6/3/2014

Khơi thông FDI vào đồng bằng sông Cửu Long

Trở về bài viết

In trang này

Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư  Tạp chí Kinh doanh Uy tín hàng đầu, số: Lazada sẽ chiếm ngôi vương, ra
ngày 20052014

Khơi thông FDI vào đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Hoàng Vy

NCĐT 20/05/2014

Trong số 10 tỉnh đứng đầu về chỉ số năng động của lãnh đạo, có đến 5 tỉnh thuộc đồng bằng sông
Cửu Long.
Khá hài lòng là cảm nhận của ông Frank Schellenberg, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Swiss
Post Solutions, khi được hỏi về môi trường đầu tư tại Cần Thơ. Swiss Post Solutions là công ty 100% vốn
đầu tư nước ngoài, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý doanh nghiệp chất lượng cao cho khách hàng tại nhiều
nước trên thế giới. Công ty này đặt trụ sở tại Công viên Phần mềm Quang Trung (TP.HCM) với 800 nhân
viên, nhưng chi nhánh tại Cần Thơ cũng có một lượng nhân viên không nhỏ, tới 450 người. Cần Thơ có gì
hấp dẫn khiến ông Schellenberg quyết định mở chi nhánh có số nhân viên tương đương hơn 50% lao động
tại trụ sở chính?
Lý do ông Schellenberg đưa ra có rất nhiều. Chẳng hạn, thời gian đi từ TP.HCM đến Cần Thơ nhanh hơn
nhiều so với đến Đà Nẵng hay Nha Trang. Đặc biệt ở đây có nguồn lao động dồi dào và hệ thống internet
tương đối ổn định, 2 trong số những yếu tố quan trọng nhất đối với loại hình dịch vụ mà Công ty cung cấp.
Chi phí thấp cũng là yếu tố được ông cân nhắc khi chọn lựa Cần Thơ. Chi phí thuê văn phòng và chi phí
nhân công đều thấp hơn nhiều so với trụ sở tại TP.HCM.
Lợi thế về lao động dồi dào giá rẻ không chỉ có tại Cần Thơ mà còn là đặc trưng của các tỉnh đồng bằng sông
Cửu Long. Khu vực này còn có nhiều thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, đất, nước để
phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp và nuôi trồng, chế biến thủy sản với quy mô lớn.
Chính vì vậy, đồng bằng sông Cửu Long là vùng nông nghiệp tập trung lớn nhất Việt Nam, không chỉ đáp ứng
nhu cầu lương thực thực phẩm trong nước, mà còn cung cấp nguồn hàng xuất khẩu, mang về lượng ngoại
tệ lớn. Năm 2013, xuất khẩu gạo của khu vực này đạt khoảng 6 triệu tấn, chiếm 90% sản lượng xuất khẩu
gạo cả nước và xuất khẩu thủy sản đạt 4,1 tỉ USD, chiếm 60% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản.
Kết quả khảo sát của VCCI Cần Thơ cũng cho thấy doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long đánh giá cao
về tính minh bạch của địa phương và tính năng động của lãnh đạo. Trong số 10 tỉnh đứng đầu về chỉ số tính
năng động của lãnh đạo, có đến 5 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Xét về chỉ số minh bạch, Đồng Tháp
đứng thứ 2 (chỉ sau Thừa Thiên Huế).
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI cũng chỉ ra chi phí gia nhập thị trường tại đồng bằng sông Cửu Long
thuộc hàng thấp nhất Việt Nam. Chi phí thực hiện các quy định của Nhà nước, chi phí không chính thức
cũng thấp so với nhiều vùng. “Công ty chúng tôi không tốn bất kỳ chi phí phi chính thức nào khi hoạt động tại
Cần Thơ”, ông Schellenberg cho biết.
Có nhiều lợi thế là vậy, nhưng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI). Trong khi đó, FDI đang được xem là chìa khóa để giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng
và mở rộng ngành công nghiệp chế biến thủy sản, phát triển du lịch… trong bối cảnh các tỉnh đồng bằng sông
Cửu Long còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách hạn hẹp từ Trung ương.
Giai đoạn 19982013, đồng bằng sông Cửu Long thu hút được 830 dự án còn hiệu lực với tổng vốn hơn 11,3
tỉ USD, chỉ bằng 4,9% của cả nước. Không chỉ vốn đầu tư thấp mà cơ cấu đầu tư cũng không cân đối khi có
trên 80% tổng vốn FDI tại khu vực này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, bất
động sản và sản xuất phân phối điện, may mặc. Trong khi đó, lợi thế chính của đồng bằng sông Cửu Long là
vùng nguyên liệu lúa và nuôi trồng, chế biến thủy sản thì lại chưa thu hút được vốn FDI.
Trong tổng số vốn đầu tư FDI vào đồng bằng sông Cửu Long nói trên, Long An là địa phương có tỉ trọng cao
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nhất với 37%. FDI ở Long An chủ yếu rót vào ngành công nghiệp chế tạo và bất động sản. Điều này cho thấy
Long An cũng như các tỉnh khác chưa thực sự thu hút được FDI vào nông nghiệp hay hạ tầng giao thông.
Có nhiều nguyên nhân cho việc vì sao FDI vào khu vực này không đáng kể như cơ sở hạ tầng và trình độ
nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có chính sách khác biệt trong thu hút FDI; chưa có chiến lược
và trọng điểm trong kêu gọi đầu tư dựa trên lợi thế đang có; thiếu những chương trình, hội nghị giới thiệu về
địa phương một cách thuyết phục cũng như thiếu vắng các cuộc đối thoại giữa chính quyền địa phương,
trung tâm xúc tiến với các nhà đầu tư nước ngoài.
Thế nhưng, một điều đáng mừng là Chính phủ và các địa phương đang nỗ lực để thay đổi điều này. Theo
VCCI Cần Thơ, Chính phủ đã cho phép tăng vốn, tiếp tục đầu tư dự án kênh Quan Chánh Bố để tạo luồng
cho tàu có tải trọng lớn vào đồng bằng sông Cửu Long. Các khu kinh tế Định An (Trà Vinh) hay Trần Đề (Sóc
Trăng) cũng được quy hoạch và đầu tư. Các tuyến đường giao thông nội bộ nối các tỉnh đang được cải tạo
nâng cấp để phục vụ cho phát triển kinh tế.
Nhiều trường đại học và đào tạo nghề trong khu vực cũng đang hướng đến những lĩnh vực liên quan đến
mục tiêu phát triển kinh tế  xã hội của vùng như công nghệ chế biến, công nghệ sinh học... để giải quyết vấn
đề trình độ nhân lực. Báo cáo nghiên cứu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright do Tiến sĩ Vũ Thành
Tự Anh làm chủ nhiệm cũng chỉ ra rằng trong cơ cấu chi đầu tư phát triển thì 2 khoản mục chi giáo dục đào
tạo và chi phát triển khoa học công nghệ đều tăng gấp đôi trong giai đoạn 20052010.
Một biện pháp khác để thu hút FDI mà 13 tỉnh trong vùng thống nhất là tổ chức hội nghị hằng năm để giới
thiệu về môi trường đầu tư, trao đổi với nhà đầu tư nước ngoài để hiểu được nhu cầu của họ. Từ đó có cơ
sở thiết lập kế hoạch cải thiện hình ảnh, xây dựng chính sách thu hút đầu tư phù hợp cũng như thúc đẩy
trao đổi mua bán thương mại với nhiều nước trên thế giới.
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