/GDP đã
giảm từ 63,6% năm 2016 xuống còn 62% năm 2017. Tốc độ tăng nợ công đang
có xu hướng giảm dần, nếu như trong giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng nợ công
trung bình đạt 18,4%, thì năm 2016 tốc độ tăng đã giảm xuống 15% và năm
2017 tiếp tục giảm mạnh xuốngcòn 9%. Bội chi ngân sách Nhà nước giảm và ở
mức thấp, đạt khoảng 3,5% GDP. Tỷ lệ chi thường xuyên trong tổng chi ngân
sách Nhà nước có xu hướng giảm từ mức gần 70% xuống còn 64,9% năm 2017
và dự kiến sẽ giảm còn 64% năm 2018.2
Có thể thấy việc giảm bội chi ngân sách và nợ công trong năm 2017 đang
dần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, góp phần cải thiện môi trường
kinh doanh và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian
sắp tới.
Chính sách hợp lý và hành động quyết liệt của Chính phủ đã đạt được
thành quả bước đầu tích cực trong năm 2017. Động lực quan trọng cho nền kinh
tế là niềm tin thị trường được tạo dựng, năng lực cạnh tranh được nâng cao và
môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Từ đó tạo ra các kết quả kinh tế ấn
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tượng, tích cực khác như tăng trưởng kinh tế ở mức cao, tỷ lệ lạm phát thấp, chỉ
số chứng khoán tăng cao, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh.
2. Cải thiện môi trường kinh doanh – Động lực quan trọng của tăng
trưởng kinh tế 2017
Có rất nhiều nguyên nhân góp phần tạo nên kết quả ấn tượng của nền kinh
tế nước ta trong năm 2017: nền kinh tế vĩ mô ổn định, thương mại quốc tế mở
rộng, tăng trưởng sản lượng trong khu vực nông nghiệp và dịch vụ ở mức
cao…; tuy nhiên, nguyên nhân hay động lực mang tính nền tảng hơn cả là sự cải
thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh của nền kinh tế.
Môi trường kinh doanh cải thiện sẽ làm giảm chi phí giao dịch, giúp nâng
cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế trong trung và
dài hạn. Môi trường đầu tư – kinh doanh của Việt Nam đã tăng hạng ấn tượng
trong nhiều báo cáo của các tổ chức quốc tế. Việt Nam được đánh giá cao không
chỉ về sự thăng hạng vượt bậc so với chính mình, mà còn thu hẹp đáng kể
khoảng cách tụt hậu so với nhóm ASEAN-4 (bao gồm Singapore, Malaysia,
Thailand, và Philippines), cũng như vượt qua Trung Quốc.
Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2018 của Ngân hàng Thế giới (WB),
môi trường kinh doanh của Việt Nam đã vươn lên vị trí 68/190 nước năm 2017,
tăng 14 bậc so với năm 2016 (đạt vị trí 82/190) và tăng 23 bậc so với năm 2015
(đạt vị trí 91/189). Môi trường kinh doanh của Việt Nam không chỉ cải thiện
vượt bậc về thứ hạng mà còn được đánh giá có tiến bộ đáng kể về điểm xếp
hạng trong cùng kỳ (đạt 67,93 điểm năm 2017, tương ứng tăng 2,9 điểm và 5,7
điểm so với năm 2016 và 2015). Số liệu thống kê cho thấy mức tăng bậc xếp
hạng và điểm xếp hạng về cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam năm
2017 là thành tích đạt được cao nhất kể từ đầu thập kỷ 2010 cho đến nay.
Cũng theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, môi trường kinh doanh của
Việt Nam năm 2017 đã thu hẹp đáng kể khoảng cách tụt hậu trong bảng xếp hạng
khi so sánh trực tiếp với ASEAN-4 trong cùng kỳ. Cụ thể, nếu như năm 2015,
“khoảng cách tụt hậu” của Việt Nam so với mức bình quân chung của nhóm nước
ASEAN-4 là 47 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh, thì đến năm
2017 con số này đã giảm đáng kể xuống chỉ còn 27 bậc. Trên thực tế, Việt Nam
đã cải thiện tích cực không chỉ trong thu hẹp khoảng cách tụt hậu về thứ bậc xếp
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hạng, mà quan trọng hơn là còn thu hẹp đáng kể khoảng cách tụt hậu về điểm số
xếp hạng khi so với ASEAN-4 trong cùng kỳ (khoảng cách tụt hậu về điểm số
giảm từ mức 12,4 điểm năm 2015 xuống tới 8,2 điểm năm 2017).
Đặc biệt, môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2017 đã lần đầu tiên
được cộng đồng quốc tế đánh giá có sự cải thiện vượt bậc khi so sánh với Trung
Quốc trong cùng kỳ. Nếu như vào năm 2015, môi trường kinh doanh của Việt
Nam vẫn bị tụt hậu 6 bậc xếp hạng so với Trung Quốc, thì đến năm 2017 Việt
Nam không những đã tiến kịp mà còn vượt qua Trung Quốc tới 10 bậc xếp
hạng. Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, điểm số xếp hạng về
môi trường kinh doanh của Việt Nam (đạt 67,17 điểm năm 2017) được đánh giá
cao hơn khi so sánh trực tiếp với Trung Quốc (đạt 65,29 điểm) trong cùng kỳ.
Cải thiện môi trường kinh doanh đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh
của nền kinh tế. Theo Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn
đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 27/9/2017, chỉ số năng lực cạnh tranh
của Việt Nam đã tăng từ 4,31 năm 2016 lên 4,4 năm 2017. Xếp hạng năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2016 và tăng 20 bậc
so với 5 năm trước đây. Và cùng với đó, hiệu quả đầu tư của nền kinh tế được
cải thiện rõ rệt. Hệ số ICOR năm 2017 là 4,93, thấp hơn so với năm 2016 là
5,15 (tính theo giá cố định). Hệ số ICOR thấp hơn phản ánh hiệu quả đầu tư của
nền kinh tế cao hơn.
Tiến triển vượt bậc trong môi trường kinh doanh năm 2017 là kết quả từ
những nỗ lực, quyết tâm bền bỉ của Chính phủ trong những năm qua.
Thứ nhất, sự quyết tâm chính trị cao song hành với nỗ lực nâng cao năng lực
quản trị nhà nước của Chính phủ Việt Nam theo hướng xây dựng Chính phủ kiến
tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp là một trong
những nguyên nhân quan trọng nhất có tính chi phối (trực tiếp và gián tiếp) tới sự
cải thiện vượt bậc về môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2017.
Thứ hai, sự nâng cao chất lượng công tác hoạch định chính sách về cải
thiện môi trường kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, nhất quán, có sự
tham vấn cộng đồng và có trách nhiệm giải trình cao được xem là một trong
những nguyên nhân quan trọng hàng đầu khác mang tính quyết định tới sự
thăng hạng vượt bậc về môi trường kinh doanh của nước ta trong năm 2017.
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Thứ ba, sự đồng loạt hưởng ứng tinh thần cải cách của Chính phủ của các
Bộ, ngành bằng các chính sách và hành động cụ thể. Có thể kể một số ví dụ tiêu
biểu bao gồm: Bộ Tài chính cải cách các quy định và thủ tục về thuế, hải quan;
Ngân hàng Nhà nước nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng; bảo vệ
tốt hơn quyền lợi của người vay và người cho vay; Bộ Xây dựng tăng cường
thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ
tục liên quan; Bộ Kế hoạch và Đầu tư rút ngắn thủ tục và thời gian hoàn tất thủ
tục đăng ký kinh doanh; Bộ Tư pháp nâng cao chất lượng thi hành án dân sự,
góp phần cải thiện các chỉ số thuộc lĩnh vực tư pháp... Cả nước đã có trên 5.000
thủ tục được cắt giảm trong năm 2017, trong đó dẫn đầu việc triển khai cắt giảm
thủ tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho môi trường kinh doanh là các Bộ Công
thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng với Bộ Xây dựng (cắt
trên 1/3 thủ tục).
Thứ tư, sự tăng cường hiệu quả thực thi và phối hợp chính sách về cải thiện
môi trường kinh doanh với trọng tâm nâng cao năng lực thực thi và giám sát
dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương
(trong 5 lĩnh vực cải cách sau: tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng, thanh toán
thuế, giao dịch thương mại qua biên giới, và thực thi hợp đồng) cũng được đánh
giá là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất có tính chất quyết định
trực tiếp tới sự thăng hạng nhanh về môi trường kinh doanh của Việt Nam năm
2017.
Thứ năm, ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc song hành với ổn định chính trị
xã hội cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng với tư cách là điều kiện
cần cho cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2017.
3. Triển vọng và thách thức đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam trong
thời gian tới
Một số tổ chức uy tín quốc tế đã đưa ra các dự báo về triển vọng cho nền
kinh tế Việt Nam trong năm 2018. Nói chung, các dự báo đang đưa ra tín hiệu
tích cực cho nền kinh tế nước ta. Theo dự báo của Ngân hàng ANZ, tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam năm 2018 sẽ đạt 6,8% và tỷ lệ lạm phát ở mức 3,5%.
Ngoài chỉ số kinh tế vĩ mô chính là tăng trưởng và lạm phát, ANZ dự báo tỷ giá
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hối đoái của đồng VND so với USD ổn định, dự trữ ngoại hối tăng, dòng vốn
FDI sẽ tăng trưởng cao (Hồng Quân, 2017).
HSBC dự báo nền kinh tế nước ta có thể chuyển đổi từ trạng thái “tăng
trưởng cao, lạm phát thấp” sang trạng thái “tăng trưởng ổn định, lạm phát cao”.
HSBC dự báo lạm phát nước ta ở mức cao là do viện phí tăng, giá dầu và giá
lương thực tăng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát được dự báo cũng chỉ ở mức
3,7% vào năm 2018, thấp hơn so với mục tiêu 4% và nói chung mức lạm phát
dưới 4% là chấp nhận được để vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, vừa kích
thích tăng trưởng của nền kinh tế.
Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào ngày
13/12, ADB đã điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam theo
hướng tích cực hơn. Cụ thể, theo các dự báo công bố trước đó, tăng trưởng kinh
tế của nước ta chỉ được dự báo đạt 6,3% và 6,5% vào năm 2018; tuy nhiên, báo
cáo mới nhất dự báo tăng trưởng kinh tế đạt 6,7% (Hà Thanh, 2017). Như vậy,
hầu hết các dự báo cho thấy triển vọng của nền kinh tế nước ta trong năm tới là
tương đối tốt. Khả năng cao sẽ đạt được tăng trưởng kinh tế 6,7% và tỷ lệ lạm
phát khoảng 4% như mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán
ngân sách nhà nước năm 2018 vào ngày 1/1/2018 của Chính phủ.
Trong thời gian sắp tới, nền kinh tế nước ta có thể sẽ chịu tác động từ những
xu thế toàn cầu. Những xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ, giá dầu và giá
nguyên nhiên liệu trên thế giới tăng, Fed lần thứ 3 tăng lãi suất do nền kinh tế Mỹ
đã phục hồi vững chắc hơn… Các nhân tố này có thể sẽ tác động tiêu cực đến nền
kinh tế nước ta. Tuy nhiên, với niềm tin trong nền kinh tế đang được củng cố,
môi trường kinh doanh được cải thiện và nguồn lực phân bổ hiệu quả hơn, kết
quả tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô về ngắn hạn sẽ vẫn tương đối khả quan
cho dù có những cú sốc tiêu cực từ bên ngoài. Vấn đề quan trọng hơn trong thời
gian sắp tới là thiết kế các chính sách, giải pháp và hành động để giải quyết các
vấn đề, thách thức của nền kinh tế nhằm tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh
và bền vững. Các thách thức đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam gồm có:
Thứ nhất, năng suất lao động của Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so với
các nước trong khu vực cho dù tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Theo tính toán
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của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 “chỉ bằng
7% của Singapore, 17,6% của Malaysia và 36,5% của Thái Lan. Mỗi lao động
của Việt Nam chỉ có năng suất bằng 42,3% của Indonesia, 56,7% của
Philippines và đặc biệt là chỉ bằng 87,4% năng suất lao động của Lào. Điều
đáng lo hơn cả là chênh lệch về năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước
vẫn tiếp tục gia tăng” (Bạch Dương, 2017).
Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt
Nam, trong bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2016 cho
rằng: Trong vài năm gần đây, sau thời kỳ suy thoái toàn cầu Việt Nam đã phục
hồi đà tăng trưởng ngoạn mục. Nhưng xu thế giảm mức tăng năng suất lao
động vẫn tồn tại và gây quan ngại. Mức tăng năng suất lao động của Việt Nam
chưa đạt 4% và có xu thế đi xuống. Trong khi đó tỷ lệ năng suất lao động của
Trung Quốc là trên 7%, của Hàn Quốc là 5% khi các nước này còn ở cùng trình
độ phát triển như hiện nay của Việt Nam. Tốc độ tăng năng suất lao động như
hiện nay khó có thể đảm bảo tăng trưởng cho Việt Nam theo kịp quỹ đạo tăng
trưởng của Hàn Quốc hay Singapore (Dione, 2016).
Điều đáng nói nữa là thách thức về năng suất lao động của Việt Nam trong
bài phát biểu của ông Ousmane Dione được đặt lên trên các thách thức khác như
môi trường, giảm nghèo và phúc lợi xã hội, và huy động vốn cho phát triển.
Thứ hai, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước lớn về mặt số lượng (96,5%
số doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa) nhưng trên thực tế chỉ khoảng 8%
số vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước là được cổ phần hóa, chuyển giao cho
khu vực tư nhân. Điều này cũng có nghĩa khu vực tư nhân tham gia vào bộ máy
quản trị của doanh nghiệp Nhà nước, tham gia vào thiết kế chiến lược sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước đã được cổ phần hóa còn hạn chế; vì
thế hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước chậm cải thiện, dẫn đến môi trường
sản xuất – kinh doanh còn chịu tác động gây méo mó3 (Trần Đình Thiên, 2017).
Thứ ba, xây dựng năng lực để tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư còn chậm. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có

3

Xem thêm nghiên cứu của Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên) (2014) về thực trạng cải cách doanh nghiệp Nhà
nước và các vấn đề đặt ra sau gần 30 năm đổi mới.
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những ảnh hưởng mạnh mẽ lên nền kinh tế nước ta. Đảng và Chính phủ đã nhận
thức được tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như hiểu
rõ cơ hội và thách thức mà chúng có thể mang lại. Tuy nhiên, nỗ lực chuẩn bị và
triển khai nâng cao năng lực nội tại để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn chậm. Cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội
còn nhiều hạn chế khi đứng trước làn sóng của các công nghệ mới, của các
doanh nghiệp mới và các loại hình kinh doanh mới. Hệ thống giáo dục và đào
tạo từ cấp tiểu học đến bậc cao còn chậm đổi mới. Quản trị Nhà nước ở các cấp
dựa trên nền tảng công nghệ số còn chưa tương xứng với tiềm năng và đòi hỏi
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hệ thống quy định và luật pháp
cũng còn nhiều vướng mắc khi phải xử lý xung đột giữa các phương thức kinh
doanh truyền thống và các phương thức mới dựa trên nền tảng công nghệ trong
kỷ nguyên số. Vấn đề an ninh trên không gian số cũng đặt ra những thách thức
mới đòi hỏi phải có những thể chế cũng như năng lực đổi mới công nghệ số ở
mức cao. Chậm xây dựng năng lực để tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư sẽ làm giảm cơ hội đuổi kịp các nước phát triển trong khu vực
và thế giới, giảm cơ hội thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình trong dài hạn.4
Thứ tư, sự kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước
thiếu chặt chẽ dẫn đến việc thu hút các doanh nghiệp FDI khổng lồ như
Samsung vào nền kinh tế nhưng chưa tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực về công
nghệ và tạo ra năng lực sản xuất cho nền kinh tế trong tương lai.
Hơn nữa, lợi ích mà các doanh nghiệp FDI mang lại chưa tương xứng với
những ưu đãi mà Nhà nước ta dành cho khu vực này và hiệu ứng ngoại lai tiêu
cực mà một số doanh nghiệp FDI gây ra thậm chí cònrất lớn (nhất là về mặt bảo
vệ môi trường). Hay nói cách khác, chi phí mà các doanh nghiệp FDI tạo ra
nhưng không phải gánh chịu mà do xã hội gánh chịu là rất lớn, làm giảm đi
những lợi ích mà các doanh nghiệp FDI mang lại cho nền kinh tế theo hướng
phát triển kinh tế bền vững.

4

Xem thêm các nghiên cứu của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (2016) và Ban Kinh tế Trung ương (2017) để
hiểu rõ hơn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những thách thức, cơ hội đặt ra cho Việt Nam.
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4. Định hướng chính sách tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền
vững
Môi trường kinh doanh đóng vai trò xương sống cho sự phát triển ổn định
và tăng trưởng của nền kinh tế. Các chính sách tạo dựng niềm tin, cải thiện môi
trường kinh doanh để giảm chi phí giao dịch cũng đồng thời là các chính sách
khuyến khích sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và mở
rộng sản xuất.
Năm 2017 đánh dấu sự vươn lên vượt bậc trong môi trường kinh doanh của
nước ta so với chính mình và với các nước trong khu vực, làm cho nền kinh tế
nước ta trở nên hấp dẫn hơn trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng cao
năng lực cạnh tranh, thúc đẩy thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
và khu vực.
Để duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian sắp tới, các chính
sách cần chú trọng nâng cao chất lượng của môi trường đầu tư – kinh doanh và
cùng với đó là các chính sách giải quyết những vấn đề đang tồn đọng trong nền
kinh tế, tăng cường xây dựng năng lực nội tại để có thể chủ động đón nhận cơ
hội và vượt qua thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Dưới đây là các định hướng chính sách chủ yếu nhằm tạo dựng và tiếp tục
củng cố niềm tin, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia và chuẩn bị năng lực cần thiết cho cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4.
Ưu tiên tiếp tục thiết lập nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn.
Ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô kết hợp với ổn định chính trị xã hội cần
được coi là mục tiêu ưu tiên vì đây chính là “điều kiện cần” cho cải thiện môi
trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020 và
giai đoạn xa hơn.
Chính sách tiền tệ cần hướng tới mục tiêu lạm phát như đã đề ra. Để duy
trì tỷ lệ lạm phát 4%, tổng phương tiện thanh toán (M2) có thể tăng trưởng ở
mức hợp lý (khoảng 15%) tùy thuộc vào các cú sốc kinh tế bên trong và bên
ngoài. Ngoài ra, chính sách tiền tệ cũng cần hướng tới đảm bảo tính thanh
khoản trên thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng.
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Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát tốt dòng tín dụng vào nền kinh tế để
nâng cao chất lượng tín dụng và đồng thời góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu. Kiểm
soát dòng tín dụng gồm có giám sát dòng tín dụng đi vào các doanh nghiệp Nhà
nước hoặc vào các doanh nghiệp tư nhân lớn, giám sát hiệu quả hoạt động của
các dự án có sử dụng vốn vay lớn vì một khi dự án thiếu hiệu quả hay phá sản
sẽ tạo ra hiệu ứng ngoại lai tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và hệ thống tài
chính nói riêng.
Chính sách tài khóa cần tiếp tục hướng tới việc giảm thâm hụt ngân sách,
giảm dần nợ công và nợ nước ngoài. Để thực hiện được nhiệm vụ này, Chính
phủ cần quyết tâm thực hiện ràng buộc ngân sách cứng, giao trách nhiệm cho
người đứng đầu dự án hay cơ quan chủ quản; và khi dự án thiếu hiệu quả, Chính
phủ có thể cho phá sản thay vì cấp vốn để dự án tiếp tục hoạt động thiếu hiệu quả.
Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh.
Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ chất lượng của môi trường kinh doanhvà
nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ cần thực hiện đồng bộ
các giải pháp, chính sách sau:5
+ Chủ động nâng cao năng lực quản trị nhà nước hiện đại và tăng cường
ứng dụng quản trị số trong xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động,
phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng công
tác hoạch định chính sách về cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng công
khai, minh bạch, nhất quán, có sự tham vấn cộng đồng và có trách nhiệm giải
trình cao.
+ Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào cải thiện mục tiêu khởi sự
kinh doanh và giải quyết phá sản doanh nghiệp của Việt Nam ngay từ đầu năm
2018 nhằm không chỉ rút ngắn khoảng cách tụt hậu quá xa của Việt Nam so với
ASEAN-4 mà quan trọng hơn là góp phần khuyến khích khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
5

Về các giải pháp về khoa học và công nghệ, có thể tham khảo thêm nghiên cứu của Đỗ Hoài Nam (2016).
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+ Xây dựng lộ trình triển khai hiệu quả chiến lược phát triển ngành thương
mại điện tử song hành với chiến lược bảo đảm an ninh mạng và thanh toán quốc
tế dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.
+ Khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung, trong đó chú
trong hơn tới thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, gắn kết trường đại học
và viện nghiên cứu với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời gia tăng tỷ lệ chi
tiêu cho R&D ở cả khu vực công và tư, cũng như tập trung nâng cao hiệu quả
thực thi chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và hiệu lực thực thi hợp đồng
kinh doanh phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán quốc tế.
Chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ
nguyên số.
Năm 2017 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nhận thức của Việt
Nam về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), được thể hiện rõ
nét qua việc ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ “Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4”.
Trong năm 2018, cần tiếp tục có những bước đi cụ thể trong việc hiện thực
hóa tầm nhìn của lãnh đạo cấp cao:
+ Cần tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm của thế giới, đặc biệt các nước
trong khu vực đang có những chiến lược, chương trình hành động thiết thực để
vượt lên những thách thức và nắm bắt những cơ hội của CMCN 4.0.
+ Giao cho các cơ quan nghiên cứu, cơ quan thống kê phối hợp với các bộ,
ngành và địa phương có những điều tra, nghiên cứu đánh giá nhằm xác định rõ
Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và người dân nói
riêng đang ở đâu trong CMCN 4.0.
+ Trên cơ sở xác định được tọa độ của Việt Nam trong cuộc cách mạng số
cũng như việc tổng kết kinh nghiệm quốc tế, đề xuất kế hoạch hành động phù
hợp để giúp các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và người dân phát huy tối đa
tiềm năng của mình trong kỷ nguyên số nhằm giúp Việt Nam thu hẹp khoảng
cách phát triển với các nước tiên tiến.
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Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tăng cường tính kết
nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.
+ Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cần thực hiện triệt để hơn và thay
vì chỉ tập trung vào cổ phần hóa về mặt số lượng mà không có sự thay đổi lớn
về chất, Chính phủ cần đẩy mạnh cổ phần hóa về chất, nghĩa là tập trung vào cổ
phần hóa về vốn và cho phép sự tham gia của khu vực tư nhân sâu rộng hơn nữa
vào bộ máy quản trị trong các doanh nghiệp đã cổ phần hóa.
+ Chính phủ cần chủ động thiết kế cơ chế mời gọi các nhà đầu tư chiến
lược có khả năng nâng cao năng lực và hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước
sau khi cổ phần hóa thay vì chỉ hướng đến mục tiêu bán vốn hay cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước về mặt số lượng.
+ Chính phủ cần chủ động lựa chọn các doanh nghiệp FDI chất lượng cao
thay vì các doanh nghiệp FDI đầu tư vào nền kinh tế để tận dụng sự lỏng lẻo
trong quản lý môi trường và những chính sách ưu đãi. Bên cạnh đó, cần có
chiến lược để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nội địa nhằm tăng cường
khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước
ngoài; tăng cường khả năng chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI
sang các doanh nghiệp trong nước vì các doanh nghiệp FDI – trong hầu hết các
nền kinh tế đang phát triển và mở cửa – là nhân tố đóng vai trò rất quan trọng
trong việc thực hiện nâng cao năng suất và chuyển giao các công nghệ tiên tiến
đến các doanh nghiệp nội địa. Việc đẩy mạnh chuyển giao công nghệ cần gắn
chặt chẽ với các chính sách như chính sách phát triển khoa học – công nghệ của
các doanh nghiệp trong nước, chính sách giáo dục – đào tạo, và chính sách thúc
đẩy tinh thần khởi nghiệp.
Truyền tải thông điệp và hành động chính sách đến người dân.
Cuối cùng, các chính sách tốt sẽ thiếu hiệu quả nếu thông điệp của chính
sách không được truyền tải tốt nhất đến người dân nói chung và các tác nhân
chịu tác động nói riêng. Chính phủ trong nhiệm kỳ này đã thực hiện rất tốt công
tác truyền tải thông điệp của chính sách đến người dân thông qua các phương
tiện truyền thông. Chính phủ sẽ cần tiếp tục tương tác mạnh mẽ hơn với người
dân, truyền tải thông điệp chính sách rõ ràng, liên tục và tạo nên một Chính phủ
cầu thị, biết lắng nghe để từ đó có những hành động vì Nhân dân, phục vụ
doanh nghiệp để gây dựng niềm tin từ Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
cũng như các nhà đầu tư như cam kết của Chính phủ vào đầu nhiệm kỳ./.
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