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1. Những thành tựu kinh tế chung của Việt Nam vẫn tiếp tục ấn tượng trong năm qua. Tăng
trưởng GDP được giữ ở mức khoảng 8 phần trăm trong năm 2006, xuất khẩu tăng trưởng mạnh,
luồng vốn chảy vào dồi dào đã tiếp tục cải thiện cán cân thanh toán và đói nghèo tiếp tục giảm.
Với định hướng kinh tế thị trường của nền kinh tế ngày càng được cải thiện, Việt Nam đã thu hút
một lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài kỷ lục trong năm 2006 và sẵn sàng là thành viên thứ
150 của WTO.
2. Việc gia nhập WTO chắc chắn sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho Việt Nam để tiếp tục tăng trưởng
kinh tế nhanh và giảm nghèo bền vững trong những năm tới. Triển vọng của quyền làm thành
viên xem ra đã khuyến khích tăng mạnh đầu tư gián tiếp nước ngoài, góp thêm vào sự bùng nổ
đang diễn ra của thị trường chứng khoán mới nổi tại Việt Nam. Việc thị trường chào đón những
đợt phát hành trái phiếu công ty bằng tiền đồng đã minh chứng về khả năng tài trợ cho những nhu
cầu đầu tư lớn đang ngày càng tăng của Việt Nam thông qua thị trường vốn.
3. Tuy nhiên, như các nhà chức trách đã nhận thấy rõ, triển vọng không phải là không có rủi ro
và vẫn còn tồn tại một số thách thức. Như chúng tôi được nhắc nhở trong Diễn Đoàn Doanh
Nghiệp Việt Nam hôm qua, các nhà đầu tư vào thị trường vốn cần phải thận trọng với rủi ro do
thị trường sôi động không hợp lý. Sự tham gia đáng kể của các nhà đầu tư nước ngoài trong khi là
cần thiết trên nguyên tắc để giúp cải thiện cơ cấu tài trợ và quản trị doanh nghiệp của các công ty
Việt Nam thì lại có thể làm tăng tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế trước những thay đổi trong
cảm nhận của thị trường sau này. Để hưởng đầy đủ lợi ích của sự hội nhập, các nhà chức trách
cần phải duy trì những chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng, phải cải cách mạnh thêm các ngành
trước đây được bảo hộ cũng như nâng cao chất lượng giám sát và quy chế của hệ thống tài chính.
Những Rủi Ro và Triển Vọng Ngắn Hạn
4. Triển vọng tăng trưởng và tài chính đối ngoại ngắn hạn khá khả quan, tuy nhiên những triển
vọng trung hạn vẫn còn phụ thuộc vào một số yếu tố không chắc chắn. Mặc dù tỷ lệ lạm phát
bình quân trong năm 2006 đã giảm xuống khoảng 7.5 phần trăm, song tỷ lệ lạm phát của Việt
Nam vẫn còn cao hơn hầu hết các nước Châu Á khác. Mặc dù có phần thu thêm nhờ giá dầu tăng
cao lớn, dư nợ công vẫn đang trên đà tăng nhanh, chiếm khoảng 45 phần trăm GDP trong năm
2006. Xu hướng này có thể vẫn tiếp tục trong những năm tới vì Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã
Hội 2006-2010 tiếp tục dựa nhiều vào đầu tư công để xóa bỏ những thiếu hụt của cơ sở hạ tầng.
Chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù cần phải hỗ trợ tăng trưởng song cũng cần phải nâng cao chất
lượng đầu tư và kết hợp cân đối giữa tài trợ công và tài trợ tư. Điều này sẽ có thể giúp giữ gánh
nặng nợ công nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được và cũng để bảo vệ các khoản chi ngân
sách cho giảm nghèo, đặc biệt nếu tăng trưởng toàn cầu giảm sút hoặc giá dầu thế giới giảm.
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Chính Sách Kinh Tế Vĩ Mô
5. Cần phải có một chính sách tài khóa thận trọng hơn để đảm bảo tính bền vững nợ trung hạn
khi nền kinh tế đang trong chu kỳ phát triển mạnh. Mặc dù việc giảm mạnh trợ cấp xăng dầu gần
đây rất đáng hoan nghênh song việc giá dầu thế giới đang giảm cho thấy sự cần thiết phải kiềm
chế tăng chi tiêu công và giảm thâm hụt ngân sách phi dầu. Để làm được việc này, cần phải kiềm
chế tăng lương của khu vực công và cần cải thiện việc xét duyệt những dự án đầu tư mới. Việc
thực thi hiệu quả một số luật để hạn chế tham nhũng và chống lãng phí các quỹ công là một phần
quan trọng trong những nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng đầu tư. Về vấn đề này, chúng tôi hoan
nghênh việc Chính phủ vừa thông qua một khuôn khổ mới để cải thiện quản lý và sử dụng vốn
ODA và chúng tôi rất mong đợi báo cáo của Thanh Tra Chính Phủ về những kết qủa đã đạt đựơc
về chống tham nhũng.
6. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế trong năm 2006 đã giảm đáng kể và xu thế này
nếu tiếp diễn có thể sẽ giúp kiềm chế lạm phát và làm chậm lại tăng nợ tồn đọng của các ngân
hàng. Tuy nhiên, những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này có thể sẽ bị đảo ngược nhanh chóng
do dư thừa nhiều vốn khả dụng ngân hàng, đặc biệt nếu các ngân hàng thương mại nhà nước
(NHTMNN) tiếp tục được chỉ đạo phải cấp vốn cho các dự án lớn và được chính phủ chấp thuận
của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Chúng tôi thúc giục các nhà chức trách cần nỗ lực
nhiều hơn nữa để xử lý vốn khả dụng dư thừa, tránh cho vay theo chỉ định thông qua các
NHTMNN và áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp để hạn chế những rủi ro ngoại bảng cân
đối của các ngân hàng.
7. Việc không ngừng tự do hóa hệ thống hối đoái của Việt nam là một yếu tố quan trọng trong
chiến lược hội nhập vào hệ thống thương mại toàn cầu. Sau khi đã dỡ bỏ những hạn chế còn lại
về các giao dịch vãng lai quốc tế vào cuối năm 2005 và chấp thuận nghĩa vụ Điều VIII của Quỹ
Tiền Tệ Quốc Tế, các nhà chức trách đã thông qua một kế hoạch làm cho tiền đồng có thể chuyển
đổi được hoàn toàn vào năm 2010. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này và sẵn sàng cung
cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà chức trách để đảm bảo thực hiện việc này hiệu quả và kịp thời.
Mặc dù tiền đồng gần đây dường như đã được đánh giá đúng mức, vị thế đối ngoại hiện đang
mạnh cũng đã tạo một môi trường thuận lợi cho việc làm tỷ giá trở nên linh họat hơn. Một động
thái như thế sẽ giúp cho nền kinh tế chịu những cú sốc bên ngoài tốt hơn, giúp quản lý những rủi
ro tỷ giá tốt hơn và cũng đảm bảo rằng các nhà chức trách được trang bị để quản lý được việc di
chuyển vốn không ổn định tiềm tàng.
Cải Cách Cơ Cấu
8. Tự do hóa sự tham gia vào thị trường của các ngân hàng nước ngoài sắp tới theo những thỏa
thuận WTO có thể sẽ làm tăng áp lực cạnh tranh đối với các ngân hàng trong nước và tăng tính
cấp bách phải cải cách khu vực ngân hàng. Trong bối cảnh này, chúng tôi rất hoan nghênh những
kế hoạch thúc đẩy áp dụng các Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế đối với các NHTMNN và khuyến
nghị các nhà chức trách nên đánh giá thực tế các khoản nợ tồn đọng (NPL) làm cơ sở cho kế
họach xử lý nợ tồn đọng và cấp vốn bổ sung cho các ngân hàng. Để giúp các NHTMNN hoạt
động dựa trên cơ sở thương mại lành mạnh, các nhà quản lý của các NHTMNN cần phải được
trao quyền tự chủ trong hoạt động nhiều hơn. Trong khi chúng tôi ủng hộ những kế hoạch của
Chính phủ thúc đẩy cổ phần hóa các NHTNMN, chúng tôi cho rằng sự tham gia của các nhà đầu
tư chiến lược một cách phù hợp sẽ rất quan trọng để giúp cải thiện quản trị ngân hàng.
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9. Môi trường thị trường mới đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý rủi ro và quy chế phòng
ngừa của tất cả các ngân hàng. Việc tăng vốn tối thiểu của các ngân hàng đã được lên kế hoạch và
NHNN đang cố gắng nâng cao chức năng giám sát của mình là những bước đi rất đáng hoan
nghênh theo hướng này. Hơn nữa, NHNN, Ủy Ban Chứng Khóan Nhà Nước (UBCKNN) và Bộ
Tài Chính sẽ cần thông qua một khuôn khổ thống nhất để theo dõi những khu vực dễ bị tổn
thương liên quan đến việc di chuyển vốn đầu tư gián tiếp, đưa ra những quy định về tín dụng liên
quan đến thị trường chứng khoán và giảm những giao dịch nội gián.
10. Sự gia nhập WTO sắp tới cũng đã làm tăng tính cấp bách cần phải cải cách khu vực các
DNNN. Chúng tôi hoan nghênh kế hoạch tái cơ cấu và cổ phần hóa hầu hết các DNNN của các
nhà chức trách vào năm 2010. Tuy nhiên, một điều cũng rất quan trọng là tất cả DNNN cần phải
được giao nhiệm vụ rõ ràng, được khuyến khích để hoạt động trên những nguyên tắc thương mại,
các nhà quản lý của các DNNN phải được trao quyền tự chủ đầy đủ để ra các quyết định đầu tư
và giá cả của riêng mình. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi rất hoan nghênh quyết định gần
đây về điều chỉnh giá điện và hối thúc các nhà chức trách cũng nên sớm thực hiện điều chỉnh giá
than, tự do hóa giá xi măng, sắt thép và phân bón, giảm trợ giá của nhà nước cho ngành năng
lượng. Về vấn đề các tập đoàn kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước sở hữu hoàn toàn mới
được thành lập trong các ngành chiến lược, chúng tôi mong các nhà chức trách xác định rõ ràng
nhiệm vụ và mối quan hệ của các tập đoàn này với Chính phủ, đồng thời thiết lập những quy định
về an toàn phù hợp nếu cần thiết nhằm đảm bảo rằng sức mạnh thị trường của các tập đoàn này
không được sử dụng để giảm sự cạnh tranh và hạn chế phạm vi cho vay liên quan hoặc các giao
dịch không dựa trên nguyên tắc thị trường giữa các bên là thành viên của tập đoàn.
11. Tiếp tục mở cửa các cơ chế thương mại và đầu tư sẽ rất quan trọng cho sự tăng trưởng do khu
vực tư nhân dẫn đầu. Như một số đại biểu tham dự Diễn Đàn Doanh Nghiệp Việt Nam đã đề cập,
thiếu sự minh bạch trong hệ thống pháp lý là vấn đề gây nhiều mối lo ngại cho các nhà đầu tư
nước ngoài. Giờ đây, cần phải có những bước tiến nhanh hơn để áp dụng những nghị định và
thông tư hướng dẫn, đảm bảo tính minh bạch và khả năng thực thi công bằng những quy định đó
nhằm hỗ trợ cho những tiến bộ rất ấn tượng của Việc Nam trong việc làm cho khuôn khổ pháp lý
phù hợp với những yêu cầu của WTO. Chúng tôi khuyến khích các nhà chức trách tiếp tục phối
hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân để đảm bảo rằng hệ thống pháp lý mới tuân thủ theo WTO sẽ
được thực hiện nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng, đơn giản hóa các quy định và luật lệ và giảm
nạn quan liêu hay sự can thiệp của Chính phủ.

12. Cải thiện chất lượng, tính kịp thời và công bố những số liệu về tiền tệ, ngân hàng, cán cân
thanh toán, nợ công, dự trữ chính thức cũng rất quan trọng để hỗ trợ những quyết định về chính
sách và sự tương tác hiệu quả với thị trường. Về vấn đề này, chúng tôi rất hoan nghênh quyết
định mới đây của Chính phủ về công bố thường xuyên số liệu nợ nước ngoài và rất mong Chính
phủ sớm thực hiện việc này. Hơn nữa, việc hạch toán, lập báo cáo và giám minh bạch hơn về
những họat động ngoài ngân sách của Chính phủ và tất cả các dự án do khu vực công tài trợ rất
hữu ích để củng cố niềm tin của các nhà tài trợ và các nhà đầu tư.
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Kết luận
13. Sự gia nhập WTO của Việt Nam sắp tới là một mốc quan trọng. Hội nhập nhanh hơn vào nền
kinh tế toàn cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được mục tiêu của Chương Trình Phát
triển Kinh tế Xã hội là đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có thu nhập thấp vào năm 2010.
Tuy nhiên, chương trình cải cách chưa hoàn tất còn dài và thời gian biểu để hoàn tất cải cách sẽ
cần phải gấp rút trong khi cạnh tranh toàn cầu với Việt Nam đang tăng. Chúng tôi tin tưởng rằng
với cam kết cải cách mạnh mẽ trong ban lãnh đạo, Việt Nam sẽ thành công trong việc đối mặt với
những thách thức đó và xin chúc các nhà chức trách thật nhiều thành công trong những nỗ lực
này.
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