
Bài phát biểu của Đồng chủ tịch VBF                                          Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Giữa kỳ, 2018  
 

 

Trang 1/2 

 

 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHỦ TỊCH  

LIÊN MINH DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

 

Trình bày bởi 

Ông Tomaso Andreatta 

Đồng chủ tịch VBF  

 

Kính thưa Thủ tướng, các đồng chí Bộ trưởng và Quan chức Chính phủ, Giám đốc Quốc gia 

Ngân hàng Thế giới, Giám đốc khu vực của IFC, các ngài Đại sứ và các đồng nghiệp từ các 

Hiệp hội Doanh nghiệp, kính thưa toàn thể Quý ông và Quý bà,  

 

Năm 2018 là một năm tốt đẹp cho nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng nhanh nhờ 

đẩy mạnh xuất khẩu và duy trì được nguồn đầu tư ổn định từ bên ngoài. Chính phủ xứng đáng 

được tín nhiệm vì sự ổn định về kinh tế và kiềm chế nợ công. Đặc biệt, với tư cách là một đại 

diện ngân hàng, tôi rất hoan nghênh sự tiến bộ đáng kể của Việt Nam trong bảng xếp hạng 

điểm tín dụng của Fitch.  

 

Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến xu hướng này: bên trong, có thể xảy ra việc 

vỡ bong bóng bất động sản và gây hậu quả lên hệ thống ngân hàng, và ảnh hưởng đến nền 

kinh tế; còn bên ngoài, thì sự bảo hộ ngày càng tăng của nhiều quốc gia và khu vực kinh tế 

cũng rất quan trọng đối với thương mại của Việt Nam. So với những nền kinh tế lớn khác, đối 

với Việt Nam thương mại quan trọng hơn cả nên kinh tế Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng 

nhiều hơn bởi các cuộc chiến tranh thương mại. Do đó lựa chọn đúng đắn không phải là bảo 

vệ thị trường nội địa mà cần tiếp tục là một trong những nước có nhiều nhất các hiệp định 

thương mại tự do – cần phê chuẩn các hiệp định đã ký và cải cách hệ thống luật pháp để tuân 

thủ các hiệp định này.  

 

Chủ đề ngày hôm nay, mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, sẽ đề 

ra nhiều vấn đề về cơ cấu doanh nghiệp trong nước, mà thường là quá nhỏ và quá thiếu kiến 

thức cũng như kinh nghiệm trong việc bán sản phẩm cho các khách hàng có thị trường toàn 

cầu, và phải sản xuất các sản phẩm chất lượng hàng đầu với mức giá hợp lý. Đó là lý do tại 

sao Doanh nghiệp vẫn phải mang các nhà cung cấp từ bên ngoài vào thay vì đưa các công ty 

Việt Nam tăng tốc ở nhiều cấp độ. Các công ty Việt Nam cần có trình độ quản lý cấp quốc tế,  

quản lý cấp cấp trung, cần các trường đào tạo, các công ty dịch vụ, ngân hàng, bảo hiểm, công 

nghệ,… trong khi đó những điều này không dễ dàng đến được đây bởi những rào cản pháp lý, 

hoặc làm cho những doanh nghiệp muốn mang những dịch vụ hay sản phẩm đó vào Việt Nam 

phải quan ngại như những vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh 

chấp hoặc, gần đây hơn là những hậu quả có thể xảy ra do luật an ninh mạng mới. Chính phủ 

có thể làm rất nhiều việc để cải thiện những vấn đề này và chúng ta sẽ được nghe trong sáng 

ngày hôm nay.  

 

Một hạn chế nữa của Việt Nam trong việc thu hút công nghệ cao đó là, dù có dân số đông, 

nhưng quy mô tiền tệ của thị trường đối với hầu hết các sản phẩm, từ tiêu dùng đến công 

nghiệp đều rất hạn chế và người tiêu dùng Việt Nam hầu hết mua hàng sản xuất ở châu Á. 

Một phần vì những vấn đề liên quan đến thuế và hải quan cũng gây nhiều khó khăn tốn kém 

cho Doanh nghiệp, cả về thời gian, tiền bạc và công tác quản lý. Nhiều công ty sản xuất tại 

Việt Nam phải tái xuất 100% hàng hóa, và như vậy một lần nữa đã cô lập các Doanh trong 

nước ra khỏi các Doanh nghiệp FDI. 

 

Về các giải pháp, một mặt cần hướng dẫn các công ty lớn trong nước từ bỏ bất động sản, cần  

quản lý chuyên dụng mới và đặt nền tảng cho các công ty thuộc các ngành công nghiệp và 
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công nghệ hiện đại. Ngoài ra cần tập trung các công ty hiện nay thành những công ty lớn có 

đủ khả năng tham gia vào những hoạt động kinh doanh phức tạp hơn và có thể thu hút được 

những tài năng và kỹ năng cần thiết.  

 

Mặt khác, giảm gánh nặng thuế và hải quan sẽ giúp giải phóng nguồn lực cho các công ty 

trong nước để đầu tư vào kiến thức và công nghệ và thu hút các công ty nước ngoài sản xuất 

cho thị trường nội địa, và như vậy sẽ mở cánh cửa hợp tác giữa hai bên. 

 

Một số tổ chức trong nước, như thị trường vốn cùng với luật tái cơ cấu doanh nghiệp và M & 

A và quy mô của các nhà đầu tư tổ chức trong nước vẫn chưa cho phép tạo ra các công ty đủ 

nguồn lực tài chính để đầu tư cần thiết tiếp cận thị trường thế giới, do vậy họ thì cần phải phát 

triển mạnh mẽ hơn nữa.  

 

Nhu cầu của Việt Nam có cơ sở hạ tầng mới và tốt hơn về năng lượng và vận tải vượt quá khả 

năng trong nước trong khi nguồn vốn ODA cũng đã sụt giảm khi Việt Nam trở thành nước có 

thu nhập trung bình – cả hai cách đều không thể giải quyết được vấn đề. Một cách thức mới sẽ 

thực sự là bước đột phá để bù lại những rủi ro và những thủ tục minh bạch, nhanh chóng cho 

đấu thầu và chuyển nhượng sẽ cho phép PPP mang đến cho đất nước này tất cả những nguồn 

lực cần thiết. Chút nữa thì Tiểu nhóm Công tác về Điện và Năng lượng của VBF sẽ cho chúng 

ta thấy một vài giải pháp cụ thể để có thể đi theo hướng này.   

 

Những tháng gần đây lo ngại về ô nhiễm đặc biệt là ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Thành 

phố Hồ Chí Minh, vấn đề rác thải trên biển ở hầu hết các địa phương có du lịch ngày càng 

tăng.  Sự phát triển công nghiệp và đô thị tiếp tục làm tăng thêm các yếu tố gây ra biến đổi khí 

hậu. Người tiêu dùng trên khắp thế giới ngày càng ngần ngại không muốn mua sản phẩm đến 

từ các nước có tình trạng khẩn cấp về môi trường. Chúng tôi hoan nghênh hành động do 

Chính phủ đề xuất tăng cường cơ chế hợp tác khu vực và đề nghị Việt Nam ngay lập tức bắt 

đầu bằng cách làm một hình mẫu tốt và tiên phong trong việc giải quyết một trong những vấn 

đề cơ bản một cách quyết đoán. 

 

VBF và các Hiệp hội, các Doanh nghiệp một lần nữa khẳng định rằng họ luôn sẵn sàng hợp 

tác với Chính phủ và Quốc hội để hỗ trợ trong công tác soạn thảo luật và các quy định nhằm 

giúp nền kinh tế và các Doanh nghiệp phát triển. 

 

Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý vị và kính chúc Quý vị sức khỏe, thành công 

và hạnh phúc, tôi hy vọng Diễn đàn này sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt 

Nam. 


