Cần 197 Năm Để Việt Nam Đuổi Kịp Singapore!
Ông IL Houng Lee, Trưởng Đại diện IMF tại VN nhận định, VN có thể mất 18 năm để đuổi kịp Indonesia, 34
năm với Thái Lan và 197 năm với Singapore.
Sau 20 năm đổi mới đã đến thời điểm thích hợp để đặt ra câu hỏi: “Khi nào Việt Nam (VN) mới đuổi kịp các
nước trong khu vực và bằng cách nào? Dưới đây là góc nhìn của Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)
tại VN, ông IL Houng Lee:
Hỏi: Thu nhập bình quân đầu người của VN năm 2005 đạt trên 600 USD (theo IMF chỉ là 552 USD). Một
số nhà nghiên cứu VN đặt giả thiết, nếu các nước giàu có hơn ở ASEAN ngừng phát triển, VN sẽ mất
khoảng 5 năm để đuổi kịp Indonesia và Philippines, 20 năm với Thái Lan, 24 năm với Malaysia, 38 năm
với Brunei và 40 năm với Singapore. Ý kiến của ông ra sao?
- Những phân tích trên rất đáng quan tâm và có thể phản ánh một cách gần chính xác độ chênh lệch thực sự
trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên chúng cũng có thể không phản ánh mức độ chênh lệch thực sự về phát
triển giữa các nền kinh tế.
Nếu dựa trên giả thiết rằng tất cả các nước mà bạn đề cập ở trên giữ được tỷ lệ phát triển trung bình như
trong 10 năm qua, thì thời gian để VN đuổi kịp các nước có phần lâu hơn. Ví dụ như VN có thể mất 18 năm để
đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan và 197 năm với Singapore. Khoảng cách với Singapore lớn như vậy
vì tốc độ phát triển của nước này cũng rất nhanh trong 10 năm qua.
Hỏi: Một số người cho rằng VN ngày càng tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây
được xem là một thách thức lớn, không chỉ là nguy cơ. Ông bình luận gì về điều này?
- Theo quan điểm của tôi là về lâu dài, vấn đề quan trọng đối với VN là phải cải thiện nguồn vốn con người, tỷ
lệ tiết kiệm phải cao hơn và cần một cơ chế quản lý tốt. Những yếu tố này đòi hỏi phải có tính kỷ luật cao, tiết
kiệm và sự liêm chính. Nguy cơ về sự phát triển không bền vững sẽ càng cao hơn nếu chính phủ cương quyết
theo đuổi những chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng mà lại thiếu đi ba yếu tố trên.
Hỏi: Một số chuyên gia cho rằng có khu vực kinh tế không chính thức ở VN. Vì vậy GDP thực sự của
VN không chỉ 52 tỷ USD (năm 2005) như con số chính thức mà tăng lên 75 tỷ USD, gần bằng
Philippines. Phải chăng họ muốn nói rằng VN đang có tiềm năng rất lớn và khoảng cách chênh lệch
thực tế giữa VN và các nước khác được thu hẹp?
- Các nhà kinh tế đôi khi so sánh thu nhập của các nước bằng cách sử dụng “tỷ giá sức mua tương đương”
hơn là tỷ giá thực. Đơn giản là tỷ giá sức mua tương đương tính cả đến khía cạnh giá tài sản và giá các hàng
hóa phi thương mại thường tương đối thấp hơn ở các nước có thu nhập thấp. Khi chúng tôi áp dụng tỷ giá
này, sự chênh lệch về thu nhập bình quân trên đầu người giữa VN và các nước khác đã giảm xuống rất nhiều.
Ví dụ như với Indonesia từ 2,1 xuống còn 1,5 lần; với Brunei từ 28,8 xuống còn 8,2 lần và đáng chú ý nhất là
với Singapore từ 43,9 xuống còn 9,3 lần.
Hỏi: VN đang ở vị trí nào trong bản đồ kinh tế khu vực ASEAN, khi nào và làm thế nào để nhanh chóng
bắt kịp nhóm các nước giàu có hơn trong khu vực?
- VN hiện đứng thứ 7 trong 10 nước thành viên ASEAN về mức thu nhập, sự phát triển kinh tế. VN có những
lợi thế nhất định như lực lượng lao động có năng suất khá, Chính phủ có quyết tâm cao, cơ cấu xã hội ổn định
và công bằng. Vì vậy tôi nghĩ, VN có thể nhanh chóng vươn lên về trung hạn. Tuy nhiên, để thực sự gia nhập
vào nhóm dẫn đầu, VN cần có được ba yếu tố mà tôi đã đề cập ở trên.
Hỏi: Theo ông, liệu VN có cần những khoản tài trợ quốc tế lớn hơn nữa để đuổi kịp các nước khác
nhanh hơn hay không?
- Tiền viện trợ chỉ có hiệu quả ở những nước mà các điều kiện cơ bản cho sự phát triển đã sẵn có nhưng chỉ
thiếu vốn trong giai đoạn đầu của sự phát triển. Tiền viện trợ đã có tác động khá hiệu quả trong hỗ trợ phát
triển, giảm đói nghèo ở một số nền kinh tế châu Á, đặc biệt là VN. Ngân sách viện trợ toàn cầu có giới hạn và
tôi có thể đưa ra một số lý do tại sao VN nên và không nên nhận thêm viện trợ so với hiện nay.
Nếu so với GDP, VN nhận viện trợ từ các nhà tài trợ ở mức trung bình so với các nước thu nhập thấp ở châu
Á, không kể bốn nước nhận viện trợ nhiều nhất (Bhutan, Campuchia, Lào và Mông Cổ).

Nếu nhìn nhận một cách công bằng thì những hỗ trợ hiện tại như thế là phù hợp. VN có thể kiếm những
khoản tiền lớn từ xuất khẩu dầu thô, chiếm 7% GDP. Điều này có thể được lấy làm lý do để giảm hỗ trợ ODA.
Hơn nữa, VN đã bắt đầu gia nhập thị trường vốn quốc tế, đây là dấu hiệu cho thấy VN có khả năng vay
thương mại. Tuy nhiên, VN sử dụng tiền viện trợ hiệu quả hơn nhiều nước khác. Vì thế nếu xét về tính hiệu
quả thì VN nên nhận thêm viện trợ. Hơn nữa, VN có nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, việc chi cho đầu tư
cơ sở hạ tầng sẽ vượt quá khả năng vay thương mại của VN. Vì vậy, VN cần tiếp tục nhận sự hỗ trợ của cộng
đồng các nhà tài trợ trong những năm tới.
Hỏi: VN đặt mục tiêu đến năm 2010 tăng gấp đôi GDP so với năm 2000 và trở thành nước công nghiệp
hóa vào năm 2020. Theo ông, mục tiêu này liệu có khả thi?
- Có một mục tiêu tốt sẽ là động lực thúc đẩy. Do đó, cần có một mục tiêu rõ ràng. Tôi quan tâm tới việc bảo
đảm những điều kiện giúp cho sự phát triển bền vững và công bằng về trung hạn. VN sẽ nằm ở vị trí nào sau
10 hay 20 năm nữa chưa hẳn đã quan trọng bằng.
Theo Tiền phong

