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Lói gibi thiêu 

Cu6n sách này là tkp hqp nhíitng bài viét cúa các nhà 

khoa hoc thuôc 11 quóc tich: Viêt Nam, An Dô, Canada, Dài 
Loan, Indónêxia, Malaixia, Nam Trieu Tién, Nhât Bán, 
Xingapo, Thái Lan, Trung Qu6c. Dây là nhïtng báo cáo khoa 
hoc dá dugc trinh bày tai cuóc toa dàm khoa hoc uói chú dê 
"Vai trò cúa Nhà nuóc trong quá trinh ca cóu lqi vã phát 
trién kinh té ó các nuóc châu Á" do Vién Kinh té hoc chá tri 
'uào thài gian 14 - 16 tháng 12 nãm 1993, trong khuôn khó 
du án nghién cúu "Co cdu lái nên kinh té Viêt Nam" do Viên 
tién hành vói su tài trq cita Trung tânz nghiên cúu phát trién 
quóc tê Canada (International Developnzent Research 
Center - IDRC). 

Trong các bài viêt vã trong các y kién trao dói tháo luân, 

các nhà khoa hoc châu Á vã Canada dá dê cáp tói nhitng khia 
canh ly thuyét và kinh nghién khác nhau vê vai trò Nhà nuóc 

trong su phát trién cúa các nên kinh té châu Á. Moi nên kinh 
té trong xá hói duang dai dèu càn có su quán ll vã can thiép 
cúa Nhà nuóc. Song tinh da dang cúa thuc tizn ó các nuóc vã 
tinh dóc dão trong chính sách cúa mói nuoc ó mói môt thài 
ky phát trién kháng dinh thêm y kién thóng nháát mà tát cá 

các tác gid dêu dá nêu lên ràng không có môt móu hinh chung 
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cho moi nuóc vê múc dô vã cách thúc tác dông cúa Nhà nuóc 
dói vói kinh tê. Nên kinh té lã nzót co thé sóng luôn luón 
phát trién vã luón luón dói hói nzót su quán ly vã diêu hành 
sáng tqo. Nghiên cúu kinh nghiênz thành công vã thát bai 

cúa các nuóc khác lã nzót viêc càn thiét dói vói uiêc xãy dung 
sáng tqo nhúng chinh sách thich hqp uói diêu kiên vã trinh 
dô phát trién, vói muc tiêu kinh té - xá hói, vói nèn vãn hoá 

vát chát vã tinh thàn cúa dát -nuóc. 

Trong cuón sách này, su phân chia các bài viêt thành các 

phàn theo nhóm nuóc mang tinh chát rát uóe lê, chi lã nhàm 
gqi cho nguài doe môt trong só rát nhiêu phuong án phájz 

tích so sánh khi nghiên cúu kinh nghiêm vã nhúng ván dê 

cüa các nuóc châu Á. 

An hành cuón sách này, Viên Kinh té hoc hy vong cung 
cóp dugc cho dông dão bán doc nhúng thông tin bó ích dói 
vói công viêc tiép tuc thúc ddy quá trinh dói mói kinh té à 

Viêt Nam. Dó cúng lã mong nzuón cúa tát cá các nhà khoa 
hoc Viêt Nam vã quóc té - nhúng nguài dá nhiêt tinh dáp 
úng lòi mói cúa Viên Kinh té hoe thanz du toa dà.nz, dá cung 
cáp nhúng két qud nghiên cúu mói nhát cúa minh thông qua 
viêc viét bài vã tham gia thdo luán. 

Nhán dip này, Viên Kinh té hoc xin cám on Trung tâni 
nghiên cúu phát trién quóc té, dãc biêt Vãn phòng khu vuc 

Dông Nanz Á cüa Trung tánz dúng dàu lã Tién si Randy 
Spence dá hó tra, tham gia truc tiép vã dá góp phàn quan 
trgng dê cuóc toa dànz có két qud. 

VÜ TUÁN ANH 
Viên truò,ig Viên Kinh te'hoc 
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VAI NHÂN XÉT MU' DÀU: 

NHIYNG CÁCH TIÊP CÂN 

VÀ KINH NGHIÊM KHÁC NHAU 
DOI VÓI VAI TRO CUA NUA NUOC 

TRONG NÊN KINH TÊ THI TRtf)NG 

Vú T1J N ANH 

Viên Ktnh te hoc 

Vàn dê vai trô diêu tiét vã can thiêp cüa Nhà ntióc trong 
nên kinh té lã môt chú dê thú vi cho tratih luân khoa hoc, 

nhting cúng dbng thèsi lã môt linh vtic kinh të chinh tri má 
trong dó tón tai nhièu trticsng phái khác nhau vã dâu tranh 
vói nhau gay gát. Môt nhà ngân hàng Ião thành cúa Nhât 
Bán Louis Mulkern dá nhân xét ràng: "Không có nhtigc diém 
não có tác dung phá hoái các quóc gia chü yêu trong nhitng 
nãm 1980 hon lã sii bát ltic trong viêc xác dinh vai trò cúa 
chinh phü trong kinh té" (1). Dói vói các quríc gia dang phát 
trién thi dây càng lã môt ván dê có tàm quan trong hàng 
dáu, Mn múc chinh Ngân hàng Thê gicsi trong báo cáo hàng 

(1) Chalmers Johnson - MITI vã sv thán kg Nht Bán. Sv tãng trudng cca 

chinh sách công nghiêP trong thôi gian 1925-1975. Stanford University Press. 

1982 

1 1 
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nãm 1991 dá phài kháng dinh ràng: Nhà ntióc can thiêp nhti 
thé não vào nên kinh tê vã nhàm muc dích g1 - dó là môt 
thách thúc dói vôi sti phát trión ú các quóc gia dang phát 
triën hiên nay. (2) 

Kó tú khi Nhà ntióc xuát hiên trong xá hôi loài ngucli cho 
dên khoáng thé ky 19, à tát cá moi ndi nó thtic hiên nhüng 
chúc nãng ttidng til nhti nhau. Dó 1à quóc phòng, xây diing 
dtiòng sã vã dê diêu, bào vê nbuón ntióc, dúc tièn, dê ra vã 
thi hành pháp luât. Cuôc cách máng công nghiêp hoàn thành 
ú môt só ntióc vào cuói thé ky 19 dá làm thay dói lôi sóng 
có truyên, buôc nhà ntibc thtic hiên chúc nãng dièu chinh 
trong kinh té nhàm dàm bào tinh hiêu quâ cúa sii canh tranFi, 
bào vê quyên lqi cúa các cá nhân. Nhà ntióc thtic hiên chúc 
nãng diêu chinh nhti là ngtiôi trong tài duy tri các luât chdi 
cúa thi trtiàng. Nhüng quôc gia thtic hiên công nghiêp hoá 
muôn hdn tién thêm môt btióc trong viêc làm cho Nhà ntióc 
dóng vai trò nãng nê hdn trong nên kinh tê. Nhà ntióc à 
nhüng quóc gia dó không chi quan tâm dên luât chdi, má 
can thiêp vào chinh nôi dung cúa hoat dông kinh tê. Nó vach 
ra ké hoách phát trión dài han hoãc ngán han, dtia ra nhüng 
tiu tiên dói vói các ngành công nghiêp vã hoát dông thtidng 
mai, thi hành các chinh sách khuyên khich hoác kiêm chê 
các linh vtic hoát dông kinh té khác nhau, thâm chi trtic tióp 
tiên hành kinh doanh trong môt s6 linh vtic. Gqi môt cách 
ngán gqn thi dó là chúc nãng phát trión. 

Trên thó gibi ngày nay không có à quóc gia não - dú là 
chtia công nghiêp hoá hay dá à thòi ky hãu công nghiêp - 

(2) Ngân n íng Thé gibi - Thách thúc cúa sU ohát triên. Báo cão vê sV 

phát trièn cúa thé giái nâm 1991 World Bank & Ox rd University Press, 1991. 
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má không có sti can thiêp cúa Nhà nuóc vào kinh tê theo 

rát nhiêu ly do khác nhau. Song múc dô can thiêp cúa Nhà 
nuôc rãt khác nhau vã duèsng nhu không có mói tuung quan 

troe tiêp giïia múc dô dó vói t6c dô tãng truông kinh tê. 
Guta hai thái ciic - môt bên lã stt can thiêp trtic tiêp vã toàn 
diên dugc thttc hiên ô các nên kinh tê kê hoách hoá tâp 
trung, vã môt bên khác lã viêc chi diêu chinh ú múc tháp 
nhãt duoc thuc hiên à các nên kinh tê "laissez-faire" - có vô 
s6 nhitng "mô hình" phát triên kinh tê thành công vã không 

thành công vói múc dô vã cách thúc can thiêp cúa Nhà nuóc 

rat khác nhau. 

O nhttng nuôc có nên kinh të kê hoách hoá tâp trung 
thóng tri quan niêm cho ràng thi truisng không thê dám báo 
phân phói hop ly các nguón luc vã cúa cái cúa xá hôi, vã 

không thë diêu tiêt môt cách hqp ly quá trinh phát trién 
kinh tê; vi vây má Nhà ntiác sê phói gánh lãy sú mênh tính 
toán vã t6 chúc thtic hiên các phucìng án t6i uu cúa viêc 

phân ph6i dó, bát dâu bàng phân phôi các ngubn ltic sán 

xuát, quy dinh co cãu sán xuát vã kêt thúc bàng phân ph6i 
hàng hoá tiêu diing vã dich vu cho dên tân tìtng cá nhân. 

Bói vi Nhà nuóc trtuc tiêp thuc hiên dàu til phát triên vã 

quy dinh hàu hêt moi hoat dông kinh tê nên thi truìsng vã 

khu vtic tu nhân chi có vai trô thú yêu trong nên kinh tê vã 

chúc nãng diêu chinh cúng không càn phâi trô thành chúc 

nãng hàng dáu cúa Nhà nubc. 

Sii can thiêp dên tân chi tiêt dó cúa Nhà nuôc trong môt 
giai doán nhát dinh dá có the thúc dây công nghiêp hoá d en 
ra nhanh chóng nhìs tâp trung dáu tu tu bán vào môt s6 linh 
vtic quan trong, dóng vai trò làm nên tâng cho các ngành 
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công nghiêp khác tãng tri ông. Dó là diêu dá xáy ra á Liên 

Xô cú nhüng nãm 20-50; á các nuác Dông Au vã vái môt 

múc dó não dó cá á Án Dó nhïing nãni 50-60; vã á môt, s6 

nuác khác. Song viêc tuyêt dni hoá vai trò diêu khién toàn 
bô nên kinh tê tìi môt trung t«m vã phú nhân hoàn toàn vai 
trò ceia thi truông, công vái nhiíng sai làm trong tính toán 
phudng hitáng dâu tu cúa bô máy quán ly tâp trung dá dán 
nhürng nên kinh tê này dên tuih trang suy thoái. Sti quan 
liêu hoá bô máy diêu khién nên kinh tê vã thiêu dông ltic cá 
nhân trong các hoat dông kinh tê là nhíing hàu quá cüa sil 
can thiêp thái quá cüa Nhà nuác. Viêc chuyén sang kinh tê 
thi trtfàng là sti kiên cho thây sti thãt bái cüa mó hinh mang 
tính thái ctic này. 

Mô hinh kinh tê "laissez-faire" dtia trên til tuáng cúa 
Adam Smith - nguìôi má giái kinh tê gqi là "cha dê cüa chá 
nghia tu bán"- vê súc manh cüa thi trtiàng nhu bàn tay vô 
hinh dán dát hành dõng cúa các cá nhân. Nhà nuác chi thiic 
hiên chúc nãng diêu chinh dê duy tri luât chdi cúa thi trtiông 
trong nhttng trtièing hqp cân thiêt má thôi (3). Ngudi ta 
công nhân ràng vê bán chãt thi trti ing có nhètng khiêm 
khuyêt (hay khuyêt tât, thát bái), nhung stt can thiêp cúa 
Nhà nuác bi coi 1à làm biên dáng hoat dông cúa thi truesng, 
vi vây má không dtigc hoan nghênh. Til tuáng nhu vây dugc 
dê ra cách dây 200 nãm, dá thóng tri à các nuác dàu tiên 
thuc hiên cách ináng công nghiêp trong thê ky 19. Ngày 
nay, tY châu Á, Hong Công có thê dugc coi là dai diên cho 
mó hinh này. 

(3) Adani mith - Nghiên cúu bán chaát vã nguyên nhân aia cia cái cia 
các dân tqc. 
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Trong bói cánh cüa thê giôi duong dai, vai trò cúa Nhà 
nuóc tró nên tích cuc hcsn. Mô hình c6 diên vê nên kinh té 
thi truông tu do dugc cái biên vái sii bó sung môt s6 chính 
sách can thiêp cita "bàn tay hitu hinh" cüa chính phú theo 
các ly thuyót Keynes vã tân có diën vã dugc thitc hiên à môt 

só nuóc, trong dó có nuóc M. O nuóc này, chính quyên liên 

bang cá nhüng vai trò sau: 1. Ón dinh kinh tê vi mô; 2. Hó 
trq công nghiêp quân su vã công nghiêp ky nghê cao phát 
triên; 3. Báo trq cho ngubi thát nghiêp; 4. Khuyén khích dau 
tu; 5. Khuyên khích nghiên cúu vã triên khai (R & D); 6. 

Báo vê các công ty My truác nhttng biên pháp buôn bán 
"không công bàng" ceia nuóc ngoài; 7. Dám báo hiêu ltic cüa 
luât chóng to-rát; 8. Dôi khi diêu chinh môt só ngành (nông 
nghiêp, vân tài, tài chính, dáu khí). 

Các to chúc tài chính quóc té có thé 1uc nhu Ngãn hàng 
Thg giái, Quy Tién tê Quóc tê có dông cho viêc úng dung 
mô hình kinh tê thi truèsng kiëu này à các nuóc dang phát 
trinn vái công thúc tóm tát cüa Keynes: "Dièu quan trong 
dói vái chính phü không phài lã làm nhitng viêc gi má các 
cá nhân dá làm vã làm nhüng viêc dó t6t hon hay tôi hon 
ít nhiêu; má phái làm nhíing viêc má hiên hoàn toàn chila 
duoc làm"(4). 

Vai trò Nhà nuóc à môt só nuóc khác tích ctic hon, dác 
biêt trong giai doan tiên hành công nghiêp hoá. Thú nhát 
quy mô cüa khu vuc công rông hon dáng kê không phái chi 

do các chuong trinh phúc loi xá hôi , má côn do hoat dông 
kinh doanh cüa các doanh nghiêp nhã nuóc nhâm sàn xuãt, 

(4) Ngàn hàng Thé giáì - Thách thÚc cila sij phát triên. 

15 



cung úng các hàng hoá công công vã nhàm gây tác dông lan 

truyên dói vôi khu vtic tu nhân trong môt sô linh vtic má 

Nhà nubc muón thúc dáy. Thú hai, Nhà ntióc thiic thi chinh 
sách báo vê vã thúc da'y mói, só ngành hoãc vixng, khuyén 

khích xuát kháu thông qua nhiêu công eu khác nhau, tu kidm 
soát sán iuong vã giá cá, truc tiép tro cãp, sü dung thuê vã 

các công eu tài chinh khác cho dén các biên pháp hiióng dân. 

Vói nhung múc dó can thiêp iat khác nhau cúa Nhà nuác 

má cd thë tháy nhung kiêu Nhà nudc có dác diém không 

chi vê mãt kinh té má cá vê mãt xá hôi khác nhau. 

Dói vói mót ntióc hiên nay bát dàu công nghiêp hoá nhung 
cd ky vong phát tridn nhanh chóng nhil Viêt Nam, thi môt 
Nhà nuác không chi hoàn thành chúc nãng diêu chinh thi 
trufèing, má còn có khá nãng thtic híên thành công chúc nàng 

phát trién duìsng nhu dang cá súc háp dán mánh. Môt s6 

nubc châu Á nhu Nhât Bán, Nam Triêu Tiên, Dàí Loan, 

Xingapo dang lã máu hinh dugc nguõng mó vê tóc dó tãng 
truõng thán ky. Trong só rát nhiêu yêu tó dán dén t6c dó 

tãng truãng cao à các nuóc dó có nhung ydu tó má các nudc 

khác trong nhung bói cánh khác không thd lãp lai dugc, 

nhting su tham gía tích ctic cúa Nhà nudc trong quá trình 
phát triên kinh te thi dugc nhiêu nhà nghiên cúu vã nhúng 
ngtiôi hoach dinh chinh sách Viêt Nam cho ràng lã mót yéu 

tó có thê láp lái, túc là, lã mót kinh nghiêm má các quóc gia 
di sau e;d the vãn dung dugc. 

0 Nhàt Bân châng han, bên cán}h nhung kinh nghiêm 
dáng chu ,y khác vê chính sách cúa Nhà nudc nhu chú trong 
dáu tu vào nguán hic con ngubi, vào c mng nghê mói v. v., 
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A 

thi sil can thiêp cúa Nhà nuóc duoc dai diên bói Bô thtfong 
mai quóc tê vã công nghiêp (viét tát là MITI), vói viêc dê ra 

vã thuc hiên chính sách công nghiêp (môt khái niêm dãc biêt 

cúa Nhât Bán vói tên goi 1à sangyo seisaku) thông qua hê 

th6ng kê hoach hoá huóng dán dá dugc nhiêu nhà phân tích 

coi là môt yêu t6 quan trong quyêt dinh "sti thàn kk kinh 

tê". Ngay tii nhflng nàm 1930, các công ty Nhât Bán dá dugc 

htiông dán vê phucsng ltuóng dâu tu vã sán xuãt, ducsc trq 
cãp, báo hô thucmg mai vã giám thuê nêu chúng tuân theo 

nhüng htióng dán dó. Có thë nêu do ltibng sii can thiêp cúa 

Nhà nuóc bàng các chi tiêu dinh lupng não dó - bàng só 

ltigng chi phí cúa chính phú hay só lugng thuê, bàng s6 mãt 
hàng bi kiëm soát giá cá, bàng ty trong cúa các doanh nghiêp 

nhà nuóc trong công nghiêp, hay bàng s6 ltigng các quy ché 
cãm doán hoãc gibi han hoat dông cúa khu vuc tu nhân - 

ngudi ta sé còn phái tiép tuc tranh luân vê quy mó cúa su 

can thiêp là lón hay nhó, nhung diêu thây rõ ràng 1à sti can 

thiêp cúa Nhà nuóc dá có tác dung htióng các tâp doàn tài 
chính công nghiêp (zaibatsu) vão môt quy dao phát triën có 

hiêu quá. 

Kinh nghiêm vê sti can thiêp thành công cüa Nhà nuóc 

ó các nên kinh tê công nghiêp mói NIEs châu Ã nhu Nam 

Triêu Tiên, Dài Loan, Singapo vá môt só nuóc ASEAN nhu 
Indônêxia, Malaixia, Thái Lan cúng có nhiêu diëm tucsng til 
nhu ó Nhât Bán. Song song vôi thiic hiên nhïing chinh sách 

diêu chính nhàm tao lâp vã ón dinh mói tru8ng kinh tê vi 
mô, sán xuãt nhiing hàng hoá thuân tuy công công, Nhà 
nuóc càn thuc hiên môt loát biên pháp thúc da'y phát triën 
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nhu táo ra kêt cáu ha tàng thích hgp cho phát trión kinh tê 
vã trtic tiép kinh doanh (ô) 

So vôi Nam Triêu Tiên thi Thái Lan vã Indônêxia thuc 
hiên chúc nãng diêu chinh kinh tó vi mô ít hiêu quá hon, 
nhãt lã trong thvi ky má nhung nuóc này theo duói chinn 
lugc thay the nhâp kháu. Nguyên nhân nám ó khã nãng diêu 
hành cia bô máy quán ly cia Nhà nuóc. Nhà nuóc can thiêp 
vão các loái thi truòng: sán phâm, dát dai, lao dông, tu bàn 
vói nhung múc dô khác nhau. Châng han, trong khi Singapo 
vã Nam Triêu Tiên có thôi ky kiëm soát múc tãng tiên công 
trên thi trtibng Iao dông, thi Indônêxia, Malaixia, Thái Lan 
không tháy cán phâi thtic hiên chinh sách nhii vây vi có tinh 
trang du thiia 1ao dông. 

Nam Triêu Tiên vã dãc biêt lã Singapo tâp trung chú 
cho viêc thiét lâp kêt cãu ha tàng ky thuât vã con ngtiài cho 
công nghiêp hoá ngay tìi sóm. Các nuóc khác chú y dên diêu 
này muôn hon nhung hiên cüng gia tãng thtic hiên viêc này. 
Các xi nghiêp quóc doanh cüng dugc thành lâp ó tãt cá các 
nuôc. Ly do nêu ra có thó khác nhau: cd nuóc cho ràng dó 
Nhà nuóc chiém dugc các "dinh cao chi huy" cia nên kinh 
tê, nuóc khác thi nhàm tao ra ltic lugng kinh té bán dia dói 

trgng vói nhung ltic lugng khác, hoãc vi khu vtic tu nhân 
yóu kém vã chila dám cháp nhãn rii ro. Tuy không phâi tát 
ca các doanh nghiêp quóc doanh dêu có hiêu quá thãp, nhung 
ván dê vê hiêu quá cia khu vtic nhà nuóc ván dugc dãt ra 
vã dang có xu hhóng tu nhân hoá các doanh nghiêp quóc 

(5) Nhà nUdc vã sij phát trién kinh t6 à châu Á - Thái binh duóng. Chú 

biên Ng Chee Yuen vã Pang Eng Fong. Viên nghiên cúu Dõng Nam Á ceia 

Singapo. Singapore, 1993. 
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doanh ü tât cá các ntióc. Quá trinh này diên ra tìi nhting 
nãm 1980 nhung rât châm chap vã chua dân dën sti suy 
giám cãn bàn vai trò cüa kinh tê quôc doanh ü các nuôc nói 

trên. d môt vài noi, Nhà ntfác giàm bôt sti tham gia cüa 
mình trong môt sõ linh vtic dê tãng ctièing vi tri d linh vtic 

khác (vi du các ngành ky nghê cao). 

Các ntiác nói trên it hay nhiêu déu thiic hiên chính sách 

dinh htiésng phát triën công nghiêp. Nhà ntióc Nam Triêu 
Tiên dá dân dát môt cách thành công quá trinh chuyén tu 

công nghiêp tiêu tõn 1ao dông nhüng nãm 1960 sang công 

nghiêp nãng nhttng nãm 1970 vã sang công nghiêp công nghê 

cao nhïing nãm 1980. Chính phú Indônêxia chi phí môt 

nguón v6n lón dê phát triën công nghiêp ché tao máy bay, 

càn Malaixia thi dàu tu cho công nghiêp náng vã chê tao ôtô. 

Chinh phü Xingapo dticóng nhu cüng không tin vào "sti tiën 
hoá tu nhiên" cúa viêc phát huy các l ii thé so sánh, nên dá 
til minh dâu til vào các ngành công nghiêp mói rôi mbi thiét 
kë các chính sách khuyën khích các công ty tu nhán tham 
gia vão dó. Diêu này tao ra môt môi truèing dãu til it rúi ro 

hon cho các nhà dâu tu til nhân. Riêng ü Thái Lan, chính 
phú dá không can thíêp vão víêc hình thành co cáu công 

nghiêp má phó mãc viêc dó cho các nhà dàu til trong vã 

ngoài ntiúc. 

Môt diêu dáng chú y lã cá ü Nhàt Bán vã các nuôc Dông 

Á, vai trò cúa Nhà ntióc không phái lã bât di bát dich trong 
các giai doán phát trién. Sti can thiêp trtic tiêp cúa Nhà ntibc 

giàm di khi công nghiêp hoá dtigc hoàn thành. Nhu dá nêu 

trên, Nhà niiôc rút bô các han ché vê thé ché khi thi triRing 
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hinh thành vã hoat dông t6t, nhuàng chó cho khu viic tu 
nhãn à môt só linh vuc công nghiêp dë chuyên vôn sang 
"khai phá" nhung linh vuc mói. Vìta do sti phát trinn nôi tai 
nhu vãy, vüa do nhung trào luu toàn cáu má môt loat quá 
trinh "-hoá " nhu tu nhân hoá, tii do hoá, phi diêu tiêt hoá 
dang dién ra à các nuóc nói trên Tuy cd thay dói nhung 
duàng nhu vai trò cúa Nhà nuóc trong các nên kinh tê này 
chua giám di môt cách rõ rêt 

Nhu dá nói à trên, có rát nhiêu cách tiêp cân vê vai trò 
Nhà nuóc má trong khuôn khó môt công trinh nghiên cúu, 
môt cuón sách hoãc môt cuôc hôi tháo không thê bao quát 
hêt duoc. Viéc nhác dên môt só vi du nhti trên chi lã dë 
ching minh ràng không thë có mnôt khuôn mâuchung cho 
tât cá các nuóc. Hcin thê niia, su can thiêp nhiêu hay it cüa 
Nhà nuóc vào nên kinh tê không phái lã muc tiêu phát trí.ên 
cüa môt xá hôi. Vi thê chi cd thé dánh giá chính su can thiêp 
dó càn cú vào hiêu quá má nó niang lai. Cho dên nay dá có 

nhiêu công trinh nghiên caiu trinh bày vê vai trò'cüa Nhà 
nuóc ô các nuóc khác nhau. Tuy nhiên, thucing thudng dó lã 

nhüng kinh nghiêm thành công. Nhïing kinh nghiêm vê sai 
lâm trong sii can thiêp cúa Nhà nuôc còn it ducgc nhác dên. 

Cãu hôi "tái sao nhung nuÔc nhu Án Dô, môt s6 nubc Trung 
Nam My có múc dó can thiêp cúa nhà nuóc rát cao nhung 
nên kinh tê lái không tãng truàng nhanh chóng nhu kk vong" 

cüng chua dugc trã kii. Cüng nhu thê dói vái câu hói "tai sao 

mau hinh dói lâp vê si can thiêp yêu ót cúa nhà nuóc nhu 
à các nên kinh te" Hóng Công, Thái Lan dát duõc tóc dô tãng 
truông cao; trong khi dó hàng trãm quôc gìa khác theo duói 
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chính sách ttidng tu ván chim dám trong tinh trang châm 

phát triên?". 

Diêu kiên tiên quyêt dë Nhà nuóc can thiêp có hiêu quá 
vão phát triên kinh tê thilông dttac nêu ra lã bán thân Nhà 
ntibc phái dü manh. Nhiing Nhà ntiôc manh hay yêu lã môt 
dinh mênh cúa môt dân tôc, hay lã nó có thé dttgc tao ra 
theo môt kich bán não dó cúa quá trình cái cách kinh tê vã 
chính tri. Ván dê này chác chán còn lã bó ngó vã dói hôi nó 

blc nghiên cúu chung trong thbi gian tôi. 
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PHÂN 1 

VAI TRO THAY OOI CUA 

NHÀ NUÓC TRONG QUÁ TR'INH 

CÁ1 CÁCH KINH TÊ O 

VIET NAM VA TRUNG QUOC 
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VAI TRÒ COA NHÀ NÜÓC 
TRONG QUÁ TRÌNI-I CO CÂU LAI 

VÀ PHÁT TRI EN NÊN KINH TE 
Ó VIÊT NAM 

Vú TUÁN ANH 

Viên Kinh te hoc 

Trong thôi gian vìia qua à Viêt Nam, câi cách các chính 
sách kinh tê dá có ãnh htiông tích cttc tái tãng trttàng vã 

cãu trúc lai nêii kinh tê. Sti kêt hop chãt chê giüa các biên 
pháp ón dính hoá kinh tê ( nhti kiêm soát Iam phát, giâm 
dán thiêu hut ngân sách cúa chính phú, thttc hành chính 
sách tiên tê thát chãt, tiên tói môt cán cân thanh toán quóc 

tê dtisc câi thiên hon, tao lâp môi trttèing kinh tê vi mó ón 

dinh vã hap ly hon vê thê chê, Iuát pháp...) vái các biên pháp 

til do hoá, giâm bát sti can thiêp trile tiêp cüa chính phú 
trung trong dói vái các hoat dông kinh tê, dièu chính co cãu 

theo httóng tãng tính hiêu quâ cúa các hoat dông kinh tê 
data trên thttác do cüa thi trtiètng, thtic hiên chính sách mô 

c*a trong quan hê kinh tê qu6c tê dá tao nên nhüng chuyên 
biên rõ nét vê t6c dô tãng truàng kinh tê vã dn dinh môi 
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trttdng kinh tê vi mô. Càng vói các chính sách cái cách dó, 

hoat dông cüa Nhà ntióc trong nên kinh të Viêt Nam dá có 

nhüng thay dói dáng kë. 

Tuy nhiên, trinn vgng phát triën kinh té - xá hôi trong 
nhüng nãm tói cúa Viêt Nam có lê sé phu thuôc rát nhiêu 
vão viêc giái quyêt các ván dê co bàn má nôi dung cüa chúng 
cd liên quan Mn chinh sii tiép tuc quá trinh co cãu lai nên 

kinh te. Ván dê nëi bât nhãt trong s6 dó lã xác dinh vai trô 
hcip ly cia nhà ntiác trong nên kinh té. Trong quá trinh 
ehuyën til nên kinh té ké hoach hoá tâp trung sang môt nên 

kinh të thi trtiòng, Viêt Nam dang mong muón tim kiém cho 

minh môt mô hinh nên kinh te má trong dó sú dung dtigc 
nhitng tác dung tich ctic vã han chë dtidc nhting khigm 
khuyét cüa cá hai yëu t6 thi trtiòng vã sti can thiêp cúa Nhà 
ntiãc dôi vôi hai mãt tãng trtfâng kinh të vã dám bào công 

bàng xá hôi. 

Bài viêt này sê nêu lên môt s6 khía canh ly thuyét vã 

thtic tiên cd liên quan dén sii thay dói vai trò Nhà nuóc trong 
quá trinh co cáu lai nên kinh tê` Viêt Nam má chúng tôi tháy 
sii trao ddi vã tháo luân rông rãi cüa các nhà nghiên cúu sê 

có thë giúp gqi ra nhíüng giái pháp. 

I. NÉN KINH TÉ TRONG QUÁ TRINH CO CÃU LAI 

Tuy cd nhiêu diëm khác nhau, nhting các nên kinh te til 
bán chü nghia dêu chúa dting hai dãc diëm thuôc vê bán 

chãt: 1/ Co ché thi trtibng quyët dinh sti phân ph6i các nguôn 
ltic; 21 Khu vttc til nhân lã ltic lucng chinh trong nên kinh 
té. Nhà ntiôc dn có vai tró nhtu thé não di chãng nva cúng 
hoat dông trong khuôn kht không phá vã hai dãc diëm này. 
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Nén kinh ta Viêt Nam trong thìsi gian truóc nhúng nãm 
1980 chúa dting nhung dãc diëm khác biêt so vési hai dá(-, 

diëm nói trên. Thú nhãt, dó 1à nên kinh ta kê hoách hoá tâp 
trung, trong dó thi trtiòng không có vai trò phân phói các 

nguón ltic sán xuãt, còn trong viêc phân phói các sàn phâm 
tiêu düng thi hoat dông cüa thi trttètng cúng ducgc gibi hán 

ü môt pham vi hep, chi vói tu cách 1à môt công eu b6 sung 
cho kë hoách. Thti hai, mãe dii còn chiam môt ty trung lón 
trong nén kinh ta, nhung khu vuc tu nhân không dugc thüa 
nhân nhu ltic lugng có trinn vong bành truóng vã quyët dinh 
phuong hhông phát trinn cúa nén kinh ta; nó 1à dói tuc}ng 

cúa quá trinh nhà nuóc hoá vã tâp thë hoá. Bao trìim lên 
toàn bô hoat dông kinh të 1à vai trô quyat dinh cúa Nhà nuóc 
thông qua hê th6ng kê hoách hoá pháp lênh, quy dinh giá cá 

vã thi trctông cho hâu hêt sán phâm sán xuát ra, các chính 
sách trv cãp tài chính qua dâu tu, tin dung, giá thâp cúa vât 
tu nguyên liêu dâu vào dê' phát trinn các doanh nghiêp qu6c 

doanh. 

Kë tu nãm 1979, các chính sách kinh ta bát dàu thay dói 
theo hhóng tïing buóc tiut do hoá vã thi truèsng hoá. Quá trinh 
co cáu lái nén kinh të dién ra theo dang tZing buóc môt, có 

kat hqp vái liêu pháp s6c trong môt thcsi gian ngán vào nïia 
dáu nãm 1989 vái nhïing biên pháp chóng Iam phát có tác 

dông mánh. Nó dá làm cho nhung dãc diëm cüa nén kinh 
ta thay dói dàn. 

Thi nhãt, nén kinh ta chuyën tìt co chë ka hoách hoá 

tâp trung sang co chë thi truìsng, bát dàu tìi sti giám bôt các 

chi tiêu ka hoách pháp lênh má nhà nuóc giao cho các don 
vi kinh të vã các dia phuong, cho tói chuyën hân sang các 
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quan hê thi truàng vã hê th6ng kê hoach hoá mang tính 
huóng dân. Nhà niióc tii bô viêc can thiêp không có giói han 
vã truc tiêp vão hoat dông kinh doanh cüa các co só kinh tê 
dê chuyên sang thtic hiên chúc nãng diêu chinh thông qua 
các công cu kinh tê vi mô. Các doanh nghiêp thuôc moi loái 
hinh ra các quyêt dinh kinh doanh môt cách ttt chú vã canh 
tranh vói nhau trên thi truètng. 

Thông qua nhiêu dpt diêu chinh giá cá (1981, 1985, 1987, 

1989), hê th6ng giá cá do nhà nuôc qui dinh dá tiên gàn tói 
giá thi truông tti do, dê trên co só dó kë tì:i nãm 1989, giá 

cá cúa hâu hêt các Toai hàng hoá dugc hinh thành trên các 
nguyên tác thi truèsng vã tif 1991 chi còn giá diên nãng lã 
do nhà nttóc qui dinh. Dbng thèti, giá trong niiúc dá xích gàn 
giá thi trttcsng quóc tê . 

Chính sách tài chinh quôc gia dói mói theo huông tích 
cuc huy dông các ngubn luc trong nuÓc dê tãng ngubn thu, 
cái to hê thông thuê, cát giám chi tiêu nhà nuóc dê tiên tói 
cân bàng ngân sách. Môt loat vãn bán pháp luât vê thuê dá 
ducic xây dung vã dang tiêp tuc hoàn thiên vã h sung. Thiêu 
hut ngân sách dá bát dâu giám di. 

Hê thóng ngân hàng cái to theo huông tách biêt hai hê 
th6ng: ngân hàng trung uong vã các ngân hàng thuong mai. 
Các ngân hàng thuong mai phát triên nhanh chóng dich vu 

cúa minh. Hiên nay ngoài 4 ngân hàng thuong mai ceia nhà 
nuóc, dá hinh thành các ngân hàng có phán, các to chúc tín 
dung tâp thë, các ngân hàng liên doanh vói nuóc ngoài vã 
chi nhánh môt sô ngân hàng nuóc ngoài. 

Chính sách kiëm soát chãt chê tài chinh vã tiên tê dá 

ducic thuc hiên. Kêt quá lã nán Iam phát phi má dá bi ddy 

27 



lui ké tü quy hai nãm 1989. Mãe dià nguy co tái Iam phát 
chua phài dá h^ song nói chung ty lê Iam phát cho Mn nay 
không quá cao. Dó lã diéu khích lê dói vói cái cách 

Thü hai, vai trò và co chê hoát dông cúa các thành phán 
nhà nuóc vã tu nhãn trong nèn kinh tê thay dói dáng kê. 

Trong linh vttc nông nghiêp, tìi cuói nâm 1981, chê dô 

khoán sán phãm cho hô gia dinh dá dugc áp dung phó biên 
thay cho viêc hqp tác xá diéu hành trttc tiêp vã tâp trung 
moi hoat dông kinh tê nông thôn . Di kèm vói nó lã sti cho 

phép mua bán nông sán vã vât tu sán xuãt môt cách tti do 

trên thi trudng. Trong co chê khoán này, hpp tác xá ván còn 
giúr vai trò quan trong trong sán xuãt vã phân ph6i vi nó 
quyêt dinh phuong hubng kinh doanh vã cách thúc phân ph6i 
sán phám. Nhung môt khi có quyên tti to chfc sán xuãt vã 
buôn bán trên thi trudng, ngudi nông dân mong muón có 
dáy dú quyén quyêt dinh kinh doanh. Chính sách dói mói hê 
thóng quàn 1y nông nghiêp ban hành nãm 1988 má trong dó 
hô gia dình dugc coi là don vi kinh tê tu chú, dugc giao ruung 
dãt sït dung lâu dài (20-50 nãm tuy theo loai cây trung), có 

moi quyên quyêt dinh kinh doanh trên t.httc tê dá lã môt 
buóc tiêp theo cüa stu chuyên dói theo hubng tu nhân hoá 
nông nghiêp. Hcgp tác xá trong trudng hop tót nhãt chi còn 
làm các chie nãng cung cãp dich vu ky thuàt vã cung úng 
vât tu. Nhà nuóc chi càn tác dông dên kinh tê nõng dân qua 
tín dung ngân hàng, dâu tu cái thiên thuy 1qi vã các công 
trinh kêt cãu ha tàng nông thôn khác. 

Trong linh vtic công nghiêp, tu dàu nhúng nãm 80 các 
doanh nghiêp quóc doanh bát dàu dugc phép kinh doanh 
ngoài kê hoach pháp lênh má nhà nuóc giao. Nhà nuác giàm 
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bót sti can thiêp cúa minh mói dáu thông qua viêc giám bót 
só lucing chi tiêu pháp lênh, giám bót các mãt hàng má nhà 
nuóc quy dinh giá, vã sau dó lã viêc tách hoàn toàn tài chính 
cüa các doanh nghiêp quóc doanh ra khôi tài chính quóc gia 
bàng viêc trao quyên tti chú tài chính cho các xí nghíêp và 
xoá bó các khoán bao cáp qua trd cãp tiên luong, trq giá dói 
vói vât tu dãu vào, khãu hao tài sàn quá thãp, lãi suãt tín 
dung thãp. 

Viêc chuyón dói co chó hoat dông cüa kinh te" quóc doanh 
trong công nghiêp nói riêng vã trong toàn bô nên kinh tê 
nói chung til chó dita vào sti diêu hành tâp trung cüa nhà 
nuóc sang ttt hach toán vã canh tranh trên thi tritìmg clã 

buôc các doanh nghiêp thuôc khu vtic này phái sáp xóp lái 
bô máy sán xuãt vã kinh doanh, thay dói mãt hàng vã công 
nghê, cài tó hê thóng quân 1y . Môt só không nhó doanh 
nghiêp dá không dáp úng dugc yêu càu cúa su chuyón d'ói 

dó. Chúng dang lã dói tugng cúa quá trinh chuyón só hïiu 
cho các tâp th6 vã tu nhân, có phàn hoá hoãc dóng cúa. Só 
luting doanh nghiêp nhà nuóc giám til 12.084 vào cuói 1989 
xuóng còn 8.750 vào cuói 1992 vã còn 6.544 giïta nãm 1993. 

Mãc dii khu vtic nhà nuóc sân xuãt ra khoáng 40 % tóng 
sán phãm trong nuóc (GDP) vã riêng trong công nghiêp sàn 
xuãt ra 70 % giá tri sán lugng, dóng góp 73% ngãn sách nhà 
nuóc, song các doanh nghiêp thuôc khu vuc này chú yóu vân 
lã các doanh nghiêp nhó vã vila, công nghê nàm à t.rình dô 
thãp, sân phám có súc canh tranh yóu so vói hàng hoá nuóc 
ngoài. C6 dên gàn môt nüa trong s6 8.750 doanh nghiêp 
(31/12/1992) có só vón dói 100.000 USD, chua dãy 20% só 
doanh nghiêp có só vón trên 2 tríêu USD vã chi 1% có só 
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vón trên 10 triêu USD. Trên 2/3 s6 doanh nghiêp có s6 Iao 

dông durai 200 ngubi vã chi có 4% cd s6 lao dông trên 1.000 
nguài. S6 lucsng lao dông thu hút vào các doanh nghiêp nhà 
nuác không lán, chiêm khoáng 5 - 617 tdng só lao dông xá 
hôi, riêng Iao dông trong công nghiêp nhà nuác chi chiêm có 

2% tóng s6 lao dông xá hôi. 

Các chính sách nhàm khuyên khích khu vtic tu nhân phát 
triên lâu dài cúng dá duc c ban hành. Hiên có khoáng 5.000 
doanh nghiêp tu nhân vái tóng só vón khoáng 200 triêu USD 
dá thành lâp vã hoat dông, làm cho bô mát cúa nên kinh tê, 
nhât lã à các dô thi, cd su thay dói rõ rêt. Có 1.796 doanh 
nghiêp công nghiêp tu nhân vái tóng s6 v6n gân 120 triêu 
USD, binh quân môt doanh nghiêp cd 66,5 nghin US1) (Só 
lieu 1993 cúa Tóng cur_ Thông kê). Thuang mái vã dich vu 
lã linh vuc có súc cu6n hút manh nhãt dói vái kinh doanh 
tu nhân vã dó cúng lã linh viic thu hút phàn lán só lao dông 
du thiia tãng lên vôi tóc dó nhanh chóng. Trong khi các 
doanh nghiêp tu nhãn qui mô lán dugc thành lâp vái só lugng 
còn ít ôi vã hoat dông chua ón dinh, thì kinh doanh à quy 
mô gia dinh lã hinh thúc phó biên nhãt vi nó tó ra phiì hqp 
vái tãm ly cüa só dông nguòi trong diêu kiên môi truông 
kinh doanh còn chua ón clinh. Các hinh tht'tc líên doanh giüa 
kinh tê quóc doanh, tâp thê vã tu nhân cúng dugc khuyên 
khích phát triên rông rãi. 

Tu bán nuác ngoài dugc khuyên khích dàu tu vào Viêt 
Nam trong hàu hêt các l`inh vtic kinh tê. Sau 5 nãm ké tìi 
khi Luât dâu tu nuác ngoài dugc ban hành, dá có trên 700 
dii án dàu tu dugc câp giáy phép vã gán 1,5 ty USD dá dugc 
dua vào Viêt Nam. 
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Có thé nói ràng môt nên kinh tê hón hop nhiêu thành 
phàn dang trong quá trình hinh thành vã phát triën, trong 
dó kinh tê nhà nuôc dang giàm bót ty trong nhting dang 

dugc Nhà nttác tó chúc lái vã cúng có dé nám giü nhüng 
công trinh then ch6t cúa stt phát triën, trong khi kinh tê tu 
nhân ké cá cúa tu bàn nuôc ngoài dang vã chác chán sé bành 

truông nhanh chóng trong nhiêu linh vttc sàn xuãt vã dich 
vu. Nhüng thay dói có tác dông tích cite tói tóc dô tãng 

truông kinh tê vã sti ón dinh môi tructng vi mô. Ành huàng 
tiêu ctic cüa quá trình co cãu lai kinh té cüng thé hiên ô 

nhiêu mãt. Vê mãt kinh tê, su canh tranh giüa các doanh 

nghiêp dién ra trong bói cânh thiéu thông tin vê dtt báo giá 

cá vã thi tructng, cüng nhu thiêu sii diêu tiêt càn thiêt. 
Nhüng cuôc canh tranh gay gát vê xuãt khâu (nhu tôm, gáo, 

cá phê) hay nhâp khâu (nhtt sát thép xây dung, vài) trong 
thìsi gian gân dây dá làm diêu dúng nhiêu doanh nghiêp, 
thâm chi làm môt só ngành sán xuãt nôi dia gân nhu phài 
dóng cïta. Vê mãt xá hôi, viêc giàm bát lao dông tii khu vttc 
nhà nuôc, s6 lugng chi phí cúa chính phú cho trá cãp vã phúc 

lqi xá hôi không dáp úng nhu càu, stt phân hoá thu nhâp, 

cüng nhu nhüng thay dói trong hê thóng giá tri xá hôi dang 
gây nên nhttng lo ngái trong tâm ly dân cu. 

11. VAI TRÒ THAY DOI C1iA NHÀ NUOC TRONG 

PHÁT TRIÈN KINH TÉ 

Theo nhân xét cúa chúng tôi, trong quá trinh cài cách các 

chính sách vìta qua, viêc hinh thành các thë chê vã cái tó 
bô máy dê làm chúc nâng diêu chính dá dugc chú trong. 
Trong thii gian chuyén dói dó, nên kinh t.ê Viêt Nam dá 

hoát dông theo cung cách cúa mô hinh "lassez-faíre", vâi rãt 
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ít su tác dông cúa Nhà nubc. Nhttng ánh hhông cd tinh hai 
mât cúa kinh të thi truông kiéu này dói hôi phái tãng ctièing 
stt diêu chinh vã can thiêp cüa Nhà nuâc. Song can thiêp dë 
nhàm muc dích não vã theo kiéu gi lai phu thuôc à chính 
viêc xác dinh môt hê quan diém vê kiéu mâu nên kinh tê 
cãn phái duoc xây dting. Hoàn toàn cd cãn cú thttc tiên dê 
dóng tinh vái kêt luân cúa nhiêu hoc già cho ràng câ hai thái 
cttc má à trên dá nêu - môt nên kinh tê thi truèrng canh 
tranh không cd su diêu chính lán môt nên kinh tê chi huy - 

Ou tô ra không thích htsp vói sti phát triën cúa các công 
dêng dân cu trong bói cánh cüa ngày nay (1) 

. 

Chú truang cúa Nhà nuôc Viét Nam dugc kháng dinh 
trong các vãn bán gàn dây cia các co quan lãnh dao cao 
nhát lã: trên co só tiêp tuc cái cách kinh tê sê phái xây dtfng 
môt nên kinh tê hoat dông theo co ché thi trtiìsng có su quán 
ly cúa Nhà nubc vã theo dinh huóng xá hôi chú nghia. Tu 
tuông co bân cúa chú truong này lã két htsp tât cá các uu 
thê má nhttng yêu tó khác nhau có thë mang lái, cu thé lã 
tinh nãng dông cúa co ché thi trucmg , stt thông nhãt thé 
ché vã phuong huéông hành dông tii môt trung tâm thông 
qua quán ly Nhà nuóc, vã y trung XHCN vê nâng cao phúc 
loi xá hôi vã phân phói công bâng hon thu nhâp giüa các 
nhóm xá hôi. 

Theo hinh dung cia chúng tôi, có thé cd nhètng khía canh 
sau dây có liên quan tói viêc xác dinh các chúc nãng cúa 
Nhà nuôc trong nên kinh tê thi truông sé phái duoc xây 
dttng à Viêt Nam. 

(1) Giüa th¡ trudng vã Nhà nuóc. Phudng huông mói trong phát trign cOng 

dóng. Chú biên Severyn T. Bruyn vã James Meehan. Temple University Press. 

Philadelphia, 1987. 
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1. Muc ti©u cúa sg tác dông cüa Nhà nuôc 

Truôc hët , cân nhân xét ràng cd nhíêu khái niêm có liên 
quan tói vai trò cúa Nhà nuóc trong kinh tê: can thiêp, diêu 
chinh, kiêm soát, quán ly, lãnh dao v.v. Mói môt khái niêm 
biPu thi môt Ioái chúc nãng vã múc dó t.ác dông khác nhau 
cúa Nhà nuóc tói nên kinh tê. Dê biêu thi chung vai trò cúa 
Nhà nuóc trong kinh tê, sau dây chúng tõi dìing khái niêm 
"sti tác dông cúa Nhà nuóc dói vói nên kinh tê". 

Thông qua tác dông d6i vói nên kinh tê, Nhà nuóc môt 
mãt kiém soát vã hó trg st.t phát triên cüa bàn thân nèn 
kinh tê vã mãt khác diêu chinh co cãu vã thúc dây tiên bô 

xá hôi. Tao ducgc t6c dô tãng truóng kinh tê cao vã ón dinh 
lã môt thách thúc dói vói nên kinh tê Viêt Nam hiên nay. 
Nhung kêt hcgp dugc tãng tri.iàng kinh tê vôi tiên bõ xá hôi 
còn lã môt thách thúc lón hon. 

Có nhiing cách tiêp cân khác nhau dói vói vân dê này. 
Môt loai y kiên cho râng can tãng truông kinh tê truôc dã, 
sau môt thèti gian mói tính dên muc tiêu dám báo cõng bàng 
xá hõi. Nói theo hinh tugng má giói kinh tê thuìsng hay sú 
dung, thi truác tiên cân phài làm sao cho cái bánh to ra, sau 
dó mói tính dên chuyên chia nó sao cho công bàng hon. Vôi 

cách tiêp cân này, kinh té sé phài lã linh vuc má Nhà nuóc 
tâp trung chú y truôc hét. Cúng càn nhân xét ràng chú nghia 
tu bán dá phát triên chinh theo con duèsng nhu thê. Môt loái 
y kiên khác cho ràng càn dei báo dugc cái giá phái trá vê 

mãt xá hôi cho sit tãng truông nhanh vã Nhà nuóc phài cd 

các chinh sách tác dông dông thèii tâi cá hai mãt kinh te vã 

xá hôi de dâm bão môt sti phát trién cân dôi nhât dinh vã 
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ti 

bên vting cia toàn xá hôi vã cüa các công dông dân cu khác 
nhau trong dó. Nói cách khác, cân phói vìta dõng thèti làm 
cho cái bánh to hon, vìia chia nó công bàng hon. Quan didm 
vê viêc xây diing nên kinh t6 thi trudng có dinh hucing xá 
hôi chi nghia chính lã thuôc loai y kiên này. Tãt nhiên, phát 
hiên ra vã di theo môt con dudng mói lã viêc khó khãn vã 
chia dung nhiêu rüi ro hon lã di theo con dudng dá có nhiêu 
vét xe di qua, nhung nó dáp úng yêu càu cüa nhân dân Viêt 

Nam. Theo quan didm này, viêc dánh giá tác dông cúa Nhà 
nuôc dói vái nên kinh tê sé không chi dia vào các chi tiêu 
tãng truông vã hiêu quá kinh té, má còn dica vào các két 
quá vv mãt xá hôi. 

2. Co ché tác dông cüa Nhà nuóc vào nên kinh té 
Nhà nuóc có thê hoat dông trong linh vtic kinh té vói ba 

tu cách chú yéu: ngudi lâp ké hoach, ngudi diêu chính, vã 
ngudi dâu tu kinh doanh. 

Vói tu cách nguài láp kê hoach, Nhà nuóc tác dông môt 
cách truc tiép vào phuong huông dâu til vã phát triên kinh 
tg. Trong nên kinh té kê hoách hoá tâp trung, tác dông này 
thd hiên rãt rõ ràng. Ké hoach dá hoàn toàn thay thê thi 
trudng trong viêc phân phôi các nguõn lgc vã cüa cái. Ké 
hoách lã yéu t6 quyét dinh, còn thi trudng chi lã yéu tõ bó 
sung trong khâu phân phói các ngubn litc. Trong nên kinh 
té thi truông hoàn toàn teu do thi ké hoách lai không có y 
nghia ô câp vi mô, bói bàn tay vô hinh cúa thi trudng quyét 
dinh co cáu phân ph6i các nguõn lutc vã cúa cái. 

Sii ph-n chia vai trò chính vã phu , hay ndi chính xác 
hon lã viêc dói lâp cúa ké hoach hoá vúi thi trudng nhu vây 
ô các mô hinh kinh té mang tính thái citc dá gây mói hoài 
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nghi vê khá nãng thtic hiên kê hoach hoá trong nên kinh të 
thi truiìng có sti tác dông cüa Nhà nuóc. Song kinh nghiêm 
à Nhât Bán vã Nam Triêu Tiên dá cho thây ké hoach hoá 
hudng dán có thê có hiêu quá cao trong dinh htióng phát 
triên nên kinh tê, dãc biêt vái viêc xây dting vã thtic thi 
chính sách cõng nghiêp. Vân dê cõt lõi là kê hoach hoá cúa 
Nhà nuóc không nhàm di ngtitrc các luát chcsi cüa thi trtibng, 
má tao ra các diêu kiên thuân lqi dê các doanh nghiêp dti 
doán dtigc các xu htiáng biên dói cúa thi trtiìing vã hành 
dông môt cách có lai nhãt trong khuôn khó cúa thê chë thi 
trtiòng. Trong trtièsng hqp nhti vây, kë hoach hoá càn cho 
doanh nghiêp vã phàn lôn doanh nghiêp tti nguyên tuán theo 
kë hoach cúa Nhà nttdc. 

Kê hoach hoá cúa Nhà ntidc trong nên kinh tê thi trtk ing 
ed nhüng tác dung sau dây: 

1. Dê ra muc tiêu vã nhC ng trât tti uu tiên rõ ràng cho 
các chính sách; 

2. Phát hiên ra nhüng vân dê tón tai càn khác phuc, 
nhttng m6i tticing quan càn giái quyët ntôt cách dóng bõ; 

3. Dinh huóng hoat dông cho moi t,hành viên trong xá 
hôi, truóc hêt cho các doanh nghiêp; 

4. Tao nhúng ràng buôc dói vói các co quan chính phü 
trong viêc thtic hiên các phuong huóng dá duoc kê hoách 
hoá. 

Trong thèii gian vìia qua à Viêt Nam, mãe d ú môt chiën 
lugc dàí han vê phát triën kinh t6-xã hôi chá thbí kk dên 
nãin 2000 vã các kê hoach mang tính chát htiông dán hàng 
nãm dá dugc xây dtkng, nhung cãn cú khoa hoc cúa ke" hoách 
ciin chtia dày dü, hê th6ng chính sách dinh huóng vã biên 
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pháp hô trg sti phát trién theo các kê hoách dó chua dú hiêu 
litc. Chita kê dén các doanh nghiêp tu nhân, mà ngay cá các 
doanh nghiêp qu6c doanh cüng chita thãy stt cân thiët vã ích 
lgi trtic tiëp khi tuân theo sti hi óng dán cúa kê hoách. Rõ 
ràng lã hê th6ng ké hoách còn cân phái hoàn thiên hon rát 
nhiêu dë có thé hoàn thành dugc chúc nang dinh hhung su 
phát triën cüa nó. 

Vói tu cách ngubi diéu chi .h, ngày nay o moi nudc bãt 
kë có thë chê chính tri vã xá hôi nhu thë nào. Nhà mete dêu 
tác dông vão câ hai linh viic kinh té vã xá hôi, tãt nhién vôi 

mikc dõ vã phám vi rãt khác nhau. 

Trong linh viic kinh të, vê mãt 1y thuyêt thi t6t nhát Nhà 
ntfác khõng trtic tiép diêu khién hoat dông cúa các doanh 
nghiêp, má tao ra nhung diêu kiên vã mói truìing chita dttng 
nhïing muc tiêu má Nhà nubc muôn dát tbi, nhung dê các 
doanh nghiêp til chú hoát dông, tính toán dugc kêt quá vã 
nhíing tác dông kinh tê - xá hôi má hoát dông cúa chúng 
mang lai vã tti quyêt dinh cách úng xú thích hgp trong khuôn 
khó mói trucsng dó. Thi truong sê trô thành môt hê thóng 
trao dói mà trong dó các doanh nghiêp cánh tranh dóng thcsi 

hgp tác vói nhau nhàm thiic hiên dugc lgi ích cúa chúng 
trong bói cánh lgi ích chung cúa xá hôi. 

Tuy nhiên, trong thtic tê mô hinh nhu vây chác chán càn 
xa mói tró thành hiên thitc. Dãc biêt trong diêu kiên nên 
kinh tê châm phát triën, các quan hê thi tritìsng chua nàm 
á trình dô phát triën dông dêu trong phám vi cá nuóc, các 
kët cãu ha tâng ky thuât vã diêu kiên pháp 1y chua dam báo 
cd dugc môi truìsng ly tuóng nhu trên, thi nhung khuyët tât 
cúa thi trt ing tác dông rõ rêt tbi dèii sõng xá hôi. Vi vây, 
trong nhung thbi ky nhãt dinh môt só Nhà nuôc không né 
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tránh viêc can thiêp vão co chë thi tritòng dê han ché các 
khuyêt tât vón có cüa nó bàng cách quy dinh giá cá, han 
ngách sán xuãt vã buôn bán dói vói môt só mát hàng (2). 
Nhüng biên pháp này thông thtibng mang tính chãt giái pháp 
tinh thê vã phái dugc theo dói thuìsng xuyên dê sám thu hep 
vã chãm dút khi khõng còn tác dõng tiéu ciic cúa thi truìsng 
dói vói dìsi sóng cüa dân cif. 

Mãt khác, Nhà ntióc thông qua các chính sách tiu dãi cüng 
thtic hiên môt só hinh thúc hó tro cho các linh vtic má Nhà 
nuóc muón tiu tiên phát triên. Chính sách tác dông này dá 
ducsc s* dung có hiêu quá (vói tên goi 1à "chính sách công 
nghiêp") ô Nhât Bán vã các nên kinh tê công nghiêp môi 

châu Á trong thôi ky công nghiêp hoá vã dá dugc nhiêu nhà 
phân tích coi nhu mõt yêu tó quyêt dinh tao nên sti phát 
triên thán ky. 

Trong linh viic xá hôi, vai trò diêu chinh cúa Nhà nuóc 
có tâm quan trong dác biet. Su nháy cám cúa các nhóm xá 
hôi dói vói viêc "phân chia cái bánh cúa xá hôi" có tác dõng 
manh tói tính lâu bên cúa tãng truông vã phát triên dài hán. 

(2) Cháng hán, à Nam Triêu Tiên thòi ky tú 1961-1964, dê hán ché Iam 

phát, Nhà nudc ra mOt dáo Iut dành quyên tam thdi quy dinh giá tràn cúa 

nhúng hàng hoá quan trQng nhu gao, lúa mach, thit, trúng, vài bông, than, 

phân bón, thép vã kinh xây dung...; dông thòi thông qua các doanh nghip 
nhà nUác kiém soát giá các hàng hoá công cong nhu dich vu duàng sát, 

buu diërn, dign nãng. Nãm 1963, có dén 53 % giá tri trao dói hàng hoá tính 

theo giá bán buôn nàm trijc tiép dUÓi su kiém soát cúa chính phú. Nãm 1966 

con s6 này vãn còn tái 40 %. Nhà nUác Nam Triêu Tiên cüng dê ra Lu$t 

chóng dqc quyên vã Luí}t buôn bán trung thtjc (1980) dê tao môí truàng thi 

trUÓng thun IQi vã bào ve ngudi tiêu dúng. (Xem: Whang In Joung - Vai tró 
cúa chính phú trong su phát trign kinh té: Kinh nghigm Triêu Tiên. Asian 

Development Review 1990). 
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Vi thê má viêc xác dinh vai trà dên dâu cúa Nhà nuác trong 
phãn phói 1 n dâu vã phân phói lai cúa cái xá hôi sé chính 
lã nôi dung quyêt dinh cái dugc gqi lã "dinh huóng xá hôi 
chá nghia" (nhu Nhà nuác Viêt Nam mong muón thiic hiên), 
hay lã tính chát "xá hôi" cüa nên kinh tê thi truèing (nhu 
kigu mâu "nên kinh të thi trucing xá hôi" dugc có võ áp dung 
cho các nuác dang phát triên). 

Chua ndi dên dinh huáng dó thi vai trò diêu chïnh tdi 
thiéu cila hàu hêt các Nhà nuác duong dai cüng dá bao trìam 
môt quy mô rông: til viêc tác dông tói quan hê lao dông vã 
thi truèing lao dông, giái han nan thãt nghiêp, phãn phói lai 
thu nhâp qua thuê vã các quy phúc lqi, sii dung các khoàn 
chi cria chinh phii de phát trién y tê, giáo duc, hô tr¢ nhüng 
nhdm nguèii dé bi tón thuong (nhu phu nít vã tré em, các 
dân tôc thióu só, nguài nghèo), cho dên hão vê mói trudng. 
Trong các linh vuc này, co chê thi truètng không nhãt thiêt 
dóng vai trò diêu tiêt bói vi môt mãt, dói vái viêc phát triën 
nguón ltic con nguèii càn phói dâu tu dài han vã không thë 
tính toán hiêu quà môt cách gián don nhu dâu til sán xuãt 
vã thuong mái. Mãt khác, nhüng muc tiêu xá hôi má Nhà 
nuác có chúc nãng thiic hiên không thë data trên co só cria 
co chê thi truèing. Diêu dó dói hôi Nhà nuác phói có môt hê 
quan diém rõ ràng trong chính sách tài chính công công vã 
thtic hiên nó môt cách nhãt quán. 

Vói tu cách nguòi dâu tu kinh doanh, Nhà nuác tritc 
tiêp tham gia vão viêc kinh doanh trong môt só linh vuc. 0 
Viêt Nam hiên còn có nhüng y kiên khác nhau vê viêc Nhà 
nuác tham gia kinh doanh. Môt y kién cho ràng vi hiêu quâ 
kinh doanh cüa khu vtic Nhà nuác thãp, nên Nhà nuác chi 
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dàu til vã kinh doanh nhitng gì má khu vuc tu nhân không 
làm. Môt y kiên khác mó rông hon khu vuc hoat dông cúa 
các doanh nghiêp nhà ntiôc: sán xuãt các hàng hoá vã dich 

vu công công, dám báo phát triën kêt câu ha táng. Y kiên 
thú ba cho ràng khu vtic nhà ntióc phái nám "các dinh cao 
chi huy", phái khai phá các ngành môi vã tao hiêu quá lan 
truyên cho kinh tê til nhãn, hon thê trong môt thôi gian dài 

níia còn phài tích ctic dáu tu vào các ngành táo thu nhâp 
cao cho ngân sách. Vôi chúc nãng nhil vây, mãe dn khu vtic 

nhà ntióc có thê chiêm ty trong không lán trong nên kinh 
tê nhting nó có tác dông dán dát sii phát'triên. Nêu chi xét 
dên lâp luãn vê mãt kinh tê thuân tuy, thi chú triicsng cúa 
các co quan lãnh dão cao nhãt cúa Viêt Nam là, thuôc loái y 

kiên này. Nhítng lâp luân vê mãt kinh tê-chính tri vã xá hôi 

cúng cô thêm cho vai trò "chú dáo" cúa khu viic nhà ntióc 
trong nèn kinh tê nhiëu thành phãn sé phái xãy dung. 

3. Nhüng công eu má Nhà nUÚc sã dung de tác 
dông vào nên kinh té 

Nhïing công eu chính má Nhà ntióc có thê sii dung là: 

ngân sách Nhà ntióc, các chinh sách kích thích (tài chính, 
tiên tê, trao dói quôc tê), các biên pháp diêu chính, các doanh 
nghiêp quôc doanh (3). Các công eu dó dêu có thë có hai 
dang tác dông trtic tiêp vã gián tiêp dói vói tãng triiúng vã 
thav dói co cáu kinh tê. 

Thtic tê là nêu tách riêng tiing loai công eu ra má phân 

tich hiêu quá vã khà nãng áp dung thi sê không khó dê xuát 

(3) Vê s I thay dÓi cúa các lïnh viJc này xin xem: Vi$n Kinh té hpc - Cá 
cách kinh té d Vit Nam: Két quá vã nhãng vân dê. Chú biên Vú Tuán Anh. 

NXB Khoa h4c xá hei. Há Npi 1994). 
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các kiën nghi vê chính sách cho các co quan hoach dinh chính 
sách cüa Nhà nuôôc. Song ngu ph6i hqp các công eu dó vái 
nhau de nhàm vão môt muc tiêu não dó thi viêc tính toán 
hiêu quá t6ng hgp chung còn 1à nan giái. Dãc biêt, sti phôi 
hgp các tó chúc chuyên môn cúa bô máy Nhà nudc dói hôi 

phói hinh thành môt co cáu tó chúc phì.ü hgp. 

Trên dáy chi nêu lên môt só ván dê chính dang dtigc 
nghiên cúu, tháo luân vê các chúc nãng dang thay dói vã sê 
phói thtic hiên cúa Nhà nudc trong quá trinh co câu lái vã 
phát tríên tiép tuc nên kinh tê Viêt Nam. Môt s6 vân dê 
trong só này sé dugc trinh bày sâu hon trong các bài viêt 
tiép theo dây cúa các dông nghiêp Víêt Nam. 
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VAI TRÒ CÚA NHÀ NIJÓC 
TRONG CÁC HOAT DÔNG DÂU TU 

NGUYÊN MAI 

Üy ban nhà nuác vé hop tác và dâu til 

1. Vão th? i diêm tình hinh kinh tê nuác ta dang di dân 

vão xu thê ón dinh, thi vân dê t6c dó tãng trtióng dugc dát 
ra nhu lã môt vân dê thcii sti. Dá có ducgc t6c dó gia tãng 
khoàng 7% GNP, 15% giá tri sán lugng công nghiêp vã 20% 

kim ngach hàng xuât khâu trong nãm 1992. Nàm 1993 vân 

giü ducgc các tóc dó dó. Cúng có nhüng lo ngai vê viêc " tái 
Iam phát " nêu dây nhanh hon t6c dó tãng truông. Cúng có 

nhüng y kiên cho ràng, nên làm sut giá dông tiên Viêt Nam 
khoáng 10-15% dê kích thích hon nüa xuãt khâu. Có lê không 

bao gict ngucii ta hêt lo âu, kê cá khi tinh hinh kinh tê dang 

phát triên theo xu thê tích cuc. Tôi không có y dinh phân 

tích nhüng lo âu dó, má chi mu6n nhác dên chúng nhu lã 
nhüng ván dê dá dugc biêt; dê nhân manh ràng, ván dê tãng 

nhanh vôn dàu tu vã tãng liên tuc tóc dô tãng truóng kinh 
te'" trong nzót thài gian í t nhát uài thizp ky, là v 6n dê sóng 

còn cüa dân tôc. 
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Nilôc ta cân phái bìs lai nhting nãm tháng dá qua vã phái 
luu y dën cá các nuóc xung quanh, nhiing nubc dá vticst nuóc 
ta môt khoáng dài vê trình dó phát trién kinh tê; ma neu 
chúng ta không gia tãng tôc dó tãng truâng thi cháng nhïing 
không thu hep duos khoâng cách, lai cd nguy co khoâng cách 
sé tãng lên khi bát dâu th6 ky 21. 

Nuôc ta cân bao nhiêu v6n dâu tu trong hai thãp ky sáp 
dën? Khó má chia ra duoc con s6 chinh xác, nhung moi nguìsi 
dêu biêt ràng, dê xây dting co sós há tâng cho môt nuóc cd 
diên tich 326.000 km2, vói hon 70 triêu dân, thi cân hàng 
trãm ty USD vón dâu tu. 

Nhïing nuésc gân ta dá có ducsc tóc dó tãng trucsng cao do 
hq dá gia tãng v6n dâu tu trong nhiêu chuc nãm. Theo thông 
kê cúa Ngân hàng Thê gibi, trong "Báo cão nãm 1993" (World 
Development Report 1993) .thi ty trong v6n dâu tu so vói 

tóng sán phâm qu6c nôi (GDP) nhu sau: (%) 

1970 1991 

Indônésia 16 35 

Philippin 21 20 

Thái Lan 26 39 

Trung Qu6c 28 36 

Xingapo 39 37 

CH Triéu Tiên 25 39 

Trong khi d nuôc ta, ty lê vón dâu tu trong nuôc so vôi 
GDP tìi 1991 dên 1993 lân lucgt lã 4,8% vã 12,7%. 

2. Khuyên khích dâu tu trong nuôc, dóng thôi thu hút 
vón dáu tu nuôc ngoài lã hai dóng chày dó vão cìing môt 
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Theo kët quâ cia môt vài cuôc diêu tra, thi nguôn v6n 
trong dân càn lón ( có con só uóc tính lã 20 nghìn ty dông 
trong nãm 1993 ), nhung chua dusc huy dông dê dàu til phát 
triên sân xuãt. Phàn quan trong vón tich 1uy cüa các tàng 
láp dân cit dê xây nhà, mua sám tài sân dát tiên vã quy 
hiêm. 

Nuóc ta cüng bát dàu n6i lai quan hê tín dung vbi các to 
chüc tài chính qu6c tê nhu IMF, WB, ADB, môt só nuóc dá 
viên trs vã cho ntiôc ta vay tiu dãi. Nguón vón dàu tu này 
sê dudc tâp trung vào xây dung ha tàng co sã. 

Dàu tu triic tiep nuóc ngoài dá gia tãng nhanh chóng; 
nãm 1988 mói cd 320 triêu USD, 1993 có thê dusc 2,8 ty 
USD. Dá có trên 800 du án vôi gàn 7 ty USD vón dàu tu. 
Trong dó, vón thtic su dá dua vào Viêt Nam lã 2,3 ty USD. 

Ván dê dãt ra hiên nay là, làm thê não dó thu hút dast 
vón dàu tu nuóc ngoài má ván bão dâm dusc nhüng dinh 
huóng lâu dài, tao ra nguôn ltuc cia dãt nuóc, dó chuyên dàn 
tìi vón bên ngoài lã chú yêu, sang sú dung vón trong nuóc 
lã chü yêu . 

Càn luu y ràng, không môt nhà dâu tu não muón bó vón 
vão các công trinh chi cho phép ho hoat dông trong môt 
thôi gian ngán. Hoát dông dàu tu bao gièi cüng gán yéu t6 
hiêu quâ vôi thôi gian. Qu6c hôi Viêt Nam dá xác dinh thôi 
gián cho dii án dàu tu dài nhát lã 50 nãm, dãc biêt có thê 
dài Mn 70 nãm. 

Chúng ta cd thê thuc hiên dast xu huóng tãng dàn ty 
trong vón dãu tu trong nuóc bàng cách mua lái có phàn vã 
tãng ty trong cúa vón bên Viêt Nam trong các dti án dàu tu 
quan trong, vã nhu vây phái có chính sách dê các doanh 
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con kênh, tao ra nguôn lic cho dât nuóc hiên nay vã trong 
nhüng nãm sáp dén. 

d dây cüng khó, vã theo tôi, cüng không nên nói dên 
dòng chày não lã chinh. Bói vi , xét vê lâu dài thi nguõn luc 
bên trong sê tãng dân vã tró thành chú dao. Nhung truôc 
mát, khi nguôn ltic bên trong côn hán chê, hon ntia lái chua 
tao ra duoc môi truông dâu tu dê huy dông t6i da nguôn luc 
dó, thi nguôn ltic tÜ bên ngoài chiëm ty trong km hon vã 
dáp úng cho nhüng di án dâu tu quan trong nhát. 

Tôi muôn nêu ra môt vi du. Dáu khí chác chán sê lã môt 
ngành kinh tê quan trong hàng dâu cúa dât nuác. Tìr viêc 

khai thác dáu vã khi, loc dâu, hoá dàu cho dén viêc só dung 
các vât liêu til dàu mó, nuác ta sé xây dung môt ngành công 
nghiêp müi nhgn. Thê nhung hiên nay dâu khi chú yêu phài 
só dung v6n nuóc ngoài. Liên doanh dâu khí Viêt - Xô sú 
dung v6n vay cúa Liên Xô cü; 26 du án thãm dó dâu khí dá 
doge cãp giây phép vói vôn dâu tu cho giai doan thãm dá lã 
1,4 ty USD, lã vón cúa các công ty nuóc ngoài. Môt liên 
doanh mói sáp ra dâi dê` xây dung môt nhà máy loc dàu 5,5 

tríêu tán, cüng chú yêu lã vôn nuésc ngoài . 

Theo thóng kê thi tóng vón dàu tu cúa nhà nuác nãm 
1993 khoàng 3 ty USD, trong dó: 

Vón ngân sách khoàng 1 ty USD. 

VSn cúa doanh nghiêp vã dân cu 1 ty USD. 

Vón dâu tu troe tiëp nuóc ngoài hon 1 ty USD. 

Có môt si trúng hop ly thú, gân nhu 3 nguôn vón khác 
nhau dêu có chung môt sô lugng vôn dãu tu nhu nhau. 
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nghiêp Viêt Nam tích Iuy trong quá trinh hcgp tác vói bên 
ngoài. Dông thdi, trong tìing ngành cd thê budc dãu manh 
dan cho các nhà dãu tu bên ngoài bó vôn 10017, vào nhiëu 
dii án. Sau môt thdi gian, khi các doanh nghiêp Viêt Nam 
dá tích luy dtidc vón thi sê chuyên trong tâm sang dàu tu 
trong nuóc vão nhüng du án mói cúa ngành dó. 

Có hai khuynh htíâng càn tránh: Môt là, không manh 
dan tao ra mói trubng thuân loi cho dàu tu nuôc ngoài, nhát 
1à khi ta chila có nhiëu v6n, Iàm mãt co hôi dê tãng nhanh 
t6c dô tãng truàng; hai lã, thiêu các chính sách uu dãi cho 
các doanh nghiêp trong nuóc dê hó tich luy vón, tró thành 
các doanh nghiêp manh, có dú stic dàu tu vào các công trinh 
then chót. 

Các hoat dông dàu tu nuóc ngoài, cá vay, viên trp cüa 

các tó chúc tài chính qu6c tê vã các chính phú, cüng nhu 
dàu tu triic tiêp cúa các doanh nghiêp tu nhân càn phai 
htiéing vào cá hai muc tiêu: tôo nguôn thu ngân sách ngày 
càng nhiëu, de có vdn dàu tu tìi ngân sách ngày càng ldn; 
dõng thèli tôo ra v6n tích luy cho các doanh nghiêp Viêt Nam, 
de h o tái dàu til má rông cho su, phát triê n cúa dát nuúc. 
Không có môt su dinh huóng rõ ràng cho ca hai muc tiêu 
dó thi sê phát sinh lêch lac, do vây, cüng không thê tãng 
nhanh dugc v6n dãu tu trong nuóc. 

Su gia tãng v6n dàu tu trong 3 nãm gãn dây vira cho 
phép xác dinh dugc xu huóng phát triên cúa nhüng nãm càn 

lai cúa thê ky thtí 20; vira dãt ra hàng loat nhüng ván dê vê 

chính sách huy dông võn, các dinh huóng dàu tu, hiêu quà 
dàu tu, cüng nhu viêc sít dung các công eu kinh tê, má quan 
trong nhát 1à hê thông tài chính vã tín dung trong hoat dông 
dàu tu. 
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3, Tü khí chuyèn sang co ché thi truông, vân dê " vai trò 
cúa nhà nuõc" dá trct thành mõt vân dê thttc tiên sinh dông, 

vi truõc dây, trong co chê cü nhà nuõc hâu nhti làm hêt, moi 
viêc, lâp kê hocach, to có võn vã phân phôi vün, to cá sán xuãt 
ra sàn phám vã phàn phói são phám, dinh cá giá mua vã giá 

bán hàng hoá, v.v... (quán tinh dó trong hoát dông cúa bô 

máy nhà ntióc dá vã dang lã trô ltic lõn Mi vói viéc nâng 
cao hiêu quá các hoat dông kir,.h tê; bô máy nhà nttóc can 

thiêp quá sâu vào chúc nãng kinh doanh vôn là cúa các doanh 

nghiêp; nhung lai bó tr6ng môt pham vi rông 16n do thiêu 
pháp luât diêu chinh vã do không có stt phãn công, hqp tác 
húu hiêu giüa các bô phân cia bô máy dó. 

Co chê mói dói hôi phái cãu trúc lai bô máy nhà nitôc vã 
dói mói hoat dông cúa bô máy dó trên co sã các chúc nãng 
thich úng või dói hói cúa dcsi s6ng kinh tê. 

Câu trúc lai vã dói mói hoat dông cita bô máy nhà nuõc 
phái dtia vào các cãn cú sau dãy: 

- Tách rui chúc nang quán ly nhà niiác vói chúc nãng 
kinh doanh. Dó lã hai chúc nãng cita các bô máy diigc cãu 

trúc hoàn toàn khác nhau. llai chúc nãng dó vila cán thiêt 
dâi vói xá hôí, b6 sung cho nhau, nhting ]ai dói lâp või nhau 
xét vê phuong diên quán 1y. 

- Bô máy nhà nuõc lã môt tóng thë các câu trúc theo 
chiêu doe vã chiêu ngang, dê thtic hiên quán ly kinh tê - xá 
hõi trên co só luât pháp, các cãu trúc cúa bô máy cüng có 

chung môt muc dích lã nâng cao hiêu quá kinh tê - xá hôi 

cúa các linh vuc hoát dông. Do vãy nó vila chi dân, vila dièu 
phôi dë làm hão phân phói hài hoà loi ích cúa nhà ntiác - 

thông qua thuê vã các công eu khác, vã lpi ích các doanh 
nghiêp. 
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Trong khi dó, các doanh nghiêp duoc lâp ra truóc hêt 
lã vi nhu càu cúa thi truông vã vi lci nhuân mà doanh nghiêp 
dó có thë thu duoc. Các doanh nghiêp phái phuc vu cho lpi 

ích chung cúa xá hôi, nhting cúng luôn tim cách giám thiëu 
các khoan dóng góp cho xá hôi. Co chê vân hành các doanh 
nghiêp phái thích nghi thuang xuyên vái su biên dông cúa 
thi truèsng vã nguôn cung üng cho xi nghiêp. 

Trong nhíêu nãm qua, caí cách bô máy nhà nuóc vã cai 

to hê th6ng kinh doanh dá ducc triên khai, nhung xem ra 
kêt qua chua dttác nhu mong mu6n. 

Só di cd tinh trang dó lã do chúng ta rnúi dung dén cái 

vó cúa các cãu trúc, trong khi cuôc sóng dói hói phái sáp dát 
lai chinh các cãu trúc. 

Ít nhãt, càn chú y dên các nôí dung sau dây khi cãu trúc 
lai bô máy nhà nuôc vã nâng cao nãng ltic cúa hô mãy dó. 

Thú nhát, càn cd môt hê thông quan diêm rõ ràng vã 
nhãt quán trong viêc xáy dung các loái doanh nghiêp à nuésc 

ta , không chi nói vê quóc doanh hay tu nhân, má còn bao 

quát cá xu huông hinh thành mqt s6 tâp doàn rnanh, dông 
thèsi có hàng van xi nghiêp trung, tiëu. Các loái hinh xi 

nghiêp duc;c hinh thành theo tiêu chuán hiêu quá kính tê - 

xá hôi. 

Trên co só dó, xem lai các luât pháp dá có, bao gôm Iuât 
công ty, doanh nghiêp tu nhân, các luât thuê, ngân hàng, tin 
dung, dàu tu nuác ngoài... dê seta dói, bó sung, hoàn chinh 

thành môt hê thóng pháp luât kinh t6 cìüng chung môt dinh 
hhung. 
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Thú hai, cân thiic hiên nhanh chá truong bó câp chá quán 
doanh nghiêp, dê tách rìti lei ích cúa doanh nghiêp vái lqi 
ích trtic tiép cúa cãp chá quán; dông thdi cái t6 môt cách co 
bán viêc hình thành vã phân phói ngân sách nhà nade làm 
cho các cáp chính quyên không vi " tãng thu ngân sách " má 
doi lâp lgi ích cuc bô vdi loi ích chung. Dây là các công viêc 
c$n dutic làm dông thcii, tii dó xây dting môt hê th6ng co 

quan quán ly nhà nade tìi trur. uong dén dia phuong có lqi 

ích th6ng nhãt . 

Viêc cáu trúc lái bô máy nhà nudc không nên làm theo 
kiéu sáp xép lái trên co só bô máy cü. Thuc tê chung minh 
ràng, quán tính không de gi khác phuc nêu nhu không dói 
mói chính cáu trúc bô máy , do vãy, cân có sii chuán bi ky, 
tính toán chi tiét, dê cài tó co bán bô máy hành chính, theo 
huáng hinh thành môt bô máy mdi, dtioc câu trúc theo các 

chúc nãng do dài hói khách quan cúa cuôc sông. Ó dây cüng 
líên quan cá con ngucsi trong bô máy dó, vìia phái kê thiia 
con ngt li cúa bô máy cü, nhting cüng càn nhanh chóng dão 
tao lai vã dói mdi hàng loat nhiing ngtidi dá tô ra không 
thích úng dticic vói yêu cáu quán ly nhà ntidc trong co ché 
mdi. 

Thú ba, cân luu y dén nhïing vân dê cãp bách do sti gia 
tãng v6n dáu til ca trong ntióc vã ngoài ntidc dãt ra. Dó là, 

nghiên cúu dê xây dting các chính sách huy dông vón, hinh 
thành thi truông vón, thi trudng chúng khoán, hudng ngurti 
dân lài,t quen dàn vdi viêc kinh doanh có phiêu, có các dính 
chë dám hão lqi ích cúa ho... cd nhti vây mói bién các khoán 
tiên nhà' rõi cúa dân cu thành vôn dàu tti. Cân nghiên cúu 
de có nhïtng uu dãi cho các dàu tu tro zg nudc cüng nhu de 
uu dãi cho dâu tu nudc ngoài; có môt ,httong trình dê til 
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nay dên cuôi thâp ky này xây dt.ung mõt luât dàu tu th6ng 
nhât cã cho trong nudc vã ngoài nuôc. 

Tlzú tu, cài cách co bán các quy chê vã thú tuc hiên dang 
rãt phúc tap, lã chó dita cho tê quan liêu vã nan sách nhiéu, 
tham nhúng trong bô máy nhà nubc . 

Tìtng ngành, tìing dia phuong phái có quy hoach phát 
triên vã dàn dàn xây dung các dit án dâu tu, trong dó có dit 

án dàu tu bàng vón huy dõng cúa các doanh nghiêp, cúa dia 
phuong; có dtt án thitc hiên bàng vôn vay quõc tê; có dti án 
dàu tu trtic tiêp cúa các công ty tu nhân nudc ngoài. Dó lã 

mõt công viêc quan trong de nudc ta có thê chú dõng trong 
viêc siú dung các ngtiôn vón dàu tu cho sit phát triên kinh 
tê cúa dát nubc. 

Mói bô càn thâm tra các quy chê vã thú tuc dá ban hành 
trên co só bão dám thiic hiên luât pháp, phâi don gián thú 
tuc cho nhïtng d6i tugng thuc hiên biêt rõ viêc bát dàu vã 
kêt thúc nhu thê não, càn làm gì, vói ai, càn bao nhiêu chi 
phí. Sti mâp má trong thú tuc hành chính lã tình trang dáng 
lo ngai hiên nay. 

Cuói cúng, trong hoat dông dàu tu, các công eu tài chinh 
vã tín dung nêu sú dung tót sé lã hai công eu manh mê kích 
thích; ngugc lái, sê lã kìm hãm hoat dõng dàu tu, ành huóng 
dên tóc dô tãng truóng. Nên chãng càn uu tiên cho viêc câi 
cách vã hiên dai hoá các công eu tài chính vã tín dung. Dãt 
dúng vi tri cúa chúng, hiêu rõ vai trõ cúa chúng dê xem xét 
cá luât pháp, bô máy, phuong tiên vã con ngtibi trong cá hai 
bô máy dó; có nhit vây mói có dugc hai dàu máy vói công 
suãt lbn vã hiêu suât cao dê kéo cá doàn tàu kinh tê cüa dát 
nudc tãng nhanh vân tôc trong thbi gian tói. 
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DOANH NGHIÊP NHÀ NU'ÓC 
TRONG QUÁ TRÌNH CÂU TRÚC LAI 

NÊN KINH TE Ó VIET NAM 

DÔ HOÀI NAM 

Viên Kinh té hoc 

Doanh nghiêp nhà nuôc là môt bô phân cáu thành quan 
tróng cia khu vuc kinh td nhà nuôc. Trong quá trinh kinh 
tg thi truing ô Viêt Nam, các doanh nghiêp nhà nuôc dá 
tiing buôe chuyén dich co cãu vã dói mói vê co chê quan ly. 

Bài vigt này tâp trung làm rõ nhíing quan diêm vê cài cách 

doanh nghiêp nhà nuôc, kháng dinh nhúng thành công buôc 

dàu vã phác hoa môt s6 phucing huông chi yéu. 

1. Doanh nghiêp Nhà nuôc truôc cái cách 

1.1- Truôc cài cách, liic lugng doanh nghiêp nhà nuôc à 

Viêt Nam dá hinh thành vã phát triên vôi môt co cáu tuong 
dói hoàn chinh, cd mãt à tát cà các linh viic, các ngành vã 
dia phuong vã bao gbm các doanh nghiêp nhà nuôc thuôc bõ, 

tinh (thành ph6) vã huyên (quân, thi xá) quàn ly. Lttc lugng 
này giíi vai trò chi dáo trong nén kinh té quóc dân vã nám 
100 % các ngành then chgt nhu diên, khai khoáng, luyên kim, 
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chê tao máy công eu, hoá chát, nhiên 1iêu, xi mãng, bitu diên 
vien thông, giao thông dtl ng sát vã dusng thuy, ngoai 

thuong, ngân hàng, qu6c phàng vã an ninh. Trong công 
nghiêp sàn xuát hàng tiêu diing nôi dia vã xuãt kháu, lute 

lugng doanh nghiêp nhà nuóc cüng chiêm t trong tuyêt dói 

lón hoác phàn lón ó nhiéu sàn phâm chú yêu nhu : 100 % 

hàng dêt kim vã thu6c chita bênh, 100 % bia, 90 % quát diên, 

85 % giáy viêt, 75 % vài mac, 70 % xe dap hoàn chinh... 

1.2 - Các doanh nghiêp nhà nuóc chiêm khoàng 85'% v6n 
có dinh cüa nên kinh tê, 90 % lao dông có ky thuât, cán bô 

1111QcÌ. 11Q1, vd lillÂll ly Uck `o t LaU 1.11 llV L 1Vllg CUã cá nltÚl.. ha 
nuóc cüng dá ilu tiên dành nhiéu nguón lttc dê phát trién 
các doanh nghiêp nhà nuóc. Chi tính riêng trong khoàng 10 

nãm tu nãm 1976 dên nãm 1985, Nhã nuóc dá phân b6 

khoàng 60 - 70 % v6n dàu tu cúa toàn bô nén kinh te" vã 
trên 90 % v6n tín dung vôi lãi suãt uu dãi cho các doanh 
nghiêp nhà nuóc. 

1.3 - Hàng nãm các doanh nghiêp nhà nuóc dóng góp 
khoàng 35 - 40 % tóng sàn phám xá hôi vã 28 - 30% thu 
nhâp quãc dân. Phàn thu cúa ngân sách nhà nuóc tut doanh 
nghiêp nhà nuóc vã thông qua doanh nghiêp nhà nuóc lã 
phàn thu lón nhát vã dao dông hàng nãm trong khoàng 
60 - 70 %. 

1.4 - Cüng nhu nhiêu nuóc khác, viêc phát triên các doanh 
nghiêp nhà nuóc ó Viêt Nam lã môt tãt yéu khách quan. 
Trong nhúng nãm chiên tranh mãe dìi còn có nhí ng mãt 
yêu kém nhung vê co bán các doanh nghiêp nhà nuóc vã co 

chê kê hoách hoá tâp trung dã. có nhung dóng góp quyêt dinh 
trong viêc huy dông các nguôn htc cho tháng ioi cúa cuôc 
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chiên tranh, giái phóng min Nam, thông nhãt dát nudc vã 
báo vê sti toàn ven lãnh thó. 

1.5 - Viêc cá nudc chuyên tìi thài chiên sang thèii bình dá 
tao môi truông mói vã dát ra nhitng nhiêni vu meti cho các 
doanh nghiêp nhà nudc nhàm dáp üng yêu câu hàn gán các 
vêt thuong chiên tranh, khôi phuc vã phát triên kinh tê. 
Nhung viêc tiêp tue duy tri co chê' kc hoach hoá tâp trung, 
quan liêu vã bao cãp trong toàn bô nên kinh tê vã dãc biêt 
trong khu vtic doanh nghiêp nhà nudc dá làm bôc lô nhïing 
yêu kém nghiêm trong cúa các doanh nghiêp nhà nudc. 
viiullg yeu t.ê1ii dS ii 

a) Nãng suát chãt lucing vã hiêu quá rât thãp. Toàn bô 

khu vtic doanh nghiêp nhà nudc không viigt qua nguõng cïta 
tái sán xuãt giân don. Tính chung trong vòng 10 nãm tu 
1976 dén 1985 ty lê chi cho các doanh nghiêp nhà nudc vã 
thu tìi các doanh nghiêp nhà nudc là 3 : 1. ' 

h) Nhà nudc bao câp vã quyêt dinh giá dâu vào vã quyêt 
dinh giá dàu ra, doanh nghiêp nhà nudc không cãn vã không 
phái tính toán hiêu quá kinh doanh. Doanh nghiêp bi thua 
ló thi dá có Nhà nudc ganh chiu. 

c) Tính chát binh quân hoá trong phân phôi thu nhãp dá 
làm suy yêu dông ltic kích thích ngvài lao dông làm viêc có 

nãng suât, chát ltigng vã hiêu quá. 

d) Bô máy quán ly doanh nghiêp cóng kênh, nhiêu cãp 
trung gian vói chúc nãng chóng chéo vã hiêu nãng rãt tháp. 
các co quan quán ly thuông can thiêp sâu vào hoat dông sán 
xuãt kinh doanh thti8ng ngày cúa doanh nghiêp. Vai trò cita 

Nhà nudc vã vai trò cúa doanh nghiêp, hành vi püa chính 
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phú vã hành vi cúa các doanh nghiêp, tài chính quôc gia vã 

tài chính doanh nghiêp dá không dugc tách biêt rõ ràng. 

2. Cái cách doanh nghiêp nhà nuôc trong quá trinh 
chuyén til kinh té ké hoách hoá tâp trung sang nên 
kinh te thi tru rng. 

2.1 - Nhüng nôi dung co ban vê cai cách doanh nghiêp 
nhà nuác. 

2.1.1 - Trên co só kêt quâ vã kinh nghiêm cüa nhüng 
buác tim tòi, th* nghiêm á nhiing nãm cuói cia thâp niên 
70 vã nïia dáu cúa thâp niên 80, Dai hôi toàn quôc lân thú 
VI cúa Dang Công sán Viêt Nam nãm 1986 dá có nhüng 
quyêt dinh có tính chât buác ngoát vê công cuôc cai cách 
kinh tê á Viêt Nam. Nhüng luân diëm co ban cúa cuôc cai 
cách kinh té lã : 

a) Chuyén tìi nên kinh té thuàn khigt vái hai hinh thúc 
só hüu, hai khu vitc kinh tê lã kinh të qu6c doanh vã kinh 
te" tâp thê sang nên kinh tê hón hqp nhièu hình.thúc só híiu, 
nhiêu khu viic kinh té dan xen nhau vã bó sung, hó trq lán 
nhau. Khu vuc kinh té tu nhân diioc Nhã nuác khuyên khích 
vã táo môi truông phát triên lâu dài. 

b) Chuyën tìt kinh tê ke" hoách hoá tâp trung sang nên 

kinh tê thi truìing cd quan 1y cüa Nhã nuác bàng luât pháp, 
chính sách vã theo ke" hoách dinh huáng. 

c) Chuyên tìi nên kinh té khép kin sang nên kinh tê tnó 

cïia, hoà nhâp vã tham gia vào phân công 1ao dông qu6c té 
vã khu vuc. 

d) Chuydn tii nên kinh tê chú yêu huóng vào thay thê 
nhâp khâu sang nên kinh të huáng manh vào xuát kháu trên 
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co s8 phát huy lgi thê so sánh cúa tiát nttôc vã lei thd cüa 
ntfác di sau. 

Lã môt bô phân trong ydu cúa cài cách kinh td, cái cách 
doanh nghiêp nhà ntióc à Viêt Nam dá dtigc tidn hành liên 
tuc tìtng bttôc vái nhüng nôi dung chü ydu sau : 

- Xác dinh doanh nghiêp nhà nttóc lã môt chú thë kinh 
doanh dôc lãp trong nên kinh td thi trtibng. Nhà ntióc dá 
trà la.i cho doanh nghiêp nhà ntiôc quyên tu chü, tu chiu 
trách nhiêm vê kdt quâ kinh doanh. Sàn xuãt cái gi, sàn xuát 
nhu thé não vã sàn xuãt cho ai do các doanh nghiêp tu quyêt 
dinh theo nhüng tín hiêu thi truông. 

- Tìtng bubc xoá bô dôc quyén cúa các doanh nghiêp nhà 
ntióc, tao mói trttìing hinh thành stt canh tranh giúra các 

doanh nghiêp thuôc các khu vtuc kinh td. 

- Thi trucing hoá các doanh nghiêp nhà nuôc, áp dung các 
nguyên tác kk luât vã thi trtuèing nhàm tìtng buóc cáu trúc 
lai khu vtic doanh nghiêp nhà nttóc. Thtic hiên sáp xdp lai 

các doanh nghiêp nhà nttôc hiên có. Nhüng doanh nghiêp 
không cd dú diêu kiên thành lâp láí thi cho phá sán. 

- Thi hành chính sách lãi suãt thtic td dttong vã ty giá 

Mi doái hiên thtic. Giàm manh vã di Mn xoá bô bao cáp qua 
ngân sách vã ngân hàng dói vài các doanh nghiêp nhà ntióc 

kinh doanh nhüng hàng hoá vã dich vu tiêu dìing cá nhân 
vi muc tiêu loi nhuân. 

- Tìing btiác tách biêt hành vi cúa chính phú vã hành vi 

cúa doanh nghiêp, tài chính quõc gia vã tài chính doanh 
nghiêp. 
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- Tiên hành thí diém dông thii chê dô khoán, cho thuê, 
dãu thàu vã có phàn hoá doanh nghiêp nhà nuóc. 

Các doanh nghiêp nhà nuác vái tu cách lã chú thé kinh 
doanh duggc xác dinh lã trung tâm cüa câi cách. Trên co sã 

này, nhiêu vãn dê thuôc vê thi truòng vã nhà nudc, tu nhân 
vã chinh phü dá dugc giâi quyêt tiing buôc nhàm làm sóng 

dông vã nâng cao hiêu quâ cúa các doanh nghiêp nhà nuác. 

Dãt các doanh nghiêp nhà nuôc trong môi truông kinh doanh 

cüa nên kinh té thi truông, Nhà nuóc dá tiing buóc tich luy 
dugc kinh nghiêm trong viêc tác dông bâng kinh té lã chü 
yéu dén các hoat dông cüa các ddanh nghiêp thông qua hê 
th6ng luât pháp vã chính sách kinh té vi mô, dãc biêt lã 
chinh sách tài chinh vã tiên tê. 

2.2 - Nhttng thành công buóc dáu. 

2.2.1 - Do cuong quyét sáp xép lai nên các doanh nghiêp 
nhà nuóc dá giâm nhièu vê só lugng. Néu nhu tháng 1 nãm 
1990 có 12.297 doanh nghiêp thi dén tháng 1-1992 càn 9300 
vã tháng 6 nãm 1993 còn 6544 doanh nghiêp thttc tê hoat 
dông, trong dó 1971 doanh nghiêp do trung uong quân ly vã 
4.573 doanh nghiêp do dia phuong quàn ly. Trong tóng sô 
2240 doanh nghiêp giâm so vói dàu nãm 1992 thi có 900 
doanh nghiêp dugc giâi thó hoãc chuyón dcli hình thúc só 
híiu vã 1.340 doanh nghiêp dugc sáp nhâp vâi các doanh 
nghiêp khác. 

Viêc xii ly các doanh nghiêp nhà nuóc kinh doanh không 
hiêu quâ dá lã môt giâi pháp dúng huông hhàm vìia có diêu 
kiên tâp trung các nguôn hic có han cho các doanh nghiêp 
kinh doanh cd hiêu quâ hon, vìia giâm bát gánh nãng cho 

nên kinh té vã ngân sách nhà nuóc. 
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Do dugc câu trúc lai nên nãm 1992 khu vtic doanh nghiêp 
nhà ntiác chi còn chiém 70 % tóng só vôn cô dinh cúa toàn 
bô nên kinh tê. Mãc dú giàm ty trong vã só ltigng nhttng 
múc dóng góp cúa khu viic này trong tóng sán phám quóc 
nôi vã thu nhâp quóc dân hàng nãm ván tãng. Theo báo cão 
cúa Tóng cuc Thông kê thi ty lê dóng góp cüa kinh tê nhà 
ntiác trong ngân sách Nhà nuóc nãm 1990: 65%, 1991: 69% 

vã 1992: 73%. 

2.2.2 - Thtic sii nhìi nhting thti thách nghiêt ngã cúa thi 
trtiòng má nhiêu doanh nghiêp nhà ntióc dá nãng dông hon, 
chi dông gán san xuãt vói thi trtiòng, dói mói nlàt hàng, da 
dang hoá sán phám, áp dung công nghê tiên bô, nâng cao 
chât ltigng sàn phám, giàm chi phí nên dá khói sác, dãc biêt 
1à doanh nghiêp nhà ntiác do trung trong quàn ly. Nhting 
thành công btióc dàu cúa thí diëm áp dung chë dó khoán, 
cho thuê, dáu thâu kinh doanh ó môt s6 doanh nghiêp nhà 
ntióc rãt dáng khích lê. Mãc dìt nhà ntiác ván còn phái bao 
cáp cho khu vtic doanh nghiêp nhà nttóc nhting múc dó giàm 
di rãt nhiêu. 

2.2.3 - Dá tìing btióc phân dinh rõ nét hon chúc nãng 
quàn ly cúa nhà ntiác vê mãt kinh të vã chúc nãng quàn ly 

kinh doanh cúa các doanh nghiêp. 

Nhà ntióc dá tâp trung vào nhiêm vu tao môi trtiàng vã 
hành lang cho các doanh nghiêp, dn dinh kinh tê vi mô, xác 
lâp nhúng diêu kiên thuân lqi dê cho doanh nghiêp dtugc ti 
chü trong công tác kê hoach hoá, tti chú giá dàu vào vã giá 
dàu ra (vã giá cá cúa tuyêt dai bô phân hàng hoá vã dich vu 

dtigc hinh thành trên thi trtièing vã theo quan hê cung càu), 
til chú vê tài chính, thttong mai hóa vât ttt, quyên xuãt nhâp 
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khâu tri,c tiêp vã quyên hgp tác dàu tu, liên doanh triic tíêp 
vái các dói tác nuác ngoài. Nhà nuác cúng dá thtuc hiên gíao 
quyén sïi dung vón cho các doanh nghiêp nhà nuác vã nhting 
doanh nghiêp này phài có trách nhiêm báo toàn vã phát triën 
v6n. Nhàm thúc dáy câi cách doanh nghiêp nhà nuác, ô cãp 
chính phú, bô vã cãp tïnh (thành ph6) dêu thành lãp ban chi 
dáo dói mói doanh nghiêp nhà nuác. 

2.3. Nhting mãt tôn tai co bân 

2.3.1. Chita dat dugc tiên bô cãn bàn trong viêc chuyên 
dich co cãu các doanh nghiêp nhà nuác theo ngành vã theo 
lãnh thó. Doanh nghiêp nhà nuác nhiêu vê só lugng nhung 
phàn lán lã quy mó nhó vã rát phân tán. 

Tãt cà 53 tinh (thành phó) vã 37 bô vã các co quan ngang 
bô dêu có doanh nghiêp nhà nuác. Trong tóng só 6544 doanh 
nghiêp nhà nuác ducic cãp giáy phép thành lâp lái chi cd 1% 

có só vón trên 100 ty dóng -(trong duong 10 triêu USD), 
4,6% c6 só vón trên 20 ty dóng, 30% có só vón tìi 1 ty dén 
5 ty dông vã 58% có só vón duái 1 ty dóng. Trên 2/3 tóng 
só doanh nghiêp có só lao dông duái 300 lao dông. Chi cd 

khoàng 4% doanh nghiêp có trên 1000 1ao dông. Các tâp 
doàn kinh doanh mánh có uy tín trên thuong truông trong 
nuác vã thé giái châm dugc hinh thành. Còn thiéu nhiêu 
doanh nghiêp nhà nuác trong linh viic kêt cãu ha tàng. 

2.3.2 - Chi có 18% doanh nghiêp nhà nuác có dàu tu công 
nghê mói sau nãm 1986, só doanh nghiêp càn lái có trình dô 
công nghê til nãm 1960 trá vê truác. Vi lê dó, súc canh tranh 
vái nhïing sân phám cúng loai trên thi trubng thô giái vã 
hàng ngoái trên thi trudng trong nuác rãt yéu do chát lugng 
thãp, chi phí cao. 
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2.3.3. - Hiêu quá cúa các doanh nghiêp nhà nuác rãt thãp. 
Nãm 1991, ty suãt lgi nhuân binh quân tính trên v6n sïi 
dung lã 4,9% vã ty suãt lgi nhuân binh quãn trên doanh thu 
lã 3,55%. Nhí"tng chi tiêu này cúa nãm 1992 lã 4,8% vã 3%. 

Trong khi dó chi só Iam phát nãm 1991 lã 40% vã nãm 1992 
lã 17,4%. 

2.3.4 - Môt só lïnh vuc nhu diên, xãng, xi mãng, tinh 

trang dôc quyên cúa doanh nghiêp nhà nudc lã rãt lôn. Uu 
thê dôc quyên này không ít doanh nghiêp lqi dung vã khai 
thác tõi da trong viêc quy dinh giá, han chê vã bóp nghet 
canh tranh. 

2.3.5 - Chua có co ché hiiu hiêu de' kiêm tra, kiëm soát 
tãi chính vã kê toán cúa các doanh nghiêp nhà nuóc. KK luât 
tài chính bi buông lông. Só doanh nghiêp thuc hiên nghiêm 
chính pháp lênh nhà nudc vã kê toán thóng kê không nhiêu. 

2.3.6 - Thu nhãp cúa nguìsi lao dông chua thuc sti gán 
vái nãng suát, chãt lugng vã hiêu quà. Sti chênh lech bãt 
hqp ll vê thu nhâp cúa nguïsi lao dông, dãc biêt cúa -giám 
dóc giítia các doanh nghiêp, giíta các ngành vã các vúng ngày 
càng lón. 

2.3.7 - Hê thõíng luât pháp vã hê thõng các chính sách 
châm dugc hình thành môt cách dông bô nhàm táo diêu kiên 
hó trg vã thúc dáy quá tranh cài cách doanh nghiêp nhà nuác. 

3. Môt só phuong hudng tiép tuc dáy manh cái cách 
doanh nghiêp nhà nuctc. 

3.1 - Cãu trúc lai doanh nghiêp nhà nttôc ô Viêt Nam lã 
môt quá trinh. Cho dên nay, vê co bàn giai doán môt cúa 
quá trinh này dá dugc hoàn tãt vbi nôi dung chú yêu lã thi 
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truìsng hoá vã công ty hóa các doanh nghiêp nhà niióc. Ó 

giai doán tiêp theo, viêc chuyên dich co cáu ngành vã co cáu 
só hi u sé lá môt trong nhi ng nôi dung trong tâm. Pham vi 

vã giói han giixa khu vtic kinh tê nhà nuôc vã khu vtic kinh 
tê tu nhân sé dtigc xác dinh rõ ràng. 

3.2 - Dugc tiêp tuc duy trì, cúng c6 vã phát triên lá các 
doanh nghiêp nhà nuôc thuôc nhóm ngành kêt cáu ha tàng 
vât chát vã ha tàng xá hôi, công nghiêp co bán, müi nhón 

vã non trê, an ninh vã qu6c phóng. Dó lã nhting ngành, linh 
vtic má tu nhân không muón hoâc không có khâ nãng vã uy 
tín dë dàu tu nhung lái lã co só kinh tê cân thiêt cho sti 
tãng truóng nhanh vã bên vïing cúa toàn bô nên kinh tê vã 
dám báo cho nhà nuâc thuc hiên các chính sách kinh tê - xá 
hôi - vãn hoá - môi trucing cüa mình. Trong giai doán dàu 
cúa su tãng truõng cúa nên kinh tê ü Viêt Nam, khu vtic 
kinh tê nhà nuôc cãn vã phãi dóng vai trò then chót, lã giá 
dó tao tiên dê vã môi truing cho sti phát trign cúa khu vuc 
kinh tê tu nhân. Khu vtic kinh tê nhà nuôc không thê hoát 
dông cd hiêu quà nêu dât nó biêt lâp vã dói kháng vãi khu 
vuc kinh tê tu nhân. Cá hai khu vtic này Ou càn nhau, cái 
này làm tiên dê cho su phát triên cúa cái kia vã ngugc lai. 

3.3 - Nhúng doanh nghiêp nhà nuôc càn lái sê dugc da 
dáng hoá só hüu, tu nhân hoá tìing phán hoâc toàn bô vôi 

buôc di thích hclp vói tiing ngành vá tìtng vìing. Các hinh 
thüc khoán, cho thuê, dãu thàu kinh doanh vã có phàn hoá 
sê dugc áp dung dbng thèsi vã dóng bô trong các doanh nghiêp 
nhà nuôc. 

3.4 - Da'y nhanh viêc hinh thành môt sô tâp doàn, - công 
ty mánh cd súc canh tranh trên thi truìsng trong nuôc vã 
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thê giôi à mõt s6 ngành buu chính viên thông, xi mãng, diên, 
dàu mó, hàng không, vân tài biê n, ruou, bia, dêt - may... 

3.5 - Táo tiên dê dê thành lâp thi truông chüng khoán à 
thành phó Hó Chí Minh vã Há Nôi dê hó trg vã thúc dáy 
quá trinh có phàn hoá các doanh nghiêp nhà nuóc. 

3.6 - Kiên toàn bô máy quán 1y nhà nuôc vã quán 1y doanh 
nghiêp trong khuôn khó da'y manh cái cách kinh tê dông thbi 
vã dóng bô vôi cái cách hành chính. Tiing buóc xóa bó su 
phân biêt giúa kinh té trung itcsng vã kinh tê dia phudng vã 
vai trò chü quán các bô vã üy ban nhân dân tinh (thành ph6) 
tâp trung vão chúc nãng quán ly nhà nuôc vê mãt kinh tê 
dói vái tãt câ các khu vuc kinh tP. 

3.7 - Hoach dinh các chính sách vi mô vã hê thóng luât 
pháp càn thiét dê hó trcq cho cái cách các doanh nghiêp nhà 
nucsc. 

3.8 - Dáy manh viêc dão tao vã bói diiõng cán bô quán ly 

doanh nghiêp nhà nuúc cd tri thüc kinh doanh, nãng liic 

quán ly vã am hiéu pháp luât, dám cháp nhân mao hiêm, 
rüi ro trong kinh doanh vã trung thành vbi lQi ích cúa nhà 
nuÓc, trung thành vôi lqi ích cia công ty vã nguìsi 1ao dông. 

3.9 Hiên nay môt chudng trinh t6ng thê, hê thông vã 
dóng bô vê cài cách doanh nghiêp nhà nuóc dang ducsc soan 
tháo. Chuong trình này thé hiên rõ nhüng quan diêm phudng 
hubng giái quyêt vã giái pháp co bán, tính toán lô trinh vã 
btióc di, cân nhác ky nhítng ánh huông vê mãt xá hôi, thóng 
nhãt vã có quyét tâm cao tìi trung udng dên dia phudng, 
doanh nghiêp vã dân chúng. 
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CAI CÁCH BÔ MÁY QUAN LY NHÀ NL.'ÔC 

PHI_J HOP VÔI DÓI MÓI KINH TI 

DOÃN TRONG TRUYÉN 

Hoc vién Hành chinh Quõc gia 

1. Vai trò vã chúc nãng quán ly cüa nhà ntiúc trong 
nên kinh té thi trtlàng 

1.1. Xuát phát tii mói quan hê gii-ia nhà niióc (kiên trúc 
thugng tàng) vã kinh tê (kêt cáu ha tãng), til dác diëm nhà 
nttóc só hüu công công vã chúc nãng nhà ntióc quán ly toàn 
xá hôi, tü dãc diém co cáu nèn kinh tê hàng hóa nhiêu thành 
phàn vã co chê thi trttìing có si[ quán ly cüa nhà ntióc trong 
thôi ky quá dô lên CNXH..., chúng ta (-ci thé xác dinh rõ vai 
trò vã chúc nãng cúa nhà niióc quán ly nên kinh t6 thi triiông 
nói chung vã nên kinh tê qu6c doanh nói riêng. Càn phân 
biêt quAn ly nhà niióc (hay gqi lã hành chinh - kinh te) vói 
quàn ly kinh doanh, tìm ra nhïing dác trting phân biêt vã 

m6i quan hê biên chúng giüa hai mãt quán ly; tim ra nhC ng 

công cu vã biên pháp cúa nhà ntióc dê quàn ly nên kinh tê 
vi mô theo co ché thi trttcing vã tác dông vão kinh té vi mô, 

các don vi kinh t6 thuôc các thành phãn khác nhau theo dinh 
htiông xá hôi chü nghia. 
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Dãc biêt phài dinh rõ phuong thúc két hgp vân dung các 
quan hê thi tru7ng vã phuong pháp ké hoách hóa, lã môt 
vân dê cd nôi dung rãt phong phú vã phúc tap cá vê ly luân 

cúng nhu thttc tién quàn ly. O dây không di sâu vào bàn 
thân co chá thi tructng vã quàn ly kinh doanh, má chü yéu 
lã bàn vê phucing thúc vã bô máy nhà nuác quàn ly nên kinh 
tê, dé phát huy moi nãng liic sàn xuát vã bào dàm dinh 
huông xá hôi chü nghia. 

1.2. Nên kinh té hàng hóa vã co ché, thi truông không 
làm giàm nhe stt quàn ly cüa nhà nuôc, vô luân lã nhà nuôc 
tu bàn chi nghia hay nhà nuóc xá hôi chú nghia. Hon núa 
chúng ta xây dung co cãu kinh té hàng Ma nhiêu thành 
phàn vã áp dung co chá thi truìsng theo dinh huông XHCN 
vã mó rõng quan hê qu6c té di vào thi truóng thé gibi không 
phân biêt chá dô chính tri - kinh té thi càng dói hôi stt quàn 
ly cüa Nhà nuôc trong giai doán quá dê lên CNXH. 

Ván dê lã phuong thúc quàn 1y cúa Nhà nuôc nhu thé 
não dé vân dung dáy dú các quy luât vã yêu càu khách quan 
cüa bân thân nên kinh té thi truông, nhung lai phài bào dàm 
dinh huông XHCN, không de' cho nên kinh té vân dông môt 
cách tu phát di theo con duìing tu bàn chú nghia. Tãt cá 
nhüng ván dê nghiên cúu ô trên tao cái khung.cüa nhà nuôc 
vê chính tri, pháp luât, hành chính... de' cho nên kinh té vân 
dông theo co chá thi truJng thtic su dân chú nhông cúng rât 
cd trât ttt trong hê th6ng chinh tri vã chá dô kinh té dugc 
Hién pháp vã pháp luât quy dinh. 

Kinh té thi trucing lã ttu do làm giàu trong khuôn kh6 
luât pháp, binh dng trong canh tranh (không dãc quyên, 
không dÃng cãp, không ngãn cách), nãng dông trên thi 
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tru8ng dê tíêu thu nhanh (só Iuong, mãt hàng, chãt lugng, 
giá cá...) de' tini lqi thé tói da. Nhung thi tru8ng til nó cüng 
mang nhiêu nhân t6 dê ra bênh tât (dàu co, buôn lâu, tham 
nhüng, trón thué...). Nhung không cá nên kinh te thi trubng 
vã không có ché dô kinh tê não có til do tuyêt dói, má Ou 
có sii quân ly vi mó cúa Nhà nuác. Môt bô máy Nhà nuôc 
vã môt co cãu t6 chiic vã phucing thúc hoát dông tót cúa 

Nhà nubc, túc lã môt nên hành chính quóc gia tót là phâi 
thích úng vói nhüng dói hói cúa kinh tê thi tru8ng, kích 
\thích, úng hô, huung dãn mãt tich cuc cüa nó vã ngãn chãn, 
bài trii, triing tri mãt tiêu cuc cüa nó. 

1.3. Trên co só nhân thúc vê vai trò cúa nhà nuác quán 
ly kinh té vi mô trong nén kinh tê thi tru8ng, vã nhà nuác 
chú só hüu nhüng tu liêu sàn xuãt co bàn, nhüng ngành, 
nhüng co só then chót cúa nên kinh té quóc dân, nhà nubc 
có nhüng chüc nãng: 

- Dinh huung phát trién; 

- Dinh khung pháp ly; 

- Khuyén khích, hó trcg phát triê n dúng h iáng; 

- Diêu tiêt, phói hdp; 

- Trong tài: bào vê công bàng xá hôi vã quyên lgi 
quóc gia. 

Nhà nuác thttc hiên các chCic nãng ãy bàng các nhiêm vu: 
dê ra chién lugc, chinh sách, kê hoach, dinh huung phát triên 
kinh té - xá hôi tién lên CNXH, ra các quy dinh pháp luât 
dë tao môi tru8ng pháp ly; tao két cãu ha tàng (thuèing lã 
tón kém vã không có lãi) cho sii phát triën; dão tao công 

nhân, cán bô; cung cãp thông tin, huung dân các doanh 
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nghiêp hoat dông... nhúng ngành, nhïing co sã then chót 
mang tinh chiên lucie má tu nhãn không thê hay không muón 
làm; síi dung nhi`ing công eu diêu tiêt vi mó vã vi mô (tiên 
tê, tín dung, thuê, qui tiêt kiêm, bâo hiêm, giá luong...). 

2. Co cáu kinh tê vã co chê quân ly kinh tê mói dói 
hôi phâi co cãu lái bô máy quân ly ngành vã bô máy 
quán 1y lãnh thó theo nguyên tác kêt hop quân ly theo 
ngành vã quân ly theo lânh thó 

2.1. Truác tiên càn phái phân tích co cáu kinh tê - xá hôi 
chung cüa nên kinh tê quóc dân, co cãu kinh tê ngành, co 

cãu kinh tê xá hôi lãnh thó; xóa bó sti phân biêt máy móc, 
chia cát giïia kinh tê trung uong vã kinh tê dia phuong, tuy 
có bô phân kinh tê do trung uong quán ly vã bô phân kinh 
tê do chính quyên dia phuong quán ly, nhung vê kinh tê lã 
nàmn trong co câu kinh tê chung, th6ng nhãt trong môt ngành 
hay môt lãnh thó thóng nhãt, không cd co câu kinh tê trung 
uong riêng, co cãu kinh tê dia phuong riêng; xác dinh rõ vã 
phân biêt rõ nôi dung cüa quán ly thdng nhãt, tâp trung ceia 

nhà nuác (trung uong), quàn ly thóng nhãt theo ngành, quán 
ly thóng nhãt theo lãnh thó; không lân lôn giiia ngành (phám 
trìi kinh tê), liên hiêp ngành (pham trü to chúc kinh doanh 
theo ngành), vôi bô (pham trii t6 chúc bô máy nhà nuác) lã 
co quan cúa chính phü quán ly nhà nuác các ngành, linh vtic 

dugc phân công; phãn biêt co cãu kinh tê - xá hôi lãnh thó 
vái chính quyên dia phuong quân ly nhà nuác trên lãnh thó; 
khác phuc quan diëm vã thiic tiên lêch lac lã nhà nuác, chính 
phú vã các bô trung uong quân ly công viêc cüa trung uong, 

chính quyên dia phuong vã các sã, ty quán ly công viêc cüa 

dia phuong. 
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2.2. Yêu cáu quàn ly th6ng nhãt theo ngành vã Iinh viic 

cao hay thãp là tìiy diêu kiên phát triën vã dãc diém cúa 
tìing ngành hay linh vtic; nhil nó nhàm yêu càu phát trién 
thõng nhãt vê mãt chién ltigc, quy hoách vã phân b6 dáu til 
tao ngành; chính sách vê tiên bô khoa hqc - ky thuât; co chê, 

chinh sách diigc thé ché hóa thành pháp luât; dão tao dôi 

ngü cán bô khoa hqc - ky thuât vã quán ly, công nhân lành 
nghê. 

2.3. Yêu cáu quán ly th6ng nhãt theo lãnh th6 1à báo dam 
sti phát triën tdng thë các ngành, cãc linh vtic, các mãt hoát 
dông chinh tri - khoa hqc - vãn hóa, xá hôi trên môt don vi 

hành chinh - lãnh th6 nhàm thiic hiên su quàn ly nhà niióc 
toàn diên vã khai thác tõi da vã có hiêu qua cao nhãt moi 

tiêm nãng trên lãnh th6, khõng phân biêt ngành, thành phàn, 
kinh té - xá hôi, cãp nhà niiôc quán ly trile tiêp. 

2.4. Sti quán ly theo ngành hay linh vuic vã sti quán l1 

theo lãnh th6 tãt yéu phai dtigc két hqp vã thõng nhãt vâi 
nhau theo luât pháp nhà ntiàc vã dtiói sii diêu hành th6fig 
nhãt cüa hê thõng hành chinh nhà ntióc. Tìi dó càn co cãu 
lai bô máy quán ly các ngành (bô) trong phám vi cá ntiôc, 
xuyên qua các don vi lãnh thd; không td chúc ra quá nhiêu 
bô tiiong ting vói sii phân công xá hôi ra ngày càng nhiêu 
ngành kinh té - ky thuât, má là tinh giám bát các bô kinh 
té mang tính chãt quán ly tdng hqp hon vê mãt quán ly 

nhà ntiôc. Trái lái, tãng ctiàng các co quan quán ly linh 
vtic, dãc biêt 1à linh viic nghiên cúu chién ltidc, qui hoach, 
ke" hoách dài hán, vã các Iinh vtic tài chinh, tiên tê, ké 
toán, kiém toán... 
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3. Phân biêt tó chúc vã kêt hqp stu quân ly nhà nudc 
vôi quán ly kinh doanh vã stt nghiêp 

3.1. Càn dê ra nhíing tiêu chunn (hay dâc trung) phân 
biêt td chúc vã nôi dung quán ly nhà niiôc vôi nôi dung 
vã to chúc quàn ly kinh doanh vã quán ly sV nghiêp. Sii 
phân biêt dó dua trén co só: phân tích, ván dé só hüu, các 
ché dô vã hinh thúc só hïiu, nôi dung kinh tê - xá hôi vã 
pháp 1y cia só htiu; nghiên cúu ván dé quán ly các thành 
phàn kinh tô khác nhau cüa các cãp chính quyên trên các 
don vi hành chính - lãnh thd khác nhau; xác dinh sii quán 
1y nhà nuâc bâng quyén luc, theo pháp luât vã sei quàn ly 

kinh doanh, sei nghiêp theo ché dô tii quân... 

Nhà nuôc nói chung vã bô máy hành chính không can 
thiêp vão hoat dông sán xuát - kinh doanh - sti nghiêp trên 
nhüng ván dê má luât qui dinh thuôc quyén tii quán cúa don 
vi kinh doanh hay don vi sti nghiêp. Nhung trinh dô phát 
trién kinh té - xá hôi ngày càng cao, các mói quan hê xá hôi 

ngày càng phong phú.và phúc tap, sei phát trinn nhanh chung 
cúa cách mang khoa hqc - ky thuât vã công nghê, trinh d8 
dân tri dugc nâng cao ngày càng chi ph6i nhiéu mãt cúa xá 
hôi. Do xu hhung qu6c td hóa vã theo chính sách kinh té mâ 
cila, Nhà nuóc ngày càng phâi can thiêp, nói dúng hon lã 
ngày càng chãm lo giú vïing quyên loi qu6c gia vã tác dông 
dén nhüng yêu càu cúa dói s6ng xá hôi vã cúa công dân. Xu 
hhung chung lã phám vi hoat dông cita bô máy hành chinh 
nhà nuôc ngày càng mó rông, dông thèsi sei thám gia cúa 
nhân dân bàng nhüng hinh thúc td chúc vã nhüng hoát dông 
có tinh chát bán công bán tu cúng ngày càng phong phú, da 
dang. 

66 



3.2. Song nguyên tác chung ván là bô máy hành chính 
nhà ntióc không bi bign thành môt t6 chúc kinh doanh hay 
sii nghiêp; không sa dà, ôm dôm, nhâp cuc vã cháy theo kinh 
doanh; phâi sáp xêp lai vã tách guóng máy kinh doanh ra 
khôi bô máy nhà ntióc. 

Nhà ntiôc giú dúng chúc nãng quán ly vã phám vi tác 
dông cúa nên hành chinh qu6c gia cúa minh bàng hê th6ng 
các vãn bàn pháp quy dtibi luât vã sti diêu hành hàng ngày, 
trên co sã tôn trong các quyên tti do dân chú vã phát huy 
súc sáng tao cúa công dân, các quyén til quán cúa các dcin 

vi kinh doanh vã các dcsn vi si[ nghiêp. 

3.3. Vôi môt nên kinh te" thi trticing phát trién, trong 
khuôn khó môt hê thông pháp luât hoàn chính vã môt nên 
pháp ché nghiêm ngãt thi không càn có co quan chú quàn 
nhti hiên nay. Nhiing trong môt giai doán nhát dinh, viêc 
giao cho bô, UBND tinh, thành phô trtic thuôc trung ticfng 

thay mãt nhà niióc làm môt só nhiêm vu vã cd quyén han 
quàn l1 nhà ntiôc dôi vái nhítng doanh nghiêp nhà ntiésc lôn 
là cán thiét. Tuy vày cting cán kháng dinh lai là bô máy 
hành chính không can thiêp vão kinh doanh. Bô vã UBND 
không quàn ly doanh nghiêp, nhting quàn ly chãt hoát dông 
kinh tê chú yéu bàng pháp luàt, trong dó càn hoàn chính 
sôm các luât thtlong máí, kinh doanh, dê cho bô máy nhà 
ntióc vã hê thóng hành pháp có dú nãng ltic, phticsng tiên, co 
só dê quàn ly à tàm vi mô. Càn quan, tâm dâc biêt mõt s6 linh 
vuc công tác nhti nghiên cúu chién ltigc vã k6 hoách dài hán, 
tài chính, ngân hàng, thtiong mai, lao dông, xá hôi. Riêng ngân 
sách nhà nudc là vãn dê có tám quan trong lôn trong nén 
hành chính quóc gia. 
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4. Mói quan hê giúa bô máy nhà nu[6c trung uong 
vã bO máy chinh quyên dia phuong trong quán 1y kinh 
té 

Nên kinh té thi truvng lã môt co cãu th6ng nhát, không 
cd phân chia kinh tê trung ttong vã kinh t6 dia phuong nhu 
hai co cáu riêng biêt tii nhüng ván dê dugc xác dinh trên, 
mói quan hê giüa trung uong vã dia phuong vê quán ly kinh 
tê bao gôm nhüng nôi dung sau: 

4.1. Xác dinh nhüng ván dê thuôc quyên cúa nhà nuóc 
(TW) không cd phân cáp - phân quyên, nhu: nhüng tài sân, 

tài nguyên thuôc quyên quóc gia; thué, hái quan; quân dôi; 
các quy dinh vê quyên con nguìii, quyên tu do, dân chü vã 
nghia vu cúa công dân; pháp luât vê dân su, hinh sti, hành 
chinh, thuong mái...; chê dô quán ly thu6 khda, tín dung, 
tiên tê; ngoai hói; quy chg vê công vu vã công chúc; tiên 
luong... 

Dói vôi nhüng linh vitc nói trên, dticsc quy dinh trong hién 
pháp, các dáo luât, pháp lênh, vã nhüng vãn bán pháp quy 
thuôc quyên lâp quy, các cáp chinh quyên dia phuong phái 
tuân thú vã cháp hành nghiêm ngãt, chi dugc ra nhüng quyét 
dinh dë thi hành theo diêu kiên eu thë cria dia phuong. 

4.2. Xác dinh nhüng quyên só hüu tài sân vã nhüng nhiêm 
vu, quyên han vê xây dung vã quán ly kinh té cúa các cáp 

chinh quyên dia phuong - có phân biêt các cáp khác nhau. 
Có hai cách tiép cân ván dê: 

- Hoãc mói don vi hành chinh - lãnh th6 vã mói cáp chinh 
quyên dia phucing dêu lã nhüng pháp nhân công pháp, do dó 

có nhüng quyên tuong úng vê kinh té vã tài chinh. 
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- Hoãc không nhát thiét mói don vi vã mói câp lã pháp 
nhân công pháp, hay chi lã pháp nhân không dây dü - tiiy 

co cáu ngành - lãnh th6, túy thiêt ché co cãu bô máy nhà 
nuôc má phân dinh cu thé. 

Trong diêu kién Viêt Nam hiên nay, có lê nên quy dinh 
cãp tinh - thành ph6 tale thuôc trung uong, ngoài viéc quàn 
ly hành chinh nhà ntiác dói vói các don vi kinh tê không 
phân biêt thành phàn, còn có quyên sã hüu, có xây diing vã 
quàn ly môt só don vi kinh t6 quóc doanh (sàn xuát - xây 
dttng - thuong mai - dich vu, công trình dó thi v.v...); còn 

các huyên, quân chi làm nhiêm vu quàn ly hành chinh nhà 
nuác dói vbi kinh te" cüng nhu dói vôi các linh vtic khác. 

Riêng cãp xã, do dãc diém lã don vi co só, mang tinh công 
dbng truyên th6ng, nên có cách xü ly riêng. 

4.3. Môt ván dê luôn luôn phát sinh mâu thuân lã nhiêm 
vu vã quyên han cüa chinh quyên dia phuong dói vói các don 
vi kinh tã qu6c doanh do các bô trile ti!ep quàn ly nhà nuóc, 
cüng nhu nhiêm vu, quyên hán cúa các bô dói vói các don 
vi kinh té qu6c doanh do chinh quyên dia phuong (tinh - 

thành ph6) troe tiép quàn ly nhà nuóc. Dây lã vân dê càn 
làm rõ trên quan niêm vân dung nguyên tãc két hcgp giia 
quàn ly theo ngành vã quàn ly theo lãnh th6. Dó lã quyên 
hành chinh nhà nuóc cúa chinh quyên dia phuong trên lãnh 
thd vê các mãt (nhu tham gia quy hoách lãnh th6, báo vê 

pháp luât tài nguyên, mói trutông, trât tti tri an, an toàn xá 
hôi v.v...) Mi vái các co quan vã doanh nghiêp cúa trung 
uong nàm vã hoát dông trên dia bàn lãnh thó. 

4.4. Cúng càn ndi thêm lã trong khi xú ll ván dê quàn 

ly kinh té vã mói quan hê gitta trung uong vã dia phuong 
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vê quán ly kinh tê, không dticic xem nhe môt ty nào quán 1y 

các mãt an ninh, trât tit, vãn hóa, xá hôi. Môt khuynh huóng 
không dúng dá tìing diên ra lã nhiêu cãp chính quyên dia 
phuong, vói quan niêm cü vê kinh tê dia phtiong - di theo 
nó lã ngân sách dia phtiong dà quá thiên vê xáy dting qude 
doanh (sán xuãt - thctong mai . dich vu...) dê cd ngân sách 
dia phuong, má nhe hán chúc nãng quán 1y hành chính nhà 
ntiúc, vã nhiêm vu quán ly cá, rnãt nôi dung - van hóa xá 
hôi nói trên. Có thê nói sii phân cãp vê nhting linh vuc này 
cho chính quyên dia phuong có rnôt y nghia ciic ky quan 
trong, có quan hê lón dên ván d"e dãu tranh ngãn ngiia vã 
chóng moi hiên tudng tiêu cuc hiên nay trong xá hôi. 

5. Quán ly nhà nude vê tài chính - kê toán 

5.1. Quán ly nhà nuóc vê tài chính, kê toán luôn luôn lã 
môt chúc nãng cUc ky trong yêu, nhát lã dói vói kinh tê hàng 
hóa theo co chê thi truông. Nhà nuôc nào vói tti cách lã công 
quyên cüng dêu gán liên vôi thué, vã nó luôn luôn nám vüng 
công cu thuê vã ngán sách. O dây vãn dê cãn dãt ra lã nhà 
nuôc ta quán ly vi mô nên kinh tê thi trttcing không càn 
dung phtiong thúc kê hoach hóa tâp trung theo chi tiêu pháp 
lênh má dung co chê thi trucsng cd dinh hudng, phái sii dung 
các phuong pháp vã công cu tài chính - kê toán nhu thë nào 
dé xây dung dãt nuóc theo dinh huóng xá hõi chá nghia. 

Tii thuc trang hiên nay, dica trên nhïing cãn cú có tinh 
khoa hoc, dê xuãt nhttng chú truong lôn dê tãng cuèsng vai 
trô, chuc nãng cúa nhà nuác dói vói linh vtic tài chính - kê 
toán. 

5.2. Môt khi dá xác dinh vã phát triên quyên tu chú kinh 
doanh cúa xí nghiêp, nhà nttóc quán ly vi mô thông qua hê 
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thóng tài chính - kê toán càng chãt chè vã có hiêu litc hon 

dói vúi tài chính - kë toán cüa xí nghiêp thuôc các hinh thúc 
sã htiu khác nhau. Bó Tài chính vã hê th6ng ngân hàng 
(Ngân hàng Nhà nuóc vã các ngân hàng chuyên doanh) trô 
thành môt hê th6ng rãt nãng dông, linh hoat, nhay câm trong 
nên kinh tê quóc dân vã trong bô máy quán ly cüa nhà nuóc. 
Nhà nuóc thông qua Bô Tài chính vã Ngân hàng Nhà niiôc, 
nám vüng nhting công cu thóng nhát tii trung uong dén co 

só, nhti hê th6ng thu thuê, kho bác, hê th6ng kê toán, kiëm 
toán..., không cd phân cãp, phân quyên. 

5.3. Trong quân 1y nhà nuóc vè tài chính - ké toán ván 
dê quán ly ngân sách có môt y nghia rãt quan trong. Nó 

dâm bâo thtic hiên dúng dán quán ly nhà ntibc vê kinh té, 

vãn hda - xá hôi theo dúng pháp luât cüa Nhà ntfdc. Có hai 
phuong thúc xú ly vãn dê ngãn sách dia phttong: 

- Ho¢c là, ngân sách nhà nttôc là môt thê ché thóng nhãt, 
không có cái gqi là ngân sách dia phttdng; hay nói cách khác, 
ngân sách dia phuong chi 1à môt dit toán nàni trong ngân 

sách nhà ntióc, do trung uong phãn b6 theo nhu cãu vã yêu 
càu cüa dia phtiong vã theo khâ nãng cüa trung tiong. 

- Hoãc là ngân sách nhà nuóc là mõt thë thóng nhãt, 
nhung cd phân biet ngân sách trung tiong vã ngân sách dia 
phuong. Ngàn sách dia phuong là môt ngân sách do chính 
quyên dia phuong (cáp nào là pháp nhãn công pháp) tu chü 
quán Iy (1âp ngân sách, quyêt dinh ngân sách, thtic hiên ngân 
sách...), tuân thü nghiêm túc pháp luât nhà ntide (vê tài 
chính - ngân sách - thuê khóa - ké toán qu6c gia...). Nhu dá 
nêu ü trên, hôi dông nhân dân cãp nào mang tính pháp nhân 

công pháp thi dugc quyên quyét dinh môt cách tti chü ngân 
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sách dia phuong theo nguyén tác cân bàng thu chi, vã luôn 
ducoi sii kiêm soát, quàn ly thóng nhãt cúa Nhà nudc bàng 
luât pháp. Luât ngân sách vã các 1uât, khác (do Qu6c hói 
quyet dinh) quy dinh rõ ràng, chính xác, eu thé các nguón 
thu vã nhiêm vu chi cúa ngân sách dia phuong. Trung uong 
cd th6 trg cáp hay khóng tro cãp, nhung trong khuôn khó 
luât, chinh quyên dia phuong quàn ly ngân sách cúa minh. 
Chinh phi, Bô Tài chinh kiéi. tra viêc lâp, cháp hành vã 
quyét toán ngân sách dia phuong, bào dàm dúng luât, túc 
chi kiém tra vê mát hqp pháp (contrôle de légalité), không 
chi ph6i vê mãt hqp ly (contrôle d' opportunité). 

Nhà nudc TW chi ph6i ngân sách dia phuong bàng nhi"ing 

co ché (duvc th6 ché Ma thành luât) làm sao cho dia phuong 
chi dông duos trong khuôn kh6 pháp luât. Ví du: 

+ Bá ché dó thu diêu tiét bâng ty lê cho ngân sách dia 
phuong, hàng nãm thay dói theo tìing dia phuong giàu nghèo 
khãc nhau...; thay th6 b&ng ché dô nguón thu vê tt lê diêu 
tiét phân b6 cho ngân sách dia phuong duoc c6 dinh th6ng 
nhãt cho các dia phuong trong môt thái gian dài. 

+ Dinh co ché trg cáp (tron gói hay cd muc tiêu eu thé) 
cho các dia phuong theo mót chién ludc dài han, quy hoách 
vã phân b6 kinh té trên các vúng lãnh thó, các miên giàu - 

nghèo, các khu viic cd y nghia quan trong vê chién lugc kinh 
té, vê dân tôc, vê qu6c phàng... 

+ Quy dinh cd tinh pháp luãt các nhiêm vu chi cúa ngân 
sách dia phuong, chú yéu cho vãn hóa - xá hôi - giáo duc 
phó thông, 1uìing sã dia phuong, dó thi, rát hán ché dàu tu 
kinh tê. Viêc dàu tu kinh té chú yéu lã huy dông v6n tu 
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nhân, hop tác xã, hay ngubn tich lúy cúa các xí nghiêp qu6c 

doanh thuôc dia phticmg, cd thê vay ngân hàng v.v... 

Không dnng co chd nguôn thu cúa ngân sách dia phuong 
là chü yéu til "kinh té dia phuong" vã qu6c doanh dia phtiong. 
Sau khi dá th6ng nhát ché dô thué khóa bàng luât, thi không 
còn phân biêt nguôn thu tii kinh té dia phiiong hay kinh té 
trung uong. Nhiing cân quy dinh ro loai thué hay lê phi nào 

thuôc nguôn thu cúa ngân sách dia phiiong, dia phuong chi 
dugc thu theo dúng chi dô Nhà nuóc vã do dó khác phuc 

tinh trang cuc bô, dia phuong chú nghia, tranh cháp vê 

nguôn nông - lâm - hài sán, thi truìsng... giüa trung uong vã 

dia phu ing. C kc cáp chính quyén dia phu sng tuyêt dói không 
dum tu y dãt ra loái thuâ hay lê phí nào ngoài khuôn khó 
luât pháp Nhà nuôc. 

+ Phái dinh nguyên tác ngân sách dia phuong nhât 
thiét phài dugc xây duing cân d6i, tuyêt dói không dugc bôi 
chi. Néu cân vã khà nãng cho phép thi cd trq cãp ngân 
sách trung uong. 
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CHÍNH PHÜ HIÊU NGHIÊM CÜA 
SLT PHÁT TRIÊN KINT--I TÊ TRUNG QUÔC 

(So sánh trttõc vã sau cái cách kinh tê) 

SONG GUANG MAO 

Viên Nghiên cúu Kinh té 

Viên Khoa hoc xá hôi Trung Quõc 

"Tói thiéu hoá" cúa Nozick (Nozick. R. 1974) vã kê hoach 

kinh te tâp quyén trung uàng (nhà niibc tucing dói "tói thiêu 
hoá" cúng có thë gqi 1à nhà nubc "t6i da hoá") 1à hai ctic cúa 

chúc nãng nhà ntióc. Tuyêt dai da só chúc nãng nhà nuôc 

trên thé gibi Ou nám vão giïia hai ciic này. Trung Quóc trâi 
qua nhiêu nãm cái cách thê chê kinh tê, chúc nãng nhà nubc 

hiên nay vã tii giã ctic "t6i da hoá", vã hubng theo môt ciic 
khác de chuyën dói nbn kinh té (dilcing nhiên muc tiêu thuc 
hiên không phâi 1à nhà nubc "tói thiêu hoá"). Bài vigt này 

không thê dê câp dugc toàn diên su thay dói chúc nãng cúa 

chinh phïi trong quá trinh cái cách kinh té Trung Quóc, má 

chi dê câp i 6n chúc nãng chinh phú dá thuc hiên vé phuong 
diên phát triën kinh tó dê phân tích m2 thôi. 
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I. NHÀ NUÓC HIÊU NGHIÊM CIJA PHÁT TRIÊN 

KINH TÊ TRUÓC CÁI CÁCH. 

Trtiôc cài cách Trung Qudc mói (tân TQ) dá cd lich trinh 
30 nãm phát trién (1949-1979). Néu so sánh vôitruôc kia thi 
thành qua phát triën kinh tê cúa 30 nãm lã ttidng dói ndi 

bât. Khôi diëm ceia sti phát trién kinh tê Trung Quóc có thë 
bâng môt câu nôm na má nguèii dân Trung Qudc thttèsng nói 

lã "môt bãi rác". Do bi phá hoai lâu dài cita chién tranh, nên 

kinh té qudc dân Trung Quóc gâp nhiêu khó khãn lán. Trái 
qua xây ditng lai nên kinh tê trong nhúng nãm 50 vã phát 

trién kinh tt' trong nhüng nãm 70 vã dén nãm 79 bô mãt 

kinh té Trung Qudc mói phát sinh bi6n Mi mói. 

Nãm 1979, Trung Qudc cd gàan 400 ngàn xi nghiêp công 

nghiêp só hitu toàn dân vã sã hítiu tâp thë, so vói trttôc giái 
phóng 12 van xi nghiêp công nghiêp quy mó nhô, trang thiét 
bi lac hâu dá tãng hon 28 van xi nghiêp. Nãm 1949 tdng giá 

tri tài sàn cd dinh cúa xi nghiêp công nghiêp Trung Qudc cd 

12 tt dóng, dên 1979 dat dén 498,2 tt dóng. Vê nôi dung 

vât chãt lái càng không thê so sánh dtucic. Trong 12 ty dbng 

nói trên bao gbm rát nhiêu xiiông sita r_htia, láp ráp vã thao 

tác thú công, máy móc thô so lác hâu ; nhttng trong 498,2 

ty lai bao góm rãt nhiêu thiét bi mói ky thuât cao. Giá tri 
tdng sán htong công nghiêp nãm 1979 dá lên dén 468,1 ty, 

so vôi 14,2 ty dbng cúa nãm 1949 tãng hon 32 làn. Tính 

theo giá cá có thë so sánh thi GNP tãng hon 6 làn, thu nhâp 

quóc dân tãng 4,5 làn, phán ánh múc thu nhâp cá nhân Ui 

cti dân nông thôn cúng nhii thành thi vã tiên tiét kiêm trong 
hq dá tãng lên 31 làn. 
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Dbng thbi vôi sii phát triën dó, ngubn nãng ltiong, CO sã 
sân ph.m công nghíêp vã sân ltidng nguyên liêu quan tróng 
cúng dugc nâng lên múc rát cao, sân ltigng gang binh quân 
nãm 1949 là 15,8 van tãn, dei: 1979 tãng lên 3.448 van tãn, 
tãng gàn 220 làn. Than dá sán ltigng til 32 trìêu tán/nãm 
dá tãng lên 635 triêu tãn, tãng gàn 19 làn, ltidng diên phát 
ra tu 4,3 ty KW/già dá tãng lên 282 ty KW/giô, tãng 65 làn, 

sàn luong dàu thô til 12 van An tãng lên 10.615 van tãn, 
xi mãng, g6, kính xây diing (kính tãm)... trong thèsi gian 30 

nãm sán phâm công nghiêp chü yêu déu tãng til vài chuc 

dén 100 làn tró lên - (Niên giám Th6ng kê Trung Quóc nãm 
1988. Nhà xuãt bán Thóng kê Trung Qu6c, Bác Kinh. Trong 
vãn bàn này tìi dây tró di các tti liêu déu láy ïs các niên giám 

th6ng kê dó, xin không nhác 1áí xuât xú cúa tu liêu n-ãa). 

Tài sán sáng táo ra trong mói ngày công trvc tiép phàn 
ánh mtic phát tri6n kinh t6 qu6c dãn Trung Quóc trong 30 

nãm truôc cài cách kinh té. 

Biêu 1: Tài sán sáng tao hàng nãm cúa Trung Quóc. 

(100 triëu nhán dán tê) 

Tông giá tri Thu nhâp T$ng giá tri T6ng gíá tri V& 

XH qu6c dân CN NN c6 dinh 

Nãm sáng tao sáng tao sáng tao sáng tao tich lay 

ra trong ra trong ra trong ra trong trong 

mói ngày mói ngày má ngày m8í ngày mói ngày 

1949 

---- 

1,5 

- -- 
11,911 11,38 11,89 0,16 

- -- 
1979 1, 0 

T 
. 

9,18 
---- 

12,82 

1 

4,65 1,11 

- 
1 
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a) Chi, góm uón có dinh cúa các xi nghiêp Trung Quóc 

"tich luy" dugc. 

Trong 30 nãm triióc câi cách dén xây diing ntióc Trung 
Qu6c mói, tóc dô kinh té tãng nhanh chü yéu do máy nguyên 
nhân sàu' dây : 

1. Nhà ntiâe tâp trung quân ly vã trtic tiép tham dti vào 
nén kinh tê. 

2. Ché dô kinh té lac hâu, môt loai ché dô mói kích thich 
sti nhiêt tình công tác cüa ngiiòi lao dông. 

3. Diêm xuát phát (khói diém) cúa nén kinh té Trung 
Qu6c tháp, co cáu nhó, tìi dó má thê hiên tóc dô nhanh trong 
phát triê n. 

0 dây chi phân tích nguyên nhân thú nhãt. Trong hguyên 
nhân này, nhà nuóc t .p trung quân ly kinh tê eu thê biéu 
hiên ó chõ ché dinh vã thuc thi môt loat chính sãch kinh té 
có tính chát chóng ché có lgi cho tâp quyén (tâp trung quyén 
ltic nhà ntióc) ; càn nhà ntióc trtic tiêp tham dti vào kinh tó 
chü yéu lã thé hiên sti dàu til truc tiâp, quy mó lón vê tài 
chính, vé nhân ltic cüa xá hõi. Vê hai mât này, môt mát có 

thë xem lã "phàn mêm" ceia tác dung nhà ntiôc vã môt mãt 
nïta lã "phàn ciíng" cüa tác dung nhà nttóc dá phát huy. 
Trtióc he"t nói vê "mém" túc lã nói dén nhân tó chính sách 
kinh te". Dê dát dtigc muc dich tâp trung quân 1y kinh te cria 
nhà nuác, trong hoat dông kinh tê vi mô phài chi dinh vã 

thttc thi chính sách ch6ng thát thu vã ch6ng thát chi vê tài 
chính, chính sách thóng nhãt quân 1y tin dung, chính sách 
tích lúy cao, chính sách riu tiên phát triên công nghiêp... Dói 

vói linh vuc kinh té vi mô, thtic hiên chinh sách thóng nhât 
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phân phôí tu liêu sán xuãt vã xi nghiêp tti diêu hoà vôn, nhà 
nuác không bi.i ló. Nhà nuóc thông nhát chính sách sáp xép 
lao dông có viêc làm, thông nhãt dát giá vã chinh sách giá 
nói chung. Không càn thiét nói rõ tinh hinh thtic thi tát cá 
moí Ioái chính sách, má chi càn xem các chính sách có tính 
dai diên nhu chinh sách tài chính vã chinh sách tích lúy cao 
sé tháy dupc cái chung. 

Két quá thtic hiên chính sách chông thãt thu tài chinh là 
nhà nuóc tâp trung dugc súc ngtièsi, súc cúa ; thê hiên thu 
nhâp tài chinh chiém ty trong tuc ng dói lôn trong thu nhâp 
quóc dân, 

Biéu só 2 dua ra con só tï tróng trong dó môt só nãm 
thóng nhát thu' tài chính là tién dê cúa thóng nhãt chí. 
Chinh sách thóng nhât chi tài chính cúa nhà nuôc làm cho 
xi nghiêp không có bát cá quyén Itic tài chinh não, du là 
tiing khoàn chi nhó cúng phâi báo cão lên câp chú quán xin 
phê duyêt, 

Bíeu 2: T trong thu nhâp tài chinh 
chiém trong thu nhâp quóc dân 

(%) 
Nãm 

T9 trpng 

1952 

31,2 

1953 

31,4 

1 

1957 

34,2 

1958 

34,7 

1962 

33,9 

1963 

34,2 

1965 

34,1 

Nãm 1966 1970 1971 1975 1976 1979 

T9 trQng 35,2 34,4 35,9 32,6 32,0 32,9 
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Chính sách tích lüy cao dugc xem xét lã dòn bây quan 
trong trong phát triên kinh tê t6c dô cao. Truésc cài cách 
Trung Quôc lã mõt qu6c gia nghèo nàm trong các nuôc dang 
phát triên. Thu nhâp qu6c dân rãt nhô nhung nhân khâu lai 
rãt lón. Trong tinh hinh nhti vây thu nhâp qu6c dân lê ra 
phài dúng cho linh vtic tiêu düng lán hon dê trên co só thoá 
mãn tiêu dúng méti tiên hành tích lüy. Nhung ngugc lai, 
chính sách tích lüy cria Trung Quôc yêu cáu moi ngubi hi 
sinh tiêu düng truóc mát, "thát lung buôc bung" dê phát triên 
kinh tê. Trong thèii gian dó ty lê tích lüy môt s6 nãm dat 
trên 30%. Nãm 1959 dát múc cao nhát lã 43,8%. Con s6 dó 
dá lã ty lê cao nhât trong thu nhâp quóc dân má ngày nay 
xem ra khõng có gi ngác nhiên, song lúc bây giìs lã con s6 

làm cho mqi nguôi không thê tuông tugng nói. Sau này nhiéu 
nhà kinh tê h9c chü trucsng tích lüy cria Trung Qu6c không 
th6 vugt quá 25 %. Nêu chú truong dó lã khoa hoc vã hop 
ly thi ty lê tích lüy thtic tê vói chú truong dó có cti ly trong 
dói lón. 

Ta lai xem phuong diên cúng : "Cüng" túc lã nhà nuôc 

trtic tiép dàu tu. Ó dây chi lây vi du vê dàu til xây dting co 
bân. Nêu dáu tu xây dung co bàn cúa tãt cá các don vi nhà 
ntiác (só httu ché) thtic hiên déu xem lã dàu tu cüa nhà nudc, 
dâu tu trong dtu toán nhà nuóc cüng dugc xem lã nhà nuóc 
(chính phü) truc tiêp dàu tu thi trong biéu sô 3 tái dây sé 
cho chúng ta thãy nhà nuóc truc tiêp dâu tu trubc cái cách 
vân chiam ty lê rát cao. 

Vi thiéu tu liêu tìi 1949 dén 1952, nên chi trich tii 1953 
Mn 1979 múc dáu tu cho cang ty xây dting co bàn tât cá lã 
556 ty 959 triêu dóng nhân dân tê, chiam 82,6 % tóng múc 
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dàu tu cúa các ddn vi xãy duing co bàn qu6c doanh. Trong 
thài ky này có thê chia làm 6 giai doán : Tìi 1953 dên 1957 
lã thdi ky kê hoach 5 nãm làn thú nhát ; tìi 1958 Mn 1962 
lã ké hoách 5 nãm làn thtt hai ; tìi 1963 Mn 1965 lã thâi 
kk tti diêu chinh ; tìi 1966 ddn 1970 lã thcri ky kê hoach 5 

nãm làn thú til vã 1976 dén 1979 thuôc vão thìii ky ké hoach 
5 nãm làn thtt 5. Trong dó, thôi ky k6 hoach 5 nãm là n thú 
nhãt dugc Nhà ntiác Trung Qu6c vã các nhà kinh t6 hoc 
công nhân lã thcii ky phát trién kinh tê dát thành tuu cao 

nhaãt trong 30 nãm. 

(Theo thé che" quàn ll dàu tu ctïa Trung Qu6c t6ng mtic 
dàu tu v6n c6 dinh nhà nuóc chia ra dàu tu xây diing co 
bân, cách tân cài tao dàu tu, dàu tu xây dting các cria hàng 
vã dàu tu v6n c6.dinh cho 4 bô phãn khác. Ty lê dàu tu xây 
dung co bàn chiam trên 80%). 

BbSu 3: Xây dung co bán: 
Các dun vi qu6c doanh vã nhà nade trile tiep dâu tu. 

(don vi 100 triêu d$ng) 

Nãm , 

Các ddn vi qu6c 

doanh dáu tU 

(dàu tu ceia 

nhà nUÓc (1) 

Nhà nUdc 

truc tiÉ£p dàu tU 

(dáu tU trong du 

toán nhà nuóc)(2) 

Ty lê dàu tU 

tric tiifp cisa 

nhà nUdc 

(3) = (2) : (1) % 

1953 90,44 75,49 83,5% 

1954 99,07 83,43 84,2- 

1955 100,36 93,66 93,3- 

1956 155,28 147,12 94,7- 

1957 103,32 131,48 91,7- 

1958 269,00 216,44 80,5- 
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Nãm 

Các dtln vi quóc 

doanh dâu tu 

(dàu tu cúa 

nhà nudc (1) 

Nhà nudc truc tiép 

dâu tu 

(dàu tu trong du 

toán nhà nudc) (2) 

T9 lê dâu tu 

truc tiép cúa 

nhá nudc 

(3) _ (2) (1) % 

1959 349,72 272,07 77,8- 

1960 388,69 301,75 77,6- 

1961 127,42 93,87 73,7- 

1962 71,26 60,25 84,5- 

p1963 98,16 84,69 86,3- 

1964 144,12 123,96 86,0- 

1965 179,61 163,09 90,8- 

1966 209,42. 188,30 89,9- 

1967 140,17 124,86 89,1- 

1968 113,06 103,79 91,8- 

1969 200,83 181,60 90,4- 

1970 312,55 272,73 87,3- 

1971 340,84 282,77 83,0- 

1972 327,98 264,41 80,6- 

1973 338,10 282,20 83,5- 

1974 347,71 289,76 83,3- 

1975 409,32 335,58 82,0- 

1976 376,44 310,93 82,6- 

1977 382,37 299,23 78,3- 

1978 - 500,99 389,21 77,7- 

1979 523,48 396,92 75,8- 

TH 6.739,71 5.569,59 82,6% 

(Theo Niên giám Thóng kê 1992, trang 149) 
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Trong kê hoách 5 nãm làn thú nhãt nhà nuóc truc tiép 
dàu tu chiam tt trong trong dàu tu xây dt.tng ccs bán cúa các 
don vi quõc doanh dát 89,5 %, so vái binh quân cúa 6 giai 
doán (82,6 %) cao hon gàn 7 %. Diêu dó cd thê xem 1à môt 
trong nhíLng nguyên nhân thành tuu phát triên kinh té 
tuang dói à giai doán này. (Biêu 4 sê dita ra só líêu vê phuong 
diên này) 

Biéu 4 

T8ng chi tài chinh Chi cho XDCB 

Nãm (100 triêu (100 triêu (3) = (2) : (1) % 

nhân' dân tê) (1) nhân dân tê) (2) 

1950 68,1 12,5 18,4 

1953 220,1 70,3 31,9 

1957 304,2 123,7 40,7 

1958 409,4 229,4 56,0 

1962 305,3 55,7 18,2 

1963 339,6 80,2 23,6 

1965 466,3 158,5 34,0 

1966 541,3 191,0 35,3 

1970 649,4 298,4 46,0 

1971 732,2 309,6 42,3 

1975 820,9 327,0 39,8 

1976 806,2 311,3 38,6 

1979 1.273,9 514,7 40,4 

(Ngubn tu liêu: Niên giám Th6ng kê Trung Qu6c 

nãm 1992, tr.215 vã 221) 
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Tiiy y chon 13 nãm (trong 30 nãm) các s6 lugng trên 
chúng minh s6 chi tài chinh cho xây dung co bân dai da s6 

nãm chiam ty trong tóng chi tài chinh tìi 30 % trô lên, cá 

biêt cd nãm lên tói 50 % trà lên. Hon nüa tài chính nhà 
nuôc dành cho kinh ta xây dung. không chi có hang muc xây 
dung co bán má còn chuyên khoàn vón luu dông, dói mói 
dàu til câi tao, chi viên cho sàn xuát nông thôn... 

Do dó cd tha thây trong quá trinh phát tri6n kinh ta nhà 
nuôc thông qua dàu tu trtic tiêp dê can thiêp vã tham dii có 

m(fc dô vão nén kinh ta. 

Trong giai doán dàu cúa phát tri6n kinh tê, lãy dàu tu 
nhà nuóc làm chü thê, tian hành truc tiêp dàu tu tâp trung. 
Do vây hiêu quâ dàu tu tat hon. Nguyên nhân it nhát cd 4 

diam sau dây : 

1. Giai doan này súc tâp trung cüa nhà nuôc còn mông 
vã yau kém, dàu tu phân tán không thé mang lái hiêu quâ 
kinh ta. Nhà nuóc dàu tu truc tiap vã tâp trung có tha khác 
phuc dugc su yéu kém dó vã làm cho các háng muc dàu tu 
dat dugc trinh dô quy mô kinh ta. 

2. Chính nhìi nhà nuâc tâp trung tài chinh trtic tiap dàu 
tu nên tâp trung dugc giao thông vân tài, tâp trung nãng 
luong... má các co sã sân nghiêp mdi duoc iiu tiên phát trión. 
Các hãng nghiêp dó luôn luôn càn müc dàu tu lôn, thu hbi 
vón châm, thài gian thu hbi dài, nhung co sà sân nghiêp dó 

lai 1à khâu vô cìing quan trong dê phát tri6n kinh ta tóc dô 
nhanh. 

3. Trong giai doan dàu cúa phát tri6n kinh ta, vón xây 
dung thiau nghiêm trong, nhung sti nghiêp phát trien kinh 
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tê vô cúng bile bách, nhà nuóc tâp trung tài chinh troe tiêp 
dâu tu sé bào dâm tiên v6n ducgc rót dúng vão các hang muc 
xãy dung trong diêm dang cân. Trong thài ky kê hoach 5 

nãm lân thi nhãt, mói xây diing duoc 156 cõng trình tróng 
diêm nói tiêng. Các hang muc công trinh dó dá tác dung 
quân chú ltic dói vói phát trinn nên kinh tê, túc 1à nhïing 
công trinh dó Mn bây giã ván 1à nguôn thu lqi quan trgng 
cúa nên kinh tê Trung Quóc. 

4. Nhà nuâc tâp trung tài chinh trile tiêp dáu tu có thê 
câi thiên tuong dói nhanh tinh trang bát hop ly co cáu các 
sân nghiêp, hó tro cho các sán nghiêp lác hâu phát trinn. 
Trong thôi ky dâu thành lâp nuôc Trung Qu6c mói, kêt cãu 
kinh tê rãt không binh thttdng (cân bàng), công nghiêp nâng 
vô cüng yêu ât nhô bé, dá kéo giât lìii su phát trinn cúa toàn 
bô nên kinh tê. Chinh thông qua nhà nudc tâp trung dàu tu 
vã huông manh vão cõng nghiêp nãng xãy dung mói công 
nghiêp chê tao ô tô, xây dung mõt quân thé công nghiêp sân 
nghiêp truúc dây chua thê có, tãng mánh. vão công nghiêp 
luyên kim vã truyên th6ng công nghiêp chê tao máy... 

Tuy nhà nuóc tâp trung quán ly vã troe tiêp tham dtt vão 
nên kinh tê vã thúc dáy kinh tê phát trinn vôi t6c dô nhanh 
nhung cüng mang 1ai không ít vân dê. Ngay nay, nhin lái 
chú yêu có 3 phuong diên sau dây : 

1. Dâu tu cd hiêu quâ dán dên hiêu quâ tháp cúa toàn bô 

nên kinh tê. Nguyên nhân hiêu quâ thãp dó là, trong quá 
trinh dâu tu không có dai diên nhà nudc phu trách eu thê 
hoát dông dàu tu dó ; sau khi công trinh hoàn thành vón có 

dinh dá hinh thành vân còn hiên tugng thiêu ghê ngu?ii só 
htiu môt cách nghiêm trgng, cháng ai quan tâm Mn bâo vê 
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giá tri, dó là làm tãng giá tri dó. Do vây dá tao nên sti lãng 
phí vã tón thãt nghiêm trong, dân dên hê s6 dàu tu trong 
30 nãm qua (túc là nhu càu dàu tu cho mói dông thu nhâp 
quóc dân tãng lên) theo xu thê tãng cao lên. Trong kê hoach 
5 nãm làn thú nhat thi hê s6 dó là 1,9. Các kê hoach 5 nãm 
tiêp theo binh quân dêu không thâp hon hê sô dó. 

2. Kêt cáu kinh tê chuêch choac, mãt cân dói. Lê ra nhà 
nuí3c truc tiêp dàu til nhàm uu tiên diu dát các sán nghiêp 
châm phát triên tót hon. Nhung nguvc lái nhà nuêc xem các 
sán nghiêp dó vinh viên vân là sân nghiêp dinh d6n lac hâu. 
Do vây tìi dàu dên cuói ván áp dung chïnh sách hó tro. làm 
nhu vây vô hinh chung làm cho sán nghiêp y6n không dình 
Mn tró thành sán nghiêp dinh Mn, lác hâu, láy môt kêt càu 
kinh tê mói thay thê cho môt co cáu kinh tê mãt cân Mi má 
thôi. Vi dit, triióc ngày thành lâp ntiôc Trung Qudc mói, công 
nghiêp nhe rât phát triên má công nghiêp nãng thi dinh d6n, 
lac hâu. Nhung dên nãm 1970 thi tinh hinh dó lai xoay ngugc 
lái. Công nghiêp nãng thi lái quá "nãng" má công nghiêp nhe 
thi lai quá "nhe". 

3. Tính tích cuc cia nguèii lao dông dán dên bi tón thuong, 
nhiet tinh công tác giám xu6ng. Nêu nhu trong môt th8i ky 
ngán "thát lung buôc bung" tâp trung súc nguôi, súc cia dê 
xây dung kinh tê thi moi nguèsi có thê tiêp thu dugc. Nhung 
trong môt thìii kk" dài, tiêu dúng thigu th6n, thu nhâp cá 
nhân thãp thi mqi ngucii sê không nhúng không ing hô má 
còn phàn dóí loal chính sách dó, nó sê làm giám dàu tu lao 
dông, ngu?i lao dông duing chính sách "có công má không có 

súc". Ba mãt ciic doan trinh bày trên dây dá thê hiên ngày 
môt rõ nét, vã vân dê ngày môt nói côm lên. 
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K6t ltian nhá s 

Tinh hinh tác dung nhà nuôc phát huy trong su nghiêp 
phát tridn kinh td trong 30 nãm qua cúa Trung Qu6c cüng 
là mô hinh nhà nuác "t6i da hoá". Dói vói sti nghiêp phát 
tridn cúa môt quóc gia cd co só kinh td tuong dói yêu kém 
díêm xuát phát tuong dói tháp má nói, thi loái hinh dó có 

thd phát huy tác dung tích cuc trong thìsi ky khôi phuc kinh 
té vã thèsi ky phát triên kinh té. Nhung tác dung chính phú 
cúa nó sé giàm dàn theo thôi gian vã tãng dàn phàn tác 
dung theo thii gian, dàn dán gây tró ngái cho phát triên 
kinh tê. Do vây, càn kip thcsi khóng ché phuong diên này cüa 

chúc nãng nhà ntióc, vã huóng vão " tói thiêu hoá " má thay 
dói chúc nãng nhà nuôc. 

II. CÁI CÁCH VÀ HIÊU QUÁ MÔ HÌNH "Tõl DA HOÁ" 

CÜA TRUNG QUÕC. 

Co só chúc nãng "Tói da hoá" má nhà ntiôc diéu hành 
chinh Ià nhà nuôc tâp trung tài chính (tài Iuc bàng súc cüa), 

cho nên vê phuong diên cài cách này truác hét là "tuóc doat" 
môt bô phân quyén luc tài chính cúa nhà ntióc, chuyên giao 

nó cho chú thd kinh tê vi mô. Vê phuong diên câi cách này 
cüa Trung Quóc chính ià bát tay tìi chó dó, sau dó kéo ra 
môt loat cái cách theo trinh tu. 

1. Chúng minh diêu có lcti: Làm cho suy yéu co só quyén 

luc tài chính cia chúc nãng nhà nuóc "T6i da hoá". 

Tu liêu bidu 5 chúng minh su giàm dán phàn thu nhâp 

ceia nhà nuóc trong thu nhâp quóc dân.Ty lê thu ducsc cia 
nhà nuóc nãm 1991 so vái nãm 1979 giàm xuóng gàn 100%. 

Trong khi dó thu nhâp cúa tâp thê có phàn tãng lên vã thu 
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nhâp qu6c dân chiam ty trgng tttcing dói lbn. Tât nhiên, giísi 

hán b dây 1à nhân t6 chú dông nhttbng lgi cüa nhà ntitic cho 

các thành phàn tâp thé vã cá nhân. 

Biêu 5: T lê thu nhâp cúa nhà nttÔc vã 
các thành phán khác nhau trong thu nhâp qu6c dân. 

Nãm 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Nhà nU8c 27,2 23,7 21,7 20,5 20,6 20,9 20,9 

T$p th8 19,2 19,6 17,9 19,9 19,2 18,2 17,7 

Cá nhân 53,6 56,7 60,4 59,6 60,2 60,9 61,4 

Um 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Nhà nidc 19,3 16,9 14,5 14,4 14,5 14,0 

Tp thé 17,9 19,4 20,9 21,5 21,5 20,6 

Cá nhân 62,8 63,7 64,6 64,1 64,8 66,4 

(Tu liêu này láy trong báo cão nghiên cúu cúa Üy bar Ki 
hoach Nhà nuóc TQ). 

Ngoài ra còn có nhiéu nhân t6 quyén hic tài chính bi suy 
yéu. Nhiing bát luân là nhüng nhãn t6 não, kêt quà khách 
quan cúa nó Ou 1à co só quyén liic tài chinh cúa nhà ntibc 
" Tói da hoá " bi suy yéu. 

2. Phóng quyên: Phãn giái chúc nãng tâp trung quán 
ly kinh té cúa Nhà nuóc. 

Tü sau cài cách, hàu nhti toàn bô quyén lqi xi nghiêp vâi 
múc dô khác nhau Nhà nttác dá phóng cho xi nghiêp quàn 
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ly vi nhu : quyên láp kë hoach sàn xuât, x; nghiêp cd thê 
cãn cú vào tinh hinh thi trtibng má quyêt dinh sân xuãt cái 
gi, sàn xuát bao nhiêu ? cho quyén tíêu thu sân phâm làm 
ra, quyén dugc mua vào nhiing nguyên liêu cãn sàn xuát, 
nhà nuôc không th6ng nhát táí phân ph6i nica. Các thành 
phâm vã sán phâm cúa xí nghiêp tu minh bán lãy ; cho quyén 
dinh giá, xi nghiêp cãn cú vão tinh hinh thí truông má dãt 
giá. Hiên nay nhà nuác ván càn kh6ng chê môt s6 giá thu' 
mua nông phám vã sàn phám phu nông nghiêp vã giá dai ly 
sàn phâm nãng lugng... không quá 20 loái. Nhà nuúc cho 
quyén sïi dung vón, bô phân thu nhâp xi nghiêp dugc chia 
trong thu nháp quêc dân, nêu vôi diêu kiên không vi phám 
chính sách hüu quan giá dinh thi tu xi nghiêp chi ph6i vã 
sït dung, cho quyên nhân sti vã lao dông, vi truôc cài cách 
nhà nuUc th6ng nhát vã sàp xêp 1ao dông vão làm viêc, nay 
dói xi nghiêp tu tuyên mô công khai 1ao dông minh cãn, 
thâni chi nhân viên kinh doanh cüng tuyén công khai trong 
xá hôi... Giao quyên han tàp trung quàn ly cúa nhà nuóc 
cüng có nghia lã Chtúc nãng nhà nt c " T6i da hoá " dá phân 
giâi vã rút hep. 

3. Giãm ké hoách: Phitong thúc cdi bién chúc nãng quán 
ly kinh tê nhà nitóc diéu hành. 

Trubc cài cách ch 1c nãng táp trung quàn ly nhà nuóc diêu 
hành lã kê hoach mang tinh chi 1ênh. Sau khi giao quyén 
quàn ly thi kê hoách mang tinh chi lênh cüng theo dó má rút 
lui. Ngày nay xét vê phucing diên sàn xuát thi sân xuát nông 
nghiêp dá không cbn chi tiêu kê hoácli mang tinh chi lênh 
núa. Vê phticing diên sân xuát công nghiêp thi kê hoách chi 

lênh cúa Úy ban 'Kê hoach Nhà nuâc chia xu6ng nãm 1984 

88 



có 120 loai sán phám, nãm 1988 còn 65 loái sàn phám vã 
ngày nay còn lai 36 loai. Co quan quán ly chuyên môn cúa 
quóc hôi ra kê hoach chi lênh cho các ngành nãm 1984 có 

1900 loai sán phám, dên nãm 1988 giám xudng chi càn 380 
loai vã dên nay thi co bán dá bi thú tiêu. Chính quyèn dia 
phuong ra chi tiêu pháp lênh thu kê hoách cho các loai sán 
phám thi lái càng giám manh. Xét vê ty lê giá tri sán phám 
thi giá tri sán phám sãn xuât theo kê hoach vê pháp lênh 
công nghiêp cáp trung uong vã cáp tinh chiêm ty lê binh 
pãn trong tõng giá tri công nghiêp nãm 1984 lã 80 % dén 
nãm 1988 giám xuõng còn 16,2 %: dén nãm 1993 ty lê giá 
tri sán phám công nghiêp trung uong theo chi lênh kê hoach 
chi càn lai 6 % trong tóng giá tri sán phám công nghiêp. Si 
"rút lui" cúa kê hoách mang tính chi lênh cho chúc nãng nhà 
nudc "Tdi da hoá" mãt thú doan vã chó dua tiên hành. 

4. Ép dãu tu: Giám bót su tham gia truc tiêp cúa nhã 
nudc vão kinh té. 

Ciing vói truóc cái cách nhà nuác tãp trung súc cüa theo 
dó lã dai quy mó trtic tiêp dàu tu ; sau cái cách nhà nuóc 
dá nhugng lgi vã theo dó lã rút hep trtic tiêp dáu tu, Mi víii 

hoát dông kinh tê nhà nudc cüng giám bát trtic tiêp tham 
dtt. Trong linh viic nông nghiêp, Mi vbi dãu tu xãy diing co 
bán nhà nuÓc duy tri ty lê trên dói 10 % so vbi tóng múc 
dàu tu xây dting co bán su6t 30 nãm trunc cái cách, sau nãm 
1980 trô lai dây, ty lê dáu tu dó giám dán. Nãm 1980 lã 
9,3% thi nãm 1984 eón 5 % vã 1985 lai ha xuõng còn 3,3 %. 

Nãm 1986 vã 1988 dêu chi cd 3 %. Trong linh vtic công 
nghiêp thi tdng múc dàu tu xây dung co bán cúa các don vi 

quõc doanh nêu lãy hinh thúc chuyên khoán dti toán nhà 
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nuóc dê triic tiép dàu tu thi Mn 1978 còn chiem 90,2 %, 

nhung dên nãm 1990 giàm xuóng còn 39,7 %, giàm 50,5 , 

tucing duong vói ngân sách tài chính chi cho dáu tu xây dung 
co bàn 86 ty dông. Dói vói viêc dói mói vã cài tao các xí 
nghiêp truóc cài cách vê co bàn toàn bô do nhà nuóc chi, 
nhung nay thì hoàn toàn do xí nghiêp ttt giài quyêt lây. Trong 
tiïng múc dàu tu toàn xá hôi thi dv toán tài chính nhà nuóc 
dàu tu này nãm 1991 chi chiem 6,8 %. Phuong thúc dáu tu 
tâp trung cao dô chuyên sang phttong thtic phân tán xá hôi. 

Chü thé dàu tu do nhà nuóc " nhât nguyên hoá " chuyën 
sang nhà nuóc, xí nghiêp vã cá nhân... da nguyên hoá. Nhti 
vây có nghia lã nhà nuóc không còn lã nguôi só hi'iu duy 
nhát vê tièn vón trong dàu tu vã cho toàn xá hôi nïia. Má 
nguìii só hiiu lã xu thê da nguyên hoá vã phân tán hoá xuãt 
hiên. 

5. Chât co cáu: Giám óót nhüng nguòi thao túng chúc 
nãng dièu hành nhà nuóc. 

Chúc nãng nhà nuóc "Tói da hoá" lã thao túng vã thtic 
thi môt só lón ngucii trong co câu chính phtï. Hién nay các 
bô môn công tác cúa Trung Quóc có hon 80 bô môn khác 
nhau. Cáp ngành chính, Dàng, câp tinh có trên 70 ngành 
khác nhau, cáp thi trán có trên 50, câp thành c:ó 65 vã cãp 
huyên cd 45 ngành khác nhau. Tóng só dôi ngü cán bô toàn 
quóc có gàn 3.400 van nguôi (34 triêu nguôi). Trong dó cáp 
quan chi c so vói dân, thài kk dàu giài phóng lã 1 : 600 nay 
lã 1 : 34, tãng gàn 17 lân. Biên chê co quan vugt chi tiêu 
nghiêm trong. Chi nói các co quan trung uong thôi, nãm 
1989 vugt chi tiêu trên biên chê cho phép lã 40 van ngueii, 

nãm 1990 lai vugt 50 van nguèti. Vi co câu phinh to ra, nãm 
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1992, 40 % thu nhâp tài chinh nhà ntiôc dá düng chi cho 

kinh phí hành chính (báo Tin túc Hoa Dông ngày 1 tháng 5 

nãm 1993). Nhàm vào tinh hhih dó, nãm 1993 tiên hành cài 

cách co cãu có tính chãt toàn quóc. Cãn cú vào tinh hinh cu 

thê, chia ngành quán ly chuyên môn ra 3 loai có thë phân 

biêt dói xú : 

- Môt loai dói thành thiic thé kinh tê, không dám nhân 

chúc nãng quán ly hành chính. Vi nhu giái thé Bô Công 

nghiêp hàng không vã vü tru , t6 chúc thành hai T6ng công 

ty công nghiêp hàng không vã Tóng công ty công nghiêp vü 

tru. 

- Môt loai niíía ddi thành tóng hôi hàng nghiêp lã dcin vi 

sti nghiêp trtic thuôc quóc vu viên, không còn lã co quan nhà 

ntiác núfa, nhti Bô Công nghiêp nhe, Bô Công nghiêp dêt sau 

khi giài thë to` chfíc thành Tdng hôi công nghiêp nhe Trung 
Quóc. Hôi dêt Trung Quôc có chie nãng chi yêu lã lãp quy 
hoach hàng nghiêp, thiic thi chính sách hàng nghiêp, phuc 
vu cho xí nghiêp. 

Môt loai nata lã cìtng hop lái dê giám só ltigng co cãu 

Ví nhti nhâp Bô Vât tui vbi Bô Thuiong nghiêp : Bô Co gidi 
vói Bô Diên tti... 

Dói vói nhüng bô môn (ngành) không cd thay dói vê co 

cãu cüng có quy dinh phài tinh giám biên ché. Nhïing cài 
cách dó cho Mn nay hiêu quá chita dtígc rõ ràng lám. Nhung 
thiët nghi chúc nãng nhà ntióc má co cãu dó dâm nhân trtiác 
dây nay dá không còn núa, dông thbi cüng giám nhe chi phí 

hành chính cho nhà nuibc, giâm stt ctiu mang tài chính. Các 

phtiong diên cái cách nêu trên, tác dung trtic tiép cuia nhà 
ntiác dói vôi sii phát triën kinh tê rõ ràng dá suy yéu di 
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nhiêu, Trung Quóc không còn dtigc liêt vào hàng ngü nhà 
ntiôc " T6i da hoá " núa. Ngày nay nhìn lái hiêu quà phát 
triën kinh té qua cài cách dó càng thãy ràng thtic hiên nhïtng 
cái cách ãy lã hoàn toàn chinh xác. Kinh té Trung Quóc 

nhitng nãm 70 lã thcii ky phát. triën t6c dô cao, làm cho kinh 
tê Trung Quóc vqt hân lên ntôt b4c thêm mói. Tóng giá tri 
sân phám xá hôi (GNP) giüa nãm 1979 - 1991 binh quân 
hàng nãm tãng 8,6 %. Thu nhâp quóc dân tãng binh quân 
hàng nãm 8,4 %. Hai chi tiêu này trong thèti ãy déu tãng 
manh. So vâi truâc cái cách trong vòng 30 nãm bình quân 
hàng nãm déu cao hon 2 %. 

Bây gib xét Mn ngành dttgc nhà niiôc nbi lóng ta thãy 
ngành nông nghiêp dttpc nhà ntiác nbi lông sôm nhãt. Trong 
thbi kk này nông nghiêp phát trién rãt manh, ltiong thiic 
trtiôc cái cách til 200 triêu tãn dá nâng lên 300 triêu 
tãn, vói thcti gian dúng 20 nãm. Thó má sau câi cách 
(1980 tró di) tìi 300 triêu tãn dá nâng lên 400 triêu tãn 
vbi thsi gian chi dúng có 6 nãm. Các loái cây kinh té 
khác sân lticgng cüng tãng lên trên dtiói 1 lãn so vói 
truôc câi cách. 

Dói vôi ngành công nghiêp nhà ntióc vê co bàn cüng nôi 
lông til 1978 dên 1991 tóng giá tri sàn phám (GNP) công 

nghiêp tãng vái t6c dô binh quân hàng nãm lã 8,6 %, k& 
cãu công nghiêp cüng dán dán dtttrc nâng cãp vã chuyën biên 
theo mô hinh tâp trung chiéu sâu lao dông, tiên vón, ky thuât 
vã tri tht'tc. 

Trtióc cái cách do nhà ntióc tâp trung quán ly vã trtic 
tiêp tham dtt vão nên kinh té, nên nhúng vãn dê thuôc ba 

phtivng diên cãn làm rõ : 
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1. Dàu til có hiêu quâ do dó hiêu quâ tóng thé cüa kinh 
té quóc dân có dtigc nâng lên. Tú 1953 dén 1978 t6ng dàu 
tu cüa nhà nuóc (túc lã giá tài sân c6 dinh vôn có) mói nãm 
tãng lên 1 lün, thu nhâp qu6c dân chi tãng 0,2 làn. Thé má 
chi có 8 nãm sau câi cách (tính dén 1987) giá tri tài sán c6 

dinh cúa xí nghiêp qu6c doanh mói nãm tãng lên 1 làn, thu 
nhâp quóc dân tãng 0,94 lán (1987). 

2. Tinh trang mát cân dói trong co câu dugc diêu chinh. 
Ty' lê quan hê giba nông nghiêp vói công nghiêp nhe vã công 
nghiêp nãng nãm 1987 lã : 24,8 : 32,4 : 42,8. Nãm 1991 thay 
dói 22,4 37,9 : 39,7. Vây lã công nghiêp nhe không bi quá 
nhe vã công nghiêp nãng cúng không còn quá nãng nata. Ba 
loái ty lê cúa sân nghiêp cúng diigc thay dói. Nãm 1978 các 
ty lê dó lã : 28,4 48,6: 23,0, dén nãm 1991 thay dói nhu 
sau : X6,6 46,1 27, 3. Sân nghiêp ba loái tt lê dttec nâng 
lên. 

3. Wc sóng cüa nhân dân dugc nâng lên : thu nhâp ròng 
cúa mói nguòi trong gia dinh nông dân binh quân nãm 1978 
lã 33,6 dông nhân dân tê, dén nãm 1991 dá nâng lên 1.544 

dóng nhân dân tê. Múc s6ng nhân dân nâng cao môt mãt 
khác duoc thé hiên rõ nhât lã hàng công nghiêp tiêu dìing 
có tính ph6 bién trong gia dinh trubc vã sau cái cách, nhu 
xe dáp, máy khâu, radio, thi nay dá dugc nâng lên thêm : 

tú lanh, tivi màu, máy giãt. Ngày nay xe hoi vã máy vi tinh 
dang lã các mãt hàng tiên vào các gia dinh. 

Tóm lai, bidu hiên thuc chãt cúa phát trién kinh tê Trung 
Quóc lã su nôi lông quân ly tâp trung vã giâm bbt truc tiép 
tham dti vào kinh tê cúa nhà nuác. Tìt dó làm cho nén kinh 
tê tràn dày súc s6ng. 
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III. THAY DÓI DIA VI NHÀ NÜÓC TRUÓC VÀ SAU CÁI 

CÁCH, KIÉN NGHI CÁI CÁCH THÊM MÔTLÀN NÜA 

Trài qua 10 nãm cài cách, tác dung chúc nãng cúa nhà 
nuóc dá thay ddi vã theo dó dia vi nhà nuóc cúng thay dói 

1. Truóc cai cách nhà nuóc lã nguèli sã hüu duy nhãt dá 
thay ddi thành ngucii sã hüu môt bô phân. Truóc cái cách 
dà,u til cúa các dcsn vi qu6c doanh chiam til 90% trô lên dêu 
do dei toán ngân sách nhà nuóc thiic hiên, bàn thân xi 
nghiêp vã cá nhân cán bô, công nhân viên chúc không cd 

nãng luc tich lüy vã quyen liic g1. Do vây má goi nhà nuóc 
lá ngucìli só hüu duy nhát. Truóc dây chúng ta nói sã hüu 
toàn dân có y nói vê hinh thúc biêu hiên cha dô só hüu cúa 
nhà nuóc, vi ràng nhà nuóc vã cúng chi nhà nuóc mói cd 

tha dai diên cho ksi ich toàn dân. Nói nhu vây quà thiic lã 
chua hat nhê. 

Nhà nuóc lã nguìsi dàu tu chü yau, lã ngu8i só hüu thiic 
ta nó không nhïtng dai diên lgi ích cho toàn dân, má v6n di 
nó dá thuôc vé só hüu nhà nuóc. Nay xem láí cách nói truyên 
th6ng dó nên xoay ngugc mói dúng. Thiic chát cha dô sã hüu 
toàn dân lã cha dó sã hüu nhà nuóc lã cách nói trên quan 
diam thuât ngii chinh tri, nhàm muc dich chinh tri, làm cho 
mói ngufèti tin ràng "tu minh lã chú nhân". Thuc ta thi toàn 
dân, bãt cú ai dêu không có dudc quyên chân chinh trong 
víêc diêu hành sã hüu tài sán. Nhung sau cài cách, tinh hinh 
rãt khác rói, chü the dáu tu "da nguyên hoá" dá làm cho múc 
dáu tu cüa nhà nuóc chiam trong tdng múc dàu tu toán xá 
hôi không.dãy 1/4. Nhu vây nhà nuóc chi có thé lã ngclèii só 
hüu môt bô phân má thôi. 
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2. Nhà nuôc lã ngtiìsi quân 1y kê hoach chuyén sang lã 

ngtfbi gián tiêp diéu hành khóng chê vi mô : truôc câi cách 

nhà nuóc bàng vào kê hoách pháp lênh dê thtic hiên chinh 
sách có lqi nhiéu cho tâp quyên quân ly, kê hoach thâm nhâp 

dén tâm các hoat dông kinh tê vi mô. Thê chê quân ly kê 

hoách dó dá bi sau cái cách chuyén tìi'tàng bâc ví mô sang 

tàng bâc vi mô, chú trgng lqi dung dòn bây kinh tê tiên hành 

gián tiêp diéu hành khóng chê vi mô. 

Ví du tìi cái cáeh lai dãy kinh tê Trung Quóc dá phát sinh 
4 làn dao dông tuong dói rõ nét: làn thú nhát lã nãm 1980 

bát dàu xuát hiên sti sôi dông kinh tê, làn thú hai (86 - 87) 

lã sti buông lông "2 lóng" dói vôi tài chính vã tin dung, làm 

tãng thêm mâu thuân cung vã càu, làn thú ba lã nãm 1988 

lã phong trào tranh mua vã vât giá lên cao, làn thú til lã 

bành truông dáu tu dân dén tóc dó tãng nhanh vã dáu tu 
không.hqp 1y dãn dén trât tu kinh tê hón loán. Bón làn dao 

dông dó nhà nuôc dá phâi mãt môt thìsi gian tucsng dói ngán 

dê khác phuc, xác dinh hiêu quá sti dièu hành vã khóng chê 

phâi thông qua các loai thú doán : thu gom "công cu tién", 
ón dinh t6e dó tãng truông kinh tê, hoà hoãn mâu thuãn 
cung vã càu vã ón dinh vât giá, trên múc dó nhãt dinh dê 

diêu chính kinh tê. 

3. Nhà nuôc trtic tiêp tham dti vào kinh tê chuyén thành 
nguìsi "trpng tài kinh tê" : truôc cái cách nhà nuôc thông qua 

trile tiêp dàu tu, thông qua kê hoach dê khóng chê kê hoach 

hoat dông sán xuàt, cung' úng vã tiêu thu sán phém nên dá 

trô thành ngucli trtic tiêp tham dti. Sau câi cách chúc nãng 

này cúa nhà nuôc dá suy yêu vã bát dàu tui "vân dông viên" 
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chuyên thành "trong tài viên", bát tay vào các viêc chê dinh 
khê ttôc dê thiic hiên giám dóc x nghiêp vã chi dáo diêu hoà 
kêt câu dàu ti... Vi nhti chê dinh "luât xi nghiêp công nghiêp 
quóc doanh phá sán" vã htióng dân thtic hiên thú... 

Vê phtiong diên chi dao dàu til, nãm 1993 chê dïnh vãn 
bân dàu tu chúng khoán, dâu tti bát dông sân.. huông dãn 
ngtièsi dàau til thttc hiên vã htióng vào co só sán nghiêp, vã 
sân nghiêp loai nhó (loai 3). Sii chi dáo dó cüa nhà ntióc dá 
có tác dung tót dói vúi co cãu dàu tti. 

KIÉN NGHI CÁI CÁCH THÊM BUÓC NUA 

Trên co só tóng kêt quá trinh cai cách chúc nãng nhà 
ntiàc cüa 14 nãm qua, cái cách thêm môt btiôc nlia tôi kiên 
nghi : 

1. Càn xác dinh gibi han b6 tri dàu tu cúa nhà ntibc. 
Trong quá trinh cai cách chúng ta càn rút hep chúc nãng 
kinh tê cüa.nhà ntiôc, nhting nhti vây không có nghia lã nhà 
ntiôc không thê b6 trí nguón vón. Máu chót cúa vãn dê lã 

ó chó trong kinh tê thi trtiìsng cán vach rõ ranh gibi nguón 

vón do nhà nitóc bó tri. Vãn dê này rãt nhiêu nhà kinh tê 
hoc chü truong : ranh giôi dó dilcic vach ra tü các sán phâm 

công công, vi sán phâm công công, tu nhân không dú súc 

sàn xugt, cüng không muón sân xuãt, hoãc tti nhân cci sân 

xuát thi giá thành so sánh lai càng cao, cho nên tót nhãt lã 
do nhà ntióc to chúc sân xuãt. Nêu không xem xét lai "ché 

dô" loai sân phâm công công dãc thü này (sán phâm công 

công chú yêu gôm : bitu chính, thông tin phuc vu, giao thông 
vân tái, phát thanh truyên hinh, nguón nhân Itic, co só 
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nghíên cúu...) vã nêu vtiUt quá ra ranh gíóí sán phám cõng 
nghiêp sê day giá thành sáp xêp dàu tu toàn xá hôi lên cao 

vã sê tró ngái cho phát trign kinh tê. 

2. Trong quá trình câi cách thêm môt btióc chúc nãng 
nhà ntióc càn tách riêng "chính" vã "tti" ra . (Chính : chi 
quàn ly hành chính. Tu : chi kinh doanh - ND). Nhà ntióc 
vói til cách lã ngtisi só htiu lón nhãt vê tài sári toàn xá hôi, 

do co cãu chính phú cu thê diêu hành quyên só hi u. Co cãu 
chính phú nhti vây vila diéu hành chúc nãng quân ly hành 
chính, vila diêu hành chúc nãng quyén sã hiiu, tâp trung cho 

minh cá "chính" cá "tti ". Chính vi chính phú diêu hành chúc 
nãng quyên sn húu, can dti vão kinh doanh xi nghiêp lã diêu 
dê hiêu. Cho nên, "chính" "tti" không phân biêt tãt yêu dán 
dên "chính" "xí" không phân biêt . De thtic hiên chinh sách 
riêng quán ly hành chính vã kinh doanh xi nghiêp ra càn có 

môt thtic thê,kinh tê quóc doanh. Dó lã to chúc kinh doanh. 
Nó không lã môt ngành cüa chính phú, má lã do chinh phú 
uy thác, phu trách viêc bào dàm vã làm tãng giá tri tài san 
quóc gia. 

3. Càn kiên quyêt vã kip thèsi triêt tiêu co cãu thìta. Trong 
quá trinh cài cách ct a Trung Quõc môt só hiên ttigng thê 
hiên rõ thâm chi thü tiêu chúc nãng cúa nhà ntiôc trong,môt 
s6 mât não dó. Nhting nêu cú tiên hành vôi co cãu ttiong 
úng, không chiu triêt tiêu kip thôi co cãu thl ho sê tim ra 
moi cách gây rói kinh tê thâm chi trtic tiêp tró ngái cho hoát 
dông kinh doanh cúa xí nghiêp. Dáo ly rãt gián don : Co cãu 
hành chính do các nhân viên hóp thành, thiên tính con ngtiôi 

yêu câu có viêc làm, má nhting ngticsi này hiêu biêt rãt rõ, 

chi có ai cüng có viêc làm thi co cãu to chúc dó mói càn 
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thiêt phái có. Co cãu dó tõn taí thi quan chúc cúa minh dia 
vi minh mói giú viing dugc. C bn nhu co cãu dó v6n dá bi 
suy yêu hoác bi thü tiêu vê chúc nãng rói thi tãt lã phái thay 
dói tên gqi hoác treo môt cái biën khác, hay cú giïi nó lai? 
Môt khi giú lai cái co cãu vón có ãy thi viêc cú sê trüng diên, 
chúc nãng cii hoãc tó hoác mà, hoác it hoác nhiêu sê dugc 
khôi phuc, hiêu quá buôc dâu cúa cài cách không thtic hiên 
dugc. Trong quá trình cài cách :o cáu xuãt hiên "Công ty lât 
biên" (thay tên goi) lã môt minh chúng t6t nhãt. 

4. Chú trong tính dõng bô cúa cái cách. 

Tính dõng bô ü dáy không hoàn toàn hàm nghia vói " cái 
cách dông hô " má các nhà kinh tê hoe Trung Qu6c thudng 
nói. Vi rút hep chúc nãng nhà nuóc dê tiên hành cài cách 
co cáu hành chính nhà nuóc, tìi các mãt. dó sii dông bô dá 
yêu câu. Môt là, cái cách co cãu chính phú vã cái cách các 
hang muc thê chê cân tiên hành dông bô ; vi du cái cách co 
cãu luôn luôn yêu cãu tinh giàm biên chê. Nhu vây yêu câu 
chê dó cd viêc làm (tutu nghiêp) vá chê dô báo hiêm xá hôi 
càn phõi hqp tiên hành. Cái cách co câu yêu câu cái cách xí 

nghiêp vã co chê kinh doanh xí nghiêp cüng phói hdp chuyën 
dói dõng bô. Sau cái cách co cáu má co ché "di bô tiên lên" 
vân giii nguyên tinh y lai v6n cd cüa xi nghiêp thi không thë 
giúp gi cho chuyën dói cá. Dó cüng lã hàm nghia thông 
thucsng hay nói "cái cách dõng bô" vã cüng không phái lã co 
cãu chính phü cãp trên hay cáp duói dõng thài phói hqp cái 
cách. Su sáp x 6p co cãu chinh phú cüa Trung Quôc lã môt 
hê tuyên trên duói, trung uong có nhüng bô gi thì dia phuong 
có nhitnt, uc ãy. Co câu chính phü trung uong vã co cáu 
chính pnü dia phuong nêu không d( ng bô ph6i hdp sê 
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làm cho môt s6 tin túc truyên di bi gián doan, chúc nãng 
không thê giao tiêp vói nhau. Trong co cáu chính phú trung 
iicing nëu bi thú tiêu hoãc thay dói vê chúc nãng thi co cáu 
chính phú dia phtiong ván càn nhu cú. Hoâc co cãu chính 
phú trung ticng vân giti môt só chúc nãng não dó, nhiing ]ai 

không quán triêt dtioc dén dia phuong. Tinh Hái Nam thài 
gian dáu xây dting tinh dá tó chüc thành môt " chính phú 
nhá ". Khi giao tiëp vái chính phú trung uong vi co cãu không 
ãn khóp, nên dá gâp vô vàn phiên toái, thám chi nhiêu chính 
sách không thë thuc hiên dugc. Dó 1à sti phói hop cai cách 

dóng bô cúa co cáu tuong quan trong chính phú ciing cãp. 

Cái cách môt cht'ic nãng não dó cúa nhã niióc Iuôn Iuôn phàí 
dê câp dën bô máy, co cáu chính phú. Néu các co câu húu 
quan không phói hqp cãi cách dông bô t.hì cái cách chúc nãng 
nhà nudc sê bi sai lêch, thâm chi bàng só không ! 

Tài liêu tham kháo : 

- "Quân ly kinh té TQ thìii dai ngày nay". NXB KHXH 
1985 BK. 

- "Cãi cách thë chë kinh të TQ trong 9 nãm lai dây" . Tác 
giá : Cao Thugng Toàn, NXB Nhãn Dân. BK 1987. 

"Chính phú trong thi trtibng" cúa Luu Châu A. NXB 

Nhân Dãn. BK.1992. 

- "Hói tuàng phát triën kinh tê", Má Kiém D iong chi 
biên, NXB Hoc Pham. BK.1990. 

- "Kinh té hoc công công". Antheny B. Atkinson Joseph 
Estiglitj. Bàn Trung vãn, NXB Tam Liên thu diëm Thuong 
Mi 1992. 
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" Dao dông vã diêu chình kinh tê TQ". Dáng Gia Ninh 
vã môt só tác già, NXB Thông kê TQ. Bác Kinh 1990. 

- "Nghiên caiu mãy ván dê diêu chïnh vã vân hành kinh 
té vi mô". Tritong Tác, tap (} Nghiên cúu Kinh tê só 11 - 

1990- 

- Nozick. K. 1974. Anarchy. State and Utopia. Blackwell 
Oxford. 
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PHÂN II 

VAI TRÔ CUA NHÀ NIJÓC TRONG 
-1 f 

KINH TE NHÂT BÁN VA CAC NÊN 

KINH TÊ CÔNG NGHIÊP MÔI 



1. A, 

NHI TNG DIÊU KIÊN TIÊN QUYÊT 
CHO CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIÊP 

ÓNHÂTBÃN 

MANABU SHIMIZU 
Viên các nén kinh té dang phát triën 

Tôkiô, Nhât Bán 

1. LOI MO DÀU 

Trên vú dài quóc té the giôi ngày nay chúng ta quan sát 
tháy cá nhiêu thiic nghiêm mói mê, manh mó vã dü loai vê 

sti quá dó tii nhúrng ché dó ke hoach hoá tâp trung vã chi 

huy à các nttóc SNG (trtióc kia lã Liên Xô), Dông Âu cúng 

nhti các ntiôc XHCH Á châu nhti Víêt Nam vã Trung Qu6c. 

Chúng ta có thé dtia cá nhüng ni ác nhti Án Dô hoác Ai Câp 
vào cúng loai này. Theo quan diëm cúa các ntióc trueing phái 
tân c6 diën, ngtibi ta tin râng viêc dtia nên kinh tê thí trticrng 
vào sê giái quyêt dtioc nhí:ing khâu bê tác trong kinh té dang 
ngãn cán viêc nâng cao vã xoá bô chênh lêch trong chát 
ltigng Ã xuát. Tuy nhiên, viêc chuyên sang nên kinh té thi 
trtièing cung dêng thdi mang lái nhïin ván dê rát phúc táp, 
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gay go. Trong bói cành này, cúng cháng càn thigt phài nhác 
d6n nhüng diên biên gàn dây à Mátxcciva dë chi ra nhttng 
khó khãn trên ducing di. 

Mãc dìi vê nguyên tác, chúng tôi chãp nhân viêc chuyén 
sang nên kinh té thi trudng lã càn thiét vã không tránh khôi, 
chúng tói vá n* phâi chgn lua trong s6 nhiêu phuong án vã 
tìm ra dugc môt chuói biên pháp kinh té thích hgp dê thuc 
hiên muc dích dó. Ví du, kinh nghiêm "liêu pháp sôc" nhu, à 
Nga phâi dugc so sánh vôi "thuyêt dán tiing buôc" áp dung 
à các nuóc khác. 

Vê vãn dê này, môt trong nhüng câu hói quan trong nhãt 
dugc dãt ra là liêu su quá dó sang co ché thi truòng có giâi 
quyét dugc moi vân dê vê phát triën hay không. Môt vãn dê 
nüa càn dugc thào luân lã vai trò cúa chinh phú trong công 
cuôc phát triên ó giai doan quá dô, có tinh dén vai trò ducic 

trông dgi cúa thi trtiông. Do dó tôi tin ràng cuôc thào luân 
này sé bàn dén môt trong nhüng dê tài cãp bách nhãt ngày 
nay. Nhung tãt nhiên càn phài nhãn manh ràng viêc thuc 
hiên nên kinh tê thi trttòng tu nó không phái lã muc dích. 
Thuc hiên phát triën kinh tê dám bão hánh phúc cho nhân 
dân mói lã diêu quan trong. 

Trong bàn báo cão này, tôi muón tham gia vào cuôc thâo 
luân này bàng cách dê cáp dén kinh nghiêm cúa Nhât Bàn 
à môt trong nhüng thìsi kk quá dô kê tii khi Thê chién thú 
II chãm dút, có tính Mn vai trò cúa chinh phú trong các 
chinh sách vã biên pháp kinh tê. Tuy nhiên, truóc khi tôi di 
vào chinh dê tài này, tôi xin giâi thiêu môt lãp luân mói dây 
vê vai trò cúa chinh phú dë cd môt só liai binh luân vê nhüng 
lâp luân dó. 
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II. NHUNG LY LE DOI LÀP NHAU VÊ VAI TRO COA 

NHÀ NUÒC TRONG CÕNG CUÔC PHÁT TRIÉN 

KINH TE 

Moi ngitôi dêu biét ràng Ngân hàng Thé gibi (WB)và Quy 

tiên tê quóc té(IMF) Ià nhúng ngtièli khôi xúông vã có dông 

nhiêt thành cho y kién áp dung co ché thi triiõng vào công 

cuôc phát triën. Hai tó chúc tàI chinh này chìu ánh htiüng 

manh mê cüa các truìing phài tân có diën nên tin tiióng vào 

vai trô cüa thi triièing trong viêc phân ph6i tài nguyên môt 
cách hiêu liic nhãt. Ho nhãn manh ràng thông thiiông sti 
can thiêp cüa chinh phú hay dân dén tinh tráng vô hiêu quà 

vã làm méo mó hoat dông cúa nên kinh té. 

Chính phü Nhât hinh nhu dá có môt nhân thúc khác vê 

vãn dê này qua kinh nghiêm cüa hq trong thòi kk tái thiét 
sau Thé chién. Cáeh dây môt nãm môt trong nhïing tó chüc 

cãp viên trg chinh cúa Nhât OECF (Quy Hcgp tác Kinh té 
Hâi ngoái.) dá dita ra môt bân báo cáo vê tu chinh lai nhïing 
tiên dê ly thuyêt co bán cho công viêc phát trién cúa WB 

(Ngân hàng Thé gibi). Bân báo cáo mang tinh bút chién này 

nhan dê : " Nhúng vãn dê liên quan tói giâi pháp cúa NHTG 
(WB) dói vói sii diêu chinh co cãu - Dê nghi cúa môt thành 
viên chú yéu vê nhüng khác biêt cúa minh so vói NHTG 
trong diièing lói tiép cân công cuôc phát trien b các nvác 

dang mó mang ".(OECF, OECF Quartely 1992/2 N° 13). Bân 

báo cáo không có y dinh bác bó vã thách thúc ly thuyét cãn 

bân cia NHTG. Nó chi mu6n tu chinh lai. Bân dê nghi cd 

dê câp tôi nôt s6 dê tài quan trong, hên quan dãc biêt tói 
vai trò cúa nhà niibc hoâc chinh phú t -ong công cuôc phát 
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triên. Do dó, tôi muón gibi thiêu nhüng lâp luân má OECF 
dá nêu lên trong bân kiên nghi cúa hq. 

Dê nghi cúa OECF có dê câp tôi mõt thtic tê lã NHTG 
bao gis cúng chi dua ra cüng môt thuc don cho công cuôc 
phát triên ô các ntiôc dang phát triên má không hê tính dgn 
các trinh dõ phát triên ô các ntióc này. Bân ttièsng trinh dê 

nghi dãt dáu hôi trô lai dói vái các triét 1y hâu thuân cho 

NHTG de xem xét nó chi tiêt hon qua nhúng gì dá làm vã 
nhíing kêt quá thu dtigc trong thôi gian qua. Bân ttuètng trinh 
dê câp cu thê Mn nhitng kinh nghiêm cüa Nhât trong công 
cuôc tái thiét kinh té cúng nhti kinh nghiêm cúa OECF à 
các nttôc dang phát triên. Bân tttèing trinh dê nghi tu chinh 
hoãc hoàn thiên các biên pháp liên quan dén viêc diêu chinh 
co cáu trong các nttcic dang phát triên. Cháp nhân ràng chinh 
sách diêu chinh co cãu lã môt chinh sách kính té vi mó trung 
han bó sung cho chinh sách ón dinh hoá v6n lã chinh sách 
vi mô ngán han, bàn ttièing trinh nhán manh tám quan trong 
cüa tính hiêu quá không chi theo quan diêm ngán han má 
côn theo quan diêm dài han. Bán ttuèing trinh ndi nhtt sau: 

"Phân phôi tài nguyên môt cách hiêu quà thông qua co 

ché thi trtirng lã môt dê tài quan trong cúa chinh sách kinh 
tê, dó lã diêu kiên dá dtigc hoàn toàn công nhân. Song khi 
chúng ta lâp các chttong trinh kinh tê thi ngoài tính hiêu 
quá ra thi càn phài tính dén nhiêu yêu t6 khác nüa. Néu 
nhán manh quá mtic vão tính hiêu quâ cúa viêc ph.ân phói 
tài nguyên má không cân nhác dúng múc các yêu tó khác 
thì chttong trinh này sé không còn cân dói à múc dô thích 
dáng neta. Diêu này có thê Iàm giám bót y nghia cúa chinh 
viêc dtia ra áp dung co ché thi trtting". 
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Do dó càn thiét phái có môt chuong trinh thât cân Mi 
vbi muc tiêu theo duói không chi lã tinh hiêu quá dan thunn. 
Bán tuông trình dita ra b6n díém sau dây vê ván dê này má 

NHTG hinh nhu dá bó qua, 

a) Su cán thiët phái dita ra nhüng biên pháp bó sung dê 
khuyén khích dàu tu nhàm thuc hiên dugc su phái trinn bén 

vüng sau khi hoàn thành các diéu chïnh vê co cáu. 

Bán tuJng trinh tiép tuc nói ràng dubng Mi cúa NHTG 
hinh nhii dita trên nhân dinh cho ràng viêc dita ra co ché 

thi truìing vã cát bô các han chd dôi vbi khu vuc tu nhân 
sê mãc nhiên cái thiên vã kích thích không khi dàu tit. 
Song, các biên pháp bó sung dê "trtuc tiép" thúc dây dàu 

tu lã diéu càn thigt. Vê phticing diên này, các chính sách 

tài chính vã tiên tê cúa Nhât sau Thê chinn nhu chinh 
sách uu dãi thud vã nhúing món cho vay cúa nhüng co quan 
tàí chính phát trinn cd thd cho môt só bài hoc dê' xem xét, 
tât nhiên vói môt só súa dói khá di áp dung dugc cho titng 
nuôc. 

b) V buác di hay tóc dô cúa chính sách tu do hoá. 

Bán tu8ng trình dãt ra câu hói sau dây vã úng hô thcsi 

ky quá dô. "Néu nhu til do hoá nhanh nhâp khâu, thi liêu 
cd thó phát triên dui c nhttng ngành công nghiêp sê có vai 
trò chú dao trong giai doan tíép theo cúa công cuôc phát 
triên hay không ? Néu không thi phài chãng lã không càn 
thiét phái bão -,ré nên công nghiêp nôi dia ddn múc nào dó, 

trong môt thèii gian nào dó dê cho phép môt nên công 
nghiêp xcyá; kháu có thé tôn tai vã phát trinn?".Khi chúng 
tôi bàn ràng chính sách ttt do hoá mâ ' dich dân Mn viêc 
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phân phói tài nguyên môt cách tõi uu thi thuân Ioi tuong 
dói cúa môt niióc vân là môt thuân loi tinh tai (static). Theo 

lâp trti ing cúa các ntibc dang phát triên, thuân Iqi ttiong dói 

vê tính nãng dông là càn thiêt de thúc dáy sti câi thiên dài 
han múc sõng cúa dân chúng. Phát triên công nghiêp càn 
phài có môt khoàng thbi gian nhãt dinh vã môt só chi phí 

nhãt dinh cho viêc tõ ch(tc xá hôi. Do dó, viêc bào vê trong 
môt thbi gian nhãt dinh là càn thiêt dói vdi các ngành công 

nghiêp non trë. Tuy nhiên, chúng tôi vân phài dê phàng các 

tác dông tiêu ctic eu thó cia các biên pháp này. De' tránh 
các tác dông tiêu ctic, cân phãi tinh dên nhúng diõm sau 

dây 

1. Phát híên ra nhüng ngành công nghiêp nhiêu htia hen 

sê giú vai trà hàng dàu trong ttiong lai. 

2. Múc dô bâo vê càn thiét tôi thiõu. 

3. Nhtng hành dông eu thê phii hcgp vài GATT, vã thài 
kk cd yêu càu tõi thiêu. 

c) Nhón mgnh quá dáng vão co ché" thi truòng, 

Bàn ttiông trinh cüng dê câp dên sti càn thiõt cúa sii can 
thiêp cúa chinh phú vào nên kinh tê nhtt sau : "Moi ngubi 
dêu chãp nhân ràng co chê thi triiàng, nêu nó hoat dông có 

hiêu quá thi sê góp phân vão hiêu quà phân ph6i tài nguyên, 

hiêu quá sàn xuât vã sti dói mói công nghê. Nhiing muõn 
hoat dông tron tru thi phài có môt s6 diêu kiên t.iên quyêt. 

Phài chãng không càn thiêt phâi có các to chúc tài tres cho 

phát triên dó cho vay vdi lãi suât trts giá trong môt só trtucing 

hqp,! dó nâng cao phúc lqi xá hôi tõi da ? Vê mãt này càn 

xem xét nhiing dióm sau dây : 
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1, Vi các khu vx.ic tài chính cõn tháp kém ô các nudc dang 
phát triên nên co ché thi truèsng không thê hoat dông hoàn 
toàn, 

2. Vi bân thân co ché thi t.ruông cõn nhïing gibi hán c6 

hiiu cüa nó, nên co ché thi truông không thê xïi ly nhiêu 
ván dê khác nhau môt cách thích dáng. Do dó, su can thiep 
cia chfnh phú trong các linh vuc nãy;lã cân thiét 

d) Vê tu nhán hoá. 

Bãn tuìsng trình chï ra môt s6 yêu tó vugt ra ngoài su 
cân nhác dcsn thuân vê kinh tê nhu sau : "Viêc tti nhân hoá 
chi dugc tién hành khi có dày di các diêu kiên. Liêu chucing 

trinh tu nhân hoá có tinh dên các khía canh quan trgng khác 
hcn 1à tinh Mn hiêu quã kinh tê ?". Thìta nhân thiic tê là 
viêc tu nhân hoá có y nghia quan trgng do nhiêu nudc dang 
phát trinn còn cá nhüng xf nghiêp to ldn má không hiêu quâ, 
bân tu ing trinh nêu câu hôi liêu chính sách tu nhân hoá có 
phãi bao giès cüng 1à giãi pháp de nâng cao hiêu quã cia khu 
vtic nhà nudc. Dóng thìsi bân tuìsng trinh cúng thác mác vôi 
y kiên cho ràng tát câ khu vuc tu nhân phài dugc dói xïi 
binh dâng, dìi 1à bân xú hay ngoáí quóc. Bân tuìsng trinh chi 
ra nhu sau : "Da s6 các nudc dang phát trinn dá tiing trái 
qua cay dáng duái ché dô thtic dân. Xét theo lich sã cia hq 
thi y kiên chuyên giao các ngành công nghiêp co bân cho tu 
bân nudc ngoài là môt ván dê chfnh tri, xá hôi nghiêm trgng. 
Hon nua dá có dúng trên quan diêm kinh tê, chúng tôi vân 
phãi xet dên viêc dôc quyên cúa tu bân nudc ngoài sé dân 
dên viêc giii vê nudc các khoán lgi nhuân". 

Nhu dá aói rõ à trên, b6n diêm phrt biêu ra vdi NHTG 
mâu thuân lón vói các chính sách vã b: n pháp má NHTG 
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vân theo duói. Do dó, trong cách tiêp cân các ván dé liên 
quan dên công cuôc phát triên à các nuic dang phát triên 
nêu có nhüng di biêt vê ly thuyêt vã thtic hành thi cüng chi 
lã chuyên tti nhiên. Nhi`ing khác biêt này xoay quanh viêc 
dánh giá sti can thiêp cúa chính phú trong các hoat dông 
kinh tê. Hay nói cách khác Ià xoay quanh viéc dánh giá các 
hê quà cúa các chính sách công nghiêp theo nghia rông hon 
cúa tìi này. 

111. NHUNG LÕI TIÉP CÂN MÓI BFN TRONG NHTG 

Các ly lê chính chóng lai sti can thiêp cúa chính phú trong 
nên kinh tê thi truèing hoãc các chính sách công nghiêp gôm 
nhttng y kiên bác bô nhting biên pháp nhu tác dung uu tiên 
cho các ngành công nghiêp duoc chgn Itia, kini hãm tôc dô 
tiêt kiêm vã tii dó ha thãp lãi suãt tín dung cho vay dê 
khuyên khích dàu tu, các chính sách thay thê nhâp khâu 
nhàm bào vê các ngành công nghiêp nôi dia, tro cáp cho các 

ngành công nghiêp dang suy sup vã mãt khà nãng canh tranh 
trên thi truàng, thiêt lâp nhètng ngân hàng nhã nuác phuc 
vu cho nhïing muc dich cu thê, dãu tu cúa chinh phú trong 
ngành nghiên cúu úng dung vã phát triên, thiêt lâp các to 
chdc khuyên khích xuât kháu vã viêc trao dni thông tin chính 
thúc giüa các khu vtic nhà nuóc vã khu vtic tu nhân. Các ly 

lê chõng lai các chính sách công nghiêp dua vão già thiêt cho 

ràng sti can thiêp cüh chính phú làm méo mó co chê thi 
truàng, càn trv viêc phân phôi tài nguyên môt cách hiêu quà 
vã vê lâu dài sé dân dên ành huông tiêu cite d6i vói công 

cuôc phát triên. NHTG vã Quy tiên tê qu6c tê vê nguyên 
tác úng hõ các ly lê này. Bàn tuèing tranh cüa OECF nói trên, 
ngugc lái vói NHTG lâp luân ràng su can thiêp thích dáng 
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cüa chính phü tao ra nhüng diêu kiên thuân lqi cho công 
cuôc phát triên. 

Tuy nhiên, mói dây NHTG hinh nhu dá mêm dêo hon dói 

vái các dtièing 16i tiêp cân khác biêt vôi Ngân hàng. Vi du, 

môt trong nhüng bàn phúc trinh mói dây nhãt cúa NHTG 

nhan dê "Nhüng diêu thân _ ky à Dông Á - Sti tãng tritâng 
kinh tê vã chính sách nhà ntibc" (do NHTG - Oxford 

University Press xuãt bàn 199. Viêc các ntióc NIC Chãu Á 

thu hút dticgc sti chú y cúa toàn thê gibi do thành tích cia 
ho trong công cuôc tãng truóng kinh tê trong ba thâp ky qua 
cüng chi lã diêu ttt nhiên thôi. Bân phúc trinh bàn vê tám 

nttvc Châu Á . nãm con hó (Nhât, Nam Triêu Tiên, Dài 
Loan, Xingapo vã Hông Kông) vã ba NIC (Malaixia, Thái 
Lan vã Indônêxia). Tám mtôc hoãc khu vttc này dtioc NHTG 
gqi lã các nên kinh tê Dông Á có thành tích cao - (High 
Peformance East Asia Economies). Bân phúc trinh lã môt 
trong nhüng thú nghiêm dê loc ra nhüng yêu t6 dá góp phân 
vão nhüng thành tatu kinh tê hay lã nhüng diêu thân ky ó 

Dông Á. 

Dii án nhàm tim ra nhüng nguyên nhân cúa sti phát triên 
kinh tê à Dông Á dói hôi sul kêt hgp nhiêu công trinh rãt 
phúc tap. Sti phát triên kinh tê có thê giài thich dttgc bàng 
nhiêu yêu tó phn hqp vã liên quan lán nhau có tính dên các 
hoàn cánh vãn hoá xá hôi, chính tri, lich sú, quóc tê vã các 
chính sách kinh tê. Môt só công trinh nghiên cúu trttôc dây 
dá quy tính nãng dông kinh tê trong khu vtic này cho các 
nguyên tác dao dtic cüa nhân dân à dó vón lã nhüng ngtièii 
chãm chi cân cú, côn môt só công trinh lai giái thích trong 
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bói cánh rông lán hcsn cüa truyén th6ng dao Khdng. Tõi 
không phü nhàn ràng nhiing yëu t6 vãn hoá xá hôi dó dôi 
khi rãt quan trong dê tìm hié'i các nguyên nhân cúa sti phát 
trinn kinh tê. Tuy nhiên thuc rát khó khãn má xác dinh dugc 

các mói quan hê nhân quâ. Vê mât này, dë các vi tham khào, 

tôi chi xin nêu ra lã cách dây khoáng 30 nãm, truyén thóng 
dao Khdng rát hay ditrsc nhác dén dê giái thích các nguyên 

nhân gây ra tinh tráng tri trê trong sti tãng trucmg kinh té 
ô ngay chính khu vtic này má hiên nay chúng ta gqi là các 

NIC Á châu. 

Có thê loc ra nhting yëu tó kinh tê chung nhu nhip dó 

tiët kíêm cao, nhíp dó dáu tu cao cúng nhu sti tãng truvng 
liên tuc vê nãng suãt. Trinh dó hqc vãn tucsng dói cao cüng 

nhu công viêc cai tri cd hiêu luc lã nhí`ing diéu kiên tiên 
quyét ban dáu dê cho nén kinh të cúa ho cát cánh. Co cáu 
ha tàng vât chât vã vdn nhân litc ke"t hgp vói nhau dê don 

duèing cho stt tãng truông kinh të. Bân tuìsng trinh cia 
NHTG nêu lên các chính sách phát triën ôn hoà, các ché dó 

kiêm soát kinh té vi mô cd hiêu ltic dân dén sti dn dinh, các 

hê th6ng ngân hàng thu hút dugc tién tigt kiêm cúa dãn 

chúng v6n chua có thói quen tigt kiêm cho dgn tân hõi dó, 

han ché nhïing bign dông giá cá bên trong nhüng gibi hán 

phái chãng, phát trinn nông nghiêp vã môt nUÔc xá hôi côi 

n chíu tíép thu cách suy nghi vã công nghê máí më tìi nuóc 

ngoài vào. Nhüng yëu t6 này dugc huy dông c1 giai thích 

cho nhüng sti " thàn ky " ü Dông Á. 

Tuy nhiên, d6i vôi sti can thiêp cúa chính phú vão kinh 
té, bàn tuèing trinh cúa NHTG vê nguyên tác thông tin vã 

lâp luân cho ràng chính các chinh sách kinh té dá thúc dáy 
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sit phát triên kinh tê nhanh chóng ô Dông Á. Bán ttibng 
trình chi ra ràng biên pháp này có thë dá ngãn trás các sáng 
kién cúa khu vcic tti nhân Song, cách trình bày cúa bán 
tucìsng trình côn quá mìi mn, nucíc dôi vi chúng tôi thãy cd 

môt s6 lôi binh luàn thüa nhãs tôi müc não dó tác dông thúc 
dãy cúa các chính sách công nghiêp trong viéc nãng cao nhip 
dô tãng truông trong môt só trciàng hgp ü khu vUC. Dác biêt 
bán tiiòng trình nêu bôt, các ch tih sách thúc dáy xuât kháu, 
thué suãt cao dói víii nhâp khãu vã tro giá cho xuãt kháu 
kêt hqp vbi nhau, dë dán chúng cho thành công ceia chính 
sách can thiêp cüa çhinh phú. Mát khác, nó lai gibi han khá 
nãng áp dung công cuôc phát tri n do chính phü lãnh dao 

bàng cách nói ràng Dông Á cô sán nhúng diêu kiên tiên 
quyêt cãn thiêt dê cãt cánh vã các loai can thii'p cüa chính 
phü nhtl th6 không báo dám sê mang lai trión vong gióng 
nhut vây cho các nuác dang phát, triën trong tvung lai vi hó 

à các hoàn cánh khác biêt. 

Tiãn sy John Page à NTITG, ngtidi càm dâu nhóm nghiên 

cúu vê "nhïtng sii thân kk à Dông Á" thìta nhân ràng sii phát 

triën nói bât à Dông Á lã nhìs ó hoat dông trôi cháy cúa sti 
can thiêp cúa chính phü dê thúc dáy xuát kháu ( Nihon 

Kiezai Shímbun - 15i 10). Óng nói thêm ràng â Dông Á, 

không chi nhúng xí nghiêp lón má ngay cá nhïtng xí nghiêp 
quy mô nhó cüng dcioc htiông tín dung càn thiêt cia các to 
chúc tài chính cúa chính phú néu tín dung dó dcugc cáp dê 
thúc dáy xuãt kháu, vã các khu vtic chính phü vã tu nhàn 
cüng hoat. dông nhip nhàng dê' thúc dáy xuãt kháu. 
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Theo ông giái thich thi các di? u kiên tiên quyêt cho sti 

thành cóng cúa chính sách can thiép cúa chính phú gòm có 

4 diéu kiên sau dây : 

1. Các niuc tico cúa chính sách can thiêp phái dttgc giái 
han trong nhitng khu vuc má à dci cd cct chê thi truèing không 
hoát dông hiêu quá. 

2. Tâm quan trung cúa viêc dát ra muc tiêu thích hop vã 

phát trién nhitng biên pháp dê chính phú can thiêp. 

3. Dánh giá thích dáng khu vtfc tu nhân vã có nhitng yêu 

t6 kích thich hoat dông cúa ho. 

4. Mói khi muc tiêu dá dat duoc thi su can thiêp cüa chính 
phú phái dugc rút ngay vã con duètng di dgn co chê thi trtt ing 
phái dugc mó ra. 

Thôt lã dáng luu y khi chúng ta nhân thãy lã các quan 
diêm cüa ông cd cái gi dó giông nhu dê nghi cia OECF dá 
dua ra à phân trên. Tuy nhiên, diêu dó không nhát thiêt có 
nghia là các quan digm cüa ông có the dá phán ánh cách 
suy nghi trung tâm cia NHTG. Stt'nhán manh vão co chi 
thi tnting nói bât lên truúc nhüng "thiêu sót chính quy" túc 
lã "thigu sót ceia chính phú". Nhiing thiêu sót này có liên 
quan dên nhitng di sán kê thìia tii nhitng chê dó kinh tê do 

trung uong kiëm soát nhu tinh trang các nhà quán ly thiêu 
sáng kiên cái tiên công viêc quán ly, thiêu y thúc cân nhác 
chi phí, bênh quan liêu giãy tèô, nan tham nhüng, phu thuôc 
quá dáng vào ngân sách chính phü dd bui dáp nhitng khoán 
thãt thoát do thua ló trong công viêc quán ly. Tuy nhiên, 
trong nên kinh tê thi triiàng, chúng ta cüng phái duong dâu 
vái nhitng loai ván dê khác má ngttài ta thucing gqi lã nhïtng 
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"thiêu sót cúa thi trubng". "Thiêu sót cúa thi trubng" có nghia 
lã nhïtng khu vuc má à dó co chê thi truèing không hoát 
dông môt cách hiêu quà. 

Thâm chi ngay cà trong giai doán cao nhât cúa nèn kính 
tê thi truàng, ngubi ta vãn nhân thãy sit chua hoàn hão cúa 
co chê thi trubng nhu trubng hop các dich vu công công, 
nhüng tác dông tìi bên ngoài, nhíing yêu t6 không ón dinh, 
lbi lãi gia tãng vã phán ph6i thông tin không dông déu. 

Khi chúng ta tâp trung chú y vào các nudc dang phát 
tri n do cd stt phát triên thãp kém cúa bàn thân nén kinh 
tê thi trubng, chúng ta thãy ràng các "thiêu sót cuia thi 
truìsng" còn cd nhting hê luy rông lón hon. Cd nhïtng khu 
vuc má à dó các doanh vu phi thi trubng giü môt vai trô 
quan trong hon trong viêc phân ph6i tài nguyên. Dông thbi 
do thiêu môt co sd ha tàang hiêu lute nhu giao thông vân tài, 
truyên tin nên rãt nhiêu khi bên trong ciing môt nuóc má 
châng có môt thi trubng hàng hoá thông nhãt cüng nhu 
châng có thông tin chung. Dôi khi chính phú phài có sáng 
kiên chú dông tao ra nhüng diêu kiên dê dua nèn kinh tê 
thi truèsng vào. Viêc dua nén kinh tê thi trai ing vào không 
phói bao gièl cüng dãn dên sui phát triên cúa các ngành công 
nghiêp hàng dáu. Phu thuôc vào các diéu kién vã trinh dô 
phát triên cúa dia phudng, càn phài cd nhüng biên pháp bó 
sung à giai doán mó dãu cúa công cuôc phát triên. Thông 
thutèsng các "thíêu sót thi trubng" dugc sV can thiêp cúa chính 
phú saia chila. Tuy nhiên sit can thiêp cúa chính phú çüng 
không dugc mang lái nh(ng "thiêu sót chính quy" dê thay 
vào dó. Dây lã môt loai tinh thê khd xú gitta nhi"ing "thiêu 
sót cúa thi trt1 ing" vã "nhüng thiêu sót chính quy". 
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Xii sti nhti thê não trong tình thê khó xii này cá vê nhu 
là môt thách thúc mói dãc biêt dât ra vôi các nuóc dang trên 
con duìing di dên nên kinh tê thi truông. 

IV. KINH NGHIÊM CÚA NHÂT TRONG CÁC CHÍNH 

SÁCH CÔNG NGHIÈP VÀ CÁC DIÊU KIÊN TIÊN 

QUYÉT CÚA HO 

Vê chính sách công nghiêp cüa Nhât Bán, môt trong 
nhãng kinh nghiêm phong phú nhát vê vai trò cúa nhà nuôc 
trong công cuôc tái câu trúc kinh tê vã phát triên, tôi xin 
tham kháo môt s6 bình luân cúa các chuyên gia nudc ngoài. 

1. Tuang tu vôi kinh nghiêm Liên Xô chãng ? 

Ngay truôc ngày sup dê cúa chê dô này, môt s6 chuyên 
gia kinh tê cúa Liên Xô truôc dây di thãm Nhât Bán dê phát 
híên ra nhting "bi mât câu chuyên thàn ky Nhât Bán" trong 
thành ttiu kinh tê cüa nuóc này. Môt ngubi trong s6 ho binh 
luân ràng ho tháy hê thông kinh tê Nhât Bán côn mang "tinh 
xá hõi chü nghia" hon hê thông kinh tê Liên Xõ. Hq nêu lên 
viêc phân ph6i thu nhâp trong dôi công bâng, sti phói hop 
hiêu quà giüa chính phú vã khu vtic tu nhân, su dai diên 
cúa các nguôi làm công trong công viêc quàn 1y các xi nghiêp, 
công ãn viêc làm su6t dcii dugc dám báo vã các chê dõ báo 
hiêm xá hôi nhu là các dân chúng dê biên minh cho lâp luân 
cúa ho. 

Kiéu cách thuê nhân công. 

Không ai cá phú nhân thtic tê 1à nèn kinh tê Nhât Bán 
ván hoát dông trong khôôn khó co chê thi trttbng vài nhttng 
hán chê kèm theo không tránh khôi. Tuy nhiên cá nhiêu biên 
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dang ngay trong só nhitng nuóc cúng ed hê thông kinh tê 
theo co ché thi trii?ing tuy theo các diêu kiên eu thê cúa ho. 
Theo tôi, hình nhu nhà chuvên gia Xô Viêt này tâp trung sii 
chú y nhiêu hon vão khia carih tugi sáng cia nên kinh tê 
Nhàt. i)úng t huc Ià nhúng dãc diêm kê' trên có thê áp dung 
chú yCu vúi các xi nghiêp lún dén múc dó não dó, túc lã 
nhitng x nghíêp gift vai tró chi dão trong viêc tái cáu trúc 
nên kinh ti> vã dat ducic nhip dó tãng truóng kinh tê cao sau 

chiên tranh. Vi du, ngudri ta tin ràng ha dác diêm trong kiêu 
cách thuô dung nhân công cúa nên công nghiêp Nhât dá 
dóng gop vão công euõe phái triên. Ba dar diëm dó lã hê 
thông thuê nhãn công -,uôt dói, hê thdng lucing theo thct tit 
thâm nü'n vã chê dó công doàn xi nghiêp. Không phái lã 
không co co só khi nói rãng nhiêu xi nghiêp, hàng nhúng 
kiêu cách nhu vây, dá thành công trong viêc làm cho công 
nhãn vã nguèti làm thuê thâm nhuân y thdc trung thành bên 
vúng vói xi nghiêp cúa hu. 

Chác chín y thtic trung thành này lã môt. cóng eu dê 
khuyën khich mói quan hê êm thãm hon giita gibi quán ly 

vã lao dông vã hüu ich trong viêc ducmg dâu vói nhitng thách 
thüc mói dói vói xi nghiêp. Tuy nhiên, ba dãc diêrn này lã 
nhitng sán phám lich sïi vã chúng mói chi bát r trong nita 
cuói cúa thâp niên 1960. Tôi cân chi ra ràng nhiêu xí' nghiêp 
quy mô nhó không có khá nãng làm theo nhúng biên pháp 
quán ly vi ho có nhitng gô bó vê tài chinh. Hiên nay nên 
kinh tê Nhât dang phái chiu nhitng cuôc suy thoái tràm trong 
nhãt kê tì.i sau chiên tranh. Môt s6 hãng lón công khai tuyên 
bó rãng ho không thé dê nguyên ven các chê dó dó nhu truóc 
kia duoc vi hq buôc phái cát giàm chi phí cho nhãn su (luong 
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công nhân vã viên chúc) không phài chi bàng cách sa thài 
nhiing ngtiôi làm công cüa ho má càn bâng cách tu súa lai 

kiëu cách thuê ngutèii làm hiên cd. Do dó, chê dô thuê ngucsi 

làm suõt dôi vã chê dô ltiong theo thú tti thâm niên có thê 
sê không kéo dài ntia má sê bi thay thê bàng chê dô có tính 
lixa chon hcsn thâm chi cá à Nhât. Các xí nghiêp lôn à Nhât 
có thê giíi nguyên ven kiéu cách thuê nhân công hiên nay 
chìing não co hôi kinh doanh còn mó mang vã còn dàm bào 

dtigc s6 lcii nhuân càn thiêt dê' duy trì chê dô dó. 

Titãng tu nha thcii ky quá dô chãng ? 

Môt khám phá ly thú nÜa cúa các chuyên gia Xô Viêt lã 

nhting diêm tucsng tti giüa kinh nghiêm cúa Nhât ngay sau 
Thê chiên thú hai vã kinh nghiêm cüa Liên Xô hiên nay. 
Theo các chuyên gia Nga, cà hai niibc dá trài qua thôi ky 

quá dô tiiong tti tìi nên kinh tê do trung trong kiêm soát 
sang nên kinh tê thi trtièsng phân tán. 

Trong thê chiên thtí hai à Nhât, chinh phú tiing btióc can 
thiêp vão các hoat dông kinh tê à moi linh vtic xá hôi dê huy 
dông duicgc moi loai tài nguyên, vât chát cúng nhti nhán ltic, 

dê tiêp tuc n6 luic chiên tranh. Chinh phú phân phôi vât liêu 
thông qua hê th6ng "cô-ta" vã duia ra muc tiêu sàn xuãt cho 
tìing khu vtic công nghiêp. Sti can thiêp còn mó rông ra cá 
viêc quy dinh giá cà cho nhüng sàn phám quan trung vã 
phân phõi ltic liigng lao dông trong các khu vtic khác nhau 
cúa nén công nghiêp. 

Tuy nhiên, chúng ta ván phài tính dên nhiing khác biet 
co bàn giüa Nhât vã Liên Xô vê ván dê kinh tê do trung 
tiong kiêm soát. Trong trilèsng hcgp cúa Liên Xô, tãt cã xí 
nghiêp dêu do nhà niuóc só hiiu. Viêc kiêm soát vã phân phõi 
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vât tit vã tài chinh do nhà nuôc chi dáo tìi trên xuóng các 
xí nghiêp quóc doanh. Trong nhúng hoàn canh này, viêc til 
do hoá kiêm soát cúa trung ucing không mãc nhiên dân dên 
kêt quà thúc day hoat dông cúa các xi nghiêp quóc doanh 
trong các chúc nãng kinh tê cúa ho. Các xi nghiêp quóc doanh 
này không cd kinh nghiêm gi dê tiên hành các hoát dông 
kinh tê trong nên kinh tê thi triicing. Chúng khó má xïi siai 

dugc nhu nguiii ta trông dgi. 

CO ché thi trttçmg vã khu vtic til nhân. 

Trái nguçsc vési Liên Xô, kinh nghiêm cúa Nhât trong vã 
sau Thê chiên hoàn toàn khác hân. Mác dià trong cuôc chiên 
trarih chinh phú có thát chãt sti kiêm soát vói các xi nghiêp 
Mn tãn tiing chi tiêt, sau chiên tranh sU kiêm soát này dân 
dàn dugc loái bá dê dqn du8ng cho nén kinh tê phân tán til 
do hoá. Các xi nghiêp dó da só lã xí nghiêp tti nhân vã trong 
su6t thèrï ky cúa nên kinh tê cd kiêm soát, quyên só húu vã 
quán ly các xi nghiêp dó nàm trong tay khu vttc tu nhân. 
Do dó, viêc cát bá sti kiém soát dán dên không khi hoát dông 
tich ctic tu phát cúa xi nghiêp dó vã dáp úng dúng váí diêu 
kiên thi trucing hói dó. Sti khác biêt vê kiêu só húu vã quán 
ly các xi nghiêp guia Nga vã Nhât bác bá viêc de dàng dông 
nhãt hoá thèii ky quá dó ti kinh tê có kiêm soát tìi trung 
uang sang nên kinh tê thi truông à hai nuóc này. 

Song dê' tránh sti hiêu làm có thê có, tôi càn bó sung môt 

vài bình luân vê dê tài này. Ò dây tôi không nói ràng viêc 
tu nhân hoá túc thi lã giái pháp duy nhát dê thúc dây các 
xi nghiêp quóc doanh hoat dông à bát ky nuác não. Diêu 
quan trong lã tao ra dugc nhúng hoàn cãnh trong dó co ché 
thi trubng có thê dóng môt vai trò quan trong trong viêc 

118 



phân ph6i s6 tài nguyên han chê vã thúc dáy stu canh tranh 
giúa các xi nghiêp dân dên hiêu quà cao hon. Trong thèii ky 

quá dô til dia vi áp dão cüa các xí nghiêp qu6c doanh chuyên 
sang môt kiêu to chúc công nghiêp hiêu ltic, vê ly thuyêt vã 
thtic hành, cd thê có nhiêu hinh thúc kêt hqp quyén sã hvu 
vã quán ly khác nhau. Nhïing hinh thúc này bao góm viêc 

nhà nuôc thôi kiêm soát quán ly Mi vói các xi nghiêp, chia 
các xi nghiêp dôc quyén nhà nuôc thành nhiêu xí nghiêp dê 
thúc dáy stt canh tranh giba các xí nghiêp, cho khu viic tu 
nhân nhân thàu quán ly các xi nghiêp quêc doanh, vã chuyên 
các xi nghiêp qu6c doanh thành các công ty có phàn dqn 

diicing cho viêc tu nhân hoá cuc bô hoãc toàn bô. Trong môt 
s6 truìsng hqp chính sách dàn tüng buóc lã càn thiêt de 

chuyên til giai doán này sang giai doán kia vi viêc tu nhân 
hoá không phài bao giìs công tao ra nhïing diêu kiên cho sii 
canh tranh có hiêu quà. Kinh nghiêm côa Nga vê "cú sóc 

manh" tu dâu nãm 1992 cho thãy viêc cát bô sti kiêm soát 
cúa nhà nuôc không phài bao gics cnng mác nhiên dân dên 
sti canh tranh cd hiêu quâ hoãc gia tãng sán 1ugng. Môt 
trong nhïing ly do thãt bai trong cai cách kinh tê mói dây à 
Nga kê til 1992 có thê lã do co cãu dôc quyén hiên có trong 
to chúc công nghiêp làm cán trô sei hoat dông hiêu quâ cúa 
co chê thi truìsng vã làm méo mó di bàng nhüng hoat dông 
dâu co, không làm cho sàn xuãt gia tãng. 

O dây tôi không muón nói ràng moi hoat dông kinh tê 
phài vã có thê chuyên sang khu vtic tu nhân. Vi du nhà nuóc 
vân phái chü dông dàu tu vào co só ha táng. Ai cúng biêt 
ràng dâu tu vào co só ha tàng lã dài hói tiên quyêt thiêt yêu 
dê phát triên kinh tê trong giai doan ban dâu cúa các nuóc 
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dang phát trién má ô dó tinh tráng thiéu thón co só ha tàng 
nhu ditong sá, vân tái giao thông 1à môt trong nhüng trô 
ngái to lún ngãn cán viêc huy dông vón liéng tu nhân vão 
hoat dông. 

2. Nhi ng diêu kiên tiên quyét dê tái cãu trúc vã 
phát trién kinh té à Nhât sau chién tranh 

Tôi muón dê câp dén môt só diêu kiên tiên quyét cho công 
cuôc tái thigt nên kinh té cúa Nhât sau chién tranh. Nhu 
vân thuètng nêu lên, mãe dú bi tàn phá náng nê, chúng tôi 
vân càn giti lai môt uiúc dô nhãt dinh nhân lt.ic vã co só há 
tàng vât chãt. Cái cán có thài dó dê tái thiét 1à làm sao tim 
ra doge só vón cán thiêt dë dáu tu vã két hqp vái vôn nhân 
loc. Ky su các câp, lao dông lành nghê dáy rây. Lai có sãn 
nhíing xá nghiêp tu nhân, nhüng xi nghiêp quy mó nhó cúng 
nhtf quy mó ldn sãn sàng chôp láy bât cú co hôi mói mê não 
mó ra truóc ho. 

Môt yéu t.6 không ducie quên sót trong vân dê này là tài 
nguyên vê quàn 1y. Quán ly kinh doanh phài dope xem trong 
dúng mfc khi chúng ta còn xem trong dén ván dê tài nguyên 
nhân hic Nói cách khác, con só tuyêt dói các tiên sy, ky su, 
lao dông lành nghê 1à diêu kiên tiêm tàng hoác cán thiét cho 

công cuôc tái thiét kinh tê. Ty lê s6 nguòi biët chü cao chác 
chán 1à môt trong nhïing cúa cái nhiêu hi a hen cho sii nghiêp 
kiën thiét kinh tê. Tuy nhiên, néu không có st.t huy dông 
nhüng cúa cài dó môt cách rông và không có to chúc hüu 
hiêu thi nhüng khà nãng tiêm tàng dó có thë mãi mãi là 
tiêm nãng má cháng tró thành hiên thuc. Nhüng khó khãn 
kinh té cúa Liên Xô truóc dây vái bao nhiêu là nhà khoa hoc 

vã ky su cd thé coi nhu là môt trong nhïing thí du tiêu ciic. 
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Theo tôi hinh nhu stt tích 1uy tài nãng quàn ly ó Nhât Bàn 
thàm chi cá ngay sau khi bai trân rãt có ích cho công cuôc 

tái thiêt. Quán ly lã môt nghê thuãt kêt hcp tài nãng vói 

hiêu biêt ky thuât vã hiëu biêt vãn hoá. Quán 1y phài tính 
Mn truyên thông lich st'i vã nhân dinh giá tri cúa môt quôc 
gia. 

Ngoài nhúng diêu kiên tiên quyêt nói trên, tôi càn dãc 
biêt nhãn manh vão nhúng cái cách các Ioái hay càn gqi lã 
"dân chú hoá trong cãu trúc kinh tê" thiic hiên sau chian 
tranh. Dó lã cuôc cài cách ruông dãt, viêc giài thé các 
Zaibatsu vã các dao luât lao dông. Các cái cách này ducc 
thtic hiên trong khoâng tii 1946 Mn 1950 dttôi súc ép manh 
mê cúa chính quyên chiam dóng GHQ (general head 
quarters) (vê thìii ky này xin tham khâo Nakamura 
Takahusa, " Keikakuka " dên " Minohuka " - Ka hoach hoá 
vã Dân chú hoá, tiêng Nhât, Iwanami Shoten, 1989, tr. 39 
- 41). Mãc dìi nhting biên pháp này dua ra nhàm xoã bô các 
giai cãp xá hôi có khà nãng úng hô các liic lucng quân phiêt 
phát xít bành trtiông càn tiêm án, nhúng câi cách ngâu nhiên 
dtia dên kêt quâ lã chuán bi nhting diêu kiên ban dâu thuân 
lci cho công cuôc tái thiêt vã tãng truàng kinh tê. Cuóc cài 
cách ruông dât do GHQ phát dông nãm 1946 dá bác bó 

chuong tranh cài cách mang tinh bão thú hon má chính phú 
Nhât dá dê nghi. Cuôc cài cách dá cho phép các tá diên ducc 
mua ruông dãt ho dá trong trgt vôi giá ré nhèi sti trung gian 
cúa chính phú vã dttcc quyên sã hiiu dãt dai cúa ho. Ngubi 
chú dãt không ducc phép só húu ruông dãt vuct quá môt 
gibi han nhãt dinh, nói chung lã 1 ha cho môt hô. Tii tháng 
11-1946 dên tháng 8-1950 ty 1ê dãt ducc bán lai so vôi 
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tdng diên tích dât tuông trot giâm di manh më tü 46 % xu6ng 
càn 11 %. Câi cách ruông dât làm cho mói nggicii nông dân 
cd dông co manh mê de' dây manh sán xuât. Chúng tôi dá 
quan sát dticgc môt su gia tãng dáng kë vê nãng suât trong 
nông nghiêp tü khi tiên hành câi cách ruông dât. Có thé 
dánh giá râng câi cách ruông dãt dá thành công dác biet à 
Nhât vã dá góp phán câi thiên mô hinh phân phôi thu nhâp 
trong nông dân vã góp phàn mó rông,thi trtiông nôi dia. 

Viêc giâi thë các zaibatsu cúng 1à môt trong nhüng câi 
cách chü chôt do GHQ thttc hiên. Zaibatsu 1à nhiing to-rót 
khóng 16 tâp trung vão nhiing gia dinh, các to-rôt này phát 
triên dãc biêt bâng cách lgi dung các m6i quan hê dãc biêt 
vói chính phü kë tü thèsi Phuc hiing dtióii triêu dai Minh Tri 
Thiên Hoàng. Mói gia dinh thé ltic kiëm soát theo chiêu doc 
các công ty me, các công ty này dén lugt nó lai nám dtigc 
các có phàn cúa công ty bên doai. Các gia dinh zaibatsu tiêu 
biëu lã Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda... 

Qua các lênh giâi thé, các co quan dàu não dia zaibatsu 
tan vã. S6 có phán cüa ho dtigc môt. üy ban dác biet vê thanh 
toán các công ty me dúng ra bán cho công chúng. Các gia 
dinh zaibatsu buôc phâi dtit bô các có phàn cúa minh. Các 
công ty truóc dây dá tiing nàm dtiói sti kiêm soát trtic tiëp 
cúa zaibatsu nay buôc phâi hoat dông dôc lâp vã bi câm mang 
các tên gia dinh zaibatsu trong môt thôi gian nhãt dinh. Vê 

nguyên tác, sti kiém soát chiêu doc dói vái các ngành công 
nghiêp quan trong dtiói quyên môt gia dinh dá châm dút tón 
tai. Môt s6 hãng bi chia thành hai hãng hoãc nhiêu hon nica. 

Ngoài ra viêc giâi thë zaibatsu, môt dao luât chóng dôc quyên 
dtiac ban hành tháng til nãm 1947. Dao luât này rât nghiêm 
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khác. Nó câm hoàn toàn viêc lâp lai các-ten vã các công ty 
me. Cu6i nãm dó, môt dao luât khác nhàm xoá bó sit tâp 
trung quá dáng các khâ nãng kinh té dugc ban hành de chia 
tách bát ky công ty não dá nám ditgc dôc quyên thi tructng 
trong môt linh vt.tc nào dó. Do hoàn cânh qu6c tê có sit bién 
dói (nhu chién tranh lanh bát dàu) nên dáo luât sau chi dugc 
thiic hiên trong các ngành sát thép vã giãy. Tuy nhiên, môt 
loát nhïtng dáo luât nhti thë dá dóng góp cd y nghia vào viêc 
tao ra nhi"ing diêu kiên thuân lqi cho cuôc canh tranh trong 
công nghiêp. 

Cuôc câi cách vã dân chú hoá kë trên sau chién tranh lã 
nhttng diéu kiên tiên quyét cho công cuôc phát tri6n kinh 
té bàng cách mi rông thi truìing nôi dia thông qua viêc gia 
tãng thu nhâp trong khu viic nông thôn vã cá thông qua 
viêc giâm bát chênh lêch trong phân phôi thu nhâp guia 
nhïtng ngu ii lao dông. Dông thìii, các câi cách này tao ra 
nhüng hoàn cânh cho cuôc canh tranh gay gát trong công 
nghiêp. 

3. Chinh sách công nghiêp. 
"Canh tranh thái quá" 

Nhu à trên dá nói, môt trong nhting diéu kiên tiên quyét 
de tái thiét vã phát triën à Nhât sau chién tranh lã cuôc 
canh tranh gay gát trong công nghiêp. Biêt ngi "Canh tranh 
thái quá" dttgc dãt ra de dãc trong cho nén kinh té Nhât vã 
chính phü giái thích sti can thiêp cúa ho vão công nghiêp 
bàng cách chi ra râng "sti canh tranh thái quá" cd thé làm 
suy sup tãt câ các xí nghiêp cüng ngành trii phi các xí nghiêp 
này dông y sáp nhâp lai vói nhau thành nhìing xi nghiêp lôn 
hcin, vôi só lugng it di. 
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Tuy nhiên có thé nói ràng nêu khõng có stf "cánh tranh 
thái quá" thi su tãng tritóng kinh tê cúa Nhât cd thë không 
thuc hiên diloc. S6 mói gia nhâp vão cuôc canh tranh cci 

thuètng xuyên. Cuôc ganh dua thuìtng xuyên giïia các xi 
nghiêp'buôc ho phài cát giám giá ca vã nâng chát lugng sàn 
phám bàng nhau thông qua nhiêu biên pháp hqp 1y hoá. Cuôc 
canh tranh gay gát này cd thë dtioc xem nhii 1à môt trong 
nhúng "bi quyêt" cúa sti tãng truông kinh tê mau le cúa Nhât 
sau chiên tranh. Thinh thoáng chính phú can thiêp dê chãn 
sti canh tranh bàng cách khuyên cão nên sát nhâp dê giam 
bôt s6 lugng xí nghiêp trong công nghiêp vi sp ràng kiêu 
"ccanh tranh thái quá" này cd thê t6n hái Mn khá nãng tôn 
tai cúa các xi nghiêp liên quan. Trong môt s6 truông hcip, 

loai chính sách công nghiêp nhu thê dá thành công. Tuy 
nhiên, trong nhúng trai 1g hop khác các chính sách dó dá 
thât bai truóc su chông dôi manh mê cúa các xi nghiêp liên 
quan. Rãt nhiêu khi ngành công nghiêp lai lac quan hcln 

chính phú vê tìêm nãng cúa thi truìsng vã trong nhiêu truèing 
hdp cách nh n cüa ngành công nghiêp lai tó ra 1à dúng. 

Các chính sách công nghiêp. 

Các chinh sách công nghiêp ü Nhât góm cd nhiêu biên 
pháp khác nhau nhu xây dting ké hoach kinh tê, thúc day 
công nghiêp, chuyën dói các ngành dang sa sút, dua ra nhúng 
triên vgng tucsng lai, phát hiên vã úng hô các ngành công 
nghiêp hàng dàu mói mé. Các chinh sách công nghiêp khác 
vôi chính sách kinh tê nói chung 1à nhúng chinh sách do 

tiing chính phú theo duói trong môt nên kinh tê theo hhông 
thi trtuèing, vi du cung câp tóng vón xá hôi bâo hidm xá hôi, 
diêu chính kinh doanh hoãc kiêm soát kinh tê vi mô. 
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Ô nuóc Nhât hâu chién ngiiài ta không thé quan niêm 
công cuôc phát triën kinh tê sau chién tranh má không tính 
dén các chính sách công nghiêp hoãc can thiêp cúa chính 
phú vào công nghiêp. Trong gibi chính phü ngtidi ta xác nhân 
ràng các chính sách công nghiêp sau chién tranh thành công 
trong viec tái câu trúc vã thúc dáy sti tãng truàng kinh tê 
à Nhât. Tuy nhiên, công bàng má nói thi bên canh nhiêu 
thành công cüng có môt só thãt bái. 

Sti can thiêp cüa chính phú à Nhât phó biên chú yéu trong 
các thâp niên 1940, 1950, 1960 vã 1970. Trong nhttng rãm 
1980 vã sau dó chính sách xoá bó luât lê bát dàu mói xuãt 
hiên. Trong các nãm 1990, dãc biêt duói chính phü liên híêp 
cüa ông Hosokawa, viêc xoá bô luât lê xuãt hiên nhu lã môt 
trong nhïing muc tiêu chính tri cho tuong lai gàn. 

Ké hoách hoá kinh tê 

Diéu dáng luu y lã tìi 1943, chính phú Nhât vân liên t.iêp 

dua ra các ké hoách kinh tê. Cho dén nay, chúng tôi dá có 

11 làn làm kê hoách nhu vây. Mói kê hoach déu chi ra muc. 

tiêu cho tuong lai truóc mát mãc dá các muc tiêu này thay 
dói tuy theo hoàn cânh, dãc biêt lã các giai doán cúa công 
nghiêp hoá vão thìii diëm dê ra ké hoách. Ví du, ké hoach 
1949 - 1952 duclc coi lã " ké hoach tái thiêt kinh té " vã ké 
hoach nãm 1960 dugc gqi lã " ké hoách làm tãng gãp dôi thu 
nhâp quóc dân ". Các dãc diëm cúa 1c6 hoach à Nhât khác 
biêt vói các ké hoach ceia các nén kinh té xá hôi chi nghia 
kiëm soát tìi trung uong à chó lã ké hoách cúa Nhât mang 
tính chi dãn trong khi các ké hoách kia lã nhüng ké hoach 
do câp trên áp dãt xuóng. Ké hoách à Nhât không có tinh 
bát buôc vê bân chãt. 
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Hiém có nhiing nuóc khác vói nên kinh tê thi tri ng nhii 
ó Nhât lai áp dung kiéu làm ké hoach toàn quóc nhu thé 
này. Tu tuóng thiic hành kê hoách hoá dtidc dita ra vã dây 
manh trong Thê chién thú hai nhàm huy dông moi tài nguyên 
có thé có dêdeo duói nó luc chién tranh.Các bién pháp áp 
dung dugc goi lã ké hoach Dông viên quóc gia. Diêu dáng 
chú y ghi nhân lã dàng sau tti ttióng cúa kê hoach Dông viên 
quóc gia còn có ánh htiông cúa thành tuu cúa các ké hoách 
5 nãm liên tiêp à Liên Xô. Các ké hoach Dông viên quóc gia 
mó rông ngay truóc khi chién tranh két thúc bê mãt giông 
nhti các ké hoach kinh tê à Liên Xô vói sti kiém soát. chãt 
chê tìi cãp trê.n dói vói hãu hét các linh viic sán xuãt, phân 
phói vã tiêu dìing. Tuy nhiên, các kinh nghiêm vê làm kê 
hoach trong chién tranh lã có giá tri vã chinh quyên dá thua 
huàng vã áp dung các kinh nghiêm dó sau này khi vách ra 
các ké hoach mói tiép nhau cho công cuôc tái thiét sau chién 
tranh. 

Ve- thái dô cúa khu vue tu nhân dói vói kê hoach hoá thi 
thâm chi cá thèsi hán hán chê khi mà súc ép buôc dá bi loái 

bô, các xi nghiêp tu nhân hinh nhu vân xem trong các ké 
hoách mói này khi ho xây dung ké hoách dâu tu cúa chinh 
ha cho tìing công ty. Câu hói dugc nêu lên à dây lã : vi sao 
viêc kê hoách hoá à Nhât lái giành dttdc lòng tin cúa khu 
viic tu nhân má không càn cd su gò ép cúa chinh phü ? Nguisi 

ta có thé nêu lên ràng khu vuc tu nhân nói chung không hê 
mát lòng tin vào chinh phü vã vào tính dáng tin cây cúa các 

só liêu do chinh phü cung cáp. Theo kinh nghiêm cüa riêng 
tôi, tôi dugc biét cd nhiéu công ty dá Iao di tim kiém các bán 
du tháo ké hoách cúa chinh phü de' tham kháo mói khi ho 
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dê ra muc tiêu sán xuãt cho titng sàn phâm. Mâc dü các k6 

hoách dó không trói buôc ngân sách quóc gia vê mât luât 
pháp, nhung khi thào ra ngân sách qu6c gia, ngubi ta vân 

phãi tính dên các kê hoach dó. Các ké hoach khác cho mói 

khu vtic cüng dtíoc vach ra cãn cú vào các ké hoách dó. Mói 

công ty tu nhân vói khà nãng hán ché cia minh sê rãt có 

loi néu có tàm mát kính të vi mó nhèt biét duoc các kê hoach 
cúa chinh phú. Do dó, moi dú kiên ghi trong ké hoách dêu 

rát có ích cho mói công ty tu nhân. Quá trinh xây dung kê 
hoach dêu rãt có ích cho mói công ty tu nhân. Quá trinh xây 

dung kê hoach cüng làm rõ nhüng ch6 tác nghên trong nên 
kinh té Nhât Bán vào thèli diém dó, dó lã nhting thông tin 
hét stic quan trong dói vói khu vtic tu nhãn. 

Quan trong hon nüa lã viêc các kê hoách kinh té dugc 
dua ra truóc dân chúng dé xin y kiên coi nhu dó lã nhúng 
muc tiêu qu6c gia mói ntia dé theo duói sau chién tranh. Vi 

dân chúng dang tim kiém stt huông dán cúa nhà nade dê di 

theo sau chinn tranh nên các ké hoach này tro thành nhüng 
muc tiêu qudc gia má mói công dân sê phái tham du. Dông 
thcii, càn luu y ràng nhiêu chuyên gia cüng nhu các nhà lãnh 
dao à các khu vuc khác nhau, các quan chúc chinh phú, các 

hoc gíá, các nhà báo, các nhà lãnh dao phong trào hqp tác 
xã, các dai diên cüa nên công nghiêp vã các lãnh tu công 
doàn dêu dugc huy dông ngay tit khi bát dàu xây dung ké 
hoach. Trong sudt quá trình, các nhà lãnh dao này nhân thúc 
rõ sti tham gia cüa minh vào quá trình ra quyët dinh. Cüng 
trong quá trành này, nhttng hiêp hôi lón to chúc theo ngành 
công nghiêp cüng dugc huy dông, các hiêp hôi này có dóng 
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góp vão viêc thttc hiên các y dô cúa ké hoach. Nhíing viêc 

làm kët hgp nhu vây cüng dông thôi lã nhúng quá trành thãm 
dó các vân dê kinh të vã xá hôi dãt ra truóc dât nuôc. 

"Kê" hoach sán xuát uu tiên" 

Ngay sau khi chiën tranh két thúc, Nhât Bàn phãi dúng 
truôc tinh trang tan vã hoàn toàn cúa co chê tái sãn xuát 
trong nên kình të quôc dân. Lúc dáu, chinh sách cúa các ltic 

lugng chiém dóng rãt khác nghiêt vá]- yêu sách dói khoán bôi 

thuèing chiën tranh to Iôn vã gô bó co sã công nghiêp. Song, 

sti má dàu cúa " chiën tranh lanh " trên dãu truông thë gibi 

vã các diêu kiên kinh të ngày càng tràm trong ó Nhât dàn 
dàn làm thay dói chinh sách cüa ltic luong chiém dóng vã 
tao t.huân lgi cho công cube tái thiét kinh té cúa Nhât. 

Dãu nãm 1947 cái gqi lã "kê hoách sàn xuãt uu tiên" dugc 
chinh phú cháp nhân vã dugc, GHQ chuán y. Kë hoách này 
dugc dãt ra muc tiêu sãn xuât nôi dia cho ngành than ]à 30 

triêu tán, túc lã co só tói thiéu cho công cuôc tái thiét kinh 
tê. Tu tuông cúa kë hoách này lã dàu cung cáp cho ngành 
sát thép vôi nguyên tác uu tiên vã só thép sán xuát ra nhiêu 
hon sê dúng vão ngành co khi.... phuc vu chú yêu cho sãn 
xuât than. Nguisi ta trông doi các chu ky tuong hó tích crie 

giïta ngành thép vã than sê nâng sán lugng cúa hai sán phám 
co bãn : thép vã than. "Quy tín dung dê tái thiét" dugc thành 
lâp dé phuc vu cho muc dích này. Quy này bát dáu hoát 
dông tii dàu nãm 1947 dê trg giúp cho " kê hoách sán xuãt 
uu tiên ". Muc tiêu sán xuãt 30 triêu tán than dugc hoàn 
thành ngay trong núa cu6i cüa nãm 1947, dgn duiing cho 

công cuôc tái thiêt vã quá tranh sân xuát gia tóc. Tiëp dó, 
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kê hoach này giúp nên kinh td Nhât khác phuc môt ván dê 

câp bách khác, dó lã nan Iam phát theo t6c dô ngua phi. 
Trong viêc này, ké hoách sán xuãt iiu tiên dtmc.mc sti giúp do 

to lón cúa viêc kidm soát ngân sách. Kë hoách này góp phàn 

vão cuôc dáu tranh cita Nhât ch6ng lai cái vòng luân quân 
Iam phát rói lai suy giám sán xuát. "Kë hoach sán xuãt riu 

tíên" lã sti can thiêp tích ctic dàu tiên cúa chinh phú trong 
kinh tê sau chinn tranh. 

Thúc ddy các ngành công nghiép mái mé. 

Khi Nhât Bán, nhó sti giúp dó cüa các diêu kiên thuân 
lqi trong vã ngoài niiôc, dá khác phuc dtuoc thài ky bát ón 
dinh sóng gió sau chinn tranh thì ho dua ra nh(tng dti án 

mói dd,thúc dây nhüng ngành công nghiêp hàng dàu. Tìt 
nhiing nãm 1950, chinh phü Itia chón nhúng ngành công 

nghiêp hàng dàu càn duóc thúc dây (xin tham 'khào 

Kanamori, Hisao Nihon Kiezai Ni Okenru seiku to minkan 
no kankei (Quan hê giüa chinh phü vã khu- vtic tii nhân), 
trong " Soren keizaikaikaku he no teigen (Dê nghi cái cách 
kinh tê à Liên Xô) xuât bàn : Inaba, Hidezou vã Tsutsumi, 
Seiji, Nihon keijai shinbuWsha 1991). Chính phú có tham 
kháo y kiên cúa các hiêp hôi kinh doanh liên quan de' laia 

chón các ngành công nghiêp hàng dàu. 

Các ngành công nghiêp duóc chón dd thúc dãy trong thâp 
niên 1950 lã sát thép, than, tàu bidn, diên, spi tãng hdp vã 
phân tóng hóp. Tu nïia cu6i thâp niên 1950 dên thâp niên 
60, ngành hoá dàu, co khí t6ng hqp, diên tú... lã nh(ing ngành 

công nghiêp hàng dáu diigc chinh phü úng hô. 

Các công cu chinh sách chü ydu thông qua dó chinh phü 

thúc dây các ngành công nghiêp này lã cá.c khoân mién thu6 
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vã tín dung dê dàng cho các tó chúc tài chính phân ph6i. 
Không có các khoán tra cãp triic tiêp loái triz truông hgp cu 

thé. Trong vài tniông hgp, viêc thành lâp các-ten có thé dtidc 
chuân y nhtf trtiòng hgp dãc biêt nhàm kim chê tình trang 
"canh tranh thái quá". Chính phü can thiêp bàng cách htiúng 
dân các dii án dâu tu trong ntôt s6 ngành công nghiêp nhu : 

sát thép, hoá dàu, Ioc dàu, giáy vã bôt giãy. Dôi khi chính 
phú có khuyên nghi sáp nhâp rnc hãng lón trong môt ngành 
công nghíêp nào dó có liên quan. Nói chung các cuôc can 
thiêp này thuông diipc thuc hiên thông qua cái goi là "Gyosei 

Shido" (sti hiicíng dán hành chính) vã không phái viên dên 
viêc làrn luât, diêu này cho phép cd nhúng cuôc thuong ltigng 
linh hoat giga các công ty này vói chính phú. 

Sti can thiêp cüa chính phú dé thúc dáy các ngành công 
nghiêp hàng dàu mói mé rát hay bi chi trích vi các bién pháp 
này làrn méo mó co chê thi truông trong khi co chP thi tntdng 
cd khà nãng phân phói tài nguyên môt cách hiiu hiêu. Lâp 
luân này dúng vê ly thuyêt trong môt mô hinh tinh tai. Tuy 
nhiên nó càn dugc tu chinh lai vói bât ky quôc gía dang phát 
triên não mudn tim cách phát, triên co cáu công nghiêp cúa 
minh lên cao hon bàng cách thuông xuyên thách thtic thê 
cân bàng hiên nay vã sti phân công lao dông quôc tê dang 
tôn tai. 

Tuy nhiên, làm thê nào dé chon dugc nhüng ngành công 
nghiêp hàng dàu mói mé, theo tôi là diêu quan t:rong dâc 
biêt. Lày là môt dê tài hoàn toàn mói vuct ra ngoài công 
viêc cúa cuôc tháo luân này. Song tõi muôn nói ràng nhïing 
ngành c-ig nghiêp này không dugc vã không thé cui thuàng 
các co só i: thuât. Thât là không tht'c tê nêu bô qua quy 
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luât vê nhüng buóc t6i thiéu càn thiét dê phát trién công 
nghê à bát cú nttúc nào mu6n phát triën bát cú ngành công 
nghiêp nào. Vãn dê này, viêc "chuyén giao công nghê" 1à môt 
trong nhüng dê tài nghiêm túc càn doge nghièn cúu. 

Su dn dinh kinh té ui mó. 

Tôi không thê dê câp nhiêu Mn nhüng vãn dê co bàn. 

Tuy nhiên tôi không muóní-b6 sung ván tát môt s6 binh luân 
vê dê tài này nhti 1à mõt kién thúc dai ctiong vê công cuôc 

tái thiét kinh té cüa Nhât sau chién tranh. Ngttài ta không 
thé bác bô sii thay dói co bán vê phuong hhông trong các 

chính sách chiam dóng cúa My ké tìi khi xày ra cuôc chién 
tranh lanh trong nïta cu6i thâp kk 40. My bát dàu üng hô 
su hhi sinh cüa nên công nghiêp Nhât ké cá công nghiêp 
nãng. Biiôc ngoãt này tao cho Nhât rát nhiêu thuân loi xét 
theo quan diëm kinh tê. 

Nhât dá trài qua môt loát nhüng cái cách kinh tê` tài chinh 
vã thué má gay go nãm 1949. Bàng nhüng ké hoach mang 
tên Dodge Line do chính quyên chiam dóng vach ra, ky luãt 
vê ngân sách cân bàng dugc áp dãt vói Nhàt Bán vôi viêc 
cát giám manh mê các tro cãp. Chính sách này nhàm chóng 
lai nan Iam phát không kièm ché nói hói dó vã cín dinh hoá 
nên kinh të vdi muc dich dua ra ty lê h6i doái thông nhãt 
vã c6 dinh 1à 360 yên ãn 1 dô Ia My, diêu này doge trong 
dqi sê dua nên kinh të Nhât gia nhâp trà lái vão nên kinh 
té thé gibi. Cüng vào khoáng thài gian dó, cuôc cách mang 
Shoup vê thué dugc dua ra. Lúc dàu nguàí ta chõ doi sê dién 
ra môt cuôc suy thoái kinh te" tràm trong. Nhung cuôc chién 
tranh Triêu Tiên n6 ra vào tháng 6 nãm 1950 kèm theo các 

nhu càu dac biêt cüa quân dôi Hoa KK dá giúp Nhât thoát 
khói cuôc suy thoái. kinh té tràm trong này. 
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V. KÈT LUÁN 

Nhu bàn báo cáo ceia NHTG vê "Sti thàn ky à Dông Á" 

cho thãy, tó chtic tài chính quác té này hinh nhu dá công 
nhân it nhât cüng lã khà nãng nhà nuúc hoãc chfnh phú có 

thë gW môt vai trô quan trong trong viêc thúc dây xuãt khâu 
công nghiêp tuy vân phài có dôi chút dê dãt vã bác bô khà 
nãng sao chép khuôn mdu này cho nhüng noi khác vuot ra 

ngoài Dông Á. Tuy viêc bác b khà nãng sao chép nhu th6 
cá vê lã môt diéu xác dinh quá hàp tâp, nhung hàm y cúa 
nó vê vai trô cúa chfnh phú trong công cuôc phát trién lã 
diêu có y nghia. 

Nhu diigc nêu lên trong báo cáo, các nuôc NIE chãu Á 
cüng nhu Nhât Bàn cá nhúng quy tác co bàn dúng. Các quy 
tác co bán dúng dán dn sao cüng lã nhúng diéu kiên tiên 
quyét cho công cuôc tái thiét kinh tê. Vê vai trà cúa chfnh 
phú, có thé tu kinh nghiêm côn han chê cúa Nhât két luân 
ràng trong môt s6 diêu kiên nhãt dinh sii can thiêp cúa chfnh 
phú cá thê giïi vai trà thúc dáy môt só ngành công nghiêp 
nhãt dinh, qua dó có thé gây môt tác dông thúc dây công 
cuôc phát triën kinh tê nái chung. 

Diêu quan trong lã tim ra dugc nhúng diéu kiên vã chfnh 
sách tao diêu kiên thuân lqi cho mói nucic thtic hiên công 
cuôc tái thiét cüa minh. Không có bât cú thtic don c6 dinh 
não. Chi có thë tim ra nhúng diêu kiên vã chfnh sách dó qua 
nht ng thú thách vã sai làm. Tôi thãy hinh nhu môt trong 
nhúng diêu kiên thành công cüa các chfnh sách kinh tê lã 
su ciing tôn tai vôi sei canh tranh gav gát trên thi truàng. 
Su can tl:ián cúa chfnh phü không duác mâu thuân vói muc 
tíêu th'tc hiên nên kinh té thi truàng. T: eo kinh nghiêm cúa 
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Nhât, " sti canh tranh thái quá " gitta các xi nghiêp til nhân 
thinh thoáng va chám vói chính phü vi, do sán xuãt th la có 

thé dán dén loi nhuân vã hiêu quá thãp trong nên công 
nghiêp cu thé, chính phú tim cách ngãn chãn các dtt án dàu 
ti.i vào khu vtic til nhân hoãc khuyén khích sáp nhâp nhàm 
dói phó vói mói de doa canh tranh cúa ntibc ngoài. Tuy nhiên 
có môt s6 trtièing hqp, khu vtic til nhân dá thách thúc các 
nguyên tác chính phü môt cách tháng lqi. Vi du, khi Công 
ty sát thép Kawasaki dii dinh dàu tu vào môt nhà máy méei 

nãm 1951, có tin dôn ràng th6ng d6c ngân hàng Nhãt tim 
cách ngãn chãn dii án vi sq ràng dti kiên tiêu thu sát thép 
cúa Nhât sê không tãng tbi múc dó (10 triêu tãn thép). Tuy 
nhiên công ty Kawasaki dá thtic hiên ké hoach nguyên thuy 
cúa ho bãt chãp de doa vã h9 dá dúng trong viêc dánh giá 
tiêm nãng cúa nèn kinh tê Nhât. Giüa thâp niên 1960, trtióc 
viêc cho til bán ntióc ngoài tti do dó vào, chính phü tim cách 
can thiêp bàng cách khuyên các ngành công nghiêp ôtô trong 
ntióc nên hop nhãt lai dé có th6 canh tranh dtigc vói các xí 

nghiêp cúa ntióc ngoài. Môt s6 công ty dá bãt châp lài khuyên 
này vã ván dói phó tháng lai vói các m6i de doa cúa ntiélc 

ngoài. Nhüng trtiòng hqp này có the xem nhti lã truông hqp 
thãt bai vê phía chinh phú trong viêc dánh giá tiêm nãng 
cúa nên kinh tê Nhât. "Canh tranh quá dáng" trong thi 
trtii5ng nôi dia dá tiing lã môt trong nhüng diêu kiên tiên 
quyét quan trong de htiông úng manh mê các chính sách 
khuyén khích cúa chính phü dê ra nhàm thúc dây vã thiét 
lâp các ngành công nghiêp hàng dâu nhti ngành hoá dáu. 
"Cánh tranh quá dáng " dá lã môt trong nhïing yéu to manh 
mé thúc dây gia tãng xuãt khâu cúa Nhât. 
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Vbi nhïtng nên kinh tê til lâu theo chê dô kiëm soát tìi 
trung uong, thlnh thoáng nguôi ta có xu huóng dông hoá các 
chính sách kiëm soát cúa chính phú vói các chinh sách công 
nghiêp. Hoãc các chính sách công nghiêp có thê duoc giài 
thích nhu lã nhüng "hinh thúc thoài mái" cúa chê dô kê hoach 
hoá tâp trung. Tuy nhiên, sit dông nhât này làm cho nguôi 
ta hiêu sai lác di. Nêu các xi nghiêp hucsng úng rãt yêu dói 

vbi co chê thi truèing thi các yêu tô kích thích hàm y trong 
các chính sách công nghiêp hán dá không hy vong có kêt 
quã. Do dó, các nó liic táo ra co só ha táng dê má rông co 

chê thi truàng phái dugc theo duôi song song vái vai trò 
huông dán cüa chính phú. Song t.ôí không mu6n nói ràng 
moi xi nghiêp phái dugc tu nhân hoá. Viêc tu nhân hoá vã 
viêc chuyên sang co chê thi truèsng không phái lã nhüng 
chính sách giông nhau mãe dú cìing có hucsng di giông nhau. 

Môt diêu kiên tiên quyêt nica cho st.t thành công cúa các 
chính sách công nghiêp phái lã môt chính phü vüng manh 
vói cái nghia lã viêc thuc hiên các chinh sách trên không bi 

xoa diu di cüng nhu không bi bóp inéo do nan tham nhüng 
hoãc do chiu súc ep cúa các tâp doàn kinh doanh. Nói cách 
khác, phái bâng bãt cú giá nào tránh dé khu vuc tu nhân 
mãt lòng tin vão chính phú. Ngubi ta morig doi chính phü 
có môt lâp truèing trung lâp Mi vói mói công ty trong ngành 
công nghiêp mu6n dugc uu dãi. Môt diêu cüng quan trung 
núa dói vói chinh phú lã thuyêt phuc dân chúng vê sti cán 
thiêt phái kiên trì trong thèii kk quá dô khi má môt phán 
tuung dói lón cúa ngân sách phái phân phói cho khu vuc tu 
nhân não dó cúa công nghiêp hay nên kinh tê. 
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Hiên gid Nhàt Bàn dang phài chiu dting môt trong nhïing 
cuôc suy thoái tràm trong nhât kê tu khi chãm dút Thê chiên 
Hai. Vão lúc này khó má nêu ra tính chât cúa cuôc suy thoái 
dang diên ra. Tuy nhiên có thê nói ràng cuôc suy thoái này 
bi tràm trong thêm do nhïing yêu t6 vê co cáu nhtt sii trtiòt 
xuóng nhanh chóng cüa chính nhiing ngành dá tìing dán dàu 
nên kinh tê Nhât cho dên tân nay, g'om cd ngành ôtô vã 
ngành diên tú. Nhãt Bàn có thê thtic hiên dtigc stt tãng 
trttâng kinh tê "thàn ky" qua quá trình "duói kip" bàng cách 
nhâp công nghê ntióc ngoài vã cài tiên chúng. Không thê 
giài thích ducic nhüng thành ttiu này chi bàng các chinh sách 
không thôi. Nhât Bàn còn duoc may mán htióng nhïing diêu 
kiên thuân lqi til bên ngoài. Hiên nay Nhât Bàn dang dúng 
trtióc thách thúc nghiêm trong lã liêu ntióc này cd thê phát 
triên các ngành cõng nghiêp hàng dàu cúa minh vói công 
nghê do bàn thân minh phát triên hay không. Dãy lã mót 
thách thúc mói có thê dói hôi môt sti cài tao cãu trúc manh 
mê không chi trong co cãu kinh tê vã công nghiêp mà cã 

trong hê th6ng hành chính *à chính tri trong dó có hê thông 
giáo duc cüng nhti các hê thông giá tri cüa xá hôi. Vê mât 
này, diêu càn phài xem xét núa lã vai trà cúa chính phú vã 
chính quyên trong viêc khuyên khích khu vtic til nhân thãm 
dó nhi:tng ngành mói má không gày ra nhiêu xung dôt vê xá 
hôi vã kinh tê nhti thãt nghiêp ó at vã r6i ren xá hôi. Nhti 
thtióng lê, quan diêm cúa chúng tôi vila lác quan lai vila bi 

quan. Tuy nhiên, tôi tin ràng Nhât Bàn luôn luôn nhét dên 
thách thúc lã làm sao hài hoà dtioc sáng kiên cúa khu vtic 

tti nhân vói vai trò cúa chính phú trong công viêc htióng dán 
.và vach ra khuôn khó dai ctiong. 
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VAI TRÒ CÚA NHÀ NU'ÓC 

TRONG CÔNG CUÔC CAU TRÚC LAI 
11 

VÀ PHÁT TRIÊN NÊN KINH TE: 

Truàng hQp cúa Xingapo 

MUKUL G. ASHER 

Khoa Kinh te 

Trztòng Dai hocTõng hcgpQuócgia Xingapo 

1. NHÃP DÉ 

Sau gãn hai thâp ky rticti tãng trtidng kinh tê nhanh 
chóng, không dút quãng, ngày nay Xingapo lã môt xá hôi 
giàu có vói GNP dãu ngtièii 14.210 USD nãm 1991. Trong 
thành tích kính té nói bât này, Nhà ntiôc Xingapo dá dóng 
môt vai trò chü ch6t. Hai chúc nãng kinh t6 lôn cúa Xingapo 
1à : làm co só sán xuãt cho các mãt hàng vã dich vu có chón 
lqc nhti loc dàu, thiét bi ó dia, dich vu tài chính vã dich vú 

vân tài ; vã làm trung gian môi giôi cho khu viic vã ngoài 

khu vtic. 

Nén kinh té Xingapo chiu sii th6ng tri cúa MNC (các công 
ty da qu6c gia) vã cüa các xí nghiêp thuôc sã hüu nhà ntióc 
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(SOE), Toai xi nghiêp này, trong truìsng hqp b Xingapo có 

thê chia thành loai : xí nghiêp dich vu công công theo luât 
dinh vã công ty có liên kêt vói chính phü (GLC). Sb htiu nhà 
nuóc vê dât dai tãng tit 44% tóng s6 dãt dai (nãm 1960) lên 
76,2% nãm 1985 (Lim 1988 tr. 101). Dât dai ü Xingapo thông 
thucing cho thuê dài han (khoáng tu 30 dên 60 nãm), nhung 
nhà nuôc vãn giü lai quyên sã hüu. Kê tìt dáu thâp niên 
1990, Xingapo vãn phói hqp vãn dông dê khu viic hoá nên 
kinh tê cúa mình bàng cách phát triên dàu tu vã các quan 

hê kinh tê khác trong khu vutc. Xingapo cnng có mtic tiêt 
kiêm vã dâu tu cao vã thãng du co câu cao vã liên tuc trong 

ngân sách. Õ Xingapo, thông tin kinh tê xá hôi dugc coi nhu 
môt tài nguyên chiên lugc trong tay nhà nuóc chú không 
phài lã môt mãt hàng công công. Trong thành tích kinh tê 
ndi bât vã trong viêc mang lai cc cáu vã nhung dãc diêm 
hiên nay cúa nên kinh tê, nhà nubc dá hành dông nhu môt 
nhà chiên lugc, môt nhà vach kê hoach, nguèsi diêu chính 
hoãc nguìsi dôn d6c thi hành, quàn ly vã quàn tri, nhà kinh 
doanh, ky su xá hôi (socal engineer), và môt ngucsi tham gia 
truc tiêp vão các hoat dông kinh tê. Trong quá trình này, 
nhà nudc dá dãt ra hoãc dá dâm nhân nhung trách nhiêm 
giám sát công viêc có liên quan dên các t6 chúc vã co quan 

vãn hoá, xá hôi, chính tri vã kinh tê. 

Vi Xíngapo cho dên nay vân c6 môt sti kêt hqp bèn vf ng 

gitta müc tãng truóng cao, các chi só xá hôi vã nhân chúng 

hoc tót dep nhu trinh dó hqc vân, sã httu nhà cüa, tudi tho 

vã tó chúc chính quyên vói viêc diêu hoà quyên 'lqi trong 
công dông quóc gia, nên kinh nghiêm cúa nó rât dáng quan 

tâm dói vôi nhung nuóc não dãt vân dê cài, thiên thành tích 
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kinh té ô múc tiu tiên cao hon cá(- ván dê khác ti nhd cái 
cach chính tri chúng han. 

f)ôi khi Xingapo co sú dung khuôn máu cüa ntióc ngoài 

rõ ràng là dê yêm tra cho môt chiên lticic. kinh tê xâ hôi não 

dó dá ducc chúng nhân. Margoten chia công cuôc cáí biên 
vê tri tué vã hé tu ttiãng cüa Xingapo thành ba thiii ky kê 
tìi thâp niên 1950. Dó 1à thôi kv "cách máng" Thê gibi thCi 

ba cüa nhíing nãm d6i lâp; thìi; Ky xa hói dân chü cúa nhíing 
nãm 196( ; vã thbi ky "Nhât Thuy Sy" cúa hai thâp niên 
cuüi dây" Mói mô hinh nôi tiêp nhau cà ngày càng táp trung, 
hoà vào kinh tê, vã dièu này cúng dting dôi vói toàn thê xá 
hôi Xingapo (Margot.en, 1993, tr. 85) 

Môt diêu kiên càn thiêt nhung rõ ràng không dú cho rnôt 
xá hôi tâp trung vão kinh tê lá dia vi gãn nhu dôc quyên ve 
chính tri vã quá trinh chinh tri cüa giúi cám quyên vã viec 

phi chính tri hoá dói vói phãn dán chúng càn lai vá dói vói 

các ván dê. Nó cbn dói bói dãn chúng phái sán lòng chãp 
nhán met tiêu diëm nhu thê. Mõt vêu tõ quan trong quyêt 
dinh tinh tti nguyôn này là khà nang nhanh chóng rtáng cao 
nmdc sõng kê cá cho nhìing ngttiii già cá không cón trong liic 
lupng lao dông nta. Nhu váv quyên luc cá vê chính tri l n 

tinh thãn cúa gicíi cãm quyên và tinte hnp pháp cúa chinh 
phú trong mõt xá hôi tâp trung vão kinh tê không thê tránh 
khói bi ràng buôc vão khá nãng mang lati múc sõng cao nhanh 
chóng. 

Bão cão này xem xet vai tró cüa nhà ntióc ô Xingapo trong 
nhïing khu vuc, ducic chon loc vã goi môt só ánh hticing có 
thê có dói vv,ii các nudc khác. Báo cão dope sáp xêp nhu sau. 
Phãn II bàn vê nhíing gicíi han kinh tê c úa nhà nuóc. Trong 
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khung cánh Xingapo, nó bàn dên kiêu cách sã dung thi 
trtlàng ; vã các biióc di cüa chính phú Xingapo dê dám hão 

cho phong cách q.uán 1y -kinh tê cia ho cd hiéu quà. Vúi bàt 

ky chính phü não, chinh sách tài chính hoc ngàn sách lá 

môt công cu quan trong dê tác dông vào toàn thê hoat dòng 

kinh tê, xác dinh các uu tiên trong st.t chi tiêu cüa chinh phú, 

thu dtioc tàí nguyên thông qua các nguón thuê, phí thuê vã 

vay mugn dê tài trg cho st chi tiêu cüa chính phü. Cuôc bàn 

luân trong phàn III vê chính sách ngân sách cúng aé cáp 

ngán gon dên vai trà cita các yêu tó kích thích trong tài 
chính ó Xingapo. Môt cuôc bàn luôn ngan gqn vê vai trò cüa 

các xi nghiôp quóc doanh trong dó có vãn dê ttt nhãn hoá 

ducc dua vào phàn IV. Môt trong nhüng to chúc xá hôi - 

kinh tê quan trong ó Xingapo lã quy dei phòng quóc gia mang 
tên Quy du phòng Trung itong (CPF). Trong phàn V só có 

môt só binh luân ngán gqn vê CPF' Phân cuói có nhung 
nhân xét kêt luân. 

li. NHC NG GIÓI VIAN KINH TE CUA NI-1À NUÓC 

Theo các tài liêu quy uác viêt vê kinh tê thi thi trubng 
vã chính phü lã hai phuong án ltia chgn cho to chúc kinh tê. 

Thê cân bàng gièta hai phuong án này dá trài qua nhtng 
thay dói quan trong trái qua thèli gian. Trudc cuôc dai suy 

thoái cúa nhfing nãm 30 ngttòi ta ciic ky tin tuông vào co 

chê thi trui1ng vã vão "bàn tay vô hinh" cüa Adam Smith. 

Duói bàn tay này, moi cá nhân theo duói lqi ích riêng cüa 

mình dugc mó tá nhu dát dudc mítc phúc lqi tói da cüa xá 

hôi. Nhüng cuôc dai suy thoái cúa thâp niên 1930 dá bôc lô 

ra rõ rêt thát bai cüa sii phân phói kinh tê vi mó vã Thê 

chiên II dá chúng minh khà nãng cúa chính phú có thê làm 
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kê hoach vã can thiêp môt cách hïtu hiêu Diêu này, kët hgp 
vôi tàm quan trong ngitdi ta dãt vão stt công bàng trong 
phàn phói vã quyên tti do tich cttc nhàm nâng cao khà nãng 
cúa cá nhân mó rông nhu câua tìêu dúng, có ngha lã vai trô 
cúa chính phü dá mó rông dáng kë. Nhung sti mó rông này, 
theo dúng trình ttt, dân dën viêc xem xét ky khái niêm vê 

sti thãt bai cúa chính phü. Nhiing 1y do thât ,áï nhu thë cd 

thë tdm lugc lai nhu sau : (1) ?Tâu quã dia nhiêu hành dông 

cúa chính phú thât cue ky phúc tap vã khó má dtí kíën truóc 
dugc ; (2) Chính phú cd thë ban bô các biên pháp chính sách 
nhung hg chi có khá nãng kiëm soát hán chê dói vói các biên 
só liên quan ; (3) Có môt khoáng cách giba luât pháp vã y 
dinh, gítia môt bên lã nhung ngucti vach ra khuôn khó chính 
cách rông lón vã bên kia lã nhung ngitài vach ra nhung quy 
tác, thü tuc chi tiët vã thuc tê thttc hiên chúng hàng ngày ; 

(4) Các tâp doàn kinh doanh khác nhau có thë ganh dua 
nhau trong xá hôi vã diêu này có thê làm phúc tap cho nhiêm 
vu xác dinh dâu lã lcii ích cüa dân chúng. 

Ngoài thât bai trong viêc diêu phôi kinh tê vi mô nêu ô 

trên, các ly do khác dán dën thât bai thi t ruóng bao gôm 
quyên ltic cúa dôc quyên (khi nguèti mua vã nguèti bán lã 
nhung nguói làm giá chú không phài lã nhung nguèii chãp 
nhân giá, vã các hàng não nhâp, xuãt cao) ; nhung tác dông 
bên ngoài (externalities) (khi hành dông cüa cá nhân hay 
môt hãng có tác dông dên các chúc nãng giá thành hoãc thoá 
mãn nguìii tiêu dúng cúa các hãng khác nhung diêu này 
không dugc phán ánh trên thi truìin(g) ; nhung lgi ích cúa 
dân (khi thành xá hôi dia môt dcsn vi hàng sán xuãt thêm 
cho tiêu dúng) bàng "không" vã khi nl, 'ig ngliói không có 
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tiên trá vân không bi gat ra vi ly do bãt khà thi vê ky luât 
hoãc giá thành cao) ; thông tin không cân dói (khi ngtiài 
mua vã nguèli bán có dugc thông tin rõ ràng phú hgp trong 
môt doanh vu). 

Nhti vâv. cá thi trudng vã chính phú clêu ]à nhïing phuong 
án không hoàn chinh. Thât vây, nhu Helm clã ghi "....... ly 

thuyét kinh té không dua lai bát cú chtúng cá nào dê hâu 

thuân cho viêc tia thích thi trudng hdn hay là tia thích kë 

hoach hoá hon, (1983, tr. 42-43). 

Giái pháp có tính thtic dung lã nên dánh giá xem trong 
hai thát bái dó thát bái não lã lón hdn trong môt tinh huóng 

vã khung cánh cu thë vã rói sau dó quyêt dinh xem liêu thi 
trudng hay chinh phú thích hqp hon. 

Trong khi các tài liêu vê kinh të hqc ván nhàn manh ràng 
thi trudng vã chinh phú (hoác ké hoach hoá) lã hai co ché 

có thë ltia chon thi thành công kinh té cüa Nhât vã các nuóc 

Dông Á vã Dông Nam Á kë cá Xingapo (lã nuóc bát chuâc 
các phuong pháp to chúc vã quán ly kinh tê vã phán nào 

chinh tri cüa Nhât) dá nêu nên nhiêu vàn dê phúc tap vê 

thi truông vã chính phú. Friedland dá mó tà chinh sách cúa 

Nhât nhu thiên vi vói ngu8i sán xuât hon lã nguèii tiêu thu, 
vái sti kiëm soát cúa chính quyên hon lã vái kiëu tranh luân 
chính tri, vái ón dinh hon lã dói mói (1993, tr. 12). Thtic 
vây các chinh sách trên vã vai trò cúa chính quyên trong 
viêc huóng dân thi trudng dá khiên môt s6 nhà phân tích 
nhu Clyde Prertowity Jr. vã Chalmers Johnson dua ra lâp 

luân ràng chü nghia tu bán Nhât khác vê co bán vói chü 

nghia tu bân phuong Tây (Sterngold, 1993). Sterngold trích 
Rii cúa Yasushi Mieno, th6ng d6c Ngân hàng Nhât Bán nói 
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ràng các quóc gia phucing T.iy càn nghíên cúu niô hinh to 

chúc kinh të cúa Nhàt vá các hai hoc cia mó hinh. Nhàt Bán 

nên dugc các t6 chúc da quôc gia ván dung khi doa ra các 

khuyên ca v(- chiên 1u(mc phat trién 11993). 

Sti khác biêt chi yêu giua mót bên là lv thuyët kinh tê 
quy uúc vá quan diém cia phuong T iy vdi mót bên là ly 
thuyët cúa Nhát, Xingapo vã các nudc có quan diém nhu vây 

là à ch6 d các nuúc sau thi truong dugc >i dung làm cóng 

eu cüa chính sách và các muc tièu dá duoc dàt, ra vi à các 

nudc này, su tin tucing vão tu tucing coi "bàn tay vô hinh" là 

ulót co chê côn rãt yêu. Kêt quá lã các thi trudng à các mude 

này không doge tu do theo nghia cüa phuong Tây. 

Nhu vãy d Xingapo quyén s(i hitu to lcin cüa chính phü 
vê dât dai nêu ú tren, kêt hgp vúi chuong trinh róng ldn vê 

nhà à dãn c16n kêt quà 1à chính phú trd thành môt thành 
viên áp dão trong thi trudng bït dông sãn. 

Tuong tut nhu vày, chinh phú há nguài quyët dinh vê só 
lugng xe hoi à Xingapo thông qua quv t dinh hành chính cia 
ho vê sei luong giãy chúng nhán chi xe (COE) phát ra trong 
mói thdi ky ; nhung rói chinh phú sü dung bó máy bán dáu 
giá dê phán phôi xe tuy theo inc útinh nguyên trá giá. 

Chtnh phú cüng quyêt dinh sô tiên t.huê, con só toàn bó 

vê nguôn [ao dóng nudc ngoài nhung sau dó cho phép sô lao 

dông này dugc ph`n phói cho nhung ai sân sàng trá giá dó. 

Nhu vá- thi triidng duoc xem nhu là tiët kiêm hon vê mát 
chi phi thông titi vá hành chính chd không phái dugc sït dung 
nhu môt co chê. Cün chú v là sã dung thi trudng nhu vây 
không man,. theo cung vdi nó hiêu qu,'i tiêu chuán thudng 
gán liên vúi co ch(,' thi trudng cinh tranï,, dán dén hiêu quà 
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Pareto, theo dó thi không thê não làm cho nguôi não dó khá 
giá hein ntà lai không làtn cho nhïing ntniiii khácc suy kcóm 

di. Sü dung thi truông làm công eu cüng cho ràng chüc nang 
chia phán (allocation) cd thè tách khói chúúc nang phin phõi 

(distribution). Khi viêc sü dung thi truông làm công eu ducie 

kêt hqp vúi khái niént hC u co vê nhà nuúc nám toàn bô 

quyên lluc kinh tê qua các dai công ty quóc doanh thi hâu 
nhu không có khu vtic nào vê dôi s6ng cá nhàn vê ly thuyêt 
có thè thoát ra ngoài tàm ánh hubng cüa chính phú. Diêu 

này dá rõ ràng trong vai trò má chính phü dá giti à Xingapo. 
dung chim tái dôi s6ng cüa các công dân trên nhiêu linh vtic 

khác nhau. 

Rõ ràng là chính phú Xingapo ngay tü dàu dá thila nhân 

ràng dê cho phuvng pháp to chüc vã quán ly kinh tê cüa ho 

cd thê hoat dông hiêu quá thi diéu càn thiêt phái cô lã v 

thüc làm ãn hiêu quá, vã bô máy chính quyén phài huóng 
theo kêt quá ; mói truông kinh doanh hzlu nghi ; thu hep 
Mn tdi thiêu hoác loai bá hán hôi lô bât. hqp pháp cho nhiing 
hê cd chúc quyên à Xingapo. Thitc vày, nhüng thuc thé não 
không cd khá nãng áp dung dáp úng các yèu càu trên có thê 
thây ràng kiêu cách to chúc vã quán ly kinh tê Xingapo mang 
lai nhüng kêt quã rãt khác. Do dó lànt thay dói thái dó vã 

cách xü sti cúa gibi công chtic cho phü hcip vái các muc tiêu 

vã chiên luóc cúa dáng cãm quyên vàn là môt uu t.iên kê til 
khi Dàng Hành dông Nhân dân (PAP) thành láp chính phú 
dàu tiên cúa Nhà nuóc Xingapo nãm 1959. Ngày 16 tháng 
9 nãm 1963, Xingapo trà thành môt bang thành viên cüa 

Ma-lai-xia. Ngày 9 tháng 8 nãm 1965, Xingapo t.rô thành 
môt quóc gia dôc 1áp, có chti quyên. Thông qua nhiêu biên 
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pháp vã chính sách liôn quan dên nhãs sit, dão tao, áp duns 
ky thuât thông tin trong chinh phú. viêc xét duyêt lai các 
thü tuc, luât lê, quy dinh v.v.,. chinh phú d( làm cho si1 giao 
dich hàng ngày cúa quãng dai dân chúng vdi chính phü dá 
tôn kém, cá vê tâm ly lán tàì chinh. 1)6 tao thuân lqi cho 
công viêc này, chính phú lâp ra Só Diêu tra hành dông tham 
nhüng (CPIB) dát duví quyên Van phbng thü tcibng (PMO). 
PMO ghi lai : " CPIB có quyêr han lvn ]ao vã có thë tién 
hành các cuôc diçu tra vê nhitng vu t6 cáo hành dông tham 
nhüng cúa các viên chúc, các nguôi làm công trong các khu 
vúc công công khác, các nghê sy vã bô truông. Giám d6c 

CPIB báo cáo triic tiêp lên thü tubng (1986, tr. 247 - 248). 

111. CHÍNH SACH NGÂN SACH 

Các khoán cúa ngân sách duóc sáp xép theo nhiêu quy 
khác nhau. Cá ai phân biêt giïia chi cho tài sán luu dông 
hoãc cho hoat dông vói chi cho tài sán cô dinh hoâc cho phát 
triên. Hê thông ngàn sách nhân manh muc tiêu hiêu quá, 
do dó ngu ii ta nhán mánh vào mói quan hê giúa môt bên 
lã dàu vão tài chinh vá các Zoai dáu vão khác dành cho môt 
hoat dông hay cnôt chtidng trình não dá, vã môt bén 1à két 
quá dáu ra hay cãi dá Iàm dttgc. Các khoán ngân sách dugc 
công bô dita vào ntôt stt hón hqp các nhân to tiên mat, chi 
thu dón tich (accual), chi phi co hôi (opportunity cost) vã chi 
phí quóc gia (national cost), sti kêt hqp các nhán t6 này có 

thë thay dói nãni này qua nãm khác. Vi vây viêc phân tích 
ngàn sách cán doge, tiên hành thân trong. 

Chinh sách thuê : Có thê cd ích n6u chúng ta mó dâu 
bàn luãn v i r.hính sách thuê bàng cách Ictoc lai ngán gqn các 
dâc diêri cúa hê thóng thu ó Xingapo. G ,c só líêu tài chinh 

144 



cho 1990-91 trinh bày à báng 1 lã co sê cho doan tdm lilgc 

ditai dây. 

1) Ty lê tóng thu so vdi GDP 33,27% cho 1990-91 lã khá 
cao, nhiát lã khi so sánh vdi chi cila Chính phü (19,8% cia 
GDP nám 1990-91). 

2i Tiên thu bàng thua (15,77% cúa GDP) chiam chita Mn 
môt nica cüa tdng thu. 

Không gióng nhit ti lê giüa thu vã GDP, ty lê gitta thua 
vdi GDP à Xingapo tháp hon nhíêu so vdi binh quân cüa các 

nudc OECD (38,8% cüa GDP nãm 1990). Do dó, vai trò cúa 
khoàn thu ngoài thuê vã theo lqi nhuân kêt hcip Idn hon lã 

vai trò cúa tïên thua. Diêu này dân dan ba hê quà chính. 

Thú nhãt chính phü có khà nãng linh hoat to lôn trong viêc 

tao ra thu. Dac biêt, chính phú không càn dôc nhát dita vão 

thuê khi cân cd tiên thu bó sung. Thú hai khi phân tich tác 

dông kinh tê cüa co cáu thu dói vói viêc ãn dinh hoá, chi phí 

kinh doanh vã các dông co tiêt kiêni vã lao dông, sit quan 

tâni dac biêt dên tiên thu thuê sê cd thê không dày dü. Tác 
dóng cúa các khoàn thu theo quy dinh hoác không qui dinh, 
chính sách vói trudng hup giành dcipc dát dai, bán dãt (chü 
yau 1à cho thuê dài han), chinh sách dinh giá cúa các hôi 

dông do luôt dinh, các nguôn quy có tha dàu tu vã chi phí 
dê tao ra các quy dó, têt cá nhïtng cái dó dêu phài dttoc tính 
dên khi phán tích các tác dông kinh tê. Nhúng diêu trên cho 
thây ràng bán dói chiau thu chi ngân sách (hoác nhütng thay 
dói trong dó) thâm chi it có tác dung làm chi ó cd ích dê 
biêt phttcing hudng chung cúa chính sách thuê nhu thttìsng 
thãy. Thú ba, vil môt phân ldn tiên thu 1à thu til ípi nhuân 
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Báng 1 

Ti lê thuê so vdi các mãt khác 1990-1991 

Sô tiên (a) Theo ti lè Theo ti lè Theo i, 
Loai (trièu $ % cúa cúa tiën cúa 

Xingapo) T6ng thu thu thuê GDP (a) 

A 1 2 3 4 

1. Tting thu 21.636 100.0 211.0 33.27 

2. Thu thóng thditng 17.872 82.6 174,3 27.49 

3. Thu do bán 

tái sàn c3 dinh 3.764 17,4 36.7 579 

3.1. Bán dât 3.674 17,0 358 5.65 

4. Thu thué 17.872 82.6 1743 27.49 

5. Thu không 

do thuê 10.254 47.4 100,0 15.77 

5.1. Thu xi nghiêp 

vã tài sàn 7.618 35,2 74,3 11,72 

4. Thu thué 6.422 29,7 62,3 9,88 

4.1. Thuê thu nhâp 

vã I¢i nhu$n 10.254 47,4 100,0 15.77 

4.2. Thuê tài sán (b) 4.577 21,2 446 7,04 
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A 

4.3 T hué 

danh 

moa 

4.3 1, Th 

hóa 

h 4.32 r 

44 Th._!4 

qu6c 

45. Tem 

4.6 Các 1 

2 3 4 

nôi dia 

vao hàng 

dich .u 1.189 5,5 11,5 1,82 

uê hàng 2.859 132 27,9 4,40 

. dich vu 685 3,2 6,7 1,05 

ué xe ô tô 1.525 7,0 14,9 2,35 

» U diCh 

te 357 1,7 3,5 0,55 

561 2.6 5,5 0,86 

oai khàc (c) 719 3,3 7.0 1,11 

Gidi thich 

Tóng thu Thu thôr,g thUÓng + thu do hán tài sán cô dinh 

Thu thông thUdng - thti thué + thu khôrng do thué. 

Cltú thtch 

(a) GDP nám 1990 lá 65.024 triëu $ Xingapo 

(b) Bao gôm thuê bàt dgng sán vã thué dánh vão bât dgny sán 

ngudi dá chêt (estate duties) 

(c) Gôm thuë dánh vão các. cô háu trong gia dinh, công nhãn nUdc 

ngoài vã các thuê !inh tinh khác. 

NgUÚli : 

Tinh theo IMF. Government Finance Statistics Yearbook 1992, 

tr 475-478. 
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vã til vón dàu tu, vã vi môt phân ldn ti n thu til vón dâu 
tu lai lã til vón dâu tu d nudc ngoài nên viêc quán ly thân 
trgng võn dâu tti vã sui vüng manh líên tuc cúa hê t.hóng tài 
chinh quõc té hiên thòi lã ván dê sõng càn dõi vdi su vitng 

manh tài chinh cüa Xingapo. 

Só du ngãn sách thuông xuyên cúa chính pliú có nghia lã 

chinh phú Xingapo tích luy dugc tài sán. Só tài sàn này tãng 
til 107.300 triêu $ ngày 31-3- 1992 lên dén 121.500 triêu $ 

ngày 31-3-1993 (Tài liêu ngân sách 1993, tr. 85). Só tài sán 
này có thê trái vdi tõng chi vã thu hoat dông (operating 
revenue) udc ludng cho tài khoá 1993 (Tóng chi 15 500 triêu 
$, thu hoat dông 17.200 triêu $). Só tài sân 1993 tuong duong 
vdi 162,1% cúa GDP 1992 cúa Xingapo. Só ngoái tê dei trìt 
chinh thttc gia tãng til 17.917,9 triêu $ nãm 1982 lên dên 
65.788,4 triêu $ nãm 1992 (Công hoà Xingapo, Bô Thõng kê, 

1993, báng 12.4, tr. 223). Ngoãi ra, sõ du tích luy ceia Quy 

du phòng Trung ucing (CPF) lã 51.526,9 tríêu $ vão cu6i nãm 
1993 (Công hoà Xingapo, Bô Thõng kê 1993, báng 12.15, tr. 
233). 

Tuy nhúng só liêu trên déu lã con sõ tóng chá cltua phái 
lã con só tinh (net), chúng ván chúng minh rãng viêc quán 
ly thân trong nhttng khoán du thiia to ldn dó lã chuyên sõng 
còn dói vdi phúc lqi kinh té vã xá hôi sau này ceia các cu 

dân sõng trên dát nudc này. 

Trong bói cánh này, môt su phát triên co chê quan trong 
vã có khà nãng ânh huông sâu rông lã Dáo luât vê chúc vu 

tdng thõng dân cú (EPL) t9iic hiên til 30-11-1991. NguBi ta 
dãt ra các tiêu chuán cân thiét dê duclc chi dinh ra tranh 
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chúc tóng thông sao cho lúc này chi còn vài tram cá nhân 
cá dú tíêu chuán. Theo dáo luât EPL tóng thông co hai quyên 
luc vê tài chính chú yëu. Tóng thông dtigc quyên phú quy6t 

ngân sách hàng nãm cúa các co quan theo luât dinh cüa 

chính phü vã các cóng ty quôc doanh chá chôt nêu nhu các 

ngân sách này bôn rút tiên tii sô tiên dti triz tích luy dtigc 

trong các nhiêm ky chính phú truóc (hiên nay dinh nghia vê 

dti trii có phàn nào mo hõ). Tóng thông cüng có quyên kiëm 

tra ky càng vã nêu càn thiêt phú quy6t bât cú khoá.n chi lón 

nào cüa môt co quan theo luât dinh hoãc môt công ty quóc 

doanh. Quyên hic vê tài chính t hú hai cho phép Tóng thông 
có thë phü quy6t các quy6t dinh bó nhiêm vào các chdc vu 

chá chót trong bô máy nhà ntiÓc trong dó có các chtic vu 

liên quan dën phuong diên tài cltinh. 

Luât EPL không câm doán sïi dung dii trii nhung dói hói 

có sti tán thành cúa Tóng thông t.ruóc khi có thë làni dtiuc 
diêu dó. Diêu này cho thây Tóng thông không có bât ky' 

quyên giám thi trtic tiêp não dói vói thành phân cüa khu 
vtic rhà nuélc mãc dìi Tóng thông vân có th< ánh htiôjng 

thông qua quyên phü quyët. Tuy nhiên, luât EPL nhàrn ngãn 
chãn viêc thoát ly quá xa nhüng qui dinh hién có dói vói khu 
vtic nhà nuóc, trong dó có viêc hâu nhu chi y° lai vão (,o chá 
quy dti phòng quóc gia dê cung cãp báo hiëm xá hói 

3) Nãm 1990-91, tiên thuê thu nhâp vã lqi nhuân chiêm 
44,6e%, vã tiên thuê nôi dia dánh vão hàng hoá vã dich vu 

chiëm 27,9% cüa tóng s6 tiên thu thuë. 

Vi thuë mâu dich quóc tê chá yêu dánh vào các màt hàng 
tiêu dung nhu bia, vâi s(.si vã thuóc hút nên chúng phái ducic 
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xem xet cung vffi thuê nôi dia dánh vão hàng hoá vã dich 
vu. Ilai Toai thue này két hop c:hiêtn 33,4', cúa thu nhâp 
thuê. Múc chénh Iôch không ldn. dac biôt t.hué thu nhâp cúa 
cõng ty, nià mõt phãn cd th6 dupc chuyèn cho ngi si ti(,u 

dúng gánh chiu hàng cách nang giá, chiêm khoáng hai phân 
ba tién thu chué thu nhâp vã I(.ji nhuân ; ti Iõ ttiong úng d 

các nudc OECI) vão khoáng mõt phàn nãm. Do dó, vdi inúc 
thu nhâp cao d Xingapo, vai trõ ceia t.huê dánh vào thu nhâp 
vã 1qi nhuân nhãt là thuê thu nhâp cá nhân không thë coi 

nhu quá không cân bàng. 

4) Thuë xe hoi chim 14,9'4 cúa tóng só t.hu thuê nãm 
1990-91. Nêu các loai thu(,' khác phu thuóc vão xe hoi nhii 
thuê hàng hoá dánh vào xãng dàu eúng tính gôp vào thi tám 
yuan trong cúa thuê xe hoi cõn lón hon núa. 

5) Trong niuc "các thú khác" chiëm 77, tóng s6 thu thuê, 
s8 thuê thu cúa các cõng nhán mude ngoài rât dáng kê. Trong 
truèing hpp này, chính phú không chi dát ra dinh múc t6ng 
quát má cõn quyêt dinh phàn cúa các nguôn thu khác nhau 

vã thu tién thuê. 0 bâc luong thãp nhát nhu công nhân xây 
dung vã cõ hãu gái, thuê dánh vào công nhân nudc ngoài 
vugt quá cá dông Ittong cúa ho là chuyén bình thuòng Viéc 

qui dinh giá cá dugc sti dung dê phân chia nhân cõng nhung 
cá cung lãn cãu déu chiu sii kiêm soát. 

6) Xingapo không dánh thuê xuát kháu. Thuê nhâp chá 
yêu dóng khung trong các sàn phám rudu, thuóc hút, xe hoi 

vã các Ioái khác nhu vái sci, my phám vã sô-cô-la. Do dó, 

khác vói nhiêu nudc khác, thuê nháp khàu chi dóng môt vai 

trõ tói thiêu trong các dông co tài chính. 
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7) Xingapo không dánh thuê vào ti(,n Iãi thu duos nhn 
bán tài sán (Capital gain taxes). Thuê duy nh;it danh vào tài 
sán 1à thuê dánh vão tài sán cúa ngtiii chêt iestatc duttes) 
nhung khoàn thu này không dáng kë. 

Viêc dàt ra thuê hàng hoá vã dich vu (GST). 

Thuê GST sê dtidc dãt ra til 1-4-1994 v<ti thuê sus t. 3". 
GST 1à môt loui thuê giá tri gia tãng (.V AT ) áp dung vói tát 
cá các mmt cúa sán xuãt và phân phói. Tuy nhiên do nutc 
mién thuê cao (vái doanh só til 1 triéu $ trn xuóng dtíoc 

min thuê, nht.tng do d(j, ngibi ti khóng cá quvCn dói hoàn 
lai só thuê inputO dá trá cho ngudi cung càp háng cho ho 
trtióc dó), chi có 20e4- só nhà kinh doanh sê phái chiu toai 

thuê này. Dièu này sé biên GST thành môt thú thuê hàng 
hoá dich.vu phúic tap vói nhiéu dac diêm. 

Viêc dua ra thuê GST ]à dê an khóp vdi nhiëu thav dói 

khác trong hô khóng thuê. Trong só nhïing thay dói quan 
trong nhát cá viêc giám thuê thu nhâp cóng ty ti-( 30 xuõng 
cón X7e/ ; thuê suât thu nháp cao nh:it til 33'a xuông côn 
3014', cá hai thay dói này sê cd hi('u lttc kê til imm tính thuê 
1994. Các biên pháp thuê khác g'(-)m cá viFêc tang tiên ctlu tê 
cá nhãn til 2000S lên 3000$ ; giám thuê thu nhâp hring nam 
vói múic giám biën dói theo tinh hinh. Thco wic tinh cúa 
chính phú, nhiing thay dói trên dãy vê thuê thu nh;ip cá khá 
nãng làm giám bút ty lê các hô chiu thuê thu nháp tii 90'4 

xuóng cón 50'4. Vi Xingapo sii dung thuë thu nháp vão nhiêu 
muc tiêu xá hôi - kinh tê nhu tio dông co thuc dáv phu mi 
dü tiêu chuàn cá thêm con ; chãm sác ngucii giã, tang qua 
cho các hôi thiên dá dugc chuón v ; viéc phán biêt các thuê 

(*) Thuê input là thuê do bên cung câp hàng t,nh v8, figá mua (ND). 
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suât thu nhâp gitia các công dân, dân th>ièing trú vã nhtng 
ngviii khác, viêc giâm bdt só ngitèsi chiu thuê thu nhãp cüng 
nhu viêc ha thàp thuê suãt sê làm giàm bdt hiêu quá cüa 
các muc tiéu trên. 

Thuê GST du kiên sê làm tãng phãn cúa thuê dánh vào 

hàng nôi dia vã dich vu trong khi làm giâm bdt phãn cüa 
thuê thu nhâp. Diêu này cd khá nãng chuyên toàn hê thóng 
thuê theo phudng hudng luy thoái. 

Nó cnng có khá nãng làm tãng chi phí dê diêu hành vã 
thtuc hiên hê thüng thuP. 

% 

Thuê GST cnng có nhïtng hê quá quan trong dói vdi viêc 
tài trg cho bào hiêm xá hôi d Xingapo nhu viêt ô phàn V. 

Vdi thuê GST, ngày nay Xingapo có hai sác thuê cd co sã 

rông rãi cu thê lã thuê thu nhâp vã thuê tiêu dìing. Vi cá 
hai loai thuê này dêu có tiêm nãng tao ra nhüng khoân thu 
ldn, chính phú có dü diêu kiên dê dáp ting sti chi tiêu gia 
tãng nêu nây sinh môt yêu cãu nhu vây 

Vai trô cúa các dông co thúc dây báng thuê. 

Nhu có thê trông doi ô chiên lugc kinh tê cúa Xingapo 
vã à vai trò cúa nhà nutre, Xingapo ván theo duói môt chính 
sách kích thích tich ctic vê tài chính. Ngoài các dông co thúc 
dáy nàm trong dao luât Dông co mó rông kinh t.ê (mién thuê 
thu nhâp), còn cd nhüng yêu tó kích thích ghi trong Luât vê 
thuê thu nhâp. Môt s6 dông co kích thích trong thuê cnng 
có trong các hiêp udc mién dóng thuê hai 1ãn mà Xingapo 
dá ky vdi các nade khác dác biêt trong các hiêp udc ky vdi 
các n>idc xuát khâu lón. Xingapo dá tham gia vão các hiêp 
dinh hão dám dàu tu vdi các nudc nhu My, Dúc, Anh, CHND 

Trung Hoa vã Sri Lanka. Môt hiêp udc nhu vây vdi Án Dô 
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dang dtigc xem xét. Ngoài Úy ban Phát triën Kinh tê (EDB), 

Úy ban Phát triên Thtiong mái (TDB), Só Tiên tê Xingapo 

(MAS), Üy ban Diên toán Qu6c gia (NCB) vã môt só co quan 

khác dá tró nên tích ctic trong viêc ban hành vã theo dói các 

chính sách kích thích trong thâp ky 1980. Trong nhïing nãm 

mói dây, ngubi ta dá chuyén htióng sang viêc thúc dáy các 

hoat dông liên quan ngành dich vu ó bên lê. Còn có nhting 
chính sách khuyën khích khác quan trong nïia cheia dtigc 

viét thành luât nhting dá dtioc các co quan liên quan diên 

dat ra bàng các quyêt dinh hành chính hoâc chính sách. Nhti 
vây, ó Xingapo nguèii ta cüng dá áp dung quyên hành tuy 
tiên dáng ké trong viêc ban bó các chính sách khuyën khích. 

Các luât lê chi phói viêc gia nhâp vã hoat dông cúa các 

xí nghiêp ntióc ngoài ttiong dói thoài mái, loai trìi vài trtièing 

hqp nhu ngành ngân hàng lê nôi dia. Tiéu chuán chinh dé 

gia nhâp lã sti dóng góp dáng kê vão nên kinh tê vã stt kiên 

trì vói chinn lticic kinh tê. Viêc hôi huong vôn, vã viêc gïii vê 

ntióc lqi nhuân vã các khoàn thu nhâp khác dêu dtigc phép 

má không có nhíing han chë vô ly não. Không cân phài có 

sti thoá thuân cúa dia phtiong, hoãc sti chuyën giao công 

nghê hoãc các yêu cáu khác. Viêc các hãng ntióc ngoài vay 

tiên cúa các nguôn trong ntióc cüng chi bi nhüng han chë 

nhó má thôi. Tuy nhiên, dàng lao dông ngoai qu6c phài chiu 
sii diêu ph6i. Cüng cd nhting han chë vê ty lê só có phân má 

các thtic thë ngoái quôc cd the nám à các công ty cd tên 

trong danh sách ó Só giao dich chúng khoán Xingapo. 

Diêu quan trong lã phài công nhàn ràng chính phú 

Xingapo dá rát kêt quà trong viêc coi các biên pháp khuyën 
khích bàng thuë chi nhti lã môt nhân tô cúa toàn bô mói 
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truèing kinh doanh vã coi các biên pháp khuyên khích dó nhtt 
lã nhãng tín hiêu thông báo cho các nhã dâu tu biêt noi nào 
lã noi má công súc vã chính sách cúa chính phú sé tâp trung 
vào. Chính phú còn có môt chuong trình dánh giá biên pháp 
kích thích truóc vã sau khi ban hành. Nhu thê, trong khi 
các biên pháp rãt lã dê dãi thoãi mái tr. ên giáy tò thi trên 
thuc tê, nhièu tiêu chuán khát khe dugc áp dung khi ban b6 

chúng, dãc biêt còn phái xem liêu xi nghiêp dugc nhân sti 
khuyén khích dó có giúp dugc nên kinh té dát tói múc cao 
hon không. Viêc dánh giá biên pháp kích thích sau khi ban 
b6 ra góm các loái chính sách "chq chiêu" có hiêu hic theo 
dó chính phú rút lai các biên pháp kích thích sau môt thói 
han nào dó vã dua ra nhúng biên pháp kích thích mói dê 
dáp úng nhu cáu vê nhúng noi thích hqp mói dá nhân thúc 
dugc. Diêu này phii hqp vói chiên lugc kinh tê cúa Xingapo 
yêu càu thtièsng xuyên phái khuãy dông các hoat dông vã dân 
chúng lén 

Vê các chính sách khác có tác dông dên môi truèsng, viêc 

cái cách các công só dá dugc dê câp dên Ngoài ra, cán luu 
dên các diër sau dây. Truóc tiên, chính phú dá nhãn manh 

vào nhiing dàu tu thích hop vã có lqi trong viêc dão tao tay 
nghê, nhát lã huãn luyên vê ky thuât. Viêc thuìsng xuyên 
nâng cao tay nghê ky thuât có nghia lã Xingapo không thé 
chi phát triën khà nãng leo lên các bâc thang công nghê, 
môt viêc làm thiêt y4u trong lúc các dãu thú dang duói kíp, 

má càn mang lai môt khâ nãng thiic sti dê khác phuc tinh 
trang phu thuôc vê công nghê bao hàm trong múc dó áp dão 
lón lao cúa các xí nghiêp ngoái quóc trong nên kinh tê. Diêu 
này lã chú ch6t, nhât lã vê trung han vã dài hán. Nhu vây 
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lã vi viêc toàn câu hoá dá rút ngán di nhi u thôi gian má 
môt dia diëm có thë duy tri diigc lqi thë canh tranh cúa nó 

trong môt hoat dông nhât dinh. Mãt thú hai liên quan dën 
quyên han cüa công doàn. Nãm 1968 Xingapo ban hành haí 
dao luât 1ao dông quan trong han chë nghiêm trong quyên 
han cüa công doàn thuong Itiong vê các ván dê kinh tê. Trong 
khi dáo luât vê Thuê muón nhân công cát bôt quyên cúa 
công doàn duõc thtiong liigng vê các khoán phúc 1qi thi dáo 

luât vê Các quan hê công nghiêp (súa dói) làm cho các vân de 
nhti tuyën dung, dê bát, sáp xép lai, thuyên chuyën, giám 
bdt vã sa thái công nhân, dãc quyên cúa ban quán tri v. v... 

không còn lã môt phàn dê thilcing lugng vdi các công doàn 
núa (Yoshihara, 1976, tr. 32-33). 

Trong môt công tranh mqi dây, Asher kêt luân ràng các 
chë dó khuyén khich bàng thuë à Xingapo dá dat doge kêt 
quà toàn diên nhung do s6 co quan liên quan dën viêc dê 
xuát vã thtic hiên các chính sách khuyén khich gia tãng, vi 

hê thóng chính tri dá già dân hon vã vi các liên minh vê 

phân phôi dá bát ré nên cân chú y nhiêu hon dén tính trong 
sáng, viêc công khai vdi dân chúng vã khâ nãng giái thích 
(1992, tr.126-127). Ke"t luân này dác biêt phii hcip vi rô ràng 
lã không có triën vong gi lã chë dó khuyén khich bàng thug 
sé bdt tích ctic di. 

Chinh sách chi tiêu : Chính sách chi tiêu dia chínl phú 
Xingapo có nhüng dãc diëm chü yëu sau dây. Nó nhàm gii 
cho chi tiêu cüa chính phü à múc thãp. Do dó chi tiêu dia 
chính phú công vdi só tiên cho vay tinh dá giâm tii 35,89% 
cúa GDP nãm 1985-86 (IMF, 1993, tr.475) xuông càn 22,21% 
cúa GDP nãm 1990-91 (báng 2). Chi tiêu cúa chính phú theo 
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dàu nguôi nãm 1990-91 lã 5. 340 $ (báng 2). Càn nhãn mánh 
ràng nhüing con sõ trên chi tiên quan dén khu viic chính phú 
nói chung vã trong dó chi nói dén khoán cho vay tính vã cho 
không cho các co quan theo luãt dinh vã các co quan khác. 
Thd hai, trong phãn chia só tiên chi, nguèli ta dành uu tiên 
cho qu6c phòng, giáo duc vã các dich vu kinh tê. Do vãy, 
nãm 1990-91 chí tiêu cho quõc phông vã trât tu an ninh công 
công chiem tõi 6,02% cúa GDP (báng 2). Ngay cá nhtt vây 
cting vãn chila nói hét duoc múc dó cao cúa chi tiêu quõc 
phàng vi d Xingapo, dàn ông phài làm nghia vu quõc gia 
trong haí nãm riiõi. Tiên trà cho ho thãp hon giá ô thi 
tnièing. Tuy nhiên, viêc huãn luyên quân su vân dugc chính 
phú coi nhu lã môt bô phân càn thiét cúa công viêc xây dting 
dãt nttóc, chuãn bi cho dân sãn sàng duong dàu vói các thuc 
té kinh tê, xá hôi vã chính tri ô Xingapo. Trong nãm 1990-91, 
chi tiêu cho giáo duc ttiong duong vôi 4,34% cüa GDP trong 
dó giáo duc tiéu hoc vã cãp hai nhân duos ty lê trq cãp lón. 

Chinh phú dành tra cãp lán nhât cho giáo duc cãp ba ô múc 
75% cúa chi phí (chi phí bién dông). Vbi nhiêu hoc bõng, khà 
nãng có diêu kiên di hoc không phàí lã môt vãn dê lón ã 

Xingapo tuy diêu này cd thé thay dói. Nhãn manh vào giáo 
duc lã ntôt phàn cúa công viêc phát triën nguón nhân ltic 

vã nó nhàm cho phép cãu trúc lei vã nâng cãp nhanh chóng 
hoát dông kinh té ú Xingapo. Chi phí cho dich vu vã công 
viêc kinh té tuong dtiong vói 3,63% GDP 1990-91 (báng 2). 

Thú ba, chi tiêu cho y tê, hão hiëm xá hôi vã phúc lgi gii`i 

ô múc thãp, vã nguài ta nhãn manh vào su cung cãp cúa cá 
nhãn hoãc gia dinh. Diêu này thtic hiên duoc nhci cd stt can 
thiêp rông rãi cúa chính phú vão cá bên cung lân bên càu 
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Báng 2 

Mtic dô vã thành phán chi tiêu 
cúa Chinh phú 1990-1991 

Chi t(nh Tinh theo t y I cria 

Loai chi s6 tièin theo d$u 

(tri@u S $) nguài (a) T6ng chi GDP (b) 

(S $) c$ng cho 

vay 

A 1 2 
3 

4 

Tóng chi 
1 Tóng chi c¢ng 

cho vay 14.444 5.340 100,0 22,21 

2. Tóng chi 14.223 5.238 98.5 21,87 

2.1. Chi thông thiiàng 10.867 4.017 75.2 16,71 

2.2. Chi vão 

tàí sán có dinh 3.356 1.241 23,2 5,16 

3. Cho vay tinh 221 82 1,5 0,34 

Chi theo 

ch 1c nãng (c) 

4. Dich vi, cóng cíjna 897 332 6,2 1,38 

5. Quóc phóng, trt 
an ninh công công 3.915 1.447 27,1 6,02 

6. Giáo dyc 2.825 1044 19,5 4,34 

7. Y tê 652 241 4,5 1,00 
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A 1 2 3 4 

8. Mo hiêm xã hái 

vã phúc Iqi 300 111 2,1 0,46 

9. Nhà à vá phúc Iqi 

ci3ng dông 1121 414 7,8 1,72 

10. Công vii3c vã dich vu 

kinh tê 2.362 873 16,4 3,63 

11. Irá lãi cho n4 

cúa Nhà nUdc 

Chi trá theo 

Zoai kinh te tc) 2.021 747 14,0 3,11 

12. Chi cho hàng hoá 

dich vu 7.193 2.659 49,8 11,06 

121 Lddng 3780 1.397 26,2 5,81 

13. Tro cap vã các vu 

chuyên giao khác 1.653 611 11,4 2.54 

Ghi chú: 

(a) Cán cú vão dân s6 các công dán vã dân cu trú thuàng trú 

2,705 triiru nám 1990. 

(b) GDP nãm 1990 tUdng dudng 65.024 trìëu $ Xingapo. 

(c) Gôm cá tién cho vay tinh Các chi tiêt cá thê không cgng thành 

t6ng s6 vi mc3t s6 muc da không dUoc ghi vão. 

Nguón: 

Tính theo IMF, Government Finance Statistics Yearbook, 1992, 

Washington, DC: IMF, 1993. 

Republic of Singapore, Department of Statistics, Yearbook of 

Statistics 1992, Singapore 1993, Table 2.1, p. 29. 
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vê chãm lo súc khoé. Muc tiêu lã dinh giá dich vu y të càng 
sát vái giá kinh tê thiic sii càng tót vã cd sti cung cãp cho 

nhíing nguài túng thiéu nhãt. Két quâ lã chi tiêu cifa chính 
phú cho y tê dã giam til 1,64% GDP nãin 1981 xuóng còn 

1% nãm 1990-91. Liêu sti giàu có, sti hoá già nhanh, tubi 
thg kéo dài vã viêc thuong mái hoá khu viic y té dác biêt rõ 

ràng ké tu giïia thãp ky 1980 có cho phép chiêu huâng này 
tiêp tuc hay không lã diêu còn phâi chis xem. Su lua chgn 
khó khãn giüa công bâng, hiêu quâ, khâ nãng có diêu kiên, 
nhu càu vê y tê còn dang à phía truôc. Ván dê bâo hiém xá 
hôi dugc bàn dên à phãn V. . 

Thú tu, ké til cuói thâp niên 1960, cung cãp nhà n công 
công chãt lugng cao hgp vbi khâ nãng nguôi mua vãn lã môt 
muc tiêu cúa chính phú Xingapo. Vê mãt này chính phú dá 
dat tháng lgi nói bât. Chính phú dá mua dugc dãt vói giá 
thãp hon giá thi truèsng nhting cho d6n gán dây ho vân dë 
lai cho dãn chúng dãt dai dó vói cái giá thãp dó dông thèsi 

bâo dâm sao cho Ban Nhà à vã Phát trinn (HDB) vã các co 

quan tuong tu dugc huãn luyên vê công tác quán ly vã có 

chuyên môn thông thao dd xây dung nhà cúa chãt lugng cao 
vôi giá tuong dôi thãp trên qui mó 18n. Chuong trinh cúa 
CPF (Quy Dti phàng Trung uong) cung cãp phuong tiên cho 
quâng dai dãn chúng dê mua dugc nhà cúa nhà ntiác ; vã 
tính chãt tâp trung hoá cúa chuong trình có nghia lã ty lê 

không trá dugc tiên mua chiu lã không dáng kê. Chuong 
trinh CPF cúng sãn sàng cung cãp khôi lugng lón dú kiên 
có thé sii dung cho công viêc thiét kë xá hôi vã kê hoách 
hoá kinh tê. Trong núa dáu thâp kk 1980 khi chuong trinh 
xây dung nhà õ cúa chính phú dang mau chóng mó rông, sd 
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tiên cho vay tinh lã môt muc chi quan trong (chiém 8,67% 

GDP 1985 - 1986). Nhung do chuong trình ngày nay ha thâp 
xuóng vã do viêc duyêt lai cách dinh giá vã các thü tuc thanh 
toán cúa HDB, nên s6 tiên cho vay tinh dá giám di nhiéu, 
chi chiém 0,34% GDP nãm 1990 - 1992. 

nãm, mác dii ke tii 1968 chinh phú vân có môt s6 

du ngân sách chung vã môt s6 no nuóc ngoài không dáng 

kë (chua dén 0,04% cúa tóng s6 du no nãm 1992), s6 tiên 
chi trà lãi nãm 1990 - 1991 tuong duong vái 3,11% cüa GDP 

hoãc 14% cüa tóng s6 chi công vói s6 tiên cho vay tinh (báng 

2). Nd trong nuóc r_üa Xingapo dá tãng tii 19.855,7 triêu $ 

nãm 1982 lên Mn 67.228 triêu $ nãm 1992 (Republic of 
.Singapo, Department of Statistics, 1993, Table 13.5, p. 254). 

S6 công trái này doge phát hành chü yéu lã dë dáp úng yêu 

càu có tính pháp dinh cüa các co quan tài chinh trong dó cd 

CPF. Thi c vây, hàu hêt tài sán cúa CPF (51.526,9 triêu $ 

tính Mn cuói 1.992) nàm trong các chúng khoán cüa chinh 
phü. Chính phü dén lugt minh lái dem dàu tu s6 v6n này 

trong nuóc vã ngoài nuóc mãc dìi nhüng chi tiét này không 
công bó công khai. 

Thú sáu, nãm 1990 - 1991 luong chiém 26,2% tóng chi 

công vôi tiên cho vay tinh hoãc 5,81% GDP. Chinh phü coi 

viêc thu hút dugc nhân liic cd trình dô cao vê ky thuât vã 
nghê nghiêp lã diêu thiêt yéu. Chính phü sán sàng dành cho 

ho sii dên dáp xúng dáng. Dóng thdi, nãng suát, thành tich 
vã hanh kië m cüa ngudi công chúc dugc theo dói chát chê 

dê bà.o dam hiêu quá vã giàm dén múc tói thiéu nhüng vân 

dê tranh cháp gifia giám d6c vã nhân viên. 
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IV. XÍ NGHIL-'P NHÀ NUOC VÀ VIÉC TU NFIÂN HOÁ 

Nhu dá nói, các xí nghiêp nhà nuôc vàn giú môt vai trò 
rông lôn trong công cuôc phát triên kinh té ó Xingapo. Nhu 
Tân dá lâp luân "..... kë tu thãp niên 1960, các úy ban pháp 
dinh vân giú môt vai trò xúc tác trong viêc chia múi nhon 
vào nhìtng hoat dông mói vã chi ra nhttng httáng chü yéu 
trong chính sách phát triën cüa chính phú dê khu vuc tu 
nhân dí theo" (1992, tr. 13). 

d Xingapo có hai loai xi nghiêp nhà nuôc, dó lã các úy 
ban pháp dinh vã các công ty ràng buôc vào chính phü 
(government-linked companies) (GLC). Các üy ban pháp dinh 
lã nhttng to chüc tu tri dugc thành lâp do các dáo luât cúa 
Nghi viên eu th6. Quyén tu tri cúa ho cho phép ho cd sti linh 
hoat lôn hon trong buôn bán. Mói dây, Só Thu trong nuôc 
(The Inland Revenue Authority), noi thu thué thu nhâp, thué 
tài sán vã các loai thué truc thu khác dá dói thành môt co 

quan pháp dinh. O Xingapo, hàu hêt các dich vu vé ha tàng 
co só, vê quàng cão vã dich vu ldi ích công công (cung cãp 
diên, nuôc, vân chuyên v.v,.. - ND) dêu do các co quan pháp 
dinh này cung cà.p. Trong khi ho dugc quyén linh hoat trong 
quán ly, ho ván chiu sul kiëm soát cüa môt nhóm nhô nhân 
vât. 

Hoat dông cüa các úy ban(*) pháp dinh dugc bó sung bàng 
các GLC, các GLC lái thuôc só hf u cúa ba công ty me lón. 

(*) Chú thich cüa ngUÒi dich : Thuàng các công ty dich vu 10 ioh công 

cOng (diï;n, nudc, vn tái v.v...) do dáo Iudt qu6c h$i I$p ra v&n goi là Statutory 

companies. à tài liou này dè ng tÚ board hoãc authority nên tám dich 1à iiy 

ban. 
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Dó 1à Temasek, Singapore Technologies and Ministry of 
National Development vã MND Holdings. Các GLC cúng 
chiu su kiëm soát cúa môt nhóm nhô. 

Sáng kiên mói dây cüa chírh phú phát triën môt nên kinh 
té dói ngoái dang duác các üy ban pháp dinh vã GLC dán 
dàu. Dôc biêt, Singapore Technologies, Keppel Corporation, 
TDB Holdings vã Singapore Telecom ván tích ctic mó rõng 
hoát dông ra ntióc ngoài, nhicu khi hop tác vôi các hãng 
thuôc khu vtic tu nhân. Ngoãi ra, các xí nghiêp nhà nuôc 
không han ché hoat dông vão môt linh vuc nhãt dinh não ti 
du nhu công ty Singapore Technologies hgp tác vói nhttng 
công ty khác dê diêu hành môt hê thóng nhà ãn cho gia dinh 
(family-dining chain) ô kháp 10 nubc (Straits Times, 
Singapore, Oct, 27, 1993, tr. 40). Phát triën hát dông sàn( ) 

cüng 1à môt huóng di dugc các GLC vã üy ban pháp dinh 
kinh doanh ra nuôc ngoài ua chuông. (à(, üy ban pháp dinh 
vã GLC có nhiêm vu tiêp thu cnng nghê vã trô thành dói 
trong cúa các xí nghiêp da quôc gia. Ho cúng dán dâu trong 
viêc thúc dây sü dung ky thuât tin hoc, khoa hoc vã công 
nghê tíên tiên t.hông qua nghiên cdu vã phát trien (R and 
D). 

Chính phú ván duy trì tres câp cho cac xí nghiêp thuôc 
khu vuc tu nhân â müc tói thiëu vã dát. ra nhïing tiêu chuán 
cho ho de không nhüng duy tri dugc mà cdn nâng cao hon 
khá nãng canh tranh quóc tê cüa Xingapo Dóng thôi, tiêm 
nãng gia nhâp thi trtlèing trong nuóc vã các chính sách diêu 

(*) Phát triên bát dông sán (property developnient): Xây dung hoãc cài 

tao nhà cúa, cng só v.v... dê nâng thêm giá tri rio dast dai dUdc xây dung 

(ND). 
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ph6i ván dugc sáp xêp sao cho các xi nghiêp thuôc khu vuc 
til nhân cd thé thu duoc múc loi nhuãn cao càn thiêt cho 
viêc nâng cáp. 

Dê tài Công-tu hqp doanh vã ttt nhân hoá cúng dá dugc 
tranh luân à Xingapo. Nhung til nhân hoá lã môt tìi ng(i co 

dãn vã pháí có môt loat các múc dó khác nhau kèm theo tìi 
ng(i này. Xingapo dá nhân manh vào viêc thu hôi chi phí, 
phi sú dung (user fees), công ty hoá vã giái thé bô phân t.úc 

lã giái the má khõng rài bô quyên kiém soát dôi vái môt sô 

ünh vtic. Chtiong trình tu nhân hoá cúa chính phú dua ra 
trong bán Báo cão cúa Üy ban Giái thé 1987 lã nhàm dé cho 
thi truong ch'ing khoán mó rông vã di vào chièu sâu. Nó 
cúng nhàm cho phép các nhà ky tri trung cáp ttiong dói còn 
tré trong bô máy chinh quyên cd thêm co hôí thãng tíên nhès 

dó giúp giú dtigc ho à lai trong khu vuc nhà nuóc. Nó không 
dti tính tu nhân hoá nhu lã môt cách trái rông các nguy co 

may rüi gán vbi viêc laia chon công nghê, thi truàng vã sán 
phám hoãc dé dita ra môt ly thuyët quán ly khác biêt. 
Chuong trinh này cúng không dti tính khuyên khích các hãng 
tu nhân trong nuóc. Trái lai các hãng này dugc khuydn khích 
nên hop súc vési các xi nghiêp cúa chính phú cá trong nuôc 
lân ngoài ntiàc. Cân nhãn manh ràng ô Xingapo thiêu sti 

thúc dáy rút v6n ra vi nhu ng ií do truyên thóng nhu thiéu 
tính nãng dông vê công nghé, it hiêu quâ hoãc bàn rút tài 
nguyên ngân sách ô các xi nghiêp nh nuóc. Thât vây các xí 

nghiêp chính phú ván tiêp tuc má rông qui mô hoat dông, 

vã só lugng xi nghiê ) chính phú cúng dang tãng lên. Vi s6 

lucing vã qui mô cãc xi nghiêp chính phú mó rông nên ngày 
càng có thêm yêu càu phái phôi hgp các quydt dinh vã hoát 
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dông cúa ho dó tránh môt thát bai vê kinh te" vi mó vã dë 

báo dàm ràng hoát dông cüa ho phìi hçsp vôi lqi ích vã muc 

tiéu cüa công chúng. 

Có thê lâp luân môt cách vïing chác ràng trong khung 
cánh Xingapo, chttcsng trinh tu nhàn hoá sê làm cho vai trà 
cúa chính phú thâm chí càn manh hgn vã mc1 rông hon. Só 

di nhu vây là vi có môt só dii cho toàn bô ngân sách, nên sõí 

tién do rút vón dàu tu ra khung càn thiêt dën giám thuê 
hoãc tãng chi: Trái lai, só tíên dó có thó dugc dáu tu trong 
nuôc hoâc ra nuóc ngoài. Vi viêc rút vón dáu til ó các xí 
nghiêp chính phú nhd Telecom, Síngapore Airlines vã các 

hãng khác thuìing chi tiên hành môt phàn nên nó vân cho 

phép chính phú duy tri dugc su kiêm soát cúa ho thâm chí 

cá khi só vón rút ra dá mang lai cho chinh phú quyên kióm 
soát lón hgn dói vôi tài chính. Néu só cúa cai này dugc dung 
dë hcgp 111 hoá tóng vón dàu tu trong khu viic nhà nudc thi 
theo thìli gian khu vtic nhà nuóc sé, trà nên manh hon. Dây 
cd thë là trumng hgp cúa Xingapo. 1)o dó, các xí nghiêp chính 
phú sê tiép tuc diêu chính su canh tranh dë báo dàm só lcsi 

nhuân thích dáng cho các xí nghiêp này, gán hiêu quà vái 

canh tranh quôc tê vã tini cách thitc hiên diêu dó thông qua 
su Iãnh dao hành chính vã chính tri. Lcii ich cüa nguòi sim 
xuát sê tiép tuc nhân duçic uu tiên hgn so vói loi ích cúa 

nguôi tiêu dìing. 

V. QUY DU PHÒNG TRUNG h ONG 

Các sáp xép do chinh phü úy t.hác dê cung cáp an ninh 
xá hôi é Xingapo góm cd Quy Du phàng Trung ugng (CPF) 
vã môt ch lgng trinh ciic ky han chë v(, su giúp dá cúa chính 
phü. Trong sô nhítng nuóc cd thu nhâp ao, Xingapo 1à nuóc 
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duy nhãt bám vào co chë quy du phàng ; các ntiác khác sú 

'dung kët hgp bâo hiém xá hôi, tro giúp xá hôi vã tro cáp xá 
hôi trong các sáp xêp ve an ninh xá hôi cúa ho. Chính phú 
quyët tâm tiëp tuc hê thông hiên có càng lâu càng tót. Song 

sii giàu có, sti chuyén tiëp nhân kháu hqc nhtt viec Ião hoá 

dân s6 nhanh chóng vã múc sinh dê thâp hon ti lê thay thë, 

vã nguyên vgng chính tri dti(.sc tham gia nhát là cúa nguài 
già có thé ânh htiông dáng ké dën kët quâ. 

Hê thóng CPF bát dâu ti nãm 1955 vã til dó dá phát 

trién dê tró thành thé chë an ninh xá hôi lôn nhát ú Xingapo. 

Thât vây, vbi thé chë này môt loat các chtiong trình dá dum 
dua ra nhti quyên só hitu nhà à, dàu tti, y të, nhiêu loái bâo 

hiém tâp thé theo kiéu trong thuong mai. Kët quâ lã co ché 

cúa hê thóng này dá trô nên ctic ky phúc tap. 

CPF dtigc tài tro thông qua dóng góp bát buôc cúa các 

chú nhân vã ngttèti làm công. Til tháng 7/1993 ty lê dóng 

góp lã 18,5% dói vói chú vã 21,5% dói vái ngucii làm công. 

Tuy nhiên các ti lê này có khâ nãng san bàng nhau ô ti lê 

20% vào tháng 7-1994. Ti lê cao nhti vây nhàm tao ra nhíing 
khoân tiêt kiêm bát buôc, dú dê dúng vão vân dê xây nhà 

à, y të vã các nhu càu khác trong quãng dcsi lao dông vã vân 

còn dú sïí dung cho quãng dèii vê huu. Vây má nãm 1992, 

só tiên binh quân càn lai cúa quy vôi tubi huu 55 chi là 

24.233$, không dú dê tài tro cho huu trí (Republic of 

Singapore, Department of statistics, 1993, Table 12.16, 

p.234). Tuy nhiên, hê thóng CPF không có biên pháp bâo vê 

chóng Iam phát hoãc dói phó vói truúng hqp tugi thp kéo dài 

hon múc binh quân. Chinh phú sê phâi kéo dài tubi vê huu 
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dën 67 theo hai buóc (tubi vê hitu hiên nay lã 55), de giám 
bót só nãm phái tài trd cho luong huu. 

Trong khi su chiêu c6 vê thue dói vói nhitng khoán quyên 
góp, nhitng khoàn Ipi túc dón tich cheia dugc trá, tài sán lên 
giá (nhitng khoàn dãu tu dudc chuán v nay lên giá'), vã nhüng 
khoán rút khòi ngân hàng có vê rông rãi, thi ti ]ê sinh lqi 
thát sti có mói trong quan tích ctic vói ti lê Chué thu nhâp 

dánh vào phãn thu nhâp chiu huê nhiêu nhãt(M). Nhu vây 

hê thóng thuê có tính lúy t.hoái. Tinh hinh này còn tãng hon 
nica khi thuê GST dtigc dita vào, lúc dó môt núa s6 hô sê 

khbng còn ducic hudng dãc án vê thué nica vi hq sê cháng 
càn phái chiu thuê thu nhâp Vi thu6 GST sé dán dên môt 
lân tãng giá it nhãt lã 3 17(,, thuê này sê cd tác dung nhu môt 
t.htí thué dánh vào tài sân cúa Quy Du phòng Trung uong 
CPF vi giá tri thât cúa nó sê bi giám di. 

Vi loi túc trá cho s6 du cüa quy CPF bi phu thuôc vão lãi 
suãt. t.uong dói ngán han binh quân mãc dú quy CPF mang 
tính chât dài han, lqi túc có thé bién dói nhu vây có nghia 
lã nhiêu khi ti lê thtic lãi chi gãn só khbng hoác âm, nhãt 
lã nêu nhin vào ró di chd cúa nguìii già cá. Diêu này có t.hé 

tác dõng bãt lui dói vói yêu cãu vê sti sung túc cúa xá hôi 

nêu trong chuong trinh. Cúng còn có mõt thuê ngàm dói vdi 

s6 du cúa quy CPF. Do có thãng du ngàn sách cúa chinh 
pltú nên phãn lón só du cúã cyyy CPF dugc dãu tu ra ntiôc,, 

ngoài r.hung ti lê thtic lãi cao hdn cüa s6 dãu tu này không 
duoc chuvón vê cho các thành viên cúa CPF. 

(*) Margina' rate: ty lê thuê thu nhâp má ngudi dóng góp thué phài trà 

cho các phân thu nhâp bi dánh thué nhiêu nhát (,D). 

166 



Diêu trên dãy cho thãy ràng hê th6ng CPF có nhìing muc 
tiêu rông hon 1à viêc cung câp bào hiêm xá hôi. Thông qua 
quy CPF, chính phú tim cách ánh htiông dên dttèing 16i tiêu 
düng vã tiët kíêm cüng nhu thiic hiên sii kíêm soát rông rãi 
vê xá hôi, chính tri vã kinh tê. Chính phú cúng hãu nhu y 

lai hán vão cá nhàn vá gia dinh dê cung cãp báo hiëm xá 
hôi. Nhu vây, hè thông CPF phü hqp vói triêt ly cúa chính 
phú Xingapo vê vai trô cúa nhà nudc. Quy CPF cüng cho 

phép có các chính sách kinh tê vi mô thân trong khi nó làm 
giám bót múc tiêu düng vã cho phép có sti phân ph6i thu 
nhâp dugc xá hôi mong mu6n. Múc thuê thu nhâp thãp hon 
nhà có báo hiëm xá hôi dugc nhà nttác hó tro cho phép có 

thë deo duói chinh sách thuê thu nhâp có khá nãng cánh 
tranh qudc tê. Song múc dên bão hiém cao có thé làm tãng 
chi phí cho lao dông dên múc dó mãt khà nãng canh tranh 
nhu dá xáy ra ô Xingapo trong nüa dáu thãp niên 1980. 

Hê thóng CPF Ià môt công cu linh hoát. Do dó, nêu chính 
phú quyêt dinh dia ra nhtng nhân t6 bão hiëm xá hôi vila 
phài thi hê th6ng này có thë sita dói de dàng de' thích úng 
vói nhttng nhãn t6 dó. Chiong trình bão hiëm y tê to lôn 

mang tên Chuong trình Medishield hiên nay chi bao dttuc 

môt nhúm bênh ; pham vi cüa nó düng lai ó tubi 70 ; tiên 
trá bão hiêm dia nó không phu thuôc thu nhâp má theo 
tubi ; phúc lqi han chê vê s6 lugng vã nó không có tính bát 
huôc. Viêc làm cho chuong trinh mang tính bát buôc, mó 

rông giôi han tubi cúng nhu só bênh báo hiëm dá có th6 dê 

dàng thtic hiên dtioc thông qua các thoâ thuân vê s6 tiên 
dóng hão hiém xá hôi. Nhà vây, CPF dá tao ra môt co só 

vúng chác cho môt chê dô bão hiém xá hôi phü hup hon dói 

vôi môt xá hôi giàu có. Chính phú dá tô ra có dâu óc thtic 
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dung vã cài tién cao mói khi có nhiing thách thtic dác biêt 
n6i lên vã cà trong trt ng hgp này ho cüng sê làm nhu vây. 

NHONG NHÂN XÉT KÉT LUÁN 

Bán báo cáo này dá phân tích vai trà cúa nhà nuóc trong 
viêc dua Xingapo ncii fên thành môt xá hôi giàu cá trong ba 
thâp kk. Nhà nuác dá cd môt vai trò rông lón trong khi các 
chính phú cúa ho ngày càng tâp trung vão kinh té. Xingapo 

là trong s6 nhüng nuóc Á châu dàu tiên cho phép sïi dung 
lãnh thó cúa minh làm co só sàn xuãt. Do dó nó dá cd thé 
lgi dung dugc làn sóng dàu tu lón Iao tìt ngoài vào, cu thë 
lã cúa My, châu Áu vã Nhât vào cháu Á. Nhà nuóc không 
nhting bào dàm cho các hoat dông kinh doanh da quôc gia 
có lgi nhuân cao má còn tiên hành tao dting dugc sti gán bó 
xá hôi vã chính tri giba các gibi lãnh dáo ; vã cd nhttng buóc 
di manh mê dê bào dàm ràng Xingapo dá chuãn bï cho giai 
doán hoãc múc dô phát trien tiêp theo. Trong quá tr nh, nhà 
nubc trông cây vão viec phát hiên ra vã lgi dung dugc nhting 
hoat dông vã nhüng linh viic mói. Diêu này dói hói phài có 
môt bô máy vach kã_ hoach vã thttc hiên to lón, hüng hâu 
nhiing có hiêu quá. Nhti dá dugc lâp luàn trong báo cáo, 
cüng vân nhüng chính sách vã vai trò nhà nune theo kiëu 
ãy dá thành công mãi dën nay ú Xingapo, cd thê dán tôi 
nhüng kêt quá trái ngugc duói nhiing diêu kiên khác nhau 
vã duói nhúng co cãu chính tri vã hành chính khác nhau. Vi 

Xingapo dá trô nên quen thuôc vói sti giàu sang cúa minh 
vã vi phúc lgi, trong dó cá báo hiêm xá hôi dày dú vã không 
gian chính tri vã trí tuê dá trb nên quan trong, nên vai trò 
cúa nhà --tidc sê càn phài trai qua nhïing súa dói vã dây sé 
lã môt thác i thúc quan trong dôi vói cá( nhà làm chính sách, 
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VAI TRÒ CUA NHÀ NLJÓC TRONG 
PHÁT TRIEN VA CAU TRÚC LAI 

NÊN KINH TE O DAI LOAN 

JOSEPH S. LEE 

Viên Nghiên cúu Kinh te'Trung Hoa 

Dài Bác, Dài Loan 

LÒI MO DÀU 

Nhà ntiôc nên dóng vai trà gi trong phát triën vã cáu 

trúc lái nên kinh të ? Cho Mn nay, có ba quan diëm khác 
nhau vê vai trà cúa Nhà ntiôc : quan diëm thi trttìing til do, 

quan diëm thi trucsng tti do già tao vã quan diëm thi trtiìing 
bi quán Iy. 

Quan diëm thi trttìing tti do cho ràng Nhà niióc chi có 

môt vai trò rát hán chë trong phát triën kinh të. Vai trô này 
nhàm khác phuc nhítng sai lêch trong hoát dông thi trtiàng, 
cái thiên viêc phân ph6i các ngubn ltic vã nãng cao triën 
vong tãng truông. Nói chung, à dây huy dông nhiing biên 

pháp nhàm cãu trúc lai hê th6ng hinh thành giá theo dinh 
htiáng thi trticing'hnn ntia. Ngân hàng thê gibi vã Quy tiên 
tê qu6c t6 c6 võ nhiêt liêt cho quan diëm này. Ho tin tttông 
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môt cách chác chán ràng ccs ché thi truòng có thé giúp dát 
dttgc hiêu quá vã nhu thé sé dát dugc nhip dô tãng truàng 
kinh tê cao. Trong môt tài liêu nghiên cúu nãm 1983, Ngân 
hàng Thé giái chi ra ràng ty lê tãng truóng trung binh hàng 
nãm cúa các nudc dang phát triën, vdi su thay dói rát nhô 
vê giá cá, trong nhüng nam 70 lã khoáng 7%, cao hon 2 % 

so vdi mtic trung binh toàn câu. Tuy vây, dây cúng lã bàng 
chúng nói vé nhüng diéu khác. Vi du, ty suát hói doái lã môt 
dang giá cá. Néu ly thuyét thi truông tti do lã dúng dán thi 
cd thé thãy dttgc ràng nhüng nudc cd ty suát hói doái bién 
dông ldn sé cd ti lê tãng trtiàng thãp. Tuy nhiên, só liêu thuc 
té lai cho tháy ràng Triêu Tiên vdi ty suat hói doái thay dói 
rãt mánh, lai cd môt tt lê tãng trtiông kinh té rát cao (Wade, 
tr. 19). 

Trong môt bán báo cão gan dáy, Quy hgp tác kinh té vdi 

nudc ngoài cúa Nhât Bán (OECF) luân chúng ràng quan 
diê m cüa Ngân hàng Thé gidi quá gián don, luôn luôn dita 
ra môt công thúc gíông nhau cho moi nudc dang phát triên 
bât ké dgn nhüng diéu kiên dãc thìt cúa tiing nudc. Ho luân 
giái ràng vai trô can thiêp cüa Nhà nudc lã cd ich, bôi vi 

viêc xoá bó nhüng han ché dói vôi khu vtic tu nhân không 
tti dông cái thien vã kích thích không khi dàu tu. Cán phái 
có nhüng biên pháp bó sung dé dat dugc muc tiêu này. Dói 
vdi các nudc dang phát triën, cüng cáh phái báo vê nén công 
nghiêp non tré. Tuy vãy, chính phú cüng phài dóng thìsi 
chóng lai ánh htiông tiêu ctic cúa các biên pháp báo hô. Chính 
phú phái xác dinh nhfing ngành công nghiêp cd trién vong 
vã rút bô sti báo hô ngay khi nhüng muc tiêu dãt ra cho các 
ngành do 1.-t dugc. Sti can thiêp cúa chính phú dôi khi cüng 
lã cán thíét bôi vi ô các nudc dang ph.;.t triên môt só linh 
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vtic nhât dinh còn châm phát triën. Co ché thi truèsng trong 
nhüng trtiông hçp dó không hoát dông. Ví du, thi truìsng tài 
chính à nhiéu ntióc dang phát trign hoàn toàn chua phát 
tridn (Shimizu, 1993). 

Trong môt công trinh nghiên ctlu gàn dây nhát - "Nhúng 

sti thàn ky à Dông Á - Tãng trudng kinh té vã Chính sách 
công công" (Ngân hàng Thé giôi 1993), Ngân hàng Thé gibi 

lai môt làn nica chi ra ràng tám ntióc châu Á (Nhât Bân, 
Triéu Tiên, Dài Loan, Xingapo, Hóng Công, Malaixia, Thái 

Lan vã Indônêxia, dtigc gçi lã các nén kinh tê Á châu tãng 
trtióng cao), lã nhïing ntiúc có t6c dô tãng truóng nhanh 
trong thôi gian ba thâp kk gàn dây, só dl dát doge nhu vây 
chính lã vi hoat dông thi truèsng tii do dá dugc chính phú 
thúc dáy. Tuy nhiên, trong công trinh nghiên cúu này cüng 
nói ràng dia vi cúa các ntiôc thay ddi cüng còn do Nhà ntiésc 

dá dóng vai trò cd ich trong viêc thúc dáy các ngành xuát 
kháu, vã Nhà nuôc càn phâi can thiêp trong môt só lïnh vuc 
nhát dinh khi má à dó co ché thi trtf ng rõ ràng hoat dông 
không có hiêu quá vã chính phú sé rút bá sti can thiêp chìing 
não muc tiêu dê ra dá dat dtigc (Shimizu, 1993). Nói môt 
cách ngán g9n, Ngân hàng Thé gibi dá không còn gifi quan 
diém thi truèsng tu do thuàn tuy cúa truìsng phái tân cd diên 
nïia. Thay vão dó, t6 chúc này theo quan diém thi truông 
tti do bign tuóng, hay lã theo nhti cách gqi cúa giáo su Wade 
lã thi trtièing tti do "giá ta.o", túc lã thay dói có chü tâm môt 
s6 giá cá nhàm làm cho thi truàng hoat dông theo cách gi6ng 
vái thi truông tti do, do dó tãng ty lê tãng truàng lên. 

CuÓi ciing, môt sd nguèii l1 luân ràng su can thiêp cúa 
chinh phú lã càn thiét dê nâng cao tt lê tãng truâng kinh W. 

171 



Vi du, Nhà nuôc càn dóng vai trò tích ctic trong viêc lisa 

chon các ngành uu tiên phát trión dê tãng truông kinh tê, 

trong viêc huàng vóri dàu tu vão nhüng ngành công nghiêp 

then chót vã trong viêc phát triën thuong mai quóc tê thông 
qua viêc khuyên khich, diêu ;,iét vá qua co chë giám nhe rúi 
ro. Nhttng chính sách này cho phép chính phú htiáng dán 

dugc quá trình phân phói các nguôn ltic cúa thi trudng dê 

tao ra nhúng sán phám khác nhau vã nhitng kêt quá dàu tu 
khác nhau. Diêu này không có ô cá trong quan diém thi 
truìing tu do, lán ô trong quan diêm thi trudng ttt do gíá 

tao. 

Ndi ngán gon thi chính sách công nghiêp vã stt can thiêp 
cüa chính phü lã có ich. Giáo su Wade dá dán Dài Loan nhu 
môt trudng hcip thuôc loai này vã ly giài ràng chính phú Dài 
Loan khuyén khích vã kiêm soát nhf ng doanh nghiêp tu nhân 
thông qua viêc han chê nhâp kháu, dê ra nhung yêu càu dói 
vói hàng nhâp, nhïtng nhu càu nôi dia, khuyén khch dâu tu 
tài chính vã tín dung uu dãi nhàm thúc dáy nhüng ngành 
huóng vê xuât kháu vã sú dung nhiêu 1ao dông (Wade 1990, 
tr. 113). Tucing tu nhu vây, Amsden cüng nhân manh ràng 
ô Triêu Tiên chính phü stï dung biên pháp báo hô mâu dich, 
trq cãp tín dung có chon lata vã các chi tiêu xuât kháu (dói 
vôi xí nghiêp cá thë), só húu công công dói vói khu vtic ngân 
hàng, vã trq cáp xuát kháu dê xây dung nên công nghiêp 
cúa nuóc này, làrn cho nó có thó cánh tranh trên thi truìrng 
quóc tê (Amsden, 1989). 

Tuy nhiên, nhting ly lê này không tránh khôi bi phê phán 
bói vi n' ing bãng ch(ing má hai tác giá trên nêu ra lã mâu 
thuán vã, n.ôt só không xác thttc. Chân, han, Snape cho ràng 
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cá hai tác già dá không chi ra dticgc môt cách rõ ràng ràng 
liêu nhíing chinh sách can thiêp khác nhau má chính phü 
tiên hành có thttc sii xoá bó dtigc tác dông tiêu ciic vã làm 
trung hoà chúng hay không (Snape 1991, Rodrick 1993, 

tr.24). 

Muc dích bài viêt này không phái dê câp dên cuôc tranh 
cãi Iy thuyét quan díêm não vê vai trà cúa Nhà ntiác trong 
phát triên lã thích hgp nhãt. Dúng hcin lã ó dây Dài Loan 

diigc phân tích nhu môt trtièing hcgp nghiên cúu de' chúng 
minh ràng trong quá trinh phát triên kinh té cúa Dài Loan, 
chinh phü chác chán dá dóng vai trò ngcibi can thiêp trong 
phát triên công nghiêp vã thtiong mai, trong khi n nhúng 
linh vtic khác, vi du nhit thi trtfbng lao dông, chính phü 

không nhúng tay vão. Song, môt s6 nhà kinh te" có tiêng nhti 
các giáo sti Hsing vã Tsiang dá khàng dinh ràng các biên 
pháp bào hô má chính phü thiic hành trong nhïing nãm 70 

là nhüng nguyên nhân gãy nên nhúng vân dê kinh tê nghiêm 
trung trong thôi kk hiên nay (Hsing 1993, Tsiang 1991). 

VAI TRÒ CUJA NHÀ NUOC TRONO SU PHÁT TRIÉN 

CUJA DÀI LOAN 

Trong nhïing giai doan phát triên khác nhau, Chinh :phü 

ó Dài Loan cd nhïing vai trà khác nhau. Chinh phú can thiêp 
nhiêu hon trong giai doán dáu cüa sti phát triên hon lã ó 

giai doán sau. Nhin chung, chính phü dóng vai trò tich ciic 
hon trong ba linh vi c : 1/ Duy tri môi trtièing kinh tê vi mô 

ón dinh de' dàu tu thuân lqi, 2/ Sú dung các doanh nghiêp 

nhà niibc dê tao thu nhâp cho chính phü nhàm hà trg cung 
cáp các dich vu công công cho công chúng, vã 3/ Thúc dây 

các ngành quan trung vã xuãt khâu thông qua các chinh' sách 

công nghiêp vã các biên pháp khác. 
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A. Kiêm soát chãt chê Iam phát. 
Môt trong nhting nguyên nhân quan trgng nhát làm cho 

Chính phú Dán Quôc mât sti kiêm soát dói vói Trung Hoa 
luc dia lã bói nan siêu Iam phát. Vi vây, khi chinh phú này 
phái rút vê Dài Loan vão nam 1949 giüa lúc Iam phát ctic 
cao, chi s6 giá bán buôn tang 3406 % nãm 1949 vã 305,5 % 

nãm 1950. Dê khõng chê ty lé siêu Iam phát này, chinh phú 
dá thuc hiên nhiêu btiúc di, nh cài cách hê tháng tiên tê ô 

Dài Loan qua viêc dói dông tiên cúa Dài Loan thành dông 
tiên Dài Loan mói vã bán vàng de tao lâp niêm tin cúa cóng 
dân vão dông tiên mói Chinh phú cúng tãng manh lãi suât 
lên 7% tháng hoãc 125% nãm. Viêc nâng cao lãi suât dá tô 
ra rát có hiêu quâ trong viêc kiêm chê Iam phát bói vi chi 
sõ giá bán buôn giám xuõng 66% nãm 1951, 23,1% nãm 1952, 
8,8% nãm 1953 vã dên nay ván gi r ó múc thãp nhât, trìi 
thãi ky 2 cuôc thay dói dáu lúa. Tórn lai, chinh phú dá có 
thê gitt ty lê Iam phát binh quân à milc 7,6% trong'thài ky 
1953 - 1962, 1,8% thbi ky 1963 - 1972 vã 6,1% thài ky 
1973 - 1988 (Huang 1992). 

B. Sã dung ty giá hói doái dê tiêt ché tiêu diing vã 
khuyén khích xuât kháu. 

Vão nhting nãan 50, Dài Loan dá thi.rc hiên mqt hê thõng 
ty giá hõi doái nhiêu Toai rãt phúc tap. Hê tháng này xây 
dung nhttng ty giá hõi doái khác nhau giúa dông tiên Dài 
Loan mói (NT$) vã dông dôla My dói vói nhïing dcm vi kính 
doanh 1-hác nhau vã dõi vói nhúng muc dích khác nhau. Vi 

du, ty giá hõi doái cho các xí nghiêp công nhâp kháu nguyên 
liêu thô nãm 1956 là 18,75 Ch NT$ cho 1 $ My. Dói vói cáe 
hãng til ni1'in nhâp xa xi phâm, ty lê c!6 lã 24,78 NT$ cho 
1 $ My. Nãm 1958, môt dôla My thu ctiuuc qua xuãt nháp 
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kháu hàng hoá công nghiêp có thé dói duac 36,08 NT$, trong 
khi dõí vbí xuát kháu nông sán, ty giá dó lá 24,58 NT$. Muc 
dich cúa hê thõng ty lê lãi suít phi1c tap này là dê tiêt ché 
tiêu dìing vã khuyén khich phát trién các xi nghiêp công á 
Dài Loan. Trong nhüng nãm 60, chính phú dá xoá bô hê 
thóng nhiêu ty giá này. Trong hai thâp ky tiép theo, chính 
phú chú trtuing duy tri môt ty giá hói doái không mát giá 
dê tao diéu kiên cho các ngành xuát kháu à Dài Loan. 

C. Khuyên khich tiêt kiêm. 

Vào thìsi ky dàu cúa quá trình phát trién, dê khuyén khich 
dàu tu à cá hai khu vtic cõng công vã tu nhân, chính phü 
Dài Loan duy trì chính sách lãi suãt tháp. Tuy thê, ánh huàng 
cüa nó lã : dá không làm tãng tiêt kiêm cüa dân chúng vã 
không có dú nhüng quy dành cho thi truìsng võn. Vào cuói 

nhüng nãm 50, chính phú xoá bô chính sách lãi suát tháp. 

Ánh htiông cüa nó không chi lã tàng tiêt kiêm má côn giám 
cá Iam phát. 

D. Báo vê nhïing ngành công nghiêp thay thê nhâp 
kháu non trê. 

Trong nhïtng nãm 50 vã 60, chính phú thuc hiên chién 
lugc báo vê công nghiêp, nhu tãng t.hué nhãp kháu lên hon 
30% vã kiêm soát chãt chê nhâp kháu. Hon nata, chính phú 
cúng sïi dung hê th6ng ty giá Mi doái phüc tap dá nêu trên 
dé Mo vê nhttng ngành công nghiêp thay thê nhãp kháu. 

E. Sú dung các xi nghiêp công dë cung cáp tài chính 
cho hoát dông cüa Nhà ni de vã cung cãp co só ha 
tâng vali giá thâp. 

Có thë xem tàm quan trong cüa các doanh nghiêp nhã 
nuôc trong stt phát trién kinh té Dài Loan qua bâng 1. Nãm 
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1952, sàn xuát cúa doanh nghiêp công chiêm 56,6 % tóng 
giá tri gia tãng, 56,2 % tóng giá tri gía tãng trong khu vtic 
công nghiêp chë tao vã 100 % trong các ngành cung cãp hàng 
hoá vã dich vu công công. Tãm quan trong cúa các doanh 
nghiêp công gíâm di liên tuc khi má nén kinh té phát triên 
vã dén 1992 ty trong cúa chúng trong tóng giá tri gia tãng 
giàm di chi còn 18,0 %. Tuy nhiên, diéu càn chú y lã sti suy 
giám tàm quan trong cúa các d -anh nghiêp nhà nuôc không 
phái do só ltidng cüa chúng giàm di (có 13 doanh nghiêp nhà 
nuôc trong nhíing nãm 50 vã 60, 14 trong nhting nãm 70 
vã 10 trong nãm 1993) ; má bôi vi sti bành truông nhanh 
chóng cúa các doanh nghiêp tu nhân (Chao 1992, tr. 308). 

Bãng 1: Sán xuát công nghiêp chia theo hinh thúc sê húu 
(Dita trên giá tri gia tãng theo giá nãm 1981) 

Thdi ky 

Tdng só -- 
Tông TU nhân Công 

Công 

Tóng 

nghiêp Kh 

- - 
Tu nhân 

i dót 

Công 

Diên 

vã nUdc 

1952 100 43,4 56,6 100 43,8 56,2 100,0 

1960 100 52,1 47,9 100 56,2 43,8 100,0 

1970 100 72,3 27,7 100 79,4 20,6 99,8 

1980 100 79,1 20,9 100 85,5 14,5 99,9 

1985* 100 81,2 18,8 100 88,0 12,0 100,0 

1990* 100 81,3 18,7 100 89,3 10,7 100,0 

1991* 100 81,9 18,1 100 90,0 10,0 100,0 

1992* 100 82,0 18,0 100 90,0 10,0 100,0 

* D a trên giá trj gia t',9g theo giá 1986. 

Nguón : "S6 liou thóng kÉ' Dài Loan ", 1993. 
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Các doanh nghiêp công nói trên hoát dông vdi nhiing chúc 

nãng sau dây : 

1. Chúc nãng kinh té : 

Các doanh nghiêp công nhti Công ty Diên liic Dài Loan 

vã Công ty Dàu mó Trung Qu6c cung cáp cho khu vtic ttt 
nhân nãng higng má chúng rãt càn có. Nhiing doanh nghiêp 

khác nhu Công ty Thép Trung QuBc vã Công ty Dàu mó 

Trung Quóc 1à nhüng ngành công nghiêp thuôc vê thiigng 
ltiu cung cáp cho các doanh nghiêp tu nhân thuôc vê ha ltiu 
nhu trong ngành dóng tàu, ché tao máy móc, xây diing, ôtô, 

hoá chât nhïing sàn phâm dàu vào vôi giá cá hqp ly. Thêm 

vào dó, viêc duy tri các xi nghiêp công cho phép chính phü 

tãng thêm viêc làm cho công dân Dài Loari trong nhítng nãm 

dàu phát trién kinh té, khi ty lê thât nghiêp rát cao (Yu 
1993). 

2. Chúc nãng tài chính : 

Thãng dti cüa các xi nghiêp công 1à môt nguón thu nhâp 

quan trong cüa chính phü. Vi du, trong nhïing nãm 50 thu 
tìi các doanh nghiêp nhà ntidc chiém 21,4 % thu nhâp cúa 

chinh quyén trung trong, 24,7% trong thôi gian 1960-1980, 

vã 18,8 % trong thôi giàn 1980-1989. Các doanh nghiêp nhà 
mude cúng dóng vai trô quan trong trong trao dói mâu. dich 

qu6c té cúa Dài Loan trong giai doán phát triën ban dàu. Vi 
du, trong thìii kk 1953-1963, dtiông chiém môt nïta giá tri 
xuât khâu (Chao 1992, tr.310-311). Trong nhüng nãm 70, 

khi má các doanh nghiêp tu nhân bành trtidng nhanh chóng, 

thi vai trò cüa các doanh nghiêp nhà nade trong linh vtic 
này. giàm dàn di. Hiên nay, nó trd thành gánh nãng dói vdi 
ngân khó nhà mude bôi vi các doanh nghiêp dá hoàn thành 
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chúc nãng cúa minh vã nhiêu doanh nghiép lâm vào tình 
trang 16. Chính phú có y dinh nghiêm túc lã til nhân hoá 
môt só doanh nghiêp nhà ntiàc, mãe dú viêc này bi phàn dói 
nghiêm trong tit phía nhitng ngtibi làm viêc trong các doanh 
nghiêp dó, cüng nhii tìi phía môt s6 ngitìsi làm luât bói có 
liên quan dén lqi ích cria chính ho. 

3. Chúc nãng xá hôi : 

Hê thóng dilông sát nhà niiôc vã các hé thông giao thông 
vân tni khác do chính phü só hc u vã kinh doanh à các cáp 
khác nhau cho phép chính phú cung cáp dich vu vân tái vái 
giá thãp cho công chúng (Chao 1992 vã Yu 1992). 

Ngoài nhttng chúc nãng trên, các doanh nghiêp nhà nitóc 
càn thtic h.iên chúc nãng quóc phòng, nhtt Công ty Thép 
Trung Quóc vã Công ty Dóng tàu Trung Qudc, vã thúc tién 
các quan hê qu6c tê, nhti Công ty Nãng lügng Dài Loan vã 
Công ty DUing Dài Loan, khi chúng giúp dó môt só nuóc 
dang phát triên vé ky thuât vã nông nghiêp. 

F. Thúc dáy phát trién công nghiêp thông qua 
chinh sách công nghiêp. 

Diéu rõ ràng lã trong môt só nhüng nhân tó then chót 
dóng góp vào stt thành công cüa nén kinh té Dài Loan lã sii 
phát trién cúa khu vitc công nghiêp. Nguyên nhân bên trong 
cúa thành công này lã chính phü cháp nhân môt chinh sách 
công nghiêp thích hqp vái nhúng lqi thé so sánh cúa Dài 
Loan. Dó lã chính sách huióng vào nhítng ngành sú dung 
nhiéu 1ao dông, ngành công nghp nhe vã hubng vão xuát 
kháu. Các chính sách này táo só luong lán công ãn viêc làm 
cho công nhân Dài Loan vã tãng trao dói ngoái tê. Bâng 2 
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cho thãy rõ, 1ao dông trong khu vuc nông nghiêp chiêm hon 
50% trong nãm 1962, nhung vào nãm 1992 dá tut xuóng còn 

khoàng trên 10%. Lao dông trong công nghiêp dá tãng môt 
cách tuang úng tìt 12,4% lên 30,1% trong càng thbi ky. 

Báng 2: Lao dông trong các ngành (%) 

ThÔi k Nông nghiêp Công nghié p Dich vy 

1952 56,1 12,4 10,6 

1960 50,2 14,8 10,0 

1970 36,7 20,9 13,6 

1980 19,5 32,6 16,0 

1985 17,5 33,5 18,0 

1990 12,8 32,0 19,7 

1991 12,9 30,9 20,4 

1992 12,3 30,1 20,7 

Nguón : Nhu báng 1 

Nhïtng biên pháp dác biêt dê khuyên khích các ngành s* 
dung nhiêu 1ao dông 1à nàm trong s6 nhïing biên pháp quan 
trong nhãt dugc ghi trong Qui chê khuyén khích dàu tu (SEI) 
ban hành nãm 1960. Muc dích cúa nó Ià khuyén khích dàu 
tu, tiêt kiêm, tãng xuãt kháu, báo hiëm lqi nhuân vã má 
rông sàn xuãt. Theo quy ché này, các doanh nghiêp dugc 
min thuê 5 nãm, múc thuê doanh nghiêp cao nhãt 1à 18%, 

min thuê thu nhâp cá nhân dói vói khoàn thu nhâp tìt lãi 
suát tiên giti ngân hàng có thèli han gli hai nãm, thuê dánh 
vào các doanh nghiêp xuãt kháu sê dugc giám tôi da 2% thu 
nhâp bi dánh thuê, min thuê kinh doanh cho các doanh 
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nghiêp xuát kháu. SEI dtigc sia dói nãm 1971 nhàm nâng 
cao tác dông cüa nó trong víêc khuyén khich hqp nhát vã 
kiém soát ô nhiêm môi tri1ìsng. Bên canh nhf ng khoán lqi 

má quy ché trtibc dây dá quy dinh, chtiong trinh sïia ddi này 
mó rông diên min thu6 5 nãm, khuyén khich khãu hao 
nhanh thiét bi vã máy mdc, quy dinh múc thué thu nhâp tói 
da lã 35%, giàm thuê thu nhâp dói vói các chi phi cho nghiên 
cúu vã trinn khai, giám 10% thué doanh nghiêp dói vâi các 
doanh nghiêp xuãt kháu trong thìsí gian hai nãm sau khi hop 
nhát. SEI lái diicic sïia dói nãm 1980 nhàm khuyén khich 
các ngành sã dung nhiêu vôn vã ky nghê cao. 

G. Phát triên litc Ittong lao dông có trinh dó dão 
tao cao. 

Lite lucing lao dông diigc dão táo t6t lã môt trong nhúrng 

nhân t6 quan trong nhát trong sii phát trinn kinh tê nhanh 
chdng ceia Dài Loan. Lã ntlãe di sau, Dài Loan cd thuân lqi 

lã có thé hoc hôi vã vay mtign ky thuât tiên tién cúa các 
ntióc dá công nghiêp hoá vói giá tháp. De thuc hiên Iqi thé 
dó, công nhân Dài Loan phài cd khà nãng hqc hôi vã thich 
nghi. Vi vây giáo duc lã quan trong. Trong su6t 40 nãm gàn 
dây chinh phi Dài Loan quá thiic clã chú y dâc biêt tái su 
phát trinn cúa liic, ltigng Iao dông có trinh dô cao. 

1. Trong bâc giáo duc tiéu hqc, chinh phü dá thi hành 
Hién pháp 1945, thigt lâp nén giáo duc tiêu hqc min phi vã 
bát buôc trong hê th6ng giáo duc qu6c gia dói vói trë em ã 

dô tudi 6 12. Nãm 1950, 90% s6 em trai vã 70% s6 em gái 

dá di hqc. Trong nhi ng nãm 50 toàn bô s6 em trai vã trong 
nhúng nãm 60 toàn bô s6 em gái dá di hqc. Nhti vây, khi 
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Dài Loan bát dãu dat dtigc nhúng thành quá kinh tê thi muc 

tiêu dita dai da sõ trë em trong dó tuói di hoc vào hê thông 
giáo duc quôc gia dá dtigc hoàn thành. 

2. Trong bác giáo duc trung hoc, các trticsng trung hqc 

dtioc mó rông nhanh chóng vão thèri kv sau chign tranh. Tv 

lê nhâp hqc hàng nãm tãng 14% trong thtii ky 1951 - 1955, 

127: trong thôi ky 1956 - 1960, 167, thìti ky 1960 - 1965 vã 

13,3% thcii ky nhüng nãm 1966 - 1970. Viêc mó rông nhanh 
chóng dào tao trung hqc trong nhúng uãm 50 vã 60 dá chuán 
bi môt liic lttcgng lao dông càn cho sti phát trién vã sti bành 

trtióng nhanh chóng các ngành công nghiêp sïi dung nhiêu 

lao dông trong thòi ky nhüng nãm 60 vã 70. 

Hê th6ng giáo duc trung hoc i Dài Loan có thë chia thành 
2 kiëu : Kiêu trtisng trung hoc phó thông vã kiëu trtièing 
trung cáp dáy nghê . Muc dích cia trtictng trung hqc phó 

thông là cung cãp cho hoc sinh kién thúc ly thuyêt chung vã 

chtidng trinh giáng day nhãn manh dën khá nãng doe vã viêt 

cia hqc sinh, Mn nhitng tri thttc co só cia khoa hoc t.u nhiên. 
Hê th6ng trung cãp day nghê tâp trung vào giáo duc ky thuàt 
cho hoc sinh. 

Nãm 1950, có nhiêu hoc sinh hqc i các trtiòng trung hqc 

phó thông hcin ô các trtidng trung cáp dáy nghê (ty lê hqc 

sinh t6t nghiêp trung hoc phó thông so vái trung (,.âp dáy 
nghè nãm 1950 1à 1,7 : 1) . Tuy nhiên chính phi quyêt dinh 
mó rông hê th6ng trutcing day nghê de dào tao công nhân 
lành nghê phuc vu quá trình công nghiêp hoá. Do dó, chính 
phi dá giôi han sit phát triën cia hê trung hqc phó thông, 
khuyën khích mó rông hê trung câp day nghê. Ty lê cia hoc 
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sinh tót nghiêp trung cãp dáy nghé trong tóng só hqc sinh 
trung hoc liên tuc tãng lên. Ví du, nãm 1988 ty lê hqc sinh 
tót nghiêp các truông trung hqc phó thông so vái trung cãp 
dáy nghé lã 1 : 2, còn vão nãm 1975 ty lê dó lã 1 : 1. (Só 

liêu thóng kê 1989 vã Tình hinh quàn ly, 1984, tr, 174 ). 

Không chi có nhiêu hcin hqc sinh theo hóc nghé trong hê 
thóng trung cãp, má còn cd sit chuyón dich co cãu hóc sinh 
trung cãp dáy nghé tit Iinh viic nông nghiêp sang linh vttc 

công nghiêp . Vi du, nãm 1950, só h9c sinh nông nghiêp 
chiam 37 % só hóc sinh hoc nghé, côn só h9c sinh công nghiêp 
chi chiam 22 % vã s6, hoc sinh hqc, nghé thuong máí vã các 
linh viic khác chiam 32%. Con só dó lã 10 %, 36 % vã 43 % 

trong nãm 1970 . Hiên nay, gán môt núa só hóc sinh thuôc 
ngành công nghiêp, chi 10 % lã thuôc ngành nông nghiêp . 

Do dó, các truòng trung cáp dáy nghé dá trô thành noi cung 
cãp chü yau công nhãn ky thuât vã công nhân lành nghé ü 

Dài Loan. 

3. Phát trian giáo duc bâc dai hoc 

Trong 3 thâp ky gán dây, con só sính viên hqc bâc dai 
hóc tãng lên nhanh chóng . Nãm 1952 chi có 3 % só nam 
giái vã môt só không dáng ka nÜ giói 8 dô tubi 18 - 21 h9c 
ü bâc dai hóc . Con só này tãng lên 8% vã 3 % giüa nhting 
nãm 1960, 12 % vã 7 % giïta nhting nãm 1970 . Vão gií"ta 

nhttng nãm 1980, só sinh viên dai h9c vã cao dáng tinh trên 
10 ngàn dân ô Dài Loan cao han ü Pháp vã Anh, chi thãp 
hon con só dó ü My, Nhât Bàn vã Nam Triêu Tiên (Ka hoách 
phát tri6n trung vã dá! han nhân ltic cüa Dai Loan 1986, tr. 
19). 
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VAI TRÓ CÚA NHÀ NUÓC TRONG VIÊC CÁU TRÚC 

LAI NÉN KINH TÉ CLJA DÀI LOAN TRONG NHLING 

NÃM 1980. 

Vão cu6i nhttng nãm 1980, dông tiên Dài Loan dá lên gíá 

khoáng 30%, tóc dó tãng cúa tiên lucsng khoáng 80%, vã giá 

dãt tãng vot. Hâu quá là, Dài Loan dá mát di loi thê so sánh 
cüa minh trong nhttng sán phâm cá hàm lugng Iao dông cao. 

Trong quá trinh tim kiêm nhüng lqi thê so sánh mói , nhiêu 

nhà kinh doanh dá chuyën nhà máy cüa hó tìi Dài loan tôi 

nhüng khu vtic có múc lucsng tháp, nhti khu vtic Dông Nam 

Á vã Trung Quóc luc dia. S6 liêu hiên có cho tháy râng trong 
nãm 1992, tóng s6 v6n dáu tu trtic tiép tii Dài Loan sang 

Trung Hoa luc dia lã 6,89 ty US$ ( chiêm 6% tdng s6 vón 

Mu tu trtic tiép cúa nuôc ngoài vão ntibc này) vã khói luong 

vón dàu tu tìi Dài Loan sang các nuóc Dông Nam Á lã 15, 

ty US$. Hàu hét v6n dàu tu này tâp trung trong nhüng 
ngành công nghiêp sïi dung nhiêu lao dông. 

Dê tôn tái, chính phú càn phái cãu trúc lái nên kinh té, 
giúp da nhüng ngành công nghiêp st't dung nhiéu v6n vã công 
nghê cao giü ducsc nhüng vi tri th6ng tri trong nén kinh tê. 
Chính phú Dài Loan dá dua ra nhüng chính sách thích hqp 
sau dé thuc hiên nhiêm vu dó. 

A. Trién khai ké hoách phát trién dát ntuúc 6 nãm. 

Dê nâng cãp co só ha tàng, chính phú Dài Loan dá phê 
chuán môt ké hoach phát triên dát nuôc 6 nãm, tri giá 300 
ty US$. Dây lã môt trong nhüng dti án xây dung co só ha 
tàng có tham vong nhát thê gibi. Nó dá thu hút ngay lâp 
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túc nhiêu công ty nuôc ngoài tói Dài Loan d6 kiêm môt phân 
trong cái bánh này. 

Chinh phü cüng muón sei dung du án này dê dáy nhanh 
viêc chuyên giao công nghê vã biên Dài Loan thành môt 

trung tâm hoat dông 8 viing châu A. Thái Binh Duong cüa 
các công ty quõc tê Vi nhïing ly do dó, chính phú dá tuyên 
bô ràng các nhà thàu trong các du án ceia kê hoach phát 
triên quõc gia phãi dóng góp môt t,' lê phân trãm nhát dinh 
trong giá tri cúa dti án xây dung nhàm muc dich thay thê 
trang thiêt bi, chuyê'n giao công nghê cho các công ty dia 

phuong hoãc thuc hiên các hình thúc dàu tu khác ô dia 
phucing. Chinh phü du dinh sú dung hon 1 ty US$ cho viêc 

mua thiêt bi, chuyên giao công nghé vã dàu tu cho Dài Loan 
dê day nhanh quá trlnh cáu trúc lai nên kinh tê. Chàng han, 
trong tru ing hqp dit án cúa nhà máy diên nguyên tü thú tu, 
chinh phü dá tuyên bô ràng các nhà thàu cúa du án 6,7 ty 
US$ này phái dông y dành ra ít nhát 15% chi phí dtt án nhu 
là môt khoàn tín dung dên bú, trong s6 dó, 60 % sê dugc sú 

dung dê mua thiêt bi máy móc dia phuong, sô còn lai sê dudc 

sïi dung dê chuyên giao công nghê hoãc tái dàu tu cho Dài 

Loan. 

Trong môt du án khác mua máy bay, Boeing, Mc Donnall 

Douglas vã các công ty My khác dudc yêu cáu dành ra 8 

triêu US$ trong khoàn tín dung bôi thuông truóc khi chinh 

phü phê chuán viêc mua máy bay cúa ho. Nhu 1à cnôt qui 

tác chung, sõ tín dung bói thuông không bao gom trong chi 

phí sàn xuãt dia du án. 
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B. Thúc dáy Dài Loan trô thành môt trung tâm hoát 

dông à vàng châu Á - Thái Binh Duãng dôi vái các 

công ty da qu6c gia. 

Nhân thãy Dài Loan nàm ô vi tri chién luoc trong vìing 

châu Á - Thái Binh Duong, chính phü dá dãt ra muc tiêu 

bién hôn dão này thành môt trung tâm hoát dông ô khu vitc 

cho các công ty quôc tê. Khái niêm trung tâm hoát dông cd 

thé bao g'om nhiêu viêc, ké ca y ttiông bién Dài Loan thành 

môt trung tâm nghiên cúu vã phát trién châu Á - Thái Binh 

Dtiong, môt trung tâm sán xuãt các sán phám công nghê 
cao, môt trung tâm phát triën vã thti nghiêm các sán phám 
mói, môt trung tâm dão tao con ngtiìii vã môt trung tâm 
liên minh chién liicsc. 

C. Thúc dáy các ngành công nghiêp chién lume phát 
trién. 

Dê ltia chon các ngành công nghiêp có triën vong phát 
trién, chính phú sá dung cái goi lã tiêu chuán " 2 cao, 2 rông, 

2 thâp ". Nói cách khác, nhüng ngành công nghiêp chiên lugc 
dugc coi lã nhüng ngành công nghiêp cao vê hàm higng công 
nghê, cao vê giá tri gia tãng ; rông vê tiêm nãng thi truông, 
rông vê m6i liên kêt công nghiêp (phía tru."sc vã phía sau) ; 

thâp vê tiêu thu nãng Iucing vã thâp vê nu c dô ô nhiêm. 
Chính phú dua ra nhttng dói xÜ uu dãi cho nhúng ngành 
công nghiêp này nhu sê dugc nêu ra duôi dây. Dai bô phân 
nhiing mãt hàng dat tiêu chuán này lã trong công nghiêp 
chê tao máy móc vã công nghiêp diên U f. Hiên nay cd trên 
200 mãt hàng nàm trong danh muc sán phám chién Iugc. 
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Nhttng lqi ích dành cho các hãng sán xuãt các mât hàng dó 

baog`om: 

1. Su giúp dá cúa chính phú. 

Các hãng dáp ting dtigc tiêu chuán cúa ngành công nghiêp 
chiên hipc có thë dê nghi Vãn phông Phát triPn Cóng nghiêp 
giúp dó vã chính phü có thê tró cáp 501-/( tóng kinh phí trq 
giúp. Các hinh thúc giúp dó hao gôm : quán ly tài chính, 
kiêm tra chãt ltigng, quán ly sàn xuãt, quàn ly vât liêu, tiêp 
thi, dão tao nhân viên vã gíúp dó thiêt kê 

2. Các khoán vay vói lãi suâzt tháp. 

Mqt quy 250 triêu US$ dá du oc thiêt: lâp nãm 1992 dê 
cung cãp nhírng khoán vay vói lãi suãt tháp cho các hãng 
thugc công nghiêp chiên ltigc. S6 tiên cúa quy tãng lên liên 
tuc vã hiên nay lên t:ói 12,5 ty US$. Nhúng khoán vay vói 

lãi suát thâp dtigc các hãng dúng dd mua rnáy mdc. 

3. Uu dãi vê thué. 

Các hãng thuôc cóng nghiêp chiên higc dugc mién 5 nãm 
thuê thu nhâp doanh nghiêp dôi vói khoán dàu tu mói hoâc 
chúng có thê chgn hinh thúc khãu hao nhanh hon dâu tti 
mói. Thêm núa, các hãng này dtic}c htióng diéu khoán thu6 
t6i da 20%. 

4. Uu dãi dói vói công tác nghién cúu và trién khai. 

Diéu 21 cúa SEI quy dinh ràng nêu môt doanh nghiêp 
nhâp thiêt bi, máy móc düng cho công tác nghiên cüu vã triên 
khai thi có thë dugc mién thuê nhâp kháu. Nhting chi phí 
thú nghiêm nhàm hoàn thiên công nghê sán xuát hay chê 
tao các sán phám mói cd thé dtipc tách ra khói thu nhâp 
tính thuê hàng nãm. 
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D. Thiêt lâp hê thóng các nhà máy vê tinh cho trung 
tâm. 

6 Dài Loan, các xí nghiêp quy mô vìia vã nhô giú vai 
trò nói trôi trong toàn bô nên kinh tê. Dê chuyén sang công 

nghiêp ky nghê cao, quy mô kinh té cúa chúng nhti vây là 

không dú. Do dó chính phú mudn phát triën môt hê thóng 
nhà máy vê tinh cho trung tâm ( CSF ) de giúp dó các hãng 
nhó thóng nhãt vã phói hgp các hoat dông cüa chúng. Có 3 

kiêu CSF. Kiëu thú nhát 1à môt hê th6ng dtigc cáu tao tìi 
nhi u don vi cung úng chi tiêt bô phân vã thành phân Châng 
han nhu các xticing láp ráp cu6i cung trong công nghiêp ô tô 
hay công nghiêp xây láp nhà d là nhting xtíông trung tâm 
trong hê thdng CSF. Các xuông trung tâm này dtigc hó trg 
bói nhiêu nhà máy vê tinh cd nhiêm vu cung cáp các chi tiét 
bô phân vã thành phàn khác nhau cho chúng. Kiëu CSF thtt 
hai là môt hê thóng má trong dó xtióng trung tâm hoat dông 
vbi tu cách là ngttcii cung úng vât liêu thô vã co bán mang 
tính chát "thtigng du" cho môt sô ltigng lón nhüng don vi 

"ha du" chë biën vã sú dung. Theo hê thõng này, giá cà cúa 
các sán phám phia " thtigng du " ánh htióng trtic tiêp tói 
tính canh tranh cúa các sán phám phía " ha du ". Kidu CSF 
thü ba có trung tâm 1à môt s6 it nhiing don vi sán xuãt lún 
có khá nãng xuãt kháu sán phám cúa ho vái khôi ltigng lón. 
Khi các xi nghiêp cd quy mó vila vã nhô dtigc tâp hgp lái 
thành tìing nhóm theo cách nhu vây, thi chính phú giúp da 
chúng de dàng hon. Các xtfóng trung tâm cung cd thë chiu 
trách nhiêm giúp da vã phói hgp trong viêc nâng cáp các 
don vi vê tinh. Lgi thë dóí vái các hãng dang dtugc liên két 
trong hê thóng này 1à nhóng lgi ích do chính phü dành cho 
chúng trong viêc trg giúp tài chinh, dão tao nhân lttc, có ván 
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ky thuât. Cháng han, nëu nhà máy trung tâm hay các nhà 
máy vê tinh mó rông quy mô, chúng có thë nhân dugc nhúng 
khoàn vay dài hán vói lãi suât thâp tìi ngân hàng trung trong 
Nhüng sti tiu dãi này tttong til nhu nhiing tiu dãi dói vói các 
ngành công nghiêp chiên lime. Dói vái các chtiong trinh dào 
tao nhân luc., chinh phú có thê thièt làp các chticang trình 
dào tao vê quán ly hoãc các trung tâm dão táo cho toàn bô 
nhóm nhà máy Chinh phú cúng có thë thuê các chuyên gia 
ntióc ngoài tiën hành các chtaong trinh dão tao cho các nhà 
máy trung tâm vã các nhà máy vê tinh. Thêm vão dó, chính 
phú cúng có thé giúp các nhà máy trung tâm vã các nhà 
máy vê tinte thiét lâp các tiêu chuân thóng nhât hoãc giúp 
dó các hàng này cd dtigc nhúng chúng chi cúa ntibc ngoài. 

E. Thiêt lâp chifong trinh báo dâm tin dung cho các 
doanh nghiêp nhô. 

Các doanh nghiêp có quy mó vila vã nhô gãp khó khãn 
trong viêc vay vón ngân hàng. Dê giúp dó chúng chính phú 
dá thigt lâp Quy báo dám tín dung cho các doanh nghiêp vila 
vã nhô (SMBCGF). Có 10 hinh thúc báo dám tín dung cho 
các doanh nghiêp nhô. Chúc nãng co bán cúa Quy lã chia sé 
rúi ro. 

Qi.1AN DI M THI TRUÒNG 1'L! DO TRONG THI 

TRUONG LAO DÔNG. 

Mãe dìi chính phú Dài Loan dá dóng mót vai trò rât tích 
ciic trong nhiêu linh viic, nhting nó chi có vai trò rât thú 
yëu trong thi trtiètng lao dông. Mãe dn cd nhiêu vãn bàn pháp 
luât vê lao dông, nhting phàn lón trong só chúng dttgc ban 
hành trong nhüng nãm 1930 khi chính quy-en vân còn dóng 
ú Trung Hoa luc dia'. Kë til khi chính phú dân quóc rút vê 
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Dài Loan nãm 1949, mâc: dìi cd nhúng thay dói nhanh chdng 
trong cãu trúc kinh të giïia nh ing nãtn 1960 vã 1970, chính 
phú cúng không hê stia dói diéu luât não hay làm cho chúng 
phìi hop hoãc tích ciic hon (ngoai tril luãt báo hô 1ao dông). 
Kêt quá là hoát dông cúa thi truàng lao dông , tóc dó thay 
dói tiên luong không bi ánh huàng bói nhiing nhán to- có 

tính chât thé chê nhu công doàn, múc luong t6i thiéu và 
chính phú , Só liéu bàng 3 chi ra ràng t6c dó tãng tiên luong 
ó Dài Loan dá tãng lên à múc tuong tti nhu múc tãng nang 
suãt. Nhiêu tác già cúng chi ra ràng sti luân chuyên 1ao dông 
cao dá cho phép truyên bá nhanh các ky nãng vã ky thuât, 
vi thê dá dóng góp lón vão sii phát t.riên cúa nên kinh te. 

Báng 3: Nãng suãt lao dông vã 
múfc tãng luong thlic té à Dài Loan 

01 

Ddn v¡: % 

Ty l cúa LO Nãng suát LO Múc tãng kUdng 

Nãm trong thu nhâp (Múc tãng (MÚC tãng 

(MÚc tãng thuc tê hàng nãm) hàng nãm) 

hàng nãm) 

1952-1964 1,32 11,22 2,72 

1965-1975 1,86 5,19 5,91 

1976-1986 0,73 5,27 7,50 

1952-1986 1,32 5,94 5,30 

Nguôn : lVu, 1987, tr. 13. 
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NHÜNG V.ÀN DË CCJA QUAN DIÉM THI TRUONG TU 

DO BI QUÁN LY TRONG KHU Vt1C CÔNG NGHIÊP VÀ 

QUAN DI1 M THI TRUONG TU DO TRÉN THI TRUÔNG 

LAO DÔNG 

Quan diëm thi t.rtíóiig tii do bi quán Iy kêt hqp vôi quan 
diêm thi tr.ucing tti do trong thi triiông lao dông dá làm cho 
buôn bán quóc tê mó rông nhanh chóng vã dá giúp cho các 

sàn phám sàn xuát à Dài Loan cd khà nãng canh tranh trên 
thi truìmg quóc tê, tao công àn viêc làm dày dú vã duy trì 
du(.ic su tãng lên nhanh chóng ceia thu nhâp qu6c dân vã 
trao dói quóc tê. Tuy nhiên, hai loái quan diëm này cd nhüng 
khác biêt, bao gbm : 

1. Bâo ho quá múc dôi vái nên công nghiêp non trê 
Dê cách ly các ngành công nghiép khôi bi canh tranh ntidc 

ngoài, nhiêu nuôc dá dua ra nhttng biên pháp bào hô các nén 
công nghiêp non trë . Châng hán ô Dài Loan, ngành công 
nghiêp ô tô dá dugc bào hô à môt; niúc dô cao bàng hàng 
rào thuê quan cao vã nhüng hàng rào phi thuê quan trong 
35 nãm qua. Kêt quà lã Dài Loan có tõi 8 công ty sàn xuát 
ô !tô, trong khi nó chi lã môt hàn dão nhô . Giá õ tô sàn 
xuât trong nubc thi cao vã chãt lugng thi thãp, nên chúng 
không có khà nãng canh tranh vái ô tô ceia nuác ngoài . 

2. Tác dông tiêu crie cüa nhüng khoán tro cãp dài 
han 

Dê khuyên khích các nhà kinh doanh dàu tu, chính p]hü 

Dài Loan dá áp dung nhüng biên pháp thích hqp nhti mi,Fn 

thuê vã các khoàn vay lãi suát thãp . Nhüng biên pháp này 
có nhüng tác dông tích ctic vé mãt ngán hán, nhung vê mãt 
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dài han, chúng có nhüng tác dông tiêu ciuc, bói vi nhüng 
hãng dugc nhân nhting khoàn trg cãp dài han sê trd nên 
không dôc lâp vã chúng không có khá nãng canh tranh trên 
thí truèing thé girai vi chúng dá quen phu thuôc vão các khoàn 
trq cãp cúa chính phü dd tôn tái. 

3. Viêc làm dugc dàm báo an toàn. 

Thi truông tti do sê vân hành tôt ndu các công dân có 

thông tin dày dü vã ho có thd lata chgn diêu tdt nhãt cho hq. 

Tuy thé, dây là diêu khó thuc hiên trên thuc té. Cháng hán, 
trong linh vttc tai nan sàn xuât vã bênh nghê nghiêp, thi 
nguèsi lao dông không có du(sc thông tin dây dú . H9 không 
biêt ho phài bào vê mình nhu thë nào, hq cnng không thê 
lata chgn môt công viêc má hq inuón d bãt ky dia phuang 
não trên hôn dão theo dánh giá cúa ho vê tiên công vã su 
rüi ro. Nhu vây d Dài Loan, vi thiéu su bão hô cüa chính 
phú trong linh vuc bào hn vã an toàn lao dông, nên ty lê tai 
nan sàn xuãt cao hcin tãt cà các nuác láng giéng cri tôc dô 

phát triên kinh të tuang ttt. Cháng hatn, nãm 1990, ty 1 

công nhân chdt vi tai nan 1à 0,19 tính trèn 1000 công nhân 
à Dài Loan, trong khi ty lê dó à Xingapo là 0,02 (.xem háng 
4) 

Báng 4: T3 lê chét vi tai nan sán xuãt vã thu nhâp 
binh quân dâu ngucti cüa môt só nudc (1981 - 1990) 

Nãm Dài Loan Canada Pháp 

A 1 

3 

Công nghiQp cht# tao 

Anh Xingapo Tnêu Tlên 

4 5 6 

1981 0,31 008 0.08 022 0;03 018 

1990 0,19 0.07 0,06 0,02 0,02 0.16 
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Xây dung 

1981 0,88 0.36 0,29 0,10 0.03 0,51 

1990 046 0,24 0,25 0,10 0.05 0,21 

Thu nhâp trên dâu ngudi (dõla M9) 

1990 7,954 20,736 21,016 17,163 11,856 5,652 

Nguôn : Thóng ké lao dông hàng nãm, 

Hôi dóng Lao dông, CH Trung Hoa, 1992 vã 

Nién gíárn Th6ng ké Dài Loan 1993. 

KÈT Lt1AN 

Vê mãt ngán han chtnh phú Dài Loan dá áp dung các 

biên pháp báo hô vê thuê quan, t.rq cáp cho các hãng xuát 
khâu vã tín dung trtic tiêp, khuyên khích vê thuê, cung cáp 

co sô ha tàng vói giá t.hãp, t,húc dâv xuát khâu vã chính phü 
hó trá cho nghiên cúu vã phát triên nhàm muc dích phát 
triën vã cci cãu lai nên kinh tê Dài Loan. Nhüng biên pháp 
này rõ ràng dá làm cho xuât khâu tãng lên nhanh chóng vã 
thúc dây sti tãng trtihng ó Dàí Loan. Tuy nhiên, nhi:ing chiên 
thuât này không phài không cd nhting khiêm khuyêt, bâi vi 

chính phú dá báo hô quá múc d8i vôi môt sS linh vtic vã làm 
cho chúng tãng trtiüng chám. Quan diêm thi trtfâng hoàn 
toàn tti do dtigc áp dung Mi vôi thi trtièsng lao dông dá không 
thành công khi má ngti 1i 1ao dông không cd dtigc thông tin 
dày dü vê sti an toàn nghê nghiêp vã súc khoê; vi vãy ma 
không thê dê ra các hành dông nhàm khác phuc thât bui cúa 
thi trtiong trong linh vtic này. 
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NHÀ NLfOC CHIA SÉ RUI RO VÀ 

SLX TÍCH LUY NGUÔN VÔN CON NGUÒI: 
Triiàng hop Triêu Tiên 

SANGDAL SHIM 

Viên Nghiên cúu Phát triê'n Triéu Tiên 

Seul, CH Triéu Tiên 

1. NHÃP DÈ 

Si tãng trtiông kinh tê cüa,Triêu Tiên trong ba thâp ky 
qua dá dtitic dán ra nhti môt vi du vê sii phát triën kinh tê 
nhanh chóng vã dtiac nhiêu nhà quan sát goi 1à môt stt "thán 
ky kinh tê . Lucas (1993) thâm chi cón xây dting môt mó 
hinh kinh tê thân ky dtia trên vi du tãng trtiông cúa Triêu 
Tiên. Viêc xác dinh nhüng nhân tó hâu thuân cho sti phát 
triên nhanh chóng cúa Triêu Tiên trong quá khú 1à môt 
nhiêm vu cüa cá nhting nhà làm chính sách Iân gibi nghiên 
cúu hoc thuât. Trong phám vi nghiên cúu, dá có si£ dói mói 
trong viec xác dinh các nhân t6 quyét dinh tãng trtiông sau 

khi xuât bán môt tài liêu cúa Romer (1986) chi ra dãu hiêu 
thtic sii cüa sit "tãng trtiông có tinh chát nôi sinh". Theo ly 
thuyét tãng trtiông nôi sinh, môt trong nhting nhân t6 quy 
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dinh sti tãng trtfàng nhanh chóng lã tích 1uy nguón vón con 
ngucii ; thông qua viêc hoc cách làm viêc hay dão tao nghê 
nghiêp cüng nhti giáo duc. Có thë thúc dáy nhanh hon viêc 
tích luy nguôn vôn con ngtiìli thông qua thtiong mui quôc té, 
khi má nó má rông vã da dung hoá sán xuãt vã Ui dó tao 
ra nhúng co hôi tôt cho viêc hqc tâp môt cách nhanh chóng. 

Các chính sách ceia chính phú có thë tác dông tôi cá 
khuyén khích xuãt kháu 1án gia tãng tôc dô tích 1uy nguôn 
vón con ngtibi. Chính phü Triêu Tiên dá di theo chính sách 
gía tãng xuãt kháu, cüng nhti chính sách khuyén khích công 
nghiêp náng vã công nghiêp hoá chãt.. Bài vigt này thü xác 
dinh nhüng nhân t6, cá bên trong lãn bên ngoài, hâu thuân 
sti tãng trtfàng nhanh chóng cúa Triéu Tiên. 0 dây cüng sê 
làm sáng tô' kinh nghiêm cúa Triéu Tiên trong khuôn khõ 
cúa 1y thuyét tãng truúng bàng nôi lutc vã c6 gáng dánh giá 
müc dô phn hop giüa nhüng nhân t6 tãng trtfàng co bán vôi 
ly thuyét tãng trtiông bàng nôi liic. Hon núa, bài viét này 
cüng sê xem xét múc dô dóng góp tttong dói cúa các chính 
sách ceia chính phú trong viêc thúc dáy tãng tritông kinh té. 
Bài vigi cüng trình bày nhting ánh htiông tiêu ctic cúa chiên 
Itigc tãng trtfàng má chính phú theo duói. 

Bài viêt dtioc b6 cuc nhti sau. Muc II sé tháo luân vê 
nhüng nhân tô kinh té = xá hôi góp phàn hinh thành nên 
duo dúc 1ao dông à Triéu Tiên vã khát vong giáo duc cao. 
Muc này sê trình bày tác dông cúa nhttng chính sách xuát 
kháu dói vói viêc thúc da'y tãng trtiàng. Muc III sê bàn vê 
nhüng giái pháp dá dtigc dita ra trong thcsi gian tìt nhüng 
nãm 1960 dên 1980 nhàm khuyén khích xuát kháu vã công 
nghiêp hoá. Muc IV dánh giá hiêu quá ceia nhiing giái pháp 
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nhàm thúc dây tãng truông. Nó cüng sê bàn vê múc dó má 
các chính sách cúa chính phü có thé góp phân da'y nhanh sti 
tãng truông kinh tê, cüng nhii vãn dê phân phói vã các hiêu 
quâ khác, má sti can thiêp cúa Nhà nuôc cân tính tôi trong 
môt vi thê chính tri trong lai. 

11- SU TÍCH LIIY NGUbN VÕN CON NGUOI VÀ 

THUONG MAI QUÕC TÊ. 

Gân dây xuãt hiên nhC ng xu huông nhán manh hon dên 

tích luy nguôn v6n con ngtiìii nhu môt nguôn llic tao ra sti 
tãng truông vô han. Thành ra, nhüng dii doán cüa ly thuyêt 
tãng triiông dttòng nhti lã ducic áp dung môt cách my mãn 
dôí vái sii tãng trtiüng kinh tê cúa Tríêu Tíên. 

Trtióc khi xem xét phàn dóng góp cüa các nhán t6 vào 
quá trinh tãng trttông kinh tê, chúng ta cân xem lai vê mât 
lich sú môi trudng kinh tê - xá hôi trtióc thdi ky tãng trtiàng 
kinh tê nhanh. 

Trong thdi ky Nhât thông tri (1910 - 1945), trât til xá 
hôi truyên thông dica trên các giai cãp cú hàu nhtt dá bi phá 
huy. Diêu kien sân xuãt vã co sã ha tâng phuc vu phát trién 
kinh tê dá bi tàn phá trong cuôc chiên tranh Triêu Tiên 
(1950 - 1953) khiên dân chúng cuc ky khôn k.hó, còn nên 
kinh tê thì chila dtioc câi thiên cho inãi dên dáu nhìmg nãm 
1960. Chinh môi trudng ãy dá tao ra môt tiêm nãng lón cho 

sii nãng dông lán trong xá hôi ; dân chúng nói chung dá có 

duàc co hôi gàn nhu bình dáng vã kích thích manh mê sti 

thay dói dia vi thông qua viêc dãu tu vào nguôn v6n con 

ngudi cúa chính ho hoâc thông qua các hoát dông dáu tu 
kinh doanh (1). Tát nhiên , sti tích luy nguôn vôn con ngtidi 
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vã tích cuc khuyên khích kinh doanh à cãp dó titng cá nhân 
không thé diên ra nêu nhii chính phi dita quá trinh phát 
trién kinh tê vão trong khuôn khó xá hôi chi nghia, chú 
không phái trong hê thóng tu bàn chi nghia (2). 

Grossman vã Helpman (1990, 1991), citng nhii Lucas 
(1993) dá phát trign các mó hình tãng truông nôi sinh vã 

nhán manh vai trò làm dông luc cia thucsng mai quóc té 
trong viêc mô rông vã da dáng hoá sàn xuât. Grossman vã 

Helpman (1990, 1991) dá nhán manh tbi kiên thúc til các 

ntiôc tiên tiên tràn vão các nttéfc dang phát triën nhii lã 
nhúng nguón lqi quan trong bàc. nhãt cia thticsng mái. Lucas 
(1993) dá dtia ra cách ly giài mói dói vôi co chg tãng trtiông 
kinh tê thông qua thtiong mai quóc të bàng viêc nhãn manh 
tôi viêc hoc tâp công nghê mói lan truyên. 

Theo Lucas, Philíppin vã Triêu Tiên dá cho thãy rãt rõ 
sti khác biêt vê hình thái tãng trtiông kinh tê trong ba thâp 
ky qua, bãt châp thuc tê Ià cà liai ntióc dá tüng có nhiêu 
diëm tilong dông nhti nhiing nguón luc tu nhiên vã múc sóng 
vão nãm 1960. Dë giài thich su tãng trtt(ng kinh tê nhanh 
chóng trong nhitng thâp ky qua à các ntióc Dông Á gi6ng 
nhti Triêu Tiên, Lucas viêt : 

"... Dói vâi thìsi ky tãng trttông nhanh à môt nên kinh té 
não dó, viêc hqc lãy môt nghê dtiàng nhti lã vân dê trung 
tãm. Dê viêc hoc nhtt vây có thé tiên hành môt cách lâu bên, 
cán Iàr.i sao cho công nhân vã nhiing nhà quàn ly phái ]iên 
tuc tháy càn nhiing cái mói phài hqc tâp, phái liên tuc leo 

lên cái Piá Grossman vã Helpman gqi lã "bâc thang chát 
hiang". Diêu này cán dtigc tiên hành trên quy mó lôn, vã 
nên kinh tê phài lã môt nên kinh tê xu.,",t kháu lón". 
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Y kiên cúa Lucas có thé dìing dê dánh giá hiéu quà cúa 
chính sách khuyên khích xuát kháu dói vói tãng truông kinh 
tê cúa Triéu Tíén. 

Truóc hêt, chiên higc khuyên khích xuât kháu dá mó ra 
nhüng thi triidng to lón cho các công tv trong nuóc tói múc 
má hq có thé thu dugc lqi nhuân tit nhïing nén kinh tê lón. 

Tiêp theo, thi truètng quóc tê cung cãp ky thuât, co bàn cho 

các công ty trong nttóc de duy tri khà nãng canh tranh trên 
thi truàng nudc ngoài, các công ty trong nuóc dá buôc phài 

vã dá mong muón hoc tâp công nghê sàn xuát, ki nãng quàn 
ly vã bi quyêt thi triiòng. Thuông thi quá trinh hoc hái này 
bát dâu bâng cách bát chubc môt cách gíàn don, rói sau dó 

cài tiên môt cách sáng tao. 

Tuy nhiên, khuyên khích xuát kháu côn dóng môt vai trò 
quan trong khác dói vói nâng cao hiêu quà. Do các công ty 
xuát kháu phài canh tranh trên thi truèing quóc tê chúng bi 

lôi cuón manh mé vão viêc duy tri khà nãng canh tranh vê 

giá thành. Dó 1à môt nhân tó don giàn nhung có súc hãp 
dân lôn dói vói sit tãng truông má chính phú Triéu Tiên dán 
dát. Nhu moi ngucii dêu biêt, quá t.rình công nghiêp hoá cúa 
Triéu Tién dãc trung bàng sei phát triên không cân dói trong 
dó các ngành vã các công ty công nghiép mang tinh chiên 
lugc dugc chính phú lua chon vã hó trq quan tróng hon so 

vói thi trucing. Khà nãng' kém hiêu quà cd thé sê tãng lén 

ciing vôi stt can thiêp cúa chính phú, mãc dìa vây nó có thé 
sê không gióng nhu thiic tê bói lê các công ty dugc lata chgn 
sê côn phài trâi qua thiY thách cúa thi truètng de tón tai trên 
thi truòng quóe tê. Thuc tê, sti hó trq cúa chinh phú cho môt 
só công ty dugc lata chgn sê không còn dugc tiêp tuc nêu nhu 
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chúng không chiu ncii cuôc canh tranh khi tiêp tuc mô rông 
thêm sàn xuãt. 

Lèli giái thích tõt, nhát cho su tãng truông kinh tê nhanh 
chóng cúa Triêu Tién cd lê là à viêc tích luy nguõn v6n con 
nguoi môt cách hén lâu kêt hop vói viêc khuyên khích xuát 
kháu môt cách manh mê. Trong Mi cánh dó, vai trô cüa 
chinh phú trong quá trình phát triën lã xây dung nên môt 
co eáu khuyên khích dúng dán ihàm tãng euèsng ecs ehê tãng 
truõng dua theo mô hinh tãng truông nôi sinh. 

0 muc sau chúng tôi sê mô tá các chinh sách phát trign 
má chinh phú theo duói vã sé thú dánh giá hiêu quá vã vai 
trõ cüa các chinh sách dá. 

111. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIËN KINH TE 0 TRIÈU 

TIÉN 

1. Chinh sách khuyên khích xuát kháu. 
Ngay khi bát dàu kê hoách 5 nãm lân thü nhát phát triên 

kinh tê vão nãrn 1962, chinh phú dá chãp nhân môt chinh 
sách khuyên khích xuát kháu hon lá theo duô 1 

i chinh sách 
thay thê nhâp kháu (3). Chinh phú Triêu Tiên dá tru giúp 
manh mê cho các công ty xuát kháu bàng nhíêu biên pháp 
khác nhau, bao gôm iiu dãi phân ph6i tín dung vã uu dãi vê 
thué. 

Hê thông tài chinh xuãt khâu dóng môt vai trò quan trgng 
trong viêc hó trci công nghiêp xuãt kháu cho dên giüa nht ug 
nãm 1980 khi má bát dáu có tinh tráng du thüa tiên gïti 

trong ngân hàng. Thuc chãt cúa hê th6ng này lã chinh sách 
tái chiêt hlu tu dông cúa Ngân hàng Triêu Tiên - môt chinh 
sách cung cáp tín dung lãi suát tháp.hông qua các ngân 
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hàng thi.tcing mai cho các công ty .xuãt kháu 1à nhítng don 
vi nhân ducsc thii tín dung (L/C). Các khoàn cho vay vón tái 
chiêt kháu uu dãi cüng dugc áp dung cá cho hoat dông tái 
xuãt kháu, cüng nhu cho nhâp kháu nguyên liêu vã các hàng 
hoá trung gian phuc vu cho xuát kháu hoãc mua cúa các don 
vi tai dia phuong. 

Lãi suãt tín dung xuãt kháu là 6 - 10 %, trong khi lãi 

suát cho vay nói chung 1à 17 - 23 % vã sti khác biêt này téci 

tân nãm 1980 mói chám dút. Néu luu y ràng viêc vay dugc 
vón 1à môt diéu quan trong vã lãi suãt trên thi trueing v6n 

hàu nhu luôn vugt quá múc 30 %, thi sU uu dãi cho nhïing 
công ty xuát kháu thiic tê còn lôn hon múc khác biêt dá nêu. 
Hàu nhu tãt cá mói nguôn vón tín dung xuát kháu cúa các 
ngân hàng nôi tê dugc ngân hàng trung uong hó.tra thông 
qua viêc cát giâm chiêt khãu. Báng 1 cho thãy ràng trong 
thài gian 1966 dên 1986, ty iê binh quãn hàng nãm cüa vón 

cho vay dê xuãt kháu cúa Ngân hàng Triêu Tiên trong tóng 
s6 vón cho vay de xuát kháu cúa các ngân hàng nôi tê 1à 

79,4 %. Dãc biêt, ty lê này dat teci 90,1 % trong thìii ky 1973 - 

1981. 

Báng 1 cüng chi ra phàn cho vay dê xuãt kháu trong tóng 
s6 tín dung cúa các ngân hàng nôi tê (DMB). Tìi 1961 dên 
1965 trung binh hàng nãm 1à 4,5 %. Tìi sau dó, nó tãng lên 

dên 7,6 % trong giai doán 1966 - 1972 vã 13,3 % trong 
khoàng tii 1973 - 1981. Tuy nhiên, phàn cúa nó dá tãng lên 

dáng kê tìi giba nhüng nãm 1980 khi só du ngoái tê tãng 
lên. 

Thât thú vi khi tháy bàng 1 cho biét là môt só mói tuong. 
quan tích ctic giúa sti tãng truông xuât khau vã sti mó rông 
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nguôn vôn trc cãp xuát kháu trong pham vi sán cd vã nguôn 
vôn iiu dãi dê xuãt kháu. Xuát kháu tãng chiing 35 - 40 % 

môt nãm vã ty lê cúa nó trong GNP cúng tãng lên hcin 7 

làn trong thài gian tìi 1961 dgn 1981, vã múc tãng dá giam 
xu6ng còn 10 % tìi nãm 1981. 

Báng 1 : T lê vón má các ngân hàng nôi tê 
cho vay dê xuát kháu (%) 

1961-65 1966-72 1973-81 1982-86 1987-91 

Cho vay de xuát kháu/Tón 

só tiên cho vay cúa DMB 4,5 7,6 13,3 10,2 3,1 

Cho vay dé xuát kháu/Tóng 

só cho vay theo chinh 

sách (1) cúa DMB - - 20,4 16,5 4, 

Cho vay dê xuát kháu cúa 

BOK/ Tóng só ti r1 cho 

vay cúa DMB - 75,4 90,1 65,8 45,3 

Lãi suát cho vay dê 
xuát kháu (A) 9,3 6,1 9,7 10,0 10-11,0 

Lãi suát cho vay 

nói chung (B) 18,2 23,2 17,3 10-11,5 10-11,5 

B - A 8,9 17,1 7,6 0-1,5 0-0,5 

Múc tãng xuát kháu 

hàng nãm (2) 40,3 37,7 35,1 10,5 16,4 

Xuát kháu/ GNP 3,5 9,9 26,2 32,5 30,7 

Ghi chú : DMB = Các ngân hàng nqi tg, BOK = Ngân hàng Triêu Tiên. 

(1) Cho vay theo chinh sách là nhüng loái tin dung nhu tin dung xuát kháu, 

quy dàu tu quóc gia, quy nhà à, tin dyng nông nghiêp, tin dyng ngu 

nghiêp, tin dung dành cho các công ty vúa vã nhá v.v. 

(2) T6c d4 tãng xuát kháu hàng nãm thdi ky 1953-60 là 8,2 %. 

Nguôn: Ngân hàng TriÉu Tiên. "Niên giám Kinh tia" qua các nãm. 
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Bên canh dó, cbn có môt danh muc các khoán tro câp cúa 
chính phú ó phàn vi mô, dãc biêt lã viêc giám thuê cho viêc 
mua các thiêt bi vã don gián hoá viêc dâu tu làm hàng xuãt 
kháu. Tài trcl cho viêc cài thiên bao bi vã thiêt ké các sàn 
phám, tao thuãn lai cho viêc kiëm tra hàng xuãt kháu, mó 
các trung tâm day tiêng nuóc ngoài, ci các doàn ra nutóe 

ngoài tham gia trien lãm vã dón nguìii nuôc ngoài vão triën 
lãm thuong mai ü Triêu Tiên, dê nghi giám môt làn nüa cho 
nhüng hoat dông nhâp kháu cúa nhüng nhà làm hàng xuãt 
kháu trong nuóc. 

Chính phü Triêu Tiên cüng huóng dân viêc thuc hiên xuát 
kháu vã chia sé thông tin vê các vân dê kinh të trong nuóc 
vã các xu huông cüa thi truòng qu6c té dinh kk hàng tháng 
hay hàng quy. Nhüng cuôc hqp chính thúc nhu vãy thuàng 
do tóng thóng chú tri vã có su thain dtt cúa các quan cht c 

cao cãp cúa chính phú, dai diên ngãn hàng, vãn tài hàng hâi, 
các nhà xuát kháu lôn vã lãnh tu công doàn. Thông qua 
nhttng cuôc hqp này má vân dê xuãt kháu dugc xem xét vóí 
tiing mãt hàng cüng nhu dói vói titng nuóc. Nëu hoat dông 
xuât kháu yêu ót, tóng th6ng dê nghi các quan chac chính 
phú vã các ngân hàng trq giúp nhàm dat dugc tóng gíá tri 
xuát kháu dá duu dinh. Bàng cách làm này, chiêc có hong hep 
dugc kip thèsi nési ra. 

" Si kêt hqp kidu Triêu Tiên " dugc hinh thành chá yêu 

lã bói tính chãt dôc dão cúa viêc thuc hiên chính sách khuyên 
khích xuát kháu : Ngân hàng quàn ly ngãn quy, khu vttc 

công nghiêp chiu trách nhiêrn sàn xuát vã tim kiêm thi 
truèing, chính phü lã trung tâm kê hoach vã kiëm tra. (Lee 

1992). 

Môt dâc digm dâc thà khác cüa khuyén khích xuát kháu 
cüa Triêu Tiên lã ü chó, sit trçi giúp cúa chính phú cho các 
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công ty xuát kháu dua trên viêc thtic hiên xuãt kháu. Chi 
có nhüng nhà xuãt kháu dat dugc môt múc nhát dinh não 
dó trong môt nãm mói dugc nhân su trq giúp. Dê dugc nhiêu 
dãc ân han, các nhà xuãt kháu phài hêt súc nó liic canh 
tranh vái nhüng nguèli khác vã ngucii nuác ngoài. bàng cách 
này, chính phú Triêu Tiên dá duy tri dope môt phiictng thdc 
dánh giá có hiêu quá nhàm xác dinh ngubi tháng cuôc vã có 
thê giám thiêu sg rüi ro cúa " sii can thiêp ". Hon nüa, chién 
thuât này gây áp luc vói các công ty Triêu Tiên phâi canh 
tranh vái các công ty nuác ngoài, lã ngoài mang lái nhiêu 
diêu cd thê thúc dáy viêc hqc tâp ngay trong quá trình làm 
viêc, vã nhu vây sê rút ngán d foc quãng thèii gian cân thiêt. 

Chinh sách khuyên khích xuãt kháu toàn diên nhu vây 
dá dóng vai trô chú chót trong viêc má rông môt cách dáng 
kê khu vuc xuãt kháu cúa Triêu Tiên. 

2. Khuyén khich công nghiêp nãng vã công nghiêp 
hoá chát. 

Chính phü Triêu Tiên cho ràng viêc khuyën khích công 
nghiêp nãng vã công nghiêp hoá chát lã môt nhân tó s6ng 
côn cúa quá tranh công nghiêp hoá ngay til giai doán phát 
triên dàu tiên cüa nó. Tuy nhién, cúng dá có nhiêu khó khãn 
trong viêc xây dting công nghiêp nãng vã công nghiêp hoá 
chát. Triêu Tiên thiêu vón vã thì truèsng trong nuác quá nhó 
hep, trong khi công nghiêp nãng vã công nghiêp hoá chãt 
dôi hôi phâi có v6n lán vai thèsi gian xây dting lâu dài vã cán 
có quy mô lán. Ki nãng ky thuât càn thiêt dêsán xuãt các 
sán phám cúa nó lã rãt thiêu. Bát cháp nhïing trô ngai dó, 
chính phü Triêu Tiên vân xây diing công nghiêp sát thép 
cìing vái công nghiêp hoá dàu nhu nhüng ngành công nghiêp 
chién luoc má dinh cao lã ké hoách phát triên 5 nãm lán 
thú 2 (1967 - 1971). 
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Viêc thúc dáy công nghiêp nâng và công nghiêp hoá chãt 
còn thúc bách hon núa vào dãu nhüng nãm 1970 do vãn d"e 

an ninh qu6c gia trtióc hàng loat các sti kiên : cuôc tãn công 
vào dinh tóng thdng, viêc dão dtting ngàm vái muc dích xãm 
ltióc, kê hoach th6ng tri toàn câu cúa chính quyên My Cater. 
Nhïtng thãt bai cüa Nam Viêt Nam tritôc nhang ngtiãi công 
sán dá phóng dai thêm ván dê an ninh. Thành ra, chinh phü 
Triêu Tiên dá loan báo môt kê hoach thúc dáy công nghiêp 
nâng vã công nghiêp hoá chát làm co só cho công nghiêp 
quóc phóng. 

Sxt trq giúp cüa chính phú vê phtuong diên tài chính cúng 
lã mõt nhân tó rãt dáng to ngái bài công nghiép nâng vã 
công nghiêp hoá chãt dói hôi phái cd ngubn v6n lôn, Do 
nguón tiêt kiêm trong ntióc không dú, chính phü dá tích crie 
tim kíêm tii bên ngoài. Lúc dó, các nhà tháu khoán Tríêu 
Tiên chtta hê có doge bãt kk ngubn v6n não til thi trticing 
vón quóc tê. Vã chính phú dá dí 2 bride quyêt dinh : Binh 
thtiông hoá quan hê vái Nhât Bán cho dú tình càm ch6ng 
Nhãt trong dân chúng càn rãt manh. Diêu quan trong hon 
lã chính phú dá dâm báo hoàn trà lái tát cá các khoán vay 
ntiác ngoài cho các công ty kê cã công 1án tu. Diêu dó tao 
thuân lgi cho nguón v6n ntióc ngoài dó vào Triêu Tiên, dâc 
biêt lã til Nhât Bãn. Kêt quã lã chính phú dá btióc sãu vào 
viêc vay ncq ntióç ngoài vã kê cá nhüng công trình dtigc lisa 
chgn lân nhüng ngttcii tham gia dêu dtigc báo dàm vê nguôn 
vón vay. (4) 

Báng 2 cho thãy viêc phân công các nguón vôn til bên 
ngoài dành cho công nghiêp. Til nãm 1959 dên nãm 1982 

võn vay thtiong mai hàu nhti dope dành cho công nghiêp ché 

biên dâc biêt lã công nghiêp nãng vã công nghiêp hoá chãt, 
trong khi nguôn v6n vay nói chung chü yêu düng vào các 
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ngành công nghiêp mang tính dich vu (truôc hêt là kêt cãu 
ha táng). Trong thii kk này, 59 % tóng só vón vay thucing 
mai dá dligc phân bd cho công nghiêp ché bién, trong dó, 
73,8 % dành cho nhïing dtt án có liên quan Mn công nghiêp 
nãng vã công nghiêp hoá chát. 

Báng 2: So sánh vón cho vay rông rái vã 
vón vay thifang mái tìt niUôc ngoài 
dành cho các ngành công nghiêp 

(Theo só thuc vay, %) 

Nông, Công n ghiêp 

lâm, ngu CN nêng, CN Dich vu T6ng s8 

nghiêp hoá ch$t nhe 

1959-66 

V6n cho vay chung 7,5 11,7 8,3 72,5 100,0 

Vón vay thudng mai 22,3 43,4 31,4 2,9 100,0 

1967-71 

Chung 42,2 6,8 1,6 49,4 100,0 

ThUdng mal 3,6 31,6 23,9 40,8 100,0 

1972-76 

Chung 18,2 6,1 0,0 75,8 100,0 

ThUdng mai 2,2 42,4 23,7 31,7 100,0 

1977-82 

Chung 17,0 1,5 0,3 81,2 i 100,0 

ThUdng mai 0,6 46,0 10,7 42,8 100,0 

1959-82 

Chung 19,0 3,0 0,4 77,6 100,0 

ThUdng mal 1,6 43,6 15,4 39,5 100,0 

T6ng só 9,6 24,9 8,5 57,0 100,0 

Nguón : Cha (1986) 
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Ciing vôi chính sách vay v6n ntiác ngoài, chính phtï dá 
thành lâp quy dâu tu qu6c giá nãm 1973 tìi nhting kênh tiêt 
kiêm cd lua chón à trong nuôc dê dàu tu dài han cho công 

nghiêp nãng và công nghiêp hoá chát. Nguôn vôn cúa quy 
dáu tu quóc gia bao góm cá vón tìt các trung gian tài chính 
tu nhân lân chinh phü, nhung cúa tu nhân thuông lôn hon. 

Trong theii glan 1974 - 1981, quy cung câp v6n cho viêc 

mua thiêt bi dê xây dung công nghiêp nãng vã công nghiêp 

hoá chât, dãc biêt lã sát thép, hoá dáu vã ddng tàu (5). Nhu 
báng 3 cho tháy, phán vôn má quy dàu ttt quôc gia cho ngành 
công nghiêp nãng vã hoá chát vay de mua sám thiêt bi qua 
ngân hàng dá chiam téci 70 % tóng s6 vôn cho vay dd mua 
sám thiêt bi vào cuói thâp kk 1970. Til giüa thâp ky 1980, 

khi viêc xây dung công nghiêp nãng vã hoá chãt cãn bân 
hoàn thành, phán vôn quy dáu tu quóc gia cho vay dê mua 
sám thiêt bi dá tii til giàm xuông côn 11,4 % vão cuói nãin 
1991. Quy cung cung cãp phân lôn tièn vay cho ngành công 

nghiêp diên luc do nhu cáu vê diên tãng manh trong viêc 

xây dung công nghiêp nãng vã công nghiêp hoá chât. 

Trong khi ây, công nghiêp nãng vã hoá' chát duoc xây 

dung cung vôi công nghiêp qu6c phòng Mi dàu thâp kk 70 

dá lã môt thách thúc lôn vi nãng luc sàn xuát có thê biên 

thành nhüng vêt dê không trong thôi binh. Do nhüng han 
chê cúa nãng luc sân xuát de không, chính phú Triéu Tiên 

dá vach ra môt kê hoach sïl dung môt phàn công suát ctïa 

các nhã mày tu nhân trong ngành công nghiêp nãng vã công 

nghiêp hoá chát nhám sàn.xuát môt s6 vú khi. Trên thuc tê, 
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chinh phü dá tao ra 82 công ty cõ lôn vã vìta nhxi môt phãn 
ceia kQ hoach này (6). 

Bâng 3: Phán v6n vay til Quy dãu til quóc gia (1) 
trong tóng s6 vón vay til các ngân hàng (2) 

(% ) 

CN ning vá CN hoá chât CN nãng luong 

á khi dót 

Tóng s6 

v6n vay 

Vay mua 

thiét bi 

v 

Tóng só 

vón vay 

1974 6,1 25,3 10.8 

1976 16,6 54,2 38,2 

1978 25,1 70,6 52,7 

1980 21,4 67,3 59,9 

1982 21,2 64,1 67,3 

1984 20,3 55,9 49,5 

1986 15,2 36,7 30,7 

1988 12,3 26,6 24,7 

1990 7,1 14,8 18,1 

1991 4,9 11,4 8,1 

Chú thich : (1) S6 liou cuói môi nãm. 

(2) G8m cá vón vay til các ngân hàng npi ti; vá ngân hàng 

Triéu Tiên. 

Ngu$n : Ngân hàng Triéu Tiên, "Tóng quan vê Quy dáu tu quóc gia", 1989. 

Ngân hàng Triiu Tiên, Thông báo hàng tháng. 

Ngân hàng Phát trién Trìêu Tiên, Thông báo hàng tháng. 
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Chính phú Triêu Tiên cüng trq câp toàn bô cho viêc dão 

tao vã sú dung ky su vã ky thuât viên cho ngành công nghiêp 

nãng vã công nghiêp hoá chãt. Nhüng trung târn dão tao, 
triiàng dai hqc ky thuât vã cao dáng dugc mó rông vã tãng 
ciiòng cá vê sô luong 1ân chát lugng. Thêm vào dó, mói linh 

vttc ky thuât, chính phú càn tích ctic tuyén mô nhüng nhà 
khoa hoc xuãt sác cúa Triêu Tiên, ú nuóc ngoài vã xây dung 
nhiing phông thí nghiêm hiên dai dê nghiên cüu, hoàn thiên 
các ky thuât sân xuát dugc sii công tác cúa các nhà nghiên 

cúu trong công nghiêp vã các giáo su ó các trniiing dai hoc. 

Sii trq giúp cúa chính phú càn bao gôm viêc h8 trq cho 

các hqc viên thay dói nhanh chóng theo co câu công nghiêp 
htibng vê các ngành công nghiêp nãng vã công nghiêp hoá 
chãt. Chinh sti thay dói này dá tao ra sii chây tràn ky thuât 
sang các ngành công nghiêp khác, cái má dën tttgt nó nhân 
rông ra thêm các sân phám cho nên kinh tê. Nhu tr nh bày 
à bâng 4 phàn cúa công nghiêp nãng và công nghiêp hóa chát 

trong,,GDP mói chi có 11,9 % nàm 1970, nhung dên nãm 
1980 dá tãng lên dên 26,3 % vã mó rông sang các ngành 
công nghiêp nhe lai càng tãng lên hon nata, tói 31,3 % nãm 
1988. Kê hoach hoá phát triën công nghiêp nãng vã hoá 
chât cüng góp phàn kích thích thay thê nhâp kháu cúa 
công nghiêp nãng vã hoá chât. Hê s6 nhâp kháu dá giâm 
tìi 36,9% nãm 1970 xu6ng càn 23,7 % nãm 1980 vã tiêp tuc 
giâm nuca, càn 21,6 % nãm 1985. Thêm vào dó, phàn sân 
phám công nghiêp nãng vã hoá chát trong tóng só xuát kháu 
dá tãng lên khá lbn, tìi 12,8 % nãm 1970 lên tbi 51,4 % nãm 
1988. 
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Báng 4: Xu hitông phát triên cüa 
công nghiêp n*ing vã công nghiêp hoá chãt' 

1970 1975 1980 1985 1988 

Cci cáu các ngành 
Nông vã ngu nghiêp 17,0 12,8 8,3 8,7 6,3 

Khai khoáng 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 

Công nghiOp ch6 tao 40,3 50,4 51,0 50,0 52,7 

Công nghip nh9 28,4 29,5 24,7 21,7 21,4 

CN nng & CN hoá ch6t 11,9 20,9 26,3 28,3 31,3 

Hoá deu 5,9 10,8 12,6 11,4 10,0 

Kim Ioai co bán 2,0 3,4 5,1 4,9 5,3 

Kim khi máy móc 4,0 6,7 8,6 12,0 16,1 

Nãng IUCng, khi d6t, 

xây d4ng 9,8 7,7 10,2 10,4 9,3 

Dich vu 31,8 28,2 29,7 31,2 29,4 

T6ng s6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hê só nhâp khdu 
CN nhe 9,2 10,6 7,3 7,0 8,5 

CN náng vã CN hoá cht 36,9 29,5 23,7 21,6 22,5 

Hoá ddu 23,5 19,7 14,9 17,0 19,1 

Kim Ioo cd bán 35,1 27,6 18,9 17,6 20,4 

Kim khi máy móc 50,5 41,7 35,8 26,9 25,1 

T y lê xuát khdu 
CN nhg 49,4 45,6 35,2 30,0 29,1 

CN náng vã CN hoá chát 12,8 29,0 38,3 47,5 51,4 

Hoá dàu 5,4 9,2 9,9 12,4 11,0 

Kim Ioái cd bán 1,5 4,0 8,1 5,8 5,1 

Kim khi, máy móc 5,9 15,8 20,3 29,3 35,4 

Chú thich : H$ s6 nh$p kh$u = T6ng giá tri nh$p kh$u 1 T6ng giá tri hànghoá 
cung Úng cho thi truàng x 100 r 

Ngu&, : Ngân hàng Triéu Tiên. Bii;u Input-Output qua các nãm. 
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3. Chia sé rúi ro má khõng chia sé loi nhuân. 

Mâc dá ly thuyét tãng trciüng kinh tê không dê câp dón 

tinh trang không dn dinh ngoài viêc chi ra ràng nhíing cú 

sóc nhát thãi cd tác dông manh, tinh tráng không ón dinh 

vã rúi ro dtuìsng nhu có mói liên quan chãt chê vái tãng 

truông kinh té. Các công ty tu nhân không cd khá nãng dáu 

tu vào nhttng dit án cd múc dó rüi rp cao. Sti thi6u môt thi 
trtiông tài chinh phát trién cao kéo theo nhüng rúi ro khi 
mó rông dàu tu tu bán vã búc tranh xãu cüa nhC ng kinh 
nghiêm ngàu nhiên dá làm cho các nhà dãu tu lo ngái. Kinh, 
nghiêm cüa Triêu Tiên cho tháy chinh phú cd th chia sê sti 

rüi ro nhii thé nào vâi các công ty dê thúc dáy, phát trién 
kinh té nhanh chóng. 

Chính phú Triêu Tiên hoát dông nhtt 1à môt dói tác tích 
ctic chia sê rúi ro vói tát cá nhíing công ty công nghiêp nào 
duioc chon lua tham gia vào các dti án mang tinh chién Itioc. 

Nhci dá nêu, chinh phü báo hô hoàn toàn cho viêc trá các 

món nq nuóc ngoài cüa các công ty dó vã huy dông moi 

nguón ltic hó trq chúng. Bàng cách dó, nhüng cõng viêc kinh 
doanh nhiêu rúi ro má các công ty không thê tién hành môt 
minh thi dá diicsc chinh phú h$ tro nhàm nhüng muc dích 
dài hán. Hon thé, chinh phü dá không hê lâm vào thê lúng 
túng khi có các công ty mang tính chién higc bi phá sán vê 

tài chinh. 

Ví du ndi bât nhát vê sti can thiêp cúa chinh phú vào viêc 

co cáu lái các công ty kinh doanh 1à Quyét dinh cúa phú 
Tóng thóng tháng 8 nãm 1972 tuyên bá hoãn trá các món 
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no cúa các công ty cho nhüng ngudi cho vay trên thi truàng 
vôn Nhüng khoán tiên vay til thi truàng này duuc chuyën 
thành tiên vay dài han, phái hoàn trá sau khi vay 5 nãm vái 

thài han trá hét nq trong vông 3 nãm vã lãi suát cho vay 

t6i da 16,2 %, trong khi lãi suãt cho vay trên thi truàng trên 
40 % mõt nãm Thêm ntia, khoáng 30 % khoàn no ngân hàng 
thuong mai vói lãi suãt cho vay ngán han cao (15,5 % mqt 
nãm) cüa các công ty cüng dugc chuyën thành khoán cho 

vay dài hán, phái bát dàu hoàn trá sau 5 nãm vói thài hán 
trá h6t no trong vòng 3 nãm vã lãi suát 8 % hàng nãm. 

Nhting biên pháp dó nhàri làm giám gánh nãng vê lãi 

suát cüa nhüng công ty vay no nhiêu til các thi truàng trong 
vã ngoài nuóc de' dâu tu. Nhting công ty này bi thiêt hai bói 

sii phá giá dóng tiên 18 % nãm 1971 .. két quá cúa tinh trang 
thiêu hut tãng lên trong cán cân thanh toán do xuât kháu 
giám di trong cuôc suy thoái toàn càu vão cuõi nhting nãm 
1960 (7). 

Nhïing biên pháp dó dá làm giám dáng kë gánh nãng lãi 

suât cúa các công ty kinh doanh. Ty lê cúa chi phí trá lãi 

ngân hàng trong tông doanh s6 cúa các công ty công nghiêp 
giám til 9,9 %%, xuóng côn 7,1 % nãm 1972 vã sau dó còn 

4,6% nãm 1973. Khi tinh hinh tài chính cúa các công ty 
dugc cài thiên thi không còn phái diêu tiët ván dê no ngán 
hàng ntia (8). 

Quyêt dinh tháng 8 nãm 1972 lã truàng hqp chính phü 

áp dung các biên pháp làm giám bbt cãng tháng vê tài chính 
khi cán thiét. V6í nhilng biên pháp này, chính phü dóng vai 

trò lã dói tác chiu rüi ro cüng vói các công ty vã các công 
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ty có thë dàu tu vào nhüng linh vtic kinh doanh có múc rúi 

ro cao vã duy tri duc}c trign vong lâu dài trong các quyét 
dinh dâu tu cúa chúng. 

Mãe dú vây, quyét dinh cüa chính phü có nhüng tác dông 
có hai. Nói lên vân dê binh dâng xá hôi, khi má cúa câi cúa 
nhüng ngoài gtti tiên vão ngân hàng vã trên thi truông ngoài 
sci giao dich chúng khoán bi chuyë n vào khu vuc các công 

ty. Sti thtic lã dá không có khoân lcii nhuân não dugc chia 
sé tró lai cho nhüng ngui9i này vã diêu dó tao nên su bãt 
binh trong quàn chúng , mãe dit nó bi cttông búc thuc hiên 
dtiôi chính thé chuyên quyên. Quyët dinh nói trên cúng tao 
ra vân dê nguy hai vê tinh thàn dói vôi các công ty vã ngân 
hàng. Sti tham gia tích ciic cüa chính phú nhu môt dói tác 
cúng chiu rúi ro vói nhüng công ty dtigc lua chgn làm cho 
chúng phu thuôc nãng nê vào su hão vê vã hó trás cúa chính 
phú, không chú y dúng múc tái dánh giá hiêu quá dâu tu 
cúa chúng. Nó dán dén sti dàu tu quá múc vã sui tích tu các 
khoán vón cho vay không quay vông. St.t phát triën có hiêu 
quá cüa hê th6ng ngân hàng cüng bi cán trà, bói vi các ngân 
hàng cho vay dugc chính phú trq giúp dá không dánh giá 
viêc cho vay môt cách nghiêm túc. 

Nhtãrng diêu chïnh chính sách trong thâp ky 1980. 

Tính nghiêm trong cúa nhüng tác hai nhu trên vã sti bát 
binh tãng lên trong dân chúng dá dttoc chính phú nhân biét 
vào cu6i nhüng nãm 1970. Chúng buôc chinh phü chuyën 
dói chính sách ti tãng truóng không cân dói sang tãng 
truóng cân dói. Dâu tiên chính phú giâin trq cáp vê lãi suát 
cho các khoán vay xuât kháu, chú yêu cho các công ty lón, 
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cúng nhu cho môt só công ty chuyên doanh ldn ditdc chon 
lua cho vay. Mát khác, các công ty vita vã nhó vã khu vttc 

kinh doanh nhà à doge uu tiên cao hon truúc trong viêc vay 

v6n. Ngân hàng Triêu Tiên bát dàu má rông cã hinh thtlc 
cho vay ngán han lán cho vay dài han cho các công ty vìia 
vã nhô , siét chát ty lê bát buôc cho các công ty vìia vã nhô 
vay trong tóng só v6n cho vay cúa các ngân hàng. Các chi 

nhánh ngân hàng nuÔc ngoài vã các tó chúc trung gian vê 

tài chinh nhu lã các công ty tài chính vã dàu tu ngán hán, 
công ty thàu khoán vã công ty bào hiëm sinh mang, cúng Ià 

nhiing dói trong bi bát buôc phái cho các công ty viia vã nhô 
vay ng (xem bàng 5). Dói vói khu vuc nhà à, chính phú thành 
lâp Quy nhà à qu6c gia (nãm 1981) de'' hó tro tài chính cho 
dàu tu xây dung nhà à cho giai cãp có thu nhâp thãp. 

Báng 5: 'l lê bât buôc các ngân hàng nôi tê 
cho các công ty vãa vã nhô vay (%) 

1965 1976 1980 1985 1986 1992 

Ngân hàng thudng 

mái quóc gia 30(1) 30(2) 35(3) 35 35 45 

Ngân hàng 

dia phudng 30(1) 40(2) 55(3) 55 80 80 

Các chi nhánh 

ngân hàng 

nUác ngoài 25 25 25 

Chú thich : (1) Ty lê trong tóng s6 vón hiên có. 

(2) Tjr lê trong múc tãng cúa t6ng só v6n cho vay. 

(3) Tjr lê trong múc tãng cúa tóng só vón cho vay bàng d$ng vôn. 
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Hiên tiiong du thìta tiên nhât thdi bát dâu xuát hiên tìi 

1986 vã sau dó mô rông hon dán dén môt thay dói khác 
trong chính sách hó tro dtiói hinh thúc tro cãp trtic tiép cho 

môt só ngành công nghiêp vã nó ngày càng trô thành dôi 

tttgng cúa môt cuôc xung dôt thtiong mai. Kêt quá lã 7 vãn 
bán vê công nghiêp ban hành trong nhúng nam 1960 vã 1970 

nhàm hô trq cho các ngành công nghiêp dãc biêt dá bi xoá 
bô vã dtigc thay thë bàng Pháp lênh phát triên công nghiêp 
nãm 1986. Trên co sã vãn bán pháp quy mói này, chinh phú 
gibi han sti can thiêp cúa minh trong viêc diêu chïnh co cãu 
vã hó tro các hoat dông nghiên cúu vã triên khai. 

Theo dtidng lói này, chính sách hô tro cho vay cho các 
tâp doàn lón bi cát bó. Châng han, só tiên tín dung xuát 
khâu cúa Ngân hàng Trung trong dành cho các công ty Ión 
tinh trên mói môt dôla hàng xuât kháu giàm tii 740 vôn vào 
cuôi nãm 1985 xuóng cdn 175 vôn vão cuôi nãm 1987. Tìi 
tháng 2 nãm 1989, các tâp doàn lôn không càn dtigc Ngân 
hàng Trung trong tái chiët khãu thtiong mai nua. 

Báng 6: Ty lê v6n cho vay xuãt kháu 
dtigc Ngân hàng Triêu Tiên tái chiét kháu 

(uôn ti nh trên mói dôla xuát kháu) 

1985 1986 1987 1988 1989 

Các công ty Idn (A) 740 670 175 0 0 

Các công ty vìla vã nhá (B) 740 700 520 450 550 

B - A 0 30 345 450 550 

Vôn tinh trên mói dôla 890 861 792 684 680 

Ghi chú: Só liï;u thdi diêm cuói mói nãm 

Nguón: Ngân hàng Triéu Tiên. "L¡ch sÚ 40 nãm cúa Ngân hàng Triêu Tiên". 
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Trong thèii gian ncíi trên, quá trinh dân chú hoá chính tri 
do tóng thóng Roe Tae-Woo khcti xuông til nãm 1988 dá kích 
thích nhu càu cúa xá hôi vê công bàng xá hôi. Dãc biêt, lôi 
khâng dinh cúa chính phú vê viêc hó trq các công ty vila vã 
nhó nhàm tãng trtiông cân bàng lã rãt chác chán. Ngân hàng 
Triêu Tiên dia ra ty lê chiët khãu ciu dãi vã nâng sd tín 
dung xuãt kháu tính trên mói môt. dôla. Chuong trình khuyên 
khích cho vay thiét bi cho công nghiêp xuát kháu cúng dugc 
thiic hiên vão nãm 1986. Tín dung ngoái tê cúng dtioc câp 

cho các xi nghiêp vila vã nhó có thé lên tói 100% so vôi tóng 
só tiên nhâp kháu thigt bi. Dê thúc dây hon núa nghiên cttu 

trinn khai vã cai to kinh doanh cúa các doanh nghiêp vila 
vã nhô , tháng 11 nãm 1988 chinh phú clã tién hành môt 
chucing trinh hó tro dièu chính co câu dói vói các công ty vila 
vã nhó ; chiong trình này do các quy chính phú vã các to 
chúc ngân hàng tài trq. Két quá cúa sti hó tro tài chính manh 
mê dói vói các công ty vila vã nhô lã ty lê vón ngân hàng cho 

các công ty này vay tính trên tóng sd vón ngân hàng cho vay 

dá tãng til 33,1 % nãm 1983 lên 56,8 % nãm 1991. 

Mât khác, hê thóng kiêm soát. t.ín dung dói vói các tâp 

doàn kinh doanh lón dugc tãng cuèmg nhàm dê tâp trung 
v6n cho vay cúa ngân hàng cho các cônglômêrat (Chaebol). 

Nãm 1987 viêc kiém soát tóng hê thóng tín dung (tràn tín 
dung) dugc áp dung nhàm gibi hán ty lê vón ngân hàng cho 

30 tâp doàn kinh doanh lôn nhát vay. Hon thé, nhàm tãng 
tài sán vay cúa các công ty vila vã nhõ , chính phú tãng 
cucsng giôi hán dói vói 30 cônglômêrát trong viêc til tài tro 
çho môt phàn nhât dinh vón dàu tu mói bàng cách chuyên 

các công ty có phàn cúa chúng thành các chi nhánh hay các 
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công ty công nghiêp thtic thu. Diêu này dán tói viêc giám 

dáng ké ty lê v6n ngãn hàng cho 30 cônglômêrát lcón nhât 
vay, til 23,7 °l, nãm 1988 xu6ng 20,1 'Jr; cuói nãm 1991. 

Bâng 7: Só vôn má các ngân hàng tièn te 
trong mude cho các công ty vìta vã nh4 
vã 30 tâp doàn (Chaebol) lón nhát vay 

1983 1985 1988 1989 1990 1991 

Các công ty vila - 

vã nhó 33,1 31,5 48.1 50,1 55.5 56,830 

Tp doàn lón nhât - - 23.7 20,7 19,8 20 

Nguôn : Ngân hàng Triéu Tiên 

IV. DÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CCA CHÍNH PHt1 TRIFL1 

TIÉN 

Chúng ta dá xem sii tãng truông kinh tê nhanh chcíng 

cúa Triêu Tiên dá là kêt quà cúa viêc tích luy nhanh chóng 
nguôn v6n con ngtidi thông qua giáo duc vá dào tao môt 
nghê nghiêp. Các chính sách cúa chính phú dá tích cite thúc 
dây quá trinh này. Dãc biêt, viêc khuyên khích xuãt. k1i u vã 

công nghiêp hoá vái sti hó trq mánh mê cúa chính phú dá 
Iàm giàm môt cách cãn bàn stt mao hiëm ô các du à.n môi 

má các nhà công nghiêp phài dói mãt. 

Sti tích luy tu bàn con ngucii thông qua vìia Iàr, vila hoc 

1à dói tugng cúa viêc suy giàm hiêu quà. Dê duy tri ty lê 
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nguèii di hqc cao, ngusi ta phài thay dói nghé nghiêp, dièu 
này dói hói tiép tuc dita các ngành công nghiêp mói vã sán 

phàm mói cá yêu cáu vè trinh dô tay nghé vã công nghê 
khác nhau vào hoat dông Song viêc tao ra nhúng ngành mói 

này mang tính rúi ro cao. Sei trq giúp cüa chính phü dá làm 
giàm dáng ké rúi ro má các công ty tu nhân phái gánh chiu. 
Sii da dang hoá vã chuyên sâu hoá trong co cáu công nghiêp 
làm cho quá trinh hqc tâp tiêp tuc diên ra má không phài 
lã dói tttgng cúa sti suy giàm híêu quà. Do quá trinh hoc 
nhanh chóng nên nãng suãt cao tiêp tuc gia tãng cho Mn 
cuói nhúng nãm 1980. 

Bên canh viêc hó tro, chinh phü cón duy trì sii hoat 
dông cüa yeu tó canh tranh bàng cách diing môt khoàn 
tiên thúc dây viêc này. Viêc làm dó cho phép tránh nhúng 
kich thích cd hái có thë xày ra dông thii vôi sti hó trq cúa 

chinh phú. 

Tìi dàu nhúng nãm 1.980, tính nghiêm trong cúa nhúng 
tác hai do chính phü chia sé rúi ro vã hó trq dói vói môt khu 
vuc dãc biêt dá làm thay dói chính sách vã làm giàm môt 
cách cãn bàn quy mô sti hó trq tài chính cúa chính phú cho 

các ngành công nghiêp xuát khâu. Sii hó trq cho khu vuc 
trone dây không doge uu dãi dá tãng lên, dõng thcii cách 

thúc h$ trq dá thay dói, chuyên tu h8 trq dác biêt cho môt 
sÓ linh vuc sang hó trq dãc biêt cho môt só chúc nãng. Trong 
quá trình dân chú hoá chính tri dién ra vào núa sau nhúng 
nãm 1980, sti phân phói thu nhâp vã công bàng xá hôi trô 
thành môt vãn dê cáp bách'chính cúa dãt nuóc. Bói vây, 

chính sách cho vay tin dung dá thay dói môt cách có lcgi hdn 
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cho nhúng khu vttc trtibc dây không dugc uu dãi nhu các 
cõng ty v 1a vã nhó, khu vtic nông nghiêp vã xây dttng nhã 
d. Mãt khác, sti kiëm soát tín dung vã giôi han dàu tu dói 

vái các tâp doàn lbn dá dugc tãng cui7ng til 1987 nhàm làm 
giám bót sti tâp trung quyên ltic kinh té. 

Sti chuyên Mi chính sách nhii vây dién ra do thtic té lã 

chính phü trtfóc dây dá không tính dén viêc phân chia lai 

doanh lqi lây tìi nhúfng khoân thu nhâp nhô dtigc tiu dãi cüa 
các khu viic dtfoc lua chon. Chiên lticlc dá dua ra lã dàu tiên 
làm cho cái bánh to ra dá, sau dó mói chia nó. Song chính 
phü chuyên quyên vbi môt ban lãnh dao manh có khâ nãng 
thúc dáy tãng truüng môt cách tích ctic dá sup dó trtióc khi 
thtic hiên viêc chia cái bánh môt cách công bàng. Do chính 
phú dân chú dói dàu vbi nhíing khó khãn trong viêc phân 
chia lái thu nhâp, nên nó dita ra nhúng uu dãi khác cho 

nhüng nhóm lói ích mói có tiêng nói manh. Cách úng xïi cúa 
các nhóm lcii ích dó theo kiëu tini kiëm thuc lci dá làm cho 
su phân chia các nguôn ltic tách khôi muc tiêu nâng cao 
nãng suãt. Hõn thê níia, nó làm suy giám rõ rêt nhúng giá 
tri truyên thõng vã dao dúc lao dông vã vi thê làtn suy yéu 
sti tích luy nguón võn con ngui7i. Hai tác dông cd hai dó dán 
dén sti suy yéu rõ rêt khâ nãng canh tranh quõc tê cüa nên 
kinh té Triêu Tiên. 

Lucas (1993) cho ràng yéu t6 dáy nhanh viêc dua sân 
phám vã công nghiêp mói vão nên kinh tê lã ,yéu tõ dáy 

nhanh viêc hoc tâp vã tãng truông. Diêu dó có ngh a là nêu 
môt chính phü chãp nhân thtic hiên các chính sách giõng 
nhti các chính sách cüa Triêu tiên , châng han nhti thúc dáy 
xuât kháu vã công nghiêp hoá thông qna trg cãp rông rãi, 
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thi ty lê nhiing ngucii di hqc vã tãng truvng cd thé tãng lên 
dáng kë trong Mi cành môt quóc gia 6n dinh. Song cúng có 

thë de dàng tim thây â kinh nghiêm Triêu Tiên it nhát môt 
mat trái trong siai tãng truàng, dó là vân dê phân phôi này 

sinh trong quá trinh này. 

Có thë thiêt kê môt so dó tôt hcln vê chinh sách công 
nghiêp vái viêc tính dên ngay ttf ban dáu sti phân chia cái 

bánh. Bàng cách dó, nên kinh t.ê cd thé gitt dugc múc tãng 
truóng ón dinh vã khõng dán dên sti phân phôi thu nhâp cd 

tác dung tiêu cuc. Khác phuc dugc sti khiêm khuyêt cüa thi 
truàng, tõc dô tàng truhng trong su dó nhu vây sê cao hon 
trong so dó mà à dó khóng có nó ltic tâp thë cúa cá chinh 
phú lán khu vtic tu nhân. 

Môt bài hqc quan trgn; tu kinh nghiêm cúa Triêu Tiên 
lã à c:hó dSi vãi môt nên kinh tê, dê nâng câp vã da dang 
hoá co câu công nghiêp, chinh phú càn phài thu xêp dê' làm 
cho nhttng mao hiêm vã rúi ro do khiêm khuyêt cüa t.hi 

truòng bót khà nãng xày ra trong khu vtic tu nhân. Mãc dìr 

vây, chinh sách này cãn phài dugc áp dung dóng thèii vcli 

viêc chú y giàm tói múc ít nhãt -tác dông tiêu ctic. Thú nhát, 
dê tránh vân dó phân phôi, chinh phú phái hinh thành trong 
giai doan ban dàu môt hê t.hõng phân phói lành inanh thu 
nhâp tìi các dtt án dá lata chon. Tuy thuôc vão phám vi và 
quy mô cúa sti hó trq cúa chinh phú má có thë thtic hiên 
viêc chia sé lqi nhuân hay chia sé quyón só httu. Thü hai, 
cãn thúc dáy canh tranh trong viêc cd dugc su hó trq thông 
qua quá trành thiêt lâp hê thóng cüng nhau thoá thuân. Sti 

hó trq cúa chinh phú tôt nhât nên tài tro tìi ngân sách, cán 
giàm dên mtdc tháp nhât stt rüi ro do viêc các nhóm lqi ích 

tim kiêm nguón thtrc 1(.5i. 
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Chú thích : 

(1) Y kién này gióng vdi nhÚng két quà vé mó h'nh tãng trudng tân có dién, 

trong dó nhúng nén kinh té nghèo nàn vÓi ti lê vón /lao dpng tháp sê 

tãng nhanh hdn nhÚng nudc giàu. Tuy nhiên trong mó hinh tãng truàng 

npi sinh không dát dU¢c nhúng két quà tudng tçl do sU tãng tru&ng ón 

dinh phu thu4c vão ti lê t(ch luy vã nhúng tham s6 khác. 

(2) Nãm 1960, Bác Triàu Tiên hdn hán Nam Triéu Tiên vé tiém nãng sàn xuát 

vã GNP/dàu ngudi. Tuy thé, t'mh hinh dá dão ngUpc lai vão dàu nhÚng 

nãm 1970. 

(3) Kh'uyén khich xuát khàu lã chinh sách bi bát buoc phãi theo duói do sçt 

càn thiét phãi có tién dia nh$p kháu nhÚng thú dáp úng nhu càu xây 
dçrng nén công nghiêp. 

4) Cüng tudng tU nhu vêy dói vdi viêc thçfc hiên chinh sách khuyén khich 

xuát khâu, cá nhân tóng thóng dã_xem xét túng công trinh mat. 6ng 
dãt mpt phbng ngay canh phàng làm viêc cúa minh à nhà Xanh (hoc 
Chong Wa Dae) vá kiém tra tién trinh cúa các dçf án vã thúc dyc các 
quan chúc chinh phú thuòng xuyên báo cão vé viêc thuc hiên nhúng du 

án duOc phân công theo dúng lich trinh dá quy dinh. 

(5) Nãm 1982, hàu hét vón cho vay quy dàu tu qu6c gia dUOc rót cho nhiéu 

công ty không phân biêt viêc mua sám các thiét bi máy móc sãn xuát 
à trong nudc vã ngành cho xuát kháu. SU thay dói này lã do 2 nhân 

tó sau : Thú nhát lã cán phãi tro giúp cho viêc xây dçmg rnât só nhà 

máy dang ngày càng it di, trong khi viêc xây dung công nghiêp nãng 

vã công nghiêp hoá chát háu nhu hoàn thành vão dàu nhÚng nãm 1980, 

nhÚng ván cón nhi u khu vçlc sán phâm có liên quan tÓi công nghiêp 

nng vã công nghiêp hoá chát càn du¢c tr4 giúp. Thú hai lã sU khuyén 

khich trçlc tiép cúa chinh phú cho các công ty vã ngành công nghiêp 

có t(nh chat " chinn IU4c " vdi nguón tin dçmg uu dãi dá tao ra mpt 

cách tro giúp gián tiép dói vÓi tát cá các công ty tú dàu nhÚng nãm 

1980, kiéu hoát dang cúa quy dàu tu quóc gia cüng thay dói tu ch8 trd 
giúp cho các công ty vã ngành riêng biêt sang ch6 trq giúp cho mqt 

s6 khâu nhã dinh. 

6) Nám giá sau ké hoách này là nguyên tác cd bãn cúa chinh phú, " bát 
k loái vú khi não cüng có thé tháo rdi khi càn thiét " vã " bát ly bq 

phân não cüng có thé láp ráp duoc thành vü khí duói dang hàng hoá 

221 



Dé duy tri dUdc cd cáu tài ch(nh dú manh cho các xí nghiêp sán xuát 
không sú dung hét công suát trong thÔi binh, chúng dUgc phép dúng 

20% công suát cho quóc phdng, phán còn [ai dúng cho quãn sV (Kim, 

1990). 

(7) T6ng s6 dich vu vay n¢ tãng tú 160 trigu dôla nãm 1970 lên 230 triêu 

vá 455 triêu nám 1971 vá 1972. 

(B) Nn kinh té phuc h$i nhanh chóng. T6ng dâu tU tãng40 % vá xuát kháu 

tãng gán 100% nãm 1973. Múc tãng truàng thijc té cúa n$n kinh té tãng 
tú 6,4 % trong quy 1 nãm 1972 lên 19,3% cúng kg nãm 1973. 

01 
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PHÂN III 

VAI TRÒ CÚA NHÀ NUÔC 

TRONG PHAT TRIEN KINH TE 

cS ÂN DÔ VÀ CÁC NÚÓC CHÂU Á 



NHÀ NUÔC VÀ THI TRIIÔNG 
TRONG CÔNG CUOC CAU TRUC LAI 

NÊN KINH TE Ó AN DO 

C.T. KURIEN 
Viên Nghiên cúu Phát tríên Madras 

Hôi dóng Nghiên cúu Khoa hoc Xá hôi An Dô 

Madras, Ân Dô 

1 

Ân Dó ducic giâi phóng tii nãm 1947 vã môt quá trinh 
phát triën kinh tê kê hoach bát dáu tìi nãm 1950. Hói dó 

môt chirctng trinh cáu trúc lai nén kinh tê dtigc khôi dâu tii 
dó dén nay. Dá có môt sii chuyên bién chính sách quan trong 
vão giüa nãm 1991. Dôi khi ngtièsi ta cho ràng su thay dói 

lã tìi bô viêc kê hoach hoá tãp trung tuyêt dói dtiôi sti bào 

trq cúa Nhà ntiác trong b6n thâp ky dàu tiên dë chuyén sang 

môt chê dô thi trtiìsng ttt do hoàn toàn. Cá Nhà ntiôc vã thi 
trtiètng déu có vai trò cüa minh trong công cuôc phát trinn 

kinh tê cúa Án Dô vã Án Dô sé tiêp tuc làm nhti vày. Trong 
giai doan gàn dây, vai trà thi trtiìsng dtigc nhán mánh hon 
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lên nhting Nhà niiôc vân duy trì môt vi trí quan trpng trong 
linh vuc kinh tê. 

Công cuôc phát triên kinh tê có ké hoach trong hon b6n 
thâp ky qua dá tao nên chuyên biën lón trong nên kinh tê. 
Trong núa dâu cúa thë ky này khi dát nuóc còn nàm duói 
quyên thông tri cúa thtic dân, ty lê tãng truàng cúa nên kinh 
tê chi vào khoáng 1 % môt nãm vói ty lê tãng triiông tính 
theo dâu nguìii thiic të bàng không. Ty lê tãng truóng tu 

1950 dën 1979 vào khoáng 3,8 % môt nãm. Quá trinh tu( do 
hoá ducgc phát dông vào nãm 1980 vói trong tâm dãt vào sti 
tãng trudng công nghiêp. Tìi 1980 dën 1989, ty lê tãng 
truông hàng nãm trên 5 %, vói tãng truóng công nghiêp lên 
dën khoáng 8 %. Nhung vào cuôi thâp ky, dá tãng trtiàng 
công nghiép dôt ngôt suy sup. Nãm 1990 vã nãm 1991 dá 
diên ia khúng hoàng gay gát vê cán cân thanh toán. Trong 
cuóc tóng tuyên cú tháng 5 vã tháng 6-1991, Dáng Quóc dai, 
dáng càm quyên su6t tii khi dôc lâp trü hai khoáng thài gian 
ngán (3/77 - 1/80 vã 12/89 - 6/91) dá quay trô lai cám quyên. 
Dê khác phuc vân dê cán cân thanh toán vã phuc hôi nên 
kinh tê, môt chính sách kinh të mói dttgc khâi dâu vâi sei 

giúp dõ cúa IMF vã WB vã phìi hqp vói các diêu kiên tiêu 
chuân ceia IMF vê t'ti do hoá, t.hi trttètng hoá vã tu nhân hoã. 

Nguesi ta cho ràng vào cu6i 1993 quá trinh tti do hoá kêt thúc 
vã tii nay tró di trong tâm sê là cáu trúc lái nên kinh té. 

Vói trinh bày tóm tát trên dây vê quá trình phát triên 
trong bón thâp ky qua, bây gid tôi sê di vào phân tích nên 

kinh të Án Dô vã vai trò cúa nhà nuóc vã thi truông trong 
su biên dói cúa nên kinh tê dó (xem thêm C.T Kurien, The 
Economy : an Interpretative Introduction. New Delhi, Sage 

Publications, 1992) . 
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II 
Xét vê sv tham gia cúa lvc lugng Iao dông thi lvc luang 

chá yêu cúa nén kinh tê Án Dô ván mang vã còn tiép tuc 
mang tinh chát truác tién là nông nghiép. Vào dâu th6 ky 

nàv trén 70 '7, lvc ltiong Iao dông lã Iao dông nóng nghiêp. 
Vôi biên dói chút it, con só nàv hàu nhu dtioc duy tri dën 
tân nãm 1980, sau dó con só này giám di dói chút : múc 
hiên tai vão khoáng 65'4 Dãt dai phàn lón thuôc só húu til 
nhân. Thiic vày, da só nóng dán (khoáng 60'7,, só nguài tham 
gia nóng nghiép ; só còn lai lã Iao dông nóng nghiêp kiém 
-In bàng cách làm công trén dát dai cáa ng di khác) lã ng iyi 

có ruông ; 55 '/, cá duói 1 ha dát. Nhu váy, mót ty lê lón 
cüa lvc ltivng lao dõng gôm nhC ng nhà sán xuât, tiëu chá 
sán xuát. ra luong thuc trén dát dai cúa h9. Cd các don vi 

sán xuãt theo hó gia dinh vói sv tham gia rãt ít cüa thi 
t.ruìtng. Các don vi sán xuát theo hô gia dinh khác g'om thg 
thü cóng vã dân dánh cá phu thuôc chá y6u vão thi trttõng. 
Môt Ioái don vi sán xuát, theo hô gia dinh khác gÔm nhiing 
nguài tham gia vão thucing nghiêp vã nhiêu ngành dich vu 
khác nhau. Nêu công tàt cá các Ioái hinh thúc don vi sán 
xuát theo hô gia dinh khác nhau này lái thi só này có thë 
chiêm tói 90 'ì. htc lugng Iao dông kê cá hién nay, tao thành 
cái dugc mó tà nhu là khu vuc " phi tó chúc " hoác " khóng 
chinh thttc " cúa nën kinh té khu vuc cd tó chúc gim có hai 
thành phàn, khu vuc công ty tu nhàn (chi chiëm khoáng 4"/, 

ltic luong Iao dông vã bô phàn còn lai lã cüa nhà nade, gõm 
các xí nghiêp thuôc khu vuc qu6c doanh (chíêm khoáng 6% 

lvc luçing Iao dông). Vào th ii diêm Àn Dó giành dtioc dóc 
lâp, khu vi.c phi tó chúc cá thê chiêm môt phàn hic luong 
lao dông Ián hon, cá thé lã 97 1/,. Tát nnién, không phái tàt 
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cà các dun vi này déu tti túc dtigc nhúng nõu ho cd nhúng 
hoat dông qua lai vói nhúng dcin vi khác thi hoat dông này 
cüng mang tính chãt không chinh thúc vã phân lón gidi han 
trong pham vi ceia vüng lán cán cúa dia phuctng ho. Nhu 
váy, nét chính cúa nén kinh t.eê Án Dô vão thèrí diêm dó Ià 

nó bao gôm nhúng nhóm nhó các dun vi tác dCQng qua lai vúi 

nhau, trài ra khõng dông Ou trong vúng dãt dai trong khi 

chi cd nhúng trung tãm dô thi lón mói cho thãy duc1c chút 
gi dó cúa môt nén kinh tê hiên dai vói các quá trinh thi 
truòng. Dây 1à môt thuc tê càn phài tính dên trong bãt cú 
hoat dông phát triën kinh tê nào sau nàv. 

Cón môt thuc tê thtt hai cán công nhán. Dó là tiëm nàng 
tài nguyên thiên nhiên vã vât chãt to lón mà nên kinh tõ 
vón có dê phát triên cóng nghiêp má vãn chua sït dung dên 
do chính sách cúa chính quyén thttc dãn áp dung nhàm kim 

hãm nén kinh tê Án Dô ó tình trang co bàn là nông nghiêp. 

Do dó quyêt dinh chinh sách cán cd 1à làm t.hé não dê tao 
ra dugc môt nén kinh tê qucíc gia Mo vê quyên foi cita các 
dun vi sàn xuát theo hô gia dinh, thúc dãy cóng nghiêp hoá 
mau chóng dãt nuóc, vã bào dàm ràng moi hoat. dông kinh 
tê phà hqp vúi các tiêu chuãn xá hôi co bán dtigc xác dinh 
bói môt chinh thê dân chi dita trên co só quyên phd thõng 
dáu phiêu dá phát triën. Ngay cá vói nhúng ngudi hãng hái 
úng hô xí nghiêp tu nhân nhãt, diéu dó rõ ràng 1à dê dat 
dugc các muc tiêu khác nhau này, càn phài cd mõt kê hoach 
hành dông dài han vã nhà nuóc vói tu cách dai diën cho xá 
hôi, phài giú môt vai t.rò then chõít trong kê hoách dó. Dó 1à 

co sã cho công cuôc phát triên kinh tê theo kê hoach ó An 
Dô, vã duôi su chú dao bao quát cúa nhà nuóc, thi truèsng 
trô nên môt tác nhán ndi bât dê thuc hiên ké hoach dó. 
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Các don vi sàn xuát theo hô gia dinh vã khu vuc công ty 
tu nhân dugc khuyén khich t6i da dé tãng gia hoát dông vã 
sàn lugng. Nhà nuôc sê tâp trung vào viêc xây dting các công 
trinh ha tàng co só, các công trình thuy lcsi lón, các ngành 
diên nãng, vân tài vã truyên tin cüng nhti các ngành công 
nghiêp co bàn nhu thép, than vã xí mang. Không có bát cú 
sii bãt dóng não giba hai khu vuc công vã tu ,é ván dê phân 
công chúc nãng môt cách khá-* quát nhu vây. Khu vtic kinh 
doanh tu nhân dugc bào vê chóng lai sti canh tranh quá dáng 
cüa nuóc ngoài dita vào lâp luân vê ngành công nghiêp non 
trë má trên thtic té tãt cá các nuóc trên thê giài phài viên 
dén trong giai doán dàu cüa công cuôc công nghiêp hoá. 
Nhung có hai loái han chë ducsc áp dãt ra. Han ché thú nhãt 
lã viêc áp dãt sàn xuât môt. só hàng theo yêu càu cüa khu 
vtic nhô bé nhüng ngudi giàu cd (nhu xe hoi vã các mãt hàng 
lâu bên cüa tiêu dìing tu nhân) phài hoãn lai cho dên khi 
nên kinh té câm thãy dá sãn sàng dê chuyén sang các mãt 
hàng dó. Thtt hai lã khu vuc tu nhân có td chuc phái bi cám 
không ducsc len vào linh vtic cúa khu vtic truyên th6ng. Do 
dó, trong ngành dêt, môt só mât hàng sé chi dac biêt dành 
riêng cho khu vttc khung cïti thú công. Còn môt sti han ché 
chung nt a vê su má rông khà nãng sán xuát, môt phàn dê 
khuyén khich khu vttc truyên thóng, nhung môt phân de' 
ngãn chân sti tâp trung quyên ltic kinh té quá dáng. Dông 
thìsi, càn cd su khuyén khich tich ctuc các ngành công nghiêp 
hiên dai quy mô lôn chuyén dia diém ra xa khói các thành 
phó lón. Khi các ngành công nghiêp dá phát trién vã sán 
sàng nhày vào thi truèing, môt chuong trinh thúc dây xuát 
khâu cd trts cáp dá ducc dê ra vê khu vuc truyên thóng, 
trong tãm lã ngày càng kéo khu vtic này vudt ra khói thì 
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truông dia phuong han hep d6 di vào môt thi truàng qu6c t6 
mói xuãtt hiên. 

III 
Vê thuc ch6t dây lã chi6n lugc cúa ba thâp kk dàu d6 tái 

câu trúc nên kinh t6 vã thúc dáy tãng truàng vã phát tri6n. 
Thât lã sai làm n6u nói ràng vai trò cüa nhà nuóc trong 
chién lugc này lã tiêu ciic hoãc han ch6. Trái lái, nhà nuóc 
dá dita ra nhiêu sáng ki6n tich ctic, trong dó chü y6u lã nó 
ltic cüa h gifia thâp niên 60 vã cà sau dó nhàm mang lái 
môt si[ thay dói cách mang trong khu vuc nông nghiêp, 
thuong dugc gqi lã "cuôc cách mang xanh". Su chia cát dàt 
nuôc vão lúc giành dugc dôc lâp dá tuéfc mãt cüa Án Dô môt 
s6 vúng sàn xuãt luong thuc chü ch6t. Nán thi6u luong thuc 
kinh niên vã ti6p theo lã nhu càu phài phu thuôc vào nhâp 
khMu, lã môt dâc di6m thuong xuyên cúa hai thâp niên dàu 
tiên. Sáng ki6n dua vào các loái gi6ng cây tróng nãng suát 
cao vã nhíing thay dói trong hê th6ng luân canh, dãc bíêt lã 
viêc sú dung các loai phân bón thuong mai dêu do nhà nuôc 
dua ra. Vã trong vòng môt thâp niên dá cd môt su gia tãng 
dáng kë vê sân lugng ngú c6c, nhci dó dá loái bô dugc nhu 
càu phâi nhâp kháu trii nhíing nãm thát bát nãng nê do 
thiên tai. Ngoài gia tãng sân lugng còn có môt kêt quá ti6p 
theo quan trong niia, dó lã cuôc cách mang xanh, dó lã 
môt su thuong mai hoá cúa nông nghiêp. Vi du viêc sú 
dung phân bón thuong mai dá tãng til 600 kg trên 100 ha 
lên 17.000 kg nãm 1975 vã gàn 70.000 kg vào cu6i thâp 
ky 80. Phàn cúa dàu vão công nghiêp dua vào nông nghiêp 
dá tãng til 1,5 % dàu thâp niên 50 d6n khoâng 4 % vào 

cu6i thâp niên 80. 
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Nhung không phái tãt cá déu gigo phó cho thi trttdng. 
Nãm 1969, các ngân hàng thticing mai lón dá bi quóc htiu 
hoá (dê môt phàn dáng kê cho khu vtic tu nhân) dê dám 
báo cho các chi nhánh ngân hàng dugc thiêt láp ó nông thôn 
vã tín dung dugc dành cho các nbng dân nhó vã nghèo cúng 
nhu cho thg thú công ó nông thón. Nêu nhà nuóc tró nên 
tích cuc hon trong khu viic này thi só tín dung dành cho 
viing nông thôn cúng sê dán d"n su gia tãng hoát dông công 
nghiêp vã nông nghiêp hon nva. Nhà nuóc cúng tãng cuóng 
phàn phói lao dgng theo kiêu bao cãp, chü yêu lã dê báo vê 
khu vuc dê bi thiêt hai ó các dê thi. 

Trong khu vuc công nghiép, chiên luoc này cúng cd tác 
dông nhu dá mong muón. Vão cuói thêp ky 70 dãt nuóc dá 
có thê tu túc vé tãt cá các mát. hàng tiêu dúng vã dá xây 
dung mót co só manh mê vã da dang de' mó rgng hon nica. 

Nhung chiên lugc này cúng tao ra hàng loat vãn dê mói. 
Dá có nhí"ing nó luc thúc dãy su t.ãng truâng má không cân 
có nhung thay dói trong phân bô luc lcigng sán xuãt. Vê mãt 
só hvu dãt dai, các nhà trung gian lón, thuòng gqi lã 
Zamindar, bi tuóc quyên cúa ho dói vói dât dai, nhung hoãn 
toàn không giõng vói các bién pháp phân phói lái má các 
nuóc Á châu nhu Nhàt Bán vã Nam Triêu Tiên tiên hành. 
Môt loat các dao luât vê só húu dãt dai dugc ban hãnh nhung 
vói khá nhiéu 1ó hóng cho phép cáç gia dinh dia chü lón gitt 
nguyên ven dãt dai cúa ho. Do dó, thâm chi Mn cuói cúa 3 

tháp k-', phát triên theo kê hoach 10 7t s6 hq dia chü hàng 
dàu ván cón nám giü 50 % dãt canh tác. Quyén só hi'iu tài 
sán c6 dinh thâm chi còn chênh lêch hon nica. Trong nên 

kinh tê Ái Dó nói chung có thu nháp t hãp nói lên mót tàng 
lóp trên giàu có chiêm khoáng tÜ 10 - 15 '7 dân só quyêt 
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tâm mu6n dãt nên kinh t6 diiôi sit diêu khi6n cia quyên luc 
kinh t6 dang lôn manh lên cúa hq. 

Trong khi dó, khoâng 50 % dân só cúa dát nuôc ti6p tuc 
s6ng duôi múc nghèo khó. S6 này gôm dân cit lao dông nõng 
nghiêp dá thtic t6 mát tát cá các quyén thông thucsng cúa ho 
vã trô thành nhüng nguìsi làm thuê thông thuèsng vôi dông 
luong không sao theo kip giá tãng châm nhung dêu dãn ; 

môt bô phân ti6u nông (nhüng ngtf i này tháy khd má duong 
dàu ndi vôi giá thành tróng trgt gia tãng) ; nh[ ng nguôi thg 
thi công nông thôn (nhüng ngudi này dugc hoà nhâp vão 
nên kinh te qu6c dân nh8 dám con buôn). Dám con buôn dá 
sü dung môt cách có hiêu hic ch6 dô cho vay nãng lãi dë 
ki6m lqi lán cho bán thân dông thìii giü thq thú công vã gia 
dinh hq ô múc chi gàn dú s6ng. Nhiêu nguói làm nghê truyên 
thông nhu dêt bàng khung citi cúng chia sé s6 phân dó. O 
cáp qu6c gia, só lôn các xi nghiêp qu6c doanh dugc thi6t lâp 
ra nhàm tao ra giá tri thãng du vã chi dáo nên kinh t6 dá 
không thiic hiên dugc các muc tiêu trên. Có môt s6 truông 
hqp ngoái lê trong dó các xi nghiêp qu6e doanh làm ãn tót, 
kiêm dugc lqi nhuân vã uy tin nhung nhin chung thành tich 
cia hq là nghèo nàn, khu viic công ty tu nhân cúng bát dàu 
làm ãn kém cói vã ho dá dd 16i cho các han ch6 cúa nhà nuôc. 
Cu6i thâp niên 70, dá có nhiêu lâp luân dói xét lai chi6n lum 
kinh t6 cüa ba thâp niên dàu tiên vã chuyën sang môt chinh 
sách thoâí máí hon, dành cho khu vuc til nhân có ti6ng nói 
lôn hon trong các quyõt dinh dàu til vão mô hinh sân xuàt. 

IV 

Chinh sách tu do hoá cúa thâp niên 80 dugc bát dàu nhii 
vây. Til dó, chinh sách này 1à công nghiêp hoá theo nhu càu. 

Môt s6 han ch6 dói vôi khu vtic công ty tu nhân dugc loái 
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bô ; thuê dôi vísi công ty dttac ha xuông ; thuê thu nháp cüng 
giám di ; chë dó tu do hoá nhâp kháu dttrsc phép áp dung 
dita vào vav no nuác ngoài, trong dó vay no thuang mái ngày 
càng tàng. Các khoán vay na này ditac thanh toán bâng hàng 
xuát kháu ngày càng nhiêeu, trp câp xuát kháu diigc nâng 
lên, giá tri dông rupi trong nuác dugc phép ha dán. Nhà nuác 
cüng áp dung chinh sách vay mugn trong nuác vã khoán 
thàm hut cúa chính phü trun- uang bát dáu t.áng lên mau 

chóng. Vá ngtriii ta chính thüc công bó ràng nên kinh tê Án 
DO dá bát dáu btióc vào môt con duòng phát triën mái, môt 
viêc có thé làm dope "nhb cd niót. mói trtiìsng chính sách 
kinh tê vi mó lành manh vã nhay càm". 

Nhu dá néu trên, nhip dó tãng trtiáng ceia tháp niên 80 
là trên 5 7, môt nam, ntôt sii gia tãng de nhân thãy so vôi 

dii kiên 4 /.. Ngành cõng nghiép dán dáu vã khu vuc dat 
thành tích cao nhãt, là hàng tiêu dìing lâu bên, xe máy vã 

xe hai, tú lánh, máv diêu hoà không khí vã TV Nén kinh tê 
thuc su phát trién vã diiuc khoàng 10 (G dán só thuôc lóp 
trên háu thuTn vái miíc t.iêu dàng lu bìi cüa ho. Ty lé 10 '/, 

này tính theo sô tuyét dói là tìi 75 - 80 tri(u dán teto thành 
môt trong nhúrng thi truìing nôi dia lán nhãt trên thë giái. 

Thuc té nàv dá duac các nhà binh luân vá các tài liêu tham 

kháo ghi nhân vã nói dên môt "nên kinh té t.iêu dìing cüa 

Án Dó". 

Nhung thòi ky thinh vugng này ngán ngüi thôi. Do nhu 
câu bi nén xuóng cüa thi truìing trong nuác, nên không có 

dông co kích thích não dë thuc su vuan ra thi truìsng quóc 
té vã xuá.. kháu không tãng lên nhu mong dai. Trong khi 
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dó, nháp kháu vã vay nu tiêp tuc gia tãng vã thâm hut lón 
trong cán cân thanh toán trà nên rõ ràng. Thi truìtng trong 
nubc cúng tá ra bão hoà vã vào nãm 89 - 90, các môt hàng 
lâu bên má nãm truóc dó dá tìtng có tóc d8 tãng truáng tit 
8 dên 22 %, dá dbt ngôt tut nhip dô tãng truüng xuóng Mn 
mdc 1,9 %, do nhu càu tiêu dàng hán chê, nhu môt công bó 

chính thdc dá nói. Nãm 90 - 91 cuôc dói dàu giüa Irác vã 

Cô-oét má vé sau trà thành cuôc chiên tranh Vìing Vinh giïia 
Irác vã litc luung hõn hup duói quyén chi huy cúa My dá dua 

Mn cuôc hbi huang quy m8 lón các c8ng nhân Án Dô tit toàn 

bó vìing Tây Á vã viêc mát di môt só ngoài tê cca hu vãn 

d6 vé nuóc vã vãn duuc dìing dë tài tru cho môt s6 nh$p du 
trGi. H$i dó trong nudc cúng cd môt tinh trang mãt 6n dinh 
chinh tri : Dáng Qu6c dai lên càm quyên tìt dàu nãm 1980 

dá bi hát ra trong cuôc t6ng tuyën cït 1989, môt dàng liên 
minh dúng ra lôp chính phú ngay sau dó dá bi lât nhào trong 
cuôc bàu cd 1990 ; chính phü thiêu s6 duuc thiêt lâp duói 
stt úng hô cúa Dàng Quóc dai vê bàn chát lã không 6n dinh. 

Tác dông cúa tát cá các yêu t6 khác nhau trên dây lã môt 
cuôc chuyén v6n ra niiôc ngoài khài dàu trong tháng 10-1990 
vã tãng nhanh chóng trong quy I nãm 1991. Khi chính phü 
thiêu s6 d6 vào tháng 3-1991, cuôc t6ng tuyén cü duuc t6 
chdc. Trong quá trình cuôc t6ng tuyén cú, Rajiv Gandhi, lãnh 
tu Dâng Qu6c dai, dàng có triên vgng trô lai càm quyén, bi 

ám sát. Khi Dàng Quóc dai, d fái si,i lãnh dáo cúa Narasimha 
Rao nhâm chúc vào tháng 6-1991, tinh hình dit trü ngoái tê 
tró nên cite ky nguy kich vã viêc trà nu dên hán dá dat ra 
môt ván dé cite ky gay go. Dó lã b6i cành, khi bát dàu chính 
sách kinh tê mói ti 7-1991. 
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v 
Chính sách kinh te" mói khôi dông vôi môt khoàn vay vã 

su giúp da cúa IMF vã WB dá nghiêm túc theo dúng diêu 
kiên cá gói má các nuôc não cá khó khãn vê cán cân thanh 
toán muôn huông sang các to chiíe này dêu phái thttc hiên. 
Truvc tiên phái giám giá dông rupi 20 % hôi dàu tháng 7. 

Môt chuctng trình cái cách dugc vi tân bô truõng tài chính 
Manmohan Singh công bõ trong ngân sách dàu tiên cüa ông 
vão cu6i tháng dó.Nhting nét chính cüa chucrng trình này lã : 

cát giám lôn só thâm hut cüa chính phú trung ucsng, ké hoách 
giam ty trông cúa môt só xí nghiêp quóc doanh, giàm bót 
nhiéu luàt lê dói vói khu vtic công ty tu nhân, chính sách 
nhâp kháu ttt do hoá cao, chính sách khuyên khich manh mê 
xuãt kháu vã chính sách mó cïta nên kinh tê cho tu bân tu 
nhân nuóc ngoài tràn vào. Ngtièli ta trông doi ràng sti nháy 
vào cúa tu bán nuôc ngoài vói công nghê hiên dai sê dãn dgn 
môt sti ganh dua cá trong nubc lán trên quóc tê, diêu này 
sê dãn Mn hiêu quà lôn hon vã sán Iugng gia tãng. 

Theo y nghia này thi chính sách kinh té mói có thé duóc 
xem nhu lã dáu hiêu chuyên trong tâm tìi quyên chü dông 
cúa nhà nuóc sang quyén chú dông cüa tu nhân vã các Itic 

lugng thi truèing, vã tìt chính sách huóng vào nôi dia sang 
chinh sách huóng ra bên ngoài. Trong chính sách mói có 

nhiéu diém có giá tri vã không thé tránh khói. Ít ai cd thé 
có nghi ngìi ràng trai qua nãm tháng, nên kinh tê Án Dô dá 
phái chiu stt kiém soát ctic ky quan liêu vã sit tháng tri cúa 
chính tri. Vã do dó, nó Itic loai bó gò bó vã ttt do hoá nên 
kinh tê, dita viêc diêu hành kinh tê di theo nguyên tác bán 
thân nó nhíêu hon, dãc biêt lã xác din'a giá môt cách thttc 
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te" hon, dá ducgc hoan nghênh rông rãi. Tuong tut nhu vây, 

dá có sti nhãt tri rõng rãi 1à nên kinh' tê An Dô cá khâ nãng 
vã càn phài có mõt vai trà nói bãt hon trong nên kinh tê 
toàn câu. Phàn cúa Án Dô trong nên thuong mui thë giúi tü 
1,5 % dàu thâp niên 50 dá tut xuóng côn 0,5 %. Càn xuát 
khâu cúa An Dô ngày nay chi vào khoáng 7 % cúa GDP 

Mãe dú nên kinh tê Án Dõ sé càn hirâng vào nôi dia phàn 
lón (nhu nên kinh tê My vã kinh té Trung Quôc, vã khác 
vói các nên kinh té Xingap9 hoãc Dài Loan), chác chán thành 
tuu cúa nó trên cá hai cách tính trên có thë càn cao hon 

nhiêu vã khóng có ly do gi khiên Ãn Dô lai khõng Icei dung 
tác dõng qua lui vái các nên kinh té cria các nuúc khác. 

Nhung càn mõt só ván dê difere xem xét thân trong. Khi 

các nên kinh tê Á châu nhtf Nam Triêu Tiên vã Xingapo 
quyët dinh huóng ngoui nhiêu hon vào các thâp niên 60 vã 
70, nên kinh tê thé giíri dang hung thinh cà vê thuong mui 
1án sán xuãt. Dác bíêt các nên kinh té lón hon (My vã các 

nuóc Ãu châu) hoàn toàn mó cria nhâp kháu hàng tir phàn 
càn lai cria thë gicíi. Tinh hinh vào dàu thâp niên 90 hoàn 
toàn khác. Cá sàn xuãt lân mâu dích toàn câu dêu giám sút 
rõ rêt. My, Ãu châu vã Nhât Bán dêu dang duong dàu viri 

nun suy thoái. Mõt phàn do suy thoái vã môt phàn nhírng ly 

do khác, các nuâc này dá áp dung chính sách bào hô sán 
xuât nôi dia manh hon kë ttt Thê chign thú hai dén nay. 

Phài chãng dây dúng là thôi diém cho môt nuóc lón nhu Án 
Dô dê cãu trile lai nên kinh té cúa minh dia vào huóng xuãt 
khâu. 

Ngudi ta càn nêu lên nhúng câu hói vê vai trò cúa tu bàn 
nutac ngoài. Tu bán nuôc ngoài có thê vào dê loi dung thi 
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truòng nôi dia to lón cúa An Dô vã ho có thë làm dugc diêu 
dó bàng cách hoâc lã mua lái toàn bõ các công ty trong nuóc 
(nhu Coca - Cola dá làm) hoãc thâm chi t:hành lâp các don 
vi sán xuãt trong nuóc. Nhung trong cá hai truèsng hqp này, 
không truèsng hqp não má tu bán nuóc ngoài chiu dóng góp 

vào nó litc cüa An Dô thúc dáy xuãt kháu vã trong truìsng 
hqp thú nhát, sê không có su chuyén giao công nghê não cá. 

Mât khác, có khà nãng lã vái niôt só công ty nuóc ngoài, Án 
DO vói ltic lugng lao dông to lún có tay nghé vã cheia có tay 
nghê có thë lã môt nai ly tuàng de' thiét lâp các nhà máy 

phuc vu cho toàn bô thi truètng Dông Nam Á. Môt vàn dê 
khác nïta phài quan tâm dên tu bân nuóc ngoài lã vai trô 
hnng manh má tu bán nuóc ngoài dá cd kháp trên thé gibi. 

Môt trong nhttng linh viic quan trong má til bàn nuóc ngoài 
dá nhày vão trong hai chuc nãm qua lã ngành ngân hàng. 

Nguoi ta biët rõ ràng các ngàn hàng ngoai quóc não dá 
cd các chi nhánh thi déu cd môt vai trà quan trong trong 
cuôc bnng nó già tao trong thi truàng có phàn trong 6 tháng 
cuói nám 1991 vã dàu nãm 1992, tiêp dó lã cuôc khüng hoâng 
tháng 5.1992. Truóc áp hic cúa tu bán nuóc ngoài thông qua 
GATT dê má các khu viic tài chính vã dich vu trên kháp th'ë 
gibi, diêu quan trong lã cân xem xét chính xác ho sê dóng 
vai trò gi trong các nuôc dang phát triën. 

Thèti kk thi truèing chúng khoán dá nêu lên nh ng câu 
hói mói xung quanh vai trò tuong dói cüa nhà nuóc vã thi 
truètng trong công cuôc cáu trúc lai nên kinh té. Rõ ràng lã 
thi truèsng chúng khoán sê dóng môt vai trò quyët dinh trong 
nhting nãn tói dáy. Nhung không gi6ng nhu các thi truìsng 
hàng hoá, thi truàng có phàn không hcat dông dói bãt ky 
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sei thúc ép nào cüa cung vã trên khía canh càu thi càu bi 
dây lên do các dei kién vã phông doán nhiêu hon Ià do tài 
liic thât sii. Trong nhüng diêu kiên nhu vây, thât lã nguy 
hiém néu phd mãc thi truètng này cho các hic higng cüa bàn 

thân nó má không có nhüng quy dinh phép tác cüa nhà nuôc. 

Tât nhiên không có nuóc não trên thé gibi má à dó thi triiàng 
có phàn vã chúng khoán không chiu sii theo dói vã nhïing 
quy tác cúa nhà niiôc. Ké cá nhii thé, bìing nó vã phá sàn 

vãn xày ra thiièing xuyên à nhiêu ncli trên thé giôi trong 
nhüng nãm gàn dây. Nhüng dao dông này cúng có tác dông 

dén nên kinh tê' " thât " : Môt cuôc suy sup cúa thi triiông 
chúng khoán thuông dân dën môt cuôc suy thoái vã nan thât 
nghiêp tiép theo ánh huàng dén ct i sóng cüa nhiêu bô phân 

dân eu. 

O'môt nuóc Ión nhu Án Dô lái cõn thêm vân dê vê quy 
mô phái tính dén khi giái quyét vân dê này. Só nguèsi du 
thìia tài chinh chi chiem môt ty lê không dáng ké trong dân 
chúng, có lê khoàng 10 %. Trong só hq, nhüng nguìii tharn 
gia vão thi truèsng chúng khoán chiem môt ty lê thâm chi 
càn nhô bé hon nhiêu. Liêu môt thiéu só nhô bé cüa dân 
chúng nhu thê cd thé duoc phép dinh ra môt chiêu huóng 
cho nên kinh tê vã tìing lúc làm cho nó rung chuyén ? Vai 
trò cúa nhà nuóc vái tính cách dai diên cho toàn xá hôi trong 
tinh hinh nhu trên lã nhu thê não ? 

Thât vây, nhüng nuóc má cúa cài thãng du dón cá cho 

môt bô phân nhô dân só chi chü yéu lo tính toán. dê Um tãng 
cüa cài cüa ho nhiêu hon neta, trong khi dai da só phái lo 

toan dàm bào cuôc sóng cho minh, thi nhà nuôc vâi nhiêm 
vu bào vê lqi ich cúa toàn thé dân chúng không thé bô mãc 
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nên kinh té cho thi trxlàng thao túng. Vi thi truìtng, trong 
khi nó có thé mang lai môt só lqi ich cho moi ngudi, thi vê 

bàn chât ván lã dông minh vã công eu trong tay nhiing nguôi 

cd quyên lcgi kinh tê. Trong bói cành Án Dô, nhúng ngubn 
tích Iuy du thìta cúa nhúng ngitài truc tiêp vã gián tiép só 
húu khu vtic công ty tu nhân vã dïéu khíén nó, trong khi 
nhúng nguòi dugc coi nhu thuôc vê các don vi kinh té hô gia 
dinh, data vào lao dông cüa bàn f.hãn ho, lã nhúng nguôi phài 
lo dên sti s6ng còn. Trong môt s6 khu vtic, lqi ich kinh té 
cüa hai khói xá hôi rông lón này gâp nhau. Nhung trong da 

só các khu vtic, bàn chát nhting tính toán kinh té vã chién 

luoc cúa ho tách xa nhau. Ô noi nào dó má thuc té kinh té 
thuôc loai này, chuong trlnh cho bát cá công cuôc cáu trúc 
lai kinh tê não cúng sê phái dugc nghiên caiu môt cách thân 
trong hon thông thuèing ván làm. 

Chi xin dua ra môt vi du : Thât lã hoàn toàn không dày 
dü vã lac huóng trên nhiéu mãt néu dua ra chuong trình 
bao hàm môt diém duy nhãt lã thúc dáy " sti tãng truóng " 

vã dát ra câu hói liêu nhà nuóc hay lã thi trucmg thtic hién 
muc tiêu dó dây dü hon. Các muc tiêu quóc gia vã xá hôi 
phài ducgc eu t.hé hoá di vào chi tiét ky hcin núa vã môt chién 
lugc thiic hiên các muc tiéu dó phài dugc vach ra, trong dó 
tãt nhiên thi truèsng sê có môt vai trò quan trong. Néu cân 
hqc tâp kinh nghiêm thi bài hqc quan trong nhât lã chàng 
có môt "phép thân ky nào cüa thi truông" cúng châng có 
"môt phép thân ky nào cúa nhà nuóc" não trong công cuôc 
cáu trúc lai môt nên kinh té nhàm dàm bào hanh phúc cüa 
toàn dân. 
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SLI THAY DÓI CÂU TRÚC, PHÁT TRIÊN 
KINH TÊ VÀ VAI TRÒ CÚA NHÀ NL'ÓC: 

Kinh nghiêm cüa Malaysia 

MOHAMED ARIFF 

Khoa Kinh t vã Hành chính 

Trttàng DHTH Malayu 

Kuala Lumpur, Malaysia 

1. Giói thiêu 
Nên kinh té Malaysia v6n lã môt nên kinh té thi truenig 

mó c*a vã trong máy nãm gán dây nó càng phát triën theo 

httbng dó. Dóng góp cüa xuát kháu vào tóng sàn phãm qu6c 

gia (GNP) dã tãng tü 42,5% nãm 1970 dën 73,3% nãm 1992, 

trong khi phán tiêu dìing cúa khu vitc eông cgng vã tiêu dìing 

cho dàu til trong thu nhâp qu6c dân giám tìi 38,3% (lã con 

s6 cao nhãt) nãm 1983 xu6ng côn 26,3% nãm 1990. Malaysia 

dá gia nhâp vào kh6i nhíing nên kinh tê dang phát triën 
múc cao vôi thu nhâp trên dàu ngttisi tãng tu 334$ My nãm 

1978 tói 284 1My nãrn 1992. Cá thê dtt kiën ràng Malaysia 

sê chuyën dàn thành tnót quõc gia phát triên vào nãm 2020. 
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Nên kinh té Malaysia tiên triën môt cách dáng ca ngoi 
vói tâng sán phâm quóc nôi (GDP) tãng vói ti lê binh quân 

7% hàng nãm trong suót 3 thâp ky gàn dây Dáng chú y nüa 
là nên kinh té dó dá ditgc phuc hói nhanh chóng vã suôn xë 
tii cuôc thay dói kinh té tói tê nhãt trong lich sú ntfác này 
vão gitta nhting nãm 80. Nên kinh té Malaysia. phát triën 
trô lai sau quá trình tién triën thut liai nãm 1985, dá trai 
qua sti phát triën nhanh chóná không ngìing tú 1987dén 
nay. Nãm 1991 - 1992 nó có múc tãng tóng sán phâm qu6c 
nôi (GDP) lán lutot 1à 9,5% vã 8,5%. Vão nica dàu nãm 1993, 

nën kinh tê tãng theo ty lê 9,3% hàng nãm. Diêu dáng ké 
là sti phát triën không ngìing dá không dán dên môt sti quá 
tâi não trong nên kinh te", vôi múc Iam phát khoáng dttói 
5%, dãc biêt là tìi tháng 1 dén tháng 7/1993, ti lê Iam phát 
gíãm xu6ng 3,9% so vdi 4,6% 'thài ky tháng 1 -- 7/1992. 

Nên kinh té Malaysia dá qua nhíing thay dói co câu quan 
trong. Nó không còn là nên kinh tê má sán phâm so ché 
chiêm iiu thé nüa. Ty lê cúa nông nghiêp trong GDP dá giám 
tìi 30,8% nãm 1970 c ón 16% nãm 1992, trong khi ti lê cúa 
công nghiêp tãng tìi 12,2% tói 29,3% trong nãm 1970 dên 
1992. Phán dóng góp cúa sán phám so chë trong t6ng sán 
phâm xuát khâu giám til 78,4% nãm 1970 xu6ng còn 24,7% 
nãm 1992 trong khi phá.n dóng góp cúa nhüng sán phâm dá 
qua ché biên vão tâng sán phám xuãt khâu tãng manh tìt 
11,9% dén 74,6% (tìt 1970 dén 1992) 

Rõ ràng 1à khu vuc tu nhân dá dóng góp nhiêu cho sU 

chuyên bign nhanh chóng vã tich ctic cúa nên kinh tê. Tuy 
nhiên, vai 'rà then chót cúa Nhà nu c là không thë phú 
nhân. Vai trò quan trong cúa Nhà niiúc trong quán ly, diêu 
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chính vã huóng dán nên kinh tê tái nhúng dinh cao hcin 

không thê ctfàng diêu quá, nhóng vai trò cúa nhà nuóc 
Malaysia thi dang dugc thay dói theo sti thay dói cúa hoàn 
cành hiên tai. 

Bài viêt này c6 gáng phác h9a vai trò dang thay dói cia 
Nhà nuóc trong nên kinh tê Malaysia vã xem xét ánh huóng 

cúa sit can thiêp cúa Nhà nuóc vào nên kinh tê. Dãc biêt 
hcsn, bài viêt c6 gáng dánh giá vai trò kê hoach hóa, diêu 
chïnh, trtic tiêp kinh-doanh vã tao diêu kiên thuân lai má 
Nhà nuóc Malaysia dá thtic hiên vã rút ra môt s6 bài hoc 
chính sách tu kinh nghiêm cúa nuóc này. 

2. Vai trò kê hoach hóa 

Kê hoach hóa kinh té cúa Nhà nuóc ó Malaysia luôn mang 
tính chát huóng dân; nó dua ra nhïtng phucsng huóng lón 
má nên kinh tê có thê ván dông vã hình thành nên chiên 
lugc. Nhung nó lai dàt nhiêm vu thitc hiên vào tay khu vuc 
kinh tê tu nhân. Tính chât huóng dán cüa kê hoach kinh tê 
dugc coi lã sit can thiêp cúa Nhà nuóc vào quá trinh kinh tê 
cúa dãt nuóc,,sê giïi ó múc dó má khu vtic kinh tê tu nhân 
"có thê cháp nhân", hay à múc "tói thiêu", chá không à múc 
"t6i da". Tuy nhiên diêu dó cüng không có nghia dó lã chính 
sách không kiêm soát' cüa chính phü trong quá trinh phát 
triên kinh tê. Ngudc lái, chính phü dá tham gia truc tiêp vào 
viêc thiic hiên các dii án kê hoach phát triên vã dii án khu 
viic kinh tê công công. Thú vi là, chính phü da chãp nhân 
vã thuc hiên phucsng pháp "phòng hoát dông" - dita trên chiên 
lugc quân sii trong nhüng nãm nguy cãp 1948 - 1960 lã thìii 
kk cuôc khài nghia công sán - dê giám sát sii thuc hiên các 
kê hoach phát triên. "Phàng hoat dông quóc gia" à thü dô có 
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thê liên lac dê dàng vbi nhting "phbng hoat dông" à các bang 
vã các dia phtiong. 

Lich sïi cila ke" hoach hóa phát tri6n cila Malaysia cd thê 
chia thành 4 giai doán. Giai doán thd nhât bao trúm kê hoách 
phát triên chung (DDP, 1950 - 55) cila thbi ky thuôc dia vã 
kê hoach 5 nãm lân thú nhât (FFYP) duac dinh hinh bôi chú 

nghia báo thú ciic doan, data trên kinh nghiêm dân gian cila 
nghé may mãc, trong dó thu nhâp cia chinh phú bi bát buôc 

phói diigc tiêu düng cd ké hoach. Dièu quan trong à dây lã 
sii phát triên cila co só ha tàng vã nõng nghiêp, trong khi 
dó giáo duc, nhà ô vã súc khôe Lhi chi dugc quan tàm rãt it. 
Vi vây, sti phát tri6n co só ha tàng dá chiêm 66% trong thài 
ky DDP vã 54% FFYP trong tõïng só vón phân phói vã con 

sô tiiong úng trong nông nghiép lã 2614, vã 24%. Giáo duc 
vã súc khóe chi chiëm 8,6% vã 9,6% trong têng sô v6n phân 
phói trong thài ky DDP vã FFYP, nhu vây lã diêm rõ rêt 
cúa thài kk dáu cila kê hoach phát tri6n cila Malaysia lã su 

hinh thành co sã cúa khu vuc kinh tê công công (Toh vã 

Jomo, 1983). 

ó giai doán 2 má trong dó diên ra ké hoach 5 nãm lààn 

thú 2 (1961 - 65) vã kê hoách làn thú nhát cila Malaysia 

(1966 - 70), chinh phü co bân dá dí theo chiên luoc phát 
triên cho tu nhân ttt do kinh doanh vói su can thiêp tôi thiêu 

cúa Nhà nuóc (Lim, 1983). Diéu này có nghia lã chinh phú 

báo dám môi truètng kinh tê vi mô vüng vàng vã ón dinh, 

làm cho nên công yghiep phát tri6n vói khu vuc tu nhân 

dóng vai trò xúc tác. Dên dây vai trò phát triên cúa Nhà 

nuác dá khá rõ. Diéu dáng luu y lã dáu tu cho dich vu xá 
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hôi, dác biêt lã giáo duc, dá dudc tãng lên trong tóng s6 vón 

à giai doán này. Phát trién nông thôn cúng dttgc chú y dáng 
kê duái hinh thúc: các kë hoach mó rông nhítng vixng dát 
mói, chuong trinh da dang hóa nông nghiêp. Kët quà lã nhiêu 
loái cây trong diing làm hàng hóa xuãt kháu mói, má co dãu 
lã quan trong nhãt dudc dita vão sán xuãt. Phát trinn công 

nghiêp trong thdi ky này tiêp tuc dita trên chién ludc thay 
thé nhâp kháu dttóí sii báo vê cúa hàng rào thuë quan ttiong 
dói ôn hàa. Tuy vãy, han chê cüa chién ludc này rãt rõ ràng, 

dó lã dóng góp cúa khu viic công nghiêp vào GDP trong thdi 
kk này chi tãng xãp xi til 11% nãm 1957 dên 13%, nãm 1968, 

chi tao dtigc môt thi trudng trong nuóc quy mô nhó dá gàn 
bão hôa. 

Malaysia có chính sách huóng vê xuãt kháu sau nàm 1968. 

Viêc chãp nhân chiën Itidc huóng vê xuãt kháu tuy vây dá 
không dán dên viêc tìi bô su ]tia chgn chiën luoc thay thé 
nhâp kháu. Cá hai chiën ludc công nghiêp hóa huóng vê xuát 
kháu vã thay thê nhâp kháu cìing dudc theo duói, vã nhíing 
nhà dãu tu nuóc ngoài lã muc tiêu cúa chién ludc huóng vé 

xuãt kháu, nhà dàu tu dia phuong lã muc tiêu cüa chién ludc 
thay thê nhâp kháu. V muc dích chính cúa công nghiêp hóa 
huóng vão xuãt kháu lã tao ra nhiéu công ãn viêc làm, nên 

nó dác biêt chú y vào nhüng hoat dông tâp trung nhiéu lao 
dông nhu lã Iáp ráp diên tl'i. 

Giá ré cúa lao dông - môt nguón tài nguyên chính lã loi 

thê dë canh tranh cúa công nghiêp Malaysia, nhíing ngành 
công nghiêp xuãt kháu cüa nuóc này s$ dung nhiéu ]ao dông 

hon rãt nhiéu so vói công nghiêp thay thé nhâp khãu. Diêu 
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dó dugc chúng thtic qua thtic tê là hê só lao dông trong 
nhttng ngành công nghiêp xuát kháu cao hdn hê sô lao dông 
trong toàn bô ngành công nghiêp Malaysia (Verbruggen 
1984, Ariff 1991). 

Nhà niffic dóng môt vai trò quyêt dinh trong viêc hhung 

khu vtic công nghiêp vê phía thi trtièsng t.hê gidi. Dó không 
chi dtia ra nhttng khuyên khlch tài chính nhti min thuê, tín 
dung thuê dàu tti vã khuyên khích xuãt kháu má còn tãng 
hát dông sán cúa công nghiêp lên nhiêu, bao gêm 11 khu 
mãu dich til do (FTZs) chi dành riêng cho công nghiêp xuát 
kháu. 

Bán chát cúa kê hoach hóa kinh tê cúa Nhà ntióc trong 
nhüng nãm 60 có khác thâp ky trtiôc d hai diêm. Thú nhãt, 
nhà ntióc quan tâm hdn trtfóc trong viêc chiu dung nhüng 
thigu hut ngân sách dê xúc tiên quá trinh phát triên, vdi sti 
tãng tiêu dung tài chính cho khu vtrc công công môt phàn 
qua các, quy cho vay. Thú hai là kê hoach dá mang môt phong 
thái dep hdn vbi sti tht.tc hiên mô hình tãng trtiông tinh vi 

trái ngtigc sâu sác vói cách tiêp cân ngâu nhiên hôi trtióc. 
Tuy vây, khía canh phân bõ dá không dtigc chú y nhiéu trong 
giai doan thú 2 cúa kê hoách kinh tê, dân tôi viêc mó rông 
sti bát binh dâng vá chênh lêch cúa thu nhâp. 

Giai doan thú 3 cüa kê hoach hóa kinh tê kéo dài til 1971 

- 1985, vái ba kê hoách 5 nãm, dó là các kê hoách làn thú 
2, 3 vã 4 cüa Malaysia. Nhttng cân nhác hqp ly dá dóng vai 

trò quan trong hdn trtiác dây rât nhiêu trong giai doán này 
cúa kê hoách kinh tê. Cuôc xung dôt chúng tôc tháng 5/1969 

dá dân tâi sti ra dói chiên lticic phát triën mói má biêu hiên 
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cúa nó 1à ké hoach tridn vgng chung làn thú nhát ( 19 71 - 

90). Chính sách kinh te" mói (NEP) nhàm muc dích diêt trii 
dói nghèo cho tãt cá ngubi Malaysia khóng kd tôi chüng tôc, 

vã cau trúc lai xá hôi Malaysia thành môt chüng tôc thông 

nhát vê thành phàn, vê quyèn só húu vã sii kidm soát nén 

kinh td cd th6 phán ánh thành phân dân tôc trong dân ctt 

cúa ntibc này. Nhit vây, càng vói nhüng diéu khác, chinh 

sách kinh td mói dá tác dông tôi 30% ngtfài bán xu 

(Bimuputras) vào nãm 1990. 

Dtiói chinh sách kinh té mói, Nhà ntiôc dá dugc mó rông 
hcln vã có vai trô can thiêp sâu hon. Có nghia 1à Nhà ntidc 
tham gia trtic tiép vào nhïing hoat dông thtiong mai vã công 

nghiêp dd báo vê tién vón cúa nguôi bân xú. Vi th6 NEP 
cung cáp co sã cho vai trò xác nhân vã can thiêp mói cúa 

Nhà ntióc trong viêc cho phép nhúng hoát dông kinh doanh 

vã sân xuãt mói vói muc dích lã thiét lâp môt công dông. 

kinh doanh cúa i gticii bán xú Bimuputras. Dtiói NEP, triêt 
ly cho tu nhãn tu do kinh doanh phàn não bi ngãn cán do 

sii can thiêp cúa chinh phú tró nên manh mè hon. Tuy vãy 

không có g1 dáng ngác nhiên Ià, vai trò cúa Nhà ntióc dá 
ành htibng Mn tiêu dúng dang tãng cüa khu vuc kinh tê 
công công. Do dó, tiêu dìing dd phát tridn khu vtic công công 
dá tãng tìi 10,3 ty RM dtiói k6 hoách làn thú 2 cúa Malaysia 
lên 46,3 ti RM dtidi kê hoách làn thú 4 cia Malaysia. Tuy 
thé, sti tãng lên nhanh chóng trong chi tiêu qu6c phàng dân 
Mn sti giám sút phân chi dìing dê phát trién co só ha táng 
tìi 34% trong kê hoach làn thú 2 xu6ng 27% trong kê hoách 
làn thú 3, trtióc khi nó trô vê con só 32% trong kê hoách 
lán tht' 4 (Bâng 2). 
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Giai doán thú 4 cúa ké hoach kinh tê cüa Nhà nubc bao 

txìim thbi ky kê hoach lán thú 5 (1986 - 90) vã thú 6 (91 - 

95) cúa Malaysia. Giai doan hiên tai này, dica trên kê hoách 
viên cánh chung lán thú 2 nãm 1991 - 2000 vái chinh sách 
phát triên qu6c gia (NDP) thay thê cho NEP, biêu hiên môt 
sii chuyên hhung lón til nhüng giai doan tri.ióc, là giai doán 
chi coi Nhà ntiüc có vai trò thu dgng, công nhân tính tiu viêt 
vã khá nãng lán cúa khu vtic tu nhân, Cuôc thay dói, kinh 
tê gay gát vào giüa nhüng nãni 80, má sti phát triên kinh 
tê thut lài xu6ng ciic diêm nãm 1985, rõ ràng dá làm ngtiôi 
ta phái suy nghi vã xein xét ]ái chinn ]tigc phát trien vã tãng 
truông kinh tê. Nhin lai quá khú, ngu ii ta thtic sti thãy ràng 
tiu thê cüa khu vuc công cõng cd thê dem lai nhüng diéu 
không hay cho nèn kinh tê vào giüa nhüng nãm 80. Do viêc 
thúc giuc manh mê sti phát triên cüa khu vuc kinh tê công 
công, chinh phú khó cd con duông não de khuyên khích khu 
vuc kinh tê tu nhân. 

Giai doán hiên nay cüa kê hoach kinh tê cüa dát nuóc 
này lã tu bán hóa trong dông lhic phát triên cüa khu vuc til 
nhân, theo áp liic cúa thi truông. Phii htsp vôi triêt ly kinh 
tê múi, Nhà ntióc dá tao môt dia vi à phía sau, côn khu vtic 
kinh tê tu nhân sê dán dát nèn kinh tê. Chính phü dá chia 

ra khá nhiéu cái cách chinh sách ô núa sau nhüng nãm 80, 

cho phép các ltic lucgng thi truông hoat dgng nhiéu han. Diéu 
thú vi lã chinh sách tti do lida bao góm cá tu nhân lida môt 

s6 xi nghiêp nhà nuçtc. Ành huung cita viêc dinh huung lai 
duac phán ánh trong thuc tê lã ti lê cúa dàu til vào khu vtic 
công công so v6i dáu tu vào khu viic tu nhân dá giám sau 

dinh cao nãm 1983 (Báng 1) 
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Báng 2: Co cáu các linh vitc 
trong các ké hoách phát trién cúa Malaysia 

1950-55 1956-60 1961-65 1966-70 

Ké ThUc' Kg Thic Ká ThUc K6 Thgc 

hoach hiên hoách hiên hoach hiên, hoách hiên 

l_inh vUc kinh té 90,8 80.8 69,2 78,9 68.8 66,5 59,6 63,3 

Nông nghiëp 22.4 22.9 23,1 23,6 25,5 17,7 ' 23,9 26,3 

Két cáu ha t$ng 68,2 58,0 44,7 54,0 42,1 46,6 33,8 33,7 

CBng nghiêp 1,4 1,3 1,2 2,2 1,9 3,3 

1 1nh vUc xá hêi 9,4 7,1 18,5 14,4 22,8 15,6 21,4 17,8 

Giáo dUc 6,0 4.8 8,3 6,3 12,1 8,9 10,3 7,8 

Y té 2,2 22 4,3 1,3 6,7 3,8 4,2 3,5 

Nhà 1,2 - 5,9 , 6,8 3,7 2.6 4,6 4,9 

0¡ch vµ khác 0,3 0,3 2,3 1,6 

L nh vUc chung 12,1 12,3 6,7 8,4 17,9 19,0 18,9 

Quán ly nha nuác 12,3 6.7 4,1 6,3 2,8 3,2 

An ninh - - 4,3 11,6' 16,2 15,7 

16n9 cgng 100 100 100, 100 100 100 100 100 

triêu RM 847 681 1149 1007 2150 ' 2652 4551 4242 
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Báng 2... 

1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991.95 

K6 Thuc Kr# ThUc Ké ThUc K6 Thic. Kê 

hoách í hiên hoách hi$n hoách hi$n hoách hiOn hoách 

71,6 72,3 59,3 64,0 60,5; 61,4 64,8 64,5, 56,8 

23,1 21,7 20,8 22,1 16,3 16,3 19,9 19,9 16,4 

324 34,1 24,8 26,6 30,5 3t6 33,6 33,9 29,9 

15,7 16,5 13,7 15,3 13,7 13.5 11,3 10,7 10,5 

14,0 13,8 17.6 17,2 21,5 21,1 24,8 24,3 24,5 

7,4 6,9 6,9 7,3 10,1 9.9 16.1 15,6 15,5 

2,2 18 1,7 1.5 1,6 1.6 2,6 2.6 4,1 

2,3 2,4 5,5 6.1 8.5 8,4 4,1 0.1 0.2 

2,1 2,7 3.5 2,3 1,3 1,2 2,0 6,0 4,7 

14.4 14.0 23,1 18,8 18,0 17.5 10,4 11,3 18,7 

3,6 3,6 2,8 2,2 1,8 1,7 3.2 3,3, 3,4 

10,8 10,4 20,3 16.6 16,2 15.8 7,2 7,9 15,3 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10256 9821 31147 21202 46320 49025 37290 35300 55000 
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chi huy sti hap nhãt vã tiëp quán. Môt diéu khác yéu cáu tãt 
cà moi công ty dành ra môt có phàn thuc té 5% hay hon 

nüa, dê tãng ciidng cho công tác giám sát cüa chính phú dói 

vbi các thü doán ãn cáp. 

Nhu vây lã nhüng stf diéu chinh này dá dán dõn viêc tãng 
thêm chi phí sán xuát vã kinh doanh, giám nãng suát lao 

dông, không khuyén khích tích luy v6n vã nhüng hoát dông 

huy dông ngubn v6n cho vay, vã tao ra nan h6i 1ô. Thêm vão 

dó, nhüng diéu chinh này dá dôt thêm môt gánh nãng lén 

bô máy hành chinh. Nhüng khó khãn trong viéc làm cho 

nhüng diéu chinh này tón tai cd hiéu litc dá dán Mn viêc dê 

ra nhüng diéu chinh mói. Do dó, cánh tay cúa bô máy hành 

chinh dá vuòn dài hon vã manh mé hcm. Có thë nói, Malaysia 
dá có môt trong nhüng bô máy dân seu lón nhát thë gibi vào 

nãm 1984 vbi 46 viên chüc dãn su trên 1000 dãn, quá Jón 

so vbi OECD - 8, Chãu Phi - 20, Châu À - 30 vã My La tinte - 

38rHcm nüa, chi phí cúa chinh phü cho tién luctng cüa ngành 

dân sei lã khoàng 46% ngàn sách hoat dông ceia chinh phú 
(Sip, 1987) 

Mãe dú chinh phú không dti dinh áp (iung nhüng diêu 
chinh nãy trong hoat dông cúa khu vuc tu nhàn nhung thitc 
té chúng dá làm giàm tinh chú dông cüa khu vitc kinh t6 
này. Cu thé là quyén lttc duôc má rông cúa Bô Thucing mai 
vã Công nghiép, cüa bô phân dãng ky hoat dông các công ty 
vã Hôi dông hpp nhãt vã tiëp quán má nhitng quyët dinh 
cüa ho 1à tói cao vã không duôc tranh cãi vê niãt pháp luát, 
dá gây rát nhiêu phiên nhiéu cho khu vtic kinh té tu nhân. 
Môi truijng kinh doanh, bi che phü bói dü Ioai qui tác diéu 
lê, càng thém u ám vã càn cói. Sti rác rÕi phCic tap cüa hê 
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thông diêu lê này cd xu hubng ngày càng không chác chán 
vã rúi ro. 

Tói tê hon, stt thtic hiên nhúng diêu lê, quí tác này rãt 
thát thuòng. Các thú tuc quan liêu ngày càng chúng tô 
chúng dang bi mãt tác dung, vi nó làm châm tré viêc phê 
chuán hành chính, trong khi dó thi thìti gian vã nguón lttc 
cúa các xi nghiêp tu nhân bi hao mòn uóng phí. 

4. Quyèn sã huu vã su kiêm soát 

Trong NEP, vai trò dáu tu kinh doanh cita nhà nuóc nói 
trôi. Nhà nuas nhân lây trách nhiêm báo vê phán vón dóng 
góp cúa nguôi bàn xú, khi khu vtuc kinh tê tu nhân cüa ngudi 
bán xú không thê huy dông dugc c.ác nguõn luc dê mua có 

phán. Nghia là nhà nuÔc phài bìt dáp ch6 tr6ng vã nám giir 
các có phàn cúa ngu? i bán xú cho dên khi công dóng cúa ho 
cá dugc khà nãng tiêp quàn. 

Su chi tiêu cúa khu vLic kinh tê công công tãng manh mê 
trong thói ky NEP. Ty lê chi tiêu cisa khu vtic này trong 
GNP tãng tìt 29,27: nám 1970 dên dinh cao 58,4% nãm 1981 

cüng vói sti thiêu hut cúa khu vuc công công vã ncg quóc gia 

tãng lên dôt ngôt. Diêu càn chú y 1à phàn lbn dàu tu trong 
.khu vtic công công di vão nhúng du án tâp trung v6n lá n 

vói thòi hán trà dài. Nó bao gôm nhúng dtt án công nghiêp 
nãng lôn vã rát nhiêu các xi nghiêp công công ü hàu hêt các 
ngành công nghiêp chê tao. 

Các xi nghiêp công công không nhúng bao g'om các t6 

chúc phuc vu công công nhit Só Diên luc quóc gia, Só Viên 
thông, Sã Nuóc, má còn gõm nhúng công ty hoàn toàn thuôc 
só húu chinh phü nhu 1à Co quan liên bang phát triën dãt 
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dai (FELDA), Công ty Phát triên Cao su Malaysia 
(MARDEC) vã nhiêu công ty só httu nhà nuóc dtigc thành 
lâp theo Luât Công ty 1965. Nhttng xí nghiép này tiên hành 
các hoat dõng thuong mai vã công nghiêp, canh tranh vói 

các xi nghiêp nôi dia vã nuóc ngoài khác. Trong só các xi 

nghiêp nhà nuóc nói tiêng có Công ty Công nghiêp nãng 
Malaysia (HICOM), Công ty Tàu biên quõc tê Malaysia 
(MICS) vã Công ty Dâu íúa quóc gia (Petronas), chua ké dên 
hàng trãm xí nghiêp khác dugc thành lâp trong Tâp doàn 
phát triên kinh tê nhà nudc (SEDCs) cd các nhánh tôa kháp 
13 bang trong liên bang Malaysia 

Trong thèli ky giành dôc lâp 1957, chi có 23 xi nghiêp 
công công à Malaysia, hoát dông chú yêu trong linh vlic dich 
vu công công, vân tài, viên thông, phát triên nông nghiêp vã 
tãi chính. Vi du nói bât lã T6 chtlc phát triên cô phàn nhd 
trong công nghiêp cao su (RISDA) vã FELDA RISDA dugc 
thiêt lâp dê hiên dai hóa nhïtng công ty có phãn nhó sán 
xuãt cao su vã nãng cao nãng suát bàng cách stt dung gióng 
cây cao su méti, trong khi FELDA lai dugc thành tâp dê mó 
ra nhïing vüng nõng nghiêp mói vã cüng dê phuc vu muc 
tiêu tái dinh cu nhïing nguèsi dân không có ru ng dât. Do 

NEP só lugng các xi nghiêp nhà nubc dá tàng lên, tôp trung 
chú yêu vào viêc giâi quyêt vân dê chênh lêch vê thu nhâp 
vã cúa cài. Các xi nghiêp này dugc coi là phuctng tiên chinh 
dê giúp da vã tao khá nãng cho công dông nguèsi bán xi3 

tham gia tích ctic hon vào hoat dông công nghiêp vã kinh 
doanh hiên dai. 

Nhu dá biêt, nhüng thát bái cúa thi truìsng dugc xem nhu 
là ly do chú yêu cüa sli can thiêp cúa chính phü vão kinh tê 
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à Malaysia. Siu miàn ctiang hay stt bàt luc cúa khu vitc kinh 
tê tu nhân trong viêc dáp úng môt nhu càu não dó cúa xá 

hôi cúng dáy nhà nubc dên chó phái can thiêp. Dôc quyén 
tài nguyên thiên nhiên (nhu trong ngành dàu Iita vã khi dót), 
cúng lôi kéo nhà nttàc vào viêc sán xuát vã phãn phôi các 
hàng hoá kinh tê. Môt ly do chinh yëu núa lã nhu càu nâng 
cao binh dâng. Thtic tê trong thìii ky NEP vai trô cao cüa 
nhà nuóc trong kinh tê lã nhàm vào'muc tiêu dác biêt này 
vã các xí nghiêp nhà nuóc lã công eu dê cãu trúc lái quyên 
só hctu tài sán trong xá hôi 

Xi nghiêp nhà nuác trong Mi cành NEP hoát dông nhu 
nguãi bão hô cho công dông bán xü, không chi trong viêc 
dàm bào vón có phàn dãu tu t.hóng qua hoat dông cúa các 

xi nghiêp hoàn toàn thuôc só hüu nhà nade vã các liên doanh 
vôi tu nhàn, mà còn trong viêc giúp dá các nhà kinh doanh 
ngtiài bán xú 

Các xi nghiêp nhà ntióc cúng chú trong phát trién công 
nghiêp náng trong nhüng nãm 1980 HTCOM vã các công ty 
phu thuôc nó dá thtic hiên nhiéu dtt án lón trong công nghiêp 
ô tô, hóa dàu, luyên thép, xi mãng. Cách t.húc can thiêp cüa 
nhà nuóc vào nén kinh tê rõ ràng lã theo kinh nghiêm cúa 
Nhât Bàn vã Triéu Tiên. 

Trong núa sau cia th ii ky 1975 89, tóng sô có 901 xi 

nghiêp nhà nuóc dt,igc thành 1ãp, chiem gàn 80% tóng só xi 

nghiêp nhà nuôc à nuôc này (Ismail 1991). Dàu tu công công 
tãng liên tuc vái tôc dó hàng nãm lã 13%, truàc khi nó tãng 
manh tìi nãm 1980 Mn nay (Bàng 3). Stt mó rông mánh mé 

cúa khu vtic kinh tê công công dá gdp phàn tãng sõ thíéu 
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Bàng 3: GNP phân theo co câu chi 1970 - 1992 

Phãn trã m cúa GNP theo giá hi>rn hành 

Nãm 

Tiêu dCing Tiêu dúng Dau tu Deu tu 

Công c$ng TU nhãn C8ng ctng Tu nhân 

1970 16,4 61,6 5,7 12,0 

1971 17,9 64,5 6,8 13,4 

1972 20,4 61,4 9,6 13,0 

1973 15,2 57,1 7,0 16,4 

1974 16,1 58,4 7,5 19,0 

1975 18,2 60,6 9,8 16,2 

1976 15,9 54,5 9,3 13,7 

1977 17,3 54,5 9,3 13,7 

1978 16,8 54,1 9,4 16,5 

1979 14,6 50,5 9,3 18,3 

1980 17,1 52,4 12,1 20,2 

1981 18,7 55,0 16,7 20,6 

1982 19,2 55,7 19,1 19,0 

1983 16,8 55,6 20,5 17,9 

1984 15,8 53,4 16,2 18,0 

1985 16,5 65,0 15,1 171 

1986 18,2 54,6 12,9 15,3 

1987 16,4 50,5 9,7 14,7 

1988 15,2 52,3 9,3 16,3 

1989 14.8 55.4 11,6 19,8 

1990 14,2 56,6 12,1 22,1 

1991 14,9 57,4 11,9 25,3 

1992" 14,1 55,0 11,5 25,5 

1995h 11,8 52,4 9,5 25,3 

' Só liou du báo 

h Só liêu trong kê hoach 

Nguón: Malaysia Bi? Tai chnh, Báo cão Kinh tê (cúa nhìëu nãm) vã 

Kê hoach lâr thU 6 cúa Maiaysia 
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hut vã no quôc gia dãu nhing nãm 1980. Phàn lún no trong 
ntiôc vã nuúc ngoài lúc này lã cüa các xi nghiêp nhà nuúc, 
diêu này dán tói nhitng cãng tháng cho nên kinh té (Ariff 
vã Hassan 1990). Só no má các tó chúc, xí nghiêp só húu 
nhà nuúc vã chính quyên các bang vay cüa chính phú liên 
bang tãng til 1,2 ty RM trong nãm 1970 (t.tiong duong 24%Ï, 

sô no chua trà cüa chính phú liên bang) túi 17 ty RM (ttiong 
duong 37% tóng só no) vào nãm 82 (Bàng 4). 

Stt inó rông khu vttc kinh tê công công có thë ành hhóng 
tói khu vuc kinh tê tu nhân. Hon afia hiêu suát cia khu vuc 

kinh tá công công k.hông thê so sánh duos vúi khu viic kinh 
tê tu nhân. Nãm 1982, chi tiêu cüa khu vuc công công dá 
chiam 4,87 trong 6% múc tãng treiúng ceia GDP, trong khi 

khu vric này không dóng róp vào GDP ké til nãm 1984 . Si, 

niú róng nhanh chóng dó cúa cãc xi nghiêp nhà nuúc duiing 
nhu dá dán túi viêc giàm manh hiêu suât cüa v6n dáu tu 
trong nên kinh tê. Ty lê tãng t.rung binh cúa võntính trên 
kêt quà (ICOR) tãng tü 2 - 3 trong nhung nám 1970 lên 5 6 

ó dáu nhing nàm 1980. Dác biét ICOR, ú khu vuc kinh tê 
công công dá tãng til 6 - 7 trong nhüng nãm 70 dên 15 - 16 

trong nïta dáu nhftng nãm 1980, trong khi dó ICOR cüa k.hu 

vtuc kinh tê tu nhãn ván gil ú múc khiém to-'n 2 - 2,5 và.3 4 

trong cüng thôi gian dó (Ismail, 1991) 

Nhiêu xí nghiêp nhà nuúc hoat dông nhông tót. Nhing 
tai hqa vê tài chính dá tró nên rõ ràng trong nhing nãm 
khó khãn (gila nhing nãm 80) khi nên kinh tê Malaysia 
dang chiu nhing ành huàng ghê gúm cüa khúng hoàng 
kinh tê. Tóng giá tri thua ló cúa các doanh nghiêp nhà 
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Báng 4: S6 no chita trá cúa chính phú các bang, 
các tc cht c chính phú vã t6 chüc khác 
dói vúi chính phú liên bang (triêu RM) 

Các 
T6ng tó chúc Các 

Nãm s6 chính công 
no quyén ty 

1970 1181 687 66 
1971 1530 828 213 

1972 2045 1094 322 
1973 2504 1326 367 
1974 3343 1691 516 

1975 4162 2124 645 
1976 5074 2624 764 

1977 6334 3101 1016 

1978 7394 3666 1101 

1979 8922 4310 1210 

1980 11132 6301 1394 

1981 13760 7002 1237 

1982 17919 7060 3595 
1983 21842 8457 4986 
1984 25996 9896 6238 
1985 36297 11160 6960 
1986 40348 10304 9029 
1987 42117 10916 8556 
1988 43486 11052 8723 
1989 43956 12097 7069 
1990 43039 11381 6042 
1g91a 43978 11132 5995 
1992b 45664 11553 6393 

Chính Np nhà à Các 
quyn dói vái khoán 
cúa các no 
các quan chúci khác 

bang chính phú 

302 - T 126 

341 18 130 

436 71 122 

552 142 117 

815 207 114 

1107 176 110 

1284 214 188 

1643 282 292 
1808 205 614 

2082 513 807 
2494 643 300 
3271 1393 J 557 
3769 2853 642 
4705 2953 741 

5392 3705 765 
6118 4473 7586 

6770 5373 8872 
7400 5473 9772 
7845 5473 10393 

7383 5473 11934 

7317 5473 112826 

7384 5473 13994 

7454 5473 14791 

a Dánh giá thic té 
b Nhing dánh giá cuó cìng 

Ngu$n: Malaysia, BO Tài chính, các báo cão kinh ti# (cúa nhiu nãm) 
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nuúc phi tài chính dá vuot quá con só 2,3 ty RM vào cuôi 
1987. Quôc hôi dá không th6 dàm bào doge các xí nghiép 
này. Vi thê, rõ ràng lã vào gi[a nhung nãm 80, nhà nudc 
Malaysia dá trn nên quá córig kènh, quá quan Iiêu vã can 
thiêp quá sâu. 

5. Dinh huóng lai và cái cách 

Sti nhân dinh mói vê chúc nãng, nhiêm vu cúa nhà nuúc 

cúa chính phü Malaysia dugc ra diii dê duong dâu vhi hoàn 
cành khó khãn cúa thèli ky giïta nhúng nãm 80 dá dân tói 
môt loat các phuong sách nhàm dinh hiióng lai vai trô cúa 
nhà nuóc và cài cách các chính sách. Tãt cà nhung diêu này 
không nhúng dem lái sinh luc mói cho bô máy chinh quyên, 
làm cho nó t.rô nên gqn nhe vã hiêu quà hon, má quan trgng 
hcin nó càn làm lu mô di vai trà kinh doanh truc tiêp vã vai 

trô táo diPU kiên thuân lui cúa nhà nuóc. Diêu dó có nghia 
lã khu vue kinh tê tu nhân sé, có thê câm Iái con tàu kinh 
tê, càn bô máy nhà nuóc dóng vai trà lã ngubi úng hô. 

Vai trò tao diêu kiên thuân lui ducic xem nhu lã môt t.rong 

nhúng chính sách thích hqp duuc châp r.h<in vã thuc hiên. 
Nó có th6 táo khá nãng cho khu vtic kinh tê tu nhân tham 
gia có hiêu quá nhãt vào muc tiêu. kinh tê - xá hôi cria dãt 
nuôc. Tãng truông kinh tê dugc coi không phái lã muc tiêu 
cuôi ciìng nhung lã môt công eu càn thiêt. Công bàng vân 
lã môt muc tiêu kinh tê - xá hôi quan trong, nhung ngu8i 
ta cún,; hiêu ràng công bàng mà, thiêu tãng truóng kinh t.ê 

thi không th6 ben vting vã sê bi,phá v8. 

Chúc nãng quan trgng nhãt ceia nhà nuóc, ngoàí chúc 

nãng gii3 vürng luât pháp, trât tu` vã a., toàn xá hôi, lã bào 
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dàm 6n dinh nên kinh tê vi mô. Viêc quàn ly htiu hiêu nén 
kinh tê vi mô lã hoàn toàn càn thiêt. Không có môt chính 
sách não có thé thuc hiên tr 1 khí vã dén khi nhà nuôc có 

ducc các chính sách vi mô dúng dán. Vi thë, chính phú 
Malaysia dá tâp trung chú y vão quàn 1y kinh tê vi mó trong 
nhüng nãm gàn dãy, dá thuc hiên nhttng chính sách vê ngãn 

sách rât thuc dung, chinh sách tiên tê thân trung vã chinh 
sách lãi suât hiên thttc, cl hán chê t6i da, nêu không thê 
loái bô hoàn toàn sii méo mó cúa thi truèsng hàng lida vá 

dich vu, thi truàng tiên tê vã tài chính. Nhí'tng thay dói vê 

chính sách kêt hop vái nhüng phuong sách teu do hóa thuong 
mai thông qua sti giàm nhe thuê quan nhàtn giâm bôt 

khuynh huóng hiên tai Ià ch6ng xuát kháu, vã quàn ly nhtrng 
nguón ltic cà cúa khu vuc phi mâu dich lân khu vttc mau 
dich. 

Vai trò tao diêu kiên thuân lqi cnng có y nghia lã loai triz 

nhí'tng qui dinh không còn càn thigt dói vói xu huóng hoat 
dông - nhüng càn trô su vân dông cüa khu viic kinh tê tu 
nhân. Trong bói cânh dó, càn thuc hiên mnôt su lua chgn dê 
giàm nhe sti th6ng tri cúa nhà nuác dói vcli tiên võn cúa nhà 

dàu tu nuóJc ngoài. Dáng chú y lã nguôi nuóc ngoài hiên nay 
duoc phép nám giít thâm chi 100% vôn có phàn ü nhüng xi 

nghiêp dành 80% sàn phâm tró lên cho xuãt kháu. Nhüng 
công ty cd ít nhãt 50% sàn phâm dành cho xuát kháu vã 

thuê ít nhât 350 công nhân nguèti Malaysia dugc phép không 
phái phân chia lái v6n c6 phàn theo co cãu dân tôc. Vai trb 
tao diêu kiên thuân lqi cúng có nghia lã hpp ly hóa co cáu 
hành chinh nhà nuóc, cát giàm bênh quan liêu giáy tà vã cài 
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tién quá trình xét duyêt vã ra quyõt dinh. Nguyên tác "gõ 

môt cila" dugc dua ra nhàm tigt kiêm thòi gian vã chi phí 

cho khu vuc kinh té tu nhân. 

Môt thành phàn quan trgng cúa dinh huung mói cia chính 

phú Malaysia lã xu hhung tu nhân hóa. Tu nhân hóa xí 

nghiêp công công thë hiên rõ rêt sti tÜ bó cách tiép cân truóc 
dây. Tu nhân hóa dá dudc theo duói manh mê vi nó có thé: 

a) giám bót gánh nâng tài chính vã hành chính cho chính 

phi; 

b) tãng tính hiêu quà vã nãng suât lao dông nh?i tãng 

canh tranh; 

c) tãng nhanh sàn phâm; 

d) táo co hôi dë nhítng xi nghiêp tu nhân cia nguii bàn 

dia tãng phân dóng gdp vào nén kinh té. Không nghi ngô gì 

níia, tu nhân hóa dói lâp vói cái dugc gqi lã "CNTB nhà 

nuóc". Tuy vãy càn chá y lã tu nhân Ma ó Malaysia thiic 
chãt dugc diêu khiën bàng chá nghia thuc dung vã ít có líên 

quan túi nhiing diéu kíên tíên quyêt cúa hê tv tuàng. Tuy 
thé, thuc tê lã chê dó chinh tri cúa Malaysia tin vào si[ t6t 
dep cia thi trudng. 

Trién vong ngán han cúa công cuôc tu nhân hóa cá thë 

lã stt phân tíng cia chính sách chung dói vói nhing hoat 

dông tôi tê cüa nhiéu xí nghiêp só hitu nhà nuóc, sti phình 
ra cúa iq trong nuóc vã nuóc ngoài vã sti thiéu hut cúa khu 

vuc kinh tê công công. 

Trién vong dài han cüa nó phái dugc xem xét. trong bói 

cánh cüa v,ên cánh nãm 2020, viên càÀ.h du doán Malaysia 
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sê 1à môt nuôc phát triên hoàn toàn vão nãm 2020. Vói quan 
diêm "Malaysia th6ng nhãt", vãn dê " kinh tê công công hay 
là kinh tê tu nhân " không côn là môt vãn dê tranh luân 
núa, bôi vi quan diêm này kêu goi haí khu vuc hqp tác vói 

nhau, thúc dãy lân nhau, cúng phát triên theo môt hhung 
vã coi Malaysia nhu môt chinh 1th6 liên kêt. Nó dói hói tãt 
cá moi ngtibi Malaysia, bãt kê ho thuôc khu vuc kinh tê công 

công hay tu nhân "nghi, 1ao dông, sán xuãt vã bán hàng nhu 
trong môt doanh nghiêp quõc gia". 

Tuy thê, khu vuc kinh tê tu nhân dóng môt vai tró trong 
yéu trong cái doge gqi là "trât tu kinh tê quõc gia mói", giám 
tói thiêu vai tró cúa kinh tê công công vã hán chê nó trong 
nhïing hoat dông má khu vuc kinh tê tu nhân có xu hhung 
né tránh. Vai tró chi dao cúa nhà nuác trong "trât tu kinh 
tê mói" bi giám bést thông qua nhiing chinh sách th ch hqp, 

thuân lqi dói vói kinh tê tu nhân. Theo dó, hê th6ng chinh 
sách cüa kê hoach viên cánh chung lân thú 2 nhãn manh 
vai tró cúa nhà nuôc trong viêc nâng cao tính hiêu quá vã 

tính canh tranh cúa nên kinh tê, khuyên khich dàu tu, phát 
triên ngubn nhân luc vã cúng c6 tài chính trong khu vuc 

kinh tê công công. 

6. Kêt luân 

Vai trà cúa nhà nuôc â Malaysia ngày càng trô nên ít 

"quan liêu" má tró nên "tuân theo thi truing" hon (Chec vã 

Navaratnam 1991). Si thay ddi dàn dàn dó là do dói hói cúa 

nhting muc tiêu phát triën thích hqp vói su phát triên cúa 

hê thõng thi tructng, dia trên kinh nghiêm cúa nhïtng nên 

kinh tê công nghiêp hda mói à Dórg Á. Tuy nhiên diêu này 
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không có nghia lã coi thuJng hoàc thu nhó vai trò quan trong 
cúa nhà nuàc. Thuc vây, nhà nuóc ván giü vai trò chü yêu, 
thãm chi quyêt dinh qua viêc xây dting môt hê thông chí.nh 

sách tãng cuiing phát. triën kinh tê vi mó vã dám duung 
nhíing phàn vón dâu tu ]ón cho co só ha tàng kinh té vã xá 
hôi. Duói mtic dó dó, nhà nuóc dugc giao nhiém vu cúa mat 
nguài táo ra kê hoách vi mó (truÓc tiên lã không du(gc ra 
các quyét dinh vi mó cho khu vire kinh tê' tu nhân), nhu 
nguài diêu khiën vã tao các diêu kiên thuân lqi cho các hoat 
dông kinh tê. 

Nhu câu hiên nay cia công cuóc tu nhân hóa không phài 
lã trà lái cho nhà niiac vai trà là ngttôôi kinh doanh trirc tiép 
theo nghia cú ni.ia. Mãe dú cóng cuôc này có thé sé phuc vu 

cho viêc nâng cao tinte hiÊu quá, nãng suãt. vã sit nhay bén 
cho khu vttc kinh té công công, nhung nó cúng chi thuc hiên 
tu nhân hóa các xí nghiélp sinh lãi hay có khá nang sinh 1 .i. 
Chác chán là có nhiéu khu vire không dú dé quyên rú dâu 
tu tu nhân, nhung lai rãt quan trong dtitig trên góc dó xá 
hói. Vã khi công ruôcc til nhân hóa có thë huóc khu vire kinh 
tê nhà nuóc phái cô tinh cánh tranh bâng cách giám bót tinh 
trang quan liêu thi til nhân hóa cüng không phái lã thú thuôc 
chita ductc bách bénh. 

Sê lã sai khi c.ho ràng tãt cá các don vi cüa khu vire tu 
nhân dêu có hiêu quá, hay lã tát câ các; don vi cüa khu vuc 

công công dêu không có hiêu quá. Chác chán ràng tinh hiêu 
quá ít có liên quan vói quyên só hìru. Fhân tich cho tôi ciing, 
thi dó lã =tt cánh tranh có liên quan dên tính hiêu quà. Các 
xí nghiêp tu nhân trong nhung khu vL c duoe bào hô chác 
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chán có xu huóng tró nên không hiêu quà, trong khi các xi 
nghiêp nhà nuóc dugc dãt trong môi truiing canh tranh có 

xu hhông trô nên hiêu quá. Lâp luán này có thê báo truóc 
sti biên dói dôc quyên nhà nuác thành dôc quyên tu nhàn, 
bói vi nó chi có thë dán dên sii hao tón phúc lgi mà không 
dat dudc bãt ky môt hiêu quà não. 

Quan niêm mói vê vai tró cúa nhà nuác trong phát trién 
kinh tê không tìt bô su dói hôi nhà nuóc dóng vai tró cúa 
nhà dãt kê hoách vã diêu chinh nên kinh të. Tuy nhiên, vai 

tró này co thé mâu thuán vói quan niêm mói dó nëu nhà 
nuóc dêt ra các kê hoách quá chi tiêt. Quan niêm mói này 
chi dê câp d6n nhiIng kê hoach chi dán bao quát cúa nhà 
nuác có sti bàn bac vói khu viic kinh tê tu nhân. Cúng vói 

xu huóng dó, càn ró nhúng sti diêu chinh dê giú vtirg luât 
pháp, trât tti vã lành manh trong hoat dông cúa khu vuc tu 
nhán, nhung chúng không dugc xa Ia vói khu vuc này. Chính 
phú qui dinh môt không gian nhãt dinh dê các Itic luting thi 
truètng, thông qua hoat dông cúa khu vtic tu nhân, cd t:hé 

phân ph6i các nguõn Itic môt cách cd hiêu quá nhãt. Su lua 
chon ra nhttng don vi dê chinh phú bào trq có lê lã hành 
dông rãt mao hiém. Môt su cai trí tõt sê làm cho nhà nuác 
không phâi can thiêp sâu vão các hoat dông kinh té cúa dát 
nuác. Diêu khôi hài là, nêu nhdng kinh nghiêm cúa Malaysia 
có cái gi dó dê hqc tâp thi dó lã: chính phú cai tri tót nhãt 
lã chính phú cai tri ít nhãt. 
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VAI TRO CÜA NHÀ NUÚC 
TRONG CÔNG CUOC 

'PHÁT TRIÊN KINH TÊ 0 THÁI LAN 

KHIEN THEERAVIT 

Viên nghiên cilu châu Á Dai huc Chulalongkorn 

Bangkok . Thái Lan 

Thái Lan di theo môt ché dó kinh té thi truòng. Co ché 

thi trudng vã khu vtic tu nhân có dia vi áp dão. Nhung chính 
phú vân giú môt vai trò quan trong, t.ruc, tiêp vã gián tíép 
trong công viêc thúc dáy phát tri n kinh tê. Vôi khuôn khó 

vã muc tiêu han ché cúa bàn ttiông trình này, chúng tôi thãy 
nhúng biên pháp sau dây nên dugc bàn dên. 

1. Khu vuc công nghiêp. 

Hê thóng kinh tê Thái Lan tia thich quyên tu húu dói vôi 
tu liêu sán xuát. Trong thtic té có nhúng trtiìsng hop só hiiu 
nhà nuóc vã só hüu công tu nbung con só côn han ché 
(khoáng 65 xi nghiêp nhà nuôc vão tháng 8 - 1993) vã dang 
tìtng buôc 1-iàm di. Môt só xi nghiêp nhà nuôc trong khu viic 
công nghiêp 1à Sã thuóc lá Thái Lan, (;ông ty trách nhiêm 
hC u han gó dán vã T6 chúc duoc phâin. 'i 6t cá dêu dang làm 
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ãn dugc. Nhiing xi nghiêp này thât không dáng ké xét vê 
mãt phát triën kinh tê. 

Quan trong hon 1à chinh phü có môt vai trò gián tiêp 
trong viêc thúc dáy dàu tu trong công nghiêp. Ti 1960, dên 
nay Hôi dông Dàu tti (BOI) dá phê duyêt trên 4000 dit án 
công nghiêp. Trong niia dàu cúa thìii ky này, nguõi ta nhãn 
manh vão các ngành công nghiêp thay thé nhâp kháu, nhung 
trong núa sau cúa thôi ky này, các ngành công nghiêp theo 
huóng xuát kháu dá có uu tiên cao hon. Các ché dô teu dãi 
dành cho các ngành công nghiêp dugc khuyén khích gbm cd 
nhiing uu dãi vé min thué dói vói nhüng máy mdc thiet bi 

nhâp kháu dá dum chi dinh rõ, tam min thué trong môt 
thbi gian dói vói lqi nhuân công nghiêp, min thué cho sàn 
phám xuãt kháu v.v... 

Két quà 1à nhip dô tãng truóng cia Thái Lan trong dói 
cao, binh quân 6 - 7% môt nãm. Nhip dô tãng truóng trong 
công nghiêp trên 10 % môt nãm. Mãt khác, các ngành công 
nghiêp dugc khuyén khích không nhát thiêt tao ra nhüng 
quan hê lac hâu. Nôi dung nhâp khâu còn cao. Vi the các 
ngành công nghiêp dd dá thúc dáy nhâp kháu nhüng nhip 
dô tao viêc làm cheia dum t6t dep. 

Trong sáu nãm gàn dây, nguisi ta dá có gáng chuyën 
huóng v6n dàu tu sang khu vuc cáp tinh. Ngucsi ta dá sú 
dung thêm các yéu tó kích thich hoãc dác quyén làm công 
cu dê tao ra công ãn viêc làm trong các khu vtic nông thôn 
nhàm ngãn chãn di eu dgn các thành phô vón dá dông dúc, 

2. Khu vuc nông nghiêp. 

Lâm nghiêp vã ngu nghiêp cãng nàm trong khu vtic này. 

Vi da s6 dân Thái (80 % nãm 1992) vàn nàm trong khu vuc 
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này nên khu viic này hay dugc coi nhu xucng s6ng cúa qu6c 
gia. 

Tii khi chính phú tri6n khai kê hoach 5 nãm dàu tiên vào 

nãm 1961, nên kinh tê Thái Lan dá phát tri6n trên moi khu 
vuc. Khi dê ra kê hoách 5 nãm làn thú nãm (1982 - 86) 

chính phú nhân tháy ràng sii tãng truóng không dbng déu - 

khu vitc nông nghiêp dang rôt xa lai dàng sau các khu vtic 

khác. Do dó,. nhitng biên pháp dâc biêt dá dugc chàp nhân 
nhu lã nguyên tác d6 sïta chila tinh hinh không dáng mong 
mu6n này. Theo kê hoach này, có 12.562 xá à 38/73 tinh 
dugc x6p vào loái xá nghèo vã dugc coi lã muc tiêu dugc sii 
quan tâm dãc biêt. Các khu viic muc tiêu dugc m8 rông trong 
kê hoach 5 nãm làn thú 6 (1987 -91). Thêm nhiéu ngubn hic 
dá ditgc chuy6n huóng sang nhúng khu vuc này d6 dáp úng 
các nhu càu co bàn, y tê, giáo duc vã các dii án phát tri6n 
nông thôn khác. 

K6 hoach 5 nãm làn thú 7 (1992 - 96) thìia nhân ràng 
nan nghèo kh6 lan rông à các khu vuc nông thôn, vbi s6 dân 
khoáng 15 triêu ti c lã vào khoáng 25 % tóng só dân. Do dó 
càn cá thém n$ 1uc nC a d6 giài quy6t viêc phân ph6i thu 
nhâp cúa dân chúng. 

Dê phn hqp vôi kê hoách phát triën xá hôi vã kinh tê cúa 
dát nuôc chính phú dá dành môt khoàn tiên tucsng dói lôn 
cho các du án phát tri6n nông thôn. Trong tài khoá 1992 
(1.10.91 - 30.09.92), ngân sách cho các dii án phát tri6n nông 
thôn lên tói 55.378 triêu bát (2.215 triêu US $). Ngân sách 
này dursc c )i nhu dìing cho các hoát dông phát tri6n nông 
thõn, nhu co cáu ha tàng kinh tê, phát triên ngubn nhân liic 
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vã báo vê mói truìsng. Ngân sách hiên tai cho tài khoá 1994 

(1.10.93 - 30.09.94) dành 133,1 ty bát cho các dii án phát 
trian nông thôn. S6 tiên này chiam khoàng 21,3 9 cúa tóng 
ngân sách. 

Diêu này dugc thë hiên ra nhu thé nào trong thuc ta d 

nông thôn ? Thtic sti dá có hàng trãm nghin dti án phát trinn 
nông thôn trái ra trên kháp dãt nudc. Môt só dti án dugc dê 

xuãt ra vã dugc chuân y i các câp xã, huyên hoac tinh, còn 

môt só khác d cãp chinh phú trung uong Dây lã môt só vi 

du vê vai tró cúa nhà nudc trong nên kinh té à nông thôn. 

2.1. Hiên tai có 7 xi nghiêp nhã nade dugc thành lâp dê 
thúc dây công cuôc phát trién kinh ta, xá hôi à các khu vuc 

nông thôn. 

2.2. Chuong trinh cài cách ruông dãt dugc chính phú hiên 
tai tiap cho thêm sinh khí. Trong tài khoá két thúc 30.9,93 
chinh phú phân phói 4 triêu 53 rai dât (khoàng 1 triêu 81 

ê-cc1) cho nhítng nông dân không có ruông dát. Muc tiéu dê 
ra cho tài khoá 1994 lã 6 triêu rai. 

2.3. Ka hoach 5 nãm lãn thú 7 hiên thái dành nhiêu nó 

ltic hon cho viêc nâng cao co cãu ha tàng : thuy 1gi, vân tài, 

diên khi hoá .v.v... Nhíêu bíên pháp dugc áp dung da phó 
bian thông tin cho các nông dãn vê kian thúe ky thuât vã 

quàn ly. 

2.4. Các ka hoach dám báo.giá dugc áp dung da nâng giá 
cúa môt só nông phâm nhu gáo, duong, sân vã cao su. Thât 
lã nghich ly lã trong khi ngtiài nông dân muón dugc tti do 

trong loái cây nào má ho thích thi ho vân trông dgi chinh 
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phü can thiêp dê dam báo giá cho nông phâm cüa hg. Néu 

không th6 thi ho sé t6 chtic vã tâp hgp lai dê chóng dói chinh 
phü. Dé thoát ra khói vuông mác chinh tri này; chinh phú 

sê phái ra súc tim kiém các thi trttìing niiôc ngoài 

2.5. Trong ngành chãn nuôi. sui can thiêp cúa chinh phú 

côn phúc táp hcin. Nuôi gà, trâu, bà, lan dói hôi có sii giúp 
dá cüa Vu chãn nuôi thuôc Bô Nông nghiêp vé ky thuât lãy 
gióng, thú y, tín dung nông ngl. iêp vã vô nâng cao hàng rào 
thu6 quan dói vôi nhâp khâu. Ví du, hiên nay thu6 nhâp khâu 
thit là 60 % giá trên thi trai ing công vói khoàn bâ sung 5 

bat môt ki-lô phí nhâp khâu, dói vói ngành san xuãt sisa, 

chinh phú dá thành lâp ra Sü khuyõn khich sân xuãt sita vão 

nãm 1971. Tó chik này giúp cho các nông dân sán xuãt sita 
có thé dành dugc tin dung nông nghiêp cúa Ngân hàng Nông 
dân Thái, có dugc ky thuât láy gióng, thuóc thú y. Các nhà 
nhâp khâu sïta không nhúng phái trã thu6 nhâp khãu má 
còn phái mua sán phâm sita trorig nitôc, 20 don vi trong 
liigng vôi mói don vi sita bôt nhâp kháu. 

2.6. Sti can thiêp cúa chinh phú trong khu vttc nông 
nghiêp không phái bao giìi cúng có ioi cho nông dân tuy diéu 
dó cüng hiêm, Thí du nói bât nhãt là giá gáo dâc biêt. Biên 
pháp này dita ra ngay sau Thê chiën thú II. Muc dích 1à dê 
giíi giá gáo trong niióc thãp - nhii vây cd lgi cho các khu viic 
phi nông nghiêp vã mãe nhiên nâng giá gáo Thái xuât khâu. 
Hâu quá thât là sâu rông : các nông gia thu nhâp thãp, các 
khu vtic công nghiêp vã dich vu không nhúng dudc ãn gáo 
ré mà còn dugc sït dung s6 nhân công dii thüa vái giá ré 
mat cúa lchu vttc nông nghiêp. Chính sách giá gáo dãc biêt 
kéo dài dbn nãm 1987. 

268 



3. Khu vuc thiivng mái vã dich vu. 

Các t6 chúc thuong mái, du lich vã tài chính nam trong 
khu vuc này. Các nhà doanh nghiêp lón nhu chú ngân hàng 
có ành hhung chính tri lbn vi ho hay có mói quan hê gán 
gãi vói các nhà hoach dinh chính sách qu6c gia. Chính phú 
cân gW vai trò ttiong dói han chê trong khu vuc này. 

Trong ngành ngân hàng, chính phü có ta chúc 4 ngân 
hàng thuong mái : Ngân hàng Tiët kiêm quóc gia nhàm thu 
hút só vón tich luy, Ngân hàng Nhà ceia chính phú nhàm 
giúp cho nhúng nhóin dân cu có thu nhâp thãp vã trung binh 
cô thë cd dugc nhà, Ngân hàng Nông dãn Thái có nhiêm vu 

dãc biêt thúc dáy nãng suãt vã phúc lpi cüa nông dân. Chi 
riêng có ngân hàng Krung Thái lã hoat dông gióng nhu vô 

s6 các ngân hàng thuang mai tu nhân nhung nó dugc dãc 
quyén hon các ngân hàng khác à chó dugc xïi ly các doanh 
vu tài chính cüa chính phú. Các ngân hàng cúa chính phú 
không de doa gì công viêc làm ãn béo bô cüa ngành ngân 
hàng tu nhâp. 

Có ha xí nghiêp nhà nuác dugc 1àp nên de thúc dáy ngành 
du lich vã khách san. Tiên vón cúa ho rút tìt thu nhâp cüa 
chính phü nhung hoat dông cúa ho không làm lui cho ngành 
du lich. Các doanh nghiêp khách san lôn duoc nhung dãc 
quyén de mó mang. Nguèii ta dang càn tranh cãi xem liêu 

cái nhóm có thu nhâp cao này cá xúng dáng ducc hhung môt 
su uu dãi nhu vây cúa chính phü hay không ? 

Trong khu viic thuong máí, sti can thiêp cúa chính phú 
giii à múc t6i thiéu. Có 4 xí nghiêp thuong mui nhà nuóc 

dum lâp ra duôi quyén Bô Thucsng mái, ba trong s6 này lã 

các công ty cáp tinh chuyên vê buôn bán quy mô nhô. Công 
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ty côn lai tên 1à tó chúc kho hàng nhà nuóc có vai trò hoát, 
dông toàn quóc, có dôi chút trong lttgng vói tu cách là co 
chê dinh giá cà dói vói các mãt hàng quan trong nhu phân 
bón cháng hán. Môt. co ché dinh giá trong tti nata cüa chính 
phü dói vôi sán phãm dâu lia 1à Só dâu hia Thái Lan. 

Nói tóm lai, Thái Lan luôn luôn duy tri ché dó til do mâu 
dich. Môt só sàn phãm dói khi phái chíu su kiëin soát giá ca 
(nhu dàu lúa, thit lpn, phân uón) nhung thdi dai dó hình 
nhu dá qua rói, Chïnh phü dôi khi sti dung hê thóng thué 
hoãc tiên tê dê thúc dáy hoãc làm nán lòng xuãt khâu hoãc 
nhâp kháu. Thành thoàng ngudi ta cüng áp dung viêc ha giá 
dông bat nhung biên pháp này cúng nhu các biên pháp khác 
dang sáp trú thành chuyên quá khú, mãc dú chính phü vãn 
còn giü nhung biên pháp dó nhti là các bô phân quyên luc 
cüa chính phú. 

4. Co cãu lia tâng kinh tê. 

Co cãu ha tâng gira ed giao thông buu chính, vân tái thuy 
lqi, cãp nuác, cãp dién. Chinh phú cd mõt vai trò quan trong 
trong khu vtic này. 

Giao thõng các loái vã vân tái ván dugc httóng tiu tiên 
cao trong tãt cá các kë hoach phát triën xá hõi vã kinh tê 
kë tìi nãm 1961. Diêu này doge chúng minh rõ ràng trong 
sô luong các xi nghiêp nhà nti8c (14 xi nghiêp) dugc lâp ra 
dê thúc dáy hoãc tao thuân lqi cho công cuôc tãng truóng 
kinh t da só trong các xí nghiêp này dãt duói sti giárn sát 
cüa Bô Mi vu. Phàn lôn các xi nghiêp này làm ra lqi nhuân, 
vi du Sói Diên Thành phó, Sã diên cãp tinh, Hàng không 
Thái, To t httc diên thoai Thái Lan. Môt só khác só di tón 
tái dugc 1à nhd eó trg cãp lón cia chính phü nhu Sã quá 
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cânh Bangkok, Sã Hoâ xa nhà nuóc Thái Lan. Ngvui ta dát 
ra câu hôi lã liêu chính phú v6n chi truong xí nghiêp ttt do, 

cd giã lai sã giao thông buu chính Thái Lan không ? S6 này 
dang diêu hành môt hãng thông tãn môt dài vã tuyén truyên 
hình vã môt mang luói p'hát thanh radio. 

Hê th6ng thuy lqí vân do Vu Thuy lui thuôc Bô Nông 
nghiêp vã hop tác xá nông nghiêp nám. Khi chính phü xây 
dung môt cái dâp, bao giô ho cúng dãt ra môt muc tiêu lã 

cái dâp này sê phài mang lai môt hê thông thuy ksi cho nguôi 
nghèo thièu thón ó nông thôn. Nhung phân này cüa lôi húa 
hen không phâi bao giô cúng dudc thttc hiên. ilon nica do 

nguôi ta ngày càng lo láng Mn các tác dông dói vói môi 

truóng nên cüng gây ra khó khãn cho chinh phü trong viêc 

dê xuãt ra bãt cú môt dtt án dáp mái não hoãc hó chúa nuísc 

não. Nhu cáu tiêu thu nuóc dang gia tãng cúa dân dó thi dá 
mang lai dú ly do cho Só công trình nuôc dô thi vã Sã công 
trình nuóc cãp tinh dê mó rông hoát dông cúa hq â kháp câ 

nuóc. Hiên nay nguôi ta lai nêu lên câu hôi niéii lã phâi chãng 
cú dó cho khu vuc tu nhân làm công trinh này thi sê t6t'hon 
dê cho các xi nghiêp nhà nuóc làm ? 

Cúng có nhang thác mác vê viêc chính phü tham gia vão 

các công viêc kinh doanh vê cung câp diên vã nhã cita. Hiên 
nay cd tôi 5 xi nghiêp nhà nuóc tham gia trong các khu vuc 

này. Lúc dàu viêc cung cãp diên lã do chính phü phu trách 
môt phàn vil nhtng ly do an ninh. Nhung vi công viêc này 
dá trô nên môt nguôn thu nhâp quan trgng cüa chính phü 
nên nhüng cân nhác vê thuong m'ái cá thé lán át hon. Só 

Nhà cúa quóc gia lã môt t6 çhúc mó rông cüa hê thông phúc 
lqi công công. Muc tiêu không phâi dê' kiém lqi nhuân má lã 
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de' cung cãp nhà ô cho các nhóm cá thu nhâp trung binh vã 
thâp dãc biêt là các công chi.'ic chinh phú cãp thãp. Dtt àn 
phát triën công nghiêp trên bb bién phia Dông dói hói có 

nhitng tài nguyên khóng ló dành cho co só ha táng. Ngubi 
ta dá huy dông duác nhïing khoán cho vay ldn cita nudc 
ngoài cho du án này. Xét dên càng, tièn này cüng 1à do ngubi 
dóng thuê trà. Câu hôi thuông duoc tranh cai là : liêu ngiièii 

giàu cá xüng dáng dugc hudng sti úng hô nhíêu nhu vây cüa 
ngubi dân dóng thuê hay không ? Câu trà lã! 1à cá nêu nhu 
ngubi ta tin vào hqc thuyêt nhd gigt. Dü sao, dây ván 1à 

dubng 16i tiêp crân cüa tu bàn dói vôi công cuôc phát triën 
kinh tê. Chinh phú phài cung cãp co cãu ha tàng dên mi3c 

não cho công dóng vã ai dugc huông cái gi, diêu dó ván còn 

1à môt dê t.ài phài tranh cãi. 

NHÚNG GIÓI HAN CL1A VAI TRÒ CHtNH PHú 
Cüng nhu các chinh phú khác, chinh phü Thái dá can 

thiép vão nên kinh tê theo môt só kiéu cách. Trên thtic tê, 
nhiêu hoat dông cúa các bô khác nhau di theo hudng cüa 
kinh tê. Mói khi môt ván dê này sinh vã chính phü dóng y 
coi dãy Ià môt ván dê kinh tê càn cá môt tó chúc dãc biêt 
dã phu trách nó thi liên sau dó ngubi ta lãp ra mót xí nghiêp 
nhà nudc. Nhüng ly do vién ra dê üng hõ viêc này cá nhiêu, 
vi du : ly do an ninh, tính linh hoat mêm déo trong quàn ly, 

nhiing dói hôi ceia gibi dôc quy"en v.v. Do dó xi nghiép nhà 
nuóc trô thành tugng trung cho su can thiêp cúa chính phú 
vão c3ng cuôc phát triên kinh tê. 

Các thuyêt vê quyên só hüu vã su chpn Itia công khaí dêu, 

cho ràng các xí nghíêp thuôc só Uru nhà nudc thuông kém 
hiêu quá hon các xi nghiêp tu .nhán. d kém hiêu quà này 
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chü yëu do nhttng luât lê quy dinh phúc tap cúa chinh phü 

vã su quán ly kém hiêu luc. Kêt luân chung cho ràng xi 

nghiêp nhà nuóc sd htiu chi bàn rút tiên cúa ngân sách chinh 
phú. Hinh ánh này cúng dúng vdi hoàn cánh d Thái Lan. 

Nhüng diéu nàv không phái bao giô cúng dúng. Nlôt công 

trinh nghiên cúu do tiën si Kraigudht Dhiratagakinant chü 

trì (Khoa Kinh t6 hóc, Dai hqc Chulalongkorn) nêu ra 1à 

trong nãm 1986 bân kët toán cúa 64 xi nghiêp nhà nuóc 

(trong tóïng só 67) cho thãy có mqt du trôi 1à 15.841,78 triêu 
bát (633,76 triêu US $). Chi có 16 xí nghiêp nhà nuóc t& c 

25 % só xí nghiêp nhà nuóc bi thám thut thât su (1), vã tdng 
só thâm títut chi bàng 14 % cüa t6ng lqi nhuân. Dà sao hinh 
ành cúa xi nghiêp nhà nuóc cüng ván là kém cói. Tal sao 

vây ? Khu vtic tu nhân coi xí nghiêp nhà nuóc 1à dói thú cúa 
minh vã tâp trung chinn tranh tám ly nhàm vào ho. Ngoài 
ra, càn có môt xu huóng chông chinh phú vã dân chúng có 

xu huóng tin vào liyi tiên báo cd tinh tiêu ctic hcrn là liii tiên 
báo cd tính tích ctic. Vi thê, trong vài nãm gàn dây, khi áp 
ltic chung lai quyèn só hïtu cúa nhà nuóc lén manh, môt só 

xi nghiêp nhã nuóc à Thái Lan dang trên quá trinh vât lôn 

d6 sóng côn. 

1. Tu nhân hoá. 

Nghia 1à han ché sti can thiêp cúa nhà nuóc vào nén kinh 
tõ vã chuyón các tài sàn thuôc khu vtic nhà nuóc sang khu vtic 

(1) Xem bàn báo cão nghiên cúu cia Kraigudht Dhiratayakinant ' Các xi 

nghiêp nhà nU& trong nên kinh tê Thái : Hiên nay vã trién vong trong tuong 

lai Mpt thêp kg cüa nén kinh té Thái Thanes Kongprasent xuát bán (Nhà 

xuát bán Vìên Phát triên Thái Lan, 1993, tr. 156 181). 
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tu nhân, vã kim hãm khóng dê thiêt lâp nhiing xí nghiêp 
nhà nuôc mói ntia. Diãu này cd thë làm dugc bángcách bán 

chúng di thóng qua các dot phát. hành cd phióu titng phán 

hoãc toàn bô. 

Trong 10 nãm gán dây. tu nhân hoá dá trà thành hgp 

mót. Chác nó sê còn tiêp tuc suót thâp nién 1990. 

0 Thái, chinh phü à múc dô não dó, dá di theo trào luu 
qu6c tê, dât ra muc tiêu là giàm bót vai trò cüa chinh phü 
trong ngành kinh doanh. Chính phü dá công nhân ráng bô 

máy phát trién kính te" phài là khu vuc tu nhân hoá chú 

không phài là chinh phü. Viêc này dá dugc sti úng hô rông 
rãi chú yóu do môt s6 yêu tó Truóc tiên, khu vuc tu nhân 
hiên nay dá dü manh. Thú hai, mót s6 dei án mói dói hói 
quá nhiéu v6n khiên chinh phü khóng thë dua vão ngân sách. 

Thú ba, lgi ich cüa an ninh quóc gia không cbn dugc giái 
thích môt cách rông rãi nhu truóc kia. Tuy nhiên, các xi 

nghiêp nhà nuóc sê duge loái bó trên co só lisa chon vã theo 
ké hoach t.ìing giai doan 

Vê vân chuyên hàng không, các duông bay quóc tê cúa 
Thái dêu do Công ty trách nhiêm hdu han Hàng không Thái 
cai quán. Cho dën 1992 nó vân do không lttc Thái bao t.ràm 

vói tu Iénh khóng ltic là chú tich (mãc nhiên) cila hôi dóng 
quán tri Chinh phü Anand dá thành công trong viêc til nhãn 
hoá môt phân cúa Hãng Hàng không Thái : 100 triêu trong 
tdng s6 300 triêu cd phán dá bán cho công chúng. Lán dàu 
tiên mót nguôi dân stt dugc chi dinh làm chú tich hôi dóng 

quán tri. Dn sao, chínli phú vân là cd dông lón nhát vã do 

dó ván giït quyén kiém soát dói vâi công ty công tu hccp 

doanh này. 
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Vê hàng hâi, Hài quân vân còn nám Só Be"n Câng cüa 
Thái vã tu lênh hâi quân vân 1à chú tích (mãe nhíên) cúa 
hôi dìing quân tri cúa xi nghiêp nhà nuóc này. Tuy nhiên 
ngày 3-12-91 Chính phü Anand quyét dinh tách càng thuong 
mai Laem Chabeng ra khôi cãu trúc hành chinh cúa Só Bén 

Càng cúa Thái Lan. Viêc này dá dút khoát châm dút quyên 
kiëm soát cúa hâi quân dói vói cáng mói, nhung dia vi cüa 
cáng vói tính cách 1à môt xí nghiêp thuàn tuy qu6c doanh 
hoác môt xí nghiêp công tu hqp doanh vói sit giám sát cúa 
Bô Tài chinh hoãc Bô Giao thông Buu chinh - vân chila rõ 

ràng. Hê thông vân chuyën cüa Bangkok dá dugc chinh phü 
Kukrit quõc hflu hoá vão khoáng nãm 1975 vã kë tu dó hê 
thóng này hoát dông vói nhúng khoán trq cãp cüa chinh phü. 
Trong nhí`tng nãm mói dãy chinh phú vân mong muón phi 
quóc httu hoá Só Quá cânh Bangkok nhung không làm dugc 
dièu dó vi nhung Iy do sê dugc giài thích sau. Dú sao chinh 
phü cúng dá quyët dinh han chë su phát triën Só Quá cánh 
Vi vây, nhiêu du án mói vê quá cânh khôi hàng lón sê mang 
hinh thúc nhung xí nghiêp tu nhân. Ngày 7.2.92 chinh phü 
kk môt hop dóng vói công ty trách nhíêcn húu han Lavalin 
dë liên doanh thành lâp Công ty trách nhiêni huu han 
Bangkok Skytrain. Trong tóng s6 vón dâu tu 68.000 triêu 
bát,. chinh phú dóng y chi có 25 % só có phàn. 

Dich vu diên thoái do xí nghiêp nhà nuóc " Tó chtkk Diên 
thoái Thái Lan " phu trách. Nguói ta dá thìua nhãn ràng 
chinh phü dugc trao dôc quyén ngành kinh doanh này vi 

nhc ng ly do an ninh vã do càn bâo dám tinh dn dinh cúa 
dich vu (theo luât, dinh công cüa công n[iân các xi nghiêp 
nhà nuóc bi ngãn cãm). Ngày nay, nhung mói quan tâm dó 
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không còn là ly do chú yêu nita. Chinh phü Anand 1 (3/91 - 

4/92) dá kk môt hqp dông dành 2 triêu dtictng dây dich vu 
diên thoai khu vtic Bangkok cho môt cõng ty tu nhân (C.P) 
Môt triêu dtidng dây nüa phuc vu kháp nuóc bên ngoài 
Bangkok dugc trao cho cõng ty tti nhân Roxley trong thdi 
chính phü Anand II. 

2. Nhúng vãn dé vã trién vong 

Theo ly thuyêt viêc tu nhân hoá cd thë thiic hiên duói 
nhiêu hinh thtic thông qua nhiêu quá trinh khác. nhau. Trong 
thiic hành thi diêu này không phái là dê dàng. Kë tii 1980 

Thái Lan mói chi loái bá ducic 7 xi nghiêp nhà nuóc. Hai xi 
nghiêp khác dudc tu nhân hoá bàng cách bán di hdn 50 % 

só có phân cho các có dông tu nhân. Khoàng 10 xi nghiêp 
nhà nuóc khác dá bán di môt phân só có phàn hoãc nhïing 
bô phân cúa xí nghiêp irong khi vân giu lai só lón c6 phàn 
hoãc nhüng bê phân quan trong. Nhüng han chê này là do 
có mót só diêu cân nhác. 

Tnióc hêt thudng hay cd môt. su chOng dói tnanh mé cúa 
nhúng nguesi làrn công. Nhüng ngudi này lo so bi mát nhïing 
phiic loi phu vã sti ón dinh cúa cõng àn viêc làm. Thêm vão 
dó, còn c ô quyên lgi bãt di bát dich cüa các co quan chính 
phü phu trách trông nom các xi nghiêp nhà nuóc. Dây 1à 

mót minh hoá thích hgp cho trudng hpp Só Quá Cánh khói 
lón ó Bangkok. 

Thü hai, chinh phü pháí thân trong. Môt só xí nghiêp nhà 
nuóc hoát dông vói tinh cách là phuong diên diêu chinh giá 
cá trong thi trudng tti do dê ngãn ngìia nan dôc quyên cüa 
gibi dai doanh nghiêp. Viêc duy tri Só Dàu lïia Thái Lan là 
môt minh hoa. 
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Thú ba, môt só xi nghiêp nhà nudc dugc duy tr] mãe dìi 
thành tích kém côi vái nht ng thâm thut ngân sách. Diêu 
này Ià do cd nhüng cân nhác chính tri vã do dây ]à loái kinh 
doanh nhàm dem lai phúc lqi. Sé Hoá xa nhà nuóc Thái Lan 
lã môt minh hoa. 

Thú tu, khu vtic tu nhân à Thái Lan húng manh vê kinh 
të vã chính tri. Ho có quan hê mát thiët vôi mói chinh phü. 

Ho yêu câu dugc hoàn toàn tit dó diêu hành công viêc kinh 
doanh cüa ho nhung dông thòi ho luôn cãn cd môt co cáu 

ha tà g háng nhãt do chinh phü cung cãp. Do dó không phái 

lúc não ho cüng cd the làm tót hon chirih phü néu nhu có 

xét dén quyên lqi cúa nguìii tiêu thu. 

Dii sao, tu nhân hoá cüng ván lã xu huóng cho tuong lai. 
Quyên luc vã chinh tri ván dang lân át các ly lé. Trong diêu 
kiên nhu thé, chính phü phái tim ra nhitng biên pháp d?ru 
báo cd môt nuôc t6i thiëu vê an ninh quõc gia, vê sri ón dinh 
vã vê su công bàng trong canh tranh kinh doanh. 
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VAI TRÒ CÚA NHÀ NIJÓC 
TRONG QUÁ TRÌNH 

THI TRUÔNG HOÁ TLfNG BLfÓC: 

Kinh nghiêm gân dây cúa Indônêsia 

DJISMAN S. SIMANDJUNTAK 

T rttàng Dai hoe Quïtn l Praset i ya Mul ya 

Giacácta, Indônêsia 

L?ii gidi thiêu 
Trong môt thdi ky tuong dói ngán tìt khi giành duos dôc 

1âp, lndônêsia dá trái qua nhïing giai doán phát triên kinh 
té khác nhau. Hién pháp 1945 dá tao môt nên táng chính 

thúc cho vai trò kinh té manh mê cúa nhà nuàc, trong dó cd 

môt diêu quy dinh bát buôc 1à các ngành công nghiêp có liên 
quan mât thiét tbi sinh ké ciia dân chúng phái dugc dãt duôi 

su kiém soát cúa nhà nuác. Qua viêc qu6c hítu hoá các công 

ty nuôc ngoài vão cu6i nhtng nãm 1950, nhilng doanh nghiêp 

thuôc khu vtic công công ndi lên nhii môt thành phàn chú 

yéu trong nên kinh té. Ngay sau công cuôc quóc húu hoá này, 

môt nên kinh té ké hoách hoá kiéu mêm, hay còn pi là nên 
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kinh tê cd huông dán dá duac vân hành. Sau hôu quá thâm 
hai cúa nên kinh tê cd huvng dán này, cúng vái thát bai cúa 
Dàng Công sàn Indônêsia vão giia nhi"tng nãm 1960 , môt 
chinh sách thtic dung thiên vê sti tham gia manh mê hon 
cúa khu vtic tu nhân doce công bó vão nãm 1967. Dói vôi 

viêc kiëm soát cúa nhà nuóc vê các nguón dàu vã kh, cú 

sóc này, vã cú sóc tiép theo tìi 1979 - 1981 dá cái thiên manh 
mé tinh trang nguên cho chinh phú. 

Cìing vói nhúng khoàn vay nove ngoài, só tiên thu tìi dàu 
mó dá cho phép chinh phú thtic hiên viêc dáu tu I6n vã gia 
tàc dói vôi khu vtic cõng công. Tuy nhiên, cúa thiên não rêi 
cúng phái trá dia. Giá dàu tut xuóng nãm 1982, rói môt làn 
nüa nãm 1986. Môt quá trinh diêu chinh ngay làp túc dugc 
tiên hành, trong dó, môt bô phân rãt quan trong 1à thi truìing 
hoá. Titng buóc, các hic luç ng chóng canh tranh dugc tháo 
bõ. Nhã sti hó trq cúa luông v6n vay khóng 16 vã môt môi 

truèsng quóc tê tuong dóì thuãn loi, quá trinh thi truiing hoá 
dá doa nên kinh tê trô lai con duètng tãng truông nhanh, di 

dôi vái môt vài thay dói quan trong trong co cãu. Tuy nhiên, 
trong phát trinn kinh t6 thi châng có cái gi nhu 1à môt, sti 

may mán hoàn toàn. Nãm 1989, Indônêsia trái qua môt thôi 
ky quá nóng khi Indônêsia bát dàu bàn tháo vê ké hoách 
phát triên 5 nãm làn thú sáu (1994-1999) vã kê hoách phát 
tríén 25 nãm lán thú hai, vô s6 ván dê vê phân phói saí càng 
nói lên. Vi thê, cu6i nãm 1993, Indônêsia bi ám ánh bói khái 

niêm vê sti phát triën cd thê duy trì dugc mà trong dó quan 
trong 1à nghiên cúu vê môt cán cân mói gii-ia nhà nuàc vã 
thi truètng. 
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CÁC HtNH THAI CAN THIÉP CIJA NHÀ NUOC 

TRONG NÈN KINH TË INDÓNÉSIA 

Vão cuüi nhitng nãm 1970, môt trong nhúng dãc trung 
chü yêu cüa nên kinh tê Indônêsia 1à cd stt kiém soát manh 
mê cüa nhà ntihr düi vói vãn dê só híiu vã huóng dân chính 
sách. Theo duìing 16i chü nghia xá hôi vê khi dót vã nuóc do 

nhóm Fabian Society chú trucing, các ngành công nghiêp 
khóng Ib duoc kièm soát bàng só hïtu dôc quyén. Chúng bao 

gõm các nguôn tài nguyên thiên nhiên quan trong nhti dàu 
k.hí vã nhiing nguôn khoáng sán khác, các công tranh vã dich 
vu công công, cìing vói các ngành công nghiêp nang nhu các 

nhà máy Iuyên kim, hoá chát co bân vã xi mãng. Thêm vão 

dó, các doanh nghiêp nhà nuôc cúng cánh tranh vói doanh 

nghiêp tu nhân trong môt só ngành nhu dêt, giãy, diên tti 
vã chê tao máy, cúng nhu trong các hoát dông dich vu nhu 
tài chính, thuong mai, khách san vã y tê. 

Pham vi rông lón cúa só hüu nhà nuóc trong nên kinh tê 
Indônêsia không thé giâi t.hich dugc môt cách thoá dáng 
trong khuôn khó 1y thuyêt. Trong môt só truông hgp nhu co 

só ha tàng duàng sã, thât bai thi truông trong sú dung dá 

cht'ing tô stt kiém soát quyén só hïiu nhu thê 1à dúng dân. 

Trong nhiing truìing hgp quan trong khác nhti diên chàng 

han thi stf tôn tái dôc quyén vê ttt nhiên là môt ly do vïing 
chác cúa só híiu nhà nuóc. Tuy nhiên, khi tiên bô ky thuàt 
làm cho nhíing vãn dê vê tính chát không thë phân chia 

ngày càng tró nên không quan tróng - tiên bô trong diên 
thoái, vã nhã máy diên cd công suát nhô dá giái quyêt dugc 

cãn bân nhüng van dê này -- thi ngay cá dôc quyén dói vôi 
các nguón thiên nhiên vói tu cách là sit biên minh cho s8 

280 



httu nhà meie, cúng dá bi thách thúc. Hon nata, ly luân vê 

só httu nhà nuóc lái, thttèing che dây hê tu tttbng. Sii thuc 
ràng só httu nhà nade à Indônêsia mó rông hon nhiêu so vôi 

ser httu công dóng vã sã húu tâp thë cho dìi hiên pháp lai 
thiên vê hai hinh thúc sau hon, chinh lã kêt quà cüa kinh 
nghiêm thuc tiên chú không phài cúa viêc nghiên cúu ly luân. 

Lich sú có môt vi trí rát quan trong trong kinh té hqc. 

Lua chon công nghê, lua chon su phân b6 vã nhiêu quyêt 

dinh quan trong khác không nhât thigt lã sàn phâm cüa môt 
khái quát ly luân triêt dê. Só hiiu nhà nuóc trong nên kinh 
tê Indônêsia cüng cd thë ducic ly giái dê dàng hon bàng viêc 

sú dung bói cành lích st1. Cuôc dâu tranh giành dôc lâp 
trong bói cânh Indônêsia cüng chinh lã môt cuôc dâu tranh 
chóng lai chü nghia tu bán má à môt múc dô lôn nó lã loái 
vü khí kinh tê cüa chü nghia thuc dân. Viêc qu6e húu hoá 
các công ty nade ngoài vão cu6i nhúng nãm 1950 cüng liên 
quan tói viêc chính phú Há Lan tt chói thiia nhân Irian Jaya 
lã môt bô phân không thé thiëu dugc cria Indônêsia. Tinh 
trang không có các doanh nhân bán dia trong thôi thuôc dia 
dá thúc dây môt chính sách tích cuc nhàm cheia chay bênh 
hoán dó. Doanh nghiêp nhà nuètc lã môt phàn trong chuong 
trinh tao lâp luc lugng các doanh nghiêp bàn dia này. Vão 
nhüng nãm 1950 môt chucing trinh dugc ban b6 nhàm tao 

diêu kiên thuãn lcri dê phát trinn các doanh nghiêp tu nhân 
trong nuôc vói su hó trq cüa chính phü dói hinh thúc nhting 
uu dãi vê các nguõn tài chính, vê các nguyên liêu quy hiëm, 
su bao mua vã cãp giây phép nhâp khâu cúa chinh phú. Cho 

dên nay, chtiong trinh này châng mang dên sul dôt phá não. 

TT trong ngudi Indônêsia bàn dia trong só hútu doanh nghiêp 
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vê co bàn vân dugc xem lã quá nhó bé Dê: làm tãng ty trong 
này chác chán lã phái tiêp tuc tác dông tói viêc hoach dinh 
chính sách kính tê ó Indõnêsia trong môt thài gian dài sáp 

tói. 

Vai trò cüa nhà nuóc trong nên kinh tê còn chiu sir tác 

dông bói tình tráng các nguôn tài nguyên mà chinh phú dang 

gãp phái. Nguôn tãi nguyên mà bãt loi có nghia 1a su can 

thiêp sé bôt sâu sác hon, mãc díi mong muón cd thd không 

phài thê. Trái lái tài nguyên dôi dão phong phú sé cho phép 

chính phú trinn khai su hiên diên cúa minh thâm chi lã quá 

múc càn thiêt. Khi giá dâu tãng vot vão nhíing nãm 1970, 

doanh nghiêp nhà nurlc cia Indônêsia dá trãi qua môt làn 

sóng mó mang mói. Các xí nghiêp hiên có dá bát tay vào 

môt chuong trinh mó rông t:ãng tiên. Pertamina tró thành 
môt trong nhïtng Conglomeration lón dâu tiên cüa Indônêsia 

bàng stt thâm nhâp vào môt dái rông các ngành kinh doanh 

ngoàí dâu mó nhu vân tàí duông không, ván t.ái bidn, khách 

san, bênh viên vã bãt dông sàn. Chi dên gira nhüng nãm 

1970 khi viêc kh.ông thê duy tri vê tài chính cüa nó dá tró 
thành hidn nhiên thi su bành t ruóng dá inói bi kim lái. Mó 

rông nãng htc sán xuât môt cách cãn bàn dói vói các xí 

nghiêp nhà nuôc còn dipn ra trong các lnh vuc dóng tàu, 

máy bay, phãn bón, xi mãng, máy móc vã môt, só dich vu, 

dãc biêt lã vân tài hàng không vã vân chuyén hành khách 

bidn. 

Trên thuic tê, các nguôn lilc cãn dd lâp ra nhttng doanh 

nghiêp não dó dugc xem lã quá lón dói vói khu vtic tu nhân. 

Vi vây xi nghíêp nhà nuóc dugc dành cho môt vai trô tiên 
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phong. Trong môt sô triiòng hqp nhüng ngành công nghiêp 

nâng rât mói më dói vói Indônêsia. Khà nãng cila chúng rát 
dáng nghi ngèl nêu phài diicing dàu vói sii canh tranh má 
cúa. 

Lâp luân phiï biên nhát vê môt nhà niióc nãng dông trong 
môt nên kinh tê dang phát triên dtigc kêt hpp vói lâp luân 
vê nên công nghiêp non tré. Dói vái Indônêsia vai trò tích 
cuc này dugc thtic hiên bàng cá quyên sã hüu Ián vô s6 nhüng 
quy dinh nhiêu dên m(3c làm giàm - trong môt só trudng 
hcgp thâm chi 1à dàn áp - stt canh tranh nhàm làm dê dàng 
hon cho su phát triên cúa nhüng nhân tõ mói. Ngitbi ta có 

thê dão ngugc lâp luân vê nên công nghiêp non trë dê úng 
hô sti can thiêp cüa chính phú vão các ngành dang Ião hoá 
hoãc dang suy yêu. Su tham gia só hitu cúa chính phú 
Indônêsia trong môt sõ doanh nghiêp nhãt dinh phân não là 
kêt quà cúa nhüng chiicing trinh giài thoát. Stt tiêp quán 
kiêu dó thuông dién ra trong Iinh vttc tài chính, nhãt là ngân 
hàng, cá trong sán xuàt cüng có mâc dìi it phó biên hon. Lâp 
luân vê nên công nghiêp non tró vã lâp luân vê nên công 
nghiêp già cii dei kêt hqp vói nhau qua nhiêu nãm mà hâu 
quá 1à môt chê dó khuyên khich cttc ky méo mó ú Indônêsia. 
Trong mõt sô ngành công nghiêp quan trong , giá cá các yêu 
t6 sán xuât vã hàng hoá dá vã ván dang chiu sti kiêm soát 
cúa chính phú. Trèn thi truòng lao dông tôn tai môt múc 
tiên công tôi thiêu má tính hiêu quá cúa nó rãt dáng ngì7. 

Lãi suãt cúng doge các quan chiic phu trách tiên tê cô dinh 
lai cho dên dâu nãm 1983. Trong thài ky Iam phát cao nhüng 
nãm 1970, sti khóng chê lãi suãt này thudng xuyên gây ra 
m 1c lãi suát thtic âm d6i vdi cá tiên gïti Ián tiên cho vay. 
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Giá c6 dinh mang tính chát hành chinh dugc vân dung trong 
nhiên liêu, diên, giao thóng công công vã viên thông, trong 
khi giá linh hoat dugc duy tri vói gao có su can thiêp dàng 
sau, khi giá thi truông de doa di chêch khôi duàng ngâm 
dugc xác dinh có tính dinh ky. Dói vái xi mâng thi giá chi 
dinh duçsc áp dung. Tóm lai, kiém soát giá cá luôn luôn là 
môt công eu chinh sách duçsc úng hô ó Indõnêsia, dugc theo 
duói bàng nhiêu muc tiêu hiêm khi thoá mãn dugc dóng thèsí. 

Cháng han, nhitng công trinh nghiên cúu vê trq cãp nhiên 
liêu vã giáo duc dai hóc dá cho tháy lqi ích cia nhang khoán 
trp cãp này chii yêu là do môt nhóm có thu nhâp cao dugc 
huông, trong khi nhttng chi phi cho sit sai léch méo mó thì 
vucsng vãi kháp trong toàn bô nên kinh tê. 

Câp giây phép dãu tu có vai trò nhu môt, kênh chi doo 
qua dó chinh phü thuc thi su tác dông manh mê trong nên 
kinh tê. Truôc dây hàng nam chinh phi Indônêsia thuìsng 
ban hành mót danh muc uu tiên dáu tu trong dó nêu eu thë 
nhitng khu vuc nào là tti do vã phái chiu nhtiing diêu kién 
nào dó dói vci dáu Lu meti, vã nhïtng khu vuc não bi cám. 

Các diêu kiên de vão dâu tu gôm có quy mó vón, dia phuong 
dugc dé xuãt, hàm lilcsng dia phucsng vã tinh thông nhât cúa 
dit án dê nghi. Trong mnôt. só ngành thi công suât sán xuát 
thârn chi cüng Ià môt ván dê de câp giáy phép. Môt giãy 
phép dàu tu chi có hiêu luc cho nãng bic sán xuát dugc ghi 

trên giáy phép dó. Nêu ngctèsi sàn xuát muón sân xuát nhiêu 
hcsn thê thi pháí c..ó nhïtng giãy phép bó sung nua. Vi nhüng 
ly do khác nhau, trong ngân hàng cüng cd kiéu kiém soát 
tucing ttt. Mó rông tín dung phái khóng ché lãi suát. Môt 

ngân hàng thuong mai chi cd thé má rông cho vay dén mtYc 
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tràn dugc c6 dinh trên co só hàng nãm do các co quan phu 

trách tiên tê. Nhting khuyên khích nhu quyên nhâp kháu 
min thuê nguyên liêu vã hàng hoá tu bán dtigc thuc hiên 
cd diéu kiên dói vói hoat dông xuát kháu. Dói vái dàu tu 
ntfác ngoài (à Indônêsia có nghia là liên doanh) còn có nhúng 
yêu càu b6 sung núa, bao góm tài sàn dia phuong chiêm ty 

trong trôi hon vã có stt cam kêt thay thê ngudi nuõc ngoài 
bâng ngudi Indônêsia. 

Cãp giáy phép dàu tu má muc dích 1à tao cho nhiing ngtidi 

môi dên lãn dàu môt loi thê canh tranh so vói ngudi dên 
truóc, dói hói si nâng da cúa chinh sách mâu dich de có thê 
dem lái hiêu quá. Sti nâng dó này qua hinh thúc là các hàng 
rào thuê quan vã phi thué quan. Nãm 1985, mi.c t.hué quan 
à Indônêsia ctic ky cao, thâm chi môt só mât hàng bi cám 
hân. Cúng thèsi gian dó , môt chê dê cãp giáy phép nhâp kháu 
ctic ky han chê dugc duy tri. Nhâp kháu tnôt sô dáu vào dugc 
dành ngoai lê cho nhüng don vi sán xuât cân dên ciãu vào 

này cho sàn xuãt cüa ho. Nhâp kháu môt, sd sán phám cuói 

cüng là quyên ngoai lê cüa nhüng don vi sán xuát có quyên 
láp ráp trong nuóc nhúng sán phâm tuong tti. Dai ly nhâp 
kháu dôc quyên cüng dèu phái xin giãy phép. Vi du trong 
ngành ô tô, môt công ty cúa dia phuong có thé lã môt hãng 
dôc quyên nhiêu nhãn hiêu. Các sán phám má à noi khác 
phái canh tranh ác liêt thi lai rãt quen thuôc à Indônêsia. 

Cìing vói múc thuê quan rât cao thi viêc cáp giáy phép 
nhâp kháu phúc hgp này tao ra môt múc dô báo hô thtic tê 
cúng rát cao. Các nhã sán xuát có dãc quyên dá bóp nân 
dugc vô khói tiên thuê phi sán xuãt tu hê th6ng khuyên khích 
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ciic ky méo mó này má chi phí lã do ngueti sü dung phái trá. 
Thêm níta, xuãt kháu trô nên hoàn toàn không háp dân à 

nhüng ngành má méo mó à müc dô cao. Lãi do doanh thu 
dia phuong cao môt cách già tao mà xuât kháu không thê 
bi dudc. Môi truàng trd nên không thân thiên vói ngtiìii mói 
dên, vã t6 hçsp (conglomeratíon) moc lên nhu nâm. 

THI TRU(NG HOÁ, TU NHÂN HOÁ, PHI HÀNH 

CHÍNH HOÁ 

Trong ba mticii nãm dáu cúa nên dôc lâp Indônêsia,, vai 

trô kinh tê tích ctic cúa nhà ntiôc "ít gãp phái thách thüc. 

Thành ttiu kính tê tóng thê trong nhting nãm 1970 tttong 
dói vting chác vái múc tãng truông GDP duy tri dtiçtc 7% 

hàng nãm, chi trìi hai nãm 1975 vã 1979 duói 6%. Cái thtic 
tê lã sti méo mó nghiêm trong cúa hê thóng khuyên khích 

dang tác dông xáu dén xuãt kháu cüa da só các ngãnh công 

nghiêp không Iíên quan gi tói chính sách hiên thài. Loi nhuân 
do xuãt kháu dáu mó vã nhüng hàng hoá so câp khác nhât 
lã gó dü manh d6 giü cho thâm hut t.ài khoán vãng lai à mttc 

có thë duy trì duac. 

Bát dàu tìi 1982 Indônêsia phái dói mat, vbi môt loát biên 

dói nhanh chóng. Giá dàu mó giàm chi lã mqt phàn cúa 

nhi ng biên dói này. Giá nhiêu mát hàng so cáp khác cüng 

tut xuóng müc chita tìtng tháy. Dóng Yên -- chiêm ty trong 
lón nhãt trong tóng só no nuóc ngoài cüa Indônêsia - tãng 
giá nhanh sau cuôc gâp mãt à khách san Plaza 1985, làm 

cho cá nhi ng khoàn trà lãi lân dti trìi no nttôc ngoàí Ou 
phinh ra nhanh chóng. Trong giai doán phát triên này diêu 

trà nên rõ ràng lã sti tíêp tuc nhüng chính sách truóc dây 
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không càn thiêt thitc nica. Thay dói toàn bô các loai chinh 

sách dá tró thành cãp bách. 

Thách thúc dãt ra cho Indônêsia vào dàu nhiing nãm 1980 

là rât nâng nê. Huy dông tiêt kiêsn - cá tu nhán vã công 

công - trcï nên bile thiêt, vi nguôn thu tìi dáu mó dang nhó 

dãn di vã các khoán trá lãi no thi tãng nhanh vtigt quá cá 

s6 tiên mói bô ra nhii nãm 1985. Dê gila cho thâm hut tài 

khoàn vãng lai ô miic chiu dung dtioc, cân phái nhanh chóng 
dáy mánh xuãt kháu hàng không phái dàu nói chung vã các 

sàn phám chê tao nói riêng giám di vbi til cách lã môt, công 
eu kiëm soát kinh tê. 

Trong cái cách t.ài chinh có nhiing tiên bô nhanh tticing 

tti. Dông Rupy doge phá giá manh vào tháng 3-1983 vã tháng 
9-1986 nhàm nâng cao tính hãp dán ttidng dôi côa xuãt khâ:u, 

nhãt 1à xuãt kháu hàng chê tao, vã dë kích thích nguôn v.ìn 

cháy vào. Sti khát khe vê tài chinh dcidc ncsi lóng dân. Mt?c 

tràn tín dung dtigc huy bô vào tháng 6-1983, nhcing các ngãn 
hàng cüng dông thcii bi buôc phái di tim kiêm nguôn vôn 

thay thë khác vúi nguôn tín dung tiên mât ctïa ngân hàng 
Indônêsia. Lãi suãt thá nói dil ic áp dung dông t.hdi nhàm 
hai muc tiêu lã tiên gúi ngân hàng có lqi hc7n cho nguôi gúi 
vã dinh htióng lai các quy han ché vào các doanh nghiêp có 

khá nãng loi nhuân cao nhãt. Nãm nãm sau, 1988, lênh cám 
các ngân hàng mói dtioc huy bó, vã ngân hàng liên doanh 
dtigc phép hoat dông trên thi trtièing. Ngay sau khi có quyêt 
dinh này, só Iticing các ngân hàng tãng vqt. Ltitsng tiên gúi 
vào vã Iticing tiên cho vay dêu tãng manh. Hoat dông ngân 
hàng mó rông này dtigc tãng chung bói môt thi trtiàng chúng 
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khoán tãng giá má dên luot nó cúng dang phát triên nhanh 
chdng nhó viêc nói lóng các diêu kiên di kèm vdi nhüng ván 
dê công công. Kêt quá cúa viêc cát giám diêu tiêt tài chinh 
này, là vai trò kinh tê cúa nhà nudc bi yêu di trên môt só 
phuong diên. Sti chi phói cúa các ngân hàng nhà nudc giãm 
di. Phán thi trudng cúa ngãn hàng dó gôp lái cho dên nãm 
1992 giám xuóng còn khoàng 50%. Viêc mó rông khu vitc tu 
nhân dugc hudng môt lcgi ích ldn nhã thi trudng chúng khoán 
tãng giá. Mát khãc, các xí nghiêp nhà nudc thi lái rãt kém 
cói, khiêm khuyêt trong sti liên hê vdi thi trudng chúng 
khoán. Có rât it trong só nhítng xí nghiêp này có khá nãng 
làm tãng súc hãp dán cúa minh trên thi trudng chúng khoán, 
vã ho chi làm duoc diêu dó sau môt thèi gian châm tré tuong 
dói dài 

Môt thiêu hut quan trong cüa cói cách dugc thìia nhân 
rông rãi là nànm ó sii tri hoãn quá lâu. Sti mó rông nhu thê 
lái cán dên nhiing diêu chinh nhiêu loai cá trong chinh sách 
vi mô lân trong hê thõng khuyên khich. Su dinh hudng ra 
bên ngoài càn phái dugc nhân thúc trong các nhà sán xuãt 
vã buôn bán vão thbi diêm má nhiêu nudc khác cúng dang 
tim kiêm môt sti dói mói tuong tti. Dê tao diêu kiên thuãn 
lqi cho dinh hudng mói này, viêc chung vón vói các nhà dàu 
tu nudc ngoài có môt tàm quan trong cãp bách, bao hàm stt 

càn thiêt cói cách chinh sách dàu tu. 

Trong nhiing ngày dáu cüa cói cách kinh tê, nhóm ván 
dê dàau tiên má chinh phü thtic hiên có liên quan tdi tài chinh 
cúa chinh phü. Các dti án ldn cüa chinh phü cd hàm lugng 
nhâp kháu cao dugc hoãn lái trong nãm 1983. Báng quyêt 
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dinh này, viêc mó rông doanh nghiêp nhà nuôc cúng bi dìtng 
lái. Các khoàn tro cãp bi cát bô qua viêc nâng giá các hàng 
hoá vã dich vu má nhà nuôc cung cãp. Dóng thôi, nhUng du 
luât môi vê thug dugc thông qua trong thisi ky 1983--1986, 
nhàm huy dông các nguón thu không phài dáu. Trong nhúng 
nãm tiêp theo chính phú vãn giii môt chính sách thát chât 
dóí vôí nhúng ành hhông cúa ngân sách lên tóng nhu càu 
trong nuôc. Tuy nhiên viêc trà lãi no nuôc ngoài lôn dá làm 
cho viêc cát giàm nhttng món no mói trà thành không thiêt 
thuc. 

R6t cuôc trong giai doan cài cách , chính phú dá tích tu 
dugc môt món nas nuôc ngoài khóng ló. Ng công công nuôc 
ngoài tãng tìt 18,3 ty dô-la nãm 1982 lên 51 ty nãm 1993, 

gàn gãp ba lân. Viêc chuyën giao nguón thuàn tuy má nãm 
1985 bát dáu âm, dgn 1992 xu6ng dgn múc -1,2 ty dô-la. 
Ngu không có nhúng khoàn no mói dang gía tãng, chí tíêu 
sê còn bi cát giàm dôt ngôt hcsn nhiêu vôi nhïing tác dông 
tiêu cite rõ rêt dói vôi ngân sách xá hõi vã dãu til vào co só 

ha tàng. Trong môi trtinng môi này, vai trò kinh tê cúa nhà 
nuôc dá trài qua nhttng chuyën httông quan trong. Ty trong 
mói vê tài sàn trong các xí nghiêp nhà nuôc giàm xuóng. 

Nhüng méo mó giá cá cüng giám di nhà giàm hoâc cãt giàm 

trq cãp. Trong khí môt s6 dígm không nhãt quán dticgc cam 
kêt, tâm quan trong cúa ngán sách nhà nuôc, nhüng thay 
dói chính sách trong khu vttc_ thuc sit. Nói chung thì su phê 

phán này dugc chãp nhân. 'Tuy nhiên, ngay ti nãm 1985, 

dân chúng dá rãt ngac nhiên khi chính phú công bó viêc thuê 
các giám dinh viên nguòi Thuy Si thay cho Cuc Hài quan 
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trong viée giárn sát các luông hàng hoá xuyén biên gióï 

Quyét dinh này cá hiêu úng lá dây nhanh dugc tién dó giám 

sát, giài thoát, cho các thucmg gia, ké cà các nhà sân xuãt 
xuãt khâu khói nhitng phi tón vã sli không bào dàm gân liên 
vói viêc kiém tra kéo dài cúa hái quan. Nhung ngoài quyét 
dinh tão báo này ra thi nhiing cái cách lón dói vcói khu viic 

dá phài tri hoãn quá lâu. Các chinh sách vê ciàu tti vã mâu 
dich hâu nhu không dttdc dê c.: p tói truóc 5-1986 túc 1à bón 

nãm sau cuôe khúng khoàng dâu mó 1982. 

Cài cách khu vUc kinh tê thuc sau môt thòi ky dàí thay 
t h6 nhâp khâu là môt công viêc có yéu cãu rãt cao trong viêc 

thuic hiên. Chính phú dá khuyên các doanh nghiêp dáu tu 
vão các ngàrih công nghiêp thay thé nháp khâu vói lbi húa 
sé hô trçs hq vê Chính sách duói hinh thúc sii han ché nãng 
híc., han ché nmáu dich vã quyên quan hê vói nguôn tài chinh 
vã các nguôn khác. Vi thê, viêc rút lui su hó tres dó dá vãp 
phài ntôt su phàn kháng mdnh mé Cài cách chi tien trién 
chàm chap, thán trong vã chon loc. cao dô. 

Sau gán môt thâp nién, môt só cài biên quan trong mói 

xày ra trong khu viic kinh tê thuc. TriÔc hét, niôt só hán 
ché t rong chinh sách dâu t.ti ducic huy bó hoãc nói lóng. Bàng 
danh muc Uu tiên dáu tu hàng riam dugc thay thé bàng báng 
âm (cãml vói diên ngành han chê, dá làm giám dáng ké tâm 
quan trong cúa nó vói tu cách là sU cán trd dãu tu. 

Nhung dói hói khác nhau cho viéc tiên hành dá dugc mêm 
hoá hon nhiêu. Trong khi hai bô luât chinh vê dâu tu v?n 
dtpc gii lai, nhitng thay dói sau dà.y dá digc bát dáu môt 
cách thuc dung : (1) Có phán nilóc ngoài chiém da sü dilcic 
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châp nhân trong mõt thài gian dài hon, cha2 ng han là 20 nãm 

dáu hoat dgng truóc khi nó bi giám xu6ng mõt mtic tôi thiéu 
theo quy dinh cúa luât dâu tu nudc ngoài ; (2) Khôi lugng 

v6n t6i thiéu dugc giám xuõng nhàm thu hút dãu tu vìta vã 

nhò; (3) Quy dinh vê hàm lutsng vôn bán dia dugc bó qua 
nhó viêc min thuê có lqi cho các nhà sán xuát dinh huóng 

xuát kháu hoãc nhiing nhà sán xuàt có ty lê xuát khàu tïi 

65% trà lên; (4) Viêc thuê nguòi lao dông nuóc ngoài duàc 

cho phép tti do; vã (5) Các thü tuc hành chính dá don gián 

hon mãe dia ván càn sti phàn nàn vê tê quan Iiêu dai dáng. 

Thtt hai lá, mtúc bão hô trung bình dá giám mqt cách cãn 
bán. Ty lê sán xuât nàm trong hàng rào phi thuê quan giáin 
tü 4117 nàm 1986 xu6ng còn 227, nãm 1992, t.rong ngành 
chê táo còn giám manh hon. Ty trong nhâp kháu do các° cbng 
eu phi thuê quan quy dinh chi còn 131/c. nam 1992 so või 4317. 

nam 1986. Múc thuê cúng giám tuong tu. So vái giá t ri nhâp 
kháu mtic thuê trung binh nãm 1992 chi có 97. so vôi 227. 

truóc 1985. Cái cách mãu dich nhu vây dá cho phép các nhà 
xuãt kháu dugc huóng giá hàng hoá tu bán vã các sárn phàm 
trung gian tiên gân hon giá cá quõc të. Vão thiii diêni má 
hàm lugng nhâp kháu trong chë tao quá cao thi viêc xoá bd 

sti méo mó trong chính sách mâu dich lã diêu búc xúc dói 

voi thành công cúa xuàt kháu. Nó giúp cho các ngành dêt 
và may mãc, giày dép, nhtia vã gân dây nhãt lã các dung eu 

diên giành dugc th6 canh tranh trên thi truiing quõc_ tê, mãc 
dia phàn lcii nhuân rnà các nhà xuát kháu Indônêsia, cd thë 
dugc huóng tìi nhiing doanh nghiêp dó còn it. 

Thd ba, canh tranh trong các ngành má các doanh nghiêp 

nhà nuôc dá tüng nám vai trô chi ph6i hoãc thâm chi lã dôc 
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quyén, dá manh lên. Trong bói cành Indônêsia thi loái thay 
dói này là rãt cân thiêt dê cho nên kinh tê nâng cao dupc 

tinh canh tranh quôc tê. Vi nhting 11 do dá dugc 1y giài trên kìa, 

doanh nghiêp nhà niióc vãn d( ng môt vai trô quan tróng trong 
su phát triên cüa Indônêsia. IHiên có 186 doanh nghiêp nhà 
nuác, không kê 500 doanh nghiêp thuôc scô hiiu cúa chinh 
quyén dia phucing. Trong só 186 dó có 42 doanh nghiêp 1à 

công nghiêp, 35 là nông nghiêp, 30 là tài chinh, 19 là công 

tranh công công, 17 1à giao thông vân tài vã 40 là khu vtic 

khác. Các doanh nghiêp này kiëm soát tóng giá tri tài sàn 
trên 200, ngàn tt rupy, túc 100 ty dôla My trong dó 66% 1à 

thuôc ngân hàng Nhà nu(ic vã Công ty Dàu quóc gia 
Pertamina. 

Giüa các khu viic, vai t.rô quan trong cúa xi nghiêp nhà 
nudc trong nên kinh tê Indônêsia là khác nhau. '1'hông qua 
hqp dông chia phàn sàn xuãt, các xi nghiêp nhà nuóc 1à liic 

luong thông tri trong khu vuc dâu, khí vã các khoáng sàn 
khác. Sri hiên diên vüng crhác cüa doanh nghiêp nhà nucóc 

càn dugc nhân tháy à các dôn dién cao su vã co dâu. Trong 
chê tao có sáu ngành, â dó phàn cüa xi nghiêp nhà nudc 
trong giá tri gia tãng nãni 1 990 cao hon 25%. Dó là các kim 

loái co bàn, xi mãng, hoá chãt co bàn, thuc phám, sàn phám 
cao su, in ãn vã xuát bàn. Ty trong cúa các xí nghiêp nhà 
nuóc vê giá tri gia tãng trong sàn xuãt giám tii 20,6% nãm 

1985 xuóng 15% nãm 1990. Vê dìch vu, su tham gia cúa xí 
nghiêp nhà nudc dãc biêt manh trong vân tài hàng không, 
vân tài biên, vién thông, xây ditng vã dich vu buu dién. 
Duong nhien dién vã nubc 1à do xi ngl.iêP nhà nuóc kiërn 
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soát chãt ché. Tuy nhiên vai trò cúa xí nghiêp nhà nuôc trong 
môt nên kinh tê không thê phàn ánh dày dú trong nhïtng 
chi báo dugc ltigng hoá này. Diêu quan trong nüa lã su chi 

phói thuèsng xuyên cúa các xi nghiêp dó dói vôi các ngành 
công nghiêp chá dao vã nhttng méo mó nãng nê trong các 
khu vuc có sti hiên diên thuìsng xuyên cüa các xí nghiêp nhà 
nuôc. 

Phán xét thành tiiu cúa doanh nghiêp nhà nuóc bao già 
cúng lã viêc khó khãn. Môt vài doanh nghiêp nhà nuôc dugc 
lâp ra vôi sú mang khai phá môt ngành công nghiêp má khu 
vuc tu nhân miên cuíõng phói thâm nhâp vão do lqi nhuân 
dti doán thãp hoãc do sô vón quá lôn so vôi khà nãng cüa 
các nhà dàu tu tu nhân. Châng han các công ty vân t.ài biën 
cúa nhà nuóc à Indônêsia dugc yêu càu phuc vu cá, nhitng 
cáng xa xôi má khôi Iucing kinh doanh rát nhô bé. Tãt cá 
các xí nghiêp nhà nuôc à Indônêsia hiên nay dêu phâi dành 
tói 5% l6i nhuân cúa minh dë giúp dó các doanh nghiép nhó 
nàm trong vúng lân cân. Vân dung nhing tiêu chuãn truyên 
thóng vê thành ttiu kinh doanh vão các doanh nghiêp thuôc 
loai này lã không dúng chó. Mãt khác ngay ca müc Ic.si nhuân 
ngon lành nhãt cnng không mãc nhiên phán ánh thành tatu 

xuãt sác cúa môt xi nghiêp nhà nuôc. Loi nhuân dó lã kêt 
quá tóng hqp cüa nó liic quán ly, cüa nhíing dãc quyên duói 

hinh thüc hán chê luông vão hay thâm chi lã tro cãp, giá cá 

dugc giïi cao hon múc cân bàng thi truìsng. Dó chi lã nhüng 
ví du vê nhting lêch lac thuông thãy trong ngành công nghiêp 
có sii chi phói cáa xi nghiêp nhà nuôc. 

Trong diêu kiên thiêu sti rô ràng càn thiêt cho hoát dông 
cúa môt xi nghiêp nhà nuóc diën hinh, thi viêc sïi dung báo 
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cão tài chính làm cãn cá de.' dánh giá thành tich cúa môt xi 

nghiêp nhà nuác lã rãt không hoàn thiên. . 

Trong vài nãm qua, vai trà cúa xí nghiêp nhà nuôc giú 
môt vi tri ndi bât trong chuong trinh nghi si.i vê cài cách 
cúa Indônêsia. Tuy nhïên, vì nhïing ly do khác nhau cuôc 
tháo luân này ván không kêt luân duoc. Trong khi rõ ràng 
cán phãi nâng cao hiêu quâ, nhüng co quan quy dinh thê 
ché khác nhau cúa xí nghiêp nhà nuóc lai bát dóng trong 
cách thtic tiêp cân cán phâi di theo. Tuy thê, suót trong thâp 
ky qua môt sõ thay dói cüng dá doge thtic thi. Thú nhãt, 
nhüng tiêu chuán tài chính chát chê hon duos chãp nhân vi 

muc tiêu hàng dáu lã làm tãng tõi da dóng góp cúa các xi 
nghiép nhà nllóc cho tàí chính cúa khu vuc công công. Trong 
thuc tiên nhing tác dông vê ngân sách dõi vâi các xí nghiêp 
ván còn yêu át. Lã môt phàn nhô cúa GDP, chênh lêch âm 
giüa khoán thanh toán má các xí nghiêp nhà nuôc trá cho 
chính phú (nôp lpi nhuân vã trá lãi no) vã khoán thanh toán 
má chính phú trà cho các xi nghiêp (tham gia vdn, trq cáp 
vã cho vay) dang giám dân trong khoâng tìi nãm 1988 W n 
nãm 1990, nhung lai tãng lên vão nãm 1991. Thtt hai, háu 
hêt các doanh nghiêp dá doge thi truèsng hoá theo nghia lã 
doge mó cita cho sti tham gia cúa khu vtic tu nhân duói các 
hinh thtic nhu sã hïiu, chia lãi...Thü ba, tu nhân hoá theo 
nghia lã chuyên nhuong sô hïiu cúng dá duoc tiên hành trong 
môt só it truàng hgp. Ngày càng nhiêu xi nghiêp nhà ntibc 
dugc du kiên thà ndi có phiëu trên thi tructng chúng khoán, 
hay thâm chi lã bán truc tiêp cd phiêu ra phám vi quõc té. 
Tuy nhiên, trong nhitng nãm tói, chính sách dói vói xi nghiêp 
nhà nuóc vân tiép tuc gila vi tri nói bât trong chuong trinh 
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nghi sti vê chính sách cúa Indônêsia. Nhiêu ngtiài lo láng 
ràng til nhân hoá rông rãi trong môt thìsi gian ngán sê làm 
trám trong thêm nhüng ván dê vê tâp trung kinh doanh v6n 
không chi ó müc dô cao má lai còn tãng thêm trong nhitng 
nãm cài cách. Nhüng tác dông xá hôi cüa tu nhân hoá quy 
mó lón, nhtt viêc sa thái nhãn công thubng di dôi vái viêc 

chuyên quyên só húu sang til nhân, dá xuãt hiên. Cuói cìing, 

tu nhân hoá quy mó lón chás chán sé váp phái khó khãn vê 

tài chính. Sti thay thé bàng ngân quy nuóc ngoài dang ducic 

xem xét. Tuy thé dê mó dtigc van v6n này cân dên nhüng 
câi cách cãn bàn dói vói các xi nghiêp nhà nuóc. Thi truông 
cho có phiêu cúa các xi nghiêp nhà nuóc cúng có thê nhanh 
chóng tró nên bão hoà vói viec tu nhân hoá ó quy mó khóng 
lô ducsc tiên hành hoãc dang dugc dtt tính ó moi ncli trên thé 
giãi. 

THÀNH CÕNG VÀ CHUONG TRÌNH NGHI SU TUONG 

LAI CÜA THI TRUONG HOÁ 

Sti kháo sát ngán gqn vã không toàn diên vê nhitng thay 
dói chính sách dá chi ra rõ ràng nhüng chuyén huóng trong 
vai trò kinh tê cúa nhà nuóc. Trong môt chitng mtte nhát 
dinh nhüng thay dói này diên ra môt cách ngâu nhíên chú 
không nàm trong y dó. Tuy vây rõ ràng chúng dá dua tói 

môt nên kinh tê cd dinh huóng thi truàng hon. Ty trong cüa 
khu vtic công công trong tóng dâu tu vão nên kinh té cháng 
hán, dá giám xu6ng liên tuc. Tinh trang dóc quyên cúa các 

xi nghiêp nhà nuóc cuói cúng dá bién mát. 

Viêc xác dinh lai vai trò cúa nhà nuóc trong nên kinh té 
cho Mn nay dá dugc si úng hô rông rãi, mãe dà môt só 
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quyêt dinh nhu chuyën quyên só hiiu cúa môt vài xi nghiêp 
nhà niibc dá bi phé phán do thiéu minh bach. Su úng hô 
ttiing dói rông rãi này bát nguôn tìi tiên bô cüa nên kinh té 
trong nhüng nãm cái cách. Nhu dá thãy trong muc II, nên 
kinh të dá vân hành tuong dói tót trong khoàng thèsi gian 
1986-1992. 

T6c dô tãng tructng GI)P dá trô lái múc tuong dói cao vái 

công nghiêp chë tao tãng truóng manh nhãt, trên 9% mói 

nãm. Kêt quâ lã hiên nay công nghiêp chë tao chiêm 20% 

GDP vã lã khu vuc dóng góp lón nhát vào tãng triinng kinh 
tê vã tao ra viêc làm mói. Thâm hut ngân sách vón di luôn 
là vân dê dau dàu cia lndônêsia, vãn giü o mác dô có thë 
cháp nhân nhès siai tãng không ngüng xuãt kháu các. sân phám 
không phãi dãu mó nói chung vã xuât kháu sán phám chë 
tao nói riêng. Co cãu xuãt kháu tró nên da dang hon . Các 

sán phám công nghiêp dá bát kip dâu mó vã khí dôt vê mát 
ty t.rong trong tóng xuãt, kháu, mãe dü dâu vã khi dót ván 
tiêp tuc dân dàu vê xuãt kháu rong. Hon nata, su lê thuôc 
vào các thi truìsng truyên thóng nhu Nhât Bân, My vã môt 
só nubc chãu Âu dá giàm di trong khi xuãt kháu sang các 
thi truïsng phi truyên thõng, dãc biêt lã các nên kinh tê mói 

công nghiêp hoá cúa chãu Á trïs thành quan trong. Dâu tu 
nuóc ngoài trt.ic tiêp vbi mói liên hê chát chê hon vói mâu 
dich dá tãng manh trong nhüng nãm sau 1989, mãe dìi không 

manh nhu â các nuâc châu Á khác nhu Trung Quóc, Malaixia 
vã Thái Lan. Ngân hàng Thê giái nhân thãy viêc dua 
Indônêsia vào trong tám nên kinh tê dá làm nên sii thàn ky 

châu Á lã thiic sti thích dáng. 
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Khi Indónêsia soan tháo kê hoách phát t.rién nãm nãm 

lán thft nãm, môt s6 ván dê chú ch6t dang diigc tháo luân. 
Dó lã viêc giám nghèo dói, tticrng lai cúa các xi nghiêp nhà 
nuóc, các vãn dê vê nu nuóc ngoài tãng khúng khiép trong 
nhúng nãm cai cách, các ván dê vê tâp trung kinh doanh vã 
kinh doanh không công bàng; các doanh nghiêp nhó vã veia 

rãt yêu kém dá cán tró viêc chuyên môn hoá sâu hon vôi tu 
cách lã môt nguôn nâng cao tính hiêu quá ; nhúfng méo mó 

trong hê th3ng khuyên khich nhu giá cá dinh theo kiëu hành 
chïnh vã múc báo hô thuic sti cao trong môt sô ngành, tinh 
trang thiêu tuong dôi nãng luc công nghê tai chó vã su tâp 
trung vê mãt không gian trong tãng truàng kinh tê, 

Chàng có'loái thân dugc não dê cheia tri nhïtng cãn bênh 

phúc hqp này. Thi triR ng hoá dang tró nên rnôt. giái pháp 
quan trong nhting không phái lã thành phàn duy nhãt cán 
cho viêc duy tri tãng truóng kinh tê vã dông thôi phuc vu 

các muc tiêu phát triën khác. Nói cách khãc, ván dê lã bán 
chát chú không phái lã quy mô cúa su tharn gia ceia nhà 
nuóc trong nên kinh të. Các hoat dông dinh huóng thi 
truông, kë cá nhüng hoat dông mà trong dó các x nghiêp 
nhà meie xuât hiên nhu lã Mi thü canh tranh là kinhnghiêm 
vê viêc giám bót stt tham gia cúa nhà nuóc Mãt khác, vai 

trò cúa nhà nuác trong viêc dê ra luãt lê, trong sti t.rìing 

phat cnng nhu viêc cung cáp co sã há tâng nhát lã co só ha 

tãng xá hôi, chác chãn sé tãng lên. 
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THAY CHO 1,Ó1 KFT. 

NÊN VAN I-IOÁ KINH TÊ CI-IÁU Á VÀ 
VAI TRÒ C'ÚA NHÀ NU'ÓC 

TRONG PHÁT TRIÊN KINH TE 

KEIZO NA(;ATANI 
Dai hoc Tông hclp Brrtish Columbía 

V ancotwer, ('unadu 

1. Nhítng yêu tó hqp ly trong phát trïên kinh tê 
Tôi xin bát dâu hàng viêc liêt kê nhiing gi tnâ tôi xem 

nhit lã nhitng yéu tô hop 1, cd liên quan tói phái t.rión kinh 
tP 

a. Nhip dó phát trión kinh tê tãng nhanh lf,n trông thây 
khi t6c dô dâu tu (. ty lê tóng vón có dinh qu& dán dctoc tao 

ra so vái GDP ) dat teci môt múc nhát dinh (châng hán 30%) 

vã duy tri dugc ó múc dó trong nrôt thói ky não dó. 

b. Wc sóng bát dâu tãng rõ rêt chi sau khi dat vã duy 
tri duo. diéu kiên vë công ãn viêc làm dày dü Chi báo này, 

phán lón lqi nhuãn thu duc}c tìt nãng suât lao dông d:u bát 
nguõn tìt viêc thay thô tct bán cho Iao dông, nhung sti khuyén 
khich nhàn_ dung tu bán thay cho lao cdng lai không tbri tai 
truôc dó . 
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c. Cách tiêp cân dinh huung thi trilètng là uu viêt hon 

cách tiêp cân kiëu chi huy . Giá tri quan trong nhàt cúa cách 

tiêp cãn thi truìing là à chó nó khiên cho ngubi ta y thúc 
dugc vé chi phi co hôi ( chung han giá tri cüa nhung nguõn 
ltic dang dugc bàn dên trong phuang án sei dung khác, t6 t 
nhãt ) cúa bãt cft công viêc gi mà nguôí ta dinh làm, môt 
mau thông tin quan trong sõng còn cho su phân bó hiêu quà 

các nguôn. Tuy nhiên cüng còn cd môt sii thât ràng siic manh 

cüa thi trtíbng trong stt phân bó có hiêu quá các nguón bi 

gidi han môt cách ngãt nghèo khi nhting " phuang án thay 
thê " tón tai chi trên so dó thiêt kê nhu là trong các dti án 

phát triên diên hình. 

d. Các mô hinh triiu tuong cúa tãng truóng vã phát triên 
kinh tê kém thành công hon trong viêc giàí thích thành ttuu 

cúa nhiing nên kinh tê hiên thuc. Công trình nghiên edu nói 
tiêng cúa Robert Solow vê nén kinh tê My chi ra ràng có tdi 
2/3 stt tàng t rudng ceia nén kinh tê MÇ' sé dugc giài thich 
bàng "hê quà Solow", dó ]à diêu kién sai l 'Am trong viêc dánh 
giá ngang nhau trong udc tinh cüa ông. 

Khi ban xem xét nhúng diêm chung gióng nhau cúa nhièu 
nade thay vi só liêu theo chuói thbi gian r.cía môt nên kinh 
tê don nhãt, thì nhïfng "hê quá" nhu vây t.hâm chí còn gia 

tãng lón hon. Thttc tê này ggi y ràng các yêu tô bi bb di 

trong các mô hinh trìtu tugng (mà it nhãt dëu có tnh dãc 
thìi quõc gia) cd thê dóng mõt vai trb chü dao trong phát 
triên kinh tê. 

e. Lich s* chi ra ràng các nuóc khác nhau sü dung các 
chiê'n lugc phát triên it nhiéu cüng khác nhau. Nhât Bàn, 
Hông Kông, í)ài Loan, Nam Trièu Tiên, Xingapo, Thái Lan 
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vã Malaysia, trong khi dêu trung thành vói nguyên tác thi 
triióng thi mói nuóc vân tim ra cho minh nhi-tng chiên luvc 
phü hgp vói thi triièmg nên vãn hoá riêng biêt 

f. Vai trò cüa nhà nuóc trong phát, t.riên kinh té vói tu 
cách lã 1) nguvi cô ván khuyën khích nhung nên vãn hoá 
kình tê mong muón, 2) nguèti cung cáp co só ha táng thiêt 
yêu vã 3) nguôí chi huy .. diêu phôi du án phát trién quõc' 
gia, duàng nhit dá dát dugc môt nghia não dó theo thôi 
gian mãe dìi có sti thâm thãu cúa nguyên tác thi t.ruìsng. 

Diêu dó ggi y ràng nhètng ky nãng tó chúc - quàn ly cúa các 
quôc gia dóng vai trà then chõt trong phát triên kinh tê. 

2. Xây d $ng nên vãn hoá mói 

Viêc vân dung kinh t.ë hqc thi truòng tu do theo lgi thê 
cúa mói nuèsc dói hói phái có môt. "tâm ly"' hay môt vãn hoá 
kinh tê thích hgp Nêu thiêu nó, mói nuóc phài táo ra nó. 
Nhung nói bao giô cnng dê hon làm. 

Kinh tê hoc thi truòng tu do (nguyên t;ác "laissez faire" 
vã nhiing cái dai loái thê1 lã môt sán phâm cüa vãn hoá 
phuong Tây vã vi thê nó hàm chita nhitng giá tri nhât dinh 
cúa các xá hôi phuong Tây, chê dó só hvu tu nhân vê cüa 
cái, hiep hôi tu do cüa các cá nhãn, chi nghia cá nhân canh 
tranh, nhà nuóc vói tu cách lã môt giám sát viên . nguèsí 

gây áp luc dói vói nên dân chú tu do ... Thuát ngí3 "thi 
trucsng" cháng hán, dôi vói nguèri phudng Tây cd nghia lã 
môt dia diêm má á dó, các cá nhân vô danh cd the lui tóí 
tu do dê tiên hành các giao dich má hq muôn, không cd môt 
thành kiên hoãc phân biêt dôi x$. Theo nhting diêu kiên này 
giá cá dugc hinh thành trên thi truòng lã h[iu hiêu vã công 

bâng, dên lugt nó lai tró thành thông tin quais trong cho kê 
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hoach cúa nhting cá nhân.. Tuong til nhu thê, thuât ngü 
"canh tranh" có nghia lã sti kèn cata 1ân nhau giüa nhúng 
nguèti tham gia vê giá cá vã chãt lttgng hàng hoá. Nó lã stt 

két hdp giíia mót bên lã dãc diëm thuàn tuy vã vô danh cúa 
nhüng ngubi tham gia thi trubng vã môt bên lã dãc diém 
má cüa cüa các thi trubng tao ra dãc tinh tdi tiu cüa sit cân 

bàng canh tranh, rãt thích hqp vói chá nghia cá nhân canh 
tranh cúa phtiong Tây vã dem dën cho kinh tê hoc thi trtuèing 

ttt do môt màu sác cúa stt công bàng mang tinh tôn giáo. 

Dói vói nhüng ngticii trong só chúng ta sinh ra vã lnn lên 

trong nhüng nên vãn hoá châu Á vón dudc dinh huóng triánh 

vào các phuong pháp til duy có tính công dìông hon lá vão 

các philong pháp mang tính cá nhân, kinh tê hoc thi trui5ng 
tu do dita trên so só 

chú 
nghia cá nhân không thích hqp vái 

nhüng t,>!p quán vã giá tri co bán cúa xá hôi. Truélc hêt vã 

trén hêt, giá tri vãn hoá châu Á bác bô y niêm cho ràng các 
cá nhân không ngìing theo duói lqi ích tu nhân, bác bô quan 
niêm phuong Tây vê viêc mãc cá nhàm làm tang tói da lqi 

nhuân cüa mình vái slt thiêt hai cüa nhttng nguói khác ; hdn 
nïia, thoat dãu tâp quán xá hôi không chãp nhân lói túng xá 

nhil vây. Thú hai, các xá hôi châu Á lã nhing hê thông má 
trong dó nhttng don vi úng xü chính lã các nhóm vã các to 
chúc chúú không phái lã các cá nhân, vã vi t.hê nhiêu thoâ 
thuân kinh tê duoc thuc hiên duói hinh thúc si.1 thoá thuân 
giïia hai nhóm má không phái thông qua môt thi trucing mb 

cüa. Thâm chi còn có cá khuynh huóng chi nhüng nhóm vã 

nhttng to chúc ít tiêng tãm nhãt mói dica vào thi truàng til 
do. 
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Ngiiôi Nhât dói mãt vói sii xung dôt này gán 150 nãm 
triiôc vã dá giài quyét nó theo môt cách riêng. Triicic hêt vê 
sii theo duói tu lqi cüa các cá nhân, ho bác bô nó vi ly do 
ráng nó di ngugc lai vái dáo ly thông thuông vê tính càn 
kiêm vã stt hy sinh, dông thôi hg dá loái trii các công ty có 
phân khi ban cho các,công ty này dãc quyên tao ra 1qi nhuân 
miên lã chúng làm diêu dó vi loi ích cita dân tôc. Thú hai, 
dói vói kinh tê hoc thi truông tu do, hq thiic hành nó trong 
quan hê dói phó vái nguèií phtiong Tây, trong khi vân gíl lai 
sti mãe cá binh thtiìing cüa minh dói vói nhing giao dich 
trong ntiôc. Sti thtic hành thú hai này dãc biêt thinh hành 
trên các thi trtiàng yéu t6 sán xuât, túc là thi trticsng vôn vã 
thi trtibng lao dông. Hg chpn ra môt sti pha trôn thân trong 
gila các nguyên tác cüa phttong Tây vã các nguyên tác riêng 
cüa ho cho lqi thê lón nhãt cüa minh, báo dâm ô mói môt 
gíai doan, nên vãn hoá kinh té thích hgp dá chin muói cho 
phttong huông mói. Lúc này, nguôi Nhât chua hê vtigt qua 
giai doán dân chú hoá (til dtiói lên) nhting dá duy tri môt 
dáng xá hôi gia truông trong dó sti báo dám kinh tê cüa các 
cá nhân vê co bán là do chính các công ty c6 phàn thuê dìing 
ho thuc hiên. Nguôi phtiong Tây tii lâu dá nhin nhân sui vân 
dung này cüa ngtièti Nhât vôi môt sti hoài nghi. Nhting dó 

chính là tám gtiang vê môt dân tôc cd môt nên vãn hoá khác 
biêt phát minh ra môt giái pháp cd tính chât thoá hiêp hqp 
ly vi muc dich xây diing môt nên kinh tê tón tai vã thành 
vtlgng. 

Dbng bô hoá nhip dô cúa nhing cái cách kinh té vôi nhip 
dô cüa viêc xây dting nên vãn hoá kinh tê dtiông nhut là ván 
dê. hét súc quan trong de' phát triën thành công. Châng han, 
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sii diêu hành có hiêu quà viêc dánh thuê dói hôi môt nên 
"vãn hoá thué khoá" thích hgp doa trên co sã sit thìia nhân 
cúa dông dão dân chúng vê viêc dóng thué nhu lã bón phân 
cúa mói công dân, vã vê nguyên tác " cd di có 1ái " (thué lã 
cái giá má công dân phài trà dë dói lây nhüng hàng hoá công 
công má chính phú cung cáp ). Diêu này có thë dác biêt khó 
khãn dói vói các nhà nuóc XHCN . Ngoài ván dê có tính 
chát khái niêm này còn có nhiêu ván dê thiic tiên - ky thuât 
chi có thë giài quyët bàng sii kiên tri vân dông vã hgc hôi, 

nhu phó câp các nghiêp vu ké toán, giáo duc kinh doanh, tu 
nhân hoá quyên sã htiu các tài sàn vã nhüng diêu tigt công 
bàng, minh bach cúa chính phú vái sti cuctng ché cüa nó. 
Nëu nhíing diêu tiêt bi xoá bó má không có sti chuán bi thì 
khoãng trông dó sé có lgi cho môt s6 it ké may mán có khà 
nãng thu doge nhting món lgi nhuân không chúng minh doge 
nguón góc. 

3. Môi quan hê chinh phü - doanh nghiêp, 
Môt trong nhüng vãn dê nan giãi nhãt trong phát triën 

kinh té duìsng nhu lã vân dê làm thé não dê thiét lâp dugc 
m5i quan hê giüa doanh nghiêp vã chính phú tao ra nhüng 
tiên trië n kinh té cúa dân ' tôc. Viêc tién sâu dên dâu vão 
kinh tê thi truèing tti do lã không quan trong bàng viêc chính 
phú có môt tâp hgp bón phân doge xác dinh rõ ràng dê thao 
tác trong nén kinh té. Viêc cung câp hàng hoá công công 
thiét yéu, ban hành vã tãng cuèsng hiêu ltic luât lê vã trât 
tti kinh té, bào hô kinh té dói vói công dân, diêu chinh nhüng 
thát bái cúa thi truìsng ... chi lã môt vài nhiêm vu trong s6 
dó . Cán phài làm cho moi nguèsi thãy rõ ràng doanh nghiêp 
vã chính phü phài kêt hgp doge các luc lugng vã công tác 
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vdi nhau vi 1qi ích chung cúa dân tôc. Có diêu Ia lã mói quan 
hê diên hình giïia doanh nghiêp vã chinh phú má chúng tôi 
quan sát trong thtic tê lai lã mói quan hê không tin tttàng 
vã canh tranh Ián nhau. Trong các xá hôi phuong Tây mang 
nãng tinh cá nhân, có rnôt máu chuyên hoang dttdng ràng 
mói cái má doanh nghiêp làm déu Ià tót, trong khi moi cái 
chinh phú làm, trong trtidng hop t6t nhãt thi bi nghi ngd, 

còn trong trudng hop xãu nhât thi bi coi lã tói tê. 0 nhiêu 
nuóc, kë cà Canada, hô mnáy chinh phú vã nhân viên kê toán 
dai diên cho idi ïch cúa nhtiing luât gia các doanh nghiêp lón 
vã nhúng cá nhân giàu có. Nhiing chtic vu cao nhât trong 
chinh phú dudc dành cho các nhân tài d bên ngoàí má các 
chinh khách dugc bàu ra dá tuyên chyn. Quyêt tâm cúa các 
viên chúc nhà nudc thãp dên mdc không co môt tài nãng 
tré dày tham vóng não lai tu nguyên hiên dãng ddi minh cho 
nghia vu chung. Vi chinh phú thiêu nhán tài nên sti phu 
thuôc cúa nó vào nhiing kê tôi tê vàn tiêp diên. 

Lich sïi cúa su phát triên kinh tê châu A dá cho thãy môt 
triên vong khách lé hon. Thttc tê tât, cá nhUng câu chuyên 

thành công d châu Á dêu chfing tó tàm quan trong cúa mói 
quan hê hop tác giüã doanh nghiêp vã chinh phú, mãe d ú 

gila các nuóc khác nhau nhting quan hê này có khác nhau 
vê chi tiêt. Tôí có chiêu huóng tin ràng rnõt cái gi dó trong 

nhting nên vãn hoá châu Á dá dóng góp vào môt mói quan 
hê hgp tác t6t dep giïia ngui lãnh dao vã ngudí bi lãnh dáo. 

Có thê tính tâp thê cúa nh ing ngtiài châu Á dói lâp vói quan 
diêm cá nhân cúa thê gibi phuong Tây dá tao ra sti khác 
biêt dó. 
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4. Quan diém sinh hoc vê phát trién kinh té 

Nói môt cách tóm tát thi phát t.riên kinh tê 1à tiêu diêm 
cúa nhi.ing hiêu biêt cúa chúng ta vê stt phát triên cüa loài 

ngu si. Quá thiic là có môt só diêm tucing dóng giüa thành 
công trong sit phát triên kinh tê quóc dân vã su phát triên 
công danh cüa các cá nhân. Cüng gióng nhu tìing con ngtibi, 

môt s6 dân tôc thi trct vã dày nãng ltic trong khi môt só khác 

thi già cói vã yêu ót, môt só dân tôc có ky luât tu giác nghiêrn 
minh càn môt só khác thi không, môt só có thê til diêu chinh 
tót hon. Các dân tôc cüng thinh vã suy rát giông vái 16 phân 
cúa tiing con ngtiìii. 

Nêu môt cá nhân muón thành dát trong cuôc dai, anh ta 
càn có môt muc tiêu lôn thích hgp vã môt y chi dê biên nci 

thành hiên thuc. Lòng tin, hy vong, su can dàm, tính quyêt 
don vã các phám chát khác 1à tãt cá nhìing c.ôi nguôn cüa 
thành công. Hiên nhiên 1à cán có nhiêu den nhu vây. Ai 

trong chúng ta cüng dêu biêt rõ nhting bài hoc chung này. 
Cái mà ta thúc sul muón biêt mà không tht hiêt dudc là cái 
gi là muc tiêu tót nhãt cho ta, vã ta cârt làm nhting gì dê 
dat tbi muc tiêu dó. Tóm lai mói chúng ta cán cci duac thông 
tin thích hqp cho riêng minh. Nhung thuôc hó dói vdi nguòi 
này 1à thuóc dôc dói vói ngu8i khác. Liêu thuóc manh có thê 
cúu chíia dugc môt cách nhanh chóng vã hiêu quá cho môt 
co thê lành mánh trê trung, nhung lai có thê giêt chêt môt 

dúa trë so sinh. Áp dung thiêu thân trgng nhting bài hqc 
chung cd thë huy hoai chinh minh. Chuyên tìi nên kinh tê 
kê hoach sang nên kinh té thi truìing tti do là rnôt hoat dông 
trong yêu cüa dòi sóng xá hôi. Dó 1à dièu cãn phái làm. 
Nhung nêu nhu cánh cdng này dtigc mó ra quá dôt ngôt hoãc 
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quá nhanh, thi t.rán lü lut sê làm chao dão xá hôi vã dân tói 
tình trang hón loan kéo dài vã môt thám hoa thtic str. Trách 
nhiém lera chon nhip dó chuyén dói thích hqp lã thuôc vê 
nhà ntiôc. 

Môt diêu tttong til khác giira phát triczn kinh tê quôc dân 
vái phát trìén con nguèsi lã t.âm quan trong cúa sti nhìn xa 
trông rông vã n3 litc dàì han. Cuôc sóng cúa nhân dân dãy 

rây nhïtng lo toan dbi thuìsng. Mác dà chi lã lãt vát, nhüng 
nói lo âu này có thé làm mât di nhïtng diêu tôt dep hon cúa 

chúng ta. Môt khi diêu dó xày ra, cuóc sông cúà chúng ta bi 

huy hoai. Trong quàn ly kinh té cüng dúng y nhu thê. Các 

nhà làm cltính sách có xu huóng bi kiêt súc vi nhüng lo toan 
hàng ngàyy- vã mãt di nhãn quan chiên luhc cúa minh. Trong 
t.hê gibi ngày nay có môt xu huóng không thé nhám lán ràng 
nguôi ta ngày ràng tiêu tõn nhiêu thèài gian, súc lttc vã tiên 
bac de' giái quyet nhirng ván dê ngán han hcsn lã cho viêc 

nghiên cúu vã hoách dinh dài han. 

Nó cüng giông nhu viêe ta dúng môt nïra thèsi gian và thu 
nhâp cúa minh dé cãp nhiêt dó tìing phút unôt vã do itrong 
calo à mói bica ãn dé tránh ôm dau. Nhung sti cám lanh, 
dau bung t.hông thunng vã nhïtng cú sôc lát vát khác là viêc 

cúa trai dãt, vã ta không thé hoàn toàn tránh dugc. Chiên 

luc;c càn có cho chúng ta lúc này không phái lã tiêu tôn quá 

nhiêu thèsi gian vil súc ltrc vào nhüng lo láng hàng ngày, má 

lã tàp trung vào viêc tao ra súc khoê lâu dài vã quên di 
nhüng nói phiên toái nhô nhãt do vi néu nguèsi ta khoê mánh 
thtic su, thi nhiing bênh tôt trong ch6c lát tti nó sê khôi. Tôi 
tin ràng diêu dó cüng dúng vói phát trién kinh té. Nhung 
cd môt "thât bai cúa thi truèsng" nghiêm trông theo nghia là 
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ngurii ta dánh giá quá thãp viêc nghiên cúu vã kê hoach hoá 
dài han. (Trong hãu hêt các tó chtic, tu nhân hoác công công, 
nheing nguòi tiên hành nghiên cttu vã lâp kê hoach dài han 
lã nh[(ng cá nhân mà chi dói hôi à các dõng nghiêp cúa minh 
sii quan tãm it ói nhãt. Song thãt dáng buõn lã hiên trai xá 
hôi dành sei kính trong vã tiên bac cho môt nguói có thê dei 

doán tòt hon vê giá có phiêu ngày mai hon lã cho môt nguôi 
rát hiêu hiêt vã thông tá vê xá hôi cúa chúng ta hai mugi 
nãm sau). Sita cheta nguôn g6c này cúa thát baí thi trubng 
lã mõt công viêc quan trong khác cúa nhà ntibc 
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