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Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế độ sở hữu
trong nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở Việt Nam
Nền kinh tế thị trường thực sự hiện đang tồn tại ở tất cả các nước phát triển với
các mô hình khác nhau. Nhưng tất cả đều có những đặc điểm chung, đó là: (1) Cơ
sở vật chất và công nghệ đều dựa trên sự phát triển của đại công nghiệp và đang
có xu hướng chuyển sang nền kinh tế tri thức; (2) Các nền kinh tế thị trường này
đều dựa trên nền tảng sở hữu tư nhân, sở hữu nhà nước, chiếm tỷ trọng không lớn
và chỉ có vai trò hỗ trợ sở hữu tư nhân phát triển; (3) Giá cả của tất cả các loại
hàng hóa và dịch vụ như: giá cả, lãi suất, tỷ giá, tiền lương… đều do thị trường xác
định, có sự điều tiết hợp lý của nhà nước khi cần thiết; (4) Các nguồn lực phát
triển: tiền tệ, vốn, công nghệ, lao động… do thị trường phân bổ; (5) Các nền kinh
tế thị trường này đều mở cửa, hội nhập quốc tế; (6) Nhà nước đều can thiệp để
hạn chế bớt mặt trái của thị trường, như: giảm bớt tình trạng nghèo đói, ô nhiễm
môi trường, tác động tiêu cực của khủng hoảng, định hướng hỗ trợ phát triển khoa
học công nghệ và hội nhập quốc tế…
Những quan điểm về chế độ sở hữu
Chế độ sở hữu phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất
Chế độ sở hữu nô lệ tồn tại trên cơ sở kinh tế hái lượm và săn bắn, nhưng khi nền
kinh tế trồng trọt và chăn nuôi xuất hiện, thì chế độ sở hữu nô lệ cũng không còn
cơ sở để tồn tại. Nhưng khi các công trường thủ công xuất hiện nền văn minh công
nghiệp phát triển, thì chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến cũng không thể tồn tại,
chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện và thay thế nó. Ngay chính
chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa cũng luôn tự điều chỉnh và phát triển phù
hợp với trình độ phát triển của đại công nghiệp. Nước Anh với nền văn minh công
nghiệp đã thống trị thế giới. Nhưng nền văn minh công nghiệp đã nhường chỗ
cho nền văn minh tài chính với chế độ sở hữu tư bản (chứ không phải là sở hữu
nhà máy), nước Mỹ đã thống trị thế giới bằng nền văn minh tài chính. Người ta
đang nói tới thời kỳ tàn lụi của văn minh tài chính, một nền kinh tế tri thức đã
xuất hiện, chế độ sở hữu trí tuệ sẽ thống trị và các nhân tài sẽ có vai trò chi phối
thế giới này. C.Mác đã khái quát mối quan hệ phụ thuộc này thành quy luật thích
ứng giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quy
luật này chi phối sự phát triển của các chế độ sở hữu và do đó cả các chế độ xã hội
với câu nói nổi tiếng là “Cái cối xay tay đem lại xã hội có vua chúa, cái cối xay
chạy bằng hơi nước đem lại xã hội có chủ nghĩa tư bản công nghiệp”1.
Quá trình đổi mới chế độ sở hữu ở nước ta cũng đang và sẽ bị chi phối bởi quy luật
này. Chế độ sở hữu trước đổi mới năm 1986 là chế độ không phù hợp với trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất nước ta lúc đó rõ rệt nhất.
Các hình thức sở hữu ngày càng đa dạng và luôn bị chi phối bởi hình
thức sở hữu tiên tiến nhất
Sự phát triển của các hình thức sở hữu ngày càng đa dạng, từ chế độ sở hữu nô lệ,
chế độ sở hữu ruộng đất đến chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa hiện đại. Chế độ sở
hữu nô lệ là chế độ tư hữu thuần nhất của các chủ nô lệ. Chế độ sở hữu ruộng đất
phong kiến có hình thức sở hữu: tư và công, trong đó hình thức tư hữu ruộng đất
là hình thức tiên tiến nhất có vai trò chi phối dưới chế độ phong kiến. Chế độ sở
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hữu tư bản chủ nghĩa hiện đại đã ngày càng đa dạng gồm: sở hữu tư nhân, sở hữu
nhà nước, sở hữu cổ phần và hình thức sở hữu cổ phần là hình thức sở hữu xã hội
tiên tiến nhất, phổ biến nhất và có vai trò chi phối nhất trong xã hội tư bản chủ
nghĩa hiện đại. Hình thức của cải của xã hội phổ biến không phải là hàng đống
hàng hóa, hay là hàng triệu nhà máy, mà là chứng khoán, các giấy tờ có giá được
lưu hành trên thị trường tài chính. Những của cải vật chất của các chủ sở hữu có
thể vẫn tồn tại bất động, nhưng giá trị thực của nó đã lưu thông, vận động khôn
cùng trên các thị trường tài chính, các chủ sở hữu tư nhân, hay nhà nước cũng
phải nắm giữ các công cụ tài chính quan trọng này. Các chính phủ hiện đại đang
điều chỉnh nền kinh tế bằng các công cụ tài chính là chính chứ không phải bằng
các mệnh lệnh. Lãi suất, thuế, tỷ giá, công trái… là các công cụ chính của các
chính phủ này, các công ty muốn huy động vốn chủ yếu phải bằng phát hành trái
phiếu công ty trên thị trường chứng khoán là chính, chứ không phải bằng vay
ngân hàng.
Các quan hệ sở hữu phải được thể chế hóa theo hướng hiện đại mới có
giá trị thực tế
Các quan hệ sở hữu phải được bảo vệ bằng hệ thống thể chế chính thức của nhà
nước mới có giá trị thực tế. Quyền sở hữu tư nhân là quyền sở hữu cơ bản của mọi
nền kinh tế thị trường phải được bảo vệ trước hết, phải được thể chế hóa trước hết.
Các bộ luật dân sự, luật kinh tế phải thể hiện yêu cầu này. Tất cả các quan hệ sở
hữu đa dạng trên mọi lĩnh vực từ tư liệu sản xuất đến tư liệu tiêu dùng, từ lĩnh vực
bất động sản đến tài chính, từ sở hữu các sản phẩm vật chất đến sở hữu trí tuệ…
đều phải được thể chế hóa. Hình thức của cải của xã hội đã phát triển và tiến hóa,
chế độ sở hữu cũng vậy, đã tiến từ sở hữu đất đai, sở hữu các tư liệu sản xuất, sở
hữu các loại cổ phiếu, trái phiếu chứng khoán đến sở hữu trí tuệ. Các thể chế cũng
luôn được đổi mới để phù hợp với các hình thức sở hữu trên.
Các nền kinh tế thị trường phát triển đã trải qua hơn 4 thể kỷ điều chỉnh, thích
ứng của các loại thể chế liên quan đến chế độ sở hữu, do vậy những thể chế này đã
càng hoàn thiện và ngày càng được hiện đại hóa. Các nền kinh tế thị trường kém
phát triển có được lợi thế đi sau - có thể rút ngắn con đường thể chế hóa các quan
hệ sở hữu theo hướng hiện đại2.
Quan hệ sở hữu liên quan đến toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối và
tiêu dùng, do vậy việc thể chế hóa quan hệ sở hữu phải là sự thể chế hóa toàn bộ
quá trình đó, không thể thể chế hóa từng khâu, từng bộ phận.
Việc thể chế hóa các quan hệ sở hữu không chỉ dừng ở việc lập pháp, mà phải tính
đến cả việc xây dựng các cơ quan thực thi, kiểm tra, giám sát…
Cải cách chế độ sở hữu ở Việt Nam phải theo hướng hiện đại
Chế độ sở hữu ở Việt Nam hiện nay đã có những đổi mới rất cơ bản, nhưng vẫn
còn những khác biệt rất lớn so với chế độ sở hữu ở các nền kinh tế thị trường hiện
đại: (1) Trong cơ cấu của chế độ sở hữu Việt Nam, tỷ trọng của sở hữu nhà nước
lớn, chiếm tới 28% GDP, nếu kể cả các ngân hàng thương mại nhà nước thì tỷ
trọng này tới 34% GDP, trong khi ở các nền kinh tế thị trường phát triển, tỷ trọng
này chỉ dưới 10%; (2) Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong khi ở các nền
kinh tế thị trường phát triển, kinh tế nhà nước không có vai trò này; (3) Sở hữu tư
nhân là nền tảng của các nền kinh tế thị trường hiện đại, thì ở Việt Nam sở hữu tư
nhân chưa có vai trò đó; (4) Kinh tế thị trường ở Việt Nam theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, còn các nền kinh tế thị trường phát triển không có định hướng chính
trị.
Do vậy, công cuộc đổi mới và hoàn thiện chế độ sở hữu ở Việt Nam phải hướng tới
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việc khắc phục những hạn chế trên và đạt tới sức cạnh tranh ngang hàng với các
nền kinh tế thị trường hiện đại khác. Quá trình cải cách này cần có những bước đi
phù hợp: Trước hết, phải phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân để khu vực
này dần dần có thể thay thế các doanh nghiệp nhà nước ở những lĩnh vực nhà
nước không cần nắm giữ; Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước3, nhà
nước rút vốn ra khỏi những lĩnh vực không cần nắm giảm tỷ trọng của doanh
nghiệp nhà nước xuống mức thích hợp, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát
triển; Thực hiện việc phân bổ các nguồn lực theo cơ chế thị trường cạnh tranh,
theo các tín hiệu giá cả thị trường như giá cả hàng hóa dịch vụ, lãi suất, tỷ giá, tiền
lương; Xây dựng các thị trường yếu tố, đặc biệt là thị trường bất động sản và thị
trường tài chính là hai thị trường có ý nghĩa chi phối, khuyến khích cạnh trạnh,
kiểm soát độc quyền.
Nhà nước luôn có vai trò quan trọng trong tiến trình đổi mới và hoàn
thiện chế độ sở hữu
Ở những nền kinh tế đã phát triển, thị trường đã hoàn thiện, nhà nước chỉ giữ vai
trò hỗ trợ thị trường, khắc phục các yếu kém của thị trường và để làm điều này
khu vực sở hữu nhà nước nói chung là nhỏ, nhà nước không cần có khu vực sở
hữu lớn cũng có thể làm được vai trò đó. Song, dù là nhỏ cũng phải có và dường
như sự tồn tại của sở hữu nhà nước có tính tất yếu khách quan.
Những nền kinh tế kém và đang phát triển khu vực sở hữu nhà nước thường có tỷ
trọng lớn, và chiếm giữ những ngành và lĩnh vực quan trọng. Nhà nước thường sử
dụng khu vực này để định hướng và ổn định nền kinh tế. Chẳng hạn nhà nước có
thể xây dựng một số nhà máy, sau đó bán lại cho tư nhân, rút vốn ra, tiếp tục xây
dựng các nhà máy khác, lại bán cho tư nhân.
Vai trò quan trọng nhất của nhà nước là khuyến khích khu vực tư nhân phát triển,
bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, định vị khu vực sở hữu nhà nước một cách hợp lý và
thường là ở những lĩnh vực tư nhân không làm được.
Những kiến nghị về giải pháp đổi mới hoàn thiện chế độ sở hữu
Trước hết phải đổi mới quan điểm về chế độ sở hữu
Quan điểm phát triển chế độ sở hữu ở nước ta phải ngày càng tiếp cận với các
quan điểm phát triển chế độ sở hữu của các nền kinh tế thị trường hiện đại, đó là:
+ Khu vực sở hữu nhà nước là cần thiết và tồn tại như một tất yếu khách quan và
giữ vai trò hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân, góp phần định hướng phát triển
chủ yếu ở một số ngành công nghiệp quốc phòng, công nghệ tiên tiến, dịch vụ
công…
+ Khu vực sở hữu tư nhân là nền tảng của nền kinh tế, phải được khuyến khích
phát triển và bảo vệ các quyền cần thiết.4
+ Sở hữu cổ phần là hình thức sở hữu phổ biến và tiên tiến cần tạo dựng các điều
kiện cần thiết cho phát triển, đặc biệt là phát triển thị trường tài chính đa dạng.
Trước hết phải xây dựng các thể chế hiện đại cho các thị trường tài chính, đặc biệt
là thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp cả của nhà
nước và tư nhân có thể phát hành cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng
khoán. Đồng thời, phải tuyển chọn những nhà quản lý tài năng vào các vị trí quản
trị các thị trường này, kể cả các nhà quản lý nước ngoài.
Sở hữu nhà nước và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước phải được đổi
mới
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+ Giảm tỷ trọng của khu vực doanh nghiệp nhà nước xuống mức phù hợp với thị
trường thế giới, nhà nước cần xây dựng một chương trình rút vốn khỏi tất cả các
doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước không cần nắm giữ, trước hết là những
doanh nghiệp nhà nước hiện kinh doanh có lãi như rượu, bia, nước giải khát…
Thực tế thế giới cho thấy, nếu nhà nước bán các doanh nghiệp nhà nước này trên
thị trường chứng khoán, nhường cho tư nhân, thì khoản thuế mà nhà nước thu
được sẽ lớn hơn lợi tức mà nhà nước thu khi làm chủ sở hữu. Giải pháp này không
chỉ giúp nhà nước có được một khoản vốn lớn từ các doanh nghiệp nhà nước này,
mà còn là cú hích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển.
+ Xây dựng và thực hiện quyết liệt một chương trình cổ phần hóa bắt buộc đối với
tất cả các doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần nắm giữ từ 51% đến
100%. Những doanh nghiệp nhà nước này hiện còn nhiều trong các lĩnh vực như
thương mại, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, kể cả các lĩnh vực sản xuất tư
liệu sản xuất thông thường.
+ Áp dụng cơ chế cổ phần hóa hiện đại theo hướng công khai minh bạch, đấu thầu
các cổ phiếu này trên thị trường chứng khoán, cấm việc bán cổ phiếu chỉ trong nội
bộ doanh nghiệp, bán cho những người quản lý doanh nghiệp, vì đây là hành vi
dễ bị lợi dụng làm thất thoát tài sản nhà nước.
+ Chương trình này phải tối thiểu hóa các doanh nghiệp nhà nước, mà nhà nước
nắm giữ 51-100% cổ phần. Thực hiện cơ chế quản trị doanh nghiệp hiện đại theo
các chuẩn mực của các nước phát triển. Thực hiện chế độ thi tuyển cạnh tranh các
chức vụ quản lý quan trọng trong các doanh nghiệp nhà nước.
Đổi mới chế độ sở hữu đất đai theo hướng đảm bảo sử dụng đất có hiệu
quả
Về quản lý nhà nước cũng cần có những đổi mới: Nhà nước phải xây dựng quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, có chế tài giám sát việc thực hiện; Thực hiện đấu
giá quyền sử dụng đất theo các nguyên tắc của thị trường, công khai, minh bạch,
bãi bỏ chế độ “xin - cho”; Nhà nước phải quy định việc phân phối lại lợi ích phát
sinh từ quá trình chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đất, từ hoạt động đầu
tư cơ sở hạ tầng làm tăng giá trị đất… Hoàn thiện hệ thống đăng ký đất đai, bất
động sản, cơ chế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền
sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất, đây là cơ sở pháp lý cơ bản cho thị
trường bất động sản hoạt động hiệu quả. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu
về đất đai và bất động sản, công bố công khai các thông tin cần thiết về quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất, các biến động về giá cả, các kế hoạch xây dựng kết cấu hạ
tầng gắn với đất… Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế hoạt động của thị trường bất
động sản theo hướng hiện đại, đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển bền
vững, chống động cơ thổi giá bất động sản tăng cao phi lý. Hoàn thiện cơ chế định
giá đất theo các nguyên tắc của thị trường.
Đổi mới chế độ sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích sáng tạo hữu
hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trên các lĩnh vực
Thứ nhất, phải thúc đẩy, khuyến khích hoạt động sáng tạo ở Việt Nam trên tất cả
các lĩnh vực để có thể tạo ra một dung lượng tri thức mới, các bằng phát minh
sáng chế, các thương hiệu… Đây chính là tài sản quốc gia đáng giá nhất cần phải
được bảo vệ. Nếu Việt Nam không có những tài sản này, thì Việt Nam chỉ có thể
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người nước ngoài.
Thứ hai, phải hoàn thiện hệ thống thể chế gồm cả các luật lệ liên quan đến sở hữu
trí tuệ, không chỉ những luật lệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mà cả những luật lệ
phát huy trí sáng tạo của người Việt Nam theo hướng hiện đại, nhất là các chế tài
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ngăn chặn các hành vi vi phạm, hoàn thiện hệ thống tổ chức liên quan đến việc
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kể cả hệ thống tổ chức nghiên cứu sáng tạo.
Thứ ba, tăng cường các hoạt động dịch vụ thông tin truyền thông phổ biến các tri
thức liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, cần đưa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ vào
nội dung giảng dạy ở các trường đại học.
Thứ tư, mở rộng sự hợp tác với các tổ chức nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, để
đào tạo cán bộ, để hoàn thiện hệ thống pháp lý của Việt Nam theo hướng tiên tiến
và hiện đại.
Thứ năm, thúc đẩy việc nhập khẩu các bằng phát minh sáng chế, cải tiến ứng dụng
và thương mại hóa. Đây là một hoạt động quan trọng vì các bằng phát minh, sáng
chế của Việt Nam còn hạn chế. Đây cũng là cách làm phổ biến của các nước đi sau.
Thứ sáu, đổi mới chính sách bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, lực lượng sáng tạo
quan trọng của đất nước, theo hướng các bằng phát minh sáng chế phải được
thương mại hóa, những nhà sáng chế phải được hưởng thù lao xứng đáng, sáng
chế của họ phải được bảo vệ, họ phải được tôn vinh.
Thuế tài sản cá nhân
+ Quá trình đổi mới ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện và phát triển
của một tầng lớp giàu có. Số lượng triệu phú USD của Việt Nam đã tăng rất nhanh
với tốc độ hàng đầu Đông Nam Á. Do vậy, số lượng tài sản của họ cũng tăng
nhanh, những tài sản thừa kế cũng tăng nhanh. Song, số thuế thu được từ tài sản
cá nhân, đặc biệt là thuế thừa kế lại rất nhỏ, mỗi năm chỉ mấy chục tỷ đồng. Hơn
nữa số lượng tài sản của họ hiện là bao nhiêu cũng không có cơ quan nào kiểm
soát, thống kê được, vì không có thông tin công khai minh bạch. Những tài sản
này rất đa dạng, có thể là bất động sản, là chứng khoán, là cổ phiếu…
+ Phải kiểm kê tài sản của mọi người có tài sản từ 100 tỷ đồng trở lên một cách
công khai minh bạch và phải có chế độ quy định cụ thể về việc đăng ký quyền thừa
kế.
+ Có thể quy định mức thuế lũy tiến đối với tài sản thừa kế, khối lượng tài sản
càng lớn mức chịu thuế càng cao.
+ Có chế độ khuyến khích những người giàu có lập các quỹ phúc lợi xã hội, thay vì
để lại cho con cái. Quỹ phúc lợi xã hội này có thể được thành lập từ tiền của những
người giàu có và được miễn mọi loại thuế.
Sở hữu nước ngoài
Trong các nền kinh tế thị trường hiện đại, người nước ngoài có quyền mua, bán và
sở hữu mọi thứ từ bất động sản đến các cảng biển, sân bay, trừ những công trình
liên quan đến an ninh quốc phòng. Đã có một giai đoạn người Nhật giàu có đã
đua nhau mua các tài sản ở Mỹ từ các thương hiệu, công nghệ đến bất động sản.
Hiện người giàu Trung Quốc cũng đang đua nhau mua tài sản ở Mỹ. Ngay cả
Trung Quốc cũng đã cho phép người nước ngoài mua nhà cửa của Trung Quốc.
Ở Việt Nam từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài năm 1988, người nước ngoài được
đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, được quyền thuê đất có thời hạn, được quyền đầu
tư xây dựng các nhà máy công xưởng tại Việt Nam, được quyền kinh doanh trên
nhiều lĩnh vực.
Các định hướng chính sách về sở hữu và các giải pháp nâng cao nhận
thức xã hội
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Các định hướng chính sách
Thứ nhất, Nhà nước phải rút vốn ra khỏi các lĩnh vực kinh doanh kiếm lợi, kể cả
các lĩnh vực kinh doanh kiếm lợi nhất, nhượng lại cho tư nhân kinh doanh trong
các lĩnh vực này. Nhà nước không thu lợi nhuận nữa, nhưng Nhà nước sẽ thu
thuế.
Thứ hai, khuyến khích phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân, giúp họ trở
thành động lực chủ yếu của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Tạo lập một môi
trường kinh doanh cạnh tranh tự do, bình đẳng, không phân biệt đối xử. Để làm
được việc này, mọi loại giá cả: giá cả hàng hóa, dịch vụ, lãi suất, tỷ giá, tiền
lương... phải được tự do hóa, phải do thị trường định, Nhà nước chỉ tham gia điều
tiết khi cần thiết. Sửa đổi các luật liên quan đến kinh doanh của doanh nghiệp tư
nhân (luật dân sự, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật phá sản, các luật thuế…)
theo hướng bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, đảm bảo quyền kinh doanh của doanh
nghiệp tư nhân.
Thứ ba, thực thi chính sách Nhà nước, chuyển quyền phân bổ các nguồn lực cho
thị trường. Thực hiện chính sách cổ phần hóa không chỉ đối với doanh nghiệp nhà
nước, mà cả doanh nghiệp tư nhân, để có thể thúc đẩy xu hướng sở hữu cổ phần sẽ
là hình thức phổ biến của nền kinh tế. Khuyến khích tất cả các doanh nghiệp cổ
phần hóa sẽ bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Hoàn thiện thị trường chứng
khoán theo hướng hiện đại, theo chuẩn của các thị trường chứng khoán hiện đại
nhất. Chuyển hướng huy động vốn của các doanh nghiệp không chỉ từ các ngân
hàng, mà chủ yếu từ thị trường chứng khoán.
Thứ tư, đa dạng hóa chế độ sở hữu đất đai. Tiến hành quy hoạch đất đai dài hạn
với tầm nhìn 100 năm. Đất đai dành cho xây dựng các cơ sở hạ tầng, các khu đô
thị, các trường học, bệnh viện, các công sở… phải được xác định là thuộc sở hữu
nhà nước. Đối với các loại đất còn lại: đất thổ cư thuộc sở hữu cá nhân, đất cho
doanh nghiệp - thuộc sở hữu tư nhân, đất nông nghiệp thuộc sở hữu tập thể... cần
sớm được nghiên cứu xác định.
Nâng cao nhận thức xã hội
Những đổi mới quan điểm trên về chế độ sở hữu cần phải được xã hội am hiểu và
thực thi khi đã được luật hóa. Do vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến
những kiến thức về các vấn đề liên quan đến những đổi mới chế độ sở hữu trở nên
quan trọng và cần thiết.
Phổ biến những đổi mới trên các phương tiện truyền thông: phát thanh, truyền
hình, báo chí. Chú trọng đối tượng các cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng, Chính
phủ, Quốc hội cần được quán triệt sâu sắc, để họ có thể thể chế hóa và thực thi.
Đưa vào giảng dạy các cấp học trong nhà trường một cách phù hợp.
Đề xuất thí điểm
Trước khi thực thi rộng rãi các quan điểm mới về chế độ sở hữu. Cần thực hiện thí
điểm với các mô hình sau đây:
Một là, xây dựng các khu kinh tế với các thể chế hiện đại, quốc tế, tại đó sẽ thực
hiện thí điểm các cơ chế mới về chế độ sở hữu. Chẳng hạn có thể cho phép người
nước ngoài thuê đất xây dựng các khách sạn cao cấp với thời hạn 120 đến 150
năm.
Hai là, chọn một số doanh nghiệp nhà nước hiện kinh doanh có lãi nhất, bán toàn
bộ cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, rút vốn Nhà nước ra và kiểm định xem
phần thu thuế sau khi cổ phần hóa có lớn hơn phần thu lợi nhuận trước đó, sau đó
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nhân rộng mô hình này trong tất cả các doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước
không cần nắm giữ.
Ba là, chọn 1 tổng công ty hay tập đoàn kinh tế nhà nước đang có nhiều chuyện bê
bối làm đối tượng để tái cơ cấu. Lập các nhóm chuyên gia kinh tế có kinh nghiệm
nghiên cứu và xử lý các vấn đề bê bối đó và đề xuất các giải pháp.
Bốn là, xây dựng một đề án đổi mới toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhà nước theo
hướng giảm tỷ trọng và cổ phần hóa giữ lại rất ít doanh nghiệp nhà nước 100%
vốn Nhà nước, còn các doanh nghiệp không cần thiết nắm giữ có thể bán, khoán,
cho thuê, cổ phần hóa. Đề án này sẽ thực hiện thí điểm một số tỉnh thành phố có
lựa chọn.
Năm là, cần có một chiến lược dài hạn phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Võ Đại Lược
TSKH, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
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