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Tóm tắt:

rong những thập kỷ gần đây, VN đã và đang được nhận được nhiều nguồn
vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đặc biệt từ đối tác Nhật Bản, cho các
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng. Tuy nhiên, các dự án
này chủ yếu được thực hiện bởi công ty Nhật Bản, sự tham gia của các doanh nghiệp
xây dựng VN vẫn là rất hạn chế, dẫn đến các doanh nghiệp Việt khó có cơ hội tiếp cận
các gói thầu lớn, chậm chuyển giao công nghệ. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính
và thống kê mô tả, các tác giả đã dẫn chứng nhiều số liệu để chứng minh vấn đề, làm
sáng tỏ các rào cản cho doanh nghiệp VN như: điều kiện ký kết ODA là chỉ định thầu
cho công ty Nhật Bản, doanh nghiệp Việt còn thiếu năng lực, kinh nghiệm, việc phân bổ
nguồn vốn đối ứng là thiếu hợp lý trong các dự án lớn. Bài viết kết luận bằng các bài học
kinh nghiệm từ quá trình “tốt nghiệp ODA” tại Hàn Quốc và Thái Lan, đi kèm với một
số hàm ý chính sách cho chính phủ VN.
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Abstract:
In recent decades, Vietnam has received plenty of financial supports from Official
Development Assistance (ODA) programs, especially from Japan, for infrastructure
development and public transportation projects. However, most of these projects
have been constructed by Japanese companies; therefore, the level of participation of
Vietnamese construction SMEs is still minimal. By qualitative research method and
descriptive statistics, the authors pointed out many barriers for Vietnamese SMEs: direct
appointment of contractors in Japan-funded ODA projects, lacking experience and
capital, and inappropriate allocation of reciprocal capital. The article is concluded by
various “ODA graduation” lessons and best practices from South Korea and Thailand,
with many policy implications for Vietnamese authority.
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