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Tóm tắt
ODA là một nguồn ngoại lực quan trọng ở Việt Nam. Nguồn vốn này đã có những
đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo ở
Việt Nam. Đây là một nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước và được phân bổ ưu tiên
cho các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế ở Việt Nam. Kể từ khi
xuất hiện vào năm 1993 đến nay, ODA đã hỗ trợ xây dựng và phát triển một số ngành
và lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra một số vấn đề đặc biệt là
khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình năm 2010 và đạt được các Mục tiêu
Thiên niên kỷ năm 2015. Bài viết sau tập trung phân tích thực trạng và vai trò của ODA
trong phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017 dựa trên số liệu
về tình hình thực hiện các dự án ở Việt Nam của các nhà tài trợ được công bố trên hệ
thống dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Từ khoá: ODA, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng...
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1. GIỚI THIỆU CHUNG

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA - Official DevelopmentAssistance)
là nguồn vốn viện trợ hoàn lại và không hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi của các Chính
phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức thuộc hệ
thống Liên hợp quốc, các tổ chức tài chính quốc tế dành cho các nước đang phát triển.
Nguồn vốn này được thực hiện theo một cam kết hay một hiệp định vay vốn được ký
giữa Chính phủ nước đi vay (nước nhận đầu tư) và Chính phủ, tổ chức cho vay.
Do có thành tố viện trợ không hoàn lại (ít nhất là 25%) và thời gian cho vay (hoàn
trả vốn) và thời gian ân hạn dài nên nguồn vốn ODA có tính ưu đãi. Ví dụ, vốn ODA
của Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (Asia
Development Bank) có thời gian hoàn trả là 40 năm và thời gian ân hạn là 10 năm.
Ngoài ra, ODA còn mang tính ràng buộc. Ví dụ, Nhật Bản quy định vốn ODA của
Nhật phải được thực hiện bằng đồng Yên Nhật; ít nhất 22% viện trợ của các nước
thuộc Uỷ ban Phát triển OECD (DAC) phải được sử dụng để mua hàng hóa và dịch
vụ của các quốc gia viện trợ; Bỉ, Đức và Đan Mạch yêu cầu khoảng 50% vốn viện trợ
phải được sử dụng để mua hàng hóa dịch vụ của nước tài trợ và ở Canada tỷ lệ này
lên tới 65% [11]. Bên cạnh đó, ODA là nguồn vốn có khả năng gây nợ nếu nước tiếp
nhận ODA không sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.
ODA đã xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1993 và liên tục được cải thiện qua các thời
kỳ cả về vốn cam kết, vốn ký kết và vốn giải ngân. Nguồn vốn này đã hỗ trợ cho quá
trình phát triển kinh tế - xã hội và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực
hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế là các lĩnh vực nhận được ODA nhiều nhất. ODA
vào Việt Nam chủ yếu là nguồn vốn vay, thông qua khu vực công. Tuy nhiên, khi Việt
Nam trở thành nước thu nhập trung bình thì số vốn ODA cam kết và giải ngân vào
Việt Nam đã sụt giảm hẳn. Năm 2017, nếu theo các tiêu chuẩn của WB thì Việt Nam
không còn nhận được các khoản vay vốn ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA).
Đây là một thách thức không nhỏ trong việc thu hút và sử dụng nguồn ngoại lực này.
2. TỔNG QUAN CHUNG VỀ ODA Ở VIỆT NAM KỂ TỪ KHI VIỆT NAM TRỞ THÀNH
NƯỚC CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH (NĂM 2010)

ODA là một nguồn ngoại lực quan trọng ở Việt Nam. Kể từ khi Việt Nam trở
thành nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010, đến năm 2017 thì tổng số vốn
ODA cam kết là gần 39,15 tỷ USD và Việt Nam đã giải ngân được hơn 33,13 tỷ USD
(tương đương với 84,64% tổng vốn ODA cam kết), (xem Hình 1 để rõ hơn chi tiết
ODA theo các năm). Một điểm cần lưu ý là, do vốn ODA cam kết theo số liệu của
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OECD chính là số tiền mà các nhà tài trợ đã tạm ứng để thực hiện các dự án ODA nên
mức độ giải ngân vốn ODA của Việt Nam theo cách hiểu này là cao hơn so với các số
liệu về tỷ lệ giải ngân/cam kết vốn ODA do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố(1).
Số ODA giải ngân ở Việt Nam có xu hướng tăng lên từ năm 2010 đến năm 2014
nhưng bắt đầu suy giảm từ năm 2015 đến 2017 do các nhà tài trợ bắt đầu cắt giảm
ODA cho Việt Nam. Thêm vào đó, bắt đầu từ 01/7/2017, Việt Nam đã chính thức tốt
nghiệp ODA theo tiêu chuẩn của WB. Điều đó có nghĩa là Việt Nam không còn nhận
được các khoản vay vốn ưu đãi từ IDA của WB mà phải chịu các khoản vay kém ưu
đãi, dần tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
cũng xếp Việt Nam vào nhóm B, nhóm đối tượng vay hỗn hợp chứ không thuộc diện
chỉ nhận được các khoản vay ưu đãi. Tuy nhiên, Việt Nam đã đàm phán và xây dựng
thành công cơ chế hỗ trợ chuyển đổi tốt nghiệp ODA trong 3 năm nhằm củng cố và
phát triển bền vững nền kinh tế trong giai đoạn đầu tốt nghiệp [18].
Hình 1: Tổng vốn ODA cam kết và giải ngân vào Việt Nam
giai đoạn 2010 - 2017 (triệu $)

Nguồn: [21]

Tỷ lệ ODA trên tổng thu nhập quốc dân (GNI) liên tục giảm ở Việt Nam nhưng
ODA bình quân đầu người ở Việt Nam lại liên tục tăng. Năm 2010, vốn ODA giải
ngân đạt 2,64% GNI nhưng đến năm 2017 thì chỉ còn đạt 1,11% GNI của Việt Nam.
ODA bình quân đầu người năm 2014 là 45,55 USD nhưng đến năm 2017 chỉ còn
24,87 USD(2). Mặc dù được xác định là một nguồn ngoại lực quan trọng và có quy
hoạch, định hướng thu hút và sử dụng ODA định kỳ 5 năm một lần song sự đóng góp
của ODA cho GNI của Việt Nam chỉ ở mức độ khiêm tốn. Tuy nhiên, nguồn vốn này
241

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

có vị trí quan trọng đối với đầu tư phát triển trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn
hạn hẹp mà nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội lại rất lớn.
ODA vào Việt Nam chủ yếu dưới hai hình thức là ODA viện trợ và ODA vay
trong đó vốn vay ODA có xu hướng ngày càng tăng và ngày càng chiếm tỷ trọng
lớn so với ODA viện trợ. Xét trong cả giai đoạn, ODA vay chiếm 77,8% tổng ODA
giải ngân trong đó có 3 năm từ 2014 - 2016, vốn vay ODA luôn chiếm trên 80% tổng
số vốn ODA2. Đây chính là điểm mà Việt Nam cần lưu ý khi đi vay ODA bởi nguồn
vốn này không còn được nhiều ưu đãi từ phía nhà tài trợ mà lại kèm theo khá nhiều
ràng buộc của nhà tài trợ. Xét theo tỷ lệ giải ngân/cam kết, ODA viện trợ vào Việt
Nam luôn có tỷ lệ giải ngân/cam kết rất cao, đạt 97,43% cho cả giai đoạn 2010 - 2016,
cao hơn so với tỷ lệ này đối với ODA vay khoảng 17%. Tuy nhiên, một điểm đáng lo
ngại là tỷ lệ giải ngân/cam kết vốn ODA vay luôn suy giảm, năm 2010 là 84% nhưng
đến năm 2016 chỉ đạt 67,7% (trừ năm 2014 đạt 128% do tích lũy dồn lại từ các năm
trước)2. Chính vì nguồn vốn vay ODA ngày càng chiếm tỷ trọng lớn so với ODA viện
trợ nên số tiền trả nợ vay ODA của Việt Nam ngày càng tăng qua các năm thể hiện
gánh nặng ODA đối với nền kinh tế càng ngày càng lớn. Trong giai đoạn 2010 - 2017,
Việt Nam đã phải trả hơn 5,83 tỷ USD tiền nợ gốc vay ODA và hơn 2,3 tỷ lãi vay
ODA, tổng cộng là gần 8,15 tỷ USD (tương đương với 24,6% tổng vốn ODA giải ngân
cho cả giai đoạn)2. Bên cạnh 2 hình thức ODA viện trợ và ODA vay thì còn có một
hình thức ODA vào Việt Nam nữa là ODA đầu tư vào tài sản (Equity Investment) tuy
nhiên hình thức này chiếm tỷ trọng rất nhỏ (0,43% tổng ODA vào Việt Nam cho cả
giai đoạn 2010 - 2017) với giá trị khoảng 142,54 triệu USD cho cả giai đoạn(2).
Các nước thuộc Uỷ ban Hỗ trợ phát triển của OECD - DAC và các tổ chức đa
phương quốc tế là các nhà tài trợ ODA chủ yếu cho Việt Nam trong đó ODA từ các
nước DAC chiếm 62,2%, từ các tổ chức đa phương chiếm 37,56% tổng số ODA giải
ngân cho cả giai đoạn 2010 - 2017. Tuy nhiên, số ODA từ các nước DAC hiện đang
có tỷ trọng giảm so với số ODA từ các tổ chức đa phương tài trợ cho Việt Nam. Điều
này cho thấy xu hướng của các đối tác tài trợ cho Việt Nam trong thời gian tới là các
tổ chức đa phương chứ không phải các nước riêng rẽ. Đối với các nhà tài trợ là các tổ
chức đa phương thì vốn ODA từ IDA chiếm tỷ trọng lớn nhất (24,63% tổng vốn ODA
cho cả giai đoạn). Tuy nhiên, tỷ trọng vốn ODA của tổ chức này hiện nay đang giảm
do Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình. Nếu như năm 2010 tỷ trọng ODA
từ IDA vào Việt Nam chiếm 26% vốn ODA thì đến năm 2016, con số này chỉ còn là
20% và năm 2017 là 22%. Ngân hàng Phát triển châu Á là nhà tài trợ lớn thứ hai trong
nhóm các nhà tài trợ đa phương cho Việt Nam với tỷ trọng ODA cho Việt Nam chiếm
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8,57% cho giai đoạn 2010 - 2017. Vốn ODA từ ADB vào Việt Nam sau khi tăng mạnh
từ năm 2010 đến năm 2014 thì những năm gần đây lại có xu hướng giảm.
Theo thông lệ quốc tế, ODA có thể chuyển giao qua các kênh như: khu vực công;
tổ chức phi chính phủ và tổ chức dân sự; đối tác công tư; các tổ chức đa phương;
các tổ chức giáo dục, nghiên cứu và nhóm think-tanks; các tổ chức khu vực tư
nhân và các tổ chức khác. Ở Việt Nam, 89,56% ODA là qua khu vực công; 2,8% qua
các tổ chức đa phương; 2,41% qua các tổ chức phi chính phủ và dân sự; 2,27% qua
các tổ chức khác và 1,7% qua các tổ chức giáo dục, nghiên cứu và nhóm think-tanks.
Các kênh khác chỉ chiếm chưa đầy 0,2% tổng vốn ODA. Tuy nhiên một điểm đáng
lưu ý là mức độ giải ngân ODA qua khu vực công chỉ đạt 84,66% ODA cam kết (thấp
thứ hai trong nhóm các kênh chuyển giao vốn ODA vào Việt Nam). Mức độ giải ngân
thấp nhất là qua kênh các tổ chức đa phương (đạt 72,83% vốn ODA cam kết)2. Bên
cạnh đó, xét theo hình thức ODA thì 98,86% ODA vay là thông qua khu vực công hay
nói cách khác, chỉ có khu vực công mới có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ODA
(Hình 8). Còn đối với ODA viện trợ, 57,56% ODA viện trợ vào Việt Nam là qua kênh
chuyển giao từ khu vực công; 12,41% là qua các tổ chức đa phương; 7,8% là qua các
tổ chức giáo dục, nghiên cứu và nhóm think-tanks (3). Đây chính là một điểm mà Việt
Nam cần lưu ý khi lập đề án thu hút vốn ODA viện trợ.
Theo OECD, căn cứ vào mục tiêu thực hiện mà các dự án ODA được phân bổ vào
11 nhóm lĩnh vực. Đó là:
- Nhóm 1: Các dịch vụ và cơ sở hạ tầng xã hội
- Nhóm 2: Các dịch vụ và cơ sở hạ tầng kinh tế
- Nhóm 3: Nhóm ngành sản xuất
- Nhóm 4: Nhóm đa ngành, đa lĩnh vực
- Nhóm 5: Nhóm hỗ trợ chương trình chung và hỗ trợ hàng hóa
- Nhóm 6: Các hoạt động liên quan đến nợ
- Nhóm 7: Nhóm hỗ trợ nhân đạo
- Nhóm 8: Chi phí hành chính của nhà tài trợ
- Nhóm 9: Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ
- Nhóm 10: Hỗ trợ người tị nạn ở nước tài trợ
- Nhóm 11: Các lĩnh vực khác
243

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

Từ năm 2010 đến 2017, tỷ trọng ODA cho nhóm Các dịch vụ và cơ sở hạ tầng kinh
tế chiếm tỷ lệ cao nhất với giá trị gần 15,77 tỷ USD (chiếm 47,6% tổng số vốn ODA
giải ngân cho cả giai đoạn); tiếp đến là nhóm Các dịch vụ và cơ sở hạ tầng xã hội (9,3 tỷ
USD, chiếm 28,11%) (3). Nhóm Đa ngành, đa lĩnh vực xếp vị trí thứ ba với 3,89 tỷ USD
(11,76%); xếp thứ tư là nhóm ngành sản xuất với 2,67 tỷ USD (8%)2. ODA đã hỗ trợ xây
dựng và phát triển một số ngành và lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam như Giao thông vận tải và kho bãi; năng lượng (chính sách năng lượng, năng lượng tái tạo, chính sách
phân phối năng lượng); cấp nước và vệ sinh; giáo dục; các lĩnh vực đa ngành; bảo vệ
môi trường; nông lâm ngư nghiệp; Chính phủ và xã hội dân sự; y tế; hỗ trợ ngân sách;
Dịch vụ tài chính và ngân hàng; công nghiệp, khai khoáng và xây dựng...
Tuy nhiên, một điểm rất đáng lưu ý vốn ODA phân bổ cho lĩnh vực Giao thông
- vận tải và kho bãi và lĩnh vực Năng lượng chủ yếu là vốn ODA vay với số lượng
vay vốn ngày càng tăng. Nếu như năm 2010, 93,94% vốn ODA cho lĩnh vực Giao
thông - vận tải là vốn vay thì đến năm 2017, tỷ trọng này là 97,95%. Tương tự như
vậy, vốn vay ODA của ngành Năng lượng vào năm 2010 là 95,57% và đến năm 2017
là 96,73%. Vốn ODA cho lĩnh vực Cấp nước và vệ sinh cũng có tới 82,62% là vốn
vay. Riêng đối với lĩnh vực Giáo dục thì vốn ODA cho lĩnh vực này có gần một nửa là
từ nguồn ODA viện trợ (47,74%). Lĩnh vực Bảo vệ môi trường nói chung và Các lĩnh
vực đa ngành có hơn 30% vốn ODA là từ ODA viện trợ.
3. ODA TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Đây là nhóm có tỷ trọng ODA lớn nhất trong các nhóm lĩnh vực nhận ODA ở Việt
Nam. Nhóm này gồm có các lĩnh vực: 1) Giao thông vận tải và kho bãi; 2) Truyền
thông; 3) Năng lượng (chính sách, năng lượng tái tạo, năng lượng không tái tạo, nhà
máy nhiệt điện, nhà máy điện hạt nhân, phân phối năng lượng); 4) Dịch vụ ngân hàng
và tài chính; 5) Dịch vụ kinh doanh và các dịch vụ khác.
Trong giai đoạn 2010 - 2017, lĩnh vực Giao thông - vận tải và kho bãi là lĩnh vực
có tổng số vốn giải ngân ODA trong cả giai đoạn là lớn nhất (9,76 tỷ USD); tiếp đến
là lĩnh vực Năng lượng (4,676 tỷ USD), Dịch vụ tài chính và ngân hàng đứng thứ ba
với giá trị 820 triệu USD. Lĩnh vực Dịch vụ kinh doanh và các dịch vụ khác và lĩnh
vực Truyền thông chiếm giá trị khoảng 347 triệu USD và 167 triệu USD tương ứng.
Tuy nhiên, cũng giống như xu hướng chung của ODA vào Việt Nam, tổng ODA vào
lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế ở Việt Nam đã có sự suy giảm mạnh. Nếu như năm 2014
tổng ODA giải ngân cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế là hơn 2,63 tỷ USD thì đến năm
2017 chỉ còn là hơn 1,46 tỷ USD (giảm 44,3% so với năm 2014) (xem Hình 2).
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Hình 2: Vốn ODA giải ngân trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế ở Việt Nam
giai đoạn 2010 - 2017 (triệu $)

Nguồn: [22]

Đa phần vốn của các tổ chức, các nước dành cho Việt Nam xây dựng cơ sở hạ
tầng, đều là vay ưu đãi, có lãi suất và có thời gian trả lãi dài. Điều này thể hiện những
cố gắng to lớn của Việt Nam và các nhà tài trợ trong việc cải tiến và hài hòa hóa quy
trình, thủ tục, hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực ở tất cả các khâu trong huy
động nguồn lực cũng như sự tin tưởng của các nhà tài trợ đối với Việt Nam. Trong
tổng số vốn ODA phân bổ cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng giai đoạn 2010 - 2017 có tới
95,4% là ODA vay từ các đối tác tài trợ lớn như Nhật Bản, IDA, ADB, Hàn Quốc...
Trong đó, Nhật Bản là nhà tài trợ lớn nhất với gần 8,85 tỷ USD (chiếm 56,1% tổng số
ODA cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng) với số lượng ODA vay là gần 8,64 tỷ USD và vốn
viện trợ là gần 209,8 triệu USD (lớn thứ 2 trong số các nhà tài trợ ODA viện trợ). Tiếp
đến là IDA, đây là đại diện của Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp các khoản vay
ưu đãi cho các nước đang phát triển. Do đó, tổ chức này là nhà tài trợ ODA lớn thứ
2 trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng với gần 3,3 tỷ USD (toàn bộ là vốn vay). Xếp thứ 3 là
ADB với hơn 1,15 tỷ USD ODA trong đó có tới 1,143 tỷ USD là vốn ODA vay. Úc là
nhà tài trợ ODA viện trợ lớn nhất cho Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng với giá
trị đạt gần 236,8 triệu USD.
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Bảng 1: Top 10 nhà tài trợ ODA lớn nhất vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng
giai đoạn 2010 - 2017 (triệu USD)

Nhà tài trợ

ODA đầu tư
tài sản

Tổng số

ODA viện trợ

ODA vay

Nhật Bản

8847,83

209,80

8638,03

IDA

3296,66

ADB

1153,83

10,68

1143,16

Hàn Quốc

831,70

21,80

809,90

Pháp

491,13

4,92

486,22

Đức

431,86

24,02

361,28

Úc

236,80

236,80

Các viện châu Âu

113,66

3,81

Đan Mạch

55,06

43,93

11,13

Na Uy

52,07

5,09

46,98

3296,66

46,56

109,85

Nguồn: [22]

Do Giao thông - vận tải và Năng lượng là hai lĩnh vực nhận được nhiều ODA tài
trợ nhất (chiếm 61,89% và 29,65% tổng vốn ODA tài trợ cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng
trong giai đoạn 2010 - 2017 tương ứng) nên phần tiếp theo sẽ phân tích sâu hơn về
vốn ODA vào hai ngành này.
3.1. Lĩnh vực giao thông - vận tải
Nhận thức được vai trò của giao thông - vận tải đối với phát triển kinh tế, ngay từ
năm 1986, Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ VI (1986) đã khẳng định
“giao thông vận tải phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh
tế quốc dân”. Chính vì vậy, giao thông - vận tải đã nhận được nhiều ưu đãi, hỗ trợ từ
nguồn vốn ODA.
Trong giai đoạn 2010 - 2017, tổng số vốn ODA giải ngân cho lĩnh vực giao thông
- vận tải và kho bãi đạt 9,76 tỷ USD, chiếm gần 62% tổng số vốn ODA giải ngân
trong nhóm Cơ sở hạ tầng. Số vốn này được phân bổ chủ yếu cho hệ thống giao thông
đường bộ (6444 triệu USD, tương đương 61,89%), tiếp đó là giao thông đường sắt
(1378 triệu USD, 14%); đường thủy (1121 triệu USD, 11%) và đường không (563

246

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2018 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2019
Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng

triệu USD, 6%) (xem Hình 3). ODA cho hạ tầng giao thông vận tải chủ yếu là từ
nguồn vốn vay ODA (chiếm hơn 95% tổng vốn ODA giải ngân)(3).
Hình 3: Vốn ODA và cơ cấu ODA giải ngân
trong lĩnh vực giao thông - vận tải và kho bãi giai đoạn 2010 - 2017 (triệu $)

Nguồn: [22]

Chính nhờ nguồn vốn ODA, hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa,
cảng biển, đường hàng không của Việt Nam đã có những bước phát triển rõ rệt.
Đối với hạ tầng đường bộ, ODA tập trung đầu tư phát triển và nâng cấp hệ thống
đường cao tốc, quốc lộ, cầu lớn, đường tỉnh, giao thông nông thôn. Điển hình là các
dự án như: Dự án cầu Nhật Tân, Dự án đường vành đai 3 Hà Nội từ ODA Nhật Bản,
Dự án phát triển hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long từ ODA của Ngân hàng
Thế giới... Chính nhờ từ sự hỗ trợ từ nguồn vốn ODA, năm 2016, các tuyến cao tốc
trọng điểm nằm trên trục Bắc - Nam, kết nối hai vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và
phía Nam với các cảng biển cửa ngõ và cửa khẩu quốc tế, bao gồm tuyến: TP. Hồ Chí
Minh - Trung Lương; Pháp Vân - Ninh Bình; Liên Khương - Đà Lạt; Vành đai 3 Hà
Nội; Đại lộ Thăng Long; Hà Nội - Thái Nguyên; Nội Bài - Lào Cai; Nội Bài - Nhật
Tân; TP. Hồ Chí Minh - Dầu Giây; Hà Nội - Hải Phòng đã được đưa vào sử dụng,
giúp Việt Nam đứng vào top 3 các nước có đường cao tốc lớn và hiện đại nhất khu
vực Đông Nam Á [3]. Tính đến năm 2017, cả nước có tổng số 13 tuyến đường cao tốc,
146 tuyến đường quốc lộ chính với tổng chiều dài là 23.816 km, trong đó chủ yếu là
đường bê tông nhựa [1].
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Đối với hạ tầng đường sắt, vốn ODA tập trung vào bảo trì phát triển tuyến đường
sắt Bắc - Nam, xây dựng một số tuyến đường sắt trên cao tại Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh, xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối liền hai miền Bắc - Nam, nâng cấp, hiện
đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu trên các tuyến đường sắt chủ yếu, đầu tư đầu máy
hiện đại, sức kéo lớn. Các dự án lớn trong lĩnh vực này có thể kể ra là Dự án Metro
Bến Thành - Suối Tiên TP. Hồ Chí Minh, Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP. Hồ Chí
Minh (Đoạn Bến Thành - Suối Tiên)... Với hiện trạng kết cấu hạ tầng xuống cấp nặng
nề và kỹ thuật lạc hậu thì nhu cầu về vốn đầu tư vào ngành đường sắt rất lớn, mà ngân
sách lại quá hạn hẹp nên nguồn vốn ODA là không thể thiếu. Tuy nhiên, việc thu hút
ODA vào ngành đường sắt thời gian qua chưa nhiều (mới chỉ đạt gần 1,38 tỷ USD từ
năm 2010 đến 2017), nguyên nhân chủ yếu là do lĩnh vực này cần lượng vốn đầu tư
lớn, tập trung trên cùng một tuyến nên phải có sự đồng tài trợ, nhưng mỗi nhà tài trợ
lại có quan điểm và công nghệ khác nhau nên đạt được đồng thuận để có dự án đầu tư
không dễ dàng. Mặt khác, những khó khăn về đồng bộ hóa hệ thống ảnh hưởng không
nhỏ tới hiệu quả khai thác sau dự án. Ngoài ra, đặc thù của các công trình đầu tư kết
cấu hạ tầng kỹ thuật đường sắt (trừ tuyến đầu tư mới) là vừa phải thi công vừa phải
bảo đảm khai thác vận tải trên tuyến, do đó thời gian thi công kéo dài, chi phí bảo đảm
giao thông cao, giải ngân chậm.
Đối với hạ tầng đường không, trong thời gian qua, nhiều cảng hàng không trong
cả nước được nâng cấp nhờ có sự đóng góp của vốn ODA. Một số dự án đầu tư lớn
tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, sử dụng vốn ODA có
hiệu quả và chất lượng cao. ODA còn góp phần hỗ trợ xây dựng hệ thống chương
trình, biên soạn giáo trình huấn luyện đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý,
kỹ năng vận hành máy móc thiết bị công nghệ cao của cán bộ, nhân viên hàng không
theo các chuẩn mực quốc tế thông qua các hợp đồng mua sắm thiết bị và chuyển giao
công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập trong lĩnh vực hàng không.
Đối với hạ tầng đường thủy, nhờ có vốn ODA, nhiều công trình quan trọng trong
ngành hàng hải đã được nâng cấp và xây dựng mới. Đến cuối năm 2015, Việt Nam đã
hoàn thành nâng cấp các cảng biển quốc gia và địa phương như cảng Cái Lân, cảng
Hải Phòng, cảng Cửa Lò, cảng Vũng Áng, cảng Tiên Sa, cảng Quy Nhơn, cảng Nha
Trang, cảng Sài Gòn, cảng Cần Thơ; đáp ứng như cầu giao thương hàng hóa, tạo thêm
công ăn việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động dư thừa ở vùng nông thôn
và các địa phương có công trình cảng. Ngoài ra, để thuận lợi hơn trong quá trình vận
chuyển đường thủy và đường biển, nhờ nguồn vốn ODA mà dự án cảng Cái Mép - Thị
Vải được thực hiện với mục tiêu đưa cảng trở thành cảng trung chuyển quốc tế với
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khối lượng hàng lớn, góp phần quan trọng vào xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra
thế giới.
Bên cạnh các lĩnh vực trên, ODA còn hỗ trợ tăng cường công tác quy hoạch phát
triển giao thông, tăng cường năng lực quản lý ngành cũng như nâng cao nhận thức,
giáo dục pháp luật và an toàn giao thông trong xã hội. Ngoài ra, những dự án hỗ trợ
kỹ thuật đã góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ xây dựng đường cao
tốc ở Việt Nam, vận tải đường biển và đường sông... ODA cho các dự án chủ yếu từ
nguồn ODA viện trợ.
Như vậy, sự đóng góp của vốn ODA cho lĩnh vực giao thông vận tải là rất lớn,
giảm thiểu sự căng thẳng về vốn cho đầu tư phát triển của ngành. Đồng thời, nhờ đó
mà trình độ khoa học và công nghệ cũng như kỹ năng quản lý của từng phân ngành
được nâng cấp, ngày càng tiến gần các chuẩn mực quốc tế, góp phần tạo nên kết cấu
hạ tầng kinh tế hiện đại của đất nước. Vốn ODA đã góp phần tăng đáng kể năng lực
vận tải: nâng cao tốc độ chạy xe trên các tuyến đường bộ, rút ngắn thời gian chạy tàu
trên các tuyến đường sắt, đường sông, nâng lượng hàng hóa thông qua các cảng biển;
nâng lưu lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không và đáp ứng tốt hơn nhu cầu
đi lại ở Việt Nam. Nhờ có sự phát triển này, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đang
phát triển mạnh với tốc độ từ 15 - 16%/năm. Theo chỉ số hoạt động LPI của Ngân
hàng Thế giới 2014, Việt Nam xếp hạng 53 và 2016 xếp hạng 64/160 nước, đứng thứ
4 trong các nước ASEAN, sau Singapore, Malaysia và Thái Lan [4]. Theo báo cáo của
Diễn đàn Kinh tế thế giới, kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam trong giai đoạn
2010 - 2015 đã tăng 36 bậc (từ vị trí 103 đã lên vị trí 67) [8] tuy nhiên đến năm 2018
thì lại bị suy giảm, chỉ xếp thứ 75 [13].
Mặc dù có những đóng góp lớn từ ODA nhưng kết cấu hạ tầng giao thông vẫn chưa
phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Một số đô thị tập trung
đông dân cư, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... kết cấu
hạ tầng giao thông vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế của đô thị, tình trạng kẹt
xe, ách tắc giao thông vẫn thường xuyên xảy ra... Một số khu vực vùng sâu, vùng xa,
nông thôn miền núi đường đi lại vẫn khó khăn. Nhiều tuyến đường, cầu,... xuống cấp,
hư hại nghiêm trọng nhưng chưa có đủ vốn để đầu tư sửa chữa, xây mới do thiếu vốn
nước ngoài và thiếu vốn đối ứng. Việc giao kế hoạch vốn đối ứng rất thấp so với nhu
cầu đã ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện của các dự án, có khả năng phát sinh các
khiếu nại, khiếu kiện từ nhà thầu nước ngoài dẫn đến phải đền bù. Đây cũng chính là
một trong những lý do khiến cho việc giải ngân vốn ODA chậm so với lộ trình cam
kết với nhà tài trợ nước ngoài.
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3.2. Lĩnh vực năng lượng
Năng lượng là một lĩnh vực có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế phát
triển. Do đó, đây cũng là một lĩnh vực nhận được nhiều ODA trong nhóm Cơ sở hạ
tầng kinh tế (chỉ sau lĩnh vực giao thông vận tải).
Trong giai đoạn từ 2010 đến 2017, tổng số ODA giải ngân cho lĩnh vực năng lượng
là 4676 triệu USD, chiếm 29,65% tổng số vốn ODA đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Việt
Nam. Trong đó, số vốn ODA dành cho các dự án xây dựng nhà máy điện đốt than là
lớn nhất với hơn 1,6 tỷ USD (tương đương 34,31% giá trị ODA vào lĩnh vực năng
lượng); tiếp đến là các dự án phân phối và truyền tải điện năng với gần 1,43 tỷ USD
(chiếm 30,58%). Các dự án Sản xuất năng lượng, nguồn không tái tạo được khác có
số vốn ODA giải ngân trong cả giai đoạn 2010 - 2017 là 718 triệu USD, tương đương
15,37%. Một điểm cần lưu ý là tỷ trọng ODA dành cho các dự án liên quan đến chính
sách năng lượng và quản lý hành chính tương đối cao so với các lĩnh vực khác, đạt
6,33% tổng số ODA cho lĩnh vực năng lượng, tương đương 295,95 triệu USD. Các dự
án liên quan đến nhà máy thủy điện có số ODA giải ngân cho cả giai đoạn là 210,81
triệu USD (chiếm 4,51%) (xem Hình 4). Ngoài ra thì ODA dành cho lĩnh vực năng
lượng cũng đã hỗ trợ cho các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió, phân phối
khí gas, các nhà này điện đốt nhiên liêu sinh học tuy nhiên giá trị còn rất thấp.
Hình 4. ODA giải ngân trong lĩnh vực Năng lượng giai đoạn 2010 - 2017
(Triệu USD)

Nguồn: [22]
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Vốn ODA dành cho lĩnh vực năng lượng chủ yếu đến từ Nhật Bản (chiếm 52,95%
tổng ODA cho toàn lĩnh vực), từ Ngân hàng Thế giới thông qua IDA (29,26%), từ Đức
(7,8%), ADB (3,6%) và Pháp (3%). Tuy nhiên, do các ưu tiên tài trợ khác nhau nên
hình thức ODA của các nhà tài trợ này cũng có cơ cấu rất khác nhau. Ví dụ, IDA thì
chủ yếu là ODA vay cho các dự án phân phối và truyền tải điện, xây dựng chính sách
quản lý năng lượng; Nhật Bản thì ODA vay cho các phân phối và truyền tải điện, sản
xuất năng lượng, nguồn không tái tạo được; Đức thì bên cạnh các dự án phân phối và
truyền tải điện thì còn dành ODA cho các dự án sản xuất năng lượng, nguồn tái tạo
được; Pháp thì dành ODA cho các dự án nhà máy thủy điện.
Một điểm rất đáng lưu ý là các dự án nhà máy điện đốt than, phân phối và truyền
tải điện năng; các dự án thủy điện, dự án sản xuất năng lượng không tái tạo được khác;
sử dụng tới hơn 98% vốn ODA vay. Trong khi đó, các dự án liên quan đến bảo tồn
năng lượng, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng
gió, các nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên, các nhà máy điện hạt nhân sử dụng
100% vốn ODA viện trợ. Các dự án liên quan đến năng lượng mặt trời có tỷ lệ ODA
viện trợ là 25%. Trong tương lai, Việt Nam cần phải lưu ý điểm này để có chiến lược
sử dụng nguồn vốn ODA hợp lý hơn nhằm đảm bảo cung cấp năng lượng trong dài
hạn mà không ảnh hưởng tới môi trường, giảm khí phát thải nhà kính.
Một số dự án có số vốn giải ngân lớn trong giai đoạn 2010 - 2017 phải kể đến là
Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và các đường dây truyền tải điện với
tổng mức đầu tư khoảng 26.584 tỷ đồng [17]. Nhật Bản đã hỗ trợ gói vốn vay ODA
đầu tiên là 20,737 tỷ Yên (Hiệp định vốn vay ký kết vào tháng 11/2009), gói vay thứ
hai trị giá 36,392 tỷ Yên (Hiệp định vốn vay ký kết vào tháng 1/2015), gói vay thứ ba
trị giá 9,873 tỷ Yên (Hiệp định vốn vay ký kết vào tháng 7/2015) và gói vay thứ 4 trị
giá 54.982 tỷ Yên [6]. Sau thời gian hơn 4 năm thi công, xây dựng, lắp đặt các thiết
bị, cả 2 tổ máy của Nhà máy đã đi vào vận hành thương mại từ tháng 4/2018 và ngày
14/2/2019, EVN đã tổ chức Lễ khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.
Đây là dự án được đánh giá đảm bảo chất lượng và tuân thủ tốt các quy định về môi
trường... Khi đi vào hoạt động, nhà máy góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Hồng, qua đó nâng cao
mức độ an toàn, ổn định, kinh tế cho vận hành hệ thống điện.... Dự kiến, mỗi năm nhà
máy sẽ phát lên lưới điện quốc gia sản lượng điện từ 3,6 đến 3,9 tỷ kWh [17].
Một dự án đáng kể khác của Nhật Bản phải kể đến là Nhà máy Nhiệt điện Nghi
Sơn I. Đây là dự án được khởi công từ tháng 7/2010, với tổng vốn đầu tư gần 22.260
tỷ đồng, trong đó sử dụng 85% vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ
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quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và 15% vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN). Sau hơn 3 năm tích cực triển khai thi công xây dựng và lắp đặt thiết
bị, Nhà máy đã chính thức hòa lưới điện quốc gia vào ngày 7/10/2013 với sản lượng
điện sản xuất hàng năm đạt 3,6 tỷ KWh [9]. Với mức sản lượng này, Nhà máy bảo
đảm cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, đáp ứng
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Trung
Bộ nói chung.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới (thông qua IDA) còn phối hợp với EVN triển
khai Dự án Phân phối hiệu quả (DEP) giai đoạn 2013 - 2016. Đây là dự án lưới điện có
tổng vốn tài trợ lớn nhất của EVN với tổng vốn đầu tư theo dự kiến ban đầu là khoảng
724,8 triệu USD, trong đó vốn ODA là 488,9 triệu USD và vốn đối ứng là 238,1 triệu
USD [5]. Sau đó, Dự án đã nhận được tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)
thuộc Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Công nghệ sạch (CTF) và Cơ quan Phát triển
quốc tế của Chính phủ Úc (AusAid) tài trợ với tổng mức đầu tư khoảng 665 triệu USD
[16]. Dự án này được triển khai ở 5 Tổng Công ty điện: miền Bắc, miền Trung, miền
Nam, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, khả
năng cung cấp và độ tin cậy của hệ thống phân phối điện năng thông qua việc nâng
cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống lưới điện phân phối 110KV, trung hạ thế và hệ
thống công tơ đo đếm.
Chính nhờ sự hỗ trợ của vốn ODA, tính đến cuối tháng 3/2018, hệ thống truyền tải
điện quốc gia do EVNNPT quản lý vận hành có tổng số 24.365 km đường dây (bao
gồm 7.503 km đường dây 500 kV và 16.862 km đường dây 220 kV), 140 trạm biến áp
(gồm 28 trạm biến áp 500 kV và 112 trạm biến áp 220 kV) với tổng dung lượng máy
biến áp là 77.613 MVA. Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã vươn tới hầu hết các
tỉnh, thành phố trong cả nước, từng bước kết nối với lưới truyền tải điện của các nước
trong khu vực, với công nghệ ngày càng hiện đại như: Đường dây nhiều mạch, nhiều
cấp điện áp, cáp ngầm cao áp 220 kV, trạm GIS 220 kV, trạm biến áp không người
trực, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu
online, hệ thống SCADA...[2].
Phát triển năng lượng của Việt Nam đang đi đúng hướng, nhưng đây là lĩnh vực
phức tạp, cần nhiều nguồn lực hơn nữa để phát triển thị trường năng lượng. Nguồn
vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã được sử dụng hiệu quả, thể hiện qua sự phát triển mạnh
mẽ của hệ thống điện về nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, nâng
cao độ tin cậy, an toàn vận hành hệ thống... Các chương trình, dự án thực sự mang lại
hiệu quả thiết thực cho đầu tư phát triển ngành điện, góp phần quan trọng tăng trưởng
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kinh tế và cải thiện đời sống người dân, cũng như đóng góp đáng kể vào sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tuy tình hình thực hiện và giải ngân các
chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi đã có những chuyển biến tích cực, song
vẫn còn chậm hơn so với kỳ vọng. Nhiều dự án còn tồn đọng, vốn giải ngân chậm. Tốc
độ giải ngân giữa các năm so với mức độ cam kết còn chưa đồng đều.
4. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Từ việc phân tích thực trạng vốn ODA vào Việt Nam kể từ khi Việt Nam trở thành
nước có thu nhập trung bình vào năm 2010, đặc biệt là vốn ODA vào lĩnh vực Cơ sở
hạ tầng kinh tế, có thể thấy:
Thứ nhất, ODA không phải là nguồn vốn ưu đãi mãi mãi, đặc biệt với trường hợp
của Việt Nam. Việt Nam chỉ còn chưa đầy 3 năm để nhận được các khoản vay ưu đãi
từ IDA. Do đó, Việt Nam cần sử dụng khôn ngoan nguồn vốn ODA này để hỗ trợ phát
triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo. Việc các nhà tài trợ vốn ODA sẽ điều chỉnh
dần nguồn viện trợ, nhường nguồn vốn này cho các nước nghèo hơn khi Việt Nam đã
là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, đang là thách thức đối với ngành giao
thông - vận tải khi ngân sách vẫn còn eo hẹp và nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân
còn hạn chế.
Thứ hai, do đã trở thành nước có thu nhập trung bình nên vốn ODA vào Việt Nam
chủ yếu là vốn vay ODA với các điều kiện kém ưu đãi hơn và ngày càng tiến tới điều
kiện thị trường. Vì vậy, Việt Nam cần có kế hoạch rõ ràng khi đi vay vốn ODA do
nguồn vốn này thường kèm theo các ràng buộc của nhà tài trợ và tạo ra gánh nặng nợ
về sau. Hiện nay, gánh nặng nợ mà ODA tạo ra ngày càng lớn đối, chiếm tới gần 1/4
tổng số vốn ODA giải ngân (3).
Thứ ba, ODA vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế đã
góp phần đáng kể giúp Việt Nam đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ vào năm 2015
nhưng cũng là nguyên nhân gây ra gánh nặng nợ ODA cho Việt Nam do vốn ODA
vào các lĩnh vực trọng yếu như giao thông - vận tải và năng lượng có tới hơn 95% là
vốn vay ODA mà các dự án trong hai lĩnh vực này thường thực hiện trong một khoảng
thời gian dài với tiến độ chậm, có nhiều dự án đội vốn, do đó gây khó khăn cho việc
trả nợ vay ODA (xem Bảng 2).
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Bảng 2: Các dự án ODA đội vốn lớn
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Nhà
tài trợ

Tổng
mức
đầu tư

Số tiền
sau điều
chỉnh

Nhật Bản

19.555

35.679

Vay ODA của JICA khoảng
30,5 nghìn tỷ đồng; vốn đối
ứng từ ngân sách thành phố
hơn 5,1 nghìn tỷ đồng

Dự án Xây dựng tuyến Đức, ADB,
EIB
đường sắt đô thị TPHCM
tuyến số 2, đoạn Bến
Thành - Tham Lương

26.116

47.603

Vay 540 triệu USD của ADB;
313 triệu USD từ Ngân hàng
Tái thiết Đức (KfW) và 195
triệu USD từ Ngân hàng Đầu
tư châu Âu (EIB).

Dự án đường sắt đô thị Trung Quốc
Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông

8.769

18.000

Vốn vay ODA của Trung
Quốc 13,87 nghìn tỷ; vốn đối
ứng 4,13 nghìn tỷ

17.387

47.325

Vốn ODA Nhật Bản chiếm
88,4%, vốn đối ứng từ TPHCM
chiếm 11,6%

Dự án Xây dựng tuyến Pháp, ADB, 20.625
EIB
đường sắt đô thị thí
điểm thành phố Hà Nội,
đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

30.977

Vay nước ngoài trên 1 tỷ USD
từ nguồn vốn của ADB và các
nhà tài trợ khác; còn lại là vốn
đối ứng trong nước

Tên dự án
Dự án Xây dựng tuyến
đường sắt đô thị thành
phố Hà Nội tuyến 2, đoạn
Nam Thăng Long - Trần
Hưng Đạo

Dự án Xây dựng tuyến
đường sắt đô thị TPHCM
tuyến số 1, đoạn Bến
Thành - Suối Tiên

Nhật Bản

Ghi chú

Nguồn: [7, 10, 12, 14, 15]

Chú thích
(1) Theo quy định của Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu, để tiếp tục nhận
được vốn từ nhà tài trợ, tỷ lệ giải ngân/cam kết của các dự án phải đạt trên 80%.
(2) Tính toán từ số liệu lấy tại OECD (2018a), Data Aid (ODA) disbursements
to countries and regions [DAC2a] lấy tại trang web https://stats.oecd.org/
qwids/#?x=1&y=6&f=4:0,2:0,3:0,5:0,7:0&q=1:2+2:1+4:1+5:3+3:51+6:2012,
2013,2014,2015,2016,2017+7:1 ngày 5/3/2019
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(3) Tính toán từ số liệu lấy tại OECD (2018b), Data from Creditor Reporting System
(CRS) - OECD, lấy tại trang web https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y =6&f=2:188,
4:1,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:188+4:1+7:1+9:85+3:51+5:3,4 +8:85+1:1+6:2010,2
011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 ngày 5/3/2019.
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