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1. Thành tựu trong phát triển kinh tế

1.1. Tăng trưởng kỉnh tế

Tây Nguyên không chỉ có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh, mà còn là 
vùng đặc thù về phát triển kinh tế với các cây chủ lực như cà phê, cao su, hồ tiêu... 
Hơn 10 năm qua, với sự đầu tư của Chính phủ và nồ lực của các tỉnh, Tây Ngu\ên 
đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế. s ố  liệu tổng hợp của 5 tinh 
Tây Nguyên cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của vùng đạt khoảng 
13%/năm trong thời kỳ 2003-2010, cao gấp 1,5 - 2,0 lần tốc độ tăng của cả nước. 
Từ năm 2000 đến nay (trừ hai năm 2001 và 2002), tốc độ tăng GDP toàn vùng đều 
đạt khoảng 13-15%/năm (bảng 1). Nấu so sánh trong 10 năm, thì GDP của vùng 
năm 2010 tăng 2,8 lần so với năm 2001, tống thu ngân sách tăng 7 lần. Khoảng cách 
về thu nhập bình quân đầu người được thu hẹp đáng kế so với trung bình cả nước .

Hình 1: Tốc độ tăng G D P bình quân vùng Tây Nguyên và cả nước
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Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2011.

* TS., V iện Phá t tr iển  bền  v ữ n g  v ù n g  T â y  N g u y ê n .

1. T h eo  B áo cáo  c ủ a  B an  C h ỉ  đao  T â y  N g u y ê n ,  n ă m  2 0 0 1 ,  G D P  b ình  g u ân  đầu  người vù n g  ~âv 
N g u y ên  là 2 ,9 t r iêu  đ ồ n g  (b àn g  4 7 %  m ứ c  b ỉn h  q u â n  cả  nư ớ c) ,  đến  n ă m  2010  đã  tăng  lên 
15,5 triệu đ ô n g  (b ă n g  6 7 %  m ứ c  b ìn h  q u â n  c ủ a  cả  nư ớ c) .
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Bảng 1: Tốc độ tăng  GDP các tỉnh Tây Nguyên và cả nưóc 2007-2011

Đơn vị: %

2007 2008 2009 2010 2011

Cả nước 8,46 6,31 5,32 6,78 5,89

Con Tum 15,4 15,23 13,52 15,6 14.33

Gia Lai 13,6 12,49 15,61 13,21 12,91

'3ẳk Lắk 17,1 11,12 11,04 11.14 11,83

}ăk Nông 15,74 15,23 14,56 10.75 12,13

Lâm Đồng 14,35 13,89 12,67 13,3 14,12

3ình quân vùng Tây Nguyên 15,32 13,59 13.48 12,80 13,06

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, Niên giám thống kê 2011, tr. 268, 269.

Sự tăng trưởng kinh tế của Tây Nguyên đã góp phần nâng cao đời sống cua 
người dân và thay đôi đáng kể bộ mặt kinh tế, xã hội của các tỉnh trong vùng. Đóng 
gíp về kinh tế của Tây Nguyên trong GDP cả nước không chỉ tăng về giá trị, từ 
12.624,38 tỷ đồng năm 2000 lên 42.806,3 tỷ đồng năm 2011 (giá so sánh 1994), mà 
còn tăng cả về tỷ trọng, từ 5.14% năm 2000 lên 7,33% năm 2011. Tuy nhiên, do 
đ êm xuất phát về kinh tế của Tây Nguyên thấp, quy mô nhỏ, nên tăng trưởng kinh 
té đó chưa đủ tạo cho Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế lớn. Nguyên nhân được lý 
g:ải trên các mặt chủ yếu sau:

M ột là, Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành Nghị quyết 10-NQ/TW (ngày 
13/01/2002) về "Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùnẹ Tây 
hguyên thời kỳ’ 2001-2010”. Theo đó, Tâv Nguyên cỏ được sự đầu tư mạnh của 
trang ương, nếu tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2005 chiếm 3,85% cả nước thì năm 
2)11 tỷ lệ này tăng lên 4,97%, do vậy tổng chi ngân sách của vùng tăng mạnh1. Bên 
canh đó là những nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực cho phát triển, tạo ra sự 
ôn định và phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong vùng.

Hai là, tăng trưởng kinh tế diễn ra ở tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế. Sản 
Xiât nông nghiệp có sự chuyển biến vượt bậc, phát triển theo hướng mở rộng diện 
tích và đầu tư thâm canh, các cây công nghiệp dài ngày dược phát triển đáp ứng nhu 
càu của thị trường . Từ đó tạo ra khối ỉượng hàng hóa lớn, có lợi thể cạnh tranh

1 T ổ n g  ch i ngân  sách  nhà nư ớ c  thờ i kỳ 2 0 0 1 -2 0 1 0  đ ạ t  128 nghìn  tỷ đ ồ n g ;  huy  đ ộ n g  đầu tư  
toàn xã hội 170,6 nghìn tỷ đồng (tăng 5,5 lần thời kỳ 1990-2000) trong đó vốn ngân sách 
nhà nước 39,5%, vốn doanh nghiệp nhà nước 32,3%, còn lại là các nguồn khác.

2 C à  phê, cao  su, chè , tiêu, b ô n g  vải, dư ợc  liệu, cây  ăn quả , nguyên  liệu g iấy .
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trona tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Đặc biệt, trước nhữne tác động của khủr.g 
hoảng kinh tế và suy thoái toàn cầu, kim neạch xuất khẩu của Tây Nguyên vẫn ràt 
cao, năm 2011 đạt trên 1,8 tỷ USD, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2005.

Ba là, cùng với việc p h á t triển một số neành công nghiệp mới như khai 
khoána. sản xuất vật liệu xây dựna. công nghiệp chế biến, thì việc đầu tư mạnh cho 
phát triển thủy điện trong 10 năm qua cùng với việc đưa các nhà máy thủy điện ẳì 
vào hoạt độns đã tạo ra sự tăng trưởng “nóng” cho ngành công nehiệp và cho cả 
vùng (năm 2005 tốc độ tăne trưởng cône nghiệp của vùng là 42%).

Bon là. kết cấu hạ tầna kinh tế-xã hội đã có bước phát triến. Hệ thống đường 
sá đã được đầu tư xây dựna, nâna, cấp, hình thành mạne lưới rộng khắp, vừa liên kêt 
các tỉnh trong vùng, vừa nối Tầy Nguyên với các vùng khác trên tuyến hàng lang 
Đông - Tây.

Năm là, cùne với chính sách phát triển chung, Nhà nước và ƯBND các tỉnh cỉã 
có nhiều chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên, tròn 
cơ sở đẩy mạnh việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, đất đai, trồng rừng, giải 
quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo.

Sáu là, nhận thức của người dân về các mặt sản xuất, đời sống đã tăng lên một 
cách đáng kể.

Phân tích tăng trưởng kinh tế theo ngành cho thấy, nông nehiệp là ngành có 
đóng góp nhiều nhất trong GDP của vùng. Mặc dù tốc độ tăng của ngành nông 
nghiệp không cao như công nghiệp và dịch vụ, nhưng do tính chất đặc thù và những 
lợi thế về đất đai, nông nghiệp luôn là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong GDP và đạt 
tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức khá. Từ năm 2000 đến nay, tốc độ tăng trưởng 
của nông nghiệp toàn vùng đạt trên 6%/năm, đặc biệt có năm tăng trên 10% (năiT 
2003, 2007). Năm 2009, giá trị tổng sản phẩm toàn ngành (giá so sánh năm 1994 
đã tăng 1,8 lần so với năm 2000, từ 9.043,55 tỷ đồng năm 2000 lên 16.660,8 t) 
đồng năm 2009. Có được thành tựu đó là do:

Thứ nhất, diện tích cây lương thực có hạt tăng rất mạnh, nhất là cây ngô. Đâ) 
là một trong những yếu tố góp phần đưa sản lượng lương thực có hạt toàn vùng đạ: 
trên 2,2 triệu tấn.

Thứ hai, diện tích một số cây công nghiệp dài ngày cũng tăng, nhất là cây ca 
phê, sản lượng cà phê năm 2010 đạt gần 1 triệu tấn.

Thứ ba, khoa học, công nghệ từng bước được áp dụng theo hướng sử dụng 
giốna mới, giống lai làm cho năng suất nhiều loại cây trồng tăng lên.

Tuy nhiên, nông nghiệp của Tây Nguyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát triển 
không bền vững như thiếu quy hoạch các vùng cây chuyên canh, tình trạng chặt bò
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tây này để trồne cây khác vẫn diễn ra thường xuyên (chặt bỏ cây tiêu trồng cà phê 
'à  ngược lại). Thêm vào đó, đất đai có nguy cơ xói mòn cao, thiếu nước, hạn hán, 
tão lũ,... Đặc biệt là sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp khai thác tài 
ĩìguyên đã và đang tạo ra nhữnậ mất cân đối trầm trọne trong phát triển nông 
rghiệp bền vữna của vùng.

v ề  sản xuất công n g h iệ p , 10 năm qua toàn vùne có sự tăng trưởng bứt phá rất 
rhanh, đặc biệt là giai đoạn 2006-2010. Do có sự tham eia và phát triển mạnh của 
nột số ngành cône nehiệp mới như khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, công 
rghiệp chế biến và đặc biệt là thủy điện nên tốc độ tăng trưởng côns nghiệp của 
Màng tăng khoảng 20%/năm, đặc biệt có năm tăng trưởng đến 42% (năm 2005). Giá 
trị tổng sản phẩm cône nghiệp năm 2009 tăng gấp 5,8 lần năm 2000, từ 1.386.9 tỷ 
Cồng năm 2000 lên 8.165,35 tỷ đồng năm 2009 (aiá so sánh năm 1994). Giải thích 
cho sự tăng trưởng này là do trong thời gian qua, Nhà nước đã có sự đầu tư nhất 
cịnh cho phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, cũng như phát triển thủy điện. Ngoài sự đầu 
tư của Nhà nước cho các dự án thủy điện quy mô lớn, thì các doanh nghiệp đã đầu 
tư rất mạnh cho việc xây dựng, khai thác các công trình thủy điện quy mô vừa và 
rhò. Không nghi ngờ gì về thành tựu kinh tế do thủy điện đem lại, nhưng cũng 
chính diều này đang tạo ra những hệ lạy mới cho sự phát triển bền vững của vùng 
nhừng năm tới.

Dịch vụ chưa phải là thế mạnh của Tây Nguyên, nhưng tốc độ tăng trưởng cua 
ngành cũng đạt khoảng từ 10-20%/năm trong suốt thập kỷ qua. Giá trị tong sản 
phẩm ngành đã tăng từ 2.193,92 tỷ đồng năm 2000 lên 4.381,34 tỷ đồng năm 2005 
và đạt 8.901.2 tỷ đồng năm 2009. KỈ1U vực này sẽ có sự phát triển mạnh khi có cơ 
sở hạ tầng ổn định và chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao.

7.2. Chuyển dịch cơ  cẩu kỉnh tế

Sổ liệu íhổng kê cho thấy, cơ cấu kinh tế của vùng đã có sự chuyển dịch theo 
hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch 
vụ. Đây là sự chuyển dịch đúne hướnạ, phù họp với sự phát triển chung của đất 
nước. Từ năm 2000 đến nay, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản có giảm, nhưng 
không nhiều, chỉ giảm 6% (từ 56,48% năm 2000 xuống 50.42% năm 2009), thay 
vào đó là sự tăng chậm của ngành công nghiệp từ 15,95% lên 21,53%, và tăng nhẹ 
của ngành dịch vụ từ 27,57% lên 28.05%. Điều này cho thấy quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế của vùna diễn ra chậm. Với một vùng có ưu thế về tài nguvên thiên 
nhiên, sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo thì trong quá trình tăng trưởng và 
chuyển dịch cơ cấu trước hết cần đảm bảo tính bền vữns, khône nhất thiết phải 
nhanh. Mặc dù cơ cấu kinh tế chuyền dịch chậm, nhưna giá trị tông sản phấm theo 
ngành từ năm 2000 đến nay tăng khá mạnh. Đây là một trong những thành tựu kinh
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tế nổi bật của Tây NRuyên. Giá trị tổng sản phẩm của ngành nông, lâm. thủy sản đã 
tăng từ 6.701.59 tỷ đồna (năm 2000) lên 34.887,77 tỷ đồng (năm 2009), giá trị cải 
ngành công nahiệp tăng tương ứng từ 1.892,60 tỷ đồng lên 14.898,75 tỷ đồng vì 
dịch vụ tăng từ 3.271.76 tỷ đồne lên 19.412,48 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2005 
đến nay, tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm, thủy sản không ổn định, biến 
động thất thường, năm 2005 là 7,31%, năm 2006 là 5,95%, năm 2007 là 11,05% 
năm 2008 là 6,74%, năm 2009 là 6,95%. Mặc dù kinh tế của vùng phát triển mạnh, 
đóns góp lớn cho sự đổi thav về kinh tế - xã hội, nhưng sự phát triển đó còn thiêu 
bền vững và không ổn định, chất lượng tăng trưởng chưa cao, phụ thuộc nhiều vào 
yếu tố khách quan (thời tiết, thiên tai đối với sản xuất nông nẹhiệp và thu hút đầu tư 
cho phát triển công nehiệp), thời tiết tốt, đầu tư nhiều thì tăng trưởng cao và ngưọc 
lại. phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài.

Công nghiệp có nhữne chuyển biến theo hướng tích cực, bên cạnh tốc độ tăng 
trưởng cao, còn thể hiện ở mức tăng tỷ trọne GDP đổi với toàn vùng, từ 15,95% 
năm 2000 tăng lên 21,53% năm 2009, trung bình mỗi năm tăng 0,55% giai đoạn 
2000-2009. Nhìn chuns, tỷ trọns; côns nghiệp có xu hướng tăng, nhưng mức tăng 
không đáng kể, điều đó cho thấy sự phát triển công nghiệp của vùng rất chậm. Việc 
thu hút đầu tư từ các nguồn vốn trong và ngoài nước cho sản xuất công nghiệp còn 
hạn chế.

Dịch vụ được kỳ vọng là một trone những ngành có tiềm năng ỏ' Tây 

Nguyên. Suốt thời gian từ năm 2000 đên năm 2009, tỷ trọng của ngành dịch vụ hâu 
như ít thay đổi (mức thấp nhất 26,27% năm 2007, đến mức cao là 29,23% năm 2004). 
Tính chung cho cả giai đoạn thì tỷ trọng ngành dịch vụ vẫn tăng, sonụ mức tăng còn 
quá ít (năm 2000 là 27,57% và đến năm 2009 là 28,05%). Điều này hàm ý các 
ngành dịch vụ ở Tây Nguyên phát triển rất chậm.

Xét theo thành phần kinh tế, biến động về tỷ trọng không lớn. Tỷ trọng kinh tê 
nhà nước tuy có giảm nhưng chậm. Tỷ trọng khu vực kinh tế nhà nước giảm dân từ 
30,31% năm 2005 xuống 28,58% năm 2007, đứng ở mức 27,47% năm 2008, sau cló 
tăng nhẹ ở các năm tiếp theo. Trona, lúc đó, tỷ trọng thành phần kinh tế ngoài nhà 
nước tăng từ 68,33% năm 2005 lên trên 70% năm 2010, các thành phần kinh tế 
khác ít biến động. Điều này hoàn toàn phù họp với chủ trương đa dạng hóa các 
thành phần kinh tế, song vẫn đảm bảo vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

1.3. Đ ầu tư  phá t triển

Nguyên nhân chính tạo nên sự tăng trưởng kinh tế của vùng là vấn đề đầu tu 
phát triển. Tuy nhiên Tây Nguyên vần là địa bàn còn nhiều khó khăn trona thu húi 
đầu tư. Trong 10 năm từ 2001-2010, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế chc
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Tây Neuyên đạt 170.630 tỷ đồng, chiếm 44,83% so với GDP, đạt khoảne 3,6% so 
với cả nước. Riêne năm 2010 đạt 38.914 tỷ đồng tăng gấp 7,5 lần so với năm 2001. 
Giai đoạn 2001-2005, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 41.568 tỷ đồng, 
tana bình quân 19,8%/năm, trong đó vốn neân sách nhà nước 17.840 tỷ đồng 
(chiếm 43%), tăno bình quân 14,7%/năm. Giai đoạn 2006-2010, tổng vốn đầu tư 
tăng gấp hơn 3 lần so với giai đoạn 2001-2005, bình quân mỗi năm tăng 23,54%, 
trone đó vốn naân sách nhà nước chiếm khoảng 26%, còn lại là vốn của doanh 
nghiệp nhà nước, đầu tư trực tiếp nước neoài và vốn đầu tư xã hội khác. Do đặc thù 
giai đoạn này có một số dự án công nghiệp được triển khai trên địa bàn nên tỷ trọng 
vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nahiệp tư nhân khá lớn, 
chiếm 57% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội.

Nhìn chung, tỷ trọng vốn đầu tư thực hiện hàng năm của vùng Tây Nguyên so 
với cả nước đã tăng từ 3,51% năm 2007 lên 4,97% năm 2 0 l l 1. Cùng với nguồn vốn 
của Nhà nước, từ năm 1988 đến năm 2010, vốn đầu tư trực tiếp nưóc ngoài vào Tây 
Nguyên đạt 791,5 triệu USD với 133 dự án, trong đó chủ yếu ở Lâm Đồng (112 dự 
án với 523,8 triệu USD), riêng năm 2010 có thêm 9 dự án với tống vốn là 92,3 triệu 
USD. Tuy nhiên rào cản trong thu hút đầu tư vào Tâv Nguyên còn khá lớn, ngoài 
tính nhạy cảm của vùng, còn do cơ sở hạ tầng yếu kém, địa hình đồi dốc, xa trung 
tâm kinh tế lớn, không có cảng biển, dường sắt, chi phí vận chuyển cao, năng lực 
cạnh tranh thấp...

1.4. Xuất, nhập khẩu

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay. Không một 
quốc gia nào, vùng nào có thể phát triển được nếu khôns tham gia vào quá trình hội 
nhập. Đối với các khu vực kém phát triển, thì hội nhập là con đường tốt nhất để rút 
ngắn sự tụt hậu, nhưng nó cũng luôn tạo ra áp lực khiến cho mỗi quốc gia, mỗi vùng 
phải không ngừng tận dụng những cơ hội phát triển. Thời gian qua, cùng với cả 
nước, Tây Nguyên đã và đana tích cực, chú động tham gia vào tiến trình hội nhập 
kinh tế. Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu cho thấy, trong khi cả nước diễn ra tình 
trạng nhập siêu thì Tây Nguyên lại xuất siêu, giá trị xuất siêu tăng dần qua các năm 
và đạt 1,77 tỷ USD năm 2011. Xuất nhập khẩu của Tây Nguyên đã có đóng góp lớn 
cho sự phát triển kinh tế của vùng và đang diễn ra theo hướng gia tăng giá trị xuất 
khẩu, giảm giá trị nhập khẩu. Từ năm 2005 đến năm 2011, giá trị xuất khẩu của 
vùng đã tăng 3,3 lần, từ 564,2 triệu USD lên 1867,8 triệu USD, trong khi đó giá trị 
nhập khẩu giảm từ 101,2 triệu USD năm 2005 xuống 89,2 triệu USD năm 2011 
(hình 2).

1. Cục Thống kê Kon Tum, N i ê n  g i ả m  t h ố n g  k ê  2 0 1  ỉ ,  tr. 313.
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Hình 2: Tình hình xuất nhập khẩu của Tây Nguyên từ 2005 - 2011

Nguồn: Cục Thống kê Kon Turn, Niên giám thống kê 2009 (tr. 306), 2011 (tr. 321).

1.5. Xóa đói, giảm nghèo

Những thành tựu kinh tế nêu trên đã giúp cho người dân Tây Nguyên nâng 
cao đời sống, góp phàn thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo. Nếu tính theo 
thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 29,2% năm 2004 xuống 21% năm 2008. Nếu 
tính theo mức chi tiêu thì tỷ lệ hộ nghèo giảm tương ứng từ 33,1% năm 2004 
xuống còn 24,1% năm 2 0 0 8 1. Tính chung cho giai đoạn 2001-2005, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm bình quân 2,6%/năm; giai đoạn 2006-2010 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 
22,85% xuống 10,34%, riêng vùng dân tộc thiểu số đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 
47,8% (năm 2006) xuống 19,9% (năm 2 0 10)2. Tuy nhiên, tình trạng phân hóa 
giàu nghèo vẫn có xu hướng gia tăng, số  liệu cho thấy, thu nhập bình quân đầu 
người/tháng giữa nhóm thu nhập cao nhất với nhóm nhập thấp nhất của vùng 
Tây Nạuyên cách nhau 8,2 lần, trong khi mức này của đồng bằng sông Hồng là 
7,7 lần. trung du và miền núi phía Bắc là 7.1 lần. đồns bàne sông Cửu Long là 
7,3 lần ’... Tất cả những điều đó đòi hỏi Tây Nguyên phải “đặc biệt coi trọng chất

1. T heo  T ổ n g  cụ c  T h ố n g  kê, tỷ lệ hộ nghèo  tính  theo  thu  n h ập  bình q u â n /n g ư ờ i / th á n g  v ớ i  

c h u ẩ n  c ù a  C h í n h  p h ủ  g ia i  đ o ạ n  2 0 0 6 - 2 0 1 0  đố i  vớ i t h à n h  thị là 2 6 0 . 0 0 0  đ ồ n g  v à  n ô n g  t h ô n  là

2 00 .0 0 0  đ ồ n g .  C ò n  tỷ lệ hộ  n g h èo  ch u n g  tính  theo  m ức chi tiêu b ình  quân  n g ư ờ i/ th án g  n ăm  
2004  là 173 .000 đ ồ n g ,  n ă m  2 0 0 6  là 2 1 3 .0 0 0  đ ồ n g  và  năm  20 0 8  là 2 8 0 .0 0 0  đồng .

2. Hội nghị tổ n g  kết N g h ị  q u y ế t  10 củ a  Bộ C h ính  trị (khóa  IX) về p h á t  tr iển  kinh tế - xã hội và 
đ àm  b ả o  q u ố c  p h ò n g ,  an  n inh  vùng  T ầ y  N g u y ê n  thờ i kỳ 2 0 0 1 -2 0 1 0  ngày 2 7 /1 2 /2 0 1 0 ,  tại 
TP. B uôn M a T h u ộ t ,  t ỉnh  Đ ắ k  Lấk.

3. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2009, tr. 622.
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lượng, h iệu  quả và tính bền vững của sự  phá t triển, g iải quyết hài hòa mối quan 
hê giữa tóc độ với chât lượng tăng trư ở n g ”.

2. Thách thức cho phát triển bền vững ở Tây Nguyên

Bên cạnh những thành tựu, Tây Nguyên đan2 đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức cho sự phát triển bền vừng cả về khách quan và chủ quan. Ngoài những 
yèu tố khách quan tác động đến tăng trưởng bền vừng của vùne như suy thoái kinh 
tế toàn cầu, biên đổi khí hậu, có một số nguy cơ đang gia tăng như: tài nguyên suy 
kiệt; môi trường ô nhiễm; nông nghiệp phát triển kém bền vững; tỷ lệ đói nghèc 
cao; phân hóa giàu nghèo tăng... Những thách thức cho hội nhập và phát triển bền 
vừrg ở Tây Nguyên tập trung vào một số vấn đề:

Thứ nhất, mô hình tăng trưởng kém hiệu quả, chủ yếu dựa vào khai thác tài 
nguyên, với lao động thủ công, năng suất thấp, công nghệ lạc hậu. Chuyển sang nền 
kinh tể thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, các hoạt 
cộng kinh tế không chỉ chịu sự điều tiết của Nhà nước mà còn chịu sự điều tiết của 
tiị trường. Với nền kinh tế có điểm xuất phát thấp và phát triển chậm như Việt Nam 
n ì mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN là phù hợp, đem lại những kết quá 
rhit định. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam nói chung và Tây Nguyên 
nó riêng đã chú trọng phát triển kinh té theo chiều rộng, phát triển kinh tế dựa chu 
vếu vào khai thác tài nguyên dẫn đến sự suy thoái khá nhanh của môi trường, chất 
lượng tăng trưởng thâp, kém bền vừng. Những tác động tiêu cực của biến đổi khí 
ỉiậi và suy thoái kinh tế toàn cầu đang tạo ra những áp lực và thách thức mới cho 
)hit triển bền vững. Mô hình tăng trưởng kinh tế sử dụne nhiều tài nguyên thiên 
ìhên, nhiều năng lượng và thải nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cần được thay 
hí bàng mô hình tăng trường mới, hài hòa và bền vững hơn - đó là mô hình tăng 
riởng xanh.

Thứ hai, thách thức trong khai thác và bảo vệ rừng. Tây Nguyên có diện tích 
vồ trữ lượng rừng cao nhất so với cả nước (độ che phủ khoảng 53%). Các nghiên 
cíu đã khẳng định, đi đôi với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tình trạng khai 
thic kiệt quệ, khai thác thiếu tính toán, ngoài tầm kiểm soát, thậm chí là phá hủy tài 
naiyên thiên nhiên đang diễn ra và có xu hướng gia tăng1. Sự gia tăng dân số, nhất 
làtăng cơ học đã làm tăng nhu cầu đất sản xuất và đương nhiên đất rừng biến thành

1 . C ù  tính  r iêng  n ă m  2 0 0 9 ,  cả  t ỉnh  Lâm  Đ ồ n g  đã xảy  ra 698  vụ ch ặ t  phá  và  lấn ch iếm  trên  
488ha rừ n g  trái p h ép  (B áo  cỏn% cm nhân dân số 1608, ngày  2 1 /1 2 /2 0 0 9 ) .  Ở  Đ ắ k  Mông, v iệc  
phá rừng  trái  ph ép  để ca nh  tác (cà phê,  cao  su, đ i ề u . . .) vẫn  đa n g  d iễn  ra, m ặc  dù các CO’ q u a n  
cl ức năng  đã  tổ ch ứ c  cư ỡ n g  chế ,  giải tỏa nh ư n g  “ lâm tặc"  vẫn t iếp tục  ho àn h  hành  (xem báo  

Niân dân, ngày  19 / 5 / 2 0 11).
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đất nương rẫy, đất nông nghiệp. Mất rừng kéo theo sự thay đổi về sinh thái thec 
hướng không bền vững. Cùng với mất rừng, tác độne ngày càng mạnh mẽ của biếr 
đỏi khí hậu đã khiến cho nhiều vùng đất trở nên hoana hóa. thậm chí là sa mạc hóa 
Tình trạng lũ lụt, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọne trong mùa khô (thậm chí thiếi 
nước ngay cả trong mùa mưa) liên tiếp diễn ra đã anh hưởng đến sản xuất và đờ 
sống của nhân dân. Vì vậy, bảo vệ rừng đã và đang trở thành thách thức lớn đổi vói 
Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ ba, thách thức trong khai thác và quản lý tài nguyên nước. Tây Nguyên ('ó 
nguồn nước mặt khá dồi dào từ hệ thống sông, suối. Các sông này đều có độ doc 
lớn. thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và thủy điện, nhưng sự phát triển mạnh 
của thủy điện vừa và nhỏ đã dẫn đến sự suy giảm nhanh về môi trường. Các dự 4n 
thủy điện đã và đang làm suy giảm diện tích rừng, hình thành những đoạn sông chết 
do chế độ điều tiết nước chưa hợp lý. Việc phát triển thủy điện là một chủ trươi g 
đúng, nhưng phát triển đến quy mô nào là vấn đề cần thận trọng. Không thể để Xúy 
ra tình trạng “biên dạng’' khi tổ chức chặn dòng, nắn dòng để khai thác nước mát 
của một con sông mà ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của một khu vực titu 
vùng. Mâu thuẫn giữa khai thác nước mặt cho phát triển thủy điện với phát triến 
nông nghiệp bền vững và đảm bảo môi trường đang đặt ra e,ay gắt hơn.

Thứ tư, đất đai bạc màu, bị xói mòn. Khônơ nghi ngờ gì về nơuồn tài nguyên 
quý của Tây Nguyên là đất đỏ bazan, nhưng nếu sử dụng không hợp lý sẽ làm cho 

đất suy thoái, kém phì nhiêu. Nhiều năm nay, việc khai thác và sử đụng đất thiếu 
hợp lý đã làm cho bề mặt đất không còn lớp phủ thực vật bảo vệ hoặc nếu CC ty 
kém, đất nhanh chóng mất đi độ màu mỡ, bị xói mòn và bạc màu. Khi đất bị siỊy 
thoái không chỉ làm giảm năng suất cây trồng, mà còn gây ra hậu quả về môi tnòrơ  
như sa mạc hóa, ô nhiễm nguồn nước, bồi lắng sông suối. Cùng với xói mòn bỉc 
màu của đất, thì tình trạng khô, hạn cũng đang là nhữna, thách thức cho phát t'iển 
của vùng. Trước những tác độne của biến đổi khí hậu khône theo quy luật ìrh 
trạng thiếu nước cho sán xuât (cả nước mặt và nước ngầm) diễn ra phố biến, òm  
khắp trên toàn vùng Tây Nguyên. Đế có sự phát triển bền vững của vùng, cần C(I s.r 
chỉ đạo và điều hành quyết liệt hơn trong việc trồng và bảo vệ rừne ở Tây Nguyên

Thứ năm  là năng lực cạnh tranh thấp, số  liệu của Phòng Thương mại và O m  
nghiệp Việt Nam (VCCI) về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho thấy, hầuhit 
các tỉnh Tây Nguyên đều có chỉ số ở nhóm từ trung bình đến thấp. Đứne đầu là ỉm 
Đắk Nông, nhiều năm liên tục ở mức cuối trong số 63 tỉnh/thành cả nước. Kh)nr 
thể phủ nhận sự cố gắng của các địa phương đã quan tâm đến chỉ số năne lực Ctm 
tranh, coi đó là một trong nhữne thước đo phát triển kinh tế của tỉnh.
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3. Một Số gọi ý, đề xuất

Từ thực trạng phát triển kinh tế Tây Neuyên những năm qua cho thấy, đây là 
vòina kinh tế đang phát triển và còn nhiều tiềm năng. Quá trình tăng trưởng và 
;huyển dịch cơ cấu đã tạo ra sự thay đổi căn bản về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đê 
phát triển bền vững cần lưu ý đến một số vấn đề:

M ột là, sự bất ổn của thị trường tài chính, tiền tệ, sự trầm lắng của thị trường 
bất độna sản, sự đổ vỡ của tín dụng đen và nợ xấu của một số ngân hàng thương 
mại tăng cao ... chắc chắn sẽ tác động đến các mặt kinh tế - xã hội của vùng.

H ai là, tập quán cũng như nhận thức của người dân và doanh nghiệp về mô 
hình tănạ trưởng dựa vào nguồn lực tự nhiên vẫn hằn sâu trong phương thức san 
xuất và đời sống của người Tây Nguyên.

Ba là, tác động của biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ hơn, gay gắt hơn. Sự gia 
tăng của các hiện tượng khí hậu cực đoan và thiên tai, cả về tần số và cường độ là 
mối đe dọa thường xuyên đối với tất cả các lĩnh vực. Biến đối khí hậu làm cho thiên 
tai trở nên ác liệt hơn và có thể trở thành thảm họa, gây rủi ro lớn cho phát triển kinh 
tả  xã hội thậm chí có thể xóa đi những thành quả của sự phát triển nhiều năm qua.

Bổn là, áp lực gia tăng dân số của vùng vẫn còn. Mặc dù mật độ dân sổ Tây 
Nguyên còn thấp hơn nhiều vùng trong cả nước, nhưng tốc độ gia tăng dân số lại rất 
cao. điều này đã và đang gây áp lực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng.

Năm là, nông nghiệp phát triển thiếu bền vững. Sản xuất nông nghiệp đạt được 
miều thành tựu, nhưng tình trạng chạy theo thị trườna, chặt bỏ cây này, trồng cây 
ka  diễn ra thường xuyên, dẫn đến sự thiếu bền vững trong sản xuất, không ổn định 
tlị trường nông sản. Vì vậy, cần có sự điều tiết để bình ổn thị trường nông sản.

Từ những vấn đề nêu trên, để kinh tế Tây Nguyên phát triển bền vững và hội 
mập, trước hết, Nhà nước tăng cường chỉ đạo các địa phương, các ngành, các tổ 
ciức đoàn thể tham gia giữ ổn định chính trị, không đê xảy ra tình trạng khiếu kiện, 
gày bất ổn về chính trị xã hội, nhất là ở những địa bàn phức tạp về dân cư. dân tộc 
vì tôn ciáo.

Thử hai, chỉ đạo sát sao việc thực hiện quy hoạch đất đai đối với những vùng 
cS ổn định và điều chỉnh quy hoạch ở nhữnẹ vùng mà lợi ích cá nhân, nhóm và 
cộng đồng có sự “chồng lấn” . Việc điều chỉnh phải trên quan điểm phát triển toàn 
dện vì lợi ích của quốc gia và cộng đồng.

Thứ ba. Nhà nước chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan trong việc rà soát các dự 
áì :hủy điện vừa và nhỏ. Kiên quyết đình chỉ và thu hồi giấy phép đầu tư nếu xét 
tiấỵ hiệu quả đem lại thấp hơn chi phí khắc phục môi trườne. Không vì mục tiêu
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tăng trưởng trước mắt mà làm tổn hại đến môi trường sinh thái tự nhiên và mòi 
trường sông của neười dân. nhất là các thế hệ mai sau.

Thứ tư, Nhà nước trao quyền và trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, đơn vị có tư 
cách pháp nhân điều hành, xử lý nguồn nước mặt theo các lưu vực sông, để tránh 
xảy ra tình trạne hạn về mùa khô và lụt về mùa mưa. Muốn vậy, cần có sự liên kểt 
chặt chẽ siừa các dự án thủy điện trên cùng một lưu vực sông và các vùng phụ 
cận, đảm bảo vừa tăng trưởng của ngành công nghiệp vừa phát triển nông nghiệp 
bên vững.

Thứ năm , tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi và điều chỉnh kịp thời chính sách giao 
đất. aiao rừng cho hộ gia đình để các hộ eia đình nhận khoán có thể yên tâm sống 
"hòa thuận” với rừng. Điều đó đồng nehĩa với việc hộ gia đình phải nhận thấy rõ lợi 
ích giữa nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và cá nhân trong việc trồng, chăm sóc 
và bảo vệ rừng. Không để tình trạng chính sách “chạy theo giá” và không theo kịp 
sự biến động của giá trên thị trường.

Thứ sán, có chính sách đãi ngộ cho những người làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
rừng một cách phù hợp. Neăn chặn kịp thời tình trạng buông lỏng quản lý hoặc tiếp 
tay cho những hành vi vi phạm nhằm tìm kiếm nguồn thu cho cá nhân.

Thứ bảy, tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời đầu tư 
trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị cho việc quản lý, bảo vệ rừna;.

Thử tám, Uy ban nhân dân các địa phương tăng cưòng kiếm tra thường xuyên 
và đột xuất các cơ sở khai thác, chế biến lâm sản. Kiên quyết đình chỉ hoặc thu hồi 
giấy phép hoạt động đối với những cơ sở vi phạm các quy định của Nhà nước về 
khai thác, chế biến lâm sản.

Thứ chín, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, huyện tăng cưò'ne nâng cao nhận thức 
bảo vệ rừng cho cán bộ cấp xã. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức 
bảo vệ rừng là của chính quyền cấp xã. Đây là việc làm cơ bản, thường xuyên và lâu 
dài của chính quyền cấp xã. c ần  tuyên truyền một cách sâu rộne đến người dâr. về 
vai trò của rừng và ý thức trách nhiệm trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Hơn một thập kỷ phát triển nhanh, Tây Nguyên đã đạt những thành tựu nhất 
định về kinh tế - xã hội. Từ chỗ mất cân đối về kinh tế, tốc độ tăng trưởng thấp đã 
chuyển sang phát triển theo hướng đa dạne, chất lượng, hiệu quả. Thu nhập và đời 
Sốn2 (vật chất, tinh thần) của dân cư không naừns được cải thiện. Nhiều vấn đt xã 
hội bức xúc đã được giải quyết. Tuy nhiên, tiềm lực kinh tế cũng như trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội còn ở mức thấp; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chất lư;ne 
nguồn nhân lực thấp; vấn đề di cư tự do chưa được kiểm soát, cơ sở hạ tầne; giao 
thông xuốne cấp nghiêm trọng, rừng bị chặt phá nhiều, dự án thủy điện phát triển
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tràr. Un nguồn nước ngầm giảm sút, nước mặt rơi vào thế bị động... Tất cả những 
điều đó đang đặt ra cho con người của vùng đât Tây Nguyên những cơ hội và thách 
thức mới trong phát triển bền vững.
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