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Sau gần 25 năm mở cửa và hội nhập quốc tế, Việt 
Nam đã và đang giành được nhiều thành tựu to 
lớn và toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội. 
Đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài đã đóng 
góp quan trọng cho tăng trưởng của nền kinh tế 
Việt Nam nói chung và cho ngành công nghiệp 
nói riêng, từng bước trở thành nguồn đầu tư quan 
trọng của quốc gia, góp phần phát triển các ngành 
công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm 
nhiều việc làm cũng như thúc đẩy nền kinh tế Việt 
Nam ngày càng năng động hơn trên thị trường 
toàn cầu. Trong những năm gần đây công nghiệp 
Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối 
cao, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm một phần 
đáng kể trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam trong đó 
có đóng góp không nhỏ của khu vực có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI). Vì vậy việc hiểu hơn nữa 
về vai trò thúc đẩy của FDI trong việc đa dạng hóa 
và gia tăng hiệu quả công nghiệp cũng như khả 
năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp Việt 
Nam trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Là quốc gia đang phát triển, Việt Nam cần có biện 
pháp giám sát các dòng và xu hướng đầu tư trong 
nền kinh tế, để có thể đánh giá hiệu suất của các 
dòng đầu tư đó cũng như xác định tác động của các 
loại hình đầu tư lên các chỉ số kinh tế trọng điểm 
của cả nước. Điều đó đòi hỏi các nhà hoạch định 
chính sách phải được tiếp cận một cơ sở thông tin 
có tính chuẩn xác, toàn diện và phù hợp.

Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 là một 
ấn phẩm ra đời đúng lúc, nó đã đề cập đến các vấn 
đề chính sách quan trọng là vai trò và tác động 
của FDI trong nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam 
đang đứng ở ngã rẽ quan trọng trên con đường 
phát triển công nghiệp. Báo cáo là kết quả hợp tác 
thành công giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Cục 
Đầu tư nước ngoài (FIA) và Tổ chức Phát triển Công 
nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO). Báo cáo dựa trên 
kết quả Khảo sát Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 
thực hiện trong năm 2011. Cơ sở dữ liệu của khảo 
sát sẽ được đăng tải và truy cập trực tuyến công 
khai phục vụ các mục tiêu nghiên cứu khác nhau 
trên Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam (V-IMP). 
Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam và Báo cáo này 
sẽ góp phần minh bạch quá trình đối thoại giữa 
chính phủ và khu vực tư nhân cùng hướng tới  
thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước.

Chúng tôi hy vọng rằng Báo cáo Đầu tư Công 
nghiệp Việt Nam 2011 sẽ trở thành một tài liệu 
hữu ích, có thể hỗ trợ các nhà hoạch định chính 
sách trong quá trình xây dựng các chính sách công 
nghiệp và chiến lược xúc tiến đầu tư đáp ứng yêu 
cầu thực tế trong quá trình phát triển công nghiệp 
và hiện đại hóa của Việt Nam. 

Lời nói đầu

Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kandeh K.Yumkella
Tổng Giám đốc UNIDO
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Bảng 4.15 Các chỉ số việc làm chọn lọc của DN vốn ĐTNN hoạt động trong và ngoài các KCN 184
Bảng 4.16  Chi phí đào tạo của DN vốn ĐTNN trong và ngoài KCN, theo quốc gia xuất xứ   
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Lời cảm ơn

Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 (Báo 
cáo) là kết quả hợp tác đối tác giữa Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Cục Đầu tư Nước ngoài (FIA) và Tổ chức 
Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) 
trong khuôn khổ Chương trình “Hệ thống Theo 
dõi Đầu tư và Phát triển Nhà Cung cấp tại Việt 
Nam” (FBVIE09009) do Quỹ Kế hoạch chung của 
Liên Hợp Quốc tài trợ. 

Báo cáo được chuẩn bị dưới sự chỉ đạo chung 
của Kandeh K. yumkella, Tổng Giám đốc UNIDO, 
Mohamed-Lamine Dhaoui, Giám đốc Chi nhánh 
Dịch vụ Kinh doanh, Đầu tư và Công nghệ (BIT), 
và Mithat Külür, Trưởng Đơn vị Đầu tư và Công 
nghệ (ITU). Bà Nilgun Tas là đại diện của UNIDO 
tại Việt Nam trước đây và ông Patrick Gilabert là 
đại diện của UNIDO tại Việt Nam hiện nay, ông 
Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng, và ông Nguyễn 
Nội, Cục phó Cục Đầu tư Nước ngoài đã hỗ trợ 
cũng như đưa ra ý kiến tham khảo và hướng dẫn 
chung cho toàn bộ Dự án và cho Báo cáo.

Stefan Kratzsch, cán bộ của UNIDO và là Quản 
đốc Dự án chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai 
thực hiện dự án và đưa ra khung lý thuyết và 
định hướng cho Báo cáo. Brian Portelli, tư vấn của 
UNIDO đã hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho dự án và 
điều phối quá trình chuẩn bị và soạn thảo Báo cáo. 

Nhóm nòng cốt của Báo cáo Đầu tư Công 
nghiệp Việt Nam 2011 gồm Anders Isaksson 
(cán bộ của UNIDO) và Michela Bello, Martin 
Ingvarsson, Nguyễn Thị Tuệ Anh và Nguyễn Thị 
Phương Hoa (các cán bộ tư vấn của UNIDO). 
Nhóm nghiên cứu nòng cốt đã nhận được ý kiến 
đánh giá, góp ý và hỗ trợ quý báu của Manuel 
Albaladejo (cán bộ của UNIDO), Lê Thị Hải Vân 
(Trưởng phòng Tổng hợp Thông tin, Cục Đầu 
tư Nước ngoài), Giáo sư John Henley (Giáo sư 
Trường Kinh doanh, Trường Đại học Edinburgh), 
Bùi Quang Tuấn (Phó Giám đốc Viện Kinh tế 

Việt Nam) và Mai Thị Thu (Giám đốc Trung tâm 
Thông tin Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư).

Báo cáo cũng nhận được sự hỗ trợ quý báu của 
Shyam Upadhyaya (Thống kê trưởng của UNIDO), 
Florian Kaulich, Tamer Tandogan, Thomas Vipin, 
Lê Thị Bích Ngọc và Nguyễn Thị Thu Trang (các 
cán bộ tư vấn của UNIDO), Đặng Thị Nhung, Vũ 
Hải Hà và Ngô Minh Nam (các cán bộ của Cục 
Đầu tư Nước ngoài), Phạm Đình Thúy và Dương 
Thanh Hằng (tương ứng là Vụ trưởng và Vụ phó, 
Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê). 

Võ Thị Châu Giang, Quản đốc Dự án Quốc gia, và 
Lê Thị Thanh Thảo (Cán bộ Chương trình Quốc 
gia của văn phòng UNIDO tại Việt Nam) đã đóng 
góp cho chương trình và chuẩn bị cho Báo cáo 
này trong từng giai đoạn hoàn thiện các chi tiết. 
Ông Malachy Scullion đã hiệu đính Báo cáo và 
bà Brigitte Roecklinger đã hỗ trợ chung về mặt 
hành chính cho Chương trình.
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Tóm tắt

Giới THiệu

Kể từ khi thực hiện chính sách Đổi mới năm 1986, 
Việt Nam đã nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển 
đổi nền kinh tế một cách toàn diện và sâu sắc. 
Quá trình này đã đem lại không ít thành tựu kinh 
tế xã hội cho Việt Nam. GDP thực không ngừng 
tăng cao đạt mức bình quân 7,1%/năm trong 
giai đoạn 1990-2010, tỉ lệ nghèo giảm mạnh từ 
58% năm 1990 xuống chỉ còn 10,6% năm 2010. 
GDP bình quân đầu người tính theo thời giá đã 
vượt mức 1.000 Đô la Mỹ trong năm 2010 (Tổng 
Cục Thống kê 2010), đưa Việt Nam vào hàng các 
quốc gia đạt mức thu nhập trung bình thấp. Quá 
trình chuyển đổi ở Việt Nam dựa trên nền tảng 
ba cột trụ chính là: (i) các cải cách định hướng 
thị trường; (ii) ổn định môi trường kinh tế vĩ mô; 
và (iii) Việt Nam chủ động hội nhập tham gia vào 
kinh tế khu vực và thế giới. Một loạt các biện 
pháp được thực hiện nhất quán với các mục tiêu 
chính sách vừa nêu đã góp phần mở rộng đáng 
kể các cơ hội kinh tế và nâng cao hơn nữa năng 
lực của Việt Nam để hiện thực hóa các cơ hội này. 

Đi đôi với các định hướng chính sách đang đà tiến 
triển nhanh chóng, tăng trưởng kinh tế chủ yếu 
diễn ra trên cơ sở mở rộng thương mại và đầu tư 
của Việt Nam, trong đó có đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI). Các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đổ vào Việt Nam gia tăng với quy mô khổng 
lồ trong những năm qua đã phản ánh rõ nét cố 
gắng của các nhà đầu tư nước ngoài trong việc khai 
thác các cơ hội đang được mở rộng và xuất hiện 
song song với quá trình tăng trưởng của Việt Nam. 
Với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào 
tháng 12 năm 2006, Việt Nam thực sự được coi là 
tiếp tục mở cửa kinh tế để tiếp nhận các dòng đầu 
tư trực tiếp nước ngoài lớn hơn bao giờ hết. Trong 
năm 2011, tổng vốn đầu tư đăng ký tính gộp cho 
các dự án theo báo cáo đã đạt xấp xỉ 198 tỉ Đô la 
Mỹ với khoảng hơn 13.600 dự án đầu tư trực tiếp 

nước ngoài, mặc dù tổng vốn thực hiện của các 
dự án này ở mức thấp hơn, vào khoảng 80 tỉ Đô 
la Mỹ. Trong một thời gian dài, xu hướng gia tăng 
đầu tư trực tiếp nước ngoài tiến triển theo chiều 
hướng ổn định chắc chắn, ngoại trừ hai năm đầu 
tư cao điểm là 1996 và 2008. Trong giai đoạn 1988 
đến 2010, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
đăng ký đã đạt mức tăng trưởng hàng năm khá 
ấn tượng là 34%, vượt xa mức tăng trưởng của các 
quốc gia đang phát triển cũng vừa là các quốc gia 
tiếp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đăng ký trong giai đoạn 2000-
2010 cao gấp bốn lần lượng vốn đăng ký thập niên 
trước đó. Trong khi thế giới phải đương đầu với 
khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh 
tế, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký 
trong các năm 2009 và 2010 cũng vẫn ở mức tích 
cực và xấp xỉ bằng mức đạt được trong năm 2007, 
là mức vốn cao hơn các năm trước đó. Mức tăng 
trưởng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký 
và thực hiện cũng theo đà tương tự khiến khoảng 
vênh đã dần được điều chỉnh – dấu hiệu cho thấy 
lượng vốn thực hiện ở Việt Nam trong những năm 
gần đây là tương đối tích cực. Đầu tư trực tiếp nước 
ngoài phân bổ tập trung chủ yếu trong hai lĩnh vực 
là chế biến chế tạo và bất động sản. Đến cuối năm 
2011, hai lĩnh vực này chiếm vào khoảng 67% tổng 
số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và 77% tổng 
vốn đăng ký. Đa số hoạt động đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ở Việt Nam chủ yếu xuất phát từ các quốc gia 
châu Á. Đến cuối 2011, căn cứ vào tổng vốn đăng 
ký tính gộp của các dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ở Việt Nam, bảy (7) trên mười (10) nhà đầu tư 
trực tiếp nước ngoài lớn nhất là các quốc gia trong 
khu vực gồm có Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, 
Nhật Bản, Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông), 
Malaysia, và Thái Lan.  Bảy quốc gia này đã đem 
đến lượng vốn đầu tư cao hơn một nửa tổng vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài tính gộp ở Việt Nam, 
trong khi Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu lại đóng 
vai trò ít quan trọng hơn. Tuy nhiên, đầu tư nước 
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ngoài phân bố không đồng đều giữa địa phương. 
Năm địa chỉ tiếp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài 
nhiều nhất ở Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. 
Những địa phương này chiếm gần 60% lượng vốn 
đầu tư nước ngoài trên toàn quốc. 
  
Giờ đây đối với Việt Nam, việc xây dựng chính 
sách xúc tiến đầu tư với trọng tâm chuyển từ khối 
lượng sang chú trọng chất lượng đầu tư được 
nhìn nhận là cần thiết, ở đây chất lượng được đo 
lường bằng tác động của đầu tư trực tiếp nước 
ngoài trong nền kinh tế Việt Nam cũng như tác 
động đến quy mô phát triển năng lực sản xuất 
của khu vực kinh tế trong nước. Tuy nhiên, trong 
quá trình xây dựng chính sách nói trên thách 
thức đặt ra là hầu hết thông tin sẵn có rộng rãi về 
hoạt động kinh doanh ở cấp độ doanh nghiệp 
lại chưa hẳn đầy đủ. Dữ liệu, thông tin về môi 
trường đầu tư và cơ hội kinh doanh thường là 
manh mún và chưa đủ làm cơ sở chắc chắn phục 
vụ việc ra quyết định. Mặc dù cộng đồng các 
nhà tài trợ đã nhận ra vấn đề thiếu hụt thông tin 
trong lĩnh vực này và nhiều sáng kiến giải quyết 
đã được đưa ra thì thông tin đã được tập hợp vẫn 
chưa đạt đến quy mô tổng hợp cũng như chưa có 
công cụ nào giúp cho việc tiếp cận tìm kiếm các 
thông tin loại này trở nên dễ dàng. Các thể chế 
cấp quốc gia liên quan đến nhiều khía cạnh đầu 
tư, mà chủ yếu ở đây là Cục Đầu tư Nước ngoài 
(Cục ĐTNN) vì vậy cần được trang bị những công 
cụ mới hơn cũng như nâng cao hơn nữa năng lực 
để có thể đánh giá thay đổi và bắt kịp những xu 
hướng mới phát triển trên bản đồ đầu tư của Việt 
Nam cùng với đó là các dữ liệu thực chứng cần 
thiết có cơ sở chắn chắn để giúp đỡ và hỗ trợ thể 
chế này trong vai trò tư vấn và hỗ trợ chính sách. 

Bối CảNH Của Dự áN

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc 
(UNIDO) thực hiện Dự án “Hệ thống Theo dõi 
Đầu tư và Phát triển nhà Cung cấp, Giai đoạn 1” 
tại Việt Nam kể từ năm 2009 đến tháng 6, 2012. 
Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ các thể chế cấp 
quốc gia cũng như những chủ doanh nghiệp tư 
nhân, những người ra quyết định có thể quản 
lý và giám sát tốt hơn các dòng đầu tư và trang 
bị hành trang cần thiết để giúp ngành chế biến 
chế tạo trong nước đứng vững và từng bước trở 
thành cơ sở cung cấp mang tính cạnh tranh cho 

các doanh nghiệp trên thế giới. Dự án được thiết 
kế để hỗ trợ quá trình chuyển dịch chiến lược xúc 
tiến đầu tư, với trọng tâm chuyển từ khối lượng 
sang nhấn mạnh hơn nữa về chất lượng trong 
khi vẫn duy trì đà tăng về khối lượng đầu tư, ở 
đây chất lượng được phản ánh bằng ảnh hưởng 
của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nền kinh 
tế trong nước1.

Dự áN GồM Ba KếT quả Đầu ra 
CHíNH: 

 Kết quả Đầu ra I: Hệ thống Theo dõi Đầu 
tư được xây dựng trên nền cơ sở dữ liệu về 
các doanh nghiệp trong và ngoài nước: Hệ 
thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam (V-IMP) dựa 
trên nền Khảo sát tổng hợp về Đầu tư Công 
nghiệp Việt Nam của UNIDO do UNIDO tiến 
hành trên cơ sở hợp tác với Cục ĐTNN, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư (Bộ KH & ĐT), Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam, và Tổng Cục 
Thống kê. Hoạt động thu thập dữ liệu trên 
quy mô rộng được tiến hành trong vòng bốn 
tháng bắt đầu từ cuối 2010 và kết thúc đầu 
2011 trên phạm vi 1.493 doanh nghiệp công 
nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động 
trong lĩnh vực chế biến chế tạo, xây dựng, và 
dịch vụ công ích tại 9 tỉnh/thành phố ở Việt 
Nam gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình 
Dương, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hà 
Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. 
Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 
(VIIR 2011) trình bày kết quả phân tích dữ liệu 
khảo sát và được các cán bộ, chuyên gia của 
UNIDO biên soạn trên cơ sở hợp tác với các 
quan chức cao cấp của chính phủ cũng như 
các tư vấn của Việt Nam. Hệ thống Theo dõi 
Đầu tư có thể tiếp cận trực tuyến theo đường 
dẫn: http://investment.unido.org/imp/, giúp 
người sử dụng (đã đăng ký) tiếp cận cơ sở dữ 
liệu Khảo sát và tiến hành các phân tích mang 
tính tương tác rồi sau đó có thể đưa hiển thị 
kết quả phân tích chia sẻ với những người sử 
dụng khác trên cùng hệ thống. 

 Kết quả Đầu ra II: Liên kết các thể chế quốc 
gia với Hệ thống Theo dõi Đầu tư và nâng 
cao năng lực của các thể chế này trong 

1      Xem Mô tả dự án trong Phụ lục I.
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việc phân tích và tổng hợp dữ liệu đầu vào 
phục vụ quá trình hoạch định chính sách: 
Cán bộ của các thể chế này được tập huấn 
tìm hiểu cơ sở dữ liệu Khảo sát Đầu tư và 
diễn dịch kết quả phân tích nhằm xác định 
(các) loại hình đầu tư kèm theo những tác 
động cụ thể của từng loại hình. Hoạt động 
tập huấn cũng lồng ghép những nội dung 
nhằm giúp học viên định hình các chiến lược 
ngắn, trung và dài hạn hướng đến các nhóm 
nhà đầu tư mục tiêu mà thông qua Khảo sát 
được xác định là có tiềm năng tác động đáng 
kể trong nền kinh tế Việt Nam. Mục đích tập 
huấn cũng là để củng cố các kỹ năng hướng 
đến các nhóm nhà đầu tư mục tiêu và đáp 
ứng nhu cầu của họ một cách phù hợp và 
kịp thời hơn nữa. Ví dụ hệ thống theo dõi 
đầu tư cho phép các nhà đầu tư tiềm năng 
có thể liên lạc trực tiếp và nhanh chóng với 
bất kỳ một cơ quan đầu tư nào để được hỗ 
trợ thông tin về quy hoạch, ra quyết định và 
thực thi trong lĩnh vực đầu tư.

 Kết quả Đầu ra III: Thiết lập hoạt động 
Đối chuẩn nhà Cung cấp và Trao đổi Thầu 
phụ (SPX): Trung tâm Lập Quan hệ Đối tác 
và Phát triển Thầu phụ (SPX) Việt Nam được 
thành lập và đặt tại Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam2, mục tiêu của Trung 
tâm là liên kết các doanh nghiệp trong nước 
với chuỗi cung ứng của các công ty lớn trong 
và ngoài nước. Vai trò chính của SPX Việt 
Nam là đánh giá yêu cầu của người mua và 
lôi cuốn họ tham gia với tư cách là đối tác 
chiến lược để từ đó có thể xác định sự khác 
biệt giữa yêu cầu của họ với năng lực thực sự 
của doanh nghiệp/nhà cung cấp trong nước, 
sự khác biệt ở đây có thể được xác định 
trên cơ sở tiến hành hoạt động lập hồ sơ 
doanh nghiệp của các nhà cung cấp và sau 
đó là so sánh đối chiếu năng lực của doanh 
nghiệp với chuẩn (còn gọi tắt là so sánh đối 
chuẩn hay benchmarking). SPX áp dụng các 
phương pháp đối chuẩn nhằm giúp đỡ các 
doanh nghiệp trong nước hiểu hơn về vị thế 
cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách so 
sánh đối chiếu hiệu quả hoạt động và thực 
tiễn sản xuất kinh doanh/quản lý của DN 
mình với các đối thủ cạnh tranh quốc tế và 

2       http://spxvietnam.vn/en/vcci-spx-vietnam

với yêu cầu của người mua. Các sự kiện, hoạt 
động nhằm khuếch trương và kết nối người 
mua với nhà cung cấp và ngược lại đã được 
tổ chức và tiến hành hết sức thành công. 

KếT quả CHíNH Của Báo Cáo Đầu Tư 
CôNG NGHiệp ViệT NaM 2011

Khảo sát Đầu tư Công nghiệp 2011 của UNIDO và 
sau đó là Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 
2011 là hai nội dung cơ bản trong kết quả đầu ra 
thứ nhất của Dự án “Hệ thống Theo dõi Đầu tư và 
Phát triển nhà Cung cấp, Giai đoạn 1”. Khảo sát 
và Báo cáo đã cố gắng phản ánh những mặt tác 
động quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài 
đối với công nghiệp Việt Nam; nó cũng phản 
ánh một nền công nghiệp đang vươn mình đạt 
tới thành công trên những thị trường toàn cầu 
đang ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn. Những 
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với quy mô 
lớn chưa từng có đã tác động tích cực đến nền 
kinh tế, cụ thể là đến tăng trưởng việc làm, xuất 
khẩu, bơm vốn, công nghệ, và đã có những tác 
động lan tỏa nhất định. Mặt khác, hiệu quả đầu 
tư trực tiếp nước ngoài gia tăng đồng thời cũng 
khiến những thách thức tiềm ẩn về cơ cấu kinh 
tế Việt Nam có thể bị khuyếch đại. Xét những yếu 
tố hiện đang đóng vai trò nền tảng trong một 
ngành công nghiệp mà chủ yếu cần nhiều lao 
động, vốn và nguyên liệu nhập khẩu thì yêu cầu 
đặt ra là phải xem xét lại mô hình tăng trưởng 
xuất khẩu dựa vào đầu tư trực tiếp nước ngoài 
cũng như khẩn trương đưa Việt Nam lên những 
nấc thang tiến bộ công nghiệp cao hơn trên cơ sở 
xây dựng những lợi thế cạnh tranh mang tính dài 
hạn. Một điều không thể phủ nhận là các lợi thế 
cạnh tranh đang biến đổi theo hướng tích cực 
cần phải là các lợi thế dựa trên nền tảng tay nghề 
lao động tốt hơn, hệ thống hạ tầng cải thiện hơn, 
và các điều kiện môi trường kinh doanh mà đặc 
trưng là cơ sở hỗ trợ công nghiệp đã có sẵn và 
ngày càng lớn mạnh.

Loại HìNH Và ĐặC ĐiểM Của HoạT ĐộNG Đầu 
Tư ở ViệT NaM
Báo cáo khẳng định lại một số nhận định quan 
trọng đặc thù về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở 
Việt Nam. Dựa trên số mẫu gồm 1,493 doanh 
nghiệp, kết quả cho thấy hoạt động đầu tư tập 
trung chủ yếu ở một số tỉnh/thành có hoạt động 
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kinh tế sôi động và nổi bật ở Việt Nam. Mẫu khảo 
sát được xây dựng trên nền Danh sách Doanh 
nghiệp do Tổng Cục Thống kê Việt Nam quản 
lý. Đa số doanh nghiệp nước ngoài trong mẫu, 
tương đương với khoảng 51,6% số mẫu, là doanh 
nghiệp cỡ lớn trong khi chỉ có 28% là doanh 
nghiệp cỡ nhỏ và khoảng 20% là doanh nghiệp 
cỡ vừa; khoảng 70% là công ty xuyên quốc gia 
và chỉ có 1/3 (hay 31%) là doanh nghiệp đơn lẻ. 
Dữ liệu có tính cân xứng tương đối về nguồn gốc 
nhà đầu tư nước ngoài: 57% nhà đầu tư đến từ 
các nước công nghiệp hóa và 43% từ các nước 
đang phát triển. Doanh nghiệp nước ngoài chủ 
yếu hoạt động ở tỉnh Bình Dương (33,5%), thành 
phố Hồ Chí Minh (22,4%), tỉnh Đồng Nai (21,5%) 
và thành phố Hà Nội (khoảng 10%). Về phân bố 
theo ngành, ba ngành nổi bật là sản xuất sản 
phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc và thiết 
bị, sản xuất trang phục, và sản xuất các sản phẩm 
từ nhựa chiếm gần 1/4 doanh nghiệp trong mẫu, 
và doanh nghiệp trong các ngành khác như sản 
xuất nội thất, dệt và sản xuất máy vi tính, sản 
phẩm điện tử và quang học cũng chiếm tỉ lệ cao. 
Theo phạm trù cấp độ công nghệ (dựa vào định 
nghĩa của tổ chức OECD 2005), phần lớn doanh 
nghiệp rơi vào các ngành công nghệ thấp (47%). 
Khoảng 28% doanh nghiệp nước ngoài là từ các 
ngành công nghệ cao và 22% là từ các ngành 
công nghệ trung bình. 

Sự khác biệt đáng kể thể hiện rõ giữa ba nhóm 
loại hình doanh nghiệp trong mẫu, là doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN có vốn 
ĐTNN), doanh nghiệp ngoài nhà nước (DN 
ngoài NN) và doanh nghiệp nhà nước (DNNN), 
ba nhóm này chiếm tương ứng 57%, 33% và 
10% mẫu Khảo sát. Cũng không nằm ngoài dự 
đoán, bình quân các DN có vốn ĐTNN có mức 
đầu tư, tuyển dụng lao động, và đóng góp cho 
xuất khẩu cao hơn là các doanh nghiệp trong 
nước. Họ cũng đóng nhiều thuế hơn, trong 
sản xuất kinh doanh họ đạt tỉ lệ khai thác năng 
lực sản xuất cao hơn và nói chung đạt được lợi 
nhuận cao hơn. Một doanh nghiệp (có vốn đầu 
tư nước ngoài) trung bình trong mẫu có thể 
được coi là DN sở hữu 100% của nước ngoài, 
đầu tư theo phương thức đầu tư mới hoàn toàn 
với động cơ chính là tiếp cận thị trường Việt 
Nam hoặc là để tăng hiệu quả hoạt động của 
DN đó. Các DN có vốn ĐTNN đặc thù thường là 
có cỡ lớn, đã có từ 6 đến 20 năm tuổi, và định 
hướng thị trường toàn cầu chứ không dừng 

ở thị trường khu vực ASEAN. Định hướng thị 
trường khu vực và toàn cầu của các DN có vốn 
ĐTNN cũng là điểm khác biệt rõ rệt so với nhóm 
DN tư nhân trong nước và DNNN, là những DN 
cơ bản hướng vào thị trường trong nước. DN có 
vốn ĐTNN dường như hoạt động lâu dài trong 
cả ngành chế biến chế tạo công nghệ cao và 
chế biến chế tạo công nghệ thấp và thường là 
công ty con của các công ty xuyên quốc gia đến 
từ những quốc gia đã công nghiệp hóa, và ba 
quốc gia đầu tư lớn nhất là Hàn Quốc, Đài Loan 
và Nhật Bản. 

Doanh nghiệp có vốn ĐTNN tại Việt Nam hoàn 
toàn không giống nhau, và đây là một phát hiện 
quan trọng có ý nghĩa trong việc xây dựng chiến 
lược xúc tiến đầu tư có định hướng được thiết 
kế sát hợp hơn nữa. Về cơ bản, các DN có vốn 
ĐTNN từ các quốc gia đã công nghiệp hóa có lẽ 
bị chi phối bởi động cơ tìm kiếm hiệu quả đầu 
tư, và họ tìm cách tăng hiệu quả chủ yếu bằng 
cách tiếp cận những nguồn chi phí sản xuất 
thấp hơn thay vì khai thác nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và các đầu vào khác. Trái ngược 
với các DN này là các DN đến từ các quốc đang 
phát triển, động cơ đầu tư của các DN này lại 
là tìm kiếm thị trường, đặc biệt là họ không chỉ 
dừng ở việc tìm kiếm thị trường Việt Nam mà 
còn mở rộng ra thị trường khu vực ASEAN. Đại 
đa số công ty con của các công ty xuyên quốc 
gia (chủ yếu là từ các quốc gia đã công nghiệp 
hóa) trong mẫu đã đầu tư vào Việt Nam với 
mục đích gia tăng hiệu quả trong khi đại đa số 
doanh nghiệp doanh nhân nước ngoài đơn lẻ 
(FE) lại đầu tư để tìm kiếm thị trường nội địa của 
Việt Nam. Mặt khác, một doanh nghiệp sở hữu 
100% trung bình thông thường là một công ty 
xuyên quốc gia, và doanh nghiệp này thường 
được hình thành do động cơ tìm kiếm hiệu quả 
rồi sau đó DN dần phát triển định hướng ra thị 
trường toàn cầu. 

Tạo ViệC LàM Và HìNH THàNH Kỹ NăNG
Báo cáo một lần nữa xác nhận ý kiến đã được 
khẳng định, đó là số đông các doanh nghiệp chế 
biến chế tạo ở Việt Nam sử dụng nhiều lao động 
và đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có tác động 
tích cực và quan trọng trong tạo việc làm. Đa số 
cơ hội việc làm do các DN có vốn ĐTNN tạo ra 
chủ yếu là công việc sản xuất trực tiếp và đa số 
lao động nữ đảm đương loại công việc này. Tiếp 
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theo phát hiện này có lẽ nên tiến hành nghiên 
cứu về ý nghĩa kinh tế và xã hội của hiện tượng 
lao động nữ phổ biến trong một số ngành/lĩnh 
vực công nghiệp nhất định với mức lương và 
tay nghề không cao, chủ yếu là ngành sản xuất 
trang phục và dệt ở Việt Nam. Đại đa số DN có 
vốn ĐTNN phụ thuộc nhiều vào vốn và các đầu 
vào nhập khẩu trong khi đó hoạt động chế biến 
chế tạo của họ có giá trị gia tăng thấp. Tựu trung 
lại thì những yếu tố này sẽ hạn chế năng suất 
lao động bình quân của người lao động và có xu 
hướng làm giảm hàm lượng giá trị gia tăng. Vì DN 
có vốn ĐTNN thường sử dụng lao động có tay 
nghề thấp hoặc chưa có tay nghề, nên có thể các 
DN buộc phải thu hẹp khoảng thiếu hụt về tay 
nghề bằng cách tăng chi phí đào tạo nhân viên 
thông qua hai hình thức đào tạo nội bộ doanh 
nghiệp và đào tạo bên ngoài. 

THươNG Mại Và Hội NHập quốC Tế
Hoạt động xuất khẩu của các DN trong Khảo sát 
Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 nói chung đã 
phản ánh các xu hướng đại cương về hội nhập 
quốc tế của ngành chế biến chế tạo Việt Nam 
với mức độ hội nhập ngày càng tăng. Sự kiện gia 
nhập Tổ chức Thương mại Thế giới được coi là 
có tác động quan trọng nhất đến các xu hướng 
thương mại quốc tế của DN, cụ thể là xu hướng 
đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu và mở rộng thị 
trường xuất khẩu. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng 
trong khi đa số DN xuất khẩu có hoạt động xuất 
khẩu quy mô toàn cầu (tức là không chỉ dừng ở 
thị trường khu vực ASEAN), thì phần nhiều hoạt 
động nhập khẩu chỉ tập trung trong phạm vi thị 
trường khu vực – và hệ quả là xảy ra tình trạng 
thâm hụt cán cân thương mại ở cấp độ khu vực. 
Tăng trưởng xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao nếu 
xét về giá trị danh nghĩa nhưng dường như một 
số ngành/lĩnh vực xuất khẩu trọng điểm đang có 
xu hướng đi xuống nếu so với mức tăng trưởng 
trong những năm trước đây. Xu hướng này có 
thể là hệ quả của việc suy giảm doanh thu xuất 
khẩu mà lý do chủ yếu ở đây là cạnh tranh trên 
các thị trường quốc tế ngày càng khốc liệt, còn 
lý do thứ yếu là khối lượng xuất khẩu giảm sút. 
Khu vực DN có vốn ĐTNN giữ vai trò định hướng 
hoạt động xuất khẩu của Việt Nam nhưng chỉ 
tập trung trong các ngành chế biến chế tạo sử 
dụng nhiều lao động. Đa số DN xuất khẩu còn 
phụ thuộc nhiều vào các đầu vào nhập khẩu, 
đặc biệt là các DN trong nhóm DN có vốn ĐTNN, 

và xu hướng này không chỉ nổi bật trong nhóm 
DN này: Các DN trong nước cũng phải đối đầu 
với thách thức tương tự và nói chung tình trạng 
thiếu các ngành công nghiệp phụ trợ hoặc sản 
phẩm của những ngành phụ trợ chưa mang tính 
cạnh tranh cho thấy một mặt yếu trong cơ cấu 
kinh tế Việt Nam. Về nhận định rằng tăng trưởng 
dựa vào xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp 
nước ngoài có thể có tác động đến năng suất 
lao động: kết quả khảo sát cho thấy nhận định 
này không hẳn đúng đối với một số DN có vốn 
ĐTNN ở Việt Nam, ở đây các DN hướng vào xuất 
khẩu đã chịu năng suất lao động thấp do bị hạn 
chế bởi nền tảng lao động tay nghề thấp ở các 
DN này. 

NăNG SuấT Và Hiệu quả Kỹ THuậT
Báo cáo cũng đã phân tích năng suất tương 
đối và hiệu quả hoạt động của các nhóm loại 
hình doanh nghiệp, của các ngành/lĩnh vực, và 
các tỉnh/thành phố ở Việt Nam. Trong Khảo sát, 
thống kê mô tả đã đưa ra một phát hiện quan 
trọng đó là sự khác biệt tương đối nhỏ về hiệu 
quả hoạt động giữa nhóm DN có vốn ĐTNN, DN 
ngoài nhà nước và DN nhà nước. Đối với một số 
tiêu chí phản ánh hiệu quả, trái ngược với những 
ý kiến trước đây, DN nhà nước dường như đạt 
mức năng suất tương đối và hiệu quả kỹ thuật 
cao nhất. Bên cạnh đó, phân tích hồi quy cho 
thấy DN có vốn ĐTNN lại đạt hiệu quả cao hơn 
đáng kể so với DN nhà nước và DN ngoài nhà 
nước, đặc biệt là về năng suất lao động tương 
đối và năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), và cơ sở 
để đưa ra kết luật này là các DN sử dụng lượng 
lao động dồi dào và vốn lớn. Không có sự khác 
biệt lớn giữa nhóm công ty xuyên quốc gia và 
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư đơn lẻ và giữa 
nhóm DN có gốc Bắc và Nam. ở đây có thể thấy 
chính sách tìm cách thu hút các đầu tư trực tiếp 
nước ngoài có quy mô vốn lớn cũng như lượng 
lao động và tài sản hữu hình dồi dào có thể làm 
thay đổi thành phần các doanh nghiệp có mặt 
tại Việt Nam theo hướng nghiêng về nhóm DN 
có năng suất và hiệu quả kỹ thuật cao hơn. Tóm 
lại, mặc dù các nhóm DN gần như không khác 
biệt về hiệu quả hoạt động thì nhóm DN có vốn 
ĐTNN dường như vẫn đạt mức năng suất lao 
động và năng suất yếu tố tổng hợp cao hơn. 

Một yếu tố khác có lẽ cũng quan trọng đối với 
năng suất và hiệu quả kỹ thuật đó là loại hình 



22 Tóm tắt

DN, mà cụ thể là DN là liên doanh hay DN sở hữu 
100%. Phân tích tác động của loại hình doanh 
nghiệp liên doanh đến hiệu quả cho thấy DN 
nước ngoài liên doanh với đối tác Việt Nam đạt 
năng suất yếu tố tổng hợp và hiệu quả kỹ thuật 
cao hơn so với DN sở hữu 100%. Vì vậy, điều 
quan trọng là phương thức đầu tư cơ bản trong 
cơ cấu công nghiệp Việt Nam nên có thêm các 
liên doanh bên cạnh các DN sở hữu 100% của 
nước ngoài. Kết quả Khảo sát cho thấy, các liên 
doanh với lực lượng lao động và tài sản hữu hình 
dồi dào là các doanh nghiệp có hiệu quả hoạt 
động cao nhất và có thể là đối tượng sát hợp hơn 
của hoạt động xúc tiến đầu tư. Phát hiện này là 
đặc biệt quan trọng trong bối cảnh số lượng liên 
doanh ít hơn số lượng DN sở hữu 100% và điều 
kiện môi trường gần đây tương đối thuận lợi hơn 
cho liên doanh sau khi Luật Đầu tư Nước ngoài 
của Việt Nam năm 2007 đã bãi bỏ một số quy 
định hạn chế. 

Kết quả Khảo sát cũng cho thấy, trong các tỉnh/
thành, việc doanh nghiệp đặt hoạt động trong 
các khu công nghiệp (KCN) thực ra là yếu tố quan 
trọng đối với năng suất và hiệu quả kỹ thuật của 
các doanh nghiệp ở Việt Nam. Phát hiện này có 
lẽ vô cùng quan trọng đối với yếu tố năng suất 
tổng hợp và hiệu quả kỹ thuật của DN và không 
quan trọng đối với năng suất lao động tương đối. 
Kết quả nhấn mạnh rằng cả DN có vốn ĐTNN và 
DN ngoài nhà nước đều được lợi khi hoạt động 
trong KCN. Kết quả cũng cho thấy DN nước ngoài 
có lẽ không hẳn đạt năng suất lao động cao hơn 
nhưng chắc chắn đạt hiệu quả kỹ thuật cao hơn 
khi hoạt động trong KCN. 

Hiệu ứNG LaN Tỏa Của Đầu Tư TrựC Tiếp 
NướC NGoài
Báo cáo cũng phân tích tác động của DN có vốn 
ĐTNN ở Việt Nam bằng cách nghiên cứu liên kết 
ngược và xuôi chiều giữa các công ty trong và 
ngoài nước. Kết quả Khảo sát xác nhận rằng với 
các doanh nghiệp nước ngoài, lượng đầu vào 
trung gian được cung ứng tại thị trường trong 
nước là thấp và họ phải nhập khẩu phần lớn đầu 
vào sản xuất. Chỉ khoảng 25% tổng lượng giá trị 
đầu vào là do các doanh nghiệp sản xuất trong 
nước cung ứng. Trong số các doanh nghiệp nước 
ngoài, DN có vốn đầu tư nước ngoài đơn lẻ có 
liên kết chiều dọc mạnh mẽ hơn các công ty 
xuyên quốc gia ở Việt Nam và các DN này mua 

phần lớn lượng giá trị đầu vào sản xuất tại thị 
trường trong nước. Có lẽ chủ yếu vì họ chú trọng 
đến các cơ hội tại thị trường trong nước hơn là 
các công ty xuyên quốc gia hoạt động trong các 
khu công nghiệp với định hướng cơ bản là xuất 
khẩu quy mô toàn cầu. Phân tích cho thấy quốc 
gia xuất xứ của nhà đầu tư nước ngoài cũng ảnh 
hưởng đến xu hướng hoạt động cung ứng của 
họ. Nhà đầu tư Nhật Bản có thể ít mua đầu vào 
cung ứng trong nước còn nhà đầu tư châu Âu và 
châu Á lại liên kết với nhà cung cấp trong nước 
ở mức độ cao hơn. Tương tự như vậy, nhà đầu 
tư Hoa Kỳ xây dựng nhiều mối quan hệ lâu dài 
với nhà cung ứng trong nước hơn là các nhà 
đầu tư đến từ các quốc gia khác. Khảo sát cũng 
phát hiện thấy khác biệt giữa các ngành/lĩnh vực 
hoạt động: doanh nghiệp trong ngành chế biến 
chế tạo công nghệ thấp có thể sẽ mua từ những 
nguồn cung ứng trong nước nhiều hơn. Định 
hướng xuất khẩu của các doanh nghiệp ngành 
này có lẽ cũng ảnh hưởng đến mức độ tương 
tác với các doanh nghiệp trong nước: doanh 
nghiệp nước ngoài định hướng vào thị trường 
trong nước dường như mua từ các kênh trong 
nước nhiều hơn là các doanh nghiệp hướng vào 
xuất khẩu. Về liên kết xuôi, các công ty con ở Việt 
Nam của các công ty xuyên quốc gia dường như 
bán hàng hóa của họ chủ yếu là cho nhóm người 
mua nước ngoài đóng ngoài Việt Nam. Biểu hiện 
của loại hành vi bán hàng này thể hiện rõ trong 
nhóm nhà đầu tư Nhật Bản, ở đây chỉ có 14% 
doanh thu của họ là được bán cho những người 
mua trong nước. 
 
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có hiệu ứng 
chèn lấn doanh nghiệp trong nước khi doanh 
nghiệp nước ngoài xâm nhập vào cùng một 
ngành/lĩnh vực. Điều này nghĩa là hoạt động 
chuyển giao công nghệ tiềm năng của doanh 
nghiệp nước ngoài với các đối tác trong nước 
của họ trong cùng ngành/lĩnh vực là lớn hơn 
so với mức độ cạnh tranh khi doanh nghiệp 
nước ngoài xâm nhập vào ngành lĩnh vực đó. 
Vì vậy sự hiện diện của các doanh nghiệp nước 
ngoài trong liên kết chiều ngang có tác động 
thuần ở mức âm đối với doanh thu bán hàng 
của các doanh nghiệp trong nước. Mặt khác, 
sự hiện diện của doanh nghiệp nước ngoài 
trong cùng một tỉnh/thành phố lại mang đến 
tác động tương đối với hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp trong nước và đây là hệ quả 
của hiệu ứng trình diễn, nhiều khả năng diễn ra 
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do khoảng cách địa lý gần nhau của các doanh 
nghiệp trong cùng một tỉnh/thành phố. Hiệu 
ứng này dường như bị thúc đẩy bởi cả hai loại 
liên kết, ngược và xuôi chiều của doanh nghiệp 
trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Cụ 
thể hơn, kết quả Khảo sát nói lên rằng, khi 
doanh nghiệp trong nước mua các đầu vào 
từ các doanh nghiệp nước ngoài (được coi là 
liên kết xuôi nếu ở vị trí của doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, và liên kết ngược nếu ở 
vị trí của doanh nghiệp trong nước) DN trong 
nước có thể được lợi từ công nghệ và bí quyết 
hiện đại thể hiện trong các đầu vào đó. Liên kết 
ngược giữa doanh nghiệp trong nước và doanh 
nghiệp nước ngoài tuy nhiên lại chỉ có tác động 
rất không đáng kể đối với doanh thu của doanh 
nghiệp trong nước. Căn cứ vào nhận định rằng 
các doanh nghiệp chế biến chế tạo nước ngoài 
ở Việt Nam ưa thích nhập khẩu đầu vào trung 
gian và hệ quả là tỉ trọng đầu vào trong nước 
là thấp, thì tác động lan tỏa của các liên kết 
ngược là yếu hoặc hoàn toàn không xảy ra. 
Phân tích cũng khẳng định giả thiết là quốc gia 
xuất xứ của đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng 
đến mức độ tác động lan tỏa. yếu tố doanh thu 
của các doanh nghiệp trong nước tương quan 
tỉ lệ thuận với yếu tố sự có mặt của các doanh 
nghiệp châu Âu trong cùng ngành/lĩnh vực, 
nhưng lại tương quan tỉ lệ nghịch với yếu tố sự 
có mặt của các nhà đầu tư Hoa Kỳ và châu Á. 
Ngược lại, trong cùng một tỉnh/thành phố, yếu 
tố sự hiện diện của các doanh nghiệp châu Âu 
lại tương quan tỉ lệ nghịch với doanh thu của 
các doanh nghiệp trong nước trong cùng tỉnh/
thành phố trong khi yếu tố sự hiện diện của 
nhà đầu tư Hoa Kỳ lại tương quan tỉ lệ thuận. 
Sự hiện diện của nhà đầu tư châu Á có tác động 
không đáng kể đối với doanh thu trong nước 
xét trong phạm vi các tỉnh/thành phố khảo sát.

Môi TrườNG KiNH DoaNH ở ViệT NaM Và 
CáC DịCH Vụ Hỗ Trợ Đầu Tư
Báo cáo phân tích phần trả lời của các nhà đầu tư 
về một số câu hỏi với mục đích tìm hiểu xem đâu 
là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư 
của các doanh nghiệp nước ngoài và cảm nhận 
của họ về môi trường kinh doanh và các dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam. Kết quả cho thấy 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu ảnh 
hưởng bởi các yếu tố ổn định về kinh tế và chính 
trị, thuế, chi phí lao động, và khung pháp lý của 

Việt Nam. Các nhóm nhà đầu tư từ các quốc gia 
khác nhau lại có cùng ý kiến về các yếu tố này, 
mặc dù các nhà đầu tư châu Á tỏ ra lo ngại nhiều 
hơn về an toàn cho cá nhân so với các nhà đầu tư 
nước ngoài khác. Nhà đầu tư Hàn Quốc rõ ràng 
là quan tâm hơn tới chất lượng cơ sở hạ tầng tại 
Việt Nam. Còn các nhà đầu tư châu Âu lại coi dịch 
vụ hỗ trợ của các cơ quan chính phủ là rất quan 
trọng với họ. Còn việc doanh nghiệp có phải là 
xuất khẩu hay không, hoặc có phải là công ty 
con của một công ty xuyên quốc gia hay không 
hay là nhà đầu tư đơn lẻ thì hầu như không dẫn 
đến ý kiến khác nhau về môi trường kinh doanh. 
Một kết quả nổi bật là nhà đầu tư nước ngoài 
cho rằng các yếu tố địa điểm kinh doanh của Việt 
Nam đã được cải thiện trong vòng 3 năm qua, 
đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ của các cơ quan 
nhà nước, chất lượng cuộc sống nói chung, ổn 
định chính trị, và khung pháp lý của Việt Nam. Cụ 
thể hơn, tính trung bình thì nhà đầu tư gốc Nam 
lạc quan hơn nhà đầu tư gốc Bắc về các thay đổi 
trong môi trường đầu tư ở Việt Nam. 

Một kết quả phân tích quan trọng khác là nhà 
đầu tư tiềm năng nhận biết về các cơ hội đầu tư 
ở Việt Nam chủ yếu là qua cộng đồng các nhà 
đầu tư đã và đang hoạt động tại Việt Nam. Kết 
quả này cho thấy rõ, bên cạnh các biện pháp 
hiện tại để liên lạc trực tiếp với nhà đầu tư triển 
vọng, các cơ quan xúc tiến đầu tư Việt Nam cần 
chú trọng các dịch vụ sau cấp phép để xây dựng 
hoặc tăng cường quan hệ với cộng đồng các 
nhà đầu tư đã và đang hoạt động tại Việt Nam 
vì bản thân các nhà đầu tư này sẽ đóng vai trò 
hỗ trợ xúc tiến đầu tư bằng chính các kỹ năng 
và hiểu biết của họ. Kênh xúc tiến thông qua trụ 
sở của các công ty và các công ty mẹ cũng là 
những kênh thông tin quan trọng đối với nhiều 
nhà đầu tư trong Khảo sát trong khi với các nhà 
đầu Hoa Kỳ và Nhật Bản, liên lạc trực tiếp với 
Cục Đầu tư Nước ngoài hoặc các Sở Kế hoạch và 
Đầu tư mới là kênh thông tin chính. Các cơ quan 
nhà nước là kênh cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh hoặc tự bản thân doanh nghiệp huy 
động dựa vào các nguồn lực nội bộ của mình. 
Các dịch vụ này được coi là rất quan trọng với 
các nhà đầu tư nước ngoài trả lời trong Khảo 
sát; ở đây hai loại dịch vụ cần phải cải thiện là 
dịch vụ tìm địa điểm hoạt động phù hợp và tìm 
nhân sự phù hợp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài đơn lẻ tỏ ra nhận được nhiều dịch 
vụ hơn trong giai đoạn trước đầu tư/trước khi 
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cấp phép, còn trong giai đoạn thực hiện trong 
khi công ty con của các công ty xuyên quốc gia 
dường như nhận được nhiều dịch vụ hơn ở giai 
đoạn sau cấp phép. Nói chung, chất lượng dịch 
vụ được đánh giá tương đối cao trong toàn bộ 
các giai đoạn của một dự án đầu tư, chỉ trừ một 
số loại dịch vụ ở giai đoạn thực hiện (là dịch vụ 
tìm địa điểm phù hợp, hỗ trợ xây dựng, và tìm 
nhân sự) được cho điểm thấp hơn. 

Nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có lẽ về cơ 
bản đã nhận được các ưu đãi tài chính và họ 
cũng coi các ưu đãi này là rất quan trọng. Phần 
lớn ưu đãi mà các nhà đầu tư nhận được là dưới 
hình thức cơ sở hạ tầng chuyên dụng chủ yếu 
trong các khu công nghiệp và các nhà đầu tư 
Nhật Bản là nhóm nổi bật được hưởng các ưu 
đãi đầu tư.

Báo cáo cho thấy đối với mỗi loại hình DN lại 
có các loại khó khăn khác nhau cản trở hoạt 
động sản xuất kinh doanh của họ, loại hình ở 
đây là DN có vốn ĐTNN, DN nhà nước và DN 
ngoài nhà nước. Theo ý kiến của họ, với các 
DN hoạt động chưa hết năng lực phần lớn DN 
có vốn ĐTNN xác định việc thiếu lao động có 
tay nghề và nguồn điện cung cấp không ổn 
định là hai lý do quan trọng nhất, có tác động 
tiêu cực đến việc tạo giá trị gia tăng và năng 
suất lao động. Những khó khăn mà DN có vốn 
ĐTNN cảm nhận có thể không chỉ ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động của các nhà đầu tư 
nước ngoài nói chung mà còn quyết định thời 
gian hoạt động và mức độ gắn kết sâu sắc của 
các DN có vốn ĐTNN với nước nhận đầu tư. 
Một số DN có vốn ĐTNN cũng lo ngại về tình 
trạng chi phí lao động gia tăng và tác động 
tiềm ẩn của tình trạng này đến tính cạnh 
tranh của các DN. 

HoạT ĐộNG Đầu Tư TrựC Tiếp NướC NGoài 
TroNG CáC KHu CôNG NGHiệp
Báo cáo phân tích đặc tính của DN có vốn 
ĐTNN thiết lập hoạt động trong các khu công 
nghiệp. Qua Khảo sát, một vấn đề nổi lên là 
khu công nghiệp ở Việt Nam là một phương 
thức hữu ích và có hiệu quả trong việc thu hút 
lao động dư thừa và thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài nhưng năng lực kích thích tăng 
trưởng kinh tế dài hạn thì có thể không được 
dồi dào như dự định đặt ra ban đầu – cụ thể 

là đóng góp của các khu này cho hoạt động 
chuyển giao công nghệ được coi là thấp. Phát 
hiện của Khảo sát có lẽ xác nhận rằng hoạt 
động chế biến chế tạo của DN có vốn ĐTNN 
trong các khu công nghiệp chủ yếu là sử dụng 
nhiều lao động và mang đặc tính của hoạt 
động chế biến chế tạo công nghệ thấp, và tựu 
trung là hướng đến xuất khẩu và tìm kiếm thị 
trường toàn cầu. Mức độ tập trung nhiều lao 
động nữ có lẽ cũng là một đặc điểm khác của 
hoạt động chế biến chế tạo diễn ra trong các 
khu công nghiệp nói chung. Hơn một nửa số 
công việc tại các DN tham gia khảo sát đang 
hoạt động trong các khu công nghiệp là dành 
cho lao động nữ. DN có vốn ĐTNN hoạt động 
trong các khu công nghiệp dường như ít gắn 
kết với các hoạt động thầu phụ nếu so sánh 
với các doanh nghiệp hoạt động ngoài khu 
công nghiệp. DN có vốn ĐTNN trong khu CN 
hoạt động đạt hiệu quả kỹ thuật cao hơn 
nhờ có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn 
và khung ưu đãi gắn liền với chính sách của 
khu công nghiệp. Tuy nhiên, các DN này có 
lẽ cũng không nhất thiết là đạt năng suất lao 
động cao hơn hay có thể tạo ra nhiều giá trị 
gia tăng hơn các DN nước ngoài hoạt động ở 
ngoài khu công nghiệp. 

KHuyếN NGHị Và ĐịNH HướNG        
Tiếp THeo

Kết quả trình bày trong Báo cáo đã tạo ra một 
nền tảng thực chứng có tính chất gợi ý đối với 
các cơ quan chính phủ đang trực tiếp hoặc 
gián tiếp quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài 
cũng như nhiều cơ quan liên quan khác, kể 
cả các doanh nghiệp tư nhân với những vai 
trò nhất định trong quá trình phát triển kinh 
tế. Trong quá trình phát triển tới đây với một 
kế hoạch tham vọng của Việt Nam, điều quan 
trọng đối với các nhà hoạch định chính sách 
là vận dụng những khuyến nghị để từ đó có 
thể khai thác tối đa vai trò xúc tác mà khu 
vực đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể và cần 
phải đảm đương trong việc đa dạng hóa công 
nghiệp, và đạt được tăng trưởng hiệu quả 
công nghiệp và tính cạnh tranh công nghiệp. 
ở đây khuyến nghị đưa ra gồm hai nhóm: 
(I) Khuyến nghị về quá trình ra quyết định ở 
cấp thể chế, và (II) Khuyến nghị về động thái 
chính sách.
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KHuyếN NGHị Về quá TrìNH ra quyếT ĐịNH 
Cấp THể CHế 

 Khung xúc tiến đầu tư và chức năng hỗ trợ 
chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 
Cục Đầu tư Nước ngoài: Trong những năm 
gần đây, Cục ĐTNN đã giữ vai trò trung tâm 
trong quá trình xúc tiến đầu tư, là cánh tay 
nối dài tới các nhà đầu tư tiềm năng và đã đưa 
Việt Nam vào vị thế chắc chắn trên bản đồ 
đầu tư quốc tế. Cục ĐTNN cần tiếp tục được 
trao quyền và hỗ trợ trong việc phát triển các 
chính sách xúc tiến đầu tư để có thể quyết 
định những loại dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
cho phép thể hiện cụ thể một chủ trương rất 
đáng tự hào của Việt Nam, đó là chú trọng 
chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài, ở đây 
chất lượng được đo lường bằng tác động của 
đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nền kinh 
tế. Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 
2011 một lần nữa xác nhận yêu cầu phải đưa 
vấn đề tiếp cận và quản lý xúc tiến đầu tư 
nước ngoài trở thành tâm điểm sắc nét hơn 
của Việt Nam vì những chính sách và các điều 
kiện địa điểm đảm bảo hiệu quả xúc tiến đầu 
tư trực tiếp tại Việt Nam và đã đưa Việt Nam 
gia nhập hàng ngũ các quốc gia có thu nhập 
trung bình đã tỏ ra không đủ và không còn 
thỏa đáng giúp Việt Nam đạt được mục tiêu 
phát triển công nghiệp và chuyển đổi nền 
kinh tế theo cách bền vững về trung và dài 
hạn. Cần khẩn trương hỗ trợ Bộ KH và ĐT 
và Cục ĐTNN trong việc giám sát và dẫn dắt 
chính sách quản lý và giám sát đầu tư cũng 
như trong các nỗ lực xúc tiến đầu tư ra nước 
ngoài để làm tăng nhận thức về các cơ hội 
kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Khảo 
sát Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 của 
UNIDO, Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt 
Nam 2011 và Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt 
Nam (V-IMP) đã giúp khởi động quá trình cải 
thiện chất lượng và làm phong phú thêm dữ 
liệu ở cấp doanh nghiệp để hỗ trợ Cục ĐTNN 
trong việc đảm đương vai trò trung tâm về 
hỗ trợ chính sách, vai trò hỗ trợ và xúc tiến 
đầu tư cũng như các hoạt động giám sát của 
cơ quan này tại Việt Nam nói chung. Cũng 
cần nhấn mạnh hơn nữa đến các dịch vụ sau 
cấp phép đầu tư. Như đã nhấn mạnh trong 
nội dung Báo cáo, các nhà đầu tư đã và đang 
hoạt động tại Việt Nam hiện thời là kênh 

quan trọng giúp thu hút đầu tư trực tiếp mới 
của nước ngoài vào Việt Nam. Các dịch vụ hỗ 
trợ sau cấp phép được cung cấp trên cơ sở 
tiếp diễn liên tục vì thế sẽ đáp ứng cùng lúc 
2 mục đích – khơi nguồn mở rộng đầu tư từ 
các nhà đầu tư hiện đã và đang đầu tư tại Việt 
Nam và tận dụng lợi thế của chính bản thân 
các nhà đầu tư này với vai trò là đại sứ xúc 
tiến đầu tư trực tiếp mới của nước ngoài vào 
Việt Nam.

 Đưa vấn đề xúc tiến đầu tư vào nội dung 
cốt lõi của quá trình đối thoại liên bộ: Các 
thách thức kinh tế mà Việt Nam đang phải 
đối mặt trong đó có thách thức về tận dụng 
vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 
quá trình nâng cấp công nghiệp Việt Nam đòi 
hỏi phải tạo dựng sự đồng thuận ở cấp chính 
sách để từ đó đưa vấn đề đầu tư hiệu quả trở 
thành trung tâm của quá trình phát triển kinh 
tế xã hội của Việt Nam. Chương trình phát 
triển này không nên được coi là công việc 
độc quyền của một bộ ngành hay cơ quan cụ 
thể nào mà cần được coi là công việc của một 
nhóm các cơ quan chính phủ và thể chế liên 
quan, ở đây thông qua những nhiệm vụ chính 
thống và quá trình thực thi nhiệm vụ của các 
cơ quan này, họ sẽ tác động đến suy nghĩ 
cũng như hành vi của nhà đầu tư nước ngoài 
và tựu trung lại suy nghĩ và hành vi của nhà 
đầu tư sẽ là yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi công nghiệp cần thiết của Việt Nam. Vì 
vậy, cần thực hiện xúc tiến đầu tư trên cơ sở 
hợp tác và trong khuôn khổ điều phối chính 
sách giữa các cơ quan liên ngành liên quan. 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cục ĐTNN là các cơ 
quan đi đầu trong hoạt động xúc tiến đầu tư 
nước ngoài ở Việt Nam, vì vậy Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư và Cục ĐTNN cần phải đóng vai trò 
dẫn dắt quá trình thu thập, giám sát và xử lý 
thông tin đầu tư và cuối cùng là cần phải điều 
phối quá trình thảo luận và trao đổi thông tin 
ở cấp quốc gia và cấp tỉnh thành nhằm đạt 
được các mục tiêu. 

KHuyếN NGHị Đối Với CáC ĐộNG 
THái CHíNH SáCH

 Đánh giá mô hình tăng trưởng dựa vào 
xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp 
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nước ngoài dựa trên nền thông tin thực 
chứng ở cấp doanh nghiệp: Tiến hành 
phân tích một cách thấu đáo, có hệ thống 
và theo từng thời kỳ về mối quan hệ giữa các 
yếu tố định hướng xuất khẩu, tạo việc làm, 
giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất của các 
ngành phân theo nhóm ngành chế biến chế 
tạo công nghệ thấp, trung và cao chính là 
một hoạt động quan trọng về căn bản. Các 
nghiên cứu kinh tế vĩ mô cũng cần được 
kèm theo và xác thực bằng các nhóm dữ liệu 
mang tính chuẩn xác và kịp thời ở cấp doanh 
nghiệp - dữ liệu có được trên cơ sở tiến hành 
các khảo sát đầu tư tương tự tiếp theo và cập 
nhật liên tục thường xuyên Hệ thống Theo 
dõi Đầu tư Việt Nam. Về lâu dài, chính phủ 
cần thiết lập các cơ chế về chính sách dựa 
trên nền thông tin thực chứng để xác thực 
các hoạt động cũng như các sáng kiến chính 
sách với mục tiêu hỗ trợ quá trình quá độ 
tiến đến các hoạt động tạo ra nhiều giá trị 
gia tăng hơn nữa trong các chuỗi giá trị đa 
dạng của ngành chế biến chế tạo. 

 Chú trọng đến các sáng kiến phát triển 
nguồn nhân lực và hình thành kỹ năng: Để 
khích lệ các hoạt động tạo ra nhiều giá trị gia 
tăng hơn nữa, Việt Nam cần chuyển đổi nội 
dung quảng bá hình ảnh của Việt Nam, thay 
vì chỉ nhấn mạnh các yếu tố địa điểm đầu tư 
mang tính đại trà cụ thể hơn Việt Nam nên 
thay yếu tố lao động giá rẻ vốn được coi là 
chủ chốt trong thu hút đầu tư bằng các yếu 
tố lợi thế cạnh tranh mới của Việt Nam. yếu 
tố quyết định là trình độ tay nghề lao động 
mà ngay từ ban đầu cần gắn kết  với các yêu 
cầu về kỹ năng của những ngành/lĩnh vực 
chế biến chế tạo khác nhau. Cũng không kém 
phần quan trọng là yêu cầu liên tục hỗ trợ 
hoạt động hình thành kỹ năng và các cơ chế 
đào tạo nghề để có thể đáp ứng ngày càng tốt 
hơn các yêu cầu đang biến đổi nhanh trên thị 
trường lao động công nghiệp, đặc biệt trong 
các phân khúc ngành công nghiệp trung và 
cao nơi có mức tiền lương/tiền công cao hơn. 
Quan trọng hơn nữa là các cơ chế hình thành 
kỹ năng phải được thiết lập và được các thể 
chế quốc gia triển khai trong quá trình triển 
khai khung chính sách chung trong đó điều 
tiết hoạt động giáo dục đào tạo, xúc tiến công 
nghiệp và xúc tiến đầu tư. yếu tố dẫn dắt các 

hoạt động đào tạo nghề và hình thành - nâng 
cấp tay nghề và kỹ năng chính là các chương 
trình đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài của 
doanh nghiệp, và các hoạt động đào tạo tay 
nghề nói trên cần được tiếp tục hỗ trợ bằng 
các ưu đãi chuyên biệt và các dịch vụ hỗ trợ 
có mục tiêu.

 Cải thiện một số điểm chưa tích cực về môi 
trường kinh doanh: Bên cạnh tình trạng 
còn vài sự thiếu hụt về nguồn nhân lực, Báo 
cáo đã nhấn mạnh cảm nhận của nhà đầu 
tư về một loạt những khiếm khuyết quan 
trọng mang tính cố hữu trong cơ cấu kinh tế 
Việt Nam, mà căn bản là về cơ sở hạ tầng và 
môi trường pháp lý điều tiết hoạt động kinh 
doanh. Các nhà đầu tư chỉ ra rằng, trong các 
yếu tố môi trường kinh doanh, yếu tố nguồn 
cung điện và dịch vụ công ích về cung cấp 
điện là quan trọng bậc nhất đang tác động 
tiêu cực đến việc khai thác năng lực và hiệu 
quả sản xuất của doanh nghiệp. Cần phối 
hợp các nỗ lực để tháo gỡ những nút thắt 
cổ chai về cơ sở hạ tầng với mục tiêu không 
chỉ đáp ứng đủ mà còn tốt hơn những gì nhà 
đầu tư hằng mong đợi. Cụ thể hơn, khuyến 
nghị này nên được áp dụng trong việc cung 
cấp cơ sở hạ tầng bên ngoài các khu công 
nghiệp vì đây là yếu tố cũng góp phần tạo ra 
tác động lan tỏa tích cực trong nền kinh tế, ở 
đây cơ sở hạ tầng có thể được hỗ trợ thông 
qua hệ thống giao thông vận tải và hạ tầng 
viễn thông (ví dụ như hệ thống điện thoại, 
đường bộ và hệ thống cảng biển). Việt Nam 
cũng cần phải củng cố hơn nữa môi trường 
pháp lý điều tiết hoạt động kinh doanh bằng 
cách hợp lý hóa các thủ tục giấy tờ chưa 
minh bạch rõ ràng và còn gây khó khăn cho 
doanh nghiệp. Nhà đầu tư cũng chỉ ra rằng 
thời gian cần thiết để bắt đầu hoạt động 
kinh doanh vẫn còn khá dài; các nhà hoạch 
định chính sách vì thế cần tiếp tục và liên 
tục cố gắng để rút ngắn thời gian đầu tư này 
trên cơ sở phối hợp với nhiều bộ ngành và 
các cơ quan công quyền khác nhau. 

 Đánh giá khung ưu đãi đầu tư và chính 
sách áp dụng cho các khu công nghiệp: 
Cần đánh giá và hợp lý hóa khung ưu đãi hiện 
hành và đánh giá các lợi ích kinh tế đạt được 
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khi những ưu đãi đầu tư được áp dụng với các 
đối tượng hưởng lợi là các DN có vốn ĐTNN. 
Đây là việc làm rất quan trọng nhất là trong 
bối cảnh các đối tượng doanh nghiệp này 
đang hoạt động trong các ngành chế biến 
chế tạo với giá trị gia tăng tiềm năng là cao 
và định hướng nặng về xuất khẩu. Điều đặc 
biệt quan trọng ở đây là phải có các động thái 
chính sách để đảm bảo rằng hoạt động đầu 
tư trực tiếp nước ngoài đáp ứng đầy đủ, đúng 
mục tiêu và kế hoạch đề ra. Tác nghiệp chính 
sách ở đây cũng giúp hiểu hơn lý do và tìm ra 
biện pháp rút ngắn khoảng cách đã và đang 
tồn tại giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện 
của đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khích lệ và 
thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong các 
ngành/lĩnh vực công nghệ cao đồng thời với 
lượng giá trị gia tăng lớn bằng cách áp dụng 
một hệ thống ưu đãi chuyên biệt có thể góp 
phần nâng cao hơn vai trò của các khu công 
nghiệp, cụ thể hơn là thông qua hiệu ứng 
trình diễn, các khu công nghiệp này có thể sẽ 
giúp ích cho các doanh nghiệp trong nước.  

 Phát triển công nghiệp phụ trợ để làm 
đối trọng với các hoạt động vốn là lãnh 
địa của DN có vốn ĐTNN: Mặc dù sự có mặt 
của đầu tư nước ngoài đã có tác động tích 
cực trong nền kinh tế Việt Nam, nhiều phân 
khúc DN có vốn ĐTNN dường như đang hoạt 
động trong các ngành vốn là lãnh địa của họ. 
Hiện tượng này sẽ còn gia tăng khi các khu 
công nghiệp đang trở nên phổ biến hơn ở 
khắp các tỉnh thành ở Việt Nam. Trong khi 
đó, đa phần doanh nghiệp trong nước chưa 
thể sẵn sàng hòa nhập với các chuỗi giá trị 
gia tăng toàn cầu của các DN có vốn ĐTNN, 
đặc biệt là của các công ty xuyên quốc gia. Vì 
vậy nên ban hành và thực thi các chính sách 
cụ thể và áp dụng các ưu đãi có mục tiêu 
trong khuôn khổ cho phép của các quy định 
thương mại quốc tế để xúc tiến các ngành 
công nghiệp phụ trợ trong nước. Về mặt này, 
các nỗ lực xúc tiến đầu tư hướng đến cả hai 
nhóm nhà đầu tư trong và ngoài nước cần 
tập trung thu hút nhiều ngành công nghiệp 
phụ trợ đến Việt Nam để cố gắng tạo điều 
kiện phát triển nhiều hơn nữa hoạt động 
thầu phụ công nghiệp cũng như tăng hàm 
lượng nội địa trong hoạt động của DN có 
vốn ĐTNN. 

 Hỗ trợ nhiều liên doanh hơn nữa: Một 
phương thức trực tiếp đảm bảo chắc chắn 
rằng ngành công nghiệp nội địa của Việt 
Nam được hỗ trợ đầy đủ rồi từ đó có thể hoạt 
động song hành cùng các DN có vốn ĐTNN 
là nâng cao biện pháp hỗ trợ các hợp đồng 
liên doanh giữa DN có vốn ĐTNN và doanh 
nghiệp và/hoặc nhà đầu tư trong nước. Qua 
phương thức chú trọng chính sách như vậy, 
doanh nghiệp trong nước chắc hẳn sẽ có 
thể liên kết và tiếp thu những lợi ích kinh 
tế của hoạt động đầu tư nước ngoài. Các nỗ 
lực xúc tiến đầu tư của các bộ ban ngành 
ở Việt Nam cần được kèm theo là các danh 
mục đề xuất đầu tư dự án liên doanh có 
tính khả thi và đã được các hiệp hội doanh 
nghiệp liên quan xem xét chặt chẽ cũng 
như đảm bảo hài hòa với điều kiện tự nhiên 
và các yếu tố được thiên nhiên ban tặng của 
Việt Nam.

 Hướng vào đầu tư trực tiếp nước ngoài 
thông qua phương thức Mua lại và Sát 
nhập (M&A): Đánh giá chi phí và lợi ích của 
hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào Việt Nam thông qua con đường 
Mua lại và Sát nhập tốt nhất nên được tiến 
hành cho từng dự án riêng lẻ – việc đánh 
giá này sẽ cần sử dụng rộng rãi những công 
cụ hiện có, trong đó có cả các công cụ của 
UNIDO, để sử dụng cho việc phân tích dự án 
và phân tích mức độ khả thi công nghiệp. Về 
góc độ chính sách, cần lưu ý rằng dòng vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất diễn 
ra trên quy mô toàn cầu được thực hiện 
thông qua hình thức Mua lại và Sát nhập và 
nếu Việt Nam mong muốn tiếp tục là một 
địa điểm hấp dẫn với đầu tư trực tiếp nước 
ngoài thì Việt Nam cần có khả năng tiếp cận 
thị trường đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 
cách thực thi các chính sách phù hợp và 
đầy đủ. Tuy nhiên cần lưu ý rằng mục tiêu ở 
đây không hẳn là phương thức ổn định đầu 
tư thuần túy là yếu tố giúp dự báo mức độ 
tác động lan tỏa tích cực, mà chính sự cam 
kết của nhà đầu tư nước ngoài về chuyển 
giao công nghệ và đầu tư cho tay nghề lao 
động trong các doanh nghiệp mới thực sự 
là những gì Việt Nam cần đạt được. 
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Khung chính sách và các động thái chính sách 
tốt có thể giúp gia tăng và đảm bảo tác động 
kinh tế tích cực bền vững của các loại hình đầu 
tư khác nhau trong nền kinh tế của nước nhận 
đầu tư với điều kiện là các nhà hoạch định chính 
sách có thể tiếp cận cơ sở thông tin mang tính 
phù hợp, chuẩn xác và toàn diện. Việt Nam từ 
lâu đã thừa nhận tầm quan trọng của các biện 
pháp giám sát các dòng và xu hướng đầu tư 
trong nền kinh tế cũng như khả năng đánh 
giá hiệu suất đầu tư và xác định tác động của 
các loại hình đầu tư lên các chỉ số kinh tế trọng 
điểm của cả nước. Báo cáo Đầu tư Công nghiệp 
Việt Nam 2011, và Khảo sát Đầu tư Công nghiệp 
2011 của UNIDO và Hệ thống Theo dõi Đầu 
tư Việt Nam đã góp phần giúp củng cố quan 
điểm nói trên và lập trường chính sách dựa trên 
cơ sở là “ý kiến tập thể” của gần 1.500 doanh 
nghiệp trong cả nước. Với những kết quả rút 
ra từ Khảo sát và các khuyến nghị được trình 
bày trong Báo cáo cũng như việc sử dụng Hệ 
thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam (đặt tại đường 
dẫn “http://investment.unido.org/imp/”) UNIDO 
hy vọng khởi động quá trình thực hiện những 
khảo sát đầu tư công nghiệp kế tiếp được tiến 
hành nhằm tiếp tục cập nhật thông tin và cơ 
sở dữ liệu sẵn có phục vụ quá trình hoạch định 
chính sách với nền tảng đầu vào là các thông tin 
thực chứng. Việc sẵn có các thông tin cập nhật 
sẽ hỗ trợ quá trình xây dựng sự đồng thuận giữa 
các nhóm đối tượng liên quan ở Việt Nam; quá 
trình này cần được tiến hành liên tục và theo 
cách năng động nếu như mục tiêu của nó là 
dẫn dắt những thay đổi cần thiết. Quá trình 
hoạch định chính sách dựa trên nền tảng thông 
tin thực chứng thu thập từ khu vực kinh tế tư 
nhân sẽ mang ý nghĩa lớn lao hơn và sẽ tạo ra 
chu trình đặc biệt, mà ở đó hiệu quả chính sách 
được đánh giá trên cơ sở thông tin phản hồi của 
các doanh nghiệp thu thập bằng cách tiến hành 
các khảo sát tiếp theo hoặc phản hồi trực tiếp 
của doanh nghiệp trong Hệ thống Theo dõi Đầu 
tư. Quá trình này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư cũng như Cục ĐTNN trong các 
vai trò điều phối tương ứng nhằm tăng tốc các 
dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, và cụ thể 
hơn là bảo toàn những dòng vốn và bí quyết 
quản lý và công nghệ vô cùng cần thiết đối với 
Việt Nam bằng cách định hướng vào một tập 

hợp thành công với tỉ lệ cân đối các nhóm nhà 
đầu tư thay vì chỉ hướng vào một nhóm nhà đầu 
tư cụ thể nào đó. 

Quá trình này cũng cần tạo dựng các yếu tố 
nền tảng cho hiệu ứng cùng chiều để huy động 
nhiều hơn nữa hoạt động đầu tư trực tiếp trong 
nước và đảm bảo rằng các lợi ích kinh tế sẽ diễn 
ra trên quy mô phổ biến hơn nữa ở Việt Nam. 
Mục tiêu này được xác thực qua các kết quả trình 
bày trong Báo cáo, từ đây chỉ ra yêu cầu phải tiếp 
tục khuyến khích các ngành/lĩnh vực kinh tế và 
doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất và 
kinh doanh hơn nữa nhằm tạo nhiều cơ hội việc 
làm hơn nữa cũng như thành công trong việc 
tăng năng suất. Cần nhiều chương trình hơn nữa 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước vượt qua 
những rào cản kỹ thuật và năng lực để dần trở 
thành thành viên đầy đủ trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu và giới thiệu họ với vai trò là các đối tác 
uy tín trong các liên doanh. 

Việc xúc tiến và thiết lập những chính sách thuận 
lợi tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước 
ngoài không nên theo hướng đối ngược với các 
nỗ lực xúc tiến đầu tư trực tiếp trong nước. Nói 
cách khác cả hai mục đích đều cần được theo 
đuổi và thực hiện đồng thời với điều kiện là việc 
phân tách mà xưa nay vẫn thường tồn tại giữa 
phát triển doanh nghiệp trong nước và thu hút 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nên được thay 
thế bằng một chính sách mang tính phối kết hợp 
và một khung thể chế hài hòa để hai quá trình 
này củng cố hỗ trợ lẫn nhau.
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Chương 1: Giới thiệu
Báo cáo Đầu tư                  
Công nghiệp Việt 
Nam 2011 của UNIDO

Báo Cáo Đầu Tư CôNG NGHiệp             
ViệT NaM 2011 Của uNiDo 

Báo cáo Đầu tư Công nghiệp 2011 của UNIDO chủ 
yếu nhằm đóng góp vào quá trình thảo luận về tác 
động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 
nền kinh tế Việt Nam và chứng minh ý nghĩa của 
đầu tư trực tiếp nước ngoài lên phát triển công 
nghiệp. Báo cáo này ra đời đúng lúc ngay sau một 
ấn phẩm quan trọng khác của UNIDO là Báo cáo 
Cạnh tranh Công nghiệp Việt Nam 2011 được Bộ 
Công Thương công bố tháng 12 năm 2011. Báo 
cáo Cạnh tranh Công nghiệp đã đưa ra bối cảnh 
quan trọng cho báo cáo này ở chỗ nó đã tái khẳng 
định rằng công nghiệp hóa là cốt lõi của triển 
vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, rằng nâng 
cao hiệu quả công nghiệp dựa trên nền tảng một 
ngành chế biến chế tạo mang tính cạnh tranh là 
điều quan trọng nếu Việt Nam đặt mục tiêu trở 
thành một quốc gia thịnh vượng hơn và tạo nhiều 
công ăn việc làm hơn nữa, và tâm điểm của ngành 
chế biến chế tạo mang tính cạnh tranh đó chính là 
đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Mục tiêu của Báo cáo Đầu tư Công nghiệp là: 
(i) đóng góp vào quá trình đối thoại chính sách 
đang diễn ra hiện nay ở Việt Nam bằng cách đưa 
ra một khung lý thuyết giúp hiểu tốt hơn về tác 
động của hoạt động đầu tư trong nền kinh tế, 
mà chủ yếu là đầu tư từ các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài (FIE); (ii) khái quát cảm nhận 
của nhà đầu tư về môi trường đầu tư Việt Nam 
và điều kiện địa điểm đầu tư tại Việt Nam; và đưa 
ra một loạt khuyến nghị về xây dựng chính sách 
trên cơ sở phân tích dữ liệu thực chứng. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là yếu tố quan trọng 
dẫn dắt tăng trưởng kinh tế Việt Nam gần đây 
và là yếu tố không thể thiếu trong quá trình tự 
do hóa nền kinh tế, một quá trình nổi lên trong 

giai đoạn quá độ ra khỏi nền kinh tế mang nặng 
tính lập kế hoạch của Việt Nam và được khởi tạo 
gắn liền với cải cách Đổi Mới năm 1986. Việt Nam 
đã tiếp thu đường lối phát triển mang tính phối 
kết hợp (ví dụ Beresford 2001, Fforde và Vylder 
1996), thường được gọi là “kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa” (Le 2008), mang nặng 
đặc trưng của quá trình tự do hóa thương mại 
rõ rệt mà đỉnh điểm là việc Việt Nam gia nhập Tổ 
chức Thương mại Thế giới năm 2007. Chính quá 
trình cải cách kinh tế và tự do hóa thương mại đó 
đang trở thành mối quan tâm chủ yếu đối với các 
nhà hoạch định chính sách của Việt Nam. Trên 
thực tế, vấn đề nổi bật trong toàn bộ quá trình 
đối thoại chính sách đang diễn ra chính là đánh 
giá vai trò của tự do hóa thương mại đối với hoạt 
động tái cơ cấu kinh tế hiệu quả cũng như tác 
động tiếp theo của chính sách tự do hóa đầu tư 
nước ngoài đang diễn ra mạnh mẽ và rất thành 
công. Trong bối cảnh này, Báo cáo tìm cách góp 
phần đánh giá tác động kinh tế vi mô của hoạt 
động đầu tư đối với ngành công nghiệp, chủ yếu 
là ngành chế biến chế tạo.
 
Báo cáo trình bày các kết quả chính của Khảo 
sát Đầu tư Công nghiệp Việt Nam của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư (MPI) và UNIDO, được UNIDO 
hợp tác với Cục Đầu tư Nước ngoài (FIA) trực 
thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và Tổng 
cục Thống kê (GSO) tiến hành trong khuôn khổ 
Dự án của MPI-VCCI-UNIDO có tên là “Hệ thống 
Theo dõi Đầu tư và Phát triển nhà Cung cấp tại 
Việt Nam – Giai đoạn I” bắt đầu năm 20091. Báo 
cáo là phần tiếp nối và được xây dựng trên cơ 
sở hoạt động Khảo sát thu thập dữ liệu quy mô 
rộng diễn ra trong vòng bốn tháng từ cuối năm 
2010 đến đầu năm 2011 tại 1493 doanh nghiệp 
công nghiệp trong nước và doanh nghiệp công 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành 
chế biến chế tạo, xây dựng và dịch vụ công ích 
trên phạm vi 9 tỉnh của Việt Nam gồm Bà Rịa-

1    Kết quả mà dự án này đạt được là một bộ phận không thể tách 
rời của Kế hoạch Một Liên Hợp Quốc 2006-2011 (One UN Plan) 
và do Quỹ Kế hoạch Chung II của Liên Hơp Quốc tài trợ. Dự 
án này góp phần đạt được Kết quả 1.18.1 của Kế hoạch Chung 
“Năng lực đánh giá và xây dựng chính sách đầu tư được tăng 
cường ở cấp quốc gia” dẫn tới việc đạt được Kết quả Đầu ra 1.18 
“Môi trường đầu tư được cải thiện”, thuộc Kết quả Mục tiêu 1 
“Các chính sách, kế hoạch và các luật về phát triển kinh tế và 
xã hội đều hỗ trợ việc tăng trưởng mang tính công bằng và 
toàn diện và tuân thủ các giá trị và mục tiêu của Tuyên ngôn 
Thiên niên kỷ cùng những hiệp định và công ước quốc tế liên 
quan khác”.
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Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh 
Phúc, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và thành phố 
Hồ Chí Minh (TPHCM). Báo cáo được các cán bộ 
và chuyên gia của UNIDO hợp tác với các quan 
chức cao cấp của chính phủ Việt Nam và các tư 
vấn quốc gia thực hiện. 

Bối CảNH

Trước bối cảnh những điều kiện kinh tế quốc tế 
mới nổi, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt 
với một loạt các vấn đề kinh tế ở tầm vi mô và vĩ 
mô. Chính sách thặt chặt tiền tệ mà chính phủ Việt 
Nam đang áp dụng nhằm đối phó với tình trạng 
lạm phát cao đã khiến tiêu dùng yếu đi, giảm tăng 
trưởng đầu tư tư nhân và hệ quả là tăng trưởng 
GDP thực dự tính chậm lại chỉ còn ở mức 6% năm 
2011. Dự kiến năm 2012 nền kinh tế toàn cầu còn 
suy giảm, tiếp tục tạo sức ép đến tăng trưởng kinh 
tế Việt Nam, nhưng đến năm 2013 với các điều 
kiện kinh tế quốc tế được kỳ vọng là sáng sủa hơn 
sẽ mở đường cho Việt Nam đạt được mức tăng 
trưởng hàng năm mạnh mẽ là 7,5% trong giai 
đoạn 2013-162, và thâm hụt thương mại dự kiến 
sẽ được cải thiện nhờ kết quả của xu hướng tăng 
doanh thu xuất khẩu phần nào bù đắp cho việc 
tăng chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu và máy 
móc.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách Việt 
Nam khá thận trọng, khi các nhà đầu tư nước 
ngoài nhìn nhận quá trình hoạch định chính sách 
còn mơ hồ, song hành với lạm phát cao và đồng 
tiền giảm giá có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý 
của họ. Để đảm bảo đầu tư nước ngoài vẫn đảm 
đương vai trò chính dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, 
Việt Nam cần tiếp tục đảm bảo những yếu tố nền 
tảng kinh tế vĩ mô đi đúng hướng và nền kinh tế 
có thể đón nhận những cơ hội nổi lên khi điều 
kiện kinh tế toàn cầu được cải thiện. Cũng phải 
thừa nhận rằng nhà đầu tư có thể cảm thấy chán 
nản trước những khó khăn của kinh tế Việt Nam 
hiện tại nói chung, cụ thể hơn, là những khó khăn 
mà nhiều doanh nghiệp nhà nước (SOE) đang 
phải đương đầu; đây cũng là vấn đề chính khiến 
các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam phải 
đau đầu. Nhiệm vụ ổn định kinh tế của các nhà 
hoạch định chính sách vì vậy càng trở nên khó 
khăn hơn khi môi trường kinh tế toàn cầu chứa 
đựng nhiều yếu tố khó đoán định và lòng tin của 

2   Economic Intelligence Unit (2011).

nhà đầu tư nước ngoài bị suy giảm3. Vì vậy sức ép 
đối với họ chính là việc làm thế nào có thể đưa 
ra những quyết sách đúng đắn nhất chèo lái nền 
kinh tế theo đúng đường lối tăng trưởng cao đồng 
thời đảm bảo tính bền vững. Thực tế cho thấy nền 
kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều bước 
ngoặt: Việt Nam cần phải và quyết tâm đạt đến vị 
thế là quốc gia có mức thu nhập trung bình cao 
hơn nữa. Việt Nam cũng nhận thấy đang chuyển 
dịch từ một nước nhận viện trợ phát triển dần trở 
thành nhà đầu tư và nền kinh tế quan trọng trong 
khu vực.

Tóm lại, quá trình thảo luận chính sách hiện nay 
xoay quanh những vấn đề chính sau:

i.      Đâu là cách thức để đạt đến sự ổn định về kinh 
tế, chứ không chỉ đơn thuần là tăng trưởng 
trong bối cảnh kinh tế biến động do tác động 
của các yếu tố bên trong và bên ngoài? Có sự 
đồng thuận quan trọng và quyết sách là phải 
đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững (và về 
bản chất không chỉ là tăng trưởng kinh tế) và 
nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp. 
Cụ thể hơn, những câu hỏi quan trọng được 
đưa ra là làm cách nào để xây dựng một nền 
kinh tế và nền công nghiệp mang tính cạnh 
tranh và đổi mới nhiều hơn nữa. Cần tìm hiểu 
rõ hơn nguồn lực tạo ra tính cạnh tranh công 
nghiệp của Việt Nam và các chính sách cần có 
để củng cố và cải thiện những nguồn lực đó4;

ii.    Kể từ khi cải cách kinh tế bắt đầu, tác động 
chủ yếu của quá trình tự do hóa là việc gia 
tăng các dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vào Việt Nam5. Từ đây xuất hiện những kỳ 
vọng quan trọng mang nặng tính giả định và/
hoặc các quan niệm cho rằng đầu tư trực tiếp 
nước ngoài ở Việt Nam là một yếu tố tích cực 
quyết định và định hướng cho cạnh tranh 
công nghiệp. Do vậy cần thiết phải đánh giá 
liên tục các phương cách đảm bảo thu hút 

3    Ví dụ, các cơ quan chính phủ đã cảnh báo thách thức lớn 
nhất của Việt Nam trong vài năm tới là đảm bảo cung cấp đủ 
điện. Ngoài ra, các thách thức pháp lý quốc tế gần đây xung 
quanh các khoản nợ lớn của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy 
(Vinashin) có thể khiến cho việc bảo toàn cảm nhận của giới 
kinh doanh trở nên khó khăn gấp bội.

4    Chi tiết thảo luận xem Báo cáo Cạnh tranh Công nghiệp Việt 
Nam 2011 của UNIDO.

5    Gia nhập WTO đã làm thay đổi “nguyên tắc của cuộc chơi”. Nền 
kinh tế Việt Nam được hưởng lợi từ việc thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài có giá trị cùng với việc đầu tư đến các quốc gia khác 
như Lào, Cam pu chia.
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mới và mở rộng đầu tư trực tiếp và nâng cao 
tác động phát triển của nó trong nền kinh 
tế về cả hai phương diện, phát triển công 
nghiệp và tính cạnh tranh công nghiệp được 
nâng cao. 

Một cách khái quát, quan điểm đồng thuận cho 
rằng năm 2012 là một năm chuyển đổi quan 
trọng của Việt Nam trong quá trình thực hiện 
kế hoạch cải cách nền kinh tế của mình. yêu cầu 
ngày càng lớn về đánh giá tác động của đầu tư 
trực tiếp nước ngoài trong nền kinh tế để hiểu 
rõ hơn đâu là khả năng cạnh tranh công nghiệp 
của Việt Nam và làm thế nào để ban hành và 
triển khai tốt nhất các chính sách hỗ trợ khả 
năng cạnh tranh đó đồng nghĩa với việc phải 
khẩn trương thu thập dữ liệu thực tế ở cấp độ 
doanh nghiệp từ các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư trong và ngoài nước6. Báo cáo Đầu tư Công 
nghiệp 2011 của UNIDO vì vậy là một ấn phẩm ra 
đời đúng lúc hướng đến việc cung cấp các bằng 
chứng, phân tích và khuyến nghị cần thiết hỗ trợ 
các nhà hoạch định chính sách trong quá trình 
cải cách kinh tế đang diễn ra. 

pHạM Vi Báo Cáo

Chặng đường tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng 
của Việt Nam trong thập kỷ vừa qua phần nào 
cũng là kết quả của hoạt động đầu tư trực tiếp 
nước ngoài mạnh mẽ7. Vì thế không có gì ngạc 
nhiên khi Việt Nam tìm cách tận dụng các đầu 
vào đáng kể mà đầu tư trực tiếp nước ngoài có 
thể mang lại để cấu thành động lực thúc đẩy phát 
triển kinh tế của mình và cạnh tranh với các nền 
kinh tế khác trên con đường phát triển dựa vào 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cũng như các quốc 
gia mới nổi và đang phát triển khác, Việt Nam 
cũng thể hiện những kỳ vọng mang nặng tính giả 

6    Đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình thực hiện Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2011-2020 
và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 2011-2015 của Việt Nam.

7    Xem phần của Anh và những tác giả khác (2006) để có cái nhìn 
toàn diện về tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam. Nguyen Phi Lan (2006) nghiên cứu về 
mối liên hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh 
tế Việt Nam đã chỉ ra liên kết 2 chiều giữa hai yếu tố này và đây 
là hai  yếu tố quan trọng mang tính quyết định lẫn nhau. Ngoc 
và Ramstetter (2006) cho rằng có mối quan hệ tương quan tỉ lệ 
thuận giữa hai yếu tố sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia 
(MNC) và tăng trưởng theo đầu người. Sự hiện diện của các tập 
đoàn đa quốc gia cũng được coi là có tính quyết định đến yếu 
tố đồng quy của tăng trưởng theo đầu người tại các Tỉnh/thành 
phố ở Việt Nam.

định rõ rệt từ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tích cực 
xúc tiến các dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài, cụ 
thể là các dòng từ những nước phát triển với trình 
độ công nghệ cao tỏ ra vô cùng quan trọng để 
giúp các quốc gia đạt đến trình độ phát triển kinh 
tế nhất định. Việc xúc tiến này còn được khích 
lệ bởi kèm theo các dòng đầu tư trực tiếp nước 
ngoài là những lợi ích được ưa chuộng dự báo sẽ 
dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. Những lợi 
ích được ưa chuộng không chỉ dừng ở những nội 
dung dưới đây: 
 
 Cung cấp các nguồn vốn mới rất cần cho một 

nền kinh tế như của Việt Nam để có thể tạo 
bước nhảy vọt, nhanh chóng tiến đến giai 
đoạn phát triển kế tiếp; 

 Nâng cao năng lực công nghiệp và xuất khẩu 
thông qua việc chuyển giao các công nghệ 
mới và thân thiện với môi trường; 

 Tạo ra các công ăn việc làm gắn liền với việc 
phát triển nguồn nhân lực; 

 Liên tục xây dựng ý thức cải thiện và nâng cấp 
môi trường đầu tư và kinh doanh kể cả việc 
xây dựng những thực tiễn tốt về trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp (CSR); 

 Phát triển những yếu tố bên ngoài tích cực 
mà người ta thường kỳ vọng là sẽ giúp nâng 
cao năng suất lao động trong khu vực trong 
nước và cải thiện ngân sách nhà nước bằng 
cách tăng nguồn thu thuế và cân đối cán cân 
vĩ mô. 

Những lợi ích được kỳ vọng này là vô cùng quan 
trọng đối với Việt Nam vì chúng là những đối chuẩn 
giúp đánh giá chính sách thu hút đầu tư trực tiếp 
nước ngoài đã đạt đến mục tiêu ở mức nào cũng 
như hiểu rõ và dự đoán tác động của đầu tư trực 
tiếp nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam8. Các 
yếu tố bên ngoài tích cực có thể đạt được qua các 
kênh khác nhau như phổ biến và chuyển giao công 
nghệ từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

8    Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước ngoài còn được coi là yếu tố định 
hướng cải thiện chất lượng đầu tư trong nước và đưa các doanh 
nghiệp trong nước tham gia vào mạng lưới sản xuất quy mô 
quốc tế và khu vực. Cùng với các luồng đầu tư trực tiếp nước 
ngoài lớn vào Việt Nam và các tiến bộ kinh tế liên quan, Việt Nam 
đã trở thành hình mẫu xuất sắc cho những quốc gia muốn khai 
thác tác động có thể của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến nước 
nhận đầu tư.
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ngoài (FIE) cho các đối tác trong nước (còn gọi là 
hiệu ứng lan tỏa); liên kết ngược và xuôi chiều; và 
thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường nội địa về lâu 
dài. 

Các lợi ích được kỳ vọng từ hoạt động đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đầu tư trực tiếp nước ngoài 
trong nền kinh tế Việt Nam còn bị hạn chế và 
giảm trừ do những thiếu sót đã được nhìn nhận. 
Nhận định về thiếu sót nói chung bao gồm:

 Sự khác biệt giữa vốn đăng ký và vốn thực 
hiện cùng với những hệ lụy trong nền kinh 
tế. Vì vậy cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến 
sự khác biệt này cũng như tìm cách thu hẹp 
khoảng khác biệt;

 Quá trình chuyển giao công nghệ còn bị 
nhìn nhận là chậm và không đáp ứng đúng 
mục tiêu và tựu trung là không hỗ trợ hiệu 
ứng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
Cần khẩn trương tìm hiểu xác định những 
yếu tố quyết định và những yếu tố tham dự 
vào quá trình này;

 Đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể kéo theo 
các hoạt động đáng tiếc về chuyển giá. Vậy 
đâu là những dấu hiệu của tình trạng này tiếp 
theo việc gia tăng hoạt động đầu tư? 

 Trong nhiều năm có những lĩnh vực dư thừa 
đầu tư lại tiếp nhận thêm đầu tư trực tiếp 
nước ngoài trong khi một số lĩnh vực khác cần 
thì không được đầu tư (ví dụ lĩnh vực nông 
nghiệp, cơ sở hạ tầng và công nghệ cao). ở 
đây cần xác định các yếu tố cụ thể về ngành/
lĩnh vực nào tạo ra sức hấp dẫn đối với đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam?

 Có xu hướng rõ rệt về cạnh tranh xúc tiến đầu 
tư trong nước, trên thực tế là giữa các cơ quan 
xúc tiến đầu tư cấp tỉnh để thu hút cùng một số 
nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện tượng 
này có lẽ mang tính bất lợi hơn là hỗ trợ Việt 
Nam trong việc đạt được các mục tiêu kinh tế 
dài hạn. Những dữ liệu thực chứng chỉ ra kết 
quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài (FIE) tại các tỉnh như thế nào? 

Vì vậy, mục tiêu chính của Báo cáo này là làm rõ 
tác động đầu tư của các nhóm đầu tư với nguồn 
gốc khác nhau, gồm nhóm doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài (FIE), nhóm doanh nghiệp nhà 

nước (SOE) hay nhóm doanh nghiệp tư nhân/
doanh nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước (PE, 
NSOE)9, và đánh giá những bài học/khuyến nghị 
sẽ cần đúc kết về phát triển kinh tế của Việt Nam. 
Việc phân tích dữ liệu Khảo sát Đầu tư trong Báo 
cáo đề cập đến một số vấn đề quan ngại chính 
của các cơ quan hữu quan/các nhóm lợi ích quốc 
gia trong quá trình tìm cách hiểu rõ hơn về tác 
động đầu tư và cảm nhận của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước về môi trường kinh doanh 
và môi trường hoạt động hiện nay ở Việt Nam. 
Tác động của đầu tư được phân tích về các khía 
cạnh như đóng góp của đầu tư trong việc hình 
thành kỹ năng và tạo công ăn việc làm; trong đầu 
ra và năng suất công nghiệp, và gia tăng hiệu quả 
kỹ thuật (cũng như qua việc hình thành các liên 
kết ngược và xuôi chiều); và trong việc xây dựng 
năng lực thương mại và hội nhập của Việt Nam 
trên các thị trường quốc tế. Báo cáo còn cố gắng 
đóng góp vào đối thoại đang diễn ra về chủ đề 
đo lường mức vốn thực hiện trong các dự án đầu 
tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam cũng như chỉ 
ra mức đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài 
trong việc nâng cao năng lực công nghiệp và 
xuất khẩu, tạo việc làm gắn liền phát triển nguồn 
nhân lực, sự xuất hiện các yếu tố bên ngoài tích 
cực và tác động đến năng lực thương mại. Báo 
cáo còn có tầm quan trọng hơn nữa trong bối 
cảnh các chính sách của Chính phủ Việt Nam 
luôn nhắc đến sự cần thiết phải hiểu hơn về tác 
động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nền 
kinh tế và củng cố liên kết với các doanh nghiệp 
trong nước và thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa 
trong một số lĩnh vực mục tiêu chọn lọc10.  

Báo cáo được thiết kế gồm 5 Chương như sau:

 Chương 1 giới thiệu về Báo cáo. 

 Chương 2 nói về bối cảnh và đặc điểm của 
hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Chương 2.1 
giới thiệu bối cảnh chung của Báo cáo dựa 
trên nền dữ liệu thực chứng kèm theo phần 
khái quát về các xu hướng đầu tư trực tiếp 

9    Thuật ngữ doanh nghiệp tư nhân (PEs) và doanh nghiệp 
không thuộc sở hữu nhà nước (NSOEs) được dùng như nhau 
trong toàn bộ Báo cáo để nói về doanh nghiệp trong nước 
thuộc sở hữu tư nhân.

10    Chính sách của chính phủ là nâng cao chất lượng và hiệu quả 
của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài phù hợp với Chiến 
lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2011-2020 và ưu tiên các dự 
án áp dụng công nghệ tiên tiến nhất và thân thiện với môi 
trường.
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nước ngoài và các nghiên cứu thực chứng liên 
quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt 
Nam; và Chương 2.2 giới thiệu về mẫu Khảo 
sát và một vài chỉ số khái quát về tác động của 
đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.

 Chương 3 là cốt lõi của Báo cáo, chương này 
phân tích tổng hợp và phân tích cụ thể về tác 
động của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt 
Nam. Chương này gồm 4 chương nhỏ: Chương 
3.1 nói về tác động của đầu tư trực tiếp nước 
ngoài trong tạo việc làm và hình thành kỹ 
năng; Chương 3.2 nói về tác động của đầu 
tư trực tiếp nước ngoài đến các xu thế ngoại 
thương và hội nhập kinh tế quốc tế; Chương 
3.3 nói về các khía cạnh của năng suất và hiệu 
quả kỹ thuật và phân tích hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở 9 
tỉnh; Chương 3.4 nói về hiệu ứng lan tỏa của 
đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất và 
tăng trưởng của các doanh nghiệp trong nước. 

 Chương 4 phân tích các yếu tố điều kiện môi 
trường đầu tư ở Việt Nam: Chương 4.1 trình 
bày về môi trường kinh doanh và các dịch 
vụ hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; 
và Chương 4.2 xem xét các xu hướng đầu tư 
nước ngoài trong các khu công nghiệp.

 Chương 5 kết thúc Báo cáo bằng cách tóm 
tắt các kết luận và khuyến nghị chính sách 
chủ yếu.
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Chương 2:

Cơ sở và đặc điểm 
đầu tư tại Việt Nam  
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Chương 2.1: 
Cơ sở thực tiễn của          
báo cáo 

Giới THiệu

Chương này thảo luận về nền tảng chung cho các 
hoạt động đầu tư ở Việt Nam những năm gần đây 
trong đó chú trọng đặc biệt vào đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI). Nội dung sẽ bao gồm các thay 
đổi môi trường kinh tế vĩ mô tại Việt Nam và sự 
cải thiện của các chính sách liên quan tới đầu tư 
nước ngoài, từ đó đưa ra nhìn nhận tổng quát về 
sự đóng góp của FDI cho nền kinh tế, đồng thời 
trình bày một số kết quả nghiên cứu gần đây về 
FDI tại Việt Nam, phân tích các xu thế cũng như 
quá trình vận hành của FDI tại Việt Nam trong suốt 
hai thập kỷ qua.  

Kể từ khi bắt đầu Đổi Mới (Renovation)1 vào năm 
1986, Việt Nam đã cố gắng thúc đẩy chuyển đổi 
một cách mạnh mẽ và toàn diện nền kinh tế của 
mình. Quá trình này đã dẫn tới hàng loạt những 
thành tựu về kinh tế - xã hội. Tăng trưởng GDP 
thực luôn đạt mức cao, trung bình gần 7,1%/năm 
trong giai đoạn 1990-2010 và dẫn đến kết quả 
làm giảm tỷ lệ nghèo đói một cách nhanh chóng, 
từ 58,0% năm 1990 xuống còn 10,6% vào năm 
20102. GDP trên đầu người, tính theo thời giá, đã 
vượt 1.000USD vào năm 2010, cho phép Việt Nam 
đạt ngưỡng quốc gia có mức thu nhập trung bình 
thấp. Những chuyển biến này được tạo ra dựa 
trên ba trụ cột chính là: (i) Các cải cách hướng 
theo thị trường; (ii) Ổn định môi trường kinh tế vĩ 
mô; và (iii) Sự hội nhập tích cực của Việt Nam vào 
nền kinh tế của khu vực và thế giới. Hàng loạt các 
biện pháp được thực thi theo các mục tiêu chính 
sách này đã giúp mở rộng thêm đáng kể những 
cơ hội kinh tế của Việt Nam và thúc đẩy phát triển 
năng lực của quốc gia để hiện thực hóa các cơ 
hội này. 

1    Đổi Mới là tên gọi công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế bắt đầu tại Việt 
Nam năm 1986

2    Theo thước đo phần trăm số người có mức sống dưới mức một 
đô la một ngày

Đáng chú ý là cách thức hội nhập với nền kinh tế 
khu vực và toàn cầu của Việt Nam đã có những thay 
đổi cơ bản kể từ năm 2000. Trong những năm 1990 
mục tiêu chính của Việt Nam là đạt được quy chế 
tối huệ quốc (most favoured nation-MFN) trong 
thương mại và đầu tư với nhiều đối tác là các quốc 
gia và các vùng lãnh thổ khác. Việt Nam đã ký kết 
các hiệp định thương mại song phương với hơn 
90 trong tổng số 200 quốc gia có quan hệ thương 
mại với mình. Trong số đó, những thỏa thuận song 
phương quan trọng nhất được ký vào năm 1995 và 
2000 lần lượt với Liên minh châu Âu EU và Hoa Kỳ. 
Tuy nhiên trong giai đoạn 2000-2010 sự hội nhập 
của Việt Nam trở nên lệ thuộc nhiều hơn vào các 
Hiệp định Thương mại tự do (HĐTMTD). Xu hướng 
này xuất hiện chủ yếu do việc gia nhập Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Khu vực Mậu 
dịch tự do ASEAN AFTA năm 1995. Trong khuôn khổ 
ASEAN, Việt Nam đã ký rất nhiều hiệp định thương 
mại tự do đa phương, chẳng hạn như HĐTMTD 
ASEAN-Trung Quốc, HĐTMTD ASEAN-Hàn Quốc, 
HĐTMTD ASEAN-Úc-Niu Di Lân, Quan hệ Đối tác 
kinh tế toàn diện Nhật-ASEAN và HĐTMTD ASEAN-
ấn Độ. Hiện tại Việt Nam đang xem xét và đàm 
phán thêm những HĐTMTD cả ở mức song phương 
và đa phương. Trong khi những hiệp định thương 
mại song phương ký những năm 1990 mới chỉ chú 
trọng đến cải thiện thâm nhập thị trường và phát 
triển năng lực thương mại quốc gia, thì trọng tâm 
của những hiệp định này kể từ năm 2000 đã quan 
tâm nhiều hơn đến việc thiết lập mối quan hệ hợp 
tác kinh tế toàn diện với các quốc gia khác, bao gồm 
thúc đẩy thương mại và đầu tư cũng như nâng cao 
năng lực hợp tác phát triển (Võ Trí Thành & Nguyễn 
Ánh Dương 2010a).

Cùng với những định hướng chính sách đã giúp 
đẩy nhanh tiến độ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 
tới nay vẫn chủ yếu dựa trên mở rộng thương 
mại và đầu tư, bao gồm nguồn vốn đầu tư trực 
tiếp từ nước ngoài (FDI). Thương mại đang được 
mở rộng dần dần, với tỉ số tổng giá trị xuất nhập 
khẩu trên GDP tăng từ 15% năm 1988 đến 66% 
1995, và 133% năm 2005 (Phạm Thị Hồng Hạnh & 
Nguyễn Đức Thịnh 2009), và gần đây đã lên đến 
gần 152% vào năm 2010. Nguồn vốn trực tiếp từ 
nước ngoài đã tăng nhanh đột biến, đặc biệt từ 
năm 2000. Quan trọng hơn, dù trong vài thập kỷ 
qua Việt Nam đã có những cố gắng hội nhập kinh 
tế thế giới lúc nhanh lúc chậm, các nguồn vốn 
nước ngoài và thương mại luôn có xu hướng tăng 
nhanh khi có những nỗ lực hội nhập mạnh bạo 



37Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011

và toàn diện hơn. Đồng thời, những thành tựu 
kinh tế xã hội của Việt Nam đã được hỗ trợ tốt 
hơn nhờ xu hướng hoạt động tăng lên của các 
doanh nghiệp toàn cầu, tự do hóa thương mại 
và cải tiến công nghệ song song với sự mở rộng 
nhanh chóng của đầu tư xuyên quốc gia ở cấp 
độ toàn cầu.

Sự tăng nhanh các dòng vốn đầu tư nước ngoài 
vào Việt Nam những năm gần đây đã phản ánh 
những nỗ lực của nhà đầu tư nước ngoài tận 
dụng những cơ hội được mở rộng hoặc mới được 
mở ra nhờ sự tăng trưởng của Việt Nam. Khảo 
sát của Hội nghị của LHQ về thương mại và phát 
triển (UNCTAD 2009) chỉ ra rằng sức hấp dẫn của 
thị trường Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài 
dựa trên tăng trưởng của thị trường và điều kiện 
thâm nhập thị trường khu vực. Nói cách khác, 
Việt Nam đang phát triển nhanh bằng chính khả 
năng mình, đồng thời ngày càng hội nhập vào 
thị trường Đông Á năng động và rộng lớn hơn.

Môi TrườNG KiNH Tế Vĩ Mô

Kể từ sau Đổi Mới, những chính sách kinh tế của 
Việt Nam đã hướng tới đẩy mạnh tăng trưởng 
kinh tế, đồng thời đảm bảo tính ổn định của môi 
trường kinh tế vĩ mô. Những năm sau 2000 đã 
chứng kiến mục tiêu chính sách mang tầm vóc 
quan trọng hơn. Cho đến 2007, đã chứng kiến 
sự tăng trưởng GDP nhanh, đạt 8,4% năm 2005 

và 8,5% năm 2007 so với chỉ 6,9% năm 2001. Tuy 
nhiên, cho tới năm 2007, thành phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu dựa trên mở 
rộng đầu tư và tín dụng (Võ Trí Thành & Nguyễn 
Ánh Dương 2010). Ví dụ, tổng đầu tư theo thời 
giá hàng năm tăng thêm trung bình 15,2% mỗi 
năm trong giai đoạn 2000-2007, trong khi riêng 
tốc độ tăng vốn đầu tư trong năm 2007 đã là 
27%. Tương tự, tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 
mức trung bình 32,3% hàng năm trong giai đoạn 
2000-2007, với mức đỉnh điểm đạt gần 49,8% 
năm 2007. Đi kèm với sự phát triển này, lạm phát 
cũng tăng từ 0,8% năm 2001 lên tới gần 9,5% 
năm 2004, trước khi giảm nhiệt xuống 6,6% vào 
năm 2006. Hình 2.1 nêu ra một số xu hướng kinh 
tế xã hội giai đoạn 2001 đến 2009.

Năm 2007, sau khi gia nhập WTO, sức thu hút của 
Việt Nam với nhà đầu tư nước ngoài càng được cải 
thiện đáng kể nhờ những triển vọng phát triển. 
Nguồn vốn nước ngoài đổ vào tăng đã dẫn đến 
sự tăng đột biến dòng vốn đầu vào vốn đã được 
bắt đầu trước khi Việt Nam gia nhập WTO. Tuy 
nhiên, sau một thời gian ngắn với những kỳ vọng 
quá lạc quan trong nửa đầu năm 2007, Việt Nam 
đã nhận thấy rằng cần có nhìn nhận nghiêm túc 
hơn về tình hình kinh tế đáng lo ngại. Do trước 
đây chưa hề có những nguồn vốn nước ngoài 
lớn như thế này nên Việt Nam hiện phải đối mặt 
với những khó khăn do sự thiếu hợp lý trong các 
chính sách của mình đối với những khoản vốn 
đầu tư lớn. Cụ thể hơn, trong trường hợp nguồn 

Hình 2.1 Một số tiêu chí kinh tế vĩ mô chọn lọc
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vốn nước ngoài tăng đột biến mà Việt Nam vẫn 
giữ chế độ kiểm tra chỉ chấp nhận những thay 
đổi rất nhỏ về tỉ giá hối đoái nhằm đẩy mạnh 
tăng trưởng xuất khẩu, điều này đòi hỏi nguồn 
cung nội tệ lớn (VND) để mua ngoại tệ. Điều này 
dẫn đến sự gia tăng nhanh nguồn cung cấp tiền. 
Chỉ riêng năm 2007, nguồn tiền và những vật giá 
thay thế (M2) tăng tới gần 49,1% so với con số 
chỉ 29,7% của năm 2006 (Economist Intelligence 
Unit, 2011). Cùng trong giai đoạn này, Việt Nam 
dường như quá chú trọng về nền kinh tế quy 
mô lớn - thúc ép sáp nhập các tổng công ty để 
tạo thành tập đoàn doanh nghiệp lớn, trong khi 
không thể kiểm soát hiệu quả sự mở rộng đầu tư 
của các tập đoàn doanh nghiệp này.

Cùng với giá nhiên liệu và gạo tăng trên thị trường 
thế giới, và sức ép lạm phát kìm nén suốt thời gian 
dài tăng trưởng nhờ đầu tư và tín dụng, nguồn 
cung tiền khổng lồ này gây ra tình trạng hỗn loạn 
nghiêm trọng nền kinh tế vĩ mô. Lạm phát tăng 
nhanh đến mức hai con số chỉ trong vòng tám 
tháng đầu năm 2008, và đến tháng tám năm 2008 
lạm phát tính theo năm đã đạt mức đỉnh 28,3%; 
ngay cả sau khi khấu trừ giá thực phẩm nói chung, 
con số vẫn xấp xỉ ở 16,5% (Võ Trí Thành & Nguyễn 
Ánh Dương 2009). Cần phải có những biện pháp 
mạnh và toàn diện để kiểm soát lạm phát và ổn 
định tình hình kinh tế vĩ mô. Những giải pháp này 
được hình thành dưới dạng khung chính sách và 
đã được thực hiện từ năm 2008.

Trong quý thứ tư năm 2008, Việt Nam dần cảm 
nhận những hậu quả tiêu cực từ cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái kinh tế. 
Xuất khẩu tăng chậm, thậm chí giảm do các nhà 
nhập khẩu chính của Việt Nam, ví dụ như Hoa Kỳ 
và Nhật, hứng chịu suy thoái kinh tế, trong khi đó 
nỗi lo sợ về cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng 
tới các nhà đầu tư nước ngoài, khiến họ có xu 
hướng rút lui khỏi Việt Nam. Do vậy, Việt Nam đã 
điều chỉnh chính sách kinh tế hướng tới khuyến 
khích hoạt động kinh tế và đảm bảo an sinh xã 
hội (Xem Hộp 2.1). Hệ quả là mức tăng dư nợ 
tín dụng một lần nữa đạt 45,3% vào năm 2009, 
tuy nhiên tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ sụt 
giảm từ mức đỉnh của năm 2007 xuống 6,3% vào 
năm 2008, và 5,3% vào năm 2009.
Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu có dấu 
hiệu phục hồi. Tăng trưởng GDP trong năm đạt 
gần 6,8%, trong khi đó con số so sánh cùng kỳ 
năm trước thường có xu hướng tăng đều trong 

năm. Đây chủ yếu là hệ quả của cải thiện trong 
môi trường kinh doanh và đầu tư, và được thể 
hiện thông qua việc tăng chỉ số xếp hạng từ 
số 88 lên số 78 (trên tổng số 183 quốc gia xếp 
hạng) trong khu vực (Ngân hàng Thế giới WB và 

Hộp 2.1: Chính sách của Việt Nam trong 
bối cảnh suy thoái kinh tế năm 2008

Trước tình trạng suy thoái kinh tế, Chính 
phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 
30/2008/NQ-CP bao gồm những phương 
thức nhằm ngăn chặn khủng hoảng kinh tế:

 Chính sách tài chính: bao gồm giảm, 
miễn và cho hoãn thuế, gia thêm hạn trả 
nợ hoặc hoãn nợ, đồng thời tăng đầu tư 
cơ sở hạ tầng;

 Chính sách tiền tệ: cung cấp hỗ trợ lãi 
suất cho các doanh nghiệp và người vay 
(trị giá khoảng một tỷ USD); giảm giá 
danh nghĩa đồng Việt Nam (VND) trên 
USD nhằm khuyến khích xuất khẩu, hỗ 
trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp 
cận nguồn tín dụng, lãi suất chính sách 
giảm dần một cách thận trọng;

 An sinh xã hội: áp dụng bảo hiểm thất 
nghiệp từ mùng 1 tháng 1 năm 2009, đãi 
ngộ đặc biệt cho các đối tượng có hoàn 
cảnh khó khăn, người có thu nhập thấp, 
học sinh sinh viên và người đang tìm 
việc…,  và trợ cấp xã hội. Những chính 
sách xã hội này hướng tới cung cấp trợ 
cấp xã hội cơ bản, bằng tiền mặt và/ hoặc 
hiện vật cho những nhóm không đủ khả 
năng chi trả mức sống tối thiểu.

Gói kích thích kinh tế và an sinh xã hội năm 
2009 trị giá xấp xỉ 100,6 ngàn tỷ VND, bao 
gồm (i) trợ cấp lãi suất ngân hàng khoảng 10 
ngàn tỷ VND, (ii) đầu tư phát triển của Nhà 
nước khoảng 60,8 ngàn tỷ VND, (iii) giảm và 
miễn thuế khoảng 20 ngàn tỷ VND và (iv) 
những chi tiêu khác gần 9,8 ngàn tỷ VND 
nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế và đảm 
bảo an sinh xã hội.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương (2010)
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Tập đoàn Tài chính quốc tế IFC 2012). Nhìn nhận 
từ khía cạnh chính sách, Chính phủ đã có vai trò 
quan trọng thông qua việc giải quyết những mặt 
hạn chế về chính sách, thủ tục hành chính và tiếp 
cận nguồn vốn. Tuy nhiên có vẻ rằng giải pháp 
chính sách này đã không thể đảo ngược được 
tình thế một cách kịp thời để ổn định kinh tế vĩ 
mô, được phản ánh qua sự rút bỏ không hoàn 
toàn chính sách kích thích kinh tế, để lại những 
nguyên nhân cơ bản gây mất ổn định kinh tế vĩ 
mô phát sinh từ những năm trước mà vẫn chưa 
được giải quyết một cách thấu đáo.

Giai đoạn 2000-2010 cũng chứng kiến dịch 
chuyển mạnh mẽ của cơ cấu nền kinh tế Việt 
Nam từ nông, lâm nghiệp và thủy sản sang công 
nghiệp và xây dựng. Trong Hình 2.2, tỷ lệ phần 
trăm nông, lâm nghiệp và thủy sản trong GDP 
(theo thời giá) giảm từ hơn 24,5% năm 2000 
xuống 20,3% năm 2007, trước khi tăng nhẹ lên 
gần 20,6% vào năm 2010. Ngược lại, những con 
số về ngành công nghiệp và xây dựng đạt gần 
41,5% năm 2007, và 41,1% năm 2010, cao hơn rất 
nhiều so với 36,7% của năm 2000. Trong khi đó 
đóng góp của dịch vụ dao động trong khoảng 
từ 38% đến 38,7% trong suốt giai đoạn này. Từ 
năm 2002, công nghiệp và xây dựng đã trở thành 
mảng đóng góp lớn nhất cho GDP Việt Nam. Sự 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế phản ánh những thay 
đổi trong xu hướng đầu tư, bao gồm vốn đầu tư 
nước ngoài và là sự gợi mở về những dòng vốn 
nước ngoài tiềm năng.

Trước mắt Việt Nam đã bắt đầu triển khai Chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2011-

2020. Trong thập kỷ tới Việt Nam sẽ hướng tới 
giải quyết những vướng mắc chính trong mô 
hình phát triển hiện tại, chẳng hạn như sự thiếu 
hợp lý trong thể chế, cơ sở hạ tầng và chất lượng 
nguồn nhân lực. Đồng thời sẽ xem xét những 
phương pháp mạnh mẽ và toàn diện hơn để tái 
cơ cấu nền kinh tế, cùng việc xây dựng những kế 
hoạch mới nhằm tiến tới hội nhập hiệu quả hơn 
vào năm 2020. Những giải pháp này sẽ tác động 
đáng kể tới phương thức thu hút vốn và tạo 
điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào 
Việt Nam, và cuối cùng là tác động tới các dòng 
vốn đầu tư thực tế từ nước ngoài. Dù nhìn nhận 
trong viễn cảnh xa như vậy, Việt Nam vẫn phải 
tiếp tục quan tâm tới và giải quyết vấn đề thiếu 
ổn định của nền kinh tế vĩ mô trong hiện tại. 
Thực tế, những tháng đầu năm 2011 đã chứng 
kiến sự xuống cấp nhanh chóng của môi trường 
kinh tế vĩ mô. Trước tình thế này Chính phủ đã 
quyết định triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP 
từ tháng Hai 2011, với phương thức mạnh mẽ 
và toàn diện nhằm ổn định môi trường kinh tế 
vĩ mô. Những giải pháp được đưa ra trong Nghị 
quyết bao gồm: (i) chính sách thắt chặt tiền 
tệ, (ii) chính sách thắt chặt tài chính với việc 
cắt giảm đầu tư công và giảm thâm hụt ngân 
sách quốc gia, (iii) đẩy mạnh hoạt động kinh tế, 
bao gồm sản xuất và xuất khẩu nhằm kiềm chế 
thâm hụt thương mại và tiết kiệm năng lượng, 
(iv) điều chỉnh giá điện, các sản phẩm từ xăng 
dầu, đồng thời hỗ trợ cho người nghèo, (v) đảm 
bảo an sinh xã hội tốt hơn, và (vi) thực hiện các 
chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân về những giải pháp trên. 
Khác với những nỗ lực trước đây, thông điệp 

Hình 2.2 Thay đổi đóng góp của các ngành vào GDP theo tỷ lệ %, giai đoạn 1990-2010
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chính của Nghị quyết số 11 là Chính phủ đặt ưu 
tiên hàng đầu cho ổn định môi trường kinh tế vĩ 
mô, đồng thời chấp nhận tăng trưởng kinh tế ở 
mức thấp hơn.  

Các biện pháp cụ thể khác nhau đã đuợc áp 
dụng nhằm hỗ trợ Nghị quyết số 11. chính sách 
thắt chặt tiền tệ với mục tiêu giảm tăng trưởng 
tín dụng xuống 20% (từ 23% đề ra đầu năm 
2011). Quan trọng hơn, nguồn ngoại tệ đã được 
chuyển đến các ngân hàng thay cho thị trường 
tự do, và hạn chế những khoản vay USD nhằm 
mục đích cải thiện tính thanh khoản ngoại tệ cho 
các ngân hàng. Các giải pháp khác được thực 
hiện bao gồm đẩy mạnh sản xuất và hoạt động 
kinh doanh, cũng như an sinh xã hội cho người 
dân; điều chỉnh hạn trả thuế thu nhập đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vòng một năm 
kể từ tháng Tư năm 2011 và tăng mức lương tối 
thiểu cho người lao động trong cả khu vực tư 
nhân và nhà nước. Đến tháng sáu năm 2011, lạm 
phát đã giảm dù vẫn giữ ở mức cao. Nhìn chung 
việc thực hiện Nghị quyết 11 thực tế đã đóng 
góp khả quan tới ổn định môi trường kinh tế vĩ 
mô3, tuy nhiên vẫn cần nhiều thời gian để đánh 
giá toàn diện tác động của những chính sách 
này. Dù sao, những biện pháp này vẫn hướng tới 
ổn định tình hình kinh tế vĩ mô nói chung, từ đó 
nâng cao lòng tin của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà 
đầu nước ngoài.

Tổng kết lại, giai đoạn từ 2000 đến 2011 đã 
chứng kiến những thay đổi rõ rệt của nền kinh 
tế Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế diễn ra liên tục, 
chủ yếu nhờ vào đầu tư và xuất khẩu, đồng thời 
đi kèm với nó là sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ 
nền kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản sang 
công nghiệp và xây dựng. Tuy nhiên mô hình 
tăng trưởng không đồng đều: tăng nhanh trong 
giai đoạn 2000-2007 cho tới khi Việt Nam trở 
thành thành viên của WTO, và có dấu hiệu chậm 
lại từ năm 2008 khi phải đối mặt với sự mất ổn 
định kinh tế vĩ mô. Hệ quả là sự suy thoái kinh 
tế. Những năm sau 2008 đã chứng kiến những 
sự điều chỉnh trong phương thức tiếp cận chính 
sách giữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (bằng 
cách mở rộng đầu tư) và ổn định môi trường kinh 
tế vĩ mô. Những phát triển này đã có những tác 
động đáng kể đối với diễn biến hiệu quả hoạt 
động FDI tại Việt Nam.

3   Thảo luận thêm xem Le Xuan Ba (2011)

KHuNG CHíNH SáCH CHo Đầu Tư 
TrựC Tiếp NướC NGoài

Từ khi bắt đầu cải cách kinh tế và mở cửa hội 
nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, Việt 
Nam đã liên tục có những nỗ lực chính sách 
mạnh mẽ nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài4. 
Nền tảng của những chính sách đa dạng này là 
dựa trên Luật Đầu tư nước ngoài được ban hành 
lần đầu vào năm 1987. Tới nay bộ luật này đã trải 
qua năm lần sửa đổi và bổ sung: vào các năm 
1990, 1992, 1996, 2000 và 2005, với quy mô và 
mức độ các nội dung được sửa đổi khác nhau sau 
mỗi lần. Như đã đề cập đến bởi Nguyễn Thị Tuệ 
Anh và nhiều tác giả khác (2005), sửa đổi và bổ 
sung này được định hướng chủ yếu bởi: (i) hiệu 
quả hoạt động ấn tượng của doanh nghiệp vốn 
đầu tư nước ngoài so với doanh nghiệp trong 
nước, (ii) thay đổi trong nhận thức và thái độ của 
các nhà hoạch định chính sách về vấn đề vốn 
nước ngoài, (iii) sức ép cạnh tranh trong việc thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài, và (iv) cam kết của 
Việt Nam với các thỏa thuận đầu tư nước ngoài 
đã ký. Những thay đổi này nhằm mục đích nâng 
cao các quyền của nhà đầu tư nước ngoài, và tạo 
nên môi trường đầu tư thuận lợi và công bằng 
hơn cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. 
Đáng chú ý hơn cả, quan điểm của Đảng Cộng 
sản và Chính phủ Việt Nam về khu vực đầu tư 
nước ngoài nói chung và vốn đầu tư nước ngoài 
nói riêng đã thay đổi đáng kể. Đại hội Đảng năm 
1991 và 1996 đã khẳng định về khu vực vốn đầu 
tư nước ngoài “có vai trò quyết định trong huy 
động vốn, công nghệ, kĩ năng tổ chức và quản 
lý…”5, do đó cần có sự hợp tác và liên doanh giữa 
doanh nghiệp nhà nước với các đối tác nước 
ngoài. Tuy nhiên, vào trước năm 2000 doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được coi 
là những thực thể độc lập. Chính sách vốn đầu tư 
nước ngoài do đó chỉ tập trung vào khuyến khích 
liên doanh giữa doanh nghiệp trong và ngoài 
nước. Cùng với những thay đổi này, chế độ ưu đãi 
cho dự án vốn nước ngoài cũng tăng lên nhằm 
xúc tiến đầu tư vào Việt Nam thông qua một một 
số sáng kiến về chính sách bao gồm: đơn giản 
hóa thủ tục đăng ký kinh doanh, cho phép các 
nhà đầu tư nước ngoài được linh hoạt hơn và 
phân cấp tiếp tục xuống các cấp địa phương; tạo 

4    Thảo luận thêm xem Nguyễn Thị Tuệ Anh và các tác giả khác 
(2005), UNCTAD (2009)

5   Văn kiện Đại Hội Đảng Toàn Quốc lần thứ 8, năm 1996
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điều kiện thuận lợi để tiếp cận đất đai cũng như 
cấp phép cho thuê và thế chấp đất đai cũng như 
các công trình xây dựng liên quan; nới lỏng các 
quy định về trao đổi ngoại tệ với việc dần đưa tỷ 
lệ kết hối ngoại tệ của DN vốn ĐTNN xuất khẩu 
giảm dần về không; nâng cao các quyền thương 
mại với những yêu cầu dễ dàng hơn đối với tỷ lệ 
hàng xuất khẩu và hỗ trợ ưu đãi về thuế. Trong 
năm 2001, Đại hội Đảng lần thứ IX đã có bước 
đột phá với việc chính thức công nhận khu vực 
vốn đầu tư nước ngoài là một trong sáu khu 
vực kinh tế quốc dân. Những điều chỉnh về Luật 
Đầu tư nước ngoài sau này bao gồm nhiều ưu 
đãi hơn dựa trên sự công nhận này. Luật Đầu tư 
nước ngoài năm 2005 đã hợp nhất với Luật Đầu 
tư trong nước, trở thành bộ Luật Đầu tư (chung) 
năm 2005. Cùng với bộ Luật Doanh nghiệp 
thống nhất  ra đời cũng trong năm đó, đây chính 
là thông điệp rằng Việt Nam sẽ đối xử như nhau 
với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. 
Cùng với những yếu tố khác, quá trình phát triển 
chính sách đã có đóng góp lớn giúp tăng thêm 
tính hấp dẫn của thị trường Việt Nam với các nhà 
đầu tư nước ngoài.

Xu HướNG CáC DòNG VốN Đầu Tư 
TrựC Tiếp NướC NGoài Và Cổ pHầN

Bằng việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới 
WTO tháng 12 năm 2006, về thực tế, Việt Nam 
đã mở rộng cửa hơn nền kinh tế để có thể đón 
nhận nguồn vốn nước ngoài chảy vào dồi dào 
hơn trước. Đến năm 2011 Việt Nam ghi nhận 
nguồn vốn đăng ký xấp xỉ 198 tỉ USD về tổng số 
từ hơn 13.600 dự án vốn đầu tư nước ngoài. Tổng 
số vốn thực hiện những dự án này lên tới gần 80 

tỉ USD. Ngoại trừ hai điểm đột biến vào các năm 
1996 và 2008, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt 
Nam đã có xu hướng tăng dần như được thể hiện 
trên các Hình 2.3 và 2.4. Trong giai đoạn 1988 tới 
2010, mức tăng trưởng hàng năm của vốn nước 
ngoài được đăng ký và thực hiện ở quanh mức 
34%, vượt xa mức tăng trưởng của các quốc gia 
đang phát triển nhận vốn đầu tư nước ngoài 
khác. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký giai 
đoạn 2000-2010 cao hơn bốn lần so với thập kỷ 
trước. Bất chấp khủng hoảng tài chính và suy 
thoái kinh tế trên thế giới, đăng ký vốn đầu tư 
nước ngoài năm 2009 và 2010 có dấu hiệu khả 
quan, gần đạt mức đầu tư trực tiếp nước ngoài 
năm 2007, cho thấy dòng vốn đổ vào cao hơn 
những năm trước. Xu hướng tương tự cũng nhận 
thấy đối với tốc độ tăng trưởng của vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đăng ký và thực hiện, thu 
hẹp dần khoảng cách giữa vốn đăng ký và thực 
hiện theo thời gian, điều này chỉ ra rằng việc thực 
hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam là 
khá khả quan trong những năm gần đây6. 

Như minh họa trong các Hình 2.3 và 2.4, mức vốn 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt đỉnh năm 
2008. Sự tăng đột xuất này là do tăng trưởng 
kinh tế mạnh mẽ trên thế giới năm 2007, các nhà 
đầu tư nước ngoài tăng mạnh lượng vốn đầu 
tư, và việc Việt Nam gia nhập WTO năm 2007. 
Năm 2008 vốn đầu tư nươc ngoài tập trung vào 
khu vực sử dụng nhiều vốn, như công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ với mức đầu tư trung bình 
khoảng 52,0 triệu USD một dự án, chứng tỏ mức 
hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ 
hơn rất nhiều so với những năm trước. 

6    Các cấp chính quyền tại một số tỉnh gần đây đã kiên quyết thu 
lại giấy phép đầu tư của những dự án giải ngân muộn

Hình 2.3 Xu thế số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dòng vốn
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Các số liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
bao gồm vốn của các dự án mới đăng ký và 
vốn tăng thêm của các dự án hiện tại, do đó xu 
hướng tăng của vốn nước ngoài ám chỉ rằng nhà 
đầu tư nước ngoài tiếp tục thể hiện niềm tin vào 
quốc gia và những nỗ lực của chính quyền Việt 
Nam nhằm cải thiện môi trường đầu tư đang 
mang lại kết quả đã kì vọng. Vốn đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam phần lớn nhằm vào những 
lĩnh vực “còn để trống”, chủ yếu do lý do lịch sử: 
khi luật đầu tư nước ngoài được ban hành, đầu 
tư trực tiếp nước ngoài chỉ có thể được huy động 
cho những lĩnh vực này. Cho tới những năm gần 
đây, phương thức đầu tư trực tiếp nước ngoài đã 
có nhiều thay đổi đáng kể. Trong giai đoạn 1988 
tới 2001, công ty liên doanh trở thành hình thức 
phổ biến nhất trong khi hình thức sở hữu 100% 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ đóng vai trò 
kém hơn nhiều. Phân tích dữ liệu thu thập tích 
lũy về đầu tư trực tiếp nước ngoài cho toàn bộ 
giai đoạn 1988-2011 lại chỉ ra rằng hơn 60% vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài tích lũy đang được 
thực hiện dưới hình thức sở hữu 100% vốn nước 
ngoài. Sự thay đổi tương đối về tầm quan trọng 
của công ty liên doanh so với công ty sở hữu vốn 
nước ngoài toàn phần là kết quả của các cam kết 
của Việt Nam sau khi gia nhập WTO rằng hình 
thức liên doanh không còn là điều kiện bắt buộc 
khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn đăng ký xin 
cấp giấy phép đầu tư7.

7    Theo Bui và Thanh Lam (2008), vốn đầu tư nước ngoài trong 
công ty mua lại và sáp nhập là khá hiếm

Cơ cấu thành phần của đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào Việt Nam tập trung chủ yếu vào các 
lĩnh vực chế biến chế tạo và bất động sản. Như 
được nêu ra trong Bảng 2.1, đến cuối năm 2011 
tổng hai khu vực này chiếm tỷ trọng đến 67% số 
dự án và 77% tổng số vốn đăng ký. Tuy nhiên, 
mặc dù có sự khuyến khích của nhà chức trách 
Việt Nam, vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp chỉ 
chiếm hầu như không đáng kể. Chỉ riêng ngành 
chế biến chế tạo đã chiếm phần lớn trong số 
dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (58% tổng 
số), con số này nêu bật tiềm năng cho liên kết 
trong và ngoài ngành và hiệu ứng lan tỏa8. Trong 
bối cảnh tình hình kinh tế liên tục thay đổi ở cả 
trong nước và thế giới và thị trường vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài thay đổi nhanh chóng, cơ 
cấu lĩnh vực của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
tại Việt Nam những năm gần đây cũng đang dần 
thay đổi. Năm 2011, vốn đầu tư nước ngoài cho 
ngành chế biến chế tạo dù đạt mức cao nhất về 
số dự án nhưng không còn chiếm giá trị cao nhất 
về giá trị vốn đăng ký trên một dự án. Lĩnh vực 
xây dựng và bất động sản hiện xếp thứ nhất về 
giá trị vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên một 
dự án, điều này chủ yếu do sự đầu tư mạnh mẽ 
của nhà đầu tư nước ngoài vào ngành du lịch. 

Phần lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nước 
ngoài vào Việt Nam đến từ các nước châu Á. Cho 
đến cuối năm 2011, trong tổng số vốn tích lũy 

8   Thảo luận này sẽ được phân tích ở phần tiếp theo của Báo cáo 
này

Hình 2.4 Xu thế vốn đầu tư nước ngoài đăng ký và thực hiện trong vòng hai thập kỷ qua, 1991-2010
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của các dự án đầu tư nước ngoài thành công tại 
Việt Nam, bảy trong số mười nhà đầu tư nước 
ngoài là đến từ các quốc gia châu Á, như Đài 
Loan, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản và Trung 
Quốc (bao gồm Hồng Kông), Malaysia và Thái 
Lan (xem Bảng 2.2). Vốn đầu tư bởi những nước 
này chiếm hơn một nửa số vốn dự án tích lũy 
tại Việt Nam trong khi các nhà đầu tư Hoa Kỳ và 
châu Âu đóng vai trò kém quan trọng hơn. Nhìn 
tổng thể, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào 
Việt Nam đến từ hơn 90 quốc gia và khu vực trên 
thế giới. Với sự đa dạng của các nhà đầu tư như 
vậy, Việt Nam giảm thiểu được rủi ro phụ thuộc 
vốn đầu tư vào một quốc gia nhất định. Đầu tư 
nước ngoài phân bố không đồng đều giữa các 
tỉnh thành trong nước, sáu nơi nhận nhiều đầu 
tư nhất bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, và Bình Duơng; 
những tỉnh thành này chiếm gần 60% tổng 
nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

ĐóNG Góp KiNH Tế TổNG THể Của 
Đầu Tư TrựC Tiếp NướC NGoài

Thành công của Việt Nam trong thu hút vốn đầu 
tư nước ngoài đã có tác động tích cực tới hiệu 
quả tăng trưởng kinh tế quốc gia. Dự kiến trong 
năm 2010, khu vực đầu tư nước ngoài đóng góp 
khoảng 20% GDP (theo thời giá) so với mức dưới 
16% của năm 2005. Doanh nghiệp vốn đầu tư 
nước ngoài (DN vốn ĐTNN) cũng có đóng góp 
đặc biệt vào xuất khẩu của Việt Nam, tỷ lệ đóng 
góp vào xuất khẩu của các doanh nghiệp này 
tăng vọt từ 47,0% năm 2005 lên 57,2% năm 
2007, sau đó giảm xuống 54,2% vào năm 20109.

9        Võ Trí Thành và Nguyễn Ánh Dương (2011) ước tính rằng: một 
phần trăm tăng giải ngân vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng 
tăng xuất khẩu thêm 0,14% trong ngắn hạn, và 0,99% về dài 
hạn

Bảng 2.1 Vốn đầu tư nước ngoài theo phân ngành kinh tế, tích lũy đến cuối năm 2011

Phân ngành  Số dự án hợp 
lệ 

Tổng vốn đăng 
kí (USD)

Công nghiệp Chế biến chế tạo 7,987 93,053,036,629

Kinh doanh bất động sản 373 47,002,093,570

Xây dựng 839 12,499,828,279

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 314 11,830,450,512

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều 
hòa không khí 68 7,397,576,933

Thông tin và liên lạc 713 5,697,348,354

Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 134 3,636,188,809

Vận tải kho bãi 318 3,261,787,463

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 496 3,218,267,739

Công nghiệp khai thác 70 2,974,765,137

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 
cơ khác

669 2,066,900,735

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 75 1,321,550,673

y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 73 1,015,496,074

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 1,137 982,999,594

Hoạt động dịch vụ khác 115 716,481,106

Cung cấp nước, hoạt động quản lí và xử lí rác thải, nước thải 27 709,884,540

Giáo dục và đào tạo 152 354,721,448

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 104 187,693,821

Tổng 13,664 197,927,071,416

Nguồn: Cục Đầu Tư Nước Ngoài, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư    
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Bảng 2.3 Đóng góp trực tiếp của DN vốn ĐTNN 
theo các tiêu chí được chọn, giai đoạn 2005-2010
Sự đóng góp ngày càng tăng của DN vốn ĐTNN 
có thể chủ yếu do sự thâm nhập ngày càng sâu 
của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới hoạt động 
kinh tế quốc gia. Như minh họa trong Bảng 2.3, 
DN vốn ĐTNN trực tiếp chiếm 3,4% (hơn 1 triệu) 
tổng số lao động được tuyển dụng tại Việt Nam 
năm 2009, tăng 2,6% so với năm 200510. Nếu tính 
thêm cả sự tuyển dụng lao động gián tiếp do vốn 
đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp trong 
nước, có thể nói rằng DN vốn ĐTNN còn có đóng 
góp lớn hơn trong tạo ra công ăn việc làm nói 
chung. Tỷ lệ phần trăm DN vốn ĐTNN tính theo 
tổng vốn đầu tư cũng tăng từ 14,9% năm 2005 
lên tới 25,5% năm 2009, và 25,8% năm 2010. Điều 
này ngược lại với xu hướng giảm dần trong tỷ lệ 
phần trăm của khu vực nhà nước, một phần do 
quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước những 
năm vừa qua. Phần đóng góp ngày càng lớn của 
vốn đầu tư nước ngoài là một trong những nhân 
tố then chốt để Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, 
sang hướng có tỷ trọng công nghiệp cao hơn 
cùng với sự gia tăng mạnh mẽ về tỷ lệ phần trăm 
sản phẩm chế biến chế tạo trong tổng hàng hóa 
xuất khẩu. Như chỉ ra trong Hình 2.5, khi tính theo 
giá không đổi thì năm 2007 lần đầu tiên đầu tư 
bởi DN vốn ĐTNN đã vượt qua mức đầu tư của 
khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bên cạnh những tác động vốn đầu tư mà DN vốn 
ĐTNN mang lại đối với tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam, cũng có những tác động tích cực được kì 
vọng về thuế và nguồn thu thêm từ hoạt động đầu 
tư trực tiếp nước ngoài. Dự tính rằng năm 2010, 
thuế thu nhập từ DN vốn ĐTNN đạt mức 3,1 tỉ USD, 
tương đương mức tăng 26% so với năm trước và 
chiếm khoảng 18,4% tổng doanh thu quốc nội 
của Chính phủ. Tuy nhiên, nguồn thuế thu từ hoạt 
động vốn đầu tư nước ngoài không đạt như mong 
đợi so với kết quả hoạt động thực tế11. Khoảng 20 
đến 30% số DN vốn ĐTNN đã báo cáo lỗ trong hai 
đến ba năm liên tiếp dù vẫn đang mở rộng hoạt 
động ở Việt Nam (Phạm Tiến Đạt 2011)12.

10   Nếu tính cả trường hợp vốn đầu tư nước ngoài tạo ra công ăn 
việc làm gián tiếp cho doanh nghiệp trong nước, có thể thấy 
rằng DNVNN đóng góp còn nhiều hơn về tổng số lao động 
được tuyển dụng

11    Điều này có thể do cơ chế chuyển giá khi xét đến việc nhiều 
DNVNN báo cáo lỗ

12    Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, 40% số DNVNN báo cáo lỗ, và 
một số báo cáo mức lỗ vượt mức vốn đăng kí (Dang, Thi Han 
Ni 2011) - bất chấp thực tế rằng những doanh nghiệp này có 
doanh thu lớn, một số quyết định tăng vốn đăng kí

Bảng 2.2 Vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép và 
đăng kí vốn. theo xuất xứ quốc gia

Tích lũy số dự án có hiệu lực kể từ 31/12/2010

 
  Số dự 

án
 

Tổng vốn 
đăng kí
(*triệu 
USD)

Tổng  12.463  194.572 
Của từng quốc gia/khu vực    
Đài Loan  2.171  22.981 
Hàn Quốc  2.699  22.389 
Singapore  895  21.890 
Nhật Bản  1.425  20.960 
Malaysia  376  18.417 
British Virgin Islands  487  14.514 
Hoa Kỳ  568  13.104 
Hong Kong SAR (China)  622  7.846 
Cayman Islands  52  7.432 
Thailand  240  5.843 
Hà Lan  145  5.481 
Brunei  114  4.745 
Canada  102  4.618 
Trung Quốc  770  3.680 
Pháp  321  2.954 
Samoa  85  2.695 
Anh  137  2.222 
Síp  9  2.213 
Thụy Sĩ  78  1.725 
Áo  240  1.174 
Luxembourg  19  1.097 
British West Indies  6  987 
Nga  71  895 
CH LB Đức  162  811 
Đan Mạch  91  594 
Philippines  52  276 
Mauritius  33  222 
ấn Độ  50  214 
Bermuda  5  212 
Indonesia  26  204 
Italy  39  188 
Cook Islands  3  142 
United Arab Emirates  3  128 
Chanel Islands  14  114 
Bahama  3  109 
Slovakia  3  102 
Ba Lan  9  99 
Lào  9  91 
Na Uy  25  84 
New Zealand  18  76 
Bỉ  38  76 
(*) Có bao gồm vốn tăng thêm của các dự án đã đăng kí những năm trước

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam
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Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã có 
đóng góp to lớn cho việc tạo doanh thu xuất 
khẩu. Năm 2010, giá trị xuất khẩu của DN vốn 
ĐTNN đạt 38,8 tỉ USD, chiếm 53,1% tổng xuất 
khẩu quốc gia. Hình 2.6 minh họa xu thế thương 
mại của vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 1995-
2010. Điều này chỉ ra rằng xuất khẩu và nhập 
khẩu - dù nhìn nhận ở mức độ tổng thể hay chỉ 
ở mức độ giá trị tạo ra bởi DN vốn ĐTNN - đều có 
xu hướng rõ ràng tỷ lệ với sự tăng dần của dòng 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ khoảng giữa 
những năm 1990 và đạt đỉnh đăng ký vào năm 
2008. Xu hướng này khẳng định thực tế rằng 

hoạt động FDI là yếu tố quan trọng quyết định 
cho cả xuất khẩu và nhập khẩu trong nền kinh 
tế Việt Nam13.

Nhìn chung, phát triển kinh tế Việt Nam trong 
vòng hai thập kỷ qua, đặc biệt là từ 2000, đã có 
sự tương tác chặt chẽ với sự phát triển của dòng 
vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Những cải 
cách táo bạo và mạnh mẽ theo hướng thị trường, 
cùng những cam kết được khẳng định rõ ràng về 
những cải cách và phát triển trong tương lai, đã 
thúc đẩy tiềm năng phát triển của đất nước - và 
lập trường chính sách chung rõ ràng này đã thu 
hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, 
nhận ra tầm quan trọng của khung pháp lý được 
cải thiện và các chính sách về tự do hóa liên quan 
sẽ có vai trò thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ 
nước ngoài, Việt Nam đã tiếp tục cải thiện hơn 
nữa môi trường đầu tư của mình. Với sự tham 
gia ngày càng tăng, vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài do vậy có tiềm năng lớn để đóng góp cho 
tăng trưởng kinh tế và quá trình phát triển công 
nghiệp của quốc gia. Để cụ thể hóa, chất lượng 
của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài cần 
được tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa; 
do vậy cần có thêm những nỗ lực để hiểu sâu sắc 
hơn về tác động của vốn đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam. 

TổNG quaN Tài Liệu Về TáC ĐộNG 
Của Đầu Tư TrựC Tiếp NướC NGoài

Với sự ghi nhận ngày càng cao về tầm quan 
trọng của vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 
những tài liệu nghiên cứu về tác động của hoạt 
động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 
đã tăng lên nhanh chóng. Những nghiên cứu này 
tập trung chủ yếu vào hai mảng: (i) định lượng 
hóa những tác động của đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ở các tầm vi mô và vĩ mô, và (ii) tác động 
của việc điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài 
đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
Những phần tiếp theo sẽ trình bày tóm tắt một 
số kết quả nghiên cứu chính được thực hiện 
những năm gần đây.

Số những nghiên cứu định lượng về tác động 
của vốn đầu tư nước ngoài lên các lĩnh vực phát 

13    Trong phần tiếp theo của Báo cáo này, đặc biệt trong chương 
3.4, bằng chứng Khảo sát sẽ phân tích thêm hoạt động thương 
mại được tạo ra bởi vốn đầu tư nước ngoài

Bảng 2.3 Đóng góp trực tiếp của DNVNN theo 
các tiêu chí được chọn, giai đoạn 2005-2010

theo phần trăm

  2005 2007 2009 2010

GDP        

Doanh nghiệp 
nhà nước

38,4 35,9 34,2 34,0

Doanh nghiệp 
ngoài nhà nước

45,6 46,1 46,5 46,1

Doanh nghiệp 
vốn nước ngoài

16,0 18,0 19,3 19,9

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0

Lao động        

Doanh nghiệp 
nhà nước

11,6 11,0 10,5 …

Doanh nghiệp 
ngoài nhà nước

85,8 85,5 86,1 …

Doanh nghiệp 
vốn nước ngoài

2,6 3,5 3,4 …

Tổng 100,0 100,0 100,0 …

Đầu tư        

Doanh nghiệp 
nhà nước

47,1 37,2 40,6 38,1

Doanh nghiệp 
ngoài nhà nước

38,0 38,5 33,9 36,1

Doanh nghiệp 
vốn nước ngoài

14,9 24,3 25,5 25,8

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam
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triển kinh tế ở cả mức vi và vĩ mô đã tăng lên 
đáng kể từ năm 2005. Tuy nhiên, cho tới trước 
năm 2005, số lượng tài liệu nghiên cứu về đề tài 
này vẫn rất hạn chế. Freeman (2005) và Nguyễn 
Thị Liên Hoa (2002) và Nguyễn Mai (2003) đã có 
những nỗ lực đầu tiên tìm hiểu về hoạt động 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ở cấp độ quốc 
gia, và tất cả đều nhận ra rằng vốn đầu tư nước 
ngoài có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế nhanh chóng hơn bằng cách tăng nguồn 

đầu tư và cải thiện nguồn nhân lực. Tác động 
lan tỏa của vốn đầu tư nước ngoài cũng rõ rệt 
trong khu vực chế biến chế tạo trong quá trình 
chuyển dịch nguồn lao động và sức ép cạnh 
tranh. Nguyễn Thị Hương và Bùi Huy Nhượng 
(2003) so sánh những chính sách về đầu tư nước 
ngoài tại Trung Quốc và Việt Nam qua giai đoạn 
1979-2002, và rút ra một số bài học cho Việt 
Nam. Phúc DN (2004) điều tra xu hướng của vốn 
đầu tư nước ngoài giai đoạn 1988-2003 và kết 

Hình 2.5 Đầu tư theo hình thức sở hữu, giai đoạn 1995 - 2910 theo mức giá thị trường không đổi
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Hình 2.6 Xu hướng thương mại vốn đầu tư nước ngoài, giai đoạn 1995-2010
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luận rằng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam chủ 
yếu dựa vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 
Phần lớn nghiên cứu về đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam trước năm 2003 sử dụng cách tiếp cận 
định tính, phân tích các dòng vốn nước ngoài 
đổ vào Việt Nam trên cơ sở các số liệu thống kê 
có được. Kết luận của họ về tác động của vốn 
đầu tư nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế chủ 
yếu rút ra từ việc đánh giá mức độ tương đối 
của phần vốn đầu tư nước ngoài trên tổng mức 
đầu tư, và đóng góp của khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài vào GDP hay cho tăng trưởng trong 
từng ngành kinh tế. Cho tới năm 2003, nghiên 
cứu định lượng về tác động lan tỏa của vốn đầu 
tư nước ngoài vẫn còn rất hiếm. Theo Nguyễn 
Thị Tuệ Anh và nhiều tác giả khác (2005), điều 
này có thể do thiếu những dữ liệu cần thiết 
hoặc liên quan tới độ tin cậy của những thông 
tin sẵn có.

Một trong những nghiên cứu định lượng toàn 
diện đầu tiên về tác động của vốn đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam đã được Nguyễn Thị Phương 
Hoa (2004) thực hiện, trong đó phân tích xu 
hướng và động cơ của đầu tư nước ngoài cũng 
như đóng góp của nó tới tăng trưởng kinh tế và 
giảm nghèo tại Việt Nam. Nguyễn cũng phân tích 
tác động của vốn đầu tư nước ngoài với trọng 
tâm hướng vào hiệu ứng lan tỏa ước tính và ảnh 
hưởng của vốn đầu tư nước ngoài tới tăng trưởng 
kinh tế. Để đánh giá hiệu ứng lan tỏa, Hoa (2004) 
sử dụng kết quả khảo sát các doanh nghiệp do 
Tổng Cục Thống kê Việt Nam thực hiện vào các 
năm 1995, 1998 và 2001 để lấy các thông tin về 
hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế 
biến chế tạo trong các năm 1994, 1997 và 2000. 
Theo Hoa (2004), đầu tư nước ngoài giai đoạn 
1994-2000 có tác động lan tỏa tích cực và đáng 
kể trong nội bộ ngành công nghiệp, và có sự lan 
tỏa tích cực nhưng không rõ rệt trong nội bộ 
các tỉnh. Trong giai đoạn 1994-1997 vốn đầu tư 
nước ngoài không có tác động lan tỏa có ý nghĩa 
thống kê nào trong nội bộ ngành công nghiệp, 
trong khi vốn đầu tư nước ngoài tạo ra tác động 
tiêu cực đáng kể cho các doanh nghiệp chế biến 
chế tạo tại Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp 
vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong các 
lĩnh vực công nghiệp khác nhau trong cùng tỉnh. 
Điều này có thể do thực tế rằng DN vốn ĐTNN 
dựa chủ yếu vào nhập khẩu, do đó tạo nên áp lực 
cho nhà cung cấp theo ngành dọc trong nước có 
tính cạnh tranh kém. Giai đoạn 1997-2000 chứng 

kiến hiệu ứng lan tỏa tích cực và đáng kể trong 
nội bộ ngành công nghiệp, từ các DN vốn ĐTNN 
cho đến các doanh nghiệp tư nhân, trong khi 
hiệu ứng lan tỏa nội bộ tỉnh vẫn chưa thể hiện rõ 
ràng về mặt thống kê.

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không bị ảnh 
hưởng đáng kể bởi DN vốn ĐTNN theo cách tính 
hồi quy thống kê, có thể do thực tế rằng doanh 
nghiệp này được bảo vệ bằng nhiều biện pháp 
(như được cấp tín dụng, tiếp cận nguồn đất…). 
Doanh nghiệp tư nhân bị ảnh hưởng tiêu cực giai 
đoạn 1994-1997, tuy nhiên đến khoảng 1997-
2000 tình hình đã cải thiện. Có thể suy ra rằng 
ảnh hưởng của DN vốn ĐTNN đến các đối tác nội 
địa mang xu hướng tích cực dần lên theo thời 
gian. Kết quả này phản ánh tính năng động của 
khu vực tư nhân của Việt Nam trong lĩnh vực chế 
biến chế tạo. Một điểm khác cũng đáng chú ý là 
hiệu ứng lan tỏa của DN vốn ĐTNN tới các doanh 
nghiệp Việt Nam là lớn hơn so với ở những quốc 
gia khác. Khi các điều kiện khác không đổi, việc 
tăng một phần trăm thị phần vốn nước ngoài 
trong một ngành công nghiệp cụ thể sẽ tạo ra giá 
trị gia tăng ở các doanh nghiệp Việt Nam trong 
cùng ngành đó khoảng 13% trong giai đoạn 
1994-2000, và 7,68% cho giai đoạn 1997-2000. 
Do đó, mức tăng hàng năm là vào khoảng 2,1% 
cho giai đoạn 1994-2000 và 2,5% trong giai đoạn 
1997-2000. Cùng trong giai đoạn này, tác động 
lan tỏa ước lượng vào khoảng 0,5% ở Indonesia 
(Sjoeholm 1999) và 0,05% ở Anh (Haskel et al 
2002).

Hoa (2004) đã sử dụng bảng dữ liệu các tỉnh của 
Việt Nam giai đoạn 1991-2001 để xét đến hiệu 
ứng vốn của DN vốn ĐTNN tới các ngành công 
nghiệp Việt Nam. Các kết quả ước tính được chỉ 
ra rằng vốn đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng tích 
cực và đáng kể tới sự tăng trưởng thực sự tại các 
tỉnh. Hơn nữa, có mối tương quan tích cực giữa 
vốn đầu tư nước ngoài và nguồn nhân lực địa 
phương trong cùng giai đoạn. Nguồn lao động 
địa phương có chất lượng càng cao thì tác động 
của vốn đầu tư nước ngoài đối với tăng trưởng 
kinh tế tại đó càng lớn.

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuệ Anh và các tác 
giả khác (2005) là nghiên cứu đầu tiên nhằm 
định lượng hóa các tác động của vốn đầu tư 
nước ngoài. Sử dụng bảng dữ liệu về các doanh 
nghiệp Việt Nam hoạt động trong các ngành 
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công nghiệp khác nhau trong giai đoạn từ 2000 
đến 2004 (do Tổng Cục Thống kê Việt Nam cung 
cấp), Lê Quốc Hội (2007) đã xem xét tác động lan 
tỏa tính theo mức  thu nhập của DN vốn ĐTNN 
sang các doanh nghiệp trong nước. Bằng cách 
này tác giả đã xem xét đến cả các tác động chiều 
ngang (trong cùng một ngành) lẫn chiều dọc 
(giữa các ngành).

Nguyễn Đình Chúc và các tác giả khác (2008) có 
một nghiên cứu khác về tác động của vốn đầu tư 
nước ngoài tới năng suất lao động kĩ thuật của 
các công ty trong nước. Các tác giả định nghĩa 
các tác động lan tỏa chiều ngang theo mức độ 
bắt chước, cạnh tranh và chuyển đổi loại hình 
lao động. Đồng thời, các tác động lan tỏa chiều 
dọc thông qua các mối liên kết ngược và xuôi 
chiều đến năng suất lao động kĩ thuật cũng được 
phân tích. Để làm việc này các tác giả dựa trên 
bảng dữ liệu năm 2002 và 2004 từ cuộc Khảo 
sát năng suất và môi trường đầu tư tại các doanh 
nghiệp được thực hiện bởi Ngân hàng Thế giới 
năm 2005; và bảng đầu vào-ra (I-O table) ngành 
công nghiệp Việt Nam năm 2000. Các tác giả sử 
dụng phương pháp phân tích mức sản xuất ngẫu 
nhiên dựa trên giả thuyết rằng mức sản xuất của 
các doanh nghiệp bằng hoặc dưới mức sản xuất 
tối ưu. Nghiên cứu chỉ ra rằng chuyển dịch lao 
động từ DN vốn ĐTNN tới doanh nghiệp địa 
phương cùng ngành không phải là hướng thích 
hợp để cải thiện năng suất lao động kĩ thuật đối 
với các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên có 
sự cạnh tranh và hiệu ứng biểu thị tích cực trong 
mối quan hệ giữa DN vốn ĐTNN với các doanh 
nghiệp trong nước trong lĩnh vực chế tạo. Các 
tác giả kết luận rằng sự có mặt của vốn đầu tư 
nước ngoài trong các sản phẩm đầu ra giúp cải 
thiện năng suất lao động của các doanh nghiệp 
trong nước trong ngành chế tạo. Cụ thể hơn, các 
bằng chứng thu thập được chỉ ra rằng năng suất 
lao động được cải thiện của các doanh nghiệp 
trong nước là do khả năng tiếp cận dễ dàng hơn 
tới các nguồn đầu vào mới, tốt hơn, hay những 
sản phẩm trung gian có giá rẻ hơn do các DN vốn 
ĐTNN cung cấp. Đồng thời, năng suất lao động 
của các xí nghiệp cơ khí địa phương cũng tăng 
dần lên theo thời gian.

Phạm Xuân Kiên (2008) ủng hộ đề xuất rằng 
Chính phủ nên quan tâm nhiều hơn đến cải 
thiện kĩ năng tay nghề lao động thông qua các 
trường dạy nghề và các chương trình đào tạo, 

đồng thời hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong 
nước, đặt biệt là các doanh nghiệp quy mô vừa 
và nhỏ bằng cách cung cấp các chương trình 
đào tạo về công nghệ mới. Cùng đó, Chính phủ 
cũng cần có những biện pháp giúp đỡ doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ, máy móc… để cạnh 
tranh với DN vốn ĐTNN ở thị trường trong nước 
và doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường thế 
giới. Phạm Xuân Kiên (2008) cũng chia sẻ kết 
quả nghiên cứu của Nguyễn Phi Lan (2008) rằng 
vốn đầu tư nước ngoài tạo ra những tác động 
lan tỏa khác nhau tại các vùng miền khác nhau. 
Theo thống kê chính thức, nguồn vốn đầu tư 
nước ngoài tập trung chủ yếu ở hai thành phố 
lớn nhất của Việt Nam (tức Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh) và các thành phố xung quanh như 
Hải Dương, Bắc Ninh hoặc Bà Rịa Vũng Tàu, Bình 
Dương và Đồng Nai. Do vậy, để hài hòa sự phát 
triển giữa các vùng địa lý và đảm bảo phát triển 
kinh tế bền vững, Chính phủ cần khuyến khích 
các nhà đầu tư, cả trong và ngoài nước, đầu tư 
vào các vùng còn nhiều khó khăn như các tỉnh 
miền núi phía bắc hoặc vùng xa xôi ở miền 
trung. Các chính sách khuyến khích này có thể 
dưới dạng như chính sách ưu đãi thuế và ưu đãi 
đầu tư. Chính phủ cũng có thể rút từ ngân sách 
quốc gia để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, 
bao gồm đường xá, chợ và trường học. Điều này 
cũng giúp giảm thiểu chi phí sản xuất và do đó 
cải thiện tính hấp dẫn của những vùng miền này 
với nhà đầu tư.

Phạm Xuân Kiên (2008) phân tích dữ liệu từ cuộc 
Điều tra doanh nghiệp năm 2005 do Tổng Cục 
Thống kê thực hiện cho bốn lĩnh vực: chế biến 
thực phẩm, ngành dệt, may mặc và da giầy, và 
điện tử và cơ khí. Tác động lan tỏa được đánh 
giá dựa theo suất lao động và các yếu tố phụ 
thuộc như cơ cấu sở hữu, trình độ kỹ năng, quy 
mô công ty và sự khác biệt về cường độ vốn giữa 
công ty trong nước và DN vốn ĐTNN. Về cơ cấu 
sở hữu, tác giả đưa ra bằng chứng rằng công ty 
liên doanh có ảnh hưởng tích cực đến năng suất 
lao động do những người lao động địa phương 
có cơ hội tốt hơn để thu nhận kiến thức, các kĩ 
năng quản lý và tiếp thị nhiều hơn so với những 
người làm việc trong các công ty sở hữu 100% 
vốn nước ngoài, nơi mà hầu hết các vị trí cao cấp 
đều do chuyên gia ngoại quốc đảm nhiệm.

Phạm Thiên Hoàng (2009) tổng quan lại các 
nghiên cứu về tác động của toàn cầu hóa đến các 
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doanh nghiệp Việt Nam. Bài đánh giá tổng quan 
này đặc biệt nhấn mạnh đến những nghiên cứu 
thực tiễn về tác động lan tỏa tạo ra bởi vốn đầu 
tư nước ngoài đến các doanh nghiệp nội địa, và 
chỉ ra những khía cạnh không được đề cập đến 
trong những tài liệu nghiên cứu đã được công bố 
về chủ đề này. Những nghiên cứu thực tiễn này 
chủ yếu sử dụng bảng dữ liệu từ các đợt khảo sát 
doanh nghiệp hàng năm trong giai đoạn 2000-
2005, và áp dụng nhiều phương pháp tiếp cận 
khác nhau để nghiên cứu và đưa ra bằng chứng 
bao quát về những tác động lan tỏa của vốn đầu 
tư nước ngoài đến các doanh nghiệp trong nước. 
Tuy nhiên các kết quả thu được dường như có 
đôi chỗ khác nhau, và cần có những nghiên cứu 
sâu hơn để tìm hiểu thêm về quá trình và cơ chế 
tác động của vốn đầu tư nước ngoài. Phạm Thiên 
Hoàng (2009) sau đó đã đề xuất một số định 
hướng cho các nghiên cứu tiếp theo, bao gồm 
phân tích sâu hơn về lý do dẫn đến những tác 
động tiêu cực và tích cực bởi vốn đầu tư nước 
ngoài đến sản xuất và năng suất của các doanh 
nghiệp trong nước, nghiên cứu về mức độ tham 
gia của vốn nước ngoài và các tác động lan tỏa 
cũng như những ảnh hưởng tiềm tàng khác đến 
thị phần, và một nghiên cứu về hiệu ứng đầu tư 
cùng chiều (crowding-in)/chèn lấn (crowding-
out) của vốn đầu tư nước ngoài đối với đầu tư 
trong nước. 

Nguyễn Thị Tuệ Anh (2009) đã thực hiện một 
tổng quan về vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
trong vòng hai thập kỷ qua và phân tích quá 
trình chuyển giao công nghệ thông qua nghiên 
cứu tình huống về khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh. Kể từ khi bắt đầu mở cửa hội nhập kinh 
tế, Việt Nam đã có những cố gắng sửa đổi chính 
sách đầu tư nước ngoài để tìm cách thu hút các 
dự án công nghệ cao. Khu công nghiệp Quế Võ 
là một ví dụ điển hình về thành công thu hút 
những dự án loại này. Chính quyền địa phương 
đã khuyến khích có hiệu quả các công ty đa quốc 
gia có danh tiếng và thương hiệu tốt đầu tư vào 
tỉnh, và hỗ trợ những doanh nghiệp này bằng 
cách phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, bên 
cạnh thành công này, vẫn còn nhiều tranh cãi về 
việc liệu khu công nghiệp Quế Võ đã phát huy 
hết hiệu quả của quá trình xúc tiến chuyển giao 
công nghệ chưa. Những ưu đãi tài chính là chưa 
đủ để khuyến khích chuyển giao công nghệ. Như 
sẽ được đề cập đến trong phần tiếp theo của 
nghiên cứu này, sự thiếu hụt nguồn nhân công 

có trình độ cao, năng lực công nghệ của doanh 
nghiệp nội địa còn thấp, và sự thiếu các mối liên 
kêt ngược và xuôi chiều giữa DN vốn ĐTNN và 
các doanh nghiệp trong nước là những trở ngại 
chính đối với chuyển giao công nghệ trong quá 
trình đầu tư nước ngoài.

Hoàng Văn Thanh và Phạm Thiên Hoàng (2010) 
sử dụng bảng dữ liệu giai đoạn 2003-2007 trong 
các khảo sát doanh nghiệp hàng năm để xác 
định các kênh và các yếu tố quyết định của tác 
động lan tỏa tạo ra bởi vốn đầu tư nước ngoài 
đến năng suất của các doanh nghiệp nội địa. Kết 
quả thực tiễn chỉ ra rằng những tác động này là 
tích cực và có quy mô rộng lớn. Do vậy, các kết 
quả này nhấn mạnh đến nhu cầu cần thu hẹp 
khoảng cách về công nghệ và nâng cấp chất 
lượng lao động tại các doanh nghiệp trong nước 
để có thể thu được lợi ích tối đa từ các DN vốn 
ĐTNN.

Trần Ngọc Thìn (2012) lựa chọn việc xuất khẩu 
hàng hóa của các DN vốn ĐTNN tại Việt Nam làm 
chủ đề nghiên cứu và xem xét việc xuất khẩu 
một số hàng hóa chủ chốt được sản xuất bởi các 
DN vốn ĐTNN cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô 
giúp đẩy mạnh xuất khẩu của DN vốn ĐTNN. Tác 
giả phân tích thế mạnh và những điểm yếu trong 
xuất khẩu nói chung và xuất khẩu một số mặt 
hàng cụ thể, đồng thời cố gắng tìm ra những 
yếu tố hạn chế xuất khẩu của các DN vốn ĐTNN, 
và trên nền tảng này, tác giá đã đề xuất một số 
chính sách giúp đẩy mạnh xuất khẩu cho DN vốn 
ĐTNN.

Trong một nghiên cứu gần đây, Võ Trí Thành và 
Nguyễn Ánh Dương (2011) đã đánh giá tác động 
của vốn đầu tư nước ngoài đến xuất khẩu của 
Việt Nam bằng việc sử dụng các dữ liệu ở cấp độ 
vĩ mô. Với cách phân tích tiếp sau sử dụng một hệ 
phương trình, các tác giả đã tìm ra bằng chứng 
về ảnh hưởng tích cực của vốn đầu tư nước ngoài 
đến xuất khẩu giai đoạn 1995-2009. Trong ngắn 
hạn, một phần trăm tăng thêm của vốn đầu tư 
nước ngoài được giải ngân sẽ làm tăng thêm 
0,14% lượng giá trị xuất khẩu. Về dài hạn tác động 
còn lớn hơn với con số ước tính đạt tới 0,99%. Tác 
động lớn hơn về dài hạn được cho là do tác động 
lan tỏa của vốn đầu tư nước ngoài đến xuất khẩu 
của các doanh nghiệp trong nước khác. Cả hai 
loại tác động ngắn hạn và dài hạn đều là rõ rệt về 
mặt thống kê và những phân tích thực tiễn tiếp 
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sau cũng cung cấp bằng chứng về tác động lan 
tỏa tích cực của vốn đầu tư nước ngoài đến xuất 
khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Tổng kết lại, những tài liệu hiện có khẳng định 
rằng vốn đầu tư nước ngoài tạo ra những ảnh 
hưởng tích cực trên nhiều khía cạnh khác nhau 
tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam, bao gồm 
chuyển giao công nghệ và các kĩ năng quản lý từ 
DN vốn ĐTNN tới các doanh nghiệp trong nước, 
đặc biệt là những doanh nghiệp cung cấp sản 
phẩm đầu vào cho DN vốn ĐTNN; cải thiện năng 
suất lao động, tăng năng suất sản xuất và xuất 
khẩu của các doanh nghiệp trong nước. Thêm 
vào đó, những tác động lan tỏa của vốn đầu tư 
nước ngoài là có lợi cho cả những doanh nghiệp 
không có quan hệ làm việc trực tiếp với các công 
ty đa quốc gia. Tuy nhiên mức độ của các mối 
quan hệ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các DN vốn 
ĐTNN và các nhà cung cấp trong nước vẫn còn 
hạn chế14.

TíNH Hiệu quả Của Điều CHỉNH 
CHíNH SáCH

Những tài liệu nghiên cứu đề cập đến hiệu quả 
của việc chỉnh sửa và bổ sung chính sách về đầu 
nước ngoài vẫn còn rất mới, và chỉ có một vài 
nghiên cứu về chủ đề này. Nghiên cứu đầu tiên 
được thực hiện bởi tác giả Đinh Vân An và Nguyễn 
Thi Tuệ Anh (2008) xem xét một số lĩnh vực kinh 
tế có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc 
thực hiện cam kết WTO của Việt Nam, bao gồm 
các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu, các 
dịch vụ bảo hiểm-ngân hàng, và các ngành công 
nghiệp hướng tới xuất khẩu. Ngoài ra cũng có 
những lĩnh vực có nhiều dự án đầu tư nước ngoài 
lớn tạo ra được những tác động lớn giúp phát 
triển nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế, tạo ra công 
ăn việc làm, v.v..  Dựa trên kết quả khảo sát hơn 
140 doanh nghiệp (với 137 bản trả lời hợp lệ), các 
tác giả đã chỉ ra những yếu tố quan trọng có ảnh 
hưởng đến các giai đoạn khác nhau của một dự 
án đầu tư nước ngoài, kể từ giai đoạn bắt đầu cho 
đến giai đoạn sản xuất. Trên cơ sở này, các tác giả 
đã đưa ra một số kiến nghị chính sách cụ thể cho 
các lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thực 
hiện cam kết WTO của Việt Nam.

14   Khía cạnh cụ thể này được phân tích kỹ hơn trong chương 3.4

Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát 
triển (2008) cũng đưa ra đánh giá về chính sách 
đầu tư tại Việt Nam. Bản báo cáo bắt đầu bằng 
việc xem xét xu hướng vốn đầu tư nước ngoài và 
tác động của nó đến hoạt động kinh tế, đầu tư 
và vốn, công nghệ và kĩ năng, tuyển dụng và liên 
kết, và hội nhập và đa dạng hóa xuất khẩu. Sử 
dụng những tài liệu và số liệu thống kê có được, 
bản báo cáo đưa ra bằng chứng về tác động tích 
cực của đầu tư nước ngoài đối với những yếu tố 
này trong phát triển kinh tế ở Việt Nam. Báo cáo 
sau đó tập trung sâu hơn vào khung chính sách 
đầu tư, tập trung vào những chủ đề khác nhau, 
từ tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài cho tới các 
quy định liên quan đến đất đai, lao động… Bản 
báo cáo kết luận rằng Việt Nam đã có những cải 
cách mạnh mẽ nhằm cải thiện khung hoạt động 
đầu tư trong những thập kỷ qua. Quan trọng 
hơn, những cải cách này phản ánh những thay 
đổi cơ bản về tư tưởng ý thức hệ nhằm thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện để nguồn 
vốn này góp phần phát triển một nền kinh tế 
năng động. Một phần đáng kể của báo cáo được 
dành để thảo luận về khung đầu tư cho ngành 
điện. Bản báo cáo cũng đưa ra một số đề xuất đề 
cập tới những vấn đề hiện tại trong khung chính 
sách đầu tư.

Gần đây Nguyễn Thị Tuệ Anh (2010) đã đánh giá 
tính hiệu quả của những thay đổi trong chính 
sách  đầu tư nước ngoài (1990, 1992, 1996, 2000 
và 2005), tập trung vào (i) so sánh những đóng 
góp của các DN vốn ĐTNN vào quá trình phát 
triển kinh tế xã hội của Việt Nam như là chỉ số 
quan trọng nhất để điều chỉnh chính sách, và 
(ii) đánh giá những thay đổi trong xu thế đầu tư 
trực tiếp nước ngoài, bao gồm thu hút vốn đầu 
tư và giải ngân. Nhìn chung, tác giả đưa ra đánh 
giá về những thay đổi về lượng vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài, quy mô dự án, hình thức đầu tư 
và cơ cấu đầu tư theo ngành và khu vực sau mỗi 
lần điều chỉnh chính sách. Tác giả cũng xem xét 
đến tính hiệu quả cuối cùng của việc điều chỉnh 
chính sách đầu tư nước ngoài theo các khía cạnh 
tăng trưởng kinh tế, tổng mức đầu tư, cán cân 
thanh toán, v.v… 
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Chương 2.2: 
Trình bày về mẫu 
khảo sát và các chỉ số 
phản ánh khái quát 
tác động của đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

KHái quáT Về Mẫu

Chương này giới thiệu về dữ liệu của Khảo sát 
Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 và dẫn dắt 
đến các chương tiếp theo trong Báo cáo. Mục 
đích của chương này là giúp người đọc nắm 
được nền thông tin của toàn bộ cơ sở dữ liệu bổ 
sung cho các kết quả được trình bày trong từng 
phần Báo cáo, cũng như điểm qua vài phát hiện 
sâu sắc nhằm khích lệ người đọc tiếp tục. Trọng 
tâm chính của chương vẫn là tác động của đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI)15 ở Việt Nam và xem 
tác động này khác nhau như thế nào giữa các 
nhóm doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu 
khác nhau – chủ yếu là nhóm doanh nghiệp nhà 
nước (DNNN) và nhóm doanh nghiệp tư nhân 
trong nước hay còn gọi là doanh nghiệp không 
thuộc sở hữu nhà nước (DN ngoài NN). Đặc điểm 
doanh nghiệp trong các tỉnh/thành phố cũng 
như trong các ngành cũng được đem ra so sánh. 
Mở đầu chương là phần mô tả các nhóm nhà đầu 
tư thuộc các loại hình sở hữu khác nhau, sau đó 
là chi tiết về nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (DN vốn ĐTNN) nói chung và cuối 
cùng là các loại doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài trong mẫu Khảo sát. 

Mục đích phương pháp chọn mẫu Khảo sát là cố 
gắng phản ánh chính xác nhất bức tranh tổng thể 
về FDI ở Việt Nam bằng cách lựa chọn các tỉnh/

15    Thuật ngữ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dẫn chiếu 
đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hai từ FDI và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được dùng thay thế lẫn 
nhau cùng để chỉ thực thể đầu tư nước ngoài.

thành phố có tỉ lệ FDI cao nhất16. Cách chọn mẫu 
Khảo sát được phản ánh qua các tỉ lệ sau: doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm phần lớn 
mẫu khảo sát, tương đương 57,2% trong tổng số 
1493 doanh nghiệp trả lời; doanh nghiệp ngoài 
nhà nước chiếm 32,9% (là nhóm lớn thứ hai); và 
doanh nghiệp nhà nước chiếm 9,9%. Việc coi FDI 
là điểm nhấn chủ đạo trong mẫu được thể hiện 
rõ nét nếu so sánh các con số trên với thống kê 
của Tổng Điều tra Thống kê năm 2009 do Tổng 
Cục Thống kê (GSO) tiến hành. Theo đó, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 2,6%, 
doanh nghiệp ngoài ngoài nhà nước chiếm 96% 
và doanh nghiệp nhà nước chiếm 1,4% tổng số 
doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh 
tế Việt Nam (GSO 2010). Tuy nhiên lưu ý là các tỉ 
lệ này được tính dựa trên toàn bộ nền kinh tế và 
định nghĩa FDI trong Tổng Điều tra hẹp hơn định 
nghĩa của Khảo sát17. Trong Khảo sát, một công ty 
được coi là có vốn đầu tư nước ngoài nếu tỉ lệ sở 
hữu sở của nước ngoài trong công ty bằng hoặc 
lớn hơn 10%. Định nghĩa này dựa trên định nghĩa 
quốc tế kinh điển được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 
và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 
sử dụng. Điểm nhấn vào nhóm doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài trong mẫu cũng thể hiện 
rõ ràng thông qua việc đo lường giá trị đầu ra 
công nghiệp của các doanh nghiệp trong mẫu. 
Cụ thể là, doanh nghiệp FDI trong mẫu chiếm 
88% tổng giá trị đầu ra tính gộp của toàn bộ 
mẫu, doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 11% 
và doanh nghiệp nhà nước chỉ có 1%18. Hộp 2.2 
giới thiệu các định nghĩa về đầu tư trực tiếp nước 
ngoài được sử dụng trong Báo cáo.

Về phân bố giữa các ngành công nghiệp, ba 
ngành là sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc 
sẵn (trừ máy móc thiết bị), sản xuất trang phục, 
và sản xuất các sản phẩm nhựa chiếm gần 1/4 
tổng số doanh nghiệp trong mẫu (Hình 2.7). Các 
ngành khác có nhiều doanh nghiệp tham gia 
khảo sát gồm sản xuất nội thất giường tủ bàn 
ghế, dệt, chế biến thực phẩm và sản xuất thiết 
bị điện. Các ngành có tỉ lệ doanh nghiệp tham 

16   Xem Phụ lục 1 về phương pháp chọn mẫu Khảo sát.

17    Thống kê của Tổng Cục Thống kê dựa trên ngưỡng 30% vốn 
chủ sở hữu nước ngoài.

18    Đối chiếu con số này với thống kê thứ cấp chính thức của 
Tổng Điều tra được Tổng Cục Thống kê tiến hành (năm 2010) 
về tỉ trọng giá trị đầu ra công nghiệp thực tế như sau: khu vực 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 43%, khu vực 
doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 39%, và khu vực doanh 
nghiệp nhà nước chiếm 18%.    
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Hộp 2.2: Định nghĩa đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có thể được 
định nghĩa rộng là đầu tư quốc tế được tiến 
hành nhằm mục đích dành được sự chi phối 
lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động 
bên ngoài phạm vi nền kinh tế của nhà đầu 
tư (Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 2009). Trên cơ sở 
định nghĩa này, tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD) đưa ra định nghĩa đầu tư trực 
tiếp nước ngoài trong một DN là khi “DN đó cư 
trú trong một nền kinh tế, còn nhà đầu tư đầu 
tư vào DN lại cư trú trong một nền kinh tế khác, 
và tỉ lệ quyền bỏ phiếu trong DN mà nhà đầu 
tư này sở hữu, theo cách trực tiếp, là bằng 10% 
hoặc lớn hơn nếu DN đó là một thực thể pháp 
lý hoặc tương đương với một đơn vị sản xuất 
không phải là một thực thể pháp lý” (OECD, 
2008). Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sở 
hữu một tỉ lệ quyền bỏ phiếu nhỏ hơn 10% 
được OECD định nghĩa là đầu tư theo danh 
mục. Ngưỡng 10% được OECD coi là để đảm 
bảo nhà đầu tư đạt mức độ chi phối đủ lớn để 
có tiếng nói thực sự trong ban quản lý DN.

Thực tế không phải lúc nào cũng như vậy vì mức 
độ chi phối về quản lý đối với một DN được định 
đoạt bởi một loạt yếu tố và tỉ lệ sở hữu chỉ là một 
trong số các yếu tố đó. Một chủ sở hữu nước 
ngoài với tỉ lệ sở hữu cao hơn 10% rất nhiều vẫn 
có thể, ví dụ, không có quyền chi phối ở mức độ 
tương ứng trong ban quản lý DN nếu toàn bộ 

phần quyền sở hữu còn lại tập trung trong tay 
một cổ đông hoặc nếu chủ sở hữu nước ngoài, 
vì lý do nào đó, không đảm nhận vai trò tích cực. 
Tương tự như vậy một cổ đông nhỏ hơn có thể 
vẫn có thẩm quyền cao trong việc ra quyết định 
nếu cấu trúc sở hữu của DN được phân chia một 
cách rộng rãi và đồng đều và chủ sở hữu nước 
ngoài sẵn sàng có tiếng nói tích cực trong ban 
quản lý DN. Trên thực tế, một số quốc gia không 
xác định một ngưỡng sở hữu nào cả. Thay vào đó, 
họ dựa vào các loại căn cứ khác kể cả việc đánh 
giá của tự bản thân DN (Ủy ban của Liên Hợp 
Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), 
2009). Tuy nhiên, theo quan điểm thực tế, nên 
căn cứ vào một nguyên tắc khách quan, ví dụ tỉ 
lệ quyền bỏ phiếu, thay vì chỉ dựa vào ý kiến xét 
đoán mang tính thuần túy chủ quan. Hơn nữa, 
để đảm bảo tính tương thích giữa các Khảo sát, 
mong muốn ở đây là chỉ áp dụng một định nghĩa 
về đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Mặc dù ngưỡng 10% của OECD không được 
chấp thuận mọi lúc mọi nơi, Khảo sát này vẫn 
sử dụng định nghĩa của OECD và các đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đưa đến tỉ lệ sở hữu 10% 
hoặc cao hơn cho nhà đầu tư nước ngoài trong 
một DN thì đều được coi là đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI). Tương ứng, một DN tư nhân/
DN ngoài nhà nước là DN có tỉ lệ sở hữu của 
nước ngoài ít hơn 10%, còn DN nhà nước là DN 
có tỉ lệ sở hữu của nước ngoài ít hơn 10% và tỉ 
lệ sở hữu của nhà nước cao hơn 50%.

gia khảo sát ít hơn là ngành sản xuất than cốc và 
sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất sản phẩm 
thuốc lá, và ba ngành không thuộc lĩnh vực chế 
biến chế tạo. Nếu phân theo cấp độ công nghệ 
(OECD 2005), đa số các doanh nghiệp rơi vào 
hai nhóm, nhóm công nghệ thấp hoặc nhóm 
công nghệ cao. Hình 2.8 cho thấy có hơn 40% 
doanh nghiệp hoạt động trong các ngành chế 
biến chế tạo công nghệ thấp, gần 25% doanh 
nghiệp hoạt động trong các ngành chế biến 
chế tạo công nghệ trung, và gần 30% doanh 
nghiệp hoạt động trong các ngành chế biến chế 
tạo công nghệ cao. Chỉ một tỉ lệ rất nhỏ doanh 
nghiệp, khoảng hơn 5% là không thuộc ngành 
chế biến chế tạo. Hộp 2.3 miêu tả ngắn gọn cách 
thức phân loại các ngành công nghiệp theo cấp 
độ công nghệ còn Bảng 2.4 trình bày phân loại 

các doanh nghiệp chế biến chế tạo trong mẫu 
khảo sát dựa trên loại công nghệ. 

Xem xét về phân bố doanh nghiệp theo tỉnh/
thành phố, 1/3 số doanh nghiệp trong mẫu là 
hoạt động tại tp Hồ Chí Minh, tiếp theo là tại 
Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Hải Phòng 
(Hình 2.9). Số lượng doanh nghiệp khảo sát 
hoạt động tại Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bắc 
Ninh và Vĩnh Phúc ít hơn rất nhiều. Kết quả này 
một lần nữa phản ánh phương pháp chọn mẫu, 
trong chừng mực có thể, đã cố gắng chú trọng 
hơn đến đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua 
việc chọn các tỉnh/thành phố có tỉ lệ đầu tư trực 
tiếp nước ngoài cao nhất19. 

19   Tỉnh/thành phố không phải là biến để phân tầng.
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Hình 2.7: Phân bố mẫu khảo sát theo ngành

2 (0%) 

8 (1%) 

10 (1%) 

12 (1%) 

17 (1%) 

31 (2%) 

35 (2%) 

37 (2%) 

38 (3%) 

44 (3%) 

45 (3%) 

55 (4%) 

55 (4%) 

57 (4%) 

61 (4%) 

61 (4%) 

65 (4%) 

65 (4%) 

67 (4%) 

68 (5%) 

72 (5%) 

77 (5%) 

84 (6%) 

92 (6%) 

104 (7%) 

110 (7%) 

121 (8%) SP từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc & thiết bị

Trang phục

SP từ cao su & nhựa

Nội thất

Dệt

Thực phẩm

Thiết bị điện

Giấy & các SP từ giấy

CN chế biến chế tạo khác

Máy vi tính, SP điện tử & quang học

Phương tiện vận tải khác

Da & các SP liên quan

Ghỗ & SP từ gỗ, tre, nứa trừ nội thất

Máy móc & thiết bị

Hóa chất & SP hóa chất

Xây dựng

Kim loại cơ bản

Dược phẩm, hóa dược & dược liệu

Xe có động cơ, xe moóc, xe moóc 1 cầu

In, sao chép bản ghi các loại

Đồ uống

Sửa chữa & lắp đặt máy móc & thiết bị

Cung cấp nước, quản lý & xử lý rác-nước thải

Cung cấp điện, khí đốt, hơi nước & điều hòa không khí

SP thuốc lá

Than cốc & SP dầu mỏ tinh chế

Hình 2.8: Phân bố mẫu khảo sát theo loại, cấp độ công nghệ chế biến chế tạo

28% (418) 

23% (336) 

44% (655) 

6% (84) 

Chế biến chế tạo công nghệ cao

Chế biến chế tạo công nghệ trung
Không thuộc chế biến chế tạo

Chế biến chế tạo công nghệ thấp



54 Chương 2: Cơ sở và đặc điểm đầu tư tại Việt Nam  

Bảng 2.4: Phân loại doanh nghiệp chế biến chế tạo trong mẫu khảo sát theo loại công nghệ

Số lượng doanh nghiệp

Ngành
Công 
nghệ 
cao

Công 
nghệ 
trung

Công 
nghệ 
thấp

Không 
thuộc 

chế 
biến 
chế 
tạo

Tổng

Sản xuất chế biến thực phẩm 0 0 77 0 77

Sản xuất đồ uống 0 0 31 0 31

Sản xuất sản phẩm thuốc lá 0 0 8 0 8

Dệt 0 0 84 0 84

Sản xuất trang phục 0 0 110 0 110

Sản xuất da và các sản phẩm liên quan 0 0 61 0 61

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa          
(trừ giường, tủ, bàn ghế)

0 0 57 0 57

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy 0 0 68 0 68

In, sao chép bản ghi các loại 35 0 0 0 35

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 0 2 0 0 2

Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 55 0 0 0 55

Sản xuất dược phẩm, hóa dược, và dược liệu 38 0 0 0 38

Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa 0 104 0 0 104

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 0 65 0 0 65

Sản xuất kim loại cơ bản 0 44 0 0 44

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc 
và thiết bị 

0 121 0 0 121

Sản xuất máy vi tính, sản phẩm điện tử và quang học 65 0 0 0 65

Sản xuất thiết bị điện 72 0 0 0 72

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 55 0 0 0 55

Sản xuất xe có động cơ, xe moóc, xe moóc một cầu 37 0 0 0 37

Sản xuất phương tiện vận tải khác 61 0 0 0 61

Sản xuất nội thất giường tủ bàn ghế 0 0 93 0 93

Công nghiệp chế biến chế tạo khác 0 0 67 0 67

Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 0 0 0 17 17

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,       
hơi nước, điều hòa không khí 

0 0 0 10 10

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 
nước thải 

0 0 0 11 11

Xây dựng 0 0 0 45 45

Tổng 418 336 656 83 1493
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Hộp 2.3: Phân loại các ngành công 
nghiệp theo cấp độ công nghệ

Việc phân loại các ngành công nghiệp theo 
các cấp độ: ngành chế biến chế tạo công 
nghệ thấp, trung, và cao tuân theo những 
tài liệu được OECD chuẩn bị (OECD, 2005). 
Trong phiên bản được hiệu chỉnh chút ít – 
ba phạm trù này đã được sử dụng thay vì 
4 phạm trù như trong phiên bản gốc – các 
ngành công nghiệp có mặt trong Khảo sát 
được phân vào các phạm trù sau: 

Chế biến chế tạo công nghệ thấp: 

Sản xuất chế biến thực phẩm
Sản xuất đồ uống
Sản xuất sản phẩm thuốc lá
Dệt
Sản xuất trang phục
Sản xuất da và các sản phẩm liên quan
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 
nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy
Sản xuất nội thất giường, tủ, bàn, ghế
Công nghiệp chế biến chế tạo khác

Chế biến chế tạo công nghệ trung:

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

Sản xuất kim loại cơ bản
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ 
máy móc và thiết bị

Chế biến chế tạo công nghệ cao:

In, sao chép bản ghi các loại
Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất
Sản xuất dược phẩm, hóa dược, và dược liệu
Sản xuất máy vi tính, sản phẩm điện tử và 
quang học
Sản xuất thiết bị điện
Sản xuất máy móc, thiết bị
Sản xuất xe có động cơ, xe moóc, xe moóc một cầu
Sản xuất phương tiện vận tải khác

Các ngành còn lại được phân vào ngành 
không thuộc chế biến chế tạo (không nằm 
trong định nghĩa của OECD)

Công nghiệp không thuộc chế biến chế 
tạo:
Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và 
thiết bị
Cung cấp điện, khí đốt, hơi nước, và điều hòa 
không khí
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 
thải, nước thải
Xây dựng
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Hộp 2.4: Các định nghĩa sử dụng trong 
quá trình phân tích

Nhà đầu tư gốc Bắc và gốc Nam

Gốc Bắc để chỉ nhà đầu tư đến từ các 
quốc gia đã công nghiệp hóa còn gốc 
Nam để chỉ nhà đầu tư đến từ các quốc 
gia đang phát triển theo định nghĩa trong 
The International yearbook of Industrial 
Statistics (UNIDO, 2010) (tạm dịch là Niên 
giám Quốc tế về Thống kê Công nghiệp) 
(Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp 
Quốc (UNIDO), 2010). Vì thế định nghĩa 
nói trên liên quan nhiều đến mức độ phát 
triển kinh tế của một quốc gia hơn là vị trí 
địa lý của quốc gia đó mặc dù hai yếu tố 
này thường là trùng hợp. Một trường hợp 
ngoại lệ ví dụ là Nam Phi lại được phân loại 
là gốc Bắc. 

Công ty xuyên quốc gia và doanh nhân 
nước ngoài

Một DN được coi là một bộ phận của một 
công ty xuyên quốc gia (viết tắt là TNC) nếu 
DN đó là công ty con sở hữu 100% hoặc một 
liên doanh của DN mẹ có trụ sở đặt tại một 
quốc gia khác. Nếu nhà đầu tư nước ngoài là 
người nước ngoài hoặc một gia đình đơn lẻ 
đầu tư vào DN hoặc là một đối tác trong một 
liên doanh và không phải là công ty con của 
một DN đóng tại một quốc gia khác, thì đều 
được coi là DN doanh nhân nước ngoài (viết 
tắt là FE).

Doanh nghiệp sở hữu 100% và doanh 
nghiệp liên doanh

Định nghĩa DN sở hữu 100% và DN liên doanh 
chỉ áp dụng cho các công ty/doanh nghiệp 
nước ngoài. Một DN nước ngoài được định 
nghĩa là DN sở hữu 100% (viết tắt là WOE) khi 
nó có tỉ lệ sở hữu của nước ngoài bằng 100%. 
Một DN nước ngoài được định nghĩa là liên 
doanh (viết tắt là JV) khi nó là một liên doanh 
với một đối tác Việt Nam, vì thế nó có tỉ lệ sở 
hữu của nước ngoài bằng hoặc lớn hơn 10% 
nhưng ít hơn 100%. 

Định hướng thị trường trong nước/nội địa, 
khu vực, và toàn cầu 

Các DN được coi là có định hướng thị trường 
nội địa/trong nước nếu có ít hơn 10% tổng 
doanh thu là từ xuất khẩu và được coi là định 
hướng thị trường khu vực nếu có bằng hoặc 
hơn 10% tổng doanh thu là từ xuất khẩu và 
hơn 50% doanh thu xuất khẩu đến từ các thị 
trường các quốc gia thành viên của Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN). 
Một DN được coi là có định hướng thị trường 
toàn cầu nếu có bằng hoặc hơn 10% tổng 
doanh thu là từ xuất khẩu và hơn 50% doanh 
thu xuất khẩu đến từ các thị trường nằm ngoài 
khối ASEAN.

Đầu tư tìm kiếm nguồn lực, thị trường và 
hiệu quả

Việc phân chia DN theo các tiêu chí tìm 
kiếm nguồn lực, thị trường và hiệu quả là 
áp dụng lý thuyết của Dunning (1993) trong 
một chừng mực cao nhất có thể đi đôi với 
việc chỉnh sửa một vài điểm cần thiết do 
thiết kế của bảng hỏi. Đầu tư để hạ thấp chi 
phí sản xuất có thể được tiến hành, ví dụ, với 
mục tiêu hạ thấp chi phí lao động (tìm kiếm 
nguồn lực) hoặc nâng cao hiệu quả nội bộ 
của DN (tìm kiếm hiệu quả). Vì hạ thấp chi 
phí lao động chỉ là một cách để tiến tới mục 
tiêu hạ thấp chi phí sản xuất nên trong Khảo 
sát này các DN đầu tư với động cơ giảm chi 
phí sản xuất đều được xếp chung vào một 
phạm trù/một nhóm DN - đó là nhóm “DN 
tìm kiếm hiệu quả”. Động cơ đầu tư được 
phân loại như sau:

 Tìm kiếm hiệu quả
 DN đầu tư với động cơ hàng đầu là cải 

thiện hiệu quả (ví dụ hạ thấp chi phí sản 
xuất, xuất khẩu trở lại quốc gia xuất xứ của 
nhà đầu tư hoặc hưởng lợi từ (các) hiệp 
định thương mại). Nhóm này bao gồm cả 
các động cơ tìm kiếm tài sản chiến lược 
như là trường hợp liên doanh với đối tác 
Việt Nam.

 Tìm kiếm nguồn lực
 DN đầu tư với động cơ hàng đầu là tiếp cận 

tài nguyên thiên nhiên và đầu vào.
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 Tìm kiếm thị trường 
 DN đầu tư với động cơ hàng đầu là tiếp cận 

thị trường Việt Nam.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài Mới hoàn toàn 
và Sát nhập/Mua lại

Đầu tư trực tiếp nước ngoài Mới hoàn toàn là 
đầu tư tạo ra các cơ sở sản xuất mới ở quốc 

gia tiếp nhận đầu tư (ví dụ như bắt đầu một 
nhà máy mới), trong khi đầu tư Sát nhập/
Mua lại nói đến các hoạt động sát nhập và 
mua lại xuyên biên giới (Sát nhập & Mua lại 
xuyên biên giới), trong đó các thực thể nước 
ngoài mua lại hoặc thôn tính các tài sản công 
nghiệp trước đây thuộc sở hữu của các thực 
thể kinh tế trong nước.

So SáNH ĐặC ĐiểM Của                     
DoaNH NGHiệp

So sánh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 
ngoài nhà nước cho thấy sự khác biệt quan 
trọng giữa các nhóm doanh nghiệp này như 
Bảng 2.5 đã trình bày. Trong Hộp 2.4 là các định 
nghĩa dùng cho chương này và cho toàn bộ Báo 
cáo. Về tuổi của doanh nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước được cho là hơn tuổi đáng kể hai 
nhóm còn lại là doanh nghiệp ngoài nhà nước 
và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ 
thể, hơn 54,1% doanh nghiệp nhà nước là từ 21 
tuổi trở lên trong khi chỉ có 20,3% DN ngoài NN 
và 0,8% DN vốn ĐTNN là ở trong nhóm tuổi này. 
Điều này nói lên rằng nền kinh tế Việt Nam, tới 
gần đây, mới mở cửa đón nhận cạnh tranh từ 
các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh 
nghiệp nước ngoài. Đa phần doanh nghiệp 
ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài trong khoảng từ 6 đến 20 tuổi, và 
tỉ lệ các doanh nghiệp trẻ (từ 0 đến 5 tuổi) là 
khá thấp, chỉ vào khoảng 20%. Doanh nghiệp 
nhà nước, DN ngoài nhà nước và DN có vốn 
đầu tư nước ngoài có độ tuổi bình quân tương 
ứng là 27, 15 và 10. Về quy mô của DN phản ánh 
qua số lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài và DN nhà nước tương đối giống 
nhau, có số lao động nhiều hơn đáng kể so với 
nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trên thực 
tế, phần lớn doanh nghiệp trong cả hai nhóm, 
nhóm có vốn đầu tư nước ngoài và nhà nước 
đều rơi vào phạm trù doanh nghiệp lớn20, trong 

20    Công ty cỡ nhỏ là công ty có ít hơn hoặc bằng 200 lao động. 
Công ty cỡ vừa là công ty có nhiều hơn 200 nhưng ít hơn 301 
lao động. Công ty cỡ lớn là công ty có nhiều hơn 300 lao động.

khi doanh nghiệp ngoài nhà nước rơi vào phạm 
trù doanh nghiệp nhỏ. Điều này nghĩa là số lao 
động bình quân của nhóm doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, nhóm doanh nghiệp 
nhà nước và nhóm doanh nghiệp ngoài nhà 
nước trong mẫu tương ứng là 789, 657 và 355 
người. 

Mức độ khác biệt về định hướng thị trường của 
các doanh nghiệp trong mẫu là lớn. Nếu căn cứ 
theo ngành hoạt động của DN hẳn sẽ không bất 
ngờ với kết quả là đa số DNNN, khoảng 79,6% 
hướng vào thị trường trong nước và chỉ hơn 
20% là hướng ra thị trường khu vực hoặc toàn 
cầu. Nhận định này cũng đúng với DN ngoài nhà 
nước, với 69,7% là hướng vào thị trường nội địa 
và 30,3% hướng ra thị trường khu vực hoặc toàn 
cầu. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại 
khác biệt đáng kể: Khoảng 2/3 các DN có vốn đầu 
tư nước ngoài là hướng ra thị trường toàn cầu, 

Hình 2.9: Phân bố doanh nghiệp khảo sát theo 
tỉnh/thành phố
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chỉ có 1/4 là hướng vào thị trường trong nước. 
Nói chung tỉ lệ doanh nghiệp định hướng vào thị 
trường khu vực là thấp, dao động trong khoảng 
từ 2% đến 7% trong mỗi loại hình sở hữu21.

Mức độ tập trung theo ngành của ba loại hình 
doanh nghiệp, DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN 
ngoài nhà nước và DNNN mang tính khác biệt 
rõ rệt có lẽ xuất phát từ, các yếu tố như, lợi thế 
hoặc bất lợi được xem là gắn liền với mỗi loại 
hình DN. Ví dụ, doanh nghiệp nhà nước có thể 
chi phối những ngành mà hiểu biết về thị trường 
nội địa là ưu thế trong khi doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài có thể chi phối các ngành cần 
tiếp cận với bí quyết, công nghệ hay vốn của 
nước ngoài để có thể cạnh tranh. Bảng 2.6 trình 
bày phân bố các loại hình sở hữu theo ngành. 
Không nằm ngoài dự đoán, DN vốn ĐTNN chi 
phối hầu như tất cả các ngành và đây là hệ quả 

21    Xem Hộp 2.4 để biết tiêu chính phân loại chính xác của 
nhóm này.

của phương pháp chọn mẫu nhưng có một số 
khác biệt rõ rệt giữa ba loại hình sở hữu. Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tập trung chủ 
yếu trong nhóm ngành sản xuất máy vi tính, sản 
phẩm điện tử và quang học, sản xuất da và các 
sản phẩm liên quan và các ngành chế biến chế 
tạo khác. Doanh nghiệp ngoài nhà nước dường 
như chỉ chi phối ngành sản xuất đồ uống, ngành 
sản xuất kim loại cơ bản, ngành sửa chữa bảo 
dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị và các ngành 
xây dựng, đa số những ngành này hướng vào thị 
trường trong nước. Doanh nghiệp nhà nước có 
mặt nhiều trong các ngành sản xuất sản phẩm 
thuốc lá, và hiển nhiên, là trong ngành sản xuất 
và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, 
điều hòa không khí, và các ngành cung cấp 
nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 
thải trong mẫu khảo sát. Vì vậy, với mẫu khảo 
sát mang tính đại diện cho ngành chế biến chế 
tạo của Việt Nam có thể kết luận là cả hai nhóm 
ngành công nghệ cao (sản xuất máy vi tính, sản 

Bảng 2.5: So sánh đặc điểm của doanh nghiệp theo các loại hình sở hữu

  DN ngoài nhà 
nước DN vốn ĐTNN DNNN TỔNG

 
Số 

lượng 
DN 

Tỉ lệ % 
trong 
tổng 

số

Số 
lượng 

DN 

Tỉ lệ % 
trong 
tổng 

số

Số 
lượng 

DN 

Tỉ lệ % 
trong 
tổng 

số

Số 
lượng 

DN 

Tỉ lệ % 
trong 
tổng 

số

Tuổi của DN

0 - 5 năm  73 14,9  148 17,3  7 4,7  228 15,3

6 - 10 năm  163 33,2  335 39,2  21 14,2  519 34,8

11 - 20 năm  155 31,6  364 42,7  40 27,0  559 37,4

21 năm trở lên  100 20,3  7 0,8  80 54,1  187 12,5

Tổng  491 100,0  854 100,0  148 100,0  1.493 100,0

Độ lớn/Cỡ của DN

Nhỏ  213 43,4  240 28,1  37 25,0  490 32,8

Trung bình  108 22,0  173 20,3  28 18,9  309 20,7

Lớn  170 34,6  441 51,6  83 56,1  694 46,5

Tổng  491 100,0  854 100,0  148 100,0  1.493 100,0

Định hướng thị trường

Thị trường trong nước  342 69,7  225 26,4  117 79,6  684 45,9

Thị trường khu vực  12 2,4  62 7,3  7 4,8  81 5,4

Thị trường toàn cầu  137 27,9  566 66,3  23 15,6  726 48,7

Tổng  491 100,0  853 100,0  147 100,0  1.491 100,0
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Bảng 2.6:  Phân bố của các loại hình sở hữu doanh nghiệp theo ngành

Ngành

DN 
ngoài 

nhà 
nước

DN 
vốn 

ĐTNN
DNNN Tổng

Số 
lượng 

DN 

  Phần trăm  
Sản xuất chế biến thực phẩm 33,8 58,4 7,8 100 77
Sản xuất đồ uống 54,8 35,5 9,7 100 31
Sản xuất sản phẩm thuốc lá 0,0 25,0 75,0 100 8
Dệt 31,0 64,3 4,7 100 84
Sản xuất trang phục 30,9 62,7 6,4 100 110
Sản xuất da và các sản phẩm liên quan 27,9 67,2 4,9 100 61
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa        
(trừ giường, tủ, bàn ghế)

40,4 50,8 8,8 100 57

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy 32,4 55,9 11,8 100 68
In, sao chép bản ghi các loại 28,6 45,7 25,7 100 35
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 50,0 50,0 0,0 100 2
Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 32,7 54,5 12,7 100 55
Sản xuất dược phẩm, hóa dược, và dược liệu 47,3 39,5 13,2 100 38
Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa 33,7 62,5 3,8 100 104
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 44,6 44,6 10,8 100 65
Sản xuất kim loại cơ bản 56,8 36,4 6,8 100 44
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc 
và thiết bị 

24,8 64,5 10,7 100 121

Sản xuất máy vi tính, sản phẩm điện tử và quang học 20,0 76,9 3,1 100 65
Sản xuất thiết bị điện 30,6 61,1 8,3 100 72
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 27,3 58,2 14,5 100 55
Sản xuất xe có động cơ, xe moóc, xe moóc một cầu 24,3 62,2 13,5 100 37
Sản xuất phương tiện vận tải khác 41,0 50,8 8,2 100 61
Sản xuất nội thất giường tủ bàn ghế 33,7 62,0 4,3 100 92
Công nghiệp chế biến chế tạo khác 10,4 82,1 7,5 100 67
Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 52,9 29,4 17,7 100 17
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 
nước, điều hòa không khí 

20,0 30,0 50,0 100 10

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 
nước thải 

8,3 25,0 66,7 100 12

Xây dựng 57,7 26,7 15,6 100 45

phẩm điện tử và quang học) và công nghệ thấp 
(sản xuất da và các sản phẩm liên quan) đều vô 
cùng quan trọng trong việc thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

Bên cạnh sự khác biệt về tỉ lệ doanh nghiệp có mặt 
trong mỗi ngành là sự khác biệt về tỉ lệ đầu tư trực 
tiếp nước ngoài tập trung ở các tỉnh/thành. Một số 

tỉnh/thành phố dường như thu hút nhiều nhà đầu 
tư nước ngoài hơn nhờ có các lợi thế, ví dụ, vị trí 
địa lý gần các cảng biển, và/hoặc môi trường kinh 
doanh mang tính hỗ trợ cao hơn, ví dụ như nhà 
máy được đặt trong các khu công nghiệp (IZ). So 
sánh các loại hình sở hữu theo tỉnh/thành phố cho 
thấy tỉnh Bình Dương và Đồng Nai là hai nơi có tỉ lệ 
doanh nghiệp FDI trong mẫu rất lớn còn thành phố 
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Hà Nội và Hải Phòng lại có tỉ lệ doanh nghiệp ngoài 
nhà nước trong mẫu rất lớn (Bảng 2.7). Các doanh 
nghiệp nhà nước trong mẫu hoạt động nhiều tại 
Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Một lần nữa kết luận 
về doanh nghiệp chế biến chế tạo có vốn đầu tư 
nước ngoài hiện diện tại Việt Nam phụ thuộc vào 
tính đại diện của mẫu cho nền kinh tế Việt Nam. 

DoaNH NGHiệp Có VốN Đầu Tư NướC 
NGoài

Phần này trình bày kỹ hơn về các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp FDI 

trong mẫu theo các tiêu chí: loại DN, xuất xứ, loại 
sở hữu, phương thức đầu tư ban đầu và động cơ 
đầu tư. Hình 2.10 chỉ ra 10 quốc gia xuất xứ phổ 
biến nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Hình này cho thấy rõ ràng phần lớn nhà 
đầu tư có nguồn gốc châu Á mà cụ thể hơn là từ 
ba quốc gia chính như sau: trong số 843 nhà đầu 
tư nước ngoài trong mẫu, 164 người (hay 25%) là 
từ Đài Loan, 151 người (hay 23%) là từ Nhật Bản 
và 117 người (hay 18%) là từ Hàn Quốc. Kết quả 
này cũng khá nhất quán với con số thống kê năm 
2011 do Cục Đầu tư Nước ngoài (FIA) cung cấp 
theo đó Hàn Quốc, Đài Loan, và Nhật Bản là ba 
quốc gia đầu tư lớn nhất nếu xét về số lượng dự 

Bảng 2.7: Các loại hình sở hữu doanh nghiệp theo tỉnh/thành phố

Tỉnh/thành phố DN ngoài 
nhà nước

DN vốn 
ĐTNN DNNN Tổng Số lượng 

DN 
  %  

Hà Nội 46,2 37,2 16,6 100 223

Vĩnh Phúc 30,8 57,7 11,5 100 26

Bắc Ninh 43,8 53,1 3,1 100 32

Hải Phòng 44,8 41,2 14 100 114

Đà Nẵng 33,4 42,4 24,2 100 33

Bình Dương 22,7 75,5 1,8 100 379

Đồng Nai 12,4 81,4 6,2 100 226

Bà Rịa - Vũng Tàu 35,9 43,6 20,5 100 39

TP, HCM 41,8 45,4 12,8 100 421

Hình 2.10: Xuất xứ chính của nhà đầu tư theo trả lời trong Khảo sát

12 (2%) 12 (2%) 
19 (3%) 

21 (3%) 

29 
(4%) 

30(5%) 

31 (5%) 

117 (18%) 

151 (23%) 

164 (25%) 

69 (10%) 

Quần đảo Vdzin thuộc Anh

Thái Lan

Trung Quốc

Ma lay xi a

Trung Quốc (đặc khu hành chính Hồng Kông)

Sin ga po

Hoa Kỳ

Hàn Quốc

Nhật

Trung Hoa Đài Bắc

Xuất xứ khác
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án. Một kết quả cũng khá thú vị là không có nhà 
đầu tư châu Âu nào trong nhóm 10 quốc gia đầu 
tư dẫn đầu. Nhà đầu tư Pháp và Anh chiếm 1,3%, 
Đức là 0,7%, Hà Lan là 0,6%. Nhà đầu tư Úc cũng 
chiếm tỉ lệ thấp, chỉ có 0,7%. Toàn bộ các nhà đầu 
tư nhỏ này đều trong nhóm “Xuất xứ khác’.  

Khi phân theo cấp độ công nghệ, ba quốc gia 
đầu tư lớn nhất nói trên vẫn giữ vị trí dẫn đầu 
trong các nhóm cấp độ nhưng một kết quả thú 
vị là mỗi quốc gia hoạt động trong một số ngành 
công nghiệp khác nhau. Bảng 2.8 cho thấy 
doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động phổ biến 
trong các ngành công nghệ cao và dường như 
thu hẹp hoạt động trong các ngành công nghệ 
thấp. Mức độ thu hẹp là khá lớn: Tỉ lệ nhà đầu 
tư Nhật Bản trong tổng số nhà đầu tư trong các 
ngành chế biến chế tạo công nghệ cao là 29,5% 
và trong các ngành chế biến chế tạo công nghệ 
thấp chỉ hơn 10,2%. 

Kết quả điều tra thực tế cho thấy nhà đầu tư Nhật 
Bản chiếm ưu thế chủ yếu trong các ngành sản 
xuất máy vi tính, sản phẩm điện tử và quang học, 
sản xuất xe có động cơ, xe moóc, và xe moóc một 
cầu. Với các nhà đầu tư Hàn Quốc thì ngược lại, họ 
ở vị trí dẫn đầu và chiếm 18,2% tổng số nhà đầu 
tư trong nhóm ngành công nghệ thấp nhưng lại 
ở rơi xuống vị trí thứ 3 và chỉ chiếm 7,9% tổng 
số nhà đầu tư nhóm ngành công nghệ cao. Việc 
nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc có mặt trong các 
ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan, 
sản xuất trang phục và dệt giúp giải thích vì sao 
có những con số như trên. Nhóm các nhà đầu tư 
đến từ Đài Loan chiếm tỉ lệ khá cao trong nhóm 
ngành công nghệ trung và cũng là nhóm tương 
đối lớn trong các nhóm ngành công nghệ khác 
(không thuộc chế biến chế tạo). Các nhà đầu tư 
Đài Loan xuất hiện nhiều trong các ngành sản 
xuất phương tiện vận tải khác và sản xuất thiết bị 
điện (là ngành công nghệ cao) và ngành sản xuất 
nội thất giường tủ bàn ghế (là ngành công nghệ 
thấp). Vì vậy có thể cho rằng có mối liên hệ giữa 
quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư và loại ngành 
chế biến chế tạo mà nhà đầu tư lựa chọn đầu tư. 
Các nhà đầu tư đến từ Singapore và Hoa Kỳ cũng 
là hai nhóm khá phổ biến trong nhóm ngành 
công nghệ cao và công nghệ trung trong khi 
các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc và Đài Loan là 
nhóm lớn nhất trong các nhóm nhà đầu tư trong 
các ngành không thuộc chế biến chế tạo kể cả 
ngành xây dựng. Tuy nhiên tỉ lệ doanh nghiệp có 

Bảng 2.8: Phân loại xuất xứ chính của nhà đầu 
tư theo trình độ công nghệ 

 Chế biến chế tạo công nghệ cao 

Xếp 
thứ

Quốc gia xuất 
xứ

Phần 
trăm 
trong 

Tổng số

Số 
lượng 

DN chọn 
trả lời

1 Nhật Bản 29,5 71

2
Trung Hoa Đài 
Bắc

19,5 47

3 Hàn Quốc 7,9 19
4 Sin ga po 4,6 11
5 Hoa Kỳ 3,7 9

 Chế biến chế tạo công nghệ trung bình 

Xếp 
thứ

Quốc gia xuất 
xứ

Phần 
trăm 
trong 

Tổng số

Số 
lượng 

DN chọn 
trả lời

1 Đài Loan 22,8 43
2 Nhật Bản 20,1 38
3 Hàn Quốc 11,1 21
4 Sin ga po 4,2 8
5 Hoa Kỳ 3,7 7

 Chế biến chế tạo công nghệ thấp 

Xếp 
thứ

Quốc gia xuất 
xứ

Phần 
trăm 
trong 

Tổng số

Số 
lượng 

DN chọn 
trả lời

1 Hàn Quốc 18,2 73
2 Đài Loan 17,7 71
3 Nhật Bản 10,2 41

4
Trung Quốc (Đặc 
khu hành chính 
Hồng Kông)

4,5 18

5 Hoa Kỳ 3,7 15
 Doanh nghiệp không thuộc công nghiệp 

chế biến chế tạo 

Xếp 
thứ

Quốc gia xuất 
xứ

Phần 
trăm 
trong 

Tổng số

Số 
lượng 

DN chọn 
trả lời

1 Hàn Quốc 18,2 4
2 Đài Loan 17,7 3
3 Trung Quốc 10,2 2
4 Ma lay xi a 4,5 2

5
Quần đảo Vơ dzin 
thuộc Anh

3,7 1
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vốn ĐTNN trong các ngành này là thấp, chỉ có 23 
doanh nghiệp trong toàn bộ mẫu khảo sát. Bảng 
2.9 giúp khẳng định rằng đầu tư trực tiếp nước 
ngoài gốc Bắc nhiều hơn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài gốc Nam và chiếm tương ứng 57,7% tổng 
số nhà đầu tư trả lời Khảo sát22. Ngoài ra, khảo 
sát cho thấy nhà đầu tư chiếm tỉ lệ áp đảo trong 
mẫu, khoảng gần 70% là các công ty con của các 
công ty xuyên quốc gia (TNC). 

Bảng 2.9 tóm tắt một số đặc điểm chọn lọc của 
các doanh nghiệp FDI. Khi bắt đầu một doanh 
nghiệp mới, dường như phương thức đầu tư 
phổ biến của nhà đầu tư nước ngoài là thành lập 

22    Theo phân loại thì 4 trong 5 quốc gia đầu tư lớn nhất rơi vào 
nhóm nguồn gốc Bắc (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và 
Hoa Kỳ) còn Đài Loan trong nhóm nguồn gốc Nam.

doanh nghiệp sở hữu 100% thay vì liên doanh 
với đối tác Việt Nam. Mặc dù kể cả sau khi Việt 
Nam đã tiến hành “Đổi Mới”, nhà đầu tư nước 
ngoài vẫn chỉ được đầu tư theo hình thức liên 
doanh trong một số lĩnh vực/ngành được bảo hộ 
nhưng đa số nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài vẫn là doanh nghiệp sở hữu 100%. 
Tuy nhiên, hiện tượng này cũng nhất quán với 
một xu hướng được tác giả Tiến (2009) quan 
sát và nhận định rằng nhà đầu tư nước ngoài ở 
Việt Nam ngày càng chuộng hình thức thành lập 
doanh nghiệp sở hữu 100% hơn là liên doanh. 
Cũng theo tác giả Tiến, nguồn gốc sâu xa của xu 
hướng này là quá trình tự do hóa trong chính sách 
đầu tư gần đây và năng lực cạnh tranh của nhiều 
doanh nghiệp tư nhân trẻ trong nước còn hạn 
chế nên không thể là đối tác liên doanh phù hợp. 

Bảng 2.9: Một số đặc điểm chọn lọc của DN có vốn ĐTNN

  Số lượng DN trả 
lời

Phần trăm trong 
Tổng số

Nguồn gốc nhà đầu tư    
Nam 275 42.3

Bắc 375 57.7

Cơ cấu tổ chức    
Công ty xuyên quốc gia (TNC) 589 69.0

DN doanh nhân nước ngoài (FE) 265 31.0

Liên doanh hoặc DN 100% vốn nước ngoài    
Liên doanh 104 12.2

DN 100% vốn nước ngoài 750 87.8

Phương thức đầu tư ban đầu    
Tạo ra một hoạt động mới dưới hình thức sở hữu 100% 727 85.3

Mua lại tài sản đã có từ trước của các chủ sở hữu nước ngoài 45 5.3

Mua lại tài sản đã có từ trước từ chủ sở hữu tư nhân Việt 
Nam

14 1.6

Mua lại tài sản đã có từ trước thuộc sở hữu nhà nước 10 1.2

Các phương thức khác 56 6.6

Động cơ đầu tư    
Tìm kiếm nguồn lực 20 2.4

Tìm kiếm thị trường 380 46.2

Tìm kiếm hiệu quả 422 51.3

Định hướng thị trường    
Thị trường trong nước (nội địa) 225 26.4

Thị trường khu vực 62 7.3

Thị trường toàn cầu 566 66.4
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Đại đa số nhà đầu tư nước ngoài, chiếm khoảng 
85,3% doanh nghiệp trả lời, thâm nhập thị 
trường Việt Nam bằng cách tạo ra một hoạt động 
mới dưới hình thức doanh nghiệp sở hữu 100% 
(đầu tư mới hoàn toàn) trong khi đó chỉ một số 
nhỏ nhà đầu tư là chọn cách mua lại tài sản đã có 
từ trước (đầu tư kiểu sát nhập hoặc mua lại). Căn 
cứ vào động cơ đầu tư để phân loại, nhiều nhà 

đầu tư rơi vào nhóm “tìm kiếm hiệu quả” và con 
số nhà đầu tư rơi vào nhóm tìm kiếm thị trường 
cũng tương đương. Trong nhóm doanh nghiệp 
tìm kiếm hiệu quả, đại đa số, khoảng 90% nhóm 
này trả lời rằng động cơ chủ yếu là giảm chi phí 
sản xuất. Vì vậy, theo Khảo sát này, việc đầu tư 
có lẽ về cơ bản là phục vụ mục đích giảm chi phí 
sản xuất hoặc để tìm cách tiếp cận thị trường Việt 

Bảng 2.10: Đặc điểm DN có vốn đầu tư nước ngoài phân loại theo nguồn gốc

 
DN vốn ĐTNN         

gốc Bắc
DN vốn ĐTNN         

gốc Nam

 
Số lượng 

DN trả 
lời

Phần 
trăm 
trong 

tổng số

Số lượng 
DN trả 

lời

Phần 
trăm 
trong 

tổng số

Động cơ đầu tư
Tìm kiếm nguồn lực 9 2,5 6 2,3

Tìm kiếm thị trường 140 38,1 132 49,8

Tìm kiếm hiệu quả 218 59,4 127 47,9

Phương thức thâm nhập thị trường        
Tạo ra một hoạt động mới dưới hình thức sở hữu 100% 338 90,4 256 93,1

Mua lại tài sản đã có từ trước của các chủ sở hữu   
nước ngoài

20 5,3 14 5,1

Mua lại tài sản đã có từ trước từ chủ sở hữu tư nhân 
Việt Nam

3 0,8 3 1,1

Mua lại tài sản đã có từ trước thuộc sở hữu nhà nước 4 1,1 0 0,0

Các phương thức khác 9 2,4 2 0,7

Định hướng thị trường        
Thị trường trong nước (nội địa) 77 20,6 70 25,5

Thị trường khu vực 23 6,2 29 10,5

Thị trường toàn cầu 273 73,2 176 64,0

Liên doanh hoặc DN 100% vốn nước ngoài        
Liên doanh 16 4,3 7 2,5

DN 100% vốn nước ngoài 358 95,7 268 97,5

Độ lớn/Cỡ của DN        
Nhỏ 96 25,7 80 29,1

Trung bình 74 19,8 50 18,2

Lớn 204 54,5 145 52,7

Tuổi của DN        
0 - 5 năm 76 20,3 46 16,7

6 - 10 năm 155 41,4 117 42,5

11 - 20 năm 141 37,8 111 40,4

21 năm trở lên 2 0,5 1 0,4
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Nam.  Rất ít doanh nghiệp đầu tư với mục đích 
tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên. Khoảng 
2/3 doanh nghiệp có vốn ĐTNN hướng ra thị 
trường toàn cầu trong khi 1/4 doanh nghiệp có 
vốn ĐTNN hướng vào thị trường nội địa. Trong 
số những thị trường xuất khẩu toàn cầu, tỉ trọng 
bình quân giá trị xuất khẩu sang thị trường Nhật 

Bản là cao nhất (19%), tiếp theo là thị trường 
EU (15%), Hoa Kỳ (15%) và Đài Loan (14%). Điều 
ngạc nhiên ở đây là giá trị xuất khẩu bình quân 
sang thị trường Trung Quốc đại lục chỉ ở mức 5% 
doanh thu và vì thế quốc gia này không ở trong 
nhóm thị trường xuất khẩu lớn. 

Bảng 2.11: Đặc điểm DN có vốn đầu tư nước ngoài phân theo loại nhà đầu tư

  Cty xuyên           
quốc gia

DN doanh nhân 
nước ngoài

 

Số 
lượng 
DN trả 

lời

Phần 
trăm 
trong 
tổng 

số

Số 
lượng 
DN trả 

lời

Phần 
trăm 
trong 
tổng 

số

Động cơ đầu tư        
Tìm kiếm nguồn lực 13 2,3 7 2,8
Tìm kiếm thị trường 244 42,5 136 54,8
Tìm kiếm hiệu quả 317 55,2 105 42,4
Phương thức thâm nhập thị trường        
Tạo ra một hoạt động mới dưới hình thức sở hữu 100% 541 91,9 186 70,7
Mua lại tài sản đã có từ trước của các chủ sở hữu nước ngoài 27 4,6 18 6,8
Mua lại tài sản đã có từ trước từ chủ sở hữu tư nhân Việt Nam 6 1,0 8 3,1
Mua lại tài sản đã có từ trước thuộc sở hữu nhà nước 4 0,7 6 2,3
Các phương thức khác 11 1,8 45 17,1
Định hướng thị trường        
Thị trường trong nước (nội địa) 135 23,0 90 34,0
Thị trường khu vực 52 8,8 10 3,8
Thị trường toàn cầu 401 68,2 165 62,2
Nguồn gốc nhà đầu tư        
Nam 195 37,3 80 63,5
Bắc 328 62,7 46 36,5
Liên doanh hoặc DN sở hữu 100%        
Liên doanh 24 4,1 79 30,0
DN sở hữu 100% 565 95,9 184 70,0
Quy mô của DN        
Nhỏ 153 26,0 87 32,8
Trung bình 121 20,5 52 19,6
Lớn 315 53,5 126 47,6
Tuổi của DN        
0 - 5 năm 120 20,4 28 10,6
6 - 10 năm 237 40,2 98 37,0
11 - 20 năm 229 38,9 135 50,9
21 năm trở lên 3 0,5 4 1,5
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Các bảng 2.10, 2.11 và 2.12 tập trung phản ánh 
đặc điểm của ba loại nhóm nhà đầu tư:  Bắc/Nam, 
công ty xuyên quốc gia (TNC) và doanh nghiệp 
doanh nhân nước ngoài (FE), liên doanh (JV) và 
doanh nghiệp sở hữu 100% (WOE).

Trong Bảng 2.10, doanh nghiệp có vốn ĐTNN 
gốc Bắc được so sánh với doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN gốc Nam. Bảng này cũng cho thấy phần lớn 
các doanh nghiệp gốc Bắc có động cơ đầu tư là 
tìm kiếm hiệu quả trong khi phần lớn các doanh 
nghiệp gốc Nam có động cơ đầu tư là tìm kiếm 
thị trường. Tuy nhiên, tỉ lệ các nhà đầu tư thuộc 
nhóm tìm kiếm hiệu quả và nhóm tìm kiếm thị 
trường không khác biệt quá lớn. Kết quả khảo sát 
cho thấy động cơ hàng đầu của các nhà đầu tư gốc 
Bắc là tăng hiệu quả thông qua việc giảm chi phí 
sản xuất trong khi đối với các nhà đầu tư gốc Nam 
thì việc tiếp cận thị trường Việt Nam có lẽ mới là 
động cơ quan trọng. Rất nhiều nhà đầu tư trong 
cả hai nhóm, gốc Bắc và gốc Nam, lựa chọn định 
hướng thị trường toàn cầu nhưng tỉ lệ lựa chọn 
định hướng này trong nhóm gốc Bắc thì cao hơn 
khoảng 10%. Kết quả này cũng phù hợp với kết 
quả là đa số doanh nghiệp gốc Bắc và nhiều doanh 
nghiệp gốc Nam vào Việt Nam với mục đích nâng 
cao hiệu quả. Điều này cũng nhất quán với mô tả 
của tác giả Dunning (1993) về doanh nghiệp tìm 
kiếm hiệu quả là doanh nghiệp tận dụng lợi thế 
sẵn có và chi phí của các yếu tố truyền thống thiên 
về tự nhiên ban tặng nhằm cung cấp cho nhiều thị 
trường. Cân nhắc đồng thời các kết quả nói trên 
của Khảo sát cho thấy nhà đầu tư gốc Bắc vào Việt 
Nam, cụ thể là vào đầu tư, với mục đích là khai thác 
lợi thế về chi phí sản xuất thấp hơn và họ tiến hành 
sản xuất chủ yếu để phục vụ thị trường toàn cầu. 
Thông số trong Bảng 2.10 cũng cho thấy giữa hai 
nhóm nhà đầu tư gốc Bắc và gốc Nam không có sự 
khác biệt quá lớn theo từng tiêu chí như phương 
thức thâm nhập thị trường, loại hình sở hữu doanh 
nghiệp, cỡ/độ lớn và tuổi của doanh nghiệp. 

Bảng 2.11 chỉ ra sự khác nhau đáng kể về động cơ 
đầu tư giữa các công ty xuyên quốc gia (TNC) và 
các DN doanh nhân nước ngoài: Phần lớn công 
ty xuyên quốc gia tìm kiếm hiệu quả trong khi 
phần lớn DN doanh nhân nước ngoài tìm kiếm 
thị trường. Công ty xuyên quốc gia cũng hướng 
đến thị trường toàn cầu nhiều hơn các DN doanh 
nhân nước ngoài, và về nguồn gốc, công ty xuyên 
quốc gia thường là gốc Bắc trong khi đa phần DN 
doanh nhân nước ngoài là gốc Nam. Bên cạnh 

đó, một tỉ lệ rất khiêm tốn, khoảng 4,1% công ty 
xuyên quốc gia trong mẫu khảo sát là/tham gia 
vào liên doanh trong khi tỉ lệ này đối với doanh 
nhân nước ngoài là 30%. Một điểm khá thú vị là 
xét theo tiêu chí tuổi của DN thì sự chênh lệch 
giữa công ty xuyên quốc gia và DN doanh nhân 
nước ngoài không quá lớn.

Bảng 2.12 chỉ ra rằng doanh nghiệp sở hữu 
100% (WOE) trong mẫu thiên về mục đích tìm 
kiếm hiệu quả trong khi doanh nghiệp liên 
doanh thiên về mục đích tìm kiếm thị trường. Vì 
vậy đối với DN vốn ĐTNN thì liên kết với doanh 
nghiệp Việt Nam là việc làm quan trọng nếu 
mục đích của họ là thâm nhập thị trường Việt 
Nam thay vì cải thiện và nâng cao hiệu quả. 
Hiện tượng này có thể được giải thích là vì đối 
tác trong nước có hiểu biết về thị trường nội 
địa, về thị hiếu người tiêu dùng, và hệ thống 
luật pháp cũng như nhãn mác và hiểu biết này 
rất có ích đối với nhà đầu tư nước ngoài khi vào 
thị trường nhưng không có nhiều ý nghĩa với 
những nhà đầu tư tìm kiếm hiệu quả mà không 
tìm thị trường. Lý luận này được củng cố bằng 
một kết quả khác của Khảo sát là sự khác biệt 
rõ rệt về định hướng thị trường giữa doanh 
nghiệp liên doanh và doanh nghiệp sở hữu 
100%. Bảng 2.12 đưa ra kết quả là đa số DN vốn 
ĐTNN liên doanh với đối tác trong nước đều có 
định hướng thị trường nội địa trong khi đa số 
doanh nghiệp sở hữu 100% lại định hướng thị 
trường toàn cầu. Bảng này cũng cho thấy là rất 
nhiều DN vốn ĐTNN thành lập theo hình thức 
doanh nghiệp sở hữu 100% đã có xu hướng 
giảm dần vốn chủ sở hữu của nước ngoài và 
giờ đã chuyển thành doanh nghiệp liên doanh. 
Gần 40% doanh nghiệp liên doanh trong mẫu 
khảo sát có gốc gác ban đầu là doanh nghiệp 
sở hữu 100% - tức là các doanh nghiệp này sau 
một thời gian đầu tư ban đầu đã quyết định 
chuyển thành liên doanh với đối tác Việt Nam. 
Lý do giải thích cho xu hướng chuyển dịch 
này có thể là DN đó muốn tận dụng lợi ích mà 
đối tác trong nước có thể mang lại. Vì trong 
khảo sát chỉ có 41 doanh nghiệp chuyển dịch 
kiểu này, và số lượng này không đủ lớn để có 
thể đưa ra kết luận về lý do khiến họ chuyển 
thành liên doanh. Tuy nhiên, Khảo sát có thể 
phác họa chân dung của các doanh nghiệp 
loại này: đó là DN đầu tư để tiếp cận thị trường 
Việt Nam hoặc để giảm chi phí sản xuất, tuổi 
tương đối lớn (11-20 năm tuổi), cỡ lớn, là DN/
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doanh nhân nước ngoài gốc Bắc và hoạt động 
tại tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, hoặc Bình Dương 
trong các ngành sản xuất chế biến thực phẩm, 
hoặc sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 
khác. Cuối cùng doanh nghiệp sở hữu 100% và 
doanh nghiệp liên doanh không khác nhiều về 
cỡ/độ lớn nhưng khác nhiều về tuổi của DN: đa 
số liên doanh là từ 11 đến 20 năm tuổi trong khi 
phần lớn doanh nghiệp sở hữu 100% là trong 
khoảng từ 6 đến 10 năm tuổi. Vì vậy đặc thù 
của DN liên doanh thường là có số tuổi lớn hơn 
DN sở hữu 100%. Một phát hiện thú vị khác là 
DN mới đầu tư gần đây vào Việt Nam có lẽ khá 
ngần ngại vào thị trường bằng con đường lập 
liên doanh. Trong 148 DN nước ngoài mới đầu 

tư chỉ có 5 doanh nghiệp (tương ứng với 3,4% 
tổng số DN khảo sát) lựa chọn hình thức liên 
doanh, đây là tỉ lệ thấp nhất trong các lựa chọn 
của DN vốn ĐTNN được khảo sát theo bốn 
nhóm tuổi của DN. 

So SáNH MộT Số CHỉ Số CHọN LọC 
pHảN áNH TáC ĐộNG Của CáC Loại 
HìNH Sở Hữu

Chương 2.1. đã dẫn chiếu đến các nghiên cứu 
thực tiễn về đóng góp lớn lao của khu vực đầu 
tư nước ngoài trong tổng đầu tư công nghiệp 

Bảng 2.12: Đặc điểm DN có vốn đầu tư nước ngoài theo phương thức đầu tư

  Liên doanh DN 100% vốn 
nước ngoài

 

Số 
lượng 
DN trả 

lời

Phần 
trăm 
trong 

tổng số

Số 
lượng 
DN trả 

lời

Phần 
trăm 
trong 

tổng số
Động cơ đầu tư
Tìm kiếm nguồn lực 0 0,0  20  2,8 
Tìm kiếm thị trường  62 60,8  318  44,1 
Tìm kiếm hiệu quả  40 39,2  383  53,1 
Phương thức thâm nhập thị trường 
Tạo ra một hoạt động mới dưới hình thức sở hữu 100%  41 39,4  687  91,7 
Mua lại tài sản đã có từ trước của các chủ sở hữu nước ngoài  5 4,8  40  5,3 
Mua lại tài sản đã có từ trước từ chủ sở hữu tư nhân Việt Nam  4 3,8  10  1,3 
Mua lại tài sản đã có từ trước thuộc sở hữu nhà nước  6 5,8  4  0,5 
Các phương thức khác  48 46,2  8  1,1 
Định hướng thị trường 
Thị trường trong nước (nội địa)  55 52,9  168  22,4 
Thị trường khu vực  5 4,8  57  7,6 
Thị trường toàn cầu  44 42,3  524  70,0 
Độ lớn/Cỡ của DN 
Nhỏ  25 24,0  215  28,7 
Trung bình  27 26,0  145  19,3 
Lớn  52 50,0  390  52,0 
Tuổi của DN 
0 - 5 năm  5 4,8  143  19,1 
6 - 10 năm  21 20,2  316  42,1 
11 - 20 năm  76 73,1  288  38,4 
21 năm trở lên  2 1,9  3  0,4 
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Việt Nam. Dữ liệu thu được trong Khảo sát đã 
góp phần củng cố nhận định này và chỉ ra rằng 
DN nước ngoài có xu hướng đầu tư nhiều hơn 
các DN trong nước: đầu tư ban đầu bình quân 
của các doanh nghiệp nước ngoài là 31 triệu Đô 
la Mĩ trong khi đầu tư ban đầu bình quân của 
các doanh nghiệp trong nước chỉ là 26 triệu Đô 
la Mĩ. Mức chênh lệch còn lớn hơn khi so sánh 
các đầu tư tiếp theo và quy mô mở rộng hoạt 
động. Trả lời của các DN trong Khảo sát cho thấy 
khối lượng tăng vốn của FDI trong ba năm qua 
lớn hơn khối lượng đầu tư ban đầu. Hơn nữa, số 
DN nước ngoài có kế hoạch tăng đầu tư trong 
tương lai nhiều hơn số DN trong nước có kế 
hoạch tương tự. Kết quả này có thể nói lên rằng 
sau giai đoạn ban đầu làm quen với thị trường 
tại quốc gia tiếp nhận đầu tư (nếu đó là DN nước 
ngoài tìm kiếm thị trường trong nước) hoặc sau 
khi đã xây dựng thị phần ổn định trên thị trường 
xuất khẩu (nếu đó là DN nước ngoài tìm kiếm thị 
trường toàn cầu) nhà đầu tư nước ngoài có xu 
hướng củng cố đầu tư của họ tại Việt Nam và ổn 
định hoạt động của họ trên cơ sở nền tảng vững 
chắc phục vụ mục đích lâu dài23. 

Khoảng 56% DN trong nước và 45% DN vốn ĐTNN 
trong mẫu trả lời rằng họ đã tiến hành ít nhất một 
đầu tư lớn trong vòng ba năm tài chính vừa qua. 
Giá trị đầu tư lớn chênh lệch đáng kể giữa hai 
nhóm DN nói trên. Với nhóm DN trong nước, giá 
trị trung bình một đầu tư lớn là 4,9 triệu Đô la Mĩ 
trong khi đó với nhóm DN vốn ĐTNN giá trị trung 
bình một đầu tư lớn là 45,3 triệu Đô la Mĩ. Đầu tư 
của nhóm DN vốn ĐTNN chủ yếu do các công ty 
con của các công ty xuyên quốc gia tiến hành. Các 
công ty con này chiếm khoảng 92% tổng lượng 
gia tăng FDI trong khi DN doanh nhân nước ngoài 
chiếm chưa đến10% – giá trị bình quân một đầu 
tư lớn của các công ty con của các công ty xuyên 
quốc gia là 60,4 triệu Đô la Mĩ so với 11,58 triệu 
Đô la giá trị bình quân một đầu tư lớn của các DN 
doanh nhân nước ngoài. So với đầu tư của các DN 
doanh nhân nước ngoài thì đầu tư của các công ty 

23    Xác định mức độ đóng góp của loại đầu tư này trong quá trình 
hình thành vốn thực có lẽ phụ thuộc vào tính năng động của 
hoạt động chuyển giá. Hàm ý ở đây là sự gia tăng đáng kể về 
giá trị đầu tư có thể là kết quả của hoạt động chuyển giá khi 
việc tăng đầu tư này không phải thẩm định như đối với đầu 
tư mới. Nếu sự việc này đang xảy ra thì tác động của FDI đến 
việc hình thành vốn thực sẽ trở nên kém tích cực hơn. Vì thế, 
nên nghiên cứu thêm các yếu tố cơ cấu nền tảng quan trọng 
và các chỉ số hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phản ánh 
bối cảnh tăng đầu tư FDI tại Việt Nam. Nghiên cứu và phân 
tích này không nằm trong phạm vi của Báo cáo này.

con của các công ty xuyên quốc gia sẽ ấn tượng 
hơn xét trong bối cảnh là hoạt động của các công 
ty con này bị coi là kém hiệu quả hơn hoạt động 
của các DN nước ngoài đơn lẻ. Các công ty con 
hoạt động kém hiệu quả (của các công ty xuyên 
quốc gia) thực tế lại đầu tư nhiều hơn hẳn các 
công ty con hoạt động có hiệu quả (của các công 
ty xuyên quốc gia). Trong mẫu Khảo sát, 165 công 
ty con của các công ty xuyên quốc gia trả lời tỉ lệ 
lợi nhuận gần hoặc bằng 10%, tổng đầu tư tăng 
3.922 triệu Đô la Mĩ, và tăng đầu tư bình quân 
23,77 triệu Đô la Mĩ; trong khi đó 37 DN trả lời 
rằng tỉ lệ lợi nhuận cao hơn 10%, tổng đầu tư tăng 
268,79 triệu Đô la Mĩ và tăng đầu tư bình quân 7,6 
triệu Đô la Mĩ24. Thời gian hoàn vốn đầu tư bình 
quân của các công ty xuyên quốc gia dự kiến là 10 
năm, khoảng thời gian này tương đối dài và phản 
ánh mức độ tham gia lâu dài của nhà đầu tư trực 
tiếp nước ngoài trong lĩnh vực chế biến chế tạo 
tại Việt Nam. Sắp xếp các câu trả lời trong Khảo 
sát theo quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư cho thấy 
phần lớn kết quả tăng đầu tư trong những năm 
qua diễn ra ở nhóm nhà đầu tư châu Á25. 

Khác với mức giá trị đầu tư, xu hướng đầu tư của 
nhóm DN trong nước và DN nước ngoài là giống 
nhau. DN thường quan tâm đầu tư nhất vào tài 
sản cố định, sau đó là vốn lưu động, và đào tạo. 
(Hình 2.11). Xu hướng đầu tư rất giống nhau giữa 
hai nhóm này có thể phản ánh “hiệu ứng lan tỏa” 
từ khối DN vốn ĐTNN sang khối DN ngoài nhà 
nước. Khoảng 41% DN vốn ĐTNN và 51% DN 

24    Trong Khảo sát, có các công ty con của các công ty xuyên quốc 
gia không trả lời câu hỏi về tỉ lệ lợi nhuận, có thể là các công 
ty này bị lỗ. Kết quả Khảo sát về tăng đầu tư và mở rộng hoạt 
động của các công ty con hoạt động kém hiệu quả (của các 
công ty xuyên quốc gia) có thể là dấu hiệu chuyển giá. Hoạt 
động chuyển giá có thể xảy ra thông qua việc tăng đầu tư vì 
việc tăng này không phải thẩm định như đầu tư mới khi nhà 
đầu tư đăng ký đầu tư. Vì vậy, một cách khá dễ dàng, nhà đầu 
tư nước ngoài khi tăng đầu tư loại này có thể bằng cách tăng 
giá trị thiết bị, máy móc và tài sản cố định vô hình khi họ quyết 
định báo cáo về việc tăng đầu tư của mình. Hoạt động chuyển 
giá có thể xảy ra trong các công ty con của các công ty xuyên 
quốc gia vì các công ty liên kết trong một nhóm/tập đoàn có 
thể dễ dàng đồng ý với nhau về mức độ chuyển giá giúp phục 
vụ lợi ích của nhóm/tập đoàn sao cho tốt nhất. 

25    Hồng Kông và Hàn Quốc áp dụng mức thuế thu nhập DN 
tương ứng là 16,5% và 22%, và thấp hơn mức thuế thu nhập 
DN 25% của Việt Nam. Vì vậy hoạt động chuyển giá có thể 
giúp các DN giảm các nghĩa vụ thuế. Trên thực tế, chủ yếu các 
nhà đầu tư Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc, và Nhật Bản 
tiến hành tăng đầu tư – từ đây có thể thấy rằng, để có thể 
xử lý vấn đề chuyển giá, các cơ quan thuế của Việt Nam cần 
ưu tiên hợp tác với các cơ quan đối tác của Trung Quốc, Nhật 
Bản, và Hàn Quốc để trao đổi thông tin về các giao dịch và 
thống nhất về phương thức/cách thức chuyển giá trong các 
giao dịch xuyên biên giới v.v... 
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Hình 2.11: Xu hướng đầu tư của các loại hình sở hữu
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ngoài nhà nước cùng đầu tư vào tài sản cố định, 
điều này xác nhận định hướng dài hạn của họ 
trong lĩnh vực chế biến chế tạo Việt Nam. 

Các nhà đầu tư nước ngoài nhấn mạnh nguồn tài 
chính để hình thành vốn lưu động và tài sản cố 
định của họ chủ yếu là từ nội bộ DN và vay của 
công ty mẹ của họ (khoảng 30% DN vốn ĐTNN 
trong mẫu chọn trả lời này). Chỉ có một tỉ lệ nhỏ 
DN vốn ĐTNN chọn cách vay của ngân hàng 
(khoảng 10%-14% DN vốn ĐTNN trong mẫu 
chọn trả lời này) mà chủ yếu là vay của ngân hàng 
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, có 
thể thấy các DN vốn ĐTNN không cạnh tranh và 
“chèn lấn” DN trong nước trên con đường tiếp 
cận các định chế tài chính trong nước.

Về hiệu quả đầu tư, tác động của đầu tư trực tiếp 
nước ngoài trong ngành công nghiệp Việt Nam 
tỏ ra khá yếu. Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế của đầu 
tư trực tiếp nước ngoài trong 3 năm tài chính 
vừa qua là 7,6%, nhỉnh hơn tỉ lệ tương ứng 6,7% 
của đầu tư trong nước. So sánh theo nguồn đầu 
tư, các công ty con của các công ty xuyên quốc 
gia cho biết mức lợi nhuận là 7,2% trong khi DN/
nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài đơn lẻ đạt mức 
lợi nhuận cao hơn chút ít là 8,3% – với những 
gì được nhìn nhận là “thế mạnh” của các công 
ty xuyên quốc gia thì kết quả này quả là đáng 
lưu ý. Thực tế, tỉ lệ lợi nhuận thấp hơn của các 
công ty con của các công ty xuyên quốc gia ở 
Việt có lẽ không hẳn vì hoạt động kém mà có lẽ 
liên quan nhiều hơn đến tính tiềm ẩn của hoạt 
động chuyển giá. Các công ty con của các công 

ty xuyên quốc gia dự kiến tỉ lệ lợi nhuận trong 
vòng 3 năm tài chính tiếp theo là 7,8% - đây là 
mức khá dè dặt trong khi tỉ lệ lợi nhuận 3 năm 
trước của họ là 7,2%. Ngoài tác động hình thành 
vốn, DN vốn ĐTNN còn đóng góp đáng kể cho 
ngân sách nhà nước Việt Nam. Kết quả Khảo sát 
cho thấy, nhìn chung, công ty con của các công 
ty xuyên quốc gia đóng thuế nhiều hơn các DN 
nước ngoài đơn lẻ. Kết quả này có lẽ được chi 
phối bởi bản chất và quy mô hoạt động của các 
công ty xuyên quốc gia. 

Bảng 2.13 so sánh một số chỉ số chọn lọc phản 
ánh tác động của các loại hình sở hữu doanh 
nghiệp khác nhau. Như đã đề cập, với các giá trị 
trung bình và trung vị khác biệt khá lớn, số mẫu 
Khảo sát thiên về số lượng nhóm DN vốn ĐTNN 
nhưng kết quả khảo sát đã phản ánh khá chính 
xác các xu hướng chung – điều này được các số 
liệu thống kê thứ cấp ở cấp quốc gia xác thực. 
Các giá trị trung bình được trình bày kèm theo 
các giá trị trung vị chỉ ra những mô tả ban đầu về 
phân bố của một biến nhất định, ví dụ, khi phân 
bố này bị đẩy lên vì một vài giá trị quan sát cao 
thì giá trị trung bình cũng bị đẩy lên cao còn giá 
trị trung vị thì không ảnh hưởng.

Hành vi đầu tư trước đây cũng như xu hướng tái 
đầu tư của DN trong thời gian tới, được chuẩn 
hóa bằng quy mô của DN là một chỉ số quan 
trọng phản ánh triển vọng tăng trưởng ở cấp 
độ vi mô và vĩ mô. DN đầu tư nhiều hơn có thể 
sẽ đạt năng suất cao hơn và tăng trưởng nhanh 
hơn các DN đầu tư ít hơn. Một thế mạnh được 
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coi là đặc trưng của đầu tư trực tiếp nước ngoài 
là DN nước ngoài mang lại các khoản vốn đầu tư 
quan trọng cho nền kinh tế của nước nhận đầu 
tư, và hệ quả là sẽ đóng góp tích cực về tổng giá 
trị đầu tư và tăng trưởng ở cấp vi mô và vĩ mô. 
Kết quả Khảo sát cho thấy sự khác biệt về các 
xu hướng đầu tư trong thời gian sắp tới giữa ba 
nhóm doanh nghiệp, DN vốn ĐTNN, DN ngoài 
nhà nước và DNNN. 

Khi đo lường các giá trị trung bình, bình quân 
một DN vốn ĐTNN đầu tư 124% giá trị doanh thu, 
cao hơn đầu tư của nhóm DN ngoài nhà nước 
(với tỉ lệ tương ứng là 35%) và nhóm DNNN (với tỉ 
lệ tương ứng là 32%). Về kế hoạch đầu tư sắp tới, 
DN vốn ĐTNN dường như có quy mô đầu tư lớn 
hơn DN ngoài nhà nước trong khi quy mô đầu 
tư bình quân theo kế hoạch của nhóm DNNN 
lại cao hơn cả hai nhóm DN còn lại. Do tính chất 
của mẫu khảo sát là lệch nên số lượng các DN 

vốn ĐTNN và DNNN tương ứng trong mẫu có thể 
là một lý do phần nào dẫn đến sự khác biệt về 
đầu tư nói trên, và, lý do khác có thể là đầu tư 
của một số DNNN là rất lớn đã đẩy giá trị đầu tư 
trung bình tăng lên còn giá trị đầu tư trung vị ở 
mức vừa phải nên tỉ lệ tương ứng là 11,2%. Theo 
mô tả mẫu, có sự khác biệt giữa các nhóm DN ở 
nhiều khía cạnh quan trọng, ví dụ, về loại hình, 
nguồn gốc, độ lớn, tuổi, ngành công nghiệp và 
Tỉnh/thành phố nơi DN hoạt động. Vì vậy hiển 
nhiên là hành vi đầu tư giữa các nhóm DN không 
giống nhau. 

DN vốn ĐTNN trong năm tài chính vừa qua đóng 
thuế bình quân gần 84 triệu Đô la Mĩ và, trong 
mẫu khảo sát, hiện là nhóm DN đóng góp nhiều 
nhất cho ngân sách nhà nước Việt Nam. Tổng số 
thuế đóng góp bình quân của nhóm này là cao 
so với hai nhóm DN còn lại – nguyên nhân có thể 
là do một vài DN vốn ĐTNN đưa ra con số đóng 

Bảng 2.13: So sánh một vài chỉ số chọn lọc phản ánh tác động kinh tế của các loại hình sở hữu

  DN ngoài nhà 
nước DN vốn ĐTNN DNNN Tổng

Chỉ số Trung 
bình

Trung 
vị

Trung 
bình

Trung 
vị

Trung 
bình

Trung 
vị

Trung 
bình

Trung 
vị

Đầu tư lớn vừa qua/doanh thu                
(tính theo %)*

34,6 11,7 124,3 13,4 31,9 10,9 77,8 12,5

Đầu tư theo kế hoạch/doanh thu                
(tính theo %)**

56,1 12,0 93,0 13,8 159,9 11,2 88,3 12,5

Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế bình 
quân năm của 3 năm vừa qua 
(tính theo %)

6,6 4,0 7,6 5,0 7,4 5,0 7,0 5,0

Dự kiến tỉ lệ lợi nhuận trước thuế 
bình quân năm cho 3 năm tiếp 
theo               (tính theo %)

7,8 5,0 9,1 6,0 8,0 6,0 9,0 6,0

Tỉ lệ khai thác bình quân năng lực 
sản xuất trong năm tài chính vừa 
qua (tính theo %)

84,0 85,0 86,0 90,0 84,0 90,0 85,0 90,0

Tổng thuế đóng góp trong năm 
tài chính vừa qua (Triệu Đô la Mĩ)

0,6 0,1 83,8 0,0 4,0 0,3 48,4 0,1

Tăng trưởng lao động (tính theo 
%)

4,0 2,0 6,0 2,0 -4,0 -2,0 4,0 1,0

Tăng trưởng đầu ra (tính theo %) 4,0 1,0 10,0 1,0 -5,0 -4,0 6,0 0,0
*Chỉ tính những doanh nghiệp trả lời đã đầu tư, Tổng mẫu N=694, có 1 giá trị ngoại lai đã loại khỏi mẫu

**Chỉ tính những doanh nghiệp trả lời có kế hoạch đầu tư, Tổng mẫu N=542, có 1 giá trị ngoại lai đã loại khỏi mẫu
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góp cao. Một kết quả thú vị là 50% DN vốn ĐTNN 
đầu tiên không đóng thuế nghĩa là giá trị trung 
vị tương ứng bằng không, và có thể vì khá nhiều 
DN đầu tư nước ngoài đã được hưởng ưu đãi về 
miễn giảm thuế.

Khi so sánh giá trị trung bình về mức tăng trưởng 
trong năm tài chính vừa qua, DN vốn ĐTNN tăng 
trưởng nhanh hơn DN ngoài nhà nước về giá trị 
đầu ra và số lao động. Phát hiện này cũng nhất 
quán với phát hiện là DN vốn ĐTNN đã và dự kiến 
sẽ đầu tư nhiều hơn nhóm DN ngoài nhà nước. 
Tuy nhiên, giá trị trung vị về mức tăng trưởng của 
nhóm DN vốn ĐTNN và của nhóm DN ngoài nhà 
nước thì dường như không khác nhau. Một kết 
quả thú vị là chỉ có nhóm DNNN tăng trưởng ở 
mức âm, đây chính là dấu hiệu cho thấy hiệu quả 
hoạt động cũng như vai trò suy giảm của DNNN 
trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên một điểm 
cũng cần được nhấn mạnh ở đây là những bộ dữ 
liệu mang tính đa ngành/đa khu vực tương tự như 
bộ dữ liệu khảo sát dùng trong Báo cáo chỉ giúp 
phác họa nhanh về tăng trưởng của DN trong một 
thời điểm nhất định. Vì thế các chỉ số nói trên cần 
được diễn dịch một cách thận trọng còn lý tưởng 
hơn thì dữ liệu để phân tích tăng trưởng cần phải 
dựa trên cơ sở ít nhất là 5 đến 10 năm.   

Kết quả Khảo sát cho thấy, trong khi các loại hình 
DN đều đạt tỉ lệ khai thác năng lực sản xuất bình 
quân cao, tuy nhiên lý do khiến họ chưa khai thác 
tối đa năng lực sản xuất lại rất không giống nhau. 
Hình 2.12 trình bày 8 lý do tiềm ẩn dẫn đến tình 
trạng năng lực sản xuất chưa được khai thác tối 

đa26. Nói chung, tỉ lệ DN vốn ĐTNN chọn các lý do 
sau là cao hơn tỉ lệ của nhóm DN ngoài nhà nước 
và DNNN: DN thiếu nguồn nhân công lành nghề 
(50%), nhu cầu thấp (43%), nguồn cung cấp điện 
không ổn định (30%) và các quy định hạn chế 
về thị trường lao động (8%). Một tỉ lệ khá lớn 
DN ngoài nhà nước chọn các lý do: nguồn cung 
đầu vào cho sản xuất không ổn định (45%), thiếu 
vốn (40%) và nguồn cung cấp điện không ổn 
định (29%) – đây là 3 lý do chính khiến nhóm DN 
này chưa khai thác hết năng lực sản xuất. Riêng 
các DNNN chọn các lý do: nguồn cung đầu vào 
không ổn định (43%), thiếu máy móc và công 
nghệ (23%) và thiếu vốn lưu động (30%) – đây 
được xem là các yếu tố quan trọng hạn chế việc 
khai thác năng lực sản xuất. Nếu tính gộp cả ba 
loại hình DN thì lý do thiếu nhân công lành nghề 
(được 46,0% DN chọn) và nhu cầu thấp (được 
41% chọn) được coi là quan trọng nhất dẫn đến 
tình trạng khai thác chưa hết năng lực sản xuất 
trong khi lý do không tiếp cận được máy móc 
và công nghệ (được 17% DN chọn) và các quy 
định hạn chế về thị trường lao động (được 6% 
DN chọn) được coi là ít quan trọng hơn27. Các con 
số này nói lên các loại thách thức mà từng nhóm 
DN đã nhận định. DN vốn ĐTNN có lẽ tiếp cận 
khá dễ dàng nguồn cung đầu vào ổn định cho 
sản xuất cũng như vốn lưu động nhưng dường 
như có khó khăn về cơ sở hạ tầng quốc gia (ví 

26   DN trả lời Khảo sát được chọn tối đa 3 lý do.

27    Về lý do “nhu cầu thấp”: lưu ý nhu cầu ở đây không chỉ là nhu 
cầu trong nước mà còn trên phạm vi toàn cầu, và nhu cầu này 
nói chung là khá trì trệ trên các thị trường mục tiêu như Liên 
minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ.

Hình 2.12: Lý do cản trở việc khai thác năng lực sản xuất của các loại hình sở hữu
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dụ nguồn cung cấp điện và cơ sở hạ tầng công 
cộng) và thiếu lao động đã qua đào tạo kỹ năng 
cơ bản để có thể đào tạo tiếp. Còn với DN ngoài 
nhà nước có thể họ chưa có các mạng lưới quốc 
tế như các DN vốn ĐTNN, và vì thế, họ chưa tiếp 
cận được với các đầu vào và vốn lưu động cho 
sản xuất. Còn với các DNNN dường như việc tiếp 
cận vốn và công nghệ bị hạn chế nhưng nguồn 
cung cấp điện của họ có chất lượng khá tốt và họ 
tiếp cận được nhân công lành nghề. 

TóM TắT

Tóm lại, các kết quả trình bày trong chương này 
cung cấp một số thông tin quan trọng về đầu 
tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thứ nhất, 
hiển nhiên là có sự khác biệt đáng kể giữa các 
nhóm DN vốn ĐTNN, nhóm DN ngoài nhà nước 
và DNNN. Một phát hiện cũng nhất quán với lý 
thuyết về tầm quan trọng của đầu tư trực tiếp 
nước ngoài đối với sự phát triển của nền kinh tế 
tiếp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài, đó là tính 
bình quân, DN vốn ĐTNN đầu tư nhiều hơn và 
đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước so 
với nhóm DN ngoài nhà nước. Tình bình quân, 
họ cũng tuyển dụng nhiều lao động hơn, tăng 
trưởng ở mức cao hơn, đạt mức khai thác năng 
lực sản xuất bình quân cao hơn một chút và tạo 
ra nhiều lợi nhuận hơn. DN vốn ĐTNN vì vậy có 
thể góp phần tích cực trong việc hình thành vốn, 
thu thuế, và tạo công ăn việc làm ở Việt Nam. 

Dữ liệu gợi ra những nét gì về một DN vốn ĐTNN 
trung bình ở Việt Nam? Dữ liệu cho thấy, mặc dù 
DN vốn ĐTNN hoàn toàn khác nhau, họ vẫn xuất 
hiện một vài điểm chung về kiểu hành vi. Kết 
quả Khảo sát cũng cho thấy một số loại hình đầu 
tư nước ngoài nhất định được thu hút vào Việt 
Nam. Trong mẫu Khảo sát, một DN vốn ĐTNN 
điển hình vào Việt Nam là DN sở hữu 100%, đầu 
tư theo phương thức đầu tư mới hoàn toàn, với 
động cơ để tiếp cận thị trường Việt Nam hoặc 
tăng hiệu quả hoạt động. Một DN vốn ĐTNN điển 
hình thường là lớn, đã có từ 6 đến 20 năm tuổi, 
và có định hướng căn bản là thị trường khu vực 
và toàn cầu. Về mặt này, họ khác hẳn nhóm DN 
ngoài nhà nước và nhóm DNNN, những nhóm 
DN này chỉ định hướng chủ yếu vào thị trường 
nội địa. Dường như họ cũng xây dựng hoạt 
động trong cả hai nhóm ngành công nghệ cao 
như máy tính, sản phẩm điện tử và quang học 
và công nghệ thấp như sản xuất các sản phẩm 

da. Một DN vốn ĐTNN điển hình là một công ty 
xuyên quốc gia với nguồn gốc Bắc, mặc dù ba 
quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam lại là Hàn 
Quốc, Nhật Bản, và Đài Loan. Trước nhất, các DN 
vốn ĐTNN từ các quốc gia đã công nghiệp hóa 
vào Việt Nam có lẽ để tìm kiếm hiệu quả là chính, 
trái ngược với các DN vốn ĐTNN có nguồn gốc 
Nam vào Việt Nam để tìm kiếm thị trường. Nhận 
định này có lẽ cũng đúng với loại nhà đầu tư. 
Phần lớn các công ty xuyên quốc gia trong mẫu 
hướng đến mục tiêu tăng hiệu quả trong khi 
phần lớn DN doanh nhân nước ngoài hướng đến 
mục tiêu tiếp cận thị trường Việt Nam. So với các 
DN xuyên quốc gia, tỉ lệ DN doanh nhân nước 
ngoài là liên doanh lớn hơn rất nhiều. Phát hiện 
này quan trọng ở chỗ nó nói lên rằng liên doanh 
với một đối tác trong nước có thể là một chiến 
lược để tiếp cận thị trường Việt Nam nhưng chiến 
lược này hiện chỉ được các DN doanh nhân nước 
ngoài theo đuổi. Một DN liên doanh trung bình 
khi vào thị trường mang theo mục tiêu tìm kiếm 
thị trường và giờ đã định hướng vào thị trường 
nội địa. Ngược lại, một DN sở hữu 100% trung 
bình vào thị trường với mục tiêu tìm kiếm hiệu 
quả và giờ đã định hướng ra thị trường toàn cầu. 

Bênh cạnh đó, kết quả Khảo sát cho thấy DN vốn 
ĐTNN nhìn nhận các khó khăn trong hoạt động 
SXKD khác hẳn với những khó khăn của DN ngoài 
nhà nước và DNNN. Trong số các DN trả lời rằng 
họ chưa khai thác hết năng lực sản xuất, phần 
nhiều DN vốn ĐTNN nhận định rằng thiếu lao 
động lành nghề và nguồn điện cung cấp không 
ổn định là hai khó khăn quan trọng nhất. Đây là 
một phát hiện mang tính then chốt, nó cho thấy 
những sửa đổi Luật Đầu tư Nước ngoài để tạo 
môi trường thân thiện và bình đẳng hơn đối với 
nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước 
chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Những 
khó khăn mà DN vốn ĐTNN nhìn nhận và trả lời 
không chỉ tác động đến mức độ sẵn sàng đầu tư 
vào Việt Nam của nhà đầu tư mà còn có thể ảnh 
hưởng đến tuổi đời dự án đầu tư của họ tại Việt 
Nam nếu xem xét trong bối cảnh xu hướng mở 
rộng quy mô đầu tư và, vì vậy, tựu trung lại ảnh 
hưởng đến tác động lâu dài của đầu tư trực tiếp 
nước ngoài. DN vốn ĐTNN bị những hạn chế về 
khai thác năng lực sản xuất có thể sẽ tăng trưởng 
chậm hơn, tạo ra ít lợi nhuận hơn, và tuyển dụng 
ít lao động hơn so với DN trong nước. Cuối cùng 
họ có thể phải rút khỏi thị trường. 
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Chương 3.1: 
Tạo việc làm và hình 
thành kỹ năng
CáC Xu HướNG ViệC LàM

Trong vòng hai thập kỷ vừa qua, khu vực đầu tư 
nước ngoài đã trở thành một bộ phận cấu thành 
của nền kinh tế Việt Nam và đóng một vai trò 
tích cực trong việc thay đổi cơ cấu việc làm theo 
ngành của đất nước. Theo các con số mới nhất 
của Tổng cục Thống kê, mặc dù năm 2010 khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 3,5% 
tổng số việc làm (tương đương khoảng 1,727 
triệu nhân công), đóng góp của nó cho ngành 
chế tạo rất đáng kể. Tỉ lệ các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trong nhân công 
ngành chế tạo đã tăng đều đặn và trong thập 
niên qua, đạt khoảng 43% tổng số nhân công 
trong ngành chế tạo. Vì số doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN chỉ chiếm khoảng 10% tổng số doanh 
nghiệp ngành chế tạo trong năm đó, nên có thể 
suy ra là các doanh nghiệp ĐTNN trong ngành 
chế tạo chủ yếu là các doanh nghiệp thâm dụng 
lao động (Bảng 3.1).   

Các xu hướng vĩ mô chung đó được khẳng định 
bởi kết quả Khảo sát Đầu tư Công nghiệp 2011 
do UNIDO tiến hành. Bằng chứng của khảo sát 
cho thấy, tính trung bình, số nhân công ngành 
chế tạo ở trong các doanh nghiệp ĐTNN lớn 
hơn trong các doanh nghiệp NN hay ngoài nhà 
nước. Đáng quan tâm là, phần lớn công nhân 
(96% tổng số lao động) tham gia theo dạng lao 
động dài hạn, với tỉ lệ trung bình của lao động 
dài hạn trong doanh nghiệp ĐTNN là 97%, 
khác với 94% trong doanh nghiệp nhà nước và 
91% trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Mặt 
khác, các doanh nghiệp ĐTNN thuê ít lao động 
ngắn hạn hơn so với DN nhà nước và DN ngoài 
nhà nước.

Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động 
chủ yếu là may mặc, sản phẩm da, thiết bị điện và 
sản phẩm điện tử. Các doanh nghiệp ĐTNN thâm 
dụng lao động có định hướng xuất khẩu và cực 
kỳ tập trung trong các ngành này. Ngược lại, các 
DN nhà nước tạo ra nhiều việc làm hơn trong các 
tiểu ngành định hướng tiêu thụ trong nước. Các 
ngành này bao gồm thiết bị giao thông, thuốc 
lá, sản phẩm cao su và nhựa, và xây dựng (Bảng 
3.2). Mặc cho khủng hoảng tài chính quốc tế và 
các điều kiện kinh tế vĩ mô bất lợi mà kinh tế Việt 
Nam đối mặt, các doanh nghiệp tham gia Khảo 
sát vẫn tăng số lượng nhân công dài hạn với tốc 
độ trung bình 4% trong năm 2009 và 5,5% trong 

Bảng 3.1: Các chỉ số cơ cấu cho ngành công nghiệp chế tạo, theo dạng sở hữu, 2006-2009

  2006 2007 2008 2009
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viên 
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tạo

% tỷ lệ 
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tổng 

số DN 
ngành 
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tạo

% tỷ lệ 
trong 
tổng 
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nhân 
viên 

ngành 
chế 
tạo

% tỷ lệ 
trong 
tổng 

số DN 
ngành 

chế 
tạo

% tỷ lệ 
trong 
tổng 

số 
nhân 
viên 

ngành 
chế 
tạo

  tính theo phần trăm
DN Nhà nước 4,0 16,0 3,0 13,0 2,0 10,0 2,0 9,0
DN ngoài Nhà nước 85,0 45,0 86,0 46,0 88,0 47,0 88,0 47,0
DN có vốn ĐT nước 
ngoài

11,0 39,0 11,0 41,0 10,0 43,0 10,0 44,0

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Việt Nam
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năm 2010. Như ta thấy trong Bảng 3.2, mức tăng 
công ăn việc làm này chủ yếu là nhờ khu vực có 
vốn ĐTNN, trong các ngành như công nghệ cao, 
vd. các ngành tham gia sản xuất máy tính và sản 
phẩm điện tử và thiết bị điện, và trong các ngành 

như sản xuất đồ da và may mặc. Ngược lại, mức 
tăng trưởng việc làm có diễn biến tương đối 
chậm hơn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu 
tham gia trong các ngành công nghệ thấp, bao 
gồm dệt, may, đồ da và đồ gỗ.   

Bảng 3.2: Số lao động dài hạn trung bình theo ngành và hình thức sở hữu

  Hình thức sở hữu    

Ngành DNFDI DNNN DNNNN Tổng
Kích 

thước 
mẫu

Thực phẩm  791  754  310  626  77 

Đồ uống  554  442  474  499  31 

Sản phầm thuốc lá  313  1.048  …  864  8 

Dệt  791  498  385  652  84 

May  1.760  1.762  453  1.356  110 

Da và các sản phẩm liên quan  2.124  2.413  1.074  1.845  61 

Gỗ. sản phẩm gỗ và bấc. trừ đồ nội thất  276  382  382  328  57 

Giấy và sản phẩm giấy  392  313  336  364  68 

In và sao chép các bản ghi  250  317  210  256  35 

Than đá và sản phẩm chế biến dầu mỏ  227  …  61  144  2 

Hóa chất và sản phẩm hóa học  309  703  281  350  55 

Dược phẩm. sản phẩm y tế. hóa học và thực 
vật

 379  326  392  378  38 

Sản phẩm cao su và nhựa  519  859  410  495  104 

Các sản phẩm khoáng phi kim khác  559  405  415  478  65 

Kim loại cơ bản  306  599  312  329  44 

Các sản phẩm kim loại. trừ máy móc và thiết bị  503  594  328  469  121 

Máy tính. sản phẩm điện tử và quang học  1.525  121  212  1.219  65 

Thiết bị điện  1.119  807  291  840  72 

Máy móc và thiết bị  425  611  391  443  55 

Xe có động cơ. moóc kéo và bán moóc  838  667  407  710  37 

Các thiết bị vận tải khác  717  1.903  256  626  61 

Đồ nội thất  674  746  423  592  92 

Sản xuất khác  613  181  443  563  67 

Sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị  239  117  370  287  17 

Cung cấp điện. gas. hơi nước và điều hòa 
nhiệt độ

 276  521  90  361  10 

Cấp nước. thoát nước. quản lý chất thải. khôi 
phục môi trường

 142  354  58  277  12 

Xây dựng  264  717  370  396  45 

Tổng  806  681  384  655  1.493 

Kích thước mẫu  854  148  491  1.493  
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CườNG Độ VốN Và Hiệu quả Tạo    
ViệC LàM

Hiệu quả tạo việc làm của các DN đầu tư trực 
tiếp nước ngoài có liên quan đến cường độ vốn 
cao nhất, đo bằng giá trị trung bình của tài sản 
cố định trên một lao động làm việc toàn thời 
gian. Khảo sát cho thấy rõ là trong một số ngành 
chế tạo, như chế biến gỗ và sản xuất khoáng 
sản phi kim, các DN vốn ĐTNN có cường độ vốn 
rất cao nhưng lại tạo ra ít việc làm1. Đối với năm 
lĩnh vực khác có tỷ lệ vốn-lao động cao, có ba 
ngành chế tạo công nghệ thấp, đó là sản xuất 
đồ nội thất, sản phẩm gỗ, và may mặc. Những 
kết quả này có thể đưa ra gợi ý như sau: 

1. Một số DN vốn ĐTNN thâm dụng lao động có 
cường độ vốn cao và đó có thể là các ngành 
công nghệ cao như sản xuất máy tính, đồ 
điện và điện tử; 

2. Một số DN vốn ĐTNN trong lĩnh vực công 
nghệ thấp hay trung bình có thể có cường độ 
vốn cao nhưng lại có tác động kém đến tạo ra 
việc làm

3. Một số DN vốn ĐTNN thâm dụng lao động 
nằm trong lĩnh vực công nghệ thấp nhưng có 
cường độ vốn tương đối cao;

4. Phần lớn các DN vốn ĐTNN có tỷ lệ vốn-lao 
động rất cao là các doanh nghiệp công nghệ 
thấp. Vì các ngành may mặc, sản phẩm gỗ, đồ 
nội thất và thực phẩm là các sản phẩm xuất 
khẩu chính của các doanh nghiệp ĐTNN, kết 
quả này có nghĩa là DN FDI có xu hướng phụ 
thuộc nhiều vào vốn để sản xuất ra các sản 
phẩm có giá trị gia tăng thấp. 

THời GiaN LàM ViệC

Nói chung, ở Việt Nam, số ngày làm việc trung 
bình trong năm tương đối nhiều, và tính trung 
bình, nhân công dài hạn toàn thời gian làm việc 
nhiều hơn 8 giờ một ngày trong tất cả các công 
ty và tất cả các ngành và tất cả các dạng sở 
hữu. Những khám phá trong Khảo sát cho thấy, 
trung bình lao động dài hạn ở DN vốn ĐTNN 

1    Các ngành này đưa về các ngành công nghệ thấp và công nghệ 
trung bình theo định nghĩa của OECD.

làm việc 8,67 giờ/ngày, trong DNNN là 8,64 giờ 
và trong DN ngoài nhà nước là 8,36 giờ. Tương 
tự, số ngày làm việc trung bình trong năm thấp 
nhất ở các DNNN và cao nhất ở các DN ngoài 
NN2. Dễ nhận thấy là các doanh nghiệp chế tạo 
trong ngành dệt, may, da, cao su và nhựa, nội 
thất và hóa dầu có cường độ lao động cao hơn 
hẳn, với hơn 300 ngày làm việc một năm. Các 
doanh nghiệp trong ngành dệt có xu hướng 
làm việc nhiều nhất, với 334 ngày/năm. Bảng 
3.3 chỉ ra một số phản hồi chọn lọc trong Khảo 
sát về vấn đề này. 

Lao ĐộNG Nữ Và Lao ĐộNG NướC 
NGoài ToàN THời GiaN 

Thành phần kỹ năng lao động của tất cả các lao 
động toàn thời gian có thể định ra theo bốn loại 
tương ứng với mức độ chuyên môn của công 
việc hay kỹ năng lao động cần thiết cho công 
việc đó: công nhân sản xuất – những người 
trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất - và ba 
nhóm lao động có kỹ năng: các cán bộ quản lý, 
kỹ thuật và hành chính trực tiếp liên quan đến 
sản xuất, nơi họ quản lý và/hoặc cung cấp dịch 
vụ hỗ trợ cho sản xuất. Như trong Bảng 3.4 và 
3.5, các lao động nữ toàn thời gian chiếm 46% 
tổng số người lao động, với đa số áp đảo (90,5%) 
tham gia làm công nhân sản xuất. Tỷ lệ lao động 

2    Có 13 công ty (9 DN ĐTNN, 3 DNNN và 1 DN ngoài NN) trong đó 
số giờ làm việc trung bình trong ngày bằng hoặc nhiều hơn 23 
giờ; rất có thể các công ty này làm ba ca một ngày.

Bảng 3.3: Số giờ làm việc trung bình và số ngày 
làm việc trung bình trong năm, theo loại công 
việc và hình thức sở hữu

  Giờ 
trong 
ngày

Ngày 
trong 
năm

Khu vực Nhà nước

Dài hạn toàn thời gian 8,6 278

Tạm thời 5,7 121

Khu vực ngoài Nhà nước

Dài hạn toàn thời gian 8,4 299

Tạm thời 6,1 129

Khu vực có vốn ĐTNN

Dài hạn toàn thời gian 8,7 297

Tạm thời 5,1 107
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nữ so với lao động nam cao nhất trong các DN 
vốn ĐTNN, sau đó là DN ngoài nhà nước và cuối 
cùng là trong DNNN, và đặc biệt cao trong các 
ngành thâm dụng lao động và có giá trị gia tăng 
thấp như dệt, may mặc và đồ da. Gần một nửa 
số doanh nghiệp được khảo sát có các lao động 
nước ngoài, 97,7% số đó làm việc cho các DN 
nước ngoài. Tuy niên, số lao động nước ngoài đó 
chỉ chiếm có 2,4% toàn bộ lao động của các DN 
nước ngoài. Chỉ có ba DNNN và 20 DN tư nhân 
thuê người nước ngoài, và các công ty này là một 
phần của các liên doanh trong đó đối tác nước 
ngoài đóng góp đến 50% tổng số vốn điều lệ.  

HìNH THàNH Kỹ NăNG 

Vì phần lớn các doanh nghiệp tham gia vào sản 
xuất công nghiệp chế tạo thâm dụng lao động 
và giá trị gia tăng thấp, bốn dạng phân loại lao 
động theo sản xuất, kỹ thuật, quản lý và hành 
chính, là thích hợp để đo kỹ năng lao động. Tỷ 
lệ lớn của công nhân lao động trong tổng lao 
động có nghĩa là phần lớn nhân công có mức 
độ chuyên môn thấp. Bằng chứng từ Khảo sát 
cho thấy, trung bình, công nhân sản xuất chiếm 
khoảng 77% tổng nhân công trong các doanh 

nghiệp được khảo sát trong khi thành phần lao 
động có kỹ năng chỉ chiếm 17%. Dễ nhận thấy 
nhất là các DN vốn ĐTNN có tỉ lệ lao động có kỹ 
năng thấp nhất và các DNNN có tỉ lệ cao nhất. 
Tỷ lệ này có thể quan sát thấy cho tất cả các loại 
lao động có kỹ năng: tức là nhân viên kỹ thuật, 
quản lý và hành chính. Kết quả này có thể cho 
biết là các DN vốn ĐTNN hoạt động hiệu quả hơn 
DNNN. Mặt khác, các DN vốn ĐTNN thuê ít nhân 
công nữ hơn cho các vị trí quản lý so với DNNN 
và DN tư nhân, trong khi đó, các DNNN và DN tư 
nhân trong nước thỉnh thoảng thuê người nước 
ngoài làm kỹ thuật viên. Các DN vốn ĐTNN chủ 
yếu thuê người nước ngoài ở vị trí quản lý. Điều 
có thể nhận thấy là các công ty công nghệ cao, 
như sản xuất hóa chất và dược phẩm, máy tính 
và sản phẩm điện tử, thiết bị điện và xe có động 
cơ, thuê tỷ lệ nhân công kỹ năng cao hơn, nhất là 
nhân viên kỹ thuật. Các công ty công nghệ thấp, 
như dệt, may, đồ da và sản phẩm gỗ, thuê tỷ lệ 
cao nhất các lao động chưa có kỹ năng để thực 
hiện công việc sản xuất.

Các DN vốn ĐTNN thường nói đến sự thiếu 
hụt nhân lực có kỹ năng là trở ngại chính cho 

Bảng 3.4: Tỉ lệ nhân viên nữ giới và nước ngoài theo phân loại nghề nghiệp và sở hữu

  Tỷ lệ nhân viên nữ (%) Tỷ lệ nhân viên nước ngoài (%)

  Tổng DNVNN DNNN DNNNN Tổng DNVNN DNNN DNNNN

Sản xuất 45,4 52,7 30,3 37,0 0,27 0,4 N/A 0,0

Kỹ thuật 27,0 29,4 26,0 23,1 10,0 15,7 N/A 0,0

Quản lý 32,9 31,8 31,7 35,1 23,0 35,3 N/A 0,7

Hành chính 67,3 70,9 58,6 63,8 1,0 2,3 N/A …

Tổng 45,6 52,2 33,2 37,9 1,6 2,4 N/A 0,1

Mẫu  1,493  855  148  490  755  732 N/A  20 

Bảng 3.5: Các nhân viên dài hạn toàn thời gian phân theo loại nghề nghiệp và sở hữu

  tính theo phần trăm

  DNVNN DNNN DNNNN

  Tổng Nữ Ngoại Tổng Nữ Ngoại Tổng Nữ Ngoại

Sản xuất 80,5 75,8 4,0 72,8 59 0 77,4 65,7 9,2
Kỹ thuật 7,5 5,8 22,2 10,2 10,4 100 8,7 6,6 16,7
Quản lý 5,3 13,0 5,4 9,1 17,2 0 6,9 17,2 0,0
Hành chính 6,7 5,4 68,4 7,9 13,4 0 7,0 10,5 74,1
Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Bảng 3.6: Tầm quan trọng của yếu tố chi phí lao động và thay đổi cảm nhận theo thời gian  

  Tầm quan trọng (%)  Thay đổi trong 3 năm qua 

 
Không 
quan 
trọng

Quan 
trọng

Rất 
quan 
trọng

Tổng Kém đi Không 
đổi

Tốt 
hơn Tổng

DN có vốn ĐTNN 2,2 46,3 51,5 100 21,2 42,7 36,1 100

DNNN 1,3 58,7 40,0 100 18,9 43,9 37,2 100

DN ngoài NN 2,4 51,3 46,3 100 18,1 38,1 43,8 100

việc thâm nhập thị trường Việt Nam3. Khảo sát 
đã nhấn mạnh là phần lớn các DN nước ngoài 
viện dẫn lao động có kỹ năng và giá nhân 
công rất quan trọng đối với việc kinh doanh 
của họ ở Việt Nam (tham khảo Chương 4.1 để 
biết thêm chi tiết). Bảng 3.6 thể hiện mức độ 
quan trọng của chi phí nhân công như là yếu 
tố xác định đầu tư và cung cấp thông tin về 
những thay đổi nhận thấy trong chi phí lao 
động trong ba năm qua. Khoảng 51,5% các 
DN vốn ĐTNN trả lời Khảo sát nhấn mạnh chi 
phí nhân công là yếu tố quan trọng trong hoạt 
động của họ, trong khi các DN tư nhân trong 
nước cũng coi chi phí nhân công là yếu tố 
quan trọng trong kinh doanh. Mặc khác, phần 
lớn các DN vốn ĐTNN và DNNN coi chi phí lao 
động vẫn không đổi trong ba năm trừ DN tư 
nhân có đa số cho là chi phí lao động thực ra 
đã cải thiện. Điều quan trọng là, 21,1%, 18,9% 
và 18,1% các DN vốn ĐTNN, DNNN, DN ngoài 
NN tương ứng coi tình trạng chi phí lao động 
ở Việt Nam thực ra đã xấu đi trong vòng 3 
năm qua. Về mặt định hướng thị trường, phần 
lớn những người đi tìm kiếm thị trường trong 
nước và thị trường toàn cầu cho thấy là điều 
kiện chi phí lao động không đổi (tham khảo 
Bảng 3.7). Khoảng 44% những người tìm kiếm 
thị trường khu vực trả lời là tình hình đã tốt 
lên. Khoảng 18, 17, và 22% những người tìm 
kiếm thị trường trong nước, thị trường khu 
vực và thị trường toàn cầu nghĩ là tình hình 
chi phí lao động thực ra là tồi đi.

Bảng 3.8 liên quan đến tầm quan trọng và sự 
thay đổi theo thời gian của sự sẵn có của lao 
động có kỹ năng theo thời gian. Nhìn chung, 

3    Điều này phù hợp với các kết quả khảo sát khác trong đó phần 
lớn các công ty nước ngoài nói là sự sẵn có của lao động kỹ 
năng và chi phí lao động có tính quyết định đối với kinh doanh 
của họ tại Việt Nam.

đại đa số người trả lời từ DN vốn ĐTNN, DNNN 
và DN ngoài NN coi sự sẵn có của lao động có 
kỹ năng là quan trọng hoặc rất quan trọng. 
Tình hình về sự sẵn có của lao động có kỹ 
năng có vẻ như không thay đổi nhiều lắm vì 
phần lớn những người trả lời, dù là nguồn đầu 
tư nào, đều nghĩ rằng tình hình thị trường lao 
động có kỹ năng không thay đổi trong vòng 
ba năm gần đây.
 
Như đã nhấn mạnh trong Bảng 3.9, kết quả 
nêu ở trên cũng được phản ánh trong cảm 
nhận của những người trả lời phân chia theo 
định hướng thị trường. Đại đa số những người 
trả lời dù với bất kỳ định hướng thị trường nào 
cũng tin là tình hình sẵn có của lao động có 
kỹ năng vẫn không thay đổi. Khoảng 34,2%, 
32,1% và 28,2% người trả lời với định hướng 
thị trường nội địa, khu vực và toàn cầu, có 
suy nghĩ là tình hình thực tế của sự sẵn có 
lao động có kỹ năng thực ra đã có cải thiện. 
Khoảng 19% của những công ty tìm kiếm thị 
trường toàn cầu cho rằng tình hình đối với 

Bảng 3.7: Cảm nhận thay đổi yếu tố chi phí lao 
động trong 3 năm, theo định hướng thị trường

phần trăm trong tổng số trả lời

  Tồi          
đi

Không 
đổi

Tốt 
lên Tổng Mẫu

Thị 
trường 
nội địa

17,8 42,6 39,6 100,0 684

Thị 
trường 
khu vực

17,3 38,3 44,4 100,0 81

Thị 
trường 
toàn cầu

22,3 40,4 37,3 100,0 726
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sự sẵn có của lao động có kỹ năng đã xấu đi 
trong vòng ba năm qua. 

Kỹ NăNG Và TiềN LươNG

Sự khác biệt về kỹ năng lao động có thể được phản 
ánh trong khoảng cách về tiền lương giữa bốn loại 
lao động đã nêu ở trên. Nhìn chung, có sự phân 
cách về lương tháng trung bình của bốn loại lao 
động, không phụ thuộc vào sở hữu của doanh 
nghiệp. Trong tổng số mẫu, lương tháng bình quân 
là 159 USD cho công  nhân sản xuất và 558 USD cho 
một nhân viên quản lý. Tiền lương hàng tháng thấp 
của công nhân có liên quan chặt chẽ đến mức kỹ 
năng thấp cần có để hoàn thành công việc này. Sự 
khác nhau của mức độ kỹ năng lao động có thể còn 
được thấy trong khoảng cách trong lương tháng 
của các loại công việc giữa những doanh nghiệp 
có hình thức sở hữu khác nhau: khoảng cách lớn 
nhất là trong các DN vốn ĐTNN và nhỏ nhất ở các 
DNNN. Về mặt tổng thể, lương trung bình của một 
nhân viên quản lý cao hơn công nhân 3,5 lần; con 
số đó cho DN vốn ĐTNN là 4,2 lần, cho các doanh 
nghiệp trong nước là 2,8 lần; và cho DNNN là 2,4 

lần4. Lương tháng của các nhà quản lý trong DN 
vốn ĐTNN cao hơn đáng kể so với DNNN hay DN 
ngoài NN, đó có thể là kết của của tỷ lệ nhà quản lý 
nước ngoài cao hơn như chúng ta thấy ở chương 
trước. Bảng 3.10 trình bày lương tháng trung bình 
cho mỗi lao động toàn thời gian dài hạn.

Đáng lưu ý là các công nhân sản xuất ở các 
ngành bán sản phẩm cho thị trường trong nước 
có lương cao hơn công nhân trong các ngành 
định hướng xuất khẩu. Hầu như không thấy có 
sự khác biệt đáng kể về lương trung bình hàng 
tháng cho công nhân kỹ thuật trong những 
ngành công nghệ thấp và công nghệ cao.

4    Kết quả này có thể khẳng định nhận xét chung là tỷ lệ lao động 
có kỹ năng ở trong các DNNN cao nhưng sử dụng kém hiệu 
quả hơn là trong các DN vốn ĐTNN. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy 
qua Khảo sát là lương trung bình của công nhân trong khu vực 
DNNN cao hơn nhiều so với các khu vực khác, nhưng lương của 
nhân viên kỹ thuật trong DNNN lại tương đối thấp hơn so với 
các khu vực khác.

Bảng 3.8: Tầm quan trọng của sự sẵn có lao động kỹ năng và sự thay đổi theo thời gian

tỷ lệ phần trăm trên tổng số trả lời

  Tầm quan trọng Thay đổi trong 3 năm qua

 
Không 
quan 
trọng

Quan 
trọng

Rất 
quan 
trọng

Tổng Kém đi Không 
đổi Tốt hơn Tổng

DN có vốn ĐTNN 4,7 54,0 41,3 100,0 15,9 55,3 28,8 100,0
DNNN 3,4 48,0 48,6 100,0 20,9 48,7 30,4 100,0
DN ngoài NN 2,0 51,5 46,5 100,0 15,7 48,9 35,4 100,0

Bảng 3.9: Những thay đổi về sự sẵn có lao động kỹ năng trong vòng 3 năm qua

tỷ lệ phần trăm trên tổng số trả lời

  Kém đi Không đổi Tốt hơn Tổng Kích thước 
mẫu

Thị trường nội địa 14,2 51,6 34,2 100,0 684,0

Thị trường khu vực 11,1 56,8 32,1 100,0 81,0

Thị trường toàn cầu 19,0 52,8 28,2 100,0 726,0
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Bảng 3.10: Lương tháng trung bình cho nhân viên toàn thời gian dài hạn

tính bằng USD
  Sản xuất Kỹ thuật Quản lý Hành chính

DNNN 196 279 476 258

DN ngoài NN 159 319 449 255

DN có vốn ĐTNN 152 321 642 228

Tổng 159 316 558 240

Bảng 3.11: Các chỉ số năng suất lao động. theo loại hình sở hữu  

tính theo USD

   
Giá trị gia tăng 

trên 1 nhân viên
Sản lượng trên 1 

nhân viên
GTGT/sản 

lượng

DNNN Trung bình  5.281  20.987 0.3
  Mẫu 132 132 132
DN ngoài NN Trung bình  4.316  17.761 0.3
  Mẫu 417 417 417
DN có vốn ĐTNN Trung bình  5.464  22.100 0.3
  Mẫu 681 681 681
Tổng Trung bình  5.091  19.945 0.3
  Mẫu  1.230  1.230  1.230 
Lưu ý: Tất cả các quan sát có VA=<0 và nằm ngoài đã được loại bỏ. 

Kỹ NăNG Và NăNG SuấT Lao ĐộNG 

Kỹ năng lao động có thể đo thông qua năng 
suất lao động của các công ty trong các ngành 
khác nhau và quan sát cơ cấu sở hữu khác 
nhau. Về mặt năng suất lao động, phần lớn 
các công ty được khảo sát có vẻ như không 
bị ảnh hưởng tiêu cực bởi khủng hoảng tài 
chính quốc tế5. Như thể hiện trong Bảng 3.11, 
kết quả Khảo sát cho thấy sự cách biệt lớn về 
năng suất lao động, đo bằng tổng sản lượng 
trên một lao động, giữa các công ty có các 
hình thức sở hữu khác nhau6. Giá trị trung 
bình tổng sản lượng trên một công nhân cao 
nhất trong các DN vốn ĐTNN và thấp nhất 
trong các DN ngoài NN, điều này có thể phần 
nào thể hiện khoảng chênh lệch về kỹ năng 
lao động giữa các DN vốn ĐTNN và các công 
ty trong nước. 

5    Những thành tựu này có thể phần nào được thể hiện qua cải 
thiện môi trường kinh doanh sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

6    Giá trị trung bình không được dẫn ra trong lần này vì chúng 
nhạy cảm đối với một số đối tác lớn về mặt thống kê bên ngoài.

Tương ứng như vậy, giá trị gia tăng trung bình 
trên một công nhân cao nhất ở các DN vốn 
ĐTNN và thấp nhất ở các DN ngoài NN, trong khi 
tỷ lệ giữa giá trị gia tăng trung bình/sản lượng 
của DN vốn ĐTNN cao hơn của các DN ngoài NN, 
nhưng chỉ tương đương với tỷ lệ đó ở các DNNN, 
một phần phản ánh nhận xét là các giá trị đầu 
vào chiếm một tỷ lệ rất lớn chi phí sản xuất của 
DN vốn ĐTNN. Giá trị gia tăng tương đối thấp 
trên một nhân công của DN vốn ĐTNN (so với 
DNNN) cũng có thể phản ánh một thực tế không 
mong muốn ở Việt Nam là các doanh nghiệp 
FDI có cường độ vốn cao lại tham gia ngành sản 
xuất có giá trị gia tăng thấp. Bằng chứng từ Khảo 
sát cho thấy năng suất lao động thấp nhất ở các 
ngành thâm dụng lao động như may mặc, đồ 
da, sản phẩm gỗ và nội thất, và ngành chế tạo 
sản phẩm điện tử. Bằng chứng này phù hợp với 
quan điểm sẵn có là các ngành sản xuất này chủ 
yếu thuê lao động không có kỹ năng, tạo ra giá 
trị gia tăng từ lao động. Bảng 3.12, cho thấy tổng 
sản lượng và giá trị gia tăng trên mỗi lao động, 
tính theo giá trị trung bình cho các ngành công 
nghiệp khác nhau.         
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ĐóNG Góp Của Đầu Tư TrựC Tiếp 
NướC NGoài TroNG Cải THiệN Tay 
NGHề Lao ĐộNG 

Về nguyên tắc, mục tiêu của đào tạo là cải thiện 
kỹ năng của các nhân viên và nâng cao năng lực 
chung của công ty để hấp thụ công nghệ. Các 
DN vốn ĐTNN được xem là tiên phong trong cải 

thiện kỹ năng lao động, với chi phí tương ứng 
cho các chương trình đào tạo nội bộ và ở bên 
ngoài vượt hơn những hoạt động tương tự của 
DNNN và các DN tư nhân7. Bằng chứng Khảo 
sát cho thấy tất cả những người trả lời, không 
phụ thuộc vào tình trạng sở hữu, có xu hướng 
ưu tiên đào tạo nội bộ cho nhân viên quản lý, 

7    Đào tạo nội bộ là đào tạo do những đại diện bên trong DN thực 
hiện. Đào tạo bên ngoài là đào tạo do các cá nhân, tổ chức hay 
cơ quan đào tạo không phải là một bộ phận của DN đó.

Bảng 3.12: Sản lượng và giá trị gia tăng trên mỗi nhân viên. theo ngành công nghiệp

Ngành GTGT trên mỗi 
nhân viên

Tổng sản lượng 
trên 1 nhân viên

  tính theo USD

Thực phẩm  8.508  35.104 
Đồ uống  10.417  23.460 
Sản phầm thuốc lá  48.542  111.807 
Dệt  4.236  15.687 
May  2.436  4.747 
Da và các sản phẩm liên quan  1.940  6.762 
Gỗ. sản phẩm gỗ và bấc. trừ đồ nội thất  2.952  10.483 
Giấy và sản phẩm giấy  5.618  32.489 
In và nhân bản phương tiện truyền thông đã ghi  3.646  15.767 
Than đá và sản phẩm chế biến dầu mỏ  13.213  64.672 
Hóa chất và sản phẩm hóa học  14.054  55.545 
Dược phẩm. sản phẩm y tế. hóa học và thực vật  10.486  31.338 
Sản phẩm cao su và nhựa  5.943  21.794 
Các sản phẩm khoáng phi kim khác  5.269  26.583 
Kim loại cơ bản  10.443  85.311 
Các sản phẩm kim loại. trừ máy móc và thiết bị  6.341  23.770 
Máy tính. sản phẩm điện tử và quang học  3.784  16.628 
Thiết bị điện  5.253  26.650 
Máy móc và thiết bị  6.399  24.368 
Xe có động cơ. moóc kéo và bán moóc  10.948  36.845 
Các thiết bị vận tải khác  8.005  28.158 
Đồ nội thất  2.742  10.327 
Sản xuất khác  2.807  10.417 
Sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị  3.702  16.448 
Cung cấp điện. gas. hơi nước và điều hòa nhiệt độ  22.141  250.368 
Cấp nước. thoát nước. quản lý chất thải. v.v.  10.135  12.954 
Xây dựng  10.596  34.924 
 Tổng  5.091  19.945 
Lưu ý: Tất cả các quan sát có VA=<0 và nằm ngoài đã được loại bỏ.    
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trong đó DN vốn ĐTNN chi nhiều tiền nhất cho 
một vị trí (3.726 USD) so với cả hai loại DNNN và 
DN ngoài NN. Tính gộp lại, chi phí cho đào tạo 
nội bộ cho quản lý và kỹ thuật viên có thể phản 
ánh phần nào mức độ sẵn có rất thấp của các 
kỹ thuật viên và quản lý có trình độ tốt ở Việt 
Nam, và điều này có thể chỉ ra khoảng trống vẫn 
còn rộng giữa trình độ hiện nay và trình độ mà 
các DN đòi hỏi, đặc biệt là các DN vốn ĐTNN. 
Bảng 3.13, đề xuất là trong khi DNNN và DN tư 
nhân có xu hướng chi phần lớn ngân sách đào 
tạo nội bộ của mình cho công nhân sản xuất, 

DN vốn ĐTNN chi phần lớn ngân sách đó cho 
nhân viên quản lý. Ngay cả như vậy thì chi phí 
đào tạo nội bộ của các DN vốn ĐTNN cho công 
nhân sản xuất vẫn vượt xa chi phí mà DNNN và 
DN ngoài NN chi cho loại lao động này. DNNN 
có xu hướng vững chắc là tiêu ít tiền nhất cho 
đào tạo nội bộ.

Về mặt đào tạo bên ngoài (Bảng 3.14), các DN 
vốn ĐTNN vẫn đứng đầu trong nâng cao trình 
độ và kỹ năng của lao động cho tất cả các vị trí 
nhân công. Việc các DN trong nước chi ít cho 

Bảng 3.13: Chi phí của DN cho đào tạo nội bộ

tính theo USD

  Tổng Sản xuất Kỹ thuật Quản lý Hành chính

  Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

DN có 
vốn 
ĐTNN

655.480 177 201.610 108 194.878 535 259.519 3727 149 6

DNNN 4.349 8 3.333 9 412 12 539 18 73 3
DN 
ngoài 
NN

5.046 10 4.238 11 405 18 300 19 95 7

Tổng 371.852 104 115.412 66 110.239 304 146.798 2110 123 6

Lưu ý: Số liệu được tính cho năm 2009                              

Bảng 3.14: Chi phí của DN cho đào tạo bên ngoài 

tính theo USD

 

Tổng Sản xuất Kỹ thuật Quản lý Hành chính

Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

Tổng

Trên 
mỗi 

nhân 
viên

DN có vốn 
ĐTNN

778.836 587 25.291 37.54 393.893 11.778 304.877 13.801 53.063 1.787

DN nhà 
nước

7.621 14 1.348 5 3.054 142 2.928 168 355 14

DN ngoài 
NN

1.331 5 339 3 334 13 578 27 81 5

Tổng 453.891 344 14.961 23 229.657 6.774 177.819 8.040 30.957 1.043

Lưu ý: Số liệu được tính cho năm 2009                              
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hoạt động đào tạo bên ngoài có thể phản ánh 
những hạn chế vận hành và hiệu quả mà vẫn 
hạn chế họ khiến cho không thể tiến hành các 
chương trình đào tạo tiên tiến.

Hiệu ứNG LaN Tỏa Lao ĐộNG 

Một trong những tác động của FDI là hiệu ứng 
lan tỏa từ việc hình thành kỹ năng thông qua 
các mối liên kết dọc hay ngang8. Cụ thể là DN 
vốn ĐTNN có thể đóng góp, thông qua mối liên 
kết dọc, cho cập nhật kỹ năng của những bên 
cung cấp hàng hay mua hàng. Trong một số 
trường hợp, các DN trong nước buộc phải đào 
tạo lực lượng lao động của mình nhằm đáp ứng 
mức kỹ năng do bên mua hàng nước ngoài yêu 
cầu. Tương tự như vậy, mối liên kết với những 
công ty mua hàng và/hoặc các nhà phân phối 
có thể đem lại tác động tương đương đến hình 
thành kỹ năng lao động vì các công ty trong 
nước phải tuân thủ theo tiêu chuẩn sản phẩm 
do DN vốn ĐTNN yêu cầu. Kết quả Khảo sát cho 
thấy một tỉ lệ nhỏ tổng số những người trả lời 
nói họ đóng vai trò then chốt trong việc cải 
thiện chất lượng lao động của các công ty cung 
cấp hàng trong nước. Mười một phần trăm các 
DN vốn ĐTNN hợp tác với các công ty cung cấp 
hàng trong nước để nâng cao chất lượng của 
các công ty đó, so với 10,5% các DN ngoài NN 
và 9,6% DNNN. Có thể tranh luận là mối liên 
kết dọc vẫn còn yếu giữa các công ty mua hàng 
nước ngoài và các công ty bán hàng trong nước 
có thể ngăn cản các công ty trong nước không 
đạt được sự cải thiện kỹ năng lao động mà đáng 
nhẽ ra họ có thể đạt được nhờ các mối liên kết 
với các DN vốn ĐTNN. Các khuyến khích về 
chính sách hướng tới thúc đẩy các mối liên kết 
này có thể sẽ có tác động tích cực tới cải thiện 
kỹ năng lao động. 

TóM TắT

Xu hướng việc làm và kỹ năng lao động thể hiện 
trong kết quả Khảo sát tương đối nhất quán 
với tình hình việc làm chung của ngành công 
nghiệp chế tạo Việt Nam. Phân tích trong phần 
này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy các 
công ty chế tạo ở Việt Nam có tính thâm dụng 

8    Một nghiên cứu sâu hơn về hiệu ứng lan tỏa sẽ được trình bày 
ở Phần 3.4

lao động, và chứng tỏ rằng FDI có tác động tích 
cực đến việc làm. Tuy nhiên, phần lớn việc làm 
tạo ra trong ngành này là công nhân trực tiếp 
sản xuất mà trong đó phần lớn có thể xếp loại 
công nhân không có kỹ năng và nữ công nhân.  
Khám phá rất quan trọng của phần này là các 
DN vốn ĐTNN phụ thuộc nặng vào vốn và đầu 
vào nhập khẩu để sản xuất ra các sản phẩm 
có giá trị gia tăng thấp trong các ngành công 
nghiệp xuất khẩu chủ lực. Do đó không ngạc 
nhiên là năng suất trung bình của lao động tính 
theo giá trị trung bình của giá trị gia tăng trên 
một công nhân lại khá thấp. Sự thiếu hụt lao 
động có kỹ năng và mức tăng chi phí lao động 
là hai hạn chế chính của tất các các công ty, 
nhưng đặc biệt là đối với các DN vốn ĐTNN và 
các DN xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Mặc 
dù tỷ lệ lao động có kỹ năng thấp nhất trong 
các DN vốn ĐTNN, chi tiêu cho đào tạo nội bộ 
và đào tạo bên ngoài của họ lại cao hơn nhiều 
so với các DN trong nước, cho thấy cải thiện kỹ 
năng lao động là một ưu tiên của DN vốn ĐTNN. 
Điều này đóng góp trực tiếp cho việc nâng cao 
chất lượng và kỹ năng của các lao động trong 
nước và có thể dẫn đến hiệu ứng lan tỏa chưa 
quan sát được, ví dụ, việc hình thành các công 
ty vệ tinh bởi các nhân viên cũ của các DN vốn 
ĐTNN. Tuy nhiên, tác động gián tiếp của FDI lên 
việc cải thiện kỹ năng lao động vẫn còn thấp do 
những mối quan hệ mua bán yếu giữa các DN 
vốn ĐTNN và những nhà cung cấp và mua hàng 
trong nước như đã nêu trong Điều tra doanh 
nghiệp do TCTK tiến hành từ 2007 đến 20109.

9    Tình hình các DN theo kết quả các khảo sát tiến hành năm 2007, 
2008, 2009. TCTK (2010): Nhà Xuất bản Thống kê, 2010.   
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Chương 3.2:
Thương mại và              
hội nhập thị trường        
quốc tế
Giới THiệu

Trong giai đoạn 2001 đến 2010, giá trị xuất khẩu 
của Việt Nam tăng khoảng năm lần, đạt 72,2 tỷ 
USD vào năm 2010. Thành tích đáng kể này cho 
thấy tác động tích cực của việc hội nhập vào 
nền kinh tế thế giới và những thành quả đạt 
được thông qua quá trình tự do hóa thương mại. 
Một số những bước phát triển kinh tế chính trị 
quan trọng đã tạo tiền đề cho sự bùng nổ của 
xuất khẩu. Một trong những điểm bước ngoặt 
là việc áp dụng Hiệp định Thương mại song 
phương Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), có hiệu lực từ 
tháng 12/2001. Trước khi hiệp định BTA được ký 
kết, Việt Nam đã thực hiện những nỗ lực đáng 
kể nhằm loại bỏ các rào cản đối với quyền tự do 
nhập khẩu và xuất khẩu, đặc biệt là các rào cản 
phi thuế quan như hạn ngạch và giấy phép, để 
phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiệp định BTA Việt 

Nam – Hoa Kỳ được coi là dấu mốc quan trọng 
nhất trong quá trình tự do hóa thương mại, tạo ra 
những cơ hội to lớn cho hàng hóa Việt Nam xâm 
nhập thị trường Hoa Kỳ10. Nhưng, chỉ sau khi Việt 
Nam chính thức trở thành thành viên WTO vào 
năm 2007, nền kinh tế mới hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh tế thế giới. Gia nhập WTO đã giúp kinh 
tế Việt Nam tiếp tục tăng sản lượng xuất khẩu và 
giá trị xuất khẩu tính theo đầu người một cách 
đáng kể. Như minh họa trong Hình 3.1, mặc dù 
khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự suy thoái 
nhu cầu toàn cầu đã kéo xuất khẩu của đất nước 
xuống vào năm 2009, xuất khẩu đã dần dần khôi 
phục từ năm 2010 và đạt mức cao nhất từ trước 
đến nay.

Điều đáng lưu ý là tốc độ tăng trưởng giá trị xuất 
khẩu nhanh, với trung bình 18% hàng năm trong 
thập kỷ qua, đã vượt qua tốc độ tăng trưởng GDP 
7,3% cũng trong thời gian đó. Như đã nêu trong 
Hình 3.2, tỷ lệ xuất khẩu trên GDP tiếp tục tăng 
đều, đạt mức ngạc nhiên 70,6% vào năm 2010. 
Nhìn chung, những chỉ số này nhấn mạnh tính 
mở của nền kinh tế Việt Nam và những thay đổi 
sâu sắc nhờ tự do hóa thương mại. 

10    Nguyễn Thị Phương Hoa và Lê Hải Vân (2007) sử dụng khảo sát 
doanh nghiệp tiến hành vào năm 2006 để xem xét tác động 
của Hiệp định BTA Việt Nam – Hoa Kỳ lên đầu tư nước ngoài. 
Theo kết quả của họ, Hiệp định BTA có tác động đến quyết 
định đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, đến xuất khẩu của 
họ vào thị trường Hoa Kỳ, và đến công ăn việc làm.

Hình 3.1: Tổng giá trị xuất khẩu và giá trị xuất khẩu trên đầu người, 2001-2010
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Hộp 3.1: Gia nhập WTO

TổNG quaN
Ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức trở 
thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO), một dấu mốc trong hội 
nhập kinh tế quốc tế và quá trình mở cửa. Sự 
kiện này dẫn nền kinh tế sang con đường có 
tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, tăng cường 
xuất khẩu và dòng vốn FDI lớn hơn. Tuy nhiên, 
cùng lúc đó, nền kinh tế của Việt Nam chịu áp 
lực lạm phát cao, thâm hụt thương mại lớn, 
tăng trưởng kinh tế tuy cao nhưng có chất 
lượng thấp, và sự bất công ngày càng tăng. Kết 
quả là, một số điểm yếu nội tại vốn có của nền 
kinh tế Việt Nam đã biểu hiện. Mục đích tối cao 
của việc gia nhập WTO là nhằm tạo điều kiện 
hình thành môi trường thích hợp cho phát 
triển kinh tế và, quan trọng nhất là thúc đẩy 
sự nâng cấp của chính sách phát triển. Vấn đề 
được tranh luận là bản thân việc gia nhập WTO 
không làm cho một đất nước giàu hay nghèo. 
Kết quả quan trọng nhất của việc gia nhập là 
nó tạo điều kiện cải thiện chính sách phát triển 
và việc thực hiện những thay đổi dài hạn cho 
nền kinh tế (CIEM, 2010).  Nhờ kết quả gia nhập 
WTO, Việt Nam đã thành công trong việc cải tổ 
thể chế và chính sách, hướng tới cải thiện môi 

trường đầu tư và kinh doanh, và tìm ra những 
phương thức để tăng xuất khẩu hàng hóa và 
dịch vụ.

Cần lưu ý một số yếu tố trong thỏa thuận gia 
nhập WTO của Việt Nam:

 Việt Nam có thời hạn đến năm 2018 để 
hoàn thành chương trình cắt giảm biểu 
thuế trong ngành ô tô và xe máy;

 Thuế nhập khẩu phải được cắt giảm xuống 
13,4% trong vòng 5-7 năm gia nhập WTO 
(nghĩa là năm 2014) từ mức hiện tại là 
17,4%; 

 Trong vòng 5 năm gia nhập, nghĩa là năm 
2012, bãi bỏ toàn bộ trợ giá công nghiệp. 
Trong thực tế, ngày dệt may sẽ có mức cắt 
giảm lớn nhất. Việc bãi bỏ trợ giá của chính 
phủ trong các ngành này là điều kiện chính 
để gia nhập WTO. 

TáC ĐộNG Của Gia NHập WTo LêN HoạT 
ĐộNG XuấT KHẩu
Có những tín hiệu trái ngược về tác động của 
việc gia nhập WTO lên xuất khẩu. Doanh thu 
xuất khẩu của Việt Nam đã tăng nhanh chóng 
sau khi gia nhập. Mặc dù xuất khẩu giảm trong 
năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng 

Hình 3.2: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và tỷ lệ xuất khẩu trên GDP, 2001-2010

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Xu
t k

h
u/

G
D

P,
 %

 

Tăng trưởng XK, % Xuất khẩu/GDP, %

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

Tă
ng

 tr
ưở

ng
 x

uấ
t k

hẩ
u 

%
Xu

ất
 k

hẩ
u/

G
D

, %

Nguồn: Tổng Cục thống kê Việt Nam



85Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011

kinh tế thế giới, sự giảm sút này thể hiện trong 
giá trị chứ không trong khối lượng. Nó phần 
nào cho thấy mặc dù điều kiện thị trường 
không thuận lợi, cỗ máy sản xuất cho xuất 
khẩu vẫn tiếp tục vận hành vững chắc. Những 
ngành chính có lợi từ việc bùng nổ xuất khẩu 
sau khi gia nhập WTO có vẻ như là những 
ngành thâm dụng lao động nhiều nhất, như 
may mặc và điện tử. Ngành may mặc đạt tốc 
độ tăng trưởng cao nhất từ sau khi gia nhập 
WTO, với việc Việt Nam củng cố vị trí thị trường 
may mặc truyền thống đã có trước 2007 và mở 
rộng ra các thị trường mới. Tuy nhiên, dù cho 
xuất khẩu đang trên đà tăng, gia nhập WTO 
cũng bộc lộ những điểm dễ bị tổn thương của 
nền kinh tế Việt Nam ra trước những cú sốc 
bên ngoài và sự biến động giá quốc tế, để lộ 
ra mối quan hệ giữa những lợi thế so sánh và 
lợi thế cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam. 
Lợi thế cạnh tranh của một số dây chuyền sản 
phẩm có thể đã bị giảm vì những khó khăn cả 
trong hoạt động xuất khẩu và sản xuất. Cùng 
lúc đó, đã có thể thấy những bước đi đầu tiên 
trong việc cơ cấu lại xuất khẩu từ một giỏ 
hàng xuất khẩu đầy những sản phẩm rẻ tiền 
thâm dụng lao động sang một giỏ bao gồm 
cả những mặt hàng chế tạo phức tạp và công 
nghệ cao.

THáCH THứC
Sự thất bại của Việt Nam trong việc không tối 
đa hóa các cơ hội mà việc gia nhập WTO mang 
lại có thể do mức độ cạnh tranh thấp trong 
công suất, năng lực doanh nghiệp và trong 
sản phẩm. Tình hình đang được cải thiện dần 
dần, chậm nếu đem so sánh với các nước 
trong khu vực. Mức độ cạnh tranh chung bị 
hạn chế bởi, cụ thể là tiêu chuẩn thấp trong 
những lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, 
hạ tầng, năng lực thể chế và công nghệ. Năng 
lực cạnh tranh xuất khẩu thấp vì phụ thuộc 
nặng nề vào chế biến và khai thác vật liệu tự 
nhiên. Các DN trong nước bị hạn chế do thiếu 
vốn và nguồn nhân lực, năng suất thấp và 
hiệu quả thấp, chi phí đầu tư cao, và thiếu các 
ngành công nghiệp phụ trợ và hàm lượng sản 
xuất trong nước; tỷ lệ lợi nhuận đang trong xu 
thế giảm. Chỉ có khu vực kinh tế trong nước 
mạnh và có tính cạnh tranh mới có thể đem lại 
cho Việt Nam đầy đủ lợi ích của gia nhập WTO. 
Hiện nay, những lợi ích kinh tế của việc gia 
nhập WTO phần lớn là do dòng chảy FDI vào, 
hơn là nhờ cạnh tranh khu vực DN trong nước. 

Nguồn: Trung tâm Thương mại WTO, VCCI

Không nghi ngờ gì, các thành tích xuất khẩu 
của Việt Nam một phần lớn là được thúc đẩy 
bởi hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI), đặc biệt là trong công nghiệp. Thống kê 
chính thức của TCTK cho thấy giá trị xuất khẩu 
từ các DN vốn ĐTNN bắt đầu vượt qua khu vực 
trong nước vào năm 2003 (hai năm sau khi 
Hiệp định BTA Việt Nam – Hoa Kỳ được ký kết), 
và tăng 17,1% hàng năm từ 2005 đến 2010, 
chiếm 55,8% tổng giá trị xuất khẩu vào năm 
2010. Mặc dù dự tính là xuất khẩu từ các DN 
vốn ĐTNN giảm 12% vào năm 2009 do khủng 
hoảng tài chính quốc tế, giá trị này nhanh 
chóng hồi phục vào năm 2010 với mức tăng 
28,7%. Trong giai đoạn sau đó, tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu từ khu vực trong nước cũng 
đạt mức ấn tượng không kém với khoảng 23%. 
Hiệp định BTA Việt Nam – Hoa Kỳ và việc thực 
hiện các cam kết của Việt Nam đối với WTO đã 
có tác động mạnh đến cơ cấu xuất khẩu nói 

chung và cơ cấu xuất khẩu của các DN vốn 
ĐTNN nói riêng. Các sản phẩm khai khoáng 
và dựa trên tài nguyên, như dầu thô, than và 
các hàng hóa sơ cấp (gạo, cà phê, hạt điều, hải 
sản đông lạnh, v.v.) đã giảm đáng kể trong tỷ 
lệ xuất khẩu của các DN vốn ĐTNN, trong khi tỷ 
lệ các hàng chế tạo tăng đột biến. Trước 2003, 
dầu thô chiếm tới gần một nửa xuất khẩu của 
các DN vốn ĐTNN, và tiếp diễn cho đến 2007. 
Từ 2007, tỷ lệ dầu thô trong tổng xuất khẩu chỉ 
ở mức 7%. Sự điều chỉnh này trong cơ cấu xuất 
khẩu phản ánh điều chỉnh cơ cấu FDI nhắm tới 
các hoạt động chế tạo định hướng xuất khẩu. 

Ngoài việc phụ thuộc vào DN vốn ĐTNN để 
chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu, Việt Nam phụ 
thuộc vào một số ít sản phẩm với giá trị xuất 
khẩu lớn, chủ yếu là dầu thô, các sản phẩm nông 
nghiệp sơ cấp (gạo, cao su, cà phê, thủy sản) và 
một số sản phẩm chế tạo với hàm lượng công 
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nghệ thấp hay trung bình như hàng may mặc, 
giầy dép, điện tử và sản phẩm gỗ. Năm 2010, tất 
cả 10 mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn hơn 2 tỷ 
USD nằm trong nhóm này và chiếm 62,1% tổng 
giá trị xuất khẩu. Tính gộp lại, xuất khẩu dệt may, 
giày dép, thủy sản và dầu thô đạt 26,3 tỷ USD và 
chiếm 36,4% tổng xuất khẩu (CIEM và the Asia 
Foundation, 2011).

TăNG TrưởNG XuấT KHẩu 

Khảo sát phân chia các công ty theo hoạt động 
xuất khẩu. Các doanh nghiệp định hướng xuất 
khẩu, còn gọi là các công ty hướng ngoại, là các 
công ty mà doanh thu từ xuất khẩu chiếm nhiều 
hơn 10% tổng doanh thu. Có 993 DN, chiếm 
66,5% tổng số lấy mẫu, được coi là DN định 
hướng xuất khẩu. Số đó được phân bổ như sau: 
72,9% DN vốn ĐTNN; 22,2% DN tư nhân trong 
nước, và 4,9% DNNN. Các ngành công nghiệp 
có tỷ lệ công ty với hoạt động xuất khẩu (ở mức 
80% hoặc hơn) là ngành giầy dép (92%), các 

hoạt động chế tạo khác (91%), đồ nội thất (89%), 
may mặc (89%), đồ gỗ (86%), máy tính và điện 
tử (84%) và dệt (83 %). Tính trung bình, doanh 
thu từ xuất khẩu chiếm 76,8% tổng doanh thu 
trong các công ty xuất khẩu và doanh thu này 
chủ yếu được thu từ xuất khẩu sản phẩm trực 
tiếp chiếm trung bình 72,0 %, 64,9% và 463,8% 
tổng doanh thu tương ứng của DN vốn ĐTNN, 
DN ngoài NN và DNNN. Chỉ các DN trong ngành 
dệt, may mặc, điện tử và máy tính, và đồ gỗ 
có doanh thu từ xuất khẩu chiếm hơn 80,0% 
tổng doanh thu. Các ngành công nghiệp khác 
có xuất khẩu chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh 
thu, bao gồm cả DN trong nước và nước ngoài 
là đồ gỗ, chế biến thực phẩm, sản phẩm khoáng 
phi kim và thiết bị điện. Nhìn chung, cơ cấu xuất 
khẩu trong Khảo sát rất đại diện cho cơ cấu xuất 
khẩu vĩ mô chung của Việt Nam và các đặc điểm 
công nghiệp có liên quan.

Cần lưu ý là khoảng 66 % xuất khẩu được hướng 
tới các công ty mẹ hoặc mạng lưới công ty ở 

Bảng 3.15: Xuất khẩu của DN có vốn ĐTNN tới các công ty mẹ nước ngoài, theo một số ngành 

Ngành % trong tổng số xuất khẩu

Da và các sản phẩm có liên quan 87,7

Các sản phẩm chế tạo khác 80,0

Máy móc và thiết bị 74,7

Nội thất 72,7

May mặc 71,5

Thiết bị điện 69,4

Máy tính, điện tử và sản phẩm quang học 68,6

Dệt 68,5

Kim loại cơ bản 68,4

Gỗ 67,7

Xe có động cơ, v,v, 60,3

Dược phẩm 60,0

Sản phẩm cao su và nhựa 59,2

Đồ uống 58,0

Các sản phẩm kim loại không phải máy móc 56,3

Các thiết bị vận tải khác 56,0

Các sản phẩm khoáng phi kim khác 54,6

Giấy và sản phẩm giấy 48,9

Thực phẩm 45,4

In và sao chép bản ghi 37,5

Hóa chất và sản phẩm hóa chất 33,5

Sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị 27,0
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Bảng 3.16: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, 2009 đến 2011, trong một số ngành                  Tính theo phần trăm
  2009/2008 2010/2009 2011/2010

Thực phẩm 23,8 0,2 17,4
Đồ uống 32,7 -3,4 20,4
Sản phẩm thuốc lá 142,3 31,9 67,0
Dệt 14,8 9,1 12,3
May mặc 7,0 -0,2 30,9
Da và sản phẩm liên quan 32,6 16,8 11,1
Gỗ 30,6 6,7 8,5
Giấy và sản phẩm giấy 32,7 45,2 24,1
In và sao chép bản ghi -11,6 3,4 35,4
Than cốc, sản phẩm dầu mỏ -50,6 3,2 4,4
Hóa chất và sản phẩm hóa chất 26,4 30,7 25,7
Dược phẩm 65,5 17,6 36,0
Sản phẩm cao su và nhựa 11,4 34,4 28,4
Sản phẩm khoáng phi kim khác -8,4 13,4 39,0
Kim loại cơ bản -22,4 44,2 45,4
Sản phẩm kim loại, trừ máy móc 10,6 39,4 28,6
Máy tính, điện tử và sản phẩm quang học 12,1 20,4 34,1
Thiết bị điện 18,8 25,0 22,9
Máy móc và thiết bị 42,9 56,6 36,1
Xe có động cơ v,v, 41,8 13,5 6,5
Thiết bị vận tải khác 8,9 6,2 28,3
Nội thất 11,8 11,2 10,9
Sản phẩm chế tạo khác 6,6 21,0 12,9
Sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị -25,2 30,4 9,4
Chú ý: Các giá trị khác thường đã bị loại      

nước ngoài. Như trình bày trong Bảng 3.15, tỷ 
lệ của doanh thu xuất khẩu đó là đặc biệt cao 
ở các ngành xuất khẩu chính của Việt Nam, chủ 
yếu là da và giầy dép, may mặc, đồ nội thất, máy 
móc và thiết bị, điện tử và máy tính. Trong vấn đề 
này, Khảo sát phản ánh quan niệm đã có sẵn là 
xuất khẩu của Việt Nam dựa đáng kể vào các DN 
vốn ĐTNN, và đa số các DN đó hoạt động trong 
một khâu của mạng lưới sản xuất của các công 
ty mẹ ở nước ngoài có trách nhiệm phân phối 
toàn cầu11. Sự việc là các DN vốn ĐTNN tại Việt 
Nam xuất khẩu thông qua công ty mẹ và các đối 
tác nước ngoài phản ánh sự thực là các công ty 
trong nước khó tham gia vào chuỗi sản xuất và 
mạng lưới phân phối của DN nước ngoài12. 

Năm 2009, mặc cho điều kiện quốc tế bất lợi 
vì khủng hoảng tài chính toàn cầu, các công ty 
trả lời Khảo sát vẫn cho thấy tốc độ tăng trưởng 

11    Một kịch bản tỷ lệ thương mại nội bộ công ty cao tạo cơ hội 
cho các DN vốn ĐTNN thực hiện hành vi chuyển giá.

12    Mức độ liên kết dọc từ phía các DN vốn ĐTNN sẽ được phân 
tích tiếp ở Phần 3.4.

xuất khẩu 6,1% đối với DN trong nước, 22,4% 
cho DN vốn ĐTNN, và -3.4 % cho DNNN. Như vậy, 
xuất khẩu được chống đỡ bởi DN vốn ĐTNN và 
ở mức độ thấp hơn là nhờ DN trong nước. Bảng 
3.16 trình bày tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 
trong giai đoạn 2009 đến 2011 trong một số 
ngành chế tạo đã chọn. Các ngành chế tạo định 
hướng xuất khẩu truyền thống dường như đã 
duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt tính theo giá 
trị xuất khẩu. Kết quả trả lời khảo sát cho thấy 
trong năm 2011, DN vốn ĐTNN dường như thấy 
điều kiện ở các thị trường xuất khẩu bất lợi hơn, 
và khó tiếp cận hơn.

CáC HạN CHế Đối Với TăNG TrưởNG 
XuấT KHẩu

Khảo sát tìm cách ghi lại cảm nhận của các nhà 
đầu tư về các yếu tố chính hạn chế tăng trưởng 
xuất khẩu. Bảng 3.17 tham khảo đến những 
phản hồi xác định theo hình thức doanh nghiệp. 
Nhìn chung, ba yếu tố mà các DN coi là những 
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hạn chế chính với tăng trưởng xuất khẩu ở Việt 
Nam, theo thứ tự giảm dần là: cung cấp hạ tầng 
liên quan đến điện và viễn thông; hiệu quả của 
hệ thống cảng; các dịch vụ hỗ trợ từ các cơ quan 
cho phép các công ty đáp ứng tiêu chuẩn chứng 
nhận quốc tế. Ba yếu tố này cũng được các DN 
nước ngoài nhìn nhận như hạn chế lớn nhất đối 
với xuất khẩu, trong khi các DN trong nước – có 
định hướng với thị trường trong nước nhiều hơn 
– bổ sung thêm hạ tầng giao thông không thích 
hợp của đường sắt và đường bộ như hạn chế 
quan trọng. Nên lưu ý là các yếu tố khác như biểu 
thuế, không tiếp cận được tín dụng thương mại, 
các thủ tục hành chính rườm rà, và thiếu các dịch 
vụ hỗ trợ hiệu quả không được coi là những hạn 
chế chính đối với tăng trưởng xuất khẩu. Cảm 
nhận của nhà đầu tư về vấn đề này có thể phản 
ánh một mức độ nhất định sự đánh giá cao và 
hài lòng của họ đối với những cải cách gần đây 
mà chính phủ đã thực hiện trong một số lĩnh vực 
liên quan mà đã đem lại tác động tích cực lên các 
nhà xuất khẩu. Mặc dù vậy, cần làm nhiều hơn 
nữa, đặc biệt là trong việc đáp ứng những hạn 
chế chính đã nêu ở trên.
 
Các DN trong các ngành xuất khẩu chính và các 
DN có tỷ lệ doanh thu xuất khẩu cao cũng nói 
đến các hạn chế chính đối với tăng trưởng xuất 
khẩu nêu trên. Trong ba hạn chế chính, điều 
quan trọng nhất là hạ tầng điện và viễn thông 
không đáp ứng – khoảng 28% những câu trả lời 
từ nhà đầu tư nước ngoài coi đây là cản trở chính 
đối với hoạt động xuất khẩu của họ. Điều đó có 

nghĩa là hạ tầng điện và viễn thông cũng là hạn 
chế chính cho hiệu quả vận hành tại Việt Nam. 
Hạ tầng giao thông yếu cũng bổ sung thêm hạn 
chế đối với các ngành công nghiệp xuất khẩu khi 
mà hiệu quả của họ chủ yếu dựa vào khối lượng 
xuất khẩu chứ chưa phải là giá trị gia tăng.

Tất cả các DN tham gia Khảo sát, dù là xuất khẩu 
hay không xuất khẩu, đều từng trải qua mất 
điện. Tính trung bình, một DNNN mất 18,4 ngày 
sản xuất, và DN vốn ĐTNN mất 19,7 ngày, và một 
DN tư nhân mất 20,8 ngày trong năm. Mỗi công 
ty xuất khẩu chịu mất điện trung bình 20,3 ngày 
sản xuất trong khi công ty không xuất khẩu mất 
18,2 ngày. Kết quả này cho thấy có thể các chính 
sách đảm bảo điện cho các công ty xuất khẩu có 
thể không được thực thi hiệu quả. Trong thực 
tế, một số công ty xuất khẩu, đặc biệt là các DN 
vốn ĐTNN, có xu hướng giải quyết vấn đề trực 
tiếp bằng cách đầu tư vào các công nghệ tiết 
kiệm năng lượng hay sử dụng máy phát điện. 
Tuy nhiên, trong khi phương án dự phòng này 
có thể khả thi đối với một số DN vốn ĐTNN hay 
DN trong nước có nguồn tài chính đầy đủ, phần 
lớn các DN tư nhân có thể thiếu vốn sản xuất và 
không có khả năng đầu tư như vậy.

Bảng 3.18 cho thấy tầm quan trọng của dịch vụ 
chứng nhận và kiểm định do các bên cung cấp 
dịch vụ trong nước đảm nhận. Thiếu các cơ quan 
chứng nhận đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế 
cũng cản trở các công ty xuất khẩu tăng cường 
hoạt động xuất khẩu của mình, đặc biệt là những 

Bảng 3.17: Các hạn chế đối với tăng trưởng xuất khẩu, theo hình thức sở hữu

Phần trăm số trả lời
  DNNN DNNNN DNVNN Tổng

Hạ tầng điện, viễn thông 27,6 16,3 18,5 23,5

Hạ tầng vận tải, không kể cảng 9,1 10,7 10,2 9,6

Hạ tầng cảng 10,0 10,7 10,5 10,2

Rào cản thuế quan 8,0 10,0 10,0 8,9

Chi phí và tiếp cận tài chính thương mại 9,0 10,4 9,8 9,4

Quan liêu và quy định pháp lý 7,1 10,1 9,8 8,3

Thiếu dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu hiệu quả 9,0 10,1 9,8 9,4

Các cơ quan ở Việt Nam không đáp ứng tiêu chuẩn chứng 
nhận quốc tế

9,9 10,5 10,4 10,2

Các rào cản khác 10,3 11,0 10,9 10,6

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0
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DN trong ngành da giày, dệt may. Kết quả Khảo 
sát đề xuất tổng số có khoảng 54,0% tất cả các 
công ty xuất khẩu có sản phẩm hay quy trình sản 
xuất được cấp chứng nhận, trong đó chỉ hơn một 
nửa (26,9 %) có các sản phẩm được chứng nhận 
bởi các cơ quan và tổ chức trong nước. Tỷ lệ cao 
các công ty coi dịch vụ chứng nhận và kiểm định 
tại Việt Nam là “quan trọng” và “rất quan trọng” 
tiếp tục là bằng chứng cho thấy việc thiếu vắng 
những cơ quan đó ở Việt Nam là hạn chế quan 
trọng cho việc xuất khẩu của DN. Phần lớn các 
công ty không sử dụng chứng nhận và kiểm 
định của các cơ quan Việt Nam là vì họ không bị 
bên mua yêu cầu. Các DN khác bị yêu cầu chứng 
nhận bởi cơ quan quốc tế, không phải là cơ quan 
quốc gia. Ngoài lý do chi phí lớn, một tỷ lệ kha 
khá các công ty không dùng chứng nhận Việt 
Nam bởi vì họ có cảm nhận chất lượng thấp và 
thời gian cấp muộn, và 10% cho biết họ không 
biết về sự tồn tại của những dịch vụ đó, có thể do 
các DN này không cần đến dịch vụ chứng nhận 
hay được công ty mẹ cung cấp chứng nhận13. 

Tóm lại, những hạn chế lớn nhất đối với tăng 
trưởng xuất khẩu có vẻ như liên quan nhiều tới 
những yếu kém cơ cấu nội bộ của nền kinh tế 
Việt Nam hơn là các nhân tố bên ngoài như việc 
giảm nhu cầu đối với sản phẩm chế tạo tại Việt 
Nam hay giá xuất khẩu. Đối mặt với những vấn 
đề này, các DN trong nước dường như có nhiều 
khó khăn hơn là các DN vốn ĐTNN, bởi vì các DN 
nước ngoài chủ yếu (i) xuất khẩu cho công ty 
mẹ và/ hoặc các đối tác nước ngoài, những đối 
tác này có thị trường ‘đảm bảo’ cho sản xuất để 
xuất khẩu, và (ii) là chi nhánh của các DN nước 

13    Hiện tại, cùng với các cơ quan công cộng cấp dịch vụ chứng 
nhận cho chất lượng sản phẩm, như Cục Tiêu chuẩn, Đo lường 
và Chất lượng (STAMEQ) và Cục Đảm bảo chất lượng Nông 
lâm ngư quốc gia (NAVIQUAD), còn có một số tổ chức quốc 
tế cung cấp dịch vụ chứng nhận tại Việt Nam nhưng vẫn còn 
ở quy mô nhỏ. Do đó, cải thiện chất lượng dịch vụ của các 
cơ quan Nhà nước hướng tới chứng nhận quốc tế cũng như 
tạo ra thị trường với nhiều nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả 
cơ quan tư nhân cả ở cấp quốc gia và cấp quốc tế, có thể tác 
động tích cực lên xuất khẩu của DN.

ngoài lớn đầu tư tại Việt Nam và họ có sự hỗ 
trợ và nguồn lực nhiều hơn về tài chính, công 
nghệ và kỹ năng quản lý có thể huy động để đối 
phó lại với những hạn chế vận hành (như thiếu 
điện, v.v.). Đối với DN vốn ĐTNN, những nhân tố 
này phần nào bù đắp những khó khăn nảy sinh 
từ yếu tố thị trường trong nước và giúp họ đạt 
được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tốt hơn là 
các DN trong nước.

THị TrườNG XuấT KHẩu KHu VựC Và 
ToàN Cầu

Như đã nêu ở trên, Việt Nam có sự đột phá về 
tăng trưởng thị trường xuất khẩu kể từ khi Hiệp 
định thương mại song phương (BTA) Việt Nam – 
Hoa Kỳ có hiệu lực năm 2001. Tuy nhiên, đáng 
ngạc nhiên là chỉ có 22,9% các DN tham gia Khảo 
sát biết về Hiệp định này, trong khi có 36,14% 
biết Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), và 
38,8 % được thông báo về những cam kết của 
Việt Nam với WTO về tự do hóa thương mại. 
Đứng về mức độ quan trọng, các DN quan tâm 
nhiều hơn đến cam kết WTO của Việt Nam, sau 
đó đến AFTA và mới đến BTA Việt Nam – Hoa Kỳ. 
Trong khi tỷ lệ những người trả lời nước ngoài 
biết về những hiệp định này khá cao, như đã dự 
đoán trước, chỉ có khoảng 18% DNNN biết (hay 
quan tâm) đến cam kết WTO và những hệ lụy của 
AFTA. Nhìn chung, đại đa số các DN, dù là dạng 
sở hữu nào, tin là các hiệp định thương mại song 
phương và đa phương là rất quan trọng cho 
việc mở rộng xuất khẩu. Cũng không có sự khác 
biệt lớn trong việc đánh giá của họ về tầm quan 
trọng của những hiệp định thương mại, có lẽ vì 
Việt Nam đã là thành viên đầy đủ của WTO và 
việc thực hiện các cam kết WTO không xung đột 
mà còn phù hợp với các hiệp định thương mại 
khác. Tuy nhiên, mặc dù các hiệp định này được 
coi là rất quan trọng trong mở rộng xuất khẩu, có 
vẻ như những hiệp định này không có tác động 
chủ yếu lên hiệu quả hoạt động của 18,9% DN 

Bảng 3.18: Tầm quan trọng của dịch vụ tiêu chuẩn do các nhà cung cấp dịch vụ trong nước

Tính theo phần trăm

  Không quan 
trọng Quan trọng Rất quan 

trọng Tổng Số người trả 
lời

Chứng nhận 4 39,3 57,0 100 549

Kiểm tra 5 43,5 51,6 100 531
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xuất khẩu nói chung, đặc biệt là 20,2% DN vốn 
ĐTNN xuất khẩu không cảm thấy các hiệp định 
này cho họ lợi ích đáng kể nào trong hoạt động 
xuất khẩu. Đối với những người còn lại trả lời 
trong Khảo sát, các hiệp định thương mại này đã 
đóng góp vào hoạt động xuất khẩu theo những 
cách khác nhau, ví dụ như giảm chi phí thương 
mại (22,3% số DN), dễ tiếp cận đến nguồn tài 
chính với điều kiện tốt hơn (19,45 %), tăng cơ hội 
đầu tư trong khu vực (15,78%) và dễ tiếp cận đến 
đầu vào sản xuất (11,03%). Phần lớn các DN, đặc 
biệt là những DN vốn ĐTNN, tin là tác động tích 
cực nhất của các hiệp định là nhờ giảm chi phí 
thương mại do loại bỏ các rào cản phi thuế quan 
và thuế quan, nhờ đó giảm chi phí sản xuất hàng 
xuất khẩu và tăng tính cạnh tranh về giá. Các DN 
tư nhân trong nước cũng nhìn nhận tác động lớn 
của các hiệp định là tăng cơ hội mở rộng đầu tư 
trong khu vực và cải thiện tiếp cận đến tài chính 
thương mại với điều kiện tốt hơn, trong khi đó 
DNNN coi tiếp cận nguồn nguyên liệu thô là lợi 
ích to lớn nhất. Từ những kết quả này, có thể thấy 
tình trạng thiếu vốn kinh doanh vẫn là thách 
thức lớn nhất đối với hoạt động xuất khẩu của 
nhiều DN tư nhân (Xem Bảng 3.19).

Cơ Cấu THị TrườNG XuấT KHẩu

Việc tiếp cận được thị trường Hoa Kỳ đã thay đổi 
đáng kể cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt 
Nam. Hoa Kỳ hiện nay là thị trường xuất khẩu 
số 1 của Việt Nam, và kết quả là nhiều DN đã 
vượt qua khu vực Đông Nam Á và châu Á để trở 
thành nhà xuất khẩu toàn cầu. Thống kê chính 
thức cho thấy giá trị xuất khẩu của Việt Nam 
sang thị trường Mỹ tăng nhanh chóng từ 1,0 tỷ 

USD năm 2001 lên 10,6 tỷ USD năm 2010. Nhờ 
đó, tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trên 
toàn bộ xuất khẩu của Việt Nam tăng từ 7,1% 
năm 2001 lên gần 20% năm 2010. Việc mở rộng 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ không làm giảm tầm 
quan trọng của thị trường EU và châu Á. Mặc 
dù tỷ lệ xuất khẩu của Việt Nam sang các thị 
trường đó có giảm, nhưng giảm từ từ trong thời 
gian dài. Ngoài thị trường Hoa Kỳ, thứ tự quan 
trọng của thị trường xuất khẩu không thay đổi, 
với EU là thị trường lớn nhất, sau đó là khu vực 
ASEAN, Nhật và Trung Quốc. Tuy nhiên, thứ tự 
này không được phản ánh trong kết quả Khảo 
sát vì theo đó xuất khẩu của khu vực DN vốn 
ĐTNN (tính theo giá trị) sang Hoa Kỳ chỉ đứng 
thứ ba sau Nhật và Đài Loan và cũng là những 
nước đầu tư chính, cho thấy tỷ lệ xuất khẩu nội 
bộ công ty lớn. Đối với xuất khẩu của DNNN, 
các con số rất tập trung, với 32,1% xuất khẩu 
hướng đến EU và 22,8% đến khu vực ASEAN. 
Xuất khẩu của các DN tư nhân trong nước chủ 
yếu hướng đến thị trường EU, sau đó là Mỹ. Tóm 
lại, thị trường xuất khẩu của các DN tương đối 
đa dạng và có sự khác nhau tùy theo hình thức 
sở hữu. Kết quả Khảo sát cho thấy các DN, dù 
ở thành phần nào, đã mở rộng thị trường xuất 
khẩu và có thể coi là nhà xuất khẩu toàn cầu. 
Theo kết quả Khảo sát, khu vực DN vốn ĐTNN 
có mức độ tập trung thị trường thấp hơn một 
chút, các thị trường quan trọng với giá trị xuất 
khẩu nhiều hơn 10% là Nhật, Đài Loan, Hoa Kỳ, 
ASEAN và EU.

Như trong Bảng 3.20, những câu trả lời từ các 
DN nước ngoài cho thấy Đài Loan chiếm 16,5% 
xuất khẩu của Việt Nam. Đài Loan nổi lên như 
là một địa chỉ xuất khẩu quan trọng cho DNNN 

Bảng 3.19: Tầm quan trọng của các hiệp định thương mại khu vực, theo loại hình sở hữu

Phần trăm trên tổng số trả lời
  DNVNN DNNN DNNNN Tổng

Cải thiện tiếp cận vốn thương mại với điều kiện tốt hơn 19,3 12,1 21,7 19,5

Sự sẵn có hơn của lao động có kỹ năng 8,0 3,0 4,4 7,1

Cải thiện hạ tầng vận tải và giao thông 5,1 3,0 7,5 5,5

Tiếp cận nguyên liệu thô và các đầu vào khác 9,7 24,2 13,7 11,0

Tăng cường cơ hội đầu tư trong khu vực 14,3 21,2 20,5 15,8

Giảm chi phí buôn bán xuyên biên giới trong khu vực 23,4 21,2 18,0 22,3

Không có tác động 20,2 15,2 14,3 18,9

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0
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(6,0%) và DN trong nước (7,1%) ở khu vực châu 
Á. Nhìn chung, các nước châu Á chiếm gần 
65,0% xuất khẩu của DN vốn ĐTNN, và ít hơn 
một chút với DNNN (45,7%). Theo phân chia 
ngành, tỷ lệ xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất 
là hướng tới thị trường Hoa Kỳ (29,1%), sau đó 
là Nhật Bản (20,2%), EU (15,1%) và Hàn Quốc 
(13,5%). Hàng dệt chủ yếu sang thị trường Hàn 
Quốc, sau đó là EU và Hoa Kỳ. Đối với đồ da, EU 
và Đài Loan nhận phần lớn nhất, trong khi xuất 
khẩu của ngành điện tử chủ yếu tập trung vào 
thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, mà chính là 
xuất khẩu nội bộ công ty giữa các chi nhánh 
của Nhật Bản và Hàn Quốc tại Việt Nam và tổng 
hành dinh của họ. Không giống như may mặc 
và đồ nội thất có thị trường xuất khẩu tập trung, 
xuất khẩu của ngành chế biến thực phẩm với tỷ 
lệ lớn từ các công ty trong nước, được hướng tới 
thị trường đa dạng hơn, phần nào thể hiện sự 
đa dạng đáng kể của thị trường dành cho loại 
sản phẩm này.

Các doanh nghiệp trong Khảo sát xuất khẩu 
tỷ lệ giá trị sản phẩm thấp hơn sang các nước 
ASEAN, so với xu hướng vĩ mô của các DN đó 
trong toàn bộ nền kinh tế14. Kết quả Khảo sát 
nhấn mạnh sự thật là trong các nước ASEAN, 
Singapore và Thái Lan nổi lên như thị trường 
xuất khẩu chủ yếu và, trong trường hợp các 
DN vốn ĐTNN, ba thị trường ASEAN lớn nhất, 
theo thứ tự là Thái Lan, Singapore và Malaysia 

14    Kết quả này có được từ những phản hồi từ các doanh nghiệp 
lấy mẫu tham gia trong Khảo sát.

(Xem Bảng 3.21). Gần 50% các DNNN xuất khẩu 
sang thị trường ASEAN thì chủ yếu hướng vào 
Cambodia và Malaysia. Khoảng 47% các DN tư 
nhân trong nước coi Cambodia và Singapore là 
thị trường xuất khẩu chính. 

Nói chung, về mặt cơ cấu thị trường, thương 
mại của Việt Nam có vẻ như rất không tập trung. 
Thương mại với các nước châu Á chiếm phần 
lớn tổng mậu dịch, và các nước buôn bán chính 
là Nhật Bản, ASEAN và Đài Loan. Thương mại 
với các nước ASEAN khá đa dạng giữa Thái Lan, 
Singapore, Malaysia và Cambodia. 

Bảng 3.21: Các thị trường xuất khẩu quan trọng nhất trong khu vực ASEAN, theo dạng sở hữu

phần trăm trong tổng số trả lời*

  DN vốn NN DNNN DN ngoài NN Tổng

Cambodia  7,2  20,0  23,8  10,6 

Indonesia  10,0  6,7  4,8  9,0 

Lào  1,5  …  2,4  1,5 

Malaysia  19,1  26,7  19,0  19,5 

Myanmar  1,9  13,3  2,4  2,6 

Philippines  6,7  6,7  4,8  6,4 

Singapore  23,0  13,3  23,8  22,6 

Thái Lan  30,6  13,3  19,0  27,8 

Số người trả lời 209 15 42 266
Lưu ý :* Tỷ lệ người trả lời trên tổng số DN xuất khẩu sang ASEAN trả lời câu hỏi này, 

Bảng 3.20: Các thị trường xuất khẩu và dạng 
sở hữu

Phần trăm trong tổng số người trả lời

 
DN 
vốn 
NN

DNNN
DN 

ngoài 
NN

Mỹ 15,0 5,8 15,3

Nhật 20,7 11,6 11,8

Trung Quốc 4,7 4,6 5,1

Australia 1,3 1,9 3,1

ASEAN 12,5 22,8 10,8

Hàn Quốc 9,9 0,8 7,1

EU 11,0 32,1 29,6

Đài Loan 16,5 6,0 7,1

Các nước khác 8,5 14,5 10,1

Tổng 100,0 100,0 100,0
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THị TrườNG NHập KHẩu 

Trung bình, khoảng 84,4% các DN trong Khảo sát 
nhập khẩu đầu vào để sản xuất, với đa số là các DN 
vốn ĐTNN (89,2%), DNNN (71,4%) và DN ngoài NN 
(69,5%). Điều đó thể hiện rõ cơ sở xuất khẩu của 
Việt Nam phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu để 
sản xuất, với DN vốn ĐTNN và DNNN phụ thuộc 
nhiều hơn so với DN trong nước. Những khám 
phá của Khảo sát này phản ánh bằng chứng thực 
tế và những nghiên cứu trước đây về cơ sở xuất 
khẩu của Việt Nam. Việc xuất khẩu của DN vốn 
ĐTNN quá phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu có 
nghĩa là tỷ lệ nhập khẩu thường cao, một nhân tố 
tạo ra mức thâm hụt thương mại cao ở Việt Nam. 
Mức thâm hụt thương mại cao có vẻ đã đạt đỉnh 
vào năm 2007 khi gia nhập WTO và từ đó đến nay 
là một nguyên nhân cơ bản cho sự bất ổn kinh 
tế vĩ mô trong nền kinh tế Việt Nam. Hình 3.3 mô 
tả xu thế trong thâm hụt thương mại so với xuất 
khẩu trong thập niên qua.  
 
Các DN tham gia khảo sát được hỏi về nguồn 
gốc nhập khẩu. Kết quả khảo sát cho thấy (Xem 
Bảng 3.22) các DN vốn ĐTNN và DN trong nước 
có nguồn gốc nhập khẩu khác nhau, với DN 
trong nước chủ yếu nhập từ Trung Quốc – 28,7% 
giá trị nhập khẩu – sau đó đến các nước ASEAN 
và Đài Loan, và khu vực DNNN nhập khẩu gần 
như một phần ba tổng nhập từ Trung Quốc, 
sau đó đến Hàn Quốc, EU và Đài Loan. Nguồn 

gốc nhập khẩu của các DN vốn ĐTNN tập trung 
chủ yếu ở ba thị trường châu Á: phần lớn là từ 
Đài Loan (22,7%), sau đó là Nhật Bản (18,8%) 
và Trung Quốc (18,0%), với chỉ hơn 10,0% tổng 
giá trị nhập khẩu đến từ khu vực ASEAN và Hàn 
Quốc. Đáng lưu ý, những nguồn nhập khẩu đó 
thường trùng với nước xuất xứ của chính những 
DN vốn ĐTNN. Việc nhập khẩu các nguyên liệu 
thô và bán thành phẩm để phục vụ cho xuất 
khẩu cho thấy các DN cố gắng nhập khẩu từ thị 
trường gần nhất để giảm chi phí đầu vào. Các 
DN trong nước nhập khẩu gần 25,0% tổng giá 
trị nhập khẩu từ các nước phát triển, như EU, 
Nhật Bản và Hàn Quốc, chủ yếu nhập máy móc 
và thiết bị để sản xuất cũng như các đầu vào là 
bán sản phẩm chế tạo hiện đại. ở từng ngành, 
các công ty sản xuất dược phẩm chủ yếu nhập 
khẩu đầu vào từ Nhật Bản và thị trường EU; các 
công ty dệt nhập chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn 
Quốc và Đài Loan; và các công ty giày da chủ 
yếu nhập từ Trung Quốc và Đài Loan. Hàng điện 
tử, thiết bị điện, và xe cộ cần mức độ công nghệ 
cao hơn, chủ yếu nhập từ Nhật Bản. 
 
Trong khu vực châu Á, các nước ASEAN đứng thứ 
hai trong cung cấp đầu vào cho các doanh nghiệp 
trong nước sản xuất để xuất khẩu, chỉ thua kém 
Trung Quốc, và đứng thứ bốn trong cung cấp đầu 
vào cho DN vốn ĐTNN, nhưng kém quan trọng 
hơn đối với DNNN. Tuy nhiên, về mặt tỷ lệ doanh 
nghiệp, nhập khẩu của Việt Nam tập trung từ ba thị 
trường theo thứ tự giảm dần: Thái Lan, Singapore 

Hình 3.3: Thâm hụt thương mại so với xuất khẩu trong giai đoạn 2001-2010
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Bảng 3.22: Tỷ lệ giá trị nhập khẩu theo thị trường 
và theo dạng sở hữu

phần trăm trên tổng số trả lời

 
DN 
vốn 
NN

DNNN
DN 

ngoài 
NN

Trung Quốc 18,0 31,8 28,7

Nhật Bản 18,8 7,3 9,3

Hàn Quốc 12,2 11,6 7,6

Đài Loan 22,7 10,8 15,5

ASEAN 13,8 8,5 16,6

Mỹ 4,1 1,5 4,1

ấn Độ 1,1 3,9 1,3

EU 4,3 11,5 6,7

Các nước khác 5,3 13,1 10,3

Bảng 3.23: Những thị trường nhập khẩu quan 
trọng nhất trong khu vực ASEAN

phần trăm trong tổng số trả lời*

 
DN 
vốn 
NN

DNNN
DN 

ngoài 
NN

Tổng

Cambodia 0,8 7,1 0 0,9

Indonesia 9,3 21,4 5,9 9,2

Lào … … 2 0,3

Malaysia 17,8 14,3 23,5 18,6

Myanmar 0,4 … 2 0,7

Philippines 1,7 … 7,8 2,7

Singapore 25,8 21,4 31,4 26,8

Thái Lan 44,1 35,8 27,4 40,8

Số người trả 
lời

236 14 51 301

Lưu ý :* Tỷ lệ người trả lời trên tổng số DN xuất khẩu sang 
ASEAN trả lời câu hỏi này, 

Hộp 3.2:  Thâm hụt thương mại của Việt 
Nam với Trung Quốc

Trung Quốc là thị trường hàng xóm lớn 
nhất của Việt Nam. Hai nước có quan hệ 
thương mại và là đối tác trong một số hiệp 
định thương mại quốc tế: Hiệp định Thương 
mại song phương, Hiệp định tự do thương 
mại giữa ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), và 
WTO. Tổng xuất khẩu của Việt Nam sang 
Trung Quốc tăng nhanh từ 1,5 tỷ USD vào 
năm 2000 lên 5 tỷ USD vào năm 2009, tăng 
trưởng hàng năm đạt 14%. Trong cùng giai 
đoạn đó, tổng nhập khẩu của Việt Nam 
từ Trung Quốc vọt lên từ 1,5 tỷ USD năm 
2000 lên 15,6 tỷ năm 2009, cho tốc độ tăng 
trưởng hàng năm 30%. Kết quả là cán cân 
thương mại của Việt Nam với Trung Quốc đã 
từ thặng dư nhở 14 triệu USD vào năm 2000 
lên thâm hụt 10,6 tỷ USD vào năm 2009. 
Trong Quyết định 23/2007/QD-BTM của Bộ 
Công thương ngày 2/8/2007, mục tiêu xuất 
khẩu vào Trung Quốc cho năm 2010 là 5,4 tỷ 
USD và đã dễ dàng đạt được. Mục tiêu cho 
năm 2015 là nâng gấp đôi con số đó. Quyết 
định này không đề cập đến vấn đề thâm hụt 

thương mại khổng lồ của Việt Nam với Trung 
Quốc. Cần lưu ý là trong năm 2009, xuất 
khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc chiếm 
9% của tổng xuất khẩu, nhưng nhập khẩu từ 
Trung Quốc chiếm 24% tổng nhập khẩu.

Lý do chính cho thâm hụt thương mại của 
Việt Nam với Trung Quốc là cấu trúc thương 
mại không cân bằng giữa hai nước. Việt Nam 
xuất khẩu hàng hóa có giá trị gia tăng thấp 
và nhập khẩu từ Trung Quốc không chỉ khối 
lượng lớn mà còn các hàng chế tạo có hàm 
lượng công nghệ cao. Khoảng cách gần, tiến 
bộ công nghệ và việc định giá thấp đồng 
ND tệ của chính phủ Trung Quốc biến hàng 
hóa Trung Quốc thành thứ rất hấp dẫn cho 
Việt Nam. Do việc hội nhập kinh tế toàn cầu 
và kêu gọi đầu tư nước ngoài, thị trường Việt 
Nam hiện nay cởi mở hơn với các nhà đầu 
tư nước ngoài thông qua các hợp đồng chìa 
khóa trao tay (EPC) sử dụng đấu thầu quốc tế 
rộng rãi. Dựa trên các hợp đồng EPC, các nhà 
thầu Trung Quốc thường thành công vì họ 
có thể gói thiết kế, máy móc và thiết bị cùng 
với việc xây dựng. Các công ty trong nước chỉ 
có thể vận hành và sử dụng những phương 
tiện mà công ty Trung Quốc xây cất. Một số 
các hợp đồng EPC lớn mà Trung Quốc thắng 
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và Malaysia (Xem Bảng 3.23) với 44% DN vốn ĐTNN 
nhập khẩu từ Thái Lan, khoảng 28% từ Singapore 
và khoảng 18% từ Malaysia. Nước có nguồn gốc 
nhập khẩu chính của DN ngoài NN là Singapore 
(31% của các DN ngoài NN), sau đó là Thái Lan 
(27%) và Malaysia (23%). DNNN cũng chủ yếu nhập 
từ Thái Lan (36% của DNNN trả lời) và Singapore 
(21,4%), nhưng cũng nhập từ Indonesia (21,4). 

Các doanh nghiệp nhập khẩu đầu vào theo hai 
cách: từ công ty mẹ của mình và trực tiếp. Nhập 
khẩu trực tiếp chiếm tỷ lệ cao hơn, khoảng 
31,2% tổng giá trị nhập khẩu, trong khi nhập 
khẩu từ công ty mẹ chiếm 12,8%. Trong khu vực 
DN vốn ĐTNN, các đầu vào nhập khẩu từ công ty 
mẹ chiếm mức kinh ngạc 59,0% tổng giá trị nhập 
khẩu. Các DN trong nước chủ yếu nhập khẩu đầu 
vào trực tiếp, trừ một số DN liên doanh. Những 
kết quả này dường như khẳng định xu hướng 
ở Việt Nam là xuất khẩu phụ thuộc vào đầu vào 
nhập khẩu nhiều hơn ở khu vực DN vốn ĐTNN so 
với khu vực DN trong nước. Điều này một phần 
thể hiện sự thiếu hụt những công ty cung cấp 
đầu vào tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu doanh 
nghiệp, lại trầm trọng hơn do thiếu vắng ngành 
công nghiệp phụ trợ trong nền kinh tế. Một hệ 
quả của tăng cường hoạt động xuất khẩu là làm 
tăng tỷ lệ đầu vào nhập khẩu, đặc biệt trong 
khu vực có vốn ĐTNN, do đó làm tăng thâm hụt 
thương mại của Việt Nam.

TáC ĐộNG Của XuấT KHẩu LêN NăNG 
SuấT Lao ĐộNG: pHâN TíCH Hồi quy 

Như đã phân tích đầy đủ trong mục này, Việt Nam 
đã trở thành nền kinh tế tương đối mở với xuất 

khẩu trở thành động lực quan trọng cho tăng 
trưởng kinh tế kể từ năm 2006. Mặc dù có đóng 
góp tích cực cho nền kinh tế, tăng trưởng xuất 
khẩu đã bộc lộ nhiều vấn đề, ví dụ như xuất khẩu 
kéo theo nhập khẩu và hệ quả là làm tăng thêm 
thâm hụt thương mại, và các ngành xuất khẩu chủ 
yếu là thâm dụng lao động và sử dụng rất nhiều 
đầu vào nhập khẩu. Thực tế, mặc dù các sản phẩm 
xuất khẩu và thị trường trở nên đa dạng hơn, sản 
phẩm chế tạo vẫn có giá trị gia tăng thấp và tập 
trung nặng nề vào một số thị trường xuất khẩu 
đặc thù. Cụ thể, cần tập trung vào tác động của 
hoạt động xuất khẩu lên biến đổi năng suất lao 
động để biết chắc chắn lợi ích kinh tế rộng lớn 
hơn của tăng cường hiệu quả xuất khẩu. Mặc 
dù kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng mạnh trong 
hai thập kỷ qua, năng suất lao động vẫn được 
cảm nhận còn thấp (CIEM, Báo cáo Cạnh tranh 
Việt Nam 2010). Do đó các doanh nghiệp cần cải 
thiện tính cạnh tranh và góp phần, thông qua 
xuất khẩu, vào cải thiện năng suất lao động của 
nền kinh tế. Phần dưới đây sẽ lấy điều quyết đoán 
đó làm giả thuyết chính trong phân tích xem liệu 
xuất khẩu có làm tăng năng suất lao động không. 
Mô hình kinh nghiệm và phương pháp phân tích 
được trình bày dưới đây.

Mô hình kinh nghiệm được dựa trên tài liệu kinh 
nghiệm về năng suất của các công ty. Giả thuyết 
là xuất khẩu có vai trò trong việc giải thích sự 
biến động năng suất lao động của các công ty. 
Mô hình có dạng như sau: 

Năng suất=f(X)

Trong đó năng suất là biến phụ thuộc. Số đo đơn 
giản của năng suất (năng suất lao động) là giá trị 

thầu ở lĩnh vực điện, giao thông, xây dựng, ví 
dụ nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, nhà máy 
Nhiệt điện Quảng Ninh, nhà máy Nhiệt điện 
Kinh Lương, nhà máy điện Kiên Lương, đường 
Long Thành – Dầu Giây trong cao tốc Bắc 
Nam, đường sắt nội đô Hà Nội, nhà máy Xi 
Măng Nghi Sơn và dự án Bauxite Tây Nguyên. 
Hơn nữa, FDI tại Việt Nam thường liên kết 
với các công ty nước ngoài chuyển khâu lắp 
ráp cuối cùng sang Việt Nam để tận dụng chi 
phí lao động rẻ và quyền ưu tiên tiếp cận thị 
trường mà Việt Nam nhận được. Những công 

ty này sẽ ra đi nếu điều kiện thuế quan trở 
nên xấu hơn, đặc biệt là cho các mặt hàng 
xuất khẩu chính như dệt may, giày dép, máy 
tính, và điện tử. Vì ngành công nghiệp phụ trợ 
chưa phát triển, các DN Việt Nam nhập khẩu 
vật tư sản xuất từ Trung Quốc và sau đó chỉ 
đóng góp thêm lao động lắp ráp trước khi 
xuất khẩu sang EU hay Hoa Kỳ.

Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh Công nghiệp Việt Nam của UNIDO 
2011
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gia tăng của công ty chia cho số lao động toàn 
thời gian.
Biến giải thích (vector X) bao gồm:
i.   Tuổi của công ty: số năm tính từ ngày thành lập;

ii.   Cường độ vốn: tổng giá trị tài sản cố định 
(giá trị sổ sách) chia cho số lao động;

iii.   Kỹ năng: Thể hiện chất lượng lao động do 
công ty sử dụng, đo bằng tỷ lệ của lao động 
kỹ thuật và quản lý trên tổng số lao động 
toàn thời gian.

iv.   Biến giả chỉ người xuất khẩu (Dex); =1 
nếu công ty xuất khẩu hơn 10% tổng 
doanh thu; =0 nếu không đạt. Dex dương 
và đáng kể sẽ cho thấy các công ty có giá trị 
xuất khẩu bằng hoặc hơn 10% tổng doanh 
thu có năng suất cao hơn các công ty có tỷ 
lệ này nhỏ hơn 10%.  

v.   Mức tập trung: chỉ số Herfindahl, đo mức 
tập trung của sản phẩm. 

vi.   Biến giả chỉ trạng thái sở hữu được sử 
dụng để thử tác động của hình thức sở hữu 
công ty lên năng suất:

vii.  Owner 1: Biến giả, =1 nếu DNNN, =0 nếu 
khác. 

viii.  Owner 2: Biến giả, =1 nếu DN tư nhân, =0 
nếu khác.  

Mô hình được dự tính theo OLS sử dụng tiêu 
chuẩn vững chắc để vượt qua khả năng hiệp 
phương sai không đồng nhất (heteroskedasticity) 
cho số liệu liên ngành cho toàn bộ mẫu. Số này 
được biến đổi để kiểm tra các nhóm tiểu mẫu: 
công ty công nghệ cao, công nghệ trung bình và 
công nghệ thấp.

Để chạy mô hình những quan sát thiếu biến số 
bị loại khỏi mẫu tổng. Kết quả là chỉ có 714 công 
ty15, tương đương 47,8% tổng mẫu, là hợp lệ cho 
phân tích kinh nghiệm.   

Trong trường hợp thứ hai, mô hình được biến đổi 
để kiểm tra xem xuất xứ của công ty mẹ có ảnh 

15    Ví dụ, biến năng suất chỉ dựa trên 800 quản sát. Có 14 DN 
không cung cấp thông tin về giá trị gia tăng và 237 DN có giá 
trị gia tăng âm.

hưởng đến năng suất hay không. Hai biến giả được 
bổ sung: ASEAN=1 nếu xuất xứ là một nước ASEAN, 
=0 nếu ngoài ASEAN; DEVELOP=1 nếu đó là nước 
phát triển (Bắc), =0 nếu không phải. Mô hình biến 
đổi này được dự tính chỉ cho các DN vốn ĐTNN. Kết 
quả được trình bày trong cột FDI1, Bảng 3.27 

Nói chung, tất cả các mô hình kinh nghiệm áp 
dụng ở đây đều có những điểm yếu do sử dụng 
các bộ số liệu liên ngành mà không có khả năng 
dự tính tác động dài hạn của các biến giải thích 
lên năng suất lao động. Ngoài ra, tất cả các biến 
độc lập chỉ có thể giải thích trong khoảng 12,0 
và 37,8% thay đổi trong năng suất lao động của 
các công ty trong mô hình. 

Thứ nhất, mô hình chung của năng suất được 
chạy để kiểm tra tác động của các công ty 
xuất khẩu lên năng suất lao động trung bình 
của tất cả các công ty trong mẫu (714 công 
ty, cả xuất khẩu và không xuất khẩu). Mô 
hình này sau đó được biến đổi để kiểm tra tác 
động này lên ba nhóm doanh nghiệp: nhóm 
sử dụng công nghệ cao (high-tech), nhóm sử 
dụng công nghệ trung bình (middle-tech) và 
nhóm sử dụng công nghệ thấp (low-tech), 
như đã xác đinh theo tiêu chí phân loại của 
OECD. Tác động của các công ty xuất khẩu 
lên năng suất lao động cũng được kiểm tra 
cho từng nhóm doanh nghiệp phân theo hình 
thức sở hữu. Kết quả dự tính được trình bày 
trong Bảng 3.24 với tham khảo phân loại các 
DN tham gia Khảo sát.

Kết quả trong Bảng 3.24 cho thấy tuổi của DN, 
cường độ vốn và mức lao động có kỹ năng là các 
yếu tố quyết định năng suất lao động trung bình. 
Trong khi tác động của tập trung ngành không 
rõ, dạng sở hữu là yếu tố mà không ảnh hưởng 
tới năng suất lao động. Cả DNNN và DN tư nhân 
có mức năng suất lao động thấp hơn trong mô 
hình chung, điều đó cũng phản ánh là năng suất 
lao động của họ thấp hơn của các DN có vốn 
ĐTNN. Khi mỗi nhóm DN được xét với mức công 
nghệ tương ứng, các DNNN làm giảm năng suất 
lao động trong nhóm, qua tham khảo đến các 
ngành công nghệ cao, như máy tính, linh kiện 
điện tử, thiết bị điện và đến các ngành công nghệ 
trung như sản phẩm cao su và nhựa, kim loại cơ 
bản. Khu vực các doanh nghiệp trong nước chỉ 
làm giảm năng suất trong nhóm sử dụng công 
nghệ thấp, như dệt, sản phẩm da, gỗ.
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Bảng 3.25: Hồi quy II: Các yếu tố quyết định năng suất lao động ở cấp DN 

Biến phụ thuộc: Năng suất lao động 

Các biến giải thích DN ngoài NN DN vốn NN FDI 1 DNNN

Tuổi 0,1555 0,4353** 0,2669 0,0375
Cường độ vốn 0,4644*** 0,3901*** 0,4319*** 0,3465**
Kỹ năng 0,3523* 0,5123** 0,5772*** 0,3917
Dex - 0,5008* -0,1392 -0,2041 -0,0549
Concentration 0,2414 0,3186 0,1818 0,2693
ASEAN     -0,2279  
DEVELOP     -0,1584  
Constant 3,5873*** 3,1692*** 3,2803** 4,3743***
Số quan sát 226 409 252 79
R2-Adjusted 0,2164 0,2705 0,2929 0,1608

Lưu ý: Các dấu ***, ** và * cho thấy hệ số có ý nghĩa về mặt thống kê ở cấp 1, 5, và 10 phần trăm,
Số quan sát trong nhóm FDI 1 thấp hơn số quan sát trong DN vốn nước ngoài vì có một số DN không trả lời câu hỏi liên quan 
đến xuất xứ của nhà đầu tư,

Kết quả dự tính cho thấy bằng chứng các công ty 
xuất khẩu làm giảm năng suất lao động trung bình. 
Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, tác động này chỉ rõ 
ràng đối với nhóm DN sử dụng công nghệ trung 
bình. Tác động của DN nghiệp xuất khẩu lên năng 
suất lao động trung bình của nhóm chế tạo dùng 
công nghệ cao và công nghệ thấp không được 
khẳng định trong phân tích này. Lời giải thích có thể 
nằm trong giả thiết là các DNNN trong các ngành 
với công nghệ trung bình có năng suất lao động 

thấp hơn các DN có vốn ĐTNN và DN tư nhân và do 
đó các hoạt động xuất khẩu của họ có xu hướng 
kéo năng suất lao động của cả nhóm xuống.

Để kiểm tra tác động của xuất xứ đầu tư (từ các 
nước ASEAN hay từ các nước phát triển) lên năng 
suất lao động trung bình, một biến giả đã được 
bổ sung vào mô hình chung và được chạy riêng 
biệt cho khu vực DN có vốn ĐTNN. Kết quả của 
dự tính lần hai được trình bày trong Bảng 3.25.

Bảng 3.24: Hồi quy I: Yếu tố quyết định năng suất lao động ở mức doanh nghiệp

Biến số phụ thuộc: Năng suất lao động 

Biến số giải thích Chung Công nghệ cao Công nghệ 
trung Công nghệ thấp

Tuổi 0,2367** 0,1507 0,3939* 0,2204

Cường độ vốn 0,4025*** 0,2388 0,4568*** 0,4279***

Kỹ năng 0,4802*** 0,4551** 0,4970*** 0,4765**

Dex - 0,3132* -0,085 - 0,5483* -0,3551

Mật độ 0,2713 0,2306 0,2399 0,3684

DM Owner1 -0,5970*** -0,7124* -1,1561** -0,2472

DM Owner2 -0,2642* -0,2566 -0,0819 -0,3920*

Constant 3,7214*** 5,4644*** 2,9023** 2,7743***

Số quan sát 714 220 155 339

R2-Adjusted 0,2509 0,119 0,3768 0,2285

Lưu ý: Các dấu ***, ** và * cho thấy hệ số có ý nghĩa về mặt thống kê ở cấp 1, 5, và 10 phần trăm,
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Khi mỗi nhóm DN được phân tích theo dạng sở 
hữu, các doanh nghiệp xuất khẩu chỉ làm giảm 
năng suất trung bình của nhóm các DN tư nhân 
trong nước. Nói cách khác, các DN tư nhân xuất 
khẩu có năng suất lao động thấp hơn các DN tư 
nhân sản xuất chủ yếu để tiêu thụ trong nước. 
Một tác động tương tự như vậy không được thấy 
ở khu vực DN có vốn ĐTNN và DNNN. Trong lúc 
đó, xuất xứ nhà đầu tư, hoặc là từ khu vực ASEAN 
hay các nước đã phát triển, không có tác động 
đến năng suất lao động trung bình của nhóm 
DN có vốn ĐTNN. Kết quả này có vẻ gợi ý là lôi 
kéo FDI từ các nước phát triển không là cách 
chắc chắn để tăng năng suất lao động.

TóM TắT

Các hoạt động xuất khẩu của các DN tham gia 
Khảo sát một phần phản ánh hoạt động xuất 
khẩu chung của cả nền kinh tế. Việc Việt Nam gia 
nhập WTO được coi là có tác động lớn nhất lên 
thương mại quốc tế của các doanh nghiệp, đặc 
biệt là trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu 
và đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu. Trong khi 
đa số các công ty xuất khẩu có thị trường toàn 
cầu, phần lớn nhập khẩu lại đến từ thị trường khu 
vực. Đặc biệt cần lưu ý là xuất khẩu tăng trưởng 
cao nhưng có xu hướng giảm dần trong một số 
ngành xuất khẩu chính. Khu vực có vốn ĐTNN 
đang dẫn đầu xuất khẩu, nhưng tập trung ở một 
số ngành thâm dụng lao động. Tuy nhiên, các 
công ty xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào đầu vào 
nhập khẩu, đặc biệt là các công ty khu vực có vốn 
ĐTNN, chỉ ra sự thiếu hụt của các nhà cung cấp 
vật tư đầu vào trong nước đáp ứng nhu cầu của 
họ. Ba khó khăn lớn nhất mà các DN xuất khẩu 
gặp phải - hạ tầng điện và viễn thông, cảng và 
các cơ quan giúp công ty đáp ứng chứng nhận 
tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu - cũng là những 
thách thức chung cho cả nền kinh tế. Kết quả của 
mô hình kinh nghiệm cho thấy là FDI có tác động 
đến tăng năng suất lao động nói chung của các 
DN tham gia Khảo sát, đặc biệt nếu là DN có 
thâm dụng kỹ năng, thâm dụng vốn và nếu DN 
được thành lập một thời gian trước. Tuy nhiên, 
năng suất lao động thấp của các DN xuất khẩu 
có thể là thách thức chính cho một nền kinh tế 
đang chuyển đổi có độ mở cao như Việt Nam. 
Điều đó có nghĩa là tăng trưởng xuất khẩu vẫn 
phụ thuộc vào các ngành có giá trị gia tăng thấp 
và thâm dụng lao động, đặc biệt là trong khu vực 

DNNN. Điều này không mới ở Việt Nam, nhưng 
được kiểm chứng lại tại đây thông qua phân tích 
các kết quả của Khảo sát và phân tích định lượng 
như ở trên. 
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Chương 3.3: 
Năng suất và               
hiệu quả kỹ thuật:       
So sánh hiệu quả  
hoạt động giữa                      
các tỉnh 
Giới THiệu

Trong khi tiến tới nền kinh tế thị trường, hiện tại 
ngành công nghiệp Việt Nam có thành phần hỗn 
hợp các công ty sở hữu nhà nước (DNNN) và các 
DN tư nhân bao gồm các DN trong nước và nước 
ngoài. Những chương trước đã khẳng định là các 
công ty sở hữu nước ngoài có năng suất cao hơn 
các đối tác tư nhân trong nước, và đến lượt mình 
các DN tư nhân lại ước tính có năng suất cao hơn 
DNNN. Nhiều công ty nước ngoài ở Việt Nam đến 
từ các nước đang phát triển khác và gia nhập các 
ngành công nghiệp công nghệ thấp, thâm dụng 
lao động, nơi họ có thể tìm thấy lao động tương 
đối rẻ. Từ đó cho thấy quan niệm phổ biến cho 
rằng các công ty nước ngoài cạnh tranh hơn nhờ 
cơ sở vật chất và con người tốt hơn cùng với công 
nghệ cao hơn có thể không còn đúng. Trong khi 
các DN này có thể có lợi thế cạnh tranh đáng kể 
so với các DN trong nước, sự khác biệt không quá 
lớn. Điều đáng quan tâm với những người làm 
chính sách là không chỉ hình thức sở hữu làm DN 
này hơn DN kia mà các tỉnh và các ngành trong 
cùng một tỉnh cũng có thể cho hiệu quả tốt hơn. 

Tìm hiểu được những doanh nghiệp nào hoạt 
động hiệu quả, ở đâu có hiệu quả cao và lý do 
đằng sau hiệu quả đó là điều quan trọng. Đó 
là câu hỏi thực tiễn và phần này cố gắng trả lời 
bằng cách phân tích năng suất lao động tương 
đối và hiệu quả hoạt động của ba nhóm DN có 
dạng sở hữu khác nhau và hiệu quả hoạt động 
tương đối trong các ngành công nghiệp và trong 
các tỉnh khác nhau. Dựa trên nhóm mẫu nhỏ của 
1001 công ty (trong toàn bộ Khảo sát của 1493 
doanh nghiệp), đầu tiên là được thực hiện bằng 
phương pháp phân tích mô tả, trong đó một số 

chỉ số của năng suất và hiệu quả được so sánh 
với những đặc điểm khác nhau của DN có thể 
giải thích được. Bằng cách này, sẽ nhận được cái 
nhìn đầu tiên của những điều có thể trông đợi. 
Khi đã biết một số đặc điểm của DN có thể tương 
quan lần nhau, một số mô hình nhiều biến giải 
thích cho năng suất và hiệu quả sẽ được tính 
toán. Phần cuối của phân tích là xem xét diễn 
biến năng suất ở cấp tỉnh, dựa theo vị trí của khu 
công nghiệp16. Vấn đề thực tất nhiên không phải 
là chính những khu CN mà những thứ mà khu 
CN cần cung cấp; ví dụ, hạ tầng chất lượng cao, 
tiếp cận đất đai, an ninh và các yếu tố khác có thể 
ảnh hưởng tích cực tới hiệu suất hoạt động của 
DN17. Chương này sẽ tiếp tục với bốn tiểu mục: (i) 
phân tích mô tả nhóm mẫu nhỏ; (ii) thử nghiệm 
phân tích hồi quy và mở rộng những phát hiện 
của phân tích mô tả; (iii) xem xét chính sách công 
nghiệp; và (iv) các kết luận.  

pHâN TíCH Mô Tả Hiệu quả HoạT 
ĐộNG Của DoaNH NGHiệp

Để có khả năng phân tích thành công năng 
suất và hiệu quả, cần phải loại bỏ một số quan 
sát từ số mẫu ban đầu. Điều này đã được thực 
hiện trong ba bước. Bước đầu tiên là loại bỏ các 
công ty hoạt động trong ngành sửa chữa và lắp 
đạt máy móc thiết bị, ngành cung cấp điện, gas, 
hơi nước và điều hòa nhiệt độ, ngành cấp nước, 
thoát nước, quản lý chất thải và hoạt động khôi 
phục môi trường, và ngành xây dựng. Khi đó 
mẫu chỉ còn bao gồm các công ty chế tạo. Thứ 
hai, vì lý do kỹ thuật, các công ty với giá trị gia 
tăng bằng không, vốn bằng không, số lao động 
bằng không, sản lượng bằng không, cũng như là 
các công ty với năng suất lao động âm khi tính 
bằng giá trị gia tăng, đều bị loại bỏ khỏi mẫu. 
Các công ty này phải bị loại bỏ vì lý do đơn giản 
nếu đưa chúng vào sẽ làm nhiễu tính toán mô 
hình áp dụng trong phân tích năng suất và hiệu 
quả. Thứ ba, phương pháp sử dụng biến đa chiều 
để xác định và loại bỏ các điểm nằm ngoài của 
Hadi (1992, 1994) được sử dụng để phát hiện 
ra các điểm nằm ngoài trong không gian phân 

16    Thuật ngữ Khu Công nghiệp (IZ) ở đây có nghĩa bao gồm cả 
khu công nghiệp, khu chế xuất và khu xuất khẩu.

17    Chương 4.2 trình bày chi tiết hơn về phân tích mô tả kết quả 
của Khảo sát liên quan đến hiệu quả hoạt động của DN vốn 
ĐTNN trong khu CN so với hiệu quả bên ngoài khu CN.
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tích năng suất lao động/cường độ vốn18. Lý do 
loại các điểm nằm ngoài là vì phương pháp Phân 
tích bao dữ liệu (DEA) và Phân tích giới hạn ngẫu 
nhiên (Stochastic Frontier Analysis - SFA) không 
đưa ra kết quả có ý nghĩa khi được thực hiện trên 
số liệu bị lệch quá nhiều19. Do đó, các quan sát bị 
xác định là nằm ngoài theo phương pháp Hadi 
đã được loại bỏ. Bước 1 đến 3 để lại bộ dữ liệu với 
1.001 công ty.     

Bảng 3.26 bộc lộ một mẫu bị lệch chung với độ 
sai lệch lớn giữa các giá trị tối đa và tối thiểu, độ 
lệch chuẩn lớn và sự khác nhau đáng kể giữa giá 
trị trung bình và trung vị tính trung bình cho cả 
mẫu. Việc giá trị trung bình cao hơn giá trị trung vị 
cho thấy mẫu bị lệch về bên trái. Khi mức các chỉ 
số được kiểm tra, chúng cao hơn so với các con số 
thống kê cho toàn bộ ngành chế tạo. Theo số liệu 
có được từ Ngân hàng Thế giới về ngành chế tạo 
ở Việt Nam, năng suất lao động tính theo giá trị 
gia tăng trung bình đạt 1.449 USD vào năm 2006 
(tính toán của UNIDO về WDI 2011). Tổng cục 
Thống kê Việt Nam (GSO) ước tính ra năng suất 
lao động thậm chí còn cao hơn: 3.006 USD cho 
năm 2008 và 3.078 USD cho năm 2009 (tính toán 
của UNIDO về GSO 2010). Tuy nhiên, dù bất kỳ 
nguồn nào, con số này cũng cao hơn đáng kể so 
với năng suất lao động trung bình dựa trên mẫu 
sử dụng trong phần này. Không nghi ngờ là con 
số của năm 2008/2009 và 2011 khó mà có thể so 
sánh với nhau một cách hoàn hảo, đặc biệt ở một 
nước có phát triển nhanh trong mấy năm gần đây 

18   Mức đáng kể để loại bỏ những đơn vị nằm ngoài được đặt ở 
5%.

19    Nếu một, hay một vài DN có hiệu quả cao hơn hẳn nhóm còn 
lại, nhóm còn lại sẽ có điểm hiệu quả kỹ thuật rất thấp và hầu 
như không có sự khác biệt giữa các DN trong nhóm này. Do 
đó, so sánh điểm sẽ không còn nhiều ý nghĩa. 

như Việt Nam. Mặc dù vậy, sự khác biệt về năng 
suất lao động là đáng kể. Một trong những cách 
giải thích có thể có là tỷ lệ cao các DN nước ngoài 
so với DN trong nước tại mẫu khảo sát cũng như 
cách lựa chọn những tỉnh mục tiêu. Cần phải nhắc 
lại là những tỉnh được chọn trên cơ sở cường độ 
vốn FDI. Ngược lại, cường độ vốn có vẻ như thấp 
hơn ước tính so với số liệu tính toán của TCTK. 

Mô tả mẫu nhỏ sử dụng trong phân tích ở 
chương này được đưa vào Phụ lục Kỹ thuật I ở 
cuối chương. Những nhận xét kỹ thuật liên quan 
đến phân tích trong chương này được trình bày 
trong Phụ lục Kỹ thuật II.

KếT quả pHâN TíCH

Hiệu quả hoạt động của mỗi DN cho toàn bộ số 
mẫu của các DN được tính toán, và sau đó kết 
quả cho từng nhóm DN được tách ra và so sánh. 
Với mỗi so sánh, kết quả trung bình tương đối 
so với nhóm DN đứng đầu được trình bày – với 
nhóm sau in nghiêng. Mỗi bảng chứa bốn cột 
kết quả tương ứng với năng suất lao động, năng 
suất yếu tố tổng hợp (total factor productivity 
-TFP), hiệu quả kỹ thuật (TE) dựa trên phân bố 
nửa thông thường và SFA (TE SFA), và DEA (TE 
DEA). Phần Phụ lục kỹ thuật cho mục này cung 
cấp thảo luận chi tiết hơn và mô tả chính thức 
phương pháp luận đã áp dụng để đo năng suất 
và hiệu quả. Đối với cả năng suất và hiệu suất kỹ 
thuật, giá trị trung bình thấp có nghĩa là có một 
số ít các DN hoạt động tốt và nhiều DN nằm xa 
đường giới hạn. Để giới thiệu, Hình 3.4 thể hiện 
các quan sát trong giá trị gia tăng trên mỗi lao 
động – vốn trên mỗi chỗ làm việc, với giới hạn 

Bảng 3.26: Thống kê mô tả của các mẫu nhỏ 

Biến số N Mean Median Max Min Độ lệch 
chuẩn

Năng suất lao động (USD) 1001 6.617 4.139 33.743 24 6.474

TFP (USD) 1001 328 232 3.041 1 308

Vốn (USD) 1001 6.597.383 2.304.152 387.000.000 4.102 18.036.693

Lao động (Số nhân viên) 1001 689 294 69.875 9 2.544

Cường độ vốn (USD) 1001 11.672 7.530 57.241 3 11.700

Mức kỹ năng (cổ trắng/      
(trắng & xanh)

1001 0,19 0,16 1 0,01 0,13

Tuổi (năm) 1001 14 11 66 2 11
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công nghệ chế tạo có mầu xanh nước biển và 
ba hình thức sở hữu được thể hiện ba mầu khác 
nhau. Phân tích bằng mắt cho thấy các DN thuộc 
khu vực tư nhân hoạt động hiệu quả hơn DNNN 
và không có sự khác biệt lớn giữa các công ty tư 
nhân trong nước và các công ty nước ngoài. Giá 
trị gia tăng trên mỗi công nhân có vẻ như tăng 
lên cùng cường độ vốn trong nhóm DN tư nhân, 
trong khi với DN nước ngoài, một đường hồi quy 
có thể sẽ tương đối nằm ngang. Việc phân tích số 
liệu tiếp theo sẽ phải chờ những tính toán chính 
thức dưới đây. 

Bảng 3.27 trình bày kết quả của ba nhóm công 
ty: sử hữu nước ngoài, sở hữu tư nhân trong 
nước và sở hữu nhà nước. Đối với Việt Nam (loại 
All- Tất cả), về mặt năng suất lao động có khoảng 
cách khá xa giữa nhóm hoạt động tốt và phần 
còn lại, và thậm chí còn xa hơn đối với TFP. Điểm 
số trung bình khác nhau của năng suất lao động 

và TFP cho thấy số ít hơn các công ty hoạt động 
hiệu quả cao về mặt công nghệ so với sự tích lũy 
yếu tố. Trong khi hai điểm tham số (SFA) hiệu quả 
kỹ thuật cho thấy mẫu có tính cân bằng hơn, chỉ 
số phi tham số (DEA) cho thấy sự gần nhau của 
kết quả năng suất lao động. Kết quả đáng quan 
tâm nhất là rất ít hay hầu như không nhận thấy 
sự khác biệt giữa ba nhóm sở hữu và thứ tự của 
chúng do đó không có ý nghĩa để nhận xét. Tuy 
nhiên, điều đó không có nghĩa là hình thức sở 
hữu không có ý nghĩa khi ở mức tách nhóm sâu 
hơn, như ở cấp tỉnh hay ngành chế tạo. Ví dụ như 
khi nhóm các ngành mà có lợi thế cạnh tranh 
tương đối trong nước với những ngành không 
có lợi thế đó, những khác biệt quan trọng trong 
sở hữu có thể bị mờ nhạt. Các ví dụ khác là các 
công ty nước ngoài có thể chỉ đặt tại các tỉnh 
được biết là cung cấp dịch vụ tốt hơn, hay DNNN 
chỉ tập trung hoạt động tốt nhất của mình ở một 
số ngành nhất định.

Hình 3.4: Giá trị gia tăng trên mỗi nhân công và vốn trên mỗi nhân công, theo dạng sở hữu
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Bảng 3.27: Năng suất trung bình, chỉ số hiệu quả liên quan tới công ty và công ty đứng đầu nhóm, theo 
hình thức sở hữu

  Năng suất lao 
động TFP TE_SFA TE_DEA

Sở hữu Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm
DN ngoài NN 0,2 0,9 0,1 1,0 0,4 1,0 0,2 1,0

DN có vốn 
ĐTNN

0,2 1,0 0,1 1,0 0,4 1,0 0,2 1,0

DNNN 0,2 0,9 0,1 1,0 0,4 1,0 0,2 0,9

Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -
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Bằng chứng cho nhận định trên có được khi 
chúng ta sang những tỉnh, vẫn ở cấp nhóm, nơi 
mà vẫn có sự khác biệt tương đối lớn trong hiệu 
quả hoạt động (Bảng 3.28). Tỉnh có năng suất (lao 
động) cao nhất là Vĩnh Phúc, đạt điểm trung bình 
39%; các tỉnh khác đạt điểm từ 16 và 21%. Tỉnh này 
cũng có điểm cao nhất về TFP. Điểm hiệu quả kỹ 
thuật có thể ở cấp khác nhau nhưng không thay 
đổi kết luận về mặt định tính. Về mặt xếp hạng, 
Đà Nẵng và Bắc Ninh chiếm hai vị trí thấp nhất, 
trong khi TP HCM đứng thứ hai từ trên xuống hay 
thứ ba từ dưới lên tùy thuộc phương pháp đo 
đạc. Một lần nữa, các vị trí và điểm thấp hơn Vĩnh 
Phúc chắn chắn là không khác nhau về mặt thống 
kê. Những kết quả này mâu thuẫn hoàn toàn với 
những kết quả trong các nghiên cứu khác và một 
phần của sự không nhất quán này có thể được giải 
thích bằng con số khá ít công ty tham gia khảo sát 
trong tỉnh này. Phụ lục kỹ thuật I cho thấy chỉ có 
13 công ty ở Vĩnh Phúc tham gia trong mẫu và chỉ 
có 16 công ty từ tỉnh Bắc Ninh. Việc xem xét chi 
tiết hơn 13 công ty từ tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy một 
số trong đó là các công ty có hiệu quả cao ở tầm 
quốc tế, điều đó giải thích tại sao xếp hạng của 
tỉnh này lại cao như vậy. Một cách giải thích khác 
có thể là, so với các tỉnh khác, tỷ lệ các công ty ở 
Vĩnh Phúc nằm trong khu công nghiệp cao hơn 
hẳn (62%).   

Về mặt các ngành chế tạo và năng suất lao động 
(Bảng 3.29), điểm cao nhất thuộc về thuốc lá, 

than cốc và dầu mỏ, cả hai đều gần đạt 40%, sau 
đó là dược phẩm, hóa chất, xe có động cơ và các 
thiết bị vận tải khác. Điểm thấp nhất được tạo ra 
bởi những ngành vốn được coi là “nhẹ” hay công 
nghệ thấp, như may mặc, da, gỗ và đồ nội thất, 
nhưng cũng bao gồm ngành máy tính, điện tử, 
thiết bị quang học và thiết bị điện. Hai ngành 
cuối cùng là điển hình của ngành lắp ráp ở Việt 
Nam với lực lượng lao động tương đối lớn và ít 
thâm dụng vốn. Không rõ tại sao thuốc lá lại có 
điểm cao như vậy nhưng cũng có thể liên quan 
tới việc kết quả dựa trên số rất nhỏ công ty. Phụ 
lục Kỹ thuật I thể hiện là mẫu nhỏ này chỉ bao 
gồm ba công ty trong ngành thuốc lá và một 
công ty ngành than cốc và sản phẩm dầu mỏ. 
Hơn nữa, tất cả các công ty thuốc lá trong mẫu 
là DNNN. Đối với chỉ số TFP, điểm thấp hơn nhiều 
và bị nén tập trung hơn, nhưng ngành thuốc lá 
và dược phẩm nổi lên là những ngành có hiệu 
quả tốt. Điểm hiệu quả kỹ thuật cho thấy, ở mức 
độ nào đó, bức tranh khác cho thấy ngành dược, 
thuốc lá và hóa chất dẫn đầu bảng. Cuối cùng, 
chỉ số DEA nêu bật ngành thuốc lá, nhưng cũng 
đề cao dược phẩm, hóa chất, than cốc và sản 
phẩm dầu mỏ.

Đứng về khoảng cách từ công ty đứng đầu 
nhóm, chỉ số SFA có xu hướng không minh họa 
sự khác biệt đặc thù nào, trong khi ba chỉ số khác 
củng cố những kết quả đã nêu ở trên. Cần thêm 
máy tính, điện tử và quang học chính xác vào 

Bảng 3.28: Năng suất trung bình, chỉ số hiệu quả liên quan tới công ty và công ty đứng đầu nhóm, theo 
tỉnh

  Năng suất                  
lao động TFP TE_SFA TE_DEA

Tỉnh Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm
Hà Nội 0,2 0,5 0,1 0,6 0,4 0,8 0,2 0,5

Vĩnh Phúc 0,4 1,0 0,2 1,0 0,5 1,0 0,4 1,0

Bắc Ninh 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,6 0,2 0,4

Hải Phòng 0,2 0,6 0,1 0,5 0,4 0,8 0,2 0,6

Đà Nẵng 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 0,1 0,3

Bình Dương 0,2 0,5 0,1 0,5 0,4 0,8 0,2 0,5

Đồng Nai 0,2 0,5 0,1 0,5 0,4 0,8 0,2 0,5

Bà Rịa Vũng 
Tàu

0,2 0,5 0,1 0,5 0,4 0,8 0,2 0,6

TPHCM 0,2 0,5 0,1 0,6 0,5 0,8 0,2 0,5

Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -
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Bảng 3.29: Năng suất trung bình, chỉ số hiệu quả liên quan tới công ty và công ty đứng đầu nhóm, theo ngành

  Năng suất lao 
động TFP TE_SFA TE_DEA

Ngành Công 
ty Nhóm Công 

ty Nhóm Công 
ty Nhóm Công 

ty Nhóm

Sản xuất thực phẩm 0,2 0,6 0,1 0,7 0,5 0,9 0,3 0,6
Đồ uống 0,3 0,7 0,1 0,6 0,5 0,9 0,3 0,6
Sản phẩm thuốc lá 0,4 1,0 0,2 1,0 0,6 1,0 0,5 1,0
Dệt 0,2 0,4 0,1 0,5 0,4 0,7 0,2 0,4
May 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,6 0,1 0,3
Da và các sản phẩm liên quan 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6 0,1 0,3
Gỗ và sản phẩm gỗ và bấc, trừ 
nội thất

0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,6 0,1 0,3

Giấy và sản phẩm giấy 0,2 0,5 0,1 0,6 0,4 0,8 0,2 0,5
In và sao chép các bản ghi 0,2 0,6 0,1 0,6 0,4 0,7 0,2 0,4
Than cốc và các sản phẩm lọc 
dầu

0,4 1,0 0,1 0,6 0,5 0,9 0,3 0,7

Hóa chất và các sản phẩm hóa 
chất

0,3 0,8 0,2 0,9 0,6 1,0 0,4 0,8

Dược phẩm, hóa chất y tế và 
sản phẩm thực vật

0,3 0,8 0,2 0,9 0,6 1,0 0,4 0,8

Sản phẩm cao su và nhựa 0,2 0,6 0,1 0,6 0,5 0,8 0,2 0,5
Các sản phẩm khoáng phi kim 
khác

0,2 0,5 0,1 0,5 0,4 0,7 0,2 0,4

Các kim loại cơ bản 0,2 0,6 0,1 0,6 0,5 0,8 0,2 0,5
Sản phẩm kim loại, trừ máy 
móc và thiết bị

0,2 0,6 0,1 0,6 0,5 0,8 0,3 0,5

Máy tính, điện tử và sản phẩm       
quang học

0,2 0,4 0,1 0,4 0,4 0,6 0,2 0,3

Thiết bị điện 0,2 0,5 0,1 0,6 0,5 0,8 0,2 0,4
Máy móc và thiết bị 0,2 0,5 0,1 0,5 0,4 0,8 0,2 0,4
Xe có động cơ; rơ mooc và bán 
rơ mooc

0,3 0,8 0,1 0,7 0,5 0,9 0,3 0,7

Các thiết bị vận tải khác 0,3 0,7 0,1 0,7 0,5 0,9 0,3 0,6
Đồ nội thất 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 0,6 0,1 0,2
Các sản phẩm chế tạo khác 0,2 0,4 0,1 0,5 0,4 0,7 0,2 0,4
Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -

Bảng 3.30: Năng suất trung bình, chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo mức 
công nghệ

  Năng suất lao 
động TFP TE_SFA TE_DEA

Mức công nghệ Công 
ty Nhóm Công 

ty Nhóm Công 
ty Nhóm Công 

ty Nhóm

Sản xuất công nghệ cao 0,2 1,0 0,1 1,0 0,5 1,0 0,3 1,0
SX công nghệ trung bình 0,2 0,9 0,1 0,9 0,4 0,9 0,2 0,9
SX công nghệ thấp 0,2 0,6 0,1 0,7 0,4 0,8 0,2 0,7
Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -
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Bảng 3.31: Năng suất trung bình và chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo 
cường độ vốn
  Năng suất lao động TFP TE_SFA TE_DEA

Cường độ 
vốn Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm

Thấp 0,1 0,3 0,1 1,0 0,4 0,9 0,2 0,5
Thấp-Trung 0,2 0,6 0,1 1,0 0,4 0,9 0,2 0,6
Trung-Cao 0,2 0,7 0,1 1,0 0,4 0,9 0,2 0,8
Cao 0,3 1,0 0,1 1,0 0,5 1,0 0,3 1,0
Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -

Bảng 3.32: Năng suất trung bình và chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo vốn 
nhân lực

  Năng suất                  
lao động TFP TE_SFA TE_DEA

Vốn nhân 
lực Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm

Thấp 0,2 0,5 0,1 0,6 0,4 0,8 0,2 0,5

Thấp-Trung 0,3 0,8 0,1 0,8 0,5 0,9 0,3 0,8

Trung-Cao 0,3 1,0 0,2 1,0 0,5 1,0 0,4 1,0

Cao 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 0,1 0,3

Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -

các ngành có hiệu suất yếu. Đáng quan tâm là, 
ngành thực phẩm và đồ uống đứng tương đối 
cao, mặc dù bị coi là công nghệ thấp. Điều này 
đặc biệt đúng khi dùng TFP làm phương pháp 
đo, trong đó ngành in, cao su và nhựa, và ngành 
đồ kim loại cũng có hiệu quả tốt cùng với những 
ngành có tính cạnh tranh đã nêu ở trên.  

Một số kết quả ngành cũng được khẳng định khi 
hiệu quả được phân tích ở mức độ công nghệ, hay 
mức độ tinh vi của hoạt động (Bảng 3.30). Không 
phụ thuộc vào phương pháp đo, các ngành công 
nghệ cao có hiệu quả cao hơn công nghệ trung 
bình, và công nghệ trung bình lại cao hơn công 
nghệ thấp. Bảng cho thấy ngành chế tạo công 
nghệ thấp bị tụt lại sau, đặc biệt khi dựa trên năng 
suất lao động và DEA. Ngành sản xuất công nghệ 
cao luôn đứng đầu. Điều đó gợi ý là các DN ở Việt 
Nam hoạt động trong ngành công nghệ tương 
đối tinh vi cũng là những DN có tính cạnh tranh 
cao nhất. Thực tế, đó là dấu hiệu của tiến bộ đáng 
kể và chuyển đổi cơ cấu tương đối nhanh từ khi 
Đổi mới. 
Bảng 3.31 cho thấy năng suất lao động và hiệu 
quả kỹ thuật DEA có liên quan tới việc sử dụng 

nhiều vốn hơn, khi đo bằng vốn trên một công 
nhân20. Mức tăng này không thể hiện khi đo 
bằng TFP hay hiệu quả kỹ thuật SFA, tức là có thể 
cho thấy độ tương quan thấp giữa công nghệ 
mềm và vốn vật chất. Sự khác biệt là đáng kể 
nhất đối với năng suất lao động, với tất cả các 
phương pháp đồng ý là mức vốn cao hơn sẽ cải 
thiện vị trí xếp hạng.

Một hình thái tương đối kỳ lạ xuất hiện cho nguồn 
vốn nhân lực (Bảng 3.32) trong đó nguồn vốn 
nhân lực lớn hơn ảnh hưởng tích cực tới năng suất 
và hiệu quả, nhưng chỉ từ mức thấp đến trung 
cao; sau đó nó rơi xuống mức thấp nhất của thứ 
hạng cao21. Cách giải thích có thể hợp lý nhất là có 
một số rất ít DN với số vốn nhân lực lớn, có nghĩa 

20    Cường độ vốn được tính bằng giá trị tài sản cố định/L. Mẫu 
khảo sát dùng tứ phân vị, với các mức là: Thấp = tứ phân vị 
thứ nhất, Thấp-trung=tứ phân vị thứ hai, Trung-cao= tứ phân 
vị thứ ba và Cao=tứ phân vị thứ bốn. Khoảng  25% DN rơi vào 
mỗi phân vị, như bảng Phụ lục thể hiện.

21    Vốn nhân lực là nhân công cổ trắng/(nhân công cổ trắng+ 
cổ xanh), trong trường hợp của chúng ta là tỷ lệ nhân công 
kỹ thuật, quản lý và hành chính trên tổng số nhân công. Các 
phân loại như sau: Thấp nếu HL<=0,25, Thấp - Trung nếu 
HL>0,25 và HL<=0,50, Trung – Cao nếu HL>0,50 và HL<=0,75, 
và Cao nếu HL>0,75 và HL<.
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là, khi lao động cổ trắng trong toàn bộ nhân công 
vượt 75%. Thực ra, theo Phụ lục Kỹ thuật I, chỉ có 
ba DN, hay 0,3% của mẫu khảo sát là có mức nhân 
công có kỹ năng cao như vậy. Do đó kết luận là 
năng suất và hiệu quả tăng lên cùng vốn nhân lực. 
Bảng 3.33 cho thấy hiệu quả của những công ty 
trẻ (mới thành lập) là thấp nhất, trong khi có mà 
thấy sự phân biệt trong nhóm tuồi còn lại. Kích cỡ 
DN (Bảng 3.34) cũng ít ảnh hưởng đến hiệu quả. 
Cùng với kết quả tuổi DN, những DN không xuất 
khẩu chỉ có hiệu quả hơn một chút so với DN xuất 
khẩu, nhưng khoảng cách đó không đáng kể về 
mặt thống kê (Bảng 3.35). Các liên doanh (Bảng 
3.36) hoạt động có hiệu quả có hơn đáng kể so với 
các DN không liên doanh khoảng cách tới DN cao 
nhất là từ 11 và 25 điểm phần trăm, tùy thuộc vào 
phương pháp đo.

Nếu chỉ tập trung vào các nhà đầu tư nước ngoài, 
có một chút ngạc nhiên là DN nước ngoài đơn lẻ 
(FE) có hiệu quả cao hơn về mọi mặt, trừ năng 
suất lao động (Bảng 3.37). Tuy nhiên, sự khác biệt 
không lớn. Tương tự, không có sự khác biệt lớn 
giữa những công ty xuất xứ từ các nước đã công 
nghiệp hóa (Bắc) hay từ các nước đang phát triển 
(Nam) (Bảng 3.38). Bảng cuối của phần này cho 
thấy DN nằm trong khu công nghiệp có hiệu quả 
cao hơn những DN nằm ngoài (Bảng 3.39). Sự 
khác biệt trong hiệu quả tương đối đạt giá trị lớn 
nhất về năng suất lao động và khi hiệu quả kỹ 
thuật được tính theo phương pháp DEA.

Phép phân tích đến thời điểm này đã cho một 
số bất ngờ, ít nhất là so với những quan niệm 
thường cho là các công ty sở hữu nước ngoài 

Bảng 3.33: Năng suất trung bình và chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo tuổi 
của DN

  Năng suất                 
lao động TFP TE_SFA TE_DEA

Tuổi Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm
0-5 năm 0,2 0,8 0,1 0,8 0,4 0,8 0,2 0,8

6-10 năm 0,2 1,0 0,1 0,9 0,4 1,0 0,2 1,0

11-20 năm 0,2 1,0 0,1 0,9 0,4 1,0 0,2 1,0

21+ năm 0,2 1,0 0,1 1,0 0,5 1,0 0,2 1,0

Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -

Bảng 3.34: Năng suất trung bình và chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo cỡ DN

  Năng suất lao 
động TFP TE_SFA TE_DEA

Kích cỡ Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm
Nhỏ 0,2 0,9 0,1 0,9 0,4 0,9 0,2 1,0

Trung 0,2 1,0 0,1 1,0 0,4 1,0 0,2 1,0

To 0,2 0,9 0,1 1,0 0,4 1,0 0,2 1,0

Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -

Bảng 3.35: Năng suất trung bình và chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo trạng 
thái xuất khẩu

  Năng suất               
lao động TFP TE_SFA TE_DEA

Trạng thái xuất 
khẩu Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm

Không xuất khẩu 0,21 1,00 0,12 1,00 0,45 1,00 0,22 1,00

Xuất khẩu 0,19 0,89 0,10 0,90 0,42 0,95 0,20 0,90

Tất cả 0,20 - 0,11 - 0,43 - 0,21 -
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luôn có tính cạnh tranh hơn các đối thủ tư nhân 
trong nước ngay cả các DNNN. Tương tự như 
vậy, người ta có thể kỳ vọng các công ty xuất 
khẩu, công ty đến từ các nước đã phát triển và 
xuyên quốc gia có năng suất lao động cao hơn 
đáng kể so với các công ty không xuất khẩu, các 
công ty và nhà kinh doanh từ các nước đang 
phát triển, nhưng thực tế có vẻ không phải như 
vậy. Tuy nhiên, có thể là, bằng cách phân tích, 

ví dụ là hình thức sở hữu trong một tỉnh hay 
một ngành, có thể tìm ra những hình thái đáng 
chú ý thể hiện sự khác biệt quan trọng về hiệu 
quả. Phân tích hồi quy tiếp theo có thể giúp giải 
thích một số trong những vấn đề này, bởi vì một 
số những biến số giải thích đến nay mới được 
phân tích riêng rẽ có thể có liên quan đến nhau 
trong sự sắp đặt đa hồi quy. 

Bảng 3.36: Năng suất trung bình và chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo hình 
thức sở hữu

  Năng suất               
lao động TFP TE_SFA TE_DEA

Dạng sở hữu Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm

Không liên doanh 0,2 0,7 0,1 0,8 0,4 0,9 0,2 0,8

Liên doanh 0,3 1,0 0,1 1,0 0,5 1,0 0,3 1,0

Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -

Bảng 3.37: Năng suất trung bình và chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo hình 
thức công ty

  Năng suất lao 
động TFP TE_SFA TE_DEA

Hình thức công 
ty Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm

Công ty xuyên          
quốc gia

0,2 1,0 0,1 0,9 0,4 1,0 0,2 0,9

Cty doanh nhân 
NN

0,2 1,0 0,1 1,0 0,4 1,0 0,2 1,0

Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -

Bảng 3.38: Năng suất trung bình và chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo xuất 
xứ nhà đầu tư

  Năng suất lao 
động TFP TE_SFA TE_DEA

Xuất xứ Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm
Nam 0,2 0,9 0,1 0,9 0,4 1,0 0,2 0,9

Bắc 0,2 1,0 0,1 1,0 0,4 1,0 0,2 1,0

Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -

Bảng 3.39: Năng suất trung bình và chỉ số hiệu quả liên quan tới DN và DN đứng đầu nhóm, theo địa điểm

  Năng suất lao 
động TFP TE_SFA TE_DEA

Nằm trong khu 
CN Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm Công ty Nhóm

Không 0,2 0,8 0,1 0,9 0,4 1,0 0,2 0,9

Có 0,2 1,0 0,1 1,0 0,4 1,0 0,2 1,0

Tất cả 0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 -
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HìNH THứC Sở Hữu Và Hiệu quả 
TroNG TỉNH Và NGàNH  

Một bức tranh khác và có nhiều sắc thái hơn hiện 
ra khi hình thức sở hữu trong một tỉnh được phân 
tích. Bảng 3.40 cho thấy hiệu quả tốt ở Vĩnh Phúc 
là nhờ các DN nước ngoài và các DNNN đang kéo 
chỉ số đó xuống, trong khi hiệu quả của các DN 
tư nhân nằm giữa hai nhóm đó. Các công ty nước 
ngoài hoạt động kém hiệu quả rõ rệt ở Đà Nẵng 
và có hiệu quả tốt ở Vĩnh Phúc, trong khi ở các 

tỉnh khác các DN nước ngoài cũng tương đương 
mức hiệu quả trung bình. Các DNNN hiệu quả 
nhất là ở Bình Dương, Hà Nội và TP HCM, còn ở 
các tỉnh còn lại DNNN tỏ ra kém hiệu quả hơn. 
Ngoại trừ Bắc Ninh, nơi mà DN tư nhân trong 
nước có năng suất lao động thấp nhất, kết quả 
trung bình của nhóm DN này được mô tả là tốt 
với trung bình mẫu khảo sát đạt 0,196.

Bảng 3.41a, 3.41b, 3.41c trình bày năng suất và 
hiệu quả theo ngành đối với các DN tư nhân 
trong nước, DN nước ngoài và DNNN. Kết quả 

Bảng 3.40: Năng suất và hiệu quả trung bình của tỉnh, theo hình thức sở hữu

Tỉnh Sở hữu Năng suất 
lao động

Năng suất 
yếu tố tổng 

hợp
SFA TE_HN DEA_TE

Hà Nội DN ngoài NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Vĩnh Phúc DN ngoài NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Bắc Ninh DN ngoài NN 0,1 0,1 0,3 0,1

Hải Phòng DN ngoài NN 0,2 0,1 0,4 0,3

Đà Nẵng DN ngoài NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Bình Dương DN ngoài NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Đồng Nai DN ngoài NN 0,1 0,1 0,3 0,1

Bà Rịa Vũng Tàu DN ngoài NN 0,2 0,1 0,4 0,2

TP HCM DN ngoài NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Hà Nội DN có vốn NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Vĩnh Phúc DN có vốn NN 0,5 0,3 0,7 0,6

Bắc Ninh DN có vốn NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Hải Phòng DN có vốn NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Đà Nẵng DN có vốn NN 0,1 0,1 0,3 0,1

Bình Dương DN có vốn NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Đồng Nai DN có vốn NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Bà Rịa Vũng Tàu DN có vốn NN 0,2 0,1 0,4 0,3

TP HCM DN có vốn NN 0,2 0,1 0,5 0,2

Hà Nội DNNN 0,2 0,1 0,5 0,2

Vĩnh Phúc DNNN 0,1 0,1 0,3 0,1

Bắc Ninh DNNN --- --- --- ---

Hải Phòng DNNN 0,2 0,1 0,4 0,2

Đà Nẵng DNNN 0,1 0,0 0,2 0,1

Bình Dương DNNN 0,3 0,2 0,6 0,3

Đồng Nai DNNN 0,1 0,1 0,4 0,2

Bà Rịa Vũng Tàu DNNN 0,1 0,0 0,3 0,1

TP HCM DNNN 0,2 0,1 0,5 0,2
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Bảng 3.41a: Năng suất và hiệu quả trung bình ngành đối với các công ty tư nhân trong nước

Ngành Năng suất 
lao động

Năng suất 
yếu tố 

tổng hợp
SFA TE_HN DEA_TE 

Sản xuất thực phẩm 0,2 0,1 0,4 0,2

Đồ uống 0,3 0,1 0,5 0,3

Sản phẩm thuốc lá --- --- --- ---

Dệt 0,2 0,1 0,5 0,2

May 0,1 0,1 0,3 0,1

Da và các sản phẩm liên quan 0,1 0,0 0,3 0,1

Gỗ và sản phẩm gỗ và bấc, trừ nội thất 0,1 0,1 0,3 0,1

Giấy và sản phẩm giấy 0,2 0,1 0,4 0,2

In và sao chép các bản ghi 0,2 0,1 0,4 0,2

Than cốc và các sản phẩm lọc dầu 0,4 0,1 0,5 0,3

Hóa chất và các sản phẩm hóa chất 0,2 0,1 0,5 0,3

Dược phẩm, hóa chất y tế và sản phẩm thực 
vật

0,2 0,2 0,6 0,3

Sản phẩm cao su và nhựa 0,2 0,1 0,4 0,2

Các sản phẩm khoáng phi kim khác 0,2 0,1 0,4 0,2

Các kim loại cơ bản 0,3 0,1 0,5 0,3

Sản phẩm kim loại, trừ máy móc và thiết bị 0,3 0,2 0,5 0,3

Máy tính, điện tử và sản phẩm quang học 0,2 0,1 0,4 0,2

Thiết bị điện 0,2 0,1 0,5 0,2

Máy móc và thiết bị 0,2 0,1 0,4 0,2

Xe có động cơ; rơ mooc và bán rơ mooc 0,4 0,2 0,5 0,4

Các thiết bị vận tải khác 0,3 0,1 0,5 0,3

Đồ nội thất 0,1 0,1 0,3 0,1

Các sản phẩm chế tạo khác 0,2 0,2 0,6 0,3

“gộp nhóm” tốt cho ngành than cốc và dầu mỏ 
có vẻ như thuộc về các DN tư nhân trong nước, 
điều này cũng đúng với ngành xe có động cơ 
(Bảng 3.41a). Mặt khác, các DN này có hiệu quả 
rất thấp trong ngành sản xuất công nghệ thấp 
như may mặc, da, gỗ và nội thất. Đáng quan 
tâm là các DN nước ngoài cũng có vẻ không có 
tính cạnh tranh trong những ngành này (Bảng 
3.43b). Mặt khác, các nhà đầu tư nước ngoài 
thể hiện hiệu quả rất tốt trong ngành hóa chất 
và dược phẩm, đồng thời trong một số ngành 
khác như xe có động cơ và các thiết bị vận tải 
khác. Cuối cùng, chỉ có DNNN sản xuất thuốc lá 
và họ có hiệu quả tốt (Bảng 3.43c). Mặc dù các 
DNNN rất kém hiệu quả trong ngành máy tính, 
điện tử và thiết bị quang học, cũng như trong 

ngành da và gỗ, họ cũng không quá kém hơn 
so với các đối tác tư nhân. 

Nhìn chung, năng suất và hiệu quả có quan hệ 
tích cực với mức độ công nghệ và phức tạp của 
sản xuất22. Các công ty công nghệ cao và trung 
bình ở Vĩnh Phúc là những công ty có hiệu quả 
tốt nhất, nhưng hầu như tất cả các tỉnh khác còn 
lại đều thành một khối nằm dưới tỉnh Vĩnh Phúc. 
Ngược lại, Đà Nẵng có thứ hạng thấp mà không 
phụ thuộc vào cấp độ công nghệ. Mặc dù không 
thể hiện trên bảng, hiệu quả ở Vĩnh Phúc chủ yếu 

22    Given the large amount of results and tables together with 
space limitation, only the most important ones are shown and 
referred to in the text. Some of the results not shown are also 
be discussed.
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là nhờ các DN lớn. Bà Rịa Vũng Tàu nổi lên giữa 
các DN có quy mô vừa với hiệu quả trung bình 
rất tốt. Cũng về khía cạnh này, Đà Nẵng luôn 
có điểm thấp đối với tất cả nhóm quy mô DN, 
cùng với Bắc Ninh ở mức thấp tương tự cho DN 
cỡ trung và lớn. ở mức độ nào đó, hiệu quả liên 
quan tới cường độ vốn ở Bắc Ninh và điểm số 
thấp thuộc về cường độ vốn thấp. Tuy nhiên, ở 
cường độ vốn thấp đến trung bình, điểm số đã 
được cải thiển đáng kể, với Bà Rịa Vũng Tàu dẫn 
đầu và Đà Nẵng ở mức rất thấp. Những DN có 
hiệu quả ở Vĩnh Phúc cũng là những DN có vốn 
vật chất lớn, và hiệu quả đạt cao nhất ở cường độ 
vốn cao nhất. Đáng lưu ý là những DN trẻ nhất và 
già nhất ở Vĩnh Phúc là những DN có năng suất 
và hiệu quả thấp nhất, trong khi những DN nằm 
trong tuổi 6-20 năm có điểm số cao nhất. Một 

ví dụ về “hành vi” ngược là các DN ở Bắc Ninh, 
nơi mà hiệu quả cao nhất lại nằm trong nhóm trẻ 
nhất và điểm yếu nhất thuộc về các DN cũ hơn.

Kết quả cho vốn nhân lực và các tỉnh (kết quả 
không trình bày ở đây) không nhất thiết phản 
ánh lại các kết quả đối với cường độ vốn bởi vì 
ở mức vốn nhân lực thấp Vĩnh Phúc vẫn có hiệu 
quả khá tốt, tương đương với Hải Phòng. Chuyển 
sang mức tiếp theo của vốn nhân lực - thấp-
trung – các DN ở Vĩnh Phúc đạt điểm 0,80, cao 
hơn nhiều so với bất kỳ tỉnh nào khác. Hiệu quả 
trung bình có cải thiện rõ ràng ở mức vốn nhân 
lực cao hơn. Hiệu quả tiếp tục tăng ở mức trung-
cao, nhưng cả Vĩnh Phúc, Bắc Ninh lẫn Bà Rịa 
Vũng Tàu đều không có DN nào ở phân loại này. 
Điều đó có nghĩa là tỉnh Vĩnh Phúc có những DN 

Bảng 3.41b: Năng suất và hiệu quả trung bình ngành đối với các công ty nước ngoài

Ngành Năng suất 
lao động

Năng suất 
yếu tố 

tổng hợp

SFA TE_
HN DEA_TE

Sản xuất thực phẩm 0,3 0,2 0,5 0,3

Đồ uống 0,2 0,1 0,5 0,2

Sản phẩm thuốc lá --- --- --- ---

Dệt 0,2 0,1 0,4 0,2

May 0,1 0,1 0,4 0,1

Da và các sản phẩm liên quan 0,1 0,1 0,4 0,1

Gỗ và sản phẩm gỗ và bấc, trừ nội thất 0,1 0,1 0,4 0,2

Giấy và sản phẩm giấy 0,2 0,1 0,5 0,3

In và sao chép các bản ghi 0,3 0,2 0,5 0,3

Than cốc và các sản phẩm lọc dầu --- --- --- ---

Hóa chất và các sản phẩm hóa chất 0,5 0,2 0,6 0,5

Dược phẩm, hóa chất y tế và sản phẩm thực vật 0,5 0,2 0,6 0,5

Sản phẩm cao su và nhựa 0,2 0,1 0,5 0,2

Các sản phẩm khoáng phi kim khác 0,2 0,1 0,4 0,2

Các kim loại cơ bản 0,2 0,1 0,4 0,2

Sản phẩm kim loại, trừ máy móc và thiết bị 0,2 0,1 0,4 0,2

Máy tính, điện tử và sản phẩm quang học 0,2 0,1 0,4 0,1

Thiết bị điện 0,2 0,1 0,4 0,2

Máy móc và thiết bị 0,2 0,1 0,4 0,2

Xe có động cơ; rơ mooc và bán rơ mooc 0,3 0,1 0,5 0,3

Các thiết bị vận tải khác 0,3 0,1 0,5 0,3

Đồ nội thất 0,1 0,1 0,4 0,1

Các sản phẩm chế tạo khác 0,2 0,1 0,4 0,2
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đạt điểm cao mà không phụ thuộc vào mức vốn 
nhân lực. ở mức vốn nhân lực trung-cao Bình 
Dương với 0,60 và Hải Phòng với 0,46 là những 
tỉnh có DN hiệu quả nhất. Nhóm phân loại cuối 
cùng là nhóm cao cho thấy rõ là rất ít DN tham 
gia khảo sát thực hiện sản xuất với mức vốn nhân 
lực cao.   

Bảng 3.42 – xuất xứ doanh nghiệp – thể hiện là 
những DN nước ngoài có năng suất cao nhất ở 
Vĩnh Phúc là từ các nước đang phát triển khác. 
Đáng quan tâm, nhóm có hiệu quả tốt thứ hai là 
từ các nước đã công nghiệp hóa nằm trong cùng 
tỉnh. Ngoại trừ Đà Nẵng, tính trung bình, các DN 
vốn ĐTNN từ các nước đã phát triển thể hiện hiệu 
quả cao hơn các DN vốn ĐTNN từ các nước đang 

phát triển23. Mặc dù không thể hiện trên bảng, 
về mặt ngành, các nhà đầu tư từ các nước đang 
phát triển có vẻ phát đạt trong ngành đồ uống, 
thực phẩm và các thiết bị vận tải khác, trong đó 
điểm của họ vượt 0.30. Những nhà đầu tư này 
kém hơn trong ngành may mặc, da và nội thất, 
tất cả những ngành sản xuất công nghệ thấp cổ 
điển. Các công ty chất lượng cao từ các nước đã 
công nghiệp hóa tập trung vào các ngành hóa 
chất, dược phẩm, in, xe có động cơ, các thiết bị 
vận tải khác, cao su và nhựa, và thực phẩm. Tính 
chung tất cả các ngành, các công ty từ các nước 
đã phát triển có hiệu quả cao hơn đáng kể so với 
các đối tác từ các nước đang phát triển. 

23    Định nghĩa cho các nhà đầu tư Bắc và Nam đã nêu ở Mục 2.2. 
Nhà đầu tư phương Bắc là từ các nước đã công nghiệp hóa. 
Nhà đầu tư phương Nam là từ các nước đang phát triển.

Bảng 3.41c: Năng suất và hiệu quả trung bình ngành đối với các DNNN

Ngành Năng suất 
lao động

Năng suất 
yếu tố tổng 

hợp
SFA TE_HN DEA _TE

Sản xuất thực phẩm 0,2 0,1 0,6 0,2

Đồ uống 0,2 0,1 0,6 0,2

Sản phẩm thuốc lá 0,4 0,2 0,6 0,5

Dệt 0,1 0,1 0,4 0,1

May 0,1 0,1 0,4 0,1

Da và các sản phẩm liên quan 0,1 0,0 0,3 0,1

Gỗ và sản phẩm gỗ và bấc, trừ nội thất 0,1 0,1 0,4 0,1

Giấy và sản phẩm giấy 0,2 0,1 0,5 0,2

In và sao chép các bản ghi 0,2 0,1 0,4 0,2

Than cốc và các sản phẩm lọc dầu --- --- --- ---

Hóa chất và các sản phẩm hóa chất 0,2 0,1 0,5 0,2

Dược phẩm, hóa chất y tế và sản phẩm 
thực vật 0,2 0,2 0,5 0,3

Sản phẩm cao su và nhựa 0,1 0,1 0,4 0,2

Các sản phẩm khoáng phi kim khác 0,1 0,1 0,4 0,1

Các kim loại cơ bản 0,1 0,1 0,4 0,2

Sản phẩm kim loại, trừ máy móc và thiết bị 0,3 0,2 0,5 0,3

Máy tính, điện tử và sản phẩm quang học 0,0 0,0 0,3 0,1

Thiết bị điện 0,2 0,1 0,5 0,2

Máy móc và thiết bị 0,2 0,1 0,4 0,2

Xe có động cơ; rơ mooc và bán rơ mooc 0,2 0,1 0,5 0,2

Các thiết bị vận tải khác 0,2 0,1 0,5 0,2

Đồ nội thất 0,1 0,1 0,4 0,1

Các sản phẩm chế tạo khác 0,1 0,1 0,4 0,2
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Bảng 3.42: Năng suất và hiệu quả trung bình của tỉnh, theo xuất xứ DN 

Tỉnh Xuất xứ Năng suất 
lao động

Năng suất 
yếu tố tổng 

hợp
SFA TE_HN DEA _TE

Hà Nội Nam 0,2 0,1 0,4 0,2

Viĩnh Phúc Nam 0,6 0,4 0,8 0,7

Bắc Ninh Nam 0,1 0,0 0,3 0,1

Hải Phòng Nam 0,1 0,1 0,5 0,2

Đà Nẵng Nam 0,1 0,1 0,3 0,1

Bình Dương Nam 0,2 0,1 0,4 0,2

Đồng Nai Nam 0,2 0,1 0,5 0,2

Bà Rịa Vũng Tàu Nam 0,2 0,1 0,5 0,3

TPHCM Nam 0,2 0,1 0,4 0,2

Hà Nội Bắc 0,2 0,1 0,4 0,2

Viĩnh Phúc Bắc 0,4 0,2 0,6 0,4

Bắc Ninh Bắc 0,3 0,1 0,5 0,3

Hải Phòng Bắc 0,2 0,1 0,4 0,2

Đà Nẵng Bắc 0,1 0,0 0,3 0,1

Bình Dương Bắc 0,2 0,1 0,4 0,2

Đồng Nai Bắc 0,2 0,1 0,4 0,3

Bà Rịa Vũng Tàu Bắc 0,2 0,1 0,4 0,2

TPHCM Bắc 0,2 0,1 0,4 0,2

Loại HìNH DoaNH NGHiệp Và Hiệu 
quả TroNG CáC TỉNH Và NGàNH 

Nhìn chung, các liên doanh có điểm cao hơn 
hẳn các công ty 100% vốn nước ngoài và công 
ty trong nước (tham khảo Bảng 3.43). Bảng cũng 

cho thấy là các công ty ở Đà Nẵng có hiệu quả 
kém nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp các 
công ty 100% vốn nước ngoài và công ty trong 
nước bởi vì các liên doanh nằm trong những DN 
hiệu quả nhất. Đối với Vĩnh Phúc không có sự 
khác biệt lớn của các liên doanh bởi vì các công 
ty ở tỉnh này là các công ty hiệu quả nhất không 

Bảng 3.43: Năng suất công nghệ và hiệu quả trung bình, theo sở hữu

Công nghệ Sở hữu Năng suất 
lao động

Năng suất 
yếu tố tổng 

hợp
SFA TE_HN DEA_TE

Công nghệ cao DN ngoài NN 0,2 0,1 0,5 0,2

Công nghệ trung bình DN ngoài NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Công nghệ thấp DN ngoài NN 0,1 0,1 0,4 0,2

Công nghệ cao DN vốn NN 0,3 0,1 0,5 0,3

Công nghệ trung bình DN vốn NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Công nghệ thấp DN vốn NN 0,2 0,1 0,4 0,2

Công nghệ cao DNNN 0,2 0,1 0,5 0,2

Công nghệ trung bình DNNN 0,2 0,1 0,4 0,2

Công nghệ thấp DNNN 0,2 0,1 0,4 0,2
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Bảng 3.44: Năng suất công nghệ và hiệu quả trung bình, theo dạng sở hữu

Công nghệ Liên doanh Năng suất 
lao động

Năng suất 
yếu tố tổng 

hợp
SFA TE_HN DEA_TE

Công nghệ cao Không 0,2 0,1 0,5 0,3
Công nghệ trung bình Không 0,2 0,1 0,4 0,2
Công nghệ thấp Không 0,1 0,1 0,4 0,2
Công nghệ cao Có 0,4 0,2 0,6 0,4
Công nghệ trung bình Có 0,3 0,1 0,5 0,3
Công nghệ thấp Có 0,2 0,1 0,5 0,2

phụ thuộc vào loại hình sở hữu. Giữa các ngành, 
các công ty không liên kết với công ty trong nước 
cho thấy hiệu quả thấp hơn các liên doanh. Tuy 
nhiên, các loại trừ bao gồm những DNNN trong 
ngành thuốc lá và các công ty ngành than cốc 
và dầu mỏ, hóa chất, dược phẩm và xe có động 
cơ, tất cả đều có điểm lớn hơn 0,30. Mặt khác, 
các liên doanh đạt điểm 0,40 đến 0,60 trong 
các ngành như hóa chất, dược phẩm, máy móc 
và thiết bị và điểm cao hơn 0,30 trong một số 
ngành khác. Các DN hiệu quả thấp hoạt động 
trong các ngành công nghệ thấp, không phụ 
thuộc vào hình thức tổ chức. Không có sự phân 
biệt giữa các công ty xuyên quốc gia và các DN 
nước ngoài ở Vĩnh Phúc, cả hai loại hình đều có 
hiệu quả rất tốt. Các DN nước ngoài có hiệu quả 
tốt ở Bà Rịa Vũng Tàu và Hải Phòng, trong khi 
các công ty xuyên quốc gia có thành tích phân 
bố đồng đều hơn. Mặc dù không thể hiện trong 
bảng, cần lưu ý là những công ty có hiệu quả 
nhất trong số các DN xuất khẩu nằm ở tỉnh Vĩnh 
Phúc, trong khi về DN không xuất khẩu thì Hải 
Phòng đứng đầu danh sách các tỉnh. 

Quay trở lại ngành, các chi nhánh của công ty 
xuyên quốc gia hoạt động tốt ở các ngành thực 
phẩm, đồ uống, in ấn, hóa chất, dược phẩm và 
xe có động cơ, với điểm từ 0,30 đến 0,49. Mặc dù 
vậy họ vẫn chưa đạt được điểm cao như các DN 
nước ngoài ở những ngành có tính sáng tạo cao 
như hóa chất và dược phẩm, nơi mà có kích cỡ 
lớn không nhất thiết là một lợi thế. Các công ty 
này cũng có hiệu quả trong ngành xe có động 
cơ và các thiết bị vận tải khác. Giống như trước 
đây, cả hai nhóm công ty không có tính cạnh 
tranh ở ngành sản xuất công nghệ thấp. Bảng 
3.45 trình bày năng suất và hiệu quả theo hình 
thức sở hữu trong các mức độ công nghệ. Trong 
khi cả DN tư nhân trong nước và DN nước ngoài 

có điểm hiệu quả tốt hơn cùng với mức độ công 
nghệ sản xuất, điểm số của các DNNN có vẻ 
không liên quan tới mức công nghệ. Mức điểm 
cao nhất thuộc về các công ty nước ngoài trong 
lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, trong khi tất 
cả các loại hình sở hữu đều yếu như nhau trong 
các hoạt động công nghệ thấp. Các liên doanh 
trong ngành sản xuất công nghệ cao có hiệu 
quả vượt hơn hẳn các DN 100% vốn nước ngoài 
hay DN trong nước, và những DN trong lĩnh vực 
công nghệ trung bình cũng có hiệu quả tốt hơn 
(Bảng 3.44). Đó có thể là biểu hiện cho thấy liên 
kết sức lực với các công ty trong nước với chuỗi 
cung ứng đã được thiết lập và hiểu biết về thị 
trường trong nước có tính then chốt trong nâng 
cao tính cạnh tranh. Cũng có biểu hiện là các 
công ty từ các nước phát triển có hiệu quả cao 
hơn những công ty từ các nước đang phát triển 
trong cả sản xuất công nghệ cao và công nghệ 
trung bình. Điều này đúng với cả công ty xuyên 
quốc gia so với công ty nước ngoài đơn lẻ.

Trong khi rõ ràng là năng suất lao động và ba 
điểm số của hiệu quả tăng lên cùng với cường 
độ vốn đối với các DN tư nhân trong nước và các 
DN nước ngoài, các DNNN không tuân theo quy 
luật này (Bảng 3.45). Trong thực tế, hiệu quả của 
DNNN có vẻ như ít nhiều không phụ thuộc vào 
mức độ thâm dụng vốn trên mỗi nhân công. Về 
chỉ số TFP, các DNNN có điểm cao nhất khi mức 
độ thâm dụng vốn thấp nhất. Mặc dù điều này 
không đúng đối với khu vực tư nhân, chỉ số TFP 
không bị ảnh hưởng bởi đầu tư vào vốn vật chất. 
Việc này không ngoài dự đoán, bởi vì đầu tư làm 
tăng công nghệ cứng (embodied) nhưng có thể 
ít làm tăng công nghệ mềm (disembodied). 

Đối với tất cả các phân nhóm về quy mô doanh 
nghiệp, năng suất lao động và hiệu quả kỹ 
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thuật DEA tăng cùng với cường độ vốn. Loại trừ 
TFP và SFA TE, vì các chỉ số đó chưa tạo ra xu 
hướng nào có thể ghi nhận. Đối với cả các DN từ 
các nước đang và đã phát triển, hiệu quả tăng 
lên cùng với cường độ vốn, vẫn phải loại trừ 
riêng chỉ số TFP. Đáng lưu ý, hiệu quả của công 
ty xuyên quốc gia và DN nước ngoài đơn lẻ hầu 
như không thể phân biệt được so với cường độ 
vốn. Các DN 100% vốn nước ngoài và DN trong 
nước đầu tư vào vốn vật chất cũng đủ sức để 
tăng hiệu quả của mình. Điều này không đúng 
đối với các liên doanh nằm trên nhóm thấp nhất 
về cường độ vốn (Bảng 3.46). Khi chỉ tập trung 
vào các nhà đầu tư nước ngoài, chúng ta thấy cả 
công ty xuyên quốc gia và DN ngước ngoài đơn 

lẻ tăng hiệu quả của mình rõ ràng khi họ đầu tư 
vào vốn vật chất. Trong các công ty không xuất 
khẩu, chỉ có các công ty có cường độ vốn cao có 
khác biệt về xu thế chung của các phân nhóm 
khác, trong khi có một mức tỉ lệ thuận nhất định 
giữa cường độ vốn và hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp xuất khẩu.

Giải THíCH Hiệu quả TươNG Đối Của 
DoaNH NGHiệp

Phần trước đã chỉ ra rằng hiệu quả doanh nghiệp 
có liên quan đến đầu tư vào các yếu tố sản xuất, 
dù cho DN là sở hữu nước ngoài hay trong nước 

Bảng 3.45: Năng suất và hiệu quả trung bình của dạng sở hữu, theo cường độ vốn

Kích cỡ DN Cường độ vốn Năng suất lao 
động

Năng suất 
yếu tố tổng 

hợp
SFA TE_HN DEA_TE

DN ngoài NN Thấp 0,1 0,1 0,4 0,1

DN ngoài NN Thấp-trung 0,2 0,1 0,4 0,2

DN ngoài NN Trung-cao 0,2 0,1 0,4 0,2

DN ngoài NN Cao 0,3 0,1 0,5 0,3

DN có vốn NN Thấp 0,1 0,1 0,4 0,2

DN có vốn NN Thấp-trung 0,2 0,1 0,4 0,2

DN có vốn NN Trung-cao 0,2 0,1 0,4 0,2

DN có vốn NN Cao 0,3 0,1 0,5 0,3

DNNN Thấp 0,2 0,2 0,6 0,2

DNNN Thấp-trung 0,1 0,1 0,4 0,2

DNNN Trung-cao 0,2 0,1 0,4 0,2

DNNN Cao 0,2 0,1 0,4 0,2

Bảng 3.46: Năng suất và hiệu quả trung bình của liên doanh, theo cường độ vốn

Liên doanh Cường độ 
vốn

Năng suất lao 
động

Năng suất 
yếu tố tổng 

hợp
SFA TE_HN DEA _TE

Không Thấp 0,1 0,1 0,4 0,2

Không Thấp-trung 0,2 0,1 0,4 0,2

Không Trung-cao 0,2 0,1 0,4 0,2

Không Cao 0,3 0,1 0,4 0,3

Có Thấp 0,1 0,1 0,4 0,1

Có Thấp-trung 0,3 0,2 0,5 0,3

Có Trung-cao 0,3 0,1 0,6 0,3

Có Cao 0,3 0,1 0,5 0,3
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cũng như DN tư nhân hay nhà nước. Thêm vào 
đó, dạng tổ chức công ty cũng có ý nghĩa. Một số 
trong đó thể hiện ngay ở mức tổ hợp, trong khi 
các đặc tính khác nổi lên chỉ khi ở cấp tỉnh hay 
ngành sản xuất. Bởi vì các phát hiện này được 
dựa trên phân tích mô tả, chúng có thể không 
đúng khi kiểm soát các yếu tố mà có thể giải 
thích cho sự biến thiên tương tự; ví dụ, mức độ 
thâm dụng vốn và vốn nhân lực có thể giải thích 
cho cùng một hiện tượng. Điều quan trọng cần 
hiểu là sự khác nhau nhỏ trong điểm số hiệu quả 
có thể có hoặc không cho thấy sự khác biệt thật 
sự trong hiệu quả. Phân tích hồi quy có ý định 
giải quyết những vấn đề này. Vì phân tích hồi quy 
nhằm giải thích hiệu quả tương đối của các DN 
về mặt năng suất lao động, TFP và hiệu quả kỹ 
thuật, được đo bằng các biến số tỷ lệ và có giải 
từ 0 đến 1, chúng cần được chuyển đổi trước khi 
cách tính bình phương tối thiểu thông thường 
(OLS) có thể được áp dụng. Trong vấn đề này, đã 
sử dụng chuyển đổi logistic, dùng hiệu quả kỹ 
thuật làm ví dụ:

 

Điểm yếu của cách chuyển đổi này là các công ty 
nằm sát giới hạn, có nghĩa là với điểm số đồng 
nhất (unity scores), sẽ bị loại vì không tính được 
log của không. Để vượt qua trở ngại này, điểm 
số đồng nhất được chuyển về 0,99999, việc này 
đảm bảo các công ty giới hạn được giữ lại và vẫn 
là những công ty có hiệu quả tốt nhất. Một phép 
hồi quy điển hình giải thích hiệu quả một công 
ty ở cấp quốc gia thường có dạng log – tuyến 
tính như sau:

Trong đó PERF là điểm số hiệu quả kỹ thuật của 
công ty i có dạng j trong tỉnh k trong ngành q, X 
là vector của yếu tố giải thích như liệt kê dưới đây 
và ε là sai số iid. 

Mô hình cơ sở đưa các biến giải thích bao gồm 
mức độ thâm dụng vốn, vốn nhân lực, quy mô 
doanh nghiệp, tuổi doanh nghiệp, tình trạng xuất 
khẩu; DN vốn ĐTNN và DN tư nhân với DNNN 
là điểm tham khảo; và các biến giả tỉnh và siêu 
ngành (cao và trung bình với công nghệ thấp làm 
điểm tham khảo). Từ đó trở đi, mô hình cơ sở được 
mở rộng để phân tích liệu các công ty có đầu tư 

cao vào vốn nhân lực có đứng tách riêng theo kiểu 
nào đó, cũng như là để kiểm soát tính phi tuyến 
tính24. Điều này được thực hiện bằng cách đưa 
các tham số tương tác giữa sở hữu nước ngoài và 
tư nhân trong nước và vốn nhân lực. Cách khác 
để kiểm soát tính phi tuyến tính là đưa vào các 
tham số đã san phẳng (squared) cho cường độ 
vốn, vốn nhân lực và tuổi của DN25. Trong mô hình 
cuối cùng ở cấp tổ hợp, cả tham số (term) tương 
tác và san phẳng (squared) được đưa vào. Vai trò 
của các liên doanh được phân tích bằng cách đơn 
giản đưa một biến số giả vào những mô hình này. 
Cuối cùng, thứ tự phân tích hồi quy được nhắc lại, 
nhưng lần này chỉ cho các DN nước ngoài, trong 
đó tác động của xuất xứ DN và dạng nhà đầu tư 
được nghiên cứu.

Bảng 3.47 trình bày kết quả hồi quy cho lần lượt 
năng suất lao động, TFP, hiệu quả kỹ thuật SFA và 
hiệu quả kỹ thuật DEA. Tất cả các thông số, ngoại 
trừ một thông số cho vốn nhân lực không bị log 
hóa, được giải thích như là độ đàn hồi. Với trung 
bình là 0,1926, một phần trăm tăng lên của vốn 
nhân lực tương đương với năm phần trăm tăng 
lên, cho thấy là thông số ước tính cần chia cho 
năm để có thể được giải thích tương đương với 
các thông số khác. Các công ty đã đầu tư nhiều 
hơn vào vốn vật chất và nhân lực có khả năng 
tăng năng suất lao động, với vốn nhân lực ở điểm 
0,53 trong trạng thái dẫn đầu hơn một chút. Nói 
đúng hơn, sự sẵn có của các yếu tố sản xuất giúp 
giải thích tại sao một số DN có điểm cao hơn 
những DN khác. Các DN tư nhân có hiệu quả hơn 
các DNNN; cụ thể, các DN nước ngoài chiếm mức 
cao nhất. Với hệ số 0,57, sự chênh lệch về hiệu quả 
giữa các DN nước ngoài và các DNNN là đáng kể. 
Hơn nữa, chênh lệch với các DN tư nhân là đáng 
kể và việc đưa các hoạt động công nghệ cao vào 
rõ ràng cũng đã tạo ra sự khác biệt tích cực. Cuối 
cùng, trạng thái xuất khẩu, kích cỡ doanh nghiệp 
hay tuổi của DN không có sức mạnh giải thích 
đối với xếp hạng. Về xếp hạng theo TFP, vốn nhân 
lực được nổi lên như là một biến số giải thích, với 
độ đàn hồi 0,35. Mặt khác, cường độ vốn, về mặt 
thống kê, không giải thích được sự khác biệt trong 
hiệu quả TFP. Dấu của thông số không gây ngạc 

24    Ban đầu, trạng thái xuất khẩu và vốn nhân lực cũng được đưa 
vào, nhưng vì giá trị ước tính không có ý nghĩa về mặt thống 
kê nên tham số tương tác này bị loại.

25    Kích cỡ DN được san phẳng (squared) cũng được thử nghiệm 
nhưng hệ số của nó không có nghĩa về mặt thống kê và tham 
số san phẳng được loại ra khỏi tính toán cuối cùng.

26   Như trình bày trong Phụ lục Kỹ thuật I.

TE = ln TE
(1 - TE)

lnPERFijkq  = β’ lnXijkq + lnεijkq ,
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Bảng 3.47: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = tất cả

Các biến số độc lập Năng suất           
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Cường độ vốn 0,380*** -0,079 -0,043 -0,036

  -9,876 (-1,469) (-1,414) (-0,208)

Vốn nhân lực 2,628*** 1,765*** 1,597*** 3,155***

  -4,068 -4,865 -4,92 -3,29

Kích cỡ DN 0,055 0,101** 0,074* 0,075

  -1,011 -2,035 -1,926 -0,693

Tuổi DN 0,178 0,052 0,075 0,009

  -1,394 -0,703 -1,09 -0,07

DN xuất khẩu -0,107 -0,17 -0,159 -0,318

  (-0,820) (-1,636) (-1,604) (-1,264)

DN có vốn NN 0,566** 0,350** 0,220* 0,27

  -2,386 -2,14 -1,664 -0,599

DN tư nhân 0,204 0,057 -0,005 -0,237

  -1,156 -0,398 (-0,035) (-0,602)

Công nghệ cao 0,409*** 0,356*** 0,299*** 0,339*

  -3,393 -3,511 -3,271 -1,843

Công nghệ trung 0,281** 0,417** 0,244*** 0,510*

  -2,305 -2,14 -2,662 -1,81

Hằng số -6,892*** -3,106*** -1,022** -2,447

  (-10,16) (-6,399) (-2,365) (-1,384)

Số quan sát 873 873 873 873

R2 0,214 0,065 0,081 0,053

F-test 13,91 4,127 4,325 5,314

nhiên, như đã trình bày ở trên, vì không phải vốn 
vật chất luôn liên quan đến công nghệ mềm và có 
nhiều vốn đó hơn thậm chí có thể tạo áp lực âm 
lên công nghệ. Như đã kỳ vọng, các DN vốn ĐTNN 
có hiệu quả hơn các đối tác tư nhân trong nước và 
DNNN, mặc dù sự khác biệt nhỏ hơn đối với TFP 
(0,35) so với năng suất lao động. Cũng nằm trong 
kỳ vọng là việc phát hiện ra các hoạt động cả công 
nghệ cao và công nghệ trung bình giúp giải thích 
xếp hạng TFP. Cuối cùng, những công ty lớn hơn 
có thứ hạng cao hơn trong danh sách, có thể giải 
thích nhờ việc kết hợp nhiều nguồn lực hơn cho 
tiến bộ công nghệ và kinh tế quy mô27. Tuy nhiên, 
độ đàn hồi 0,10 tương đối nhỏ khi so sánh với chỉ 
số của những biến số giải thích khác.

27    Cần lưu ý là kinh tế quy mô không liên quan tới công nghệ 
mềm và do đó tốt nhất là được bỏ ra khỏi TFP trong quá trình 
tính toán—ở đây đã không làm điều này.

Trong khi phân tích SFA phần lớn trùng với kết 
quả của TFP - các hệ số nhỏ hơn nhưng có nghĩa 
về mặt thống kê với cùng dấu - DEA lại không 
thống nhất là kích cỡ DN và sở hữu nước ngoài 
đóng góp cho việc giải thích xếp hạng hiệu quả. 
Sự không thống nhất này hơi lạ, và vì sự khác 
nhau chính giữa SFA và DEA là SFA có khả năng 
xử lý nhiễu tốt hơn trong số liệu, điều đó có thể 
là câu giải thích. Mặt khác, vốn nhân lực, với độ 
đàn hồi 0,63, có tác động rất lớn, như trong các 
mô hình khác. 

Bảng 3.48 chứa hiệu ứng của việc thêm những 
tham số tương tác giữa sở hữu nước ngoài và vốn 
nhân lực vào nhận xét là các DN đó có khả năng 
lôi kéo các công nhân có kỹ năng và tài năng trong 
khi có lợi thế về sở hữu, điều đó có thể nâng thứ 
hạng lên cao hơn. Để tính đến việc một số DN tư 
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Bảng 3.48: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = tất cả

Các biến số độc lập Năng suất            
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Cường độ vốn 0,372*** -0,083 -0,046 -0,043

  -9,821 (-1,535) (-1,515) (-0,245)

Vốn nhân lực 0,802 0,816 0,779 1,567*

  -0,814 -0,912 -1,176 -1,765

DN vốn NN - vốn nhân lực 3,355** 1,654 1,356* 2,755**

  -2,119 -1,644 -1,755 -2,088

DN tư nhân-vốn nhân lực -0,036 0,129 0,225 0,238

  (-0,031) -0,122 -0,263 -0,213

Kích cỡ DN 0,057 0,102** 0,075* 0,077

  -1,065 -2,048 -1,923 -0,706

Tuổi DN 0,152 0,039 0,065 -0,012

  -1,266 -0,525 -0,934 (-0,086)

DN xuất khẩu -0,155 -0,191* -0,175* -0,354

  (-1,271) (-1,864) (-1,780) (-1,404)

DN vốn NN -0,108 0,012 -0,061 -0,292

  (-0,388) -0,049 (-0,284) (-0,681)

DN tư nhân 0,14 -0,006 -0,083 -0,348

  -0,464 (-0,024) (-0,349) (-0,789)

Công nghệ cao 0,434*** 0,367*** 0,308*** 0,359**

  -3,534 -3,644 -3,39 -1,977

Công nghệ trung 0,321*** 0,436** 0,259*** 0,541*

  -2,642 -2,222 -2,81 -1,926

Hằng số -6,331*** -2,815*** -0,771 -1,96

  (-10,03) (-5,220) (-1,632) (-1,076)

Số quan sát 873 873 873 873

R2 0,228 0,069 0,085 0,057

F-test 12,77 4,068 4,166 4,849

nhân có lợi thế vốn nhân lực so với các DNNN, một 
tham số tương tác giữa DN tư nhân và vốn nhân 
lực được đưa thêm vào. Kết quả cho thấy các công 
ty nước ngoài với vốn nhân lực cao hơn thường 
xếp hạng cao hơn trong năng suất lao động và 
hiệu quả kỹ thuật. Sở hữu nước ngoài không còn 
có ý nghĩa về mặt thống kê trong nhiều mô hình, 
trong khi vốn nhân lực chỉ gia nhập vào mô hình 
DEA. Vế thứ nhất gợi ý là trở thành công ty nước 
ngoài chưa đủ để có hiệu quả cao hơn trung bình; 
các công ty còn cần có lao động có kỹ năng. Do 
đó, bỏ qua ảnh hưởng không đáng kể của sở hữu 

nước ngoài, trong mô hình năng suất lao động 
độ đàn hồi của sở hữu nước ngoài đạt 0,64, cao 
hơn con số có được trong mô hình cơ sở cho tất 
cả các DN. Mặt khác, ảnh hưởng của vốn nhân lực, 
khoảng 0,36 và nhỏ hơn trong mô hình cơ sở28. 
Đáng quan tâm là các DN trong nước vẫn không 
khá hơn các DNNN về mặt thống kê, kể cả khi tính 
đến vốn nhân lực. 

28    Độ đàn hồi được tính toán sử dụng mức kỹ năng trung bình 
0,19 và tỷ lệ sở hữu nước ngoài trung bình 0,54 như đã có 
trong các Bảng tương ứng tại Phụ lục Annex II cho phần này.
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Hiệu ứng lớn nhất của vốn nhân lực xảy ra trong 
mô hình DEA, trong đó độ đàn hồi thu được là 
0,3129. Tình trạng xuất khẩu lúc này gia nhập 
đáng kể trong mô hình TFP và SFA, nhưng với 
dấu âm, cho thấy là tình trạng đó giải thích tại 
sao một số DN có thứ hạng thấp: các DN xuất 
khẩu xếp hạng thấp hơn khoảng 20% về chỉ số 
TFP và hiệu quả kỹ thuật, so với các DN không 
xuất khẩu. 
Trong Bảng 3.49, tương tác giữa sở hữu và mức 

29  Ibid

độ thâm dụng vốn được phân tích. Các hệ số 
cho cả các DN tư nhân trong nước và DN vốn 
ĐTNN với mức độ thâm dụng vốn là dương và 
có ý nghĩa về mặt thống kê, cho thấy những 
công ty này hoạt động hiệu quả hơn đáng kể so 
với các DNNN, mặc dù các DNNN được trang bị 
tương đối tốt về vốn trên nhân công. Vì các hệ 
số cho sở hữu nước ngoài và trong nước có dấu 
âm đáng kể, có nghĩa là các DNNN có năng suất 
cao hơn các DN tư nhân và nước ngoài với số 
vốn thấp trên mỗi nhân công.

Bảng 3.49: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = tất cả

Các biến số độc lập Năng suất           
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Cường độ vốn 0,002 -0,382*** -0,338*** -0,006

  -0,019 (-4,099) (-4,072) (-0,033)

DN vốn NN-cường độ vốn 0,395*** 0,286** 0,288*** -0,124

  -3,681 -2,566 -3,202 (-0,439)

DN tư nhân-cường độ vốn 0,417*** 0,395*** 0,365*** 0,156

  -3,717 -3,718 -3,722 -0,85

Vốn nhân lực 2,565*** 1,695*** 1,535*** 3,101***

  -3,969 -4,726 -4,767 -3,248

Kích cỡ DN 0,0537 0,0990** 0,0726* 0,0713

  -1,001 -2,017 -1,894 -0,663

Tuổi DN 0,177 0,0558 0,0778 0,0246

  -1,409 -0,774 -1,14 -0,197

DN xuất khẩu -0,113 -0,157 -0,152 -0,266

  (-0,886) (-1,507) (-1,541) (-1,102)

DN có vốn NN -2,908*** -2,167** -2,313*** 1,358

  (-3,200) (-2,106) (-2,904) -0,571

DN tư nhân -3,462*** -3,401*** -3,204*** -1,554

  (-3,546) (-3,623) (-3,716) (-1,119)

Công nghệ cao 0,423*** 0,374*** 0,314*** 0,364*

  -3,532 -3,647 -3,453 -1,875

Công nghệ trung 0,285** 0,420** 0,248*** 0,510*

  -2,348 -2,163 -2,715 -1,82

Hằng số -3,551*** -0,441 1,575** -2,744*

  (-3,866) (-0,508) -2,06 (-1,960)

Số quan sát 873 873 873 873

R2 0,219 0,072 0,09 0,058

F-test 12,3 4,42 4,92 4,917
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Điều đáng quan tâm tiếp theo là liệu các hiệu 
ứng không tuyến tính đáng kể có thể được thu 
nạp (Bảng 3.50). Về khía cạnh này, có ba hiệu ứng 
để báo cáo. Trong khi năng suất và hiệu quả thấp 
đi khi cường độ vốn tăng lên, chúng thấp đi với 
tốc độ giảm dần. Trong khi độ đàn hồi thu được 
trong mô hình năng suất lao động, TFP và hiệu 
quả kỹ thuật SFA tương đối giống những kết quả 
trước đây (0,50, -0,02 và 0,02), trong mô hình 
DEA, ở mức 0,61, nhận được cách giải thích tích 
cực lớn cho cường độ vốn. Về mặt vốn nhân lực 

và tuổi của DN, trừ trong mô hình năng suất lao 
động nơi vốn nhân lực sau khi san phẳng không 
tham gia đáng kể, hiệu quả tăng lên cùng các chỉ 
số này nhưng ở tốc độ giảm dần. Ba hệ số đàn 
hồi cho lần lượt mô hình TFP, SFA và DEA là 0,54, 
0,46 và 0,82, cao hơn con số đã ghi nhận từ trước. 
Trong hai mô hình - TFP và SFA - tuổi của các 
công ty có giá trị đáng kể, với hệ số đàn hồi bằng 
0,03 và 0,05. Vậy, mặc dù có ý nghĩa về mặt thống 
kê, ý nghĩa về mặt kinh tế của tuổi DN không lớn. 
Đưa các tham số đã san phẳng vào làm cải thiện 

Bảng 3.50: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = tất cả

Các biến số độc lập Năng suất            
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Cường độ vốn -0,491** -0,598*** -0,631*** -4,519***

  (-1,964) (-3,216) (-3,736) (-3,062)

Cường độ vốn sq 0,053*** 0,031*** 0,035*** 0,274***

  -3,281 -2,675 -3,349 -3,16

Vốn nhân lực 4,582*** 4,606*** 3,783*** 6,439***

  -3,752 -4,544 -4,535 -3,665

Vốn nhân lực sq -3,512 -5,024*** -3,884*** -6,204***

  (-1,389) (-3,000) (-2,912) (-2,634)

Tuổi DN 0,397 0,706* 0,730** 0,963

  -0,714 -1,89 -2,105 -1,466

Tuổi DN sq -0,039 -0,129* -0,129* -0,167

  (-0,308) (-1,719) (-1,870) (-1,290)

Kích cỡ DN 0,076 0,125** 0,094** 0,137

  -1,355 -2,445 -2,447 -1,27

DN xuất khẩu -0,107 -0,185* -0,175* -0,32

  (-0,776) (-1,781) (-1,753) (-1,248)

DN có vốn NN 0,543** 0,296* 0,155 0,072

  -1,969 -1,78 -1,117 -0,152

DN tư nhân 0,198 0,019 -0,048 -0,306

  -1,003 -0,131 (-0,353) (-0,737)

Công nghệ cao 0,419*** 0,378*** 0,318*** 0,356**

  -3,613 -3,684 -3,483 -2,067

Công nghệ trung 0,257** 0,393** 0,223** 0,418

  -2,133 -2,04 -2,445 -1,508

Hằng số -3,983*** -2,084** 0,353 13,57**

  (-3,399) (-2,486) -0,47 -2,207

Số quan sát 873 873 873 873

R2 0,224 0,078 0,1 0,168

F-test 13,86 4,613 4,769 7,683
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Bảng 3.51: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = tất cả

Các biến số độc lập Năng suất            
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Cường độ vốn -1,025*** -1,042*** -1,064*** -4,943***
  (-3,118) (-3,864) (-4,493) (-3,647)

DN vốn NN-cường độ vốn 0,404*** 0,294** 0,306*** 0,109

  -3,605 -2,445 -3,325 -0,53

DN tư nhân-cường độ vốn 0,556*** 0,482*** 0,448*** 0,604***

  -4,51 -4,185 -4,402 -2,803
Vốn nhân lực 2,725 3,716*** 2,971*** 4,561**
  -1,521 -3,108 -2,785 -2,327

DN vốn NN- vốn nhân lực 3,088** 1,491* 1,228* 3,041**

  -2,129 -1,75 -1,762 -2,48

DN tư nhân-vốn nhân lực -0,664 -0,462 -0,19 -0,447

  (-0,625) (-0,501) (-0,236) (-0,432)
Tuổi DN sq -0,0421 -0,138* -0,138** -0,195
  (-0,328) (-1,788) (-1,975) (-1,556)
Cường độ vốn sq 0,0591*** 0,0372*** 0,0412*** 0,284***
  -3,276 -2,594 -3,252 -3,663
Vốn nhân lực sq -3,017 -4,798*** -3,679*** -5,840**
  (-1,112) (-2,913) (-2,719) (-2,326)
Kích cỡ DN 0,0767 0,125** 0,0931** 0,132
  -1,377 -2,447 -2,412 -1,247
Tuổi DN 0,397 0,749* 0,771** 1,107*
  -0,697 -1,958 -2,208 -1,742
DN xuất khẩu -0,144 -0,188* -0,179* -0,289
  (-1,132) (-1,825) (-1,811) (-1,159)
DN có vốn NN -3,620*** -2,592** -2,791*** -1,515
  (-3,700) (-2,449) (-3,393) (-0,898)
DN tư nhân -4,586*** -4,123*** -3,950*** -5,510***
  (-4,460) (-4,227) (-4,453) (-3,263)
Công nghệ cao 0,470*** 0,418*** 0,351*** 0,435**
  -3,989 -3,994 -3,872 -2,437
Công nghệ trung 0,302** 0,416** 0,241*** 0,459*
  -2,516 -2,141 -2,649 -1,654
Hằng số 0,638 1,446 3,810*** 16,76***
  -0,351 -1,011 -3,13 -2,857
Số quan sát 873 873 873 873
R2 0,247 0,092 0,118 0,187
F-test 11,69 4,746 5,18 6,695
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rõ rệt thống kê R-square, đặc biệt cho mô hình 
hiệu quả kỹ thuật dựa trên DEA.  
  
Đưa vào cả tham số bình phương và tương tác 
(Bảng 3.51) nói chung không thay đổi kết quả, 
trừ việc hệ số đàn hồi cho vốn nhân lực giảm 
xuống 0,32, nhỏ hơn trong mô hình cơ sở, và 
hệ số đàn hồi cho cường độ vốn nhỏ hơn một 
ít. Tuổi của DN tiếp tục có giá trị giải thích nhỏ 
cho xếp hạng hiệu quả kỹ thuật TFP và SFA. Tuy 
nhiên, đáng lưu ý là hiện nay hệ số cho tham 
số tương tác giữa sở hữu nước ngoài và vốn 
nhân lực có ý nghĩa về thống kê đối với tất cả 
các mô hình và biến số giả cho sản xuất công 
nghệ trung bình không tham gia vào mô hình 
dựa trên DEA. 

Mô hình tiếp theo ở mức hồi quy này thêm 
liên doanh vào mô hình cơ sở (Bảng 3.52). 
Đối với năng suất lao động và TFP, những kết 
quả trên đây vẫn có giá trị, tuy nhiên với liên 
doanh tham gia vào mô hình TFP. Liên doanh 
cũng tham gia vào mô hình SFA, nhưng là 
thay thế sở hữu nước ngoài, cho thấy những 
DN nước ngoài nào có hiệu quả tốt hơn các 
DNNN là những DN có liên kết lực lượng với 
các DN trong nước. Liên doanh cũng tương 
tác với mức vốn nhân lực và cường độ vốn 
nhưng không tạo ra được hệ số có ý nghĩa. 
Điều đó có nghĩa là tương quan tỷ lệ thuận 
giữa hiệu quả và dạng sở hữu liên doanh phụ 
thuộc vào mức độ vốn nhân lực và cường độ 
vốn của DN. 

Bảng 3.52: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = tất cả

Các biến số độc lập Năng suất         
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Liên doanh 0,2 0,245* 0,282** 0,182

  -0,981 -1,662 -2,268 -0,842

Cường độ vốn 0,380*** -0,079 -0,043 -0,036

  -9,868 (-1,467) (-1,411) (-0,208)

Vốn nhân lực 2,568*** 1,691*** 1,512*** 3,100***

  -3,807 -4,586 -4,585 -3,162

Kích cỡ DN 0,053 0,099** 0,072* 0,074

  -0,99 -1,988 -1,871 -0,678

Tuổi DN 0,169 0,041 0,063 0,001

  -1,282 -0,558 -0,91 -0,01

DN xuất khẩu -0,104 -0,165 -0,154 -0,315

  (-0,795) (-1,588) (-1,547) (-1,245)

DN có vốn NN 0,528** 0,303* 0,166 0,236

  -2,061 -1,767 -1,233 -0,509

DN tư nhân 0,194 0,046 -0,018 -0,246

  -1,089 -0,319 (-0,131) (-0,621)

Công nghệ cao 0,418*** 0,366*** 0,311*** 0,347*

  -3,51 -3,636 -3,4 -1,869

Công nghệ trung 0,284** 0,421** 0,249*** 0,513*

  -2,323 -2,165 -2,709 -1,821

Hằng số -6,853*** -3,059*** -0,967** -2,412

  (-9,859) (-6,330) (-2,232) (-1,361)

Số quan sát 873 873 873 873

R2 0,215 0,067 0,084 0,053

F-test 14,2 4,181 4,368 5,3
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Bảng 3.53: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = các DN nước ngoài

Các biến số độc lập Năng suất            
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Cường độ vốn 0,330*** -0,135 -0,080** -0,221
  -6,642 (-1,630) (-2,081) (-0,822)
Vốn nhân lực 3,840*** 2,431*** 1,990*** 4,697***
  -3,563 -4,42 -4,304 -2,911
Kích cỡ DN -0,022 0,067 0,032 0,073
  (-0,280) -1,07 -0,674 -0,435
Tuổi DN 0,715** 0,355*** 0,374*** 0,277
  -2,446 -3,161 -3,567 -1,01
DN xuất khẩu -0,086 -0,165 -0,153 -0,723
  (-0,405) (-0,911) (-0,896) (-1,048)
Bắc 0,31 0,205 0,06 0,239
  -1,542 -1,398 -0,652 -0,922
Công nghệ cao 0,500*** 0,367*** 0,282** 0,464*
  -2,638 -2,654 -2,414 -1,73
Công nghệ trung 0,229 0,474 0,218* 0,735*
  -1,421 -1,565 -1,927 -1,75
Hằng số -7,061*** -3,015*** -0,952* -1,188
  (-8,276) (-4,822) (-1,784) (-0,413)
Số quan sát 514 514 514 514
R2 0,264 0,082 0,118 0,072
F-test 10,24 5,121 6,199 3,993

Bộ những mô hình tiếp theo chỉ tập trung vào 
các công ty nước ngoài để tìm ra liệu xuất xứ 
và dạng nhà đầu tư có ý nghĩa cho việc sắp xếp 
kết quả như trên. ở đây, chỉ thể hiện các kết quả 
đáng quan tâm về mặt thống kê. 

Trong Bảng 3.53 có thể nhìn thấy rằng, trong 
các công ty nước ngoài, năng suất lao động 
tăng lên cùng với cường độ vốn và vốn nhân 
lực. Một cách ngẫu nhiên, mức thâm dụng 
lao động có hệ số tương đương với mức một 
phần ba, hay được thừa nhận trong tài liệu về 
năng suất. ở mức gần 0,8, tác động của vốn 
nhân lực mạnh hơn hai lần. Hơn nữa, các DN 
lâu năm có năng suất cao hơn những doanh 
nghiệp sản xuất công nghệ cao. Tuy nhiên, 
việc các công ty đến từ các nước đã công 
nghiệp hóa hay nước đang phát triển không 
có ý nghĩa trong thứ tự xếp hạng, một kết quả 
mà đúng với mọi mô hình, kể cả những thử 
nghiệm cho hiệu ứng tương tác. Mô hình SFA 
cũng cho thấy những kết quả tương tự, trong 
khi đối với mô hình TFP, cường độ vốn lại 
không tham gia vào mô hình. Hơn nữa, trong 
mô hình DEA các hệ số cho mức thâm dụng 

lao động cũng như tuổi của DN không có ý 
nghĩa về mặt thống kê. 

Về dạng của nhà đầu tư (Bảng 3.54), kết quả nhắc 
lại những gì đã có khi đưa các nước đã phát triển 
vào, có nghĩa là, hệ số cho công ty xuyên quốc gia 
không có ý nghĩa về mặt thống kê. Tuy nhiên, khi 
tương tác công ty xuyên quốc gia với cường độ 
vốn (Bảng 3.55) có thể thấy những công ty xuyên 
quốc gia có vốn vật chất lớn vận hành hiệu quả 
hơn các DN nước ngoài đơn lẻ (DN doanh nhân 
nước ngoài), trong khi nếu không có vốn vật chất 
thì tình huống đảo ngược lại. Đây chỉ là trường 
hợp với mô hình năng suất lao động; đối với tất 
cả các mô hình khác những hệ số cho tham số 
tương tác và công ty xuyên quốc gia không có 
ý nghĩa về mặt thống kê. Bổ sung các tham số 
bình phương cho cường độ vốn, vốn nhân lực và 
tuổi của DN sẽ củng cố kết quả này, với tham số 
bình phương mức thâm dụng lao động tham gia 
tất cả các mô hình và riêng với vốn nhân lực chỉ 
tham gia mô hình TFP (Bảng 3.56). Đáng quan 
tâm là về hiệu quả kỹ thuật mô hình SFA, các DN 
nước ngoài đơn lẻ cũng có sức cạnh tranh hơn 
các công ty xuyên quốc gia ở cường độ vốn thấp, 
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Bảng 3.54: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = các DN nước ngoài

Các biến số độc lập Năng suất lao 
động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Cường độ vốn 0,337*** -0,13 -0,079** -0,215

  -6,849 (-1,606) (-2,061) (-0,808)

Vốn nhân lực 3,747*** 2,357*** 1,974*** 4,623***

  -3,569 -4,325 -4,25 -2,762

Kích cỡ DN -0,018 0,074 0,032 0,077

  (-0,221) -1,138 -0,681 -0,505

Tuổi DN 0,699** 0,331*** 0,373*** 0,263

  -2,407 -2,96 -3,62 -1,077

DN xuất khẩu -0,055 -0,133 -0,149 -0,698

  (-0,253) (-0,726) (-0,880) (-1,083)

Cty xuyên quốc gia 0,181 0,053 0,046 0,13

  -1,036 -0,485 -0,473 -0,592

Công nghệ cao 0,510*** 0,382*** 0,283** 0,474*

  -2,665 -2,689 -2,419 -1,651

Công nghệ trung 0,227 0,481 0,216* 0,734*

  -1,394 -1,571 -1,905 -1,673

Hằng số -7,064*** -2,986*** -0,958* -1,186

  (-8,132) (-4,719) (-1,789) (-0,404)

Số quan sát 514 514 514 514

R2 0,259 0,079 0,117 0,07

F-test 10,54 5,223 6,396 4,172

trong khi ở cường độ vốn cao thì quan hệ bị đảo 
ngược lại. 

Hiệu quả NăNG SuấT THeo TỉNH Và 
Vị Trí KHu CôNG NGHiệp

Nâng cao hiệu quả năng suất là mục tiêu chung 
của những người ra chính sách. Tuy nhiên, không 
dễ để biết làm như thế nào; có nghĩa là những 
chính sách nào đem lại hiệu quả và những chính 
sách nào không? Việt Nam tự mình gần như là 
một thử nghiệm “tự nhiên” để thí nghiệm tác 
động của các khu công nghiệp lên năng suất bởi 
vì số liệu cho phép so sánh DN nằm trong và nằm 
ngoài khu CN. Nếu thành lập các khu CN được 
coi là chính sách đáng hoan nghênh, phải thấy 
sự khác biệt đáng kể trong hiệu quả giữa các DN 
nằm trong và ngoài khu CN. Tất nhiên, về tiềm 
năng, các khu CN có đủ các yếu tố giải thích cho 

hiệu quả tốt mà bên ngoài không có. Những yếu 
tố đó bao gồm hạ tầng, như năng lượng và nước 
sạch, đất rẻ, và khả năng là tiếp cận tài chính và 
các yếu tố sản xuất. Những yếu tố sau có tầm 
quan trọng bởi vì có nghĩa là các khu CN có xu 
hướng tạo ra hiệu ứng kết khối.

Bảng 3.57 thêm một biến số giả đại diện cho 
khu CN và thấy là các DN nằm trong khu CN 
thực ra có hiệu quả cao hơn về TFP và hiệu quả 
kỹ thuật trong mô hình SFA, với tác động không 
đáng kể cho năng suất lao động và hiệu quả kỹ 
thuật trong mô hình DEA. Giá trị của các hệ số 
đáng kể - 0,16 đến 0,25 - có ý nghĩa về mặt kinh 
tế, chỉ ra lợi thế đáng kể về vị trí. Tuy nhiên, hệ số 
đáng kể cho sở hữu nước ngoài trong mô hình 
hồi quy TFP bị mất. Điều đó có thể có nghĩa là 
biến số cho sở hữu nước ngoài đã bao gồm cả 
các điểm lợi thế trong khu CN mà các DN nước 
ngoài được hưởng. Nói cách khác, việc đưa vào 
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biến số giả cho khu CN đã chứng tỏ  cho sự hiểu 
biết về sự khác biệt thừa kế giữa DN nước ngoài 
và DN tư nhân, chứ không phải là các DN nước 
ngoài có tiếp cận đến hạ tầng chất lượng tốt, an 
ninh tốt, v.v.   

Vấn đề tiếp theo là liệu có sự khác biệt, một 
mặt là giữa DN vốn ĐTNN, DN tư nhân và DNNN 
hoạt động trong các khu CN, mặt khác là với 
tất cả các DN trong nước vận hành ngoài các 
khu vực đó (Bảng 3.58). Lý do để thu gom tất 
cả DN tư nhân, bất kể tình trạng sở hữu là vì 
chỉ có một DNNN nằm trong khu CN. Quan sát 
đầu tiên là các DN nước ngoài hoạt động trong 
khu CN không hiệu quả hơn các DN tư nhân, 
về mặt thống kê. Thứ nhì là, hệ số cho khu CN 
cũng không có ý nghĩa. Kết quả này cho thấy 

các kết quả trước được nâng lên nhờ các DN 
nước ngoài nằm trong các khu CN đó. Nói một 
cách khác, các DN tư nhân có vẻ không có khả 
năng tận dụng lợi thế về khu CN. Tức là chính 
sách công nghiệp này có tác dụng mạnh đối với 
những công ty đã sẵn sàng tận dụng lợi thế của 
những tài sản do khu công nghiệp cung cấp. Sự 
bố trí sẵn sàng này có thể được giải thích nhờ sự 
hỗ trợ của công ty mẹ. Thêm vào đó, nếu công 
ty nước ngoài có khả năng vận hành ở mức độ 
phức tạp công nghệ cao hơn chỉ khi các điều 
kiện tại chỗ có thể so sánh với điều kiện của 
nước xuất xứ - một thứ mà các khu CN có thể 
cung cấp - sẽ cần thời gian dài để giải thích kết 
quả kết hợp của Bảng 3.57 và 3.58. Bảng 3.59 
trình bày kết quả khi tính đến các tham số bình 
phương với lưu ý là các khu CN có thể tạo ra 

Bảng 3.55: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = các DN nước ngoài

Các biến số độc lập Năng suất            
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Cường độ vốn 0,178* -0,194** -0,163** -0,245

  -1,788 (-2,523) (-2,310) (-0,885)

Vốn nhân lực 3,787*** 2,373*** 1,996*** 4,631***

  -3,566 -4,353 -4,249 -2,812

Kích cỡ DN -0,017 0,074 0,032 0,078

  (-0,217) -1,143 -0,688 -0,507

Tuổi DN 0,705** 0,334*** 0,376*** 0,264

  -2,422 -2,974 -3,659 -1,046

DN xuất khẩu -0,073 -0,14 -0,159 -0,701

  (-0,342) (-0,760) (-0,938) (-1,060)

Cty xuyên quốc gia -1,635* -0,676 -0,913 -0,212

  (-1,744) (-0,730) (-1,384) (-0,062)

Cường độ vốn Cty 
xuyên QG

0,208* 0,083 0,11 0,0391

  -1,805 -0,816 -1,459 -0,104

Công nghệ cao 0,518*** 0,385*** 0,287** 0,475*

  -2,689 -2,735 -2,46 -1,666

Công nghệ trung 0,235 0,484 0,220* 0,736*

  -1,443 -1,59 -1,938 -1,675

Hằng số -5,706*** -2,441*** -0,241 -0,93

  (-6,623) (-3,204) (-0,341) (-0,272)

Số quan sát 514 514 514 514

R2 0,264 0,08 0,121 0,07

F-test 9,396 4,955 5,878 4,369
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Bảng 3.56: Phân tích hồi quy năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = các DN nước ngoài

Các biến số độc lập Năng suất lao 
động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Cường độ vốn -1,033** -1,004*** -1,069*** -6,738***

  (-2,365) (-2,984) (-3,554) (-5,100)

Cường độ vốn sq 0,073*** 0,047** 0,054*** 0,388***

  -2,902 -2,399 -3,047 -5,08

Vốn nhân lực 4,021** 4,599*** 3,616*** 6,289***

  -2,221 -3,263 -3,285 -2,795

Vốn nhân lực sq -1,085 -3,990* -2,965 -4,047

  (-0,285) (-1,804) (-1,641) (-1,258)

Tuổi DN -2,002 1,073 0,914* 1,211

  (-0,743) -1,496 -1,803 -1,063

Tuổi DN sq 0,639 -0,164 -0,116 -0,153

  -0,938 (-0,985) (-1,054) (-0,592)

Kích cỡ DN -0,009 0,097 0,051 0,138

  (-0,108) -1,422 -1,083 -0,99

DN xuất khẩu -0,076 -0,158 -0,179 -0,864

  (-0,346) (-0,858) (-1,068) (-1,290)

Cty xuyên quốc gia -2,090** -0,992 -1,256* -2,541

  (-2,243) (-1,051) (-1,924) (-1,016)

Cty xuyên quốc gia* 
Cường độ vốn

0,257** 0,115 0,145* 0,278

  -2,222 -1,107 -1,944 -1,012

Công nghệ cao 0,526*** 0,375*** 0,277** 0,401

  -2,663 -2,71 -2,408 -1,462

Công nghệ trung 0,243 0,443 0,183 0,566

  -1,568 -1,496 -1,635 -1,344

Hằng số 1,842 -0,153 2,690** 23,88***

  -0,482 (-0,0873) -1,973 -4,009

Số quan sát 514 514 514 514

R2 0,292 0,092 0,149 0,26

F-test 10,28 5,051 5,785 6,217
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biến thiên phi tuyến tính. Tuy nhiên, điều này 
không xảy ra và tính can thiệp trước đây vẫn áp 
dụng được, ngoại trừ sở hữu nước ngoài trong 
mô hình năng suất lao động, mà không còn ý 
nghĩa về mặt thống kê. 

Chính sách khu CN cũng được thử nghiệm với 
các công ty nước ngoài. Những kết quả trước 
cho thấy xuất xứ và dạng nhà đầu tư nước ngoài 
không quan trọng trong so sánh hiệu quả DN. 
Bây giờ vấn đề được thử nghiệm xem có sự khác 
biệt về mặt này khi một số nhà đầu tư nước ngoài 
nằm trong khu CN còn số khác nằm ngoài (Bảng 
3.60). Tuy vậy, khi khu CN tương tác với xuất xứ 
nước phát triển và các công ty xuyên quốc gia, hệ 

số tương ứng của chúng không đáng kể về mặt 
thống kê và do đó kết luận trước đây không đổi. 
Do đó, tác động của chính sách khu CN không 
khác nhau trong các nhóm nhỏ của các công ty 
nước ngoài. 

TóM TắT

Phần này đã phân tích năng suất và hiệu quả hoạt 
động tương đối giữa các nhóm DN, ngành và 
tỉnh ở Việt Nam với mục đích phát hiện ra những 
hình thái mà có thể giúp những người tham 
gia khuyến khích đầu tư và lập chính sách tăng 
cường hiệu quả của FDI lên nền kinh tế Việt Nam 

Bảng 3.57: Thử nghiệm chính sách công nghiệp lên năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = tất 
cả

Các biến số độc lập Năng suất             
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Khu công nghiệp 0,115 0,252* 0,160* 0,25

  -0,79 -1,756 -1,76 -1,261

Cường độ vốn 0,376*** -0,09 -0,05 -0,047

  -9,423 (-1,563) (-1,631) (-0,265)

Vốn nhân lực 2,666*** 1,849*** 1,650*** 3,238***

  -4,241 -5,015 -5,062 -3,473

Kích cỡ DN 0,054 0,101** 0,074* 0,075

  -1,005 -2,017 -1,906 -0,689

Tuổi DN 0,188 0,075 0,09 0,034

  -1,535 -1,025 -1,293 -0,236

DN xuất khẩu -0,111 -0,177* -0,164 -0,326

  (-0,838) (-1,698) (-1,645) (-1,287)

DN vốn NN 0,516* 0,241 0,151 0,162

  -1,909 -1,571 -1,088 -0,357

DN tư nhân 0,202 0,053 -0,007 -0,241

  -1,141 -0,372 (-0,052) (-0,611)

Công nghệ cao 0,390*** 0,313*** 0,271*** 0,297*

  -3,011 -3,178 -2,936 -1,668

Công nghệ trung 0,276** 0,405** 0,237*** 0,498*

  -2,295 -2,135 -2,584 -1,807

Hằng số -6,871*** -3,060*** -0,992** -2,401

  (-9,980) (-6,210) (-2,296) (-1,348)

Số quan sát 873 873 873 873

R2 0,215 0,07 0,084 0,055

F-test 13,53 3,957 4,184 5,127
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Bảng 3.58: Thử nghiệm chính sách công nghiệp về năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = tất cả

Các biến số độc lập Năng suất             
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Khu công nghiệp 0,483 0,395 0,398 0,433

  -1,351 -1,197 -1,239 -1,173

DN vốn NN-khu CN -0,405 -0,158 -0,263 -0,202

  (-1,016) (-0,434) (-0,798) (-0,466)

Cường độ vốn 0,377*** -0,0895 -0,049 -0,0461

  -9,403 (-1,548) (-1,611) (-0,262)

Vốn nhân lực 2,681*** 1,855*** 1,660*** 3,246***

  -4,236 -5,037 -5,086 -3,462

Kích cỡ DN 0,054 0,101** 0,0737* 0,0748

  -0,996 -2,009 -1,899 -0,687

Tuổi DN 0,193 0,0768 0,0932 0,0351

  -1,556 -1,05 -1,338 -0,254

DN xuất khẩu -0,114 -0,179* -0,166* -0,327

  (-0,869) (-1,709) (-1,665) (-1,294)

DN có vốn NN 0,548* 0,253* 0,172 0,178

  -1,947 -1,663 -1,225 -0,388

DN tư nhân 0,195 0,0505 -0,0118 -0,245

  -1,1 -0,349 (-0,0873) (-0,620)

Công nghệ cao 0,393*** 0,314*** 0,274*** 0,299*

  -3,026 -3,203 -2,968 -1,685

Công nghệ trung 0,274** 0,405** 0,236** 0,497*

  -2,276 -2,125 -2,571 -1,799

Hằng số -6,899*** -3,071*** -1,010** -2,415

  (-9,911) (-6,192) (-2,338) (-1,351)

Số quan sát 873 873 873 873

R2 0,215 0,07 0,085 0,055

F-test 12,85 3,805 4,003 4,867

và kinh tế tư nhân. Bắt đầu với các tỉnh và ngành, 
đã phát hiện ra sự khác biệt lớn trong hiệu quả 
trung bình của các DN. Các tỉnh Vĩnh Phúc và TP 
HCM nổi lên vì có nhiều DN hiệu quả cao, trong 
khi những tỉnh Đà Nẵng và Bắc Ninh lại có DN 
hiệu quả thấp. Tuy nhiên, vì phân tích dựa trên 
số quan sát khác nhau rất nhiều giữa các tỉnh và 
không tính đến những sự khác biệt như sở hữu, 
ngành và vị trí, sự so sánh này phải công nhận là 
còn yếu. Ví dụ, xem xét kỹ hơn tỉnh có hiệu quả 
cao nhất là Vĩnh Phúc cho thấy một tỷ lệ lớn các 
DN lấy mẫu trong tỉnh này là các DN nước ngoài 
có hiệu quả cao và phần lớn nằm trong một khu 

công nghiệp. Do đó không dễ đưa ra các kết luận 
cho thiết lập chính sách trên cơ sở mẫu khảo sát 
này. Điều rõ ràng hơn là các DN hoạt động trong 
ngành chế tạo công nghệ trung bình và cao cần 
được nhắm tới nếu chúng ta muốn nâng năng 
suất và hiệu quả kỹ thuật chung của nền kinh 
tế Việt Nam. Nhưng sự tập trung này cũng phải 
đi kèm với cảnh báo vì điều đó có ý nghĩa trong 
biến đổi nội bộ nhóm.

Ví dụ, hai ngành, sản xuất máy tính, điện tử và sản 
phẩm quang học và sản xuất thiết bị điện, được 
coi là ngành công nghệ cao mặc dù đó là sản xuất 
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Bảng 3.59: Thử nghiệm chính sách công nghiệp về năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = tất cả

Các biến số độc lập Năng suất             
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Khu công nghiệp 0,533 0,417 0,42 0,653

  -1,433 -1,232 -1,293 -1,557

DN vốn NN-khu CN -0,482 -0,204 -0,306 -0,515

  (-1,159) (-0,548) (-0,919) (-1,043)

Tuổi DN sq -0,0355 -0,128* -0,127* -0,163

  (-0,275) (-1,692) (-1,835) (-1,250)

Cường độ vốn sq 0,0534*** 0,0303*** 0,0353*** 0,275***

  -3,226 -2,667 -3,366 -3,142

Vốn nhân lực sq -3,518 -4,867*** -3,819*** -6,140**

  (-1,433) (-2,998) (-2,888) (-2,579)

Cường độ vốn -0,503** -0,602*** -0,638*** -4,532***

  (-1,973) (-3,295) (-3,790) (-3,055)

Vốn nhân lực 4,634*** 4,601*** 3,805*** 6,483***

  -3,861 -4,62 -4,598 -3,65

Kích cỡ DN 0,076 0,124** 0,0935** 0,136

  -1,349 -2,421 -2,411 -1,255

Tuổi DN 0,394 0,725* 0,736** 0,969

  -0,694 -1,914 -2,117 -1,453

DN xuất khẩu -0,114 -0,194* -0,181* -0,33

  (-0,818) (-1,850) (-1,809) (-1,277)

DN vốn NN 0,541* 0,211 0,118 0,0341

  -1,676 -1,339 -0,808 -0,0702

DN tư nhân 0,189 0,0116 -0,0552 -0,317

  -0,956 -0,0797 (-0,402) (-0,762)

Công nghệ cao 0,407*** 0,340*** 0,296*** 0,329**

  -3,291 -3,445 -3,216 -2,028

Công nghệ trung 0,250** 0,382** 0,215** 0,408

  -2,099 -2,024 -2,361 -1,497

Hằng số -3,944*** -2,059** 0,382 13,62**

  (-3,327) (-2,477) -0,508 -2,206

Số quan sát 873 873 873 873

R2 0,226 0,082 0,104 0,17

F-test 12,75 4,341 4,462 7,559

lắp ráp thâm dụng lao động trong bối cảnh Việt 
Nam và do đó nằm dưới danh sách hiệu quả trung 
bình và hiệu quả kỹ thuật. Do đó, không phải tất 
cả các DN trong lĩnh vực công nghệ trung bình và 
cao là những DN hiệu quả nhất.

Một khám phá chung hơn là tầm quan trọng 
của việc tập trung vào các DN với cường độ vốn 
cao và nhiều vốn nhân lực. Cường độ vốn cao 
đặc biệt quan trọng đối với các DN đang tìm 
cách giảm khoảng cách tới các DN vận hành 
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hiệu quả nhất về năng suất lao động. Hơn nữa, 
sự kết hợp giữa sở hữu nước ngoài và cường 
độ vốn cao giúp các công ty nước ngoài có 
năng suất và hiệu quả kỹ thuật cao hơn những 
đối thủ của họ. Tầm quan trọng của đầu tư vào 
vốn nhân lực trở nên đặc biệt rõ khi chúng ta 
cố gắng dùng phân tích hồi quy để giải thích 
năng suất và hiệu quả tương đối của các DN. 
Trong các biến số sử dụng trong mô hình, mức 
vốn nhân lực của DN là biến số mạnh hơn hẳn 
những biến khác trong việc liên hệ với hiệu 
quả, gần như không phụ thuộc vào chủng loại 
mô hình. Từ đó, một kết luận đầu tiên cho chính 
sách chung là để thu hẹp khoảng cách với các 
DN vốn ĐTNN, các DN tư nhân cần trước hết 
đầu tư vào vốn nhân lực vì đó là cách giải thích 
chính cho sự khác biệt trong năng suất và hiệu 
quả kỹ thuật tương đối. Đầu tư vào vốn nhân 
lực luôn tạo ra lợi thế, bất kể sự khác biệt về 
ngành, tỉnh, cường độ vốn, v.v.

Một khám phá ngạc nhiên trong phân tích mô 
tả ban đầu là sự khác biệt nhỏ trong hiệu quả 
giữa các DN vốn ĐTNN, DN tư nhân trong nước 
và DNNN. Đối với một số cách đo, và ngược với 
những niềm tin từ trước, các DNNN có vẻ như có 
năng suất và hiệu quả kỹ thuật tương đối cao 
nhất. Tuy nhiên, điểm yếu của phân tích mô tả 
là sự liên hệ quan sát được giữa hai biến số có 
thể do biến số thứ ba, thứ tư, hay thứ năm, v.v., 
có liên hệ chặt với cả hai biến ban đầu và tạo ra 
mối liên hệ giả của hai biến ban đầu. Phân tích 
hồi quy cho thấy đó là cách giải thích cho sự khác 
biệt nhỏ đến mức không mong đợi trong hiệu 
quả giữa các nhóm có hình thức sở hữu khác 
nhau. Khi mối quan hệ giữa sở hữu và hiệu quả 
được cách ly khỏi những yếu tố mà có thể cùng 
tác động lên hai biến số này, các DN vốn ĐTNN 
cho thấy hoạt động có hiệu quả hơn một cách 
đáng kể so với cả DN tư nhân và DNNN, đặc biệt 
là về năng suất lao động tương đối và TFP. Hơn 

Bảng 3.60: Thử nghiệm chính sách công nghiệp về năng suất và hiệu quả kỹ thuật, mẫu khảo sát = công 
ty nước ngoài

Các biến số độc lập Năng suất              
lao động

Năng suất yếu 
tố tổng hợp SFA DEA

Khu công nghiệp 0,127 0,289* 0,183* 0,301

  -0,806 -1,727 -1,955 -1,356

Cường độ vốn 0,331*** -0,149* -0,091** -0,234

  -6,558 (-1,695) (-2,390) (-0,863)

Vốn nhân lực 3,762*** 2,459*** 2,037*** 4,716***

  -3,695 -4,37 -4,342 -2,892

Kích cỡ DN -0,008 0,077 0,035 0,085

  (-0,101) -1,144 -0,721 -0,521

Tuổi DN 0,688*** 0,375*** 0,398*** 0,293

  -2,675 -3,375 -3,83 -1,114

DN xuất khẩu -0,02 -0,116 -0,136 -0,667

  (-0,089) (-0,620) (-0,807) (-1,014)

Công nghệ cao 0,500** 0,317** 0,243** 0,414

  -2,26 -2,357 -2,05 -1,615

Công nghệ trung 0,239 0,465 0,208* 0,727*

  -1,514 -1,554 -1,848 -1,738

Hằng số -6,993*** -2,990*** -0,955* -1,155

  (-8,436) (-4,670) (-1,781) (-0,399)

Số quan sát 514 514 514 514

R2 0,259 0,086 0,124 0,073

F-test 10,4 5,281 6,47 4,094
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nữa, hiệu quả tương đối của các DN vốn ĐTNN 
được tăng mạnh hơn nếu họ có vốn nhân lực cao 
và cường độ vốn cao.

Việc DN là công ty xuyên quốc gia hay DN nước 
ngoài đơn lẻ và xuất xứ từ nước đã phát triển 
hay đang phát triển không có ý nghĩa nhiều. Do 
đó, gợi ý thứ hai về chính sách là chính sách nên 
tìm cách nâng cao tỷ lệ các DN nước ngoài có 
cường độ vốn cao cùng với mức vốn vật chất và 
nhân lực cao để thay đổi thành phần các DN ở 
Việt Nam theo hướng có lợi cho các công ty có 
năng suất và hiệu quả kỹ thuật cao hơn30. Một 
yếu tố có nhiều ý nghĩa và có thể kết nối với kết 
luận chính sách thứ hai là liệu DN có phải là liên 
doanh hay không. Phân tích ảnh hưởng của sở 
hữu dạng liên doanh lên hiệu quả cho thấy là 
các DN nước ngoài quyết định kết hợp sức mạnh 
với DN Việt Nam có TFP và hiệu quả kỹ thuật cao 
hơn. Do đó điều quan trọng là không chỉ hấp dẫn 
nhiều DN có vốn DDTNN vào Việt Nam mà còn là 
khuyến khích nhiều DN nước ngoài thiết lập liên 
doanh với các DN trong nước. Kết quả cho thấy 
liên doanh với vốn vật chất và vốn nhân lực cao 
là những DN có hiệu quả cao tuyệt đối và có thể 
tạo thành một chính sách đầu tư tập trung hơn. 

yếu tố quan trọng thứ ba được xác định trong 
phân tích là lợi thế tiềm năng của việc hoạt động 
trong một khu CN. Những lợi thế tiềm năng này 
bao gồm hạ tầng tốt, như điện và nước sạch, 
đất được trợ giá, và hiệu ứng liên kết nhóm dưới 
dạng tiếp cận tài chính và các yếu tố sản xuất dễ 
hơn. Kết quả cho thấy những lợi thế đó là quan 
trọng đối với hiệu quả năng suất và hiệu quả kỹ 
thuật của các DN ở Việt Nam. Có vẻ điều này đặc 
biệt quan trọng đối với TFP tương đối và hiệu 
quả kỹ thuật của các DN nhưng không nhất thiết 
đối với năng suất lao động tương đối. Đáng quan 
tâm là về chỉ số TFP và hiệu quả kỹ thuật không 
còn sự khác biệt đáng kể trong hiệu quả giữa các 
DN vốn ĐTNN, DN tư nhân và DNNN một khi vấn 
đề khu công nghiệp được đưa vào xem xét. Tuy 

30    Tuy nhiên, đề xuất chính sách này đi cùng ít nhất một cảnh 
báo. Điều đã được phân tích ở đây chỉ là ảnh hưởng của thành 
phần của FDI, nghĩa là cái gì là ảnh hưởng trực tiếp lên năng 
suất tương đối và hiệu quả kỹ thuật tạo ra thay đổi thành phần 
của các DN ở Việt Nam theo hướng có lợi cho các DN đã xác 
định? Điều đã bị bỏ qua là hiệu ứng tiềm năng của việc đưa 
các DN đó vào mô hình lên năng suất tương đối và hiệu quả kỹ 
thuật của các DN tư nhân đã có mặt trên thị trường. Hiệu ứng 
lan tỏa đó có thể tích cực và có thể tiêu cực và cần phải được 
nghiên cứu nếu cần đánh giá hiệu ứng ròng của FDI. Hiệu ứng 
lan tỏa của FDI được thảo luận ở Chương 4.2.

nhiên, về năng suất lao động, các DN vốn ĐTNN 
vẫn là những DN có năng suất cao nhất. Nhưng 
phân tích cũng cho thấy các DN trong nước cũng 
có lợi từ việc hoạt động trong khu CN và không 
có sự khác biệt giữa DN tư nhân và DN có vốn 
DDTNN. Kết quả có vẻ như cho thấy các DN nước 
ngoài có thể không nhất thiết là có năng suất lao 
động cao hơn vì vận hành trong khu CN nhưng 
chắc chắn là vận hành ở mức thang hiệu quả 
hơn. Vận hành trong khu CN có vẻ chuyển thành 
sự khác biệt về năng suất và hiệu quả kỹ thuật và 
điều này có tác động tới hiệu quả công nghiệp ở 
cấp tỉnh. 
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Phụ lục kỹ thuật I:  Mô tả mẫu nhỏ
Các tỉnh N %

Hà Nội 161 16,1

Vĩnh Phúc 13 1,3

Bắc Ninh 16 1,6

Hải Phòng 71 7,1

Đà Nẵng 25 2,5

Bình Dương 264 26,4

Đồng Nai 150 15

Bà Rịa Vũng Tàu 20 2

TPHCM 281 28,1

Tổng 1001 100

Liên doanh hay không LD N %
Không LD 938 93.7
LD 63 6.3
Tổng 1001 100
     
Cường độ vốn N %
Thấp 251 25.1
Thấp-trung bình 250 25
Trung bình-cao 250 25
Cao 250 25
Tổng 1001 100
     
Phân loại theo công nghệ 
ngành chế tạo N %

Công nghệ cao 294 29.4
Công nghệ trung bình 230 23
Công nghệ thấp 477 47.7
Tổng 1001 100

Ngành N %
Sản xuất thực phẩm 51 5,1
Đồ uống 19 1,9
Sản phẩm thuốc lá 3 0,3
Dệt 66 6,6
May 80 8
Da và các sản phẩm liên quan 46 4,6
Gỗ và sản phẩm gỗ và bấc, trừ nội 
thất

39 3,9

Giấy và sản phẩm giấy 56 5,6
In và sao chép các bản ghi 29 2,9
Than cốc và các sản phẩm lọc 
dầu

1 0,1

Hóa chất và các sản phẩm hóa chất 34 3,4
Dược phẩm, hóa chất y tế và sản 
phẩm thực vật

30 3

Sản phẩm cao su và nhựa 75 7,5
Các sản phẩm khoáng phi kim khác 50 5
Các kim loại cơ bản 18 1,8
Sản phẩm kim loại, trừ máy móc 
và thiết bị

86 8,6

Máy tính, điện tử và sản phẩm 
quang học

41 4,1

Thiết bị điện tử 46 4,6
Máy móc và thiết bị 39 3,9
Xe có động cơ; rơ mooc và bán 
rơ mooc

26 2,6

Các thiết bị vận tải khác 49 4,9
Đồ nội thất 72 7,2
Các sản phẩm chế tạo khác 45 4,5
Tổng 1001 100

Sở hữu N %
DN tư nhân 356 35.6
DN có vốn ĐTNN 541 54
DN Nhà nước 104 10.4
Tổng 1001 100
     
Xuất khẩu không xuất 
khẩu N %

Không xuất khẩu 181 20.7
Xuất khẩu 692 79.3
Tổng 873 100
     
Tuổi N %
0-5 năm 136 13.6
6-10 năm 358 35.8
11-20 năm 369 36.9
21+ năm 138 13.8
Tổng 1001 100
     
Quy mô N %
Nhỏ 300 30
Trung bình 213 21.3
To 488 48.8
Tổng 1001 100
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Kiểu công ty N %
Công ty xuyên quốc gia 366 67,7
Công ty doanh nhân nước 
ngoài

175 32,3

Tổng 541 100
     
Mức kỹ năng (Trắng/           
(Trắng + xanh) N %

Thấp 754 75,3
Thấp - Trung 209 20,9
Trung - Cao 35 3,5
Cao 3 0,3
Tổng 1001 100
     
Xuất xứ nhà đầu tư N %
Nam 177 44,1
Bắc 224 55,9
Tổng 401 100
     
Nằm trong khu CN N %
Không 686 68,5
Có 315 31,5
Tổng 1001 100



131Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011

Phụ lục kỹ thuật II:                                              
Các nhận xét kỹ thuật
NHữNG CáCH Tiếp CậN TroNG Xếp 
HạNG So SáNH

So sánh hiệu quả doanh nghiệp có thể được tiến 
hành theo những cách khác nhau. Trong mục 
này, tiêu điểm được hướng vào hiệu quả năng 
suất, nhưng không phải là vào, ví dụ như, lợi 
nhuận hay doanh thu. Thậm chí trong lĩnh vực 
nhỏ này vẫn có mấy cách tiếp cận, và trong một 
số trường hợp chúng dẫn đến kết luận không 
nhất quán. Những khác biệt giữa các cách tiếp 
cận thường là sâu hơn nhận định ban đầu, và 
người phân tích cần nhận thức được hiệu quả 
hoạt động nào mình cần đo đạc. Ví dụ, so sánh 
năng suất lao động và năng suất yếu tố tổng 
hợp (TFP) có nội dung rất khác nhau, với khái 
niệm sau gần hơn với khái niệm của công nghệ. 
Cả hai cách tiếp cận đều được sử dụng trong 
báo cáo này. Khái niệm liên quan đến năng suất 
ở đây là hiệu quả, cụ thể là hiệu quả kỹ thuật 
(TE)31. Có nhiều tài liệu về tiến bộ của những 
phương pháp luận cũng như áp dụng thực 
tiễn, dẫn tới hai phương pháp tiếp cận để đánh 
giá hiệu quả kỹ thuật: phân tích giới hạn ngẫu 
nhiên (SFA)32 và Phân tích bao dữ liệu (DEA)33, 
trong khi phương pháp thứ nhất là có thông số 
và phương pháp thứ hai là phi thông số. Cả hai 
phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm 
của mình, và những điểm này sẽ được thảo luận 
chi tiết hơn dưới đây34.
 

Xếp HạNG THeo NăNG SuấT ĐơN GiảN
Chỉ số đo năng suất đơn giản nhất, nhưng không 
phải lúc nào cũng ít giá trị nhất, là năng suất 
lao động, có nghĩa là, số đo của sản phẩm đầu 
ra chia cho số nhân công tham gia sản xuất ra 
đầu ra đó. Đó là chỉ số đo hiệu quả mà về mặt lý 
thuyết, liên quan đến các chỉ số quan trọng như 
hình thành lương và lạm phát. Việc xếp hạng có 

31   Xem, ví dụ như, Farrell (1957).

32   Xem, ví dụ như, Aigner, Lovell and Schmidt (1977).

33   Xem, ví dụ như, Charnes, Cooper and Rhodes (1978).

34    Chỉ có các cách tiếp cận sử dụng trong chương này được thảo 
luận.

nghĩa là năng suất lao động của DN được thể 
hiện tương đối với DN có năng suất cao nhất, và 
do đó được tính bằng phần trăm năng suất so 
với DN có năng suất cao nhất35. Tuy nhiên, chỉ số 
này làm nhiễu vai trò của các đầu vào vật chất 
như vốn vật chất và công nghệ, các chỉ số sau này 
được đo gần đúng bằng TFP. Nếu một số DN hoạt 
động trong các ngành công nghiệp thâm dụng 
lao động trong khi các DN khác tham gia sản 
xuất có cường độ vốn cao, năng suất lao động 
có thể dẫn đến hiểu nhầm nếu được dùng để so 
sánh hai nhóm. Ngoài ra, một số DN có thể đạt 
năng suất lao động tốt trong một đầu vào sản 
xuất trong khi lại yếu ở đầu vào sản xuất khác, và 
điều này sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng hiệu quả. 
Cuối cùng, chỉ số năng suất một phần có thể 
nhầm lẫn khi gắn hiệu quả với công nhân, trong 
khi thực tế là công nhân trở nên năng suất hơn vì 
có đầu tư vào vốn vật chất hoặc công nghệ mềm. 

NHữNG TrườNG Hợp Xếp HạNG NăNG SuấT 
pHứC Tạp HơN
Vì những lý do đó, TFP có thể tạo ra một chỉ 
số tốt hơn, vì nó cân nhắc tất cả các đầu vào 
được sử dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, có 
những vấn đề về đo đạc mà có thể ảnh hưởng 
đến kết quả xếp hạng. Trong khi đối với năng 
suất lao động chúng ta chỉ cần quyết định 
xem tổng sản lượng hay giá trị gia tăng là đại 
diện tốt nhất cho cho đầu ra cũng như làm rõ 
ràng cách đo lao động đầu vào, TFP còn đòi 
hỏi quyết định đo đạc về tất cả các đầu vào 
khác, và quan trọng nhất là làm thể nào để kết 
hợp chúng một cách đúng đắn. Sự kết hợp có 
nghĩa là dạng thức chỉ số đúng và sự lựa chọn 
trọng số hay tỷ lệ thu nhập được sử dụng. Vì 
tỷ lệ thu nhập thường không biết được, chúng 
cần được giả định. Nhưng khi số liệu như vậy 
có sẵn thì lựa chọn nên có là sử dụng chúng. 
Hoặc thay vào đó, TFP có thể được ước tính 
bằng phương pháp của một hàm số sản xuất, 
trong đó hoặc các hệ số ước tính sẽ được sử 
dụng làm tỷ lệ, hoặc giá trị còn lại sẽ được 
phép đại diện cho TFP. Tuy nhiên, nếu người 
phân tích chọn ước tính hàm số sản xuất, cần 
ra các quyết định khác. Chúng bao gồm đưa ra 
giả định dạng hàm số thích hợp, có thể là độ 

35    Hiệu quả tương đối cũng có thể được đo so với, ví dụ, những 
DN có hiệu quả trung bình và trung vị và do đó những DN 
hiệu quả nhất không cần là thước đo. Tuy nhiên, trong nghiên 
cứu này, sẽ có lý hơn nếu so sánh với DN hiệu quả nhất.
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lệch nội sinh hay phân bố lỗi, tất cả điều đó tác 
động lên cách đo TFP và do đó lên các kết luận.

Xếp HạNG Hiệu quả Kỹ THuậT
Một loại tiếp cận khác đến việc xếp hạng là 
dựa trên hiệu quả kỹ thuật, đối nghịch với các 
phương pháp trên, giả định của phương pháp 
này là đặt điều kiện vào một số yếu tố sản xuất. 
Được biết, hai trong số các phương pháp đo đạc 
phổ biến nhất là DEA36 và SFA. Về mặt khái niệm, 
hiệu quả kỹ thuật rất gần với TFP, nhưng nó tập 
trung hơn vào giảm những sự đứt quãng trong 
sản xuất (X-inefficiency) hơn là vào công nghệ 
thuần túy. DEA có một số đặc điểm tốt và về mặt 
đồ họa rất tốt cho phân tích xếp hạng. Ý tưởng 
là một số điểm của dữ liệu, ví dụ như các công ty 
tại những cấp đầu vào khác nhau có thể bao gói 
toàn bộ những điểm dữ liệu khác. Các điểm bên 
ngoài hình thành một công nghệ tuyến tính đứt 
đoạn hay còn gọi là giới hạn thông lệ tốt nhất, có 
nghĩa là hiệu quả tốt nhất có thể đạt được ở các 
mức đầu vào khác nhau. Khoảng cách của các 
điểm trong giới hạn này khi đó được đo so với 
giới hạn, tạo ra khoảng điểm hiệu quả giữa 0 và 
1, trong đó 1 là điểm dữ liệu hiệu quả nhất.

So với cách tiếp cận hàm sản xuất, DEA không bị 
chọn lựa phân bố, lệch nội bộ hay cân nhắc dạng 
hàm số. Tuy nhiên, không rõ đo khoảng cách 
theo hướng nào từ điểm đến giới hạn. Bên cạnh 
đó, không giống như các cách tiếp cận tham số, 
DEA có thể tạo ra thông tin bị lệch trong trường 
hợp số liệu có nhiễu, ví dụ như những điểm nằm 
ngoài hay lỗi đo đạc, và sự thiếu hụt số liệu, khi 
đó xảy ra ước tính quá cao cho các DN hoàn toàn 
hiệu quả. 

Dữ liệu bị nhiễu là lý do tốt để sử dụng SFA bởi 
vì, trong khi phương pháp này có chung lợi thế 
trình bày của DEA, việc đưa tham số lỗi vào sẽ xử 
lý những giá trị thái quá, các vấn đề về đo đạc 
và những nhóm nằm ngoài, v.v. Tuy nhiên, một 
số bất lợi có chung với phương pháp hàm số 
sản xuất, cụ thể là việc chọn dạng của hàm số, 
lệch nội bộ và phân bố lỗi. Điểm cuối là vấn đề 
lớn trong các sách viết về SFA bởi vì hiệu quả kỹ 
thuật được đo dựa trên lỗi một phía, mà cùng với 
hợp phần lỗi trắng, tạo ra tham số lỗi. Việc này 
rất khác với phương pháp tiếp cận hàm sản xuất 

36    Khi tiến hành, đã sử dụng phần mềm DEA, DEAP do Coelli 
(1996) phát triển.

mà tham số lỗi của nó chỉ bao gồm hợp phần iid 
chuẩn (lỗi trắng). Hơn nữa, hợp phần hiệu quả 
kỹ thuật có thể có một số dạng khác nhau, trong 
đó phân bố nửa chuẩn, chuẩn cụt và phân bố 
gamma xuất hiện thường xuyên trong tài liệu.  

Phương pháp giới hạn có vấn đề là tất cả các kết 
quả đều đặc thù cho mẫu, như vậy nếu một công 
ty là một phần của giới hạn công nghệ điều đó 
chỉ có nghĩa là nó đóng góp thông lệ tốt nhất 
trong mẫu khảo sát, không phải là trên thế giới, 
hay thậm chí, như trường hợp này, là cao nhất ở 
Việt Nam. So sánh kết quả từ hai mẫu khác nhau 
thường không được khuyến khích, và trong tình 
huống tốt nhất, so sánh hiệu quả trung bình có 
nói lên điều gì đó về sự phân tán của điểm số. Lại 
một lần nữa, một công ty có thể là có hiệu quả 
nhất trong mẫu khảo sát có nhiều công ty kém 
hiệu quả, bất kể điểm số thống nhất, có thể chỉ là 
hiệu quả một nửa so với công ty có hiệu quả nhất 
ở mẫu khác. Nếu chúng ta muốn so sánh hiệu quả 
một công ty thì giải pháp là kết hợp hai mẫu khảo 
sát. Dù vậy, phân tích các mẫu nhỏ cũng quan 
trọng nhưng lại nói lên những thắc mắc khác.

Tin tốt là phần lớn những “thách thức” đó có thể 
được thử nghiệm, cho thấy phương hướng tiếp 
theo trong bất kỳ điểm nào của phép phân tích. 
Lúc này nên trình bày những cách tiếp cận khác 
nhau bên cạnh nhau và làm việc nhiều hơn với 
những gì chung giữa chúng và làm sao chúng lại 
khác nhau, trừ khi những khác biệt có thể thuộc 
về những đặc thù của đất nước và những gì tương 
tự - điều này cần kiểm soát trong phần này.

Những đo đạc khác nhau sử dụng trong phần 3.3 
được trình bày dưới đây trong dạng toán học:

NăNG SuấT Lao ĐộNG
Năng suất lao động (LP) được định nghĩa là giá 
trị gia tăng (VA) chi cho tổng số lao động toàn 
thời gian (L):
 

NăNG SuấT yếu Tố TổNG Hợp
Mục 3.3 sử dụng phương pháp tính tăng trưởng 
chuẩn của Solow (1957) với giả định là tỷ lệ chia 
yếu tố là 1/3 (α) và 2/3 (β) tương ứng cho vốn 
(K) và L. 

TE = ln TE
(1 - TE)
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Trong cách tính này, chấp nhận hằng số theo tỷ 
lệ, α+β=1. 

Hiệu quả Kỹ THuậT
Các phương pháp giới hạn như DEA không phải 
vất vả với việc xác định các tỷ lệ chia và do dó 
có giải pháp khi khó xác định α và β. Hãy tưởng 
tượng một đồ thị rải rác với sản lượng đầu ra trên 
trục y và đầu vào trên trục X. Bằng cách nối các 
điểm số liệu ở ngoài người ta tạo ra một giới hạn 
thông lệ tốt nhất gói bao các điểm dữ liệu khác. 
Giới hạn này cho thấy đầu ra cao nhất đạt được 
với một đầu vào đã cho. Ý tưởng phân tích hiệu 
quả kỹ thuật (TE) là để đo khoảng cách từ mỗi 
điểm bên trong tới giới hạn lập ra. Ví dụ, hiệu quả 
của điểm bên trong B – tức là điểm kém hiệu quả 
kỹ thuật – đến điểm thông lệ tốt nhất A sẽ đơn 
giản là:

 
Trong đó   0 ≤  TEB ≤ 1.

Điều đó có nghĩa là có điểm số cho mỗi điểm 
dữ liệu và những điểm số này có thể được xếp 
hạng theo hiệu quả, trong đó tất nhiên là doanh 
nghiệp hiệu quả nhất sẽ xếp số 1. Thông tin này 
cho biết mức độ chưa hiệu quả của từng điểm 
dữ liệu và cần phải cải thiện bao nhiên để có 
thể đạt thông lệ tốt nhất. Nó không chứa thông 
tin về cụ thể điều gì công ty cần cải thiện để đạt 
mục tiêu đó. Xếp hạng theo DEA bị nhạy cảm 
với số liệu thu thập không tốt, những điểm nằm 
ngoài và các vấn đề tương tự bởi vì cách tiếp 
cận mô hình tất định không có tham số lỗi để 
có thể hấp thụ các vấn đề đó. Phương pháp SFA, 
có cơ sở là dự tính hàm sản xuất tham số, cho 
một giải pháp hợp lý trong trường hợp số liệu bị 
nhiễu. Phương pháp này thực hiện điều đó nhờ 
tham số lỗi hai thành phần, một là iid chuẩn và 
do đó hấp thụ nhiễu và một đại diện cho hiệu 
quả kỹ thuật. Tuy nhiên, đối nghịch lại với các 
quyết định của phương pháp DEA về dạng hàm 
số và kiểu lỗi, phân bố trở thành một phần của 
quyết định chiến lược dự tính.

Hai dạng hàm số được sử dụng trong chương 
này, hàm số Cobb-Douglas và Translog, với giới 
hạn được dự tính giả định là lỗi có dạng nửa 
chuẩn (giá trị log): 

 
 
và

 

Trong đó A là TFP, -μ là hiệu quả kỹ thuật với phân 
bố nửa chuẩn và ε là thành phần lỗi nhiễu trắng. 
Rõ ràng, -μ có thể có phân bố khác và được xác 
định bởi môi trường và hoàn cảnh. Điều quan 
trọng cần lưu ý là -μ có thể không tồn tại, khi đó 
hàm sản xuất được đơn giản về hàm chuẩn.

 

TFP = VA
KαLβ

TEB = ,PerformanceB

PerformanceA

ln VA= A+α1lnK + β1lnL + (-μ + є)

ln VA= A+α1lnK + β1lnL + α2(lnK)2 +
β2(lnL)2 + γ1KlnL + (-μ + є)



134 Chương 3: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Chương 3.4: 
Tác động lan tỏa          
của đầu tư trực tiếp 
nước ngoài 

Giới THiệu

Những phần trước đã chỉ ra một cách rõ ràng 
việc nền kinh tế Việt Nam, bắt đầu từ khoảng 
giữa những năm 2000, đã ghi nhận dòng vốn 
đầu tư nước ngoài cùng với kim ngạch thương 
mại tăng vọt do có những bước phát triển quan 
trọng về chính trị và kinh tế của mình (đáng kể 
nhất là việc gia nhập WTO năm 2007). Những 
điều này cùng với những hoạt động công 
nghiệp tập trung của các doanh nghiệp nước 
ngoài trong những lĩnh vực cụ thể đã góp phần 
nâng cao kỳ vọng chung về những đóng góp 
tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới nền 
kinh tế. Như đã thảo luận trong những phần 
trước, những kỳ vọng ban đầu rằng đầu tư trực 
tiếp nước ngoài sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm, 
làm tăng lượng hàng xuất khẩu, và trong một 
số trường hợp, được vận hành ở mức độ cao 
hơn so với các doanh nghiệp trong nước về 
năng suất lao động kỹ thuật đã phần nào tỏ ra 
là đúng, nhưng có thể đi kèm với một số cảnh 
báo quan trọng. Thực sự là đã có vô số những 
tài liệu nghiên cứu về kinh tế và những nghiên 
cứu thực tiễn cho thấy những tác động tích cực 
của vốn đầu tư nước ngoài vào các nền kinh tế 
đang phát triển. Các công ty nước ngoài mang 
vốn đầu tư, công nghệ cùng các kỹ năng quản 
lý và tiếp thị mà những điều này có thể được 
lan truyền sang các công ty trong nước và góp 
phần vào tăng trưởng kinh tế của nước chủ nhà. 
Dựa trên những bằng chứng khảo sát, nội dung 
của phần này nhằm làm sáng tỏ bản chất và 
mức độ hiệu ứng lan tỏa của đầu tư trực tiếp 
nước ngoài sang các công ty trong quá trình 
khảo sát ngành công nghiệp Việt Nam. Chương 
này được viết dựa trên những bằng chứng 
khảo sát phân tích những mối liên kết theo 
chiều dọc và ngang như những đường truyền 
dẫn hiệu ứng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài, bắt đầu bằng việc đưa ra một số chỉ số 
mô tả các mối quan hệ theo chiều dọc của các 
DN vốn ĐTNN (cả theo chiều xuôi và ngược) và 
sau đó là đánh giá về tác động của thành phần 
nước ngoài lên mức sản xuất trong nước bằng 
phương pháp phân tích hồi quy. Phần này kết 
thúc với những kết luận chính rút ra từ các phân 
tích. Nội dung của phần này được viết dựa trên 
các tài liệu tham khảo về chủ đề này. Hộp 3.4 
trình bày tổng quan ngắn gọn về những tài liệu 
tham khảo được lựa chọn nói về tác động lan 
tỏa của vốn đầu tư nước ngoài. Trong Phụ lục kỹ 
thuật I của Chương này có trình bày tổng quan 
ngắn gọn về các tài liệu nghiên cứu chính được 
tham khảo cụ thể về hiệu quả tác động lan tỏa 
của vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

CáC Mối quaN Hệ NGượC THeo   
CHiều DọC

Chương này bắt đầu bằng việc mô tả bằng 
chứng khảo sát được về các mối quan hệ ngược 
theo chiều dọc. Trọng tâm của phân tích này 
nhằm vào ba khía cạnh chính của quá trình mua 
hàng trong nước và nhận thầu phụ: (i) tỷ lệ của 
phần việc được thuê gia công chế biến chế tạo 
bên ngoài trong tổng số các phần đầu vào, (ii) 
nguồn cung cấp các đầu vào cho sản xuất, và (iii) 
các loại hình cung cấp và tỷ lệ của mỗi loại trong 
đó. Tỷ lệ của phần việc thuê gia công chế biến 
chế tạo bên ngoài được tính theo phần trăm của 
tổng đầu vào. Nguồn cung cấp các đầu vào cho 
sản xuất nói về tỷ lệ phần trăm các phần đầu vào 
được cung cấp từ các nhà chế biến chế tạo nội 
địa tại Việt Nam. Để hoàn chỉnh, cũng có đưa ra 
đồng thời cả tỷ lệ các phần đầu vào từ nhập khẩu 
và các phần đầu vào do các nhà chế tạo nước 
ngoài đóng tại Việt Nam cung cấp. Cuối cùng, sẽ 
nêu ra các loại hình/các loại nhà cung cấp: các 
nhà cung cấp nội địa, nhà cung cấp nước ngoài 
đóng tại Việt Nam, và nhà cung cấp nước ngoài 
ở bên ngoài Việt Nam. Theo cách tiếp cận này, 
các Bảng 3.61, 3.62, 3.63 và 3.64 nêu ra các chỉ 
số được chọn về các nối quan hệ ngược theo 
chiều dọc trong số các DN vốn ĐTNN được khảo 
sát, được tách theo loại hình doanh nghiệp khác 
nhau (Công ty xuyên quốc gia-TNC hay doanh 
nghiệp nước ngoài đơn lẻ-FE), phân chia theo 
quốc gia đầu tư vào và theo cấp độ của công 
nghệ chế tạo, và sau cùng là theo định hướng 
thị trường.  
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Bảng 3.61: Các quan hệ ngược theo chiều dọc của DNVNN, theo loại hình đầu tư 

tính theo phần trăm (%)
  Tổng Cty XQG DN đơn lẻ

Tỷ lệ thuê khoán chế tạo bên ngoài trong tổng đầu vào*  10,5  8,5  16,1 

Nguồn đầu vào sản xuất, theo tổng giá trị đầu vào, theo tất cả các công ty được khảo sát 
Nhập khẩu qua công ty mẹ   20,4  29,0  NA 

Nhập khẩu trực tiếp  38,0  34,6  46,0 

Nhập khẩu bởi nhà nhập khẩu/phân phối đóng tại Việt Nam  2,5  2,3  3,4 

Mua từ nhà sản xuất trong nước tại Việt Nam  26,6  22,5  36,1 

Mua từ nhà sản xuất nước ngoài đóng tại Việt Nam  12,5  11,6  14,5 

Tổng 100,0 100,0 100,0

Thành phần các nhà cung cấp và tỷ lệ thị phần 

Phần trăm các nhà cung cấp nội địa  47,9  43,9  56,4 

Phần trăm các nhà cung cấp nước ngoài đóng tại Việt Nam  29,0  31,9  22,9 

Phần trăm các nhà cung cấp nước ngoài đóng ở ngoài Việt Nam  23,1  24,2  20,7 

Tổng 100,0 100,0 100,0

Ghi chú: * có nghĩa là chỉ tính cho các công ty có mua/thuê khoán ngoài ở Việt Nam 

Bằng chứng khảo sát cho thấy các DN vốn ĐTNN 
tham gia khảo sát chỉ sử dụng ở mức độ thấp các 
sản phẩm trung gian cho đầu vào được chế biến 
chế tạo trong nước (xem Bảng 3.61). Mặc dầu 
vậy, số các nhà cung cấp nội địa cho các DN vốn 
ĐTNN chiếm tới 48% trong tổng số các nhà cung 
cấp, tỷ lệ các sản phẩm đầu vào được mua từ các 
nhà chế biến chế tạo trong nước ở tất cả các loại 
hình DN vốn ĐTNN là tương đối thấp, chỉ chiếm 
khoảng 26,6% tổng giá trị đầu vào. Các DN vốn 
ĐTNN nhập khẩu phần lớn các thành phần đầu 
vào khác (58,4%), hoặc thông qua công ty mẹ 
(20,4%), hay nhập trực tiếp (38%). Việc giao thầu 
phụ của các DN vốn ĐTNN này thường cũng rất 
hạn chế. Giá trị hàng hóa thuê chế biến chế tạo 
ngoài chỉ chiếm khoảng 10,5% tổng nhu cầu đầu 
vào theo phản hồi thu được qua khảo sát. 

Các kết quả khảo sát cũng phát hiện ra những sự 
khác biệt lớn trong hoạt động thuê khoán thầu 
phụ và thuê gia công bên ngoài giữa các công ty 
xuyên quốc gia (TNC) và các doanh nghiệp nước 
ngoài đơn lẻ (FE). Nhìn chung, các doanh nghiệp 
nước ngoài đơn lẻ có xu hướng hội nhập theo 
chiều dọc với nền kinh tế nước chủ nhà mạnh 
mẽ hơn so với các doanh nghiệp xuyên quốc 
gia,  trong đó, các doanh nghiệp đơn lẻ này có 
xu thế mua nhiều hơn các nguyên vật liệu đầu 
vào từ thị trường trong nước. Tỷ lệ các nhà cung 

cấp trong nước cho các doanh nghiệp này chiếm 
tới 56,4% so với mức chỉ 43,9% của các công ty 
xuyên quốc gia. Như vậy, các chi nhánh tập đoàn 
xuyên quốc gia mua vào tới 63,6% các nhu cầu 
đầu vào cho sản xuất của họ (tính theo giá trị) 
từ nước ngoài. Điều ngạc nhiên là các công ty 
xuyên quốc gia có xu hướng nhập trực tiếp từ 
công ty mẹ nhiều hơn (34,6% so với 29%), mặc dù 
dường như không thể xác định được chính xác 
các công ty chi nhánh này có xuất khẩu sang các 
công ty chị em trong mạng lưới đa quốc gia với 
mức xuất khẩu như sang công ty mẹ hay không. 
Đương nhiên là những công ty nước ngoài đơn 
lẻ thường thuê gia công bên ngoài nhiều hơn so 
với các công ty xuyên quốc gia – giá trị thuê gia 
công chế biến chế tạo bên ngoài chiếm khoảng 
16,1% giá trị đầu vào cho sản xuất so với 8,5% 
của các công ty xuyên quốc gia. 

Các hoạt động mua sắm nội địa và gọi thầu phụ 
của các DN vốn ĐTNN cũng được phân tích theo 
nguồn gốc quốc gia đầu tư. Như được chỉ ra 
trong Bảng 3.62, các bằng chứng khảo sát dường 
như gợi ý cho thấy rằng các nhà đầu tư Nhật Bản 
có vẻ không thích thuê khoán tại bản xứ. Họ chỉ 
mua 14,3% các nhu cầu cho đầu vào sản xuất 
của họ từ các nhà chế tạo nội địa và đây là tỷ lệ 
thấp nhất trong các quốc gia đầu tư tham gia vào 
khảo sát. Mặt khác, các nhà đầu tư Nhật Bản có 
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Bảng 3.62: Các quan hệ ngược theo chiều dọc của DN vốn ĐTNN, theo quốc gia xuất xứ đầu tư

phần trăm (%)

  Trung 
Quốc

Châu 
Âu

Nhật 
Bản

Còn 
lại 

của 
TG

Các 
nước 
châu 

Á 
khác 

Hàn 
Quốc

Hoa 
Kỳ

Nguồn đầu vào sản xuất, theo tổng giá trị đầu vào, theo tất cả các công ty được khảo sát 
Nhập khẩu qua công ty mẹ   20,4  24,0  36,7 10,9 20,5 27,1 28,5
Nhập khẩu trực tiếp  38,8  37,8  37,1 46,5 37,2 30,3 38,8
Nhập khẩu bởi nhà nhập khẩu/phân phối 
đóng tại Việt Nam 

 0,9  1,9  2,0 0,4 3,3 2,2 3,3

Mua từ nhà sản xuất trong nước tại Việt Nam  24,1  26,2  14,3 30,9 27,3 25,5 20,6
Mua từ nhà sản xuất nước ngoài đóng tại Việt 
Nam 

 15,8  10,1  9,9 11,3 11,7 14,9 8,8

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Thành phần các nhà cung cấp và tỷ lệ thị phần        
Phần trăm các nhà cung cấp nội địa  47,0  52,0  40,2 47,4 49,2 42,1 36,7
Phần trăm các nhà cung cấp nước ngoài 
đóng tại Việt Nam 

 25,3  31,0  37,5 28,3 28,7 32,2 36

Phần trăm các nhà cung cấp nước ngoài 
đóng ở ngoài Việt Nam 

 27,6  17,0  22,3 24,3 22,1 25,7 27,3

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

xu hướng nhập khẩu với tỷ lệ cao các nguyên liệu 
đầu vào từ công ty mẹ của họ (36,7%) đứng vào 
hàng cao nhất trong số các quốc gia đầu tư được 
khảo sát. Tuy nhiên, các DN vốn ĐTNN từ các 
quốc gia châu Âu và châu Á khác (trừ Nhật Bản) 
lại có xu hướng tích hợp nhiều hơn với các các 
nhà sản xuất nội địa với các mức độ khác nhau. 
Kết quả khảo sát cho thấy rằng các nhà đầu tư từ 
Hoa Kỳ là những người có thiên hướng thích xây 
dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài với các 
công ty cung cấp nội địa. Khoảng 78% các công 
ty của Hoa Kỳ có những thỏa thuận hợp đồng dài 
hạn với các nhà cung cấp trong nước, chiếm gần 
25% tổng mức đầu vào của họ. 

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là yếu tố 
quan trọng đối với khả năng tích hợp theo chiều 
dọc của các công ty nước ngoài, trong đó bao 
gồm cả trình độ công nghệ chế biến chế tạo37. 
Bằng chứng khảo sát nêu ra trong Bảng 3.63 chỉ 
ra rõ ràng rằng các công ty tham gia vào các hoạt 
động chế biến chế tạo theo các công nghệ thấp 
dường như tích hợp tốt hơn theo chiều dọc với 

37   ở đây, định nghĩa của OECD được sử dụng cho phân tích.

các nhà cung cấp nội địa. Tỷ lệ đầu vào cho sản 
xuất của họ được mua từ các nhà chế biến chế 
tạo trong nước là lớn nhất trong khi tỷ lệ mua 
trong nước của các DN chế biến chế tạo với trình 
độ công nghệ cao là nhỏ nhất. Các kết quả này 
cho thấy rõ hơn sự phù hợp về loại hình và mức 
độ phức tạp về công nghệ đối với các vật tư đầu 
vào mà người mua đòi hỏi cũng như năng lực của 
các nhà cung cấp trong nước. Kết quả này liên 
quan trở lại tới việc các DN nước ngoài đơn lẻ có 
liên kết theo chiều dọc nhiều hơn so với các công 
ty xuyên quốc gia do nói chung do các DN đơn lẻ 
này hoạt động chế biến chế tạo theo công nghệ 
thấp nhiều hơn so với các công ty xuyên quốc 
gia. Tóm lại, các công ty chế biến chế tạo dùng 
công nghệ ở trình độ thấp và trung bình thường 
có  xu thế mua nhiều hơn từ các nhà cung cấp 
trong nước so với các công ty thuộc nhóm công 
nghệ cao. Tương ứng với kết quả này, các công 
ty nước ngoài trong lĩnh vực chế biến chế tạo 
với công nghệ thấp có xu hướng nhập khẩu ít 
hơn so với những công ty nước ngoài hoạt động 
trong các lĩnh vực khác có cường độ công nghệ 
cao hơn. Khi xem xét kỹ hơn vào một số lĩnh vực 
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trong ngành chế biến chế tạo với công nghệ thấp 
sẽ thấy tiếp được những bằng chứng về hiện 
tượng này. Các DN vốn ĐTNN hoạt động trong 
các lĩnh vực công nghệ thấp truyền thống như 
thực phẩm, dệt, da giầy và đồ gỗ có tỷ lệ các nhà 
cung cấp tại nội địa ở mức cao cũng như mức 
mua nội địa cao. Các DN vốn ĐTNN trong lĩnh 
vực chế biến thực phẩm và sản xuất đồ gia dụng 
có xu hướng tạo ra các quan hệ ngược mạnh mẽ 
theo chiều dọc với các nhà cung cấp nội địa cả về 
số lượng các nhà cung cấp cũng như tổng doanh 
số hợp đồng thuê khoán phụ tại nội địa. Ngược 
lại, với các chi nhánh công ty đa quốc gia thì số 
lượng các nhà thầu phụ cung cấp nguyên liệu tại 
bản địa trong ngành dệt ở mức thấp hơn nhiều 
khi mà chiến lược mua nguyên liệu ở đây được 
gắn theo các hợp đồng dài hạn với các nhà cung 
cấp nước ngoài từ mạng lưới đa quốc gia. 

Bằng chứng khảo sát cũng cho thấy rằng các 
DN vốn ĐTNN đang tìm kiếm thị trường tại nội 
địa có xu hướng mua nhiều hơn các nguyên liệu 
trong nước so với những doanh nghiệp hướng 
vào xuất khẩu (xem Bảng 3.64). Kết quả này thể 
hiện quan hệ  Doanh nghiệp nước ngoài đơn lẻ – 
công nghệ thấp – tích hợp nhiều hơn theo chiều 
dọc. Các lĩnh vực thể hiện được khả năng thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường nội địa 
là là các ngành chế biến thực phẩm, đồ uống, 
sản xuất đồ gia dụng và giấy. Điều này là hợp lý 

khi các hoạt động chế biến này đòi hỏi những 
nguồn lực có sẵn trong nước mà năng lực cung 
cấp của Việt Nam trong hiện tại dường như đủ 
sức do bản chất chỉ yêu cầu công nghệ thấp. 
Thêm vào đó, các yêu cầu về kỹ thuật và chất 
lượng đối với các loại hàng hóa nhắm vào thị 
trường nội địa dường như là thấp hơn và không 
phức tạp như so với các yêu cầu cho xuất khẩu. 
Điều hiển nhiên là các DN vốn ĐTNN hướng tới 
các thị trường toàn cầu, theo định nghĩa – họ 
là một phần của hệ thống sản xuất quốc tế, có 
xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào chính sách 
mua từ thị trường thế giới của công ty mẹ và do 
vậy ít có khả năng được tự lựa chọn nhà cung 
cấp cho mình tại nước chủ nhà.  

Bên cạnh việc đưa ra bức tranh về các mối quan 
hệ ngược theo chiều dọc của các DN vốn ĐTNN, 
các kết quả khảo sát cũng chỉ ra đâu là những 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định của 
các DN nước ngoài khi tham gia vào các hoạt 
động mời thuê khoán phụ ở trong nước (xem 
Hình 3.5). Có lẽ không ngạc nhiên rằng phần 
lớn các công ty nước ngoài (79%) coi giá cả là 
yếu tố chính, trong khi chỉ có 2% coi việc mua 
tại nội địa là phần tạo ra thành phần nội địa của 
công ty, được khuyến khích hoặc bị yêu cầu bởi 
khung pháp lý quốc gia. Điều này chỉ ra nhu cầu 
phải tăng dần tỷ lệ nội địa hóa cũng như quy mô 
và các yêu cầu bắt buộc tương tự mặc dầu chính 

Bảng 3.63: Các quan hệ ngược theo chiều dọc của DN vốn ĐTNN, theo cấp độ công nghệ chế tạo

phần trăm (%)

  CN-cao CN-
trungbình CN-thấp

Nguồn đầu vào sản xuất, theo tổng giá trị đầu vào, theo tất cả các công ty được khảo sát 
Nhập khẩu qua công ty mẹ   25,7  20,7  18,1 

Nhập khẩu trực tiếp  40,2  42,1  35,9 

Nhập khẩu bởi nhà nhập khẩu/phân phối đóng tại Việt Nam  1,2  3,5  2,4 

Mua từ nhà sản xuất trong nước tại Việt Nam  19,1  23,5  30,7 

Mua từ nhà sản xuất nước ngoài đóng tại Việt Nam  13,8  10,2  12,9 

Tổng 100,0 100,0 100,0

Thành phần các nhà cung cấp và tỷ lệ thị phần 
Phần trăm các nhà cung cấp nội địa  41,3  49,3  50,4 

Phần trăm các nhà cung cấp nước ngoài đóng tại Việt Nam  35,3  27,5  26,7 

Phần trăm các nhà cung cấp nước ngoài đóng ở ngoài             
Việt Nam 

 23,4  23,2  22,9 

Tổng 100,0 100,0 100,0
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Hộp 3.3: Các nghiên cứu về hiệu ứng lan 
tỏa của đầu tư nước ngoài 

Vốn đầu tư nước ngoài đại diện cho nguồn lực 
quan trọng cả về các nguồn vốn đầu tư trực 
tiếp lẫn sự lan tỏa gián tiếp về kiến thức và 
công nghệ. Suy rộng ra, công nghệ bao gồm 
các sản phẩm, quá trình và phân phối cũng 
như các kỹ năng về quản lý và tiếp thị. Các tài 
liệu nghiên cứu chỉ ra sự lan tỏa công nghệ 
của đầu tư nước ngoài là theo hai hướng: lan 
tỏa theo chiều ngang và theo chiều dọc.  

Hiệu ứng lan tỏa theo chiều ngang được định 
nghĩa là những ảnh hưởng có lợi của vốn đầu 
tư nước ngoài tới các công ty trong nước hoạt 
động trong cùng ngành/lĩnh vực công nghiệp 
(Aitken and Harrison, 1999; Spencer, 2008). 
Trong trường hợp này, sự lan tỏa có thể xuất 
hiện khi các công ty trong nước nâng cao hiệu 
quả hoạt động của mình bằng việc copy công 
nghệ của các chi nhánh công ty nước ngoài, 
bằng cách quan sát hay thuê những lao động 

được các công ty nước ngoài đào tạo; hay khi 
các công ty trong nước buộc phải sử dụng 
những nguồn lực của mình một cách hiệu 
quả hơn hay tìm ra những công nghệ mới. 
Những hiệu ứng lan tỏa theo chiều ngang này 
được nói đến như những hiệu ứng trình diễn, 
hiệu ứng chuyển dịch lao động, và giả thiết về 
thiếu hụt công nghệ (Meyer and Sinani, 2009; 
Meyer, 2004). Tuy nhiên, những sự lan tỏa này 
hiếm khi xảy ra: nếu các công ty trong nước và 
nước ngoài cạnh tranh với nhau trong cùng 
một ngành công nghiệp, khi đó những công 
ty nước ngoài có động lực để ngăn cản quá 
trình chuyển giao công nghệ cũng như sự lan 
tỏa nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ của họ và giữ 
gìn bí mật thương mại, hay họ có thể trả lương 
cao hơn để giữ nhân công của mình, hoặc 
chọn những ngành công nghiệp hay quốc gia 
mà tại đó các công ty nội địa khó có khả năng 
bắt chước. 

Hiệu ứng lan tỏa theo chiều dọc bao gồm 
các mối quan hệ ngược và xuôi chiều. Các 
mối quan hệ ngược xảy ra khi các công ty 
nước ngoài mua hàng hóa và dịch vụ từ các 

Bảng 3.64: Các quan hệ ngược theo chiều dọc của DN vốn ĐTNN, theo định hướng thị trường

phần trăm (%)

 
Tìm thị 
trường 

trong nước 

Tìm thị 
trường khu 

vực

Tìm thị 
trường thế 

giới 
Nguồn đầu vào sản xuất, theo tổng giá trị đầu vào, theo tất cả các công ty được khảo sát 
Nhập khẩu qua công ty mẹ   10,7  17,3  24,6 

Nhập khẩu trực tiếp  33,1  41,6  39,5 

Nhập khẩu bởi nhà nhập khẩu/phân phối đóng tại        
Việt Nam 

 4,8  2,4  1,7 

Mua từ nhà sản xuất trong nước tại Việt Nam  36,6  25,8  22,7 

Mua từ nhà sản xuất nước ngoài đóng tại Việt Nam  14,8  12,9  11,5 

Tổng 100,0 100,0 100,0
Thành phần các nhà cung cấp và tỷ lệ thị phần 
Phần trăm các nhà cung cấp nội địa  52,7  46,0  46,1 

Phần trăm các nhà cung cấp nước ngoài đóng tại           
Việt Nam 

 21,3  30,7  32,0 

Phần trăm các nhà cung cấp nước ngoài đóng ở ngoài            
Việt Nam 

 26,0  23,3  21,9 

Tổng 100,0 100,0 100,0
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công ty trong các ngành công nghiệp phía 
trên. (Blomström and Sjöholm, 1999; Javorcik, 
2004). Trong trường hợp này vốn đầu tư nước 
ngoài có thể ảnh hưởng tới các công ty trong 
nước thông qua chuyển giao kiến thức trực 
tiếp từ các công ty nước ngoài cho các nhà 
cung cấp trong nước; các yêu cầu cao hơn 
về chất lượng sản phẩm và giao hàng đúng 
hạn của các công ty nước ngoài; chuyển giao 
kiến thức gián tiếp thông qua luân chuyển lao 
động; nhu cầu tăng thêm về các sản phẩm 
trung gian giúp các nhà cung cấp trong nước 
thu được nhiều lợi nhuận hơn từ việc mở rộng 
quy mô sản xuất; hay những ảnh hưởng khác 
do có sự cạnh tranh. Các mối quan hệ dọc xuôi 
chiều xảy ra khi các công ty nước ngoài tìm 
cách bán hàng hóa và dịch vụ cho các công 
ty trong nước nhưng điều này thường không 
rõ ràng và ít thấy hơn so với các mối quan hệ 
ngược (Havranek and Irsova, 2010).   

Lall (1978), Dunning (1993), Javorcik (2008), 
Meyer và Sinani (2009) cho rằng sự hình thành 
các mối quan hệ với các công ty đa quốc gia 
tại các nước đang phát triển là khác nhau tùy 
theo ngành công nghiệp, chiến lược xây dựng 
mạng lưới và các yếu tố của nước chủ nhà; ví 
dụ: ngành công nghiệp do đầu tư nước ngoài 
mang vào có thể gắn kết hoặc không gắn 
kết với các quan hệ nói trên, phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố, như bản chất của quá trình công 
nghiệp, mức độ phức tạp của công nghệ và 
mức độ thay đổi công nghệ cần thiết, quy mô 
nền kinh tế và các yếu tố thị trường. Quốc gia 
gốc của công ty nước ngoài, triết lý của công 
ty và định hướng thị trường của công ty cũng 
có những ảnh hưởng trực tiếp tới bản chất và 
mức độ của các mối quan hệ được hình thành 
tại nước chủ nhà.  

Tỷ lệ nội địa trong sản xuất của công ty đa 
quốc gia là một trong những yếu tố quyết 
định chính sức mạnh của các mối quan hệ 
(Belderbos and Capannelli, 2001; UNCTAD 
2001). Các công ty hướng vào thị trường nội 
địa nước chủ nhà thường mua nhiều hơn các 
nguyên liệu trong nước so với các công ty 
hướng vào xuất khẩu do những yêu cầu thấp 
hơn về chất lượng cũng như các chỉ tiêu kỹ 
thuật (Reuber et al., 1973, Altenburg, 2000). 
Mặt khác, các công ty hướng vào xuất khẩu 

cũng tạo ra ít hơn những ảnh hưởng cạnh 
tranh hay chèn ép đối với các công ty trong 
nước do họ nhằm vào những thị trường ở 
bên ngoài (Spencer, 2008). Rodriguez Clare 
(1996) chỉ ra rằng, khi quá trình sản xuất của 
công ty đa quốc gia có cường độ sử dụng cao 
các nguyên liệu trung gian thì đồng thời tạo 
ra nhiều mối quan hệ hơn do chi phí liên lạc 
giữa công ty mẹ và chi nhánh ở nước ngoài 
thường cao và khi tại quốc gia của công ty và 
nước chủ nhà không có sự khác biệt nhiều 
về chủng loại những sản phẩm trung gian 
được sản xuất ra. Với năng lực tiếp thu hiện 
tại tại các nước đang phát triển, một số tác 
giả cho rằng các nước đang phát triển khó có 
khả năng thu hút đầu tư nước ngoài với tiềm 
năng hình thành các quan hệ ở mức độ cao 
(Stewart, 1977, Rodriguez-Clare, 1996). Ví dụ, 
O’Brien (1993) và Warr (1989) ghi nhận rằng 
các công ty nước ngoài có trình độ công nghệ 
ở mức cao hơn thường phải tìm kiếm các đầu 
vào từ bên ngoài do sản phẩm của các công 
ty trong nước chỉ có chất lượng thấp và không 
đủ tin cậy. Những ý kiến phản đối cũng nhận 
được sự ủng hộ rằng khi thị trường nước chủ 
nhà rộng hơn và khi các nhà cung cấp nội 
địa có những trình độ công nghệ khác nhau 
nhiều thì càng có nhiều triển vọng hình thành 
các mối quan hệ rõ ràng hơn với các công ty 
đa quốc gia (Liu and Wang, 2009). McAleese 
và McDonald (1978) cho rằng các mối quan 
hệ ngược có xu hướng tăng lên trước hết với 
sự tham gia thêm vào theo thời gian của các 
công đoạn sản xuất và trong mối tương quan 
với sự phát triển hạ tầng công nghiệp tại nước 
chủ nhà. Quan điểm này được nhắc lại trong 
nhiều nghiên cứu khác nhau, như Aitken và 
Harrison (1999). Blomstrom và Kokko (1997) 
cho rằng đặc điểm của một số nước chủ nhà 
mà có thể ảnh hưởng tới mức độ của các mối 
quan hệ chính là quy mô thị trường, các quy 
định trong nước cũng như quy mô và khả 
năng công nghệ của các công ty nội địa. Các 
chính sách của chính phủ có thể đóng vai trò 
quan trọng trong việc tạo ra các mối quan hệ 
theo chiều dọc với các công ty đa quốc gia 
(UNCTAD, 2001; Bellak, 2004). 

Mức độ các quan hệ theo chiều dọc của các 
công ty đa quốc gia cũng phụ thuộc nhiều 
vào chiến lược mua sắm của công ty đa quốc 
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Hình 3.6: Hệ quả tương tác giữa các nhà cung cấp tại Việt Nam với khách hàng là DN vốn ĐTNN 
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sách áp đặt tỷ lệ nội địa hóa trong nước đang bị 
dỡ bỏ dần khi Việt Nam cam kết tham gia WTO. 
Kể từ giữa những năm 1990, trên thực tế, các 
chính sách nội địa hóa của Việt Nam đã chủ yếu 
tập trung vào ngành chế tạo xe gắn máy và ô 
tô. Như đã nêu ra trong một nghiên cứu trước 
đây (ví dụ, xem Nguyễn Thị Phương Hoa, 2004), 

hơn 50% trả lời của các công ty nước ngoài là họ 
đã từ bỏ hay không tham gia vào các hợp đồng 
mua sắm trong nước do các sản phẩm nội địa 
có chất lượng thấp. Điều cũng trở nên rõ ràng 
là sự phát triển nguồn cung cấp nội địa có thể 
sẽ không phải là yếu tố được các DN vốn ĐTNN 
hay các tập đoàn nước ngoài coi là trách nhiệm 

gia (Chen, 1996). Theo đây, các công ty đa 
quốc gia sẽ có xu hướng tích hợp ngược theo 
chiều dọc tại nước chủ nhà khi các công ty này 
chỉ cần những nguồn đầu vào tương đối đơn 
giản (Ganiatsos 2000, Carillo 2001). Mua sắm 
trong nước của các công ty nước ngoài có xu 
hướng tăng dần theo thời gian khi họ tích lũy 
được những kinh nghiệm đầu tư, nâng cấp 
được các yếu tố nội địa tại chỗ và có thể hạ 
thấp được chi phí mua sắm, chi tiêu nội địa 
(Driffield and Mohd Noor, 1999, McAleese and 

McDonald, 1978, Görg and Ruane, 1998, Scott-
Kennel and Enderwick, 2001). yếu tố thời gian 
được nhấn mạnh bởi Rasiah (1994) và có liên 
quan tới kinh nghiệm và sự tích hợp với nước 
chủ nhà của các công ty đa quốc gia thông 
qua các hoạt động ‘nội địa hóa’ mạnh mẽ hơn 
về quản lý. Mức độ gắn kết của các công ty 
thường (nhưng không phải là luôn luôn) phụ 
thuộc vào việc các công ty này đã hoạt động ở 
đó được bao nhiêu năm và quá trình tích hợp 
thường được hình thành dần từng bước. 

Hình 3.5: Các yếu tố quyết định việc DN vốn ĐTNN thuê hợp đồng trong nước 

79% 

10% 
6% 
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Giá cả Hậu cần dễ dàng Tiếp cận trực tiếp
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Tỷ lệ nội địa hóa 
được khuyến khích

và yêu cầu
bởi thị trường

Biểu thuế 
thấp hơn và
các ưu đãi
thuế khác

Phát triển nguồn cung cấp
tại chỗ là 1 phần của

Chương trình trách nhiệm
xã hội của tập đoàn



141Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011

xã hội chung do các doanh nghiệp nước ngoài 
không muốn phải hứng chịu rủi ro với các sản 
phẩm chất lượng thấp hay phải ngừng sản xuất 
vì nguồn cung bị chậm trễ.  

Kết quả khảo sát khẳng định rằng sự tương tác 
của các DN Việt Nam với các khách hàng nước 
ngoài đóng tại Việt Nam mang lại cho họ nhiều 
lợi ích, như: (i) cải thiện chất lượng sản phẩm 
(21% các DN trong nước); (ii) nâng cao hiệu quả 
quá trình sản xuất của mình (11%); (iii) thiết kế 
chung sản phẩm nhiều hơn (10%); (iv) cải thiện 
chất lượng lực lượng lao động (7%); (v) chuyển 
giao công nghệ và các bí quyết (7%); và (vi) tiếp 
cận tốt hơn tới các nguồn vốn sản xuất và tài 
chính (7%). Tuy nhiên, như được chỉ ra trên Hình 
3.6, các khách hàng nước ngoài ít tác động hơn 
so với các khách hàng Việt Nam lên những DN 
nội địa, điều này suy ra rằng tác động lan tỏa từ 
các khách hàng nước ngoài tới các nhà sản xuất 
Việt Nam là một tiềm năng chưa được khai thác 
đầy đủ. Ví dụ, hai phần ba số các nhà cung cấp 
trong nước chỉ ra rằng sự tương tác với các khách 
hàng trong nước giúp ích cho họ trong việc nâng 
cấp các sản phẩm của mình.   

Như được thể hiện trên Hình 3.7, các công ty 
nước ngoài chỉ ra rằng họ giúp cho các nhà 
cung cấp nâng cao chất lượng sản phẩm của 
mình (67% số phản hồi), nâng cao hiệu quả 
quá trình sản xuất (39%), thực hiện thiết kế 
sản phẩm chung (42%), cải thiện khả năng tiếp 
cận các nguồn vốn sản xuất, tài chính và tài 
sản (22%) và cải thiện chất lượng nguồn nhân 
lực lao động của họ (21%). Tuy nhiên, các ảnh 
hưởng lan tỏa từ chuyển giao công nghệ và các 

bí quyết dường như còn bị hạn chế với chỉ 13% 
phản hồi từ phía nước ngoài chọn điểm này. So 
sánh phản hồi từ các khách hàng nước ngoài 
về mối tương tác của họ với các nhà cung cấp 
Việt Nam với những điều do chính các nhà cung 
cấp Việt Nam nói cho thấy sự khác biệt thú vị 
về nhận thức đối với cùng một hệ các thông 
số. Kết quả xếp hạng các phản hồi cũng tuân 
theo tương tự như thứ tự đồng ý được phản hồi 
trước đây, cụ thể là: nâng cấp sản phẩm và thực 
hiện thiết kế sản phẩm chung là những kênh 
tương tác quan trọng trong nhận thức của cả 
khách hàng nước ngoài và nhà cung cấp trong 
nước. Có thể là các nhà cung cấp Việt Nam có 
dự cảm thực tế hơn về tác động thực sự của 
những tương tác này, điều này được phản ánh 
một phần trong phản hồi giữa 6 điểm phần 
trăm (chuyển giao công nghệ) và 46 điểm phần 
trăm (nâng cấp sản phẩm) thấp hơn so với mức 
các khách hàng nước ngoài đưa ra đối với cùng 
những thông số này.

CáC Mối quaN Hệ Xuôi THeo           
CHiều DọC

Các mối quan hệ dọc xuôi chiều giữa các DN vốn 
ĐTNN với các DN trong nước có thể đại diện cho 
một kênh quan trọng để lan tỏa công nghệ và 
kiến thức. Tương tự như khi phân tích các mối 
quan hệ ngược theo chiều dọc, trọng tâm của 
những phân tích tiếp theo nhằm vào ba khía 
cạnh chính của mối quan hệ dọc xuôi chiều: (i) tỷ 
lệ phần việc thuê hợp đồng cho hoạt động chế 
biến chế tạo trong tổng đầu vào, (ii) điểm đến 

Hình 3.7: Hệ quả quá trình tương tác giữa khách hàng là DN vốn ĐTNN với nhà cung cấp 
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Bảng 3.65: Các quan hệ dọc xuôi chiều của DN vốn ĐTNN, theo loại hình đầu tư 

phần trăm (%)

  Tổng Cty XQG DN đơn lẻ
Tỷ lệ công việc được thuê khoán về chế tạo trên tổng doanh            
số bán* 34,6 28,6 52,7

Phân chia doanh số bán theo nơi đến 

Bán tại Việt Nam (%) 20,8 19,0 25,3

Xuất khẩu trực tiếp (%) 71,9 73,2 68,4

Xuất khẩu gián tiếp (%) 7,3 7,8 6,3

Tổng (%) 100,0 100,0 100,0
Thành phần các khách hàng và tỷ lệ thị phần 

Phần trăm các khách hàng nội địa (%) 33,2 29,2 41,9

Phần trăm các khách hàng nước ngoài đóng tại Việt Nam (%) 20,8 21,7 18,8

Phần trăm các khách hàng nước ngoài đóng ở ngoài Việt Nam 
(%) 46 49,1 39,3

Tổng (%) 100,0 100,0 100,0

Ghi chú: * nghĩa là chỉ tính các công ty có thuê khoán ngoài      

cuối cùng của hàng hóa được bán, (iii) các thành 
phần khách hàng với thị phần tương ứng của họ. 
Tỷ lệ phần việc thuê hợp đồng cho hoạt động chế 
biến chế tạo được tính theo tỷ lệ phần trăm của 
tổng doanh số bán hàng. Điểm đến cuối cùng 
của hàng hóa nói về tỷ lệ phần trăm lượng hàng 
được bán tại Việt Nam trực tiếp hay được xuất 
khẩu gián tiếp. Cuối cùng, phân tích đề cập tới 
thành phần khách hàng với thị phần tương ứng 
của họ: khách hàng nội địa, khách hàng nước 
ngoài ở tại Việt Nam, khách hàng nước ngoài ở 
bên ngoài Việt Nam. Tương ứng, các Bảng 3.65 và 
3.66 trình bày hàng loạt các chỉ số được chọn về 
các quan hệ dọc xuôi chiều thu được từ khảo sát 
các DN vốn ĐTNN, có phân loại theo loại doanh 
nghiệp (đơn lẻ hay xuyên quốc gia) và quốc gia 
chuyển hàng đến. 

Như được nêu ra trong Bảng 3.65, kết quả khảo 
sát cho thấy các DN nước ngoài tại Việt Nam 
có xu hướng xuất khẩu phần lớn hàng hóa của 
mình (79,2%) trong đó các công ty xuyên quốc 
gia có tỷ lệ xuất khẩu vượt trội so với các công 
ty đơn lẻ. Các công ty nước ngoài đơn lẻ có xu 
hướng hội nhập nhiều hơn vào thị trường trong 
nước so với các công ty đa quốc gia và điều này 
giúp họ bán được nhiều sản phẩm của họ hơn tại 
thị trường Việt Nam. Kết quả này cũng cho thấy 
các chi nhánh công ty đa quốc gia có xu hướng 

ký hợp đồng với giá trị thấp hơn nhiều so với các 
DN nước ngoài đơn lẻ với các DN Việt Nam. 

Các quan hệ dọc xuôi chiều của quốc gia có vốn 
đầu tư được nêu ra trên Bảng 3.66. Các kết quả 
cho thấy rằng, các DN vốn ĐTNN từ các nước châu 
Á (trừ Nhật Bản và Hàn Quốc) có xu hướng thiết 
lập các quan hệ xuôi chiều với các doanh nghiệp 
trong nước, trong đó có việc thông qua mạng 
lưới phân phối trên khắp các tỉnh, thành của cả 
nước. Trên thực tế, 23,3% lượng bán hàng của 
các doanh nghiệp Trung Quốc và 31,9%  của các 
doanh nghiệp châu Á khác được bán tại Việt Nam, 
là những thị phần lớn nhất của khách hàng nội địa 
trong đợt khảo sát này. Các công ty Nhật Bản chỉ 
bán 13,3% hàng hóa của họ cho thị trường Việt 
Nam còn thì xuất khẩu tới 86,7% lượng sản phẩm 
của mình. Điều bất ngờ là các nhà đầu tư Hoa Kỳ 
cũng chỉ thâm nhập ở mức độ thấp vào mối quan 
hệ xuôi chiều này với tỷ trọng 19,9% hàng hóa 
bán cho các khách hàng trong nước, còn lại xuất 
khẩu tới hơn 80% các sản phẩm của mình. 

CáC Hiệu ứNG LaN Tỏa Của DN VốN 
ĐTNN 

Sau khi phân tích mô tả xong các bằng chứng 
thu được qua khảo sát liên quan tới các mối 
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quan hệ dọc ngược và xuôi chiều, trong phần 
tiếp theo sẽ xem xét những hiệu ứng lan tỏa bắt 
nguồn từ sự tồn tại của các DN vốn ĐTNN đến 
nền kinh tế bản địa. 

Để bắt đầu, chúng ta xem xét phản ứng của các 
DN trong nước với sự tồn tại của các DN nước 
ngoài theo cả hai cấp độ: trong nội bộ ngành/
lĩnh vực và giữa các ngành/lĩnh vực. Hình 3.8 cho 
thấy các DN nội địa có xu hướng áp dụng những 
công nghệ sản xuất tương tự, sản xuất ra những 
sản phẩm thay thế và những sản phẩm khác để 
tránh cạnh tranh. Do vậy, ở đây xuất hiện bằng 
chứng về hiệu ứng trình diễn có tính kích thích 
các nhà các nhà đầu tư nội địa phát triển những 
quá trình sản xuất hoặc công nghệ mới. Đồng 
thời, các công ty trong nước dường như khá 
lưỡng lự trong việc quyết định cạnh tranh với các 
chi nhánh công ty nước ngoài, thay vào đó họ 
thường tìm cách sản xuất ra những sản phẩm bổ 
sung thay thế hay những sản phẩm khác. 

Nhận định từ kết quả khảo sát, việc chuyển giao 
công nghệ từ phía nước ngoài cho các DN nội địa 
dường như là một thách thức khi chỉ có 16,0% 
số trả lời nói rằng họ họ đã mua bản quyền hay 
bằng sáng chế từ các công ty nước ngoài. Theo 
họ, các công ty nước ngoài dường như vẫn muốn 

nắm giữ bí quyết sở hữu trí tuệ của họ để duy trì 
ưu thế cạnh tranh với các đối tác trong nước. Kết 
quả này dẫn đến suy luận rằng các công ty nội 
địa sẽ chủ yếu nhằm vào cạnh tranh với các đối 
thủ nội địa của mình chứ không có ý định nâng 
cấp “trình độ cạnh tranh” của mình lên để hướng 
tới các đối thủ nước ngoài đang hoạt động tại 
Việt Nam. Do các DN nội địa chủ yếu nhắm vào 
thị trường nội địa trong khi các DN vốn ĐTNN 
lại chủ yếu hướng vào xuất khẩu nên ở đây có 
sự phân chia rõ ràng giữa hai phe, điều này loại 
bỏ việc cạnh tranh trên thị trường Việt Nam và 
hậu quả là làm tiêu tan động lực của các doanh 
nghiệp Việt Nam trong việc nâng tầm mình lên 
để ngang với các các DN vốn ĐTNN về chất lượng 
hoạt động. Nói rộng ra, đây dường như là yếu tố 
để không bằng chứng kết luận được hiệu ứng 
lan tỏa của các DN vốn ĐTNN tới các DN nội địa. 

Để khảo sát tiếp tác động của sự có mặt các 
DN vốn ĐTNN đối với hoạt động sản xuất trong 
nước, dưới đây sẽ trình bày phương pháp phân 
tích hồi quy dựa trên phương pháp tuyến tính 
hóa lôgarit hàm số sản xuất Cobb-Douglas được 
dùng để phân tích những khía cạnh sau:  

i. Tác động của sự có mặt DN vốn ĐTNN trong 
một ngành công nghiệp lên khả năng bán 

Bảng 3.66: Các quan hệ dọc xuôi chiều của DN vốn ĐTNN, điểm đến của hàng hóa 

phần trăm (%)

  Trung 
Quốc

Châu 
Âu Nhật

Còn 
lại 

của 
TG 

Các 
nước 
châu 

Á 
khác 

Hàn 
Quốc

Hoa 
Kỳ

Phân chia doanh số bán theo nơi đến        
Bán tại Việt Nam (%) 23,3 15,8 13,3 16,2 31,9 15,8 19,9
Xuất khẩu trực tiếp (%) 67,8 79,8 83,5 74,1 58 72,8 70,9
Xuất khẩu gián tiếp (%) 8,9 4,4 3,2 9,7 10,1 11,4 9,2
Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Thành phần các khách hàng và tỷ lệ thị phần  
Phần trăm các khách hàng nội địa (%) 29,9 43,5 17 33,9 43,3 25,1 22,1
Phần trăm các khách hàng nước ngoài 
đóng tại Việt Nam (%)

24,2 8,9 22,1 23 23,6 22,2 17,5

Phần trăm các khách hàng nước ngoài 
đóng ở ngoài Việt Nam (%)

45,9 47,6 60,9 43,1 33,1 52,7 60,4

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Hình 3.8: Phản ứng của các DN nội địa với sự có mặt của DN vốn ĐTNN
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nước ngoài

 Khác

hàng của các doanh nghiệp trong nước trong 
cùng ngành công nghiệp đó;  

ii. Tác động của sự có mặt DN vốn ĐTNN trong 
một tỉnh lên khả năng bán hàng của các 
doanh nghiệp trong nước trong cùng tỉnh đó;

  
iii. Ảnh hưởng các mối quan hệ – ngược và xuôi 

chiều – với các doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài đối với lượng bán hàng của các 
doanh nghiệp trong nước; 

iv. Ảnh hưởng các mối quan hệ – ngược và xuôi 
chiều – với các công ty nước ngoài lên các 
doanh nghiệp trong nước đối với lượng bán 
hàng của các doanh nghiệp trong nước. 

Mô hình có dạng như sau: 

 

 Yps là lượng sản phẩm đầu ra, đo bằng tổng 
lượng bán hàng,  

 Kps và Lps là các đầu vào cho sản xuất: vốn, 
được định nghĩa là giá trị thay thế của của 
tổng tài sản cố định vào cuối năm, và lao 
động, được định nghĩa là tổng số người lao 
động.  

 FSp và FPs  là những biến số chính về lãi trong 
phân tích này. 

 FSp tỷ lệ phần đầu ra của ngành công nghiệp 
do công ty nước ngoài sản xuất.  

 FSp tỷ lệ phần đầu ra do công ty nước ngoài 
sản xuất tại tỉnh p. 

 XPs là các biến điều khiển của phép tính hồi 
quy, bao gồm: 

 Herfin là chỉ số Herfindahl, đại diện cho 
mật độ sản phẩm của  công ty nội địa j.

 SOE là biến giả chỉ về hình thức sở hữu, có giá 
trị bằng 1 khi công ty là doanh nghiệp vốn nhà 
nước, và bằng 0 trong những trường hợp còn lại. 

 Exporter là biến giả có giá trị bằng 1 khi 
công ty xuất khẩu trên 10% tổng lượng 
hàng bán của mình và bằng 0 trong những 
trường hợp còn lại.

 Backward Linkages – quan hệ ngược (tính 
theo logarit) là tổng số các nhà cung cấp 
cho công ty nội địa j.

 Forward Linkages – quan hệ xuôi (tính 
theo logarit) là tổng số các khách hàng 
của công ty nội địa j. 

 Backward Foreign Linkages – quan hệ 
nước ngoài ngược (tính theo logarit) là 
tổng số các nhà cung cấp nước ngoài cho 
công ty nội địa j.

 Forward Foreign Linkages- quan hệ nước 
ngoài xuôi (tính theo logarit) là tổng số các 
khách hàng nước ngoài của công ty nội địa 
j.

Mô hình được tính bằng phương pháp OLS 
sử dụng sai số chuẩn cứng (robust standard 
errors) để hiệu chỉnh các phương sai không 
đồng nhất (heteroskedasticity) có thể tồn tại. 
Để kiểm tra tính chắc chắn của các kết quả, 
cũng thực hiện tính toán cho cả mô hình hiệu 
quả ngẫu nhiên (random effects model). 

lnYpsj = β0 +  β1 lnK + β2 lnLpsj +  β3 FSp
 + β4 FPs +  β5 Xpsj + upsj 
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Bảng 3.67: Các kết quả hồi quy – I: Biến phụ thuộc: bán hàng trong nước

Tên biến số OLS1 OLS2 OLS3 RE1 RE2 RE3
Vốn 0,4050*** 0,3746*** 0,4300*** 0,3489*** 0,3040*** 0,3470***

  (12,91) (9,31) (6,90) (11,38) (8,12) (6,28)

Lao động 0,6626*** 0,6298*** 0,5482*** 0,7312*** 0,7033*** 0,7122***

  (12,95) (9,92) (5,53) (15,69) (11,52) (7,99)

FS -0,9629*** -0,6170** -1,4100*** -0,8574* -0,5067 -1,3266*

  (-5,87) (-2,81) (-3,65) (-2,48) (-1,26) (-2,14)

FP 0,7951*** 0,7045* 0,3678 0,8595*** 0,7675** 0,5387

  (3,55) (2,49) (0,88) (4,10) (3,00) (1,55)

Herfin   0,1292 -0,1020   0,2799 0,1330

    (0,71) (-0,37)   (1,59) (0,54)

SOE   -0,0467 0,0699   -0,0329 0,0287

    (-0,41) (0,34)   (-0,30) (0,18)

Kỹ năng   0,0148*** 0,0207**   0,0146*** 0,0240***

    (3,62) (2,95)   (3,69) (4,00)

Nhà xuất khẩu   -0,0234 0,1083   0,0486 0,1637

    (-0,22) (0,52)   (0,47) (0,89)

Liên hệ ngược   0,1487***     0,1274***  

    (4,24)     (3,45)  

Liên hệ xuôi   0,0733*     0,0694*  

    (2,37)     (2,26)  

Liên hệ ngược nước 
ngoài

    0,1563**     0,1677**

      (2,63)     (2,98)

Liên hệ xuôi nước ngoài     0,0212     0,0162

      (0,30)     (0,28)

Hằng số 6,0604*** 5,4348*** 6,3688*** 6,3568*** 5,8382*** 6,1344***

  (12,89) (8,77) (6,51) (12,57) (9,44) (6,30)

R2 0,6042 0,6356 0,6378 0,6091 0,6315 0,6791

Số lượng quan sát 635 450 198 635 450 198
Ghi chú: “t thống kê trong ngoặc kép”    =”* p<0,05       ** p<0,01       *** p<0,001”

Bảng 3.67 và 3.68 minh họa các kết quả tính toán 
hồi quy này.

Các kết quả hồi quy đầu tiên được đưa ra trong 
Bảng 3.67. Hệ số sự tồn tại của nước ngoài trong 
cùng lĩnh vực với các công ty nội địa (FS) là có 
ý nghĩa về mặt thống kê và có giá trị âm trong 
mọi phương trình hồi quy, điều này suy ra là đây 
là yếu tố chèn ép hay còn gọi là hiệu ứng “đánh 
cắp thị trường” của các thành tố nước ngoài. Mức 
bán hàng của các công ty nội địa trên thực tế có 

thể bị siết lại do sự thâm nhập của các chi nhánh 
công ty nước ngoài, điều này cũng có thể dẫn 
đến việc suy giảm sản xuất nếu biến số đầu vào 
về chống điều chỉnh chi phí cũng bị giảm tương 
ứng hoặc là do hiệu quả kinh tế của quy mô sản 
xuất (Markusen and Venables, 1999). Ngược lại, 
tác động của sự có mặt các công ty nước ngoài 
trên cùng địa bàn tỉnh với các công ty nội địa lại 
có giá trị dương và là có ý nghĩa vè mặt thống 
kê trong 4 trên tổng số 6 phương trình hồi quy, 
chứng tỏ sự tồn tại của hiệu ứng trình diễn nảy 
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Bảng 3.68: Các kết quả hồi quy – II: Biến phụ thuộc: bán hàng trong nước

Tên biến số OLS1 OLS2 OLS3 RE1 RE2 RE3
Vốn 0,3916*** 0,3763*** 0,4496*** 0,3916*** 0,3763*** 0,4496***
  (13,75) (10,39) (7,81) (13,75) (10,39) (7,81)
Lao động 0,6489*** 0,6152*** 0,5105*** 0,6489*** 0,6152*** 0,5105***
  (13,71) (9,81) (5,21) (13,71) (9,81) (5,21)
FS_European 1,1597* 1,1191* 1,9723** 1,1597* 1,1191* 1,9723**
  (2,49) (2,03) (2,77) (2,49) (2,03) (2,77)
FS_AmericanSal -3,4953*** -2,1273 -4,9306** -3,4953*** -2,1273* -4,9306**
  (-3,92) (-1,96) (-2,73) (-3,92) (-1,96) (-2,73)
FS_Asian -0,5194*** -0,3047 -0,7451** -0,5194*** -0,3047 -0,7451**
  (-3,94) (-1,85) (-2,82) (-3,94) (-1,85) (-2,82)
FP_European -0,1852* -0,3152* -0,5200* -0,1852* -0,3152* -0,5200*
  (-2,39) (-2,04) (-2,24) (-2,39) (-2,04) (-2,24)
FP_American 0,0234** 0,0332* 0,0545* 0,0234** 0,0332* 0,0545*
  (3,13) (2,28) (2,51) (3,13) (2,28) (2,51)
FP_Asian -0,0005 -0,0006 -0,0008 -0,0005 -0,0006 -0,0008
  (-1,90) (-1,29) (-1,13) (-1,90) (-1,29) (-1,13)
Herfin   0,2508 0,0398   0,2508 0,0398
    (1,34) (0,14)   (1,34) (0,14)
SOE   -0,0578 0,0864   -0,0578 0,0864
    (-0,49) (0,46)   (-0,49) (0,46)
Kỹ năng   0,0152*** 0,0204**   0,0152*** 0,0204**
    (3,66) (3,13)   (3,66) (3,13)
Nhà xuất khẩu   0,0080 0,0739   0,0080 0,0739
    (0,07) (0,38)   (0,07) (0,38)
Liên hệ ngược   0,1521***     0,1521***  
    (3,88)     (3,88)  
Liên hệ xuôi   0,0747*     0,0747*  
    (2,33)     (2,33)  
Liên hệ ngược nước ngoài     0,1403*     0,1403*
      (2,30)     (2,30)
Liên hệ xuôi nước ngoài     0,0344     0,0344
      (0,54)     (0,54)
Hằng số 6,6027*** 5,7015*** 5,9551*** 6,6027*** 5,7015*** 5,9551***
  (17,92) (11,75) (6,96) (17,92) (11,75) (6,96)
R2 0,6064 0,6371 0,6703 0,6090 0,6506 0,6715
Số lượng quan sát 635 450 198 635 450 198

Ghi chú: “t thống kê trong ngoặc kép”    =”* p<0,05        ** p<0,01     *** p<0,001” 
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sinh do sự gần gũi với công ty nước ngoài của 
các công ty trong nước dẫn đến những tác động 
tích cực về bán hàng của các công ty trong nước 
trên địa bàn tỉnh. Từ đây giả thiết rằng, chỉ sự 
xuất hiện của công ty nước ngoài trên địa bàn 
tỉnh, thông qua việc họ sở hữu một số tài sản 
cụ thể cùng kinh nghiệm quản lý và được thừa 
hưởng công nghệ, hoạt động của những công 
ty nước ngoài này có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa 
tích cực lôi kéo các công ty trong nước phát triển 
những sản phẩm tương tự và thực hiện những 
quá trình sản xuất tương tự.  

Hiệu ứng tích cực của công ty nước ngoài có thể 
được giải thích là do các mối quan hệ dọc được 
thiết lập giữa các công ty nội địa và nước ngoài 
ở cấp tỉnh. Các hệ số trở thành không có nghĩa 
trong thực tế trong các phương trình hồi quy thứ 
3 và 6 (OLS3 và RE3) với các biến số về các quan 
hệ ngược và xuôi chiều với các công ty nước 
ngoài vẫn được đưa vào mô hình. Tuy nhiên, chỉ 
có các quan hệ ngược với các công ty nước ngoài 
là dường như có giá trị dương và có tác động 
đáng kể tới lượng bán hàng của các công ty trong 
nước, điều này cho thấy khi các công ty nội địa 
mua nguyên liệu đầu vào từ các chi nhánh nước 
ngoài họ có thể được hưởng lợi từ các công nghệ 
tiên tiến và bí quyết nằm trong trong sản phẩm 
đầu vào của công ty nước ngoài. Mặt khác, hệ số 
quan hệ xuôi chiều trong mô hình hồi quy tuy có 
giá trị dương nhưng không đủ ý nghĩa thống kê. 
Điều này có thể chỉ ra vấn đề là các công ty chế 
tạo vốn nước ngoài tại Việt Nam thường ưu tiên 
nhập sản phẩm trung gian cho đầu vào của họ 
từ nước ngoài (chủ yếu từ nước của họ) và điều 
này làm cho thị phần đầu vào từ nguồn trong 
nước là thấp, hiệu ứng lan tỏa từ mối quan hệ 
xuôi chiều dường như là yếu và không có ý nghĩa 
về mặt thống kê và cũng là một yếu tố của đầu 
ra từ trong nước. Các kết quả cũng cho thấy hệ 
số dương về trình độ, kỹ năng của các DN trong 
nước, điều này dường như xác nhận lại hiệu ứng 
tác động dương về nguồn nhân lực, không chỉ về 
năng suất lao động và hiệu quả kỹ thuật mà còn 
cả về bán hàng trong nước. 

Để tiếp tục xem xét kỹ hơn các tác động, các DN 
vốn ĐTNN được phân loại theo nguồn gốc quốc 
gia xuất xứ. Nguồn gốc xuất xứ nhà đầu tư nước 
ngoài trên thực tế có thể có ảnh hưởng đến sự 
lan tỏa tới các doanh nghiệp trong nước. Trước 
hết, các công ty nước ngoài có thể mua vào với 

mức độ lớn hơn các nguyên liệu trung gian cho 
đầu vào của họ từ nguồn tại chỗ để tránh phải 
vận chuyển xa từ nơi có giá rẻ hơn tới cơ sở tại 
địa phương của họ. Khi đó, phần lớn các nhà 
cung cấp ở địa phương sẽ phải có những quan hệ 
tiếp xúc thường xuyên với các DN vốn ĐTNN, từ 
đó làm tăng khả năng xảy ra hiệu ứng lan tỏa về 
kiến thức và công nghệ. Thứ hai là, các quyết định 
mua/thuê từ nguồn tại địa phương có thể là do 
tác động của các thỏa thuận về ưu tiên thương 
mại giữa nước chủ nhà và quốc gia có vốn đầu tư. 
Để xem xét khía cạnh này, có các kết quả tính toán 
hồi quy được trình bày tiếp trong Bảng 3.68. Ba 
bộ kết quả đo lường khác nhau về ảnh hưởng của 
công ty nước ngoài trên cùng địa bàn tỉnh (FP) và 
ảnh hưởng do trong cùng lĩnh vực (FS) được thực 
hiện cho ba vùng xuất xứ: châu Âu, châu Mỹ và 
châu Á . Các kết quả cho thấy mức bán hàng của 
các công ty trong nước có quan hệ tương quan 
dương với sự có mặt của các công ty châu Âu 
trong cùng lĩnh vực, nhưng lại là tương quan âm 
khi đó là các công ty châu Mỹ và châu Á. Những 
kết quả này dường như góp thêm chứng cứ cho 
hiệu ứng “đánh cắp thị trường” của các công ty 
châu Mỹ và châu Á, có thể là do công nghệ tiên 
tiến của châu Mỹ và sự tương tự về loại hình sản 
phẩm của các công ty châu Á với hàng hóa của 
các công ty Việt Nam.

Ngược lại, các kết quả cho thấy rằng trong phạm 
vi một tỉnh, sự có mặt của công ty châu Âu có ảnh 
hưởng theo tương quan âm với lượng bán hàng 
của các công ty nội địa trong chính tỉnh đó trong 
khi các công ty Mỹ thì có tương quan dương.  
Như đã nói đến trước đây, các nhà đầu tư Hoa Kỳ 
thường có xu hướng thích xây dựng những mối 
quan hệ lâu dài với những nhà cung cấp nội địa và 
điều này có thể giúp tăng cường chuyển giao kiến 
thức và công nghệ theo thời gian. Mặt khác, tác 
động âm của sự có mặt các nhà đầu tư châu Âu có 
thể là do sự không tương xứng về sức mạnh mặc 
cả. Cụ thể, các công ty nước ngoài có thể đã kỳ 
vọng rằng họ có sức mạnh mặc cả lớn hơn so với 
các công ty ở địa phương do quy mô và hoạt động 
quốc tế của họ, từ đó có xu hướng sử dụng các ưu 
thế đó cùng với khả năng sản xuất của mình vào 
trong quá trình giao dịch. Cuối cùng, hiệu ứng của 
các nhà đầu tư châu Á đối với bán hàng nội địa 
là không rõ ràng trong phạm vi tỉnh, có thể là do 
khoảng cách công nghệ giữa những nhà đầu tư 
này và các công ty của Việt Nam là không lớn và 
do vậy hiệu ứng lan tỏa cũng không rõ. 
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TóM TắT

Chương này nhằm phân tích tác động của các 
DN vốn ĐTNN tại Việt Nam. Trước hết, đã xem xét 
sự tồn tại của các quan hệ ngược và xuôi chiều 
giữa các công ty trong nước và nước ngoài. Các 
kết quả cho thấy, các công ty nước ngoài chỉ mua 
vào một lượng hạn chế các nguyên liệu đầu vào 
của họ tại địa phương. Hầu hết đầu vào cho các 
công ty nước ngoài này được nhập khẩu. Trong 
số các công ty nước ngoài, các doanh nghiệp 
nước ngoài đơn lẻ có xu hướng hội nhập tốt hơn 
với nền kinh tế nước chủ nhà và mua nguyên 
liệu đầu vào tại chỗ nhiều hơn so với các công 
ty xuyên quốc gia. Phân tích này cũng chỉ ra 
rằng, quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư cũng có 
ảnh hưởng đến phương thức nhập hàng đầu 
vào. Các nhà đầu tư Nhật Bản dường như rất ít 
mua nguyên liệu tại địa phương, trong khi các 
nhà đầu tư châu Âu và châu Á khác có liên kết 
tốt hơn với các nhà cung cấp bản địa, và các nhà 
đầu tư từ Hoa Kỳ thường hay thiết lập các quan 
hệ lâu dài với các nhà cung cấp tại địa phương 
nhất so với các nhà đầu tư khác. Những khác 
biệt giữa các lĩnh vực cũng đã được nhận thấy: 
các công ty hoạt động chế biến với công nghệ 
thấp thường hay mua nguyên liệu đầu vào tại địa 
phương. Định hướng xuất khẩu của các công ty 
dường như cũng ảnh hưởng tới mức độ tiếp xúc 
của họ với các công ty địa phương: các công ty 
nước ngoài có định hướng thị trường nội địa có 
xu hướng mua nguyên liệu tại chỗ nhiều hơn so 
với các công ty định hướng xuất khẩu. Các chi 
nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam bán hầu 
hết sản phẩm của họ cho các khách hàng bên 
ngoài Việt Nam. Hình thái này là đặc biệt rõ ràng 
trong trường hợp các nhà đầu tư Nhật Bản, họ 
chỉ bán 14% lượng hàng của họ vào thị trường 
nội địa. Các công ty châu Âu là trường hợp đặc 
biệt ở đây: họ dường như quan tâm hơn tới việc 
thiết lập các mối quan hệ xuôi chiều với các công 
ty địa phương.

Chương này cũng trình bày kết quả phân tích 
hồi quy đánh giá tác động của các công ty nước 
ngoài tới doanh số bán hàng trong nước. Phân 
tích này cho thấy, về hiệu ứng tác động theo 
chiều ngang, tiềm năng chuyển giao công nghệ 
giữa các công ty nước ngoài với các đối tác trong 
nước trong cùng lĩnh vực phần bị ngăn trở bởi 
sự cạnh tranh nảy sinh do sự xuất hiện của công 

ty nước ngoài trong cùng lĩnh vực. Do vậy, hiệu 
ứng tổng cộng về sự có mặt của công ty nước 
ngoài lên khả năng bán hàng của công ty trong 
nước là âm. Mặt khác, sự có mặt của công ty trên 
cùng địa bàn tỉnh có tác động tích cực tới sự hoạt 
động của các doanh nghiệp nội địa. Tác động 
này dường như được dẫn dắt bởi các mối quan 
hệ ngược và xuôi chiều mà các công ty trong 
nước tạo lập được với các công ty nước ngoài. 
Đặc biệt, kết quả khảo sát chỉ ra rằng, khi các 
DN trong nước mua nguyên liệu đầu vào từ các 
công ty nước ngoài, họ có thể được hưởng lợi từ 
những bí quyết và công nghệ tiên tiến đã được 
gắn kết trong các nguyên liệu đầu vào đó, ví dụ, 
thông qua đảo ngược kỹ thuật. Tuy nhiên, quan 
hệ xuôi chiều với công ty nước ngoài chỉ thể hiện 
tác động không đáng kể đối với bán hàng trong 
nước, điều này dẫn tới giả thiết rằng, do các 
doanh nghiệp chế tạo nước ngoài tại Việt Nam 
ưu tiên nhập khẩu những nguyên liệu đầu vào 
của họ, chỉ mua một phẩn nhỏ ở trong nước, nên 
sự lan tỏa từ môi quan hệ xuôi chiều là yếu hoặc 
là không có. Phân tích hồi quy cũng minh chứng 
cho giả thiết rằng quốc gia xuất xứ của nhà đầu 
tư nước ngoài có ảnh hưởng tới mức độ của hiệu 
ứng lan tỏa. Doanh số bán hàng nội địa có tương 
quan dương với sự có mặt của các công ty châu 
Âu, nhưng lại là tương quan âm với các nhà đầu 
tư châu Mỹ và châu Á. Ngược lại, trong địa bàn 
tỉnh, sự có mặt của công ty châu Âu lại tác động 
âm tới bán hàng của các công ty trong nước tại 
tỉnh đó, trong khi sự có mặt của công ty châu Mỹ 
lại có tác động dương. Tác động của các nhà đầu 
tư châu Á tới bán hàng nội địa trong cùng tỉnh là 
không đáng kể. 
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Phụ lục kỹ thuật I:
Hiệu ứng lan tỏa 
của đầu tư trực tiếp 
nước ngoài tại Việt 
Nam: Tổng quan các 
nghiên cứu thực tiễn 
Tiếp theo nghiên cứu của Nguyễn và thực hiện 
phân tích định lượng các số liệu sơ cấp và thứ 
cấp, Nguyễn Thị Tuệ Anh và đồng tác giả (2005) 
đã chỉ ra rằng tác động lan tỏa vào năm 2005 
chỉ thể hiện rõ rệt qua hai kênh, được gọi là các 
mối liên hệ sản xuất (bao gồm các mối liên hệ 
xuôi và ngược) và sự cạnh tranh. Kết quả khác 
từ nghiên cứu này là các DN tư nhân đã được 
hưởng lợi từ hai kênh này, trong khi các đối tác 
có vốn đầu tư nhà nước của họ thì không. Tiếp 
theo đó, nghiên cứu này cho thấy, nhiều doanh 
nghiệp vốn nhà nước đã phải chịu tác động 
lan tỏa âm nhưng họ khắc phục được tình thế 
bằng cách sử dụng những ưu thế mà các doanh 
nghiệp tư nhân không có được thay vì phải thay 
đổi cách hoạt động của họ. ở góc độ khác, các 
doanh nghiệp vốn nhà nước có thể được hưởng 
lợi từ tác động lan tỏa thông qua các mối liên hệ 
sản xuất, nhưng điều này không bù đắp được tác 
động lan tỏa âm do sự cạnh tranh khốc liệt hơn 
từ các DN vốn ĐTNN.  

Đáng chú ý là những khu vực có nhiều doanh 
nghiệp nước ngoài thì thường có mức lương 
cao hơn. Các công ty bản địa tham gia vào mối 
quan hệ ngược với các DN vốn ĐTNN có thể 
được hưởng lợi do tác động lan tỏa về năng suất 
lao động, từ đó có cơ sở để trả lương cao hơn. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, để hiện thực hóa 
được tác động lan tỏa này, các DN bản địa cần 
phải đầu tư cho đào tạo, nếu không ảnh hưởng 
lan tỏa theo chiều dọc này sẽ biến mất. Tác động 
lan tỏa theo chiều ngang lên mức lương là rõ rệt 
trong các DN ở mọi loại hình sở hữu và ở các quy 
mô công nghiệp công nghệ thấp và trung bình, 
trong khi hiệu ứng lan tỏa theo chiều dọc chỉ tác 

động tới các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực công 
nghệ thấp. Xét trên khía cạnh quy mô công ty, 
mọi quy mô đều bị ảnh hưởng bởi tác động lan 
tỏa theo chiều ngang, trong khi chỉ có các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng của tác động 
theo chiều dọc.  

Trong một nghiên cứu tiếp theo, Lê Quốc Hội 
(2008) đã khai thác cùng bộ số liệu này ở quy mô 
DN giai đoạn 2000 - 2004 và sử dụng hàm sản 
xuất Cobb-Douglas để ước tính hiệu ứng lan tỏa 
công nghệ từ các DN vốn ĐTNN tới các DN nội 
địa tại Việt Nam qua các mối quan hệ ngang và 
quan hệ ngược. Tác giả đã xem xét các thông số 
như: mức tác động công nghiệp, loại hình chủ sở 
hữu (nước ngoài – trong nước), quy mô DN trong 
nước, chất lượng lao động và khoảng cách về 
công nghệ so với công ty nước ngoài, v.v… Tác 
giả đã tìm ra bằng chứng về mối quan hệ ngược 
giữa các DN vốn ĐTNN với các công ty trong 
nước. Bên cạnh đó, năng suất lao động trong các 
DN nội địa trong ngành công nghiệp có sự tham 
gia mạnh mẽ của các DN vốn ĐTNN cũng vượt 
hơn ở những nơi khác. Tuy nhiên, tác động của 
sự có mặt các doanh nghiệp nước ngoài lên mức 
sản xuất trong các DN trong nước trong cùng 
lĩnh vực lại được thấy là tác động âm mà nguyên 
nhân chính lại là do cạnh tranh gây ra.  Hơn nữa, 
nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, mức sản xuất 
trong nước bị giảm sút khi có mặt của các doanh 
nghiệp sở hữu 100% vốn nước ngoài, nhưng các 
DN mà phía nước ngoài chỉ sở hữu một phần 
vốn thì không gây ra hiệu ứng này. ở một góc 
độ khác, tác động của DN vốn ĐTNN hướng vào 
thị trường nội địa sẽ dẫn đến suy giảm mức sản 
xuất của các doanh nghiệp trong nước trong khi 
DN vốn ĐTNN hướng vào thị trường xuất khẩu 
thì không gây ra hiện tượng này. 

Lê Thanh Thủy (2007) đã xác định mức độ hiệu 
ứng lan tỏa của vốn đầu tư nước ngoài lên năng 
suất lao động trong các công ty Việt Nam vào các 
giai đoạn 1995-1999 và 2000-2002 bằng cách sử 
dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas. Bằng cách 
này, tác giả đã dựa vào các số liệu về ngành công 
nghiệp của Tổng cục Thống kê cho cùng giai 
đoạn, bao gồm 29 lĩnh vực trong 3 nhóm ngành 
công nghiệp là: khai mỏ, chế biến chế tạo và sản 
xuất điện, khí đốt và cấp nước. Nghiên cứu cũng 
xác định định lượng tác động của khoảng cách về 
công nghệ giữa các doanh nghiệp nước ngoài và 
trong nước, các đặc điểm ngành công nghiệp của 
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mỗi DN như: cường độ sử dụng vốn, cường độ sử 
dụng lao động, và mức độ mà các công ty tư nhân 
trong nước có liên quan với các hoạt động của các 
DN vốn ĐTNN. Tác giả đã phát hiện ra rằng khoảng 
cách về công nghệ là một trong những yếu tố có 
tính quyết định quan trọng nhất của hiệu ứng 
lan tỏa. Hiện tại, mối quan hệ này không tồn tại 
như nhau trong mọi cấp độ của khoảng cách về 
công nghệ. Đặc biệt, khoảng cách công nghệ lớn 
sẽ dẫn đến hiệu ứng lan tỏa âm về mức sản xuất 
trong các doanh nghiệp nội địa do hiệu ứng chèn 
đẩy. Bên cạnh đó, khi hướng vào xuất khẩu, những 
ngành công nghiệp thâm dụng lao động của Việt 
Nam trở nên có hiệu quả có tính công nghệ cao 
so với những lĩnh vực khác, điều này làm cho lĩnh 
vực này trở thành nơi thuận lợi để gặt hái những 
hiệu ứng lan tỏa so với những lĩnh vực cần cường 
độ vốn cao. Các kết quả hồi quy cũng chỉ ra bằng 
chứng về sự thay đổi “năng lực hấp thụ” của các 
công ty Việt Nam đối với nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài. Do hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam 
đang sử dụng những công nghệ đã lỗi thời nên 
chỉ những doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến 
mới có khả năng hấp thụ chuyển giao công nghệ 
tiên tiến từ các công ty đa quốc gia. Tuy nhiên, 
tác động này suy giảm theo thời gian khi trình độ 
công nghệ của các công ty trong nước và nước 
ngoài ngày càng thu hẹp dần. Lê Thanh Thủy 
(2007) cũng nhận thấy rằng các tác động lan tỏa 
là lớn hơn trong giai đoạn 1995-1999 so với giai 
đoạn 2000-2002. Tác giả xác nhận rằng các doanh 
nghiệp tư nhân trong nước cần phải nỗ lực nâng 
cao khả năng hấp thụ hiệu ứng lan tỏa từ nguồn 
vốn đầu tư nước ngoài và các chính sách hỗ trợ 
phát triển khối doanh nghiệp tư nhân đóng vai 
trò cực kỳ quan trọng trong góc độ này.  

ở góc nhìn khác, nghiên cứu của Giroud (2007) 
nhận thấy rằng sự chia sẻ kiến thức giữa các 
DN vốn ĐTNN và các nhà cung cấp nội địa ở 
Việt Nam cũng như mức độ liên hệ giữa hai 
phía chỉ ở mức độ hạn chế. Tác giả đã đưa ra 
bằng chứng rằng hiệu ứng lan tỏa của vốn 
đầu tư nước ngoài là có lợi cho người lao động 
không làm việc trực tiếp trong các công ty đa 
quốc gia. Đặc biệt, vốn đầu tư nước ngoài tạo 
ra yếu tố bên ngoài tích cực để người lao động 
có được lương cao hơn so với khi không có vốn 
đầu tư nước ngoài.  

Nguyễn Ngọc Anh và đồng tác giả (2008) cũng 
nghiên cứu hiệu ứng lan tỏa công nghệ của 

các tập đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam, 
xét các hiệu ứng theo cả chiều ngang và chiều 
dọc, tức bao gồm cả các hiệu ứng ngược và xuôi 
chiều. Các tác giả đã phân tích bảng số liệu ở cấp 
doanh nghiệp từ các đợt khảo sát doanh nghiệp 
do Tổng cục Thống kê thực hiện giai đoạn 2000-
2005. Điểm mới của nghiên cứu này là có bao 
gồm cả khối ngành dịch vụ. Tác động lan tỏa 
của vốn đầu tư nước ngoài được đo theo các tác 
động trình diễn, sự cạnh tranh và dịch chuyển 
lao động. Giống như trong các nghiên cứu trước, 
Nguyễn Ngọc Anh và đồng tác giả (2008) đã dựa 
vào mô hình kinh tế Cobb-Douglas. Đã thu được 
các kết quả đầu tiên bằng phương pháp đánh giá 
mô hình cơ bản theo phương pháp bình phương 
tối thiểu thông thường. Tiếp theo đó, các tác giả 
đã khai thác sâu bộ số liệu nhằm xác định mối 
quan hệ tương quan có thể có giữa những bất 
thường về sản xuất không quan sát được và các 
thông số đầu vào bằng cách ước tính lại mô hình 
cơ bản bằng cách sử dụng các mô hình hiệu ứng 
ngẫu nhiên và hiệu ứng cố định. Cuối cùng, các 
tác giả đã xây dựng được mô hình ở dạng sai 
phân bậc nhất để đánh giá nhằm khắc phục các 
yếu tố ngoại sinh. Các tác giả đã quan sát được 
các hiệu ứng lan tỏa dương có mức độ đáng kể 
qua các mối quan hệ ngược trong lĩnh vực chế 
biến – chế tạo cũng như các hiệu ứng lan tỏa 
theo chiều xuôi và ngược trong ngành dịch vụ. 
Bài báo đã đưa ra bằng chứng về hiệu ứng lan tỏa 
qua chuyển dịch lao động nhưng không có hiệu 
ứng lan tỏa đối với mức sản xuất của các doanh 
nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực chế biến 
chế tạo với các DN vốn ĐTNN. Tuy nhiên, các 
bằng chứng thực tiễn đã chỉ ra hiệu ứng lan tỏa 
ngang trong ngành dịch vụ thông qua cả doanh 
số và sự chuyển dịch lao động. Trên cơ sở các kết 
quả này, các tác giả đã kết luận với việc đưa ra 
một hệ thống các đề xuất chính sách chi tiết cho 
Việt Nam, đặc biệt là khuyến khích vốn đầu tư 
nước ngoài vào các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng 
về lan tỏa công nghệ.  

Trong một nỗ lực song song, Nguyễn Phi Lan 
(2008) đã xem xét kỹ lưỡng các hiệu ứng lan tỏa 
công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài lên năng 
suất các doanh nghiệp trong nước, đồng thời 
xem xét mức độ của sự khác nhau của vốn đầu 
tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến chế tạo tại 
các vùng địa lý khác nhau. Để phân tích thực 
nghiệm, Nguyễn Phi Lan (2008) đã sử dụng các 
số liệu khảo sát doanh nghiệp hàng năm do Tổng 
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cục Thống kê thực hiện trong những năm 2000-
2005, nhưng khác với Nguyễn Ngọc Anh và đồng 
tác giả (2008), ở đây chỉ tập trung vào các doanh 
nghiệp chế biến chế tạo. Bài báo cũng dựa trên 
hàm sản xuất Cobb-Douglas để ước tính cho các 
cấp độ ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Mô 
hình được tính theo phương pháp bình phương 
tối thiểu hai bước có hiệu chỉnh các phương sai 
không đồng nhất. Theo cách này, mô hình cũng 
chứa các biến giả cho ngành công nghiệp, vùng 
và thời gian, cùng với các giá trị trễ của các biến 
về hiệu ứng lan tỏa ngang, xuôi và ngược. Cách 
xây dựng này giúp tránh được tính nội sinh tiềm 
tàng có thể xảy ra do sự có mặt của vốn đầu tư 
nước ngoài và các đặc điểm của các ngành công 
nghiệp. Điều thú vị là mặc dù các phân tích dựa 
trên cùng bộ số liệu được sử dụng trong nghiên 
cứu của Nguyễn Phi Lan (2008), các kết quả lại 
hoàn toàn khác. Điển hình là, trong giai đoạn  
2000-2005 có những bằng chứng về tác động 
tích cực của vốn đầu tư nước ngoài đối với các 
ngành sản xuất chế biến chế tạo nội địa qua các 
liên hệ ngang và dọc theo chiều ngược, trong khi 
tác động âm chỉ quan sát được đối với sản xuất 
nội địa ở quan hệ xuôi theo chiều dọc. 

Bằng chứng thực tiễn tại các nước đang phát 
triển khác cho thấy tác động âm đối với sản xuất 
của các doanh nghiệp nội địa trong mối quan 
hệ ngang, điều này là do các DN vốn ĐTNN có 
công nghệ tiên tiến hơn nhiều cạnh tranh thành 
công với các doanh nghiệp trong nước, do vậy 
buộc các doanh nghiệp trong nước phải thu hẹp 
sản xuất (Phạm Thiên Hoàng 2009). Các doanh 
nghiệp bản địa tiếp cận với công nghệ của 
nước ngoài chủ yếu thông qua quan sát và bắt 
chước. Các tác động theo chiều ngang và ngược 
theo chiều dọc đối với sản xuất của các doanh 
nghiệp nội địa có thể phụ thuộc vào mức độ mà 
các doanh nghiệp này có thể hấp thụ được. Các 
doanh nghiệp có nguồn nhân lực lớn, tài chính 
mạnh và sử dụng những công nghệ thấp được 
cho là có nhiều khả năng hơn để hấp thụ sự lan 
tỏa công nghệ của vốn đầu tư nước ngoài, điều 
này sau đó sẽ có ảnh hưởng tích cực tới sức sản 
xuất của họ. Một kết quả khác của Nguyễn Phi 
Lan (2008) là sự hiện diện của vốn đầu tư nước 
ngoài có xu thế làm giảm sức sản xuất của các 
doanh nghiệp nội địa trong các ngành công 
nghiệp sử dụng những công nghệ thấp. Những 
ngành công nghiệp có mức công nghệ trung 
bình được hưởng lợi từ mối quan hệ xuôi chiều 

với các DN vốn ĐTNN. Các doanh nghiệp nội địa 
trong những ngành công nghiệp này có thể sản 
xuất những sản phẩm trung gian có chất lượng 
tốt với giá thành thấp và do vậy có thể tăng được 
mức sản xuất của họ và thu được lợi ích kinh tế 
qua việc gia tăng quy mô sản xuất. Có một số 
bằng chứng cho thấy các công ty lớn của Việt 
Nam có trình độ công nghệ ở mức cao hơn có đủ 
tiêu chuẩn để trở thành những nhà cung cấp sản 
phẩm trung gian tốt cho các DN vốn ĐTNN và 
hưởng lợi hơn những công ty khác do giúp phát 
triển nguồn cung cấp cho các DN vốn ĐTNN. 

Các tác giả cũng phát hiện ra những lợi ích khác 
nhau từ hiệu ứng lan tỏa công nghệ tại các vùng 
địa lý khác nhau của Việt Nam. Bằng chứng thực 
tiễn chỉ ra rằng các quan hệ ngược thường quan 
sát được tại vùng đồng bằng sông Hồng, vùng 
Đông Bắc, vùng Nam Trung Bộ và vùng Đông 
Nam của Việt Nam. Đây là những vùng có cơ sở 
hạ tầng tương đối phát triển, có nguồn nhân 
lực, trình độ công nghệ và hội nhập thương mại 
cao hơn. Tuy nhiên, những vùng này lại không 
được hưởng lợi từ mối liên hệ ngang do có mật 
độ vốn đầu tư nước ngoài cao làm cho các công 
ty nội địa trong cùng lĩnh vực phải chịu sự cạnh 
tranh gay gắt. Tại những vùng xa xôi hẻo lánh 
của Việt Nam, các doanh nghiệp bản địa thu lợi 
thông qua mối quan hệ ngang và học hỏi nhưng 
họ không có mối quan hệ ngược với các DN vốn 
ĐTNN.  

Nghiên cứu của Nguyễn Xuân Kiên (2008) phát 
hiện ra bằng chứng rõ ràng và có tính tích cực 
mạnh mẽ về tác động lan tỏa của vốn đầu tư 
nước ngoài đối với năng suất lao động nói chung 
ở Việt Nam. Những kết quả này là sự khẳng định 
tiếp tục tầm quan trọng cần thiết của vốn đầu 
tư nước ngoài đối với quá trình phát triển kinh 
tế đối của Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà. 
Vốn nước ngoài cung cấp nguồn vốn đầu tư cần 
thiết, công nghệ hiện đại, các kỹ năng quản lý và 
kỹ năng tiếp thị. Tác giả dẫn chứng ra sự hiện diện 
của các DN vốn ĐTNN đã thúc đẩy sự cạnh tranh 
giữa các DN trong nước, là điều tối quan trọng 
dể đảm bảo việc sử dụng hiệu quả các nguồn 
tài nguyên, cải tiến công nghệ, và nâng cao hiệu 
quả quản lý cũng như năng suất lao động.  

Những bằng chứng mà Nguyễn Xuân Kiên 
(2008) đưa ra cho thấy rằng khi nhìn xa hơn, tác 
động lan tỏa của vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
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Nam phụ thuộc vào khoảng cách giữa các DN 
vốn ĐTNN và các doanh nghiệp nội địa về các kỹ 
năng, quy mô, và cường độ vốn. Tác động tiêu 
cực của khoảng cách về kỹ năng và cường độ 
vốn lên năng suất lao động nói chung dẫn tới 
ngụ ý rằng Việt Nam cần khuyến khích đầu tư 
nước ngoài với những công nghệ sử dụng nhiều 
nhân công trong ngắn hạn để tận dụng nguồn 
lao động lớn với giá rẻ hiện có. Tuy nhiên, về lâu 
dài Việt Nam cần tập trung vào thu hẹp khoảng 
cách về công nghệ giữa các doanh nghiệp trong 
nước với DN vốn ĐTNN. Cũng về dài hạn, Nguyễn 
Xuân Kiên (2008) nhấn mạnh nhu cầu nâng cao 
kỹ năng cho lao động trong nước do sức hấp dẫn 
đầu tư nước ngoài của lao động giá rẻ sẽ mất dần 
trong tương lai gần. 
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Chương 4:
Điều kiện môi trường 
kinh doanh tại              
Việt Nam
 

Giới THiệu

Phần này phân tích các kết phần khảo sát các 
nhà đầu tư nước ngoài về những yếu tố ảnh 
hưởng đến quyết định đầu tư của họ tại Việt 
Nam, họ nhận biết cơ hội đầu tư bằng cách nào 
và đánh giá của họ về chất lượng dịch vụ hỗ trợ 
nhận được từ cơ quan xúc tiến đầu tư Việt Nam 
tại các cấp trung ương và địa phương. Phần đầu 
sẽ phân tích cảm nhận chung của nhà đầu tư về 
môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Nội dung 
này được thực hiện thông qua phân tích tầm 
quan trọng và xu hướng thay đổi địa điểm kinh 
doanh của quốc gia có vốn đầu tư. Trọng tâm sau 
đó chuyển sang tìm hiểu về những kênh thông 
tin chủ yếu mà qua đó nhà đầu tư nhận biết cơ 

hội kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp theo bản báo 
cáo là điều tra về cảm nhận của nhà đầu tư về 
thủ tục đăng ký kinh doanh nước ngoài, các hình 
thức và hiệu quả của chính sách ưu đãi đầu tư, 
và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh được cung cấp, bao 
gồm cả đánh giá chất lượng và cơ quan cung 
cấp dịch vụ này. Dịch vụ hỗ trợ được xem xét 
trong bốn giai đoạn đầu tư riêng biệt: giai đoạn 
trước đầu tư/ trước mở rộng, giai đoạn gia nhập 
thị trường, giai đoạn triển khai và giai đoạn vận 
hành/dịch vụ sau cấp phép.

Môi TrườNG KiNH DoaNH Tại ViệT NaM

yếu tố địa điểm đầu tư quyết định khả năng thu 
hút nhà đầu tư của một quốc gia. Phần báo cáo 
này tập trung phân tích cảm nhận của các nhà 
đầu tư nước ngoài về tầm quan trọng và xu hướng 
thay đổi của 21 yếu tố địa điểm khác nhau tại Việt 
Nam. Nhà đầu tư xếp hạng tầm quan trọng các 
yếu tố này khi quyết định đầu tư vào một quốc gia 
và chỉ ra những thay đổi mà họ nhận thấy ở các 
yếu tố này trong vòng ba năm trở lại đây. Hình 4.1 
tóm tắt kết quả điều tra có được1. 

1    Xếp hạng tầm quan trọng của yếu tố địa điểm được tính dựa trên 
thang điểm Likert từ 1 đến 3: 1 chỉ giá trị thấp nhất (không quan 
trọng), 2 ở giữa (quan trọng) và 3 là cao nhất (rất quan trọng). 
Việc gán giá trị số để xếp hạng là khá phổ biến (Laboviz 1970).

Hình 4.1. Xếp hạng tầm quan trọng yếu tố địa điểm của DN vốn ĐTNN, cho ba năm gần đây
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Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (DN vốn 
ĐTNN) đánh giá cao nhất tầm quan trọng của 
năm yếu tố: ổn định kinh tế, ổn định chính trị, 
thuế, chi phí lao động và khung pháp lý quốc 
gia là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến 
quyết định đầu tư. Điều ngạc nhiên là đa số các 
nhà đầu tư ít quan tâm đến nguồn vật liệu thô 
có sẵn và tài nguyên thiên nhiên, sự hiện diện 
của đối tác liên doanh và khả năng mua lại tài 
sản2. Ngoài ra, doanh nghiệp nước ngoài cũng 

2    Ám chỉ động cơ ‘tìm kiếm tài sản chiến lược’ theo cách phân 
loại lí do đầu tư của Dunning, có thể vẫn chưa xuất hiện tại 
Việt Nam

đánh giá cao hơn tầm quan trọng của giảm thiếu 
tối đa chi phí lao động hơn kĩ năng và tay nghề 
người lao động (thường làm tăng chi phí). Thứ 
bậc xếp hạng thấp của thị trường Việt Nam và 
cũng như Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN lần nữa 
khẳng định xu hướng thâm nhập thị trường thế 
giới của các DN vốn ĐTNN.

Những khác biệt về thuộc tính tầm quan trọng 
của yếu tố địa điểm cũng được phân tích theo 
nguồn gốc xuất xứ của quốc gia có doanh 
nghiệp đầu tư (Bảng 4.1). Những ô bôi đậm là 
năm yếu tố địa điểm được đánh giá cao nhất 
bởi quốc gia hoặc vùng xuất xứ của nhà đầu tư. 

Bảng 4.1 Tầm quan trọng của yếu đố địa điểm, theo quốc gia xuất xứ của nhà đầu tư

Yếu tố địa điểm Trung 
Quốc

Châu 
Âu

Nhật 
Bản

Hàn 
Quốc

Hoa 
Kỳ

Các 
nước 
châu 

Á 
khác

Còn 
lại

Ổn định về chính trị 2,6 2,4 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7
Ổn định về kinh tế 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7
Các dịch vụ hỗ trợ của các cơ quan Chính 
phủ

2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,5 2,6

Thuế 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5
Khả năng có sẵn lao động lành nghề 2,3 2,2 2,4 2,4 2,3 2,4 2,5
Chi phí lao động 2,5 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5
Điều chỉnh và thực thi pháp luật 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,5
Khung pháp lý quốc gia 2,4 2,3 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5
Chất lượng cơ sở hạ tầng 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,3 2,4
An toàn cho cá nhân 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4
Việc có sẵn các Khu Chế Xuất/ Khu Công 
Nghiệp

2,3 2,1 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3

Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần 2,2 2,1 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3
Chất lượng cuộc sống 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3
Các hiệp định thương mại song phương 2,2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2
Các nhà cung cấp đóng tại Việt Nam 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
Tận dụng lợi thế của hiệp định thương mại 
tự do ASEAN

2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,2 2,2

Thị trường Việt Nam 2,1 2,2 2,1 2,2 1,9 2,4 2,1
Gói ưu đãi 2,1 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 2,0
Nguồn nguyên liệu thô và tài nguyên thiên 
nhiên

1,9 2,0 2,0 1,8 1,9 2,0 1,9

Sự hiện diện của đối tác liên doanh 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8
Mua lại tài sản 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5
Chú ý: giá trị trung bình dựa trên thang điểm Likert với 1-”không quan trọng”, 2-”quan trọng” và 3-”rất quan trọng”  
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Đáng chú ý là tất cả doanh nghiệp đều quan tâm 
nhiều nhất đến các yếu tố như: ổn định chính trị, 
ổn định kinh tế, thuế, và chi phí lao động, coi đó 
là những yếu tố quan trọng nhất. Cụ thể hơn, các 
nhà đầu tư châu Á tỏ ra lo lắng nhiều hơn về khía 
cạnh an toàn cá nhân so với nhà đầu tư các nước 
khác, trong khi đó, nhà đầu tư Hàn Quốc quan 
tâm nhiều hơn đến chất lượng cơ sở hạ tầng mà 
Việt Nam cung cấp. ở góc độ khác, dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh của cơ quan chính phủ được xem là 
khá quan trọng với nhà đầu tư châu Âu.

Giữa các loại hình nhà đầu tư cũng có sự khác 
biệt về cảm nhận đánh giá tầm quan trọng của 
yếu tố địa điểm (là công ty xuất khẩu, công ty 

con của Công ty xuyên quốc gia (CTXQG) hay 
công ty nước ngoài đơn lẻ). Đáng chú ý, một 
số CTXQG xếp hạng chi phí lao động cao nhất, 
trong khi đó doanh nghiệp nước ngoài đơn lẻ 
quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cơ sở hạ 
tầng. Trên góc độ khác, công ty xuất khẩu quan 
tâm đến chi phí lao động thấp nhiều hơn so với 
các công ty không xuất khẩu, và công ty không 
xuất khẩu coi trọng hơn đến chất lượng cơ sở hạ 
tầng nhằm đảm bảo nguồn hàng hóa chuyển 
dịch nhanh trong thị trường Việt Nam (Bảng 4.2).

Bảng 4.2 cho thấy giá trị chênh lệch trung bình 
của yếu tố địa điểm theo nhóm đầu tư và xu 
hướng thị trường của doanh nghiệp. Với giá trị 

Bảng 4.2 Tầm quan trọng của yếu tố địa điểm, theo nhóm đầu tư và định hướng thị trường của DNVNN

  CTXQG

Công 
ty nước 
ngoài 

hoạt động 
đơn lẻ

Xuất khẩu Không 
xuất khẩu

Mua lại tài sản  1,5  1,4  1,5  1,7 

Việc có sẵn các Khu Chế Xuất/ Khu Công Nghiệp  2,3  2,2  2,3  2,2 

Khả năng có sẵn lao động lành nghề  2,4  2,3  2,4  2,3 

Các hiệp định thương mại song phương  2,2  2,1  2,2  2,1 

Khung pháp lý quốc gia  2,4  2,4  2,4  2,4 

Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần  2,3  2,2  2,2  2,2 

Ổn định kinh tế  2,5  2,6  2,6  2,6 

Điều chỉnh và thực thi pháp luật  2,3  2,3  2,3  2,4 

Các dịch vụ hỗ trợ của các cơ quan Chính phủ  2,4  2,3  2,4  2,3 

Gói ưu đãi  2,1  2,1  2,1  2,1 

Chi phí lao động  2,5  2,4  2,5  2,3 

An toàn cho cá nhân  2,4  2,4  2,4  2,4 

Ổn định chính trị  2,5  2,6  2,6  2,5 

Sự hiện diện của đối tác liên doanh  1,8  1,9  1,8  2,0 

Chất lượng cơ sở hạ tầng  2,4  2,4  2,4  2,4 

Chất lượng cuộc sống  2,2  2,2  2,2  2,2 

Nguồn nguyên liệu thô và tài nguyên thiên 
nhiên

 1,9  2,0  1,9  2,1 

Thuế  2,5  2,5  2,5  2,5 

Tận dụng lợi thế của hiệp định thương mại tự 
do ASEAN

 2,1  2,0  2,1  2,0 

Các nhà cung cấp đóng tại Việt Nam  2,1  2,1  2,1  2,2 

Thị trường Việt Nam  2,2  2,2  2,1  2,4 
Chú ý: giá trị trung bình dựa trên thang điểm Likert với 1-”không quan trọng”, 2-”quan trọng” và 3-”rất quan trọng”
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dao động từ -1 đến +1, số dương ám chỉ chất 
lượng yếu tố cải thiện, và số âm ám chỉ chất 
lượng đi xuống trong vòng ba năm trở lại, theo 
đánh giá của doanh nghiệp nước ngoài (Hình 
4.2). Số 0 cho thấy không có thay đổi nào được 
ghi nhận. Nhìn chung, các yếu tố địa điểm đều 
nhận được đánh giá có tốt lên trong ba năm trở 
lại đây, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của 
cơ quan chính phủ, chất lượng cuộc sống, ổn 
định chính trị và khung pháp lý của Việt Nam. 
Một phát hiện có tính tích cực là yếu tố ổn định 
chính trị, một trong những yếu tố được đánh 
giá quan trọng nhất, đã cải thiện đáng kể trong 
thời gian qua. Dù vậy, yếu tố ổn định kinh tế, tầm 
quan trọng thứ hai, ghi nhận tình trạng gần đình 
trệ do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Đã thu được những kết quả thú vị khi đánh giá 
theo nguồn gốc xuất xứ của doanh nghiệp. Kết 
quả điều tra cho thấy chỉ duy nhất nhà đầu tư 
châu Âu cho rằng giá trị đã đi xuống ở hai yếu tố 
vật liệu thô có sẵn và tài nguyên thiên nhiên, và 
chi phí lao động trong vòng ba năm qua. Trong 
khi đó nhà đầu tư từ Hoa Kỳ ám chỉ điều tương 
tự với tình trạng nguyên vật liệu và tài nguyên. 

Mặt khác, một lượng lớn nhà đầu tư Hoa Kỳ khác 
lại tỏ ra lạc quan với vài yếu tố địa điểm như 
khung pháp lý, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của cơ 
quan chính phủ, ổn định kinh tế và chính trị, chất 
lượng cuộc sống, điều chỉnh và thi hành pháp 
luật và chất lượng hạ tầng nói chung. Doanh 
nghiệp châu Âu tỏ vẻ lạc quan hơn về chất lượng 
cơ sở hạ tầng, chất lượng cuộc sống và chính 
sách hỗ trợ của chính phủ, trong khi các nhà đầu 
tư Hàn Quốc đánh giá cao thị trường Việt Nam về 
tình hình ổn định chính trị. Chỉ duy nhất nhà đầu 
tư Trung Quốc ghi nhận cải thiện thực tế trong 
yếu tố thuế và dịch vụ hỗ trợ của chính phủ. Tuy 
nhiên, doanh nghiệp Nhật Bản xem vị trí địa lý 
của Việt Nam là điều kiện thuận lợi, đánh giá yếu 
tố tận dụng Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN quan 
trọng hơn rất nhiều nhà đầu tư quốc gia khác. 
Bảng 4.3 thể hiện lần lượt khác biệt trong cảm 
nhận của các nhà đầu tư về yếu tố địa điểm của 
Việt Nam.

Xem xét bối cảnh hiện tại, cần điều tra và phân 
tích thêm bằng chứng Khảo sát về khác biệt 
trong cảm nhận của nhà đầu tư nhóm Bắc và 

Hình 4.2 Đánh giá thay đổi yếu tố địa điểm trong vòng ba năm trở lại, ghi nhận bởi DN vốn ĐTNN
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Bảng 4.3 Thay đổi trong cảm nhận của DN vốn ĐTNN về yếu tố địa điểm, theo khu vực xuất xứ

  Trung 
Quốc

Châu 
Âu

Nhật 
Bản

Hàn 
Quốc

Hoa 
Kỳ

Các 
quốc 

gia 
Châu 

Á 
khác

Còn 
lại

Nguồn nguyên liệu thô và tài nguyên            
thiên nhiên

 2,08  1,95  2,11  2,11  1,97  2,16  2,08 

Mua tài sản  2,06  2,02  2,07  2,07  2,00  2,04  2,12 

Gói ưu đãi  2,15  2,05  2,11  2,15  2,00  2,22  2,15 

Sự hiện diện của đối tác liên doanh  2,23  2,15  2,14  2,20  2,13  2,18  2,23 

Chi phí lao động  2,20  1,85  2,06  2,21  2,16  2,12  2,00 

Ổn định kinh tế  2,17  2,12  2,20  2,20  2,19  2,22  2,38 

Khả năng có sẵn lao động lành nghề  2,17  2,24  2,07  2,06  2,23  2,19  2,12 

Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần  2,35  2,41  2,42  2,41  2,23  2,40  2,46 

Thuế  2,45  2,32  2,27  2,42  2,23  2,44  2,23 

Các nhà cung cấp đóng ở Việt Nam  2,31  2,37  2,26  2,36  2,29  2,37  2,42 

An toàn cho cá nhân  2,39  2,41  2,32  2,37  2,29  2,44  2,35 

Thị trường Việt Nam  2,37  2,44  2,44  2,48  2,35  2,60  2,19 

Việc có sẵn các Khu Chế Xuất/ Khu Công 
Nghiệp

 2,36  2,37  2,39  2,38  2,39  2,44  2,38 

Các hiệp định thương mại song phương  2,38  2,44  2,47  2,41  2,39  2,40  2,58 

Tận dụng lợi thế của hiệp định thương mại 
tự do ASEAN

 2,38  2,37  2,49  2,38  2,42  2,47  2,35 

Chất lượng cơ sở hạ tầng  2,39  2,46  2,30  2,29  2,48  2,48  2,54 

Điều chỉnh và thực thi pháp luật  2,41  2,41  2,35  2,41  2,48  2,33  2,35 

Chất lượng cuộc sống  2,38  2,54  2,44  2,41  2,52  2,51  2,58 

Ổn định chính trị  2,43  2,32  2,37  2,46  2,55  2,44  2,46 

Các dịch vụ hỗ trợ của các cơ quan Chính 
phủ

 2,49  2,54  2,41  2,42  2,58  2,53  2,65 

Khung pháp lý quốc gia  2,44  2,46  2,36  2,44  2,58  2,38  2,73 

Chú ý: giá trị trung bình dựa trên thang điểm Likert với 1-”không quan trọng”, 2-”quan trọng” và 3-”rất quan trọng”

Nam3. Nhìn chung, nhà đầu tư khu vực phía Nam 
tỏ ra lạc quan hơn về định hướng thay đổi tích 
cực trong môi trường đầu tư Việt Nam, cụ thể là 
chất lượng cơ sở hạ tầng, tính ổn định chính trị, 
thuế, khung pháp lý và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
cung cấp bởi cơ quan chính phủ. Trong khi đó 
doanh nghiệp khu vực của nhóm phía Bắc đánh 
giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam, xem Khu 
vực Mậu dịch tự do ASEAN là thế mạnh và kì vọng 

3    Định nghĩa về nhà đầu tư nhóm Bắc và Nam được đưa ra trong 
Chương 2

lợi ích trong tương lai từ thỏa thuận kinh tế song 
phương và chất lượng cuộc sống nói chung.

NHậN BiếT Cơ Hội Đầu Tư

Bản Khảo sát cung cấp thông tin về những kênh 
thông tin khác nhau mà qua đó nhà đầu tư từ các 
nhóm quốc gia khác nhau nhận biết cơ hội đầu tư 
tại Việt Nam. Ngoài ra Khảo sát cũng đưa ra cách 
nhìn sâu sắc hơn về việc nguồn gốc ý thức của DN 
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Hình 4.3 Thay đổi trong cảm nhận của DN vốn ĐTNN về yếu tố địa điểm, theo khu vực xuất xứ
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nước ngoài về cơ hội đầu tư và quyết định đầu tư. 
Thông tin này giúp các nhà hoạch định chính sách 
có cái nhìn tổng quan về cảm nhận của nhà đầu tư 
về những nỗ lực xúc tiến thương mại của Việt Nam, 
làm nổi bật hơn phương thức tốt nhất để thu hút 
giới đầu tư nước ngoài và khuyến khích họ.

Hình 4.3 cho thấy nguồn thông tin chính của 
hầu hết nhà đầu tư nước ngoài là từ cộng đồng 
các nhà đầu tư hiện có mặt tại các nước sở tại. 
Hơn 70% nhà đầu tư Trung Quốc tìm đến kênh 
thông tin này để hiểu rõ hơn về cơ hội đầu tư 
tại Việt Nam, so với 68%, 55%, và 49%, lần lượt 
của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Hoa Kỳ và châu 
Âu. Tiếp theo là nguồn tin từ trụ sở và công 
ty mẹ. Khảo sát cũng hé lộ kết quả đáng ngạc 
nhiên rằng chỉ nhà đầu tư từ Hoa Kỳ tìm đến 
cộng đồng Việt kiều để hiểu thêm về cơ hội 
đầu tư cho doanh nghiệp từ Hoa Kỳ, trong khi 
đó nhà đầu tư từ châu Âu và Hàn Quốc thường 
tận dụng nguồn thông tin từ các dịch vụ tư 
vấn và hỗ trợ bên ngoài. Ví dụ, Cục đầu tư 
nước ngoài (CĐTNN) hoặc Sở Kế hoạch-Đầu tư 
(SKHĐT) tại các tỉnh cũng đóng vai trò là kênh 
thông tin chính cho các nhà đầu tư đến từ 
Hoa Kỳ và Nhật Bản (lần lượt, 13% và 9%), tuy 
nhiên, duy chỉ 1% nhà đầu tư Hàn Quốc và 4% 
nhà đầu tư Trung Quốc tìm đến nguồn tin này.

Tóm lại, bằng chứng Khảo sát chỉ ra rằng nhà 
đầu tư tiềm năng chỉ thường tìm đến những 
doanh nghiệp khác đang đầu tư cùng quốc gia 
để chia sẻ kì vọng và tầm nhìn về những cơ hội 
kinh doanh hiện tại và dự đoán về tương lai, bất 

kể những nỗ lực sẵn có và được nâng cao nhằm 
đẩy mạnh xúc tiến đầu tư từ các cơ quan nhà 
nước và các cơ quan thông tin đại chúng4. Cùng 
việc duy trì những nỗ lực liên hệ với nhà đầu tư 
tiềm năng, các cơ quan này vì thế nên hướng tới 
phát triển và đẩy mạnh quan hệ với cộng đồng 
doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động 
trong nước. Chiến lược nhằm củng cố cam kết 
và hợp tác của nhà đầu tư đang hoạt động trong 
nước cũng được phản ánh rộng rãi trong những 
nghiên cứu về những phương thức xúc tiến đầu 
tư hiệu quả nhất được áp dụng tại các quốc gia 
đang phát triển (Wells and Wint, 2000; UNCTAD, 
2008; UNCTAD, 2009; World Bank, 2009). Kết quả 
khảo sát cũng cho thấy các cơ quan xúc tiến đầu 
tư tại Việt Nam sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu 
tập trung hơn vào nhà đầu tư tiềm năng từ Hàn 
Quốc bởi chỉ khoảng 1% số nhà đầu tư tìm đến 
thông tin từ CĐTNN hoặc SKHĐT mặc dù Hàn 
Quốc là một trong ba quốc gia đầu tư nhiều 
nhất vào Việt Nam. Điều này cũng gợi ý cho một 
chiến lược hiệu quả giúp xây dựng mối quan hệ 
với nhà đầu tư tiềm năng Hàn Quốc, bao gồm 
tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư tiềm năng ngay 
tại Hàn Quốc để họ đồng ý đầu tư vào Việt Nam, 
mặt khác tăng cường mối liên kết giữa các kênh 
thông tin đại chúng với doanh nghiệp Hàn Quốc 
hiện đang hoạt động tại Việt Nam.

4    Cần nhấn mạnh rằng những kết quả này tương tự với các kết 
quả từ khu vực Cận Sahara của châu Phi, tại đó, các nhà đầu 
tư tại nước chủ nhà trở thành nguồn thông tin chính về các 
cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư tiềm năng. Để tìm hiểu thêm, 
xem UNIDO Africa Investor Report 2011, ‘Hướng tới Chiến lược 
thực tế xúc tiến đầu tư’ dựa trên khảo sát tại 19 nước châu Phi 
(UNIDO 2012)
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Hình 4.7 Thời gian đăng ký và cấp phép, số ngày, theo xuất xứ quốc gia của DN vốn ĐTNN
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Hình 4.4 Cơ quan đăng ký đầu tư, phần trăm 
câu trả lời

42% 

53% 

5% 

Cục Đầu Tư Nước ngoài/Sở Kế
hoạch Đầu tư

Ban quản lý khu Công Nghiệp/
Khu Chế Xuất

Các cơ quan Bộ nghành khác

Hình 4.5 Cơ quan đăng ký đầu tư, theo các 
nhóm DN vốn ĐTNN sử dụng 

37% 

59% 

4% 

51% 

40% 

9% 

Cục Đầu Tư Nước ngoài/Sở Kế
hoạch Đầu tư

Ban quản lý khu Công Nghiệp/
Khu Chế Xuất

Các cơ quan Bộ nghành khác

CTXQG Công ty Nước ngoài hoạt động đơn lẻ 

quá TrìNH ĐăNG Ký Đầu Tư Và            
DịCH Vụ Hỗ Trợ KiNH DoaNH

quá TrìNH ĐăNG Ký Đầu Tư
Các nhà đầu tư được hỏi là họ đã tìm đến cơ quan, 
ban ngành nào trong nước để đăng ký đầu tư 
vào Việt Nam (Hình 4.4)5. Phần lớn các câu trả lời 
là Ban Quản lý trong các khu chế xuất hoặc khu 
công nghiệp (BQL KCX hoặc KCN) (52,8%), trong 
khi đó 42,0% nhà đầu tư khác đăng ký ở CĐTNN 
hoặc SKHĐT tại các tỉnh. Đã có sự khác biệt đáng 
kể trong câu trả lời về việc lựa chọn cơ quan để 
đăng ký giữa các doanh nghiệp nước ngoài 
thuộc các nhóm khác nhau (Hình 4.5). Các công 
ty xuyên quốc gia thường đăng ký với BQL KCN/ 
KCX, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài đơn 
lẻ lại thường đăng ký với CĐTNN hoặc SKHĐT). 
Kết quả này có thể là sự phản ánh những thay 
đổi được thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2005, 
theo đó việc cấp đăng ký đầu tư đã được phân cấp 
hầu hết cho địa phương, khiến cho CĐTNN hoặc 
SKHĐT và BQL KCN/ KCX trở thành những người 
đối thoại đầu tiên và chủ yếu với các nhà đầu tư 

5    Cần nhấn mạnh rằng chỉ dự án quy mô lớn mang tầm quan 
trọng quốc gia mới được đăng ký ở cấp trung ương, các dự án 
đầu tư khác đăng ký tại các tỉnh, thành

nước ngoài (về các thảo luận cụ thể hơn xin xem 
UNCTAD 2008). 

Bên cạnh thông tin về cơ quan đăng ký của nhà 
đầu tư, cuộc Khảo sát đầu tư công nghiệp Việt 
Nam 2011 cũng cho biết về khoảng thời gian 
cần thiết để hoàn thành một quy trình đăng ký 
đầu tư6. Thông tin này vô cùng cần thiết cho cơ 

6    Khoảng thời gian cần thiết để được cấp phép phụ thuộc vào 
năm đăng ký (ví dụ, trước hay sau khi thực hiện phân cấp đăng 
ký cho các tỉnh)

4%

49%
39%

8%

0-10 ngày 11-30 ngày 31-90 ngày 90+ ngày 
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quan xúc tiến đầu tư để cải thiện chất lượng dịch 
vụ cung cấp. Theo Hình 4.6, có khoảng 49% nhà 
đầu tư được hỏi đã hoàn thành quá trình đăng ký 
trong vòng từ 11 đến 30 ngày, 39% khác cần từ 
31 đến 90 ngày. Một nhóm nhỏ nhà đầu tư khác 
(4%) nhận được giấy phép đăng ký chỉ trong 10 
ngày, trong khi đó có 8% nhà đầu tư còn lại đã 
phải chờ tới hơn 90 ngày. 

Hình 4.7 cho thấy khoảng thời gian bình quân 
và trung bình để hoàn thành thủ tục đăng ký, 

theo xuất xứ quốc gia đầu tư. Các quốc gia châu 
Á, trừ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, có 
xu hướng mất lâu hơn để hoàn thành thủ tục, 
trong khi đó các doanh nghiệp Hoa Kỳ mất ít 
thời gian hơn. Tuy nhiên sự chênh lệch là không 
đáng kể. Thực tế, một nửa số nhà đầu tư từ mỗi 
quốc gia được hỏi đã hoàn thành thủ tục đăng 
ký trong vòng 30 ngày. 

Các Hình từ 4.8 tới 4.10 cung cấp thêm thông tin 
về thời gian đăng ký cấp phép, theo nhóm quốc 

Hình 4.9 Thời gian đăng ký và cấp phép, số ngày, DN vốn ĐTNN đăng ký với BQL KCX/KCN
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Hình 4.10 Thời gian đăng ký và cấp phép, số ngày, DN vốn ĐTNN đăng ký với cơ quan cấp Bộ khác

93 
105 

50 
31 30 

45 

162 

50 

90 

60 

30 30 
45 

90 

bình quân trung vị

Trung Quốc Châu Âu Nhật Bản Hàn Quốc Hoa Kỳ Các quốc gia
Châu Á khác

Còn lại

Hình 4.8 Thời gian đăng ký và cấp phép, số ngày, DN vốn ĐTNN đăng ký với Cục ĐTNN hoặc Sở KHĐT 
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Hình 4.11 Thời gian đăng ký và cấp phép, số ngày, theo các cơ quan đăng ký 
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Hình 4.12 Thời gian đăng ký và cấp phép, số ngày, theo nhóm DN vốn ĐTNN và cơ quan đăng ký
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gia đầu tư và cơ quan đăng ký7. Có thể thấy việc 
phân cấp quy trình đăng ký và cấp phép xuống 
BQL chưa thực sự rút ngắn thời gian cấp giấy 
phép, do thực tế, chu trình này sẽ mất ít thời 
gian hơn nếu cơ quan đăng ký là CĐTNN/ SKHĐT. 
Các nhà đầu tư Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc 
thường không cần phải chờ quá lâu để được 
đăng ký và cấp phép khi đăng ký với BQL KCX/ 
KCN, trong khi đó doanh nghiệp các nước khác 
gặp thuận lợi hơn khi đăng ký với CĐTNN hoặc 
SKHĐT. Trường hợp này đặc biệt đúng với nhà 
đầu tư châu Âu khi đăng ký với BQL KCX/ KCN họ 
sẽ mất thời gian gấp đôi so với khi đăng ký với 
CĐTNN hoặc SKHĐT. Nhìn chung, phần lớn nhà 
đầu tư, ngoại trừ doanh nghiệp từ Hàn Quốc và 

7    Nhằm mục đích phân tích, thời gian đăng ký và cấp phép được 
coi là một. Thực tế có sự khác biệt giữa hai quá trình này

Hoa Kỳ, nhìn nhận rằng quá trình đăng ký đầu tư 
qua các cơ quan cấp Bộ là tương đối kém hiệu 
quả. Bảng 4.11 so sánh thời gian đăng ký và được 
cấp phép khi đăng ký với CĐTNN hoặc SKHĐT, 
BQL các KCN/KCX và cơ quan cấp Bộ khác.

Các phản hồi từ nhà đầu tư về quá trình đăng ký 
kinh doanh cũng được phân tích theo quy mô 
doanh nghiệp và loại hình nhà đầu tư (công ty 
xuyên quốc gia hay nhà đầu tư đơn lẻ). Việc tìm 
hiểu xem quy mô và loại hình nhà đầu tư nước 
ngoài có thật sự làm nên sự khác biệt trong quá 
trình đăng ký đầu tư là vô cùng quan trọng. Theo 
các kết quả được thể hiện trên các Hình 4.12 và 
4.13, về bản chất, quá trình cấp phép và thời gian 
đăng ký với các cơ quan cấp bộ là khá dài đối với 
CTXQG hoặc doanh nghiệp cỡ vừa và lớn, trong 
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Hình 4.13 Thời gian đăng ký và cấp phép, số ngày, theo quy mô DN vốn ĐTNN và cơ quan đăng ký
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nhỏ vừa lớn nhỏ vừa lớn nhỏ vừa lớn

khi nói chung, quy trình đăng ký với CĐTNN/ 
SKHĐT hoặc BQL KCX hoặc KCN đã được chuẩn 
hóa đối với các loại hình nhà đầu tư cũng như 
quy mô doanh nghiệp.

ưu Đãi Đầu Tư

Sau xem xét việc nhà đầu tư bằng cách nào có 
được ý thức về cơ hội đầu tư tại Việt Nam và 
kinh nghiệm của họ về khoảng thời gian cần 
thiết để hoàn tất các thủ tục đầu tư và được 
cấp giấy phép đầu tư, phần tiếp theo sẽ phân 
tích sâu hơn về bản chất và mức độ của những 
ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư có thể nhận được 
nếu hoạt động tại Việt Nam. Hơn một nửa nhà 
đầu tư nước ngoài phản hồi trong bản Khảo sát 
rằng đã nhận được và được hưởng ưu đãi đầu 
tư. Hình 4.14 cũng chỉ ra cơ quan cung cấp ưu 
đãi này nhiều nhất là các BQL KCX và KCN. Cũng 
có thể hiểu rằng doanh nghiệp hoạt động trong 
khu công nghiệp hiển nhiên được nhận ưu đãi 
nhất định như về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ 
công, v.v…, thêm vào đó, doanh nghiệp trong 
các khu công nghiệp và chế xuất này có thể 
được hưởng ưu tiên về đất đai, thuế, nhân lực 
và cũng như các ưu đãi khác. Về khía cạnh xuất 
xứ quốc gia, nhà đầu tư từ Nhật Bản thường 
xuyên nhận được những ưu đãi như vậy (Hình 
4.15)8, tuy nhiên các doanh nghiệp Hoa Kỳ hầu 
như không được hưởng những ưu đãi này. Có 
những lí do khác nhau dẫn đến bối cảnh này, 
tuy nhiên chủ yếu tùy thuộc vào việc nhà đầu tư 

8    Chỉ những lĩnh vực có tối thiểu 10 công ty nước ngoài trong 
mẫu Khảo sát mới được báo cáo trong Hình 4.15

có cố gắng tìm kiếm những ưu đãi như vậy ngay 
từ đầu hay không. 

Xem xét các kết quả phản hồi từ cuộc khảo sát 
theo các lĩnh vực và tỉnh, thành (các Hình 4.16 và 
4.17) cho thấy một số khía cạnh quan trọng khác. 
Về lĩnh vực, ngành lắp ráp máy móc và thiết bị 
(75% số DN vốn ĐTNN) và ngành hóa chất (70%) 
nhận được nhiều ưu đãi nhất. Tuy nhiên chỉ có 
17% số doanh nghiệp nước ngoài trong ngành 
xây dựng và 26% trong sản xuất đồ gia dụng là 
đã từng nhận được một vài ưu đãi. Liên quan đến 
vị trí 9 tỉnh thành được khảo sát, ghi nhận được 
sự khác biệt rất lớn, nhiều nhất là Vĩnh Phúc với 
93% số trả lời là nhận được ưu đãi, sau đó là 75% 
ở Hà Nội, trong khi ở Bà Rịa Vũng Tàu chỉ là 35% 
và tình Bình Dương là 27%. Mặc dù các kết quả 
này cần được suy diễn một cách thận trọng do có 
thể phụ thuộc vào độ lệch thống kê của khung 
lấy mẫu, nhưng vẫn có thể dùng để so sánh về 
mức độ ưu đãi giữa các tỉnh về mức độ nỗ lực xúc 
tiến đầu tư và các hoạt động rộng hơn tiếp theo.

Các doanh nghiệp cũng được hỏi về hình thức 
ưu đãi nhận được nhằm mục đích đánh giá tầm 
quan trọng tương ứng. Hình 4.17 tổng hợp các 
phản hồi này. Cho tới nay, phần nhiều DN vốn 
ĐTNN đã nhận được ưu đãi tài chính, và được 
coi như nguồn không thể thiếu để hoạt động 
tại quốc gia sở tại. Một số ưu đãi có thể kể đến 
bao gồm thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp, trợ cấp đầu tư hay điều chỉnh 
cho khấu hao nhanh và miễn thuế đặc biệt cho 
nhập khẩu và các loại thuế gián tiếp khác. Chỉ 
rất ít doanh nghiệp trả lời nhận được ưu đãi 
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Hình 4.14 Những ưu đãi đầu tư, theo cơ quan 
ban hành
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Hình 4.15 Ưu đãi nhận được, theo xuất xứ quốc 
gia của DN vốn ĐTNN
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Hoa Kỳ

khác ngoài tài chính, như đào tạo nhân lực và 
cung cấp cơ sở hạ tầng bổ sung ngoài những cái 
đã có sẵn, ví dụ, trong các khu công nghiệp. Tỷ 
lệ thấp nói chung về các tài trợ ưu đãi cho thuê 
mướn và/hoặc đào tạo nhân viên mà các doanh 
nghiệp nhận được là điều có đôi chút bất ngờ 
khi nhiều doanh nghiệp đã nêu ra những khó 
khăn của họ trong việc tuyển dụng lực lượng 
chất lượng cao, và điều này cũng mâu thuẫn với 
kết quả phân tích hồi quy ở phần trước nói về sự 
thống nhất giữa chất lượng nguồn nhân lực và 
kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Tỷ lệ trợ 
giúp về đào tạo còn thấp này có thể được giải 
thích phần nào bằng việc do quá trình đào tạo 
nhân công tại Việt Nam thường là với thời gian 
ngắn hơn và với kinh phí thấp hơn so với những 
quốc gia khác, và ngân sách dành cho quá trình 

Hình 4.17 Ưu đãi đầu tư  DN vốn ĐTNN nhận 
được, theo tỉnh thành

27% 

35% 

43% 

59% 

65% 

72% 

75% 

93% Vĩnh Phúc

Hà Nội

Đồng Nai

Bắc Ninh

TP. HCM

Hải Phòng

Đà Nẵng

Bả Rịa Vũng Tàu

Bình Dương

Hình 4.16 Ưu đãi đầu tư DN vốn ĐTNN nhận được, theo ngành công nghiệp
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Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa

In, sao chép bản ghi các loại
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa

Dệt
Sản xuất xe có động cơ, xe moóc, xe moóc một cầu

Sản xuất da và các sản phẩm liên quan
Công nghiệp chế biến chế tạo khác

Sản xuất trang phục
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

Sản xuất đồ uống
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Sản xuất nội thất giường tủ bàn ghế
Xây dựng
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đào tạo này thường nhỏ hơn nhiều so với các 
loại hình ưu đãi khác9. Nhìn chung, ở mức độ 
nhất định, kết quả này phù hợp với những phản 
hồi về tầm quan trọng yếu tố lựa chọn địa điểm 
để quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Các 
chính sách thuế và ưu đãi tài chính được đánh 
giá là yếu tổ quan trọng nhất, cao hơn nhiều so 
với việc tiếp cận được nguồn lực chất lượng cao 
và chất lượng cơ sở hạ tầng.

DịCH Vụ Hỗ Trợ KiNH DoaNH - 
TầM quaN TrọNG, TầN SuấT   
Và CHấT LượNG

Bản Khảo sát cung cấp những thông tin đa 
dạng về cảm nhận của nhà đầu tư về các dịch 
vụ hỗ trợ khác nhau tại Việt Nam, và cụ thể hơn, 
nhà đầu tư nhìn nhận như thế nào về những 
khía cạnh có liên quan với nhau của dịch vụ như 
mức độ quan trọng, khả năng có được và chất 
lượng của các dịch vụ. Trước tiên cần định nghĩa 
rõ các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh là những gì. 
Bảng 4.4 và Hình 4.19 minh họa những dịch vụ 
này theo bốn giai đoạn của chu kỳ đầu tư, bao 
gồm (i) giai đoạn trước đầu tư/ trước mở rộng, 
(ii) giai đoạn gia nhập thị trường, (iii) giai đoạn 
triển khai, và (iv) giai đoạn vận hành. Các doanh 
nghiệp phỏng vấn được yêu cầu xếp hạng theo 
cách nhìn nhận của mình về tầm quan trọng và 
chất lượng các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh theo 
thang điểm 1 (“không quan trọng”), 2 (“quan 
trọng”), và 3 (“rất quan trọng”).

9    Điểm này cũng phụ thuộc vào việc có được những dịch vụ đào 
tạo được bao cấp loại này, có thể được ưu tiên tùy vào ưu đãi 
của cơ quan cụ thể

Hình 4.18 Tiếp nhận ưu đãi và tầm quan trọng 
của chúng theo phản hồi của DN có vốn ĐTNN

5

437

3 14 132

412

1 4 9

Cấp vốn Ưu đãi về
tài chính

Trợ cấp tiền thuê
mướn và đào tạo 

nhân công

Tiếp nhận ưu đãi Tầm quan trọng

Cơ sở hạ tầng
chuyên dụng

Ưu đãi khác

Hình 4.19 Các giai đoạn của chu kỳ đầu tư

Giai đoạn ra quyết định,
trước đầu tư

trước mở rộng

Giai đoạn
vận hành

Giai đoạn
ra nhập 

thị trường

Giai đoạn
triển khai

Bảng 4.4 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: định nghĩa

Giai đoạn đầu tư Loại dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh

Giai đoạn trước đầu 
tư/ Giai đoạn trước 
mở rộng

Thông tin thị trường

 
Thông tin về việc sẵn 
có cơ sở hạ tầng hỗ trợ

 
Thông tin về thuế 
doanh nghiệp và ưu 
đãi của chính phủ

 
Thông tin về đối tác 
chiến lược tiềm năng

Giai đoạn gia nhập 
thị trường

Thông tin về thủ tục và 
quy định pháp lý

 
Tạo thuận lợi cho việc 
đăng ký doanh nghiệp, 
cấp phép

 
Giới thiệu về các dịch 
vụ chuyên môn

Giai đoạn thực hiện
Tìm kiếm địa điểm phù 
hợp

 
Tạo thuận lợi trong 
việc xây dựng

 
Tìm kiếm nguồn nhân 
lực

Giai đoạn vận hành/ 
chăm sóc tiếp sau

Giải quyết khiếu nại

 
Thông tin về tiếp cận 
tài chính

  Kết nối

  Hỗ trợ nâng cấp
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Hình 4.20 Tầm quan trọng của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với DN vốn ĐTNN (1=thấp nhất, 3=cao nhất)
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Trong quá trình đánh giá và so sánh giữa các 
giai đoạn đầu tư, có thể thấy rõ rằng dịch vụ hỗ 
trợ thường đóng vai trò quan trọng nhất trong 
giai đoạn trước đầu tư và giai đoạn gia nhập thị 
trường. Hình 4.20 cho thấy nhà đầu tư đánh giá 
cao nhất thông tin về thuế và dịch vụ hỗ trợ, 
trong khi đó ít quan tâm đến hỗ trợ nâng cấp và 
giới thiệu dịch vụ chuyên môn. Khác biệt thú vị 
cũng được ghi nhận khi đánh giá về các dịch vụ 
đơn lẻ - ví dụ, dịch vụ tư vấn pháp lý khi có khiếu 
nại ở giai đoạn sau cấp phép được đánh giá cao 
hơn dịch vụ giới thiệu đối tác tiềm năng hoặc 
cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng trước đầu tư. 
Kết quả này có thể là định hướng quan trọng cho 
các nhà hoạch định chính sách trong việc hiểu rõ 
hơn về cảm nhận của doanh nghiệp về dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh được cung cấp trong bốn giai 
đoạn của chu kỳ đầu tư. Như thể hiện trong Hình 
4.21, hai nhóm DN vốn ĐTNN - CTXQG và công 
ty nước ngoài đơn lẻ - có xu hướng xếp hạng 
tầm quan trọng của dịch vụ gần giống nhau - cả 
hai quan tâm nhiều nhất đến dịch vụ cung cấp 
thông tin về thuế và ưu đãi, và thông tin về thủ 
tục và quy định trong giai đoạn trước đầu tư và 
gia nhập thị trường. Những khác biệt được thể 
hiện tiếp theo dựa trên quy mô doanh nghiệp 
(Hình 4.22). Doanh nghiệp lớn nhìn chung có xu 
hướng xếp hạng cao hơn cho các loại hình dịch 
vụ so với các doanh nghiệp quy mô vừa. Ví dụ, 
nhóm đầu tư quy mô vừa tỏ ra không mấy quan 
tâm đến các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, như giới 
thiệu các dịch vụ chuyên môn. Quy trình đăng 

ký và cấp phép kinh doanh và xúc tiến giải quyết 
của các cơ quan nhà nước là yếu tố được quan 
tâm nhiều nhất của mọi nhóm DN vốn ĐTNN 
ở tất cả các quy mô, do đó việc tập trung lồng 
ghép thủ tục để đơn giản hóa quá trình đăng ký 
và cấp giấy phép là cần thiết, giúp hỗ trợ xúc tiến 
đầu tư vào Việt Nam. 

Cảm nhận tầm quan trọng về dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh cũng thay đổi theo các ngành kinh tế khác 
nhau (Bảng 4.5). Tất cả dịch vụ đều được ngành 
chế biến chế tạo cho là quan trọng. Đáng chú ý là 
những dịch vụ như giới thiệu các dịch vụ chuyên 
môn và thông tin tài chính được đánh giá là kém 
quan trọng nhất bởi DN vốn ĐTNN trong ngành 
chế tạo, trong khi các doanh nghiệp này lại xếp 
hạng cao nhất dịch vụ thông tin về thuế và về 
các ưu đãi. Nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng 
lại đánh giá dịch vụ tìm kiếm nguồn nhân lực cao 
hơn các dịch vụ khác.

Thông tin về mức độ quan trọng của dịch vụ hỗ 
trợ chỉ thực sự hợp lý và đúng đắn nếu được liên 
kết với mức độ những dịch vụ này được cung 
cấp một cách hiệu quả và sự đón nhận thực tế 
của các nhà đầu tư nước ngoài. Dựa trên kết quả 
trả lời khảo sát, Hình 4.23 chỉ ra tần suất thực sự 
nhận được hỗ trợ của các DN vốn ĐTNN trong các 
giai đoạn khác nhau của chu kỳ đầu tư. Lượng 
dịch vụ đuợc ghi nhận nhiều nhất là trong giai 
đoạn gia nhập thị trường của doanh nghiệp, cụ 
thể hơn là dịch vụ cung cấp thông tin về thủ tục 
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Hình 4.21 Tầm quan trọng của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh với DN vốn ĐTNN, theo loại hình sở hữu 
(1=thấp nhất, 3=cao nhất)
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Hình 4.22 Tầm quan trọng của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh với DN vốn ĐTNN, theo quy mô (1=thấp nhất, 
3=cao nhất)
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Bảng 4.5 Tầm quan trọng của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh với DN vốn ĐTNN, theo loại dịch vụ và lĩnh vực 
hoạt động (1=thấp nhất, 3=cao nhất)

    Chế biến 
chế tạo Xây dựng Dịch vụ 

công ích

 Giai đoạn trước đầu tư Thông tin thị trường  2,3  2,3  1,8 

 
Thông tin về việc sẵn có cơ sở hạ 
tầng hỗ trợ

 2,1  2,0  1,8 

 
Thông tin về thuế doanh nghiệp 
và ưu đãi của chính phủ

 2,6  2,3  2,8 

 
Thông tin về đối tác chiến lược 
tiềm năng

 2,1  2,3  1,8 

Giai đoạn gia nhập thị 
trường 

Thông tin về thủ tục và quy định 
pháp lý

 2,5  2,1  2,3 

 
Tạo thuận lợi cho việc đăng ký 
doanh nghiệp, cấp phép

 2,4  2,3  2,0 

 
Giới thiệu về các dịch vụ                
chuyên môn

 2,1  2,0  2,0 

 Giai đoạn thực hiện  Tìm kiếm địa điểm phù hợp 2,3 2,3 2,2 

  Tạo thuận lợi trong việc xây dựng  2,3  2,2  1,8 

  Tìm kiếm nguồn nhân lực  2,4  2,4  2,0 

Giai đoạn vận hành/ 
chăm sóc tiếp sau 

Giải quyết khiếu nại  2,3  2,0  2,0 

  Thông tin về tiếp cận tài chính  2,1  2,1  2,0 

  Kết nối  2,2  2,3  1,7 

  Hỗ trợ nâng cấp  2,0  2,1  1,7 

và quy định pháp lý với 92% doanh nghiệp được 
hỏi trả lời rằng họ nhận được hỗ trợ thông tin 
về thuế và ưu đãi trong giai đoạn trước đầu tư. 
Các dịch vụ ở giai đoạn chăm sóc sau cấp phép 
ít diễn ra nhất, đặc biệt là dịch vụ liên quan đến 
giúp đỡ nâng cấp cơ sở.

Với những phân tích mô tả ở trên, Bảng 4.6 cho 
thấy tần suất dịch vụ hỗ trợ CTXQG và doanh 
nghiệp nước ngoài đơn lẻ nhận được. Trong ba 
giai đoạn đầu tư ban đầu, tần suất này là gần 
như giống nhau trong hai nhóm, tuy nhiên đến 
giai đoạn sau đầu tư, nhóm doanh nghiệp đơn 
lẻ nhận được nhiều hỗ trợ hơn, tuy không đáng 
kể. Điểm chung trong các quan sát khi đánh giá 
chung toàn bộ cho mọi loại doanh nghiệp thấy 
rằng, cả hai nhóm DN vốn ĐTNN đều nhận được 
nhiều hỗ trợ trong giai đoạn gia nhập thị trường 
hơn là so với các giai đoạn khác, đặc biệt là các 
dịch vụ cung cấp thông tin về thủ tục và quy 
định pháp lý, và ít hơn nhiều trong giai đoạn sau 

cấp phép. Bên cạnh đó, mặc dù cả hai nhóm DN 
vốn ĐTNN này đều đánh giá cao tầm quan trọng 
của thông tin về đối tác chiến lược nhưng thực 
tế chỉ một phần nhỏ phản hồi là thực sự nhận 
được hỗ trợ những dịch vụ này. Điều này là đáng 
chú ý là trong phân tích trước đây đã có chỉ ra 
rằng các công ty liên doanh có xu hướng áp 
dụng hiệu quả hơn công nghệ mới và có năng 
suất lao động cao hơn công ty 100% vốn nước 
ngoài. Như vậy, việc tập trung hỗ trợ củng cố mối 
quan hệ đối tác liên doanh sẽ gia tăng lợi ích cho 
cả nhà đầu tư nước ngoài cũng như nhà đầu tư 
trong nước.

Bảng 4.7 chỉ ra tần suất dịch vụ hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp theo các quy mô khác nhau - lớn, 
vừa và nhỏ. Các công ty lớn nhận được nhiều 
hơn các dịch vụ này trong cả bốn giai đoạn đầu 
tư, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện và sau cấp 
phép, trong khi đó, các công ty quy mô nhỏ có xu 
hướng nhận được hỗ trợ nhiều hơn so với công 
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Hình 4.23 DN vốn ĐTNN nhận được dịch vụ hỗ trợ, theo phần trăm số phản hồi

Bảng 4.6 Các nhóm DN vốn ĐTNN nhận dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, theo phần trăm

    CTXQG Công ty nước 
ngoài đơn lẻ

 Giai đoạn trước đầu 
tư 

Thông tin thị trường 70% 72%

Thông tin về việc sẵn có cơ sở hạ tầng hỗ 
trợ

66% 59%

Thông tin về thuế doanh nghiệp và ưu 
đãi của chính phủ

93% 91%

Thông tin về đối tác chiến lược tiềm năng 48% 49%

 Giai đoạn gia nhập 
thị trường 

Thông tin về thủ tục và quy định pháp lý 85% 88%

Tạo thuận lợi cho việc đăng ký doanh 
nghiệp, cấp phép

83% 82%

Giới thiệu về các dịch vụ chuyên môn 72% 68%

 Giai đoạn thực hiện Tìm kiếm địa điểm phù hợp 69% 64%

Tạo thuận lợi trong việc xây dựng 70% 71%

Tìm kiếm nguồn nhân lực 70% 69%

 Giai đoạn vận hành/ 
chăm sóc tiếp sau 

Giải quyết khiếu nại 69% 69%

Thông tin về tiếp cận tài chính 54% 58%

Kết nối 55% 60%

Hỗ trợ nâng cấp 49% 49%

ty quy mô vừa trong giai đoạn thực hiện, đặc biệt 
trong tuyển chọn nguồn nhân lực. Công ty quy 
mô vừa lại được hỗ trợ nhiều nhất trong tìm kiếm 
đối tác tiềm năng so với các doanh nghiệp trong 
các nhóm quy mô khác. 

Bảng 4.8 cho thấy những dịch vụ hỗ trợ mà các 
ngành/lĩnh vực nhận được. Thông tin thuế và 
các ưu đãi là dịch vụ mà các doanh nghiệp lĩnh 
vực chế biến, chế tạo và dịch vụ công ích nhận 
được nhiều nhất, trong khi ngành xây dựng 
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Bảng 4.7 Các nhóm quy mô DN vốn ĐTNN nhận hỗ trợ kinh doanh, theo phần trăm

    Nhỏ Vừa Lớn

 Giai đoạn trước đầu tư Thông tin thị trường 70% 69% 72%

Thông tin về việc sẵn có cơ sở hạ 
tầng hỗ trợ

60% 62% 67%

Thông tin về thuế doanh nghiệp 
và ưu đãi của chính phủ

92% 92% 93%

Thông tin về đối tác chiến lược 
tiềm năng

47% 55% 47%

Giai đoạn gia nhập thị 
trường 

Thông tin về thủ tục và quy định 
pháp lý

84% 87% 87%

Tạo thuận lợi cho việc đăng ký 
doanh nghiệp, cấp phép

83% 78% 84%

Giới thiệu về các dịch vụ                     
chuyên môn

71% 69% 71%

 Giai đoạn thực hiện Tìm kiếm địa điểm phù hợp 65% 64% 70%

Tạo thuận lợi trong việc xây 
dựng

68% 67% 73%

Tìm kiếm nguồn nhân lực 73% 65% 70%

Giai đoạn vận hành/ 
chăm sóc tiếp sau 

Giải quyết khiếu nại 69% 69% 69%

Thông tin về tiếp cận tài chính 47% 56% 59%

Kết nối 54% 53% 59%

Hỗ trợ nâng cấp 45% 51% 50%

chủ yếu nhận nhiều dịch vụ cung cấp thông 
tin về các thị trường. Các DN vốn ĐTNN lĩnh 
vực chế biến, chế tạo trả lời trong bản khảo 
sát rằng phần lớn dịch vụ nhận được ở trong 
giai đoạn gia nhập thị trường, còn trong giai 
đoạn vận hành chỉ nhận được rất ít. Mặc dù 
việc tìm được địa điểm phù hợp là đều quan 
trọng đối với cả ba ngành kinh tế này, dịch vụ 
này lại ít được cung cấp cho ngành xây dựng. 
Khi so sánh mức độ quan trọng của ngành 
công nghiệp phụ trợ với thực trạng cung cấp 
những dịch vụ này, nhận thấy rằng giai đoạn 
trước đầu tư đã có quá nhiều dịch vụ thông tin, 
trong khi các nhu cầu trong giai đoạn sau cấp 
phép lại không được đáp ứng đầy đủ, đặc biệt 
là dịch vụ cung cấp thông tin tài chính.
Bên cạnh những dữ liệu về tầm quan trọng 
của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và tần suất dịch 
vụ được cung cấp cho các DN vốn ĐTNN, bản 
khảo sát cũng cũng đưa ra các thông tin về 
chất lượng những dịch vụ này theo cảm nhận 

của các DN vốn ĐTNN. Từ minh họa trên Hình 
4.24 cho thấy, nhìn chung doanh nghiệp nước 
ngoài đánh giá cao nhất chất lượng dịch vụ 
mảng thông tin về thuế và các ưu đãi, các thủ 
tục và quy định pháp lý, ngược lại, đứng cuối 
cùng là chất lượng dịch vụ nâng cấp còn thấp, 
tuy rằng vẫn hữu dụng10. Không có dịch vụ 
nào bị đánh giá không hữu ích.

Để tiếp tục phân tích về tầm quan trọng và tần 
suất các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp, các kết 
quả khảo sát tiếp tục được phân tách theo các 
nhóm loại hình DN vốn ĐTNN và quy mô các 
doanh nghiệp (Hình 4.25 và 4.26). Các nhà đầu 
tư nước ngoài đơn lẻ đánh giá cao hơn chất 
lượng hỗ trợ trong giai đoạn thực hiện và sau 
cấp phép, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ giải quyết 
khiếu nại và hỗ trợ xây dựng các công trình, 
trong khi đó, các CTXQG có xu hướng đánh 

10    Thang Likert cho điểm chất lượng dịch vụ là 1-không hữu 
dụng, 2-hữu dụng và 3-rất hữu dụng
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Bảng 4.8 DN vốn ĐTNN tiếp nhận dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, theo ngành kinh tế, theo phần trăm phản 
hồi

     Chế biến 
chế tạo  Xây dựng  Dịch vụ 

công ích 

 Giai đoạn trước đầu tư Thông tin thị trường 71% 75% 67%

Thông tin về việc sẵn có cơ sở hạ 
tầng hỗ trợ

64% 33% 67%

Thông tin về thuế doanh nghiệp và 
ưu đãi của chính phủ

93% 58% 100%

Thông tin về đối tác chiến lược                  
tiềm năng

49% 33% 50%

Giai đoạn gia nhập thị 
trường 

Thông tin về thủ tục và quy định 
pháp lý

86% 58% 83%

Tạo thuận lợi cho việc đăng ký 
doanh nghiệp, cấp phép

83% 50% 67%

Giới thiệu về các dịch vụ chuyên 
môn

71% 58% 50%

 Giai đoạn thực hiện Tìm kiếm địa điểm phù hợp 68% 42% 67%

Tạo thuận lợi trong việc xây dựng 71% 58% 67%

Tìm kiếm nguồn nhân lực 70% 67% 50%

Giai đoạn vận hành/ 
chăm sóc tiếp sau 

Giải quyết khiếu nại 69% 50% 83%

Thông tin về tiếp cận tài chính 55% 42% 33%

Kết nối 56% 67% 50%

Hỗ trợ nâng cấp 49% 50% 67%
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Hình 4.24 Chất lượng dịch vụ, đánh giá theo cảm nhận của DN vốn ĐTNN (1=thấp nhất, 3=cao nhất)



172 Chương 4:Điều kiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam

2.26

2.22

2.38

2.25

2.32

2.29

2.21

2.27

2.26

2.25

2.19

2.23

2.23

2.16

2.31

2.19

2.41

2.22

2.26

2.26

2.19

2.24

2.30

2.27

2.29

2.22

2.25

2.15

 2.00   2.05   2.10   2.15   2.20   2.25   2.30   2.35   2.40   2.45  

Hỗ trợ nâng cấp

Kết nối

Thông tin về tiếp cận tài chính

Giải quyết khiếu nại

Tìm kiếm nguồn nhân lực

Tạo thuận lợi trong việc xây dựng

Tìm kiếm địa điểm phù hợp

Giới thiệu về các dịch vụ chuyên môn

Tạo thuận lợi cho việc đăng ký doanh nghiệp, cấp phép

Thông tin về thủ tục và quy định pháp lý

Thông tin vè đối tác chiến lược tiềm năng

Thông tin về thuế doanh nghiệp và ưu đãi của chính phủ

Thông tin về việc sẵn có cơ sở hạ tầng hỗ trợ

Thông tin thị trườngG
ia

i đ
oạ

n 
tr

ướ
c 

đầ
u

G
ia

i đ
oạ

n
gi

a 
nh

ập
 

th
ị t

rư
ờn

g

G
ia

i đ
oạ

n
th

ực
 h

iệ
n

G
ia

i đ
oạ

n 
vậ

n 
hà

nh
/

ch
ăm

 s
óc

 ti
ếp

 s
au

Công ty nước ngoài hoạt động đơn lẻCTXQS

Hình 4.25 Chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, theo loại hình DN vốn ĐTNN (1=thấp nhất, 3=cao nhất)
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Hình 4.26 Chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, theo quy mô DN vốn ĐTNN (1=thấp nhất, 3=cao nhất)

giá cao hơn chất lượng dịch vụ cung cấp trong 
giai đoạn gia nhập thị trường. Những đánh giá 
và cảm nhận này cũng khác nhau theo quy 
mô doanh nghiệp: công ty quy mô vừa và lớn 
thường xếp hạng cao hơn tất cả dịch vụ trong 
cả bốn giai đoạn đầu tư, trong khi đó công ty cỡ 
nhỏ cho rằng dịch vụ hỗ trợ nâng cấp có hiệu 
quả rất kém. 

TầM quaN TrọNG Và CHấT LượNG 
DịCH Vụ Hỗ Trợ KiNH DoaNH: 
NHữNG Gợi Mở Về CHíNH SáCH 

Mục tiêu ban đầu khi đưa ra những câu hỏi về 
cảm nhận của nhà đầu tư trong bản khảo sát là 
nhằm mục đích cung cấp thông tin và gợi mở 
cho các đề xuất chính sách nhằm quản lý và điều 
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chỉnh các dịch vụ hỗ trợ dựa trên những bằng 
chứng thực tiễn khi DN vốn ĐTNN xếp hạng tầm 
quan trọng và chất lượng những dịch vụ này. 
Trên cơ sở những bằng chứng nêu ra ở trên, 
phần phân tích tiếp theo sẽ đề xuất những cải 
cách nhằm nâng cao chất lượng mà các dịch vụ 
cần có. Hình 4.27 cho thấy tổ hợp của hai yếu tố 
tầm quan trọng và chất lượng có tiềm năng ảnh 
hưởng như thế nào đến các đề xuất chính sách 
khác nhau. Ô ngoài cùng phía trên bên phải nêu 
ra kịch bản lý tưởng nhất, trong đó tầm quan 
trọng và chất lượng của dịch vụ đều ở mức cao. 
Nếu tầm quan trọng là cao nhưng chất lượng 
thấp (ô dưới bên phải), khi đó thấy rằng cần phải 
cải thiện dịch vụ. Mặt khác, nếu chất lượng dịch 
vụ cao nhưng dịch vụ không được đánh giá là 
cần thiết (ô trên bên trái), có thể hiểu rằng (i) 
dịch vụ này không được quan tâm lắm, do đó có 
thể nên kết hợp vào trong các hoạt động khác, 
thậm chí ngừng cung cấp luôn, hoặc (ii) điều này 
cho thấy nhà đầu tư không được cung cấp đầy 
đủ thông tin về lợi ích mang lại khi sử dụng dịch 
vụ. Nếu sự cảm nhận về tầm quan trọng và chất 
lượng dịch vụ đều thấp (ô dưới bên trái), cần xem 
xét cải thiện tất cả các mặt có thể như lồng ghép 
lại và xếp hạng ưu tiên lại việc cung cấp các dịch 
vụ này. Hình 4.28 nêu ra bằng chứng khảo sát về 
tầm quan trọng và chất lượng các dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh theo các phương thức hỗ trợ và ở các 
giai đoạn đầu tư khác nhau11. 

Trong giai đoạn trước đầu tư, thông tin về thuế 
và các ưu đãi, ô bên phải phía trên, được đánh 
giá là quan trọng nhất, trong khi đó thông tin về 
đối tác chiến lược và cơ sở hạ tầng được cho là 
có tầm quan trọng thấp hơn, mặc dù chất lượng 

11    Kích cỡ các bong bóng thể hiện số phần trăm doanh nghiệp 
được hỏi nhận được dịch vụ

thông tin về các đối tác chiến lược có được coi 
trọng hơn đôi chút so với chất lượng thông tin 
về cơ sở hạ tầng. Kết quả này dường như chỉ ra 
rằng thông tin về thuế và ưu đãi được phản hồi 
bởi các nhà đầu tư đã đạt được mức độ tối ưu 
nhất định cả về chất lượng và trầm quan trọng 
và điều này có thể là tin tốt đối với các nhà cung 
cấp dịch vụ trong lĩnh vực này. Có thể cần phải 
cải thiện việc tất cả các mặt liên quan tới cung 
cấp thông tin về cơ sở hạ tầng, và cảm nhận của 
các doanh nghiệp trong vấn đề này cho thấy 
cần có hành động ngay lập tức.

ở giai đoạn gia nhập thị trường, thông tin về các 
thủ tục và quy định hỗ trợ cho đăng ký và cấp 
phép được coi là gần đạt mức tối ưu theo mối 
tương quan về chất lượng và tầm quan trọng. 
Tuy nhiên, các dịch vụ liên quan đến giới thiệu 
các dịch vụ chuyên môn khác lại được xếp vào ô 
dưới cùng bên trái, và điều này cần được các nhà 
cung cấp dịch vụ và các nhà hoạch định chính 
sách cùng quan tâm đến để xem xem lí do bị coi 
là chỉ có tầm quan trọng thấp có phải do nhận 
thức còn chưa đầy đủ của các doanh nghiệp tiếp 
nhận dịch vụ tiềm tàng, hay dịch vụ này không 
được xem là cần thiết trong giai đoạn đầu tư so 
với các dịch vụ khác.

Nhìn chung, phản hồi từ các doanh nghiệp 
được hỏi cho rằng chất lượng dịch vụ cung 
cấp trong giai đoạn triển khai đầu tư dường 
như không tốt bằng dịch vụ trong hai giai 
đoạn đầu tiên. Thực tế, những dịch vụ cần 
được quan tâm cải thiện tức thời do bị đánh 
giá chất lượng kém bao gồm: hỗ trợ về cơ sở hạ 
tầng (lựa chọn địa điểm phù hợp) và tìm kiếm 
nguồn nhân lực, cả hai mảng này đều được 
coi là vô cùng quan trọng. Kết quả khảo sát về 
dịch vụ này cũng nói lên điều đó, mặc dù được 
nhà đầu tư xem là vô cùng quan trọng, nhưng 
dịch vụ này lại đang được cung cấp ở mức chất 
lượng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng (từ Hình 
có thế thấy kích cỡ quả bóng khá giống với các 
dịch vụ khác giai đoạn này). Các hành động 
cần thiết để giải quyết vấn đề này có tầm quan 
trọng sống còn vì theo các bằng chứng khảo 
sát doanh nghiệp thu được đã cho thấy, các 
DN vốn ĐTNN coi vấn đề nguồn nhân lực và cơ 
sở hạ tầng là những yếu tố quan trọng hàng 
đầu cần phải được nâng cấp liên tục. Nếu đánh 
những giá dịch vụ này chỉ trong phạm vi giai 
đoạn triển khai, dường như có sự cung cấp dư 

Hình 4.27 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh: mối liên hệ 
chất lượng-tầm quan trọng

Duy trì chất lượng nhưng
có thể tập trung vào các
dịch vụ quan trọng hơn

Cần cải thiện
trên mọi mặt

Cần có hành động ngay.
Tập trung đúng nhưng

cần cải thiện

Kịch bản tối ưu

Chất lượng

Cao

CaoThấp Tầm quan trọng
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Hình 4.28 Cảm nhận của DN vốn ĐTNN về tầm quan trọng và chất lượng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (1=thấp 
nhất, 3=cao nhất)
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thừa dịch vụ ‘tìm kiếm những công trình xây 
dựng’12 bởi thực tế dịch vụ này được xếp hạng 
tương đối thấp về tầm quan trọng, tuy nhiên 
được đánh giá là cần chất lượng cao nhất. Cuối 
cùng, chất lượng dịch vụ được cung cấp trong 
giai đoạn vận hành được đánh giá là thấp nhất 
so với chất lượng dịch vụ cung cấp trong các 
giai đoạn khác. Rõ ràng điều này yêu cầu các 

12    Tuy nhiên dịch vụ này vẫn quan trọng nếu so sánh với các dịch 
vụ khác được cung cấp trong tất cả bốn giai đoạn đầu tư

nhà cung cấp dịch vụ phải quan tâm cải thiện 
ngay lập tức, bất kể việc cung cấp các dịch vụ 
này thuộc khối cơ quan nhà nước hay tư nhân. 
Dịch vụ giải quyết khiếu nại cũng được coi là 
đạt mức tối ưu cả về chất lượng và tầm quan 
trọng. Một số dịch vụ quan trọng khác như 
kết nối với các nhà cung cấp và thông tin tài 
chính cũng được cho là có chất lượng tương 
đối cao, và dựa trên mức độ phản hồi từ kết 
quả khảo sát có thể thấy nhà đầu tư cần được 

Bảng 4.9 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho DN vốn ĐTNN, theo nhóm nhà cung cấp dịch vụ

   

Nguồn 
lực nội 
bộ của 
doanh 
nghiệp

Các cơ 
quan 

chính phủ

Phòng 
Thương 
Mại và 
Công 

Nghiệp, 
các hiệp 
hội kinh 
doanh 

và ngành 
nghề

Cố vấn 
chuyên 

môn

Giai đoạn trước 
đầu tư 

Thông tin thị trường 36% 25% 23% 16%

Thông tin về việc sẵn có cơ sở 
hạ tầng hỗ trợ

16% 54% 15% 15%

Thông tin về thuế doanh 
nghiệp và ưu đãi của chính 
phủ

13% 57% 11% 18%

 
Thông tin về đối tác chiến lược 
tiềm năng

53% 16% 16% 15%

Giai đoạn gia 
nhập thị trường 

Thông tin về thủ tục và quy 
định pháp lý

11% 58% 11% 20%

Tạo thuận lợi cho việc đăng ký 
doanh nghiệp, cấp phép

11% 63% 14% 13%

Giới thiệu về các dịch vụ 
chuyên môn

24% 22% 13% 40%

Giai đoạn thực 
hiện 

Tìm kiếm địa điểm phù hợp 31% 38% 11% 19%

Tạo thuận lợi trong việc xây 
dựng

23% 53% 13% 11%

Tìm kiếm nguồn nhân lực 54% 19% 13% 14%
Giai đoạn vận 
hành/ chăm sóc 
tiếp sau 

Giải quyết khiếu nại 19% 44% 13% 25%

Thông tin về tiếp cận tài chính 42% 20% 18% 21%
Kết nối 62% 11% 16% 11%
Hỗ trợ nâng cấp 40% 29% 15% 16%
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cung cấp thông tin đầy đủ về lợi ích tiềm năng 
của những dịch vụ này để hoạt động của họ 
được hiệu quả.

Một hệ thống đề xuất chính sách cải thiện chất 
lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh sẽ 
là không đầy đủ nếu không đề cập đến những 
người cung cấp dịch vụ. Do vậy, các nhà đầu tư 
đã được hỏi về những nhà cung cấp dịch vụ cho 
mình, được chia thành bốn nhóm: (i) nguồn nội 
bộ sẵn có của DN vốn ĐTNN, (ii) các cơ quan chính 
phủ, (iii) phòng Thương mại và công nghiệp, và/
hoặc các hiệp hội kinh doanh và ngành nghề, và 
(iv) các nhà tư vấn chuyên môn. Bảng 4.9 nêu ra 

phản hồi của DN vốn ĐTNN về lĩnh vực này. Theo 
đó, nguồn thông tin nội bộ sẵn có của công ty 
và cơ quan chính phủ là hai nhà cung cấp dịch 
vụ chính. Hơn 50% số doanh nghiệp được hỏi 
trả lời rằng họ nhận thông tin về thuế và ưu đãi, 
cơ sở hạ tầng, thủ tục và các quy định, quy trình 
đăng ký và cấp phép và hỗ trợ xây dựng từ các cơ 
quan chính phủ. Nguồn nội bộ của DN vốn ĐTNN 
trong khi đó cung cấp hơn nửa số thông tin về 
đối tác chiến lược, tìm kiếm nguồn nhân lực và 
dịch vụ kết nối. Điều thú vị là, chỉ gần 30% số 
doanh nghiệp được hỏi nói rằng họ được giúp từ 
các chuyên gia tư vấn và các công ty tư nhân, xét 
trên mọi khía cạnh, trừ dịch vụ chuyên môn được 

Bảng 4.10 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho DN vốn ĐTNN, điểm trung bình về tầm quan trọng và chất 
lượng, theo tỉnh thành (1=thấp nhất, 3=cao nhất)

     Tầm quan trọng  Chất lượng 

     Tình 
thành  Số điểm  Tỉnh 

thành  Số điểm 

Giai đoạn trước 
đầu tư 

Thông tin thị trường
 Vĩnh 
Phúc 

 2.60  Bắc Ninh  2.85 

Thông tin về việc sẵn có cơ sở hạ 
tầng hỗ trợ

 Bắc Ninh  2.69  Bắc Ninh  2.60 

Thông tin về thuế doanh nghiệp 
và ưu đãi của chính phủ

 Bắc Ninh  2.88  Đà Nẵng  2.64 

 
Thông tin về đối tác chiến lược 
tiềm năng

 Vĩnh 
Phúc 

 2.87 
 Vĩnh 
Phúc 

 2.60 

Giai đoạn gia 
nhập thị trường 

Thông tin về thủ tục và quy định 
pháp lý

 Bắc Ninh  2.69  Bắc Ninh  2.80 

Tạo thuận lợi cho việc đăng ký 
doanh nghiệp, cấp phép

Hải 
Phòng 

 2.66  Bắc Ninh  2.67 

Giới thiệu về các dịch vụ chuyên 
môn

 Hà Nội  2.41  Bắc Ninh  2.54 

Giai đoạn thực 
hiện 

Tìm kiếm địa điểm phù hợp  Bắc Ninh  2.75  Bắc Ninh  2.83 

Tạo thuận lợi trong việc xây 
dựng

 Bắc Ninh  2.69  Bắc Ninh  2.82 

Tìm kiếm nguồn nhân lực  Bắc Ninh  2.63 
 Vĩnh 
Phúc 

 2.73 

Giai đoạn vận 
hành/ chăm sóc 
tiếp sau 

Giải quyết khiếu nại  Bắc Ninh  2.50  Bắc Ninh  2.67 

Thông tin về tiếp cận tài chính  Hà Nội  2.54  Bắc Ninh  2.70 

Kết nối  Hà Nội  2.58  Bắc Ninh  2.75 

Hỗ trợ nâng cấp  Hà Nội  2.41  Bắc Ninh  2.80 
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cung cấp chủ yếu bởi chuyên gia tư vấn chuyên 
môn như dự đoán.

Một thông số quan trọng khác cũng cần được 
xem xét, đó là điểm đánh giá mức độ quan trọng 
và chất lượng dịch vụ theo phản hồi của các DN 
vốn ĐTNN được phân tách theo địa bàn các tỉnh. 
Bảng 4.10 cho thấy, trong số 9 tỉnh được khảo 
sát, tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc cho là cung cấp 
dịch vụ chất lượng cao nhất, đồng thời tại hai 
tỉnh này, tầm quan trọng của các dịch vụ cũng 
được xếp hạng cao nhất, chỉ trừ trong giai đoạn 
vận hành thì thành phố Hà Nội được xếp hạng 
cao nhất về tầm quan trọng.

Hình 4.29 cho thấy các tỉnh xếp hạng tỷ số của 
tầm quan trọng trên chất lượng từng dịch vụ. Tỷ 
lệ bằng 1 thể hiện sự cân bằng hoàn hảo giữa 
hai yếu tố, tỷ lệ nhỏ hơn 1 ám chỉ chất lượng của 
dịch vụ được đánh giá cao hơn so với tầm quan 
trọng. Nếu tỷ lệ lớn hơn 1, tầm quan trọng của 
dịch vụ dường như không tương xứng với chất 
lượng. Tỉnh Vĩnh Phúc có tỷ lệ cân bằng nhất, với 
dịch vụ được cung cấp quan trọng tương xứng 
với chất lượng mà các nhà đầu tư yêu cầu. Kết 
quả khảo sát chỉ ra rằng nhà đầu tư đánh giá chất 
lượng dịch vụ tại Hà Nội, Hải Phòng, và Đồng Nai 
thấp và không tương xứng với tầm quan trọng 
của những dịch vụ này. Trong khi đó nhà đầu tư 
tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, 

Đà Nẵng và Bắc Ninh cho rằng chất lượng dịch 
vụ cung cấp tốt hơn rất nhiều so với yêu cầu13. 

TóM TắT 

Chương này nhằm tập trung phân tích phản 
hồi của nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều 
câu hỏi nhằm nhận biết yếu tố nào ảnh hưởng 
đến quyết định đầu tư và cảm nhận của doanh 
nghiệp về môi trường đầu tư cũng như các dịch 
vụ hỗ trợ kinh doanh tại Việt Nam. Các kết quả 
chỉ ra rằng công ty nước ngoài chịu ảnh hưởng 
nhiều nhất bởi các yếu tố tại chỗ như: sự ổn 
định chính trị và kinh tế, thuế, chi phí lao động 
và khung pháp lý. Không có sự khác biệt nhiều 
giữa các nhà đầu tư có xuất xứ từ các quốc gia 
khác nhau. Nhà đầu tư từ châu Á tỏ ra lo lắng 
nhiều hơn đôi chút đến khía cạnh an toàn cá 
nhân. Trong khi đó nhà đầu tư từ Hàn Quốc 
quan tâm nhiều hơn đến chất lượng hạ tầng 
Việt Nam. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh từ các cơ 
quan chính phủ được xem là rất quan trọng với 
các nhà đầu tư châu Âu. Báo cáo cho thấy có 
sự khác biệt nhỏ trong cảm nhận của các nhà 
đầu tư thuộc các dạng khác nhau như: doanh 

13    Những chỉ số này cần phải được xem xét thận trọng bởi kết 
quả chỉ dựa trên cảm nhận chủ quan của nhà đầu tư về chỉ 
tiêu có tầm quan trọng cao, và bản khảo sát không cho biết 
thêm rằng liệu nhà cung cấp dịch vụ có đóng trên cùng địa 
bàn với doanh nghiệp không

0.94

0.95

0.97

0.98

0.99

1.01

1.02

1.05

1.07

0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08

Hà Nội

Hải Phòng

Đồng Nai

Vĩnh Phúc

Bà Rịa Vũng Tàu
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Hình 4.29 Xếp hạng tỉnh thành theo tỷ lệ tầm quan trọng trên chất lượng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, 
theo cảm nhận của DN vốn ĐTNN (1=tối ưu)
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nghiệp xuất khẩu – không xuất khẩu, CTXQG 
- công ty nước ngoài đơn lẻ. Đáng chú là theo 
đánh giá của nhà đầu tư nước ngoài, các yếu tố 
vị trí của Việt Nam đã cải thiện trong vòng ba 
năm qua, đặc biệt là yếu tố liên quan đến dịch 
vụ hỗ trợ của cơ quan chính phủ, chất lượng 
cuộc sống, ổn định chính trị và khung pháp lý 
quốc gia, trong đó các nhà đầu tư phía Nam nói 
chung tỏ ra lạc quan hơn các nhà đầu tư phía 
Bắc. Phân tích cũng chỉ ra rằng nhà đầu tư tiềm 
năng nhận biết cơ hội đầu tư tại Việt Nam chủ 
yếu thông qua cộng đồng nhà đầu tư hiện tại, 
các kênh thông tin khác thông qua trụ sở công 
ty mẹ cũng là nguồn thông tin quan trọng với 
nhiều nhà đầu tư, trong khi các nguồn thông 
tin chính cho các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ và 
Nhật Bản là các quan hệ trực tiếp với CĐTNN 
và SKHĐT. Về đăng ký, cấp phép, kết quả khảo 
sát cho thấy nhà đầu tư đăng ký với CĐTNN và 
SKHĐT chỉ mất ít thời gian để được cấp phép, 
thậm chí là ít hơn so với đăng ký qua BQL KCN 
vốn được kì vọng là hoạt động hiệu quả hơn. 
Về các ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước ngoài, 
ưu đãi tài chính là chủ yếu và được đánh giá là 
vô cùng quan trọng. Các DN vốn ĐTNN hoạt 
động trong các khu chế xuất hay các khu công 
nghiệp nhận được nhiều ưu đãi nhất từ BQL các 
khu này, và tính theo nhóm các quốc gia đầu tư 
thì các nhà đầu tư Nhật Bản nhận được nhiều 
ưu đãi nhất. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong 
giai đoạn triển khai và sau cấp phép được đánh 
giá xếp hạng thấp hơn cả về tầm quan trọng và 
chất lượng so với các giai đoạn trước đầu tư và 
gia nhập thị trường. Doanh nghiệp nước ngoài 
hoạt động đơn lẻ dường như được hỗ trợ nhiều 
hơn so với CTXQG trong các giai đoạn trước 
đầu tư, khi gia nhập thị trường và triển khai, 
tuy nhiên, các CTXQG nhận dịch vụ nhiều hơn 
ở giai đoạn sau cấp phép. Những dịch vụ cần 
được cải thiện bao gồm dịch vụ liên quan đến 
tìm kiếm địa điểm hoạt động phù hợp và phát 
triển nguồn nhân lực, những yếu tố vốn được 
coi là vô cùng quan trọng trong phản hồi của 
các doanh nghiệp nước ngoài. Các nguồn cung 
cấp dịch vụ chính là nguồn từ nội bộ của doanh 
nghiệp và các cơ quan chính phủ.
 



179Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011

Chương 4.2
Hoạt động đầu tư 
nước ngoài tại các 
khu công nghiệp
Giới THiệu

Chương này trình bày ngắn gọn chủ đề khu công 
nghiệp (KCN)14 và sử dụng bằng chứng thu thập 
được trong đợt khảo sát để phân tích hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp vốn đầu tư nước 
ngoài (DN vốn ĐTNN) lĩnh vực chế biến, chế tạo 
trong các KCN. Chính sách về khu công nghiệp 
tại Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong 
khung chính sách về công nghiệp và đầu tư vào 
Việt Nam nói chung, và trong những năm gần 
đây các KCN tại khắp các tỉnh, thành của Việt 
Nam đã thể hiện vai trò nổi bật như một trong 
những nhân tố quyết định hiệu quả của ngành 
công nghiệp. Càng ngày, hạ tầng KCN càng cho 
thấy diện mạo quan trọng của môi trường kinh 
doanh và khung ưu đãi tại Việt Nam, mà một 
trong số đó được biểu hiện thông qua hoạt động 
của DN vốn ĐTNN. Hộp 4.1 trình bày tổng quan 
vắn tắt các quy định về KCN và những ưu đãi liên 
quan tại Việt Nam.

Nhìn chung, KCN tạo ra những lợi thế tiềm tàng 
cho công ty hoạt động trong đó, cụ thể là chất 
lượng hạ tầng vượt bậc, được trợ giá về đất đai, 
và những hiệu ứng nhóm đông có thể có khác 
do khả năng tiếp cận tốt hơn tới các nguồn tài 
chính cũng như các yếu tố về sản xuất. Như đã 
nhấn mạnh trong Chương 3.3 của báo cáo này, 
phân tích các bằng chứng khảo sát ở cấp doanh 
nghiệp dẫn đến nhận định rằng việc tiếp cận với 
những lợi thế của KCN có thể là rất quan trọng để 
doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất cũng 
như hiệu quả kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn còn chưa 
rõ ràng liệu những lợi thế và hệ quả tương ứng 
này liệu có được chuyển hóa thành những hiệu 
quả kinh tế rộng lớn hơn hay không, thể hiện 
qua việc tạo ra các giá trị gia tăng, tạo ra công ăn 
việc làm, tăng khối lượng xuất khẩu và các hiệu 

14    Thuật ngữ Khu Công Nghiệp (KCN) được dùng để chỉ chung 
khu công nghiệp, khu chế xuất và khu xuất khẩu

ứng lan tỏa. Thực vậy, do lý thuyết kinh tế vi mô 
nói chung và các bằng chứng thực tiễn thu thập 
được lại cho ta một bức tranh không rõ ràng về 
hoạt động của các KCN tại các nước đang phát 
triển (xem Hộp 4.2), nên rất cần phải xem xét 
hiệu quả của vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN 
trong bối cảnh cụ thể và so sánh với hiệu quả của 
các doanh nghiệp khác hoạt động ngoài KCN. 

pHâN Bố CáC DN VốN ĐTNN ĐượC 
KHảo SáT

Về tổng thể, phân tích này dựa trên một bộ mẫu 
gồm 455 DN vốn ĐTNN đang hoạt động trong 
các KCN, và bộ mẫu con này bao gồm hơn một 
nửa tổng số DN vốn ĐTNN tham gia vào đợt khảo 
sát. Phân tích được chia thành hai phần chính: 
phần đầu cung cấp bản miêu tả về phân bố các 
DN vốn ĐTNN được hỏi, phần hai tập trung vào 
một số tiêu chí so sánh đánh giá hoạt động của 
DN vốn ĐTNN đóng ở trong và ngoài các KCN.

Bảng 4.11 cung cấp thông tin về phân bố các 
DN vốn ĐTNN trên địa phận các tỉnh được khảo 
sát và cho thấy phần lớn các doanh nghiệp 
đang hoạt động trong các KCN tại các tỉnh: Bình 
Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Phân bố các 
doanh nghiệp này trong các KCN theo nguồn gốc 
quốc gia đầu tư được minh họa trong Hình 4.30. 
Không ngạc nhiên là phần lớn các doanh nghiệp 
hoạt động trong các KCN đến từ Nhật Bản, Đài 
Loan và Hàn Quốc nếu ta xét đến các thỏa thuận 
đầu tư song phương bao gồm cả vào hạ tầng các 
KCN tại Việt Nam với các đối tác tại các quốc gia 

Bảng 4.11 DN vốn ĐTNN trong mẫu khảo sát 
đang hoạt động tại các KCN, theo tỉnh thành

Tỉnh thành Số DNVNN
Bình Dương 142
Đồng Nai 122
TPHCM 91
Hà Nội 40
Hải Phòng 20
Bắc Ninh 14
Vĩnh Phúc 10
Đà Nẵng 10
Bà Rịa Vũng Tàu 6
Tổng số 455
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Hộp 4.1 Các khu công nghiệp tại               
Việt Nam 

Những KCN đầu tiên ở Việt Nam được xây 
dựng vào năm 1991 là cơ sở  pháp lý cho 
các nhà đầu tư có mong muốn tránh các thủ 
tục hành chính quan liêu của Việt Nam. Việt 
Nam có 234 KCN, phần lớn trong đó là các 
khu kinh tế. Đầu tư vào các KCN và các khu 
chế xuất (KCX) được điều chỉnh bởi Nghị định 
108/2006/NĐ-CP tháng 9 năm 2006. Nghị 
định 29/2008/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực 
từ ngày 14 tháng 3 năm 2008, bao gồm các 
điều kiện và thủ tục thành lập các khu này. 
Trong KCN gồm các công ty chuyên sản xuất 
hàng hóa công nghiệp và tập trung cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp. KCX là 
khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa 
cho mục đích xuất khẩu và cung cấp dịch 
vụ hỗ trợ sản xuất và hoạt động xuất khẩu. 
Tuy nhiên doanh nghiệp trong KCX không 
bị ràng buộc về mặt pháp lý phải xuất khẩu 
hàng hóa sản xuất, khiến đôi lúc khó phân 
biệt thật sự giữa KCN và KCX.

Phạm vi và khoảng thời gian hưởng thuế thu 
nhập ưu đãi (TNƯĐ) được áp dụng phụ thuộc 
vào hình thức và lĩnh vực kinh tế của dự án mà 
công ty đang hướng đến:

 Dự án phát triển hạ tầng mới tại KCN và 
KCX được hưởng mức thuế TNƯĐ là 10% 
cho 15 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động. 
Ngoài ra những dự án cũng có khả năng 
được miễn thuế trong vòng bốn năm kể 
từ năm đầu tiên phát sinh lợi nhuận hoặc 
50% thuế TNƯĐ trong 9 năm (bắt đầu từ 
năm thứ tư có lợi nhuận), phụ thuộc vào 
thời điểm nào đến trước.

 Dự án chế biến chế tạo mới tại KCN và 
KCX được hưởng mức thuế ưu đãi 25% 
trong 12 năm kể từ khi bắt đầu hoạt 
động theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP. 
Những doanh nghiệp này cũng có thể 
được miễn thuế TNƯĐ trong vòng hai 
năm (bắt đầu từ năm đầu tiên phát sinh 
lợi nhuận) hoặc 50% thuế TNƯĐ trong 
vòng bảy năm (tính từ năm thứ tư có lợi 

nhuận), phụ thuộc vào thời điểm nào 
phát sinh đầu tiên.

 Dự án đầu tư dịch vụ mới tại KCN được 
hưởng mức thuế ưu đãi 20% trong vòng 10 
năm (từ năm đầu tiên vận hành). Ngoài ra, 
doanh nghiệp cũng được hưởng miễn thuế 
TNƯĐ trong hai năm (bắt đầu từ năm đầu 
tiên phát sinh lợi nhuận), hoặc 50% thuế 
TNƯĐ trong 6 năm (từ năm thứ tư có lợi 
nhuận), tùy thuộc vào thời điểm đến trước.

 Nghị định 108 triển khai từ tháng 10 năm 
2006, tiếp tục áp dụng giá thuê địa điểm 
ưu đãi cho KCX và KCN. Các thủ tục hải 
quan cũng có thể được làm trong KCX để 
tiết kiệm thời gian cho hoạt động xuất 
khẩu. Ngoài ra, theo Nghị định 29/2008/
NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008, một số 
chính sách có lợi sau cũng được áp dụng 
cho KCN và KCX:

 Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối 
với các nhân viên Việt Nam và ngoại 
quốc làm việc trong những khu này 
(Thông tư 176/2009/TT-BTC, có hiệu lực 
từ tháng 10 năm 2009, cung cấp hướng 
dẫn áp dụng những ưu đãi này); và

 Trừ khỏi thuế TNƯĐ những chi phí cho xây 
dựng, bảo dưỡng và thuê cơ sở cho mục 
đích sử dụng của các nhân viên của công ty.

Tuy nhiên những ưu đãi với mục đích né tránh 
những quy định hạn chế đầu tư và bảng giá 
bảo hộ đang dần bị xóa bỏ do Việt Nam gia 
nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tháng 
1 năm 2007. Nguồn cung cấp chính của KCX 
– miễn thuế nhập khẩu đầu vào với mục đích 
sản xuất hàng hóa xuất khẩu - không còn 
được áp dụng do quy định của WTO cấm trợ 
cấp cho xuất khẩu và chế độ ưu đãi mới phù 
hợp với WTO áp dụng từ tháng 2 năm 2007.
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này. Cũng cần lưu ý rằng nếu tính theo toàn bộ 
mẫu thì Đài Loan xếp hàng đầu về số lượng DN 

vốn ĐTNN theo nơi xuất xứ đầu tư, tiếp theo đó 
là Nhật Bản. Trong bộ mẫu con gồm các DN vốn 
ĐTNN đang hoạt động trong các KCN, vị trí xếp 
hạng của hai nhóm doanh nghiệp này đổi cho 
nhau, điều này chỉ ra rằng nhà đầu tư Nhật Bản 
tỏ ra quan tâm đến lợi ích của KCN nhiều hơn các 
nhà đầu tư Đài Loan. Như được nêu ra trong Bảng 
4.12, gần 40% số DN vốn ĐTNN hoạt động trong 
các KCN là doanh nghiệp chế biến, chế tạo với 
công nghệ thấp, 22,9% sản xuất với công nghệ 
ở mức trung bình, và 36,3% hoạt động trong 
ngành chế tạo với công nghệ cao15.

MộT Số Tiêu CHí So SáNH ĐáNH Giá 
Hiệu quả 

Bảng 4.13 cho thấy doanh số tích lũy, giá trị xuất 
khẩu, giá trị gia tăng và việc làm trong DN vốn 
ĐTNN hoạt động trong và ngoài các KCN. Đúng 
như dự đoán, số việc làm tích lũy và giá trị xuất 
khẩu của các DN vốn ĐTNN trong KCN là cao hơn. 
Giá trị xuất khẩu, trong thực tế, đã tăng gần gấp 
đôi xuất khẩu tích lũy của các DN vốn ĐTNN không 
hoạt động trong KCN, trong khi đó công ăn việc 
làm tạo ra nhờ KCN nhiều hơn 4%. Bảng 4.13 cũng 
so sánh giá trị trung bình và trung vị (median) của 

15    Nhìn chung những tiêu chí đánh giá phân bổ này trong mẫu 
Khảo sát phản ánh tư liệu nghiên cứu và thông tin toàn nền 
công nghiệp về hoạt động của doanh nghiệp nước trong 
trong KCN, phổ biến bởi chính phủ Việt Nam, chủ yếu cho mục 
đích sử dụng của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

Hình 4.30 DN vốn ĐTNN được chọn lọc trong 
mẫu khảo sát đang hoạt động tại các KCN, theo 
nước xuất xứ

1.6%

2.4%

3.3%

3.3%

4.7%

5.1%

12.4%

20.6%

24.8%Nhật Bản

Đài Loan

Hàn Quốc

Sin ga  po

Mỹ

Ma lay si a

Hồng Kông

Trung Quốc

Thái Lan

Bảng 4.12 DN vốn ĐTNN trong mẫu khảo sát 
đang hoạt động tại các KCN, theo trình độ công 
nghệ chế biến, chế tạo

 Phần trăm trên tổng

Chế biến chế tạo công nghệ cao 36,3

Chế biến chế tạo công nghệ trung 
bình

22,9

Chế biến chế tạo công nghệ thấp 39,8

Không phải ngành chế biến chế 
tạo

1,1

Tổng số 100,0

Bảng 4.13: Những tiêu chí đánh giá lựa chọn cho DN vốn ĐTNN hoạt động trong và ngoài KCN 

  DN vốn ĐTNN hoạt động ngoài KCN DN vốn ĐTNN hoạt động trong KCN

  Tổng Bình quân Trung vị Tổng Bình quân Trung vị

Tổng số              
lao động

 295.552  741  301  308.064  679  334 

Tổng             
doanh thu

226.551.380.039  569.224.573  5.600.255 178.336.252.997  391.947.809 
 

7.573.167 
Tổng xuất 
khẩu (USD)

 77.516.614.249 209.504.363  2.020.000 127.673.250.019  297.606.643 3.480.000 

Giá trị gia 
tăng (USD) 

 6.141.280.194  15.910.052  1.078.592  3.695.034.827  8.455.457 1.549.736 

Giá trị gia 
tăng bình 
quân lao 
động (USD) 

   465.282  4.525    558.948  5.848 

Chú ý: tính toán trên dựa theo mẫu khảo sát gồm 399 doanh nghiệp ngoài KCN và 455 doanh nghiệp
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Bảng 4.14 Những tiêu chí đánh giá lựa chọn cho DN vốn ĐTNN hoạt động trong và ngoài KCN. theo trình 
độ công nghệ

  DN vốn ĐTNN hoạt động trong KCN
  Công nghệ cao Công nghệ trung bình Công nghệ thấp
  Bình quân Trung vị Bình quân Trung vị Bình quân Trung vị

Tổng số lao 
động

 703  308  484  334  781  362 

Tổng doanh thu 382.600.000  9.376.000  14.675.677  8.184.631  627.700.000  5.098.200 
Tổng xuất khẩu 
(USD)

170.600.000  3.800.000  9.659.238  3.971.351  581.600.000  3.161.863 

Giá trị gia tăng 
(USD) 

 5.210.587  1.341.834  17.264.216  2.000.000  7.072.553  1.346.804 

Giá trị gia tăng 
bình quân lao 
động (USD) 

 142.082  7.273  188.955  6.154  1.156.173  4.270 

  DN vốn ĐTNN hoạt động ngoài KCN
  Công nghệ cao Công nghệ trung bình Công nghệ thấp
  Bình quân Trung vị Bình quân Trung vị Bình quân Trung vị

Tổng số lao động  980  308  499  290  793  318 

Tổng doanh thu  82.250.324 17.835.675 
 

152.000.000 
 6.439.027  943.100.000  3.575.889 

Tổng xuất khẩu 
(USD)

 46.323.570  2.000.000  19.840.954  1.179.975  350.000.000  2.266.951 

Giá trị gia tăng 
(USD) 

 23.712.645  3.497.307  9.045.810  1.301.389  16.844.641  739.807 

Giá trị gia tăng 
bình quân lao 
động (USD) 

 48.212  11.545  131.357  7.853  759.939  3.104 

Chú ý: tính toán trên dựa theo mẫu khảo sát gồm 76. 85. 220 DNVNN ngoài KCN. lần lượt áp dụng công nghệ cao. trung bình và thấp; và 165. 
104. 181 DNVNN trong KCN lần lượt áp dụng công nghệ cao. trung bình và công nghệ thấp

hai nhóm DN vốn ĐTNN. Giá trị trung bình lớn 
hơn giá trị trung vị đối với từng biến và điều này 
chứng tỏ mẫu khảo sát nghiêng về bên trái. Từ các 
kết quả này có thể suy ra, các công ty hoạt động 
trong KCN có xu hướng tập trung vào xuất khẩu 
và có quy mô nhỏ hơn so với công ty không nằm 
trong KCN. Điều thú vị là những doanh nghiệp 
này sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng trung bình 
thấp hơn so với doanh nghiệp ngoài KCN, nhưng 
năng suất lao động cao hơn có thể do lợi thế chất 
lượng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, trung vị giá trị gia 
tăng và trung vị năng suất lao động của DN vốn 
ĐTNN trong KCN cao hơn so với ngoài KCN. Kết 
quả này phản ánh kết luận trong Chương 3.3 vừa 
qua. Xét về toàn diện, DN vốn ĐTNN trong KCN có 
giá trị năng suất lao động trung bình cao hơn DN 
vốn ĐTNN ngoài KCN, bất kể mức độ công nghệ 

sử dụng là cao, trung bình hay thấp (Bảng 4.14). 
Kết quả này, dù sao, cũng có thể do sự xuất hiện 
của các trường hợp ngoại lệ của các công ty nước 
ngoài trong bộ mẫu. Trung vị giá trị gia tăng tính 
theo mỗi công nhân DN vốn ĐTNN trong KCN 
hoạt động trong lĩnh vực chế biến chế tạo công 
nghệ thấp, cao hơn của công nhân trong công ty 
với lĩnh vực tương tự ở ngoài KCN. Tuy nhiên sự 
khác biệt này lại không giống với DN vốn ĐTNN 
sử dụng công nghệ vừa và cao trong ngành chế 
biến, chế tạo. Điều thú vị là, sự chênh lệch trung 
vị giá trị gia tăng của mỗi công nhân trong ngành 
chế biến chế tạo công nghệ thấp và so với giá trị 
này nhưng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo công 
nghệ cao sẽ nhỏ hơn hơn nếu doanh nghiệp nước 
ngoài hoạt động trong KCN. Điều này có thể lí giải 
thực tế DN vốn ĐTNN hoạt động các KCN đang 
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được lợi từ điều kiện vận hành tối ưu, đồng thời 
chứng tỏ đây cũng là nhân tố quyết định cho 
năng suất lao động. Tuy nhiên, điều này dường 
như chỉ được doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực chế biến chế tạo công nghệ thấp quan 
tâm tới. Những doanh nghiệp khác sử dụng công 
nghệ cao nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi 
chất lượng lao động thấp tham gia vào vận hành, 
từ đó có giả thuyết rằng lợi nhuận tiềm năng khi 
hoạt động trong KCN có thể bù đắp cho những 
thiếu hụt về nguồn nhân lực có thể gây giảm sút 
năng suất lao động và giá trị gia tăng nói chung. 

Tỷ lệ doanh số xuất khẩu trung bình của DN vốn 
ĐTNN trong KCN chiếm khoảng 67%, nhiều hơn 
7% so với DN vốn ĐTNN ngoài KCN. Dự kiến, đa 
số doanh nghiệp trong KCN quan tâm chủ yếu 
đến thị trường thế giới với điểm đến xuất khẩu 
chính gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan.

Có khác biệt rõ rằng khi so sánh các chỉ số lao 
động chọn lọc cho DN vốn ĐTNN hoạt động 
trong và ngoài KCN (Bảng 4.15). Khả năng tạo 
ra công ăn việc làm được đánh giá là một trong 
những mục tiêu cơ bản của chính sách KCN, và 
mục tiêu chính của chính sách này là các lao 
động nữ. Nhìn chung DN vốn ĐTNN hoạt động 

trong KCN có xu hướng thuê các lao động nữ cho 
các hoạt động sản xuất hoặc làm các công việc 
thư ký, văn phòng. Chức vụ giám sát và quan lý 
thường do các nam giới đảm nhiệm. Hình thức 
phân chia công việc này đúng với cả DN vốn 
ĐTNN hoạt động trong và ngoài KCN, nhưng 
điều này thể hiện đặc biệt rõ rệt trong vận hành 
của công ty trong các KCN16. Khác với xu hướng 
tuyển dụng ở ngoài các KCN, tỷ lệ lao động nữ 
trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) 
thấp hơn rất nhiều17. Có vẻ rằng lao động nữ có 
nhiều cơ hội phát triển công việc trong công ty 
trong nước hơn, và là bằng chứng cho thực tế, 
theo kết quả khảo sát, phần lớn chức vụ quản 
lí trong các doanh nghiệp trong nước là do lao 
động nữ nắm. Số giờ làm việc trong các DN vốn 
ĐTNN trong các KCN có phần cao hơn so với quy 
chuẩn ngành công nghiệp thông thường.

Bảng 4.15 cũng cho thấy DN vốn ĐTNN tuyển 
dụng chủ yếu lao động trong nước. Tỷ lệ phần 
trăm lao động nước ngoài trong DN vốn ĐTNN 

16    Bằng chứng này cũng được phản ánh trong phân tích 
Chương 3.1

17    Chú ý rằng có cả doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) và 
doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thành lập trong KCN, tuy đây 
không phải là trọng tâm phân tích

Bảng 4.15 Các chỉ số việc làm chọn lọc của DN vốn ĐTNN hoạt động trong và ngoài các KCN

 
DN vốn 
ĐTNN 

trong KCN

DN vốn 
ĐTNN 

ngoài KCN

DN ngoài 
NN

Phần trăm lao động nữ  53,7  50,5  35,4 

Phần trăm lao động nữ tham gia sản xuất  54,4  50,9  35,4 

Phần trăm lao động nữ là cán bộ kĩ thuật/ giám sát  29,3  29,7  23,8 

Phần trăm lao động nữ là nhân viên thư ký/ văn phòng  72,3  69,2  34,3 

Phần trăm lao động nữ làm quản lý  31,5  32,2  62,6 

Phần trăm lao động nước ngoài  2,5  2,3  0,0 

Phần trăm lao động nước ngoài tham gia sản xuất  0,4  0,5  0,0 

Phần trăm lao động nước ngoài là cán bộ kĩ thuật/ giám sát  17,4  13,7  0,3 

Phần trăm lao động nước ngoài là nhân viên thư ký/         
văn phòng

 37,3  33,2  0,5 

Phần trăm lao động nước ngoài làm quản lý  2,7  1,9  -   

Phần trăm công nhân sản xuất trên tổng số lao động  81,2  79,7  76,3 

Phẩn trăm cán bộ kĩ thuật/ giám sát trên tổng số lao động  7,2  7,8  9,1 

Phần trăm nhân viên thư ký/ văn phòng trên tổng số lao động  6,3  7,1  7,4 

Phần trăm quản lý trên tổng số lao động  5,2  5,4  7,2 

Số giờ làm một ngày của một lao động thường xuyên  8,7  8,6  8,4 
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Bảng 4.16 Chi phí đào tạo của DNVNN trong và ngoài KCN, theo quốc gia xuất xứ nhà đầu tư

  DNVNN ngoài KCN DNVNN trong KCN

 

Tổng chi 
phí đào tạo 
trên doanh 

thu

Chi phí đào 
tạo nội bộ 

trên doanh 
thu

Chi phí đào 
tạo bên 

ngoài trên 
doanh thu

Tổng chi 
phí đào tạo 
trên doanh 

thu

Chi phí đào 
tạo nội bộ 

trên doanh 
thu

Chi phí đào 
tạo bên 

ngoài trên 
doanh thu

Trung Quốc  0,03  0,03  0,01  3,20  3,41  0,08 

Châu Âu  7,71  8,66  0,02  0,16  0,17  0,00 

Nhật Bản  0,17  0,17  0,03  23,02  0,01  25,06 

Hàn Quốc  0,03  0,00  0,03  0,00  -    0,00 

Hoa Kỳ  0,01  0,00  0,01  0,27  0,08  0,21 

Các nước Châu 
Á khác

 0,00  0,00  0,00  0,05  0,05  0,01 

Còn lại  0,06  0,04  0,03  12,71  2,92  10,43 

Bảng 4.17 Liên kết ngược theo chiều dọc giữa DN vốn ĐTNN hoạt động trong và ngoài KCN

theo phần trăm

  DN vốn ĐTNN 
trong KCN

DN vốn ĐTNN 
ngoài KCN

Phần trăm số nhà cung cấp trong nước trên tổng số nhà cung cấp  51,7  58,7 
Phần trăm số hợp đồng dài hạn đã kí với nhà cung cấp trong nước 
trên tổng số hợp đồng dài hạn

 49,7  55,5 

Phần trăm đầu vào sản xuất mua từ nhà sản xuất trong nước đóng 
tại Việt Nam

 20,0  33,2 

hoạt động trong KCN có phần cao hơn, tuy 
nhiên vẫn rất thấp (2,5%). Lao động nước ngoài 
thường giữ chức vụ văn phòng, hành chính và 
các vị trí kĩ thuật, giám sát, trong khi chỉ một số 
rất ít là công nhân sản xuất. Nhìn chung kết quả 
này phản ánh tình hình lao động toàn ngành 
công nghiệp, việc hoạt động trong KCN không 
mang lại lợi thế hay khác biệt nào so với quy 
chuẩn thông thường. Tình trạng tương tự lần 
nữa được khẳng định trên góc độ chi phí cho 
các chương trình đào tạo. Trong khi các DN vốn 
ĐTNN trong KCN tuyển dụng nhiều hơn các 
công nhân sản xuất và trả lương thấp hơn (so 
sánh với DN vốn ĐTNN ngoài KCN) thì những 
doanh nghiệp này lại có xu hướng đầu tư nhiều 
hơn vào đào tạo cả trong và ngoài công ty hơn 
các DN vốn ĐTNN ngoài KCN. Mức chi phí cho 
đào tạo trong và ngoài công ty được tiêu chuẩn 
hóa theo tỷ lệ của doanh thu đối với nhà đầu tư 
từ các quốc gia xuất xứ khác nhau được nêu ra 
trong Bảng 4.16. Nhìn chung, trừ DN vốn ĐTNN 

từ châu Âu và Hàn Quốc, các doanh nghiệp 
trong KCN có xu hướng đầu tư vào đào tạo nhiều 
hơn doanh nghiệp ở ngoài KCN. Chi phí đào tạo 
của doanh nghiệp của Nhật Bản trong các KCN 
là lớn nhất khi so sánh với các nhà đầu tư khác 
trong những KCN này, có thể bởi họ cũng tuyển 
dụng số lượng nhiều nhân công nhất. Gần tất 
cả chương trình đào tạo của các DN vốn ĐTNN 
từ Nhật Bản này là hoạt động ngoài công ty. 

Xem xét mức độ hội nhập ngược theo chiều 
dọc của DN vốn ĐTNN hoạt động trong các KCN 
cũng là điều quan trọng khi so sánh với các DN 
vốn ĐTNN ngoài KCN. Bảng 4.17 đưa ra ba chỉ số 
cho các mối liên kết ngược: (i) phần trăm số nhà 
cung cấp trong nước trên tổng số nhà cung cấp, 
(ii) phần trăm số hợp đồng dài hạn đã kí với nhà 
cung cấp nội địa trên tổng số hợp đồng dài hạn, 
và (iii) phần trăm đầu vào cho sản xuất được mua 
từ các nhà sản xuất trong nước tại Việt Nam. Điều 
phát hiện ở đây là các DN vốn ĐTNN ngoài KCN 



185Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011

có mức mua từ nội địa cao hơn các công ty trong 
KCN, mặc dù vậy, tỷ lệ đầu vào sản xuất mua từ 
các nhà cung cấp nội địa vẫn là rất thấp với cả hai 
loại công ty này. Nhìn chung hoạt động thầu phụ 
bị hạn chế hơn với DN vốn ĐTNN đóng trong 
KCN so với doanh nghiệp đóng bên, điều này lần 
nữa khẳng định quan điểm sẵn có rằng doanh 
nghiệp nước ngoài có xu hướng đang hoạt động 
theo kiểu trong những ốc đảo kinh tế.

TóM TắT

Chương này tập trung mô tả những đặc điểm 
của DN vốn ĐTNN hoạt động bên trong và ngoài 
các KCN. Các bằng chứng khảo sát xác nhận thực 
tế rằng hoạt động chế biến chế tạo trong KCN 
chủ yếu là loại hình sử dụng nhiều lao động với 
công nghệ chế biến, chế tạo thấp, và mục đích 
chính là định hướng xuất khẩu vào thị trường thế 
giới. Mặc dù nói chung chính sách quốc gia về 
các KCN có thể bao gồm mục tiêu tạo ra công ăn 
việc làm, việc tập trung nhiều lao động kĩ năng 
thấp dường như là điểm đặc trưng cho hoạt 
động chế biến chế tạo trong các KCN. Hơn nửa 
số lao động trong các KCN là nữ. DN vốn ĐTNN 
hoạt động trong các KCN này ít khi phát triển 
các mối quan hệ ngược tới nhà cung cấp địa 
phương, và chính phủ cần có các hỗ trợ để hiện 
thực hóa các hiệu ứng nhóm bên trong và xung 
quanh các KCN. Về tổng thể, những phân tích 
mô tả trên nhằm mục cho thấy rằng, dù DN vốn 
ĐTNN hoạt động trong KCN có hiệu quả kĩ thuật 
cao hơn nhờ các điều kiện cơ hạ tầng tốt trong 
đó cũng như khung ưu đãi liên quan đến chính 
sách KCN, những doanh nghiệp này không chắc 
tạo ra được năng suất lao động cao hơn hay giá 
trị gia tăng cao hơn các DN vốn ĐTNN khác hoạt 
động bên ngoài KCN. Cần nhắc lại rằng những 
dấu hiệu đánh giá chung này không thể áp dụng 
trong bối cảnh công nghiệp rộng hơn bởi chỉ 
dựa trên mẫu khảo sát số lượng DN vốn ĐTNN 
hạn chế. Những phân tích bao quát hơn, đặc 
biệt trong các KCN và ở cấp độ các tỉnh, thành, là 
cần thiết để đánh giá chi tiết hơn hiệu quả hoạt 
động và ảnh hưởng của các hoạt động đầu tư 
nước ngoài trong các KCN này so với những hoạt 
động tương tự bên ngoài những khu vực được 
đặc quyền kinh tế này. 
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Bối CảNH CHuNG

Việt Nam đang ở giai đoạn bản lề trong quá trình 
phát triển và hiện đại hóa. Chiến lược Phát triển 
Kinh tế Xã hội 2011-2020 và Kế hoạch Phát triển 
Kinh tế Xã hội 2011-2015 (SERD) đã thể hiện 
hướng đi tham vọng phấn đấu đưa Việt Nam trở 
thành nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại vào 
năm 2020. Trong những năm gần đây, Việt Nam 
đã đạt mức tăng trưởng công nghiệp cao, giá trị 
sản xuất công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong cơ 
cấu kinh tế Việt Nam. Ngành chế biến chế tạo đã 
trở thành tâm điểm của những thành tựu kinh tế 
đầy ấn tượng trong hai thập niên vừa qua và hoàn 
toàn có thể tiếp tục duy trì vai trò đòn bẩy tăng 
trưởng kinh tế. Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 
đầy ấn tượng về xuất khẩu những mặt hàng đã 
qua chế biến chế tạo đi đôi với đó là lượng nhập 
khẩu tăng đáng kể và hệ quả này còn tiếp tục 
khi Việt Nam tiến đến tự do hóa thương mại đầy 
đủ (UNIDO 2011). Tuy vậy tình trạng thâm hụt 
cán cân thương mại trong lĩnh vực chế biến chế 
tạo của Việt Nam chỉ ra yêu cầu phải tiếp tục quá 
trình thay đổi cơ cấu mà trọng tâm là chuyển đổi 
công nghiệp trong những ngành, lĩnh vực chiến 
lược có thể góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 
bền vững và hưởng lợi từ quá trình thay đổi công 
nghệ, đổi mới và học tập. 

Nền tảng căn bản của quá trình chuyển đổi công 
nghiệp nói trên có thể là đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI). Thông tin hiện có về kết quả đóng 
góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời 
gian qua đã nói lên rằng sự có mặt ngày càng 
đông đảo của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài rất có thể là đóng góp cho hành trình tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần 
đây, nhận định này có thể được dẫn chứng bằng 
vai trò của các doanh nghiệp này đối với tăng 
trưởng công nghiệp, tạo việc làm, xuất khẩu 
và doanh thu thuế của Việt Nam. Như tác giả 
yasheng (2001) và Freeman (2002) đã lập luận, 
đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể giữ vai trò thay 
thế khu vực kinh tế tư nhân trong một nền kinh 
tế đang ở thời kỳ quá độ, ở đây khu vực kinh tế tư 
nhân trong nước còn chưa đủ lớn mạnh để tạo ra 
tác động ở tầm vĩ mô trong khi quá trình cải cách 
khu vực kinh tế nhà nước còn chậm. ở giai đoạn 
quá độ phát triển kinh tế, đưa đầu tư nước ngoài 
tham gia vào nền kinh tế cũng có tác dụng như 
“nhập khẩu” khu vực kinh tế tư nhân đã sẵn sàng, 

có khả năng tạo ra tác động tích cực gần như 
ngay lập tức đến tăng trưởng kinh tế của nước 
tiếp nhận đầu tư. 

Cho đến nay, chiến lược của Việt Nam có tác 
dụng tương đối tốt trong việc thu hút các dòng 
đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn, mang 
lại cho đất nước lượng vốn nước ngoài dồi dào 
cũng như bước đầu tiếp xúc với công nghệ và bí 
quyết mới, kỹ năng quản lý và tổ chức, thông tin 
thị trường và việc tiếp cận thị trường. Kể từ năm 
1987, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở 
Việt Nam đã trải qua những giai đoạn chính sách 
và phát triển kế tiếp nhau, song song với đó, các 
biện pháp quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài 
cũng được thay đổi phù hợp để đảm bảo đáp 
ứng các mục đích thu hút đầu tư, phục vụ công 
cuộc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc 
tế. Cho đến nay, mục tiêu chính sách chủ đạo vẫn 
thể hiện rõ mong muốn bảo toàn khối lượng các 
dòng đầu tư, đây cũng là kết quả rất cần với Việt 
Nam sau khi thực thi các cải cách tự do hóa kinh 
tế quan trọng những năm gần đây. Các cải cách 
đáng khen ngợi này giờ đây đã trở thành nguyên 
tắc chung và không còn mang tính ngoại lệ nữa 
nếu xét trong bối cảnh các quốc gia cạnh tranh 
với Việt Nam cũng đã thực hiện những cải cách 
tương tự, họ gần như rất ít áp dụng những quy 
định hạn chế đầu tư nước ngoài thâm nhập và 
hoạt động trong nền kinh tế của họ. 

Dường như Việt Nam đang bước vào một giai 
đoạn điều tiết mới với đặc trưng là những thành 
tựu do cải cách quy chế và cải cách pháp lý mang 
lại đang ngày càng giảm đi vì những cải cách 
kiểu này không còn phát huy tác dụng là yếu tố 
địa điểm mang tính quyết định đối với đầu tư 
trực tiếp nước ngoài1. Tiếp tục theo đuổi những 
đường lối hiện đã và đang áp dụng khó có thể 
đảm bảo cho Việt Nam đạt mức tăng trưởng đầu 
tư trực tiếp nước ngoài như trong thập niên trước 
đây nhất là trong bối cảnh điều kiện kinh tế quốc 
tế trở nên ảm đạm đặc biệt đã tác động đến đại 
đa số các nền kinh tế đã công nghiệp hóa.

Những điều kiện mới đòi hỏi Việt Nam phải đánh 
giá lại cũng như điều chỉnh phương pháp tiếp 

1    Freeman (2002) lập luận rằng các chính sách đầu tư trực tiếp 
nước ngoài cốt lõi hoàn chỉnh được biểu hiện dưới hình thức 
các quy định điều tiết và điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi 
giờ đây có thể bị các nhà đầu tư tiềm năng cho rằng là các yếu 
tố đương nhiên phải có
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cận về xúc tiến đầu tư nước ngoài hiện đang 
được áp dụng trên cơ sở xác định những thế 
mạnh được coi là tối ưu của Việt Nam trên thị 
trường quốc tế và xây dựng chính sách nhằm 
phát triển những thế mạnh công nghiệp giúp 
Việt Nam có thể cạnh tranh trên những thị 
trường mới/thị trường ngách. ở đây đã có ý kiến 
đồng thuận sâu rộng rằng chiến lược đầu tư trực 
tiếp nước ngoài của Việt Nam cần phải chuyển 
dịch theo hướng từ chú trọng số lượng sang chú 
trọng hơn về các mặt chất lượng của tác động 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lập trường chính 
sách cũng cần được hỗ trợ bằng một chiến lược 
đầu tư trực tiếp nước ngoài có liên kết qua lại 
với chương trình phát triển công nghiệp và phát 
triển kinh tế xã hội quy mô rộng và được các cơ 
quan hữu quan trong khu vực công và khu vực 
tư của Việt Nam đồng lòng nhất trí hỗ trợ. Các 
cơ quan hoạch định chính sách cần định vị chiến 
lược đầu tư trực tiếp nước ngoài trên cơ sở hiểu 
biết thấu đáo về các vị trí được coi là lợi thế canh 
tranh chủ chốt của Việt Nam để từ đó chiến lược 
đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể là định hướng 
cho các biện pháp chính sách nhằm tối đa hóa 
các lợi thế cạnh tranh nói trên ở mức cao nhất 
có thể. 

Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 
một lần nữa xác nhận yêu cầu phải nâng vấn đề 
tiếp cận và quản lý xúc tiến đầu tư nước ngoài 
trở thành trọng tâm sắc nét hơn của Việt Nam 
vì những chính sách và các điều kiện địa điểm 
đảm bảo hiệu quả xúc tiến đầu tư trực tiếp tại 
Việt Nam, đưa Việt Nam gia nhập hàng ngũ các 
quốc gia có thu nhập trung bình đã tỏ ra không 
còn đủ và không còn thỏa đáng giúp Việt Nam 
đạt được mục tiêu phát triển công nghiệp và 
chuyển đổi nền kinh tế một cách bền vững về 
trung và dài hạn.

KHuyếN NGHị

Kết quả trình bày trong Báo cáo đã tạo ra một 
nền tảng thực tiễn có tính chất gợi ý đối với các 
cơ quan chính phủ đang trực tiếp hoặc gián tiếp 
quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như 
nhiều cơ quan liên quan khác, kể cả các doanh 
nghiệp tư nhân với những vai trò nhất định trong 
quá trình phát triển kinh tế. Trong quá trình phát 
triển tới đây với một kế hoạch tham vọng của 
Việt Nam, điều quan trọng đối với các nhà hoạch 

định chính sách là vận dụng những khuyến nghị 
để từ đó khai thác tối đa vai trò xúc tác mà khu 
vực đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể và cần 
phải đảm đương trong việc đa dạng hóa công 
nghiệp, và đạt được tăng trưởng về hiệu quả 
công nghiệp và tính cạnh tranh công nghiệp. 
ở đây khuyến nghị đưa ra gồm hai nhóm: (I) 
Khuyến nghị về quá trình ra quyết định ở cấp thể 
chế, và (II) Khuyến nghị về động thái chính sách.

I.  Khuyến nghị về quá trình ra quyết 
định ở cấp thể chế

I. KhuNG xúC TIếN Đầu Tư Và ChứC NăNG hỗ 
Trợ ChíNh sáCh Của Bộ Kế hoạCh Và Đầu Tư Và 
CụC Đầu Tư NướC NGoàI

Trong những năm gần đây, ở cấp thể chế có thể 
thấy rõ là Cục Đầu tư Nước ngoài (Cục ĐTNN), Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) giữ vai trò trung 
tâm trong quá trình xúc tiến đầu tư, là cánh tay 
nối dài tới các nhà đầu tư tiềm năng và đã đưa 
Việt Nam vào vị thế chắc chắn trên bản đồ đầu tư 
quốc tế. ở thời mốc quan trọng hiện tại khi Việt 
Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa và 
phát triển kinh tế, Cục ĐTNN cần tiếp tục được 
trao quyền và hỗ trợ trong việc phát triển các 
chính sách xúc tiến đầu tư để có thể quyết định 
những loại dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho phép 
thể hiện cụ thể một chủ trương rất đáng tự hào 
của Việt Nam, đó là chú trọng chất lượng đầu tư 
trực tiếp nước ngoài, ở đây chất lượng được đo 
lường bằng tác động của đầu tư trực tiếp nước 
ngoài trong nền kinh tế. Cải cách trong luật đầu 
tư năm 2005 đã dẫn đến việc tổ chức lại và phân 
cấp trách nhiệm xúc tiến đầu tư về các Ủy ban 
Nhân dân tỉnh/thành phố (UBND) và các Ban 
Quản lý Khu Công nghiệp/Khu Chế xuất. Mặc 
dù quá trình cải biến về mặt thể chế này giúp 
bảo đảm tính phân cấp trong khuôn khổ hoạt 
động xúc tiến đầu tư, dường như nó đã đặt Cục 
ĐTNN và Bộ KH&ĐT vào một vị trí chưa phù 
hợp trong toàn bộ luồng di chuyển thông tin, 
khiến Cục ĐTNN và Bộ KH&ĐT thiếu đi những 
thông tin mang tính tin cậy và kịp thời có thể 
phản ánh hiệu quả hoạt động thực tế của đầu 
tư nước ngoài cũng như xu hướng tái đầu tư tại 
Việt Nam. ở đây không nhất thiết phải thay đổi 
nội dung phân cấp trong khuôn khổ hoạt động 
xúc tiến đầu tư, mà có lẽ cần hơn là phải khẩn 
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trương hỗ trợ vai trò giám sát trung tâm và định 
hướng chính sách của Cục ĐTNN và Bộ KH&ĐT 
không chỉ trong lĩnh vực quản lý giám sát đầu 
tư, mà còn trong các nỗ lực của Cục và Bộ trong 
việc xúc tiến đầu tư ra nước ngoài nhằm giúp 
thế giới nhận biết rõ hơn về các cơ  hội đầu tư 
và kinh doanh ở Việt Nam. Về mặt này, các thể 
chế và các cơ quan quản lý tham gia vào các 
khía cạnh khác nhau trong xúc tiến và quản lý 
đầu tư ở cấp quốc gia, mà chủ yếu là Cục ĐTNN, 
cần được trang bị thêm các công cụ mới, và bồi 
dưỡng thêm về kỹ năng để có thể đánh giá các 
thay đổi về cục diện môi trường đầu tư Việt Nam 
và cập nhật những xu hướng phát triển ở cấp 
quốc gia và cấp tỉnh thành trên bản đồ đầu tư ở 
Việt Nam. Trọng tâm của các thông tin cập nhật 
không chỉ giới hạn phản ánh các xu hướng đầu 
tư và chỉ số hiệu quả mà còn chỉ ra viễn cảnh 
về triển vọng đầu tư và dự báo về việc mở rộng 
đầu tư, nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các 
ngành, lĩnh vực và kết quả của chính sách. Cũng 
cần nhấn mạnh hơn nữa đến các dịch vụ sau cấp 
phép đầu tư. Như đã nhấn mạnh trong nội dung 
Báo cáo, các nhà đầu tư đã và đang hoạt động tại 
Việt Nam là kênh quan trọng giúp thu hút đầu tư 
trực tiếp mới của nước ngoài vào Việt Nam. Các 
dịch vụ hỗ trợ sau cấp phép được cung cấp liên 
tục vì thế sẽ đáp ứng cùng lúc hai mục đích – 
khơi nguồn mở rộng đầu tư của các nhà đầu tư 
hiện đã và đang đầu tư tại Việt Nam và tận dụng 
lợi thế của chính bản thân các nhà đầu tư này với 
vai trò là đại sứ xúc tiến đầu tư trực tiếp mới của 
nước ngoài vào Việt Nam.

Khảo sát Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 của 
UNIDO, Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 
2011 và Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam 
(V-IMP) mong muốn có thể giúp khởi động quá 
trình cải thiện chất lượng và làm phong phú thêm 
dữ liệu ở cấp doanh nghiệp để hỗ trợ Cục ĐTNN 
trong việc đảm đương vai trò trung tâm về tư vấn 
và hỗ trợ chính sách, xúc tiến đầu tư cũng như 
các hoạt động giám sát của cơ quan này tại Việt 
Nam nói chung. ở đây, việc tiếp tục quá trình thu 
thập, xử lý và phổ biến thông tin có chất lượng 
phản ánh hoạt động kinh doanh được coi là điều 
kiện thiết yếu để có thể mở rộng cơ sở dữ liệu 
đã và đang có cũng như phục vụ những yêu cầu 
nội dung công việc của nhiều nhóm đối tượng 
khác nhau và bồi dưỡng quá trình xây dựng sự 
đồng thuận và xây dựng quan hệ đối tác giữa các 
nhóm đối tượng liên quan.  

II. Đưa VấN Đề xúC TIếN Đầu Tư Vào NộI duNG 
CốT lõI Của quá TrìNh ĐốI ThoạI lIêN Bộ
Các thách thức kinh tế mà Việt Nam đang phải đối 
mặt trong đó có thách thức về tận dụng vai trò của 
đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình nâng 
cấp công nghiệp Việt Nam đòi hỏi phải tạo dựng 
sự đồng thuận ở cấp chính sách để từ đó đưa vấn 
đề đầu tư hiệu quả trở thành trung tâm của quá 
trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. 

Trước thách thức phải tiếp tục đưa Việt Nam lên 
những nấc thang phát triển cao hơn và tăng tính 
hấp dẫn của các lợi thế địa điểm đầu tư đối với 
đầu tư mới cũng như với các đầu tư hiện tại khi 
nhà đầu tư tiến hành mở rộng, yêu cầu đặt ra là 
quá trình ra quyết định ở cấp thể chế trong các 
ngành, lĩnh vực ngành khác nhau cần trở nên 
tinh vi, và phức tạp hơn, để có thể hoàn thành 
nhiệm vụ khó khăn trên. Các dòng chảy đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào một quốc gia với cấp 
độ năng suất và công nghệ cao hơn và bền vững 
hơn không chỉ đòi hỏi phải liên tục đạt hiệu quả 
tốt ở cấp kinh tế vĩ mô mà những cải cách sâu 
rộng đa ngành nghề cũng cần phải được đi đôi 
tiến hành – đây là những yếu tố giúp cải thiện 
môi trường kinh doanh ở tầm vi mô. Kế  hoạch 
phát triển nói trên không nên được coi là công 
việc độc quyền của một bộ ngành hay cơ quan 
cụ thể nào mà cần được coi là công việc của một 
nhóm các cơ quan chính phủ và thể chế liên 
quan, ở đây thông qua những nhiệm vụ chính 
thống và quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ 
quan này, họ sẽ tác động đến suy nghĩ cũng như 
hành vi của nhà đầu tư nước ngoài, và hành vi 
và suy nghĩ của nhà đầu tư cuối cùng chính là 
các yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi công 
nghiệp cần thiết của Việt Nam. Quá trình xây 
dựng chính sách hướng đến đầu tư trực tiếp 
nước ngoài có lẽ nên được coi là một phần trong 
toàn bộ “quá trình tìm tòi phát hiện” – trong quá 
trình này chính phủ và ngành công nghiệp cùng 
học hỏi điều phối các chiến lược quản lý các dự 
án đầu tư đi kèm để từ đây khởi tạo sự phát triển 
trong ngành công nghiệp. Vì vậy, cần thực hiện 
xúc tiến đầu tư trên cơ sở hợp tác và trong khuôn 
khổ điều phối chính sách giữa các nhóm cơ quan 
liên ngành liên quan. Bộ KH&ĐT và Cục ĐTNN 
là các cơ quan đi đầu trong hoạt động xúc tiến 
đầu tư nước ngoài của Việt Nam, nên Bộ và Cục 
cần phải đóng vai trò dẫn dắt quá trình thu thập, 
giám sát và xử lý thông tin đầu tư và cuối cùng 



190 Chương 5: Kết luận và khuyến nghị

là cần phải điều phối quá trình thảo luận và trao 
đổi thông tin ở cấp quốc gia và cấp tỉnh thành 
nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Hoạt động 
đối thoại chính sách ở cấp thể chế hứa hẹn sẽ 
góp phần to lớn trong việc hỗ trợ các nỗ lực vượt 
qua thách thức trong lĩnh vực đầu tư - ở đây các 
thách thức thuộc phạm vi trách nhiệm của nhiều 
bộ ngành và các cơ quan công quyền khác nhau 
và bởi vậy hệ quả của quá trình đối thoại ở đây sẽ 
là các sáng kiến và động thái chính sách cụ thể. 
 

II. Khuyến nghị đốI vớI các động tháI 
chính sách 

I. ĐáNh GIá mô hìNh TăNG TrưởNG dựa Vào 
xuấT Khẩu Của Khu VựC Đầu Tư TrựC TIếP 
NướC NGoàI dựa TrêN NềN ThôNG TIN ThựC 
ChứNG ở CấP doaNh NGhIệP 

Báo cáo này một mặt đã cho thấy các đặc tính 
nền tảng căn bản của khu vực đầu tư trực tiếp 
nước ngoài ở Việt Nam, về căn bản đó là khu vực 
sử dụng nhiều lao động, tác động tích cực trong 
việc tạo thu nhập cho lao động Việt Nam nhưng 
mặt khác khu vực này cũng cho thấy sự phụ thuộc 
rất lớn vào vốn và nguyên vật liệu nhập khẩu để 
bù đắp cho những thiếu hụt nguồn cung trong 
nước, đặc biệt là với những đầu vào trung gian 
cho sản xuất công nghiệp. Vì vậy, trong khi hiệu 
quả đầu tư trực tiếp nước ngoài nói chung là rất 
tích cực, nó cũng khiến những thách thức tiềm ẩn 
về cơ cấu kinh tế mà nền kinh tế Việt Nam đang 
phải đối mặt cũng trở nên to lớn hơn nhiều. Vì 
thế cần phải tiến hành đánh giá sâu hơn mô hình 
tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của khu vực có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Một hoạt động 
quan trọng căn bản là tiến hành phân tích một 
cách thấu đáo và có hệ thống, theo từng thời kỳ 
về mối quan hệ giữa các yếu tố định hướng xuất 
khẩu, tạo việc làm, giá trị gia tăng và hiệu quả 
sản xuất của các ngành phân theo nhóm ngành 
chế biến chế tạo công nghệ thấp, trung và cao. 
Các nghiên cứu kinh tế vĩ mô cũng cần được đi 
kèm và xác thực bằng các nhóm dữ liệu có tính 
chuẩn xác và kịp thời ở cấp doanh nghiệp, các 
dữ liệu này có được trên cơ sở tiến hành các 
khảo sát đầu tư tương tự tiếp theo và cập nhật 
liên tục thường xuyên Hệ thống Theo dõi Đầu 
tư Việt Nam. Về lâu dài, chính phủ cần thiết lập 
các cơ chế về chính sách dựa trên nền thông tin 

thực chứng để kiểm nghiệm các động thái cũng 
như các sáng kiến chính sách với mục tiêu hỗ trợ 
quá trình quá độ tiến đến các hoạt động tạo ra 
nhiều giá trị gia tăng hơn nữa trong các chuỗi 
giá trị đa dạng của ngành chế biến chế tạo. Một 
ví dụ minh họa cho khuyến nghị này: Báo cáo gợi 
ý nên chú trọng hơn nữa đến thị trường trong 
nước đang tăng trưởng của Việt Nam cũng như 
các thay đổi xu hướng tiêu dùng sắp tới ngày 
càng hướng đến các sản phẩm chế biến chế tạo 
phức tạp và tinh vi hơn, và có thể coi đây là một 
biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài với lượng 
giá trị gia tăng cao hơn. Chính thị trường trong 
nước có thể là bước đệm khởi động để gia nhập 
thị trường quốc tế và các chính sách cần hướng 
đến việc hỗ trợ các ngành công nghiệp cụ thể 
đang theo đuổi đường lối phát triển theo hướng 
này. Các đặc tính năng động này cần được nắm 
bắt và giám sát thông qua việc sử dụng các dữ 
liệu chuẩn xác và kịp thời, ví dụ như dữ liệu thu 
được từ Khảo sát Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 
và dữ liệu khi khai thác Hệ thống Theo dõi Đầu 
tư Việt Nam.

II. Chú TrọNG ĐếN CáC sáNG KIếN PháT TrIểN 
NGuồN NhâN lựC Và hìNh ThàNh Kỹ NăNG 

Một kết quả quan trọng mà Báo cáo Đầu tư Công 
nghiệp Việt Nam 2011 cũng đưa ra là năng suất 
lao động của doanh nghiệp tại Việt Nam còn 
thấp và hoạt động xuất khẩu chủ yếu tập trung 
trong các ngành chế biến chế tạo sử dụng nhiều 
lao động với lượng giá trị gia tăng thấp. Như vậy 
thách thức chủ yếu ở đây là phải nâng cao năng 
suất của các hoạt động sản xuất hiện tại và mở 
rộng tỉ trọng của các hoạt động có năng suất và 
lượng giá trị gia tăng cao hơn. Để khích lệ quá 
trình quá độ đạt đến các hoạt động tạo ra nhiều 
giá trị gia tăng hơn nữa Việt Nam cần chuyển đổi 
nội dung quảng bá hình ảnh của mình, thay vì 
chỉ nhấn mạnh các yếu tố địa điểm đầu tư mang 
tính đại trà cụ thể hơn Việt Nam cần thay yếu tố 
lao động giá rẻ vốn được coi là chủ chốt trong 
thu hút đầu tư bằng các yếu tố lợi thế cạnh tranh 
mới của Việt Nam. Để thiết lập được các yếu tố 
cạnh tranh mới, Việt Nam cần tạo điều kiện giúp 
các phân khúc ngành/lĩnh vực đã đạt năng suất 
tương đối cao sẽ thành công và lớn mạnh, và 
khích lệ các công ty mới, dù là DN có vốn ĐTNN 
hay DN trong nước, dịch chuyển dòng vốn đầu 
tư vào các hoạt động có giá trị gia tăng và năng 
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suất cao hơn. yếu tố quyết định ở đây là trình độ 
tay nghề lao động ngay từ ban đầu cần gắn kết 
với các yêu cầu về kỹ năng của những ngành/
lĩnh vực chế biến chế tạo khác nhau. Trong một 
vài trường hợp, một số hoạt động chế biến chế 
tạo công nghệ thấp có thể vẫn đạt năng suất cao 
nhờ được gắn kết giữa loại kỹ năng mà hoạt động 
đó cần và loại kỹ năng được thị trường cung ứng. 
Mặt khác, quá trình tăng năng suất nhanh chóng 
trong một số hoạt động công nghệ cao buộc 
phải thúc đẩy nhiều hơn hoạt động phát triển 
nguồn nhân lực để đảm bảo duy trì tương quan 
tỉ lệ giữa cường độ vốn và gia tăng năng suất. 
Phân tích trong Báo cáo nói lên rằng đầu tư trực 
tiếp nước ngoài trong những hoạt động chế biến 
chế tạo mà đặc thù lả sử dụng công nghệ thấp và 
công nghệ cao có thể cũng khiến năng suất gia 
tăng. Vì vậy về mặt chính sách ngắn và trung hạn 
một khuyến nghị không kém phần quan trọng 
đó là Việt Nam cần tạo điều kiện và hỗ trợ các 
dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài với một “dải 
tần“ gồm nhiều loại cấp độ công nghệ chế biến 
chế tạo (thấp, trung, và cao), còn về chính sách 
dài hạn cần có sự phối kết hợp các nỗ lực để đảm 
bảo rằng các ngành chế biến chế tạo trong nước 
của Việt Nam theo kịp mức giá trị gia tăng trong 
các ngành có vốn đầu tư nước ngoài với đặc 
thù là ngày càng gia tăng loại hoạt động công 
nghiệp công nghệ cao.

Để có thể thành công trong quá trình chuyển đổi 
công nghiệp, mà cụ thể là trên cơ sở tạo dựng 
được mức giá trị gia tăng cao hơn và cải thiện 
năng suất lao động như đề cập ở trên, một yêu 
cầu cũng không kém quan trọng là phải liên tục 
hỗ trợ hoạt động hình thành kỹ năng và các cơ 
chế đào tạo nghề để có thể đáp ứng ngày càng 
tốt hơn các yêu cầu đang biến đổi nhanh trên 
thị trường lao động công nghiệp, đặc biệt trong 
các phân khúc ngành công nghiệp trung và cao 
nơi có mức tiền lương/tiền công cao hơn. Quá 
trình hình thành kỹ năng, ví dụ thông qua hoạt 
động đào tạo nghề, về bản chất là quá trình diễn 
ra từng bước liên quan đến nhiều thể chế khác 
nhau ở tầm quốc gia (thể chế của nhà nước và 
của tư nhân) và sẽ đơm hoa kết quả về trung và 
dài hạn. Trong khi đó, nhu cầu về nhân lực trong 
ngành công nghiệp, của các doanh nghiệp, và 
của các nhà đầu tư về căn bản lại mang tính tức 
thời và khó có thể “chờ” đến ngày các chính sách 
hình thành kỹ năng đơm hoa kết trái trong tương 
lai. Vì vậy điều quan trọng hơn là các cơ chế hình 

thành kỹ năng cần được thiết lập hoặc cải thiện 
và được các thể chế quốc gia triển khai thực hiện 
ngay lập tức trong khuôn khổ một chính sách 
chung điều tiết các hoạt động giáo dục, công 
nghiệp và xúc tiến đầu tư. yếu tố dẫn dắt các hoạt 
động đào tạo nghề và hình thành - nâng cấp 
tay nghề và kỹ năng chính là các chương trình 
đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài của doanh 
nghiệp, và hoạt động đào tạo nghề nói trên cần 
được tiếp tục hỗ trợ bằng các ưu đãi chuyên biệt 
và các dịch vụ hỗ trợ có tính định hướng.

III. CảI ThIệN mộT số ĐIểm Chưa TíCh CựC Về 
môI TrườNG KINh doaNh 
Bên cạnh một số thiếu hụt về nguồn nhân lực, 
Báo cáo đã nhấn mạnh cảm nhận của nhà đầu 
tư về một loạt những khiếm khuyết quan trọng 
mang tính cố hữu trong cơ cấu kinh tế Việt Nam, 
mà căn bản là về cơ sở hạ tầng và môi trường 
pháp lý điều tiết hoạt động kinh doanh. 
 
Trong những năm gần đây, đầu tư công đã được 
tiến hành với quy mô đáng kể với định hướng cải 
tạo cơ sở hạ tầng của Việt Nam, trong đó có việc 
phát triển các cơ sở công nghiệp, nâng cấp hệ 
thống sân bay, cảng biển và năng lực của hệ thống 
đường bộ và đường sắt để đáp ứng yêu cầu ngày 
càng tăng của một quốc gia phát triển nhanh. Tuy 
nhiên, vẫn tồn tại những vấn đề về môi trường 
kinh doanh. Các nhà đầu tư chỉ ra rằng, trong các 
yếu tố môi trường kinh doanh, yếu tố nguồn cung 
điện và dịch vụ cung cấp điện là quan trọng bậc 
nhất đang tác động tiêu cực đến việc khai thác 
năng lực và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. 
Cần phối hợp các nỗ lực để thảo gỡ những nút 
thắt cổ chai về cơ sở hạ tầng với mục tiêu không 
chỉ đáp ứng đủ mà còn tốt hơn những gì nhà đầu 
tư hằng mong đợi. Cụ thể hơn, khuyến nghị này 
nên được áp dụng trong việc cung cấp cơ sở hạ 
tầng bên ngoài các khu công nghiệp vì yếu tố này 
cũng góp phần tạo ra một loạt tác động lan tỏa 
tích cực về hệ thống giao thông vận tải và hạ tầng 
viễn thông trong nền kinh tế Việt Nam nói chung. 
Điều này là rất quan trọng vì thị trường Việt Nam 
phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống giao thông vận 
tải trong nước và hệ thống cơ sở hạ tầng đáng tin 
cậy được thiết lập trong và xung quanh các cụm 
đô thị lớn nhất.  

Việt Nam cũng cần phải củng cố hơn nữa môi 
trường pháp lý điều tiết hoạt động kinh doanh 
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bằng cách hợp lý hóa các thủ tục giấy tờ chưa 
minh bạch rõ ràng và còn gây khó khăn cho 
doanh nghiệp. Nhà đầu tư cũng chỉ ra rằng thời 
gian cần thiết để bắt đầu hoạt động kinh doanh 
vẫn còn khá dài (52 ngày) và các nhà hoạch định 
chính sách vì thế cần cố gắng rút ngắn quá trình 
đầu tư này trên cơ sở phối hợp với nhiều bộ 
ngành và các cơ quan công quyền khác nhau. 

IV. ĐáNh GIá KhuNG ưu ĐãI Đầu Tư Và ChíNh 
sáCh áP dụNG Cho CáC Khu CôNG NGhIệP 
Cần đánh giá và hợp lý hóa khung ưu đãi hiện hành 
và đánh giá các lợi ích kinh tế đạt được khi các ưu 
đãi đầu tư được áp dụng cho đối tượng hưởng lợi là 
các DN có vốn ĐTNN. Đây là việc làm đặc biệt quan 
trọng, nhất là trong bối cảnh các đối tượng doanh 
nghiệp này đang hoạt động trong các ngành chế 
biến chế tạo với giá trị gia tăng tiềm năng cao 
và định hướng nặng về xuất khẩu. Điều đặc biệt 
quan trọng ở đây là phải có các động thái chính 
sách để đảm bảo rằng hoạt động đầu tư trực tiếp 
nước ngoài đáp ứng đầy đủ, đúng mục tiêu và kế 
hoạch đề ra. Các động thái chính sách ở đây cũng 
giúp hiểu hơn lý do và tìm ra biện pháp rút ngắn 
khoảng cách đã và đang tồn tại giữa vốn đăng ký 
và vốn thực hiện của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
Đây là việc làm mang tính quyết định trong việc 
hoàn thiện hơn chính sách công nghiệp và hoạt 
động quản lý đầu tư cũng như đảm bảo hiệu quả 
chi phí khi sử dụng ngân sách nhà nước trong triển 
khai chính sách ưu đãi và cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ liên quan. 

Báo cáo cho thấy hiệu quả hoạt động và tác động 
kinh tế của các DN có vốn ĐTNN hoạt động trong 
các khu công nghiệp có thể không khác so với 
hiệu quả và tác động của các DN có vốn ĐTNN 
hoạt động ngoài khu công nghiệp. Qua Khảo 
sát, một vấn đề nổi lên là khu công nghiệp ở 
Việt Nam là một phương thức hữu ích và có hiệu 
quả trong việc thu hút lao động dư thừa và thu 
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhưng năng lực 
kích thích tăng trưởng kinh tế dài hạn thì có thể 
không chắn chắn, cụ thể là nếu căn cứ vào đóng 
góp tương đối thấp của các khu này về khía cạnh 
tác động chuyển giao công nghệ và tác động lan 
tỏa. Vì thế, nên tiến hành đánh giá tác động của 
yếu tố hiệu quả hoạt động và hiệu quả kỹ thuật 
của doanh nghiệp có vốn ĐTNN trong các khu 
công nghiệp, việc đánh giá này bao gồm việc 
phân tích các chi phí và lợi ích, để từ đó đánh 

giá được lợi ích kinh tế của các cơ chế ưu đãi áp 
dụng cho các doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp này. 

Khích lệ và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài 
trong các ngành/lĩnh vực công nghệ cao đồng 
thời với lượng giá trị gia tăng lớn bằng cách áp 
dụng một hệ thống ưu đãi chuyên biệt có thể 
góp phần nâng cao hơn vai trò của các khu công 
nghiệp qua hiệu ứng trình diễn. Tuy nhiên, kết 
quả trình bày trong Báo cáo đã chỉ rõ lợi ích 
dành cho DN có vốn ĐTNN trong các khu công 
nghiệp, lợi ích ở đây được đo lường bằng năng 
suất, trong chừng mực nào đó vẫn bị hạn chế 
bởi những mặt yếu của lao động tham gia vào 
các hoạt động sản xuất công nghiệp đó. Vì vậy rõ 
ràng là quá trình đánh giá tổng hợp chính sách 
khu công nghiệp sẽ bao gồm hoạt động phân 
tích mức ưu đãi cần thiết khi xây dựng các khu 
này và tác động kinh tế của các doanh nghiệp có 
vốn ĐTNN trên phạm vi rộng khi hoạt động của 
DN được hưởng các ưu đãi đó và cũng cần dẫn 
chiếu đến các mặt yếu tiềm ẩn về cơ chế trong 
nền kinh tế Việt Nam. ở đây sự tồn tại của các 
khu công nghiệp cần được coi là một bước quá 
độ tiến tới tự do hóa nền kinh tế, trong đó về 
trung và dài hạn, tất cả các thực thể kinh tế đều 
được hưởng lợi từ các chính sách và ưu đãi như 
nhau, dù hoạt động của chúng là ở trong hay 
ngoài khu công nghiệp.  

V.  PháT TrIểN CôNG NGhIệP Phụ Trợ Để làm 
ĐốI TrọNG VớI CáC hoạT ĐộNG VốN là lãNh Địa 
Của dN Có VốN ĐTNN

Mặc dù sự có mặt của đầu tư nước ngoài đã có tác 
động tích cực trong nền kinh tế Việt Nam, nhiều 
phân khúc DN có vốn ĐTNN dường như đang 
hoạt động trong các ngành vốn là lãnh địa của họ. 
Hiện tượng này sẽ còn gia tăng khi các khu công 
nghiệp đang trở nên phổ biến hơn ở khắp các tỉnh 
thành của Việt Nam. DN có vốn ĐTNN hoạt động 
chủ yếu trong các ngành chế biến chế tạo hướng 
đến xuất khẩu và dường như nhập khẩu phần lớn 
đầu vào trung gian phục vụ sản xuất. Đa số DN 
trong nước chưa thể có khả năng hòa nhập vào 
các chuỗi cung ứng toàn cầu của các DN có vốn 
ĐTNN đặc biệt là các công ty xuyên quốc gia trong 
khi đó các DN Việt Nam lớn chủ yếu là DNNN và 
DN có vốn ĐTNN có lẽ còn khá miễn cưỡng khi 
ký hợp đồng cung ứng với những DN này. Các 



193Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011

chính sách cụ thể và ưu đãi mang tính mục tiêu 
và nằm trong khuôn khổ cho phép của các quy 
định thương mại quốc tế nên được thực thi và ban 
hành để xúc tiến các ngành công nghiệp phụ trợ 
trong nước. Về mặt này, các nỗ lực xúc tiến đầu tư 
hướng đến cả hai nhóm nhà đầu tư trong và ngoài 
nước cần tập trung thu hút nhiều ngành công 
nghiệp phụ trợ đến Việt Nam để cố gắng tạo điều 
kiện phát triển nhiều hơn nữa hoạt động thầu phụ 
công nghiệp cũng như tăng hàm lượng nội địa 
trong hoạt động của DN có vốn ĐTNN - bằng cách 
đó có thể lồng ghép hoạt động chế biến chế tạo 
của khối DN đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bức 
tranh công nghiệp tổng thể của Việt Nam, phát 
hiện những tiềm năng chuyển giao công nghệ và 
chuyển giao quản lý, và đảm bảo hiệu quả học tập 
và hiệu quả thích ứng dựa trên nền tảng là quan 
hệ đối tác chiến lược dài hạn giữa người mua và 
nhà cung ứng2. 

VI. hỗ Trợ NhIều lIêN doaNh hơN Nữa 
Một phương thức trực tiếp đảm bảo chắc chắn 
rằng ngành công nghiệp nội địa của Việt Nam 
được hỗ trợ đầy đủ rồi từ đó có thể hoạt động song 
hành cùng các DN có vốn ĐTNN là nâng cao biện 
pháp hỗ trợ các hợp đồng liên doanh giữa DN có 
vốn ĐTNN và doanh nghiệp và/hoặc nhà đầu tư 
trong nước. Qua phương thức chú trọng chính 
sách như vậy, doanh nghiệp trong nước chắc hẳn 
sẽ có thể liên kết và tiếp thu những lợi ích kinh 
tế của hoạt động đầu tư nước ngoài. Những phát 
hiện trong Báo cáo nói lên rằng liên doanh có thể 
quan tâm nhiều hơn đến những hoạt động chế 
biến chế tạo hướng đến thị trường trong nước. 
Vì vậy một việc làm quan trọng là nên theo dõi 
các chỉ số hiệu quả hoạt động của từng ngành/
lĩnh vực để có thể định hướng chính sách và các 
dịch vụ hỗ trợ theo hướng phù hợp với đặc tính 
của từng ngành nghề/lĩnh vực và của thị trường. 
Những dữ liệu định kỳ mang tính hệ thống và 
hoạt động phân tích tính khả thi của dự án cần 
giúp xác định những ngành/lĩnh vực và những 
ngành công nghiệp có khả năng phù hợp nhất 

2    Bằng cách thành lập Chương trình Lập quan hệ Đối tác và Phát 
triển Thầu phụ Công nghiệp tại Việt Nam (gọi tắt là SPX) UNIDO 
đã hỗ trợ hợp tác kỹ thuật về hoạt động lập hồ sơ nhà cung 
cấp, chắp nối người bán với nhà cung cấp và so sánh đối chuẩn 
nhà cung cấp với mục đích là liên kết các doanh nghiệp trong 
nước ở Việt Nam với chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn 
trong và ngoài nước. SPX Việt Nam thành lập trong khuôn khổ 
của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và đã thành 
công trong việc cung cấp các dịch vụ thầu phụ cho khối doanh 
nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam từ năm 2010.

trong việc đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng 
liên doanh khả thi. Các nỗ lực xúc tiến đầu tư của 
các bộ ban ngành ở Việt Nam cần được kèm theo 
là các danh mục đề xuất dự án liên doanh có tính 
khả thi và đã được các hiệp hội doanh nghiệp 
liên quan xem xét chặt chẽ cũng như đảm bảo 
hài hòa với điều kiện tự nhiên và các yếu tố được 
thiên nhiên ban tặng của Việt Nam.

VII. hướNG Vào Đầu Tư TrựC TIếP NướC 
NGoàI ThôNG qua PhươNG ThứC mua lạI Và 
sáT NhậP (m&a)
Cho đến nay, đại đa số đầu tư trực tiếp nước ngoài 
ở Việt Nam diễn ra thông qua hình thức đầu tư 
mới hoàn toàn. Đây là kết quả của quá trình phát 
triển từng bước về kinh tế chính trị trong lĩnh vực 
pháp luật đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong 
những thập niên trước đây trong đó đặt ra những 
quy định hạn chế đầu tư nước ngoài thông qua 
hoạt động Mua lại và Sát nhập (M&A). Rõ thấy là 
việc hạn chế các hoạt động Mua lại và Sát nhập 
không ngăn cản đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, 
một phần vì không nhiều DN trong nước có thể 
là đối tượng của hoạt động mua lại doanh nghiệp 
của các nhà đầu tư nước ngoài. Xu hướng này có 
thể đã thay đổi nhanh chóng khi các DN trong 
nước lớn mạnh hơn và nhiều DN công nghiệp của 
nhà nước đang được cơ cấu lại và dần từng bước 
được cổ phần hóa. Đánh giá chi phí và lợi ích của 
việc xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt 
Nam dưới hình thức Mua lại và Sát nhập tốt nhất là 
nên được tiến hành theo từng dự án riêng lẻ. Việc 
này sẽ đưa tới yêu cầu cần khích lệ áp dụng rộng 
rãi những công cụ hiện có, trong đó có các công 
cụ của UNIDO, để sử dụng cho việc phân tích dự 
án và phân tích mức độ khả thi công nghiệp. Về 
góc độ chính sách, cần lưu ý rằng dòng vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất diễn ra trên quy 
mô toàn cầu được thực hiện thông qua hình thức 
Mua lại và Sát nhập và nếu Việt Nam mong muốn 
tiếp tục là một địa điểm hấp dẫn với đầu tư trực 
tiếp nước ngoài thì Việt Nam cần phải có khả năng 
tiếp cận thị trường đầu tư trực tiếp nước ngoài 
bằng cách thực thi các chính sách phù hợp và đầy 
đủ, tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng mục tiêu ở đây 
không hẳn là phương thức ổn định đầu tư thuần 
túy là yếu tố giúp dự báo mức độ tác động lan tỏa 
tích cực, mà chính là sự cam kết của nhà đầu tư 
nước ngoài về chuyển giao công nghệ và đầu tư 
cho tay nghề lao động trong các doanh nghiệp 
mới thực sự là những gì Việt Nam cần đạt được.  
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ĐịNH HướNG Tiếp THeo

Khung chính sách và các động thái chính sách 
tốt có thể giúp gia tăng và đảm bảo tác động 
kinh tế tích cực bền vững của các loại hình đầu 
tư khác nhau trong nền kinh tế của nước nhận 
đầu tư với điều kiện là các nhà hoạch định chính 
sách có thể tiếp cận cơ sở thông tin mang tính 
phù hợp, chuẩn xác và toàn diện. Việt Nam từ lâu 
đã thừa nhận tầm quan trọng của các biện pháp 
giám sát các dòng và xu hướng đầu tư trong nền 
kinh tế cũng như khả năng đánh giá hiệu suất 
đầu tư và xác định tác động của các loại hình đầu 
tư lên các chỉ số kinh tế trọng điểm của cả nước. 
Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011, và 
Khảo sát Đầu tư Công nghiệp 2011 của UNIDO và 
Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam đã góp phần 
giúp củng cố quan điểm nói trên và lập trường 
chính sách dựa trên cơ sở là “ý kiến tập thể” 
của gần 1.500 doanh nghiệp trong cả nước. Với 
những kết quả rút ra từ Khảo sát và các khuyến 
nghị được trình bày trong Báo cáo cũng như việc 
sử dụng Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam (đặt 
tại đường dẫn “http://investment.unido.org/
imp/”) UNIDO hy vọng khởi động quá trình thực 
hiện những khảo sát đầu tư công nghiệp kế tiếp 
được tiến hành nhằm tiếp tục cập nhật thông tin 
và cơ sở dữ liệu sẵn có phục vụ quá trình hoạch 
định chính sách với nền tảng đầu vào là các 
thông tin thực chứng. Việc sẵn có các thông tin 
cập nhật sẽ hỗ trợ quá trình xây dựng sự đồng 
thuận giữa các nhóm đối tượng liên quan ở Việt 
Nam; quá trình này cần được tiến hành liên tục 
và theo cách năng động nếu như mục tiêu của 
nó là dẫn dắt những thay đổi cần thiết. Quá trình 
hoạch định chính sách dựa trên nền tảng thông 
tin thực chứng thu thập từ khu vực kinh tế tư 
nhân sẽ mang ý nghĩa lớn lao hơn và sẽ tạo ra 
chu trình đặc biệt, mà ở đó hiệu quả chính sách 
được đánh giá trên cơ sở thông tin phản hồi của 
các doanh nghiệp thu thập bằng cách tiến hành 
các khảo sát tiếp theo hoặc phản hồi trực tiếp 
của doanh nghiệp trong Hệ thống Theo dõi Đầu 
tư. Quá trình này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư cũng như Cục ĐTNN trong các 
vai trò điều phối tương ứng nhằm tăng tốc các 
dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, và cụ thể 
hơn là bảo toàn những dòng vốn và bí quyết 
quản lý và công nghệ vô cùng cần thiết đối với 
Việt Nam bằng cách định hướng vào một tập 
hợp thành công với tỉ lệ cân đối các nhóm nhà 

đầu tư thay vì chỉ hướng vào một nhóm nhà đầu 
tư nào đó. 

Quá trình này cũng cần tạo dựng các yếu tố 
nền tảng cho hiệu ứng cùng chiều để huy động 
nhiều hơn nữa hoạt động đầu tư trực tiếp trong 
nước và đảm bảo rằng các lợi ích kinh tế sẽ diễn 
ra trên quy mô phổ biến hơn nữa ở Việt Nam. 
Mục tiêu này được xác thực qua các kết quả 
trình bày trong Báo cáo, từ đây chỉ ra yêu cầu 
phải tiếp tục khuyến khích các ngành/lĩnh vực 
kinh tế và doanh nghiệp để phát triển hoạt 
động sản xuất và kinh doanh nhằm tạo nhiều 
cơ hội việc làm hơn nữa cũng như thành công 
trong việc tăng năng suất. Cần nhiều chương 
trình hơn nữa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong 
nước vượt qua những rào cản kỹ thuật và năng 
lực để dần trở thành thành viên đầy đủ trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu và giới thiệu họ với vai 
trò là các đối tác uy tín trong các liên doanh. Việc 
xúc tiến và thiết lập những chính sách thuận lợi 
tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước ngoài 
không nên theo hướng đối ngược với các nỗ lực 
xúc tiến đầu tư trực tiếp trong nước. Nói cách 
khác cả hai mục đích đều cần được theo đuổi và 
thực hiện đồng thời với điều kiện là việc phân 
tách mà xưa nay vẫn thường tồn tại giữa phát 
triển doanh nghiệp trong nước và thu hút đầu 
tư nước ngoài vào Việt Nam nên được thay thế 
bằng một chính sách mang tính phối kết hợp và 
một khung thể chế hài hòa để hai quá trình này 
củng cố hỗ trợ lẫn nhau.
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phụ lục chung i:
Thông tin về Dự án

Tên Dự án: Hệ thống Theo dõi Đầu tư và Phát triển Nhà Cung cấp tại Việt Nam - Giai đoạn 1 
(FB/VIE/09/009)

Ngân sách: 975.000 Đô la Mĩ

Thời gian 
thực hiện       
Dự án: 

30 tháng, từ tháng 1, 2010 đến tháng 6, 2012

Đơn vị Tài 
trợ: Quỹ Kế hoạch Chung 2

Đóng góp 
của          Dự 
án:

Dự án này góp phần đạt được Kết quả Mục tiêu 1 của Kế hoạch Chung “Các chính 
sách, kế hoạch và các luật về phát triển kinh tế và xã hội đều hỗ trợ việc tăng trưởng 
mang tính công bằng và toàn diện và tuân thủ các giá trị và mục tiêu của Tuyên 
ngôn Thiên niên kỷ cùng những hiệp định và công ước quốc tế liên quan khác”.

Dự án này góp phần đạt được Kết quả Đầu ra 1.18 của Kế hoạch Chung “Môi trường 
đầu tư được cải thiện”.

Dự án này góp phần đạt được Kết quả 1.18.1 của Kế hoạch Chung “Năng lực đánh 
giá và xây dựng chính sách đầu tư được tăng cường ở cấp quốc gia”. 

Đối tác         
thực hiện: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)
Cục Đầu tư Nước ngoài (FIA)
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Mục tiêu:

•    Hỗ trợ các thể chế cấp quốc gia cũng như chủ doanh nghiệp tư nhân, những 
người ra quyết định có thể quản lý và giám sát tốt hơn các dòng đầu tư bằng cách 
xây dựng một hệ thống theo dõi đầu tư trên nền tảng web, hệ thống này được 
dùng làm công cụ phục vụ hoạt động phân tích và quản lý đầu tư trực tiếp nước 
ngoài; 

•    Trang bị hành trang cần thiết giúp ngành chế biến chế tạo của Việt Nam đứng 
vững và từng bước trở thành cơ sở cung cấp mang tính cạnh tranh đối với doanh 
nghiệp toàn cầu bằng cách thiết lập hoạt động đối chuẩn nhà cung cấp và trao 
đổi thầu phụ (SPX) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
và củng cố hoạt động này đạt mức tốt hơn nữa.
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Đầu ra và       
Kết quả: 

Kết quả đầu ra của Dự án gồm a) Khảo sát Đầu tư Công nghiệp về các nhà đầu tư 
trong nước và nước ngoài; b) Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý đầu tư cho 
Việt Nam (VIMP) phục vụ quá trình hoạch định chiến lược xúc tiến đầu tư; và, c) Giới 
thiệu phương pháp đối chuẩn của UNIDO và các công cụ phát triển nhà cung cấp – 
đây là một phần trong chương trình Trao đổi Nhà Cung cấp và Lập quan hệ Đối tác 
(SPX) và là hoạt động bổ sung cho Hệ thống theo dõi đầu tư nói trên, nó cũng giúp 
khai thác tốt hơn mạng lưới cơ sở các nhà cung cấp của Việt Nam trong quá trình 
xúc tiến đầu tư.

Trong phạm vi của Dự án có nhiều sáng kiến xây dựng năng lực được tiến hành theo 
từng cấu phần của Dự án nhằm mang lợi ích cho Cục Đầu tư Nước ngoài (FIA), Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư (MPI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và Tổng 
Cục Thống kê (GSO). Hoạt động xây dựng năng lực liên quan chủ yếu đến các mặt 
sau: (i) Tập huấn về SPX và các hoạt động hỗ trợ thực hiện chương trình SPX (gồm 
lập hồ sơ doanh nghiệp, lôi cuốn người mua quan tâm và tham gia, khuyếch trương 
SPX, phương pháp đối chuẩn SPX); (ii) thực hiện Khảo sát Đầu tư (xây dựng bảng 
câu hỏi, phương pháp lấy mẫu, thực hiện Khảo sát, phỏng vấn, tập hợp, phân tích 
dữ liệu, diễn dịch, và viết báo cáo); và (iii) tập huấn cho cán bộ làm công tác xúc tiến 
đầu tư về sử dụng hệ thống VIMP.

Kết quả căn bản của Dự án là hỗ trợ các Bên Liên quan phía Việt Nam giám sát và 
quản lý tốt hơn nữa các dòng đầu tư với mong muốn tạo ra những tác động dài hạn 
về kích thích đầu tư dựa trên nền tảng là các chính sách đầu tư thuận lợi. Hệ thống 
Theo dõi Đầu tư Việt Nam hướng đến mục tiêu giúp các nhà hoạch định chính sách 
của Việt Nam cũng như các chủ doanh nghiệp tư nhân, những người ra quyết định 
có được nền tảng thông tin thực chứng đầy đủ hơn làm cơ sở phục vụ quá trình ra 
quyết định trong lĩnh vực đầu tư. Thông qua việc thành lập Chương trình SPX trực 
thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các liên kết giữa người 
mua và nhà cung cấp cũng như các kết quả chắp nối cụ thể được coi là đã có tác 
động tích cực đến quá trình mở rộng và trưởng thành của khối các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. 

Kết quả              
cụ thể:

Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam và Khảo sát Đầu tư
-    Khảo sát Đầu tư Công nghiệp Việt Nam được tiến hành tại 1.493 doanh nghiệp 

nước ngoài và trong nước trên phạm vi 9 Tỉnh/Thành phố;

-     Công cụ Quản lý Khảo sát Trực tuyến được thiết kế và chia sẻ với Tổng Cục Thống 
kê (GSO) và Cục Thống kê các Tỉnh/Thành phố để quản lý tốt hơn quá trình phân 
phát bảng hỏi Khảo sát, thu thập, kiểm tra và xác nhận chất lượng; 

-    Công bố Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 và tiến hành phân tích trên 
quy mô lớn đối với thông tin và dữ liệu đã được thu thập; 

-    Thiết kế, công bố, và duy trì Hệ thống Theo dõi Đầu tư Việt Nam (tại đường dẫn 
“http://investment.unido.org/imp/”) là nơi lưu giữ cơ sở dữ liệu Khảo sát, được xây 
dựng trên nền tảng web (hệ thống này gồm hơn 300 biến của Khảo sát) và hiện 
đã cho phép tiến hành phân tích dữ liệu; 

-    Tập huấn và xây dựng năng lực khai thác Hệ thống nói trên cho nhiều cơ quan 
khác nhau, cụ thể là cho cán bộ của Cục Đầu tư Nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (MPI), các Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu Công nghiệp/Khu 
Chế xuất.
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Chương trình Lập quan hệ Đối tác và Trao đổi Thầu phụ 

-    Chương trình SPX đã hoàn thành hồ sơ của 675 doanh nghiệp và đăng tải các hồ 
sơ này trên Hệ thống Quản trị Thông tin SPX của UNIDO (UNIDO SPX MIS); 

-    Hoạt động xây dựng năng lực SPX bao gồm tập huấn lập hồ sơ doanh nghiệp, 
phương pháp đối chuẩn, lôi cuốn người mua tham gia và chắp nối người mua-
nhà cung cấp, và tạo lập quan hệ với một số người mua chủ chốt tại Việt Nam; 

-    Các phương pháp tiếp cận của Chương trình SPX (bao gồm phương pháp lập hồ 
sơ doanh nghiệp và công cụ đối chuẩn áp dụng với các doanh nghiệp/nhà cung 
cấp) được áp dụng ở một số tỉnh thành phía Bắc và phía Nam Việt Nam;

-    Hoạt động khuyếch trương của chương trình SPX gồm có xây dựng một trang 
web (tại đường dẫn “http://spxvietnam.vn/en/vcci-spx-vietnam”)  và tổ chức Khu 
Trưng bày Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ 2011 của UNIDO và VCCI tại Hội chợ 
Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam lần thứ 20 tổ chức năm 2011;

-    Một loạt người mua tham gia vào Chương trình SPX đã đưa ra yêu cầu báo giá (viết 
tắt là RFQ) và tham gia hoạt động chắp nối người mua và nhà cung cấp; 

-    Áp dụng công cụ đối chuẩn SPX của UNIDO tại 40 doanh nghiệp để từ đó có thể 
phục vụ cho hoạt động phát triển nhà cung cấp, và nâng cao năng lực nhà cung 
cấp cũng như xúc tiến đầu tư; 

-    Đã hoàn thành 50 Báo cáo về Cơ hội kết nối Người Mua trên cơ sở tiến hành lôi 
cuốn người mua quan tâm tham gia và sau đó kết nối họ với nhà cung cấp, từ đó 
giúp xác định được các cơ hội thầu phụ trong nước; 

-    Đại diện SPX Việt Nam đã tham dự “Chương trình Đại biểu” tổ chức tại Tokyo và 
Seoul năm 2011 và 2012. Chương trình này nằm trong phạm vi hoạt động của 
Mạng lưới các Văn phòng Xúc tiến Đầu tư và Công nghệ (ITPO) của UNIDO nhằm 
gắn kết hoạt động thu hút đầu tư với việc tuyên truyền phổ biến về Chương trình 
SPX đến với các nhà đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Điều phối    
Dự án: 

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO), Đơn vị Đầu tư và Công 
nghệ (ITU) – Chi nhánh Dịch vụ Đầu tư và Công nghệ (BITS)
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phụ lục chung ii:
phương pháp luận   
của khảo sát

i. DàN CHọN Mẫu Và pHâN Bổ Mẫu

Thiết kế mẫu trong một Khảo sát Công nghiệp 
mang nét đặc trưng là dựa trên danh sách dàn 
chọn mẫu và việc chọn mẫu trong một lớp quần 
thể đối tượng khảo sát thường áp dụng phương 
pháp lấy mẫu mang tính hệ thống với điểm bắt 
đầu chọn đối tượng mang tính ngẫu nhiên với 
sắc xuất mỗi đối tượng trong quần thể có thể 
được chọn là như nhau. Vì yêu cầu phải chuyển 
từ phương pháp chọn mẫu mang tính cổ điển 
sang phương pháp mang tính “may đo theo yêu 
cầu người dùng” nên trước khi tiếp tục thảo luận, 
cần phải đưa ra những quyết định thích hợp về 
các vấn đề sau: 

i. Các giá trị ước lượng và các loại ước lượng dự 
kiến cần thiết là gì (tức là các trung bình, các 
tỉ lệ, các hệ số hồi quy);

ii. Các mức giá trị ước lượng ở cấp ngành/loại 
hình doanh nghiệp, tỉnh/thành phố hoặc/và 
quốc gia cần thiết là gì;

iii. Mức độ chính xác cần thiết của các giá trị ước 
lượng; Liệu có cần phải đưa ra các khoảng 
tin cậy cụ thể kèm theo các giá trị ước lượng 
không;

iv. Khối/số lượng nguồn lực và thời gian để tiến 
hành Khảo sát là bao nhiêu.

Dàn mẫu phục vụ Khảo sát Đầu tư Công nghiệp 
Việt Nam 2011 được chuẩn bị dựa trên Danh 
sách Doanh nghiệp do Tổng Cục Thống kê (GSO) 
của Việt Nam quản lý. Tổng Cục Thống kê thường 
xuyên cập nhật danh sách này và vì vậy danh 

sách này có thể dùng làm dàn mẫu phục vụ khảo 
sát mà không cần xác nhận lại ở cấp địa phương1. 
Tổng Cục Thống kê đã cung cấp một danh sách 
doanh nghiệp xếp theo ngành/loại hình theo 
phân ngành của Hệ thống Phân ngành Kinh tế 
Việt Nam (VISIC). Dàn chọn mẫu do vậy dựa trên 
các lát cắt như sau:

i. Ngành công nghiệp gồm các ngành chế biến 
chế tạo, xây dựng, và dịch vụ công ích (ứng 
với mã ngành 10-33, 35, 36-39 và 41-43 trong 
VISIC);

ii. Phạm trù về số lượng lao động với 3 nhóm cỡ 
dự kiến gồm nhỏ, vừa, và lớn (tương ứng với 
50 đến 99, 100 đến 249, và 250 lao động trở 
lên);

iii. Ngưỡng về vốn (tổng tài sản cố định) từ 5 tỉ 
đồng trở lên;

iv. Phạm vi dàn chọn mẫu gồm 9 tỉnh/thành phố 
(gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương 
(thay bằng Bắc Ninh), Đà Nẵng, tp HCM, Đồng 
Nai, Bình Dương, và Bà Rịa Vũng Tàu); 

Cách thức chọn mẫu được áp dụng với mục 
đích đảm bảo rằng mẫu sẽ mang tính đại diện 
nhờ việc phân tầng ở mức sâu. Để đạt được mục 
đích này, quần thể đối tượng khảo sát được chia 
thành 3 nhóm loại hình doanh nghiệp (i) Doanh 
nghiệp tư nhân trong nước, (ii) Doanh nghiệp 

1    Cũng nên cân nhắc tổng hợp các nguồn dữ liệu sau đây để 
phát triển dàn chọn mẫu mang tính chuẩn xác và đầy đủ hơn 
trên cơ sở căn cứ vào mục tiêu trọng tâm và phương pháp luận 
của khảo sát: thông tin tổng hợp và cập nhật nhất về đăng ký 
doanh nghiệp, hoặc điều tra công nghiệp gần nhất hoặc sử 
dụng nhiều danh sách cùng lúc.
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có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, (iii) Doanh 
nghiệp nhà nước; Với mỗi loại hình này lại có 
một nhóm các giá trị ước lượng riêng. Doanh 
nghiệp trong cả 3 loại hình sở hữu nói trên cùng 
được phân lớp theo ngành/lĩnh vực và hoạt 
động kinh tế (VISIC 2 chữ số) và theo nhóm về 
số lao động. Với mỗi loại hình sẽ ấn định một cỡ 
mẫu cố định để đảm bảo tổng mẫu là khoảng 
1.600 doanh nghiệp phù hợp với thời gian và 
ngân sách tiến hành Khảo sát. Phương pháp 
chọn mẫu mang tính hệ thống được sử dụng 
khi chọn doanh nghiệp trong mỗi lát cắt trên cơ 
sở dàn chọn mẫu do Tổng Cục Thống kê cung 
cấp. Phương pháp chọn mẫu mang tính hệ 
thống với điểm bắt đầu chọn mang tính ngẫu 
nhiên với sắc xuất để mỗi đối tượng trong quần 
thể doanh nghiệp được chọn là như nhau trong 
đó đối tượng doanh nghiệp thứ k (kth) được 
chọn trong dàn mẫu (với k là khoảng lấy mẫu) 
được tính theo công thức sau:

trong công thức này n là cỡ mẫu và N là cỡ của 
quần thể đối tượng doanh nghiệp khảo sát trong 
nhóm thứ j (j-th) theo VISIC.

Số lượng doanh nghiệp được chọn (uij)  trong 
mỗi lớp/tầng được tính như sau:

trong đó ij = 0,1,2,…nj -1 và rj là 1 số ngẫu nhiên 

trong [1, kj]

Dựa trên cân nhắc như trên, các cách chọn mẫu 
khác nhau, thể hiện bằng sắc xuất chọn, sẽ được 
ấn định cho mỗi nhóm cỡ và loại hình khác nhau, 
và sắc xuất này sẽ thay đổi theo nhóm cỡ và loại 
hình. Đối với một số ngành/lĩnh vực, sắc xuất 
chọn được tính toán sao cho có thể đạt được 
số lượng doanh nghiệp cần thiết của mẫu. Các 
quyết định chọn mẫu được nhấn mạnh trong 
Bảng I. 

Kj = 

nj

Nj

uij = rj + ijkj

Bảng I. Các nhóm cỡ theo số lao động và quyết định chọn mẫu

Doanh nghiệp trong nước Doanh nghiêp nước ngoài Doanh nghiêp nhà nước

Nhóm cỡ
Điều 
kiện

Quyết 
định 
chọn 

Sắc 
xuất 
chọn 

pi

Điều 
kiện

Quyết 
định 
chọn 

Sắc 
xuất 
chọn 

pi

Điều 
kiện

Quyết 
định 
chọn 

Sắc 
xuất 
chọn 

pi
từ 250 lao 
động trở 

lên
Nj>15

Chọn 
15 đối 
tượng

Nj ≥ 30
Chọn 
30 đối 
tượng

Nj > 5
Chọn 
5 đối 

tượng

Nj ≤ 15
Chọn 

toàn bộ
1.0

Nj  ≤ 
30

Chọn 
toàn bộ

1.0 Nj≤ 5
Chọn 

toàn bộ
1.0

100-249
Nj ≥ 15

Chọn 
15 đối 
tượng

Nj >20
Chọn 
20 đối 
tượng

Nj > 5
Chọn 
20 đối 
tượng

Nj ≤ 15
Chọn 

toàn bộ
1.0 Nj ≤ 20

Chọn 
toàn bộ

1.0 Nj≤ 5
Chọn 

toàn bộ
1.0

50-99
Nj  >10

Chọn 
10 đối 
tượng

Nj>10
Chọn 
10 đối 
tượng

Nj > 5
Chọn 
10 đối 
tượng

Nj ≤ 10
Chọn 

toàn bộ
1.0 Nj ≤ 10

Chọn 
toàn bộ

1.0 Nj ≤ 5
Chọn 

toàn bộ
1.0

15 x 1
Nj

5 x 1
Nj

30 x 1
Nj

20 x 1
Nj

10 x 1
Nj

15 x 1
Nj

5 x 1
Nj

10 x 1
Nj

5 x 1
Nj

wi =
1
pi

2.    Phương pháp lấy mẫu mang tính hệ thống với điểm bắt đầu chọn đối tượng mang tính ngẫu nhiên áp dụng cho cỡ doanh nghiệp 
(theo số lao động) thì không có danh sách thay thế. Các trọng số để ước lượng tổng số mẫu được ấn định cho mỗi đối tượng trong 
mẫu là 
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Bảng II. Phân bổ mẫu cuối cùng

Tỉnh/
thành

Mã 
vùng

TỔNG SỐ MẪU

TỔNG % 
Mẫu

% 
dàn 
mẫu

Cỡ nhỏ Cỡ vừa Cỡ lớn

DN 
ngoài 

NN

DN có 
vốn 

ĐTNN

DN   
NN

DN 
ngoài 

NN

DN có 
vốn 

ĐTNN

DN   
NN

DN 
ngoài 

NN

DN có 
vốn 

ĐTNN

DN   
NN

Hà Nội 01 37 23 32 32 30 19 42 52 38 305 19% 17%

Vĩnh 
Phúc 26 2 3 3 4 6 0 4 6 2 30 2% 1%

Bắc Ninh 30 5 4 0 3 2 2 3 11 3 33 2% 4%

Hải 
Phòng 31 9 12 7 20 13 11 15 21 9 117 7% 6%

Đà Nẵng 48 3 3 5 4 0 1 5 10 5 36 2% 2%

Bình 
Dương 74 18 82 3 31 87 1 34 123 4 383 23% 24%

Đồng Nai 75 6 45 7 10 44 4 9 98 10 233 14% 12%

Bà Rịa 
Vũng Tàu 77 1 4 2 3 7 1 8 9 4 39 2% 2%

tp HCM 79 46 45 21 64 53 18 64 118 39 468 28% 31%

  Tổng 127 221 80 171 242 57 184 448 114 1644 1 1

Dữ liệu khảo sát sẽ đạt chất lượng, hay nói cách 
khác, mức độ tin cậy như thế nào còn tùy thuộc 
rất nhiều vào quá trình triển khai thực hiện 
phương án chọn mẫu và quy trình khảo sát. 
Phỏng vấn viên sẽ được cung cấp danh sách 
doanh nghiệp đã được chọn cùng với danh sách 
doanh nghiệp dự bị thay thế các doanh nghiệp 
trong mẫu. Danh sách dự bị cũng được chuẩn 
bị bằng cách áp dụng phương pháp chọn mẫu 
ngẫu nhiên đơn giản trong phạm vi khoảng lấy 
mẫu của lớp mẫu đó. Các trường hợp doanh 
nghiệp không trả lời, không tìm thấy và phỏng 
vấn bị doanh nghiệp dừng đều được phỏng vấn 
viên ghi2 lại3.

ii. quá TrìNH THựC HiệN KHảo SáT 

CHuẩN Bị KHảo SáT
Khởi đầu quá trình Khảo sát là giai đoạn chuẩn 
bị với một khối lượng công việc đồ sộ làm cơ sở 
về lý thuyết và phương pháp luận để đảm bảo 

3    Toàn bộ doanh nghiệp đều được khảo sát mặc dù tình trạng 
của doanh nghiệp có thể đã thay đổi so với danh sách mẫu và 
thay đổi có thể chỉ mới được phát hiện trong quá trình phỏng 
vấn, ví dụ, thay đổi về số lượng lao động (cỡ) của doanh nghiệp, 
loại hình sở hữu, hoặc hoạt động. Những thay đổi đó do phỏng 
vấn viên, người trực tiếp tiến hành phỏng vấn, ghi chép trong 
quá trình phỏng vấn và được trình bày trong báo cáo của họ.

cho Khảo sát đáp ứng chuẩn mực quốc tế và sẽ 
trở thành nguồn tài liệu tham khảo đích thực 
trên phạm vi quốc tế. Tổng Cục Thống kê Việt 
Nam được chọn ký hợp đồng thực hiện Khảo 
sát trên quy mô quốc gia, cụ thể là ở các tỉnh/
thành phố đã được chọn. Trong quá trình thực 
hiện Khảo sát, Tổng Cục Thống kê đã làm việc với 
các Cục Thống kê các tỉnh/thành phố để có thể 
thực hiện Khảo sát với mục tiêu và hiệu quả đạt 
được ở mức cao nhất và cũng là để có thể liên lạc 
và tiếp cận với các Cục thống kê một cách đầy 
đủ. Trong quá trình chuẩn bị, dàn chọn mẫu dựa 
trên phương pháp luận như trên đã được thảo 
luận và nhất trí với Nhóm Phụ trách Khảo sát 
của Tổng Cục Thống kê. Trong giai đoạn bắt đầu, 
Bảng hỏi Khảo sát được thiết kế dưới sự hướng 
dẫn của Nhóm Tư vấn gồm các Cán bộ và Tư vấn 
của UNIDO. Đến cuối quý 1, 2010, dự thảo bảng 
hỏi đã được trình cho các Bên liên quan của Dự 
án và từ quý 1 đến quý 3, 2010, Nhóm Tư vấn của 
UNIDO đã tiến hành thảo luận cũng như tham 
vấn ý kiến nhiều lượt với các Bên liên quan chủ 
chốt trong Dự án, ở đây là Cục Đầu tư Nước ngoài 
(FIA) và Tổng Cục Thống kê (GSO), cũng như với 
các Tư vấn Trong nước của Dự án (bao gồm các 
Nghiên cứu viên và các Tư vấn đã có kinh nghiệm 
dày dặn về Khảo sát) để thiết kế Bảng hỏi Khảo 
sát sao cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Trong 
quý 3, 2010, bản thảo cuối cùng bằng tiếng Anh 
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của Bảng hỏi đã được chuyển ngữ sang tiếng 
Việt và sẵn sàng để sử dụng trong khảo sát thử 
tại địa phương vào tháng 7, 2010. 

Mục đích của Khảo sát Thử là mô phỏng điều 
kiện tiến hành Khảo sát toàn diện và cũng để thu 
thập ý kiến của các doanh nghiệp trả lời bảng 
hỏi về mức độ rõ ràng cũng như tính bao quát 
của các câu hỏi trong bảng hỏi. Khảo sát Thử 
đã được tiến hành trong thời gian 4 ngày từ 20 
đến 24 tháng 7, 2010 tại Hải Phòng. Khảo sát Thử 
đã giúp kiểm chứng tính xác thực của bảng hỏi 
thông qua các cuộc đến gặp doanh nghiệp và 
kiểm tra mức độ phù hợp của các câu hỏi trong 
bảng hỏi cũng như kiểm tra xem các mục tiêu 
đề ra có thể đạt được ở mức nào nếu các cuộc 
phỏng vấn doanh nghiệp, cả trong nước và nước 
ngoài, được tiến hành bằng tiếng Việt và/hoặc 
bằng tiếng Anh cũng như xác nhận vai trò của 
Tổng Cục Thống kê (GSO) và các Cục Thống kê 
(PSO). Khảo sát Thử do hai nhóm, gồm các Tư 
vấn của UNIDO, cán bộ của Tổng Cục Thống kê, 
cán bộ của Cục Thống kê và Tư vấn trong nước 
tiến hành. Tổng số có 12 doanh nghiệp được 
phỏng vấn trong Khảo sát Thử này . Kết quả 
Khảo sát Thử được sử dụng để củng cố và nâng 
cao chất lượng Bảng hỏi Khảo sát và mô tả quá 
trình tiến hành phỏng vấn trong Sổ tay Khảo sát 
và Hướng dẫn Bảng hỏi dùng cho phỏng vấn 
viên. Sau cùng, phỏng vấn viên được tập huấn 
trong tháng 9, 2010 tại Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh. Phỏng vấn viên được tập huấn trong 
vòng 2 ngày tại mỗi thành phố nhằm đáp ứng 
song song 2 mục đích: tập huấn cho cán bộ của 
các Cục Thống kê và Tổng Cục Thống kê là thành 
viên của nhóm Khảo sát và tập huấn cho Tư vấn 
Trong nước để những Tư vấn này có thể hỗ trợ 
liên tục kịp thời cán bộ của các Cục và Tổng Cục 
trong vai trò phỏng vấn viên và giám sát viên tại 
chỗ ở các địa phương tương ứng đã chọn. 

CHu TrìNH CôNG ViệC KHảo SáT Và ĐảM Bảo 
CHấT LượNG
Một Nhóm Khảo sát của Tổng Cục Thống kê gồm 
10 giám sát viên được chỉ định và phân công giám 
sát đồng đều cùng lúc 2 nhóm địa phương lớn: 
nhóm địa phương phía Bắc gồm các tỉnh thành 
phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, 
và Đà Nẵng; và nhóm địa phương phía Nam 
gồm các tỉnh thành phố là Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Bình Dương, và Bà Rịa Vũng Tàu. Nhóm giám 

sát Khảo sát của Tổng Cục Thống kê có nhiệm vụ 
giám sát công tác thực địa của 9 cán bộ Lãnh đạo 
của 9 nhóm Cục Thống kê của 9 tỉnh/thành phố 
tương ứng, mỗi vị Lãnh đạo này được phân công 
phụ trách một tỉnh/thành phố cụ thể. Mỗi vị Lãnh 
đạo Nhóm này quản lý một nhóm gồm các cán 
bộ của Cục Thống kê trong vai trò là các Phỏng 
Vấn Viên và số lượng phỏng vấn viên được chọn 
tương ứng với cỡ dàn mẫu của tỉnh/thành phố 
đó. Phương thức thu thập dữ liệu là phỏng vấn 
trực tiếp để đảm bảo các doanh nghiệp sẽ tham 
gia vào Khảo sát ở mức độ cao nhất. Trong nhiều 
doanh nghiệp, lịch phỏng vấn được sắp xếp với 
người có thẩm quyền quyết định cao nhất trong 
doanh nghiệp đó, tức là giám đốc điều hành hoặc 
tổng giám đốc. ở một số doanh nghiệp, một số 
câu hỏi mang tính chuyên môn hoặc thiên về 
kỹ thuật, phỏng vấn viên thường được doanh 
nghiệp đó giới thiệu cho gặp các thành viên khác 
trong ban quản lý của doanh nghiệp, ví dụ như 
giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, hoặc giám 
đốc bán hàng. Tại thực địa, dữ liệu thu thập được 
phỏng vấn viên và giám sát viên kiểm soát bằng 
2 cách, thủ công bằng tay và bằng cách sử dụng 
sự trợ giúp của bảng hỏi dạng PDF nộp theo 
đường internet trên cơ sở sử dụng phần mềm IT 
dành cho Khảo sát - phần mềm này được thiết kế 
riêng biệt chỉ để phục vụ mục đích của Khảo sát. 
Phần mềm này có các chức năng đã được thiết 
kế sẵn trong đó sử dụng cho việc truyền dữ liệu 
trực tiếp qua internet và dựa trên nền tảng chính 
là luồng công việc Khảo sát gồm 4 bước/tầng 
mức như sau: Doanh nghiệp, Cục Thống kê Tỉnh/
Thành phố (PSO), Tổng Cục Thống kê (GSO) và 
trụ sở của UNIDO. Hệ thống IT này được thiết kế 
nhằm thu thập dữ liệu dưới dạng PDF và truyền 
dữ liệu qua internet với độ an toàn cao nhất đến 
một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu của UNIDO. 
Bảng hỏi dưới dạng PDF bằng tiếng Anh và tiếng 
Việt được xây dựng và hỗ trợ bởi một hệ thống 
giao diện trên nền web và hệ thống quản trị trên 
máy chủ của UNIDO. Hệ thống luồng công việc 
được thiết kế và xây dựng sao cho có thể chuyển 
bảng hỏi Khảo sát đã được trả lời đầy đủ đến với 
người xác nhận và phê duyệt thích hợp.

Ngay từ ban đầu, UNIDO đã hợp tác với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Cục Đầu tư Nước ngoài, và 
Tổng Cục Thống kê gửi thư/công văn giới thiệu 
đến từng doanh nghiệp trong mẫu khảo sát. 
Mục đích của thư/công văn giới thiệu là để giải 
thích cho cán bộ quản lý cấp cao trong doanh 
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nghiệp về mục đích Khảo sát và tìm cách lôi 
kéo sự tham gia tích cực của họ. Các hoạt động 
khuyếch trương như các Hội thảo mang tính Kỹ 
thuật, Chuyên môn và các bài báo xuất hiện trên 
các báo chuyên ngành cũng góp phần thực hiện 
mục tiêu nhấn mạnh tầm quan trọng của Khảo 
sát. Cuối cùng ngay trước khi Khảo sát, Tổng Cục 
Thống kê đã gửi bảng hỏi phiên bản điện tử đến 
các Cục Thống kê 9 tỉnh/thành phố trong Khảo 
sát. Việc gửi bảng hỏi này được tiến hành qua 
con đường gửi thư điện tử và doanh nghiệp có 
thể kích hoạt các đường link của trang web nêu 
trong thư đó để có thể xem được bảng hỏi. Bảng 
hỏi gồm cả 2 thứ tiếng Anh và Việt để mỗi doanh 
nghiệp có thể chọn ngôn ngữ trả lời mà họ 
muốn. Trước khi phỏng vấn viên đến gặp doanh 
nghiệp, điều quan trọng là họ phải kiểm tra 
xem doanh nghiệp đã nhận được bảng hỏi theo 
đường thư điện tử chưa và doanh nghiệp muốn 
sử dụng bảng hỏi nào để trả lời (bảng hỏi bằng 
tiếng Anh hay tiếng Việt). Tổng Cục Thống kê và 
Cục Thống kê đảm bảo rằng doanh nghiệp được 
liên lạc và sắp xếp các cuộc gặp/phỏng vấn. Tổng 
Cục Thống kê chịu trách nhiệm liên lạc với doanh 
nghiệp và thu xếp lịch đến gặp doanh nghiệp và 
đây là hoạt động vô cùng quan trọng để đảm bảo 
đạt được thái độ trả lời tích cực cũng như mức độ 
tham gia sâu rộng của doanh nghiệp trong Khảo 
sát. Doanh nghiệp có thể chọn trả lời bảng hỏi 
điện tử hoặc bản giấy. Nếu sử dụng phiên bản 
điện tử thì họ sẽ dùng bảng hỏi dạng PDF, được 
thiết kế một cách thân thiện với người sử dụng 
để giúp việc trả lời các câu hỏi trở nên dễ dàng. 
Phiên bản điện tử này cũng đã được lồng ghép 
sẵn một số chức năng kiểm tra tính nhất quán 
của các thông số được nhập vào bảng hỏi. Nếu 
doanh nghiệp chọn trả lời bằng cách dùng bản 
giấy, doanh nghiệp cần in bảng hỏi dạng PDF đó 
ra giấy và viết câu trả lời trực tiếp lên đó. 

Việc phỏng vấn viên đến doanh nghiệp gặp và 
phỏng vấn Giám đốc Điều hành (CEO) của doanh 
nghiệp được coi là cách tốt nhất để đạt được mục 
tiêu thu thập ý kiến cảm nhận của Giám đốc Điều 
hành về môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Các 
doanh nghiệp được khích lệ tham gia tích cực và 
cố gắng hoàn thành bảng hỏi ở mức có thể trước 
khi tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp. Trong quá 
trình gặp và phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn viên 
và Giám đốc Điều hành đều có 1 bảng hỏi được 
in sẵn và phỏng vấn viên có nhiệm vụ dẫn dắt 
vị Giám đốc Điều hành trong quá trình trả lời, rà 

soát từng câu hỏi đã được vị Giám đốc này trả lời 
trong bảng hỏi trước cuộc phỏng vấn và đề nghị 
vị này trả lời những câu hỏi còn bỏ trống.  Phỏng 
vấn viên thường xuyên giới thiệu số thứ tự của 
câu hỏi đang được hỏi để tạo cho mạch phỏng 
vấn trở nên dễ dàng hơn và giúp vị Giám đốc trả 
lời đúng câu hỏi mà phỏng vấn viên đang hỏi. 

Sau khi phỏng vấn xong, bảng hỏi đã trả lời đầy 
đủ được chuyển cho giám sát viên ở Cục Thống 
kê người giám sát công việc của phỏng vấn viên 
đó (Bậc 2) để giám sát viên kiểm tra. Nếu doanh 
nghiệp chọn trả lời bảng hỏi theo cách sử dụng 
phiên bản điện tử thì doanh nghiệp được yêu 
cầu nộp bảng hỏi đã trả lời đầy đủ cho phỏng 
vấn viên của Cục Thống kê. Nếu doanh nghiệp 
chọn cách trả lời bảng hỏi phiên bản giấy bằng 
cách viết trực tiếp vào đó thì phỏng vấn viên có 
trách nhiệm thu bảng hỏi đó và chuyển nó cho 
giám sát viên của họ. Nếu bảng hỏi chưa được 
trả lời hết hoặc có một số lỗi sai nhất định và việc 
này chỉ được phát hiện sau khi phỏng vấn, phỏng 
vấn viên có trách nhiệm tiến hành bổ sung và 
chỉnh sửa. Trong một số trường hợp, phỏng vấn 
viên cần đến gặp lại doanh nghiệp đó để thu 
thập những thông tin còn thiếu trong bảng hỏi 
và tùy theo loại sai lỗi mà Trưởng Nhóm của Cục 
Thống kê sẽ quyết định xem phỏng vấn viên cần 
đến gặp lại doanh nghiệp đó hay chỉ cần gọi 
điện thoại để xác minh lại thông tin. Mỗi phỏng 
vấn viên có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra 
bảng hỏi đã hoàn tất do chính doanh nghiệp mà 
người đó phỏng vấn nộp lại dưới dạng bảng hỏi 
giấy hoặc bảng điện tử (Kiểm soát Đầu tiên). Vì 
thế, mỗi doanh nghiệp mà phỏng vấn viên đến 
gặp đều có một bảng hỏi tương ứng, dưới dạng 
bảng điện tử hay dạng bảng giấy. Phỏng vấn 
viên (và hoặc Trưởng Nhóm trực tiếp của họ ở 
Cục Thống kê) phải đảm bảo rằng mỗi bảng hỏi 
giấy đều được nhập vào vi máy tính để sau đó, 
bản đã được vi tính hóa này sẽ được chuyển tiếp 
cho Tổng Cục Thống kê (Bậc 3). Nếu giám sát viên 
thấy bảng hỏi đã nộp còn có lỗi, người này sẽ yêu 
cầu phỏng vấn viên đề nghị doanh nghiệp đưa 
ra ý kiến giải thích. Sau khi bảng hỏi phiên bản 
điện tử đã được nộp cho giám sát viên của Tổng 
Cục Thống kê, nó phải được giám sát viên Tổng 
Cục kiểm tra lần cuối về mặt chất lượng. Khi đã 
đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của đợt 
kiểm tra này, bảng hỏi sẽ được nộp tiếp đến trụ 
sở của UNIDO. Trường hợp bảng hỏi không đạt 
chất lượng, giám sát viên của Tổng Cục Thống 
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kê sẽ gửi trở lại cho Cục Thống kê tương ứng để 
làm rõ hơn, hoặc có những biện pháp can thiệp 
và xử lý tiếp theo phù hợp. Tại trụ sở của UNIDO, 
dữ liệu được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu độc 
lập. Dữ liệu Khảo sát tiếp theo sẽ qua Kiểm soát 
Lần Hai bằng cách đo lường mức độ hoàn tất của 
các câu trả lời trong mỗi phần của bảng hỏi. Sau 
cùng là hoạt động kiểm tra toàn bộ dữ liệu quy 
mô toàn diện nhằm phát hiện ra những điểm 
không nhất quán giữa các thông số được trả lời 
trong mỗi bảng hỏi và giữa các biến liên quan (ví 
dụ như chi phí được kiểm tra đối chiếu với doanh 
thu) – việc kiểm tra này cho phép tìm ra những 
thông số ngoại lai về mặt thống kê có thể là kết 
quả của những sai lỗi xảy ra trong quá trình nhập 
liệu, chuyển đổi tiền tệ, hoặc do bất kỳ sự hiểu 
nhầm nào đó giữa phỏng vấn viên và người trả 
lời phỏng vấn. Kết quả của việc kiểm tra này sẽ 
được thông báo cho Tổng Cục Thống kê để Tổng 
Cục có thể hoàn thiện và cải thiện hơn nữa nội 
dung của thông tin trả lời bảng hỏi bằng cách 
đến gặp lại doanh nghiệp.

Công đoạn cuối cùng trong quá trình đảm bảo 
chất lượng toàn diện được tiến hành với toàn 
bộ cơ sở dữ liệu Khảo sát sau khi toàn bộ dữ liệu 
được tiếp nhận tại trụ sở của UNIDO. 

Chiều kích thứ nhất của quá trình đảm bảo chất 
lượng là việc phân tích mức độ hoàn chỉnh của 
các bảng hỏi được nộp cho UNIDO, việc này được 
tiến hành bằng cách tính toán tỉ lệ trả lời. ở giai 
đoạn này, mục tiêu đề ra là kiểm tra xem Khảo sát 
được thực hiện như thế nào và đảm bảo rằng tỉ 
lệ trả lời phải đạt một số ngưỡng nhất định. Tần 
suất dữ liệu bị bỏ trống cũng được tính toán và 
xác định trên cơ sở số liệu và dữ liệu trả lời trong 
các bảng hỏi và trong từng bảng hỏi. Quá trình 
này giúp xác định và tìm ra những vấn đề trong 
quá trình thực hiện Khảo sát và tìm ra những số 
liệu/dữ liệu có dấu hiệu bất thường trong quá 
trình quản lý bảng hỏi. Chiều kích thứ hai của 
hoạt động đảm bảo chất lượng là đánh giá lỗi 
thông qua việc tìm hiểu độ lệch và các giá trị cực 
đoan của mỗi biến trong Khảo sát. Quy trình này 
cho phép tìm ra và xác định lỗi của phỏng vấn 
viên trong khi đặt câu hỏi, lỗi của người trả lời, 
hoặc câu trả lời đã bị phản ánh sai lệch, dữ liệu bị 
lỗi khi nhập vào máy vi tính và các lỗi khác trong 
quá trình xử lý, những lỗi kỹ thuật khi quá trình 
ước tính không đảm bảo tính chính xác và lỗi do 
không thu được câu trả lời. Chiều kích thứ ba của 

hoạt động đảm bảo chất lượng là kiểm tra tính 
nhất quán nội tại cũng như tính tương thích của 
dữ liệu. Trước nhất, thông tin trả lời trong bảng 
hỏi được phân tích về độ tin cậy và độ nhất quán 
với các biến khác trong Khảo sát ở cấp độ một 
doanh nghiệp cụ thể. Sau cùng, dữ liệu được 
xem xét lại và so sánh đối chiếu với các dữ liệu 
liên quan khác từ các nguồn khác. Việc làm sạch 
cơ sở dữ liệu bao gồm những công việc: kiểm tra 
các thông số thành phần và thông số tổng, kiểm 
tra các tỉ lệ phần trăm, ghi lại những biến về tiền 
tệ, tính toán các giá trị tính bằng đồng đô la, thay 
thế các giá trị bị bỏ trống bằng số không (0) và 
sử dụng ký hiệu “Không áp dụng” (viết tắt là NA 
tức là not applicable) cũng như kiểm tra các giá 
trị cực đoan. Ngoài ra, sau khi đã tham khảo ý 
kiến của các giám sát viên của Tổng Cục Thống 
kê, một số thay đổi về dữ liệu thô đã được tiến 
hành để có thể giúp điều chỉnh một số vấn đề 
xảy ra trong quá trình nhập dữ liệu bằng cách ghi 
lại một số biến trong một số câu hỏi.
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PhầN I: sơ lược về doanh Nghiệp và Cảm nhận của Nhà Đầu tư 

pHầN a. Sơ LượC Về DoaNH NGHiệp
1. Cho biết thời điểm kết thúc năm tài chính được Quý vị đề cập đến trong bảng hỏi này.

...........................................................................................................................................................................................................

2. Tỉ trọng doanh thu của doanh nghiệp được tạo ra từ hoạt động chế biến chế tạo, xây dựng, và các 
hoạt động khác là bao nhiêu phần trăm?

...........................................................................................................................................................................................................

3. Nêu tên ba sản phẩm chính của doanh nghiệp và tỉ lệ phần trăm tương ứng trong tổng doanh thu.

...........................................................................................................................................................................................................

4. Đề nghị chọn một phân ngành mô tả đúng nhất hoạt động công nghiệp/ngành kinh doanh chính 
của doanh nghiệp.

...........................................................................................................................................................................................................

5. Khởi thủy doanh nghiệp bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào năm nào?

...........................................................................................................................................................................................................

6. Tổng giá trị đầu tư ban đầu là bao nhiêu? Nếu đây là công ty cổ phần (JSC), công ty được cổ phần hóa 
năm nào? Nếu đây là công ty cổ phần, giá trị vốn công bố khi cổ phần hóa là bao nhiêu?   
   
...........................................................................................................................................................................................................

7. Đề nghị mô tả chi tiết về cấu trúc sở hữu hiện tại của doanh nghiệp.

...........................................................................................................................................................................................................

8. Đây có phải là một doanh nghiệp do nước ngoài sở hữu và là công ty con của một công ty mẹ 
không? Nếu có, công ty mẹ là [tên công ty mẹ] có Trụ sở đặt tại [tên nước]. Công ty mẹ có các doanh 
nghiệp con khác tại Việt Nam/tại các nước Đông Nam Á khác/tại các nước khác không? Số lượng 
doanh nghiệp con tương ứng từng nơi là bao nhiêu? Tổng doanh thu trên toàn cầu của công ty mẹ 
trong năm tài chính vừa qua là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

phụ lục chung iii:
Danh sách các câu hỏi 
khảo sát
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9. Đây có phải một doanh nghiệp tư nhân do 1 cá nhân hoặc 1 gia đình sở hữu và không có doanh 
nghiệp con không? Nếu có, nhà đầu tư chính cá nhân hay gia đình đến từ (nêu tên nước). Nhà đầu tư 
chính có đầu tư vào các doanh nghiệp khác không? Nếu có đề nghị liệt kê số doanh nghiệp tại Việt 
Nam/tại các nước Đông Nam Á khác/tại các nước khác.

...........................................................................................................................................................................................................

10. Đây có phải là một doanh nghiệp do người Việt Nam sở hữu cùng với các doanh nghiệp con khác 
không? Nếu có, đề nghị liệt kê số doanh nghiệp con tại Việt Nam/tại các nước Đông Nam Á khác/tại 
các nước khác.

...........................................................................................................................................................................................................

11. Đây có phải là đầu tư của Việt Kiều (Kiều bào gốc Việt) không? Nếu có, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu 
tư Việt Kiều là bao nhiêu? Liệt kê (các) nước mà họ đã định cư.

...........................................................................................................................................................................................................

12. Có phải Tổng Giám đốc và/hoặc một trong số các Giám đốc Điều hành là cổ đông chính của doanh 
nghiệp này không?

...........................................................................................................................................................................................................

13. Đánh giá kết quả hoạt động hiện tại của doanh nghiệp ở mức nào so với kế hoạch đặt ra ba năm 
trước đây.

...........................................................................................................................................................................................................

14. Tỉ lệ khai thác năng lực sản xuất bình quân của doanh nghiệp trong năm tài chính vừa qua là bao 
nhiêu phần trăm? Nếu doanh nghiệp chưa khai thác tối đa năng lực sản xuất, đề nghị chọn tối đa ba 
lý do quan trọng nhất.

...........................................................................................................................................................................................................

15. Nếu tỉ lệ khai thác năng lực sản xuất bình quân của doanh nghiệp là 100%, tuổi thọ trung bình của 
thiết bị cốt yếu của doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

16. Doanh nghiệp có tiến hành đầu tư lớn nào trong 3 năm tài chính vừa qua không? Nếu có, doanh 
nghiệp đầu tư vào đâu? Giá trị khoản đầu tư này là bao nhiêu? Thời gian thu hồi khoản đầu tư này là 
bao nhiêu năm?

...........................................................................................................................................................................................................

17. Trong vòng 3 năm qua, doanh nghiệp có đóng cửa vĩnh viễn một cơ sở sản xuất nào không? 

...........................................................................................................................................................................................................

18. Nếu có, giá trị của cơ sở đó là bao nhiêu? 

...........................................................................................................................................................................................................

19. Trong 3 năm tài chính tới đây, doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư vào nhà xưởng và máy móc thiết 
bị hoặc đóng cửa cơ sở sản xuất nào không? Nếu có, tổng giá trị dự kiến là bao nhiêu? 

...........................................................................................................................................................................................................
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20. Trong 3 năm tài chính tới đây, doanh nghiệp có dự định mở rộng hoạt động bằng cách đầu tư vào 
Việt Nam/vào các nước khác ngoài Việt Nam không? Nếu có, tổng đầu tư dự kiến là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

21. Trong 3 năm tài chính vừa qua, doanh nghiệp có hoạt động theo hình thức nào sau đây: Hợp đồng 
Quản lý/Thỏa thuận Cấp phép? Nếu có, giá trị trung bình hàng năm là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

22. Tổng doanh thu của doanh nghiệp, giá trị xuất khẩu, và số lượng lao động toàn thời gian của năm 
tài chính cách đây 2 năm và năm tài chính vừa qua là bao nhiêu? Các giá trị và số lượng tương ứng của 
năm tài chính hiện tại và dự kiến cho năm tài chính tiếp theo là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

23. Trong năm tài chính vừa qua, giá trị tổng lương đã trả/tổng giá trị tài sản cố định/tổng chi phí 
quảng cáo/tổng thuế đã trả/thay đổi bình quân về giá của các sản phẩm chính (so với cùng kỳ năm 
trước) là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

24. Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế bình quân năm của 3 năm tài chính vừa qua là bao nhiêu? Dự kiến tỉ lệ lợi 
nhuận trước thuế bình quân năm của 3 năm tài chính sắp tới là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

25. Trung bình một ngày có mấy ca sản xuất trong năm tài chính vừa qua? 

...........................................................................................................................................................................................................

26. Hiện tại doanh nghiệp có khoản nợ phải trả nào không? Nếu có, lãi suất vay ngắn hạn là bao nhiêu/
lãi suất vay dài hạn là bao nhiêu (kể cả nợ do cổ phần hóa)?

...........................................................................................................................................................................................................

27. Đối với (các) sản phẩm chính của doanh nghiệp trên thị trường nội địa, đâu là đối thủ cạnh tranh 
chủ yếu?

...........................................................................................................................................................................................................

28. Doanh nghiệp có nhận được bất kỳ ưu đãi đầu tư nào không? Loại ưu đãi nào doanh nghiệp coi 
là quan trọng? Giá trị của loại ưu đãi quan trọng mà doanh nghiệp đã nhận được trong năm tài chính 
vừa qua là bao nhiêu? 

...........................................................................................................................................................................................................

pHầN B. DoaNH NGHiệp TroNG NướC (pHầN Này CHỉ DàNH CHo CáC DoaNH NGHiệp Có pHầN 
Sở Hữu Của ViệT NaM TrêN 90%)

29. Đối với khoản đầu tư ban đầu tại Việt Nam, nguồn đầu tư chính của doanh nghiệp là từ đâu? 

...........................................................................................................................................................................................................
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30. Doanh nghiệp đã bao giờ có chủ sở hữu nước ngoài và/hoặc là công ty liên doanh với nước ngoài 
chưa? Nếu có, đó là khi nào?

...........................................................................................................................................................................................................

31. Doanh nghiệp đã/đang làm gì (phản ứng như thế nào) trước sự hiện diện của các doanh nghiệp 
đầu tư nước ngoài?

...........................................................................................................................................................................................................

32. Có hoạt động đầu tư nào doanh nghiệp đã tiến hành vì lý do là nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt tại 
Việt Nam không? Nếu có, giá trị đầu tư trong 3 năm tài chính vừa qua là bao nhiêu?  

...........................................................................................................................................................................................................

pHầN C. DoaNH NGHiệp Có VốN Đầu Tư NướC NGoài (pHầN Này CHỉ DàNH CHo CáC DoaNH 
NGHiệp Có VốN Đầu Tư Của NướC NGoài BằNG HoặC LớN HơN 10%) 

PHẦN C1: LỊCH SỬ NHÀ ĐẦU TƯ

33. Quý vị có tham gia vào quyết định đầu tư ban đầu vào Việt Nam không?

...........................................................................................................................................................................................................

34. Đầu tư nước ngoài ban đầu diễn ra vào năm nào? Tổng giá trị đầu tư nước ngoài ban đầu là bao 
nhiêu? Vào thời điểm đầu tư nước ngoài ban đầu, tỉ lệ sở hữu của nước ngoài là bao nhiêu? 

...........................................................................................................................................................................................................

35. Động cơ chính để nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư vào Việt Nam là gì? 

...........................................................................................................................................................................................................

36. Câu nào sau đây mô tả sát nhất cách thức đầu tư ban đầu. 

...........................................................................................................................................................................................................

37. Ban đầu, nhà đầu tư nước ngoài nhận biết cơ hội đầu tư vào Việt Nam bằng cách nào?  

...........................................................................................................................................................................................................

38. Doanh nghiệp có phải là liên doanh với một đối tác Việt Nam không?

...........................................................................................................................................................................................................

39. Có phải nhà đầu tư nước ngoài lập doanh nghiệp này theo hình thức một liên doanh mới với một 
đối tác trong nước không?    

...........................................................................................................................................................................................................

40. Đối tác Việt Nam có các doanh nghiệp khác ở Việt Nam/các nước Đông Nam Á khác/các nước khác?

...........................................................................................................................................................................................................
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41. Đề nghị cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào và/hoặc giải thích thêm về doanh nghiệp được Quý 
vị đề cập ở trên?

...........................................................................................................................................................................................................

PHẦN C2: CÁC MỐI QUAN HỆ VỀ TỔ CHỨC 

42. [Nếu doanh nghiệp là công ty con thuộc sở hữu 100% của một công ty nước ngoài, đề nghị trả lời 
câu 43 và 44. Nếu doanh nghiệp là liên doanh giữa một nhà đầu tư nước ngoài và một nhà đầu tư trong 
nước, đề nghị trả lời câu 46 và 47. Nếu doanh nghiệp thuộc sở hữu của 1 cá nhân đầu tư nước ngoài 
và nhà đầu tư này là một cá nhân hoặc một tập đoàn kinh doanh gia đình, đề nghị trả lời câu 47 và 48. 

...........................................................................................................................................................................................................

43. Đánh giá thẩm quyền quyết định của ban điều hành phía Việt Nam trong các loại quyết định sau 
đây của doanh nghiệp ở Việt Nam.

...........................................................................................................................................................................................................

44. Vai trò của công ty mẹ nước ngoài quan trọng ở mức nào trong các lĩnh vực sau đây. 

...........................................................................................................................................................................................................

45. Phía đối tác liên doanh nước ngoài ảnh hưởng tới doanh nghiệp này như thế nào? 

...........................................................................................................................................................................................................

46. Phía đối tác Việt Nam trong liên doanh có thẩm quyền như thế nào trong những loại quyết định 
sau đây của doanh nghiệp?

...........................................................................................................................................................................................................

47. Vai trò của chủ sở hữu nước ngoài và ban điều hành phía Việt Nam quan trọng ở mức nào? 

...........................................................................................................................................................................................................

48. Trình độ chuyên môn của chủ sở hữu nước ngoài quan trọng ở mức nào đối với doanh nghiệp? 

...........................................................................................................................................................................................................

49. Trường hợp chủ sở hữu có các doanh nghiệp khác đang hoạt động trong cùng một doanh nghiệp 
gia đình/nhóm doanh nghiệp/tập đoàn, hãy cho biết hỗ trợ của các doanh nghiệp liên kết khác trong 
cùng tập đoàn quan trọng ở mức nào đối với doanh nghiệp này? 

...........................................................................................................................................................................................................

pHầN D. Môi TrườNG KiNH DoaNH ở ViệT NaM Và ViệC Lựa CHọN Địa ĐiểM Đầu Tư

PHẦN D1: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

50. Các yếu tố sau đây có tầm quan trọng như thế nào đối với quyết định đầu tư của doanh nghiệp ở Việt 
Nam và những yếu tố này đã thay đổi như thế nào trong 3 năm qua: Điều kiện chung (ổn định về chính trị, 
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ổn định về kinh tế, chất lượng cơ sở hạ tầng vv...)/Điều kiện thị trường (thị trường Việt Nam/tận dụng lợi thế 
của hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA))/Nguồn lực của Việt Nam (chi phí lao động, khả năng sẵn có 
lao động có tay nghề vv…)/Các yếu tố khác (gói ưu đãi, mua bất động sản và các doanh nghiệp khác vv...)? 

...........................................................................................................................................................................................................

PHẦN D2: ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

51. Doanh nghiệp đăng ký ở đâu: Cục Đầu tư Nước ngoài hay Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban Quản lý Khu 
Công nghiệp/Khu Chế xuất/Các cơ quan bộ ngành khác? Doanh nghiệp đã đăng ký vào năm nào? 
Tổng cộng doanh nghiệp mất bao nhiêu thời gian để nhận được tất cả các giấy phép cần thiết để bắt 
đầu hoạt động? Đâu là các lĩnh vực dịch vụ mà các cơ quan nêu trong câu hỏi 49 cần cải thiện?

...........................................................................................................................................................................................................

PHẦN D3: CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH 

52. Việc có sẵn các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh quan trọng ở mức nào? Ai là nhà cung cấp dịch vụ chính 
của doanh nghiệp? Hãy cho điểm chất lượng dịch vụ cung cấp? 

...........................................................................................................................................................................................................

pHầN e. THươNG Mại 
53. [Nếu xuất khẩu của doanh nghiệp ít hơn 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp thì chuyển đến 
câu 61]
 
...........................................................................................................................................................................................................

PHẦN E1: THƯƠNG MẠI KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ 

54. Trong năm tài chính vừa qua, bao nhiêu phần trăm doanh thu của doanh nghiệp là giá trị: bán tại 
Việt Nam/xuất khẩu trực tiếp/xuất khẩu gián tiếp?

...........................................................................................................................................................................................................

55. Tỉ trọng doanh số xuất khẩu của doanh nghiệp sang công ty mẹ ở nước ngoài hoặc đối tác nước 
ngoài là bao nhiêu phần trăm?

...........................................................................................................................................................................................................

56. Đâu là (các) rào cản quan trọng nhất khiến tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp bị hạn chế?

...........................................................................................................................................................................................................

57. Quý vị có biết bất kỳ hiệp định nào trong các hiệp định thương mại quốc tế/khu vực sau đây: Cam 
kết về Hàng hóa và Dịch vụ của Việt Nam trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)/Khu vực Thương 
mại Tự do ASEAN/(Các) Hiệp định thương mại song phương (BTA) khác/Hiệp định Thương mại Song 
phương Việt Nam Hoa Kỳ? Nếu CÓ, đề nghị cho biết tầm quan trọng của chúng trong việc khích lệ/mở 
rộng xuất khẩu của doanh nghiệp.

...........................................................................................................................................................................................................
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58. Tác động quan trọng nhất của các hiệp định thương mại đối với hoạt động của doanh nghiệp 
Quý vị?

...........................................................................................................................................................................................................

PHẦN E2: XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

59. Trong năm tài chính vừa qua, tỉ trọng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp sang các nước và/hoặc 
khu vực sau đây là bao nhiêu phần trăm: Hoa Kỳ/Nhật Bản/Trung Quốc/Úc/Các nước Đông Nam Á/Hàn 
Quốc/Các nước EU/Đài Loan/Các nước hoặc khu vực khác?  

...........................................................................................................................................................................................................
60. Nếu doanh nghiệp xuất khẩu ra khu vực Đông Nam Á, cho biết 3 nước quan trọng nhất và tỉ trọng 
tương ứng của 3 nước này trong tổng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp trong năm tài chính vừa qua.

...........................................................................................................................................................................................................

PHẦN E3: NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 

61. Doanh nghiệp có nhập khẩu bất kỳ đầu vào nào không?

...........................................................................................................................................................................................................

62. Bao nhiêu phần trăm trong tổng giá trị nhập khẩu trực tiếp của doanh nghiệp là từ các nước và/
hoặc khu vực sau trong năm tài chính vừa qua: Trung Quốc/Nhật Bản/Hàn Quốc/Đài Loan/Các nước 
Đông Nam Á/Hoa Kỳ/ấn độ/Các nước EU/Các nước hoặc khu vực khác? 

...........................................................................................................................................................................................................

63. Nếu doanh nghiệp đã nhập khẩu từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, cho biết 3 nước là nguồn 
nhập khẩu quan trọng nhất và tỉ trọng tương ứng trong tổng giá trị nhập khẩu của doanh nghiệp 
trong năm tài chính vừa qua. 

...........................................................................................................................................................................................................

pHầN F. LiêN KếT Với NHà CuNG Cấp Và NGười Mua

PHẦN F1: LIêN KẾT VớI NHÀ CUNG CẤP

64. Doanh nghiệp có bao nhiêu nhà cung cấp nguyên liệu thô, linh kiện, hay thành phẩm? Doanh 
nghiệp có hợp đồng dài hạn với bao nhiêu nhà cung cấp? Bao nhiêu phần trăm trong tổng giá trị đầu 
vào là từ các nhà cung cấp có hợp đồng dài hạn? Có bao nhiêu nhà cung cấp mới đã được bổ sung vào 
danh sách nhà cung cấp của doanh nghiệp trong 3 năm qua?

...........................................................................................................................................................................................................

65. Trong năm tài chính vừa qua, giá trị đầu vào sản xuất mua từ các kênh sau là bao nhiêu: Nhập khẩu 
qua công ty mẹ/Nhập khẩu trực tiếp/Nhập khẩu qua đơn vị nhập khẩu/phân phối của Việt Nam/Mua 
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từ doanh nghiệp sản xuất trong nước đặt tại Việt Nam/Mua từ doanh nghiệp sản xuất nước ngoài đặt 
tại Việt Nam?

...........................................................................................................................................................................................................

66. Trong năm tài chính vừa qua, tỉ trọng phần trăm giá trị đầu vào cho sản xuất được mua từ các kênh 
sau là bao nhiêu: Nhập khẩu qua công ty mẹ/Nhập khẩu trực tiếp/Nhập khẩu qua đơn vị nhập khẩu/
phân phối của Việt Nam/Mua từ doanh nghiệp sản xuất trong nước đặt tại Việt Nam/Mua từ doanh 
nghiệp sản xuất nước ngoài đặt tại Việt Nam?

...........................................................................................................................................................................................................

67. Doanh nghiệp có một phòng riêng biệt chịu trách nhiệm về mua sắm trong nước không?

...........................................................................................................................................................................................................

68. Doanh nghiệp có thuê (outsource) các doanh nghiệp khác làm công việc nào đó không, ví dụ như 
thuê công ty sản xuất và/hoặc công ty cung cấp dịch vụ kinh doanh tại Việt Nam không? Nếu có, giá 
trị các công việc thuê ngoài sau đây trong năm tài chính vừa qua xấp xỉ bao nhiêu (không tính chi phí 
vận tải): Hoạt động chế biến chế tạo/các Dịch vụ hỗ trợ.

...........................................................................................................................................................................................................

69. Nêu tên và địa chỉ ba nhà cung cấp đóng tại Việt Nam quan trọng nhất với doanh nghiệp của Quý vị.

...........................................................................................................................................................................................................

70. Đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định mua sắm đầu vào ngay tại trong nước?

...........................................................................................................................................................................................................

71. Đâu là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định hủy hoặc không ký hợp đồng mua sắm 
trong nước? 

...........................................................................................................................................................................................................

72. Doanh nghiệp có quan hệ tương tác với các nhà cung cấp địa phương với mục đích giúp họ cải 
thiện hoạt động theo bất kỳ cách thức nào trong những cách sau đây không?

...........................................................................................................................................................................................................

PHẦN F2: LIêN KẾT VớI NGƯỜI MUA

73. Doanh nghiệp có bao nhiêu người mua thương mại (không kể người tiêu dùng trực tiếp cuối 
cùng)? Trong số này, doanh nghiệp đã ký hợp đồng dài hạn với bao nhiêu người? Bao nhiêu phần trăm 
doanh số của doanh nghiệp là bán cho những người mua dài hạn? Bao nhiêu người mua mới đã được 
bổ sung vào danh sách người mua của doanh nghiệp trong 3 năm qua?

...........................................................................................................................................................................................................

74. Doanh số bán cho những nhóm người mua sau đây chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh 
số của doanh nghiệp: Nhà bán lẻ/Nhà phân phối và (hoặc) Nhà bán buôn/Nhà sản xuất/Tổ chức thuộc 
chính phủ/Trực tiếp đến người tiêu dùng/Các nhóm người mua khác?

...........................................................................................................................................................................................................
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75. Người mua của doanh nghiệp quan hệ tương tác với doanh nghiệp theo cách nào dưới đây nhằm 
giúp cải thiện hoạt động của doanh nghiệp? 

...........................................................................................................................................................................................................

76. Doanh nghiệp có thực hiện các công việc theo hợp đồng, ví dụ như chế biến chế tạo hay cung cấp 
dịch vụ kinh doanh cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam không? Nếu có, cho biết tổng giá trị các 
công việc sau đây theo hợp đồng trong năm tài chính trước (không kể công việc vận tải) là bao nhiêu: 
Các hoạt động chế biến chế tạo /các Dịch vụ hỗ trợ.

...........................................................................................................................................................................................................

77. Nêu tên và địa chỉ ba người mua quan trọng nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

...........................................................................................................................................................................................................

78. Trong năm tài chính vừa qua có mấy lần doanh nghiệp phải từ chối đơn hàng do gặp khó khăn về 
năng lực? 

...........................................................................................................................................................................................................

pHầN G. CHứNG NHậN SảN pHẩM Và quy TrìNH
79. Doanh nghiệp có sản phẩm hay quy trình sản xuất nào được chứng nhận bởi một cơ quan chứng 
nhận cấp quốc gia hoặc quốc tế không? Nếu có, hãy nêu rõ (các) loại cơ quan tiêu chuẩn. 

...........................................................................................................................................................................................................

80. Việc sử dụng dịch vụ do các cơ quan chứng nhận và kiểm nghiệm tại Việt Nam cung cấp có tầm 
quan trọng như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp Quý vị? 

...........................................................................................................................................................................................................

81. Nếu doanh nghiệp chưa bao giờ sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của các cơ quan chứng nhận và kiểm 
nghiệm tại Việt Nam, đâu là lý do chính?  

...........................................................................................................................................................................................................

PhầN II: Thông tin về doanh nghiệp

pHầN H. Sơ LượC Về LựC LượNG Lao ĐộNG 
82. Trong năm tài chính vừa qua, số bình quân lao động thường xuyên và không thường xuyên, số giờ 
làm việc bình quân 1 ngày, số ngày làm việc 1 năm của doanh nghiệp này là bao nhiêu.

...........................................................................................................................................................................................................

83. Trong số lao động thường xuyên toàn thời gian, có bao nhiêu là: Công nhân sản xuất/Cán bộ kỹ 
thuật hoặc giám sát/Cán bộ quản lý/Nhân viên thư ký hoặc hành chính? 

...........................................................................................................................................................................................................

84. Tiền lương/tiền công bình quân tháng trả cho từng loại lao động sau trong năm tài chính vừa qua 
là bao nhiêu: Công nhân sản xuất/Cán bộ kỹ thuật hoặc giám sát/Cán bộ quản lý/Nhân viên thư ký 
hoặc hành chính? 

...........................................................................................................................................................................................................
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85. Doanh nghiệp có tiến hành đào tạo chính thức nội bộ hoặc bên ngoài cho người lao động của 
doanh nghiệp không? Nếu có, chi phí đào tạo nội bộ và bên ngoài trong năm tài chính vừa qua của 
doanh nghiệp là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

86. Bình quân có bao nhiêu lao động không được trả lương trong bảng lương của doanh nghiệp trong 
năm tài chính vừa qua? 

...........................................................................................................................................................................................................

pHầN i. DoaNH THu, VốN Lưu ĐộNG Và Tài SảN Cố ĐịNH
87. Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp có biến động theo mùa vụ không? Nếu có, hoạt động sản 
xuất của doanh nghiệp kéo dài bao nhiêu tháng trong năm: Đâu là lý do chính khiến hoạt động sản 
xuất của doanh nghiệp biến động theo mùa vụ?

...........................................................................................................................................................................................................

88. Doanh thu và các khoản thu sau đây của doanh nghiệp trong năm tài chính vừa qua là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

89. Tổng giá trị các đầu vào sau đã mua trong năm tài chính vừa qua là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

90. Các nguồn tài chính cho vốn lưu động và tài sản cố định của doanh nghiệp trong 3 năm tài chính 
vừa qua là gì?  

...........................................................................................................................................................................................................

91. Giá trị của hàng trong kho của doanh nghiệp tại thời điểm bắt đầu và kết thúc năm tài chính vừa 
qua là bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

92. Tổng giá trị tài sản lưu động của doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc năm tài chính vừa qua là bao 
nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

93. Nợ ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc năm tài chính vừa qua là bao 
nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

94. Giá trị và tỉ lệ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp trong năm tài chính vừa qua là bao nhiêu? 
Giá trị sổ sách của các loại tài sản mới đã được mua trong năm tài chính vừa qua là bao nhiêu? 

...........................................................................................................................................................................................................

95. Doanh nghiệp mua hàng hóa cốt yếu qua kênh nào và giá trị tương ứng là bao nhiêu? 

...........................................................................................................................................................................................................
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pHầN J. Tiêu THụ NăNG LượNG

96. Doanh nghiệp sử dụng loại nhiên liệu nào dưới đây và khối lượng bao nhiêu trong năm tài chính 
vừa qua? 

...........................................................................................................................................................................................................

97. Doanh nghiệp đã bị mất bao nhiêu ngày sản xuất do tình trạng mất điện/cắt điện trong năm tài 
chính vừa qua? 

...........................................................................................................................................................................................................

98. Doanh nghiệp có sở hữu riêng hay dùng chung máy phát điện không? Nếu có, tỉ lệ lượng điện tiêu 
thụ thông qua sử dụng máy phát điện trên tổng lượng điện tiêu thụ của doanh nghiệp trong năm tài 
chính vừa qua là bao nhiêu phần trăm?  

...........................................................................................................................................................................................................
       
99. Đề nghị liệt kê lượng điện tiêu thụ và chi phí tiêu thụ điện từ điện lưới/từ máy phát điện (nếu có)?

...........................................................................................................................................................................................................

pHầN K. Câu Hỏi KếT THÚC
100. Quý vị có muốn nhận được một bản báo cáo cuối cùng không?

...........................................................................................................................................................................................................

101. Quý vị có thể chọn (các) thông tin sau để cho hiển thị trên Hệ thống Theo dõi Đầu tư: Tên, địa chỉ 
liên hệ và sản phẩm (mã VSIC)/Quy mô (doanh thu, số lượng lao động)/Xuất khẩu (thị trường, khối 
lượng)/Các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cần có (để Cơ quan Xúc tiến Đầu tư (IPA) liên hệ/Không đồng ý hiển 
thị bất kỳ thông tin nào.     

...........................................................................................................................................................................................................
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