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Lời mở đầu

Sau 30 năm đổi mới từ năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, nhất là 
trong việc phát triển kinh tế, chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh 

tế thị trường. Nền tảng cho sự phát triển đó là quá trình đổi mới cơ chế chính sách, giải phóng 
và huy động các nguồn lực trong xã hội phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo số liệu của Ngân 
hàng Thế giới, trong 30 năm từ 1986 đến 2015, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trung bình 
đạt 6,5%. Sự đa dạng của nền kinh tế Việt Nam gia tăng rõ rệt. Sản phẩm Việt Nam sản xuất và 
xuất khẩu ra thị trường thế giới tăng dần từ mức độ giản đơn, sơ chế sang các loại sản phẩm có 
hàm lượng tri thức, khoa học - kỹ thuật cao như linh kiện điện tử, máy móc, phụ tùng …

Tuy nhiên, trong thời gian 5 năm trở lại đây, so với các giai đoạn 5 năm trước, tốc độ phát 
triển kinh tế của Việt Nam có xu hướng chậm dần. Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng 
dường như đang đạt đến giới hạn. Các nguồn lực của quốc gia chưa được huy động một cách 
hiệu quả nhất để phục vụ quá trình phát triển. Một số cơ chế chính sách, dù tạo ra lực đẩy quan 
trọng trong giai đoạn trước, không phát huy hết được hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới 
hiện nay. Một số yếu tố đang dần trở thành các “điểm nghẽn” cản trở quá trình tăng trưởng kinh 
tế của đất nước. 

Với mong muốn đánh giá lại nền sản xuất và xác định những “điểm nghẽn” đang cản trở 
sự phát triển kinh tế của Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), phối hợp với các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, dày 
công nghiên cứu và biên soạn hai báo cáo: i) Mức độ đa dạng kinh tế của Việt Nam và ii) 
Chẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Cuốn thứ nhất tập trung phân tích độ đa dạng 
kinh tế và năng lực sản xuất của Việt Nam thông qua dữ liệu sản xuất và xuất khẩu của tất 
cả các mặt hàng của Việt Nam trong hơn 20 năm, qua đó dự báo những ngành mà Việt Nam 
có thế mạnh và có thể mở rộng hoặc đa dạng hóa trong thời gian tới. Cuốn thứ hai tập trung 
phân tích các rào cản đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay và đề xuất các 
hàm ý chính sách và giải pháp nhằm tháo gỡ các rào cản đó. Hai báo cáo được xây dựng dựa 
trên khung lý thuyết về “Độ phức tạp kinh tế” của Giáo sư Ricardo Hausmann và Phó Giáo sư 
Cesar Hildago, và mô hình “Chẩn đoán tăng trưởng” của Giáo sư Ricardo Hausmann, Giáo 
sư Dani Rodrik và Giáo sư Andrés Velasco thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ).

Chúng tôi mong rằng công trình này là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà 
nước Việt Nam trong hoạch định và triển khai thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy hơn nữa 
sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.
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ngoài và trong nước đã tham gia xây dựng Báo cáo “Chẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, bao gồm:

Hướng dẫn về phương pháp luận: Giáo sư Ricardo Hausmann (Đại học Havard, Hoa Kỳ), Phó Giáo sư Trần Ngọc 
Anh (Đại học Indiana, Hoa Kỳ)

Tác giả Phần Tóm tắt và Chương 1 - Tổng quan tăng trưởng kinh tế Việt Nam và phương pháp nghiên cứu: 
TS. Phùng Đức Tùng (Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển Mekong), TS. Nguyễn Lan Hương (Học giả Đại 
học Indiana, Hoa Kỳ)

Tác giả Chương 2 - Tiếp cận tài chính: TS. Cấn Văn Lực (Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT BIDV & Giám đốc, 
Trường Đào tạo cán bộ BIDV), TS. Đặng Ngọc Tú (Trưởng ban, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám 
sát, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia), TS. Nguyễn Xuân Quang (Phó Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ BIDV), 
ThS. Phùng Nguyệt Minh (Trưởng phòng Tư vấn & Hợp tác quốc tế, Trường Đào tạo cán bộ BIDV), ThS. Nguyễn 
Tuấn Anh (Cán bộ Trường Đào tạo cán bộ BIDV)

Tác giả Chương 3 - Vốn nhân lực: TS. Nguyễn Việt Cường (Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong)

Tác giả Chương 4 - Tiếp cận đất đai: Nguyễn Mạnh Hiển (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), 
TS. Nguyễn Lan Hương (Học giả Đại học Indiana, Hoa Kỳ), TS. Nguyễn Việt Cường (Phó Giám đốc, Viện Nghiên 
cứu Phát triển Mekong),  TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn (Đại học Fulbright)

Tác giả Chương 5 - Kết cấu hạ tầng: TS. Nguyễn Việt Cường (Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển 
Mekong), TS. Nguyễn Lan Hương (Học giả Đại học Indiana, Hoa Kỳ)

Tác giả Chương 6 - Thất bại thị trường trong đổi mới sáng tạo: Phạm Quang Ngọc (Viện Quản trị kinh doanh FSB, 
Đại học FPT và UNU-MERIT, Đại học Maastricht, Hà Lan)

Tác gỉả Chương 7 - Rủi ro vĩ mô: TS. Tô Trung Thành (Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Đại học Kinh tế quốc dân 
Hà Nội), TS. Đặng Đức Anh (Trưởng ban, Ban Phân tích và Dự báo, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã 
hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tác giả Chương 8 - Rủi ro thể chế vi mô (Thuế, lao động, cấp phép kinh doanh): TS. Đặng Quang Vinh (Viện 
Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương), Đinh Tuấn Minh (Giám đốc Công ty Nghiên cứu MarketIntello)

Tác giả Chương 9 - Bảo đảm thực thi hợp đồng: Luật sư Nguyễn Hưng Quang (Giám đốc Văn phòng Luật 
NHQuang & Cộng sự)

Tác giả Chương 10 - Bộ máy hành chính: TS. Đặng Đức Anh (Trưởng ban, Ban Phân tích và Dự báo, Trung tâm 
Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), TS. Đặng Đức Đạm (Phó Chủ tịch, Viện 
Nghiên cứu Phát triển kinh doanh), TS. Nguyễn Diệu Thủy (Nghiên cứu sinh sau tiến sỹ, Đại học Indiana, Hoa Kỳ)

Chịu trách nhiệm rà soát và góp ý các kiểm định: Phó Giáo sư Trần Ngọc Anh, TS. Phùng Đức Tùng (Viện trưởng, 
Viện Nghiên cứu phát triển Mekong), TS. Nguyễn Lan Hương (Học giả Đại học Indiana, Hoa Kỳ)

Chịu trách nhiệm tổng hợp và điều phối: TS. Hoàng Xuân Hòa (Vụ trưởng, Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế 
Trung ương), ThS. Nguyễn Vân Anh (Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương), Lê Sỹ Giảng (Trưởng nhóm 
Pháp lý & Thể chế, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 
Kỳ), Phan Thị Thái Hà (Quản lý chương trình cấp cao, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ), TS. Nguyễn Lan Hương (Học giả Đại học Indiana, Hoa Kỳ).

____________________________________________________

Báo cáo “Chẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam” là kết quả của nỗ lực hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương 
và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn 
diện. Mọi quan điểm và nhận định trình bày trong báo cáo này là của cá nhân tác giả và không nhất thiết thể 
hiện quan điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ.
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Tóm tắt

Bối cảnh
Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế-xã hội trong 30 năm 
qua kể từ khi thực hiện các chính sách đổi mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn được duy trì 
ở mức cao thứ hai so với các nước trên thế giới đã giúp Việt Nam từ một trong những nước 
nghèo nhất trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam 
trong giai đoạn 10 năm gần đây đã tăng trưởng chậm lại, một phần do ảnh hưởng của khủng 
hoảng kinh tế thế giới, xong phần lớn là do dư địa tăng trưởng không còn nhiều khi năng suất 
lao động của Việt Nam đang ở mức thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực, tăng 
trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, vốn đầu tư, khu vực đầu tư nước ngoài 
(FDI) và xuất khẩu. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lớn mắc phải bẫy thu nhập trung bình 
nếu như không thể duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ít nhất ở mức 7,5%/năm. 
Đây là mức tăng trưởng đầy thách thức đối với kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế 
giới diễn biến khó lường và chủ nghĩa bảo hộ sản xuất trong nước đang có xu hướng diễn ra 
mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. 

Khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể đã chứng tỏ được sự năng động, sáng tạo 
và vai trò quyết định trong tạo việc làm, đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Việt Nam cũng cần 
xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế và củng cố vị thế quốc 
gia trong quan hệ quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an 
toàn xã hội. Vì thế, Văn kiện Đại hội Đảng XII đã xác định quan điểm phát triển kinh tế-xã 
hội giai đoạn 2016-2020 là “tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh doanh nghiệp 
Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân, làm động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự 
chủ của nền kinh tế”. 

Từ tháng 4/2016, Chính phủ đã đưa ra thông điệp xây dựng Chính phủ kiến tạo phát 
triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ doanh nghiệp, người dân; tập trung 
mọi nỗ lực để tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích người dân, doanh nghiệp yên tâm 
đầu tư sản xuất kinh doanh, trở thành động lực phát triển kinh tế của đất nước. Chính 
phủ đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều cải cách kinh tế như sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật 
Đầu tư, cắt giảm giấy phép con, cải cách mạnh mẽ doanh nghiệp Nhà nước nhằm đổi mới mô 
hình tăng trưởng từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, dựa vào nội lực và nâng cao năng 
suất lao động. Một trong những cải cách đáng ghi nhận là việc xác định khu vực kinh tế tư 
nhân là động lực trong phát triển kinh tế. Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều chính sách, 
sáng kiến mới nhằm cải thiện môi trường đầu tư với mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 
1 triệu doanh nghiệp.

Báo cáo nghiên cứu tập trung vào việc xác định các điểm nghẽn (trong ngắn hạn, trung 
hạn và dài hạn) đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó đưa ra các kết luận và 
một số hàm ý, kiến nghị chính sách nhằm xóa bỏ các điểm nghẽn giúp khu vực kinh tế tư nhân 
phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chẩn đoán tăng 
trưởng do các giáo sư Ricardo Hausmann, Dani Rodrik và Andres Velasco đề xuất năm 2005. 
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Phương pháp này đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay (gọi tắt là phương pháp 
HRV). Nghiên cứu tập trung vào phân tích và so sánh Việt Nam với các quốc gia có vị trí địa 
lý tương đồng, ở giai đoạn phát triển tương tự Việt Nam hoặc những quốc gia có cơ cấu sản 
xuất, xuất khẩu gần giống Việt Nam, bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, 
Singapore (nhóm ASEAN-5); Trung Quốc, Ấn Độ; nhóm các nước thu nhập trung bình thấp; 
nhóm các nước thu nhập trung bình cao; và Hàn Quốc, Nhật Bản. Khoảng thời gian được lựa 
chọn nghiên cứu là giai đoạn từ 2000-2015 nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách thúc đẩy 
tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế cho giai 
đoạn 2016-2020. Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển của 
khu vực kinh tế tư nhân bao gồm: Tiếp cận tài chính, vốn nhân lực, tiếp cận đất đai, kết cấu 
hạ tầng, rủi ro vĩ mô, rủi ro thể chế vi mô (thuế, lao động, cấp phép kinh doanh), thất bại thị 
trường, bảo đảm thực thi hợp đồng và bộ máy hành chính.

Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu
Các quốc gia đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển 
kinh tế, do vậy, quốc gia nào cũng đều có nhu cầu tiến hành các cải cách và huy động nguồn 
lực trong xã hội vào đầu tư phát triển để đạt tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, quá trình cải 
cách và huy động nguồn lực thường gặp phải rất nhiều rào cản, nổi bật là các nhóm rào cản 
liên quan đến năng lực thực thi của Chính phủ; dư địa chính sách; và sự sẵn có của nguồn 
tài chính. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp HRV. Phương pháp HRV không chủ trương phải loại bỏ 
tất cả các rào cản đối với tăng trưởng mà chỉ tập trung vào những rào cản lớn nhất trước mắt, 
hay còn gọi là “điểm nghẽn”, mà khi khai thông những “điểm nghẽn” này sẽ tác động mạnh 
đến tăng trưởng. Phương pháp HRV bao gồm 4 kiểm định nhằm xác định ra đâu là điểm nghẽn 
đối với đầu tư và tăng trưởng của doanh nghiệp tư nhân. Kiểm định đầu tiên so sánh giá kinh 
tế (shadow price) bao gồm cả chi phí chính thức và phi chính thức mà doanh nghiệp phải bỏ ra 
để tiếp cận được với yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (như tiếp cận 
đất đai, vốn, v.v...). Kiểm định thứ 2 xem xét việc giảm giá (chi phí) của yếu tố đó có dẫn đến 
sự gia tăng đầu tư và tăng trưởng doanh nghiệp hay không? Kiểm định thứ 3 phân tích liệu có 
hay không sự tồn tại của những giải pháp thay thế khác nhau mà doanh nghiệp đang lựa chọn để 
vượt qua “điểm nghẽn”? Kiểm định cuối cùng trả lời câu hỏi nếu yếu tố đó đang là điểm nghẽn 
đối với việc đầu tư của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có chuyển sang ngành nghề sản xuất kinh 
doanh khác và có ít doanh nghiệp sử dụng yếu tố đó hay không? Trong nghiên cứu này, chín 
(09) yếu tố từ lâu đã được nhận định là rào cản đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam sẽ được 
kiểm định bằng phương pháp HRV theo đồ thị dưới đây.
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Chẩn đoán tăng trưởng

Tại sao đầu tư tư nhân lại thấp?

Lợi tức
kinh tế thấp

Khả năng
chiếm hữu
lợi tức thấp

Chi phí
tài chính

Thất bại
nhà nước

Thất bại
thị trường

Tiết kiệm
trong nước thấp

+ tài chính quốc tế
yếu kém

Cạnh tranh
thấp

Rủi ro cao
Chi phí cao

Hệ thống
tài chính
yếu kém

Lợi suất đầu tư
xã hội thấp

Vốn con
người thấp

Hạ tầng
yếu kém

Chính sách
đất đai

Các rủi ro
vi mô

Thực thi
hợp đồng

Chính sách
thuế, lao động,

cấp phép
kinh doanh

Rủi ro vĩ mô:
tài chính, tiền tệ

tài khóa

Bộ máy
hành chính

kém hiệu quả

Kết quả chính

Trong ngắn hạn, tiếp cận đất đai, tiếp cận tài chính và bộ máy hành chính là ba điểm 
nghẽn đối với đầu tư và phát triển của kinh tế tư nhân

Tiếp cận đất đai
Kết quả phân tích cho thấy, tiếp cận đất đai đang là điểm nghẽn hiện tại đối với tăng trưởng 
kinh tế tư nhân nói riêng, tăng trưởng kinh tế nói chung. Khó khăn trong tiếp cận và sử dụng 
đất ổn định, lâu dài, với chi phí hợp lý đã và đang tác động tiêu cực tới đầu tư và tăng trưởng 
của doanh nghiệp. Kết quả là, hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp tư nhân có quy mô rất nhỏ, 
hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ. Rất ít doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp FDI đầu tư 
vào lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù đây là lĩnh vực Nhà nước ưu tiên phát triển và được hưởng 
nhiều chính sách ưu đãi. Nguyên nhân nằm ở những bất cập trong chính sách đất đai hiện hành, 
thể hiện ở những điểm nổi bật sau: pháp luật đất đai còn chưa ổn định và vẫn đang trong giai 
đoạn tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt là liên quan đến sở hữu đất đai; cơ chế bao cấp, xin-cho trong 
đất đai còn phổ biến, manh mún ruộng đất chậm khắc phục, quá trình tích tụ đất nông nghiệp 
diễn ra chậm và có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền; cơ chế chuyển dịch đất đai, tài chính 
đất đai chưa phù hợp với cơ chế thị trường, thiếu ổn định, công bằng và minh bạch dẫn đến thị 
trường đất đai (đặc biệt là đất nông, lâm nghiệp) không phát triển và doanh nghiệp tư nhân khó 
có được mặt bằng sản xuất.

Do vậy, các chính sách cần xem xét trong thời gian tới nhằm tăng khả năng tiếp cận đất 
đai và thúc đẩy tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân bao gồm sửa đổi Luật Đất đai nhằm 
khắc phục các hạn chế liên quan đến sở hữu, cơ chế chuyển nhượng, thời hạn sử dụng, hạn 
điền, quyền của Nhà nước, người sử dụng đất. Xây dựng chương trình cải cách mạnh mẽ chính 



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

4

sách tài chính về đất đai theo hướng đơn giản, ổn định, công khai, minh bạch và công bằng. Bỏ 
khung giá đất, việc quyết định giá đất bồi thường theo cơ chế thị trường. Xây dựng hệ thống 
thông tin đất đai, đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; phát triển các loại hình dịch 
vụ công về đất đai. Ban hành thuế bất động sản, thuế thu nhập từ việc chuyển mục đích sử dụng 
đất, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách, vừa góp phần điều chỉnh thị trường bất động sản.

Tiếp cận tài chính
Tiếp cận tài chính khó khăn cũng là một điểm nghẽn quan trọng đối với tăng trưởng của khu 
vực kinh tế tư nhân hiện nay. Mặc dù lãi suất thực của Việt Nam ở mức trung bình so với các 
nước trong khu vực, tuy nhiên, tổng chi phí kinh tế của việc tiếp cận vốn ở Việt Nam là cao do 
bên cạnh các chi phí tài chính (lãi, phí, chênh lệch tỷ giá), doanh nghiệp còn phải mất các chi 
phí phi tài chính hay chi phí cơ hội trong tiếp cận vốn. Trong đó, đáng lưu ý là sự phiền hà về 
thủ tục, luôn yêu cầu phải có tài sản thế chấp và tình trạng tham nhũng còn hiện hữu trong quan 
hệ tín dụng ở Việt Nam. Mặt khác, doanh nghiệp Việt Nam phải trả lãi suất cao hơn nhiều so 
với các doanh nghiệp Malaysia, Philippines và Thái Lan đối với các khoản vay ngoại tệ dài hạn. 

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung và khu vực kinh tế tư nhân nói riêng, trong thời 
gian tới, Chính phủ cần có giải pháp đột phá nhằm giảm chi phí kinh doanh, chi phí tài chính 
cho doanh nghiệp thông qua việc đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, đẩy mạnh, quyết liệt cải cách 
thủ tục hành chính; tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong hành chính công. Chính 
sách tiền tệ cần hướng đến thị trường nhiều hơn thông qua việc giảm bớt các biện pháp hành 
chính, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý, giảm thiểu rủi ro hình sự hóa. Đẩy nhanh tiến 
độ tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu các định chế tài chính và doanh nghiệp nhà nước; 
giảm sở hữu Nhà nước tại các ngân hàng thương mại Nhà nước nhằm thu hút nguồn lực tư nhân, 
qua đó tăng năng lực tài chính và khả năng cung vốn cho nền kinh tế, trong đó có doanh nghiệp 
tư nhân. Phát triển cân bằng thị trường tài chính, nhất là thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh 
nghiệp, vừa tạo tiền đề phát triển bền vững, vừa tăng khả năng tiếp cận vốn trung-dài hạn cho 
doanh nghiệp. Cần tăng cường kỷ luật ngân sách và quản lý nợ công hiệu quả; đổi mới mạnh 
mẽ cơ chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách và quản lý nguồn vốn viện 
trợ phát triển chính thức (ODA); qua đó góp phần giảm tình trạng “chèn lấn tín dụng”. 

Bộ máy hành chính 
Bộ máy hành chính của Việt Nam so với các nước trong khu vực được đánh giá là cồng kềnh, 
chi phí vận hành cao. Tỷ lệ công chức, viên chức đang làm việc và hưởng lương ngân sách nhà 
nước là 30,5 /1.000 dân, thuộc loại cao nhất so với các nước trong khu vực. Mặc dù mức lương 
công chức, viên chức khá thấp nhưng tỷ trọng chi tiền lương trong tổng chi ngân sách nhà nước 
và trong GDP ở Việt Nam hiện nay đang ở mức cao nhất trong khu vực, cao hơn cả Hàn Quốc, 
Nhật Bản và Ấn Độ. Bộ máy hành chính hoạt động kém hiệu quả do ảnh hưởng của mô hình và 
tư duy quản lý nhà nước thời kỳ kế hoạch hóa tập trung tạo nên một bộ máy hành chính cồng 
kềnh, kém thân thiện. Trách nhiệm giải trình còn thấp, tham nhũng còn nghiêm trọng. Chỉ số về 
trách nhiệm giải trình của Việt Nam luôn đứng ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực 
và không thấy sự cải thiện. Chất lượng ban hành chính sách của Việt Nam cũng bị xếp hạng là 
kém nhất trong các nước trong khu vực.
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Các chính sách và can thiệp nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính bao gồm: 
xác định vị trí việc làm rõ ràng, cụ thể cho từng công chức, có định lượng thời gian cho mỗi 
công việc; chuyển việc quản lý công chức từ hệ thống chức nghiệp sang kết hợp hệ thống chức 
nghiệp với hệ thống việc làm, chuyển từ quản lý biên chế sang quản lý số lượng vị trí việc làm 
và cơ cấu công chức. Đội ngũ công chức được xác định theo hai cấp: cấp ổn định gồm các công 
chức cơ cấu khung thuộc biên chế dài hạn, và cấp linh hoạt gồm những công chức được tuyển 
dụng theo hợp đồng làm việc có thời hạn. Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá chất 
lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, khách quan, chính 
xác, bảo đảm phản ánh đúng năng lực, kết quả công tác, làm căn cứ bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, 
bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao trách nhiệm 
của người đứng đầu, đồng thời phải trao quyền và trách nhiệm về quyết định nhân sự của người 
đứng đầu. Xây dựng hệ thống thông tin giúp đánh giá, giám sát kết quả và chất lượng thực hiện 
những nhiệm vụ, công việc của công chức, viên chức. Công khai minh bạch thông tin, tăng 
cường trách nhiệm giải trình và thực thi nghiêm chế tài xử lý vi phạm. Nâng cao động lực cống 
hiến của công chức, viên chức thông qua đổi mới căn bản chính sách tiền lương, kể cả lương 
tối thiểu và thang bảng lương. 

Bốn rào cản có thể trở thành điểm nghẽn trong trung hạn đối với đầu tư và phát triển 
của kinh tế tư nhân là vấn đề thực thi hợp đồng, rủi ro thể chế vi mô (chính sách thuế, lao 
động và cấp phép kinh doanh), rủi ro vĩ mô và kết cấu hạ tầng.

Bảo đảm thực thi hợp đồng
Bảo đảm thực thi hợp đồng của Việt Nam tốt hơn một số quốc gia có cùng mức GDP bình quân 
đầu người. Tuy nhiên, Việt Nam đang ở mức trung bình thấp so với các nước ở khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương, nhóm các nước dẫn đầu Đông Nam Á (ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, 
Philippine, Singapore, Thái Lan) và một số quốc gia Đông Á (Ấn Độ và Trung Quốc). Vấn đề 
bảo đảm thực thi hợp đồng chưa phải là một “điểm nghẽn” đối với tăng trưởng kinh tế trong giai 
đoạn hiện nay nhưng lại có tác động tới tăng trưởng kinh tế và phát triển của doanh nghiệp Việt 
Nam trong trung hạn khi Việt Nam muốn phát triển kinh tế ở mức cao hơn thông qua việc cải 
thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh với các nền kinh tế khác. 

Để tăng cường hiệu quả của việc bảo đảm thực thi hợp đồng, Việt Nam cần hoàn thiện 
khung pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp. Khung pháp luật hiện nay vừa có khoảng 
trống, vừa chồng chéo và thiếu thống nhất. Đặc biệt, các nguyên tắc pháp lý về nguồn luật như: 
tương tự pháp luật, án lệ, lẽ công bằng chưa được quy định rõ ràng để giải quyết những vấn đề 
của hệ thống pháp luật quy phạm trong việc giải thích hợp đồng. Việt Nam cần có các quy định 
cụ thể về tiêu chí, tiêu chuẩn chứng cứ để thúc đẩy việc thực thi đúng các quy định pháp luật, 
các quy định về hợp đồng và thủ tục tố tụng, đặc biệt là đối với những giao dịch dân sự, thương 
mại mà không được xác lập bằng hình thức văn bản truyền thống như giao dịch theo phương 
thức điện tử, giao dịch bằng lời nói, v.v.

Thời gian giải quyết các vụ án dân sự và kinh doanh thương mại của toà án hiện nay vẫn 
bị đánh giá là còn dài. Yếu tố thời gian đang tác động mạnh mẽ tới niềm tin của người dân 
vào hệ thống toà án. Chi phí giải quyết tranh chấp ở Việt Nam còn cao so với mức thu nhập 
do bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian và yếu tố tham nhũng. Để khắc phục các tình trạng này, 
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Việt Nam cần có các giải pháp để rút ngắn thời gian như hoàn thiện mô hình và quy trình nhận 
đơn khởi kiện, áp dụng phương thức điện tử cho các thủ tục tại toà án và xây dựng mô hình toà 
án điện tử (toà án tự động), áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn và tăng cường chất lượng quản lý vụ 
án, đặc biệt quản lý thời hạn tố tụng. Để các giải pháp này được thực thi thì cần nâng mức chế 
tài đối với việc để án quá hạn, công khai thông tin về các hoạt động giải quyết vụ án của toà án. 

Mức độ độc lập tư pháp của Việt Nam ở mức trung bình so với các quốc gia có cùng mức 
thu nhập và có mối quan hệ với phát triển kinh tế. Việt Nam cần cải thiện độc lập tư pháp trong 
thời gian tới. Bên cạnh đó, hoạt động giải quyết tranh chấp lựa chọn (ADR) bao gồm trọng tài 
và hòa giải thương mại cần được tạo điều kiện phát triển nhằm góp phần giảm các trường hợp 
giải quyết tranh chấp bằng xã hội đen và các hành vi trái pháp luật.

Cuối cùng, chất lượng thi hành án hiện nay còn rất hạn chế khi mà tỷ lệ số lượng các vụ án 
và giá trị tài sản được thu hồi còn quá thấp. Vấn đề này đang ảnh hưởng tới tính hiệu lực và hiệu 
quả của hoạt động giải quyết tranh chấp. Việt Nam cần thúc đẩy và hoàn thiện thể chế về Thừa 
phát lại để hỗ trợ cho hoạt động của thi hành án được tốt hơn. Các cơ quan nhà nước nghiên cứu 
sửa đổi quy định pháp luật về thu hồi nợ theo hướng quy định rõ ràng hơn về phạm vi hoạt động 
thu hồi nợ. Đồng thời, pháp luật cần nghiêm cấm những hoạt động bảo đảm thực thi hợp đồng 
trái pháp luật như đe dọa sử dụng vũ lực hay các biện pháp trái pháp luật, đạo đức kinh doanh 
mà một số doanh nghiệp, ngân hàng áp dụng hiện nay.

Rủi ro thể chế vi mô (chính sách thuế, lao động và cấp phép kinh doanh)
Thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam đã giảm đáng kể, từ mức 25% xuống còn 20% kể từ 
năm 2016. Do đó, mức thuế có vẻ như không phải là một rào cản lớn đối với sự phát triển của 
khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực thì mức thuế hữu hiệu mà 
doanh nghiệp phải gánh chịu vẫn còn cao. Bộ máy quản lý thuế Việt Nam được nhìn nhận là 
rào cản lớn. Thủ tục nộp thuế cần phải cải thiện hơn nữa vì so với các nước trong khu vực, thời 
gian nộp thuế của Việt Nam vẫn cao hơn rất nhiều (gấp 1,5 lần Lào và 8,1 lần so với Singapore). 
Các qui định liên quan đến giấy phép kinh doanh đã có một số cải thiện giúp Việt Nam thăng 
hạng trong đánh giá môi trường kinh doanh. Thay đổi các qui định về thành lập doanh nghiệp 
theo hướng thông thoáng hơn đã giúp số doanh nghiệp mới hình thành tăng nhanh trong năm 
vừa qua. Chi phí lao động ở Việt Nam đang tăng nhanh và luật pháp bảo vệ việc làm đã trở nên 
nghiêm ngặt hơn trong những năm gần đây. 

Để thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân trong thời gian tới, cần xây dựng các chính 
sách phát triển thị trường lao động theo đó thị trường lao động sẽ hoạt động theo cơ chế thị 
trường. Bỏ phí công đoàn, xem xét giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế về mức phù 
hợp hơn giúp giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, thúc đẩy được nhu cầu tuyển dụng lao 
động vào khu vực chính thức và thúc đẩy các hộ gia đình, doanh nghiệp đang hoạt động không 
đăng ký kinh doanh chuyển sang hoạt động có đăng ký kinh doanh. Nâng cao kỹ năng lao động 
thông qua các chính sách cải cách mạnh mẽ hệ thống giáo dục bậc cao theo hướng trao quyền 
tự chủ cho các trường dạy nghề và đại học, hoạt động theo cơ chế thị trường và xây dựng hệ 
thống đánh giá chất lượng độc lập, công bố công khai minh bạch.
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Rủi ro vĩ mô
Kể từ năm 2012 cho đến nay, kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những 
dữ liệu quá khứ cho thấy những rủi ro vĩ mô (bao gồm lạm phát, tỷ giá, cán cân bên ngoài, cán 
cân ngân sách) nếu xảy ra đều có tác động tiêu cực đến đầu tư tư nhân và tăng trưởng. Hiện tại, 
những rủi ro này chưa phải là điểm nghẽn, nhưng trong trung hạn có thể trở thành những điểm 
nghẽn quan trọng nếu không có những cải thiện về mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, khung 
khổ và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô. Lạm phát Việt Nam hiện nay thấp nhưng bất ổn hơn 
các nước trong khu vực do đặc điểm của chính sách tiền tệ có mục tiêu rộng và thiếu cụ thể, hiệu 
lực chính sách tiền tệ không cao, xuất phát từ những rào cản từ hệ thống tài chính ngân hàng 
(đang xử lý vấn đề nợ xấu cùng những rủi ro hệ thống khác). Tiền đồng được định giá cao so 
với các nước trong khu vực và sức ép đến tỷ giá đang gia tăng. Việc kéo dài tình trạng thâm hụt 
ngân sách sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô và tác động tiêu cực đến sự phát 
triển của khu vực tư nhân. Mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn chưa được cải thiện, chủ yếu theo 
chiều rộng, thiếu chiều sâu, chất lượng tăng trưởng thấp; đi kèm với cơ cấu sản xuất và xuất 
khẩu dựa phần lớn vào các yếu tố đầu vào và công nghệ nhập khẩu. Khung khổ và điều hành các 
chính sách vĩ mô (bao gồm chính sách tiền tệ và tỷ giá, chính sách tài khóa và quản lý nợ công) 
còn chưa hiệu quả, hiệu lực chưa cao, chưa kiến tạo được niềm tin chính sách. 

Các chính sách trong thời gian tới nhằm giảm thiểu các rủi ro vĩ mô bao gồm kiểm soát lạm 
phát thông qua việc tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiệu 
quả, năng suất, chất lượng, cạnh tranh, điều hành chính sách vĩ mô hiệu quả tạo niềm tin chính 
sách và gia tăng hiệu lực của chính sách. Cần áp dụng và điều hành cơ chế về tỷ giá một cách 
linh hoạt và hài hòa nhằm giảm yếu tố tâm lý và đầu cơ theo đó vẫn đe dọa sự ổn định của thị 
trường ngoại hối. Cần kiểm soát chặt chẽ thâm hụt ngân sách và nợ công nếu không sẽ tiềm ẩn 
rủi ro về bất ổn kinh tế vĩ mô và tác động tiêu cực đến sự phát triển của khu vực tư nhân. 

Kết cấu hạ tầng
Hạ tầng điện, viễn thông, giao thông vận tải và hoạt động hậu cần phục vụ xuất nhập khẩu của 
Việt Nam đều được cải thiện trong thời gian qua. Mặc dù chất lượng hạ tầng của Việt Nam vẫn 
thấp hơn một số quốc gia trong khu vực như Trung Quốc và Thái Lan, nhưng so với các quốc 
gia có cùng mức độ phát triển kinh tế thì hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam nhìn chung 
có quy mô và chất lượng cao hơn. Các kết quả kiểm định cho thấy hạ tầng chưa phải là điểm 
nghẽn tăng trưởng hiện nay. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy kết cấu hạ tầng có thể trở 
thành điểm nghẽn trong trung hạn. Kết nối hạ tầng giữa các cảng biển, đường bộ, hàng không và 
đường sắt thiếu đồng bộ. Chi phí vận chuyển ngày càng kém cạnh tranh khi quá phụ thuộc vào 
vận tải đường bộ trong khi vận tải đường sắt và đường thủy kém phát triển. Hạ tầng vận tải dù 
số lượng được cải thiện nhưng chất lượng lại bị các doanh nghiệp đánh giá thấp hơn các quốc 
gia có cùng mức độ phát triển kinh tế. Chi phí vận tải thuê ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong cơ 
cấu chi phí của doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2014, khoảng 28% tổng chi phí của doanh nghiệp 
là chi cho dịch vụ vận tải. Mất điện vẫn xảy ra thường xuyên và thời gian khắc phục sự cố của 
Việt Nam là lâu nhất so với các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, giá điện sẽ tăng cao và trở 
thành gánh nặng lớn cho doanh nghiệp khi ngân sách nhà nước khó khăn và không thể tiếp tục 
duy trì chính sách trợ giá trong trung hạn. Vấn đề hạ tầng đô thị như tắc đường và ô nhiễm môi 
trường trở nên rất nghiêm trọng trong thời gian gần đây.
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Các chính sách cần thực hiện nhằm nâng cao chất lượng của hạ tầng bao gồm nâng cao chất 
lượng các cảng biển, nâng cao khả năng kết nối đồng bộ giữa đường thủy, đường bộ, đường sắt 
và hàng không giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chi phí vận 
tải thuê ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp Việt Nam do dịch vụ vận 
tải và logistics chưa hiệu quả, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của sản xuất - lưu thông trong nước 
cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia. Do vậy cần có các chính sách thúc đẩy phát triển dịch vụ 
logistics, công khai minh bạch cách tính phí, lệ phí nhằm giám sát và giảm phí và lệ phí cho giao 
thông vận tải. Các chính sách giúp giảm ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn phải được xây dựng và 
thực thi khẩn cấp nếu không vấn đề tắc đường, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh sẽ làm tăng chi phí vận tải và giảm hiệu quả kinh tế cũng như chất lượng sống 
và sẽ trở thành điểm nghẽn cho sự phát triển kinh tế tại các đô thị ở Việt Nam. Đẩy mạnh đầu tư 
vào hệ thống đường sắt nhằm giảm tải cho vận tải đường bộ và hàng không về lâu dài sẽ nâng cao 
được hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng.

Hai rào cản có thể trở thành điểm nghẽn trong dài hạn đối với đầu tư và tăng trưởng 
của khu vực kinh tế tư nhân là vốn nhân lực và thất bại thị trường trong đổi mới sáng tạo.

Vốn nhân lực
Giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động 
và chất lượng vốn nhân lực. Việt Nam đã đạt thành tựu lớn về giáo dục và cải thiện sức khỏe 
của người dân trong giai đoạn vừa qua. So với các quốc gia cùng mức độ phát triển kinh tế, trình 
độ giáo dục cũng như sức khỏe của người dân Việt Nam luôn ở mức cao hơn. Vốn nhân lực của 
Việt Nam hiện nay không phải là điểm nghẽn đối với tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân. 
Tuy nhiên, để hướng tới sản xuất hàng hóa ở những phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong 
chuỗi giá trị toàn cầu thì vốn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu vì chất lượng nhân 
lực của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với mức trung bình của thế giới. Tỷ lệ lao động trong nông 
nghiệp và lao động không có kỹ năng đang ở mức cao so với các quốc gia có cùng trình độ phát 
triển kinh tế. Do vậy, việc chuyển đổi lao động từ ngành nông nghiệp sang ngành có năng suất 
lao động cao hơn (công nghiệp và dịch vụ) trong những năm tới là một thách thức và do vậy 
chất lượng vốn nhân lực của Việt Nam trong dài hạn sẽ là một điểm nghẽn đối với phát triển 
kinh tế nói chung và khu vực kinh tế tư nhân nói riêng.

Chất lượng giáo dục của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Khối lượng kiến thức của học sinh 
bậc tiểu học và trung học cơ sở khá nhiều. Các hoạt động thể chất và rèn luyện kỹ năng mềm 
chưa được quan tâm. Hiện nay tại một số trường học, mô hình trường học mới tại Việt Nam 
(Dự án GPE-VNEN, Global Partnership for Education - Viet Nam Escuela Nueva) đã được thử 
nghiệm và cho thấy những tác động tích cực. Mô hình này nên được nhân rộng. Chất lượng 
giáo dục ở bậc cao đẳng và đại học vẫn còn nhiều bất cập. Việc gắn kết giữa đào tạo và các hoạt 
động thực tiễn như hướng nghiệp, tham quan thực tế các doanh nghiệp, nhà máy không được 
chú trọng. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học và giảm tỷ lệ làm việc trái ngành 
của sinh viên, cần xây dựng hệ thống đánh giá các trường đại học dựa theo các chỉ tiêu về việc 
làm, mức tiền lương bình quân của sinh viên sau khi tốt nghiệp và công bố công khai tạo động 
lực cạnh tranh giữa các trường từ đó nâng cao được chất lượng vốn nhân lực. Bên cạnh đó, hệ 
thống dạy nghề cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thị trường lao động. Các cơ sở dạy 
nghề Nhà nước cần được tư nhân hóa để hoạt động hiệu quả hơn. 
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Thất bại thị trường trong đổi mới sáng tạo
Mức độ đổi mới sáng tạo của Việt Nam thấp nhất trong 10 quốc gia Đông Á được so sánh. 

Các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam bị hạn chế do trên 95% doanh nghiệp Việt Nam là 
các doanh nhỏ và siêu nhỏ, các tổ chức nghiên cứu khoa học hoạt động không hiệu quả, thiếu 
mối liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. Năng lực ứng dụng 
công nghệ mới của Việt Nam cũng thấp nhất so với các nước trong khu vực do thiếu sự liên kết 
giữa khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế FDI dẫn đến việc chuyển giao công nghệ thông 
qua FDI khá mờ nhạt. Việt Nam cũng có mức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thấp nhất so với các 
nước ở khu vực Đông Á được so sánh. Việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa tốt 
và hiệu quả, dẫn đến không khuyến khích các công ty đầu tư vào hoạt động R&D. Độc quyền 
và thiếu cạnh tranh trong nước do chính sách chống độc quyền không hiệu quả cũng làm giảm 
hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp. Các kiểm định và bằng chứng cho thấy thất 
bại thị trường là rào cản đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ở Việt 
Nam hiện nay đồng thời có thể là điểm nghẽn tăng trưởng trong dài hạn.

Cần có cơ chế xây dựng một môi trường cạnh tranh trong nước mạnh mẽ thông qua việc 
khuyến khích gia tăng số lượng/chất lượng của các nhà cung cấp trong nước, phát triển các cụm 
doanh nghiệp, tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị, giảm bớt sự chi phối của khu vực kinh tế 
nhà nước trong những lĩnh vực có sự tham gia mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, giảm bớt 
sự thống trị thị trường của các doanh nghiệp lớn, tăng cường hiệu quả thực thi của chính sách 
chống độc quyền.

Xây dựng cơ chế tài chính khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển, khuyến khích hơn nữa việc đổi mới 
công nghệ trong doanh nghiệp (Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, miễn thuế nhập khẩu công 
nghệ tiên tiến, miễn thuế thu nhập cá nhân với lao động kỹ thuật cao…). Nâng cao chất lượng 
các viện nghiên cứu, tập trung phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao trong các ngành mũi 
nhọn. Xây dựng cơ chế hợp tác “mạng lưới đổi mới sáng tạo” (innovation system) thông qua 
việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học, xây dựng 
chính sách khuyến khích sự liên kết giữa các nhà sản xuất trong nước và các doanh nghiệp 
FDI nhằm tăng cường sự lan tỏa công nghệ và tăng cường năng lực thực thi trong việc bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ.
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ADB Ngân hàng Phát triển châu Á
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
BHXH Bảo hiểm xã hội
CIEM Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
CQNN Cơ quan nhà nước
DN Doanh nghiệp
DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
DNTN Doanh nghiệp tư nhân
EU Hội đồng châu Âu
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FTA Hiệp định thương mại tự do
GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
HTX Hợp tác xã
ILO Tổ chức Lao động Quốc tế
IMF Quỹ tiền tệ Quốc tế
JETRO Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản
JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
NGO Tổ chức phi chính phủ
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại
NN&PTNN Nông nghiệp và phát triển nông thôn
NSNN Ngân sách Nhà nước
ODA Viện trợ phát triển chính thức
OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế
PAPI Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
PCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
SHTT Sở hữu trí tuệ
TAND Tòa án nhân dân
TCTD Tổ chức tín dụng
TCTK Tổng cục Thống kê
TP. Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
TPP Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương
TTHC Thủ tục hành chính
VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
UBCK Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
UBND Ủy ban nhân dân
UN COMTRADE Cơ sở Thống kê dữ liệu tiêu dùng của Liên Hợp quốc
UNCTAD Hội nghị Liên Hợp quốc về thương mại và phát triển
UNU-WIDER Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển thế giới - Đại học Liên Hợp quốc
USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
USD Đô la Mỹ
VND Đồng Việt Nam
XHCN Xã hội Chủ nghĩa
WB Ngân hàng Thế giới
WEF Diễn đàn Kinh tế Thế giới
WTO Tổ chức Thương mại Thế giới



1.1. Tăng trưởng kinh tế và các nguồn lực tăng trưởng 

Kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi Mới toàn diện năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành 
quả đáng khích lệ về phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn được duy trì 
ở mức cao và liên tục đã nhanh chóng cải thiện quy mô và tiềm lực của nền kinh tế, đưa Việt 
Nam từ nhóm nước nghèo nhất thế giới gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình (thấp). Từ 
năm 1986 đến 2015, quy mô GDP tính theo đô la Mỹ của toàn nền kinh tế đã tăng 6,3 lần, từ 
26 tỷ đô la Mỹ (giá hiện hành năm 1986) lên 193 tỷ đô la Mỹ năm 2015. Tăng trưởng GDP đầu 
người theo đô la Mỹ (giá năm 2010) đạt bình quân 4,9% trong 30 năm từ 1986-2015. Trên thế 
giới, chỉ có Trung Quốc là nước đạt được thành tích cao hơn trong cùng thời kỳ này. Nhờ tốc 
độ tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định trong một thời gian dài, thu nhập bình quân đầu người 
đã có mức tăng trưởng vượt mong đợi, từ mức 437 đô la Mỹ (giá hiện hành năm 1986) lên mức 
2.111 đô la Mỹ năm 2015. 

Trong 30 năm qua, tuy Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với nhiều nước trên 
thế giới, nhưng tốc độ đó vẫn thấp hơn và ít bền vững hơn so với tiềm năng. Ngoại trừ năng lực 
công nghệ và thu nhập bình quân đầu người thấp hơn, trước khi mở cửa, đổi mới năm 1986, 
Việt Nam hầu như đã hội tụ đủ các tiền đề để “hóa rồng” như một số tấm gương “thần kỳ” Đông 
Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, và hiện nay là Trung Quốc). Các 
tiền đề nổi bật gồm vị trí địa chính trị, địa kinh tế thuận lợi, xã hội ít phân hóa, chính trị ổn định, 
dân số đông và lực lượng lao động trẻ dồi dào với trình độ dân trí tương đối cao, các nguồn tài 
nguyên đa dạng và nhiều nét tương đồng về văn hóa. Bảng 1.1 tổng hợp các đặc trưng nguồn 
lực của Việt Nam và một số nước nói trên ở giai đoạn tiền đề trước khi những quốc gia này bắt 
đầu quá trình tăng trưởng ngoạn mục.  

Bảng 1.1: So sánh một số tiền đề tăng trưởng giữa Việt Nam và các nước

Chỉ số bình quân
Việt Nam 
(1985-90)

Hàn Quốc 
(1963-68)

Nhật Bản 
(1960-65)

Trung Quốc 
(1985-90)

Tổng dân số (triệu dân) 62,5 29,1 96,1 1,090
Tỷ lệ dân số độ tuổi 5-64 
(% tổng dân số)

56,15 54,04 66,08 65,04

Số năm đi học trung bình (25+) 4,13 4,26 6,96 4,61
Tỷ lệ dân số có tham gia bậc ĐH, 
CĐ (25+)

2,21 3,60 6,00 1,69

Diện tích (km2) 325.490 96.460 366.700 9.388.250
Diện tích đất nông nghiệp (% diện tích) 20,65 23,43 19,24 52,28

CHƯƠNG 
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Chỉ số bình quân
Việt Nam 
(1985-90)

Hàn Quốc 
(1963-68)

Nhật Bản 
(1960-65)

Trung Quốc 
(1985-90)

Diện tích rừng (% tổng diện tích) 28,77 16,74
Sản xuất dầu lửa (tấn) 866.666 - 622.442 134.000.000
Tổng đặc lợi của nguồn lực tự nhiên 
(% GDP)

5,98 8,16

Chỉ số Phân hóa tôn giáo 0,51 0,66 0,54 0,66
Số bài báo khoa học (bài) 54 4052
Số đơn xin cấp bằng sáng chế trong dân 
cư (đơn)

32 1.173 56.742 4.482

GDP đầu người (theo tỷ giá USD 2005) 280 1.368 8.725 412
GDP đầu người PPP (theo $PPP 2011) 1.501 1.516

Nguồn: Chỉ số phát triển thế giới (WB), Chỉ số Quản trị (WB), Chỉ số phân hóa tôn giáo (Alesina et al., 2003), 
Dữ liệu dầu và khí (Ross & Mahdavi, 2015)

* Giai đoạn tiền đề và giai đoạn cất cánh của các nền kinh tế này được xác định dựa trên năng 
suất lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của các nước so với Mỹ, được tính toán bởi 
Naudé và Szirmai (2012).

Theo đó, dân số của Việt Nam trong giai đoạn tiền đề (1985-1990) gấp đôi dân số của Hàn 
Quốc ở giai đoạn tiền đề (1963-1968). Số năm đi học của dân số trên 25 tuổi của Việt Nam 
ngang bằng với Hàn Quốc và Trung Quốc. Tỷ trọng lực lượng lao động trên tổng dân số cao 
hơn Hàn Quốc. Ngoài ra, Việt Nam có diện tích khá lớn cùng với các nguồn lực tự nhiên phong 
phú gồm diện tích rừng lớn, đường bờ biển dài, và trữ lượng dầu mỏ đáng kể. Xã hội Việt Nam 
ít bị phân hóa nhất về tôn giáo so với các nước mà có nhiều nét tương đồng văn hóa ở Đông 
Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, vốn được coi là nhân tố đóng vai trò quan trọng tạo 
ra thần kỳ châu Á ở thế kỷ XX. Với những tiền đề thuận lợi và lợi thế của một nền kinh tế đi 
sau, Việt Nam đã có thể đạt được thành tích tốt hơn nữa, trở thành một trong những nước công 
nghiệp mới. Trung Quốc đã duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 9,4% trong 38 năm từ 
1978 đến 2015, Hàn Quốc đã đạt tăng trưởng bình quân 9,1% trong 35 năm từ 1963-1997, còn 
Singapore giữ được tăng trưởng bình quân 8,3% trong 40 năm từ 1966-2007, khi so sánh với 
các giai đoạn cất cánh của các nền kinh tế mới này, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng thấp hơn, 
duy trì trong thời gian ngắn hơn (4,9%/năm từ 1986-2015).1 

Từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã cho thấy xu hướng suy giảm rõ nét và 
đi kèm với những nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô thường trực. Hầu hết các nhà quản lý, các nhà 
nghiên cứu đều cho rằng mô hình tăng trưởng với các động lực chủ yếu dựa vào mở rộng các 
nguồn lực đầu vào (vốn, lao động, tài nguyên), phụ thuộc vào FDI và xuất khẩu đã tới hạn, và 
việc gia tăng quá mức các nhân tố đầu vào để thúc đẩy tăng trưởng đã phải đánh đổi bằng các 
bất ổn kinh tế vĩ mô và sụt giảm chất lượng tăng trưởng. Phân tích mức độ đánh đổi giữa lạm 
phát và tăng trưởng của Việt Nam trong tương quan với các quốc gia khác trên thế giới cho thấy 
khá rõ nhận định trên, tuy nhiên, đáng lo ngại là các động thái cải cách từ năm 2008 đến nay 
dường như vẫn chưa hiệu quả để khắc phục được xu hướng này.  

Hình 1.1 cho thấy, có sự đánh đổi giữa lạm phát và tăng trưởng ở Việt Nam trước năm 
2009, mặc dù vậy, mức giá đánh đổi giữa tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam thấp hơn so với 
mức giá đánh đổi trung bình của các nước trong nhóm nghiên cứu. Sau năm 2009, sự đánh đổi 
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giữa tăng trưởng và lạm phát đã cao hơn mức trung bình, phản ánh đường tổng cung dốc hơn 
của nền kinh tế với chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực kém, lãng phí và không hiệu 
quả, theo đó, muốn tăng thêm 1 đơn vị sản lượng, các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói 
chung phải sử dụng và tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn. Nói một cách khác, mô hình tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam không những chưa có sự cải thiện mà dường như còn kém đi.

Hình 1.1: Đánh đổi giữa lạm phát và tăng trưởng ở Việt Nam và các nước
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Nguồn: Tính toán từ Chỉ số phát triển thế giới (WB) 

* Việt Nam được thể hiện bằng dấu chấm màu đỏ. Đường thẳng là “đường đánh đổi tăng trưởng 
và lạm phát” trung bình của nhóm các nước nghiên cứu.

Tăng trưởng kinh tế đã đi cùng với sự chuyển dịch tích cực của cơ cấu kinh tế. Cơ cấu 
ngành chuyển dịch nhanh trong khoảng 20 năm đầu Đổi mới. Tuy nhiên 10 năm gần đây, hầu 
như không có sự chuyển dịch đáng kể (Hình 1.2). Tính đến năm 2015, những nhóm ngành có 
đóng góp quan trọng nhất là nông, lâm, thủy sản (17%), công nghiệp chế biến, chế tạo (13,7%), 
thương mại (10,15%) và khai khoáng (9,6%). Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành nhanh 
hơn so với chuyển dịch tỷ trọng trong GDP cho thấy tăng trưởng chậm về năng suất lao động 
diễn ra ở tất cả các ngành. Tuy vậy, tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động của Việt Nam vẫn còn 
thấp hơn nhiều so với các nước có trình độ phát triển tương đồng. Năm 2015, 44% tổng lực 
lượng lao động vẫn đang làm việc trong khu vực nông nghiệp với năng suất thấp (chỉ bằng 39% 
năng suất lao động bình quân của nền kinh tế) (Hình 1.3 & 1.4).

Hình 1.2: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam
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  Nguồn: TCTK
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Hình 1.3: Giá trị gia tăng bình quân lao động 
của Việt Nam
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Hình 1.4: Tỷ lệ lao động nông nghiệp của 
Việt Nam và các nước năm 2014

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10
00

 V
N

D

Toàn nền kinh tế
Nông nghiệp
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Xây dựng

PRY

BTN

GRC

PAK

MEX
HRV

CYP BMUSVK

PHL

AUS

COL

HUN

CRI

ARG

BLR

DEU

AZE

FIN
CHL

HND

NPL

JOR SWE

IND

CUB

POL

MWI

ARM

PRT

UKR

RUS
BELBRB

VNM

MYS

MDA

MKD
BRA

AUTSUR CZE

SLV

IDN

ITA LUXCAN

UGA

MNE
MUS

NLD
BGR LVA

JAM

ZAF
MLT

KOREST
QATGBR

ISL

SRB

NOR

THA

SAUESP

LKA
ROM

SVN

KGZ

DOM

GTM

GHA

DNK

WBG URY

TUR
KAZ

TUN

JPNIRL
LTU

CHEISRFRA

ETH

NZL

ECU
EGY

NAM

Vietnam

-2
0

0
20

40
60

80

)
%( pệih

gn g
nô

n 
gn

ort g
nộ

đ 
oal 

ệl ỷ
T

4 6 8 10 12
Logarit của GDP bình quân đầu người (US$)

Nguồn: TCTK; Chỉ số Phát triển Thế giới năm 2014 (WB)

Trước năm 2011, mô hình tăng trưởng Việt Nam được nhận định là chủ yếu phát triển theo 
chiều rộng, dựa phần lớn vào gia tăng tích lũy các yếu tố đầu vào và chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, trong khi năng suất lao động không được cải thiện. Qua 5 năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế 
từ 2011-2015, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng năng suất lao động đã 
được cải thiện, bình quân tăng 4,3%/năm so với 3,4%/năm giai đoạn 2006-2010. Đóng góp của 
yếu tố khoa học, công nghệ và các nhân tố khác (đo bằng năng suất nhân tố tổng hợp -TFP) đã 
gia tăng, góp phần tạo ra 29% tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015.2 

Hình 1.5: Tốc độ tăng trưởng GDP và các yếu tố đầu vào
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  Nguồn: TCTK, CIEM (2016)3

Tỷ trọng đầu tư trong GDP đã giảm mạnh so với giai đoạn trước năm 2011, nhưng đang có 
xu hướng tăng nhanh trở lại từ năm 2013. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tương đương 32,6% GDP 
năm 2015, giảm so với mức bình quân 39,3% GDP giai đoạn 2006-2010 nhưng cũng là mức cao 
so với các nước trong khu vực (Hình 1.6 & 1.7). Đáng lưu ý là tỷ trọng vốn đầu tư/GDP đã giảm 
khá nhiều nhưng hiệu quả đầu tư chỉ cải thiện không đáng kể so với giai đoạn trước: hệ số ICOR 
trung bình giai đoạn 2011-2015 giảm còn 6,91 so với trung bình giai đoạn 2006-2010 là 6,96. Ở 
cùng giai đoạn phát triển tương đương, các nền kinh tế như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc 
(1981-1990) hay Nhật Bản (1961-1970) chỉ sử dụng chưa đến một nửa tỷ lệ vốn đầu tư mà Việt 
Nam cần để đạt tăng trưởng tương tự (ICOR lần lượt là 2,7; 3,2 và 3,2), trong khi Thái Lan và 
Trung Quốc cũng sử dụng vốn đầu tư hiệu quả hơn 40% so với Việt Nam.4 
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Hình 1.6: Tăng trưởng, đầu tư/GDP, 
tăng trưởng tín dụng, hệ số ICOR
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Hình 1.7: Tỷ lệ đầu tư/GDP giữa Việt Nam 
và một số nước trong khu vực (%)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK, NHNN và Cơ sở dữ liệu IFS của IMF

1.2. Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam

1.2.1. Bối cảnh

Chế độ sở hữu đóng vai trò quyết định đến động lực phát triển của nền kinh tế, cũng là căn 
nguyên quyết định các thuộc tính của mô hình tăng trưởng ở Việt Nam. Qua 30 năm Đổi mới, 
quá trình chuyển đổi của Việt Nam đã thể hiện nhất quán mô hình phát triển kinh tế được khởi 
xướng từ năm 1986, khẳng định rõ chế độ sở hữu và cơ cấu các thành phần kinh tế được đổi mới 
cơ bản từ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể là chủ yếu sang 
nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế đan xen hỗn hợp, tạo động lực và điều kiện 
thuận lợi cho khai thác tiềm năng trong và ngoài nước vào phát triển kinh tế-xã hội. Trong bốn 
chuyển đổi cơ bản5 Việt Nam đã và đang thực hiện kể từ khi Đổi mới, quá trình chuyển đổi tư 
duy về chế độ sở hữu và vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó khu vực tư nhân trở thành 
động lực phát triển là quá trình diễn ra cam go, quyết liệt nhất. 

Việt Nam chủ trương phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN có các thành 
phần kinh tế đa dạng với sở hữu Nhà nước luôn được xác định giữ vai trò chủ đạo. Tư tưởng này 
vẫn luôn được thể hiện nhất quán trong các văn kiện của Đảng từ khi Đổi mới đến nay. Cụ thể: 
Văn kiện Đại hội Đảng VI yêu cầu: “Củng cố thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm cả 
khu vực quốc doanh và khu vực tập thể một cách toàn diện, cả về chế độ sở hữu, chế độ quản 
lý, chế độ phân phối, làm cho thành phần kinh tế này giữ vai trò chi phối trong nền kinh tế quốc 
dân”. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII không những khẳng định vai trò chủ đạo của khu vực 
kinh tế Nhà nước mà còn chỉ rõ cách thức để khu vực này nắm giữ vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế “Kinh tế quốc doanh được củng cố và phát triển trong những ngành và lĩnh vực then 
chốt, nắm những doanh nghiệp trọng yếu, đảm đương những hoạt động mà các thành phần kinh 
tế khác không có điều kiện đầu tư kinh doanh. Bảo đảm kinh tế quốc doanh phát triển có hiệu 
quả, nắm vững những lĩnh vực và ngành then chốt để phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh 
tế”. Đại hội VIII nhắc lại vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế Nhà nước, và bổ sung thêm vai 
trò nền tảng của chế độ công hữu “Chủ động Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 
Nhà nước, kinh tế hợp tác. Kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã 
dần dần trở thành nền tảng”. Quan điểm này không thay đổi trong Đại hội IX “trong đó kinh 
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tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành 
nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân” và Đại hội X “Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi 
trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kinh tế Nhà nước cùng 
với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. Đại hội 
XI của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò của khu vực kinh tế Nhà nước nhưng không đề cập vai 
trò nền tảng của kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể “Mọi thành phần kinh tế, các chủ thể tham 
gia thị trường đều được coi trọng, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, lành 
mạnh và văn minh, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Đại hội XII (2016) nhấn 
mạnh quyền và khuyến khích người dân làm giàu, mọi chủ thể tham gia thị trường đều được 
coi trọng, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng, nhưng vẫn quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo “Phát huy quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của mọi công dân để làm giàu cho 
bản thân và đóng góp cho xã hội. Mọi thành phần kinh tế, các chủ thể tham gia thị trường đều 
được coi trọng, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và văn minh, 
trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Để đảm bảo khu vực kinh tế Nhà nước có thể đóng vai trò chủ đạo trong kinh tế quốc dân, 
ngay từ Đại hội Đảng VI năm 1986 đã đặt ra yêu cầu với khu vực này là “thể hiện tính ưu việt 
về năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thu nhập của người lao động và tích luỹ cho sự 
nghiệp công nghiệp hoá”. Đại hội Đảng VII năm 1991 coi “Lấy suất sinh lời trên vốn làm một 
trong những tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp kinh doanh; lấy kết quả 
thực hiện các chính sách xã hội làm tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp 
công ích”. Đại hội Đảng lần thứ IX yêu cầu “Doanh nghiệp Nhà nước ... nêu gương về năng suất, 
chất lượng, hiệu quả kinh tế-xã hội và chấp hành pháp luật”. Tuy nhiên các đại hội Đảng lần thứ 
X, XI và XII không còn đề cập đến yêu cầu này. 

1.2.2. Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

Sức sống và sự lớn mạnh không ngừng của khu vực kinh tế tư nhân 30 năm qua có quan hệ mật 
thiết với quá trình chuyển đổi tư duy phát triển nói trên. Năm 1990, Luật Công ty và Luật Doanh 
nghiệp Tư nhân được ban hành thể hiện sự thừa nhận của Nhà nước về mặt pháp lý quyền hoạt 
động của khu vực tư nhân trong nước trong một số lĩnh vực. Năm 1999, Luật Doanh nghiệp với tư 
duy đột phá về quyền tự do kinh doanh của người dân, xóa bỏ các rào cản thành lập doanh nghiệp 
trở thành cột mốc đánh dấu sự phát triển có tính bước ngoặt của khu vực kinh tế tư nhân.  Chỉ trong 
ba năm từ 2000 đến tháng 4/2004, đã có 93.208 doanh nghiệp mới được thành lập, gấp hai lần số 
lượng doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 1990-1999 (45.000 doanh nghiệp). Luật Doanh 
nghiệp 1999 đã được sửa đổi năm 2005 và thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2014, được coi 
là một bước đột phá mới về thể chế nhằm tiếp tục tháo gỡ những hạn chế, bất cập về quy định 
đầu tư, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư được tự do kinh doanh, đầu tư các lĩnh vực mà pháp luật không cấm theo đúng tinh 
thần Hiến pháp 2013. 

Đến 31/12/2015, Việt Nam có 535.920 doanh nghiệp đang hoạt động6 theo Luật Doanh 
nghiệp, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,5%/ năm (Hình 1.7), trong đó 96% thuộc khu vực 
kinh tế tư nhân. Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết 19 (các năm 2014, 2015 và 2016) và 
Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP nhằm xóa bỏ các rào cản đối với doanh nghiệp, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh để hướng đến mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 20207.
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Hình 1.8: Số lượng và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế 
giai đoạn 2010-2015
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Nguồn: TCTK & Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đến hết năm 2015, khu vực kinh tế tư nhân8 đang đóng góp lớn nhất vào GDP và tạo việc 
làm, lần lượt đóng góp 43% GDP, và giải quyết việc làm cho 45,4 triệu người lao động (chiếm 
86% tổng số việc làm trong nền kinh tế). Khu vực DNNN đóng góp lớn nhất vào nộp ngân sách 
và đầu tư xã hội, lần lượt đóng góp 21,4% thu NSNN và 39% tổng đầu tư của nền kinh tế. Khu 
vực FDI giữ vai trò then chốt trong xuất khẩu và sản xuất công nghiệp, lần lượt chiếm 70,5% 
tổng kim ngạch xuất khẩu và khoảng 60% giá trị sản xuất công nghiệp9.

Hình 1.9: Đóng góp của các thành phần 
kinh tế vào GDP năm 2015
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Hình 1.10: Đóng góp của các thành phần 
kinh tế vào giải quyết việc làm năm 2015
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Hình 1.11: Đóng góp của các thành phần 
kinh tế vào đầu tư xã hội năm 2015
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Hình 1.12: Đóng góp của các thành phần 
kinh tế vào xuất khẩu năm 2015
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Nguồn: Tính toán từ số liệu TCTK

Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng và vai trò ngày càng lớn hơn của khu vực kinh tế tư 
nhân trong nền kinh tế một mặt thể hiện sức sống bền bỉ, mãnh liệt của tinh thần kinh doanh 
trong xã hội Việt Nam, mặt khác là thực tiễn sinh động đòi hỏi các chính sách kinh tế phải thay 
đổi trước áp lực của cuộc sống, thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy phát triển ở Việt Nam. Tuy 
vậy, những rào cản lớn về môi trường kinh doanh và khả năng tiếp cận hạn chế đối với các 
nguồn lực sản xuất đã khiến khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam khó lớn mạnh. 

Qua 3 thập kỷ Đổi mới, tuy tăng trưởng nhanh về số lượng, phần lớn các DNTN Việt 
Nam vẫn chỉ có quy mô nhỏ và siêu nhỏ (chiếm 94% tổng số DNTN). Đáng quan ngại hơn, 
hiệu suất của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam còn thấp và ngày một suy giảm trong hơn 
một thập kỷ qua. Trong giai đoạn 2000-2014, quy mô lao động trung bình của DNTN giảm 
từ 28,3 lao động (năm 2000) xuống còn 18,4 lao động (năm 2014), trong khi quy mô trung 
bình của DNNN đã tăng từ 359,6 lên 504,5 và quy mô trung bình của doanh nghiệp FDI 
cũng tăng từ 268,3 lên 312,2. Quy mô vốn trung bình của DNTN tăng 8 lần từ 3 tỷ đồng/
doanh nghiệp năm 2000 lên 25 tỷ đồng/doanh nghiệp năm 2014, còn quy mô vốn trung 
bình của DNNN tăng 17 lần từ 126 tỷ đồng/doanh nghiệp lên 2.165 tỷ đồng trong khi doanh 
nghiệp FDI tăng 2,3 lần, từ 157 tỷ đồng/doanh nghiệp lên 363 tỷ đồng/doanh nghiệp trong 
cùng kỳ (Hình 1.12). Mức đầu tư vốn tăng lên của DNTN đã không đi kèm với sự gia tăng 
tương ứng về năng suất mà trái ngược lại năng suất tài sản và năng suất lao động đã sụt 
giảm mạnh trong cùng kỳ (Hình 1.13). Hiệu suất sinh lời trên vốn kinh doanh (ROI) của các 
DNTN rất thấp và ngày càng giảm (trung bình 1,2% năm 2014 so với 1,9% năm 2010), chỉ 
bằng 1/5 của doanh nghiệp FDI và gần 1/2 của DNNN. Hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở 
hữu (ROE) của DNTN bình quân chỉ đạt 4% so với 16,3% của doanh nghiệp FDI và 11% 
của DNNN năm 2014. 
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Hình 1.13: Quy mô lao động và vốn bình quân trong doanh nghiệp giai đoạn 2000-2014
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Hình 1.14: Xu hướng suy giảm năng suất tài sản và năng suất lao động của DNTN ở Việt Nam

a. Doanh thu trên đơn vị tài sản, khu vực doanh nghiệp
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Nguồn: Báo cáo Việt Nam 2035

Sau 30 năm mở cửa, Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ một nền kinh tế đóng sang một 
nền kinh tế hội nhập sâu với thế giới. Năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam 
tương đương 179% GDP, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có độ mở lớn thứ 4 thế giới (chỉ sau 
Lúc-xăm-bua, Singapore và Mal-di-vơ - những quốc gia thành bang có dân số chỉ từ vài trăm 
nghìn đến vài triệu dân). Kết quả này có sự đóng góp quyết định của khu vực doanh nghiệp 
FDI. Với việc ban hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987, từ năm 1988, FDI bắt đầu chảy vào 
Việt Nam và đến nay đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Trong thời kỳ 
1988-2015, có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 21.290 dự án được 
đăng ký và đang còn hiệu lực, tổng vốn FDI đăng ký khoảng 313,5 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện 
đạt 138,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 44,2% tổng vốn FDI cam kết. 

Vốn FDI đăng ký được tập trung cao độ trong một số các hoạt động kinh tế, tiêu biểu là 
các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (57%) và bất động sản (18%). Theo đối tác, Hàn Quốc 
đứng đầu danh sách với tổng số dự án được phê chuẩn là 4.892 và 44,4 tỷ đô la Mỹ vốn đăng 
ký. Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) lần lượt là các nền kinh tế đầu tư trực tiếp 
thuộc TOP 4 ở Việt Nam. Trong thời kỳ 1988-2015, FDI của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, 
Đài Loan (Trung Quốc) chiếm gần 50% tổng vốn FDI đăng ký.
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Hình 1.15: 10 nền kinh tế có FDI lớn nhất vào 
Việt Nam (1988-2015)
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Hình 1.16: Cơ cấu FDI theo ngành tại 
Việt Nam (1988-2015)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (gần 3%)10 trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, các doanh 
nghiệp FDI đang trở thành trụ cột thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng 
lực sản xuất công nghiệp và tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Các doanh 
nghiệp FDI tạo ra trên 60% giá trị sản lượng công nghiệp của Việt Nam và 71% tổng kim ngạch 
xuất khẩu (ngoài dầu thô), 63% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 201511, đưa Việt Nam là 
một trong số những quốc gia có tốc độ dịch chuyển cơ cấu sản phẩm xuất khẩu nhanh nhất theo 
hướng giảm mạnh sự phụ thuộc vào hàng sơ cấp, gia tăng và đa dạng hóa xuất khẩu các mặt 
hàng công nghệ chế tác có giá trị gia tăng cao hơn. 

Đặc điểm đặc trưng của mô hình tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam là tăng trưởng xuất 
khẩu dựa vào nhập khẩu. Cơ cấu xuất khẩu phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu đầu vào trong khi 
ngành công nghiệp phụ trợ còn thiếu vắng và chưa phát triển. Nhập khẩu Việt Nam vẫn chủ yếu 
là nhập khẩu tư liệu sản xuất, bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và nguyên nhiên 
vật liệu. Tỷ lệ này luôn chiếm trên 90% tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu, kéo dài liên tục trong 
nhiều thập kỷ đến nay. Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam là mặt hàng gia công, bởi 
thế khi xuất khẩu tăng cũng đồng nghĩa với nguyên, nhiên vật liệu nhập khẩu cũng tăng theo. 
Theo Bùi Trinh và Tô Trung Thành (2015), trong ba yếu tố cơ bản của cầu cuối cùng, xuất khẩu 
có mức độ lan tỏa đến giá trị gia tăng thấp nhất nhưng lan tỏa đến nhập khẩu rất cao. Trong giai 
đoạn 2000-2011, yếu tố xuất khẩu tuy lan tỏa đến sản lượng ngày càng nhiều nhưng không lan 
tỏa nhiều đến giá trị gia tăng mà chỉ lan tỏa mạnh đến nhập khẩu. Chỉ số lan tỏa từ xuất khẩu 
đến nhập khẩu gia tăng nhanh chóng từ 1 năm 2000 đến 1,45 năm 2011. Do có thể chủ động 
tiếp cận nguồn vốn toàn cầu, có sẵn mạng lưới và quan hệ kinh doanh trên thị trường toàn cầu, 
lại được hưởng các chính sách rất ưu đãi (đặc biệt là ưu đãi thuế, đất đai, các tiêu chuẩn môi 
trường), các doanh nghiệp FDI đang khai thác rất thành công lợi thế của Việt Nam về ổn định 
chính trị và lực lượng lao động dồi dào với chi phí thấp để phát triển độc lập, rất ít liên kết với 
khu vực kinh tế trong nước của Việt Nam. 

Tuy không phải là đầu tầu tăng trưởng của nền kinh tế, khu vực DNNN luôn chiếm vị trí 
đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đồng thời đổi mới DNNN là một trong những 
lĩnh vực cải cách trọng tâm, khó khăn nhất của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Cải cách DNNN về cơ bản tập trung vào hai nội dụng chủ 
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yếu: (1) giảm quy mô khu vực DNNN thông qua cổ phần hóa; và (2) cải cách thể chế nhằm nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các DNNN. Cách tiếp cận tiệm tiến trong cải cách DNNN đã thành công khi giảm mạnh 
số lượng DNNN trong nền kinh tế, từ trên 12 nghìn doanh nghiệp trước khi Đổi mới xuống 
còn 3.048 DNNN năm 2014, bằng 1,2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh 
tế.12 Tuy nhiên, việc giải phóng các nguồn lực do DNNN nắm giữ đã không diễn ra với nhịp 
độ tương tự. Năm 2015, chỉ tính riêng 652 doanh nghiệp 100% thuộc sở hữu Nhà nước (tương 
đương 0,12% doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế) đã nắm giữ tổng tài sản tương 
đương 73% GDP quốc gia, tổng dư nợ bằng 30% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, nợ 
nước ngoài tương đương 10,3% GDP, trong đó 63% là từ vay lại nguồn vốn ODA của Chính 
phủ và vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh và đang sử dụng khoảng 70% diện tích đất 
kinh doanh quốc gia13.

Hình 1.17: Quy mô DNNN thuộc Chính phủ trung ương ở một số nước trên thế giới
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  Nguồn: Tính toán từ báo cáo của Bộ Tài chính (2016), Leutert (2016) và OECD (2011)

* Số liệu của Việt Nam và Trung Quốc năm 2015, các nước OECD năm 2009

  Sự tồn tại của DNNN là một nhu cầu tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào vấn đề ý 
thức hệ hay chế độ chính trị. Sự tồn tại khách quan của DNNN được lý giải bởi các lý thuyết 
về thất bại thị trường, chủ yếu tập trung vào bốn nhóm vấn đề lớn: độc quyền tự nhiên, hàng 
hóa công, hàng hóa khuyến dụng, và ngoại ứng. Vì vậy, ngay cả những nước thuộc nhóm phát 
triển nhất trên thế giới như nhóm nước thuộc OECD hiện vẫn đang sở hữu hơn 2.000 DNNN, 
sử dụng hơn 4 triệu lao động, quy mô tài sản 1.400 tỷ USD, đóng góp 15% GDP (Hình 1.17). 
Số liệu thống kê này chưa bao gồm khu vực DNNN quy mô tương đối lớn chưa được công bố 
ở Mỹ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ước tính của OECD, nếu cộng cả khu vực DNNN tại Mỹ, 
Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ, quy mô tài sản sẽ khoảng 1.900 tỷ USD, sử dụng hơn 6 triệu lao động14. Tuy 
nhiên, quy mô khu vực DNNN ở Việt Nam hiện nay vẫn đang lớn hơn quá nhiều so với quy mô 
cần thiết để giải quyết các vấn đề thất bại thị trường cũng như khả năng quản lý, giám sát hiệu 
quả của Nhà nước; hơn thế còn đang chiếm dụng nguồn lực quá lớn không phải nhờ sự phân bổ 
theo tín hiệu thị trường, do đó đã bóp méo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, chèn 
lấn sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, dẫn tới giảm năng suất và tăng trưởng chung của 
nền kinh tế. Các phân tích ở các chương tiếp theo sẽ góp phần làm rõ nhận định này cũng như 
chỉ rõ những cản trở lớn nhất trong các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của khu vực kinh tế 
tư nhân hiện nay mà Việt Nam cần phải nhanh chóng gỡ bỏ để có thể tăng tốc phát triển trong 
những năm tới. 
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1.3. Phương pháp nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu tập trung vào việc xác định các điểm nghẽn (trong ngắn hạn, trung hạn 
và dài hạn) đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân từ đó đưa ra các kết luận và một 
số kiến nghị chính sách nhằm xóa bỏ các điểm nghẽn giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển và 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chẩn đoán tăng trưởng do các 
giáo sư Ricardo Hausmann, Dani Rodrik và Andres Velasco đề xuất năm 2005. Phương pháp 
này đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới (gọi tắt là phương pháp HRV). Nghiên cứu tập 
trung vào phân tích và so sánh với các quốc gia có vị trí địa lý tương đồng, ở giai đoạn phát triển 
tương tự Việt Nam hoặc những quốc gia có cơ cấu sản xuất, xuất khẩu gần giống Việt Nam, bao 
gồm: Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore (nhóm ASEAN-5); Trung Quốc, 
Ấn Độ; nhóm các nước thu nhập trung bình thấp; nhóm các nước thu nhập trung bình cao; và 
Hàn Quốc, Nhật Bản. Khoảng thời gian được lựa chọn nghiên cứu là giai đoạn 2000-2015 nhằm 
đưa ra các khuyến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp và nền kinh tế cho giai đoạn 2016-2020. Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố 
chính ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân bao gồm: Tiếp cận tài chính, vốn 
nhân lực, tiếp cận đất đai, kết cấu hạ tầng, rủi ro vĩ mô, rủi ro thể chế vi mô (thuế, lao động, cấp 
phép kinh doanh), thất bại thị trường, thực thi hợp đồng, và bộ máy hành chính.

Phương pháp HRV bao gồm 4 kiểm định nhằm xác định ra đâu là điểm nghẽn đối với đầu 
tư và tăng trưởng của DNTN, cụ thể như sau: 

1.3.1. Kiểm định thứ nhất: Giá kinh tế (shadow price) của yếu tố rào cản có 
cao không?

Đây là kiểm định cơ bản nhằm xác định các điểm nghẽn của tăng trưởng. Kiểm định này xác 
định mức độ mà rào cản có thể là điểm nghẽn thông qua giá kinh tế hay còn gọi là giá bóng 
(shadow price). Giá kinh tế được xác định là sự thay đổi chi phí khi tăng thêm một đơn vị đầu 
vào. Giá kinh tế cao sẽ chỉ ra việc dỡ bỏ rào cản sẽ có tác động lớn đến tăng trưởng. Giá kinh tế 
cao được thể hiện thông qua số lượng cung khan hiếm so với cầu và giá kinh tế rất cao. Ví dụ 
khi chúng ta xem xét đến tiếp cận tín dụng có phải là điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế 
của khu vực tư nhân ở Việt Nam hay không, chúng ta sẽ xem xét lãi suất thực của Việt Nam so 
với các nước có điều kiện kinh tế, xã hội và địa lý tương đồng. Nếu lãi suất thực (bao gồm cả 
chi phí chính thức và phi chính thức) của Việt Nam cao hơn và tỷ lệ các DNTN của Việt Nam 
tiếp cận được với tín dụng thấp hơn mức trung bình của các quốc gia so sánh thì chúng ta có thể 
kết luận là tiếp cận tín dụng là một trong những điểm nghẽn đối với tăng trưởng của khu vực 
kinh tế tư nhân ở Việt Nam.

1.3.2. Kiểm định thứ hai: Thay đổi rào cản có dẫn đến sự thay đổi lớn của 
mục tiêu hay không? Việc thay đổi giá (chi phí) của yếu tố rào cản có dẫn đến 
sự thay đổi trong đầu tư và tăng trưởng doanh nghiệp hay không? 

Nếu như điểm nghẽn được phá vỡ thì nó có tác động mạnh đến sự tăng trưởng của khu vực 
kinh tế tư nhân hay không? Trong khuôn khổ của phương pháp chẩn đoán tăng trưởng, nếu như 
điểm nghẽn được dỡ bỏ, nó sẽ giúp làm khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng, tăng đầu tư, tạo 
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ra nhiều việc làm và nhiều tác động tích cực khác. Ngược lại, nếu nó không có tác động nhiều 
thì không được coi là điểm nghẽn. Trong ví dụ trên, nếu tiếp cận tài chính là một điểm nghẽn 
thì khi chúng ta giảm lãi suất thực và tăng tiếp cận tài chính của khu vực kinh tế tư nhân thì kết 
quả phải thấy rõ khu vực kinh tế tư nhân có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn thông qua các chỉ số 
như doanh thu, mở rộng sản xuất, tăng đầu tư và tạo được nhiều việc làm hơn. Nếu không thấy 
các tác động này thì rào cản về tiếp cận tài chính không được coi là một điểm nghẽn của tăng 
trưởng khu vực kinh tế tư nhân.

1.3.3. Kiểm định thứ ba: Liệu có hay không sự tồn tại của những giải pháp 
thay thế khác nhau mà doanh nghiệp đang lựa chọn để vượt qua rào cản?

Khu vực kinh tế tư nhân nhận thức rất rõ các rào cản đối với sự phát triển của mình và họ sẽ có 
các cách khác nhau đối phó với các rào cản này. Ví dụ nếu như các quy định về lao động là một 
rào cản thì khu vực kinh tế tư nhân sẽ sử dụng nhiều lao động phi chính thức hơn hoặc sẽ đầu tư 
vào khoa học công nghệ và máy móc nhiều hơn để thay thế lao động. Nếu điện là một rào cản 
thì doanh nghiệp sẽ đầu tư vào hệ thống máy phát điện nhằm chủ động đối phó với tình trạng 
mất điện của điện lưới quốc gia. Bằng việc đo lường các động thái và hành vi khác nhau của 
khu vực kinh tế tư nhân, chúng ta sẽ xác định được liệu yếu tố chúng ta cho rằng là điểm nghẽn 
có thực sự có giải pháp thay thế hay không?

1.3.4. Kiểm định thứ tư: Nếu yếu tố đang xem xét là điểm nghẽn thì ít thấy sự 
hiện diện của các doanh nghiệp thâm dụng yếu tố rào cản, ngược lại, phổ biến 
các doanh nghiệp không phụ thuộc vào yếu tố rào cản (Hà Mã và Lạc Đà)

Kiểm định này xem xét xem số doanh nghiệp sử dụng yếu tố đó có nhiều không so với các 
doanh nghiệp không ở trong điều kiện đó. Kiểm định này sẽ xem xét các doanh nghiệp khu vực 
kinh tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam xem doanh nghiệp ở ngành nào đang phát triển tốt 
và ngành nào đang kém phát triển. Liên kết yếu tố mà chúng ta xem xét với sự phát triển của 
doanh nghiệp để củng cố bằng chứng về điểm nghẽn. Ở ví dụ trên, nếu các doanh nghiệp thâm 
dụng vốn có số doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với các doanh nghiệp ít thâm 
dụng vốn thì có thể khẳng định rằng tiếp cận vốn là một điểm nghẽn của tăng trưởng đối với 
các ngành kinh tế thâm dụng vốn.

Trong nghiên cứu này, chín (09) yếu tố từ lâu đã được nhận định là rào cản đối với tăng 
trưởng kinh tế ở Việt Nam sẽ được kiểm định bằng phương pháp HRV theo đồ thị dưới đây. 
Các chương tiếp theo sẽ thể hiện rõ các nội dung phân tích và kiểm định đối với từng yếu 
tố này. Tuy nhiên, do một số nội dung không thể có được nguồn số liệu phù hợp nên không 
làm đủ cả 4 kiểm định nêu trên mà chỉ lựa chọn những nội dung có nguồn thông tin sẵn có 
và đáng tin cậy.
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Chẩn đoán tăng trưởng
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1999-2006 2007-2012 2012 2013 2014

Trung Quốc 4,4 2,7 0,4 0,1 -0,1

Indonesia 0,3 1,3 1,5 0,2 1

Malaysia 2,1 0,5 1,5 -0,9 0,8

Philippines 1,4 1,2 2,9 3 1,5

Singapore 3 0,6 -1,6 0,1 -0,9
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sang đa thành phần, trong đó lấy khu vực tư nhân làm động lực phát triển; (iii) từ một nền kinh tế vận hành khép 
kín sang mở cửa, hội nhập toàn diện; (iv) từ quản lý tập trung sang phân cấp, phân quyền. (Chương 1 - Ba mươi 
năm Đổi mới và Khát vọng Việt Nam).
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vn/pages/kinh-doanh/2016-10-24/tong-tai-san-doanh-nghiep-nha-nuoc-dat-hon-3-trieu-ty-dong-37132.aspx
14 OECD. 2011. OECD corporate governance working papers, No.5, trang 6.





Tóm tắt

Tiếp cận tài chính được hiểu là khả năng một tổ chức, hộ gia đình hay người dân có khả năng 
tiếp cận được các sản phẩm-dịch vụ tài chính với thời gian và chi phí hợp lý. Xét về góc độ thị 
trường, đó là khả năng người có nhu cầu có khả năng tiếp cận thị trường ngân hàng (tiền tệ), thị 
trường vốn (cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh) và thị trường bảo hiểm để có được sản phẩm-dịch 
vụ mong muốn.

Tại Việt Nam, tiếp cận tài chính đối với doanh nghiệp nói chung và DNTN nói riêng đã có 
nhiều cải thiện, được WB ghi nhận trong Báo cáo môi trường kinh doanh năm 20171. Tuy nhiên, 
theo khảo sát năm 2015 của VCCI, khó khăn lớn nhất của DNTN hiện nay là vẫn khả năng tiếp 
cận được nguồn vốn.

Bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng, trong đó chủ yếu khai thác 
thông tin từ các báo cáo, khảo sát về kinh tế, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước và sử dụng 
phương pháp HRV, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đánh giá thực trạng tiếp cận tài chính của các 
DNTN. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiếp cận tài chính thực sự là một điểm nghẽn đối với 
sự phát triển của khu vực DNTN. Theo đó, nhóm nghiên cứu cũng đã chỉ ra 10 nguyên nhân 
chính khiến cho tiếp cận tài chính của DNTN khó khăn. Trên cơ sở những nguyên nhân đó, 
cùng với quá trình làm việc, khảo sát; nhóm nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm 
cải thiện mạnh mẽ khả năng tiếp cận tài chính đối với khu vực doanh nghiệp quan trọng này; 
qua đó, góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh 
của nền kinh tế cũng như DNTN; và cuối cùng là đóng góp thực hiện thành công các mục tiêu 
phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

2.1. Bối cảnh

2.1.1 Tổng quan thị trường tài chính Việt Nam

Sau 30 năm nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, 
nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 đến nay, thị trường tài chính Việt Nam cơ 
bản được hình thành và phát triển nhanh. Từ chỗ chỉ có 2 NHTM và 1 công ty bảo hiểm trước 
năm 1988; hệ thống tài chính Việt Nam đến cuối tháng 6 năm 2016 gồm 96 NHTM (gồm cả 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài), 1.100 định chế tài chính phi ngân hàng, 160 tổ chức kinh 
doanh chứng khoán, 61 doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, hệ thống tài chính đã có những thay 
đổi cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ở các khu vực: (i) ngân hàng và các định chế tài chính phi 
ngân hàng; (ii) Thị trường chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu); và (iii) Thị trường bảo hiểm. 
Tuy nhiên, quy mô thị trường vẫn còn nhỏ so với khu vực, hiệu quả chưa cao, chưa bền vững 
và phát triển chưa đồng đều.

CHƯƠNG 

2 

TIẾP CẬN TÀI CHÍNH
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Quy mô, cấu trúc và độ sâu của thị trường tài chính Việt Nam

Quy mô thị trường tài chính2 Việt Nam cuối năm 2014 bằng khoảng 156% GDP (cuối năm 
2015, nếu tính gộp cả tổng tài sản các định chế tài chính phi ngân hàng và theo số liệu của WB 
và UBCK; thì qui mô hệ thống tài chính Việt Nam bằng khoảng 220% GDP). Theo đó, qui mô 
thị trường tài chính Việt Nam (số liệu năm 2014) tương đương quy mô thị trường tài chính của 
Philippines, Ấn Độ, nhưng còn nhỏ hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực (bình 
quân của ASEAN-5 là khoảng 271,74% GDP) (Hình 2.1). 

Hình 2.1: Quy mô thị trường tài chính năm 2014 
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Tuy nhiên, khi so sánh với các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người trên thế 
giới, quy mô thị trường tài chính Việt Nam so với GDP ở vị trí tương đối cao (Hình 2.2a,b).

Hình 2.2a: Quy mô thị trường tài chính 
so với GDP bình quân đầu người năm 2014 
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Hình 2.2b: Quy mô thị trường tài chính 
so với GDP bình quân đầu người năm 2014 
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu từ WB, NHNN.

Thị trường tài chính hiện nay do hệ thống ngân hàng chi phối. Khu vực ngân hàng 
được xem là chủ đạo trong hệ thống tài chính, là kênh huy động vốn chủ yếu góp phần vào 
mức tăng trưởng đầu tư toàn xã hội và tăng trưởng kinh tế. Hệ thống các TCTD tính đến cuối 
tháng 6/2016 bao gồm: 7 NHTM có Nhà nước là chủ sở hữu chính (chưa bao gồm cả Ngân 
hàng HTX), 2 ngân hàng chính sách (Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển), 
28 NHTM cổ phần, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 3 ngân hàng liên doanh, 50 chi nhánh 
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ngân hàng nước ngoài và 50 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài, khoảng 1.100 quỹ tín 
dụng (thành viên Ngân hàng HTX), 16 công ty tài chính, 11 công ty cho thuê tài chính (Bảng 
2.1). Cũng tính đến cuối tháng 6/2016, tổng tài sản của các TCTD đạt trên 7,87 triệu tỷ đồng 
(khoảng 352 tỷ USD) - chiếm tới 75,2% tổng tài sản của hệ thống tài chính-tiền tệ quốc gia, 
trong khi chỉ số này trung bình ở các nước ASEAN là 42%.

Bảng 2.1: Cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam (cuối tháng 6/2016)

Các định chế tài chính
Tỷ trọng  trong tổng 
tài sản HT tài chính

Cơ quan  
quản lý

Ngân hàng và Phi Ngân hàng (Tổng tài sản)

 y 7 NHTM nhà nước là chủ sở hữu chính; Ngân 
hàng HTX

 y 2 NH chính sách/ NH phát triển
 y 28 NHTM cổ phần
 y 7 NH 100% vốn nước ngoài và 3 ngân hàng liên 

doanh
 y 50 chi nhánh NH nước ngoài và 50 văn phòng 

đại diện
 y 1.100 quỹ tín dụng (thành viên Ngân hàng HTX)
 y 16 công ty tài chính; 11 công ty cho thuê tài chính

75,2% Ngân hàng 
Nhà nước 

Trái phiếu (Chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng) 
– giá trị vốn hoá (590 mã niêm yết)

9,3%

Bảo hiểm: 61 công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm 
(doanh thu phí tính theo năm)

1,8 % Bộ Tài chính

Chứng khoán (giá trị vốn hóa cổ phiểu niêm yết)

 y 81 công ty chứng khoán, 43 công ty quản lý quỹ, 
28 quỹ đầu tư

 y 8 ngân hàng lưu ký 
 y 690 công ty được niêm yết trên 2 sàn chứng khoán

13,7% UB Chứng 
khoán

Khác

 y Hệ thống tài chính không chính thức
n.a.

Quản lý 
chưa đầy đủ

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu từ NHNN, UBCK, Bộ Tài chính, ADB.

Thị trường cổ phiếu Việt Nam mới hình thành và phát triển hơn 16 năm qua với giá trị 
vốn hóa của thị trường tính đến cuối năm 2015 là khoảng 1,5 triệu tỷ đồng (khoảng 68 tỷ 
USD), tương đương 34% GDP, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân 120% GDP của các nước 
ASEAN-5, và cũng thấp hơn so với tỷ lệ bình quân 40% của các nước thu nhập trung bình thấp 
(Hình 2.3).3 Tính đến cuối tháng 6/2016, thị trường cổ phiếu Việt Nam có 2 sàn giao dịch chứng 
khoán với 690 công ty niêm yết, 81 công ty chứng khoán, 43 công ty quản lý quỹ, 28 quỹ đầu 
tư và 2 quỹ hoán đổi danh mục (ETF); số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt 1,62 triệu, trong đó số 
lượng tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là 18.723. Tổng số vốn huy động qua thị trường cổ phiếu 
năm 2016 đạt 340.000 tỷ đồng, tăng 420% so với năm 2011. 
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Quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam còn khiêm tốn so với các nước trong khu 
vực. Thị trường trái phiếu Việt Nam mặc dù đã phát triển khá nhanh, nhưng thiếu bền vững 
do trái phiếu Chính phủ chi phối thị trường. Tính đến cuối năm 2015, thị trường trái 
phiếu Việt Nam có giá trị vốn hóa tương đương 22,24% GDP (trong đó, giá trị vốn hóa trái 
phiếu Chính phủ tương đương 21,53% GDP), khá nhỏ bé khi so với ASEAN-5 (61% GDP); 
trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường trái phiếu Indonesia chỉ tương đương 16,2% GDP, 
nhưng giá trị tuyệt đối là 144 tỷ USD, gấp hơn 3,6 lần Việt Nam (khoảng 39,5 tỷ USD). Trái 
phiếu doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu phát hành qua kênh riêng lẻ và có quy mô rất 
nhỏ, khoảng 0,71% GDP so với mức 21,7% GDP của ASEAN-5. Thành viên tham gia thị 
trường trái phiếu chủ yếu gồm các NHTM với vai trò là nhà đầu tư chính, với tỷ lệ nắm 
giữ trái phiếu Chính phủ chiếm trên 80% năm 2015. Nhìn vào cơ cấu đó có thể thấy Việt Nam 
chưa có nhà tạo lập thị trường và cơ cấu nhà đầu tư chưa đa dạng, chưa thực sự tham gia tích 
cực vào thị trường trái phiếu.

Hình 2.3: Quy mô giá trị vốn hóa thị trường 
chứng khoán năm 2015

Hình 2.4: Quy mô giá trị vốn hóa thị trường 
trái phiếu năm 2015
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Nguồn: WB, NHNN, UBCK, ADB

Thị trường bảo hiểm mặc dù tăng trưởng cao, ổn định (trong giai đoạn 2006-2015, mức 
tăng trưởng doanh thu phí bình quân đạt 16%/năm, với doanh thu phí từ 14.860 tỷ đồng năm 
2006 lên 84.375 tỷ đồng năm 2015 (trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 
bình quân 24,6%/năm và bảo hiểm phi nhân thọ tăng bình quân 11,7%/năm), nhưng quy mô 
vẫn còn rất khiêm tốn. Doanh thu phí bảo hiểm cuối năm 2015 của Việt Nam mới chỉ đạt 
mức 1,8% GDP, thấp hơn so với mức trung bình của khối ASEAN-5 (3,83% GDP), châu 
Á (5,37% GDP) và thế giới (6,3% GDP), tuy nhiên cao hơn so với mức bình quân của các 
nước có thu nhập trung bình thấp (1,22%) (Hình 2.5). Hiện nay có 61 doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm, gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 1 chi nhánh doanh nghiệp phi 
nhân thọ nước ngoài, 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 12 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 
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Hình 2.5: Doanh thu phí bảo hiểm năm 2014 

2,85 2,87
1,5

9,3

12,44

4,3
1,73 1,8

6,06 5,54
3,83

1,22

8
6
4
2
0

10
12
14

D
oa

nh
 th

u 
ph

í 
bả

o 
hi
ểm

/G
D

P 
(%

)

Nguồn: WB (số liệu của Việt Nam là cuối năm 2015).

Độ sâu thị trường tài chính của Việt Nam chủ yếu đến từ kênh tín dụng ngân hàng. 
Theo đó, tỷ lệ tín dụng nội địa trên GDP đã tăng mạnh từ mức 54% GDP năm 2004 lên 112% 
GDP năm 2015, cao hơn so với các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người (47,3% 
GDP, Hình 2.6 và 2.7). Tuy nhiên, so với khu vực ASEAN-5, độ sâu tài chính của Việt Nam 
chỉ cao hơn Philippines (với tỷ lệ tín dụng nội địa tương đương 42% GDP), Indonesia (39% 
GDP), thấp hơn nhiều so với Thái Lan (151% GDP), Malaysia (125% GDP) và Singapore 
(130% GDP).

Hình 2.6: Dư nợ tín dụng dành cho 
khu vực tư nhân năm 2015

Hình 2.7: Độ sâu tín dụng tương quan với thu 
nhập bình quân đầu người năm 2014
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Quy mô đầu tư của Việt Nam bằng khoảng 27,68% GDP năm 2015, nhỏ hơn so với quy 
mô tiết kiệm (khoảng 28,47% GDP). So với các nước thu nhập trung bình thấp, quy mô đầu tư 
của Việt Nam khá tương đồng nhưng quy mô tiết kiệm thì lại cao hơn. Tuy nhiên, quy mô đầu 
tư so với GDP của Việt Nam cao hơn so với khu vực ASEAN-5 (26,2% GDP), nhưng quy mô 
tiết kiệm lại nhỏ hơn khối này (33,5% GDP) (Hình 2.8). Điều này cho thấy nhu cầu vốn đầu tư 
của Việt Nam lớn hơn, và tạo sức ép lên nợ công và NSNN. 
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Hình 2.8: Đầu tư và tiết kiệm năm 2015
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Nguồn: WB (số liệu Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước thu nhập TB thấp là năm 2014)

Tín dụng chính sách cũng được xác định là kênh phân bổ nguồn vốn quan trọng của nền 
kinh tế. Theo đó, tín dụng chính sách của Việt Nam chủ yếu được cung cấp bởi 2 ngân hàng (Ngân 
hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam), chiếm khoảng 8% tổng dư nợ của 
nền kinh tế năm 2015. Bên cạnh đó, còn có những khoản tín dụng chính sách được thực hiện bởi 
các TCTD khác, thể hiện dưới dạng các gói tín dụng hỗ trợ như: (i) cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên 
(nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; DNNVV; và doanh nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao) với mức lãi suất trần được áp dụng; (ii) gói 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở (từ 
tháng 6/2013 đến hết năm 2016); (iii) gói cho vay phát triển thủy sản (theo Nghị định số 67/2014/
NĐ-CP); một số gói tín dụng nhỏ khác như cho vay thu mua cà phê, thóc gạo, cho vay thí điểm 
phục vụ phát triển nông nghiệp, v.v... Về nguồn vốn, do hệ thống tiết kiệm bưu điện tại Việt Nam 
chưa phát triển, nên nguồn vốn chính cho hoạt động tín dụng chính sách cũng chưa nhiều; chủ 
yếu là từ: (i) NSNN thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ hoặc bố trí nguồn ngân sách 
khác; (ii) nguồn tái cấp vốn từ NHNN; (iii) nguồn vốn ODA; và (iv) các nguồn vốn khác (như 
các chương trình tài chính vi mô của một số tổ chức quốc tế), v.v... Tín dụng chính sách một mặt 
hỗ trợ giải quyết một số chương trình, mục tiêu kinh tế-xã hội như xóa đói giảm nghèo, tăng khả 
năng tiếp cận sản phẩm-dịch vụ (nhất là về giáo dục, y tế, an sinh, v.v...) của người dân, sinh viên 
nghèo, góp phần phát triển cân bằng hơn, v.v... Tuy nhiên, do chưa được quản lý-giám sát tốt, nên 
tín dụng chính sách chưa thực sự hiệu quả (chi tiết xem Mục 2.4).

Hệ thống tài chính không chính thức chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tài chính không 
chính thức tại Việt Nam xuất phát từ các nguồn vốn như vay mượn từ gia đình, bà con, bạn 
bè, tín dụng đen, họ (hụi, phường), vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp, cửa hàng cầm đồ…v.v. 
Nghiên cứu của CIEM (2014) cho thấy cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của các DNNVV năm 
2014 có sự chuyển biến với 34,5% là vốn chủ sở hữu, 51,8% là vay ngân hàng và các nguồn tín 
dụng chính thức, 13,7% vay từ nguồn tín dụng phi chính thức. 

Ngoài ra, tài chính vi mô đến từ nguồn chính thức, bán chính thức và không chính 
thức. Nhóm chính thức gồm NHTM, Ngân hàng Chính xách Xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và 
một số tổ chức tài chính vi mô (như Quỹ Tình thương, M7, Thanh Hóa, v.v...). Nhóm bán chính 
thức bao gồm các chương trình tài chính vi mô của các dự án phát triển quốc gia, quỹ xã hội 
hoặc nhóm tương hỗ của các tổ chức đoàn thể, các NGO có hoạt động tài chính vi mô. Nhóm 
phi chính thức tồn tại chủ yếu dưới dạng “hụi, họ” ở cả thành thị và nông thôn với độ rủi ro lớn.

Sự phát triển của tài chính vi mô tại Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế như hoạt động 
còn mang tính tự phát, hành lang pháp lý còn nhiều “khoảng trống”, chưa cập nhật (hiện nay 
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chủ yếu căn cứ vào Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 08/3/2005 của Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam và Quyết định số 2195/QĐ-TTg 
ngày 06/12/2011 về việc “Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại 
Việt Nam đến năm 2020”). Theo đó, quy mô hoạt động tài chính vi mô còn hạn chế (chỉ chiếm 
3,25% tổng tài sản hệ thống tài chính), sản phẩm-dịch vụ nghèo nàn với chất lượng dịch vụ 
thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro do cơ sở pháp lý không đầy đủ. Theo ADB, tính đến cuối năm 2014, 
tổng số khách hàng vay vi mô tại Việt Nam khoảng 10,42 triệu người, tổng số khách hàng gửi 
tiền vi mô là 10,06 triệu người, dư nợ tín dụng vi mô là 9,2 tỷ USD, số dư tiền gửi là 3,2 tỷ USD; 
trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội chiếm thị phần lớn nhất (66% dư nợ tín dụng, 66,2% 
tổng khách hàng vay), tiếp đến là Ngân hàng HTX và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (16% 
tổng dư nợ tín dụng, 57% tổng dư tiền gửi vi mô); và thứ ba là Ngân hàng NN&PTNN (14,3% 
thị phần tín dụng vi mô).

Nguồn tài chính bất động sản chủ yếu gồm vốn tín dụng ngân hàng, vốn góp của người 
mua, vốn tự có của chủ đầu tư và vốn FDI; trong đó, chủ yếu vẫn là vốn tín dụng ngân hàng 
(chiếm khoảng 70%). Gần đây vốn FDI cũng đã đổ vào bất động sản nhiều hơn, nhưng chủ yếu 
tìm đến các dự án khu đô thị lớn, hướng tới đối tượng có thu nhập cao (dự tính năm 2016, vốn 
FDI đăng ký mới và bổ sung trong lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 1,7 tỷ USD, chiếm khoảng 
7% tổng vốn FDI đăng ký mới và bổ sung trong năm). Gần đây, tín dụng lĩnh vực bất động sản 
tăng với tốc độ khá nhanh, tăng bình quân khoảng 16,5%/năm trong giai đoạn 2012-2016. Theo 
NHNN, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tính đến hết năm 2016 vào khoảng 435.000 tỷ 
đồng (chiếm khoảng 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế). 

Hoạt động quản lý và giám sát hệ thống tài chính có cải tiến nhưng còn nhiều bất cập. 
Tại Việt Nam, việc quản lý, giám sát hệ thống tài chính được đặc trưng bởi cấu trúc phân tán, 
theo chuyên ngành với mỗi lĩnh vực của thị trường có hệ thống luật pháp riêng điều chỉnh và 
cơ quan quản lý, giám sát riêng biệt. Theo đó, NHNN và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam giám sát 
các hoạt động tiền tệ, ngân hàng và định chế tài chính phi ngân hàng; Bộ Tài chính (thông qua 
Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm) quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo 
hiểm; UBCK quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, các công ty 
chứng khoán, công ty niêm yết (Hình 2.9).

Hình 2.9: Cấu trúc quản lý và giám sát tài chính tại Việt Nam
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Phương thức quản lý-giám sát theo chuyên ngành như nêu trên có được một số ưu điểm 
như: (i) có sự chuyên môn hóa nên các cơ quan giám sát nắm bắt rõ về hoạt động của đối 
tượng chịu giám sát; (ii) bảo đảm giám sát được các định chế tài chính một cách chặt chẽ, 
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thường xuyên; và (iii) cơ sở dữ liệu, khung pháp lý cho hoạt động giám sát được tổ chức, 
quản lý nhất quán.

Tuy nhiên, cơ chế này cũng thể hiện một số nhược điểm: (i) chưa có cơ quan giám sát tài 
chính vĩ mô có đủ thẩm quyền để cảnh báo, ngăn ngừa và xử lý hữu hiệu các loại rủi ro hệ thống 
tài chính quốc gia. Hiện nay Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia chỉ là cơ quan tham mưu, tư 
vấn cho Thủ tướng Chính phủ, không có chức năng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 
có tính chất bắt buộc đối với các định chế tài chính; (ii) thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng; (iii) vai trò của Bảo hiểm tiền gửi rất mờ nhạt (chủ yếu là giám sát, kiểm tra an toàn 
của những thành viên tham gia bảo hiểm tiền gửi để có thể can thiệp, ngăn ngừa những khủng 
hoảng có thể dẫn đến đổ vỡ của hệ thống ngân hàng). Tuy nhiên, chưa có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa Bảo hiểm tiền gửi với Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng; (iv) chưa có cơ chế quản lý 
và giám sát các tập đoàn tài chính và bán chéo sản phẩm (ví dụ, cho vay chứng khoán, liên kết 
ngân hàng-bảo hiểm - bancassurance, tín thác đầu tư, v.v...).

2.1.2. Thực trạng tiếp cận tài chính của khu vực tư nhân

Kênh cung ứng vốn cho khu vực tư nhân bao gồm nguồn chính thức và phi chính thức. 
Nguồn chính thức chủ yếu gồm: (i) vốn Nhà nước (dạng tín dụng được Chính phủ bảo lãnh hoặc 
vốn ODA) - nguồn vốn này rất ít hoặc hầu như không có; nếu có, chủ yếu dưới dạng quỹ hỗ trợ 
doanh nghiệp, quỹ bảo lãnh); (ii) vốn tự có; (iii) vốn vay (từ các định chế tài chính hoặc từ thị 
trường vốn bằng cách phát hành trái phiếu); và (iv) nguồn vốn khác như tín dụng nhà cung cấp, 
tín dụng thương mại, v.v... Nguồn vốn phi chính thức chủ yếu vay từ gia đình, bạn bè, người 
thân, “hụi, họ”, và tín dụng đen.

Nguồn vốn đầu tư cho khu vực kinh tế ngoài Nhà nước (hộ gia đình, cá thể và DNTN) 
có thể đến từ các nguồn vốn nêu trên; và tỷ trọng trong cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 
tăng mạnh trong giai đoạn 2001-2010 (từ 22,6% lên 36%), nhưng hầu như không tăng trong giai 
đoạn 2011-2015 (khoảng 38,5% tổng vốn đầu tư xã hội) (Hình 2.10).

Hình 2.10: Cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo năm và giá hiện hành 
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Nguồn: TCTK.

Trong các nguồn vốn cho khu vực kinh tế ngoài Nhà nước nêu trên, chủ yếu vẫn là nguồn 
tín dụng ngân hàng (tổng tài sản hệ thống các TCTD chiếm đến 75,2% tổng tài sản hệ thống 
tài chính và vốn tín dụng ngân hàng tương đương 112% GDP năm 2015 - Bảng 2.1 và Hình 
2.6). Tuy nhiên, tỷ trọng tín dụng dành cho DNTN liên tục giảm đều từ mức 60% tổng dư nợ 
năm 2011 xuống còn khoảng 51% năm 2015 và có thể chỉ ở mức 41% năm 2018 (Hình 2.11). 
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Hình 2.11: Vốn tín dụng dành cho DNTN và các thành phần kinh tế 
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Nguồn: NHNN và Ngân hàng Credit Suise.

Nguồn vốn tín dụng ngân hàng chủ yếu là bằng VND (chiếm đến 90% tổng dư nợ tín 
dụng đối với nền kinh tế); còn cho vay bằng ngoại tệ (chủ yếu USD) giảm mạnh theo lộ trình 
chống đô la hóa của NHNN, từ mức khoảng 18% năm 2011 xuống còn khoảng 10% tổng dư 
nợ năm 2016.

Kết quả nêu trên có vẻ chưa tương đồng với kết quả khảo sát về môi trường kinh doanh của 
WB trong những năm qua. Theo đó, tiếp cận tín dụng được coi là một điểm sáng, Việt Nam luôn 
nằm trong top 42 về tiếp cận tín dụng, với lý do chính là khả năng tiếp cận, bao phủ thông tin 
tín dụng rất tốt (7/8 điểm). Tuy nhiên, Việt Nam đã bị tụt hạng trong 3 năm (2012-2014); và mới 
tăng hạng trở lại trong khảo sát năm 2015 và 2016 (Hình 2.12); có thể một phần là do tác động 
chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ và nỗ lực của NHNN trong phát huy 
hiệu quả của Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) và ngày càng minh bạch hóa thông tin về tín 
dụng, bao gồm cả nợ xấu.

Hình 2.12: Thứ hạng về tiếp cận tín dụng của Việt Nam và khu vực
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Nguồn: Báo cáo môi trường kinh doanh (WB).

Với nguồn vốn từ thị trường cổ phiếu, theo UBCK, tổng giá trị vốn huy động qua thị 
trường cổ phiếu từ khi khai trương hoạt động (năm 2000) đến tháng 6 năm 2016 đã đạt gần 2 
triệu tỷ đồng (trong đó, giai đoạn 2010-2015, mức huy động vốn qua thị trường chứng khoán 
đã đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với giai đoạn 2005-2010) và huy động khoảng 15 tỷ 
USD vốn đầu tư gián tiếp. Mặc dù vậy, qui mô thị trường cổ phiếu của Việt Nam còn rất nhỏ 
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(tương đương 34% GDP cuối năm 2015, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân 120% GDP của 
các nước ASEAN-5, và cũng thấp hơn so với tỷ lệ bình quân 40% của các nước thu nhập trung 
bình thấp, Hình 2.3).

Với thị trường trái phiếu, như đã nêu tại Mục 2.1; thị trường trái phiếu doanh nghiệp 
Việt Nam bắt đầu hoạt động từ năm 2005, chủ yếu phát hành qua kênh riêng lẻ và có quy mô rất 
nhỏ, khoảng 0,71% GDP so với mức 21,7% GDP của ASEAN-5 (cuối năm 2015) (Hình 2.4). 
Trong nửa đầu năm 2016, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển sôi động hơn, với tổng 
dư nợ trái phiếu khoảng 1,7 tỷ USD, tương đương 0,9% GDP (Hình 2.13). 

Hình 2.13: Qui mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam (2005-6/2016)
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Nguồn: ADB

Kết quả các cuộc khảo sát doanh nghiệp gần đây cũng đã chỉ ra một số vấn đề. 
Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp của WB năm 2015 với mẫu gồm 996 doanh nghiệp 
Việt Nam, “Tiếp cận tài chính” là nhân tố cản trở kinh doanh lớn nhất, với 22% số doanh 
nghiệp Việt Nam lựa chọn yếu tố này, cao gấp đôi so với mức 11,3% doanh nghiệp khu vực 
Đông Á-Thái Bình Dương (Hình 2.14). Tuy nhiên, chỉ có 10,9% số doanh nghiệp được khảo 
sát cho rằng tiếp cận tài chính là “điểm nghẽn quan trọng” đối với hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp. Tỷ lệ này là thấp so với mức trung bình của khu vực Đông Á - Thái Bình 
Dương (12,2%) và mức trung bình tất cả các nước (25,7%). Kết quả này cho thấy ở Việt Nam, 
khi doanh nghiệp đang hoạt động thì tiếp cận tài chính vẫn còn là một vấn đề, nhưng mức độ 
nghiêm trọng được doanh nghiệp đánh giá nhẹ đi, có vẻ phù hợp với nhận định về tính lạc 
quan của người Việt Nam.

Tương tự, theo kết quả khảo sát 2.600 DNNVV thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
năm 2015 của CIEM, UNU-WIDER và Viện Nghiên cứu Lao động & Xã hội (công bố tháng 
11/2016) cho thấy, mặc dù chỉ số tiếp cận tín dụng được cải thiện đáng kể (với tỷ lệ doanh 
nghiệp phản ánh khó vay vốn giảm từ 45% năm 2011, xuống 30% năm 2013 và 24% năm 
2015), nhưng các doanh nghiệp vẫn cho rằng thiếu vốn và khó tiếp cận tài chính vẫn là trở ngại 
lớn nhất.
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Hình 2.14: Xếp hạng những nhân tố cản trở kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam
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Nguồn: Điều tra doanh nghiệp (WB) (2015).

Tới thời điểm này, ta có thể thấy khả năng tiếp cận tài chính của DNTN khá khó khăn. 
Liệu đây có phải là điểm nghẽn đối với sự phát triển của DNTN hay không? Đồng thời, khi 
đó, DNTN sẽ xoay sở như thế nào để tìm nguồn vốn thay thế? Những câu hỏi quan trọng này 
sẽ được giải đáp tại Mục 2.2 và 2.3.

2.2. Kiểm định 

2.2.1. Kiểm định 1: Giá kinh tế của tiếp cận tài chính có cao không?

Giá của tiếp cận tài chính là những chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để có được các dịch vụ tài 
chính, trong trường hợp này chủ yếu là sản phẩm tín dụng. Chi phí để có nguồn vốn tín dụng 
ngân hàng bao gồm chi phí chính thức (chủ yếu là chi phí trả lãi) và chi phí không chính thức 
(chi phí về thủ tục giấy tờ, phí quản lý, phí cam kết, lãi suất phạt khi vi phạm hợp đồng vay, chi 
phí khác, nếu có). Giả thuyết ban đầu là lãi suất cho vay thực và phí liên quan ở Việt Nam là 
cao. Để tìm câu trả lời, nhóm nghiên cứu xem xét cả vấn đề lãi suất thực, chi phí liên quan 
và méo mó thị trường.

Về vấn đề lãi suất thực, lãi suất cho vay thực bằng VND, sau khi giảm từ năm 2001-2004 
và biến động thất thường trong giai đoạn 2004-2011 (thậm chí có những năm âm khá lớn) đã 
bắt đầu tăng mạnh từ năm 2012, đạt mức 7,32% năm 2015 (Hình 2.15). Điều này chủ yếu là 
do, trong khi lạm phát giảm nhanh, lãi suất cho vay danh nghĩa cũng giảm theo, nhưng ở 
mức chậm hơn, dẫn đến lãi suất cho vay thực tăng lên.
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Hình 2.15: Lạm phát và lãi suất cho vay thực của Việt Nam 
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Nguồn: Chỉ số phát triển thế giới (WB).

(Lãi suất cho vay thực theo WB bằng lãi suất cho vay danh nghĩa được điều chỉnh theo chỉ số giảm 
phát GDP).

Tuy nhiên, nếu so sánh với các nước trong khu vực ASEAN-5, Trung Quốc, Ấn Độ và các 
nước thu nhập trung bình thấp thì có thể thấy lãi suất cho vay thực của Việt Nam ở mức trung 
bình. Trong giai đoạn 2012-2015, lãi suất cho vay thực bình quân của Việt Nam (4,95%/năm) 
cao hơn của Singapore, Trung Quốc, Philippines và Malaysia, nhưng thấp hơn so với Ấn Độ, 
Thái Lan, Indonesia và thấp hơn nhiều so với lãi suất bình quân của các nước có thu nhập trung 
bình thấp (Hình 2.16). Đồng thời, khi xem xét lãi suất cho vay thực trong tương quan với thu 
nhập bình quân đầu người thì lãi suất cho vay thực của Việt Nam cũng ở mức thấp so với nhiều 
nước (Hình 2.17).

Hình 2.16: Lãi suất cho vay thực của Việt Nam và các nước

Nguồn: Tính toán dựa trên Chỉ số phát triển thế giới (WB).
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Hình 2.17: Lãi suất cho vay thực trong tương quan với thu nhập bình quân đầu người 
của các nước (2011 - 2015)
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Nguồn: Tính toán dựa trên Chỉ số phát triển thế giới (WB).

Tuy nhiên, đó là lãi suất công bố. Trong thực tế, ở Việt Nam cũng như theo thông lệ các 
nước, bên cạnh chi phí lãi suất, còn nhiều chi phí liên quan khác cần được tính đến đối với 
một khoản vay của doanh nghiệp. Một số chi phí thường áp dụng là phí đồng tài trợ (nếu nhiều 
định chế tài chính cùng cho vay), phí trả nợ trước hạn, phí cam kết (phải trả trong trường hợp 
doanh nghiệp không giải ngân hết số tiền vay), phí tư vấn/thẩm định dự án, phí mượn hồ sơ tài 
sản thế chấp/cầm cố, v.v... Tùy theo thời điểm và tính chất của khoản vay, chi phí này có thể 
từ 0,2-0,4%/năm. Ngoài ra, nếu khoản nợ quá hạn, doanh nghiệp phải trả lãi suất nợ quá hạn 
tương ứng lên đến 120-150% lãi suất thông thường (điều này cơ bản là theo thông lệ quốc tế).

Với mức lãi suất cho vay thực trên, liệu các ngân hàng Việt Nam có được phần chênh lệch 
lãi suất ròng cao hơn? Thực tế, chênh lệch lãi suất ròng của các ngân hàng Việt Nam thấp hơn 
các nước ASEAN-5 và các nước có cùng mức thu nhập (Hình 2.18).

Hình 2.18: Chênh lệch lãi suất ròng của các NHTM 
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Nguồn: WB (Chênh lệch lãi suất (spread) = lãi suất cho vay – lãi suất tiền gửi).
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Tuy nhiên, lãi suất cho vay thực tế ở trên có thể chưa phản ánh đúng mức lãi suất 
mà các doanh nghiệp bình thường trong nền kinh tế phải chịu, do có những méo mó thị 
trường và chi phí không chính thức như được đề cập dưới đây.

Thứ nhất, về chính sách lãi suất, lãi suất ở Việt Nam chưa được tự do hóa hoàn toàn, mặc 
dù đã có nhiều thay đổi trong gần 30 năm qua. Từ chính sách lãi suất cố định (1988-1992), sang 
chính sách áp trần lãi suất cho vay và sàn lãi suất huy động (1993-2000), lãi suất cơ bản kèm 
theo biên độ dao động (2000-2002), lãi suất thỏa thuận (2002-2010) và bắt đầu từ 2011 là chính 
sách trần lãi suất huy động (sau Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011). Ngoài ra, với 
5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp-nông thôn, xuất khẩu, DNNVV, công nghiệp hỗ trợ, doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao), Chính phủ quy định thêm trần lãi suất cho vay (Thông tư 
số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 cho 4 lĩnh vực, sau đó bổ sung thêm đối tượng doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Thông tư số 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012). Cụ 
thể, theo Quyết định số 2173/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 thì lãi suất tối đa với tiền gửi VND 
không kỳ hạn hoặc kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm, có kỳ hạn từ 1-6 tháng là 5,5%/năm. Lãi 
suất cho vay trần áp dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên hiện nay là 7%năm, riêng Quỹ tín 
dụng và tổ chức tài chính vi mô được áp dụng trần lãi suất cho vay 8%/năm (theo Quyết định 
số 2174/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 của NHNN). Đến cuối tháng 6/2016, theo thống kê của 
NHNN, dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên của các NHTM đạt 886.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
khoảng 18% tổng dư nợ nền kinh tế.4 Bên cạnh đó, Việt Nam còn có một số gói tín dụng ưu 
đãi như đã đề cập tại Mục 2.1. Chính sách trần lãi suất có tác dụng định hướng, hỗ trợ tín dụng 
trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển, nhưng cũng khiến thị trường méo mó do lãi suất cho vay 
không phản ánh đúng mức độ rủi ro của khách hàng hay khoản vay. Ngoài ra, việc cấp bù 
lãi suất dưới dạng tái cấp vốn hoặc tái chiết khấu của NHNN làm tăng trách nhiệm ngân sách.

Thứ hai, vấn đề tín dụng chính sách, tín dụng chính sách như đã trình bày ở trên, được 
thực hiện chủ yếu qua Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Hiện 
nay, dư nợ cho vay của hai ngân hàng này chiếm khoảng 8% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Các 
khoản cho vay VND của hai ngân hàng này thường có lãi suất thấp hơn (bình quân từ 2,4%/
năm) so với lãi suất thị trường thông thường. 

Như vậy, với các doanh nghiệp thông thường không thuộc các lĩnh vực ưu tiên hoặc diện 
được sử dụng tín dụng chính sách thì lãi suất thực sẽ cao hơn nhiều. Ví dụ, lãi suất công bố 
của một NHTM lớn áp dụng từ tháng 6/2016 khi cho vay ngắn hạn VND đối với các doanh 
nghiệp bình thường là từ 8-10%/năm, cao hơn từ 1-3%/năm so với các khoản vay ưu đãi. Theo 
đó, mức lãi suất thực mà doanh nghiệp thông thường phải trả nằm ở nhóm cao so với các nước 
ASEAN-5, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước trong khối thu nhập trung bình thấp (xem thêm 
Hình 2.16).

Trường hợp doanh nghiệp vay nợ bằng ngoại tệ, (ở Việt Nam, chủ yếu vẫn giao dịch bằng 
USD), ngoài việc trả lãi suất vay, doanh nghiệp còn phải chịu thêm rủi ro do tỷ giá biến động 
mạnh, nhất là giai đoạn 2008-2011 (các Hình 2.19 và 2.20). Tuy nhiên, từ 2012 đến nay, tỷ giá 
đã ổn định hơn nhiều, chủ yếu là do NHNN sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, lạm 
phát được kiểm soát ở mức thấp, và nhất là từ khi NHNN áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm (neo 
VND với rổ tiền tệ gồm 8 ngoại tệ chính khác nhau) từ ngày 01/01/2016.
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Hình 2.19: Tỷ giá hối đoái bình quân quý VND/USD, 2001-Quý 2/2016
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Nguồn: Thống kê tài chính quốc tế (IMF).

Xem Hình 2.20, tỷ giá hối đoái VND so với USD trong giai đoạn 2006-2015 có vẻ ít biến 
động hơn so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, thực tế tỷ giá đã thay đổi khá nhiều. Từ 
đầu năm 2006 đến tháng 8/2015, VND đã giảm giá danh nghĩa so với USD khoảng 27%. Mức 
biến động này chỉ nhỏ hơn của Indonesia (-30%), Ấn Độ (-31%) và Trung Quốc (+30%). Trong 
bối cảnh doanh nghiệp dựa nhiều vào máy móc và nguyên liệu nhập khẩu thì giá trị nội tệ giảm 
cũng làm tăng đáng kể chi phí sản xuất.

Hình 2.20: Biến động tỷ giá hối đoái

Nguồn: Tổng hợp theo số liệu của Asia Regional Integration Centre (https://aric.adb.org).

Trường hợp doanh nghiệp vay vốn nước ngoài, nguồn vốn vay thương mại nước ngoài 
của doanh nghiệp Việt Nam chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng nguồn vốn vay của doanh 
nghiệp (khoảng 5% thời điểm 30/6/2016) và tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp lớn hoặc 
DNNN thường phải có bảo lãnh của Chính phủ. Lý do vay thương mại nước ngoài còn ít bao 
gồm: (i) lãi suất vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam còn cao, (ii) chịu rủi 
ro tỷ giá, (iii) hiểu biết của doanh nghiệp về thị trường tài chính quốc tế còn hạn chế, (iv) hệ số 
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tín nhiệm quốc gia thấp (thông thường ở mức BB theo xếp hạng của S&P đối với vay dài hạn); 
với hệ số tín nhiệm của doanh nghiệp tối đa bằng mức tín nhiệm quốc gia. Một số trường hợp, 
bên cho vay nước ngoài còn đòi hỏi những biện pháp đảm bảo tín dụng bổ sung như có bảo lãnh 
từ các tổ chức quốc tế uy tín (như trường hợp ADB bảo lãnh cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
vay 342 triệu USD từ các tổ chức nước ngoài năm 2009), hoặc Chính phủ Việt Nam đứng ra 
bảo lãnh (chủ yếu là DNNN, còn DNTN hầu như không được Chính phủ bảo lãnh). Mặt khác, 
với các DNTN, nếu vay được vốn nước ngoài thì lãi suất cũng cao hơn nhiều so với các DNNN 
được Chính phủ bảo lãnh vay.5

Bên cạnh chi phí tài chính (lãi, phí, chênh lệch tỷ giá), các chi phí phi tài chính hay chi 
phí cơ hội trong tiếp cận vốn khiến tổng chi phí kinh tế của việc tiếp cận vốn ở Việt Nam cao. 
Trong đó, đáng chú ý là sự phiền hà về thủ tục, luôn yêu cầu phải có tài sản thế chấp và tình 
trạng tham nhũng còn hiện hữu trong quan hệ tín dụng ở Việt Nam. 

Theo kết quả điều tra PCI 2015 của VCCI thì tùy theo quy mô doanh nghiệp là lớn hay 
nhỏ/siêu nhỏ mà có khoảng 82% đến 89% số doanh nghiệp đồng ý rằng họ không thể vay 
vốn ngân hàng nếu không có tài sản thế chấp; 32-59% doanh nghiệp cho rằng thủ tục vay vốn 
là phiền hà và 39%-64% số doanh nghiệp cho rằng việc “bồi dưỡng” cán bộ ngân hàng là phổ 
biến. Việc đòi hỏi tài sản thế chấp (thường là bất động sản) đôi khi chưa phù hợp, gây khó khăn 
lớn cho việc vay vốn, tăng thêm các chi phí giao dịch và nhiều khi khiến vốn của doanh nghiệp 
bị đọng lại trong những tài sản không sản xuất, không tạo lợi nhuận. Thủ tục vay vốn phiền hà 
chủ yếu làm tăng chi phí giao dịch vì thời gian, chi phí giấy tờ, đi lại… để có được một khoản 
vay sẽ tăng lên, còn chi phí “bồi dưỡng” cán bộ ngân hàng thực chất là chi phí cho tham nhũng. 
Tất cả những khoản chi phí này đều không được phản ánh trong lãi suất công bố của hệ thống 
tài chính nhưng lại ảnh hưởng đến chi phí thực của doanh nghiệp.

2.2.2. Kiểm định 2: Thay đổi trong tiếp cận tài chính có hỗ trợ tăng trưởng 
đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế không?

Về mặt lý thuyết, nếu một nút thắt được gỡ bỏ sẽ làm tăng giá trị của hàm mục tiêu. Trong mô 
hình chẩn đoán tăng trưởng, nếu tiếp cận tài chính là điểm nghẽn thì khi giải phóng được 
điểm nghẽn này sẽ thúc đẩy tăng trưởng đầu tư, tạo việc làm hay bất kỳ một mục tiêu 
chính sách nào đó (Hausmann, Klinger và Wagner, 2008).

Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng 
kinh tế. Theo Kunt và Levine (2008), đã có nhiều nghiên cứu về mặt lý thuyết và thực nghiệm 
cho thấy tác động trực tiếp của hệ thống tài chính lên tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Dựa trên 
các công trình nghiên cứu của Bagehot (1873), Schumpeter (1912), Gurley and Shaw (1955), 
Goldsmith (1969), và McKinnon (1973), nhiều nhà kinh tế học đã dùng các công cụ kinh tế 
lượng và các bộ số liệu khác nhau để nghiên cứu và đi đến hai kết luận quan trọng. Thứ nhất, 
các nước có hệ thống tài chính phát triển hơn có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn. Đặc biệt, 
những nước có (i) các NHTM tư nhân lớn rót vốn cho các công ty tư nhân và (ii) thị trường 
chứng khoán có tính thanh khoản cao sẽ có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn những nước có 
mức độ phát triển của các yếu tố này thấp hơn. Mức độ phát triển của hệ thống ngân hàng cũng 
có tác động cùng chiều đối với tăng trưởng kinh tế. Thứ hai, hệ thống tài chính hoạt động tốt sẽ 
làm giảm bớt hạn chế về nguồn tài chính từ bên ngoài, cũng là yếu tố ảnh hưởng mạnh tới khả 
năng mở rộng của doanh nghiệp và các ngành kinh doanh.

Tại khu vực ASEAN, tác giả T.M. Tuấn (2014) đã sử dụng dữ liệu 2000-2013 của 5 nước 
ASEAN (gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam) để đánh giá về quan 
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hệ giữa tín dụng với tăng trưởng kinh tế. Kết quả cho thấy khi tín dụng tăng 1%, GDP tăng 
thêm 0,128%. 

Tại Việt Nam, tác giả Nguyễn Minh Sáng (2014) đã sử dụng số liệu từ năm 1992-2012 để 
đánh giá quan hệ giữa hoạt động ngân hàng và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Sử dụng mô 
hình hồi quy sửa lỗi vector (Vector Error Correction Model - VECM), tác giả đã kết luận rằng, 
mặc dù có ảnh hưởng tích cực nhưng mức độ ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến tăng 
trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn 1992-2012 là khá thấp. Sự thay đổi của GDP chỉ 
được giải thích khoảng 3% bởi sự thay đổi tín dụng ngân hàng. Khi tín dụng ngân hàng tăng 
thêm 1% thì GDP tăng thêm 0,1282% trong năm thứ nhất, 0,3942% ở năm thứ hai và bắt 
đầu giảm dần ở năm thứ 3. Kết quả thay đổi GDP theo tín dụng của nghiên cứu này khá phù 
hợp với nghiên cứu của Tuấn (2014) cho 5 nước ASEAN ở trên. 

Ở cấp độ vi mô, Shinozaki (2012) đã sử dụng số liệu điều tra doanh nghiệp của WB năm 
2009 để đánh giá tác động của tín dụng đến tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp 4 nước 
(Indonesia, Lào, Philippines và Việt Nam). Theo đó, ở Việt Nam, nếu tín dụng tăng 1% thì 
doanh thu của doanh nghiệp lớn tăng khoảng 0,4% và của DNNVV tăng 0,68%.

Về mặt lý thuyết, khi lãi suất thực tăng lên thì đầu tư sẽ giảm đi, làm giảm tăng trưởng. 
Ngược lại, khi lãi suất giảm sẽ hỗ trợ đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng. Thực tế ở Việt Nam trong 
20 năm qua về cơ bản cũng cho thấy mối quan hệ này. 

Hình 2.21: Lãi suất cho vay thực và tổng tích lũy tài sản ở Việt Nam, 1996-2015
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Nguồn: Tính toán dựa trên Chỉ số phát triển thế giới (WB).

Hình 2.22: Lãi suất cho vay thực và vốn đầu tư phát triển của khu vực kinh tế 
ngoài Nhà nước ở Việt Nam, 1996-2015
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Nguồn: Chỉ số phát triển thế giới (WB); TCTK.
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Khi tính toán hệ số tương quan giữa lãi suất cho vay thực và tỷ lệ tăng trưởng GDP của 
các nước trong khối thu nhập trung bình thấp trong 15 năm qua, nhóm nghiên cứu nhận thấy hệ 
số này của Việt Nam ở mức khá thấp (-0,04), đứng thứ 30 trong số 44 quốc gia thu nhập trung 
bình thấp có đủ số liệu để tính chỉ số này (trong đó chỉ có 31 nước có hệ số tương quan mang 
dấu âm). Trong số 31 nước có hệ số tương quan mang dấu âm, hệ số này của Việt Nam chỉ cao 
hơn của Yemen (-0,02). Kết quả này hàm ý lãi suất thực mặc dù có quan hệ ngược chiều nhưng 
ở mức độ rất thấp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; và như vậy, lãi suất công bố ít 
có khả năng là điểm nghẽn đối với đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế.

Để kiểm định tác động của tiếp cận tài chính đến tốc độ tăng trưởng GDP, nhóm 
nghiên cứu xây dựng mô hình hồi quy tốc độ tăng trưởng GDP với các biến giải thích là đại diện 
cho khả năng tiếp cận tài chính gồm: (i) lãi suất cho vay thực, (ii) số chi nhánh NHTM/100.000 
người trưởng thành, (iii) độ sâu tài chính đo bằng tỷ lệ tín dụng/GDP và tỷ lệ giá trị vốn hóa của 
thị trường cổ phiếu so với GDP. Nhóm nghiên cứu cũng đưa vào mô hình biến độc lập “tăng 
trưởng tín dụng” để kiểm nghiệm mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tín dụng. 

Kết quả hồi quy (tại bảng Phụ lục 1) cho thấy các biến đại diện cho khả năng tiếp cận 
tài chính trong mô hình này đều có liên hệ dương và có ý nghĩa thống kê với tốc độ tăng 
trưởng kinh tế. Cụ thể, trong giai đoạn 2008-2014, tín dụng trong nước tăng thêm 1% thì trung 
bình tốc độ tăng trưởng GDP của các nước sẽ tăng khoảng 0,05%. Tương tự, mức độ vốn hóa 
thị trường cổ phiếu và mật độ chi nhánh ngân hàng càng cao thì tăng trưởng cũng có xu hướng 
càng cao. Nếu tỷ lệ giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu/GDP tăng 1% thì GDP sẽ tăng thêm 
khoảng 0,03%, còn mật độ chi nhánh trên 100.000 người trưởng thành tăng thêm 1 thì GDP 
tăng thêm 0,07%. 

Riêng với Việt Nam, mức độ tác động của tiếp cận tài chính đến tăng trưởng GDP thấp 
hơn mức trung bình trong mẫu, tuy nhiên kết quả không có ý nghĩa thống kê, thể hiện qua việc 
hệ số của các biến tương tác giữa biến giả Việt Nam và các biến thể hiện khả năng tiếp cận tài 
chính đều có dấu âm nhưng không có ý nghĩa thống kê. Nguyên nhân có thể là vì số quan sát 
của Việt Nam trong mẫu còn ít.

2.2.3. Kiểm định 3: DNTN có tìm cách vượt qua rào cản về tiếp cận tài 
chính không? 

Để thay thế kênh vay vốn ngân hàng (có thể do lãi suất vay cao hoặc khó tiếp cận tín dụng), 
doanh nghiệp có thể huy động vốn trên thị trường vốn (cổ phiếu và trái phiếu). Tuy nhiên, tỷ 
lệ mức vốn hóa so với tín dụng cho khu vực tư nhân thay đổi không đáng kể từ sau năm 2008 
(Hình 2.23) và quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp so với thị trường trái phiếu Chính 
phủ thậm chí còn giảm sút (Hình 2.24). 
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Hình 2.23: Tỷ lệ vốn hóa cổ phiếu/dư nợ tín dụng ngân hàng
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Nguồn: WB (Dữ liệu của Việt Nam chỉ có từ năm 2008).

Hình 2.24: Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp so với trái phiếu 
Chính phủ Việt Nam 
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Nguồn: Asianbondsonline.adb.org. (Dữ liệu trái phiếu DN Việt Nam chỉ có từ 2005).

Điều đó cho thấy thị trường vốn trong nước hiện nay chưa phải là giải pháp khả thi của 
doanh nghiệp thay thế cho tín dụng ngân hàng.

Về vay vốn nước ngoài, Hình 2.25 cho thấy DNTN Việt Nam phải trả lãi suất ở mức trung 
bình đối với các khoản vay nước ngoài (không được bảo lãnh). Trung bình giai đoạn 2010-2014, 
lãi suất vay nước ngoài là 3,2%/năm, tương đương lãi suất áp dụng đối với doanh nghiệp Malaysia, 
cao hơn Trung Quốc, Philippines và Thái Lan. Tuy nhiên, đây chủ yếu là các khoản vay USD ngắn 
hạn. Còn nếu vay ngoại tệ dài hạn, doanh nghiệp Việt Nam phải trả mức lãi suất cao hơn nhiều 
(Libor + 4-5%/năm, xem Chú giải 5). Tương tự, trong tương quan với thu nhập bình quân đầu 
người thì lãi suất vay nước ngoài của DNTN Việt Nam cũng ở mức cao (Hình 2.26). 
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Hình 2.25: Lãi suất vay nước ngoài ngắn hạn 
của DNTN (không được Chính phủ bảo lãnh; 

trung bình 2010-2014)

Hình 2.26: Lãi suất vay nước ngoài của 
DNTN (không được Chính phủ bảo lãnh) 

trong tương quan với GDP/người (2010-2014)
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Nguồn: WB.

Điều này cho thấy do hạn chế về khả năng tiếp cận vốn trong nước, các doanh nghiệp đã 
chấp nhận vay nước ngoài với lãi suất cao. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu nhận thấy thay đổi về tỷ 
lệ (so với GDP) của xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ có quan hệ ngược chiều với thay đổi về tỷ lệ 
cho vay khu vực tư nhân (Hình 2.27). Điều này có thể giải thích bằng ba khả năng: (i) doanh 
nghiệp xuất khẩu có nguồn thu và ít vay hơn; (ii) doanh nghiệp vay nước ngoài và trả bằng hàng 
hóa (trade-in); và (iii) doanh nghiệp sử dụng tối đa nguồn tín dụng nhà cung cấp (supplier’s 
credit) khi nhập khẩu đầu vào và nhà xuất khẩu nước ngoài cho mua chịu.

Hình 2.27: Thay đổi về tín dụng cho tư nhân so với xuất khẩu hàng hóa và 
dịch vụ của Việt Nam (2002-2015)
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Nguồn: WB.

Về tín dụng nhà cung cấp, tỷ lệ vốn tài trợ bởi nhà cung cấp của các doanh nghiệp Việt 
Nam đã tăng lên nhanh từ 0,8% năm 2009 lên 3,5% năm 2015 (Bảng 2.2). 
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Bảng 2.2: Cơ cấu tài trợ vốn của doanh nghiệp năm 2015, %

Việt 
Nam

Indonesia
Thái 
Lan 

(2016)
Malaysia Philippines

Trung 
Quốc 
(2012)

Ấn Độ 
(2014)

Hàn 
Quốc 
(2005)

Vốn tự có 67 61 85 67 81 90 72 65
Ngân hàng 16 19 10 16 10 5 18 20
Nhà cung cấp 3,5 5 4 5 3 2 1 0
Thị trường vốn 9 1 1 10 6 3 7 8

Nguồn: Điều tra doanh nghiệp (WB) năm 2015.

Việc sử dụng tín dụng nhà cung cấp như một giải pháp huy động vốn trong bối cảnh tiếp 
cận vốn tín dụng ngân hàng còn hạn chế; theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp vay ngân hàng để đầu tư 
có tăng thêm (21,5% năm 2009 lên 30,5% năm 2015), nhưng để tài trợ vốn lưu động đã giảm 
từ 47% năm 2009 xuống 32,7% năm 2015 (Bảng 2.3), chứng tỏ doanh nghiệp Việt Nam tăng 
cường vay vốn trung dài hạn (để đầu tư) và giảm dần vay ngắn hạn (có thể bằng cách thu xếp 
từ các nguồn vốn khác, bao gồm cả nguồn vốn không chính thức - đề cập chi tiết tại Mục 2.3). 

Bảng 2.3: Tỷ lệ doanh nghiệp vay ngân hàng để đầu tư và tài trợ vốn lưu động (%)

Quốc gia Năm Đầu tư Vốn lưu động

Indonesia 2009 11,7 13,8
Indonesia 2015 56,2 32,0
Ấn Độ 2006 46,6 36,4
Ấn Độ 2014 30,3 36,4
Malaysia 2007 48,6 49,3
Malaysia 2015 34,1 43,9
Philippines 2009 21,9 19,1
Philippines 2015 12,1 12,4
Thái Lan 2006 74,4 71,9
Thái Lan 2016 17,0 28,9
Việt Nam 2009 21,5 47,0
Việt Nam 2015 30,5 32,7

Nguồn: Điều tra doanh nghiệp (WB) năm 2015.

2.2.4. Kiểm định 4: Doanh nghiệp ít phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài có khả năng 
phát triển tốt hơn không? 

Về mặt lý thuyết, theo Hausmann, Klinger và Wagner (2008), chúng ta kỳ vọng sẽ quan sát 
được hiện tượng những doanh nghiệp hoặc ngành kinh doanh ít phụ thuộc vào nguồn tài chính 
bên ngoài (ít chịu ảnh hưởng bởi tiếp cận tài chính khó khăn) hoặc có nhiều khả năng vượt qua 
trở ngại tiếp cận tài chính sẽ tăng trưởng tốt hơn. Ngược lại, những doanh nghiệp hay ngành 
nào phụ thuộc nhiều vào nguồn tài chính bên ngoài sẽ có kết quả hoạt động kém hơn. Mức độ 
phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài, theo Rajan và Zingales (1998), có thể được đo bằng 
tỷ số: (Chi phí đầu tư tài sản cố định – Dòng tiền từ HĐKD)/(Chi phí đầu tư tài sản cố định).
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Để kiểm định giả thuyết tiếp cận tài chính là điểm nghẽn đối với sự phát triển của doanh 
nghiệp và tăng trưởng kinh tế, nhóm nghiên cứu tiếp cận cả cấp độ vĩ mô và cấp độ vi mô 
(doanh nghiệp). Kiểm định ở cấp độ vĩ mô dựa trên phương pháp của Rajan và Zingales (1998); 
theo đó, nhóm nghiên cứu phân tích kết quả hoạt động tương đối giữa các ngành tùy theo mức 
độ phụ thuộc vào nguồn tài chính từ bên ngoài.

 Kết quả kiểm định (xem Phụ lục, mục 2) cho thấy, nếu mức độ phụ thuộc nguồn vốn bên 
ngoài của một ngành sản xuất tăng thêm 1 điểm phần trăm thì trung bình tỷ trọng giá trị 
gia tăng của ngành đó đóng góp vào tổng giá trị gia tăng của nền sản xuất sẽ giảm đi 0,159 
điểm phần trăm. 

Kết quả này gợi ý rằng tiếp cận tài chính khó khăn là rào cản đối với sự phát triển 
của DNTN và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam bởi lẽ những doanh nghiệp Việt Nam càng ít 
phụ thuộc vốn bên ngoài (EFD càng thấp) thì tỷ lệ đóng góp vào giá trị gia tăng của nền kinh tế 
càng lớn hơn hay hoạt động càng tốt hơn. Ngược lại, những doanh nghiệp càng phụ thuộc vốn 
bên ngoài thì hoạt động càng kém hơn và đóng góp vào giá trị gia tăng của nền kinh tế cũng 
kém hơn. 

Mặc dù kết luận trên cần được kiểm chứng lại với các số liệu gần đây nhất khi thu thập 
được, chúng tôi tin rằng nó vẫn đúng đến hiện nay do trong những năm qua, chưa có sự thay đổi 
lớn nào diễn ra trong cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam. Bản thân sự đóng góp của ngành công 
nghiệp chế tạo trong GDP chỉ tăng thêm 0,74 điểm phần trăm từ năm 2010 đến 2015 (từ 12,95% 
lên 13,69%). Mặt khác, hệ thống tài chính về cơ bản vẫn chưa có nhiều cải thiện về chất so với 
giai đoạn năm 2010.

Ở cấp độ doanh nghiệp, theo Báo cáo PCI 2015 thì nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ và 
nhỏ là những nhóm doanh nghiệp tiếp cận tài chính khó khăn nhất thể hiện qua hai chỉ tiêu 
chính: (i) tỷ lệ nguồn vốn huy động từ TCTD thấp hơn, và (ii) lãi suất vay vốn cao hơn so với 
nhóm doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn (xem Bảng 2.4). Khi đó, doanh nghiệp siêu nhỏ và 
nhỏ sẽ vay mượn từ người thân, bạn bè nhiều hơn so với doanh nghiệp vừa và lớn (Bảng 2.5). 

Bảng 2.4: Lãi suất vay vốn VND của doanh nghiệp Việt Nam (%/năm)

Doanh nghiệp DN siêu nhỏ DN nhỏ DN vừa DN lớn
2013 12 11 11 10
2014 10 10 9 9
2015 9 8 8 8

Nguồn: Báo cáo PCI 2015.

Bảng 2.5: Nguồn vốn khác của doanh nghiệp ngoài kênh vay các TCTD (2015)

Doanh nghiệp
Vay mượn từ người 

thân, bạn bè (%)
Vay từ TCTD 

khác  (%)
Từ "Tín dụng 

đen" (%)
Nguồn khác  

(%)
DN siêu nhỏ 44 9 4 2
DN nhỏ 46 10 5 3
DN vừa 39 13 5 4
DN lớn 37 17 2 7

Nguồn: Báo cáo PCI 2015.
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Như vậy, nếu tiếp cận tài chính là một điểm nghẽn, thì trong điều kiện các yếu tố khác 
như nhau, nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ chịu tác động mạnh hơn các nhóm doanh 
nghiệp vừa và lớn. 

Theo tiêu chí chủ sở hữu, ở Việt Nam, có quan điểm thống nhất chung cho rằng DNNN 
thường được ưu ái hơn so với DNTN trong tiếp cận vốn tín dụng. Trong khi đó, nhóm doanh 
nghiệp FDI ít gặp khó khăn về vốn hơn do thông thường sẽ được cấp vốn bởi công ty mẹ hoặc 
quan hệ nhiều với các ngân hàng đến từ nước mà công ty mẹ có trụ sở chính. Ngoài ra, những 
lĩnh vực được ưu tiên (hiện nay là 5 lĩnh vực) được vay vốn với lãi suất ưu đãi và thủ tục dễ 
dàng hơn, tức là khả năng tiếp cận vốn dễ hơn các lĩnh vực kinh tế khác. Theo đó, những lĩnh 
vực này được kỳ vọng có kết quả hoạt động tốt hơn.

Kết quả hoạt động của doanh nghiệp được đại diện bằng tốc độ tăng trưởng doanh thu và 
được giải thích bởi các biến số liên quan tới quy mô doanh nghiệp, số năm hoạt động từ khi 
thành lập, tỷ lệ nợ, loại hình sở hữu và địa điểm đặt trụ sở chính ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay 
khu vực khác (xem Phụ lục, mục 3). 

Kết quả hồi quy (Bảng Phụ lục 3) cho thấy, đúng như kỳ vọng, các DNNVV có kết quả 
hoạt động kém hơn hẳn so với các doanh nghiệp lớn; và doanh nghiệp càng nhỏ thì ảnh 
hưởng tới kết quả hoạt động càng cao. 

Về loại hình sở hữu, ngoài vấn đề tiếp cận vốn còn chịu ảnh hưởng của những yếu tố 
khác như cách thức vận hành, sự linh hoạt trong cơ chế hoạt động… nên khó đánh giá hơn. Tuy 
nhiên, doanh nghiệp FDI có kết quả hoạt động tốt hơn nhiều so với DNTN trong nước. 

Về địa bàn hoạt động của doanh nghiệp, những doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Nội lại có 
kết quả hoạt động kém hơn so với doanh nghiệp ở các địa bàn khác ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh. Trong khi đó, doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh có kết quả hoạt động tốt hơn so với các 
doanh nghiệp trên cả nước. Đây là hai địa bàn có dịch vụ ngân hàng phát triển và dễ tiếp cận 
hơn, nhưng cũng là hai địa bàn có sự cạnh tranh mạnh nhất trong nước.

Qua kết quả hồi quy, khó có thể xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của tiếp cận 
tài chính đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong số các yếu tố được xét đến trong 
mô hình, duy nhất yếu tố quy mô doanh nghiệp là có tác động rõ nét, có ý nghĩa thống kê đến 
tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp. Yếu tố sở hữu doanh nghiệp chỉ có kết quả cho thấy 
doanh nghiệp FDI hoạt động tốt hơn DNTN trong nước.

2.3. Nguyên nhân tiếp cận tài chính khó khăn đối với DNTN

(i) Chi phí tài chính còn cao (nhất là chi phí không chính thức)

Như đã phân tích tại Mục 2.2, theo thông lệ như các nước, ngoài lãi suất vay vốn, còn phải chịu 
trả thêm một số phí chính thức như phí quản lý khoản vay, phí cam kết, phí thu xếp, lãi suất phạt 
(trường hợp vi phạm), v.v ... Tuy nhiên, ở Việt Nam, doanh nghiệp dường như phải trả các 
khoản chi phí không chính thức khác.

Trước hết, về lãi suất, tổng hợp các cuộc điều tra PCI trong 2013-2015 cho thấy, DNNVV 
phải vay vốn ngân hàng với chi phí “đắt đỏ” hơn, với mức cao hơn các doanh nghiệp lớn là 
khoảng 1-2%/năm (Bảng 2.4).

Về chi phí không chính thức, theo điều tra của VCCI (2015), việc doanh nghiệp phải chi 
các chi phí không chính thức như “bồi dưỡng” cán bộ ngân hàng còn phổ biến với tỷ lệ 64% 



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

50

doanh nghiệp siêu nhỏ, 56% doanh nghiệp nhỏ và 49% doanh nghiệp vừa trả lời phải chi trả chi 
phí này, trong khi tỷ lệ này của các doanh nghiệp lớn chỉ là 30%. 

Đồng thời, chi phí không chính thức chưa có dấu hiệu giảm bớt thể hiện qua tỷ lệ doanh 
nghiệp được khảo sát phải chi trả chi phí này vẫn tăng, từ mức 50% năm 2013 lên 65% năm 
2015. Riêng chi phí không chính thức này có thể chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của 
các doanh nghiệp tham gia khảo sát với tỷ trọng ngày càng tăng (năm 2015 là 11%, tăng 1% 
so với năm 2014). Có tới 65% doanh nghiệp cho biết “tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết 
thủ tục cho doanh nghiệp còn phổ biến” (Bảng 2.6). Tương tự, kết quả khảo sát 2.600 DNNVV 
thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2015 của CIEM, UNU-WIDER và Viện Nghiên 
cứu Lao động & Xã hội cho thấy 43% doanh nghiệp phản ánh phải trả các khoản chi không 
chính thức.

Bảng 2.6: Các chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp 

Quy mô 
DN

Tỷ lệ DN chi trả 
chi phí không 

chính thức (%)

Tỷ lệ DN dành hơn 
10% doanh thu cho các 

khoản chi phí không 
chính thức (%)

Tỷ lệ DN cho rằng 
hiện tượng nhũng nhiễu khi 

giải quyết thủ tục là phổ 
biến (%)

DN siêu nhỏ 62 11 65

DN nhỏ 68 13 66

DN vừa 70 10 62

DN lớn 69 7 60

Chung 65 11 65

Nguồn: Báo cáo PCI 2015

Do khả năng tiếp cận vốn ngân hàng còn khó khăn, các DNTN thường tiếp cận tài chính 
thông qua các TCTD khác hoặc kênh phi chính thức, trong đó các kênh ưu tiên là dùng vốn 
tự có, qua kênh người thân, bạn bè, gia đình (Bảng 2.5). Trong khi vay vốn từ người thân hay 
các TCTD khác có mức lãi suất không chênh lệch nhiều so với kênh ngân hàng thì lãi suất từ 
nguồn tín dụng đen lại rất cao, từ 20-25%/năm, với doanh nghiệp quy mô lớn thậm chí lên đến 
36%/năm (Bảng 2.7).

Bảng 2.7: Lãi suất vay bình quân từ các nguồn tài chính khác (%/năm, 2015)

Doanh nghiệp
Vay từ 

ngân hàng
Vay từ người 
thân, bạn bè 

Vay từ 
TCTD khác

Vay từ "Tín 
dụng đen" 

Doanh nghiệp siêu nhỏ 9 7 10 20

Doanh nghiệp nhỏ 8 9 10 20

Doanh nghiệp vừa 8 9 10 25

Doanh nghiệp lớn 8 10 9 36
Nguồn: Báo cáo PCI 2015.
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(ii) Thủ tục vay vốn hay các TTHC còn phức tạp 

Quá trình xin vay vốn tại ngân hàng đòi hỏi nhiều văn bản giấy tờ, đặc biệt là các yêu cầu 
xây dựng và chứng minh hiệu quả của phương án/dự án sản xuất kinh doanh đang vượt quá 
khả năng của nhiều doanh nghiệp, nhất là DNNVV. Khảo sát PCI 2015 của VCCI cho thấy, 
từ 43% đến 64% số DNNVV được khảo sát phải đối mặt phiền hà về thủ tục và bồi dưỡng cán 
bộ ngân hàng, trong khi đó tỷ lệ này ở các doanh nghiệp lớn chỉ ở mức 30-32%. 

Bảng 2.8: Thủ tục vay vốn ngân hàng còn phức tạp và còn phí không chính thức

Doanh nghiệp
% DN được hỏi cho 
rằng thủ tục phiền 

hà

% DN được hỏi cho rằng bồi dưỡng 
cán bộ ngân hàng là phổ biến

Doanh nghiệp siêu nhỏ 59 64
Doanh nghiệp nhỏ 50 56
Doanh nghiệp vừa 43 49
Doanh nghiệp lớn 32 30

Nguồn: Báo cáo PCI 2015

Mặt khác, các TTHC tại Việt Nam còn phức tạp, gây phiền hà cho doanh nghiệp 
trong quá trình hoạt động kinh doanh; trong đó, thủ tục thuế được các doanh nghiệp tham 
gia khảo sát đánh giá là phiền hà nhất (30%), sau đó là thủ tục về đất đai (25%), giải phóng mặt 
bằng (19%), BHXH (25%), ... (Bảng 2.9).

Bảng 2.9: Các lĩnh vực TTHC còn phiền hà tại Việt Nam

Các lĩnh vực TTHC DN siêu nhỏ 
(%)

DN nhỏ 
(%)

DN vừa 
(%)

DN lớn 
(%)

Tổng 
(%)

Bảo hiểm xã hội 22 27 31 29 25
Bảo vệ môi trường 7 9 16 21 9
Đất đai 24 25 35 37 25
Đăng ký doanh nghiệp/ đầu tư 11 10 16 9 11
Hải quan 6 7 10 14 7
Phòng cháy chữa cháy 8 10 15 15 9
Thuế 31 29 28 31 30
Xây dựng 10 13 14 13 12
Lao động 6 7 9 8 7
Giải phóng mặt bằng 16 21 24 30 19
Thanh quyết toán qua kho bạc 14 16 12 8 15
Giao thông 11 13 13 8 12

Nguồn: Báo cáo PCI 2015.

Trong các vấn đề liên quan đến đất đai, so với khu vực, Việt Nam đang đứng thứ 58 
về mức độ dễ dàng trong việc thực hiện đăng ký tài sản, dễ hơn khá nhiều so với Ấn Độ, 
Philippines và Indonesia, nhưng khó khăn hơn so với Thái Lan, Malaysia. Chi phí thực hiện thủ 
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tục đăng ký tài sản ở Việt Nam đang là thấp nhất so với các nước, chỉ tương đương 0,6% giá trị 
tài sản song thời gian thực hiện lại đang là dài nhất, lên đến 57,5 ngày trong khi ở Thái Lan chỉ 
mất 3 ngày, Nhật Bản và Malaysia là 13 ngày. Số giấy tờ cần thiết tại Việt Nam ở mức trung 
bình là 5 loại giấy tờ (Bảng 2.10).

Bảng 2.10: Mức độ dễ dàng trong đăng ký tài sản của một số quốc gia năm 2015

Quốc gia Xếp hạng Thủ tục Thời gian Chi phí

Đơn vị  Số giấy tờ Số ngày % giá trị tài sản
Thái Lan 57 3 3 6,3
Indonesia 131 5 27,4 10,8
Malaysia 38 8 13 3,3
Philippines 112 9 35 4,3
Trung Quốc 43 4 19,5 3,4
Ấn Độ 138 7 47 7,5
Hàn Quốc 40 7 6,5 5,1
Nhật Bản 48 6 13 5,8
Việt Nam 58 5 57,5 0,6

Nguồn: Báo cáo môi trường kinh doanh (WB) năm 2016.

Tương tự việc đăng ký tài sản, theo Chỉ số về Quy định đầu tư nước ngoài (WB), việc thuê 
đất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam còn mất nhiều thời gian, trung 
bình khoảng 4-5 tháng (133 ngày đối với đất công và 120 ngày đối với đất tư). Thời gian thuê 
đất công của Việt Nam hiện đang dài hơn nhiều so với mức thuê đất công của Indonesia (81 
ngày), xấp xỉ với Thái Lan (128 ngày), Trung Quốc (129 ngày). Tuy nhiên, thời gian cần để thuê 
đất tư tại Việt Nam là dài nhất so với các nước được so sánh, lên đến 120 ngày (so với mức bình 
quân ASEAN-5 và Trung Quốc là 59 ngày, Hàn Quốc 10 ngày). 

(iii) Quy định của TCTD và pháp lý về tài sản thế chấp rất chặt chẽ

Để đảm bảo an toàn, đa số các TCTD luôn yêu cầu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo cho các 
khoản vay hay hạn mức tín dụng của doanh nghiệp. So sánh với các nước trong khu vực 
ASEAN, tỷ lệ các khoản vay cần tài sản thế chấp của Việt Nam đang là cao nhất, lên đến 91% 
(Hình 2.28).

Hình 2.28: Tỷ lệ các khoản vay cần tài sản thế chấp năm 2015
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Nguồn: Điều tra Doanh nghiệp (WB) năm 2015.
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Theo khảo sát của VCCI năm 2015, từ 80-90% doanh nghiệp được hỏi đồng tình với nhận 
định không thể vay vốn nếu không có tài sản đảm bảo, dù tỷ lệ này có giảm 6-8% trong giai 
đoạn 2011-2015. Điều này càng đúng với các DNNVV.

Bảng 2.11: Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời “không thể vay vốn nếu không có tài sản thế chấp” (%)

Doanh nghiệp DN siêu nhỏ DN nhỏ DN vừa DN lớn
2011 96 96 94 91
2012 94 95 93 92
2013 90 92 91 87
2014 91 91 90 79
2015 89 88 88 82

Nguồn: Báo cáo PCI hàng năm.

Bên cạnh việc thiếu tài sản đảm bảo, doanh nghiệp còn đối mặt với khó khăn là có tài sản 
nhưng không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ để làm các thủ tục thế chấp. Điển hình là các 
trường hợp doanh nghiệp được giao đất sử dụng, nhưng chưa được cấp giấy tờ chứng minh 
quyền sở hữu đất; hay doanh nghiệp có hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm, nhưng lại không 
được thế chấp đất đai đó để vay vốn ngân hàng. Một số loại tài sản vô hình của doanh nghiệp 
như nhãn hiệu doanh nghiệp, tài sản SHTT (bí quyết kinh doanh, quy trình sản xuất đặc biệt, 
…); chưa có cơ chế/hướng dẫn cụ thể cho phép được sử dụng làm tài sản thế chấp vay vốn 
ngân hàng. 

Mặt khác, yêu cầu về giá trị tài sản đảm bảo so với giá trị khoản vay ở Việt Nam khá 
cao so với các nước ASEAN. Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo so với giá trị khoản vay của Việt 
Nam bình quân là 217%, cao hơn nhiều so với mức 180% của Malaysia hay mức 157% của 
Philippines. Các doanh nghiệp càng nhỏ thì tỷ lệ này yêu cầu càng cao, từ 211% đến 229% so 
với mức tỷ lệ 203% của doanh nghiệp lớn.

Bảng 2.12: Giá trị tài sản đảm bảo so với giá trị khoản vay (%, 2015)

Quốc gia Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn Bình quân

Indonesia 238,6 253,1 228,3 241,1
Malaysia 134,8 226,8 348,0 179,4
Philippines 144,5 191,2 128,9 156,7
Việt Nam 229,0 210,9 202,6 217,3

Nguồn: Điều tra doanh nghiệp (WB) năm 2015.

(iv) Sự mất cân đối của thị trường tài chính 

Như đã phân tích ở trên, khu vực ngân hàng vẫn được xem là chủ đạo trong hệ thống tài chính, 
với tổng tài sản chiếm 75,2% tổng tài sản của cả hệ thống tài chính (tháng 6/2016). Trong khi 
đó, thị trường vốn còn nhỏ, chậm phát triển với quy mô vốn hóa của thị trường cổ phiếu 
và trái phiếu, nhất là trái phiếu doanh nghiệp đều thấp hơn so với hầu hết các nước trong 
khu vực và các nước cùng mức thu nhập (các Hình 2.3, 2.4 và 2.14).  

Mức độ phát triển của thị trường vốn Việt Nam còn thấp khiến doanh nghiệp khó chủ động 
trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Sự mất cân đối giữa thị trường trái phiếu Chính 
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phủ và trái phiếu doanh nghiệp, trong đó thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát triển là 
điểm bất lợi lớn của doanh nghiệp, đặc biệt là DNTN. Các kênh trái phiếu doanh nghiệp và cổ 
phiếu, nếu quản lý tốt, sẽ mang lại sự ổn định hơn cho hệ thống tài chính cũng như nhà đầu tư 
và giúp doanh nghiệp hạn chế sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng, đồng 
thời tăng nguồn vốn dài hạn. Rõ ràng, đã đến lúc Việt Nam cần có chiến lược phát triển thị 
trường vốn và thị trường phái sinh một cách bài bản, lâu dài và bền vững.

(v) Mạng lưới hệ thống các TCTD phân bổ chưa đồng đều, chưa hợp lý
Các chỉ số tiếp cận tài chính (như số lượng chi nhánh ngân hàng và máy ATM tính trên 
100.000 người trưởng thành) của Việt Nam so với khu vực còn ở mức thấp. 

Hình 2.29: Số chi nhánh NHTM/100.000 
người lớn năm 2014

Hình 2.30: Số máy ATM /100.000 người lớn 
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Nguồn: WB.

Tương tự, tỷ lệ dân số trên 15 tuổi có tài khoản ngân hàng của Việt Nam ở mức thấp nhất 
trong nhóm ASEAN-5 và thấp hơn so với các nước cùng mức thu nhập. 

Hình 2.31: Tỷ lệ dân số trên 15 tuổi có tài khoản ngân hàng 
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Nguồn: Chỉ số phát triển thế giới (WB).

Cùng với thực trạng mức độ bao phủ ngân hàng còn thấp, mạng lưới ngân hàng Việt 
Nam hiện đang phân bổ không đồng đều, tập trung chủ yếu ở thành phố, đô thị lớn và 
rất ít tại vùng nông thôn. Số xã có đặt điểm giao dịch của các NHTM mới chỉ chiếm khoảng 
10% tổng số xã nông thôn và cũng chiếm khoảng 10% trong tổng số điểm giao dịch trên cả 
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nước (theo NHNN); thậm chí còn có những huyện không có hiện diện ngân hàng (như Nậm 
Pồ - Điện Biên, Nậm Nhùn - Lai Châu, Tu Mơ Rông - Kontum, …). Ở các địa bàn vùng núi, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng càng khó khăn 
do địa lý cách trở. 

Việc cung cấp dịch vụ ngân hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa chưa được nhiều 
ngân hàng quan tâm, chủ yếu dựa vào mạng lưới của Ngân hàng NN&PTNN và Ngân hàng 
Chính sách Xã hội. Các tổ chức tài chính như quỹ tín dụng nhân dân, tài chính vi mô chưa phát 
triển, chưa phát huy hết khả năng cung cấp tài chính tại các khu vực này. 

(vi) Hệ thống các TCTD đang tái cơ cấu và còn nhiều khó khăn

Như đã phân tích ở trên, ngân hàng là một trong những kênh dẫn vốn chính và quan trọng của 
nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống các TCTD đang trong quá trình tái cơ cấu, còn nhiều 
khó khăn, nhất là về năng lực tài chính, nợ xấu còn chưa được xử lý triệt để, quan niệm tín dụng 
giữa bên vay và bên cho vay chưa theo thông lệ…; khiến ngân hàng lựa chọn các kênh đầu tư 
an toàn hơn; và hệ lụy là DNTN vẫn khó tiếp cận vốn.

Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam như tại Hình 2.32 không phải là cao (cuối 
năm 2015 là 2,55% và cuối năm 2016 là 2,46%). Tuy nhiên, nếu cộng gộp số nợ xấu đã bán 
cho Công ty Quản lý tài sản nhưng chưa được xử lý (khoảng 220.000 tỷ đồng) và một số khoản 
nợ cơ cấu lại theo Quyết định số 780/2012 của NHNN có thể thành nợ xấu, thì tỷ lệ nợ xấu của 
Việt Nam cao hơn nhiều (Ngân hàng Credit Suisse ước tính khoảng 8% tổng dư nợ hiện nay).  

Hình 2.32: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng Việt Nam so với các nước 
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Nguồn: WB, NHNN.

Với tình hình nợ xấu như vậy, cùng với yêu cầu giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp của 
Chính phủ và NHNN và mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, tỷ lệ chênh lệch lãi suất cho 
vay-tiền gửi của các ngân hàng Việt Nam ngày càng giảm và ở mức thấp (Hình 2.18), khiến khả 
năng sinh lời (ROE) của các ngân hàng rất thấp. 
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Hình 2.33: Khả năng sinh lời (ROE) của ngân hàng Việt Nam so với các nước
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(vii) Hiệu ứng cầu không được đáp ứng (“chèn lấn tín dụng”)

Theo tính toán của Công ty McKinsey & Co., cho tới thời điểm này các DNTN đang sử dụng 
vốn hiệu quả hơn các DNNN, cụ thể mỗi một đơn vị vốn bổ sung thì khu vực tư nhân Việt 
Nam đang tạo ra doanh thu bổ sung nhiều gấp ba lần so với các DNNN. Trong khi đó, môi 
trường kinh doanh tại Việt Nam chưa thực sự tạo điều kiện tối đa cho DNTN phát triển. Đặc 
biệt khả năng tiếp cận tài chính hạn chế là một trong những khó khăn lớn nhất của DNTN hiện 
nay; trong khi đó hiện tượng chèn lấn tín dụng vẫn diễn ra phổ biến. 

Thứ nhất, nguồn vốn cho vay đối với khu vực DNTN đang bị chèn lấn bởi các kênh 
đầu tư và cho vay khác gồm trái phiếu Chính phủ, cho vay DNNN kém hiệu quả và tín dụng 
chính sách. 

(a) Phát hành nhiều trái phiếu Chính phủ làm giảm cơ hội được tiếp cận nguồn vốn 
trung-dài hạn để đầu tư cho sản xuất - kinh doanh của khối DNTN

Trong giai đoạn từ 2010-2016, để bù đắp thâm hụt ngân sách và chi tiêu hàng năm, Chính 
phủ cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ với số lượng tăng nhanh, từ mức 68.300 tỷ đồng 
năm 2010 lên đến 256.223 tỷ đồng năm 2015 và khoảng 281.000 tỷ đồng năm 2016 (Hình 2.34). 
Lượng trái phiếu Chính phủ này chủ yếu là trung dài hạn (khoảng 70% trái phiếu Chính phủ có 
thời hạn từ 3-5 năm). Ngoài ra, nếu việc giải ngân đầu tư công sử dụng nguồn vốn phát hành trái 
phiếu Chính phủ này bị chậm tiến độ, thì sẽ gây tốn kém do Chính phủ do vẫn phải trả lãi suất. 

Hình 2.34: Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ (tỷ đồng)
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Nguồn: Bộ Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
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Đồng thời, khi Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu Chính phủ với mức lãi suất thấp 
hơn lãi suất thị trường không nhiều, dẫn đến việc giảm lãi suất của hệ thống ngân hàng khó 
khăn hơn (do dòng tiền có cạnh tranh về lãi suất). Các TCTD trở nên quan tâm đầu tư vào trái 
phiếu Chính phủ nhiều hơn (một phần là do khai thác vốn nhàn rỗi, một phần là đảm bảo thanh 
khoản của TCTD theo yêu cầu); những động thái này sẽ làm giảm cung ứng vốn (nhất là vốn 
trung-dài hạn) cho khối DNTN. 

Thực tế trong giai đoạn 2012-2015 cho thấy các TCTD rất ưa thích đầu tư vào kênh trái 
phiếu Chính phủ. Trong số các nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ, NHTM luôn là nhóm nhà đầu 
tư chính nắm giữ tỉ trọng cao nhất (khoảng 85%) và cao hơn nhiều so với nhóm các công ty 
chứng khoán, bảo hiểm, công ty tài chính, các quỹ đầu tư (Hình 2.35). 

Hình 2.35: Tỷ lệ sở hữu trái phiếu chính phủ theo nhà đầu tư 
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Nguồn: Bộ Tài chính.

(b) Đầu tư và tín dụng cho DNTN bị chèn lấn bởi đầu tư và tín dụng cho DNNN

Về vốn đầu tư, theo Tổng cục Thống kê, cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 
giai đoạn 2001-2015 cho thấy vốn đầu tư dành cho khu vực Nhà nước giảm mạnh trong giai 
đoạn 2001-2006, nhưng lại không giảm mà còn tăng lên trong giai đoạn 2007-2015 (từ tỷ trọng 
37,2% năm 2007 lên 38% năm 2015), trong khi đó tỷ trọng đầu tư cho khu vực ngoài Nhà nước 
hầu như không tăng trong suốt giai đoạn 2007-2015 (từ 38,5% năm 2007 tăng nhẹ lên 38,7% 
năm 2015) (Hình 2.10). Lẽ ra tỷ trọng đầu tư khu vực Nhà nước phải giảm mạnh, nhất là trong 
bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn DNNN thời gian qua.6 

Về vốn tín dụng, trong cơ cấu tín dụng của các TCTD, tỷ lệ tín dụng của khu vực DNNN 
và khách hàng cá nhân cũng đang lấn át khu vực DNTN. Hình 2.11 cho thấy cho vay DNTN 
chiếm tỷ trọng cao hơn so với các khu vực khác, tuy nhiên tỷ lệ cho vay DNTN/tổng dư nợ có 
xu hướng giảm dần và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong tương lai (từ 60% năm 2011 xuống còn 
khoảng 41% đến năm 2018). Các DNNN thường có lợi thế hơn khi tiếp cận nguồn vốn vay từ 
các TCTD so với các DNTN. Ngoài lý do giá trị tài sản đảm bảo lớn, DNNN được đánh giá là 
an toàn hơn vì được Nhà nước bảo lãnh hoặc bảo lãnh ngầm và dễ tiếp cận tín dụng ưu đãi và 
đất đai hơn; trong khi đó, nhiều DNNN lớn làm ăn kém hiệu quả thời gian qua.7

(c) Về tín dụng chính sách, như đã nêu tại Mục 2.1, tín dụng chính sách hiện nay chiếm 
khoảng 8% tổng dư nợ của nền kinh tế. Đó là chưa kể đến phần tín dụng dành cho 5 lĩnh vực 
ưu tiên và các gói tín dụng ưu đãi. Tín dụng chính sách một mặt góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân có khó khăn; nắn dòng vốn vào một số lĩnh vực ưu tiên phục vụ mục tiêu phát triển 
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kinh tế-xã hội; đã phát huy hiệu quả nhất định, góp phần xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội. 
Tuy nhiên, tín dụng chính sách còn bộc lộ một số bất cập sau: (i) việc bóc tách tín dụng chính 
sách ra khỏi tín dụng thương mại chưa được thực hiện và cũng không phải là dễ dàng với cơ chế 
quản lý và thông tin hiện nay; (ii) việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của những ngân 
hàng chính sách, của các chương trình tín dụng ưu đãi chưa được thực hiện đầy đủ, tính trách 
nhiệm và minh bạch ở mức thấp, điều chỉnh sau đánh giá diễn ra chậm chạp hoặc không xảy ra; 
(iii) nguồn vốn bố trí cho các chương trình tín dụng chính sách này chủ yếu từ NSNN, từ nghiệp 
vụ tái cấp vốn của NHNN; nên nếu bao cấp nhiều, sẽ tạo áp lực lớn đối với nợ công và thâm hụt 
ngân sách; và (iv) tín dụng chính sách còn lãng phí, còn tồn tại cơ chế “xin-cho” và rủi ro đạo 
đức, đã và đang chèn lấn nguồn vốn tín dụng dành cho khu vực tư nhân.

Thứ hai, môi trường kinh doanh còn bất bình đẳng giữa khối DNNN và DNTN, đặc 
biệt là về vấn đề đất đai, tiếp cận tín dụng và các khoản vay ODA 

(a) Về đất đai: do đất đai được coi là tài sản công do Nhà nước đại diện sở hữu và quản lý, 
nên dễ hiểu là DNNN thường được ưu tiên cấp hoặc cho thuê đất hơn. 

(b) Về tiếp cận tín dụng: DNNN thường được cho là an toàn hơn (do được ngầm định có 
bảo lãnh của Nhà nước, dễ dàng thu xếp tài sản thế chấp hơn do thường sở hữu một lượng tài 
sản cố định nhất định, …), nên thường được ưu tiên xét cấp tín dụng hơn. Tuy nhiên, quan niệm 
này đang dần thay đổi với hàng loạt DNNN làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ gần đây (chú giải 8).

(c) Về vốn ODA: DNTN hiện nay rất khó tiếp cận nguồn vốn vay ODA; hay nói cách khác, 
vốn ODA vẫn đang là lãnh địa “độc quyền” của khu vực Nhà nước. 

Tính đến cuối năm 2015, khoảng 94% danh mục nợ nước ngoài của Chính phủ là các 
khoản vay ODA, vay ưu đãi có kỳ hạn dài và quy mô huy động tương đối ổn định. Theo Bộ Tài 
chính, trong giai đoạn 2005-2015, tổng số vốn ODA vay ưu đãi được ký kết khoảng 45 tỷ USD, 
giải ngân đạt khoảng 23 tỷ USD; trong đó, 1/3 cho ngân sách Trung ương để cấp phát cho các 
chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương; 1/3 dành cho các chương 
trình, dự án của địa phương và 1/3 để cho vay lại các dự án trọng điểm của Nhà nước. 

Quy định pháp lý về cho phép DNTN vay lại vốn ODA đã được ban hành từ năm 2006. 
Theo đó, các dự án của DNTN khi muốn tiếp cận vay lại nguồn vốn ODA phải tuân thủ đủ các 
điều kiện như: Tham gia thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, có 
báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có phương án tài chính đáp 
ứng các điều kiện được vay lại theo quy định của Chính phủ. Về lãi suất vay, Nghị định 78/2010/
NĐ-CP ngày 14/07/2010 quy định lãi suất cho vay lại được tính bằng rủi ro tỷ giá (6%), cộng 
lãi suất vay nước ngoài (đối với nguồn của WB là 2%) và phí của Bộ Tài chính (khoảng 0,2%), 
sau khi cộng thêm chênh lệch cho các ngân hàng (khoảng 4%), khiến lãi suất doanh nghiệp phải 
trả rất cao và tính khả thi của dự án giảm đi. 

Như vậy, điều kiện vay lại vốn ODA khó khăn, ngân sách vốn ODA được sử dụng để 
cho vay lại hạn chế (chiếm khoảng 1/3 tổng nguồn vốn ODA), lãi suất và chi phí cho vay 
lại ODA khá cao đang là những rào cản lớn khiến DNTN khó tiếp cận nguồn vốn này. Do đó, 
mặc dù Nhà nước đã có chủ trương cho phép DNTN tiếp cận nguồn vốn ODA, tuy nhiên trên 
thực tế, hầu hết vốn ODA vẫn được dùng cho các dự án đầu tư công hay cho DNNN sử dụng.

(viii) Một số nguyên nhân khác từ phía các TCTD

Bên cạnh các vấn đề về chi phí vay cao, thủ tục phức tạp, yêu cầu tài sản thế chấp rất chặt chẽ, 
hoạt động ngân hàng chưa hiệu quả, ... đã nêu trên; còn một số nguyên nhân khác từ phía các 
TCTD sau đây khiến DNTN khó vay được vốn.
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Thứ nhất, sản phẩm-dịch vụ ngân hàng dành cho DNTN chưa đa dạng, phong phú, 
đôi khi chưa phù hợp. DNTN có những đặc điểm khác với doanh nghiệp lớn và DNNN; do 
vậy cần các sản phẩm-dịch vụ có quy trình và điều kiện phù hợp, đặc biệt là các sản phẩm tín 
dụng (ví dụ, DNTN rất cần tín dụng hạn mức, tín dụng tiêu dùng). Trong khi đó, các sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng còn mang tính đại trà, mức độ chuyên biệt chưa cao, chưa phù hợp với từng 
phân khúc khách hàng. Điển hình là các sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV về cơ bản vẫn 
phải xây dựng trên nền tảng Quy chế cho vay của TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 
1627/2001/QĐ-NHNN (áp dụng chung cho mọi loại hình doanh nghiệp). Hay với hơn 40% 
DNNVV hoạt động trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ, các dự án kinh doanh thường chỉ diễn 
ra trong thời gian rất ngắn, đòi hỏi khả năng huy động vốn nhanh, nhưng một số TCTD chưa 
phục vụ các khoản vay thời hạn dưới 1 tháng. 

Thứ hai, trình độ cán bộ các TCTD còn hạn chế, thiếu cán bộ có kỹ năng và kiến thức 
đa ngành kinh tế, kỹ thuật và thị trường. Cán bộ còn chưa am hiểu và chưa chịu khó tìm 
hiểu các lĩnh vực, ngành hàng đặc thù của doanh nghiệp, nên việc thẩm định cho vay đôi khi 
còn nguyên tắc, thiếu linh hoạt; khả năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình quản lý 
khoản vay còn hạn chế.

Thứ ba, do chiến lược kinh doanh, “khẩu vị” rủi ro của các TCTD khác nhau, nên có 
mức độ tập trung vào các phân khúc khách hàng khác nhau, trong đó thường ưu tiên các nhóm 
khách hàng an toàn, hiệu quả hay khách hàng lớn, chi phí quản lý thấp hơn. Cũng vì lý do này, 
một số TCTD chưa thực sự quan tâm, “mặn mà” đối với DNTN; nên chưa có chính sách, quy 
trình, sản phẩm-dịch vụ thực sự phù hợp. Đồng thời, các TCTD đang trong quá trình tái cơ cấu, 
xử lý nợ xấu, nên tâm lý e ngại rủi ro (nhất là đối với DNTN) có phần tăng lên thời gian qua.

Thứ tư, các TCTD cũng còn gặp nhiều khó khăn trong khâu thẩm định dự án, phương 
án sản xuất kinh doanh và trong việc xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ vay do thời gian thực 
hiện các thủ tục pháp lý kéo dài, sự chậm trễ của các cơ quan có thẩm quyền, … Một số doanh 
nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực mới, đặc thù cũng khó tiếp cận được các khoản vay từ các 
TCTD do thông tin từ các lĩnh vực đó còn quá ít, các TCTD không có đầy đủ thông tin nên khó 
đánh giá được hiệu quả, rủi ro của phương án, dự án sản xuất-kinh doanh.

Cuối cùng, các TCTD chưa chú trọng truyền thông, quảng bá rộng rãi về các sản phẩm 
dịch vụ của mình đến doanh nghiệp, đặc biệt là các DNTN và ở các khu vực nông thôn.

(ix) Nguyên nhân từ thể chế và môi trường kinh doanh 

Thứ nhất, về tiếp cận tín dụng, theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2017 của WB, Việt Nam 
đứng thứ 82 trên tổng số 189 nền kinh tế, tăng 9 bậc so với năm 2016. Trong đó, về mức độ 
thuận lợi trong tiếp cận tín dụng Việt Nam đứng thứ 32/189 và đứng thứ 4 khu vực Đông Á - 
Thái Bình Dương, cho thấy việc tiếp cận tín dụng tại Việt Nam khá thuận lợi (Hình 2.12). Tuy 
nhiên, kết quả này phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp tiến hành khảo sát của WB.

Theo đó, khả năng tiếp cận tín dụng được WB đánh giá dựa trên 4 tiêu chí, tập trung 
vào mức độ đầy đủ của các luật định trong bảo vệ quyền lợi của bên vay và bên cho vay cùng 
với mức độ bao phủ, khả năng tiếp cận thông tin tín dụng. Tuy nhiên, khảo sát có một số hạn 
chế trong phương pháp thực hiện dẫn đến kết quả sẽ chưa phản ánh sát với thực tế như: 
(i) Khảo sát được tiến hành tại TP. Hồ Chí Minh nên việc đánh giá khó đại diện toàn quốc; (ii) 
WB sử dụng những giả định để áp dụng chung cho cuộc khảo sát để có được những số liệu 
chuẩn hóa nhằm so sánh và đánh giá giữa các quốc gia, tuy nhiên, các giả định này thường rất 
thiếu tính thực tế; (iii) Khảo sát dựa trên ý kiến và quan điểm của các luật sư tài chính và các 
cơ quan thông tin tín dụng chứ chưa bao gồm các quan điểm và đánh giá của người đi vay và 
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người cho vay trên thực tế; (iv) Tập trung vào sự tồn tại của những thay đổi tích cực trong quy 
định và thể chế, chứ chưa xét về mặt thực thi quy định; (v) Chỉ tập trung vào doanh nghiệp nội 
địa và các ngành kinh tế trọng điểm, không bao gồm các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 
trong các ngành kinh tế không trọng điểm.

Thứ hai, về bình đẳng kinh doanh, theo Báo cáo PCI 2015, môi trường kinh doanh tại 
nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam chưa có sự cạnh tranh bình đẳng. Tại tỉnh có năng lực 
cạnh tranh ở mức trung bình so với tỉnh có năng lực cạnh tranh cao nhất và thấp nhất Việt Nam, 
39% DNNVV được hỏi cho biết “tỉnh ưu ái cho các tổng công ty, tập đoàn của Nhà nước gây 
khó khăn cho doanh nghiệp”, tăng 4% so với năm 2014. Đồng thời, tại một tỉnh trung vị, gần 
49% doanh nghiệp đồng ý “tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài hơn là phát triển khu vực tư 
nhân trong nước”, con số này ở Thái Nguyên là 67%, Thanh Hóa, Hà Tĩnh là 66%, Hà Nam, 
Hưng Yên là 63%, Bắc Ninh, Bình Dương là 60%. 

Thứ ba, do môi trường hoạt động chưa minh bạch, khiến doanh nghiệp phải tốn kém chi 
phí không chính thức. Như đã nêu trên, theo kết quả khảo sát 2.600 DNNVV năm 2015 của 
CIEM, UNU-WIDER và Viện Nghiên cứu Lao động & Xã hội, 43% doanh nghiệp phản ánh 
phải trả chi phí không chính thức.

Thứ tư, vấn đề hình sự hóa quan hệ kinh tế cũng tạo nên rào cản trong tiếp cận vốn 
của doanh nghiệp. Hiện tượng lạm dụng các quy định tố tụng và quy định pháp luật hình sự 
để giải quyết các quan hệ kinh tế dân sự vẫn khá phổ biến, gây bức xúc, hậu quả không nhỏ, 
tạo nên rào cản trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp phải vay vốn để 
sản xuất, kinh doanh; nhưng khi không trả được nợ (do nhiều nguyên nhân, kể cả khách quan); 
nhiều trường hợp bị quy vào hành vi chiếm đoạt tài sản, bị truy tố trước tòa. Điều này tạo tâm 
lý e ngại cho doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng. Mặt khác, ngân hàng là ngành kinh doanh 
rủi ro. Khi cho vay, theo thông lệ các TCTD phải chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định và cần 
có quỹ dự phòng rủi ro, v.v... Nếu cứ có mất mát lớn là nhân sự các TCTD liên quan bị xem xét 
truy tố, khởi tố, buộc tội đôi khi không hợp lý. Việc hình sự hóa hoạt động ngân hàng khiến cán 
bộ ngân hàng có tâm lý sợ trách nhiệm hình sự, nên sẽ thẩm định tín dụng một cách chặt chẽ, 
thiếu linh hoạt, hoặc đôi khi chấp nhận không cho vay nhằm đảm bảo an toàn. 

Thứ năm, các quy định pháp lý ngày càng trở nên khắt khe hơn với hoạt động ngân 
hàng, đặc biệt là quy định theo hiệp ước Basel, khiến nguồn vốn khả dụng để cho vay doanh 
nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam. Mặt khác, để đảm bảo hiệu quả hoạt động, 
giảm tỷ lệ nợ xấu, đáp ứng quy định pháp lý, các TCTD sẽ muốn ưu tiên đầu tư vào các kênh 
an toàn hơn như trái phiếu Chính phủ, hay cho vay đối với các DNNN, cho vay tiêu dùng hơn 
là DNTN.

Thứ sáu, hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DNNVV còn chưa hiệu quả, quy mô vốn của 
các Quỹ bảo lãnh tín dụng còn nhỏ, trong khi đó quy chế bảo lãnh tín dụng còn nhiều đòi hỏi 
khắt khe. Một số quy định liên quan đến đảm bảo tiền vay chưa rõ ràng; phối hợp giữa NHTM 
và Quỹ bảo lãnh này chưa tốt dẫn đến đôi khi thẩm định 2 lần, gây phiền hà cho doanh nghiệp. 
Ngoài ra, việc quy trách nhiệm nếu để xảy ra lỗ, thất thoát vốn do bảo lãnh DNNVV (đôi khi do 
nguyên nhân khách quan), dẫn đến tâm lý e ngại triển khai mạnh mẽ.

(x) Nguyên nhân từ phía DNTN

Qua Báo cáo điều tra doanh nghiệp 2015 của WB, tỷ lệ doanh nghiệp bị từ chối khi vay vốn 
ngân hàng tại Việt Nam khá cao so với Indonesia và Malaysia. Doanh nghiệp càng nhỏ thì càng 
khó tiếp cận vốn vay (Hình 2.36).
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Hình 2.36: Tỷ lệ doanh nghiệp bị từ chối khi vay vốn ngân hàng năm 2015
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Nguồn: Điều tra doanh nghiệp (WB) năm 2015.

Việc tiếp cận tài chính khó khăn, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, không thể không 
kể đến nhóm nguyên nhân từ chính bản thân DNTN.

Một là, năng lực của các DNTN còn hạn chế, hoạt động kém hiệu quả, trong đó nổi cộm 
là các vấn để như: (i) Năng lực quản trị doanh nghiệp yếu, năng lực cạnh tranh thấp; trình độ 
lao động thấp và công nghệ lạc hậu; (ii) Năng lực tài chính yếu, nhiều khi không minh bạch 
giữa tài chính chủ sở hữu, cá nhân và doanh nghiệp; năng lực quản lý dòng tiền còn hạn chế; 
không có khả năng xây dựng các kế hoạch tài chính cũng như kế hoạch kinh doanh dài hạn; (iii) 
Thiếu chiến lược kinh doanh, lĩnh vực hoạt động nhiều khi rất nhỏ hẹp, đặc thù khiến ngân 
hàng không có đủ thông tin dữ liệu để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của phương án/dự án sản 
xuất kinh doanh; (iv) Dự án/phương án kinh doanh thiếu khả thi; thị trường đầu ra còn 
chưa ổn định hoặc không có lợi thế đàm phán đầu ra do quy mô nhỏ, v.v... (v) Doanh nghiệp 
chưa có thói quen mua bảo hiểm rủi ro trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong khi 
các khoản vay tại khu vực tư nhân thường được xếp vào nhóm rủi ro cao; (vi) Doanh nghiệp 
thiếu hiểu biết về tài chính, về cơ chế, chính sách, sản phẩm, dịch vụ của các định chế tài 
chính, hạn chế tiếp cận các chương trình bảo lãnh, hỗ trợ của các Hiệp hội, Chính phủ; (vii) 
Doanh nghiệp thiếu tài sản thế chấp đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng (như đã phân 
tích tại phần quy định về tài sản thế chấp còn chặt chẽ).

Hai là, một số DNTN không chịu công khai thông tin, tình hình tài chính công ty, 
không minh bạch, thiếu trung thực trong quản lý tài chính gây khó khăn cho ngân hàng 
trong việc thẩm định, đánh giá năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với 
nhiều DNTN đặc biệt là DNNVV thì việc cung cấp báo cáo tài chính hợp pháp, được kiểm toán, 
xác thực bởi cơ quan thuế hoặc tổ chức kiểm toán vẫn khó thực hiện. 

Ba là, xét về phía cầu, tỷ lệ DNTN không có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng tương đối 
cao. Theo điều tra của CIEM năm 2011, tỷ lệ DNNVV không có nhu cầu vay là 40%; theo điều 
tra của TCTK năm 2014, tỷ lệ doanh nghiệp không có nhu cầu vay là 35%. 

Trên đây là tổng hợp, phân tích 10 nguyên nhân sâu xa dẫn đến khả năng tiếp cận tài chính 
của DNTN còn hạn chế, trong đó xác định 3 nhóm nguyên nhân chính theo hướng tiếp cận từ 
vĩ mô đến vi mô (môi trường kinh doanh; TCTD; doanh nghiệp), từ cả phía cung (TCTD, nhà 
đầu tư) và phía cầu (doanh nghiệp). 



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

62

2.4. Kết luận và hàm ý chính sách

Tại Việt Nam, tiếp cận tài chính đối với doanh nghiệp nói chung và DNTN nói riêng tuy đã có 
nhiều cải thiện, nhưng còn nhiều khó khăn. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

(i) Chi phí tài chính (lãi suất cho vay thực) tại Việt Nam không phải là cao, nhưng chi phí 
không chính thức ở mức cao; 

(ii) Thay đổi trong khả năng tiếp cận tài chính tạo ra sự thay đổi quan trọng trong đầu tư tư 
nhân. Đồng thời, việc thay đổi khả năng tiếp cận tài chính có tác động đến tăng trưởng kinh tế, 
nhưng không có ý nghĩa thống kê; 

(iii) Các chủ thể (DNTN) tìm cách vượt khó khăn tiếp cận tài chính bằng cách tìm nguồn 
vốn phi chính thức thay thế, nhưng kết quả còn khiêm tốn;

(iv) Chủ thể (doanh nghiệp) nào ít phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài sẽ càng có nhiều khả 
năng tồn tại và phát triển hơn, và ngược lại.

Với kết quả nghiên cứu trên, nhất là Kiểm định 2 và 4, cho thấy tiếp cận tài chính thực sự 
là một điểm nghẽn đối với sự phát triển của khu vực DNTN.

Theo đó, Nhóm nghiên cứu đã làm rõ 10 (mười) nguyên nhân chính khiến tiếp cận tài 
chính của DNTN Việt Nam khó khăn. Đứng từ góc độ doanh nghiệp, hai rào cản lớn nhất là 
chi phí (chủ yếu là do chi phí không chính thức) cao và khó đáp ứng được điều kiện, yêu cầu 
về tài sản đảm bảo của TCTD. Đứng trên quan điểm của TCTD, DNTN không phải là phân 
khúc mà TCTD “mặn mà” cho vay dù nhu cầu cấp tín dụng của TCTD là cao. Nguyên nhân 
chính là do đặc thù yếu kém của phần lớn DNTN như năng lực hạn chế, hoạt động thiếu minh 
bạch, bài bản, thiếu tài sản đảm bảo, thiếu chiến lược kinh doanh, cũng như sản phẩm-dịch vụ 
của TCTD đôi khi chưa phù hợp, còn cứng nhắc. Xét từ góc độ cơ quan quản lý, thể chế và môi 
trường kinh doanh còn bất cập, chưa thực sự tạo ra sân chơi bình đẳng giữa DNTN và DNNN 
hay doanh nghiệp FDI, hiện tượng chèn lấn tín dụng còn phổ biến, thị trường vốn chưa phát 
triển cũng là những rào cản đối với sự phát triển của DNTN. 

Hàm ý chính sách

Trên cơ sở kết quả kiểm định và phân tích nêu trên; một số hàm ý chính sách quan trọng có thể 
rút ra như sau: 

Thứ nhất, cần có giải pháp đột phá nhằm giảm chi phí kinh doanh, chi phí tài chính 
cho doanh nghiệp thông qua: (i) đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, qua đó hỗ trợ các TCTD và 
doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, mạnh dạn hơn trong quan hệ tín dụng và có thể giảm lãi suất; 
(ii) đẩy mạnh, quyết liệt cải cách TTHC (nhất là các thủ tục về đất đai, thuế, đăng ký giao dịch 
bảo đảm, xử lý tài sản đảm bảo, v.v...); tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong hành 
chính công; (iii) đổi mới cơ chế lương và đánh giá cán bộ-công chức nhằm giảm thiểu chi phí 
không chính thức; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 (tháng 5/2016) về hỗ trợ doanh nghiệp và 
Luật hỗ trợ DNNVV ngay sau khi ban hành.

Thứ hai, chính sách tiền tệ hướng đến thị trường nhiều hơn. Theo đó, cần giảm bớt 
các biện pháp hành chính (như chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, chính sách trần lãi suất, tách bạch 
tín dụng chính sách với tín dụng thương mại, chính sách tín dụng ngoại tệ cần nằm trong bài 



CHƯƠNG 2: TIẾP CẬN TÀI CHÍNH

63

toán chống đô la hóa lâu dài, với mục tiêu tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh, 
v.v...). Đồng thời, hoàn thiện thể chế (sửa đổi luật ngân hàng, quy chế tín dụng, cơ chế phối 
hợp các quỹ bảo lãnh tín dụng, v.v...), tạo hành lang pháp lý, giảm thiểu rủi ro hình sự hóa là 
việc cấp thiết.  

Thứ ba, việc lành mạnh hóa chủ thể cho vay (các định chế tài chính) là rất cần thiết; 
theo đó, cần đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu các định chế tài chính 
và DNNN; giảm sở hữu Nhà nước tại các NHTM Nhà nước (xuống mức 51% đến năm 2020) 
nhằm thu hút nguồn lực tư nhân, qua đó tăng năng lực tài chính và khả năng cung vốn cho nền 
kinh tế, trong đó có DNTN. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao năng lực hoạt 
động của các tổ chức tài chính vi mô, để các tổ chức này có thể phục vụ DNNVV, hộ gia đình, 
người dân; góp phần giảm tệ nạn tín dụng đen.

Thứ tư, phát triển cân bằng thị trường tài chính, nhất là thị trường cổ phiếu và trái phiếu 
doanh nghiệp, vừa tạo tiền đề phát triển bền vững, vừa tăng khả năng tiếp cận vốn trung-dài hạn 
cho doanh nghiệp.

Thứ năm, cần tăng cường kỷ luật ngân sách và quản lý nợ công hiệu quả; đổi mới mạnh 
mẽ cơ chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách và quản lý nguồn vốn ODA; 
qua đó góp phần giảm tình trạng “chèn lấn tín dụng”. 

Thứ sáu, bản thân các định chế tài chính cũng cần thay đổi, tập trung vào những vấn 
đề then chốt như nâng cao năng lực tài chính (nhất là hệ số an toàn vốn theo thông lệ), tích 
cực xử lý nợ xấu, kiểm soát chất lượng tín dụng, giảm thiểu chi phí quản lý, tăng năng lực quản 
trị doanh nghiệp theo thông lệ, năng lực cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin; qua đó góp 
phần tăng khả năng cung ứng vốn (bao gồm cả cho vay tín chấp), giảm lãi suất cho vay phù 
hợp; và nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ đào tạo, nâng cao hiểu biết tài chính, quản lý rủi ro 
cho doanh nghiệp.

Cuối cùng, bản thân doanh nghiệp phải thay đổi, nhất là về minh bạch hoá thông tin, 
lành mạnh hoá các hoạt động tài chính, giảm thiểu chi phí; thiện chí trong quan hệ tín dụng; 
thay đổi tư duy quản lý, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn tín dụng ngân hàng, chủ động 
hướng tới các kênh huy động vốn khác; quan tâm hơn nữa đến khâu kế hoạch chiến lược, 
quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và quản lý tài chính; tích cực hợp tác-liên kết nhằm tăng 
khả năng tham gia chuỗi giá trị và tín dụng nhà cung cấp; đồng thời, tham gia vào hoạt động 
của các Hiệp hội để tiếp cận thông tin cần thiết về chính sách của Nhà nước, kinh nghiệm 
quản trị-điều hành doanh nghiệp, thị trường… và tăng tính kết nối với các doanh nghiệp khác 
trong chuỗi giá trị.
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Phụ lục
1) Mô hình kiểm định tác động của tiếp cận tài chính đến tốc độ tăng trưởng GDP
Để kiểm định tác động của tiếp cận tài chính đến tốc độ tăng trưởng GDP, nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình 
hồi quy tốc độ tăng trưởng GDP với các biến giải thích là đại diện cho khả năng tiếp cận tài chính. Hàm hồi quy 
có dạng như sau:

= + + + + + 1( ∗ )
+ 2( ∗ ) + 3( ∗ ) + +  

Trong đó:

 y GDPGR: Tốc độ tăng trưởng GDP (%/năm)
 y CRDGR là tốc độ tăng trưởng tín dụng trong nước tính theo tỷ lệ %. Trong những giai đoạn tốc độ tăng 

trưởng tín dụng cao, khả năng tiếp cận tín dụng càng dễ dàng hơn.
 y MARKTCAP là tỷ lệ giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết trên thị trường so với GDP (%). Đây là biến 

đại diện cho khả năng tiếp cận vốn từ thị trường chứng khoán. Nếu tỷ lệ càng cao, chứng tỏ thị trường 
chứng khoán càng phát triển, đóng vai trò càng nhiều trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế và như vậy 
khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp càng dễ dàng hơn.

 y BANKBR là số chi nhánh ngân hàng trên 100.000 người trưởng thành. Đây là biến đại diện cho tiếp cận 
tài chính ở phương diện độ che phủ của mạng lưới ngân hàng. Nó cho thấy mức độ thuận tiện, gần gũi về 
mặt địa lý giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính dễ dàng hơn.

 y VN: Biến giả. VN=1 nếu nước là Việt Nam, VN=0 nếu là các nước khác trong mẫu gồm các nước thu 
nhập trung bình thấp.

 y T: Biến thời gian, T = 1, …, 7 cho các năm từ 2008-2014.
 y ɛ là sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

Dữ liệu ban đầu gồm 52 nước có thu nhập trung bình thấp được lấy từ Chỉ số phát triển thế giới của WB. Do 
chỉ tiêu số chi nhánh NHTM/100.000 người dân trưởng thành của Việt Nam chỉ có từ năm 2008-2014, nên chúng 
tôi sử dụng dữ liệu của nhóm nước so sánh trong cùng khoảng thời gian trên. Kết quả hồi quy được trình bày trong 
Bảng Phụ lục 1 dưới đây.

Bảng Phụ lục 1: Kết quả hồi quy tốc độ tăng trưởng GDP 
với các biến tiếp cận tài chính (2008-2014)

Hệ số Tên biến
Hệ số 

ước lượng
Độ lệch 
chuẩn

t P>t

α Tốc độ tăng trưởng tín dụng 0,0493 0,0165 2,99 0,00

β Tỷ lệ giá trị vốn hóa các công ty niêm yết trên thị 
trường/GDP 0,0349 0,0129 2,70 0,01

γ Số chi nhánh NH/100.000 người trưởng thành 0,0709 0,0340 2,08 0,04

δ Việt Nam 13,7071 55,2685 0,25 0,81

δ1 Việt Nam*Tăng trưởng GDP -0,0797 0,2839 -0,28 0,78

δ2 Việt Nam*Tỷ lệ giá trị vốn hóa -0,0255 0,3429 -0,07 0,94

δ3 Việt Nam*Số chi nhánh NH/100,00 người trưởng thành -2,7565 15,1775 -0,18 0,86

τ Thời gian 0,1394 0,2381 0,59 0,56

Const Hệ số chặn -0,1385 3,8639 -0,04 0,97

F( 5, 89) = 3,57; Pro > F = 0,0055
R2 = 0,1670
R2 điều chỉnh = 0,1202

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Chỉ số phát triển thế giới (WB), 2008-2014.
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2) Kiểm định ở cấp độ vĩ mô theo mô hình Rajan và Zingales (1998) về ảnh hưởng của mức độ phụ thuộc 
tài chính bên ngoài đến kết quả hoạt động của các ngành sản xuất

Mô hình kiểm định có dạng:

Trong đó:
 y Cjk: là tỷ lệ giá trị gia tăng của ngành j trong tổng giá trị gia tăng các ngành sản xuất của nước k;
 y Industryj:  là biến giả: =1 nếu là ngành j; = 0 nếu là ngành khác
 y GDP: Tổng sản phẩm quốc nội, phản ánh quy mô nền kinh tế quốc gia
 y Nationk:  là biến giả cho quốc gia, =1 nếu là nước k, =0 nếu là nước khác
 y EFDj: là biến phản ánh mức độ phụ thuộc tài chính bên ngoài, được đo bằng tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn.

Hệ số của biến tương tác giữa quốc gia và mức độ phụ thuộc nguồn vốn bên ngoài (γk) là hệ số ta cần quan tâm. 
Theo đó, nếu hệ số dương và có ý nghĩa thống kê thì tiếp cận tài chính ít có khả năng là một nút thắt tăng trưởng vì 
với nước này, ngành càng phụ thuộc vào vốn bên ngoài càng có tỷ lệ đóng góp vào giá trị gia tăng lớn hơn. Ngược 
lại, nếu hệ số âm và có ý nghĩa thống kê thì sẽ cho thấy tiếp cận tài chính có thể là một nút thắt tăng trưởng do 
những ngành phụ thuộc càng cao vào vốn bên ngoài thì có đóng góp càng ít vào giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Số liệu sử dụng cho mô hình gồm các nguồn sau:
 y Giá trị gia tăng lấy theo số liệu thống kê của UNIDO. Do số liệu của Việt Nam chỉ có đến năm 2010 nên 

kiểm định này dùng dữ liệu chéo của các nước trong năm 2010. Sau khi lọc và làm sạch dữ liệu, chuyển 
đổi bảng mã ISIC Rev.3 thành ISIC Rev4 để khớp với dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống 
kê, Nhóm nghiên cứu có dữ liệu cho 24 ngành cấp 2 của 34 nước, trong đó có Việt Nam.

 y Do không có số liệu về dòng tiền để tính mức độ phụ thuộc tài chính bên ngoài (EFD) theo công thức của 
Rajan và Zingales (1998), Nhóm nghiên cứu sử dụng tỷ lệ nợ (bằng Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn) của 
doanh nghiệp làm biến đại diện. EFD được tính từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Việt Nam bằng cách 
tính bình quân tỷ số nợ trên tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp theo ngành cấp 2. Có tất cả 42.980 
doanh nghiệp sản xuất được sử dụng để tính biến này.

Kết quả hồi quy tại Bảng Phụ lục 2 cho thấy hệ số của Việt Nam với biến EFD là -0,159 và có ý nghĩa thống kê 
ở mức 5%.

Bảng Phụ lục 2: Kết quả hồi quy giá trị gia tăng của ngành với các biến về mức độ phụ thuộc vào 
tài chính bên ngoài (sử dụng mô hình Rajan và Zingales, 1998)

Tên biến Tên ngành/nước tương ứng Hệ số
Độ lệch 
chuẩn

t P>t    

ind1 Sản xuất chế biến thực phẩm 0,340 0,368 0,9 0,4

ind2 Sản xuất đồ uống 1,165 0,281 4,2 0,0

ind3 Sản xuất sản phẩm thuốc lá 0,310 0,385 0,8 0,4

ind4 Dệt 0,180 0,386 0,5 0,6

ind5 Sản xuất trang phục 0,083 0,441 0,2 0,9

ind6 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 0,065 0,396 0,2 0,9

ind7
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 
giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ 
và vật liệu tết bện

-0,015 0,353 0,0 1,0

ind8 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 0,025 0,422 0,1 1,0

ind9 In, sao chép bản ghi các loại 0,006 0,411 0,0 1,0
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Tên biến Tên ngành/nước tương ứng Hệ số
Độ lệch 
chuẩn

t P>t    

ind10 Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế -0,484 0,422 -1,2 0,3

ind11 Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất -0,103 0,394 -0,3 0,8

ind12 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 0,133 0,439 0,3 0,8

ind13 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 0,290 0,385 0,8 0,5

ind14 Sản xuất kim loại 0,403 0,452 0,9 0,4

ind15
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, 
thiết bị)

-0,037 0,419 -0,1 0,9

ind16 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu -0,027 0,400 -0,1 0,9

ind17 Sản xuất xe có động cơ -0,285 0,389 -0,7 0,5

ind18 Sản xuất phương tiện vận tải khác 0,062 0,429 0,1 0,9

ind19 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 0,255 0,403 0,6 0,5

ind20 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 0,436 0,391 1,1 0,3

ind21 Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị -0,308 0,345 -0,9 0,4

indgdp1 -0,007 0,015 -0,5 0,6

indgdp2 -0,045 0,012 -3,9 0,0

indgdp3 -0,012 0,016 -0,7 0,5

indgdp4 -0,007 0,016 -0,4 0,7

indgdp5 -0,003 0,018 -0,2 0,9

indgdp6 -0,003 0,016 -0,2 0,9

indgdp7 0,000 0,014 0,0 1,0

indgdp8 0,000 0,017 0,0 1,0

indgdp9 0,001 0,017 0,1 0,9

indgdp10 0,023 0,017 1,4 0,2

indgdp11 0,008 0,016 0,5 0,6

indgdp12 -0,004 0,018 -0,2 0,8

indgdp13 -0,009 0,016 -0,6 0,6

indgdp14 -0,012 0,018 -0,7 0,5

indgdp15 0,003 0,017 0,2 0,9

indgdp16 0,001 0,016 0,1 0,9

indgdp17 0,013 0,016 0,8 0,4

indgdp18 -0,002 0,017 -0,1 0,9

indgdp19 -0,009 0,016 -0,6 0,6

indgdp20 -0,015 0,016 -0,9 0,4

indgdp21 0,015 0,014 1,1 0,3

natefd1 Albania -0,101 0,103 -1,0 0,3
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Tên biến Tên ngành/nước tương ứng Hệ số
Độ lệch 
chuẩn

t P>t    

natefd3 Australia -0,148 0,087 -1,7 0,1

natefd4 Bahrain -0,131 0,086 -1,5 0,1

natefd5 Belarus -0,105 0,079 -1,3 0,2

natefd6 Botswana 0,091 0,118 0,8 0,4

natefd7 Burundi -0,137 0,144 -1,0 0,3

natefd8 Colombia -0,154 0,070 -2,2 0,0

natefd9 Eritria -0,194 0,136 -1,4 0,2

natefd10 Geogia -0,168 0,099 -1,7 0,1

natefd11 Iran -0,149 0,073 -2,0 0,0

natefd12 Iraq -0,139 0,069 -2,0 0,0

natefd13 Israel -0,137 0,070 -2,0 0,1

natefd14 Jordan -0,165 0,084 -2,0 0,0

natefd15 Kenya -0,144 0,081 -1,8 0,1

natefd16 Kuwait -0,150 0,069 -2,2 0,0

natefd17 Kyrgyz -0,160 0,117 -1,4 0,2

natefd18 Macao -0,073 0,091 -0,8 0,4

natefd19 Macedonia -0,171 0,103 -1,7 0,1

natefd20 Malawi -0,156 0,112 -1,4 0,2

natefd21 Mauritius -0,141 0,104 -1,4 0,2

natefd22 Mexico -0,148 0,086 -1,7 0,1

natefd23 Moldova -0,133 0,114 -1,2 0,2

natefd24 Mongolia -0,180 0,108 -1,7 0,1

natefd25 Morocco -0,159 0,070 -2,3 0,0

natefd26 Oman -0,152 0,075 -2,0 0,0

natefd27 Peru -0,152 0,068 -2,2 0,0

natefd28 Qatar -0,130 0,070 -1,9 0,1

natefd29 Nga -0,142 0,090 -1,6 0,1

natefd30 Senegal -0,166 0,098 -1,7 0,1

natefd31 Nam Phi -0,143 0,073 -2,0 0,1

natefd32 Sri Lanka -0,152 0,074 -2,1 0,0

natefd33 Tunisia -0,075 0,090 -0,8 0,4

natefd34 Việt Nam -0,159 0,068 -2,3 0,0

Hệ số chặn 0,084 0,033 2,5 0,0

Nguồn: Ước lượng của Nhóm nghiên cứu dựa trên dữ liệu điều tra DN của TCTK (2014), 
dữ liệu thống kê công nghiệp Indstat 4 của UNIDO (2016)
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3) Mô hình kiểm nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố ở cấp độ vi mô tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Mô hình hồi quy có dạng như sau:

Trong đó:

 y revgr: Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần, đo bằng %;
 y micro, small, medium: Biến giả cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo định  nghĩa về số lao động 

theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009;
 y age: Tuổi của doanh nghiệp tính bằng số năm kể từ khi thành lập;
 y debt: Tỷ lệ nợ (%), tính bằng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn;
 y soe, fdi: Biến giả cho DNNN và doanh nghiệp FDI;
 y hanoi, tphcm: Biến giả cho vị trí đặt trụ sở chính của doanh nghiệp ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;

Số liệu được lấy từ kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2013 và 2014 của TCTK. Dữ liệu được làm sạch, sau 
khi chạy mô hình cho kết quả như nêu tại Bảng Phụ lục 3.

Bảng Phụ lục 3: Các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp

Tên biến Hệ số Độ lệch chuẩn Giá trị t P > |t| Khoảng tin cậy 95%

micro -22,15 0,81 -27,44 0,00 -23,73 -20,57

small -8,24 0,80 -10,32 0,00 -9,80 -6,67

medium -1,69 1,28 -1,32 0,19 -4,20 0,82

age -0,53 0,02 -23,34 0,00 -0,58 -0,49

debt 0,00 0,00 -1,64 0,10 0,00 0,00

soe -0,91 1,50 -0,61 0,54 -3,85 2,03

fdi 3,61 0,65 5,56 0,00 2,34 4,88

hanoi -0,97 0,29 -3,31 0,00 -1,54 -0,40

tphcm 0,99 0,26 3,82 0,00 0,48 1,49

Hệ số chặn 20,81 0,84 24,81 0,00 19,16 22,45

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên dữ liệu điều tra DN của TCTK năm 2013-2014.
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Chú giải   
1 Báo cáo môi trường kinh doanh 2017 của WB xếp hạng “tiếp cận tín dụng” của Việt Nam đứng thứ 32/189; tuy 
giảm 3 bậc, nhưng vẫn ở mức khá trong bảng xếp hạng. 
2 Qui mô thị trường tài chính (theo WB) được tính bằng tổng của tài sản hệ thống ngân hàng (chưa kể các định chế 
tài chính phi ngân hàng), giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu và trái phiếu, và doanh thu phí bảo hiểm. 
3 Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam đến cuối năm 2016 đạt 1,77 triệu tỷ VND, tương đương 42% GDP.
4 Nguồn: website Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, truy cập ngày 10/8/2016, địa chỉ bài viết: http://www.div.gov.vn/
Default.aspx?tabid=296&CtrName=detail&ArticleId=6256&CatID=0 
5 Tháng 7/2016, Vingroup vay 300 triệu USD từ nước ngoài, kỳ hạn 5 năm, phải trả lãi suất là LIBOR + 5%/năm; 
vay dài hạn có đảm bảo của Tập đoàn Masan năm 2015 có lãi suất là LIBOR+4,5%/năm. Trong khi đó, VNA có 
khoản vay dài hạn bằng đồng USD do Chính phủ bảo lãnh cuối năm 2015 với lãi suất thả nổi LIBOR 6 tháng + 
3,95%/năm hoặc cố định từ 2,1%-4,86%/năm (Nguồn: thu thập từ báo chí).
6 Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới DNNN, trong giai đoạn 2011-2015, đã sắp xếp 588 DNNN, trong đó đã 
cổ phần hóa 508 DN và các hình thức khác 80 DN; giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống còn bình quân là 65% tại 
các DN này; đồng thời, các DNNN đã thoái vốn được khoảng 11.000 tỷ đồng.  
7 Số liệu tài chính năm 2015 của 5 tập đoàn lớn (Vinachem, Petrolimex, EVN, VNA, Vinacomin) cho thấy lợi 
nhuận trước thuế chỉ đạt từ gần 1.000 tỷ VND đến 10.000 tỷ VND, với LNTT/doanh thu chỉ đạt từ 1-5%.  



Tóm tắt

Chương này phân tích hiện trạng nguồn vốn nhân lực của Việt Nam, và sử dụng phương pháp 
HRV để đánh giá vốn nhân lực có phải là rào cản cho tăng trưởng kinh tế hay không. Kết quả 
phân tích cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về giáo dục cũng như sức khỏe trong 
thời gian vừa qua. So với các quốc gia với cùng mức độ phát triển kinh tế thì trình độ giáo dục 
cũng như sức khỏe của Việt Nam ở mức cao hơn. Hiện nay, vốn con người, đo lường bằng 
giáo dục, không phải là điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế. Lợi tức giáo dục ở Việt Nam đã 
giảm đi trong 10 năm qua, chỉ ra hai hàm ý chính sách quan trọng (i) nền kinh tế Việt Nam hiện 
tại không tạo ra đủ việc làm cho lao động kỹ năng cao trong khu vực chính thức; và (ii) lao động 
có trình độ cao không bị thiếu hụt, vốn nhân lực không phải là điểm nghẽn phát triển kinh tế 
ở Việt Nam những năm qua và hiện nay. Kết quả phân tích số liệu của doanh nghiệp cho thấy 
nền kinh tế vẫn đang ở thời kỳ công nghiệp hóa thâm dụng lao động kỹ năng thấp, giá rẻ và do 
đó chất lượng vốn nhân lực hiện tại không những đáp ứng tốt nhu cầu của đại bộ phận doanh 
nghiệp mà còn đang bị sử dụng lãng phí, dưới tiềm năng do nền kinh tế không tạo đủ việc làm 
kỹ năng cao. Cơ cấu việc làm thay đổi theo hướng giảm việc làm không có kỹ năng và việc làm 
trong nông nghiệp, tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn rất chậm. Mặc dù vậy, vốn con người của 
Việt Nam vẫn ở mức thấp so với trung bình của thế giới và sẽ là điểm nghẽn tăng trưởng trong 
trung và dài hạn khi Việt Nam muốn chuyển sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, phát triển 
các ngành có kỹ năng cao và nâng cấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

3.1. Bối cảnh

Vốn con người hay vốn nhân lực đóng vai trò chủ yếu trong phát triển kinh tế (Schultz, 1997; 
2002; Hanushek và Woesmann, 2008). Vốn nhân lực bao gồm các kiến thức, kỹ năng, kinh 
nghiệm, thói quen, các thuộc tính xã hội và nhân cách, được thể hiện ở khả năng lao động để 
tạo ra của cải vật chất (Mincer, 1993, và Becker, 1994). Vốn nhân lực được thể hiện ở trình độ 
giáo dục, sức khỏe và các kỹ năng mềm trong công việc và học tập (Hanushek và Woesmann, 
2008; Knight và Sabot, 1990). Cùng với quá trình phát triển, vốn nhân lực của một quốc gia 
được cải thiện, và sự cải thiện của vốn nhân lực là tăng năng suất và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao 
động và chất lượng vốn nhân lực. Phát triển giáo dục là một trong những Mục tiêu Phát triển 
Thiên niên kỷ cũng như Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Việt Nam luôn quan 
tâm đầu tư cho giáo dục và đạt nhiều thành tựu về phát triển giáo dục. Cụ thể Việt Nam đã đạt 
được mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học cũng như liên tục gia tăng tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi 
ở mọi cấp giáo dục.1 Bên cạnh giáo dục, sức khỏe của người dân cũng được cải thiện trong 
những năm qua. Tuổi thọ bình quân tăng lên và tỷ lệ tử vong ở trẻ em được giảm đi đáng kể.2 
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Mặc dù vậy, năng suất lao động của Việt Nam thấp và chậm được cải thiện. Hiện nay 
khoảng cách chênh lệch giữa năng suất lao động của Việt Nam với hầu hết các nước khu vực 
ASEAN và Trung Quốc vẫn còn khá lớn. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 
2001-2010, Đại hội Đảng lần thứ XI (2011) đã nêu rõ: “Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng 
nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển”. Từ đó, Đại 
hội đã xác định ba đột phá chiến lược giai đoạn 2011-2020 là:“(1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách 
hành chính; (2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập 
trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển 
nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; (3) Xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ 
tầng đô thị lớn”. 3 Khác với các nghiên cứu trước đây, ở phân tích này, chúng tôi tiếp cận và trả 
lời câu hỏi liệu vốn nhân lực có phải là điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế từ góc nhìn của doanh 
nghiệp, chủ thể sử dụng lao động thông qua việc thực hiện bốn nhóm kiểm định theo phương 
pháp HRV. 

Thực trạng vốn nhân lực ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 14 trên thế giới. Theo Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 
2014, dân số Việt Nam đạt 90,5 triệu người. Trong thập kỳ vừa qua, mỗi năm dân số tăng thêm 
gần một triệu người. Cơ cấu dân số của Việt Nam nhìn chung khá ổn định. Tỷ số giới tính (đo 
lường bằng số nam giới bình quân trên 100 nữ giới) của Việt Nam thay đổi đáng kể theo thời 
gian. Tỷ số giới tính của Việt Nam liên tục tăng từ 94,2 (số nam giới trên 100 nữ giới) trong 
Tổng điều tra dân số 1989 lên 97,3 năm 2014. Hiện nay tỷ lệ giới tính của Việt Nam vẫn ở mức 
cân bằng. Tuy nhiên trong những năm gần đây tỷ lệ bé trai sinh ra trên 100 bé gái liên tục tăng, 
phản ánh việc chọn lựa giới tính khi sinh có liên quan đến tâm lý ưa thích con trai của Việt Nam 
(Quỹ Dân số Liên Hợp quốc và Tổng cục Thống kê, 2016). 

Theo Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn cơ cấu dân 
số vàng do tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động (15-65) gấp đôi tỷ trọng dân số trong độ tuổi 
phụ thuộc. Tuy nhiên với mức độ sinh ổn định ở mức thấp trong những năm gần đây và tuổi thọ 
trung bình cao đã làm cho tháp tuổi của dân số Việt Nam năm 2014 đặc trưng cho dân số bắt đầu 
già hóa (Quỹ Dân số Liên Hợp quốc và Tổng cục Thống kê, 2016). Bất cân bằng giới tính và 
già hóa dân số sẽ là thách thức đối với vấn đề lực lượng lao động của Việt Nam trong tương lai.

Vốn nhân lực là một khái niệm tổng hợp bao gồm kiến thức, kinh nghiệm, thói quen, kỹ 
năng mềm, các thuộc tính xã hội và nhân cách, được thể hiện ở khả năng thực hiện lao động để 
sản xuất giá trị kinh tế. Do đó, đo lường vốn nhân lực rất phức tạp. Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF, 2015) đã lần đầu xây dựng Chỉ số vốn nhân lực (Human Capital Index) bao gồm 2 khía 
cạnh là học tập và việc làm cho 124 quốc gia. Chỉ số này được xây dựng từ 46 chỉ số con phản 
ánh trình độ giáo dục và việc làm của các quốc gia. Việt Nam xếp ở vị trí số 59 trong bảng xếp 
hạng. Xét tổng quát, so với các quốc gia với cùng trình độ phát triển kinh tế, Việt Nam có chất 
lượng vốn nhân lực khá cao (Hình 3.1). Cụ thể, trong số 31 quốc gia có mức thu nhập trung 
bình thấp, Việt Nam đứng thứ 6 về vốn nhân lực. Trong hai lĩnh vực là giáo dục và việc làm, 
thứ hạng về giáo dục của Việt Nam xếp cao hơn so với việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động có kỹ 
năng trung bình và thấp ở Việt Nam khá cao so với các quốc gia cùng trình độ phát triển kinh 
tế, chính điều này làm giảm chất lượng vốn nhân lực của Việt Nam.

Sự phát triển của vốn nhân lực của Việt Nam có phần đóng góp quan trọng của các thành 
tựu về phát triển giáo dục. Tỷ lệ nhập học tất cả các cấp ở Việt Nam đều tăng lên trong thời gian 
qua. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động từ 15 đến 60 tốt nghiệp cao đẳng (CĐ) và đại học (ĐH) 
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tăng từ 4,6% năm 2004 lên 9,9% năm 2014. 

Hình 3.1: Chất lượng vốn nhân lực và GDP bình quân đầu người của Việt Nam 
và các nước trên thế giới năm 2015
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Nguồn: WEF (2015)

Tỷ lệ nhập học bậc CĐ và ĐH trong độ tuổi tương ứng của Việt Nam năm 2014 là 30,5%, cao 
hơn tỷ lệ nhập học tương ứng của các nước thu nhập trung bình thấp (23,3%), nhưng thấp hơn tỷ 
lệ của các nước thu nhập trung bình cao (36,6%) (Cơ sở dữ liệu WB). So với các nước trong khu 
vực, tỷ lệ nhập học CĐ, ĐH của Việt Nam thấp hơn Indonesia, Thái Lan, và Phillipines, tuy nhiên 
cao hơn Ấn Độ và Trung Quốc. Nhìn chung, so với các quốc gia có cùng mức GDP bình quân đầu 
người thì trình độ giáo dục của Việt Nam ở mức tương đối cao (Hình 3.2).

Hình 3.2: Tỷ lệ học CĐ và ĐH của Việt Nam và các nước (%)
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Nguồn: Ước lượng từ Số liệu Chỉ số phát triển thế giới năm 2014 (WB).
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Sự tiến bộ về giáo dục bắt nguồn từ các chính sách đầu tư cho giáo dục của Chính phủ cũng 
như bản thân các hộ gia đình. Sự đầu tư cho giáo dục của Chính phủ được thể hiện trong Chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển chiến lược giáo dục 
giai đoạn 2011-2020 để đạt được 2 mục tiêu chiến lược: (i) tăng tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở mọi 
cấp giáo dục, (ii) nâng cao chất lượng giáo dục. Chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình đã liên 
tục gia tăng cùng với sự cải thiện của mức sống.4

Các khu vực địa lý cũng như các nhóm dân tộc đều đạt được những sự tiến bộ đáng kể về 
giáo dục trong thời gian qua, tuy vẫn có sự chênh lệch lớn về thành quả giáo dục giữa những 
nhóm dân cư. Tỷ lệ tốt nghiệp CĐ và ĐH giữa các nhóm dân tộc thiểu số và dân tộc Kinh, cũng 
như giữa các nhóm có thu nhập cao và thu nhập thấp hiện còn khá lớn. Năm 2014, tỷ lệ tốt 
nghiệp CĐ và ĐH ở dân tộc Kinh là 11% trong khi tỷ lệ này ở các dân tộc thiểu số khoảng 3% 
(Hình 3.3). Tương tự, năm 2014, 27% nhóm dân số ở mức phân vị thu nhập cao nhất có bằng 
CĐ hoặc ĐH, nhưng chỉ có chưa đầy 1% nhóm dân số ở mức phân vị thu nhập thấp nhất có 
bằng CĐ hoặc ĐH. 

Hình 3.3: Tỷ lệ tốt nghiệp CĐ và ĐH
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Chất lượng vốn nhân lực không chỉ thể hiện bởi cấp bậc giáo dục hoàn thành mà còn phải 
được thể hiện qua chất lượng giáo dục.5 Chất lượng giáo dục của Việt Nam được đánh giá ở 
mức trung bình thế giới, cao hơn so với các quốc gia ở cùng độ phát triển kinh tế (Hình 3.4).
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Hình 3.4: Chất lượng hệ thống giáo dục và GDP bình quân đầu người của Việt Nam 
và các nước trên thế giới năm 2015
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Sức khỏe là một yếu tố quan trọng của vốn nhân lực. Các quốc gia phát triển đều có tuổi thọ 
cao hơn các quốc gia kém phát triển hơn. Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sức khỏe là yếu 
tố quan trọng trong việc tăng năng suất, chẳng hạn Bloom và các cộng sự (2004) cho thấy sức 
khỏe tốt góp phần làm tăng tổng sản lượng của nền kinh tế. Các quốc gia với tuổi thọ cao hơn 
thì có năng suất lao động cao hơn đáng kể. Đồ thị bên phải Hình 3.5 cho thấy tuổi thọ cao hơn 
ở các nước có kinh tế phát triển.Việt Nam có tuổi thọ bình quân gần 76 tuổi, thuộc mức cao so 
với các nước có cùng GDP bình quân đầu người. Đồ thị bên phải của Hình 3.5 cho thấy tỷ lệ tử 
vong trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam ở mức thấp so với các nước cùng mức độ phát triển kinh 
tế. Các chỉ tiêu về sức khỏe khác như tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai và trẻ em sơ sinh, tỷ lệ 
trẻ em suy dinh dưỡng đều cho thấy sức khỏe của người dân Việt Nam cao hơn các quốc gia có 
cùng mức độ phát triển kinh tế.   

Hình 3.5: Sức khỏe và GDP bình quân đầu người
Tuổi thọ và Logarit GDP bình quân 
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Nguồn: Ước lượng từ Số liệu Chỉ số phát triển thế giới năm 2014 (WB).

Tuy trình độ học vấn và sức khỏe của người Việt Nam nhìn chung cao hơn các quốc gia có 
cùng trình độ phát triển kinh tế nhưng lực lượng lao động làm việc ở khu vực nông nghiệp và 
phi chính thức còn rất lớn và chậm được cải thiện so với các nước (Hình 3.6). Tỷ lệ lao động 
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làm công ăn lương ở Việt Nam cũng rất thấp so với các quốc gia có cùng trình độ phát triển kinh 
tế và giáo dục (Hình 3.7). Tỷ trọng lao động nông nghiệp và phi chính thức cao sẽ làm giảm 
năng suất lao động và vốn con người của Việt Nam. 

Hình 3.6: Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp trong tương quan với GDP bình quân 
đầu người và trình độ học vấn giữa Việt Nam và các nước năm 2014

Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số 
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Nguồn: Ước lượng từ Số liệu Chỉ số phát triển thế giới năm 2014 (WB).

Hình 3.7: Tỷ lệ lao động làm công ăn lương trong tương quan với GDP bình quân 
đầu người và trình độ học vấn

Tỷ lệ lao động làm công ăn lương trong tổng số 
lao động và Logarit GDP bình quân đầu người

Tỷ lệ lao động làm công ăn lương trong tổng 
số lao động và tỷ lệ nhập học CĐ, ĐH
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Nguồn: Ước lượng từ Số liệu Chỉ số phát triển thế giới năm 2014 (WB).

3.2. Kiểm định

3.2.1. Kiểm định 1: Giá kinh tế của vốn nhân lực có cao không?

Theo phương pháp HRV, giá kinh tế của một đơn vị vốn nhân lực được xem như là mức tăng 
trưởng kinh tế tăng thêm nếu như tăng thêm một đơn vị vốn nhân lực. Giá kinh tế của vốn nhân 
lực cao hàm ý nhân lực là một điểm nghẽn, và gỡ bỏ điểm nghẽn này sẽ thúc đẩy mạnh tăng 
trưởng kinh tế.
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Giá kinh tế của vốn nhân lực được phản ánh qua tiền lương của lao động và lợi tức giáo dục. 
Bảng 3.1 cho thấy tiền lương của lao động ở mọi trình độ giáo dục đều tăng theo thời gian. Tuy 
nhiên chênh lệch tiền lương giữa lao động ở các trình độ giáo dục khác nhau có xu hướng giảm 
đi. Nếu như tiền lương của lao động tốt nghiệp CĐ, ĐH cao gấp 4,6 lần tiền lương của lao động 
chưa tốt nghiệp tiểu học vào năm 2004 thì tỷ lệ này giảm xuống còn 2,3 lần vào năm 2014. Điều 
này phản ánh cung lao động có trình độ CĐ và ĐH tăng nhanh hơn cầu dẫn đến tiền lương của 
nhóm lao động trình độ giáo dục cao giảm tương đối so với lao động có trình độ giáo dục thấp hơn. 

Bảng 3.1: Tỷ lệ tiền lương so với tiền lương của lao động chưa tốt nghiệp tiểu học

Trình độ giáo dục cao nhất 
của lao động

Tiền lương danh nghĩa bình 
quân năm (nghìn đồng)

Tỷ lệ tiền lương so với 
tiền lương của lao động 
chưa tốt nghiệp tiểu học

Năm 2004 Năm 2014 Năm 2004 Năm 2014
Chưa tốt nghiệp tiểu học 4.213 22.333 1,0 1,0
Tiểu học 5.948 29.286 1,4 1,3
THCS 6.498 32.424 1,5 1,5
THPT 9.795 38.571 2,3 1,7
Bằng đào tạo nghề 12.030 51.512 2,9 2,3
Cao đẳng, Đại học 19.453 72.901 4,6 3,3
Tất cả 8.475 41.844 2,0 1,9

Nguồn: Ước lượng từ Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2004-2014

Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam ở mức thấp, chỉ khoảng 1% vào năm 2004 cũng như 2014. 
Tỷ lệ thất nghiệp thấp là do tỷ lệ lao động khu vực không chính thức cũng như tỷ lệ tự làm việc 
cao ở Việt Nam, khoảng 70%. Tốc độ tăng lao động có trình độ CĐ và ĐH nhanh làm cho tỷ lệ 
thất nghiệp ở nhóm này cao hơn ở các nhóm khác, và có xu hướng tăng nhẹ từ 1,2% năm 2004 
lên 2,2% năm 2014. 

Lợi tức giáo dục thể hiện tiền lương của người lao động sẽ tăng lên bao nhiêu nếu như tăng 
thêm một năm đi học. Tỷ lệ lợi tức cao hàm ý mức giá kinh tế cao của giáo dục. Kết quả tính 
toán của nhóm nghiên cứu cho thấy, lợi tức giáo dục của Việt Nam đã giảm nhẹ từ 5,9% năm 
2004 xuống còn 5,7% năm 2014.6 Đồng thời, chênh lệch tiền lương giữa lao động có trình độ 
CĐ và ĐH với lao động chưa tốt nghiệp tiểu học cũng ngày càng giảm, từ mức 2,19 lần năm 
2004 xuống còn 2,05 lần năm 2014.7 Vai trò của giáo dục đối với việc nâng cao tiền lương có 
xu hướng giảm theo thời gian, phản ánh cung lao động có trình độ cao (CĐ, ĐH) tăng nhanh 
hơn cầu lao động trình độ cao trên thị trường. Điều này có hai hàm ý: thứ nhất, nền kinh tế Việt 
Nam hiện tại không tạo ra đủ việc làm cho lao động kỹ năng cao trong khu vực chính thức; và 
thứ hai, lao động có trình độ cao không bị thiếu hụt, vốn nhân lực không phải là điểm nghẽn 
phát triển kinh tế ở Việt Nam những năm qua và hiện nay. 

Để so sánh mức tiền lương của lao động Việt Nam với các quốc gia khác, số liệu về tiền 
lương ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản ở các quốc gia khác nhau. So với các quốc 
gia khác, mức lương người công nhân cũng như kỹ sư và nhà quản lý ở Việt Nam nhận được 
ở mức thấp (Hình 3.8). Mức lương của lao động ở doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ cao hơn 
các quốc gia có mức phát triển kinh tế thấp hơn là Sri Lanka, Myanmar, Cam-pu-chia, Lào và 
Bangladesh. Khi so sánh với các quốc gia khác trên thế giới, giá lao động của Việt Nam được 
đánh giá là rất cạnh tranh và hấp dẫn so với năng suất lao động (Hình 3.9). 
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Hình 3.8: Tiền lương công nhân và kỹ sư ở các doanh nghiệp sản xuất của Nhật Bản 
tại các quốc gia khác nhau (USD/năm)

Tiền lương công nhân Tiền lương kỹ sư Tiền lương quản lý

Nguồn: JETRO (2014).

Hình 3.9: Đánh giá mức độ hiệu quả của tiền lương so với năng suất8
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Nguồn: WEF (2015)

3.2.2. Kiểm định 2: Giải quyết ràng buộc về vốn nhân lực có giúp phát triển 
kinh tế không?

Nếu như vốn con người là yếu tố gây cản trở cho sự phát triển kinh tế thì đẩy mạnh vốn con 
người sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh. Để kiểm định giả thuyết này, chúng tôi sử dụng Khảo 
sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam và tính tỷ lệ tăng thu nhập bình quân đầu người trong thời 
kỳ 2004-2014 ở cấp tỉnh và thành phố, và tỷ lệ lao động tốt nghiệp CĐ, ĐH của các tỉnh và 
thành phố trong cùng thời kỳ này. Hình 3.10 cho thấy tương quan cùng chiều khá rõ rệt giữa 
thu nhập bình quân và tỷ lệ lao động tốt nghiệp CĐ, ĐH, tuy nhiên độ lớn của tương quan này 
giảm đi trong thời kỳ 2004-2014. 
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Hình 3.10: Thu nhập bình quân và tỷ lệ lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học 
của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam
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Nguồn: Ước lượng từ Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2004-2014

Nếu như vốn nhân lực là rào cản lớn cho sự phát triển kinh tế của các tỉnh và thành phố thì 
nâng cao vốn nhân lực sẽ mang lại tăng trưởng cao. Hình 3.11 cho thấy các tỉnh và thành phố 
cải thiện về vốn nhân lực (đo lường bằng tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học) thì có 
tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người cao hơn. Tuy nhiên tương quan này không có ý nghĩa 
thống kê. Như vậy cải thiện trình độ lao động mang lại tốc độ tăng thu nhập bình quân cao hơn 
nhưng không nhiều, cho thấy vốn nhân lực là rào cản nhưng không phải là điểm nghẽn cho phát 
triển kinh tế hiện nay ở Việt Nam.

Hình 3.11: Mức tăng thu nhập bình quân và mức tăng tỷ lệ lao động tốt nghiệp 
cao đẳng, đại học của các tỉnh và thành phố, thời kỳ 2004-2014
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Nguồn: Ước lượng từ Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2004-2014
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3.2.3. Kiểm định 3:  Doanh nghiệp có tìm cách vượt qua rào cản về vốn nhân 
lực không?

Nếu vốn nhân lực chất lượng thấp và sự thiếu hụt lao động kỹ năng cao đang là vấn đề lớn nhất 
với doanh nghiệp thì cần quan sát được bằng chứng cho thấy doanh nghiệp đang phải chi trả rất 
lớn để giải quyết khó khăn này. 

Theo Điều tra doanh nghiệp của WB, 17% DNTN Việt Nam cho rằng chất lượng lao động 
là một cản trở cho hoạt động kinh doanh của mình, và 8% doanh nghiệp cho rằng lao động là 
một cản trở lớn. Đến năm 2015, tỷ lệ tương ứng là 18% và 8%. Như vậy đánh giá của doanh 
nghiệp về chất lượng vốn lao động hầu như không thay đổi trong thời gian 2009-2015.

Hình 3.12 cho thấy so với các nước trong khu vực thì tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam cho 
rằng vốn nhân lực là rào cản ở Việt Nam tương đối cao, chỉ thấp hơn Malaysia và Myanmar. 
Tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam cho rằng nhân lực là rào cản lớn thì có xu hướng thấp 
hơn các nước khác. 

Hình 3.12: Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng chất lượng lao động là một cản trở 
trong hoạt động kinh doanh (%)
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Nguồn: Điều tra doanh nghiệp năm 2015 (WB)

Nếu như chất lượng lao động không tốt, các doanh nghiệp sẽ phải chi phí nhiều cho hoạt 
động đào tạo lao động. Đối với Việt Nam, 22% doanh nghiệp được khảo sát bởi WB có thực 
hiện đào tạo nghề cho lao động của mình trong khi tỷ lệ tương ứng của các nước trong khu vực 
châu Á Thái Bình Dương là 33%, tỷ lệ trung bình của tất cả các nước trên thế giới là 35%. 

Các bằng chứng cho thấy nền kinh tế vẫn đang ở thời kỳ công nghiệp hóa thâm dụng lao 
động kỹ năng thấp, giá rẻ và do đó chất lượng vốn nhân lực hiện tại không những đáp ứng tốt 
nhu cầu của đại bộ phận doanh nghiệp mà còn đang bị sử dụng lãng phí, dưới tiềm năng do nền 
kinh tế không tạo đủ việc làm kỹ năng cao. Cơ cấu việc làm thay đổi theo hướng giảm việc làm 
không có kỹ năng và việc làm trong nông nghiệp, tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn rất chậm. 
10 năm qua, tỷ lệ lao động là nhà chuyên môn chỉ tăng từ 6,1% lên 9,4%.
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Hình 3.13: Tỷ lệ lao động theo trình độ chuyên môn kỹ thuật
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Nguồn: Ước lượng từ Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2004-2014

Thiếu hụt việc làm chất lượng cao, đòi hỏi lao động kỹ năng cao còn được thể hiện ở thực 
trạng chỉ gần 2/3 lao động tốt nghiệp CĐ, ĐH làm việc trong lĩnh vực chuyên môn cao và 
trung bình và có xu hướng giảm nhẹ (64% năm 2014 so với 68% năm 2004). Việc làm chuyên 
môn bậc cao và trung bình được tạo ra không đủ để hấp thụ lao động tốt nghiệp CĐ, ĐH trong 
khi xu hướng lao động tốt nghiệp CĐ, ĐH làm công việc sản xuất có kỹ năng, dịch vụ và văn 
phòng ngày một tăng lên. Nói cách khác, mức độ khan hiếm lao động có trình độ CĐ và ĐH ở 
Việt Nam đang có xu hướng giảm đi.

Hình 3.14: Cơ cấu việc làm của lao động tốt nghiệp CĐ, ĐH  theo trình độ chuyên môn kỹ thuật
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Nguồn: Ước lượng từ Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2004-2014

WEF (2015) thu thập số liệu về sự đánh giá của lãnh đạo doanh nghiệp về mức độ sẵn có 
của các lao động có chuyên môn cao bao gồm nhà khoa học và kỹ sư tại quốc gia mình (với 
thang điểm từ 1 là không sẵn có cho tới 7 là rất sẵn có). Theo đó, mức độ sẵn có của lao động 
có chuyên môn cao bao gồm nhà khoa học và kỹ sư của Việt Nam ở mức độ tương đối cao so 
với các quốc gia có cùng trình độ phát triển kinh tế. 
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Hình 3.15: Mức độ sẵn có của nhà khoa học và kỹ sư của các quốc gia năm 2015
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Hình 3.16 trình bày khả năng giữ và thu hút lao động tài năng của các quốc gia, được đánh 
giá bởi các lãnh đạo doanh nghiệp trong Điều tra của WEF (2015). Chỉ số này phần nào phản 
ánh sự thiếu hụt nhân tài nhưng không nghiêm trọng. Nếu một quốc gia thiếu hụt nguồn nhân tài 
thì càng có sức ép phải thu hút và giữ người tài, và chỉ số khả năng thu hút và giữ nguồn nhân 
tài có lẽ cao hơn. Kết quả cho thấy khả năng thu hút và giữ người tài của Việt Nam tương đồng 
với các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế tương đương.

Hình 3.16: Khả năng giữ và thu hút người tài
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3.2.4. Kiểm định 4: Những khu vực không bị hạn chế về vốn nhân lực có tăng 
trưởng tốt hơn không?

Cuối cùng, một yếu tố có thể được xem là điểm nghẽn nếu như các doanh nghiệp hay các ngành 
ít sử dụng yếu tố này sẽ phát triển hơn các doanh nghiệp hay ngành phải sử dụng nhiều yếu tố 
này. Liên quan đến vốn nhân lực, nếu như lao động có kỹ năng cao thiếu hụt thì các ngành sử 
dụng có xu hướng sử dụng lao động kỹ năng cao ngành khoa học, công nghệ, và thông tin hay 
tài chính ngân hàng sẽ khó phát triển hơn các ngành sử dụng ít lao động có kỹ năng. Để kiểm 
định giả thuyết này, chúng tôi thu thập số liệu về tổng sản phẩm trong nước theo ngành kinh tế 
và tỷ lệ lao động tốt nghiệp cao đẳng và đại học của ngành tương ứng. Tuy các ngành kinh tế 
sử dụng nhiều lao động có trình độ cao đẳng và đại học thì có tốc độ tăng trưởng cao hơn trong 
thời kỳ 2010-2014, nhưng tương quan này không có ý nghĩa thống kê trong khi không có bằng 
chứng cho thấy tốc độ tăng lao động trình độ cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế của ngành có 
quan hệ với nhau (Hình 3.17). Như vậy không có bằng chứng vững chắc cho thấy các ngành 
sử dụng nhiều lao động kỹ năng cao gặp khó khăn trong việc phát triển sản xuất. Điều này hàm 
ý rằng vốn nhân lực không phải là điểm nghẽn với phát triển kinh tế của Việt Nam ở giai đoạn 
phát triển hiện nay.

Hình 3.17: Quan hệ giữa tăng trưởng GDP và tỷ lệ lao động tốt nghiệp   
theo ngành kinh tế

Tốc độ tăng GDP thời kỳ 2010-2014 và tỷ lệ lao 
động tốt nghiệp cao đẳng và đại học năm 2010
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Nguồn: Ước lượng từ số liệu Niên giám thống kê của Việt Nam và Khảo sát Mức sống hộ gia đình Việt Nam 2004 và 2014

3.3. Kết luận và hàm ý chính sách

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về nâng cao tỷ lệ nhập học ở các cấp và tăng tỷ lệ lao 
động có trình độ giáo dục cao trong thời kỳ vừa qua. Cơ cấu việc làm cũng thay đổi theo hướng 
tăng tỷ lệ lao động chuyên môn và kỹ năng, đồng thời giảm tỷ lệ lao động không có kỹ năng và 
lao động giản đơn trong nông nghiệp. Chênh lệch tiền lương giữa lao động tốt nghiệp CĐ và 
ĐH và lao động chưa tốt nghiệp tiểu học có xu hướng giảm đi, phản ánh giá của lao động tốt 
nghiệp CĐ và ĐH có xu hướng giảm đi. Theo báo cáo của WEF 2015, vốn con người của Việt 
Nam đứng thứ 59 trên tổng số 124 quốc gia tham gia xếp hạng. Đây là mức khá cao nếu xét 
theo mức độ kinh tế phát triển. Cụ thể là trong số 31 nước thu nhập trung bình thấp tham gia 
xếp hạng, Việt Nam đứng thứ 6 về chỉ số vốn con người.  So với các quốc gia có cùng mức độ 
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phát triển kinh tế thì giáo dục cũng như sức khỏe của Việt Nam ở mức cao hơn. Điều này hàm 
ý vốn nhân lực của Việt Nam không phải là cản trở cho phát triển kinh tế. 

Mặc dù vốn con người của Việt Nam không phải là điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế trong 
ngắn hạn nhưng vốn con người của Việt Nam cũng có một số hạn chế. Thứ nhất là tỷ trọng lao 
động nông nghiệp và kỹ năng thấp của Việt Nam rất cao so với các quốc gia khác ở cùng mức 
độ phát triển kinh tế và trình độ giáo dục. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp trong lao động tốt 
nghiệp CĐ và ĐH có xu hướng tăng nhẹ. Theo kết quả từ Điều tra lao động-việc làm năm 2015, 
tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong những năm gần đây đều cao hơn 2-3 lần mức thất nghiệp 
chung của cả nước, và tỷ lệ thất nghiệp ở cử nhân cao hơn thất nghiệp ở nhóm khác. Nhiều lao 
động tốt nghiệp CĐ và ĐH có xu hướng làm các công việc có kỹ năng thấp hơn.

Liên quan đến trình độ người lao động thì có một số quan ngại rằng Việt Nam đang thiếu 
các chuyên gia và các nhà quản lý cấp cao. Chẳng hạn trong khu vực Đông Nam Á, Đức-Minh 
(2016) cho rằng Việt Nam là điểm đến thứ hai của các chuyên gia quốc tế sau Singapore.9 Việc 
thuê các chuyên gia quốc tế cho thấy Việt Nam có thể đang thiếu hụt các chuyên gia và các nhà 
quản lý có trình độ cao.

Vấn đề thứ hai trong vốn nhân lực của Việt Nam là sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo 
dục giữa các nhóm dân cư. Chênh lệch giữa tỷ lệ tốt nghiệp CĐ, ĐH giữa các dân tộc và các 
nhóm dân cư với mức thu nhập khác nhau là rất lớn. Tỷ lệ người tốt nghiệp CĐ, ĐH ở các dân 
tộc thiểu số và các nhóm thu nhập thấp là thấp hơn rất nhiều so với dân tộc Kinh và các nhóm 
thu nhập cao.

Vấn đề thứ ba là chất lượng giáo dục của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Khối lượng kiến 
thức của học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở khá nhiều. Các hoạt động thể chất và rèn luyện 
kỹ năng sống chưa được quan tâm. Các môn học chưa được thiết kế để thu hút sự quan tâm của 
học sinh. Hiện nay tại một số trường học, mô hình trường học mới tại Việt Nam (Dự án GPE-
VNEN, Global Partnership for Education – Viet Nam Escuela Nueva) đã được thử nghiệm và 
cho thấy những tác động tích cực. Mô hình này nên được nhân rộng và phát triển ở Việt Nam. 

Ở các khu vực khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa, chất lượng giáo dục rất thấp. Chẳng 
hạn, ngay trong các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 thì khoảng cách trung bình từ 
nhà đến trường học đối với học sinh dân tộc thiểu số cao gấp gần 3 lần so với học sinh dân tộc 
Kinh (Nguyen, 2010).  Ở các khu vực thành thị như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tình trạng quá 
tải sĩ số học sinh, với hơn 60 học sinh trong một lớp, hết sức phổ biến.10 Mặc dù Dự thảo điều lệ 
trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây quy định mỗi lớp không quá 35 học sinh 
nhưng hầu như các lớp học ở các trường công của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không thể đạt 
được mục tiêu này.11 Quy mô lớp học cao sẽ làm giảm chất lượng học của sinh viên cũng như 
sự quan tâm của giáo viên đối với học sinh. Rất khó có thể hình dung được học sinh sẽ học tập 
và sáng tạo ra sao với quy mô lớp học quá đông và chỗ ngồi khá chật chội. 

Chất lượng giáo dục ở bậc CĐ và ĐH vẫn còn nhiều bất cập. Việc gắn kết giữa đào tạo 
và các hoạt động thực tiễn như hướng nghiệp, tham quan thực tế các doanh nghiệp, nhà máy 
không được chú trọng.12 Tình trạng sinh viên ra trường làm việc trái ngành nghề được đào tạo 
ngày càng phổ biến (ví dụ Phạm, 2008; Nguyễn và cộng sự, 2015). Một trong những nguyên 
nhân quan trọng của việc thất nghiệp cũng như làm việc trái chuyên môn của sinh viên sau khi 
ra trường là việc thiếu hụt chuyên môn và các kỹ năng mềm trong công việc (Phùng, 2008; ĐH 
Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 2012; Nguyễn và cộng sự, 2015). Cụ thể, những khó khăn của sinh 
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viên sau khi tốt nghiệp được các nghiên cứu này chỉ ra là hạn chế về trình độ ngoại ngữ, thiếu 
kiến thức thực tế nghề nghiệp, thiếu kỹ năng thực tế nghề nghiệp, hạn chế về kỹ năng viết hồ sơ 
xin việc, hạn chế về kỹ năng trả lời phỏng vấn. 

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học và giảm tỷ lệ làm việc trái ngành của 
sinh viên, Nhà nước nên xây dựng hệ thống đánh giá các trường đại học dựa theo các chỉ tiêu 
về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Theo đó số liệu về tỷ lệ sinh viên có việc làm và 
mức tiền lương bình quân của sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được công bố. Các trường đại học 
sẽ dựa vào các chỉ tiêu này để điều chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo của mình. Đây cũng 
sẽ là thông tin quan trọng cho sinh viên lựa chọn trường học với ngành nghề và mức lương phù 
hợp. Bên cạnh đó, hệ thống dạy nghề cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thị trường lao 
động. Các cơ sở dạy nghề Nhà nước cần được tư nhân hóa để hoạt động hiệu quả hơn. 

Vấn đề thứ tư là chênh lệch giới tính và già hóa dân số của Việt Nam. Theo Quỹ Dân số 
Liên Hợp quốc và Tổng cục Thống kê (2016), tỷ lệ bé trai sinh ra so với 100 bé gái liên tục tăng 
ở Việt Nam, đạt 111 vào năm 2014. Chênh lệch giới tính sẽ gây ra các vấn đề về tâm lý và cơ 
cấu việc làm của Việt Nam trong tương lai. Việt Nam mặc dù đang có cơ cấu dân số vàng nhưng 
cũng bắt đầu quá trình già hóa dân số. Vì vậy Việt Nam cần có chính sách chuẩn bị về vốn nhân 
lực khi bước vào thời kỳ dân số già.

Mặc dù hiện nay vốn con người, đo lường bằng giáo dục, không phải là điểm nghẽn cho sự 
phát triển kinh tế, nhưng nhìn chung vốn con người của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với trung 
bình của thế giới thế giới. Để có thể phát triển vốn nhân lực trong thời gian tới, Nhà nước cần có 
chính sách đẩy mạnh sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các DNTN để chuyển 
dịch lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực chính thức phi nông nghiệp. Việc làm kỹ 
năng sẽ góp phần nâng cao vốn con người cũng như năng suất lao động. Giáo dục ở bậc tiểu 
học và trung học cơ sở cần được phát triển ở những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn và giảm 
việc quá tải sĩ số ở những thành phố lớn. Mô hình trường học mới nên được nhân rộng trên cả 
nước. Nâng cao các kiến thức thực tế và các kỹ năng mềm cũng cần được chú trọng ở bậc học 
CĐ và ĐH. Nhà nước cần sớm xây dựng hệ thống đánh giá các trường đại học dựa theo kết quả 
về việc làm của sinh viên sau khi ra trường.
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Tóm tắt

Đất đai có phải là điểm nghẽn tăng trưởng của kinh tế Việt Nam hay không? Nhóm nghiên cứu 
đã sử dụng phương pháp chẩn đoán tăng trưởng của Ricardo Hausmann và các cộng sự để trả 
lời câu hỏi này. Kết quả phân tích, nghiên cứu đã xác định đất đai hiện đang là một trong các 
điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị về chính 
sách, đó là: (i) tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai một cách cơ bản, lâu dài, (ii) loại 
bỏ cơ chế bao cấp, xin - cho trong đất đai cũng như cơ chế phi thị trường khi xác định giá đất; 
(iii) tháo gỡ các rào cản về tích tụ đất đai, tài chính về đất đai để việc quản lý, sử dụng đất đai 
hiệu lực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

4.1. Bối cảnh

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một thời gian dài chuyển đổi từ cơ chế kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN với mức độ hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng, đất đai ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò là nguồn lực quan trọng của quá 
trình phát triển. Nhận thức rõ tầm quan trọng của đất đai, trong những năm qua Nhà nước Việt 
Nam đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai. Tuy nhiên, do thiếu tầm 
nhìn dài hạn, một số vấn đề quan trọng chưa được giải quyết kịp thời nên chính sách đất đai 
chưa tạo được động lực mới cho phát triển kinh tế Việt Nam.

Pháp luật đất đai thiếu tầm nhìn dài hạn

Kể từ khi Đổi mới, việc ban hành Luật Đất đai năm 1987 đã mở đường cho việc chia lại đất của 
HTX cho các hộ nông dân để sử dụng lâu dài cũng như công nhận một số quyền cơ bản liên 
quan đến đất đai gồm quyền sở hữu, quyền quản lý và quyền sử dụng. Theo đó, đất đai thuộc 
quyền sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện thống nhất quản lý, hộ gia đình, cá nhân và các 
tổ chức được Nhà nước giao đất để sử dụng ổn định, lâu dài hoặc sử dụng có thời hạn. Nhà 
nước cũng đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất đối với các thành quả kinh tế trên đất do 
người đó tạo ra. Những quy định này đã góp phần tạo dựng được niềm tin cho người dân, nhờ 
đó khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư và làm tăng giá trị đất, của cải trên đất. Tuy nhiên, 
Luật Đất đai 1987 vẫn còn những hạn chế, đặc biệt là những quy định pháp lý điều chỉnh quan 
hệ đất đai khi chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần chưa rõ ràng, chính sách tài 
chính đối với người sử dụng đất vẫn còn nhiều bất cập, người sử dụng đất chỉ được chuyển 
nhượng các thành quả lao động trên đất chứ chưa được phép chuyển quyền sử dụng đất. 

Đến khi có Luật Đất đai 1993, các quyền của người sử dụng đất mới được khẳng định một 
cách đầy đủ, rõ ràng hơn. Theo đó, Luật tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và 
nguyên tắc giao đất sử dụng ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; giao quyền sử 
dụng đất và kèm theo các quyền khác như: quyền chuyển đổi, quyền thừa kế, quyền thế chấp, 
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quyền cho thuê, quyền chuyển nhượng nhằm tăng cường tính tự chủ; lợi ích kinh tế được đảm 
bảo về mặt pháp lý cho những người sử dụng đất. Quy định này mang tính đột phá quan trọng 
vì nó đặt nền tảng pháp lý cần thiết cho sự ra đời của thị trường đất đai thứ cấp cũng như là cơ 
sở cho việc vốn hóa giá trị đất đai, bổ sung nguồn lực sản xuất cho nền kinh tế. Tuy nhiên, mặc 
dù đã được trao quyền nhưng việc thực hiện các quyền này của người dân cũng bị ràng buộc bởi 
nhiều điều kiện. Chẳng hạn như người dân chỉ được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất trong thời hạn được Nhà nước giao đất 
và phải đúng với mục đích sử dụng đất. Nhà nước vẫn giới hạn thời hạn tối đa 20 năm và đặt 
ra hạn mức giao đất không quá 3 ha cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất nông nghiệp trồng cây 
hàng năm. Như vậy, Nhà nước vẫn kiểm soát thời hạn giao đất và hạn mức giao đất. 

Năm 2003, Luật Đất đai mới được ban hành, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định quan điểm 
đất đai thuộc sở hữu toàn dân đã bổ sung quy định Nhà nước là chủ thể trực tiếp đại diện chủ sở 
hữu; công nhận giá đất trên thị trường; quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản. Thông 
qua vai trò đại diện sở hữu của mình, Nhà nước giữ quyền định đoạt đối với đất trên hầu hết các 
phương diện như mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định về hạn mức giao đất và 
thời hạn sử dụng đất, thẩm quyền quyết định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, và chuyển 
mục đích sử dụng đất. Luật Đất đai 2003, tuy có nhiều điểm đột phá so với những quy định 
trước đó nhưng hai bất cập lớn của chính sách đất đai là hạn điền (cả hạn mức giao đất và hạn 
mức nhận chuyển quyền sử dụng đất) và thời hạn sử dụng đất vẫn không có thay đổi quan trọng. 

Luật Đất đai 2013 đã khắc phục các vấn đề nói trên bằng cách tăng thời gian sử dụng đất 
(đất nông nghiệp từ 20 năm lên 50 năm) và nâng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất (đất 
nông nghiệp từ 2 lần lên 10 lần hạn mức giao đất). Tuy nhiên, một số quyền của Nhà nước, 
quyền của người sử dụng đất1 quy định trong Luật được coi là chưa phù hợp với cơ chế thị 
trường; quá trình chuyển dịch đất đai hiện vẫn còn nhiều vướng mắc; thời hạn sử dụng đất, hạn 
mức nhận chuyển quyền sử dụng đất chưa đáp ứng nguyện vọng của người sử dụng đất cũng 
như yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao; vấn đề 
sở hữu đất đai đã được nêu ra từ nhiều năm qua nhưng cũng chưa được quan tâm, xử lý đúng 
mức. Như vậy, từ năm 1987 đến nay, Nhà nước Việt Nam đã 4 lần ban hành Luật Đất đai (trong 
các năm 1987, 1993, 2003, 2013) và 2 lần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai (năm 1998, 2001). Điều 
này cho thấy pháp luật đất đai cũng như tư duy về sở hữu đất đai ở Việt Nam vẫn còn đang trong 
quá trình tiếp tục hoàn thiện.

Cơ chế bao cấp, xin - cho trong đất đai còn phổ biến và nặng nề 

Hiện tại, các cơ quan, đơn vị nhà nước các cấp đang sử dụng một phần diện tích tương đối 
lớn.2 Đa số diện tích đất này được Nhà nước giao đất, thuê đất dưới hình thức không thu tiền sử 
dụng đất và thường nằm ở khu vực đô thị của các thành phố, thị xã, thị trấn, có giá trị thương 
mại cao. Việc quy định Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập mang nặng tính bao cấp trong sử dụng đất đai, không công 
bằng giữa các đối tượng sử dụng đất. Hậu quả là tình trạng sử dụng đất đai lãng phí, kém hiệu 
quả, vi phạm pháp luật như cho thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ diễn ra khá 
phổ biến và chậm khắc phục.3

Tình trạng xin được giao đất, thuê đất theo hình thức chỉ định nhà đầu tư, xin điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất diễn ra phổ biến ở các địa phương. Cơ chế 
xin - cho trong đất đai đã làm méo mó thị trường quyền sử dụng đất; bất bình đẳng giữa các đối 
tượng sử dụng đất, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp; việc sử dụng 
đất đai kém hiệu quả, tham nhũng, lãng phí.4
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Tình trạng manh mún ruộng đất chậm khắc phục, quá trình tích tụ đất nông nghiệp chưa đáp 
ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn, chất lượng cao 

Chính sách giao đất nông nghiệp với quy mô hộ gia đình, cá nhân trong nhiều năm đã phát 
huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, với phương án giao 
đất nông nghiệp dựa theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng giữa người sử dụng đất (theo nguyên 
tắc “có tốt, có xấu, có gần, có xa, có cao, có thấp”) đã dẫn đến tình trạng sử dụng đất nông nghiệp 
manh mún. Diện tích đất bình quân hộ nông nghiệp chỉ vào khoảng 0,46 ha và trung bình được 
chia thành 2,83 mảnh.5 Thực hiện việc “dồn điền, đổi thửa” trong giai đoạn 1993-2014, số mảnh 
đất bình quân mỗi hộ có giảm nhưng không nhiều. Quy mô diện tích đất của hộ nông dân Việt 
Nam thấp hơn Trung Quốc và thấp hơn rất nhiều so với các nước khác ở châu Á. Quy mô canh 
tác đất nông nghiệp quá nhỏ của từng hộ gia đình, cá nhân đã hạn chế quá trình chuyển dịch cơ 
cấu theo hướng sản xuất hàng hóa cũng như việc áp dụng cơ giới hóa và khoa học kỹ thuật mới 
vào sản xuất nông nghiệp.

Hình 4.1: Diện tích sử dụng các loại đất 
của hộ nông nghiệp

Hình 4.2: Số mảnh đất bình quân 
mỗi hộ nông nghiệp
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Nguồn: Brandt (2015)

Quá trình tích tụ ruộng đất được triển khai từ nhiều năm nay, nhưng diễn ra rất chậm, 
quy mô nhỏ.6 Việc tích tụ đất nông nghiệp hiện nay mới chủ yếu dưới hình thức nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất và diễn ra rất khác nhau ở các vùng miền.

Hình 4.3: Tỷ lệ mảnh đất nhận chuyển nhượng trong tổng số mảnh đất 
nông nghiệp theo giai đoạn
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Trong khi đó, thị trường cho thuê đất kém hơn rất nhiều so với thị trường nhận chuyển 
nhượng đất nông nghiệp. Cụ thể năm 2014, tỷ lệ hộ cho thuê đất nông nghiệp chỉ ở mức 10,5% 
và tỷ lệ đất nông nghiệp cho thuê dưới mức 5%.7

Hình 4.4: Tỷ lệ đất nông nghiệp cho thuê theo khu vực
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Nguồn: Brandt (2015)

Quá trình tập trung, tích tụ đất đai đã được chú ý và bước đầu đã thu được kết quả. Số liệu 
của TCTK năm 2015 cho thấy, những năm gần đây số lượng các trang trại ở các vùng kinh tế 
trong cả nước tăng đáng kể.

Hình 4.5: Số lượng trang trại ở Việt Nam
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Số liệu về số lượng các trang trại từ năm 2011-2014 cho thấy tình hình tích tụ đất nông 
nghiệp khác nhau giữa các vùng kinh tế và đất đai tích tụ được sử dụng vào nhiều mục đích 
khác nhau.
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Hình 4.6: Số trang trại năm 2011 của các vùng kinh tế
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Đất để lập trang trại chủ yếu là đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất trực tiếp cho hộ gia 
đình, cá nhân; thừa kế và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài thị trường. Mô hình 
này phát triển tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, 
Đồng bằng Sông Hồng. Kinh tế trang trại được đặt nhiều kỳ vọng để thúc đẩy tăng trưởng nông 
nghiệp, tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế trang trại diễn ra khá chậm, quy mô, trình độ công 
nghệ và hiệu quả sản xuất của các trang trại ở Việt Nam thấp.

Mô hình HTX là một trong những mô hình tích tụ đất nông nghiệp phổ biến. Đất của HTX do 
các hộ gia đình, cá nhân tự nguyện góp để cùng sản xuất. Đến hết năm 2015, trong lĩnh vực nông 
nghiệp có 19 liên hiệp HTX nông nghiệp; có 10.902 HTX nông nghiệp hoạt động trong các lĩnh 
vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp, diêm nghiệp và các dịch vụ phục vụ nông 
nghiệp, chiếm 55,5% tổng số HTX trong cả nước. Đa số các HTX nông nghiệp là các HTX kinh 
doanh tổng hợp (chiếm 73,7%). Số lượng các HTX chuyên ngành không nhiều (26,3%). Các HTX 
nông nghiệp tập trung nhiều nhất là ở vùng Đồng bằng Sông Hồng (33,5%), Bắc Trung bộ (19,7%), 
Đông Bắc bộ (16,9%), Đồng bằng Sông Cửu Long (11,2%). Hiện nay, trên phạm vi cả nước, tuy 
số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới mỗi năm khá cao, khoảng 800 HTX/năm, song số lượng 
HTX nông nghiệp giải thể vì hoạt động kém hiệu quả cũng rất lớn (khoảng 550 HTX/năm). Do vậy, 
tổng số HTX nông nghiệp tăng trung bình chỉ khoảng 250 HTX/năm.8

Trong các mô hình tích tụ đất đai thì mô hình doanh nghiệp tích tụ đất đai là chậm phát 
triển nhất. Năm 2014, có 3.844 doanh nghiệp nông nghiệp thì đến năm 2015 số doanh nghiệp nông 
nghiệp giảm xuống chỉ còn 3.640 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ chưa tới 1% so với tổng số doanh 
nghiệp trên cả nước, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ. Đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực nông 
nghiệp rất thấp. Giai đoạn 2009-2013, tỷ lệ dự án và vốn đầu tư tăng nhẹ so với 5 năm trước, chiếm 
lần lượt là 1,61% và 0,55%9; các lĩnh vực thu hút FDI chủ yếu là trồng trọt, thủy sản và chế biến 
nông, lâm sản; nhiều dự án FDI đang trong tình trạng triển khai chậm. Đối tác đầu tư nước ngoài 
vào nông nghiệp, nông thôn chưa đa dạng, chủ yếu đến từ châu Á (Trung Quốc, Đài Loan (Trung 
Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản...). Các nhà đầu tư của các quốc gia lớn có thế mạnh về nông nghiệp 
như Mỹ, Canada, Úc và các nước Châu Âu đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều.
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Nguyên nhân của việc tích tụ đất đai diễn ra chậm là do các rào cản về chính sách như quy 
định về thời hạn sử dụng đất, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất; về hạn chế việc nhận 
chuyển nhượng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, 
của tổ chức kinh tế cũng như quyền nhận quyền sử dụng đất, thuê đất nông nghiệp của doanh 
nghiệp FDI. Ngoài ra, còn có các nguyên nhân khác như quy hoạch sử dụng đất chất lượng 
thấp, thường xuyên thay đổi dẫn đến người sử dụng đất không yên tâm đầu tư vì sợ Nhà nước 
thu hồi bất cứ khi nào; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quy định quá chặt chẽ không phù 
hợp với cơ chế thị trường, khi muốn thay đổi cơ cấu cây trồng trên đất của mình người sử dụng 
đất phải xin phép chính quyền, vừa mất chi phí vừa mất thời gian và thời cơ kinh doanh; để có 
vốn để sản xuất, người nông dân cần có GCNQSDĐ để thế chấp ngân hàng nhưng việc cấp Giấy 
này lại diễn ra chậm chạp và thường có tiêu cực; Nhà nước chưa có giải pháp để người nông 
dân yên tâm cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cũng như chính sách khuyến khích 
người thuê đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Ngoài các nguyên nhân liên quan đến đất đai còn có các nguyên nhân khác, đó là: tâm lý 
giữ ruộng (mặc dù để hoang) vì coi ruộng đất như là “bảo hiểm rủi ro”, một tài sản thừa kế của 
các thế hệ trong gia đình; sự phát triển công nghiệp và dịch vụ không đủ sức thu hút lao động 
nông nghiệp; ý nghĩa kinh tế của ruộng đất đối với hộ gia đình bị giảm đi so với công nghiệp 
dịch vụ, nhất là vùng đất chật người đông; các HTX và doanh nghiệp thiếu sự liên kết với các 
hộ nông dân một cách bền vững để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn; 
kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh nông nghiệp hàng hóa lớn của các hộ nông dân, các HTX 
và cả doanh nghiệp còn hạn chế; trình độ sản xuất và ứng dụng khoa học - công nghệ cao còn 
thấp, v.v... 

Cơ chế chuyển dịch đất đai, bồi thường, giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chưa phù 
hợp cơ chế thị trường

Chuyển dịch đất đai được thực hiện theo hai hình thức: (i) Nhà nước thu hồi đất đối với 
các dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công 
cộng; (ii) người có đất và nhà đầu tư tự thỏa thuận đối với dự án không thuộc các trường hợp 
Nhà nước thu hồi đất. 

Việc thu hồi đất được tiến hành dưới hai hình thức: thu hồi đất theo quy hoạch và thu hồi 
đất theo dự án đầu tư. Các địa phương chủ yếu áp dụng hình thức thu hồi đất theo dự án đầu 
tư. Ưu điểm của hình thức này là Nhà nước không phải bỏ tiền ra giải phóng mặt bằng (do nhà 
đầu tư ứng trước), đất không bị rơi vào tình trạng đất thu hồi xong bị bỏ hoang vì đã có dự án 
đầu tư, nhưng Nhà nước lại không thu được lợi nhuận từ việc đấu giá đất và thường hay gây ra 
khiếu nại của người bị thu hồi đất về giá đất không phù hợp. 

Cơ chế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất được thực hiện đối với các chủ đầu tư 
của các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Cơ chế này có ưu điểm là nếu đạt 
được sự đồng thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất thì sẽ rút ngắn thời gian thực hiện dự 
án, đảm bảo lợi ích của người có đất thu hồi, giảm khiếu kiện. Tuy nhiên, do chưa có quy định 
để giải quyết tình trạng một số người sử dụng đất không muốn hợp tác với nhà đầu tư, đòi giá 
quá cao dẫn đến nhà đầu tư không thể tiếp cận quỹ đất để thực hiện dự án. Nhiều dự án không 
thể triển khai được mặc dù nhà đầu tư đã thỏa thuận được với đa số người sử dụng đất. Chính vì 
lý do này, nhiều nhà đầu tư muốn được thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất. Mặt khác, việc 
thực hiện đồng thời cơ chế thu hồi đất và cơ chế tự thỏa thuận để thực hiện dự án phát triển 
kinh tế cũng bộc lộ những hạn chế như đã tạo ra sự chênh lệch lớn về giá đất trong cùng khu 
vực, thời gian triển khai dự án sử dụng đất do Nhà nước thu hồi đất thường bị kéo dài. Một số 
dự án đầu tư đã nghiên cứu áp dụng cơ chế chia sẻ lợi ích trong việc thu hồi đất để thực hiện 
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các dự án (Dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu); một số địa phương đã triển khai mô hình người 
dân góp đất để làm các công trình giao thông không nhận bồi thường, sau khi làm đường thì 
phần diện tích của họ tăng giá trị và đó là phần lợi ích được chia sẻ từ hành động góp đất của 
họ. Tuy nhiên, các mô hình này chậm được tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng. 

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã hoàn thiện theo 
hướng tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người có đất bị thu hồi ổn định đời sống và sản xuất. 
Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn nhiều bất cập. 
Rất nhiều dự án đầu tư ở Việt Nam bị ngưng trệ, chậm tiến độ dẫn đến không còn hiệu quả, 
làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế chung là do chậm trễ trong giải phóng mặt bằng. Có 
nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ này như: (i) bất cập trong định giá bồi thường, 
(ii) chính sách hỗ trợ của Nhà nước không phù hợp, (iii) tình trạng thiếu minh bạch của CQNN 
trong việc giải phóng mặt bằng, (iv) chính sách tái định cư thiếu tính khả thi. Trong số các 
nguyên nhân này thì nguyên nhân quan trọng nhất chính là bất cập trong việc xác định giá đất 
bồi thường. Theo quy định của pháp luật, giá đất để tính bồi thường do UBND cấp tỉnh quyết 
định trên cơ sở kết quả thẩm định của tư vấn giá đất hoặc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. 
Thực tế, nhiều địa phương đang áp dụng phương pháp sử dụng giá đất trong Bảng giá nhân với 
hệ số điều chỉnh giá đất (trong khi Bảng giá đất tại nhiều địa phương lại thấp hơn nhiều giá thị 
trường). Vì vậy, giá đất để tính bồi thường thường thấp hơn giá đất giao dịch trên thị trường. 
Một số địa phương có sử dụng kết quả của tư vấn nhưng kết quả của các tổ chức tư vấn đưa ra 
lại khác nhau, trong khi pháp luật lại chưa có quy định xử lý vấn đề này. Nghiên cứu của WB 
(2010)10 chỉ ra rằng giá thu hồi đất khá thấp, chỉ bằng 40%-70% giá thị trường. Khảo sát PCI 
2015 cho thấy có đến gần 70% doanh nghiệp cho rằng nếu bị thu hồi đất doanh nghiệp sẽ không  
được bồi thường thỏa đáng.

Hình 4.7: Khả năng sử dụng số tiền bồi thường/hỗ trợ để mua một thửa đất 
tương tự tại cùng thời điểm

Nguồn: WB (2011), Cơ chế nhà nước thu hồi đất, chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam.

Sự không thống nhất về giá đất đã làm chậm quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, 
quá trình triển khai các dự án đầu tư chậm hoặc bị dừng lại. Nguyên nhân là do việc xác định 
giá đất chưa theo cơ chế thị trường, tính độc lập về việc thẩm định giá cũng như trách nhiệm, 
cơ chế kiểm soát việc thực hiện thẩm quyền của tư vấn định giá đất chưa được quy định cụ thể; 
thiếu sự tham gia của cộng đồng để tạo tính đồng thuận trong việc xác định giá đất. Ngoài việc 
bất cập trong tính giá đất bồi thường còn có các bất cập khác, đó là: công tác bồi thường đất đai 
nhất là việc lập và thực hiện phương án bồi thường tại một số địa phương chưa đảm bảo công 
bằng, dân chủ, công khai, minh bạch; sự tham gia của người dân và các tổ chức quần chúng đối 
với phương án bồi thường còn hạn chế; trách nhiệm giải trình của CQNN chưa cao; những băn 
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khoăn, kiến nghị của người có đất bị thu hồi chưa được giải quyết kịp thời và chưa thỏa đáng, 
nhiều vụ việc khiếu kiện về bồi thường chậm được giải quyết, kéo dài, gây bức xúc trong xã 
hội. Nhà nước chưa có cơ chế bắt buộc để đảm bảo có quỹ đất, có nguồn vốn xây dựng khu tái 
định cư trước khi thu hồi đất, nhiều dự án người có đất bị thu hồi không có nhà để tái định cư, 
chất lượng khu tái định cư chưa đảm bảo. Quyền lợi của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi 
cũng như việc đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người có đất bị thu hồi chưa được chú ý.

Chính sách tài chính về đất đai còn phức tạp, thiếu ổn định và chưa công bằng, minh bạch

Chính sách tài chính đất đai ngày càng phù hợp hơn với cơ chế kinh tế thị trường, đã phát 
huy tác dụng tích cực, hạn chế cơ chế bao cấp về giá đất, tăng thu cho NSNN từ nguồn thu đất 
đai.11 Mặc dù đạt được những kết quả khá khả quan, song việc khai thác nguồn lực tài chính từ 
đất đai vẫn còn một số tồn tại như hệ thống chính sách tài chính đất đai vẫn còn phức tạp, thiếu 
tính ổn định; nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn chậm được xử lý; nguồn lực lớn nhưng 
chưa được khai thác đầy đủ và chủ động; hệ thống công cụ tài chính đã hình thành nhưng chưa 
đủ mạnh.

Đối với lĩnh vực nhà đất, Nhà nước Việt Nam mới chỉ ban hành Thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp, phần nhà ở và tài sản gắn liền với đất chưa có sắc thuế nào điều chỉnh. Điều này đã làm 
ảnh hưởng đến vai trò điều tiết của Nhà nước đối với thị trường bất động sản, hạn chế nguồn 
thu NSNN và không bảo đảm sự công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất, nhà ở và tài sản 
gắn liền với đất.

Theo quy định của pháp luật, khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải 
nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định này nhằm điều tiết phần giá trị 
tăng thêm khi Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên cách tính này phức 
tạp, độ chính xác không cao do các thông số đầu vào không thống nhất, khó xác định, dễ dẫn 
đến cơ chế xin - cho khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 
Theo Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh, đối với các doanh nghiệp, việc xác định tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đang vẫn là “ẩn số” ( nhà đầu tư không 
thể tiên lượng được chi phí tiền sử dụng đất trước khi quyết định đầu tư dự án); là “gánh nặng” 
(số tiền nộp thường cao) và tạo ra cơ chế xin - cho.

Việc điều tiết thu nhập đối với các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã 
được thực hiện thông qua chính sách thuế. Tuy nhiên, do việc xác định chính xác thu nhập từ 
chuyển quyền sử dụng đất gặp khó khăn nên để chống thất thu chủ yếu vẫn phải áp dụng theo 
mức thu khoán trên giá trị chuyển nhượng; chưa có chế tài đủ mạnh để buộc người chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất phải khai báo đúng giá chuyển nhượng để thu đúng, thu đủ thuế về 
cho ngân sách. 

Pháp luật quy định các dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư được 
giao, thuê đất theo hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một lần thì được miễn, giảm 
tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đất đai như 
trường hợp Nhà nước cho thuê đất hàng năm đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng. 
Quy định này làm ảnh hưởng đến quyền của nhà đầu tư trong đó có việc thế chấp quyền sử dụng 
đất tại các ngân hàng để vay vốn. Sự bất cập này đã làm giảm sự thu hút đầu tư vào các địa bàn 
cũng như các ngành nghề mà Nhà nước khuyến khích đầu tư. Mặt khác, không ít trường hợp do 
nhận được nhiều ưu đãi đầu tư từ chính quyền địa phương, chủ đầu tư chiếm dụng đất với quy 
mô quá lớn, vượt quá khả năng đầu tư của mình, trong khi đó thì người dân có đất nằm trong 
quy hoạch hoặc bị thu hồi không tiếp tục sản xuất, canh tác được, dẫn đến bức xúc trong xã hội
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Khiếu nại, tố cáo về đất đai diễn ra phức tạp, kéo dài và đang trở thành điểm nóng

Khiếu nại hành chính về đất đai chiếm khoảng 70%12 tổng số các vụ việc khiếu nại trong 
cả nước. Tuy đã giảm về số lượng nhưng tính chất các vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai ngày 
càng phức tạp; khiếu nại vượt cấp, đông người ở địa phương có chiều hướng tăng lên, nhất là 
các địa phương có nhiều dự án thu hồi đất để xây dựng nhà ở thương mại, tiềm ẩn sự mất ổn 
định ở một số vùng, đặc biệt là ở các thành phố lớn, các đô thị.

Nội dung khiếu nại phần lớn liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt 
bằng, bố trí tái định cư (khiếu nại về thu hồi, bồi thường chiếm 55% số vụ việc khiếu nại về đất 
đai13); về lợi ích giữa nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất và người có đất bị thu hồi chênh 
lệch quá lớn; đòi lại đất cũ và tranh chấp quyền sử dụng đất. Nội dung tố cáo tập trung vào việc: 
cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lợi dụng các chương trình, dự án của Nhà nước để bao 
chiếm ruộng đất, nhất là đối với chương trình trồng rừng, các dự án phát triển khu dân cư, các 
dự án tái định cư; cán bộ cửa quyền, nhũng nhiễu trong thực hiện các TTHC về đất đai; trục lợi 
về đất đai thông qua việc lập phương án hoặc điều chỉnh phương án quy hoạch xây dựng đô thị, 
quy hoạch điểm dân cư nông thôn; lấn chiếm đất công; thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu 
nại, tố cáo; chính quyền địa phương giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng 
quy hoạch, sử dụng tiền thu từ quỹ đất công ích (5%) trái quy định.

Khiếu nại, tố cáo về đất đai diễn biến phức tạp và kéo dài, có chiều hướng ngày càng tăng 
không chỉ do những nguyên nhân có tính lịch sử trong các chính sách đất đai, công tác quản 
lý và sử dụng đất đai qua các thời kỳ mà còn do sự bất cập và thiếu đồng bộ của hệ thống 
chính sách, pháp luật đất đai hiện nay, sự thiếu trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ của 
cơ quan công quyền và cả sự kém hiệu quả của hệ thống cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo 
về đất đai.  

4.2. Kiểm định

4.2.1. Kiểm định 1: Giá kinh tế của đất có cao không?

Tiếp cận đất đai luôn được các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước xem là một trong 
những trở ngại lớn nhất trong kinh doanh. Khảo sát PCI 2016 cho thấy, tỷ lệ bình quân doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh trong cả nước gặp cản trở về tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng 
kinh doanh năm 2015 lên đến gần 72%, trong đó các đầu tầu tăng trưởng kinh tế cũng là những 
địa phương mà doanh nghiệp gặp khó khăn nhất: Hà Nội (90%), TP. Hồ Chí Minh (82%). Ngay 
cả ở những tỉnh có khả năng tiếp cận đất đai tốt nhất (như các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông 
Cửu Long), bình quân cứ 2 doanh nghiệp thì có ít nhất 1 doanh nghiệp gặp trở ngại về tiếp cận 
đất đai hoặc mặt bằng kinh doanh. Ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, bình quân 10 doanh nghiệp 
thì có đến 8 hay 9 doanh nghiệp cho rằng họ đang gặp khó khăn về tiếp cận đất hoặc mặt bằng 
kinh doanh. 
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Hình 4.8: Trở ngại trong tiếp cận đất và mặt bằng kinh doanh
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khoảng 33,1 triệu ha diện tích đất tự nhiên, diện tích đất đã có người sử dụng là 26,8 triệu ha, 
chiếm 81,08%; diện tích đất được Nhà nước giao cho các đối tượng quản lý là 6,2 triệu ha, 
chiếm 18,92% tổng diện tích tự nhiên của cả nước. Như vậy, Việt Nam hầu như không còn 
tình trạng “đất trống” để có thể “khai hoang lập ấp” nữa. Trong khi đó, mật độ dân số của 
Việt Nam thuộc loại cao nhất thế giới, vì vậy, đất đai đã luôn được xem là nguồn lực khan 
hiếm nhất. Mặt khác, trong số 10,5 triệu ha đất do các tổ chức trong nước đang sử dụng, các 
tổ chức kinh tế hiện chỉ đang sử dụng 3,3 triệu ha chiếm 10,6 %  tổng diện tích tự nhiên và 
31,65% diện tích đất do các tổ chức đang sử dụng.14 Như vậy, so với các cơ quan, đơn vị nhà 
nước, thì các tổ chức kinh tế chiếm giữ phần diện tích đất tương đối nhỏ. Những năm qua, 
khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh 
tế, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn lực đất đai mà Nhà nước công nhận và bảo 
vệ quyền tài sản lại có xu hướng giảm.   

Hình 4.9: Diễn biến tỷ lệ doanh nghiệp có GCNQSDĐ

Nguồn: Số liệu Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015

Ghi chú: Từ năm 2013, chỉ tiêu “Tỷ lệ doanh nghiệp có GCNQSDĐ” được thay bằng “Tỷ lệ doanh 
nghiệp có mặt bằng kinh doanh (vốn là tài sản của cá nhân/gia đình hoặc do Nhà nước giao, có thu tiền 
sử dụng đất hoặc doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) và có GCNQSDĐ.

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2017 của WB, Việt Nam xếp thứ 59 về chỉ tiêu 
Đăng ký quyền tài sản (Registering Property), tụt một hạng so với năm 2016. So với các nước 



CHƯƠNG 4: TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI

99

trong khu vực, Việt Nam xếp trên Indonesia, Lào, Campuchia, Philippines, Thái Lan nhưng xếp 
sau Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thứ hạng về Đăng ký 
quyền tài sản của Việt Nam gần tương đương với thứ hạng tại Báo cáo Năng lực Cạnh tranh 
Quốc gia của WEF (xếp thứ 56), cao hơn nhiều so với thứ hạng về Môi trường kinh doanh nói 
chung (xếp thứ 82). 

Hình 4.10: Tương quan giữa chất lượng đăng ký quyền tài sản với phát triển kinh tế
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Nguồn: Dữ liệu Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB)

Tuy nhiên, cách xếp hạng của WB dựa trên quy trình được công bố chính thức nên có 
thể không phản ánh đúng thực chất những rào cản trong quá trình đăng ký quyền tài sản ở 
Việt Nam. Chẳng hạn, mặc dù xếp thứ 59, nhưng ở Việt Nam phải mất trung bình 57,5 ngày để 
thực hiện thủ tục đăng ký quyền tài sản, trong khi ở Thái Lan và Lào thời gian tương ứng là 6 
và 53 ngày. Chi phí đăng ký tài sản được WB tính toán dựa trên các khoản phí, lệ phí đăng ký 
tài sản chính thức do Nhà nước quy định, và do vậy đã không bao gồm các khoản chi phí không 
chính thức. Theo kết quả khảo sát Chỉ số PAPI 2015,15 hơn 28% người dân TP. Hồ Chí Minh 
tham gia khảo sát cho hay họ phải trả chi phí không chính thức, trung bình khoảng 14,5 triệu 
đồng để làm xong thủ tục cấp quyền sử dụng đất. Điều tra PCI năm 2016 cũng cho thấy, 66% 
doanh nghiệp gặp khó khăn đối với TTHC về đất đai. Cũng giống người dân, để vượt qua các 
trở ngại trong tiếp cận đất đai, một trong các biện pháp phổ biến doanh nghiệp thường làm là 
chấp nhận chi các khoản chi phí không chính thức.

Các khó khăn và chi phí cao trong tiếp cận đất đai làm cho giá bất động sản ở Việt Nam rất 
cao. Sử dụng thống kê của Numbeo cho thấy hệ số giá bất động sản trên thu nhập (P/I) của Việt 
Nam thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Trong gần 5 năm qua, hệ số P/I của Việt Nam liên tục 
tăng nhanh và hiện đã vượt hầu hết các nước, chỉ đứng sau Hồng Kông (Hình 4.11). Việc giá 
nhà đất tăng quá cao so với thu nhập mà đằng sau nó là năng suất có ảnh hưởng tiêu cực đến 
tăng trưởng của doanh nghiệp, từ đó làm tăng chi phí kinh doanh, giảm năng suất, giảm khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp và cuối cùng là giảm tiềm năng tăng trưởng 
của nền kinh tế. 
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Hình 4.11: Hệ số giá bất động sản so với thu nhập của Việt Nam và các nước trong khu vực
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Nguồn: Dữ liệu Numbeo

Bảng 4.1 trình bày số liệu về giá thuê đất tại các khu công nghiệp và văn phòng tại thủ đô 
của Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực. Giá thuê văn phòng của Việt Nam ở mức trung 
bình so với các quốc gia khác. Liên quan đến chi phí thuê nhà xưởng thì chi phí thuê thường 
được tính theo năm và tháng ở các quốc gia khác. Tuy nhiên ở Việt Nam giá thuê đất tại khu 
công nghiệp thường được trả trước trong vòng 50 năm. Nếu tính đến tỷ lệ lạm phát bình quân 
hàng năm ở mức 6% để điều chỉnh thì chi phí thuê đất khu công nghiệp tại Việt Nam là 3,1 
USD, cũng ở mức trung bình ở khu vực.

Bảng 4.1: Giá thuê đất tại khu công nghiệp và giá thuê phòng tại thành phố

Quốc gia
Giá thuê đất tại khu công nghiệp 

(USD/m2/tháng)
Giá thuê văn phòng 

(USD/m2/tháng)
Campuchia 1,1 24
Trung Quốc 3,7 54,5

Ấn Độ 3,9 29,4
Indonesia 5,5 22,5

Lào 0,5 13
Myanmar 0,5 95

Philippines 3,6 20
Singapore 3,8 78
Thái Lan 3,8 21
Việt Nam 3,1 20,5

Nguồn: Khảo sát về các chi phí cho đầu tư ở châu Á và Châu Đại Dương 2013 (JETRO)



CHƯƠNG 4: TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI

101

4.2.2. Kiểm định 2: Những cải thiện trong tiếp cận đất đai có dẫn đến tăng 
trưởng kinh tế không?

Sử dụng Chỉ số về chất lượng quản lý đất đai16 trong Báo cáo Môi trường kinh doanh của WB, 
kết quả phân tích cho thấy có tương quan thuận giữa chất lượng quản lý đất đai với thu nhập 
bình quân đầu người ở các nước. Cụ thể, các nước có chất lượng quản lý đất đai tốt thường là 
các nước có trình độ phát triển kinh tế cao hơn và ngược lại. Việt Nam hiện đang có chất lượng 
quản lý đất đai thấp hơn so với các nước có thu nhập tương đương trên thế giới (Hình 4.12).

Hình 4.12: Quan hệ giữa chất lượng quản lý đất đai và GDP/người của Việt Nam và 
các nước năm 2015
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Nguồn: Tính toán từ cơ sở dữ liệu WB.

Ở cấp độ quốc gia, sử dụng số liệu PCI của 63 tỉnh, thành phố, kết quả cho thấy một loạt 
mối tương quan chặt chẽ giữa sự phát triển của doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế và tiếp cận 
đất đai như sau:

Số doanh nghiệp thành lập mới giảm khi mức độ cản trở về đất đai tăng

Việc tăng thêm các doanh nghiệp khởi nghiệp làm gia tăng nhu cầu đối với đất cho mục đích 
công nghiệp và thương mại để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, các điểm bán lẻ. Sự khan hiếm 
đất dành cho kinh doanh cũng như những khó khăn, cản trở từ phía các cơ quan hành chính nhà 
nước sẽ tác động lên tăng trưởng của doanh nghiệp mới thành lập. Hình 4.13 cho thấy có mối 
tương quan thuận giữa việc không gặp cản trở về tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất kinh 
doanh và số doanh nghiệp mới thành lập ở các địa phương.



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

102

Hình 4.13: Tương quan doanh nghiệp gặp cản trở về đất đai, thay đổi số doanh nghiệp
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Nguồn: Tính toán từ số liệu Báo cáo PCI 2015 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số doanh nghiệp thành lập mới giảm khi thủ tục cấp GCNQSDĐ phức tạp

GCNQSDĐ là tài sản đảm bảo quan trọng khi các doanh nghiệp làm các thủ tục tín dụng tại 
ngân hàng cũng như thể hiện được tiềm lực của doanh nghiệp trong quan hệ kinh doanh đối 
với các đối tác. Việc chậm cấp GCNQSDĐ sẽ hạn chế doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín 
dụng cũng như chuyển tài sản là bất động sản sang vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Xem xét 
mối tương quan trên cho thấy, cả thời gian chờ đợi cấp GCNQSDĐ và việc không được cấp 
do TTHC về đất đai rườm rà đều có tác động tiêu cực đến đầu tư và số doanh nghiệp thành lập 
mới (Hình 4.14). 

Hình 4.14: Thủ tục về đất đai và thay đổi về số doanh nghiệp
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Nguồn: Tính toán từ số liệu Báo cáo PCI 2015 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Rủi ro bị thu hồi đất và tỷ lệ diện tích được cấp GCNQSDĐ tương quan chặt chẽ với mức 
độ phát triển kinh tế của địa phương

Có mối tương quan chặt chẽ giữa rủi ro bị thu hồi đất với mức độ phát triển kinh tế của các địa 
phương. Những địa phương có rủi ro thu hồi đất rất cao thường là những địa phương kinh tế kém 
phát triển hơn chẳng hạn như Bắc Kạn, Sóc Trăng, Trà Vinh… Ngược lại, những địa phương 
khá phát triển như Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương… được nhiều doanh 
nghiệp đánh giá có rủi ro thu hồi đất thấp hơn so với bình quân. Mối tương quan rõ nét giữa rủi 
ro bị thu hồi đất với phát triển kinh tế của các địa phương cho thấy một sự kỳ vọng hợp lý, đó là 
khi rủi ro thu hồi đất được giảm thiểu, doanh nghiệp sẽ đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của 
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địa phương, nhờ đó khuyến khích gia tăng đầu tư và mở rộng quy mô, thúc đẩy phát triển kinh tế. 
Những địa phương không đảm bảo được môi trường đầu tư tốt, theo nghĩa là có nguy cơ rủi ro cho 
nhà đầu tư, trong đó có rủi ro liên quan đến thu hồi đất sẽ rất khó để khuyến khích thu hút đầu tư, 
nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân, thúc đẩy tăng trưởng cho địa phương (Hình 4.15).

Hình 4.15: Tỷ lệ giữa mức rủi ro bị thu hồi đất với GDP/đầu người
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Nguồn: Tính toán từ số liệu Báo cáo PCI 2015 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4.2.3. Kiểm định 3: Doanh nghiệp có phải tốn nhiều chi phí để vượt qua rào 
cản về đất đai không?

Như đã phân tích ở phần trước, các rào cản liên quan đến tiếp cận đất đai bao gồm: (i) hạn chế 
tiếp cận đất đai lần đầu trên thị trường sơ cấp, quy trình cấp GCNQSDĐ phức tạp, kém minh 
bạch và tốn kém; (ii) hạn chế tiếp cận đất đai thứ cấp do thị trường đất đai kém phát triển, đặc 
biệt là ở khu vực nông thôn và đối với đất nông nghiệp; và (iii) hạn chế tiếp cận đất đai quy mô 
lớn do chính sách hạn điền và tình trạng phân mảnh đất đai khiến cho chi phí tập trung và tích 
tụ đất đai quá tốn kém và rủi ro. Để khắc phục, các doanh nghiệp tìm nhiều phương cách khác 
nhau. Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa việc các 
doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức với mức độ khó khăn khi tiếp cận đất đai và 
thực hiện các TTHC về đất đai. Đối với các địa phương càng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn 
về tiếp cận đất đai và thực hiện các TTHC về đất đai thì mức chi phí không chính thức càng cao 
(Hình 4.16, Hình 4.17).

Hình 4.16: Mối quan hệ giữa mức độ gặp cản trở về tiếp cận đất đai với mức độ chi trả chi phí 
không chính thức của doanh nghiệp
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Hình 4.17: Mối quan hệ giữa mức độ khó khăn trong thực hiện các TTHC về đất đai với mức độ 
chi trả chi phí không chính thức của doanh nghiệp
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Nguồn: Tính toán từ số liệu Báo cáo PCI 2015

Bên cạnh việc chấp nhận các khoản chi trả phi chính thức, tìm cách xây dựng quan hệ và 
hợp tác chặt chẽ với các cán bộ, công chức có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất là giải pháp 
then chốt được lựa chọn để vượt qua các rào cản chính thức trong tiếp cận đất đai và trong nhiều 
trường hợp đã hình thành nên các “nhóm lợi ích” đất đai. Thông qua sự hợp tác này, nhà đầu tư 
phát triển, doanh nghiệp có thể lấy đất để thực hiện dự án với chi phí thấp hơn nhiều lần so với 
giá thị trường. Nghiên cứu của WB (2010)17 cho thấy giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 
chỉ bằng 40-70% giá thị trường. 

Tuy nhiên, mặt trái của biện pháp này đối với những doanh nghiệp đang tìm mọi cách vượt 
qua rào cản về đất đai chính là rủi ro pháp lý, rủi ro về hiệu quả đầu tư. Ví dụ, giá bồi thường 
không thỏa đáng làm trầm trọng hơn vấn đề phân phối lợi ích giữa các bên liên quan, trong đó 
bao gồm người dân trực tiếp có đất bị thu hồi, nhà đầu tư, và Nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến 
lợi ích kinh tế chung. Tình trạng nhiều dự án đội vốn đầu tư lên gấp nhiều lần cũng có một phần 
nguyên nhân là do chậm tiến độ, trong đó đa phần là do chậm tiến độ về giải phóng mặt bằng, 
khiến cho chi phí dự toán không còn phù hợp. Trong số các chi phí cấu thành nên chi phí đầu 
tư của dự án thì chi phí dành cho giải phóng mặt bằng thường chiếm tỷ trọng rất lớn. Tính bình 
quân, chi phí giải phóng mặt bằng thường chiếm tỷ lệ từ 10-20% tổng chi phí đầu tư các dự án.18 
Nhiều dự án thậm chí không thể triển khai vì không thể giải phóng được mặt bằng. 

Tóm lại, mặc dù doanh nghiệp đã và đang vận dụng nhiều cách khác nhau để vượt qua các 
rào cản của đất đai, chẳng hạn như chấp nhận bỏ chi phí cao, kể cả đút lót và hối lộ, để có được 
quyền sử dụng đất, lách quy định hạn điền bằng cách nhờ người khác đứng tên hộ khi nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chuyển các nhà máy, nhà xưởng về các địa phương có chính 
sách thu hút đầu tư cao; áp dụng công nghệ mới để giảm diện tích mặt bằng sản xuất, v.v…
nhưng chi phí để thực hiện các biện pháp này là rất tốn kém, đồng thời các rủi ro pháp lý cũng 
luôn hiện diện đối với doanh nghiệp. 

4.3. Kết luận và hàm ý chính sách

Phân tích trong Chương này cho thấy rằng chính sách đất đai hiện nay ở Việt Nam còn nhiều 
rào cản. Pháp luật đất đai đã có nhiều thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của 
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đất nước, tuy nhiên, mới tập trung tháo gỡ các bất cập, vướng mắc, chưa có tầm nhìn dài hạn và 
giải quyết các vấn đề cơ bản của đất đai. Cơ chế bao cấp, xin - cho trong đất đai còn phổ biến và 
nặng nề. Các cơ quan, đơn vị Nhà nước chiếm giữ một diện tích không nhỏ, tại các vị trí có giá 
trị thương mại cao, được giao đất dưới hình thức không thu tiền sử dụng đất nhưng nhiều nơi sử 
dụng sai mục đích, lãng phí, tham nhũng. Tình trạng xin được giao đất, thuê đất theo hình thức 
chỉ định nhà đầu tư; xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất diễn 
ra phổ biến ở các địa phương. Tình trạng manh mún ruộng đất chậm khắc phục, quá trình tích 
tụ đất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. Việc tích tụ đất 
đai chủ yếu thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quy mô tích tụ nhỏ 
và có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền. Cơ chế chuyển dịch đất đai; việc bồi thường, giá 
đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chưa phù hợp cơ chế thị trường. Chính sách tài chính 
về đất đai phức tạp, thiếu minh bạch và kém hiệu quả; chưa huy động tốt nhất nguồn lực từ đất 
đai để phát triển kinh tế Việt Nam. Khiếu nại, tố cáo về đất đai diễn ra phức tạp, đang trở thành 
điểm nóng làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và an ninh của đất nước.

Kết quả phân tích cho thấy đất đai là điểm nghẽn hiện tại đối với tăng trưởng kinh tế tư 
nhân nói riêng, tăng trưởng kinh tế nói chung: Một là, giá để có thể tiếp cận đất đai là rất cao, 
bao gồm tiếp cận đất lần đầu, tiếp cận đất trên thị trường thứ cấp, tiếp cận đất “sạch”, tiếp cận 
đất quy mô lớn; Hai là, tiếp cận đất đai khó khăn có tác động tiêu cực đến việc thành lập và 
phát triển doanh nghiệp và đến tăng trưởng kinh tế; Ba là, các doanh nghiệp đang phải tìm nhiều 
cách để vượt qua trở ngại trong tiếp cận đất đai, không những chấp nhận chi phí cao mà còn gặp 
nhiều rủi ro pháp lý, tạo thành các nhóm lợi ích để có được quyền sử dụng đất. Kết quả này là 
cơ sở để có thể củng cố nhận định rằng đất đai hiện nay là một trong những trở ngại chính đang 
trói buộc tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Những đột phá về chính sách nhằm tạo cú huých cho 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam không thể không đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ các nút thắt về 
đất đai như đã phân tích ở trên.

Hàm ý chính sách

Như đã trình bày ở phần trên, đất đai hiện đang là điểm nghẽn đối với sự tăng trưởng của nền 
kinh tế, vì vậy, cần sớm ban hành bộ luật về đất đai, một mặt để giải quyết những vấn đề cơ bản, 
lâu dài của đất đai như sở hữu về đất đai, cơ chế chuyển dịch đất đai, thời hạn sử dụng đất, hạn 
điền, quyền của Nhà nước, người sử dụng đất, tài chính đất đai, mặt khác quy định cụ thể các 
nội dung quản lý, sử dụng đất đai nhằm hạn chế việc chồng chéo, mâu thuẫn, không kịp thời các 
quy định pháp luật tại các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ, ngành. 

Xây dựng chiến lược sử dụng đất đai lâu dài, trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế 20-30 
năm hoặc tầm nhìn xa hơn để làm căn cứ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đổi mới 
nội dung, phương pháp quy hoạch sử dụng đất, nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch 
sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch 
phát triển ngành, lĩnh vực. Hạn chế việc Nhà nước thu hồi đất19; hoàn thiện thể chế để thúc đẩy 
quá trình chuyển dịch đất đai tự nguyện cũng như cơ chế chia sẻ lợi ích trong các dự án có tác 
động lớn về xã hội - môi trường và mô hình góp đất và điều chỉnh lại đất đai.20 

Xây dựng chương trình cải cách mạnh mẽ chính sách tài chính về đất đai theo hướng đơn 
giản, ổn định, công khai, minh bạch và công bằng. Nhà nước chỉ quyết định giá đất, để người 
sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai, việc quyết định giá đất bồi thường theo 
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cơ chế thị trường. Hạn chế, tiến tới bãi bỏ việc giao đất, thuê đất không thu tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất hoặc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Có chế tài đủ mạnh để buộc người 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải khai báo đúng giá chuyển nhượng để thu đúng, thu đủ 
thuế; hạn chế việc điều chỉnh thường xuyên tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai theo hướng công khai 
minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai đi đôi với cải cách mạnh 
mẽ TTHC về đất đai; nâng cao trách nhiệm giải trình của CQNN; xây dựng hệ thống thông tin 
đất đai, đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; phát triển các loại hình dịch vụ công 
về đất đai như đăng ký đất đai, cung cấp thông tin về đất đai, tư vấn giá đất. Tăng cường việc 
giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận về việc quản lý và sử dụng đất đai; xây dựng hệ thống theo dõi và đánh 
giá đối với quản lý và sử dụng đất đai.

Dưới đây là một số khuyến nghị về chính sách đất đai:

1. Hạn chế bao cấp, xin - cho trong đất đai: Thực hiện việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước. Đất đai do các cơ quan, đơn vị nhà nước sử dụng phải 
được “vốn hóa”, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải được tính vào kinh phí mà NSNN chi cho 
từng cơ quan, đơn vị. Thành lập doanh nghiệp công ích giúp Chính phủ quản lý toàn bộ đất đai, 
tài sản của các cơ quan, đơn vị nhà nước 21;

Hạn chế việc giao thuê đất theo hình thức chỉ định, tăng cường việc đấu giá đất, đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Hàng năm UBND cấp tỉnh công bố danh 
mục các dự án kêu gọi đầu tư, tổ chức để các nhà đầu tư đăng ký và tham gia đấu giá đất, đấu 
thầu các dự án một cách công khai, minh bạch. Thành lập và giao cho doanh nghiệp công ích 
về nhà ở (Tổng Công ty quản lý đất và phát triển nhà ở) thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch các 
khu đô thị quy mô lớn; thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
và xã hội; giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá hoặc xây dựng nhà ở để bán, cho thuê 
dưới sự kiểm tra, giám sát của CQNN nhằm bảo đảm các giao dịch về đất đai được thực hiện 
đúng luật pháp, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; 

Giảm bớt các trường hợp phải xin phép CQNN khi chuyển mục đích sử dụng đất và thay 
vào đó là ban hành các điều kiện để người sử dụng đất phải thực hiện khi chuyển mục đích sử 
dụng đất. Mặt khác, cần sửa đổi Bảng phân loại đất theo hướng phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng 
đất trong quy hoạch sử dụng; đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt một số loại đất chính 
và đơn giản hóa TTHC khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Thúc đẩy quá trình tích tụ đất đai: Sửa đổi Luật Đất đai theo hướng loại bỏ các rào cản về 
thời hạn sử dụng đất; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất; về hạn chế việc nhận chuyển 
nhượng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, của tổ 
chức kinh tế cũng như quyền nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của doanh nghiệp FDI. 
Ban hành chính sách khuyến khích việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất để người sử dụng đất có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất; 

Xem xét giảm chỉ tiêu đất trồng lúa; xác định rõ diện tích đất sản xuất nông nghiệp cần 
bảo vệ nghiêm ngặt (đặc biệt là đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) trong quy hoạch 
sử dụng đất, thông báo công khai để người sử dụng đất biết, yên tâm tích tụ đất đai, đầu tư 
sản xuất;
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Tháo gỡ các vướng mắc để sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ, tạo điều kiện cho người 
sử dụng đất thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất tại các ngân hàng để vay vốn đầu tư, 
phát triển sản xuất;

Giảm bớt các TTHC để việc chuyển mục đích sử dụng đất diễn ra dễ dàng, thuận lợi, giảm 
chi phí, người nông dân có điều kiện bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp với yêu cầu thị trường, nâng 
cao hiệu quả sản xuất.

3. Cải cách mạnh mẽ chính sách tài chính về đất đai: Ban hành thuế bất động sản, thuế thu nhập 
của đất từ việc chuyển mục đích sử dụng đất. Bỏ khung giá đất, Chính phủ chỉ quy định nguyên 
tắc, phương pháp xác định giá đất để UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá đất và quyết định giá 
đất theo cơ chế thị trường; 

Xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo cơ chế thị trường. Khi xác định 
giá đất bồi thường nhất thiết phải có sự tham gia của dịch vụ tư vấn định giá đất để đảm bảo tính 
khách quan trong việc xác định giá đất bồi thường. Việc quyết định giá đất bồi thường nên giao 
cho một tổ chức không thuộc bộ máy hành chính thực hiện thông qua việc thành lập Hội đồng 
đồng định giá đất đai và bất động sản cấp quốc gia và địa phương. Thành phần của tổ chức này 
bao gồm các nhà quản lý, nhà khoa học, định giá viên có trình độ cao, nhà đầu tư, v.v... Nhiệm 
vụ của tổ chức này là quyết định về giá đất bồi thường và giải quyết các tranh chấp về giá đất 
bồi thường. Hội đồng quyết định giá đất trên cơ sở kết quả thẩm định giá đất của tổ chức dịch 
vụ tư vấn định giá đất. Sử dụng tư vấn giá đất xác định giá và tổ chức độc lập quyết định giá đất 
sẽ bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch của việc xác định giá đất, giảm bớt tranh 
chấp về giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.  

4. Nâng cao năng lực giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai: Ban hành các quy định nhằm 
khuyến khích việc trợ giúp pháp lý nhất là đội ngũ luật sư, sự tham gia của cộng đồng trong 
việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đai;

Thành lập cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai độc lập với cơ quan hành chính.22 
Việc thành lập cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai độc lập với cơ 
quan hành chính sẽ bảo đảm tính khách quan, độc lập, công bằng khi giải quyết các khiếu nại, 
tố cáo về đất đai.

5. Mở rộng quyền của người sử dụng đất theo hướng cho phép nhà đầu tư nước ngoài nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất; người sử dụng đất được thế chấp tài 
sản gắn liền với đất tại các ngân hàng nước ngoài.23 



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

108

Tài liệu tham khảo
CIEM (2014a), Tăng năng suất lao động Việt Nam: Đặc trưng, thách thức và giải pháp, Báo cáo nghiên 
cứu năm 2014.

CIEM (2014b), Giải pháp phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong nông nghiệp, Báo cáo nghiên 
cứu năm 2014.

Đặng Hùng Võ (2012a), Phân cấp quyền của Nhà nước đối với đất đai, quản lý đất đai và việc giám sát 
- đánh giá cần thiết ở Việt Nam.

Đặng Hùng Võ (2012b), Đã đến lúc bỏ hạn điền, Báo Thanh Niên, http://thanhnien.vn/thoi-su/da-den-
luc-bo-chinh-sach-han-dien-499097.html.

Đặng Hùng Võ (2012c), Thời hạn và hạn điền - Những thúc giục từ thực tế, Báo Tuổi Trẻ, http://tuoitre.
vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20120210/thoi-han-va-han-dien---nhung-thuc-giuc-tu-thuc-te/476864.html.

Đặng Hùng Võ (2014), Chính sách đất đai hiện hành và giải pháp từ người dân và cộng đồng.

Đặng Hùng Võ (2015), Vì sao tranh chấp, khiếu nại đất vẫn là “điểm nóng”, Bài phỏng vấn, http://
baophapluat.vn/ca-phe-luat/vi-sao-tranh-chap-khieu-kien-dat-van-la-diem-nong-222442.html.

Đặng Phong (2010), Tư duy kinh tế Việt Nam - Chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975-1989, NXB. 
Tri Thức.

DEPOCEN (2014), Vietnam Land Transparency Study, Thực hiện bởi Tran Thi Lan Huong, Ngo Hong 
Diep and Nguyen Ngoc Anh.

Do Quy Toan and Lakshmi Iyer (2002), Lang Rights and Economic Development: Evidence from 
Vietnam.

Hausmann, Ricardo; Klinger, Bailey; and Wagner Rodrigo (2008), Doing Growth Diagnostics in 
Practice: A “Mindbook”, CID Working Paper No. 177, September 2008.

Hausmann, Ricardo; Rodrik, Dani and Velasco, Andrés (2005), Growth Diagnostics. Manuscript, Inter-
American Development Bank.

Hội đồng phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (2009), Tranh chấp, khiếu nại, tố 
cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, Đặc san tuyên truyền pháp luật số 09.

Loren Brandt, Land and Property Rights in Vietnam: Perspectives from the 2014 Land Module.

Lưu Đức Khải (2015), Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp.

Lưu Đức Khải và đồng sự (2013), Access to land: Market and non-market land transaction in rural Viet 
Nam, trong cuốn sách “Land Tenure Reform in Asia and Africa: Assessing Impacts on Poverty and 
Natural Resource Management”, Nhà xuất bản Palgrave Macmillan.

Nguyễn Đỗ Tuấn Anh (2015), Gạo Việt Nam đã thua Thái Lan và Campuchia. Báo Vietnamnet, http://
vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/gao-viet-nam-da-thua-thai-lan-va-campuchia-259642.html.

Nguyễn Quang Tuyến và các đồng sự (2013), Hòa giải tranh chấp đất đai tại Việt Nam: Phân tích 
pháp luật hiện hành, các thực tiễn và khuyến nghị cho cải cách, Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia 
(AusAID) và Quỹ Châu Á (The Asia Foundation).

Rodriguez, Francisco (2005), Comment on Hausmann and Rodrik, Journal of the Latin American and 
Caribbean Economic Association, Vol. 6, No. 1.

Sally Marsh et al. (2007), Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam: Tóm tắt chính sách, 
Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội, Đại học Sydney.



CHƯƠNG 4: TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI

109

Thomas Markussen et al. (2012), Phân mảnh đất đai của hộ và phân mảnh đất đai giữa các hộ trong nông 
nghiệp ở Việt Nam, Đại học Copenhagen, IPSARD.

Timothy Besley and Maitreesh Ghatak (2010), Property Rights and Economic Development, In Dani 
Rodrik and Mark Rosenzweig (2010), Development Economics, Volume 5, North-Holland.

Trần Anh Thư (2016), Nông dân nhỏ trên cánh đồng lớn, Bài phỏng vấn, http://www.thesaigontimes.
vn/152997/Nong-dan-nho-tren-canh-dong-lon.html.

UNDP (2014), Tranh chấp thu hồi đất ở Đông Á: Phân tích so sánh và khuyến nghị với Việt Nam.

Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn, Đổi mới chính sách đất đai cho tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp, tháng 6/2016 (Báo cáo chính sách).

Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn, Ban kinh tế Trung ương, Chính sách 
khuyến khích tích tụ tập trung đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, 
tháng 01/2017 (tài liệu tọa đàm)

Viện nghiên cứu lập pháp, Viện Rosa Luxemburg (CHLB Đức), Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật 
đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, 2011. 

World Bank (2008), Agriculture for Development, World Development Report 2008.

World Bank (2010), Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010: Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Báo cáo chung 
của các Đối tác Phát triển cho Hội nghị Nhóm Tư vấn Các nhà Tài trợ cho Việt Nam. Hà Nội, tháng 
12/2010.

World Bank (2011), Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương 
pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân.

World Bank (2011), Nhận diện và giảm thiểu tham nhũng các rủi ro dẫn đến tham nhũng trong quản lý 
đất đai ở Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đại sứ quán Đan Mạch, Đại sứ quán Thụy Điển, 
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội.

World Bank (2013), Cải thiện Quản trị Đất đai tại Việt Nam - Triển khai Khung đánh giá Quản trị Đất 
đai (LGAF), Nhóm tác giả Đặng Hùng Võ, Nguyễn Văn Tháng, T&C Consulting.

World Bank (2016), Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào, Báo cáo Phát triển 
Việt Nam 2016, NXB. Hồng Đức.

FETP (2013), Khơi thông những nút thắt thể chế để phục hồi tăng trưởng, Chương trình Lãnh đạo 
Cao cấp Việt Nam (VELP), http://www.fetp.edu.vn/en/policy-papers/discussion-papers/unplugging-
institutional-bottlenecks-to-restore-growth/. 



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

110

Chú giải   
1 Quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài; thế chấp tài sản gắn liền với đất tại 
ngân hàng nước ngoài. 
2 6,8 triệu ha, chiếm 20,7% tổng diện tích đất đai cả nước, trong khi các tổ chức kinh tế  hiện chỉ sử dụng 3,3 triệu 
ha chiếm 10,6 % tổng diện tích tự nhiên và 31% diện tích đất do các tổ chức đang sử dụng (Nguồn: Báo cáo kết 
quả kiểm kê đất đai 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường).
3 Theo kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đến tháng 11 
năm 2012 đã phát hiện 3.901 tổ chức vi phạm pháp luật về đất đai với diện tích 93.415 ha.
4 Theo kiểm kê đất đai năm 2014 (Bộ Tài nguyên và Môi trường) còn 53.9452 ha đất đã được giao, thuê nhưng còn 
bỏ hoang hóa chưa đưa vào sử dụng.
5 Nguồn: Báo cáo Đổi mới chính sách đất đai cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 2016.
6 Theo số liệu điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam, trong giai đoạn 1993-2014, diện tích đất nông nghiệp, lâm 
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thuộc 63 tỉnh, thành trên cả nước được khảo sát. 
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19 Nhà nước chỉ thu hồi đất vì mục đích an ninh, quốc phòng; để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, 
công cộng.
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20 - Chính sách chia sẻ lợi ích được thực hiện chủ yếu cho các dự án có tác động lớn về xã hội, môi trường (thủy 
điện lớn, khai thác mỏ, xây dựng hệ thống thủy lợi, phát triển khu kinh tế, v.v). Việc chia sẻ lợi ích được thực hiện 
dưới hai hình thức: bằng tiền và không bằng tiền. Chia sẻ lợi ích bằng tiền được thực hiện bằng nhiều hình thức 
như cung cấp điện và nước với giá hoặc phí ưu đãi; chia sẻ một phần của nguồn thu từ các dự án thủy điện; thành 
lập các quỹ phát triển với tiền từ bán điện, cấp nước; thuế trả cho chính quyền địa phương, v.v... Chia sẻ lợi ích 
khác không bằng tiền được thực hiện dưới các hình thức: tạo việc làm; phát triển nhà ở, hạ tầng xã hội, phát triển 
dịch vụ tài chính, phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực cho địa phương, v.v…
- Cơ chế góp đất và điều chỉnh lại đất đai: Trên cơ sở quy hoạch chi tiết một khu đô thị mới với đầy đủ hạ tầng kỹ 
thuật, xã hội hạ tầng, khu dân cư, khu công cộng, các cơ sở sản xuất kinh doanh... UBND cấp tỉnh quyết định thực 
hiện dự án góp đất và điều chỉnh lại đất đai. Căn cứ vào tình hình sử dụng đất trong khu vực dự kiến thực hiện dự 
án, dự án bố trí trả lại cho người đang sử dụng đất diện tích đất đô thị tương ứng sao cho giá trị đất đô thị nhận được 
phải cao hơn giá trị đất ở, đất nông nghiệp mà họ sử dụng trước đó. Một phần diện tích đất sản xuất kinh doanh 
nhất định được đưa ra bán để có kinh phí thực hiện dự án. Phương án góp đất và điều chỉnh lại đất đai phải được 
người sử dụng đất thuộc khu vực dự kiến thực hiện dự án thảo luận và đồng thuận.
21 Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý tài sản và đất đai theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, giám sát 
của các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản và đất đai. 
22 Hội đồng giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai hoặc cơ quan tài phán về đất đai. (i) Hội đồng giải quyết khiếu 
nại, tố cáo về đất đai được tổ chức ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương. Có nhiệm vụ xem xét và ban hành các 
quyết định giải quyết khiếu nại hành chính, bảo đảm tính độc lập với các cơ quan hành chính bị khiếu nại. Thành 
viên của Hội đồng gồm các chuyên gia có trình độ cao về chuyên môn; đại diện lãnh đạo của các tổ chức chính 
trị - xã hội (Hội Luật gia hoặc Đoàn luật sư, Hội Nhà báo, Hiệp hội doanh nghiệp, v.v.) của địa phương và đại diện 
lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của cơ quan hành chính cấp trên. Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo cơ quan hành 
chính cấp trên. (ii) Hệ thống cơ quan tài phán về đất đai được tổ chức ở cấp quốc gia và cấp vùng (gồm nhiều tỉnh), 
có chức năng giải quyết các khiếu nại hành chính. (Nguồn: World Bank (2011), “Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và 
chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá và giải quyết khiếu nại của dân.)
23 Việc nhận chuyển nhượng đất, thế chấp tài sản trước mắt nên thực hiện đối với một số dự án quan trọng và do 
Thủ tướng Chính phủ quyết định. Theo quy định của pháp luật đất đai, doanh nghiệp FDI không được nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu đô thị để thực hiện dự án đầu 
tư dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp FDI muốn thực hiện dự án đầu tư nhưng không có quỹ đất để thực hiện 
dự án, nhất là các dự án không nằm trong danh mục các dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì 
lợi quốc gia, công cộng như du lịch sinh thái, bất động sản nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao. Hạn chế quyền 
tiếp cận đất đai cũng đồng nghĩa với việc hạn chế quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp FDI.





Tóm tắt

Trong những năm qua, Việt Nam đã đầu tư rất lớn vào hệ thống kết cấu hạ tầng, đem lại sự 
cải thiện vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung. Vì vậy, 
so với các quốc gia có cùng mức độ phát triển kinh tế trên thế giới, hệ thống kết cấu hạ tầng 
của Việt Nam nhìn chung có quy mô và chất lượng cao hơn, tuy vẫn thua kém hơn một số 
quốc gia trong khu vực như Trung Quốc và Thái Lan. Trong điều kiện số liệu cho phép, các 
kiểm định đối với những lĩnh vực hạ tầng then chốt với hoạt động của doanh nghiệp cho thấy 
mức độ bao phủ của hệ thống kết cấu hạ tầng theo chiều rộng ở Việt Nam là tương đối tốt, kết 
cấu hạ tầng hiện nay không phải là điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, 
hạ tầng đô thị tắc nghẽn, tính kết nối yếu, chi phí hậu cần cao là những hạn chế và thách thức 
mà nếu không được xử lý sẽ có khả năng khiến kết cấu hạ tầng trở thành điểm nghẽn tăng 
trưởng trong trung và dài hạn. 

5.1. Bối cảnh

Hệ thống kết cấu hạ tầng đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng kinh tế cũng như phát triển 
xã hội và giảm nghèo thông qua giảm chi phí giao thông vận tải, thúc đẩy thương mại và sản 
xuất (Lipton và Ravallion, 1995; Jalan và Ravallion, 2001; Canning và Pedroni, 2008; Dethier 
và Moore, 2012); giúp các hộ gia đình tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, tăng thu nhập, 
chi tiêu, và tiếp cận được với các dịch vụ công như giáo dục và y tế (ADB, 2012; Rand, 2011; 
Sawada, 2015).

Đối với mọi quốc gia, phát triển kết cấu hạ tầng luôn được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hệ 
thống kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam không ngừng được phát triển về quy mô cũng 
như chất lượng do sự đầu tư của Nhà nước và vay vốn từ các tổ chức quốc tế. Các tuyến giao 
thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt được đầu tư nâng cấp và mở rộng. Giao thông đô 
thị từng bước được cải tạo và mở rộng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nhiều công trình hạ tầng giao 
thông được tập trung đầu tư nâng cấp ở các thành phố lớn. Tổng số chiều dài đường giao thông 
tăng từ 238 nghìn km năm 2004 lên 354 nghìn km năm 2015. Số lượt hành khách vận chuyển 
tăng từ 763 triệu năm 2000 lên đến 3.048 triệu năm 2014. Khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 
từ 224 triệu tấn lên đến 1.069 triệu tấn trong cùng thời kỳ.  

Ở Việt Nam có nhiều báo cáo đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng, ví dụ như JICA (2010) 
và Bộ Giao thông vận tải (2013). Các nghiên cứu của Mu và Van de Walle (2011) và Cratty và 
Van de Walle (2002) nhận thấy rằng các dự án giao thông nông thôn ở Việt Nam góp phần cải 
thiện việc tiếp cận thị trường của người dân địa phương. Sử dụng số liệu Khảo sát mức sống hộ 
gia đình Việt Nam 2004 và 2006, Nguyễn (2011) phát hiện ra rằng đường nông thôn giúp các 
hộ gia đình tăng thu nhập và số giờ làm việc. Hai loại kết cấu hạ tầng quan trọng đối với tăng 
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trưởng kinh tế và phát triển sản xuất kinh doanh là hạ tầng giao thông và  điện. Theo Jalan và 
Ravallion (2001), đường giao thông nông thôn đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 
tăng trưởng thu nhập nông thôn và xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm phi nông nghiệp và thúc 
đẩy sản xuất phi nông nghiệp (Balisacan et al, 2002; Corral và Reardon, 2001; Escobal, 2001; 
Nguyễn, 2011). Hệ thống điện là nguồn năng lượng chủ yếu trong việc đảm bảo điều kiện sống 
của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ 
nghiên cứu này, trên cơ sở khả năng tiếp cận các số liệu sẵn có ở Việt Nam, phân tích tập trung 
vào hạ tầng điện và giao thông để thực hiện các kiểm định xem liệu hạ tầng có phải là điểm 
nghẽn đối với tăng trưởng.

5.2. Hạ tầng điện

Điện là một trong những yếu tố quan trọng cho sản xuất kinh doanh. Nhờ những nỗ lực đầu tư 
rất lớn vào hệ thống hạ tầng điện những năm qua, đến nay điện đã được cung cấp tương đối ổn 
định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình cũng như sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận điện lưới quốc gia không ngừng tăng lên theo thời gian. 
Theo số liệu Khảo sát mức sống Hộ gia đình Việt Nam năm 2014 (VHLSS 2014), khoảng 98% 
dân số Việt Nam đã tiếp cận đến điện lưới quốc gia. So với các nước trên thế giới cùng mức độ 
phát triển kinh tế (đo lường bằng GDP bình quân đầu người) thì Việt Nam có tỷ lệ người dân 
tiếp cận điện và mức tiêu dùng điện năng bình quân đầu người ở mức khá cao (Hình 5.1).

Hình 5.1: Tiếp cận điện ở Việt Nam
Tỷ lệ người dân tiếp cận điện Mức tiêu thụ điện năng bình quân
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Nguồn: Ước lượng từ Số liệu Chỉ số phát triển thế giới 2015 (WB).

Mức độ tiếp cận điện thường xuyên cũng được cải thiện. Tần suất mất điện đã giảm. Theo 
phản hồi của doanh nghiệp, số lần mất điện mỗi tháng ở Việt Nam đã có cải thiện rất lớn, giảm 
80% so với năm 2009, tương đương với các quốc gia so sánh trong khu vực như Trung Quốc, 
Thái Lan, Malaysia, Philllipines, trong khi tốt hơn nhiều so với Ấn Độ và mức trung bình của 
các quốc gia ở Đông Á và Thái Bình Dương. 
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Hình 5.2: Số lần mất điện một tháng điển hình
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Nguồn: Điều tra doanh nghiệp năm 2009 và 2015 (WB).

Đánh giá của lãnh đạo doanh nghiệp về chất lượng cung cấp điện tại Việt Nam so với các 
quốc gia khác cho thấy, chất lượng cung cấp điện cho doanh nghiệp của Việt Nam tốt hơn so 
với các quốc gia có cùng trình độ phát triển kinh tế.

Hình 5.3: Chất lượng cung cấp điện cho doanh nghiệp
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Nguồn: WEF (2015)

Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào nhiệt điện và các nhiên liệu hóa 
thạch khác. Năng lượng điện từ nguồn tái tạo như mặt trời hay gió của Việt Nam còn thấp hơn 
các quốc gia khác cùng mức độ phát triển. Việt Nam cần phải có chính sách để phát triển năng 
lượng điện tái tạo trong tương lai.
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Hình 5.4: Tỷ lệ điện từ nguồn năng lượng tái tạo trừ thủy điện (%)
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5.2.1. Kiểm định 1: Giá kinh tế của điện có cao không?

Giá kinh tế của một yếu tố thường được xem là mức giá của yếu tố đó trong trường hợp không 
có giá thị trường. Trong khung lý thuyết của phương pháp HRV, giá kinh tế của một đơn vị 
nguồn lực được xem như là mức tăng trưởng kinh tế tăng thêm nếu như tăng thêm một đơn 
vị nguồn lực đó. Đối với hạ tầng điện, chúng tôi xem xét ảnh hưởng của tiêu thụ điện năng 
đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng dữ liệu Tổng điều tra doanh nghiệp của 
Việt Nam năm 2011 và 2014, kết quả cho thấy nếu mức tiêu thụ điện năng tăng thêm 1% thì 
tổng doanh thu của doanh nghiệp tăng thêm 0,315% (Kết quả hồi quy trình bày ở Bảng P.1 
phần Phụ lục). Tuy nhiên, vai trò của điện năng lên doanh thu của doanh nghiệp năm 2014 
thấp hơn năm 2011. Điều này phản ánh giá tiềm ẩn của điện năng trong sản xuất kinh doanh 
có xu hướng thấp đi, và hàm ý hạ tầng điện không phải là điểm nghẽn cho sự phát triển của 
doanh nghiệp ở Việt Nam.

5.2.2. Kiểm định 2: Thay đổi trong tiếp cận điện có tương quan với đầu tư, 
tăng trưởng của doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế không?

Theo Hausmann và các cộng sự (2005; 2008), nếu như một yếu tố gây cản trở cho sự phát triển 
kinh tế thì cải thiện yếu tố đó sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển. Để kiểm định giả thuyết này, chúng 
tôi tính tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân của doanh nghiệp và tiêu dùng điện năng bình quân 
của doanh nghiệp tại các tỉnh và thành phố thời kỳ 2011-2014. Nếu như điện năng là rào cản thì 
các tỉnh và thành phố có tốc độ tăng điện năng lớn sẽ có được mức tăng trưởng lớn. Hình 5.5 
cho thấy tương quan cùng chiều giữa hai yếu tố này, tuy nhiên mức tương quan là không có ý 
nghĩa thống kê.1
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Hình 5.5: Tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân của doanh nghiệp và tiêu dùng điện năng bình 
quân của doanh nghiệp tại các tỉnh và thành phố thời kỳ 2011-2014
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Nguồn: Ước lượng từ số liệu Tổng Điều tra doanh nghiệp Việt Nam (2011 và 2014)

Như đã trình bày, tiếp cận điện năng ở Việt Nam được cải tiến rõ rệt trong thời gian qua. 
Tần suất mất điện đã giảm và thời gian mỗi lần mất điện đã giảm từ 8,2 giờ xuống còn 7,4 giờ. 

Hình 5.6: Số giờ mất điện trung bình khi xảy ra tình trạng mất điện
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Nguồn: Điều tra doanh nghiệp năm 2009 và 2015 (WB)

Thời gian xử lý sự cố mất điện tuy có giảm nhưng vẫn còn dài và gây thiệt hại cho doanh 
nghiệp. Việt Nam là quốc gia có thời gian mất điện kéo dài nhất và gây thiệt hại lớn cho các 
doanh nghiệp trong số những nước so sánh. Trung bình thiệt hại do sự cố mất điện tương đương 
khoảng 2,2% doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp Việt Nam.
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Hình 5.7: Khi xảy ra mất điện, thiệt hại do mất điện gây ra cho doanh nghiệp 
(% doanh thu hàng năm)
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Nguồn: Điều tra doanh nghiệp năm 2009 và 2015 (WB).

5.2.3. Kiểm định 3: Doanh nghiệp có tìm cách vượt qua rào cản về hạ tầng 
điện không?

Theo điều tra của WB (2015), chỉ có gần 4% DNTN Việt Nam cho rằng điện là rào cản chính 
đối với hoạt động của doanh nghiệp, giảm gần một nửa so với năm 2009, thấp hơn nhiều so với 
các quốc gia trong khu vực và bình quân của thế giới.  

Hình 5.8: Tỷ lệ doanh nghiệp xác định điện là rào cản chính đối với hoạt động 
sản xuất kinh doanh (%)
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Nguồn: Điều tra doanh nghiệp năm 2009 và 2015 (WB)

Vì mỗi lần mất điện thời gian dài ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh và tạo ra gánh 
nặng chi phí cao cho doanh nghiệp như đã phân tích ở trên, nên khoảng 1/4 số doanh nghiệp 
Việt Nam đã tự chủ động trang bị máy phát điện để đối phó với vấn đề này, thấp hơn so với 
doanh nghiệp ở Philllipines và Ấn Độ, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các quốc gia so sánh 
khác (Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc). Các doanh nghiệp Việt Nam 
trang bị máy phát điện chủ yếu để cung cấp điện tạm thời, đảm bảo dây chuyền sản xuất không 
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bị gián đoạn khi chẳng may sự cố mất điện xảy ra. Sản lượng điện phát từ máy phát điện của 
doanh nghiệp có chi phí cao, tuy nhiên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (0,4%) trong tổng sản lượng điện mà 
doanh nghiệp tiêu thụ, thấp hơn phần lớn các quốc gia so sánh. 

Hình 5.9: Tỷ lệ doanh nghiệp sở hữu máy phát điện (%)
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Nguồn: Điều tra doanh nghiệp năm 2009 và 2015 (WB).

5.2.4. Kiểm định 4: Các doanh nghiệp ít phụ thuộc vào điện sẽ có khả năng 
phát triển tốt hơn không?

Theo phương pháp HRV thì một yếu tố có thể được xem là rào cản nếu như các doanh nghiệp 
hay các ngành ít sử dụng yếu tố này sẽ phát triển hơn các doanh nghiệp hay ngành phải sử dụng 
nhiều yếu tố này. Liên quan đến hạ tầng điện, nếu điện là điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế thì 
các ngành có xu hướng sử dụng nhiều điện như ngành sản xuất chế tạo sẽ khó phát triển hơn 
các ngành khác. Hình 5.10 cho thấy các ngành kinh tế sử dụng nhiều điện năng có tốc độ tăng 
trưởng cao hơn trong những năm gần đây, và tương quan này có ý nghĩa thống kê. Như vậy 
không có bằng chứng cho thấy các ngành sử dụng nhiều điện năng gặp khó khăn trong việc phát 
triển sản xuất. Điều này hàm ý rằng hạ tầng điện không phải là điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế 
ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, cần lưu ý là giá điện hiện nay đang được trợ giá rất lớn, chưa 
phản ánh đúng chi phí sản xuất và giá thị trường. Vì vậy, trong bối cảnh ngân sách ngày một 
căng thẳng, nợ công tăng cao, có nhiều khả năng giá điện thời gian tới sẽ được tính đúng, tính 
đủ, điều hành theo cơ chế giá thị trường. Một mặt giá điện tăng (có thể lên tới 30% nếu tính đủ 
chi phí sản xuất) sẽ khiến các doanh nghiệp thâm dụng điện (như sản xuất thép, vật liệu xây 
dựng, v.v…) kém cạnh tranh và khó phát triển, nhưng mặt khác sẽ thúc đẩy sự phát triển của 
ngành năng lương sạch, sản xuất và ứng dụng các thiết bị tiết kiệm điện, giảm thất thoát truyền 
tải điện năng (khoảng 8% hiện nay), giảm ô nhiễm môi trường... Những tác động đan xen này 
khi đó cần được phân tích và kiểm định lại trong bối cảnh mới. 
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Hình 5.10: Tốc độ tăng giá trị gia tăng của ngành kinh tế thời kỳ 2011-2014 và 
logarit mức tiêu thụ điện năng năm 2011
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Nguồn: Ước lượng từ Tổng Điều tra doanh nghiệp Việt Nam (2011 và 2014)

5.3. Hạ tầng giao thông

Việt Nam hiện đang có khoảng 354 nghìn km đường bộ, trong đó có 704km đường cao tốc, 
21.500 km quốc lộ; 7 tuyến với 2.531km đường sắt chính tuyến và 610km đường nhánh; 
khoảng 19.230km đường thủy nội địa, 44 cảng biển với 219 bến/khu bến, 373 cầu cảng với 
năng lực 434 triệu tấn/năm; 21 cảng hàng không - sân bay với tổng công suất 70 triệu hành 
khách/năm. 

Khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tăng trưởng bình quân 10-11%/năm. Năm 2016, 
khối lượng hành khách đạt 3.620,5 triệu lượt khách, khối lượng hàng hóa đạt 1.275,4 triệu 
tấn. Vận tải hành khách đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng chính, 94,2% về khối lượng và 73,2% 
về lượng luân chuyển. Đối với vận tải hàng hoá, hầu hết hàng hoá đường dài được vận chuyển 
bằng đường biển, vì vậy thị phần hàng hoá luân chuyển đường biển chiếm đến 58%, trong khi 
vận tải đường bộ dù chiếm đến 76,7% về khối lượng nhưng chỉ đạt 21,7% về lượng luân chuyển 
do chủ yếu đảm nhận vận tải hàng hoá trên các cung đoạn ngắn. Hàng qua cảng biển tăng trưởng 
11,4%/năm, đạt 373 triệu tấn năm 2014, trong đó hàng container chiếm 31,7%.

Hình 5.11 sử dụng số liệu các chỉ số phát triển của WB để ước tính chiều dài hệ thống 
đường giao thông và mật độ đường giao thông của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới vào 
năm 2014. Kết quả cho thấy Việt Nam có hệ thống đường giao thông nhiều hơn so với các nước 
cùng mức độ phát triển kinh tế. 
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Hình 5.11: Đường giao thông của các quốc gia trên thế giới
Hệ thống đường giao thông Mật độ đường giao thông
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Nguồn: WEF (2015) và WB (2015)

Việt Nam có tiềm năng về phát triển vận tải biển do có bờ biển dài nằm trong khu vực kinh 
tế năng động của châu Á. Theo Bộ Giao thông vận tải (2013), Việt Nam có 37 cảng biển, với 
166 bến cảng, 350 cầu cảng, tổng chiều dài khoảng 45.000m cầu cảng, năng lực thông quan 
khoảng 350 - 370 triệu tấn/năm.

Hiện nay, Việt Nam có 20 cảng hàng không đang hoạt động khai thác. Số lượng vận tải 
hàng không không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, ở sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà 
Nẵng đã có tình trạng quá tải tại các nhà ga cũng như giao thông kết nối khu vực cảng hàng 
không - sân bay. 

Việt Nam có mạng đường sắt tương đối rộng khắp, với tổng chiều dài lên tới 3.143km trong 
đó 2.531km chính tuyến, 612km đường nhánh (Bộ Giao thông vận tải (2013). Mật độ đường sắt 
đạt 7,9km/1000km2. Tuy nhiên do đường sắt được xây dựng từ khá lâu nên tiêu chuẩn kỹ thuật, 
kết cấu hạ tầng đường sắt nước ta còn ở mức thấp và lạc hậu. Đường sắt chủ yếu bao gồm loại 
khổ đường 1000mm (chiếm 85%). Hình 5.12  cho thấy so với các quốc gia cùng mức phát triển 
kinh tế thì chiều dài đường sắt của Việt Nam ở mức trung bình.

Hình 5.12: Tổng chiều dài đường sắt
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Khối lượng hàng hóa và hành khách vận chuyển bởi đường sắt có mối tương quan cùng 
chiều nhưng không chặt chẽ với mức độ phát triển kinh tế. Khối lượng hàng hóa và hành khách 
được vận chuyển bởi đường sắt của Việt Nam cao hơn mức trung bình của các nước có cùng 
mức độ phát triển kinh tế.

Hình 5.13: Khối lượng hàng hóa và hành khách vận tải đường sắt
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Mặc dù lĩnh vực giao thông vận tải đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về kết cấu hạ tầng 
và dịch vụ vận tải song hệ thống giao thông vận tải vẫn còn hạn chế, bất cập. Mật độ giao thông 
đường bộ tăng nhanh, đặc biệt trên các hành lang vận tải chính như quốc lộ 1, 5, 18, 3, 37, 51, 
53, 60, 80, 91.... gây ra tình trạng ùn tắc, tốc độ lưu thông chậm. Cảng biển và cơ sở hạ tầng 
kết nối không đồng bộ, ảnh hưởng rất lớn tới năng lực hoạt động và hiệu quả đầu tư của cảng, 
điển hình là tình trạng thiếu hàng thừa cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, cảng “treo” tại các 
bến Hiệp Phước, Phú Hữu - TP. Hồ Chí Minh, hoạt động cầm chừng tại các bến/khu bến thuộc 
Đồng bằng sông Cửu Long, không phát huy được năng lực của khu bến Đình Vũ - Hải Phòng, 
Cái Lân - Quảng Ninh. Vận tải biển hàng xuất nhập khẩu có sự cạnh tranh rất gay gắt giữa đội 
tàu Việt Nam với các hãng tàu nước ngoài. Thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của đội 
tàu biển Việt Nam luôn ở mức thấp dưới 20%, những năm gần đây có xu hướng giảm mạnh, 
thậm chí xuống dưới 10%. Đường sắt, đường thuỷ nội địa chưa phát huy được vai trò, thị phần 
vận tải ngày càng sụt giảm, giai đoạn 2000-2014, thị phần đường sắt giảm từ 1,3% xuống còn 
0,4% về hành khách, 2,8% xuống còn 0,7% về hàng hoá, đường thuỷ nội địa giảm từ 17,1% 
xuống 4,8% về hành khách và giảm từ 25,6% xuống 17,4% về hàng hóa. 

5.3.1. Kiểm định 1: Giá kinh tế của hạ tầng giao thông vận tải có cao không?

Từ góc độ phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá của giới lãnh đạo doanh 
nghiệp về chất lượng đường giao thông cho thấy chất lượng đường giao thông của Việt Nam 
được đánh giá ở mức thấp hơn so với các quốc gia có cùng mức độ phát triển kinh tế trên thế 
giới (với thang điểm từ 1 là rất kém cho tới 7 là rất tốt). 
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Hình 5.14: Chất lượng đường giao thông

ZA BLVL

ARE

RG

LAUS

E

BWDII

GB

EENSPLLB

ZAMBNGER

BHR

BIH

B L

RUA

BHNTDN BAWZA

CH

CI
ELBRAN

E

CHNCIV

DCMR
CO

CP

PSAUCY

CSVKZTTE

K
IUEUNSADN

M

YD

EAMCU

EOG

ESP

EST

ETH

DF
FNRKGAA

GAB

MGHA

GIN

GMB
GRC

G
Y
U

H

RV

HTI

HUSYN

IDAN

DKENIN IRN

IS

ITA

JA
RRG

V
MEOJO

JP

AKAZ

KGZ

K

Z ZWKAEH

OR

ISKWT

LBR

LKA

SR
CHLTLU

XLU

LURVA

MDA

MEX

MMKD

IML

MNG

MDGMOZ MMMRRT

M

MYHS

N

NGA

NIC

NSULGTD

NOR

N

NR ZL

OMN

PAK

PAN

PER
PNAMHL

POL

PRT

PRY

TQA

SLL
CRBNBI

R

RWA

SE

P

ARWS

SRB

SVN

RSLWE

MS
C

TBCGD

TDHOA

LTSOJNK

O

NGTTMU

TMUU

GATU

UKR

Y

FZA

ZLMAOB

2
3

4
5

6
7

g
 

6 8 10 12
 

Ch
ất

 lư
ợn

 đ
ườ

ng
gi

ao
 th

ôn
g

 Logarit của GDP bình   quân đầu người (US$)

T VIỆ

Nguồn: WB (2015) và WEF (2015)

Tuy nhiên, chất lượng cảng biển và cảng hàng không của Việt Nam được lãnh đạo các 
doanh nghiệp đánh giá cao hơn của các quốc gia ở cùng trình độ phát triển kinh tế.

Hình 5.15: Chất lượng cảng biển và hàng không
Chất lượng bến cảng Chất lượng cảng hàng không
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Xét tổng thể, các doanh nghiệp đánh giá tích cực về những tiến bộ của Việt Nam trong phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng thời gian qua. So với các quốc gia trong khu vực thì chất lượng 
hạ tầng nói chung của Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia và Ấn Độ, và cao hơn mức 
trung bình chung của các quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, chất lượng hạ 
tầng nói chung của Việt Nam vẫn còn kém khá nhiều so với Thái Lan và Trung Quốc.
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Hình 5.16: Chất lượng cơ sở hạ tầng của Việt Nam và một số nước
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Nguồn: WB (2015)

Tuy nhiên, điểm yếu hiện nay đang nằm ở lĩnh vực hậu cần. Trong khi tập trung phát triển 
mạng lưới hạ tầng giao thông cứng, thì lĩnh vực logistics còn kém cạnh tranh và chậm được cải 
thiện nhiều năm qua. Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở hàng đầu thế giới, tuy 
nhiên hiệu quả hoạt động logistics thuộc loại thấp trên thế giới. Chỉ số xếp hạng hiệu quả hoạt 
động logistics (LPI) ở Việt Nam chậm được cải thiện từ năm 2007 đến nay. Năm 2016, xếp hạng 
LPI giảm 16 bậc so với 2014, đứng thứ 64/160 quốc gia được đánh giá, xếp sau tất cả các quốc 
gia so sánh ở khu vực trừ Philippines. 

Hình 5.17: Hiệu quả hoạt động logistics của Việt Nam thời kỳ 2007-2016
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Hình 5.18: Chỉ số hiệu quả hoạt động logistics của Việt Nam và các nước so sánh năm 2016
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Nguồn: Cơ sở dữ liệu Logistic Performance Index (WB)

Chi phí logistics của Việt Nam cao hơn nhiều nước so sánh, bằng khoảng 21% GDP, trong 
khi tỷ lệ này của các nước phát triển chỉ khoảng 8-10%. Chi phí logistics của Việt Nam vào 
loại cao nhất trong số các quốc gia so sánh ở khu vực khiến cho chi phí sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp Việt Nam cao, kém cạnh tranh so với ngay các đối thủ trong ASEAN (trừ 
Indonesia). Phân tích cơ cấu chi phí của doanh nghiệp Việt Nam cho thấy, chi phí vận tải thuê 
ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2014, khoảng 
28% tổng chi phí của doanh nghiệp là chi cho dịch vụ vận tải.2 

Hình 5.19: Tỷ lệ chi phí hậu cần trên GDP năm 2016
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Nguồn: WEF (2015)
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5.3.2. Kiểm định 2: Giải quyết ràng buộc về hạ tầng có giúp phát triển kinh 
tế không?

Các nghiên cứu của Mu và Van de Walle (2011), Cratty và Van de Walle (2002), Minot và các 
cộng sự (2003), Nguyễn (2011) đã chỉ ra rằng hạ tầng sẽ góp phần tăng tiếp cận thị trường cho 
hộ gia đình và làm tăng thu nhập của hộ gia đình. Để đánh giá xem vai trò của hạ tầng giao 
thông trong phát triển kinh tế, chúng tôi tiến hành hồi quy logarit mức thu nhập bình quân đầu 
người theo biến đường giao thông nông thôn đến thôn (đường ô tô) và xã của hộ. Bảng P.2 phần 
Phụ lục trình bày kết quả hồi quy này. Kết quả cho thấy tương quan rõ rệt giữa mức độ sẵn có 
của đường nông thôn và thu nhập bình quân của hộ gia đình. Thu nhập bình quân đầu người ở 
những thôn bản có đường giao thông cao hơn 18% so với những thôn bản không có đường giao 
thông. Sau khi kiểm soát các yếu tố khác biệt của hộ gia đình ở những thôn bản có và không 
có đường giao thông, thì tương quan giữa đường giao thông nông thôn và thu nhập bình quân 
đầu người là 5%. Trong mô hình chúng tôi cũng đưa vào biến tương tác giữa đường giao thông 
và biến năm để xem tương quan giữa đường giao thông và thu nhập bình quân có thay đổi theo 
thời gian hay không. Kết quả cho thấy mối tương quan này không khác biệt theo thời gian. Như 
vậy, kết quả của kiểm định này cho thấy đường giao thông nông thôn không phải là rào cản cho 
sự phát triển. 

Sử dụng tỷ lệ tăng thu nhập bình quân đầu người trong thời kỳ 2004-2014 ở cấp tỉnh và 
thành phố, và tốc độ tăng tổng mức hàng hóa luân chuyển trong cùng thời kỳ làm thước đo cho 
năng lực vận tải để xem xét tương quan với tốc độ tăng GDP của các địa phương ở Việt Nam 
trong thời kỳ 2004-2014, kết quả cho thấy tương quan thuận, tuy nhiên mức tương quan này 
không có ý nghĩa thống kê. 

Hình 5.20: Tốc độ tăng khối lượng hàng hóa lưu chuyển và tốc độ tăng GDP 
của các tỉnh và thành phố thời kỳ 2004-2014
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5.4. Kết luận và hàm ý chính sách
Việt Nam đạt nhiều thành công về phát triển kinh tế trong thời kỳ qua. Cơ sở hạ tầng cũng được 
phát triển không ngừng. Hạ tầng điện, giao thông vận tải và hoạt động hậu cần cho xuất nhập khẩu 
đều được cải thiện. Mặc dù chất lượng hạ tầng của Việt Nam vẫn còn thấp hơn một số quốc gia 
trong khu vực như Trung Quốc và Thái Lan, nhưng so với các quốc gia có cùng mức phát triển 
kinh tế thì hạ tầng của Việt Nam nhìn chung là cao hơn. Các kiểm định về điểm nghẽn theo phương 
pháp HRV đều cho thấy hạ tầng không phải điểm nghẽn chính của sự phát triển kinh tế hiện nay.

Hiện nay đa phần dân cư và doanh nghiệp đã tiếp cận được điện lưới quốc gia, nhưng vấn 
đề mất điện vẫn xảy ra nhiều. Thời gian mất điện bình quân mỗi lần xuất hiện sự cố của Việt 
Nam được đánh giá là ở mức cao nhất so với các quốc gia cùng khu vực. Ở các đô thị, hệ thống 
mạng lưới dây điện thường đi cùng các hệ thống dây cáp khác như điện thoại và Internet làm 
cho việc sửa chữa dịch vụ này sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ kia. 

Hạ tầng giao thông dù số lượng được cải thiện nhưng chất lượng cầu đường vẫn thấp hơn 
các quốc gia có cùng mức độ phát triển kinh tế. Cảng biển và cơ sở hạ tầng kết nối không đồng 
bộ, ảnh hưởng rất lớn tới năng lực hoạt động và hiệu quả đầu tư của cảng.

Chi phí vận tải thuê ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí của doanh nghiệp Việt 
Nam. Năm 2014, khoảng 28% tổng chi phí của doanh nghiệp là chi cho dịch vụ vận tải.3 
Logistics chưa hiệu quả, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của sản xuất - lưu thông trong nước 
cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia. 75% thị phần dịch vụ logistics thuộc sở hữu của 25 đại 
diện/liên doanh nước ngoài. Phí, lệ phí cảng biển, sử dụng đường bộ bộc lộ nhiều bất cập, làm 
tăng chi phí vận tải, giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế đáng kể.

Vấn đề hạ tầng đô thị được đề cập nhiều trong thời gian gần đây. Vấn đề tắc đường tại các 
đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh liên tục gia tăng. Tắc đường làm tăng chi phí vận tải 
và giảm hiệu quả kinh tế cũng như chất lượng sống. Vấn đề xây dựng tràn lan ở hai thành phố 
lớn là một trong những nguyên nhân gây ra tắc đường và ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm tại Hà 
Nội ở mức ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và có thời điểm cao nhất thế giới.4 Nếu không có giải 
pháp khắc phục những vấn đề này thì hạ tầng sẽ trở thành điểm nghẽn cho sự phát triển kinh tế 
tại các đô thị ở Việt Nam. 

Hàm ý chính sách
Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đòi hỏi nguồn lực khổng lồ mà 

thực trạng kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay khó lòng đáp ứng. Vì vậy, trong phát triển kết 
cấu hạ tầng, cần xem xét chuyển từ quan điểm đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng trong 
phạm vi cả nước sang đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, tạo 
ra tác động lan tỏa lớn nhất cho phát triển kinh tế-xã hội. Hai thế kỷ phát triển kinh tế thế giới 
đã cho thấy chênh lệch thu nhập và sản xuất theo không gian lãnh thổ là khó tránh khỏi, vì thế, 
xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới nhiều thập kỷ qua là mật độ hoạt động kinh tế 
ngày càng tập trung hơn theo lãnh thổ, trong khi thành tựu phát triển vẫn có thể lan tỏa tạo ra sự 
hội tụ về mức sống của các tầng lớp dân cư. Vì vậy, thời gian tới, Việt Nam cần ưu tiên và tập 
trung đầu tư tăng khả năng kết nối của hệ thống hạ tầng đô thị của những trung tâm kinh tế lớn 
với các vùng xung quanh nhằm thúc đẩy sự phát triển của các cụm kinh tế ngành cấp độ vùng, 
gắn với sự phát triển của các ngành sản phẩm mà Việt Nam đã tham gia và có khả năng chuyển 
dịch lên trên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng lộ trình và có bước 
đi thích hợp trong việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh ở các trung tâm kinh tế lớn, 
trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hệ thống 
giao thông thành phố. Cuối cùng, cần thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào kết cấu hạ tầng 
nhưng phải gắn với nguyên tắc chia sẻ rủi ro và trách nhiệm cũng như chế độ theo dõi, giám sát 
kết quả thực hiện gắn với công khai, minh bạch thông tin kỹ thuật, tài chính của các dự án hợp 
tác công tư để tăng cường trách nhiệm giải trình của các bên. 
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Phụ lục

Bảng P. 1: Hồi quy OLS logarit của doanh thu doanh nghiệp theo mức tiêu thụ điện năng

Biến giải thích Hệ số
Sai số 
chuẩn

t-kiểm 
đinh

Hệ số
Sai số 
chuẩn

t-kiểm 
đinh

Log điện năng tiêu thụ trong năm 
(kwh)

0,1911 0,0028 67,19 0,3154 0,0027 118,49

Log điện năng tiêu thụ * 
Biến năm 2014

0,0047 0,0036 1,28 -0,0365 0,0030 -12,16

Biến năm 2014 0,1111 0,0123 9,07 0,3616 0,0102 35,47

Log tổng số lao động 0,9359 0,0031 303,76 0,9602 0,0029 336,3

Biến loại hình sở hữu 
của doanh nghiệp

Có Có

Biến ngành kinh doanh Không Có

Hệ số cố định 5,6298 0,0679 82,87 4,8348 0,0574 84,25

R2 0,4821 0,6554

Số quan sát 263.747 263.747

Nguồn: Ước lượng từ Tổng Điều tra doanh nghiệp 2010 và 2014.

Bảng P. 2: Hồi quy OLS logarit của thu nhập bình quân đầu người lên đường nông thôn

Biến giải thích Hệ số
Sai số 
chuẩn

t-kiểm 
đinh

Hệ số
Sai số 
chuẩn

t-kiểm 
đinh

Thôn có đường giao thông 0,180 0,029 6,23 0,047 0,025 1,87

Thôn có đường giao thông * 
Biến năm 2014 0,061 0,045 1,35 0,044 0,039 1,14

Biến năm 2014 0,494 0,043 11,47 0,552 0,037 14,97

Quy mô hộ -0,052 0,004 -11,80

Tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi trong hộ -0,600 0,034 -17,79

Tỷ lệ người trên 60 tuổi trong hộ -0,457 0,033 -13,97

Tuổi của chủ hộ 0,004 0,001 6,59

Chủ hộ là nam giới -0,002 0,015 -0,15

Chủ hộ là người dân tộc thiểu số -0,033 0,002 -17,99

Chủ hộ không có bằng tiểu học Nhóm tham chiếu

Chủ hộ tốt nghiệp tiểu học 0,175 0,016 10,95

Chủ hộ tốt nghiệp THCS 0,220 0,016 13,38

Chủ hộ tốt nghiệp THPT 0,320 0,025 12,74

Chủ hộ tốt nghiệp cao đẳng, đại học 0,719 0,043 16,91

Chủ hộ có bằng kỹ thuật, nghề 0,544 0,023 23,61

Chủ hộ làm quản lý Nhóm tham chiếu

Chủ hộ là nhà chuyên môn kỹ thuật cao 0,100 0,066 1,52
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Biến giải thích Hệ số
Sai số 
chuẩn

t-kiểm 
đinh

Hệ số
Sai số 
chuẩn

t-kiểm 
đinh

Chủ hộ thư ký, ngành dịch vụ 0,136 0,058 2,34

Chủ hộ làm trong nông nghiệp -0,301 0,056 -5,36

Chủ hộ là lao động có kỹ năng 0,012 0,057 0,21

Chủ hộ là lao động không có kỹ năng -0,131 0,058 -2,24

Chủ hộ không làm việc -0,204 0,059 -3,45

Hệ số cố định 9,177 0,027 338,07 9,453 0,071 132,60

Số quan sát 13.191 13.191

R2 0,1409 0,3663

Nguồn: Ước lượng từ Khảo sát Mức sống Hộ gia đình 2010 và 2014

Bảng P. 3: Chất lượng hạ tầng được đánh giá thời kỳ 2010-2014

Quốc gia

Chất lượng hạ tầng liên 
quan đến thương mại và 
vận tải (1=kém nhất tới 

5=tốt nhất)

Chỉ số thực hiện hậu cần cho 
ngoại thương (1=kém nhất 

tới 5=tốt nhất)

Chất lượng hạ tầng cảng 
(1=kém nhất tới 7=tốt nhất)

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014

Việt Nam 2,56 2,68 3,11 2,96 3,00 3,15 3,60 3,40 3,70

Indonesia 2,54 2,54 2,92 2,76 2,94 3,08 3,62 3,60 4,00

Philippines 2,57 2,80 2,60 3,14 3,02 3,00 2,76 3,30 3,50

Thái Lan 3,16 3,08 3,40 3,29 3,18 3,43 5,03 4,60 4,50

Malaysia 3,50 3,43 3,56 3,44 3,49 3,59 5,58 5,50 5,60

Ấn Độ 2,91 2,87 2,88 3,12 3,08 3,08 3,86 4,00 4,00

Trung Quốc 3,54 3,61 3,67 3,49 3,52 3,53 4,32 4,40 4,60

Hàn Quốc 3,62 3,74 3,79 3,64 3,70 3,67 5,46 5,50 5,30

Nhật Bản 4,19 4,11 4,16 3,97 3,93 3,91 5,15 5,20 5,30

Các nước thu 
nhập TB thấp

2,23 2,37 2,36 2,57 2,56 2,58 3,65 3,67 3,40

Các nước thu 
nhập TB cao

2,44 2,65 2,64 2,71 2,76 2,79 3,87 3,89 3,87

Thế giới 2,64 2,77 2,77 2,87 2,87 2,89 4,30 4,26 4,12
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Nguồn: Số liệu từ WB (2015) và WEF (2015)
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Tóm tắt

Đổi mới công nghệ là động lực của tăng trưởng. Các nhà kinh tế từ lâu đã nhìn nhận rằng ngoài 
hai yếu tố sản xuất truyền thống là lao động và vốn, công nghệ có thể được tích hợp trong các 
mô hình tăng trưởng kinh tế như là một yếu tố nội sinh (Schumpeter, 1934, 1939; Freeman and 
Soete, 1997). 

Mặc dù đổi mới được nhìn nhận như một động lực cho sự phát triển của nền kinh tế nói 
chung và của doanh nghiệp nói riêng, thất bại thị trường khiến các doanh nghiệp có thể quyết 
định không đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) hoặc không đổi mới công 
nghệ. Thất bại thị trường ở đây được hiểu là thị trường không có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế 
thỏa đáng từ việc đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu phát triển hoặc đầu tư vào việc đổi mới 
công nghệ.

Thất bại thị trường do nhiều nguyên nhân khác nhau, như việc nền kinh tế không có khả 
năng áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất của các ngành công nghiệp, hay do chất 
lượng kém của mạng lưới các nhà cung cấp trong nước và các ngành công nghiệp phụ trợ, thiếu 
đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, các viện nghiên cứu không đủ năng lực tạo ra các kiến   thức 
cơ bản cần thiết để phát triển các công nghệ mới, thiếu hợp tác trong nghiên cứu và phát triển 
giữa viện nghiên cứu, các trường đại học với các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp, 
bảo hộ quyền SHTT không được thực thi đầy đủ, v.v…

Kết quả nghiên cứu từ việc thực hiện các kiểm định theo phương pháp HRV (Hausmann, et 
al. 2008) cho thấy thất bại thị trường trong nền kinh tế Việt Nam là rào cản đối với các hoạt 
động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay và được coi là một điểm 
nghẽn cho tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam. Khi thất bại thị trường đóng vai trò như 
một hạn chế ràng buộc đáng kể, các doanh nghiệp sẽ không có xu hướng thực hiện các hoạt 
động đổi mới sáng tạo hay ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới. Vì vậy, mặc dù các 
cải cách về thể chế trong ngắn hạn cũng như việc hội nhập sâu và rộng hơn có thể kích thích 
tăng trưởng trong ngắn và thậm chí trung hạn, về dài hạn Việt Nam vẫn phải chấp nhận duy trì 
lợi thế cạnh tranh dựa trên lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên sẵn có với công nghệ sản 
xuất thâm dụng lao động, những yếu tố không thể mang lại cho Việt Nam sự tăng trưởng mạnh 
mẽ trong dài hạn.

6.1. Bối cảnh

Xuất khẩu và mức độ công nghệ trong các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng xuất xứ của hàng xuất khẩu đang chuyển dần từ các nước công 
nghiệp sang các nước đang phát triển và cơ cấu xuất khẩu đang chuyển từ sản phẩm thâm dụng 
lao động, dựa vào tài nguyên thiên nhiên sang thâm dụng vốn và dựa vào công nghệ cao (Lall, 
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1998; Mani và Romijn, 2004; Chandra, 2006). Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho xu 
hướng này.

Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam (Bảng 6.1) năm 2015 so với năm 2000 cho thấy Việt Nam 
đã ít phụ thuộc vào xuất khẩu các sản phẩm dựa vào lợi thế tài nguyên thiên nhiên như nông 
sản và dầu thô, xuất khẩu các sản phẩm chế biến ngày càng tăng và có sự dịch chuyển của cơ 
cấu xuất khẩu sang các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như máy móc và thiết bị vận tải.

Bảng 6.1: Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam (%)

SITC Danh mục ngành Năm 2000 Năm 2015

1 Lương thực, thực phẩm và động vật sống 25 14
2 Nguyên vật liệu thô, trừ nhiên liệu 3 3
3 Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn 27 4
5 Hoá chất và sản phẩm liên quan 1 3
6 Hàng chế biến, phân loại theo nguyên liệu 6 10
7 Máy móc, phương tiện vận tải và phụ tùng 9 32
8 Hàng chế biến khác 29 32

Tổng 100 100

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu UN COMTRADE của UNCTAD

Kể từ năm 2002, Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ là 3 quốc gia đứng đầu về tỷ trọng xuất 
khẩu các sản phẩm chế biến và vượt xa các quốc gia còn lại trong 10 quốc gia ở khu vực châu Á 
(Hình 6.1). Hình 6.2 cho thấy tỷ trọng của sản phẩm công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam, trong mối tương quan với các nhà xuất khẩu Đông Á hàng đầu khác. Từ 
năm 2010, Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ và Indonesia và thậm chí cả Thái Lan vào năm 2012 
về tỷ trọng các sản phẩm công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hình 6.1: Xuất khẩu các sản phẩm chế biến 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu

Hình 6.2: Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu UN COMTRADE của UNCTAD

Ghi chú: Sản phẩm công nghệ cao được phân theo chuẩn của OECD (Mani và Romijn, 2004)

Việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu nói chung cũng như xuất khẩu các sản phẩm công nghệ 
cao của Việt Nam khiến mức độ đa dạng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên đáng kể (Hình 6.3). 
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Từ năm 2000 đến năm 2015, số lượng dòng hàng hoá xuất khẩu phân loại theo tiêu chuẩn ngoại 
thương ở mức 3 chữ số (SITC Revision 3), đã tăng lên từ 199 hạng mục đến 251 hạng mục (tăng 
26%). Số lượng các dòng hàng hoá xuất khẩu với giá trị hơn 100.000 USD cũng tăng lên, từ 163 
hạng mục tới 237 hạng mục (45%). Các số liệu này cho thấy tính đa dạng xuất khẩu của Việt Nam 
hoàn toàn có thể so sánh tương đồng với các nước xuất khẩu Đông Á hàng đầu khác. 

Hình 6.3: Đa dạng xuất khẩu

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu UN COMTRADE của UNCTAD

Để xác định xem liệu thất bại thị trường có phải là rào cản đối với hoạt động đổi mới 
sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và là điểm nghẽn cho tăng trưởng trong dài hạn 
của Việt Nam hay không, phần tiếp theo của Chương này sẽ thực hiện các kiểm định theo mô 
hình HRV (Phần 6.2). Phần cuối cùng kết luận với một số hàm ý về chính sách.

6.2. Kiểm định

6.2.1. Kiểm định 1: Thất bại thị trường có phải là rào cản đối với các hoạt 
động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam không? 

Về mặt lý thuyết, đổi mới sáng tạo từ lâu đã được coi là một động lực quan trọng đối với hoạt 
động xuất khẩu của một quốc gia, cho dù là các nước phát triển hay các nước đang phát triển 
(Vernon, 1966; Krugman, 1979). Ngoài ra cũng có rất nhiều nghiên cứu cung cấp các bằng 
chứng thực nghiệm về các mối liên hệ giữa đổi mới và xuất khẩu. Một quốc gia càng xuất khẩu 
nhiều sản phẩm sáng tạo mới, quốc gia đó càng tăng vị thế của mình trong các hoạt động xuất 
khẩu. Và ngược lại, càng đẩy mạnh xuất khẩu, các doanh nghiệp càng có xu hướng thực hiện 
đổi mới sáng tạo (Greenhalgh, 1990; Verspagen và Wakelin, 1997; Narula và Wakelin, 1998; 
Montobbio và Rampa, 2005; DiPietro và Anoruo, 2006).

Như đã được thảo luận trong phần trước, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong 15 năm 
qua rất ấn tượng không chỉ ở tốc độ tăng trưởng của tổng kim ngạch xuất khẩu mà còn ở sự 
chuyển dịch cơ cấu theo hướng gia tăng hàm lượng các hàng hoá chế biến và các hàng hoá công 
nghệ cao. Phần này xem xét một số chỉ số đổi mới, được cung cấp bởi Báo cáo Cạnh tranh Toàn 
cầu 2015-2016, để hiểu được liệu thất bại thị trường có phải là rào cản đối với các hoạt động 
đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay hay không.
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a. Tính phức tạp trong kinh doanh thấp

Hình 6.4 cho thấy thứ hạng tương đối của Việt Nam xét theo mức độ phức tạp trong kinh doanh. 
Các chỉ số cao hơn cho thấy rằng gia tăng mức độ phức tạp trong kinh doanh sẽ khiến quy mô 
thị trường cao hơn và sẽ có ảnh hưởng tốt hơn đến năng suất thông qua hiệu quả nhờ quy mô và 
khuyến khích hoạt động đổi mới. Ở chỉ số này, Việt Nam xếp hạng thấp nhất trong số các nước 
Đông Á, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước ASEAN-5.

Hình 6.4: Tính phức tạp trong kinh doanh

Nguồn: Báo cáo cạnh tranh toàn cầu, 2015-2016.

Để hiểu được các yếu tố đằng sau độ phức tạp kinh doanh khiến cho xếp hạng của Việt 
Nam trở thành thấp nhất, Hình 6.5 thể hiện mười chỉ số thành phần khác nhau. Như được chỉ 
ra ở hình này, xếp hạng của Việt Nam là thấp nhất trên tất cả các chỉ số thành phần. Việt Nam 
ở mức độ thấp cả về chất lượng và số lượng của các nhà cung cấp trong nước, các cụm doanh 
nghiệp không phát triển, lợi thế cạnh tranh tương đối thấp của các doanh nghiệp trong nước tại 
các thị trường quốc tế (chủ yếu dựa vào lợi thế nhân công thấp và ưu đãi về tài nguyên thiên 
nhiên), mức độ tham gia hạn chế của các công ty trong nước trong các chuỗi giá trị rộng lớn 
và toàn cầu, tính hiệu quả của tiếp thị không cao và mức độ ủy quyền trong doanh nghiệp thấp. 
Trong khi quy mô của thị trường là một tác nhân kích thích để tạo ra các ý tưởng mới trong sản 
xuất, quy mô nhỏ của thị trường Việt Nam khiến các doanh nghiệp trong nước chủ yếu dựa trên 
các quy trình sản xuất thâm dụng lao động chứ không phải là thâm dụng vốn, sử dụng các công 
nghệ tiên tiến trên thế giới.
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Hình 6.5: Tính phức tạp trong kinh doanh - các chỉ số thành phần

Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016

b. Mức độ đổi mới sáng tạo hạn chế

Hình 6.6: Hoạt động đổi mới sáng tạo

Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016

Hình 6.6 cho thấy xếp hạng của hoạt động đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong 10 quốc gia Đông 
Á. Một lần nữa, xếp hạng các hoạt động đổi mới sáng tạo ở Việt Nam là thấp nhất, thấp hơn rất 
nhiều so với nhóm dẫn đầu, bao gồm Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Malaysia, và thấp hơn 
đáng kể so với Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Philippines và Thái Lan. 

Một trong những thành quả của hoạt động đổi mới sáng tạo là số lượng đơn sáng chế được 
nộp theo Hiệp ước Hợp tác sáng chế (PCT). Bảng 6.2 cho thấy số lượng đơn sáng chế được nộp 
trên một triệu dân theo 10 quốc gia được xem xét. Ở Việt Nam trung bình trên một triệu dân 
chỉ có 0,2 đơn được nộp, trong khi tại Nhật Bản là 334,9 đơn, tại Hàn Quốc 220,7 đơn và tại 
Singapore là 127 đơn. Ngay cả đối với những quốc gia đông dân nhất thế giới như Trung Quốc 
và Ấn Độ, số lượng các đơn sáng chế nộp tương ứng là 13,4 và 1,6 đơn.



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

138

Bảng 6.2: Số lượng đơn sáng chế được nộp theo Hiệp ước Hợp tác sáng chế (PTC)

Quốc gia Số lượng đơn sáng chế trên 1 triệu dân
Trung Quốc 13,4
Ấn Độ 1,6
Indonesia 0,1
Nhật Bản 334,9
Hàn Quốc 220,7
Malaysia 11,6
Philippines 0,3
Singapore 127,0
Thái Lan 1,3
Việt Nam 0,2

Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016

Các kết quả so sánh trên cho thấy năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đưa 
ra các ý tưởng mới, cho dù là sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường hoặc quy trình 
sản xuất mới để tăng tính cạnh tranh, là rất thấp. Hình 6.7 cho thấy các hoạt động đổi mới sáng 
tạo tại Việt Nam bị hạn chế bởi các yếu tố khác nhau. Những yếu tố này, ngoài năng lực đổi 
mới của bản thân doanh nghiệp còn bao gồm sự yếu kém của tổ chức nghiên cứu khoa học tại 
Việt Nam, thiếu các nhà khoa học và kỹ sư tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển tại 
các doanh nghiệp, thiếu liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với các ngành công 
nghiệp trong các họat động nghiên cứu phát triển (R&D). Dù mức độ hỗ trợ của Chính phủ Việt 
Nam trong việc tăng cường các hoạt động đổi mới cao hơn so với Thái Lan và Malaysia, nhưng 
mức chi tiêu của các doanh nghiệp vào R&D tại Việt Nam vẫn thấp nhất trong số 10 quốc gia 
được so sánh. Một trong những lý do là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, mới 
thành lập và thủ tục đăng ký, bảo hộ quyền SHTT còn phức tạp cùng mức độ thực thi yếu. Điều 
này được coi là một thất bại thị trường. Nói cách khác thị trường chưa thúc đẩy khả năng đổi 
mới khoa học công nghệ của các doanh nghiệp.

Hình 6.7: Hoạt động đổi mới sáng tạo - các chỉ số thành phần

Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016
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c. Năng lực ứng dụng công nghệ mới

Năng lực ứng dụng công nghệ mới đo lường khả năng mà một nền kinh tế có thể nhanh chóng 
áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao năng suất của các ngành công nghiệp, 
chủ yếu nhấn mạnh đặc biệt về khả năng thực hiện đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp 
trong nước, cho dù các công nghệ được sử dụng này có thể không phải được phát triển trong 
nước. Hình 6.8 cho thấy trong 10 quốc gia được xem xét, Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia 
có chỉ số ứng dụng công nghệ mới thấp nhất. Hình 6.9 cho thấy rõ hơn nguyên nhân là do các 
doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam có ít cơ hội tiếp cận với các công nghệ tiên tiến cũng như 
khả năng hấp thụ và sử dụng chúng kém nhất trong số các nước được so sánh. 

Hình 6.8: Năng lực ứng dụng công nghệ mới

Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016

Hình 6.9: Năng lực ứng dụng công nghệ mới - các chỉ số thành phần

Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016
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Trong khi FDI thường coi là đóng một nhân tố quan trọng, đặc biệt là cho các nước đang ở 
giai đoạn ít tiên tiến trong việc phát triển công nghệ, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công 
nghệ cho các doanh nghiệp địa phương, thì ở Việt Nam việc chuyển giao công nghệ thông qua 
FDI khá mờ nhạt, chỉ nhỉnh hơn Ấn Độ trong số các quốc gia được so sánh. Trong khi Việt 
Nam tự hào là quốc gia hấp dẫn dòng vốn FDI (đặc biệt là trong ngành điện tử trong vài năm 
gần đây, với hàng chục tỷ đô la đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Intel, LG, 
Microsoft). Các nghiên cứu gần đây cho thấy do sự yếu kém của các ngành công nghiệp phụ 
trợ, rất ít doanh nghiệp trong nước có khả năng tiếp nhận công nghệ mới thông qua các liên kết 
ngược chiều hoặc xuôi chiều với các doanh nghiệp FDI (Ohno, 2009; Hinh, 2013, Goto, 2016; 
ACT/EMP-ILO, 2016).

d. Hạn chế trong việc bảo hộ quyền SHTT

Hình 6.10 cho thấy Việt Nam có mức bảo hộ quyền SHTT thấp nhất so với các nước khác ở Đông 
Á. Mặc dù có một khuôn khổ pháp lý khá đầy đủ, có được từ việc hội nhập sâu và rộng của Việt 
Nam, nhưng việc thực thi bảo hộ quyền SHTT vẫn chưa thực sự tốt và có hiệu quả. Đây cũng là 
một yếu tố tiêu cực không khuyến khích các công ty đầu tư vào hoạt động R&D tại Việt Nam.

Hình 6.10: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016

e. Độc quyền và thiếu cạnh tranh trong nước

Theo Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu năm 2015-2016, tăng cường khả năng cạnh tranh trong nước 
là cách để nâng cao năng suất và khai thác các nguồn lực cho đổi mới và tăng trưởng. Blundell 
(et al. 1999) chỉ ra rằng tại những ngành công nghiệp mà cạnh tranh càng khốc liệt sẽ kích thích 
càng nhiều các hoạt động đổi mới sáng tạo, và các công ty có thị phần cao có xu hướng thực 
hiện các hoạt động sáng chế mạnh hơn cả. Việt Nam đã trở thành thành viên đầy đủ của WTO 
từ năm 2007, và tham gia Cộng đồng kinh tế châu Á kể từ cuối năm 2015. Việc hội nhập sâu 
này sẽ mở ra cơ hội cạnh tranh quốc tế cho thị trường trong nước và từ đó cho phép thị trường 
lựa chọn ra những doanh nghiệp tốt nhất.

Ở mức xếp hạng tương đối, Việt Nam có mức độ cạnh tranh trong nước cao hơn so với 
Philippines và Ấn Độ, nhưng lại thấp hơn so với các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc 
(Hình 6.11). 
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Hình 6.11: Mức độ cạnh tranh trong nước

Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2015-2016

Hình 6.12: Cạnh tranh - các chỉ số thành phần

Nguồn: Báo cáo cạnh tranh toàn cầu 2015-2016

Sự cạnh tranh tương đối thấp của thị trường trong nước là do chính sách chống độc quyền 
của Việt Nam ít hiệu quả. Sự thống trị của DNNN trong nhiều ngành kinh tế trọng điểm như 
mua bán cung cấp điện và khí đốt, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm và thăm dò khoáng sản 
(bao gồm thăm dò dầu khí), cũng như việc cấp phép quyền được nhập khẩu và xuất khẩu một số 
hàng hóa (như gạo và ô tô) cho một số ít các doanh nghiệp là những yếu tố làm suy giảm mức 
độ cạnh tranh của thị trường trong nước Việt Nam.
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Thực tế quá trình đổi mới của Việt Nam trong 30 năm qua cho thấy rằng, ở những ngành có 
mức độ cạnh tranh cao, doanh nghiệp tại những ngành đó có xu hướng thực hiện đổi mới phát 
triển cũng như ứng dụng công nghệ tiên tiến. Kết quả tất yếu là hiệu quả kinh doanh và con số 
tăng trưởng ấn tượng cũng như quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo. Hộp 1 sau đây sẽ 
so sánh hai trường hợp điển hình, ngành viễn thông nơi có mức độ cạnh tranh mãnh liệt giữa các 
doanh nghiệp trong nước và ngành điện, nơi không có cạnh tranh do sự độc quyền kinh doanh 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Hộp 1 - Mức độ cạnh tranh mạnh mang lại những gì: trường hợp của ngành viễn thông 
và ngành điện ở Việt Nam

Ngành Viễn thông cho đến trước năm 1993 vẫn còn độc quyền trong tất cả các phân ngành. 
Mặc dù Chính phủ đã có những nỗ lực đáng kể trong việc thúc đẩy cạnh tranh trong ngành 
viễn thông nhưng do đặc thù về mặt kỹ thuật và yêu cầu về hạ tầng cần thiết để cung cấp 
dịch vụ, trong một thời gian dài, VNPT vẫn giữ vai trò khống chế thị trường viễn thông Việt 
Nam. Bằng việc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông (có và 
không có cơ sở hạ tầng), cạnh tranh trong ngành viễn thông thực sự bùng nổ vào năm 2005. 
Trong thị trường cung cấp dịch vụ điện thoại di động có sự cạnh tranh rất dữ dội giữa các 
nhà mạng có quy mô lúc ấy như MobiFone, VinaPhone, Viettel cùng các đơn vị nhỏ hơn 
như S-Phone, HT-Mobile (sau này là VietnamMobile). Trong thị trường cung cấp dịch vụ 
Internet, mặc tại dù thời điểm 2005, VNPT vẫn giữ vai trò chủ đạo nhưng sự tham gia của 
FPT, Viettel và Netnam đã khiến VNPT phải chia sẻ gần nửa thị trường.
Việc xóa bỏ độc quyền không những đã góp phần làm tăng năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp trong ngành mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp và của toàn ngành. 
Theo báo cáo của Brand Finance, cả ba doanh nghiệp lớn nhất trong ngành viễn thông Viettel 
Telecom, MobileFone và Vinaphone đều lọt vào danh sách 10 thương hiệu giá trị nhất Việt 
Nam trong năm 2016. Không những thế, môi trường cạnh tranh còn thúc đẩy doanh nghiệp 
thực hiện đổi mới công nghệ, tiến công vào những công nghệ tiên tiến nhất thế giới, như triển 
khai dịch vụ 4G; áp dụng công nghệ IoT (Internet of things - internet kết nối mọi vật), phân 
tích dữ liệu lớn (bigdata analysis) hay dịch vụ về video (VOD, Video Streaming). 
Trong khi mức cạnh tranh mạnh được duy trì và phát triển ở ngành viễn thông, cho đến thời 
điểm này sự độc quyền vẫn tồn tại hầu như trong tất cả các hoạt động mua bán điện tại thị 
trường điện Việt Nam. Theo mô hình do Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công thương đưa ra, 
đơn vị có chức năng mua bán điện duy nhất là Công ty Mua bán điện (EVN). Đơn vị này 
sẽ chịu trách nhiệm ký các hợp đồng nhập khẩu, xuất khẩu. Mặc dù có sự tham gia của các 
đơn vị phát điện ngoài EVN, nhưng việc độc quyền mua bán khiến EVN hoàn toàn chi 
phối trong việc thanh toán dẫn đến việc thiếu công bằng trong kinh doanh. Chẳng hạn theo 
Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg, từ ngày 10/01/2014, EVN có quyền tăng giá điện bán lẻ 
cho người dân 6 tháng/lần sau khi được Bộ Công thương chấp nhận mà không cần xin ý 
kiến của Thủ tướng Chính phủ nếu giá bán điện bình quân cơ sở tại thời điểm cập nhập cao 
hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 7% đến 10% (và trong khung giá quy định). 
Nhưng các quy định lại chưa làm rõ việc các nhà máy bán điện độc lập có được hưởng lợi 
gì từ việc tăng giá này không. Thêm vào đó, giá nguyên liệu chiếm chi phí lớn nhất trong 
việc hình thành chi phí sản xuất điện đối với khâu phát điện chạy dầu và khí. Tuy nhiên, giá 
khí bán cho các nhà máy điện trong và ngoài EVN chưa bình đẳng, các nhà máy ngoài EVN 
phải mua đắt hơn. Ngoài ra, việc thanh toán do vậy phải phụ thuộc hoàn toàn vào EVN, nên 
nếu chậm thanh toán, nhà máy bán điện cho EVN sẽ không biết kêu ai. Do không duy trì 
được một môi trường cạnh tranh bình đẳng trong ngành, hiệu quả kinh doanh của EVN rất 
thấp. Công nghệ sản xuất điện ở Việt Nam cho đến nay vẫn rất lạc hậu, chủ yếu là thủy điện 
và điện khí. Trong khi thủy điện từ lâu đã được khuyến cáo là công nghệ có ảnh hưởng lớn 
đến môi trường và dân sinh.

Nguồn: Vneconomy (20/1/2017); Tuoi Tre (20/1/2017)
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6.2.2. Kiểm định 2: Xu hướng thực hiện đổi mới sáng tạo có tác động đến kết 
quả hoạt động kinh doanh không?

Phần 6.2.2 thực hiện kiểm định 2 về mối tương quan giữa xu hướng thực hiện đổi mới sáng tạo 
và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp. Câu hỏi kiểm 
định ở đây là liệu tại những ngành ít thực hiện đổi mới sáng tạo có thể có tăng trưởng tốt hơn 
các ngành khác hay không?

Hình 6.13 thể hiện xu hướng thực hiện đổi mới sáng tạo trong năm 2010 và tăng trưởng 
trong năm tiếp theo 2011 của các doanh nghiệp trong 48 ngành công nghiệp chế biến. Trong khi 
kết quả phân tích định lượng về mối tương quan này được thể hiện ở Hình 6.14 (dữ liệu chi tiết 
cho 48 ngành được trình bày ở Bảng Phụ lục 1).

Về mặt lý thuyết, có thể kỳ vọng rằng việc doanh nghiệp chi càng nhiều cho nghiên cứu 
phát triển hay đổi mới công nghệ sẽ khiến doanh nghiệp nâng cao được năng lực cạnh tranh 
và tăng trưởng tốt hơn trong những năm tiếp sau. Tuy nhiên xu hướng được chỉ ra trong Hình 
6.13 cũng như chỉ số tương quan thể hiện trong Hình 6.14 lại cho thấy những ngành chi nhiều 
nhất cho đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển lại nằm trong nhóm có mức tăng trưởng 
thấp (thuốc hóa dược, thiết bị điện, máy móc chuyên dụng hay chế biến cà phê), trong khi 
những ngành có mức tăng trưởng cao (từ 40% trở lên) lại là những ngành có chi phí nghiên 
cứu phát triển và đổi mới công nghệ thấp nhất hoặc bằng không (chế biến thực phẩm, điện 
tử, dệt may).

Hình 6.13: Xu hướng thực hiện đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh
Ghi chú:

Trục tung thể hiện 
mức độ tăng trưởng 
trong năm 2011 so 
với 2010 (phần trăm)

Trục hoành thể hiện tỷ 
trọng của chi phí cho 
đổi mới công nghệ 
và nghiên cứu phát 
triển trên tổng doanh 
thu bán hàng của năm 
2010 (phần nghìn)

Để mở rộng kiểm định cho toàn bộ nền kinh tế, Hình 6.15 thể hiện kết quả phân tích định 
lượng về mối tương quan trong toàn bộ 138 ngành kinh tế của cả nước bao gồm không chỉ các 
ngành công nghiệp mà cả các ngành nông nghiệp, khai khoáng và dịch vụ (dữ liệu chi tiết cho 
138 ngành được trình bày ở Bảng Phụ lục 1). Kết quả phân tích vẫn thể hiện mối tương quan tỷ 
lệ nghịch giữa tăng trưởng với chi phí cho nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ.

Như vậy kết quả kiểm định 2 cho thấy những ngành ít thực hiện đổi mới sáng tạo có tăng 
trưởng tốt hơn các ngành có chi phí nhiều hơn cho đổi mới sáng tạo.



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

144

Hình 6.14: Tương quan giữa thực hiện 
đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh 

(48 ngành công nghiệp)

Hình 6.15: Tương quan giữa thực hiện 
đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh 

(138 ngành)

6.2.3. Kiểm định 3: Các doanh nghiệp có tìm cách vượt qua thất bại thị trường 
trong đổi mới sáng tạo không?

Phần 6.2.3 trình bày kiểm định 3 nhằm xem xét xem liệu doanh nghiệp đã làm gì để khắc phục 
khó khăn trong thực hiện đổi mới sáng tạo? Về mặt lý thuyết, doanh nghiệp có ba con đường 
để thực hiện đổi mới sáng tạo:

(i)  Tự thực hiện nghiên cứu phát triển hoặc đổi mới công nghệ bằng nguồn lực của chính 
mình;

(ii)  Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ Chính phủ và các tổ chức phát triển doanh nghiệp; 

(iii)  Thực hiện chuyển giao công nghệ thông qua liên kết với các nhà đầu tư nước ngoài 
(doanh nghiệp FDI).

Kiểm định 1 và 2 cho thấy thất bại thị trường khiến việc tự thực hiện đổi mới sáng tạo là 
một khó khăn đối với doanh nghiệp vì nó không mang lại nhiều hứa hẹn trong tăng trưởng. 

Trong khi kênh đầu tư nước ngoài vẫn được kỳ vọng là một trong những động lực 
lớn thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, thì sự yếu kém về năng lực của các ngành công 
nghiệp phụ trợ khiến các doanh nghiệp Việt Nam khó khăn trong việc tham gia vào chuỗi 
cung ứng (liên kết dọc) với các nhà đầu tư nước ngoài (Ohno, 2009). Nghiên cứu gần đây 
của Văn phòng giới chủ, thuộc ILO (ACT/EMP-ILO, 2016) cho thấy, ngành điện tử ở Việt 
Nam, với sự hiện diện của hàng loạt các công ty đa quốc gia (điển hình là Samsung với hơn 
12 tỷ đô la đầu tư vào Việt Nam từ năm 2013), lại là ngành mà mức độ đổi mới công nghệ 
tại các doanh nghiệp trong nước là rất thấp. Goto (2016) cho thấy, dường như việc doanh 
nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị thường chỉ được thấy ở những ngành có công 
nghệ thâm dụng lao động và có tốc độ thay đổi công nghệ thấp như dệt may, trong khi ở 
những ngành có hàm lượng công nghệ cao như điện tử, việc hình thành các liên kết là rất ít. 
Các doanh nghiệp điện tử FDI phải thực hiện việc nhập khẩu linh kiện trong khi các doanh 
nghiệp trong nước vẫn chỉ thực hiện việc cung ứng các phần bao bì đơn giản như vỏ hộp 
carton và các chi tiết trong đóng gói hàng hóa. Hộp 2 sau đây sẽ cho thấy hai trường hợp 
điển hình của doanh nghiệp trong nước thành công trong việc tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu của Samsung và LG. 
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Hộp 2 - Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và đổi mới công nghệ - trường hợp của Công 
ty TNHH Nhựa Việt Hưng và Công ty TNHH 4P

1. Công ty TNHH Nhựa Việt Hưng là một trong những nhà cung ứng đầu tiên cho Samsung 
tại Việt Nam, hiện cung cấp hai mặt hàng là vỏ nhựa và bao bì. Theo ông Hoàng Anh Tuân, 
Chủ tịch Công ty Nhựa Việt Hưng thì một trong những điều kiện đầu tiên để có thể trở 
thành nhà cung ứng cho Samsung là năng lực công nghệ của doanh nghiệp phải phù hợp 
với tiêu chuẩn của Samsung không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà cả ở quy trình sản xuất. 
Doanh nghiệp phải đáp ứng được quy trình sản suất “just-in-time” của Samsung bằng việc 
đảm bảo giao hàng hai tiếng một lần. Theo ông Han Myoungsup, Tổng Giám đốc Samsung 
Việt Nam, chuỗi cung ứng không phân biệt doanh nghiệp Việt Nam hay FDI, mà lựa chọn 
trên lợi thế cạnh tranh, đáp ứng đúng tiêu chuẩn. Để duy trì được trong chuỗi, doanh nghiệp 
cung ứng phải liên tục đổi mới công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất. Tuy nhiên, doanh 
nghiệp trong chuỗi cũng được hưởng hỗ trợ của Samsung về chuyển giao công nghệ, thay 
đổi mô hình quản lý hiệu quả, chất lượng nhân sự. 
2. Công ty TNHH 4P là một trong số rất ít doanh nghiệp điện tử nội địa có thể tham gia 
được vào chuỗi giá trị của LG tại Việt Nam. Từ khi thành lập năm 2001, Công ty TNHH 4P 
đã phải trải qua một chuỗi những giai đoạn thực hiện đổi mới công nghệ liên tục. Tại thời 
điểm thành lập, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy rộng hơn 2.000 mét vuông (tại 
Hưng Yên) và nâng cấp nó để đạt được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000:2004. Vào năm 2007, 
doanh nghiệp mở rộng nhà máy lên 52.000 mét vuông để áp dụng công nghệ SMT (công 
nghệ dán vi mạch). Việc nâng cấp công nghệ này giúp doanh nghiệp đạt được hợp đồng liên 
kết với Canon Vietnam và LG Vietnam vào năm 2008. Năm 2009, việc nâng cấp công nghệ 
“phòng nghiên cứu chất lượng” đã giúp doanh nghiệp có được hợp đồng cung ứng cho Asti 
Vietnam và Cooper UK (năm 2009) và RF-Tech (năm 2012). Năm 2013, 4P thực hiện dự án 
đầu tư 2,4 triệu USD nâng cấp công suất của nhà máy. Năm 2015, công ty đạt được liên kết 
cung ứng cho WISOL và Samsung.

Nguồn: Vneconomy (7/2/2017); ACT/EMP-ILO (2016).

Trường hợp thành công trong việc tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu của Công ty 
TNHH Nhựa Việt Hưng và Công ty TNHH 4P cho thấy, đổi mới công nghệ (cả về máy móc và 
quy trình sản xuất) để đáp ứng được tiêu chuẩn của các doanh nghiệp đa quốc gia là một trong 
những điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên việc tự thực hiện đổi mới công nghệ dường như không 
phải là một bài toán dễ dàng đối với đa số các doanh nghiệp trong nước, cho dù cửa sổ cơ hội 
cho việc tham gia vào các chuỗi cung ứng vẫn rộng mở và doanh nghiệp có thể tranh thủ các 
nguồn lực hỗ trợ từ Chính phủ và các tổ chức phát triển doanh nghiệp khác (xem hộp 3).

Hộp 3 - Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và đổi mới công nghệ - trường hợp của Công 
ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH)

Được thành lập vào tháng 10/1979 dưới hình thức DNNN, VBH tham gia vào sản xuất linh 
kiện điện tử cho thị trường, cụ thể là điện trở, tụ điện (1979-1991), đài và vô tuyến (1987-
1991), máy biến áp, cuộn cảm, cuộn dây, nguồn điện và mô-đun điện tử cho các sản phẩm 
thiết bị nghe nhìn (1991-2004). Tuy nhiên, những thay đổi nhanh chóng của công nghệ điện 
tử làm cho dây chuyền sản xuất của công ty hiện nay trở nên lỗi thời và nhà máy đang hoạt 
động dưới công suất thiết kế.
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Sự cạnh tranh cao giữa các tập đoàn điện tử Nhật Bản và Hàn Quốc đã khiến nhiều tập đoàn 
điện tử Hàn Quốc quan tâm đến nguồn lao động dồi dào và rẻ của Việt Nam. Từ đó hình 
thành nhiều cơ hội cho các nhà cung cấp Việt Nam trong việc cung cấp linh kiện hay tham gia 
vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn điện tử lớn. Tuy nhiên, để có đủ điều kiện, các công ty 
cần phải nâng cấp năng lực công nghệ của họ (bằng việc tiếp thu công nghệ mới, đầu tư dây 
chuyền sản xuất mới và vốn con người). Thật không may, trở ngại lớn nhất trong việc nâng 
cấp công nghệ không phải là số tiền đầu tư ban đầu mà là lợi nhuận của dự án. Với tốc độ thay 
đổi công nghệ nhanh chóng trong ngành điện tử của thế giới, vòng đời trung bình của một 
công nghệ mới là khoảng 10 năm. Do đó, lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào công nghệ 
mới cần đủ để trang trải các khấu hao đầu tư ban đầu. VBH có thể hội đủ điều kiện cho sự hỗ 
trợ tài chính lên đến 30 phần trăm của tổng mức đầu tư từ Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, 
nhưng đối với VBH quyết định đầu tư như vậy sẽ vô cùng mạo hiểm nếu công ty không thể 
tìm thấy một mối liên kết lâu dài với một tập đoàn điện tử lớn của thế giới.

Nguồn: ACT/EMP-ILO (2016)

6.2.4. Kiểm định 4: Những ngành có trình độ công nghệ trung bình hoặc 
thấp, ít yêu cầu thay đổi công nghệ (chi phí đổi mới thấp) có tăng trưởng cao 
hơn không?

Phần 6.2.4 trình bày kiểm định 4 của mô hình HVR (tìm kiếm hà mã và lạc đà). Câu hỏi kiểm 
định ở đây là Liệu với những ngành có trình độ công nghệ trung bình hoặc thấp, ít yêu cầu thay 
đổi công nghệ (chi phí đổi mới thấp) có tăng trưởng cao hơn những ngành khác không? 

Để trả lời câu hỏi trên, kiểm định 4 sẽ xem xét mối tương quan giữa tăng trưởng và mức độ 
thâm dụng công nghệ trong 138 ngành kinh tế ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng chỉ số về mức 
độ thâm dụng công nghệ từ kết quả nghiên cứu của Nguyễn (2011) (xem Bảng Phụ lục 3). Kết 
quả phân tích trong Hình 6.16 cho thấy, những ngành có tăng trưởng cao lại là những ngành có 
mức thâm dụng công nghệ thấp như các ngành dịch vụ và khai khoáng. Những ngành này chủ 
yếu sử dụng công nghệ thâm dụng lao động, có chi phí đầu tư công nghệ thấp và có tốc độ thay 
đổi công nghệ không cao. Trong khi các ngành có mức độ thâm dụng công nghệ cao như các 
ngành công nghiệp chế biến lại có tốc độ tăng trưởng thấp. Điều này cho thấy, dường như môi 
trường kinh doanh kém cạnh tranh trong nước, có tồn tại độc quyền trong một số ngành khiến 
các doanh nghiệp được hưởng lợi không phải từ việc nâng cao năng lực cạnh tranh của mình 
thông qua nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ. Cùng với đó, việc hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh tế thế giới, cũng đưa ra những cơ hội xuất khẩu cho các sản phẩm (công nghệ thấp, 
có hàm lượng chất xám không cao) của Việt Nam, khiến các doanh nghiệp có xu hướng gặt hái 
thành công trong ngắn hạn từ việc mở rộng quy mô (economy of scale) thay vì thay đổi công 
nghệ và tăng hàm lượng trí tuệ trong sản phẩm của mình. 
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Hình 6.16: Tương quan giữa thực hiện đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh (138 ngành)
Ghi chú:

Trục tung thể hiện mức độ 
tăng trưởng trong năm 2011 
so với 2010 (phần trăm)

Trục hoành thể hiện mức 
độ thâm dụng công nghệ 
cho 138 ngành kinh tế, mức 
độ thâm dụng càng cao thì 
ngành càng có hàm lượng 
công nghệ cao trong một sản 
phẩm được sản xuất.

6.3. Kết luận và hàm ý chính sách

Như đã nói ở trên, thất bại thị trường có thể khiến các doanh nghiệp không thực hiện việc nghiên 
cứu phát triển hay đổi mới công nghệ, do đó không thể nhận được lợi ích kinh tế mong đợi từ 
hoạt động đổi mới sáng tạo, và vì vậy được coi là một điểm nghẽn cho tăng trưởng trong dài hạn 
của Việt Nam. Kết quả kiểm định các điểm nghẽn cho thất bại thị trường được thể hiện ở Bảng 
6.3. Trong số 6 chỉ số liên quan đến thất bại thị trường, chỉ duy nhất mức độ đa dạng xuất khẩu 
của Việt Nam không phải là một điểm nghẽn. Các điểm nghẽn lớn nhất (có giá kinh tế cao) nằm 
ở hoạt động đổi mới sáng tạo (bao gồm cả tính phức tạp trong kinh doanh) và năng lực ứng dụng 
công nghệ mới của doanh nghiệp. Việc thực thi bảo hộ quyền SHTT còn yếu kém cũng như mức 
độ cạnh tranh kém trong nước cũng là những điểm nghẽn cản trở các hoạt động đổi mới sáng tạo 
của doanh nghiệp, mặc dù ở góc độ này, theo so sánh tương đối, thì ở mức độ trung bình.

Việt Nam đã có những bước tiến ngoạn mục trong hoạt động xuất khẩu, đặc biệt các số liệu 
thống kê cho thấy, cơ cấu xuất khẩu đã dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng của không chỉ 
các sản phẩm thâm dụng lao động, nhưng cũng có những sản phẩm công nghệ cao. Tuy nhiên, 
việc kiểm định các điểm nghẽn cho thấy sự sôi động của hoạt động xuất khẩu có vẻ chỉ ở số 
liệu thống kê.

Bảng 6.3: Kết quả kiểm định thất bại thị trường

Kiểm định Điểm nghẽn (dài hạn) Giá kinh tế*
1. Mức độ đa dạng xuất khẩu Không Không 
2. Tính phức tạp trong kinh doanh Có Cao 
3. Hoạt động đổi mới sáng tạo Có Cao 
4. Năng lực ứng dụng công nghệ mới Có Cao 
5. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Có Trung bình 
6. Mức độ cạnh tranh trong nước Có Trung bình

Chú thích: Giá kinh tế được ước lượng dựa trên so sánh tương đối thứ hạng của Việt Nam trong 
nhóm 10 nước trong nhóm xuất khẩu hàng hóa chế biến hàng đầu gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản 
và các nước ASEAN-5.
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Khi thất bại thị trường đóng vai trò như một rào cản đáng kể đối với các hoạt động đổi mới 
sáng tạo của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp sẽ không thực hiện các 
hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như thất bại trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Và 
vì vậy, mặc dù có thể tăng trưởng trong ngắn và trung hạn, về dài hạn Việt Nam phải chấp nhận 
duy trì lợi thế cạnh tranh dựa trên lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên sẵn có với công 
nghệ sản xuất thâm dụng lao động. Cho dù là đối với những ngành chế biến và xuất khẩu sản 
phẩm công nghệ cao, giá trị gia tăng của việc chế biến và xuất khẩu các sản phẩm này mang 
lại cho Việt Nam rất hạn chế. Ví dụ như lắp ráp và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ mới cho 
Samsung chỉ mang lại cho Việt Nam hơn 1% giá trị gia tăng từ tổng kim ngạch xuất khẩu do 
hầu hết các phụ tùng, linh kiện đều được sản xuất ở nước ngoài và vì vậy không thực sự thúc 
đẩy tăng trưởng và thịnh vượng của quốc gia (Hinh, 2013).

Để tháo gỡ được những điểm nghẽn trên, các hàm ý chính sách nên tập trung vào những 
điểm dưới đây. Cần lưu ý là những chính sách này không phải là chính sách ngắn hạn, do vậy 
cần được thực hiện đồng bộ, để có được hiệu quả cao nhất trong trung và dài hạn.

Cơ chế xây dựng một môi trường cạnh tranh trong nước mạnh mẽ, bao gồm:

•	 Khuyến khích gia tăng số lượng/chất lượng của các nhà cung cấp trong nước.

•	 Phát triển các cụm doanh nghiệp.

•	 Nâng cao lợi thế cạnh tranh.

•	 Tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị.

•	 Giảm bớt sự chi phối của khu vực kinh tế nhà nước trong những lĩnh vực có sự tham gia 
mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. 

•	 Giảm bớt sự thống trị thị trường của các DNNN (như trong hoạt động xuất khẩu gạo, 
cung cấp điện, xăng dầu, ngân hàng, khai thác khoáng sản).

•	 Tăng cường hiệu quả thực thi của chính sách chống độc quyền.

Cơ chế tài chính khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, bao gồm:

•	 Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển (thông qua chính sách 
miễn giảm thuế, hay quỹ nghiên cứu phát triển). 

•	 Khuyến khích hơn nữa việc đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp (Quỹ đổi mới Công 
nghệ Quốc gia, miễn thuế nhập khẩu công nghệ tiên tiến, miễn thuế thu nhập cá nhân 
với lao động kỹ thuật cao …).

Cơ chế con người khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, bao gồm:

•	 Tăng cường chất lượng các viện nghiên cứu, tập trung phát triển nguồn nhân lực kỹ 
thuật cao trong các ngành mũi nhọn (ví dụ: công nghệ phần mềm).

Cơ chế hợp tác “mạng lưới đổi mới sáng tạo” (innovation system), bao gồm:

•	 Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học: hướng các 
hoạt động nghiên cứu của các trường đại học và các viện nghiên cứu đến nhu cầu của 
doanh nghiệp.

•	 Có chính sách khuyến khích sự liên kết giữa các nhà sản xuất trong nước và các doanh 
nghiệp FDI nhằm tăng cường sự lan toả công nghệ.

•	 Tăng cường năng lực thực thi trong việc bảo hộ quyền SHTT.
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Phụ lục
Bảng Phụ lục 1: Chi phí cho thực hiện đổi mới công nghệ và tăng trưởng (48 ngành)

TT Ngành
Chi phí đổi mới công 
nghệ/doanh thu năm 

2010 (phần nghìn)

Tăng trưởng 
2011 so với 

2010 
(phần trăm)

1 Thịt đã qua chế biến và bảo quản; các sản phẩm từ thịt 0,000 90

2
Thủy sản đã qua chế biến và bảo quản; các sản phẩm từ 
thủy sản 

0,049 35

3 Rau, quả đã qua chế biến và bảo quản 0,000 43

4 Dầu mỡ động thực vật 0,000 78

5 Sữa và các sản phẩm từ sữa 0,018 42

6 Bột các loại 0,150 35

7 Cacao, sôcôla và mứt kẹo, các sản phẩm bánh từ bột 0,378 47

8 Cà phê đã qua chế biến 1,213 25

9 Các loại thực phẩm khác còn lạị; các thức ăn chế biến sẵn 0,064 41

10 Thức ăn chăn nuôi 0,060 35

11 Rượu 0,702 41

12 Bia 0,001 20

13 Sợi các loại 0,077 47

14 Sản phẩm dệt các loại 0,254 34

15 Trang phục các loại 0,038 42

16 Giày, dép các loại 0,089 47

17 Gỗ (đã qua chế biến) và các sản phẩm từ gỗ 0,039 41

18 Giấy và các sản phẩm từ giấy 0,002 49

19 Xăng, dầu các loại 0,008 48

20 Các sản phẩm khác chiết xuất từ dầu mỏ, khí đốt 0,000 50

21 Hoá chất cơ bản 0,004 47

22 Phân bón và hợp chất nitơ 0,040 22

23 Plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 0,114 36

24 Sản phẩm hóa chất khác; sợi nhân tạo 0,066 19

25 Thuốc, hoá dược và dược liệu 1,156 13

26 Sản phẩm từ cao su 0,319 34

27 Sản phẩm từ plastic 0,076 32

28 Xi măng các loại 0,170 28

29 Sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu 0,190 21

30 Sắt, thép, gang 0,182 16
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TT Ngành
Chi phí đổi mới công 
nghệ/doanh thu năm 

2010 (phần nghìn)

Tăng trưởng 
2011 so với 

2010 
(phần trăm)

31 Các sản phẩm bằng kim loại khác còn lại 0,188 37

32
Linh kiện điện tử; Máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy 
vi tính 

0,038 45

33 Sản phẩm điện tử dân dụng 0,148 -15

34
Mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều 
khiển điện 

0,423 42

35 Pin và ắc quy 0,066 73

36 Dây và thiết bị dây dẫn 1,340 -7

37 Thiết bị điện khác 0,953 -2

38 Máy thông dụng 0,090 40

39 Máy chuyên dụng 0,434 21

40 Ô tô các loại 0,065 32

41  Xe có động cơ rơ-moóc (trừ ô tô) 0,000 30

42 Tàu và thuyền 26,992 20

43 Môtô, xe máy 0,559 38

44 Phương tiện vận tải khác còn lại 0,041 19

45 Giường, tủ, bàn, ghế 0,088 19

46
Đồ kim hoàn; Nhạc cụ; Dụng cụ thể dục, thể thao; Đồ chơi, 
trò chơi 

0,000 29

47
Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi 
chức năng 

0,000 40

48 Sản phẩm công nghiệp chế biến khác chưa được phân vào đâu 0,089 14

Nguồn: tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp 2010 và 2011 của TCTK

Bảng Phụ lục 2: Chi phí cho thực hiện đổi mới công nghệ và tăng trưởng (138 ngành)

TT Ngành

Chi phí đổi mới 
công nghệ/doanh 

thu năm 2010 
(phần nghìn)

Tăng trưởng 
2011 so với 2010 

(phần trăm)

1 Thóc 0,210 28

2 Mía cây 0,000 132

3 Cây hàng năm khác 1,271 8

4 Cao su mủ khô 0,018 42

5 Cà phê nhân xô 0,000 -60

6 Chè lá và chè búp tươi 0,000 -84

7 Cây lâu năm khác 1,045 37

8 Trâu, bò 0,000 136
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TT Ngành

Chi phí đổi mới 
công nghệ/doanh 

thu năm 2010 
(phần nghìn)

Tăng trưởng 
2011 so với 2010 

(phần trăm)

9 Lợn 0,997 61

10 Gia cầm 0,000 87

11 Các sản phẩm chăn nuôi khác 0,130 6

12 Dịch vụ nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp khác 
chưa được phân vào đâu 0,403 20

13 Gỗ tròn (gỗ khai thác) 0,000 61

14 Sản phẩm lâm nghiệp khác; dịch vụ lâm nghiệp, trồng 
rừng và chăm sóc rừng 0,310 -3

15 Thuỷ sản khai thác 0,077 43

16 Thủy sản nuôi trồng 0,041 25

17 Than khai thác các loại (than sạch) 1,170 -54

18 Dầu thô 0,016 57

19 Khí đốt tự nhiên 0,005 162

20 Đá, cát, sỏi, đất sét 0,117 9

21 Các loại khoáng sản khai khoáng khác còn lại 0,157 84

22 Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 0,000 23

23 Thịt đã qua chế biến và bảo quản; các sản phẩm từ thịt 0,000 90

24 Thủy sản đã qua chế biến và bảo quản; các sản phẩm từ 
thủy sản 0,049 35

25 Rau, quả đã qua chế biến và bảo quản 0,000 43

26 Dầu mỡ động thực vật 0,000 78

27 Sữa và các sản phẩm từ sữa 0,018 42

28 Gạo 1,319 47

29 Bột các loại 0,150 35

30 Đường 0,778 51

31 Cacao, sôcôla và mứt kẹo, các sản phẩm bánh từ bột 0,378 47

32 Cà phê đã qua chế biến 1,213 25

33 Các loại thực phẩm khác còn lạị; các thức ăn 
chế biến sẵn 0,064 41

34 Thức ăn chăn nuôi 0,060 35

35 Rượu 0,702 41

36 Bia 0,001 20

37 Đồ uống không cồn, nước khoáng 0,017 21

38 Thuốc lá điếu 0,008 16

39 Sợi các loại 0,077 47

40 Sản phẩm dệt các loại 0,254 34

41 Trang phục các loại 0,038 42
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TT Ngành

Chi phí đổi mới 
công nghệ/doanh 

thu năm 2010 
(phần nghìn)

Tăng trưởng 
2011 so với 2010 

(phần trăm)

42 Da, lông thú đã thuộc, sơ chế; vali, túi xách, yên đệm và 
các loại tương tự. 0,008 1

43 Giày, dép các loại 0,089 47

44 Gỗ (đã qua chế biến) và các sản phẩm từ gỗ 0,039 41

45 Giấy và các sản phẩm từ giấy 0,002 49

46 Các sản phẩm in ấn, sao chép bản ghi các loại 0,025 0

47 Than cốc và các sản phẩm phụ khác từ lò luyện than cốc 0,003 11

48 Xăng, dầu các loại 0,008 48

49 Các sản phẩm khác chiết xuất từ dầu mỏ, khí đốt 0,000 50

50 Hoá chất cơ bản 0,004 47

51 Phân bón và hợp chất nitơ 0,040 22

52 Plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 0,114 36

53 Sản phẩm hóa chất khác; sợi nhân tạo 0,066 19

54 Thuốc, hoá dược và dược liệu 1,156 13

55 Sản phẩm từ cao su 0,319 34

56 Sản phẩm từ plastic 0,076 32

57 Thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh 0,000 -1

58 Xi măng các loại 0,170 28

59 Sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu 0,190 21

60 Sắt, thép, gang 0,182 16

61 Các sản phẩm bằng kim loại khác còn lại 0,188 37

62 Linh kiện điện tử; Máy vi tính và thiết bị ngoại vi của 
máy vi tính 0,038 45

63 Thiết bị truyền thông (điện thoại, máy fax, ăng ten, 
modem...) 4,439 214

64 Sản phẩm điện tử dân dụng 0,148 -15

65 Sản phẩm điện tử khác còn lại và sản phẩm quang học 0,016 -6

66 Mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện 0,423 42

67 Pin và ắc quy 0,066 73

68 Dây và thiết bị dây dẫn 1,340 -7

69 Thiết bị điện chiếu sáng 0,000 24

70 Đồ điện dân dụng máy giặt, máy hút 0,518 63

71 Thiết bị điện khác 0,953 -2

72 Máy thông dụng 0,090 40

73 Máy chuyên dụng 0,434 21

74 Ô tô các loại 0,065 32
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TT Ngành

Chi phí đổi mới 
công nghệ/doanh 

thu năm 2010 
(phần nghìn)

Tăng trưởng 
2011 so với 2010 

(phần trăm)

75 Xe có động cơ rơ-moóc (trừ ô tô) 0,000 30

76 Tàu và thuyền 26,992 20

77 Môtô, xe máy 0,559 38

78 Phương tiện vận tải khác còn lại 0,041 19

79 Giường, tủ, bàn, ghế 0,088 19

80 Đồ kim hoàn; Nhạc cụ; Dụng cụ thể dục, thể thao; Đồ 
chơi, trò chơi 0,000 29

81 Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi 
chức năng 0,000 40

82 Sản phẩm công nghiệp chế biến khác chưa được phân 
vào đâu 0,089 14

83 Điện, dịch vụ truyền tải điện 0,072 -20

84 Khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 0,425 33

85 Phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và 
sản xuất nước đá 0,000 357

86 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 0,019 -78

87 Quản lý và xử lý nước thải, rác thải 0,005 85

88 Xây dựng nhà các loại 0,006 23

89 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình 
công ích 0,036 13

90 Xây dựng chuyên dụng 0,005 23

91 Bán, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, mô tô, xe máy 0,014 36

92 Bán buôn và bán lẻ (trừ ô tô, môtô, xe máy và xe có 
động cơ khác) 0,183 41

93 Vận tải hành khách đường sắt 0,000 364

94 Vận tải hàng hóa đường sắt 0,000 -77

95 Vận tải bằng xe buýt; Vận tải hành khách bằng đường 
bộ khác 0,343 34

96 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải đường ống 0,001 40

97 Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy 0,000 -67

98 Dịch vụ vận tải hàng hoá đường thủy 0,006 33

99 Dịch vụ vận tải hành khách hàng không 0,000 22

100 Dịch vụ vận tải hàng hoá hàng không 0,000 20741

101 Dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ cho vận tải 0,010 34

102 Bưu chính và chuyển phát 0,001 -36

103 Dịch vụ lưu trú 0,070 36

104 Dịch vụ ăn uống 0,016 27

105 Dịch vụ xuất bản 0,150 -29

106 Điện ảnh, truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc 0,000 94
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TT Ngành

Chi phí đổi mới 
công nghệ/doanh 

thu năm 2010 
(phần nghìn)

Tăng trưởng 
2011 so với 2010 

(phần trăm)

107 Phát thanh, truyền hình 0,000 63

108 Dịch vụ viễn thông 0,104 432

109 Dịch vụ lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các dịch 
vụ khác liên quan 1,580 69

110 Dịch vụ tài chính (Trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 1,002 21

111 Bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm 0,000 0

112 Bảo hiểm nhân thọ; Bảo hiểm xã hội 3,571 47

113 Dịch vụ tài chính khác 0,960 -12

114 Dịch vụ kinh doanh bất động sản 0,000 17

115 Dịch vụ pháp luật, kế toán và kiểm toán 0,000 30

116 Dịch vụ của trụ sở văn phòng; Dịch vụ tư vấn quản lý 0,000 45

117 Dịch vụ kiến trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật 0,528 9

118 Nghiên cứu khoa học và phát triển 0,776 15

119 Dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường 0,006 17

120 Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 0,000 18

121 Dịch vụ thú y 0,000 30

122 Cho thuê máy, thiết bị; đồ dùng cá nhân gia đình; tài sản 
vô hình phi tài chính 0,000 31

123 Dịch vụ lao động và việc làm 0,000 28

124 Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch; 0,000 45

125 Dịch vụ điều tra và đảm bảo an toàn 0,007 54

126 Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình cảnh quan 0,000 -47

127 Dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động 
hỗ trợ kinh doanh khác 0,000 59

128 Dịch vụ do hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị 0,000 148

129 Giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo cao đẳng, đại học và 
sau đại học) 0,004 31

130 Dịch vụ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học 0,000 73

131 Dịch vụ y tế 0,035 41

132 Dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng tập trung và dịch vụ trợ 
giúp XH không tập trung 0,000 58

133 Sáng tác, nghệ thuật và giải trí; Dịch vụ của thư viện, 
lưu trữ, bảo tàng  0,049 21

134 Xổ số, cá cược và đánh bạc 0,063 18

135 Thể thao; vui chơi giải trí 0,000 41

136 Dịch vụ của các hiệp hội, tổ chức khác 0,000 309

137 Dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình  0,000 -2

138 Dịch vụ làm thuê công việc gia đình; Dịch vụ của các tổ 
chức và cơ quan quốc tế 0,000 -76

Nguồn: tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp 2010 và 2011 của TCTK
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Bảng Phụ lục 3: Mức độ thâm dụng công nghệ

TT Ngành
Mức độ thâm dụng 

công nghệ

1 Thóc 0,0123

2 Mía cây 0,0292

3 Cây hàng năm khác 0,0218

4 Cao su mủ khô 0,0053

5 Cà phê nhân xô 0,0196

6 Chè lá và chè búp tươi 0,0115

7 Cây lâu năm khác 0,1024

8 Trâu, bò 0,2273

9 Lợn 0,0270

10 Gia cầm 0,0321

11 Các sản phẩm chăn nuôi khác 0,0257

12
Dịch vụ nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp khác chưa được phân 
vào đâu 

0,0389

13 Gỗ tròn (gỗ khai thác) 0,0560

14
Sản phẩm lâm nghiệp khác; dịch vụ lâm nghiệp, trồng rừng 
và chăm sóc rừng 

0,1087

15 Thuỷ sản khai thác 0,0137

16 Thủy sản nuôi trồng 0,0445

17 Than khai thác các loại (than sạch) 0,0031

18 Dầu thô 0,0007

19 Khí đốt tự nhiên 0,0012

20 Đá, cát, sỏi, đất sét 0,0079

21 Các loại khoáng sản khai khoáng khác còn lại 0,0104

22 Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 0,0028

23 Thịt đã qua chế biến và bảo quản; các sản phẩm từ thịt 0,0306

24 Thủy sản đã qua chế biến và bảo quản; các sản phẩm từ thủy sản 0,0200

25 Rau, quả đã qua chế biến và bảo quản 0,0248

26 Dầu mỡ động thực vật 0,0068

27 Sữa và các sản phẩm từ sữa 0,0052

28 Gạo 0,0163

29 Bột các loại 0,0171

30 Đường 0,0177

31 Cacao, sôcôla và mứt kẹo, các sản phẩm bánh từ bột 0,0179

32 Cà phê đã qua chế biến 0,0098

33 Các loại thực phẩm khác còn lạị; các thức ăn chế biến sẵn 0,0164

34 Thức ăn chăn nuôi 0,0295

35 Rượu 0,0130
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TT Ngành
Mức độ thâm dụng 

công nghệ

36 Bia 0,0144

37 Đồ uống không cồn, nước khoáng 0,0142

38 Thuốc lá điếu 0,0403

39 Sợi các loại 0,0090

40 Sản phẩm dệt các loại 0,0101

41 Trang phục các loại 0,0092

42
Da, lông thú đã thuộc, sơ chế; vali, túi xách, yên đệm và các loại 
tương tự. 

0,0042

43 Giày, dép các loại 0,0043

44 Gỗ (đã qua chế biến) và các sản phẩm từ gỗ 0,0214

45 Giấy và các sản phẩm từ giấy 0,0099

46 Các sản phẩm in ấn, sao chép bản ghi các loại 0,0138

47 Than cốc và các sản phẩm phụ khác từ lò luyện than cốc 0,0010

48 Xăng, dầu các loại 0,0027

49 Các sản phẩm khác chiết xuất từ dầu mỏ, khí đốt 0,0037

50 Hoá chất cơ bản 0,0048

51 Phân bón và hợp chất nitơ 0,0051

52 Plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 0,0037

53 Sản phẩm hóa chất khác; sợi nhân tạo 0,0052

54 Thuốc, hoá dược và dược liệu 0,0090

55 Sản phẩm từ cao su 0,0013

56 Sản phẩm từ plastic 0,0038

57 Thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh 0,0027

58 Xi măng các loại 0,0071

59 Sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu 0,0075

60 Sắt, thép, gang 0,0025

61 Các sản phẩm bằng kim loại khác còn lại 0,0032

62 Linh kiện điện tử; Máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 0,0048

63 Thiết bị truyền thông (điện thoại, máy fax, ăng ten, modem...) 0,0016

64 Sản phẩm điện tử dân dụng 0,0044

65 Sản phẩm điện tử khác còn lại và sản phẩm quang học 0,0013

66 Mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 0,0039

67 Pin và ắc quy 0,0016

68 Dây và thiết bị dây dẫn 0,0009

69 Thiết bị điện chiếu sáng 0,0047

70 Đồ điện dân dụng máy giặt, máy hút 0,0027

71 Thiết bị điện khác 0,0029
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TT Ngành
Mức độ thâm dụng 

công nghệ

72 Máy thông dụng 0,0022

73 Máy chuyên dụng 0,0035

74 Ô tô các loại 0,0034

75 Xe có động cơ rơ-moóc (trừ ô tô) 0,0039

76 Tàu và thuyền 0,0034

77 Môtô, xe máy 0,0033

78 Phương tiện vận tải khác còn lại 0,0149

79 Giường, tủ, bàn, ghế 0,0107

80 Đồ kim hoàn; Nhạc cụ; Dụng cụ thể dục, thể thao; Đồ chơi, trò chơi 0,0134

81 Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 0,0017

82 Sản phẩm công nghiệp chế biến khác chưa được phân vào đâu 0,0032

83 Điện, dịch vụ truyền tải điện 0,0049

84 Khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 0,0012

85 Phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 0,0018

86 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 0,0038

87 Quản lý và xử lý nước thải, rác thải 0,0113

88 Xây dựng nhà các loại 0,0051

89 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích 0,0084

90 Xây dựng chuyên dụng 0,0059

91 Bán, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, mô tô, xe máy 0,0021

92 Bán buôn và bán lẻ (trừ ô tô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác) 0,0032

93 Vận tải hành khách đường sắt 0,0016

94 Vận tải hàng hóa đường sắt 0,0015

95 Vận tải bằng xe buýt; Vận tải hành khách bằng đường bộ khác 0,0041

96 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải đường ống 0,0040

97 Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy 0,0041

98 Dịch vụ vận tải hàng hoá đường thủy 0,0034

99 Dịch vụ vận tải hành khách hàng không 0,0025

100 Dịch vụ vận tải hàng hoá hàng không 0,0024

101 Dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ cho vận tải 0,0019

102 Bưu chính và chuyển phát 0,0070

103 Dịch vụ lưu trú 0,0088

104 Dịch vụ ăn uống 0,0124

105 Dịch vụ xuất bản 0,0068

106 Điện ảnh, truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc 0,0020

107 Phát thanh, truyền hình 0,0021

108 Dịch vụ viễn thông 0,0020
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TT Ngành
Mức độ thâm dụng 

công nghệ

109
Dịch vụ lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác 
liên quan 

0,0040

110 Dịch vụ tài chính (Trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 0,0035

111 Bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm 0,0021

112 Bảo hiểm nhân thọ; Bảo hiểm xã hội 0,0033

113 Dịch vụ tài chính khác 0,0017

114 Dịch vụ kinh doanh bất động sản 0,0025

115 Dịch vụ pháp luật, kế toán và kiểm toán 0,0029

116 Dịch vụ của trụ sở văn phòng; Dịch vụ tư vấn quản lý 0,0038

117 Dịch vụ kiến trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật 0,0247

118 Nghiên cứu khoa học và phát triển 0,0082

119 Dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường 0,0053

120 Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 0,0141

121 Dịch vụ thú y 0,0020

122
Cho thuê máy, thiết bị; đồ dùng cá nhân gia đình; tài sản vô hình phi 
tài chính 

0,0047

123 Dịch vụ lao động và việc làm 0,0093

124 Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch; 0,0027

125 Dịch vụ điều tra và đảm bảo an toàn 0,0050

126 Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình cảnh quan 0,0088

127
Dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh 
doanh khác 

0,0045

128 Dịch vụ do hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị 0,0022

129 Giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học) 0,0075

130 Dịch vụ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học 0,0015

131 Dịch vụ y tế 0,0044

132
Dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng tập trung và dịch vụ trợ giúp XH không 
tập trung 

0,0019

133 Sáng tác, nghệ thuật và giải trí; Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng  0,0041

134 Xổ số, cá cược và đánh bạc 0,0031

135 Thể thao; vui chơi giải trí 0,0038

136 Dịch vụ của các hiệp hội, tổ chức khác 0,0293

137 Dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình  0,0037

138
Dịch vụ làm thuê công việc gia đình; Dịch vụ của các tổ chức và cơ quan 
quốc tế 

0,0013

Nguồn: Nguyễn (2011)
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Tóm tắt

Những rủi ro vĩ mô quan trọng như lạm phát, tỷ giá, cán cân bên ngoài và cán cân ngân sách 
được tìm thấy có mối quan hệ với đầu tư tư nhân và tăng trưởng. Lạm phát cao trong quá khứ 
có tác động tiêu cực đến đầu tư tư nhân. Đối với tỷ giá, hiện nay VND đang được định giá cao, 
nhưng ít có tương quan chặt chẽ với cán cân thương mại và tăng trưởng. Các doanh nghiệp chịu 
tác động lớn từ tỷ giá lại được tìm thấy hoạt động có hiệu quả cao hơn. Cán cân thanh toán đang 
có thặng dư trong khi nợ nước ngoài ở mức trung bình trong khu vực với lãi suất thấp và kỳ 
hạn dài hơn. Chi ngân sách vẫn duy trì ở mức cao dẫn đến bội chi ngân sách liên tục ở mức cao 
và đẩy nợ công tăng nhanh. Điều này đang có nguy cơ gây nên bất ổn kinh tế vĩ mô trong giai 
đoạn tới do áp lực trả nợ lớn với nghĩa vụ trả nợ trực tiếp (bao gồm cả trả trong cân đối và đảo 
nợ) của Chính phủ đã tiệm cận đến ngưỡng an toàn. 

Kết quả nghiên cứu, trong đó áp dụng phương pháp HRV, cho thấy trong ngắn hạn, những 
rủi ro vĩ mô chưa phải là điểm nghẽn tăng trưởng. Nhưng trong trung hạn, nếu mô hình 
tăng trưởng kinh tế, cơ cấu sản xuất và xuất khẩu không thay đổi; khung khổ và điều hành chính 
sách tiền tệ và tỷ giá không có những cải thiện đáng kể để gia tăng hiệu lực chính sách và kiến 
tạo niềm tin nơi thị trường; kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ công không được siết chặt, thì 
những rủi ro vĩ mô có thể là điểm nghẽn quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

7.1. Bối cảnh

Sau thời kỳ bất ổn trong giai đoạn 2007-2011, kể từ năm 2012 cho đến nay, tình hình kinh tế vĩ 
mô đã có những chuyển biến tích cực. Lạm phát đã giảm mạnh từ 18,13% năm 2011 xuống còn 
0,63% năm 2015. Tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định hơn, tình trạng đô la hóa có xu hướng 
giảm, niềm tin vào tiền đồng Việt Nam tăng lên. Cán cân thương mại được cải thiện, cán cân 
thanh toán thặng dư, dự trữ ngoại hối tăng. Nợ công và nợ nước ngoài trong giới hạn an toàn 
theo quy định của pháp luật. 

Lạm phát hiện nay đang ở mức thấp, đánh đổi giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở mức 
trung bình trong khu vực, tỷ lệ đô la hóa chính thức giảm phản ánh kỳ vọng lạm phát giảm. 
Tuy nhiên, mức độ biến động lạm phát Việt Nam cao nhất trong khu vực, rủi ro bất ổn lạm phát 
còn lớn trong trung hạn do tác động của các cú sốc bên ngoài, khung khổ chính sách đa mục 
tiêu, hiệu lực chính sách tiền tệ thấp. Đánh đổi giữa tăng trưởng và lạm phát đã cao hơn so với 
giai đoạn trước khủng hoảng. Trong khi đó, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả song việc quản 
lý nguồn lực ngân sách trong thời gian qua đã bộc lộ một số vấn đề đáng phải lưu ý, nhất là về 
hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực ngân sách, về tính bền vững trong huy động và quản lý 
nợ công. 

CHƯƠNG 
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7.2. Nhận định

Sử dụng phương pháp chẩn đoán HRV, nhóm nghiên cứu đã đưa ra những nhận định sau:

Nhận định 1: Lạm phát hiện nay ở mức thấp nhưng vẫn đối diện rủi ro bất ổn 

Lạm phát Việt Nam hiện nay đang ở mức thấp, nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu và giá lương 
thực thế giới giảm thấp. Tuy nhiên, lạm phát vẫn đứng trước những rủi ro bất ổn do khung khổ 
chính sách đa mục tiêu, hiệu lực chính sách tiền tệ không cao, và đánh đổi giữa tăng trưởng và 
lạm phát gia tăng; theo đó có thể có tác động tiêu cực đến đầu tư tư nhân. Như vậy, trong ngắn 
hạn, lạm phát chưa phải là điểm nghẽn. Nhưng nếu mô hình tăng trưởng kinh tế không thay đổi, 
điều hành chính sách vĩ mô không có những cải thiện đáng kể để kiến tạo niềm tin chính sách 
và kỳ vọng thấp về lạm phát cũng như gia tăng hiệu lực của chính sách, thì lạm phát có thể sẽ 
là một điểm nghẽn tăng trưởng quan trọng.

Nhận định 2: Tỷ giá đang được định giá cao, nhưng chưa thấy tác động rõ nét đến tăng 
trưởng. Tuy nhiên, sức ép đến tỷ giá đang gia tăng nhanh chóng.

VND đang được định giá cao. Nếu lấy năm 2009 là năm gốc, tỷ giá thực hữu hiệu (REER) 
của Việt Nam đã giảm xuống nhanh chóng, trong khi hầu hết REER của các nước trong khu 
vực đều có xu hướng tăng. Do đặc điểm mô hình tăng trưởng và cấu trúc nền kinh tế nên tỷ 
giá mặc dù được định giá cao nhưng không có tương quan chặt chẽ với cán cân thương mại 
và tăng trưởng. Ngoài ra, các doanh nghiệp và các ngành có liên quan đến xuất nhập khẩu 
và chịu tác động lớn từ tỷ giá được tìm thấy có hiệu quả hoạt động cao hơn so với các doanh 
nghiệp chỉ hướng đến thị trường nội địa. Như vậy, tỷ giá hiện nay không phải là điểm nghẽn 
tăng trưởng. Tuy vậy, những sức ép đến tỷ giá đang gia tăng nhanh chóng, xuất phát từ những 
cú sốc từ bên ngoài và cơ chế điều hành tỷ giá chưa thực sự linh hoạt, từ đó ảnh hưởng đến 
ổn định vĩ mô trong trung hạn.

Nhận định 3: Cán cân bên ngoài mặc dù có thặng dư, nhưng chưa thực sự bền vững

Cán cân thương mại và cán cân vãng lai hiện nay mặc dù có thặng dư, nhưng không bền vững, 
do mô hình tăng trưởng, cơ cấu sản xuất và xuất khẩu chưa có dấu hiệu cải thiện. Cán cân thanh 
toán thặng dư nhưng dự trữ ngoại hối còn mỏng. Nếu cán cân thương mại thâm hụt thì có thể có 
tương quan tiêu cực đến sản lượng và thu nhập của nền kinh tế. Như vậy, cân đối bên ngoài hiện 
nay chưa phải là điểm nghẽn, nhưng có thể thâm hụt trong trung hạn và trở thành điểm nghẽn 
tăng trưởng nếu không có những thay đổi về cơ cấu kinh tế và cấu trúc sản xuất và xuất khẩu.  

Nhận định 4: Cán cân ngân sách thâm hụt kéo dài, đang tạo áp lực đến sự bền vững trong 
việc quản lý nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả song việc quản lý nguồn lực ngân sách trong thời gian qua 
đã bộc lộ một số vấn đề đáng phải lưu ý, đặc biệt là về hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực 
ngân sách, về tính bền vững trong huy động và quản lý nợ công. Cơ cấu chi NSNN đang mất 
cân đối nghiêm trọng với tỷ trọng chi thường xuyên ngày càng cao và tỷ trọng chi NSNN/GDP 
ngày càng lớn dẫn đến thâm hụt NSNN liên tục ở mức cao và kéo dài đang tạo ra nhiều áp lực 
trong việc duy trì sự bền vững trong việc quản lý nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô.
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7.3. Kiểm định

7.3.1. Lạm phát

Kiểm định 1: Lạm phát Việt Nam hiện nay thấp nhưng bất ổn hơn các nước trong khu vực

Hình 7.1: Lạm phát Việt Nam và các nước

Nguồn: Chỉ số phát triển thế giới (WB) và Thống kê tài chính quốc tế (IMF)

Hình 7.1 cho  thấy những biến động lạm phát của Việt Nam theo xu hướng chung với các nước, 
và các nhóm nước (ASEAN-4, nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp), cụ thể là gia tăng 
mạnh năm 2008 (tác động của giá dầu và lương thực thế giới tăng mạnh), giảm sâu năm 2009 
(do khủng hoảng toàn cầu), tăng cao trở lại năm 2011 (do giá năng lượng tăng và hệ quả của các 
chính sách kích cầu được thực hiện ở hầu hết các nước) và giảm dần từ năm 2012 (từ xu hướng 
giảm giá dầu). Tuy nhiên, lạm phát ở Việt Nam lại biến động rất mạnh so với các nước trong 
khu vực. Cụ thể, lạm phát tăng cao đến đỉnh điểm trong hai năm 2008 và 2011, với mức lạm 
phát lần lượt là 22,97% và 18,58%, vượt xa các nước. Trong khi đó, từ năm 2012, lạm phát lại 
giảm sâu, đến năm 2015, lạm phát chỉ còn 0,63%, thấp hơn so với hầu hết các nước trong nhóm 
nghiên cứu (chỉ cao hơn Nhật Bản với tình trạng giảm phát). Trong 6 tháng đầu năm 2016, lạm 
phát Việt Nam chỉ tăng 2,35% so với tháng 12 năm trước. 

Biến động lạm phát của Việt Nam mạnh hơn nhiều so với các nước được lý giải bởi những 
vấn đề bên trong nền kinh tế. 

Thứ nhất là đặc điểm của chính sách tiền tệ Việt Nam. Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 
(Điều 2) quy định: “Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận của chính sách kinh tế - tài chính 
của Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân”. Khoản 1, 
Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 cũng quy định: “Hoạt động của NHNN nhằm ổn 
định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các TCTD; bảo đảm 
sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã 
hội theo định hướng XHCN”. 

Có thể thấy rằng đây là một chính sách tiền tệ có mục tiêu rộng và thiếu cụ thể. Với tư cách 
là cơ quan ngang bộ, trực thuộc Chính phủ, trên thực tế NHNN khó có thể độc lập mục tiêu 
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chính sách tiền tệ với các mục tiêu vĩ mô khác của Chính phủ như tăng trưởng kinh tế, tạo việc 
làm. Trong ngắn hạn, mục tiêu kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm thường 
có xung đột với nhau, điều này có thể là yếu tố cản trở NHNN đưa ra chính sách tiền tệ nhất 
quán và minh bạch. Điều này được minh họa rõ rét thông qua sự chênh lệch lớn giữa lạm phát 
mục tiêu và lạm phát thực tế; cũng như giữa tăng trưởng mục tiêu và tăng trưởng thực tế, đặc 
biệt là ở giai đoạn 2008-2011 (Hình 7.2, 7.3). Việc theo đuổi chính sách tiền tệ với nhiều mục 
tiêu cuối cùng có tính xung đột mang lại nhiều rủi ro cho NHNN, gây ảnh hưởng tiêu cực tới độ 
tín nhiệm của NHNN khi một hay nhiều các mục tiêu kể trên không đạt được.

Hình 7.2: Diễn biến lạm phát mục tiêu và 
thực hiện

Hình 7.3: Diễn biến mục tiêu và thực hiện 
tăng trưởng kinh tế

Nguồn: NHNN, TCTK

Để đạt được mục tiêu cuối cùng, NHNN cũng đề ra các mục tiêu trung gian. Tại Việt Nam, 
có thể nhận diện 3 mục tiêu trung gian cơ bản mà NHNN sử dụng trong điều hành chính sách 
tiền tệ là: i) Tổng phương tiện thanh toán (M2); ii) Tổng lượng tín dụng; iii) Tỷ giá hối đoái.1 
Việc thực hiện các mục tiêu trung gian cũng cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa mục tiêu và 
thực tế (Hình 7.4, 7.5). Một nguyên nhân là NHNN chưa xác định rõ ràng các mục tiêu trung 
gian nên trong thực tế, việc điều hành các công cụ chính sách tiền tệ còn bị động. Ví dụ việc lựa 
chọn mục tiêu trung gian là tỷ giá có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi Việt Nam là nền kinh 
tế có độ mở lớn, sự thay đổi trong cán cân thanh toán là khó dự báo. Việc ấn định đồng thời 2 
chỉ tiêu tổng phương tiện thanh toán và tỷ giá hối đoái (trước năm 2015) cũng có thể mang lại 
những khó khăn cho việc điều hành chính sách tiền tệ khi Việt Nam phải đối mặt với các cú sốc 
từ bên trong nền kinh tế cũng như từ bên ngoài. 

Hình 7.4: Diễn biến tăng trưởng tín dụng 
mục tiêu và thực hiện

Hình 7.5: Diễn biến tổng phương tiện 
thanh toán mục tiêu và thực hiện

Nguồn: NHNN, TCTK
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Thứ hai là hiệu lực chính sách tiền tệ. Sau năm 2009, tương quan giữa lạm phát, cung 
tiền và tín dụng đã suy giảm, đặc biệt từ năm 2012. Nếu không tính các nhóm hàng có biến 
động mạnh như lương thực và năng lượng, lạm phát cơ bản năm 2015 chỉ còn 1,69% (tính 
theo năm), so với 3,31% năm 2014. Hình 7.6 cho thấy chính sách tiền tệ đã có dấu hiệu nới 
lỏng hơn từ năm 2012 nhưng lạm phát cơ bản vẫn giảm, thậm chí giảm sâu như năm 2015, 
phản ánh hiệu lực chính sách tiền tệ không cao. Điều này xuất phát từ những rào cản từ hệ 
thống tài chính ngân hàng (đang xử lý vấn đề nợ xấu cùng những rủi ro hệ thống khác), và từ 
phản ứng còn yếu của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực DNTN sau giai đoạn khó 
khăn do suy thoái kinh tế. 

Bản thân hiệu lực của chính sách tiền tệ giảm không hoàn toàn xuất phát từ sự điều hành 
của NHNN, mà còn từ sự phối hợp với chính sách tài khóa. Có thể nói, gánh nặng kiềm chế lạm 
phát và ổn định kinh tế vĩ mô đặt chủ yếu lên chính sách tiền tệ, vai trò của chính sách tài khóa 
rất mờ nhạt khi thâm hụt ngân sách liên tục gia tăng qua các năm. Với thâm hụt ngân sách càng 
lớn, quy mô vay nợ thông qua trái phiếu chính phủ gia tăng nên nguồn lực đang dồn về phía khu 
vực công, lãi suất cho vay khó có thể giảm sâu và khả năng tiếp cận nguồn vốn giá rẻ bị thu hẹp 
khiến những nỗ lực nới lỏng tiền tệ không thực sự tạo được tăng trưởng cao và có chất lượng, 
cũng như khó tác động có hiệu quả đến lạm phát mục tiêu. 

Ngoài ra, nghiên cứu của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (2014) cũng đã chỉ ra một số vấn 
đề trong phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong kiểm soát lạm phát như còn 
thiếu nhiều cơ chế, khuôn khổ cho sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, 
từ việc thông tin không thông suốt giữa các cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ và chính sách 
tài khóa2 cho đến thiếu các nguyên tắc, nội dung và cơ chế phối hợp hiệu quả. Vấn đề phối hợp 
các chính sách kinh tế vĩ mô chỉ chính thức được đặt ra sau khi nền kinh tế bị mất cân đối vĩ mô 
lần thứ hai vào năm 20113, nhưng hiệu quả thực hiện vẫn còn thấp.

Hình 7.6: Lạm phát, lạm phát cơ bản và chính sách tiền tệ

Nguồn: TCTK, NHNN.

Thứ ba, do đặc điểm mô hình tăng trưởng nên đánh đổi lạm phát và tăng trưởng gia tăng. 
Hình 7.7 cho thấy, trước năm 2008, mức giá đánh đổi giữa tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam 
thấp hơn so với “mức giá đánh đổi trung bình” của các nước trong nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, 
sau năm 2009, sự đánh đổi giữa tăng trưởng và lạm phát đã cao hơn mức trung bình. Điều này 
phản ánh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng với chất lượng tăng trưởng thấp, đường 
tổng cung của nền kinh tế dốc hơn với chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực kém, lãng 
phí và không hiệu quả, theo đó, những chính sách thiên về tổng cầu khiến tăng trưởng phải trả 
giá bởi mức lạm phát gia tăng cao. 
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Hình 7.7: Đánh đổi giữa lạm phát và tăng trưởng tại các nước trong khu vực

  
Nguồn: Chỉ số phát triển thế giới (WB)

Ghi chú: Việt Nam được thể hiện bằng dấu chấm màu đỏ. Đường thẳng là “đường đánh đổi tăng 
trưởng và lạm phát” trung bình của nhóm các nước nghiên cứu.

Như vậy, lạm phát Việt Nam hiện nay là thấp so với các nước. Tuy nhiên lạm phát đang 
đối diện với rủi ro bất ổn trong trung hạn do khung khổ chính sách đa mục tiêu và hiệu lực 
chính sách không cao nên việc kiểm soát lạm phát chưa thực sự ổn định, trong khi mô hình tăng 
trưởng chưa thấy có dấu hiệu cải thiện.

Kiểm định 2: Lạm phát cao trong quá khứ có thể tác động tiêu cực đến khu vực tư nhân

Hình 7.8: Lạm phát và thay đổi đầu tư tư nhân

Nguồn: TCTK

Lạm phát được tìm thấy có mối tương quan âm với đầu tư của khu vực tư nhân. Hình 7.8 cho 
thấy mối quan hệ giữa lạm phát và thay đổi đầu tư tư nhân trong cùng thời điểm là không lớn 
(hệ số tương quan là -0.21). Tuy nhiên, tương quan giữa lạm phát và đầu tư tư nhân trễ 1 năm, 2 
năm và 3 năm có xu hướng tăng dần (hệ số tương quan tương ứng là -0,22, -0,35, -0,51). Tương 
quan giữa lạm phát và chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) cũng cho kết quả tương tự, rủi ro 
lạm phát không ổn định và biến động mạnh qua các giai đoạn đã có tác động đến hoạt động 
mở rộng hay thu hẹp của các doanh nghiệp trong khu vực sản xuất. Hệ số tương quan giữa chỉ 
số PMI (trễ 1, 2, 3 tháng) và tỷ lệ lạm phát tương ứng có xu hướng tăng dần là -0,43, -0,46 và 
-0,53 (Hình 7.9). Điều này có thể phản ánh thực trạng lạm phát trong quá khứ có tác động tiêu 
cực đến khu vực tư nhân. Những bất ổn về lạm phát đi kèm với niềm tin chính sách không cao 
khiến tác động trễ của lạm phát là lớn tại Việt Nam.
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Hình 7.9: Lạm phát và chỉ số PMI

Nguồn: TCTK, Ngân hàng HSBC, Chỉ số Nikkei

Kiểm định 3: Tình trạng đô la hóa ở mức cao trước năm 2011 nhưng có xu hướng giảm dần

Nếu như trước năm 2008, tỷ lệ tiền gửi bằng ngoại tệ/M2 (một chỉ tiêu đo lường tình trạng đô la 
hóa) ở mức cao trên 20% thì những năm gần đây, tỷ lệ đô la hóa chính thức cũng đã giảm dần và 
hiện ở mức khoảng 11%. Bất ổn về lạm phát có thể khiến tình trạng đô la hóa gia tăng. Hình 7.10 
cho thấy trước năm 2011, khi lạm phát biến động mạnh, tốc độ thay đổi của tỷ lệ đô la hóa chính 
thức cùng chiều với tỷ lệ lạm phát (gia tăng trong những năm như 2008 hay 2011). Hệ số tương 
quan của lạm phát và tốc độ thay đổi tỷ lệ đô la hóa giai đoạn 2003-2011 cũng ở mức 0,71. 

Tuy nhiên, kể từ năm 2012, khi lạm phát giảm dần và kinh tế vĩ mô ổn định hơn, sự thay 
đổi của tỷ lệ đô la hóa chính thức đã không theo xu thế của lạm phát. Một số yếu tố khác có thể 
có tác động mạnh hơn đến tình trạng đô la hóa như những kỳ vọng về tỷ giá và diễn biến thị 
trường vàng trong nước và thế giới. 

Hình 7.10: Lạm phát và tỷ lệ đô la hóa

Nguồn: Thống kê Tài chính Quốc tế (IMF).
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7.3.2. Tỷ giá 

Kiểm định 1: VND được định giá cao so với các nước trong khu vực và sức ép đến tỷ giá 
đang gia tăng

Hình 7.11: Diễn biến tỷ giá VND/USD
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Nguồn: CIEM (2016)

Hình 7.11 cho thấy về bản chất, trước năm 2015, chế độ tỷ giá hối đoái của Việt Nam xoay 
quanh chế độ neo tỷ giá theo USD. Trên nền tảng chính sách neo tỷ giá này, tỷ giá chính thức và 
biên độ dao động có sự thay đổi trong từng giai đoạn để phản ứng với những cú sốc. Tuy nhiên, 
ngay khi tác động của các cú sốc chấm dứt, chính sách tỷ giá lại quay trở về cơ chế tỷ giá neo 
cố định hoặc neo có điều chỉnh. 

Với đặc điểm về cơ chế tỷ giá này, VND đang bị định giá cao so với nhiều nước trong nhóm 
nghiên cứu. Lấy năm 2009 là năm gốc cho tất cả các nước thuộc nhóm nghiên cứu, có thể thấy 
tỷ giá thực hữu hiệu (REER)4 của Việt Nam đã giảm xuống nhanh chóng, trong khi hầu hết 
REER của các nước đều có xu hướng tăng (từ năm 2012, hầu hết các nước đều chủ động phá giá 
đồng nội tệ). Cho đến năm 2015, REER của Việt Nam ở mức thấp nhất so với các nước thuộc 
nhóm nghiên cứu, và đã giảm khoảng 25% so với thời điểm năm 2009.

Hình 7.12: Tỷ giá thực hữu hiệu REER

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu IMF, WB, NHNN
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Trong năm 2015, trước những sức ép đến tỷ giá từ bên ngoài như giá trị đồng USD tăng 
cao, đồng nhân dân tệ phá giá mạnh, NHNN đã phải sử dụng dự trữ ngoại hối ở quy mô lớn để 
duy trì ổn định tỷ giá. Theo NHNN, tính đến cuối tháng 7/2015, dự trữ ngoại hối của Việt Nam 
là 37 tỷ USD, cũng chỉ tương đương 12 tuần nhập khẩu. Cho đến cuối tháng 9, dự trữ ngoại hối 
chỉ còn 30,65 tỷ USD (theo IMF), chưa được 10 tuần nhập khẩu. Điều này phản ánh khả năng 
giữ tỷ giá một cách dài hạn là rất khó khăn. Do dư địa chính sách để giữ tỷ giá thu hẹp nhanh 
chóng, ngày 31/12/2015, NHNN đã ban hành Quyết định số 2730/QĐ-NHNN về việc công bố 
tỷ giá trung tâm của VND với USD và thay đổi lên xuống hàng ngày.5 Như vậy, cơ chế điều 
hành tỷ giá đã có dấu hiệu linh hoạt hơn. 

Tuy nhiên, cho đến cuối năm 2015, tỷ giá tự do đã gia tăng rất mạnh. Cho đến ngày 
5/12/2015, tỷ giá tự do đã vượt ngưỡng 23.000 VND/USD. Nếu nhìn vào cân đối cung cầu 
ngoại tệ trên thị trường chính thức, có nhiều yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá như tính chung 11 tháng 
đầu năm 2015, xuất siêu là 2,84 tỷ USD, giải ngân FDI tiến độ tốt, kiều hối gia tăng mạnh 
cuối năm, theo đó, dự trữ ngoại hối cũng đã tăng lên đến hơn 40 tỷ USD. Vì vậy, nguyên nhân 
khiến tỷ giá tự do gia tăng, chủ yếu là tác động từ tâm lý và các yếu tố bên ngoài đang gây 
sức ép ngày càng gia tăng đến tỷ giá: i) Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ gia tăng lãi suất khiến 
USD có xu hướng tăng cao so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trên thế giới, ii) yếu tố tin 
đồn đổi tiền cũng đã tác động lớn đến tâm lý và đẩy giá USD tự do tăng cao, iii) khả năng tích 
trữ USD để mua vàng khi chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế đã gia tăng đến 4,5-4,6 
triệu đồng/1 lượng.

NHNN cũng đã có những biện pháp cải thiện điều hành tỷ giá như tỷ giá linh hoạt hơn, gia 
tăng dự trữ ngoại hối… Tuy nhiên, đối diện với sức ép rõ ràng đến tỷ giá, NHNN cũng đã có 
những giải pháp nhanh chóng và triệt để hơn. Cụ thể, mặc dù cần lãi suất giảm để hỗ trợ mục 
tiêu tăng trưởng, nhưng trong tháng 11, lãi suất tín phiếu NHNN gia tăng nhanh để hút thêm tiền 
đồng về, khối lượng hút ròng trên thị trường mở cũng đã gia tăng, thanh khoản hệ thống ngân 
hàng kém hơn kéo theo lãi suất liên ngân hàng gia tăng… với mục tiêu lãi suất tiền đồng ở mức 
cao hợp lý (trong bối cảnh lãi suất USD đã về 0) để chống chọi lại sức ép tăng tỷ giá. Ngoài ra, 
NHNN cũng đã nhanh chóng có phản hồi chính thức đối với tin đồn đổi tiền để ổn định tâm lý 
của thị trường. 

Tuy nhiên, cách thức điều hành tỷ giá hiện nay không có nhiều khác biệt so với trước đây. 
Mặc dù tỷ giá trung tâm có thay đổi linh hoạt hàng ngày hơn, nhưng mức độ phá giá tính cộng 
dồn còn rất khiêm tốn. Việc giữ tỷ giá ổn định trong bối cảnh sức ép gia tăng từ bên ngoài hiện 
nay được cho là do NHNN có mong muốn ổn định thị trường, chống rủi ro lạm phát có xu 
hướng gia tăng, giữ giá trị tiền đồng, và giúp giảm nợ nước ngoài. Ngoài ra, tỷ giá tăng trong 
điều kiện cấu trúc sản xuất và xuất nhập khẩu hiện nay chưa chắc đã cải thiện được cán cân 
thương mại. Tuy nhiên, giữ tỷ giá ổn định sẽ khiến nỗ lực giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng sẽ 
khó khăn hơn. Ngoài ra, hàng xuất khẩu kém cạnh tranh hơn, xây dựng công nghiệp hỗ trợ khó 
khăn hơn. Các biện pháp để giữ ổn định tỷ giá như trung hòa sẽ đắt đỏ hơn, tính độc lập chính 
sách tiền tệ sẽ kém đi trong bối cảnh hội nhập về tài chính đang gia tăng. 

Kiểm định 2: Tỷ giá ít có tương quan chặt chẽ với cán cân thương mại và tăng trưởng

Hình 7.13 cho thấy mối quan hệ giữa tỷ giá thực hữu hiệu REER và xuất khẩu ở cả hai khu vực 
FDI và trong nước là không cùng chiều, phản ánh việc định giá thấp tiền đồng dường như không 
có tác động tiêu cực đến xuất khẩu. Hình 7.14 cũng cho thấy tương quan giữa tỷ giá REER và 
cán cân thương mại Việt Nam là lỏng lẻo.
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Hình 7.13: Tỷ giá REER và xuất khẩu hai khu vực (chỉ số năm 2009 là 100)

Nguồn: Tính toán từ số liệu IMF, WB, NHNN, TCTK.

Hình 7.14: Tỷ giá REER và cán cân thương mại của Việt Nam

Nguồn: Tính toán từ số liệu IMF

Tác động của định giá tiền VND cao hơn so với các nước cũng không có tương quan chặt 
chẽ với thị phần của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới. Hình 7.15 cho thấy, mặc dù REER 
giảm nhanh liên tục nhưng thị phần của tổng tất cả các hàng hóa vẫn tăng nhẹ, trong đó, một số 
mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như giầy dép, dệt may, hàng điện tử có thị phần gia 
tăng nhanh chóng kể từ năm 2012. 

Hình 7.15: Tỷ giá REER và thị phần xuất khẩu của hàng Việt Nam trên thế giới

Nguồn: Tính toán từ UN COMTRADE
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Mô hình định lượng VECM6 cho thấy REER có tác động âm đến cán cân thương mại 
nhưng không có ý nghĩa về mặt thống kê trong dài hạn, phản ánh tương quan giữa REER và cán 
cân thương mại là không chặt chẽ. Tác động của cú sốc REER đến cán cân thương mại trong 
ngắn hạn cũng được tìm thấy là không đáng kể. Lý do là vì cơ cấu sản xuất trong nước và xuất 
khẩu phụ thuộc phần lớn vào đầu vào nhập khẩu trong khi ngành công nghiệp phụ trợ còn thiếu 
vắng và chưa phát triển. Nhập khẩu Việt Nam vẫn chủ yếu là nhập khẩu tư liệu sản xuất, bao 
gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và nguyên nhiên vật liệu. Tỷ lệ này luôn chiếm trên 
90% tổng giá trị hàng hoá nhập khẩu, kéo dài liên tục trong nhiều năm mà không có dấu hiệu 
thay đổi. Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam là mặt hàng gia công, bởi thế khi xuất 
khẩu tăng cũng đồng nghĩa với nguyên, nhiên vật liệu nhập khẩu cũng tăng theo. 

Nhận định việc thay đổi tỷ giá không có tác động đến cán cân thương mại cũng như tăng 
trưởng của Việt Nam cũng được tìm thấy ở Tô Trung Thành và Nguyễn Trí Dũng (2012), Phạm 
Thế Anh (2015), Bùi Trinh và Tô Trung Thành (2015). 

Kiểm định 3: Doanh nghiệp chịu tác động của tỷ giá hoạt động hiệu quả hơn 

Bảng 7.1: Hiệu quả của doanh nghiệp theo loại hình và hoạt động xuất khẩu

Tỷ suất sinh lời trên 
tài sản ROA (%)

Tỷ suất lợi nhuận 
ròng trên vốn chủ 
sở hữu ROE (%)

Quy mô lao động
(Người)

Không 
xuất khẩu

Có xuất 
khẩu

Không 
xuất khẩu

Có xuất 
khẩu

Không 
xuất khẩu

Có xuất 
khẩu

DNNN -1,2 4,3 -5,7 4,0 334 989
DNTN -0,5 1,2 -4,5 -0,6 17 81
Doanh nghiệp FDI 0,4 19,2 -23,9 35,3 120 382

Nguồn: Tô Trung Thành (2016), Tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp 2014, 2015.

Bảng 7.2: Hiệu quả của doanh nghiệp theo loại hình và hoạt động nhập khẩu

Tỷ suất sinh lời trên 
tài sản ROA (%)

Tỷ suất lợi nhuận 
ròng trên vốn chủ 
sở hữu ROE (%)

Quy mô lao động
(Người)

Không 
xuất khẩu

Có xuất 
khẩu

Không 
xuất khẩu

Có xuất 
khẩu

Không 
xuất khẩu

Có xuất 
khẩu

DNNN -0,9 4,6 -6,4 10,9 364 1.046
DNTN -0,5 1,4 -4,6 1,2 17 79
Doanh nghiệp FDI 14,3 5,9 3,3 12,4 131 403

Nguồn: Tô Trung Thành (2016), Tính toán từ số liệu điều tra doanh nghiệp 2014, 2015.

Để đánh giá xem các doanh nghiệp chịu tác động lớn của biến động tỷ giá có kết quả hoạt 
động như thế nào, chúng tôi đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp có tham gia vào hoạt động 
thương mại quốc tế. Bảng 7.1 và 7.2 cho thấy các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu nói 
chung và DNTN nói riêng có tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu (chịu tác động lớn từ tỷ 
giá) về cơ bản có hiệu quả cao hơn (tính theo ROA, ROE cũng như quy mô tạo việc làm) so với 
các doanh nghiệp chỉ thuần túy hoạt động ở thị trường nội địa.



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

172

7.3.3. Cân bằng bên ngoài 

Kiểm định 1: Cán cân bên ngoài có thặng dư nhưng chưa thực sự bền vững

Hình 7.16: Cán cân vãng lai (% GDP)

Nguồn: Chỉ số phát triển thế giới (WB).

Giai đoạn 2000-2011, cán cân vãng lai của Việt Nam thâm hụt ở quy mô lớn. Từ năm 2012, cán 
cân vãng lai của Việt Nam đã được cải thiện và xuất hiện thặng dư, duy trì ở mức khoảng 5% 
GDP, cao hơn so với hầu hết các nước trong nhóm nghiên cứu trong giai đoạn 2012-2014. Tuy 
nhiên, đến năm 2015, thặng dự cán cân vãng lai giảm chỉ còn 0,47%.

Những diễn biến không bền vững trên của cán cân vãng lai đã phản ánh mô hình tăng 
trưởng theo chiều rộng nhưng thiếu hiệu quả của Việt Nam trong suốt giai đoạn nghiên cứu. 
Về lý thuyết, cán cân vãng lai (thương mại) phản ánh chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư trong 
nước (tiết kiệm ròng) của một quốc gia. Tiết kiệm ròng quốc gia cân bằng với tiết kiệm ròng của 
Chính phủ (cán cân ngân sách) và chênh lệch tiết kiệm - đầu tư của khu vực tư nhân.7 Hình 7.17 
cho thấy chênh lệch tiết kiệm - đầu tư của nền kinh tế đã giảm mạnh kể từ năm 2007-2011, đi 
kèm là thâm hụt cán cân vãng lai gia tăng. Nguyên nhân chính là do tỷ lệ đầu tư nội địa ở mức 
quá cao, xuất phát từ mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư trong khi đầu tư thì lại không hiệu 
quả. Giai đoạn 2012-2014, với một nền kinh tế vẫn dựa vào đầu tư chưa có hiệu quả, trong khi 
đầu tư trong nước suy giảm, kinh tế khó khăn, dẫn đến cán cân vãng lai có thặng dư. Tuy nhiên, 
đến năm 2015, kinh tế phục hồi nhẹ, chênh lệch tiết kiệm - đầu tư suy giảm, cán cân vãng lai 
hầu như không còn thặng dư. 

Hình 7.17: Cán cân vãng lai và chênh lệch tiết kiệm - đầu tư

Nguồn: Chỉ số phát triển thế giới (WB).
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Trong khi cán cân vãng lai có những biến động lớn từ sau khủng hoảng, thì cán cân vốn 
tương đối ổn định với sự duy trì mức độ cao của FDI và ODA giải ngân qua các năm. Trung 
bình giai đoạn 2011-2014, FDI giải ngân khoảng 11 tỷ USD thì trong năm 2015, FDI giải ngân 
tăng lên đến 14 tỷ USD (mức cao nhất trong 10 năm gần đây). Nguyên nhân của sự gia tăng 
này là do triển vọng kinh tế đang phục hồi, môi trường kinh doanh và tự do kinh tế đã có những 
cải thiện nhất định, nhưng quan trọng hơn, đây là sự đón đầu các cơ hội từ rất nhiều hiệp định 
thương mại và đầu tư tự do mà Việt Nam đã ký kết như TPP, FTA với EU, FTA với Hàn Quốc, 
đồng thời là thành viên chính thức của Cộng đồng kinh tế ASEAN từ cuối năm 2015. Xu hướng 
này cũng phản ánh chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó Việt Nam được coi là điểm cuối, thay thế 
Trung Quốc trong tương lai gần. Bên cạnh đó, ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân cũng đã có cải 
thiện trong những năm gần đây, với mức khoảng 5 tỷ USD trong năm 2015. 

Hình 7.18: Dự trữ ngoại hối (tháng nhập khẩu)

Nguồn: Thống kê Tài chính Quốc tế (IMF)

Cán cân vãng lai dần có thặng dư, cán cân vốn bền vững nên cán cân thanh toán đã thặng 
dư trong những năm gần đây, kéo theo dự trữ ngoại hối gia tăng. Tuy nhiên, quy mô dự trữ ngoại 
hối của Việt Nam là không đáng kể so với các nước thuộc nhóm nghiên cứu. Hình 7.18 cho thấy 
dự trữ ngoại hối tính theo số tháng nhập khẩu của Việt Nam thấp hơn nhiều so với hầu hết các 
nước trong nhóm nghiên cứu.   

Kiểm định 2: Thâm hụt thương mại tác động tiêu cực đến sản lượng và thu nhập trong 
ngắn hạn

Mô hình định lượng VECM8 cho thấy trong dài hạn, mối quan hệ giữa cán cân thương mại và 
thu nhập là âm, nhưng không đáng kể về mặt thống kê, phản ánh tác động của cân đối bên ngoài 
đến tăng trưởng là không rõ ràng trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cán cân thương mại 
trễ 1 quý hoặc 2 quý đều có ảnh hưởng dương và có ý nghĩa thống kê đến biến số chênh lệch 
thu nhập giữa Việt Nam và thế giới. Điều này cũng có nghĩa là tại Việt Nam, tình trạng nhập 
siêu có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập và sản lượng của nền kinh tế trong ngắn hạn.

7.3.4. Cán cân ngân sách và nợ công

Kiểm định 1: Thu ngân sách có xu hướng giảm, chi ngân sách, bội chi và nợ công ở mức cao 

Trong giai đoạn 2006-2010, thu NSNN ước đạt 28,7% GDP và có xu hướng giảm với tỷ trọng 
tổng số thu NSNN/GDP của Việt Nam giai đoạn năm 2011-2015 khoảng 23,3%, trong đó tỷ lệ 
thu từ thuế, phí khoảng 20,9%. So với các nước trong khu vực, tỷ trọng tổng thu NSNN/GDP 
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của Việt Nam ở mức trung bình. Tuy nhiên, tổng chi NSNN giai đoạn 2011-2015 đạt mức bình 
quân khoảng 29,1% GDP (so với mức 29,7% giai đoạn 2006-2010), là mức cao so với các nước 
khác trong khu vực.

Hình 7.19: Thu chi NSNN của Việt Nam và một số nước

Nguồn: Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới (IMF) và Bộ Tài chính.

Hình 7.19 cho thấy do thu NSNN/GDP giảm song chi NSNN/GDP không giảm tương ứng 
dẫn đến mức độ thâm hụt NSNN của Việt Nam liên tục ở mức cao trong 10 năm qua. Thâm hụt 
ngân sách (theo cách tính của Việt Nam) đã tăng từ mức trung bình 5,1% GDP giai đoạn 2006-
2010 lên 5,6% GDP giai đoạn 2011-2015 và là mức cao so với các nước trong khu vực (Hình 
7.20). Còn nếu tính thâm hụt ngân sách, không bao gồm chi trả nợ gốc, của Việt Nam trung 
bình trong giai đoạn 2006-2010 chỉ là 2,1% GDP, nhưng con số này đã tăng lên 3,75% GDP 
trong giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, mức thâm hụt ngân sách này vẫn chưa tính đến một số 
khoản chi NSNN chưa đưa vào cân đối ngân sách. Kể từ năm 2003, Việt Nam đầu tư rất nhiều 
cho công trình giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường học thông qua việc phát hành trái phiếu 
chính phủ và công trái giáo dục. Những khoản đi vay này vẫn được hạch toán riêng, chưa được 
tính trong cân đối NSNN chung. Đây là những khoản chi có làm phát sinh nghĩa vụ nợ của 
Chính phủ nhưng lại chưa được đưa vào cân đối nên phần nào phản ánh chưa sát con số thâm 
hụt ngân sách thực tế. Nếu tính thêm cả số vay từ nguồn trái phiếu chính phủ thì mức thâm hụt 
NSNN của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây đã có sự gia tăng đột biến.9 Luật Ngân sách Nhà 
nước (2015) đã tiếp cận tốt hơn đến các chuẩn mực quốc tế bằng cách loại bỏ chi trả nợ gốc và 
tính thêm phần bù đắp thông qua phát hành cho các công trình giao thông, thủy lợi và bội chi 
chính quyền địa phương vào thâm hụt NSNN. Mặc dù vậy, xác định chính xác mức độ thâm hụt 
ngân sách ở Việt Nam vẫn tiếp tục là thách thức lớn khi có một lượng ngân sách được chuyển 
nguồn sang năm sau để chi tiêu và số vốn ứng trước của ngân sách cho đầu tư.

Hình 7.20: Thâm hụt NSNN (%GDP)

Nguồn: Bộ Tài chính và IMF
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So với nhiều nước đang phát triển thì tỷ lệ nợ công của Việt Nam thuộc nhóm tương đối 
cao. Nếu như tại thời điểm năm 2005, tỷ lệ nợ công so với GDP của Việt Nam thấp hơn hầu hết 
các nước trong khu vực thì đến năm 2011, tỷ lệ nợ công của Việt Nam đã cao hơn phần lớn các 
quốc gia này (ngoại trừ Malaysia tiếp tục có tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP cao hơn Việt Nam). 
Hình 7.21 cho thấy nợ công gia tăng khá nhanh từ mức 41,5% năm 2006 lên mức 62,1% năm 
2015, trong đó nợ Chính phủ tăng gần 6 lần, nợ bảo lãnh Chính phủ tăng khoảng trên 7 lần. 
Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ/tổng thu NSNN đã tiệm cận đến ngưỡng an toàn (bao 
gồm cả trả trong cân đối và đảo nợ), năm 2015 là khoảng 26,7% (thông lệ quốc tế là 25%). Các 
hệ số an toàn khác về nợ tuy vẫn còn trong giới hạn Quốc hội cho phép10 nhưng đã ở mức cao. 
Ngoài ra, yếu tố hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn vay cũng đang là một vấn đề đặt ra hiện 
nay. Trên thế giới cũng có không ít quốc gia rơi vào khó khăn trong việc hoàn trả các khoản vay 
nợ ngay cả khi mức dư nợ không phải là quá cao. 

Hình 7.21: Dư nợ công của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực và 
nghĩa vụ trả nợ Chính phủ

Nguồn: Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới (IMF) và Bộ Tài chính

Kiểm định 2: Bội chi NSNN có tác động tiêu cực đến đầu tư tư nhân và ổn định kinh tế vĩ mô

Để bù đắp thâm hụt ngân sách thì Chính phủ thường phải vay trong nước thông qua phát hành 
trái phiếu và khi thâm hụt ngân sách ở mức cao dễ dẫn đến nguy cơ đẩy mặt bằng lãi suất tăng 
cao. Thực tế với tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài thì việc cạnh tranh về vốn giữa khu vực 
Nhà nước và tư nhân ở Việt Nam thời gian qua là hoàn toàn có thể xảy ra. Ví dụ, trung bình 
trong giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã vay nợ hơn 510 ngàn tỉ đồng mỗi năm; trong đó vay 
trong nước khoảng 76% thông qua vay nợ và phát hành trái phiếu trong nước, cao hơn nhiều so 
với trung bình của giai đoạn trước. Đặc biệt, với việc các định chế tài chính như NHTM chiếm 
86%, các định chế tài chính khác như công ty bảo hiểm, chứng khoán chiếm 12% khối lượng 
trái phiếu Chính phủ nắm giữ, đã dẫn đến việc dòng tiền của hệ thống ngân hàng chỉ tập trung 
vào trái phiếu mà thu hẹp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.
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Hình 7.22: Diễn biến lãi suất ngân hàng và lợi tức trái phiếu Chính phủ (%)

Nguồn: IMF

Để xem xét việc phát hành trái phiếu Chính phủ quy mô lớn cho đầu tư có dẫn đến việc 
chèn ép đầu tư tư nhân hay không, có thể quan sát qua tương quan diễn biến giữa lợi tức trái 
phiếu Chính phủ và lãi suất ngân hàng. Diễn biến lãi suất thị trường và lãi suất phát hành trái 
phiếu Chính phủ cho thấy rất khó chỉ ra được một mối quan hệ nhân quả giữa hai biến số này. 
Diễn biến lãi suất giai đoạn 2012-2015 ở Hình 7.22 cho thấy mặt bằng lãi suất đã được giảm 
xuống, kể cả lãi suất ngân hàng và trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, không có cơ sở để rút ra kết 
luận về việc lãi suất giảm do mặt bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm mà nguyên nhân của 
tình trạng này có thể do lạm phát đã được kiểm soát. Đồng thời, tác động của việc huy động vốn 
của Chính phủ đối với lãi suất trong nước phụ thuộc đáng kể vào cách thức và phương thức huy 
động vốn cũng như chính sách tiền tệ của NHNN trong từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên, có thể 
thấy việc Chính phủ huy động một lượng lớn nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính 
phủ cũng có thể là nhân tố khiến mặt bằng lãi suất không giảm nhanh như kỳ vọng.

Hình 7.23: Tương quan giữa thâm hụt NSNN và đầu tư tư nhân

Nguồn: Tính toán từ số liệu Điều tra doanh nghiệp và Bộ Tài chính

Đồng thời quan sát mối quan hệ giữa tăng trưởng vốn đầu tư của DNTN và tỷ lệ bội chi 
NSNN/GDP trong giai đoạn 2002-2014 cho thấy hai chỉ tiêu này có quan hệ ngược chiều, mặc 
dù tương quan không thực sự chặt chẽ (R2=0,065) (Hình 7.23). Nói cách khác, khi bội chi 
NSNN/GDP tăng thì tăng trưởng vốn đầu tư tư nhân có xu hướng suy giảm. Như vậy, phép kiểm 
định này cho thấy bội chi NSNN ở mức cao có thể là rào cản đối với đầu tư của doanh nghiệp.
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Ngoài ra, thâm hụt NSNN nếu được bù đắp bằng phát hành tiền sẽ tạo áp lực lên lạm phát, 
gây bất ổn về kinh tế vĩ mô và tác động đến đầu tư của doanh nghiệp. Ở Việt Nam, theo Luật 
Ngân sách Nhà nước, thâm hụt NSNN được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và vay ngoài 
nước. Như vậy, có thể thấy kể từ khi có Luật Ngân sách Nhà nước, việc phát hành tiền để bù đắp 
thâm hụt ngân sách như trong một số năm đầu của thập niên 1990 về cơ bản đã chấm dứt.11 Tuy 
nhiên, bội chi NSNN ở mức cao có thể gián tiếp gây ra tình trạng lạm phát cao trong những năm 
gần đây. Ví dụ, thâm hụt ngân sách hiện nay được tài trợ phần lớn bởi vay nợ thông qua phát 
hành trái phiếu Chính phủ và thậm chí có năm tạm ứng ngân sách bằng nguồn tiền phát hành. 
Tuy nhiên, trái phiếu Chính phủ chủ yếu được bán cho các NHTM lớn. Lượng trái phiếu này 
sau đó được các NHTM cầm cố lại tại NHNN để lấy tiền mặt thông qua nghiệp vụ thị trường 
mở hoặc qua cửa sổ tái chiết khấu. Cuối cùng, điều này sẽ làm tăng cung tiền và gây lạm phát 
trong nền kinh tế. 

Hình 7.24: Quan hệ giữa bội chi NSNN và lạm phát

Nguồn: Tính toán từ số liệu Bộ Tài chính và TCTK

Hình 7.24 cho thấy lạm phát và bội chi NSNN/GDP giai đoạn 2001-2015 có mối quan hệ 
cùng chiều theo hướng bội chi NSNN/GDP cao đi cùng với tỷ lệ lạm phát ở mức cao. Như vậy, 
cùng với nhu cầu tín dụng cao của khu vực tư nhân, chi tiêu công tài trợ thông qua phát hành 
trái phiếu cũng đã gián tiếp dẫn đến sự gia tăng lạm phát trong những năm gần đây. 

Kiểm định 3: Thu, chi NSNN không có tác động tiêu cực đến đầu tư của doanh nghiệp 
trên địa bàn

Hình 7.25: Tương quan giữa thu, chi NSNN trên địa bàn và đầu tư của DNTN (2014)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của TCTK và Bộ Tài chính
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Hình 7.25 thể hiện mối tương quan giữa thu, chi NSNN/đầu người trên địa bàn với số vốn 
đầu tư của doanh nghiệp/đầu người. Có thể thấy các biến số này có quan hệ thuận chiều theo 
hướng những địa phương có số thu, chi NSNN cao hơn thì cũng có đầu tư nhiều hơn của doanh 
nghiệp. Như vậy, kết quả của các kiểm định trên cho thấy mức đóng góp vào ngân sách của 
doanh nghiệp và chi NSNN không phải là rào cản hạn chế sự phát triển của DNTN.

7.4. Kết luận và hàm ý chính sách

Các kiểm định trên cho thấy các rủi ro vĩ mô hiện nay chưa phải là điểm nghẽn. Tuy nhiên, 
các rủi ro này sẽ là điểm nghẽn quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế trong trung hạn bởi các 
nguyên nhân:

•	 Lạm phát vẫn đang đứng trước những rủi ro về bất ổn. Nếu mô hình tăng trưởng kinh tế 
không có thay đổi về chất, điều hành chính sách vĩ mô không có những cải thiện đáng 
kể để kiến tạo niềm tin chính sách và gia tăng hiệu lực của chính sách, thì bất ổn lạm 
phát có thể sẽ sớm quay trở lại, từ đó có tác động tiêu cực đến đầu tư tư nhân và tăng 
trưởng kinh tế. 

•	 Sức ép đối với tỷ giá đang gia tăng nhanh chóng. Yếu tố tâm lý và đầu cơ theo đó vẫn đe 
dọa sự ổn định của thị trường ngoại hối. Cán cân bên ngoài vẫn chưa thực sự bền vững 
và có thể sẽ trở nên thâm hụt nếu không có những cải thiện về mô hình tăng trưởng, cơ 
cấu kinh tế và cấu trúc xuất khẩu. Theo đó, sản lượng và thu nhập của nền kinh tế sẽ bị 
tác động một cách tiêu cực, ít nhất là trong ngắn hạn.

•	 Thâm hụt ngân sách trong ngắn hạn có thể là cần thiết trong giai đoạn đầu tư và tiêu 
dùng của khu vực tư nhân sụt giảm song việc kéo dài tình trạng thâm hụt ngân sách sẽ 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô. Trong trung hạn, nếu không kiểm soát 
chặt chẽ thâm hụt ngân sách và nợ công, bất ổn kinh tế vĩ mô có thể diễn ra và tác động 
tiêu cực đến sự phát triển của khu vực tư nhân. 

Hàm ý chính sách

Dựa vào kết quả nghiên cứu, có 2 nguyên nhân cơ bản nhất có thể dẫn đến các rủi ro bất ổn kinh 
tế vĩ mô: i) mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn chưa được cải thiện, chủ yếu theo chiều rộng, thiếu 
chiều sâu, chất lượng tăng trưởng thấp; đi kèm với cơ cấu sản xuất và xuất khẩu dựa phần lớn 
vào các yếu tố đầu vào và công nghệ nhập khẩu, ii) khung khổ và điều hành các chính sách vĩ 
mô (bao gồm chính sách tiền tệ và tỷ giá, chính sách tài khóa và quản lý nợ công) còn chưa hiệu 
quả, hiệu lực chưa cao, chưa kiến tạo được niềm tin chính sách. Đây chính là hai điểm mấu chốt 
cần được giải quyết để đảm bảo ổn định vĩ mô, đóng góp vào đầu tư tư nhân và tăng trưởng. 

Theo đó, một số các định hướng chính sách chính cần được nghiên cứu bao gồm:

•	 Tái quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế và đổi mới tư duy kinh tế;

•	 Cải thiện khung khổ và điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá để gia tăng hiệu lực chính 
sách và nâng cao niềm tin chính sách;

•	 Giảm thâm hụt ngân sách, xử lý nợ công và gia tăng hiệu quả đầu tư công.

Trên cơ sở các định hướng chung, một số khuyến nghị chính sách cụ thể được đưa ra 
như sau:



CHƯƠNG 7: RỦI RO VĨ MÔ

179

Gia tăng tính độc lập cho NHNN

Để xây dựng niềm tin về chính sách kinh tế vĩ mô và gia tăng hiệu lực chính sách, cần một 
NHNN có một vị thế pháp lý với sự độc lập cao hơn, một mặt  không bị áp lực của Chính phủ, 
dẫn đến bị động trong điều hành chính sách tiền tệ, mặt khác, NHNN vẫn phải chịu áp lực cao 
trong trách nhiệm giải trình (trước Quốc hội) và tính công khai, minh bạch trước công chúng về 
kết quả điều hành chính sách tiền tệ. Những khuyến nghị cụ thể bao gồm: 

•	 Thống đốc và Phó Thống đốc NHNN do Quốc hội bầu; 

•	 Vốn pháp định và tài chính hoạt động của NHNN được Quốc hội thông qua, đồng thời có 
một cơ chế tài chính đặc thù để NHNN không phụ thuộc hoàn toàn vào Chính phủ, theo đó 
giảm sức ép của Bộ Tài chính và Chính phủ đối với hoạt động của NHNN;

•	 NHNN cần được chủ động và tự chịu trách nhiệm về điều hành chính sách tiền tệ cùng các 
công cụ chính sách (hiện nay kế hoạch cung ứng tiền vẫn dựa trên cơ cở quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ, theo đó, dựa trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Chính phủ, NHNN 
xác định lượng cung ứng tiền để trình Chính phủ phê duyệt12);

•	 NHNN có thể hình thành một Ủy ban Chính sách tiền tệ, được giao đủ thẩm quyền và trách 
nhiệm trong việc đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. Ủy ban này nên do Thống đốc 
NHNN đứng đầu, các ủy viên là các vị trí phụ trách các mảng quan trọng của chính sách tiền 
tệ, đặc biệt là thị trường mở (OMO). Ủy ban này sẽ họp định kỳ một số buổi hàng năm (có 
thể là hàng tháng) để đánh giá điều kiện kinh tế, hệ thống tài chính, đánh giá những rủi ro 
dài hạn đến lạm phát, tăng trưởng..., từ đó quyết định mục tiêu điều hành cũng như các công 
cụ chính sách trong giai đoạn tiếp theo (chuyển hướng dần về công cụ lãi suất Repo trên thị 
trường mở). Sau buổi họp định kỳ, Ủy ban này cần có họp báo và công bố công khai cũng 
như giải thích rõ ràng cho công chúng để nâng cao tính minh bạch cũng như tạo kỳ vọng 
mong muốn. Ủy ban này cũng cần có cơ chế phối hợp hoạt động với Ủy ban Tư vấn Chính 
sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia (mới được thành lập vào tháng 6/2016) để phối hợp hài hòa 
chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

Giảm dần tỷ lệ chi ngân sách và mức thâm hụt ngân sách/GDP

•	 Giảm dần tỷ lệ chi ngân sách và mức thâm hụt ngân sách/GDP và qua đó giảm tỷ lệ nợ công/
GDP phải là một trong những mục tiêu ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới 
thông qua các giải pháp về cơ cấu lại chi; đặc biệt cần có giải pháp giảm mạnh tỷ trọng chi 
thường xuyên trong cơ cấu chi NSNN. Chuyển ODA từ hình thức cấp phát sang hình thức 
vay lại. Bố trí vốn hàng năm để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;

•	 Cùng với quá trình giảm dần thâm hụt ngân sách, cần huy động thêm vốn cho đầu tư 
thông qua việc rút vốn Nhà nước từ khu vực sản xuất kinh doanh sang đầu tư cho khu 
vực kết cấu hạ tầng và khu vực sự nghiệp, nhất là khu vực giáo dục đào tạo và y tế. Đặc 
biệt, chuyển số vốn Nhà nước hiện do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 
(SCIC) đầu tư, gửi tiết kiệm, mua trái phiếu Chính phủ sang đầu tư cho y tế, giáo dục và 
kết cấu hạ tầng.
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Phụ lục
Mô hình định lượng VECM nghiên cứu quan hệ dài hạn và điều chỉnh ngắn hạn của một số biến số vĩ mô 

Để xây dựng mô hình định lượng nghiên cứu quan hệ giữa các biến số vĩ mô, chúng tôi phát triển mô hình VECM 
dựa trên các cách tiếp cận khác nhau đối với cán cân thương mại để lựa chọn các biến số (được thể hiện ở Bảng 
A.1). Mô hình này được sử dụng để đánh giá mối quan hệ dài hạn cũng như điều chỉnh ngắn hạn của cán cân bên 
ngoài (cán cân thương mại), REER và thu nhập, phục vụ cho các kiểm định của nghiên cứu. Các biến số được tính 
theo quý từ quý 1/1997 đến quý 4/2015. 

Bảng A.1. Các biến số cho mô hình định lượng

Biến số Ký hiệu Cách tính Nguồn dữ liệu

Cán cân 
thương mại

TB1 (Cán cân thương mại/GDP)*100%
Thống kê tài chính quốc 
tế IFS (IMF); TCTK 

Độ mở 
thương mại 

LNOPEN Ln[(EX+IM)/GDP)*100%]
Thống kê tài chính quốc 
tế IFS (IMF); TCTK

Quy mô 
ban đầu của 
tài sản nước 
ngoài ròng 

LNNFA_GDP
Ln[(NFA/GDP)* 100%]

Quy mô tài sản nước ngoài ròng được tính trễ một 
kỳ nhằm tránh vấn đề nội sinh trong mô hình 

Thống kê tài chính quốc 
tế IFS (IMF); TCTK

Phát triển 
tài chính 

LNM2_GDP Ln[(M2/GDP)*100%]
Thống kê tài chính quốc 
tế IFS (IMF); TCTK

Thu nhập 
tương đối 

LNREL_Y2

Ln[(GDP bình quân đầu người Việt Nam/GDP 
bình quân đầu người Mỹ)*100%]

GDP bình quân đầu người tính theo giá thực năm 
gốc 1997. 

Thống kê tài chính quốc 
tế IFS (IMF); TCTK

Tỷ giá thực 
hữu hiệu

LNREER Ln(REER)1

Direction of Trade 
Statisctics (DOTS), IFS, 
NHNN

FDI LNFDI_GDP Ln[(FDI/GDP)*100%]
Thống kê tài chính quốc 
tế IFS (IMF); TCTK

Kiểm soát 
tài khoản 
vốn

LNTF_GDP

Ln[(FA+FL/GDP)*100%]

Trong đó, FA (Foreign Assets) và FL (Foreign 
Liabilities) là tài sản và trách nhiệm (nợ) nước 
ngoài cuả Việt Nam. FA và FL đều bao gồm tài sản 
và nợ trong các khoản mục như FDI, đầu tư danh 
mục, tài sản tài chính, nợ vay…

Thống kê tài chính quốc 
tế IFS (IMF)

Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị theo phương pháp ADF chỉ ra rằng các biến số đều tích hợp bậc 1 – I (Xem Bảng 
A.2). Kiểm tra độ trễ tối ưu là bước tiếp theo để kiểm định đồng tích hợp. Phần lớn các tiêu chí (bao gồm LR, FPE, 
AIC) đều chọn độ trễ tối ưu cho mô hình VAR với các biến ở mức giá trị là 3; theo đó, độ trễ 2 cho kiểm định đồng 
tích hợp và mô hình VECM được lựa chọn. Kết quả kiểm định mối quan hệ đồng tích hợp (kiểm định Johansen) 
cho thấy tồn tại một vec-tơ đồng tích hợp giữa các biến (Xem Bảng A.3).

Mô hình VECM với độ trễ 2 và 1 mối quan hệ đồng tích hợp được ước lượng. Tiếp đến tác giả kiểm định ngoại 
sinh yếu cho các biến để có thể đặt ra ràng buộc trên hệ số α, theo đó tiết kiệm được bậc tự do và có được mô hình 
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tốt hơn. Theo đó, các biến LNOPEN, LNNFA_GDP, LNM2_GDP, LNREL_Y2, LNREER và LNTF_GDP có thể 
coi là ngoại sinh yếu. Do đó, trong mô hình VECM, hệ số hiệu chỉnh sai số của các phương trình các biến này có 
thể đặt ràng buộc bằng 0. Sau khi các mô hình VECM với chuẩn hóa biến cán cân thương mại và tổ hợp các hệ số 
hiệu chỉnh sai số của các biến trên được đặt ràng buộc bằng 0, kết quả mô hình tốt nhất được thể hiện ở Bảng A.4 
và Bảng A.5. Các kiểm định phần dư cho mô hình VECM ràng buộc này cho thấy mô hình không có hiện tượng 
tự tương quan và đa cộng tuyến. Kết quả hàm phản ứng được thể hiện ở Hình A.1 và phân rã phương sai được thể 
hiện ở Bảng A.6.

Bảng A.2. Kiểm định nghiệm đơn vị

Biến

Mức giá trị Sai phân 

(t-statistic) (t-statistic)

Không có xu thế Có xu thế Không có xu thế Có xu thế

TB1 -2,353 -2,509 -8,593*** -8,652***

LNOPEN -1,016 -2,105 -11,152*** -11,075***

LNNFA_GDP -2,607* -2,356 -3,089** -3,264***

LNM2_GDP -1,980 -1,319 -4,966*** -5,276***

LNREL_Y2 -0,680 -2,593 -18,264*** -18,287***

LNREER -0,551 -2,035 -8,382*** -7,302***

LNFDI_GDP -1,786 -2,069 -8,926*** -8,959***

LNTF_GDP -2,019 -1,734 -4,106*** -4,224***

Lưu ý: *, ** và *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%. Độ dài trễ tối ưu được chọn thông 
qua kiểm định SIC

Bảng A.3. Kiểm định đồng tích hợp Johansen

Trace test

H0 H1 Trace Statistic 0.05 Critical Value Prob

r=0 r=1  206,892  159,530  0,000

r≤1 r=2  135,646  125,615  0,010

r≤2 r=3  95,548  95,754  0,052

r≤3 r=4  60,971  69,819  0,2068

Max-eigenvalue test

H0 H1 Max-Eigen Statistic 0.05 Critical Value Prob

r=0 r=1  71,246  52,363  0,000

r≤1 r=2  40,098  46,231  0,196

r≤2 r=3  34,576  40,078  0,183

r≤3 r=4  21,566  33,877  0,641

Lưu ý: r là số quan hệ đồng tích hợp. Các kiểm định đồng tích hợp được thực hiện thông qua mô hình véc 
tơ tự hồi quy với hệ số chặn và biến xu hướng cố định tuyến tính. Giá trị chuẩn dựa trên MacKinnon et al (1999)
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Bảng A.4. Phương trình đồng tích hợp 

Normalized co-integrating coefficients, β

TB1= -72,435 
LNOPEN

- 10,328 
LNNFA_GDP

+ 34,855 
LNM2_
GDP

- 11,977 
LNREL_Y2

- 8,955 
LNREER

- 11,783 
LNFDI_GDP

+ 10,217 
LNTF_GDP

+ 213,141

 (7,989)  (2,548)  (3,823)  (8,794)  (8,330)  (1,966)  (5,387)

[ -9,067]*** [ -4,054]*** [9,117]*** [ -1,362] [ -1,075] [- 5,993]*** [1,900]*

Adjustment coefficients, α

ΔTB1 ΔLNOPEN ΔLNNFA_GDP
Δ L N M 2 _
GDP ΔLNREL_Y2 Δ LNREER ΔLNFDI_GDP ΔLNTF_GDP

-0,534 -0,008  0,000  0,000  0,000  0,000 -0,037  0,000

 (0,257)  (0,002)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,010)  (0,000)

[-2,080] [-4,011]*** [NA] [NA] [NA] [NA] [-3,539]*** [NA]

Lưu ý: Sai số chuẩn trong ngoặc. Thống kê t trong ngoặc vuông. *, ** và *** tương ứng với mức ý nghĩa 
thống kê 10%, 5% và 1%.

Bảng A.5. Kết quả ước lượng mô hình VECM có ràng buộc

ΔTB1t ΔLNOPENt ΔLNNFA_
GDPt

ΔLNM2_
GDP t

ΔLNREL_
Y2 t

Δ 
LNREER t

ΔLNFDI_
GDP t

ΔLNTF_
GDP t

Ectt-1 -0,534 -0,008  0,000  0,000  0,000  0,000 -0,037  0,000

[-2,080]** [-4,010]*** [NA] [NA] [NA] [NA] [-3,538]*** [NA]

ΔTB1t-1  0,002  0,008  0,029 -0,009

[ 1,808]* [ 2,753]*** [ 3,091]*** [-2,205]**

ΔTB1t-2  0,416 -0,005  0,002  0,005  0,016

[ 2,274]** [-1,919]* [ 1,657]* [ 2,220]** [ 2,124]**

ΔLNOPENt-1 -0,448  0,472 -0,650

[-1,757]* [ 1,881]* [-1,941]*

ΔLNOPENt-2  39,137 -0,681  0,492 -0,253  1,846

[ 2,098]** [-2,664]*** [ 1,998]** [-3,488]*** [ 2,343]**

Δ L N N FA _
GDPt-1  0,7613  0,640  0,522  0,704

[ 2,482]** [ 4,710]*** [ 1,741]* [ 1,788]*

Δ L N N FA _
GDPt-2 -0,546 -0,586  0,665 -0,715

[-5,824]*** [-6,394]*** [ 7,375]*** [-5,944]***
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ΔTB1t ΔLNOPENt ΔLNNFA_
GDPt

ΔLNM2_
GDP t

ΔLNREL_
Y2 t

Δ 
LNREER t

ΔLNFDI_
GDP t

ΔLNTF_
GDP t

Δ L N M 2 _
GDP t-1  0,3935 -2,071

[ 2,503]** [-1,894]*

Δ L N M 2 _
GDP t-2 -84,238  0,818 -0,367  0,235

[-3,055]*** [ 2,165]** [-2,190]** [ 2,197]**

ΔLNREL_Y2 
t-1  1,0508  1,271 -0,829  1,059

[ 3,020]*** [ 3,735]*** [-2,473]** [ 2,372]**

ΔLNREL_Y2 
t-2 -63,883  1,3089  0,315  1,003 -0,963  2,791  0,909

[-2,282]** [ 3,413]*** [ 1,856]* [ 2,675]*** [-2,607]*** [ 2,361]** [ 1,848]*

Δ LNREER 
t-1 -67,650 -0,393  0,903  0,254  3,605  0,998

[-2,111]** [-2,020]** [ 2,103]** [ 2,041]** [ 2,664]*** [ 1,772]*

Δ LNREER 
t-2

Δ L N F D I _
GDP t-1 -0,448

[-2,804]***

Δ L N F D I _
GDP t-2  0,0248

[ 2,110]**

ΔLNTF_GDP 
t-1  0,271  0,114  0,965  0,392

[ 3,498]*** [ 1,786]* [ 1,745]*

ΔLNTF_GDP 
t-2 -0,444 -0,490  0,430 -0,770

[-2,146]** [-2,417]** [ 2,157]** [-2,897]***

C

 R-squared  0,621  0,807  0,973  0,849  0,857  0,425  0,610  0,806

Adj, 
R-squared  0,503  0,748  0,965  0,803  0,813  0,247  0,490  0,746

Lưu ý: Các hệ số không có ý nghĩa thống kê không được thể hiện. Thống kê t trong ngoặc vuông. *, ** 
và *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%.
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Bảng A.6. Phân rã phương sai 

 Horizon 
(quarter) TB1 LNOPEN LNNFA_

GDP
LNM2_

GDP
LNREL_

Y2 LNREER LNFDI_
GDP

LNTF_
GDP

 1 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 2 87,436 0,933 0,171 3,112 3,081 3,337 1,523 0,407

 3 77,810 2,731 0,295 2,140 9,571 4,095 2,594 0,764

 4 70,709 2,854 2,286 1,941 13,436 3,911 4,118 0,744

 5 64,310 2,338 8,414 2,033 14,718 3,201 3,692 1,294

 6 60,108 2,210 11,009 1,812 17,045 3,025 3,290 1,502

 7 57,556 2,392 11,684 1,698 19,367 2,854 3,107 1,340

 8 55,832 2,522 12,797 1,628 19,922 2,812 3,102 1,384

Hình A.1. Hàm phản ứng trước các cú sốc
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Chú giải   
1 NHNN đã không lựa chọn lãi suất là mục tiêu trung gian bởi lãi suất đang trong quá trình tự do hóa và hệ thống 
tài chính tiền tệ chưa đủ phát triển ở điều kiện cần thiết.
2 Phải đến ngày 29/02/2012, NHNN và Bộ Tài chính mới ký Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin, chính 
thức hình thành cơ chế cho sự phối hợp giữa hai cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.
3 Ngày 24/3/2011, Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng 
Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối 
hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020” theo Công văn số 1788/VPCP-KSTT. Đề án 
này sau đó đã được đổi tên thành Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai 
đoạn 2012-2020”. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1317/QĐ-TTg. Bước tiếp 
theo để triển khai thực hiện Đề án là soạn thảo và ban hành Quy chế Phối hợp trong điều hành và quản lý kinh tế 
vĩ mô vào ngày 02/12/2014.
4 Xem thêm cách tính REER ở Phụ lục.
5 Theo đó, tỷ giá trung tâm, thay vì được giữ cố định trong thời gian dài như trước đây, sẽ được xác định trên cơ 
sở tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị 
trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các 
cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ.
6 Xem Phụ lục.

7 Theo lý thuyết kinh tế vĩ mô,  NXISGT =−+− )()( , trong đó, T – G là cán cân ngân sách, phản ánh tỷ lệ 
tiết kiệm ròng của khu vực nhà nước; S – I là tỷ lệ tiết kiệm ròng của khu vực tư nhân, NX là cán cân thương mại. 
8 Xem Phụ lục.
9 Số thâm hụt này tính theo cách tính quy định trong Luật NSNN, có bao gồm cả phần chi trả nợ gốc.
10 Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 đã xác định chỉ tiêu nợ công 
đến năm 2015 không quá 65% GDP, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.
11 Tuy nhiên, Điều 26, Luật Ngân hàng Nhà nước vẫn cho phép NHNN tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử 
lý thiếu hụt tạm thời quỹ NSNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khoản tạm ứng này phải được hoàn 
trả trong năm ngân sách.
12 Ngoài ra, theo Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, có đến 15 nội dung quan trọng liên quan đến điều hành chính 
sách tiền tệ do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định.
13 Trong đó, REER được tính theo công thức: REERi = NEERi.(CPIi

VN/CPI0
VN)/(CPI i

w/CPI0
w), trong đó, CPIi

w là chỉ 
số giá của nước w trong thời kỳ i; CPIi

VN là chỉ số giá của Việt Nam thời kỳ i. NEERi= eij.wj/e0j trong đó, eij 
là tỷ giá danh nghĩa song phương của nước j trong thời kỳ i với Việt Nam, được tính toán thông qua tỷ giá của hai 
nước với đồng USD; e0j là tỷ giá danh nghĩa song phương của nước j với Việt Nam trong thời kỳ gốc; w j là tỷ trọng 
xuất nhập khẩu của nước j trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam. Thời kỳ gốc để tính REER là quý 1 năm 
1997. Các nước bạn hàng lớn được lựa chọn là Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Ấn 
Độ, Anh, Malaysia, Đức, Pháp, Canada, Australia.
14 Thống kê của kiểm định LR cho giả thuyết ràng buộc LNNFA_GDP, LNM2_GDP, LNREL_Y2, 
LNREER và LNTF_GDP đồng thời là ngoại sinh yếu là 5.718151, giá trị p-value là 0.334617.
15 Các kết quả kiểm định được cung cấp theo yêu cầu.



Tóm tắt

Chương này rà soát các thay đổi chính sách trong các lĩnh vực thuế, lao động và cấp phép kinh 
doanh trong những năm vừa qua và đánh giá ảnh hưởng của các thay đổi đối với tăng trưởng 
đầu tư của doanh nghiệp. 

Về hệ thống thuế, những năm qua thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam đã giảm đáng 
kể, từ mức 25% trước năm 2013 xuống còn 20% trong năm 2016. Kết quả phân tích cho thấy, 
thuế không phải là điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế hiện nay. Mặc dù vậy, xét tổng thể khi 
so sánh với các nước trong khu vực, mức thuế hữu hiệu mà doanh nghiệp Việt Nam phải nộp là 
cao. Việt Nam cần xem xét giảm mức thuế hữu hiệu mà doanh nghiệp thường phải gánh chịu 
một phần như đóng góp an sinh xã hội cho người lao động, một số loại phí có tính bắt buộc 
(như phí phòng chống thiên tai, phí công đoàn, v.v.). Nghiên cứu cho thấy hiệu quả của bộ máy 
quản lý thuế tạo ra rào cản lớn hơn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy đã có 
cải thiện, thời gian nộp thuế của Việt Nam vẫn quá cao, gấp 1,5 lần so với Lào và 8,1 lần so với 
Singapore. Kết quả khảo sát doanh nghiệp cho thấy, nhiều doanh nghiệp cho rằng muốn kinh 
doanh được thì phải thương lượng với cán bộ thuế.

Về các quy định liên quan đến lao động, nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí lao động ở Việt 
Nam đang tăng nhanh và luật pháp bảo vệ việc làm đã trở nên nghiêm ngặt hơn trong những 
năm gần đây. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định các quy định về lao động đã 
trở thành điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế hiện nay. Các phân tích định lượng sơ bộ 
cho thấy các quy định về lao động chưa gây ra cản trở đối với đầu tư và tạo việc làm trong khu 
vực doanh nghiệp ở Việt Nam giai đoạn vừa qua. Việt Nam vẫn còn lực lượng lao động giá rẻ 
dồi dào chưa được khai thác và thể chế thị trường lao động vẫn chưa phải là rào cản tăng trưởng 
trong ngắn và trung hạn (5-10 năm). Mặc dù vậy, để có tăng trưởng bền vững dài hạn, Việt Nam 
cần nâng cao trình độ lao động, đặc biệt là trình độ quản lý thật nhanh để việc mất lợi thế chi 
phí lao động rẻ có thể được bù đắp bằng tăng vốn con người và tăng năng suất. 

Về các quy định liên quan đến giấy phép kinh doanh, kết quả phân tích cho thấy các nỗ 
lực cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm giấy phép kinh doanh, đơn giản hóa TTHC trong 
thành lập doanh nghiệp những năm qua khiến cho đây không phải là điểm nghẽn tăng trưởng 
kinh tế hiện nay. Việt Nam thăng hạng trong đánh giá môi trường kinh doanh của WB, từ mức 
99/198 trong năm 2013-14 lên mức 82/190 trong năm 2016-17. Sự thay đổi các quy định về 
thành lập doanh nghiệp theo hướng thông thoáng hơn đã kích thích tinh thần khởi nghiệp của 
người dân trong những năm qua. Mặc dù vậy, vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để Việt Nam có thể 
theo kịp tốc độ cải cách của các nước trong khu vực. 

CHƯƠNG 

8 
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8.1. Chính sách thuế

8.1.1. Bối cảnh

Tương tự các quốc gia khác, hệ thống thuế của Việt Nam gồm có các cấu phần: (i) thuế trực tiếp, 
bao gồm thuế doanh nghiệp (CIT), thuế thu nhập cá nhân (PIT), và thuế tài nguyên; (ii) thuế 
gián tiếp, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 
môi trường, và (iii) thuế tài sản, bao gồm thuế đất, thuế chuyển nhượng nhà, đất, chứng khoán. 
Trong số các loại thuế này, doanh nghiệp không phải chịu PIT và được hoàn trả VAT. Bên cạnh 
các loại thuế chính thức, doanh nghiệp còn phải đóng một số khoản phí tương tự như thuế, bao 
gồm một phần các khoản phí đóng cho người lao động (BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, bảo hiểm tai nạn lao động) và quỹ phòng chống thiên tai. 
Theo thông lệ trên thế giới, tỷ lệ tổng số thuế và phí mà doanh nghiệp buộc phải đóng trên tổng 
lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp được gọi là mức thuế hữu hiệu (effective corporate tax 
rate) hoặc mức thuế tổng (total tax rate).

Xét về cơ cấu thuế, thuế VAT đang trở thành nguồn thu thuế chính, vượt cả nguồn thu từ 
thuế CIT.

Ba loại thuế CIT, VAT và xuất nhập khẩu chiếm đến hơn 70% tổng nguồn thu ngân sách 
từ thuế và phí của Việt Nam. Kể từ năm 2013, tỷ trọng nguồn thu thuế từ VAT đã tăng lên mức 
30% và đến năm 2014 chính thức lớn hơn tỷ trọng thu từ CIT.

Bảng 8.1: Cơ cấu nguồn thu thuế 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012 2013 2014 2015

Thuế CIT 33% 36% 28% 34,6% 33,3% 28,6% 25,9%
Thuế VAT 22% 23% 29% 27,9% 30,0% 33,2% 33,6%
Thuế xuất 
nhập khẩu

13% 13% 15% 11,4% 11,3% 13,2% 12,9%

Khác 33% 29% 28% 26,1% 25,5% 25,1% 27,6%

Nguồn: Bộ Tài chính

Hình 8.1: Tổng nguồn thu thuế (trừ phí và lệ phí) theo loại thuế (2012-2015) (tỷ VND)

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

Thuế giá trị gia tăng 
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế XNK, TTĐB và BVMT hàng NK
Các khoản thu khác

Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước
Thuế thu nhập cá nhân

Thuế tài nguyên
Lệ phí trước bạ

Thuế bảo vệ môi trường
Thu phí, lệ phí

Thu tiền cho thuê đất
Thuế môn bài

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Nguồn: Bộ Tài chính
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Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều cải cách trong các chính sách thuế theo hướng 
giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, tiếp cận thông lệ quốc tế, và hiệu quả hơn. Cụ thể:

-	 Luật quản lý thuế (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013): thiết lập một hệ thống quản lý thuế 
hiệu quả hơn, với nhiều công cụ để thu thập thông tin về người đóng thuế cũng như tình 
trạng tuân thủ pháp luật về thuế của người đóng thuế; cho phép khai thuế và đóng thuế qua 
mạng; tăng lãi suất (từ 0,05% lên 0,07%) đối với các khoản chậm nộp thuế quá 90 ngày; 
tăng mức phạt (từ 10% lên 20%) đối với các khoản khai thuế thấp hơn mức thực tế.

-	 Thuế CIT: giảm từ mức 25% xuống 22% từ ngày 01/01/2014 và giảm xuống 20% từ 
ngày 01/01/2016. Riêng với DNNVV (có doanh thu dưới 20 tỷ VND) thì áp dụng mức 
thuế 20% ngay từ ngày 1/1/2016. Ngoài ra, Việt Nam còn áp dụng một số ưu đãi CIT 
cho các doanh nghiệp đầu tư vào nhà ở xã hội, công nghệ cao, khu vực khó khăn v.v.

-	 Thuế VAT: làm rõ hơn các lĩnh vực không phải chịu VAT (các dịch vụ bảo hiểm, các loại 
giao dịch tài chính, ngân hàng, chứng khoán); áp dụng mức VAT 5% đối với bán và cho 
thuê nhà ở xã hội.

-	 Thuế nhà thầu nước ngoài (Foreign Contractor Withholding Tax): có hiệu lực từ 
27/5/2012, mở rộng phạm vi áp dụng; thay đổi mức thuế áp dụng (lãi suất: giảm từ 10% 
xuống 5%; quản lý khách sạn, nhà hàng, casino: tăng từ 5% lên 10%; tái bảo hiểm nước 
ngoài: tăng từ 0,1% lên 2%).  

-	 Thuế PIT: áp dụng từ ngày 01/7/2013. Một số thay đổi chính liên quan đến giảm trừ gia 
cảnh; chuyển nhượng tài sản, chứng khoán.

Hoạt động thu thuế cũng có nhiều thay đổi, đã được triển khai kể từ năm 2014, bao gồm 
việc thu thuế gắt gao hơn trên phạm vi cả nước; mở rộng việc thanh tra, kiểm toán đối với các 
công ty liên tục khai báo lỗ; kiểm soát chặt chẽ hơn các đối tượng thuộc diện được hưởng ưu 
đãi thuế; tăng các hình thức phạt đối với các đối tượng trốn thuế, nộp chậm thuế; cải cách thủ 
tục thu thuế theo hướng xây dựng các mô hình một cửa đối với người nộp thuế.

8.1.2. Kiểm định

a. Kiểm định 1: Giá kinh tế của thuế có cao không?

Kiểm định này được thực hiện thông qua việc so sánh các mức thuế và hoạt động quản lý thuế 
hiện tại của Việt Nam với các nước trong khu vực. Ngoài việc so sánh trực tiếp các mức thuế, 
nghiên cứu cũng thực hiện so sánh gián tiếp thông qua mức thuế tổng, tỷ lệ thu ngân sách từ 
thuế so với GDP, và mối quan hệ giữa mức thuế tổng và GDP. Đối với hiệu quả của hệ thống 
quản lý thuế, nghiên cứu này sử dụng so sánh về thời gian nộp thuế và đánh giá của doanh 
nghiệp về hệ thống hành chính quản lý thuế giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

Mức thuế CIT của Việt Nam đã giảm tương đối trong những năm vừa qua và hiện khá cạnh 
tranh với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, mức thuế PIT và các mức phí an sinh xã hội 
còn tương đối cao.

Kể từ ngày 01/01/2016, thuế CIT của Việt Nam áp dụng là 20%, thấp hơn so với mức 
trung bình 22% của châu Á. So sánh với các nước ASEAN-4, mức thuế này chỉ còn cao hơn 
Singapore. 

Mức thuế VAT của Việt Nam cũng thấp hơn so với trung bình của châu Á, tương đương với 
Indonesia nhưng cao hơn so với Thái Lan, Malaysia, và Singapore.
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Tuy nhiên, mức thuế PIT của Việt Nam hiện nay rất lớn, hơn rất nhiều mức trung bình của 
thế giới cũng như châu Á. Không chỉ có mức thuế suất cao, PIT của Việt Nam còn có thu nhập 
chịu thuế suất cao nhất ở mức thấp, chỉ xấp xỉ 43 USD so với hầu hết các nước ASEAN. Tương 
tự, mức phí an sinh xã hội mà doanh nghiệp và người lao động phải gánh chịu cũng cao hơn 
nhiều so với mức trung bình của khu vực châu Á và trên thế giới.

Bảng 8.2: Các mức thuế của một số quốc gia năm 2016

Mức 
thuế 
CIT 
(%)

Thuế 
VAT 
(%)

Thuế PIT Mức phí an 
sinh xã hội mà 
người sử dụng 
lao động phải 

chịu (%)

Mức phí an 
sinh xã hội 

mà người lao 
động phải 
chịu (%)

Mức 
thuế 
(%)

Mức thu nhập 
chịu thuế cao nhất 
(tương đương xấp 

xỉ USD)
Ấn Độ 34,61 14,5 35,54 150.000 12,5 12
Trung Quốc 25 17 45 140.000 35 10,5
Indonesia 25 10 30 38.020 5,74 2
Hàn Quốc 24,2 10 38 130.000 9,33* 8,38*
Malaysia 24 6 28 245.100 12 11
Philippines 30 12 32 120.000 7,37 13
Singapore 17 7 22 235.290 17 20
Thái Lan 20 7 35 114.285 5* 4*
Việt Nam 20 10 35 43.000 22 10,5
Trung bình 
khu vực 
châu Á

21,97 12,27 28,88 12,57 8,9

Trung bình 
thế giới

23,63 15,61 33,24 16,86 9,68

(*) Số liệu năm 2015
Nguồn: KPMG, https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online.html  

(truy cập ngày 13 tháng 01, 2017)

Mức thuế tổng hay mức thuế hữu hiệu mà doanh nghiệp Việt Nam phải chịu tương đối cao 
so với các nước trong khu vực.

Theo số liệu của WB, vào năm 2015, các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu mức thuế hữu 
hiệu, tính bằng tổng mức thuế và phí doanh nghiệp phải gách chịu trên mức lợi nhuận, cao hơn 
so với mức trung bình của các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể mức này ở Việt 
Nam là 39,4% trong khi trung bình của châu Á - Thái Bình Dương là 34,6%. Mức này tương 
đương với mức mà các doanh nghiệp ở các nước có thu nhấp trung bình cao phải chịu (39,6%) 
và cao hơn mức trung bình của các nước có thu nhập trung bình thấp (38,7%). So với các nước 
trong khu vực, mức thuế này tại Việt Nam thấp hơn một chút so với Malaysia nhưng cao hơn 
nhiều so với Indonesia (29,7%), Singapore (18,4%) và Thái Lan (27,5%). Nguyên nhân chính 
khiến mức thuế tổng mà doanh nghiệp phải nộp cao chủ yếu đến từ mức phí an sinh xã hội bắt 
buộc mà doanh nghiệp phải nộp thay cho người lao động cao hơn hẳn so với mức trung bình 
trên thế giới và khu vực châu Á.
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Bảng 8.3: Mức thuế tổng doanh nghiệp phải nộp (% lợi nhuận thương mại)

Quốc gia/ Khu vực 2005 2015
Indonesia -- 29,7
Malaysia 36,0 40,0
Singapore 26,2 18,4
Thái Lan 37,5 27,5
Việt Nam 39,9 39,4
Mức trung bình thế giới 53,4 40,8
Khu vực Đông Á & Thái Bình Dương 37,9 34,6

Khu vực các nước thu nhập trung bình thấp 49,6 38,7

Khu vực các nước thu nhập trung bình cao 45,0 39,6

Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB)

Tỷ lệ thu ngân sách từ thuế so với GDP có xu hướng giảm trong những năm gần đây nhưng 
vẫn ở mức cao trong khu vực ASEAN.

Trước năm 2012, Việt Nam là quốc gia có mức thu ngân sách từ thuế cao nhất trong khu 
vực. Theo số liệu của IMF, tỷ lệ này là 21,8% vào năm 2011, trong khi của Thái Lan là 19%, còn 
Indonesia chỉ có 12%. Kể từ năm 2012, với việc áp dụng nhiều biện pháp miễn giảm thuế cho 
các doanh nghiệp gặp khó khăn, tỷ lệ này đã giảm dần và đạt mức 18% vào năm 2013 (theo số 
liệu của Bộ Tài chính tỷ lệ này đạt 18,5% năm 2014 và 18,4% năm 2015), tương đương với mức 
của Thái Lan và Trung Quốc. Tuy vậy, tỷ lệ này vẫn còn cao hơn rất nhiều nước trong khu vực. 

Hình 8.2: Nguồn thu thuế ở một số nước châu Á (%GDP)
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Nguồn: IMF (2016)

Việt Nam là quốc gia có mức thuế hữu hiệu ở mức trung bình (39,4%) nhưng thuộc nhóm 
có mức tăng trưởng cao (6,7%) trong năm 2015.

Để kiểm nghiệm giả thuyết này, nhóm nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa mức tăng 
trưởng GDP của các quốc gia năm 2015 với mức thuế hữu hiệu mà doanh nghiệp phải chịu 
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trong năm đó. Kết quả cho thấy giữa hai biến số này có quan hệ nghịch nhưng với hệ số rất thấp 
(-0,0096). Điều này cho thấy ảnh hưởng của thuế đối với tăng trưởng không thực sự rõ ràng.

Hình 8.3: Mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và mức thuế hữu hiệu của các nước (2015)
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Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB).

Chú thích: các quốc gia thiếu số liệu đã bị loại bỏ; Một số trường hợp như Libya, Ucraina, Nam 
Su-đăng, Sierra Leone được loại bỏ do nguyên nhân chiến tranh.

Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể về thời gian nộp thuế nhưng vẫn còn cao hơn nhiều 
so với các nước trong khu vực

Trong ba năm trở lại đây, Việt Nam đã có những nỗ lực vượt bậc trong việc cải thiện thời 
gian nộp thuế. Nếu như vào năm 2014, các doanh nghiệp phải tiêu tốn tới 872 giờ trong một 
năm để nộp thuế thì đến năm 2016, con số này giảm xuống còn 540 giờ. 

Mặc dù có nhiều nỗ lực như vậy, nhưng thời gian nộp thuế của Việt Nam vẫn cao nhất trong 
các nước trong khu vực, gấp 1,5 lần so với Lào và 8,1 lần so với Singapore. Điều này cho thấy 
dư địa để cải thiện thủ tục nộp thuế của Việt Nam còn nhiều.

Hình 8.4: Thời gian nộp thuế của Việt Nam và so sánh với một số nước khác
Thời gian nộp thuế của Việt Nam, 

2007-2016 (giờ/năm)
Thời gian nộp thuế của Việt Nam so với các 

nước trong khu vực năm 2016 (giờ/năm)
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Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB).

Ngoài vấn đề thời gian nộp thuế, theo Ông Nguyễn Đình Cư, Phó Chủ tịch Hội tư vấn thuế 
Việt Nam, nhiều nội dung về thanh tra thuế hiện nay bị chồng chéo. Việc thanh tra thuế không 
chỉ được thực hiện bởi ngành thuế mà còn bởi Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chuyên 
ngành khác. Trong khi đó, các cơ quan không sử dụng kết quả của nhau khiến doanh nghiệp 
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mất nhiều thời gian để thực hiện từng yêu cầu của mỗi nơi. Một vấn đề quan trọng khác theo 
ông là việc giải quyết khiếu nại. Ông Cư cho rằng, luật hiện tại chỉ nói về quyền khiếu nại của 
doanh nghiệp nhưng không hướng dẫn cụ thể về thủ tục. Bởi vậy, có tình trạng, doanh nghiệp 
làm đúng được thủ tục theo yêu cầu của cơ quan chức năng thì có khi đã qua thời gian giải quyết 
khiếu nại.1

Doanh nghiệp Việt Nam dường như không coi mức thuế và quản lý thuế của Việt Nam là 
rào cản chính 

Theo số liệu điều tra doanh nghiệp của WB, tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam coi mức thuế và 
quản lý thuế là rào cản chính là khá thấp so với tỷ lệ doanh nghiệp của các nước khác đánh giá 
về cùng vấn đề này. Chỉ có 4,3% doanh nghiệp Việt Nam trong mẫu khảo sát coi mức thuế là 
rào cản chính và 5,7% coi quản lý thuế là rào cản chính. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với mức 
trung bình của thế giới (lần lượt cho mức thuế và quản lý thuế là 29,5% và 19,2%). 

Bảng 8.4: Tỷ lệ doanh nghiệp xác định mức thuế và quản lý thuế là hạn chế chính

Phần trăm doanh nghiệp 
coi mức thuế là rào cản chính

Phần trăm doanh nghiệp 
coi quản lý thuế là rào cản chính

Tất cả các nước 29,5 19,2

Khu vực Đông Á & 
Thái Bình Dương 19,9 12,6

Nhóm các nước OECD 23,6 11,5

Đông Á 26,4 18,8

Trung Quốc 6,3 3,5

Indonesia 9,1 8,0

Ấn Độ 23,9 12,2

Malaysia 20,8 22,7

Philippines 26,4 20,8

Thái Lan 15,0 9,2

Việt Nam 4,3 5,7
Nguồn: Điều tra doanh nghiệp 2015 (WB).

Ghi chú: Số liệu của Trung Quốc là năm 2012; Ấn Độ là năm 2014; Thái Lan là năm 2016.

Kết luận kiểm định 1: So với các nước trong khu vực và thế giới, mức thuế CIT của Việt 
Nam thuộc loại trung bình nhưng mức phí an sinh xã hội tương đối cao. Hệ thống quản lý thuế 
của Việt Nam gây cản trở tương đối cho doanh nghiệp khi so sánh với các nước trong khu vực. 
Tuy nhiên, ảnh hưởng của mức thuế và hệ thống quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh 
doanh nghiệp chưa thực sự lớn.

b. Kiểm định 2: Thay đổi trong chính sách thuế có thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp và 
tăng trưởng kinh tế hay không? 

Kể từ năm 1995 trở lại đây, Việt Nam đã tiến hành 4 lần điều chính thuế CIT vào các năm 2003, 
2009, 2013 và 2016 lần lượt từ mức 32% xuống mức 28%, 25%, 22% và 20% như hiện nay. 
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Tuy nhiên, việc giảm thuế CIT và đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, cả trong nước và FDI, 
không cho thấy có tương quan chặt chẽ trong thời kỳ này (1995-2015). Nguyên nhân có thể là 
do mức tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 
đặc biệt là khả năng sinh lợi, môi trường kinh doanh và môi trường kinh tế vĩ mô, chứ không 
chỉ dựa vào yếu tố thuế CIT.

Hình 8.5: Mối quan hệ giữa tỷ lệ đầu tư của khu vực ngoài nhà nước trên GDP 
và mức thuế CIT (1995-2016)
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Nguồn: TCTK

Xem xét tốc độ tăng trưởng đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước (cả trong nước và 
FDI) trước và sau khi thuế CIT được giảm từ mức 25% xuống 22% vào năm 2014 (từ 1/1/2014, 
mức CIT của Việt Nam đã giảm từ 25% xuống 22% và giảm xuống 20% cho các doanh nghiệp 
nhỏ (qui mô doanh thu dưới 20 tỷ đồng)), kết quả cho thấy, chính sách này đã làm giảm tỷ lệ 
thuế hữu hiệu đối với doanh nghiệp đồng thời đầu tư của doanh nghiệp cũng gia tăng. Xét về 
tổng thể, một mức giảm thuế danh nghĩa như trên sẽ giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ thuế hữu 
hiệu, tức tỷ lệ đóng thuế và các loại phí bắt buộc trên lợi nhuận trước thuế. Trong thực tế, xét 
toàn bộ nền kinh tế, tỷ lệ thuế hữu hiệu giảm từ 23,4% xuống còn 21,8%. Hiện tượng giảm diễn 
ra trên hầu hết các ngành (ngoại trừ Nông nghiệp, Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội). Việc giảm 
mức thuế hữu hiệu có thể là một nguyên nhân quan trọng giúp làm tăng trưởng vốn đầu tư thực 
hiện từ khu vực kinh tế phi nhà nước, từ 7,1% năm 2013 lên 10,9% vào năm 2014. 

Tuy nhiên, nếu xét về mức tăng đầu tư theo ngành thì kết quả tại một số ngành chính như 
công nghiệp chế biến, bán buôn, bán lẻ, kinh doanh bất động sản, tuy đều có mức tăng trưởng 
đầu tư cao nhưng lại thấp hơn so với mức tăng của năm 2013. Đây là những ngành đều có mức 
thuế hữu hiệu tăng mạnh trong năm 2013 so với năm 2012. Điều này cho thấy ảnh hưởng tức 
thì của thuế đối với hoạt động đầu tư của doanh nghiệp là không rõ ràng.

Bảng 8.5: Tỷ lệ thuế hữu hiệu bình quân theo ngành, 2012-2014 (%)

 2012 2013  2014
Tất cả 21,0 23,4 21,8
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 16,7 13,8 19,2
Khai khoáng 21,3 23,3 20,9
Công nghiệp chế biến, chế tạo 20,3 24,7 22,8
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 
điều hoà không khí 21,6 18,6 17,5
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 21,7 23,1 19,3
Xây dựng 20,9 23,8 22,4
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 2012 2013  2014
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 
động cơ khác 21,8 23,9 22,9
Vận tải, kho bãi 22,3 23,3 21,4
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 22,3 23,5 23,1
Thông tin và truyền thông 18,3 24,0 18,6
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 21,2 22,4 20,3
Hoạt động kinh doanh bất động sản 24,8 35,0 21,3
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 23,2 24,3 22,7
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 32,3 23,3 21,7
Giáo dục và đào tạo 19,7 17,8 15,4
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 17,9 20,0 39,2
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 23,3 25,2 21,3
Hoạt động khác 24,1 24,3 22,8

Nguồn: Tính toán từ số liệu Điều tra doanh nghiệp của TCTK

Chú thích: Tỷ lệ thuế hữu hiệu bình quân theo ngành = tổng giá trị thuế các doanh nghiệp trong 
ngành phải chịu/tổng thu nhập trước thuế của các doanh nghiệp trong ngành có mức lợi nhuận dương

Bảng 8.6: Tỷ lệ tăng trưởng vốn đầu tư thực hiện từ khu vực tư nhân 
(trong nước và FDI) theo giá so sánh năm 2010

2010 2011 2012 2013
Sơ bộ 
2014

Tổng số 15,7% -6,1% 0,8% 7,1% 10,9%

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 15,5% -6,5% -19,5% 11,3% 17,1%

Khai khoáng -6,0% -5,3% -9,0% -9,0% 2,0%

Công nghiệp chế biến, chế tạo 24,8% -2,8% 8,1% 24,2% 12,5%

Xây dựng 62,7% 1,1% -11,9% 2,4% 33,8%

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 
xe máy và xe có động cơ khác 31,1% 0,8% 26,9% 31,4% 13,3%

Vận tải, kho bãi 15,9% -6,1% -0,8% 1,9% 7,5%

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 10,5% 1,0% 28,1% 0,8% 14,1%

Thông tin và truyền thông 35,4% -9,2% -26,4% 27,7% -10,4%

Hoạt động tài chính, ngân hàng 
và bảo hiểm 79,0% 1,9% 4,6% 26,4% -16,3%

Hoạt động kinh doanh bất động sản 15,5% -6,3% 12,7% 47,6% 11,4%

Hoạt động khác 4,9% -12,7% -6,5% -29,3% 10,4%

Nguồn: TCTK, tính toán dựa trên số liệu vê Vốn đầu tư thực hiện của toàn xã hội và 
khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh năm 2010 phân theo ngành kinh tế.
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Kết luận kiểm định 2: việc giảm thuế có tác động khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhiều 
hơn, tuy nhiên, ảnh hưởng không thực sự rõ ràng. Quyết định đầu tư của doanh nghiệp phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác như khả năng sinh lợi, môi trường kinh doanh, kinh tế vĩ mô hơn 
là chỉ mức thuế.

c. Kiểm định 3: Các doanh nghiệp có tìm cách vượt qua rào cản từ chính sách thuế hay không?

Có mối tương quan giữa tỷ lệ doanh nghiệp coi mức thuế và quản lý hành chính thuế là rào 
cản với tỷ lệ doanh nghiệp có hành vi tặng quà cho cán bộ thuế trong những lần gặp.

Số liệu điều tra doanh nghiệp của WB theo ngành cho thấy có tỷ lệ tương quan đáng kể, 
với hệ số tương quan là 0,46 và 0,44, trong mối quan hệ giữa tỷ lệ doanh nghiệp coi mức thuế 
là rào cản chính và coi hệ thống quản lý thuế là rào cản chính với tỷ lệ doanh nghiệp phải tặng 
quà cho cán bộ thuế trong những lần gặp. Tức là những ngành mà tỷ lệ doanh nghiệp thấy rằng 
mức thuế/ hệ thống hành chính thuế là rào cản chính càng cao thì tỷ lệ doanh nghiệp thấy cần 
phải tặng quà cho cán bộ thuế trong những lần gặp càng cao.

Bảng 8.7: Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam xác định mức thuế và quản lý thuế là các rào cản 
chính so với tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng phải tặng quà cho cán bộ thuế (%)

Tỷ lệ DN xác 
định mức thuế 

là rào cản chính

Tỷ lệ DN xác định 
quản lý thuế là 
rào cản chính

Tỷ lệ DN thấy cần 
phải quà cáp khi 
gặp cán bộ thuế

Tất cả các ngành chế biến 6,3 1,7 25,7
Thực phẩm 2,9 0,5 10,3
May mặc 6,8 5,4 22,0
Sản phẩm phi kim loại 0,9 2,2 15,2
Sản phẩm chế biến từ kim loại 2,5 0,1 24,6
Các ngành chế biến khác 8,4 1,7 33,3
Tất cả các ngành dịch vụ 3,5 7,4 24,7
Bán lẻ 2,0 14,2 31,5
Các ngành dịch vụ khác 3,7 6,7 23,9

Nguồn: Điều tra Doanh nghiệp 2015 (WB)

Quản lý thuế phiền phức, không hiệu quả khiến cho nhiều doanh nghiệp có xu hướng 
trốn thuế.

Không có số liệu doanh nghiệp trốn thuế theo ngành hoặc địa phương để kiểm nghiệm. 
Tuy nhiên có khá nhiều thông tin phi chính thức cũng như trên phương tiện thông tin đại chúng 
về hiện tượng trốn thuế của các doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực FDI. Điều này thể hiện qua 
việc nhiều doanh nghiệp FDI liên tục khai báo lỗ trong khi tiếp tục mở rộng hoạt động kinh 
doanh. Nhưng kể từ năm 2013, khi Luật Quản lý thuế mới có hiệu lực, việc chống thất thu thuế 
được các cơ quan thuế đẩy mạnh. Tổng cục Thuế tập trung thanh tra và kiểm tra thuế tại một 
loạt các doanh nghiệp lớn. Theo báo cáo của Thanh tra Tổng cục Thuế năm 2013, kết quả thanh 
tra, kiểm tra tại 2.110 doanh nghiệp đã truy thu, truy hoàn, phạt hơn 988 tỉ đồng, giảm khấu trừ 
136,95 tỉ đồng. Đặc biệt thanh tra thuế đã buộc doanh nghiệp phải giảm lỗ lên tới hơn 4.192 tỉ 
đồng. Theo đánh giá của thanh tra, số tiền truy thu chủ yếu tập trung ở khu vực doanh nghiệp 
FDI (chiếm 40% tổng số thu), tỷ lệ số thu bình quân trên 1 doanh nghiệp là 1,73 tỉ đồng.2
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Bảng 8.8: Kết quả thanh tra doanh nghiệp FDI năm 2013 tại một số tỉnh/thành

Tỉnh/TP
Tổng số DN 

thực hiện 
thanh tra

Số DN có vi 
phạm

Tổng số truy 
thu, phạt, truy 
hoàn (tỉ đồng)

Giảm lỗ 
(tỉ đồng)

Hà Nội 332 326 498 1595
TP. Hồ Chí Minh 193 164 173 870
Quảng Trị 27 27 2,3 1,2
Thái Nguyên 20 20 3,1 24,3
Tây Ninh 18 18 5,3 63
Hòa Bình 16 16 3.6 46
Bến Tre 17 15 1.5 21
Hải Phòng 50 12 28,8 169
Ninh Bình 10 8 1,2 119
Nam Định 6 5 1,6 8,2

Nguồn: Báo cáo của Thanh tra Tổng cục Thuế năm 2013

Kết luận kiểm định 3: Có vẻ như mức thuế cao và hệ thống quản lý thuế cồng kềnh và kém 
hiệu quả tại Việt Nam khiến cho doanh nghiệp có xu hướng tìm cách né tránh các rào cản này 
thông qua việc hối lộ với các cán bộ thuế và thực hiện các hành vi trốn thuế.

d. Kiểm định 4: Các doanh nghiệp ít chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế sẽ phát triển tốt 
hơn không?

Để kiểm nghiệm giả thuyết này, nhóm nghiên cứu xem xét mối tương quan giữa tỷ lệ thuế 
hữu hiệu bình quân mà các doanh nghiệp trong ngành phải nộp với mức tăng trưởng đầu tư 
trong khu vực phi nhà nước trong cùng ngành. Kết quả phân tích cho thấy, tương quan giữa mức 
thuế phải nộp và đầu tư của doanh nghiệp ngoài nhà nước là không rõ ràng: mối tương quan 
giữa hai tỷ lệ thuế hữu hiệu và đầu tư (trễ 1 năm) là -0,04, gần như không đáng kể. 

Hình 8.6: Mối tương quan giữa tỷ lệ thuế hữu hiệu và tỷ lệ tăng trưởng đầu tư 
của khu vực phi nhà nước (2012-2014)
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Nguồn: Tính toán từ điều tra doanh nghiệp và niên giám thống kê của TCTK
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8.1.3. Kết luận và hàm ý chính sách

Trong bốn kiểm định để chẩn đoán ảnh hưởng của chính sách thuế đối với đầu tư và tăng trưởng 
của doanh nghiệp, kết quả phân tích cho thấy ảnh hưởng của chính sách thuế đối với hoạt động 
đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam không thực sự nghiêm trọng. Tỷ lệ doanh nghiệp 
Việt Nam coi mức thuế là cản trở nghiêm trọng thấp hơn rất nhiều so với của các nước trong 
khu vực. Các kiểm nghiệm về ảnh hưởng sự thay đổi mức thuế doanh nghiệp với đầu tư của 
doanh nghiệp theo ngành hoặc xem xét mối tương quan giữa tỷ lệ thuế hữu hiệu bình quân mà 
các doanh nghiệp trong ngành phải nộp với mức tăng trưởng đầu tư trong khu vực phi nhà nước 
trong cùng ngành đều cho thấy mức thuế không phải là điểm nghẽn. 

Ảnh hưởng của việc tăng/giảm nguồn thu từ thuế đối với tăng trưởng kinh tế cũng không 
thực sự rõ ràng. Điều này cũng tương tự như ở nhiều quốc gia khác theo một số nghiên cứu gần 
đây. Ảnh hưởng của việc tăng/giảm thuế đối tới tăng trưởng cần phải xem xét đến cả cách thức 
sử dụng nguồn thu từ thuế của Nhà nước có hiệu quả hay không, điều mà nhóm nghiên cứu 
không xem xét ở đây. Nếu Nhà nước sử dụng nguồn thu từ thuế hiệu quả thì việc tăng thuế có 
thể mang lại hiệu ứng tích cực cho đầu tư tư nhân và ngược lại.

Mặc dù vậy, hệ thống hành chính thuế đang là một rào cản đối với hoạt động đầu tư và kinh 
doanh của doanh nghiệp. Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam cho rằng hệ thống hành chính 
thuế là rào cản chính thấp hơn so với tỷ lệ tại các quốc gia khác nhưng kiểm nghiệm về hành 
vi của doanh nghiệp trong việc né tránh rào cản này lại xác nhận rằng đây thực sự là một rào 
cản. Có mối tương quan giữa tỷ lệ doanh nghiệp coi mức thuế là rào cản chính với tỷ lệ doanh 
nghiệp phải tặng quà cho cán bộ thuế trong những lần gặp. Vì vậy, cải cách hệ thống quản lý 
thuế là nội dung cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Hàm ý chính sách

Từ các kết quả phân tích trên, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị sau:

•	 Việt Nam nên cân nhắc giảm mức đóng góp của doanh nghiệp cho các khoản an sinh xã 
hội của người lao động xuống mức ngang bằng với các nước trong khu vực.

•	 Thuế PIT của Việt Nam hiện nay cao hơn hẳn so với các quốc gia khác. Chính phủ nên 
cân nhắc giảm mức thuế cao nhất từ 35% xuống 30% và nâng mức thu nhập phải chịu 
thuế cao nhất từ 80 triệu đồng/tháng hiện nay lên khoảng 200 triệu đồng/tháng.

•	 Cần tiếp tục cải cách các quy định chính sách, pháp luật thuế theo hướng minh bạch, 
rõ ràng và dễ thực hiện. Chính sách, pháp luật thuế cần ổn định và có tính dự đoán cao.

•	 Việc thanh toán tiền hoàn thuế (thuế VAT) cho doanh nghiệp cần được tiến hành nhanh 
chóng để trả lại vốn cho doanh nghiệp hoạt động.

•	 Cơ quan thuế cần rút ngắn thời gian và giảm tần suất thanh kiểm tra, tránh làm ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

8.2. Chính sách lao động

8.2.1. Bối cảnh

Việt Nam vẫn được biết đến như một nền kinh tế với lực lượng lao động dồi dào và giá rẻ. Tuy 
nhiên những năm gần đây đã có những quan ngại về chi phí lao động ngày càng tăng. Mức 
lương tối thiểu đã tăng rất nhanh từ năm 2010 (xem bảng A1 - Phụ lục). Mức đóng BHXH (bao 
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gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế) cũng tăng lên theo quy định của 
Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Bên cạnh đó, từ năm 2013 khi Luật Công đoàn 2012 có hiệu lực, 
doanh nghiệp phải trả phí công đoàn ở mức 2% tổng quỹ lương cho Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam. Chính sách này đã làm tăng thêm tổng chi phí lao động cho các doanh nghiệp. Việt 
Nam có thể đánh mất lợi thế về lao động khi vẫn chưa kịp tích lũy thêm vốn nhân lực. Nhiều 
doanh nghiệp đã không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động với mức lương thấp 
để giảm chi phí liên quan đến lao động.

Tuy nhiên, phần lớn người lao động ở Việt Nam hiện đang làm việc trong ngành nông 
nghiệp. Theo TCTK3, nông nghiệp chiếm 46,3% việc làm với năng suất lao động rất thấp. Vì 
thế, lực lượng lao động giá rẻ kỹ năng thấp ở Việt Nam còn rất lớn. Dòng vốn FDI vào Việt Nam 
trong những năm gần đây tăng mạnh và việc làm trong khu vực FDI cũng tăng trưởng nhanh 
để tận dụng lực lượng lao động dồi dào, giá rẻ này. Việc làm chính thức ở khu vực ngoài nhà 
nước đã tăng trung bình 2,4% một năm trong giai đoạn 2005-2014, và việc làm ở khu vực FDI 
tăng đến 7,5% một năm trong cùng giai đoạn. Tỷ trọng lao động được trả lương trong tổng số 
việc làm đã tăng liên tục.4 Tỷ lệ thất nghiệp ở tuổi thành niên và tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị 
đã giảm trong Quý I năm 2016. Đây là dấu hiệu về tăng đầu tư tư nhân và/hoặc chính thức hóa 
hoạt động kinh doanh. Nhìn chung, chính sách lao động của Việt Nam được thiết kế theo hướng 
thông thoáng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Theo kết quả điều tra doanh nghiệp của 
WB5, chỉ một tỷ lệ nhỏ doanh nghiệp Việt Nam cho rằng quy định về lao động ở Việt Nam là 
rào cản. Tỷ lệ này nhỏ hơn so với nhiều nước trong khu vực. Mặc dù vậy, quy định về bảo vệ 
việc làm đang được sửa đổi theo hướng ngày càng chặt hơn, tính linh hoạt của thị trường lao 
động ngày càng giảm. Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012 và Luật Công đoàn năm 2012 đã 
xác lập hệ thống luật pháp bảo vệ việc làm (EPL) nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Thêm nhiều 
giới hạn được ban hành đối với hoạt động thuê lại và thuê ngoài đối với lao động thời vụ so 
với trước. Hiện tại ở Đông Á, Việt Nam chỉ sau Indonesia về mức độ nghiêm ngặt đối với bảo 
vệ việc làm. Luật pháp bảo vệ việc làm ở Việt Nam thậm chí còn nghiêm ngặt hơn nhiều nước 
châu Âu có hệ thống phúc lợi nhà nước như Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển.6 Tuy nhiên, trên thực tế 
việc sa thải nhân công có vẻ không có nhiều khó khăn vì trong những năm qua số lượng người 
khai báo thất nghiệp là khá lớn.7 

Bên cạnh đó, chi phí lao động luật định ở Việt Nam đang tăng nhanh. Lương tối thiểu ở 
Việt Nam đã tăng rất nhanh từ năm 2012 và tốc độ tăng đã vượt quá mức tăng năng suất.8 Tỷ 
lệ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2012-2016 đạt từ 21,65% cho khu vực I tới 25,29% 
cho khu vực IV (Phụ lục A1). Tuy nhiên, quy định về mức lương tối thiểu không được tuân thủ 
tốt, đặc biệt là ở khu vực không chính thức. Ngay cả các doanh nghiệp FDI và DNNN cũng trả 
lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu dù có hay không có hợp đồng lao động. 
Nghiên cứu của ILO (2016)9 với số liệu năm 2013 cho thấy 6,6% doanh nghiệp Việt Nam trong 
ngành dệt may trả lương dưới mức tối thiểu. Đặc biệt, khảo sát của ILO cho thấy cũng có tình 
trạng trả lương dưới mức lương tối thiểu ở DNNN hoặc HTX. Bên cạnh đó, quy định về phí 
công đoàn và việc mở rộng cơ sở tính BHXH, bao gồm tất cả các loại tiền phúc lợi lao động, 
đang làm cho chi phí lao động tăng nhanh.

8.2.2. Kiểm định

a. Kiểm định 1: Giá kinh tế của chính sách lao động có cao không?

Như đã nêu ở trên, chỉ một tỷ lệ nhỏ doanh nghiệp Việt Nam cho rằng thể chế về lao động nói 
chung là rào cản đối với doanh nghiệp. Theo khảo sát doanh nghiệp của WB mới nhất, chỉ 
3,15% doanh nghiệp Việt Nam cho rằng thể chế về lao động là cản trở lớn hoặc nghiêm trọng 
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đối với doanh nghiệp. Tỷ lệ này chỉ cao hơn tỷ lệ của Trung Quốc (năm 2012) và thấp hơn nhiều 
so với một số nước trong khu vực, ví dụ như Malaysia, Ấn Độ và Indonesia. Như vậy, có thể 
nói rằng giá kinh tế của thể chế lao động ở Việt Nam là thấp. 

Hình 8.7: Tỷ lệ doanh nghiệp coi thể chế lao động là cản trở lớn hoặc nghiêm trọng
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Nguồn: Điều tra Doanh nghiệp (WB)

b. Kiểm định 2: Thay đổi chính sách lao động có thể giúp DNTN phát triển tốt hơn không?

Để kiểm tra giả thuyết này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng cả số liệu thế giới và số liệu trong 
nước. Hình 8.8 cho thấy quan hệ giữa mức độ linh hoạt của thị trường lao động và GDP đầu 
người có xu hướng tương quan dương nhưng không rõ ràng. Việt Nam có mức độ linh hoạt thị 
trường lao động thấp hơn một chút so với mức trung bình của các nền kinh tế có cùng mức thu 
nhập đầu người.

Hình 8.8: Độ linh hoạt của thị trường lao động và GDP đầu người
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Nguồn: Số liệu WB 2016

Một thước đo khác của thể chế lao động là chi phí lao động, hay còn gọi là thuế lao động, 
tính trên lợi nhuận doanh nghiệp. Trên bình diện thế giới, mức đóng BHXH của chủ sử dụng 
lao động, hay còn gọi là thuế lao động, có vẻ như không có tương quan gì với đầu tư và tăng 
trưởng. Hình 8.9 cho thấy biến động mức thuế lao động tính trên lợi nhuận của doanh nghiệp 
có khả năng giải thích rất ít tốc độ tăng đầu tư hoặc tốc độ tăng GDP của các nước. So với các 
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nước khác có cùng mức độ chi phí lao động, Việt Nam có vẻ đạt được tốc độ tăng trưởng đầu 
tư và GDP cao hơn.

Hình 8.9: Thuế lao động, đầu tư và GDP
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Nguồn: Số liệu WB 2016

Ghi chú: Đầu tư là hình thành vốn cố định gộp

Ở cấp độ doanh nghiệp, sử dụng dữ liệu Điều tra doanh nghiệp của WB của Việt Nam giai 
đoạn 2009-2015, ta thấy tăng trưởng việc làm không liên quan đến tăng chi phí lao động đối với 
toàn bộ mẫu. Hệ số tương quan giữa tốc độ tăng lao động trong doanh nghiệp và tốc độ tăng chi 
phí lao động trung bình trong giai đoạn 2008-2014 là -0,05 và không có ý nghĩa thống kê (xem 
Phụ lục). Như vậy, chúng ta không có bằng chứng để kết luận rằng khi thay đổi thể chế lao động 
tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ thay đổi theo. 

c. Kiểm định 3: Doanh nghiệp có tìm cách vượt qua các quy định lao động hay không?

Thông thường ở các nước đang phát triển như Việt Nam, cách trốn tránh các chi phí liên quan 
đến thể chế lao động là không ký hợp đồng với người lao động. Không có đủ số liệu để khẳng 
định điều này một cách có hệ thống mặc dù có nhiều thông tin trên báo chí và một số doanh 
nghiệp có phản ánh hiện tượng này. Hiện nay, khảo sát PCI là cuộc khảo sát duy nhất có câu 
hỏi về việc doanh nghiệp có ký hợp đồng chính thức với người lao động hay không.10 Khảo sát 
PCI cho thấy trung bình doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng chính thức cho 80% lực lượng lao động 
(năm 2013). Đây rõ ràng là một biện pháp cắt giảm chi phí nhưng cắt giảm chi phí là việc doanh 
nghiệp luôn luôn làm, ngay cả trong trường hợp chi phí lao động không tăng. Mặt khác, kết 
quả đo lường chi phí lao động trung bình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy 
chi phí lao động trung bình tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng lương tối thiểu. Trong Quý 1 
năm 2016, tăng trưởng thu nhập bình quân của người lao động chỉ ở mức 3,8% một năm (7,6% 
ở khu vực thành thị) trong khi mức lương tối thiểu tăng tới hơn 10% trong bốn khu vực (Bảng 
A1 trong Phụ lục).

d. Kiểm định 4: Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có tăng trưởng chậm hơn doanh 
nghiệp dùng ít lao động không?

Sử dụng cùng bộ dữ liệu Điều tra doanh nghiệp của WB11 của Việt Nam giai đoạn 2009-2015, 
ta thấy tăng trưởng việc làm không liên quan đến tăng chi phí lao động đối với toàn bộ mẫu. 
Hệ số tương quan giữa tốc độ tăng lao động trong doanh nghiệp và tốc độ tăng chi phí lao động 
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trung bình trong giai đoạn 2008-2014 là -0,05 và không có ý nghĩa thống kê (xem Phụ lục). 
Điều này cũng đúng khi sử dụng mẫu con là các doanh nghiệp với tỷ trọng người lao động có 
chuyên môn (skilled workers) ít hơn 50% hoặc các doanh nghiệp có chi phí lao động cao hơn 
50% tổng chi phí sản xuất. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy kết quả cũng không khả quan hơn 
khi biến động tốc độ tăng chi phí lao động trung bình giải thích rất ít biến động tốc độ tăng lao 
động trong doanh nghiệp và hệ số biến tăng chi phí lao động trung bình không có ý nghĩa thống 
kê. Như vậy, không có bằng chứng để khẳng định doanh nghiệp dùng nhiều lao động hơn có bị 
ảnh hưởng xấu bởi thể chế lao động hơn các doanh nghiệp dùng ít lao động. 

8.2.3. Kết luận và hàm ý chính sách

Các tính toán định lượng cho các kiểm định trên đây là dựa trên các số liệu của năm 2016 trở 
về trước đã cho thấy thể chế lao động nói chung và chi phí lao động nói riêng chưa phải là điểm 
nghẽn đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, chi phí lao động sẽ tăng trong vài năm 
tới và có tiềm năng trở thành điểm nghẽn cho sự tăng trưởng kinh tế bởi các nguyên nhân sau: 
Thứ nhất, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, từ năm 2018, chi phí đóng BHXH sẽ tăng 
lên do doanh nghiệp phải đóng BHXH trên tất cả các khoản mà họ chi trả cho lao động. Mức 
tăng này tạo ra chi phí sản xuất tăng đột biến đối với nhiều doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mức độ 
bảo vệ việc làm của Việt Nam có xu hướng ngày càng chặt hơn, làm giảm tính linh hoạt của thị 
trường. Trong khi đó, với kỹ năng hạn chế, lao động Việt Nam chủ yếu làm các công việc giản 
đơn, giá trị gia tăng thấp. Sẽ xuất hiện thời điểm khi chi phí lao động cao đến mức doanh nghiệp 
không còn thu được lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư vào các ngành chế tạo dùng nhiều lao động ở 
Việt Nam. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong dài hạn 
mặc dù hiện nay tăng trưởng kinh tế vẫn đạt tốc độ khá. Thứ hai, một số nước đang cạnh tranh 
với Việt Nam trong việc thu hút FDI vào các ngành chế tạo dùng nhiều nhân công, ví dụ như dệt 
may. Các nước này lại được ưu đãi thuế quan ở các thị trường lớn như Mỹ và EU. Bangladesh, 
Cam-pu-chia, Pakistan là những ví dụ điển hình. 

Hàm ý chính sách

Để thể chế về lao động không trở thành điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế, duy trì khả năng cạnh 
tranh của nền kinh tế, chúng tôi khuyến nghị một số chính sách như sau:  

Gắn tốc độ tăng lương tối thiểu với tốc độ tăng năng suất lao động và cho phép tự do 
thương lượng ở từng doanh nghiệp trên cơ sở tốc độ tăng năng suất lao động: Gắn tốc độ 
tăng lương với tốc độ tăng năng suất sẽ giúp đảm bảo mức lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư, 
giảm tốc độ tăng chi phí sản xuất và giúp doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh. Thị trường lao 
động sẽ tự điều chỉnh trong môi trường tự do cạnh tranh và người chủ sử dụng lao động sẽ trả 
mức lương tương xứng với đóng góp của lao động trong điều kiện phát triển kinh tế chung. 
Thực tế là lương trung bình tăng chậm, không nhanh như lương tối thiểu, và phản ánh quan hệ 
cung-cầu lao động thực tế.

Bỏ phí công đoàn (2% tổng quỹ lương): Bỏ phí công đoàn sẽ giúp giảm chi phí cho 
doanh nghiệp, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế như một địa điểm đầu tư quốc tế, qua 
đó tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho nhiều người. Việc duy trì phí công đoàn gây ra cảm nhận 
bất lợi về sự công bằng về cơ hội việc làm và phúc lợi lao động, nhất là trong con mắt của nhà 
đầu tư nước ngoài. Điều này làm giảm cơ hội có việc làm chính thức của những người đang 
làm trong khu vực phi chính thức hoặc sắp tham gia thị trường lao động. Phúc lợi lao động, nếu 
có, nên trao trực tiếp cho người lao động thay vì trao cho tổ chức công đoàn vì làm như vậy sẽ 
khiến người lao động hưởng lợi nhiều hơn và có động lực làm việc tốt hơn.
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Nâng cao kỹ năng lao động: Để có tăng trưởng bền vững dài hạn, Việt Nam cần nâng cao 
trình độ lao động, đặc biệt là trình độ quản lý thật nhanh để việc mất lợi thế chi phí lao động 
rẻ có thể được bù đắp bằng tăng vốn con người và tăng năng suất. Nâng cao kỹ năng lao động, 
khả năng làm các công việc phức tạp và giá trị gia tăng cao là điều kiện cần thiết để duy trì tăng 
trưởng lâu dài và vượt qua bẫy thu nhập trung bình. 

8.3. Cấp phép kinh doanh

8.3.1. Bối cảnh

Kể từ năm 2004, số lượng giấy phép kinh doanh ở Việt Nam gia tăng rất nhanh. Theo thống kê 
của Ban soạn thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), nếu như vào năm 2004 số lượng giấy phép chỉ 
là 298 thì tính đến cuối năm 2014, trên cả nước có khoảng gần 400 ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện thuộc phạm vi quản lý của 16 Bộ, ngành và được quy định tại 391 văn bản, bao gồm: 
56 Luật, 08 Pháp lệnh, 115 Nghị định, 08 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 176 Thông 
tư, 26 Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 2 văn bản của Bộ. Trong số 
các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, có 110 ngành nghề yêu cầu phải có giấy phép kinh 
doanh với 170 loại giấy phép kinh doanh, 83 ngành, nghề yêu cầu phải có Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh với 62 loại Giấy chứng nhận, 44 ngành cần chứng chỉ hành nghề với 
52 loại chứng chỉ hành nghề, 11 ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định với 11 loại xác nhận vốn 
pháp định, 345 ngành yêu cầu phải có chấp thuận của CQNN có thẩm quyền.

Trong hai năm gần đây, Chính phủ đã đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế theo hướng phục 
vụ doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi chính thức có hiệu lực từ tháng 
7/2015 đánh dấu một bước chuyển lớn về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Đây là lần đầu 
tiên luật pháp Việt Nam quy định doanh nghiệp được kinh doanh bất cứ ngành nghề gì mà pháp 
luật không cấm. Một số thay đổi quan trọng về các quy định gia nhập thị trường đã được thay 
đổi kể từ khi hai luật này được ban hành. Tiêu biểu nhất trong số đó là:

•	 Giấy chứng nhận doanh nghiệp không còn ghi tên ngành, nghề đăng ký doanh nghiệp.

•	 Hồ sơ đăng ký: đã loại bỏ các tài liệu có tính chất chứng minh doanh nghiệp đáp ứng 
đủ điều kiện đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại thời điểm đăng ký 
doanh nghiệp.

•	 Thời gian: rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết từ 07 ngày làm việc xuống còn 03 ngày 
làm việc.

•	 Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng và mẫu dấu. Và không phải thực hiện thủ 
tục xin cấp dấu, thay vào đó chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu cho cơ quan 
đăng ký kinh doanh.

•	 Xây dựng hệ thống đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

Cùng với sự ban hành hai luật sửa đổi này là một loạt các nghị quyết của Chính phủ về cải 
thiện môi trường kinh doanh. Đáng kể nhất phải kể đến ba Nghị quyết 19 ban hành trong các 
năm 2014, 2015 và 2016 về cải thiện môi trường kinh doanh và Nghị quyết 35/NQ-CP ban hành 
đầu năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Các thay đổi này ít nhiều tác 
động đến hành vi đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp.
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8.3.2. Kiểm định

a. Kiểm định 1: Giá kinh tế của giấy phép kinh doanh có cao không?

Kiểm định này được thực hiện thông qua việc so sánh chỉ số gia nhập thị  trường của Việt Nam 
so với các quốc gia khác. Mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng xét riêng về chỉ số gia nhập thị 
trường thì Việt Nam vẫn có thứ hạng thấp, thậm chí còn thấp hơn so với trước đây. Điều này 
cho thấy ở các quốc gia khác, cải cách các thủ tục gia nhập thị trường còn nhanh hơn Việt Nam.

Bảng 8.9: Các chỉ số về gia nhập thị trường của Việt Nam

Chỉ số
Năm 
2011

Năm 
2012

Năm 
2013

2015 2016

Số thủ tục 9 10 10 10 9
Số ngày 44 34 34 20 24
Chi phí (% thu nhập) 10,6 8,7 7,7 4,9 4,6
Xếp hạng về gia nhập thị trường (thứ 
hạng/tổng số được xếp hạng)

103/183 108/185 109/198 119/189 121/190

Xếp hạng chung về môi trường kinh 
doanh (thứ hạng/tổng số được xếp hạng)

98/183 99/185 99/198 90/189 82/190

Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB)

TTHC về gia nhập thị trường của Việt Nam còn nhiều phiền hà (số ngày nhận giấy phép hoạt 
động, giấy phép xây dựng, giấy phép nhập khẩu) so với một số nước trong khu vực như Thái Lan, 
Malaysia, Indonesia, tuy nhiên tốt hơn trung bình các nước trong khu vực Đông Á - Thái Bình 
Dương. Điều này được phản ánh một phần thông qua số liệu Điều tra doanh nghiệp của WB.

Bảng 8.10: Một số chỉ số về cấp phép và giấy phép ở một số nước năm 2015

Số ngày để được cấp 
giấy phép hoạt động

Số ngày để được cấp 
giấy phép xây dựng

Số ngày để được cấp 
giấy phép nhập khẩu

Tất cả các nước 30,0 70,8 18,2
Khu vực Đông Á & 
Thái Bình Dương 18,5 28,8 20,3
Nhóm các nước thu 
nhập cao: OECD 49,9 137,1 18,7
Đông Á 14,8 55,1 15,5
Trung Quốc 27,5 29,7 26,3
Indonesia 6,0 6,2 3,7
Ấn Độ 17,8 30,6 15,9
Malaysia 3,6 10,8 5,2
Philippines 17,8 27,3 36,6
Thái Lan 2,5 29,3 2,5
Việt Nam 11,4 21,6 16,7

Nguồn: Điều tra doanh nghiệp 2015 (WB).

Ghi chú: Số liệu của Trung Quốc là năm 2012; Ấn Độ năm 2014; Thái Lan năm 2016.
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Nghiên cứu cũng cho thấy rằng so với trung bình các nước trên thế giới, Đông Á - Thái 
Bình Dương, và các nước trong khu vực, thì tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam coi giấy phép kinh 
doanh là rào cản chính tương đối thấp, thậm chí thấp hơn cả các nước OECD.

Bảng 8.11: Tỷ lệ doanh nghiệp coi việc cấp giấy phép kinh doanh là rào cản chính

Tỷ lệ DN coi giấy phép kinh doanh là rào cản chính (%)
Tất cả các nước 12,5
Khu vực Đông Á & Thái Bình Dương 10,9
Nhóm các nước thu nhập cao: OECD 4,9
Đông Á 15,9
Trung Quốc  1,5
Indonesia 6,6
Ấn Độ 11,5
Malaysia 14,6
Philippines 12,6
Thái Lan 0,9
Việt Nam 2,4

Nguồn: Điều tra doanh nghiệp 2015 (WB)

Ghi chú: Số liệu của Trung Quốc là năm 2012; Ấn Độ năm 2014; Thái Lan năm 2016.

Kết luận kiểm định 1: So với các quốc gia khác, các điều kiện gia nhập thị trường của Việt 
Nam hiện nay vẫn còn khó khăn và là rào cản với sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
giấy phép kinh doanh hiện nay không phải là điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế. 

b. Kiểm định 2: Thay đổi trong các quy định cấp giấy phép kinh doanh tác động tích cực 
đến đầu tư và tăng trưởng kinh tế?

Sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, số doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2016 đã tăng nhanh hơn so với các năm trước. Năm 
2016, có 110.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng vốn 
đăng ký 630.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước. Đây là con số lớn nhất từ trước tới nay.

Mức tăng đột biến về số doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 nếu được duy trì trong 
những năm tiếp theo thì có thể so sánh những cải cách của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 
mới tương đương với việc ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2000. Trong suốt giai đoạn 1991-
1999, Việt Nam chỉ có khoảng 40 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thì giai đoạn 2000-2005, 
sau khi Luật Doanh nghiệp ra đời, số doanh nghiệp thành lập mới đạt tới con số 157,9 nghìn. 
Việc giải phóng quyền tự do kinh doanh theo tinh thần của hai Luật trên đã giúp thúc đẩy tinh 
thần khởi nghiệp và tạo ra một làn sóng gia nhập thị trường mới trong cộng đồng doanh nghiệp, 
thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế. 

Tại những ngành nghề mà giấy phép kinh doanh bị bãi bỏ, không chỉ số doanh nghiệp 
thành lập tăng lên mà còn phát triển nhanh hơn

Vì từ năm 2003 đến 2015, số lượng giấy phép kinh doanh tại các ngành nghề về cơ bản được giữ 
nguyên (thậm chí tăng thêm) nên rất khó tìm kiếm các bằng chứng để đánh giá về ảnh hưởng 
tích cực của việc bãi bỏ giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề liên quan trong thời gian gần 
đây. Để nhìn thấy được ảnh hưởng của việc bãi bỏ giấy phép kinh doanh hoặc điều kiện kinh 
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doanh đối với sự phát triển của một ngành nghề nào đó, nhóm nghiên cứu chỉ xem xét một 
trường hợp điển hình về việc bãi bỏ giấy phép thành lập cơ sở sản xuất phim bằng điều kiện 
kinh doanh không cần giấy phép vào năm 2002 bởi Nghị định số 59/2002/NĐ-CP về việc bãi 
bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác. 

Trước thời điểm này, cả Việt Nam chỉ có một vài hãng phim nhà nước nổi tiếng như Hãng 
phim truyện Việt Nam, Hãng phim Giải phóng… Một số phim được tư nhân đầu tư góp vốn như 
“Phạm Công - Cúc Hoa”, “Thăng Long đệ nhất kiếm” của gia đình nghệ sĩ Lý Huỳnh nhưng 
vẫn phải núp bóng các hãng phim nhà nước. Hệ quả là trong giai đoạn này có hàng chục hãng 
phim nhà nước ra đời chỉ với mục đích bán giấy phép cho tư nhân làm phim. Sau khi giấy phép 
thành lập cơ sở sản xuất phim được bãi bỏ, một loạt hãng phim tư nhân đã được thành lập như  
hãng phim Thiên Ngân, Phước Sang, Chợ Lớn …12 Kể từ năm 2005, thị trường phim Việt Nam 
bắt đầu trở nên sôi động với nhiều bộ phim phần lớn do các hãng tư nhân thực hiện.

Kết luận kiểm định 2: những thay đổi về điều kiện/ giấy phép kinh doanh theo hướng 
thông thoáng hơn không những giúp cho số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mà còn 
giúp cho các ngành nghề được cởi trói phát triển nhanh hơn.

c. Kiểm định 3: Doanh nghiệp có tìm cách vượt qua các quy định cấp phép kinh 
doanh không?

Để kiểm định giả thuyết này, nhóm nghiên cứu so sánh tương quan về câu trả lời của doanh 
nghiệp xác định đồng thời việc cấp giấy phép kinh doanh là rào cản chính và tham nhũng là rào 
cản chính. Tuy nhiên, số liệu điều tra doanh nghiệp của WB theo ngành không xác nhận mối 
quan hệ này. Mối quan hệ giữa % doanh nghiệp coi cấp phép và giấy phép là trở ngại chính và 
% doanh nghiệp dự đoán phải đưa quà cho công chức để “làm được việc” cũng như trong các 
hoạt động cụ thể (giấy phép hoạt động, giấy phép nhập khẩu và giấy phép xây dựng) theo ngành 
nghề đều là các mối quan hệ nghịch. 

Hình 8.10: Cảm nhận của doanh nghiệp về cấp phép và hành vi hối lộ theo một số ngành
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Nguồn: Điều tra doanh nghiệp 2015 (WB)
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Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông lại phản ánh nhiều trường hợp doanh nghiệp có 
xu hướng tìm cách lách giấy phép kinh doanh qua nhiều biện pháp khác nhau. Xuất khẩu gạo 
là một ví dụ. Theo Nghị định số 109/NĐ-CP năm 2010 về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 
thì cả nước chỉ có 150 doanh nghiệp được phép xuất khẩu khi đáp ứng đủ một loạt các điều 
kiện về kho chứa và nhà máy xay sát. Để xuất khẩu được gạo, một số doanh nghiệp, chẳng hạn 
DNTN Cỏ May ở Đồng Tháp, đã phải “lách” bằng cách trước hết uỷ thác xuất khẩu cho một 
công ty đủ điều kiện xuất khẩu và thành lập Công ty nhập khẩu Cỏ May ở Singapore để nhập 
chính gạo của Cỏ May qua đơn vị được ủy thác. Rồi từ công ty “con” tại Singapore, các sản 
phẩm gạo của Cỏ May được chuyển vào các kênh bán lẻ tại nước này.13 Còn theo một phóng 
sự khác của Vietnamnet năm 2011 về xin giấy phép khai thác mỏ, các chủ mỏ đá xây dựng ở 
Nghệ An thường phải bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng để được cấp phép mặc dù theo hoá đơn chứng từ 
thì chỉ khoảng 100 triệu đồng.14

Một tham khảo khác về tình trạng lách giấy phép kinh doanh là tình trạng rao mua bán giấy 
phép kinh doanh trên mạng. Tra cứu cụm từ “mua/bán/chạy/làm giả giấy phép kinh doanh” trên 
google sẽ hiện lên hàng nghìn kết quả về rao vặt nhu cầu mua bán hay “chạy chọt” các loại 
giấy phép kinh doanh từ karaoke, dịch vụ internet, kinh doanh ga, vận tải… Tất nhiên những 
bằng chứng như vậy có thể chỉ cho thấy ở đâu có giấy phép là ở đấy có hiện tượng lách luật chứ 
không phản ánh được liệu giấy phép kinh doanh có thực sự cần thiết hay không và có thực sự 
cản trở sự phát triển của một lĩnh vực nào đó hay không.

Kết luận kiểm định 3: mặc dù có nhiều bằng chứng qua các kênh đại chúng về hiện tượng 
“lách”/”chạy chọt” giấy phép kinh doanh nhưng điều này chưa đủ để chứng tỏ rằng những 
ngành có nhiều điều kiện kinh doanh sẽ khiến cho người ta phải tìm cách lách nhiều hơn. 

d. Kiểm định 4: Doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn ở các địa phương có chỉ số về cấp giấy 
phép tốt hơn?

Để kiểm nghiệm giả thuyết này, nhóm nghiên cứu sử dụng số liệu điểm số gia nhập thị trường 
theo của khảo sát PCI trong giai đoạn 2012-2015 và số liệu về thay đổi tài sản cố định bình quân 
của doanh nghiệp của các tỉnh trong Bộ điều tra doanh nghiệp của TCTK trong cùng giai đoạn. 

Nếu lấy số liệu tài sản cố định bình quân của doanh nghiệp và số liệu về điểm số gia nhập 
thị trường trong cùng một năm thì hai chỉ số này có mối quan hệ thuận chiều với nhau (Hình 
8.11a), với hệ số tương quan là 0,19. Điều này xác nhận giả thuyết trên. Tuy nhiên nếu lấy số 
liệu tài sản cố định bình quân của doanh nghiệp trễ một năm so với số liệu về điểm số gia nhập 
thị trường thì kết quả cho thấy hai chỉ số này có mối tương quan nghịch với nhau (Hình 8.11b). 
Điều này trái với kỳ vọng của giả thuyết trên. Kết hợp cả hai so sánh này chúng ta có thể nói 
rằng mối quan hệ này không thực sự chặt chẽ.

Cũng cần lưu ý rằng kết quả phân tích này có thể không thực sự chính xác vì các doanh 
nghiệp trong mẫu điều tra khác nhau theo từng năm.
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Hình 8.11: Mối tương quan giữa chỉ số gia nhập thị trường và thay đổi tài sản cố định 
bình quân của DNTN tại các tỉnh thành
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Nguồn: tính toán từ số liệu PCI của VCCI và Điều tra doanh nghiệp của TCTK

Kết luận kiểm định 4: không có tương quan rõ ràng về việc cấp phép thuận lợi hơn ở các 
tỉnh với tăng trưởng đầu tư của doanh nghiệp. 

8.3.3. Kết luận và hàm ý chính sách

Thể chế cấp phép kinh doanh gây ra nhiều phiền hà và khó khăn cho doanh nghiệp nhưng không 
phải là điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế hiện nay. Kết quả phân tích cho thấy trong những năm 
vừa qua Việt Nam đã có một số cải thiện trong việc cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. 
Những nỗ lực đó đã giúp Việt Nam thăng hạng trong đánh giá môi trường kinh doanh do WB 
thực hiện, từ mức 99/198  trong năm 2013-14 lên mức 82/190 nước trong năm 2016-17. 

Tuy vậy, chỉ số xếp hạng thành lập doanh nghiệp của Việt Nam lại có xu hướng giảm trong 
những năm vừa qua, từ mức 109/198 năm 2013-14 giảm xuống còn 121/190 năm 2016-17. 
Trong khi đó giấy phép kinh doanh ảnh hưởng đáng kể đến việc thành lập doanh nghiệp mới. 
Sự thay đổi các quy định về thành lập doanh nghiệp theo hướng thông thoáng hơn đã kích thích 
tinh thần khởi nghiệp của người dân trong năm vừa qua. Những thực tế này cho thấy các cản trở 
trong việc thành lập doanh nghiệp mới là một trói buộc đối với sự phát triển của doanh nghiệp. 
Việt Nam hoàn toàn có thể cải thiện hơn nữa các cản trở đối với việc thành lập doanh nghiệp. 

Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp đã thành lập thì các bằng chứng hiện tại cho thấy ảnh 
hưởng của việc cấp phép kinh doanh đối với việc mở rộng hoạt động đầu tư của doanh nghiệp 
Việt Nam hiện nay không thực sự rõ ràng. Đó có thể là vì doanh nghiệp hiện hữu đã quen với 
hệ thống nên không thấy có nhiều cản trở nữa. Trong những ngành nghề đòi hỏi nhiều điều kiện 
để được giấy phép, các doanh nghiệp đang hiện hữu có thể được hưởng lợi vì có sự ngăn cản 
gia nhập ngành từ chính các điều kiện đó. 

Cũng cần lưu ý rằng tuy các giấy phép hoạt động kinh doanh của Việt Nam còn nhiều phiền 
hà (như số ngày nhận giấy phép xây dựng, giấy phép nhập khẩu) so với một số nước trong khu 
vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, nhưng vẫn tốt hơn trung bình các nước trong khu vực 
Đông Á - Thái Bình Dương. Điều này cho thấy mặc dù việc cải thiện các loại giấy phép hoạt 
động kinh doanh này là cần thiết nhưng khả năng cải thiện thêm được hơn nữa là khó khăn. Đây 
là lý do nhóm nghiên cứu cho rằng các loại giấy phép hoạt động kinh doanh đối với các doanh 
nghiệp hiện hữu chưa hẳn là rào cản trói buộc đối với doanh nghiệp.
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Hàm ý chính sách

Việt Nam cần cắt giảm mạnh hơn nữa các thủ tục và thời gian cấp phép liên quan đến giấy phép 
kinh doanh, đặc biệt là khởi sự kinh doanh. Thời gian xin giấy phép hoạt động của Việt Nam 
vẫn còn quá cao so với các nước trong khu vực. Để giảm các thủ tục và thời gian cấp phép, 
Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, bãi bỏ các TTHC không cần 
thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, tiến tới cung cấp 
phần lớn dịch vụ cấp phép kinh doanh qua hình thức trực tuyến. 

Về giấy phép và điều kiện kinh doanh, Chính phủ cần tiếp tục đánh giá và rà soát toàn bộ 
hệ thống các điều kiện kinh doanh nhằm bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều 
kiện không còn cần thiết; bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các điều kiện kinh doanh không cần thiết, 
không hợp lý, không rõ ràng, không cụ thể, tạo ra gánh nặng chi phí tuân thủ đối với doanh 
nghiệp; và chuyển một số điều kiện kinh doanh từ hình thức Cấp giấy phép sang áp dụng hình 
thức tự đăng ký thực hiện; áp dụng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ.

Chính phủ cũng cần xây dựng cơ chế rà soát thường xuyên, định kỳ các quy định về điều 
kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh và cơ chế kiểm soát chất lượng của quy định mới ban 
hành. Cần xác định rõ thẩm quyền, yêu cầu, điều kiện, tiêu chí cho việc ban hành quy định mới 
và rà soát, sửa đổi quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh.15
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Phụ lục

Bảng A1: Lương tối thiểu ở Việt Nam, 2012-2016

Lương tối thiểu

KV I KV II KV III KV IV

2010 980000 880000 810000 730000

2011 1350000 1200000 1050000 830000

2012 2000000 1780000 1550000 1400000

2013 2350000 2100000 1800000 1650000

2014 2700000 2400000 2100000 1900000

2015 3100000 2750000 2400000 2150000

2016 3500000 3100000 2700000 2400000

Tốc độ tăng trưởng (%)

KV I KV II KVIII KVIV

2012 48,15 48,33 47,62 68,67

2013 17,50 17,98 16,13 17,86

2014 14,89 14,29 16,67 15,15

2015 14,81 14,58 14,29 13,16

2016 12,90 12,73 12,50 11,63

Tốc độ trung bình giai đoạn 2011-2016 21,65 21,58 21,44 25,29

Nguồn: Lấy từ các nghị định về lương tối thiểu

Hình A1: Thể chế lao động và tăng trưởng doanh thu, số liệu điều tra doanh nghiệp của WB

           _cons     8.769882    7.27699     1.21   0.230    -5.588762    23.12853
          lform5    -.0255909   .0209631    -1.22   0.224    -.0669545    .0157726
          lform4    -.0446072   .0169731    -2.63   0.009    -.0780978   -.0111167
          lform3    -.0198423   .0186521    -1.06   0.289    -.0566459    .0169612
          lform2     .0248777   .0176011     1.41   0.159    -.0098521    .0596075
          lform1     .0057393   .0215212     0.27   0.790    -.0367255     .048204
            car5            0  (omitted)
            car4     .0581787   .0763171     0.76   0.447     -.092407    .2087643
            car3     .0019295   .0702866     0.03   0.978    -.1367569    .1406159
            car2    -.0296364   .0733892    -0.40   0.687    -.1744448    .1151719
            car1    -.1208101   .0250353    -4.83   0.000    -.1702087   -.0714116
 labor_intensity     1.574291   .6912532     2.28   0.024     .2103394    2.938242
obst10_intensity     .0102883   .0139881     0.74   0.463    -.0173123    .0378889
          obst10    -.0037053   .0125914    -0.29   0.769    -.0285501    .0211394
                                                                                  
           perf1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                 Robust
                                                                                  
                                 (Std. Err. adjusted for 182 clusters in countryx)

                                                Root MSE          =     24.611
                                                R-squared         =     0.0180
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                F(12, 181)        =       7.03
Linear regression                               Number of obs     =     29,645

note: car5 omitted because of collinearity
(> countryx)
. reg perf1 obst10 obst10_intensity labor_intensity car1-car5 lform1-lform5, robust cluster

Ghi chú: Biến thâm dụng lao động (labor_intensity) = 1 nếu tỷ lệ lao động không kỹ năng cao hơn hoặc 
bằng 50%; obst10_intensity là biến tương tác giữa biến obst10 (doanh nghiệp cho rằng thể chế lao động là yếu tố 
hạn chế lớn) và biến labor_intensity.
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Hình A2: Thể chế lao động và tăng trưởng việc làm, số liệu điều tra doanh nghiệp WB

           _cons     6.329503   2.538944     2.49   0.014     1.320135    11.33887
          lform5     -.011484   .0110601    -1.04   0.300    -.0333056    .0103377
          lform4    -.0135723   .0075323    -1.80   0.073    -.0284336     .001289
          lform3    -.0014328    .006882    -0.21   0.835    -.0150111    .0121454
          lform2    -.0015798   .0067598    -0.23   0.815    -.0149169    .0117573
          lform1    -.0244483   .0078206    -3.13   0.002    -.0398784   -.0090182
            car5     .0193775   .0277022     0.70   0.485    -.0352792    .0740342
            car4            0  (omitted)
            car3     .0132975   .0238195     0.56   0.577    -.0336986    .0602937
            car2     .0156795   .0228673     0.69   0.494     -.029438     .060797
            car1    -.1329261   .0124853   -10.65   0.000    -.1575596   -.1082925
 labor_intensity     .3346664   .2891756     1.16   0.249    -.2358805    .9052132
obst10_intensity     .0093935   .0059217     1.59   0.114      -.00229     .021077
          obst10      -.00445   .0049589    -0.90   0.371    -.0142341     .005334
                                                                                  
           perf2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                 Robust
                                                                                  
                                 (Std. Err. adjusted for 184 clusters in countryx)

                                                Root MSE          =     15.112
                                                R-squared         =     0.0234
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                F(12, 183)        =      18.03
Linear regression                               Number of obs     =     34,544

note: car4 omitted because of collinearity
(> countryx)
. reg perf2 obst10 obst10_intensity labor_intensity car1-car5 lform1-lform5, robust cluster

Hình A3: Quy định về lao động và tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp

                                                                              
       _cons     .5212339   10.14628     0.05   0.959    -19.38018    20.42265
   Services     -5.190329   1.737437    -2.99   0.003    -8.598223   -1.782435
  sector_num  
              
      lform5    -.0106446   .0356057    -0.30   0.765    -.0804833    .0591942
      lform4     .0162261   .0519507     0.31   0.755    -.0856726    .1181247
      lform3    -.0692945   .0351781    -1.97   0.049    -.1382945   -.0002944
      lform2     .0134673   .0370937     0.36   0.717      -.05929    .0862246
      lform1     .0122855   .0453286     0.27   0.786    -.0766243    .1011953
        car5            0  (omitted)
        car4     .1918841    .111844     1.72   0.086    -.0274921    .4112604
        car3     .1671853   .0986163     1.70   0.090    -.0262455    .3606162
        car2     .1610962   .0964859     1.67   0.095    -.0281559    .3503483
        car1    -.2770177   .0743059    -3.73   0.000     -.422765   -.1312705
      obst10    -.0606354   .0320501    -1.89   0.059       -.1235    .0022292
                                                                              
       perf1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                Root MSE          =     28.539
                                                R-squared         =     0.0277
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                F(11, 1599)       =       4.54
Linear regression                               Number of obs     =      1,611

note: car5 omitted because of collinearity
. reg perf1 obst10 car1-car5 lform1-lform5 i.sector_num if wbcode=="VNM" , robust
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Hình A4: Quy định về lao động và tăng trưởng việc làm trong doanh nghiệp

                                                                              
       _cons     .5740854   10.51588     0.05   0.956     -20.0512    21.19937
   Services     -.6703085   1.202742    -0.56   0.577    -3.029302    1.688685
  sector_num  
              
      lform5     .0314051   .0222075     1.41   0.157    -.0121515    .0749617
      lform4     .0527595    .031463     1.68   0.094    -.0089503    .1144693
      lform3     .0193056   .0214538     0.90   0.368    -.0227726    .0613839
      lform2     .0295292   .0240769     1.23   0.220    -.0176939    .0767524
      lform1      .081363   .0345176     2.36   0.019     .0136621    .1490639
        car5            0  (omitted)
        car4     .0538193   .1081898     0.50   0.619    -.1583784    .2660169
        car3     .0827341   .1055701     0.78   0.433    -.1243253    .2897935
        car2     .0922307   .1044129     0.88   0.377    -.1125592    .2970206
        car1    -.4594462   .0540891    -8.49   0.000    -.5655336   -.3533587
      obst10      .002519   .0249812     0.10   0.920    -.0464777    .0515158
                                                                              
       perf2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                Root MSE          =      20.76
                                                R-squared         =     0.0453
                                                Prob > F          =     0.0000
                                                F(11, 1718)       =       8.90
Linear regression                               Number of obs     =      1,730

note: car5 omitted because of collinearity
. reg perf2 obst10 car1-car5 lform1-lform5 i.sector_num if wbcode=="VNM" , robust

Hình A5: Phép thử liệu doanh nghiệp có lao động tay nghề thấp (tỷ lệ lao động có kỹ năng dưới 50%) có 
chi phí lao động tăng nhanh hơn hay không, điều tra doanh nghiệp của WB ở Việt Nam 

 Pr(T < t) = 0.4330         Pr(|T| > |t|) = 0.8659          Pr(T > t) = 0.5670
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      205
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.1690
                                                                              
    diff             -2.368301    14.01189                -29.9942    25.25759
                                                                              
combined       207    12.95048    5.983218    86.08352    1.154288    24.74668
                                                                              
       1       157    13.52254    7.453339    93.39008   -1.199953    28.24502
       0        50    11.15423    8.224848    58.15846   -5.374217    27.68269
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest lgrowth, by(skill_dum)

 Pr(T < t) = 0.1600         Pr(|T| > |t|) = 0.3201          Pr(T > t) = 0.8400
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      181
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -0.9970
                                                                              
    diff             -28.74149    28.82812               -85.62391    28.14092
                                                                              
combined       183    50.56649    12.41378    167.9305    26.07306    75.05991
                                                                              
       1       138    57.63407    16.27222    191.1554    25.45687    89.81127
       0        45    28.89257     7.05154    47.30317    14.68113    43.10402
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest lcostpc_growth, by(skill_dum)
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Tóm tắt

Chương này phân tích thực trạng về bảo đảm thực thi hợp đồng tại Việt Nam, với các phương 
pháp phân tích định tính và định lượng, trong đó sử dụng phương pháp HRV để đánh giá việc 
bảo đảm thực thi hợp đồng có phải là rào cản cho tăng trưởng kinh tế hay không. Kết quả phân 
tích cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa chất lượng của hệ thống pháp luật, tính độc lập và 
chất lượng của toà án, và các yếu tố bảo đảm thực thi hợp đồng có mối quan hệ mật thiết tới 
phát triển kinh tế. Xét trên các mối quan hệ này, Việt Nam đạt mức trung bình trên thế giới về 
bảo đảm thực thi hợp đồng trong giai đoạn hiện nay. Do đó, vấn đề về bảo đảm thực thi hợp 
đồng chưa phải là một điểm nghẽn tăng trưởng kinh tế hiện tại. Tuy nhiên, kết quả phân 
tích số liệu cũng chỉ ra rằng nếu Việt Nam mong muốn phát triển kinh tế ở đạt mức độ cao 
hơn thì Việt Nam còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục đối với hệ thống tư pháp, bao gồm: 
(i) bảo đảm tính độc lập của hệ thống tư pháp; nâng cao chất lượng của hệ thống các quy định 
pháp luật, đặc biệt là các quy định về hoạt động thương mại, giải thích hợp đồng; (ii) giảm thời 
gian giải quyết tranh chấp tại toà án, đặc biệt là khoảng thời gian về thụ lý vụ án và thi hành án; 
(iii) khắc phục chất lượng giải quyết tranh chấp, trong đó vấn đề về công khai, minh bạch thủ 
tục tố tụng; và (iv) khuyến khích hoạt động giải quyết tranh chấp theo phương thức lựa chọn. 
Bên cạnh đó, tính chuyên nghiệp và kiến thức của đội ngũ thẩm phán và đội ngũ bổ trợ tư pháp 
liên quan đến hoạt động thương mại, đặc biệt là các hoạt động thương mại, đầu tư qua biên giới 
cũng cần được củng cố và phát triển để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. 

9.1. Bối cảnh

An toàn về tài sản và bảo đảm thực thi hợp đồng là những yếu tố then chốt để thúc đẩy hoạt 
động đầu tư và thương mại.1 Một hệ thống tư pháp bảo đảm việc thực thi hợp đồng có hiệu quả 
là yếu tố cần thiết cho phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững.2 Hoạt động của toà án có vai 
trò quan trọng trong việc giải thích các nguyên tắc, luật lệ của thị trường và bảo vệ quyền kinh 
tế. Mong muốn chung của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân trên toàn cầu là có một hệ 
thống pháp luật và tư pháp tại nơi đầu tư bảo đảm được việc thực thi hợp đồng. Một hệ thống toà 
án dễ tiếp cận và công bằng là nguyện vọng, mong muốn của các bên khi giải quyết tranh chấp.3 
Một hệ thống toà án hiệu quả sẽ giảm các rủi ro cho hoạt động kinh doanh và gia tăng niềm tin 
đầu tư của doanh nghiệp. Theo thống kê của VCCI, số doanh nghiệp có tranh chấp ngày một 
tăng.4 Nhưng một tỷ lệ không nhỏ doanh nghiệp, người dân vẫn nhận thấy toà án đang cản trở 
phát triển kinh tế (14,3% các doanh nghiệp trên thế giới và 6,6% doanh nghiệp ở khu vực Đông 
Á và Thái Bình Dương).5 Khi người dân, doanh nghiệp không yên tâm về hệ thống toà án, họ có 
thể tìm kiếm các thể chế giải quyết tranh chấp khác, như trọng tài, hoà giải chuyên nghiệp và cả 
những cơ chế giải quyết trái pháp luật.6 Do đó, nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực cải thiện 
hệ thống toà án của mình nhằm đem lại một môi trường kinh doanh tốt hơn cho các nhà đầu tư 
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và doanh nghiệp.7 Một số quốc gia cũng thúc đẩy sự phát triển các cơ chế giải quyết tranh chấp 
lựa chọn (bao gồm trọng tài, hoà giải thương mại) để thu hút dòng vốn đầu tư.8 

Nhiều nghiên cứu kinh tế cũng chỉ ra một hệ thống toà án độc lập, có hiệu quả, có chất 
lượng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khi toà án độc lập và hoạt động tốt sẽ bảo đảm việc thực 
thi hợp đồng, bảo vệ tài sản của người dân và khuyến khích được đầu tư là những yếu tố then 
chốt cho phát triển.9 

Việc bảo đảm thực thi hợp đồng ở Việt Nam cũng là một vấn đề quan ngại cho các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Theo Nghiên cứu về Môi trường kinh doanh  của 
WB, Chỉ số Bảo đảm thực thi hợp đồng (Enforcing contract) của Việt Nam thường ở mức trung 
bình thấp so với một số nước ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương10 và thấp hơn 3 quốc gia 
ở khu vực ASEAN được đánh giá có môi trường kinh doanh tốt nhất (Singapore, Malaysia, 
Thái Lan) và những quốc gia ASEAN có cùng mức thu nhập bình quân đầu người với Việt Nam 
(Indonesia và Phillippine)11 (Hình 9.1). 

Hình 9.1: So sánh chỉ số thực thi hợp đồng tại các quốc gia 
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Thái Lan; 51 Thái Lan; 51

Việt Nam; 68 Việt Nam; 69

Philippine; 136
Philippine; 136
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Indonesia; 136
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2016

Ấn Độ; 172
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Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh 2017 (lưu ý: số càng nhỏ là vị trí càng cao)

9.2. Khái quát pháp luật và thực tiễn về thiết chế hợp đồng tại 
Việt Nam

Trong một thời gian dài, mối quan hệ kinh doanh ở Việt Nam theo mô hình chỉ tiêu kế hoạch. 
Hợp đồng được ký kết chủ yếu giữa các DNNN căn cứ theo các mệnh lệnh hành chính. Do đó, 
nội dung cơ bản của hợp đồng cũng như các biện pháp bảo đảm việc thực hiện hợp đồng được 
quy định bởi nhiều loại văn bản của Nhà nước, từ các văn bản lập pháp cho đến các văn bản 
điều hành. Các bên ký kết hợp đồng không quá chú trọng vào khả năng thực thi hợp đồng của 
nhau cũng như các biện pháp bảo đảm thực thi hợp đồng.12 Giai đoạn này, Nhà nước can thiệp 
khá nhiều vào chế định hợp đồng giữa các doanh nghiệp như quy định về hiệu lực, hình thức 
văn bản, hình thức giao kết và phân chia hợp đồng thành nhiều loại khác nhau như hợp đồng 
dân sự, hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế.14

Công cuộc “Đổi mới” kinh tế từ năm 1986 đã tác động mạnh mẽ tới các quy định pháp 
luật về mối quan hệ kinh doanh và các phương thức kinh doanh, thành phần tham gia vào hoạt 
động kinh doanh. Thành phần kinh tế tư nhân được công nhận và phát triển mạnh mẽ. Các loại 
hợp đồng phát triển đa dạng về hình thức và quy mô. Nhà nước vẫn tiếp tục can thiệp vào nội 
dung, hình thức, chủ thể của hợp đồng kinh tế làm cho nhiều loại hợp đồng của tư nhân bị giảm 
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đi tính hiệu lực. Thực tế này đã ảnh hưởng tới việc người dân, doanh nghiệp khó thông qua toà 
án, trọng tài mà thay vào đó, trong một số trường hợp đã phải sử dụng các thể chế phi nhà nước, 
trái luật để bảo đảm việc thực thi hợp đồng.15

Các chế định pháp luật về hợp đồng tại Bộ luật Dân sự 2005 được phát triển hơn16 nhưng 
Việt Nam vẫn còn thiếu các học thuyết về giải thích các điều khoản của hợp đồng và thực thi 
hợp đồng để việc áp dụng pháp luật hoặc giải thích pháp luật được thống nhất trong hệ thống 
toà án, hạn chế xét xử lại nhiều lần và kéo dài.

Pháp luật về tố tụng chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp nộp đơn tới 
toà án để khởi kiện. Đơn kiện đòi hỏi phải kèm theo các tài liệu chứng minh cho yêu cầu phải 
có căn cứ hợp pháp trong khi các quy định pháp luật chứng cứ chưa thực sự rõ ràng.17 Nhiều 
trường hợp các bên phải sử dụng những thể chế không được pháp luật công nhận để giải quyết 
các tranh chấp vì khả năng dễ dàng tiếp cận của các thể chế này.18 Hệ thống pháp luật của Việt 
Nam bị đánh giá là kém hiệu quả so với các quốc gia so sánh - xếp thứ 69/138 nền kinh tế, trong 
khi Singapore đứng thứ 1 (Hình 9.2). Ngoài ra, tình trạng các văn bản quy phạm pháp luật được 
ban hành còn kém chất lượng, sai thẩm quyền, trái với Hiến pháp hoặc không phù hợp với các 
quy định của văn bản cấp cao hơn đã làm cho việc thi hành pháp luật nói chung và pháp luật về 
hợp đồng, bảo đảm thực thi hợp đồng trở nên khó khăn hơn.19 

Hình 9.2: Xếp hạng hiệu quả khung pháp luật của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp
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Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh toàn cầu (WEF) 2016-2017 (lưu ý: số càng nhỏ là vị trí càng cao)

Hiến pháp 2013 đánh dấu một bước phát triển mới trong thể chế pháp luật về kinh tế của 
Việt Nam với việc ghi nhận mạnh mẽ quyền tự do kinh doanh của người dân. Bộ luật Dân sự 
2015 củng cố tính thống nhất của quy định pháp luật về hợp đồng và nâng cao khả năng tiếp cận 
các dịch vụ của toà án. Đồng thời, nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương đã 
được ký kết, như TPP, các Hiệp định thương mại tự do với EU - EFTA, Công ước Viên về Hợp 
đồng Mua bán Hàng hoá Quốc tế của Liên hiệp quốc (CISG), các hiệp định của WTO, Công 
ước công nhận và cho thi hành các phán quyết trọng tài nước ngoài... đã làm cho khung pháp 
luật hợp đồng ở Việt Nam trở nên đa dạng hơn.

9.3. Thực trạng của việc bảo đảm thực thi hợp đồng tại Việt Nam

Trong thời gian dài, các cơ quan bảo đảm việc thực thi hợp đồng kinh tế (toà án và trọng tài 
kinh tế) chủ yếu phục vụ cho các DNNN và mục tiêu của Nhà nước.20 Do đó, các thể chế giải 
quyết tranh chấp của Nhà nước chưa thực sự là ưu tiên lựa chọn của người dân, doanh nghiệp.21 

So sánh với các quốc gia khác như Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc 
và Ấn Độ trên cơ sở dữ liệu của Báo cáo Môi trường kinh doanh của WB, Việt Nam có thứ 
hạng ở mức trung bình của chỉ số Thực thi hợp đồng. Nhưng so với các quốc gia tương đương 
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về thu nhập bình quân đầu người, Việt Nam tốt hơn ở chỉ số này (xem Hình 9.3, Việt Nam nằm 
phía dưới đường tuyến tính).22 

Hình 9.3: So sánh chỉ số thực thi hợp đồng giữa các quốc gia có thu nhập trung bình thấp 
(cùng với Việt Nam) và các quốc gia so sánh
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Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB)

9.3.1. Hệ thống toà án 

Vai trò xét xử của toà án có vị trí khá quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội.23 Phát huy hiệu 
quả xét xử và sự độc lập của toà án sẽ góp phần mang lại công bằng, thượng tôn pháp luật và 
bảo đảm quyền của người dân.24 Hệ thống tòa án phải “gần dân, hiểu dân, giúp dân”.25 Công 
cuộc cải cách hệ thống tư pháp của Việt Nam được bắt đầu triển khai từ năm 2002 và song song 
với cải cách hệ thống pháp luật.26 

Theo khảo sát của VCCI, tỷ lệ sẵn sàng sử dụng dịch vụ toà án của các doanh nghiệp đang 
có dấu hiệu giảm sút (năm 2013, 59,74% doanh nghiệp sẵn sàng sử dụng toà án; năm 2014: tỷ lệ 
này còn là 50,48% và năm 2015 tỷ lệ này chỉ còn là 37,50%) tuy số lượng giải quyết các vụ án 
ngày một tăng trong giai đoạn gần đây trong khi số lượng doanh nghiệp có tranh chấp ngày một 
tăng (năm 2014: 4,96%; năm 2015: 6,79% và năm 2016: 7,46%). Số lượng vụ án kinh doanh 
thương mại do toà án thụ lý cũng tăng thêm (Hình 9.4).

Hình 9.4: Số lượng vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại sơ thẩm và phúc thẩm tại toà án

2.258 4.184 5.286 7.302 7.749 9.208 13.018 15.958 16.736 

-

185% 126% 138% 106% 119% 141% 123% 105%

Số lượng vụ án Tỷ lệ tăng

2006     2007     2008     2009      2010     2011      2012     2013     2014

Nguồn: TAND tối cao (www.toaan.gov.vn)
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Chất lượng giải quyết tranh chấp của toà án Việt Nam chưa đáp ứng được mong muốn của 
doanh nghiệp và người dân.27 So với các quốc gia thuộc nhóm ASEAN-4 thì chỉ số bảo đảm 
thực thi hợp đồng ở Việt Nam còn ở mức trung bình như đã nêu ở trên.28 Có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng tới chất lượng giải quyết tranh chấp hợp đồng của hệ thống toà án, nhưng có ba yếu tố 
chính như sau: 

-	 Thời gian giải quyết tranh chấp của toà án;

-	 Chi phí giải quyết tranh chấp tại toà án;

-	 Chất lượng hoạt động tố tụng.

Một số yếu tố khác như tham nhũng trong hoạt động của toà án29 sẽ không được xem xét 
tại nghiên cứu này mà sẽ được đề cập tại những nghiên cứu khác. 

(i) Thời gian giải quyết tranh chấp tại toà án

Thời gian giải quyết vụ án là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới nhận thức của người dân về công 
lý và chất lượng hoạt động của toà án. Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh của WB, thời gian 
giải quyết tranh chấp hợp đồng ở Việt Nam kể từ khi thụ lý vụ án cho đến khi thi hành xong bản 
án mất khoảng 400 ngày (Bảng 9.1).

Bảng 9.1: Thời gian Thực thi hợp đồng tại một số quốc gia

2017
Trung 
Quốc

Ấn độ Singapore
Thái 
Lan

Malaysia Philippine Indonesia
Việt 
Nam

Thời gian 
giải quyết 
vụ án 
(ngày)

452,8 1.420 164 440 425 842 460 400

Thụ lý 21 20 6 60 35 58 60 50
Xét xử và 
tuyên án

195 1.095 118 260 270 580 220 200

Thi hành án 190 305 26 120 120 204 180 150

Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB)

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng bị chậm trễ, như các 
quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tại toà án chưa thuận tiện cho người dân tiếp cận.30 Thời 
gian thụ lý vụ án ở Việt Nam là khá dài, chiếm đến 12,5% tổng số thời gian giải quyết vụ án và 
dài hơn nhiều quốc gia so sánh khác. Trong khi công tác thụ lý vụ án chủ yếu chỉ là việc tiếp 
nhận và kiểm tra đơn khởi kiện và bằng chứng ban đầu của toà án. Khoảng thời gian tiếp nhận 
đơn khởi kiện dài sẽ tác động tới tâm lý của người khởi kiện và niềm tin của họ vào hệ thống 
xét xử (xem Phụ lục 2).31 Các toà án không có mô hình “một cửa-một đầu mối” thống nhất trên 
toàn quốc để tiếp nhận đơn khởi kiện gây lúng túng cho người nộp đơn, đặc biệt những người 
nộp đơn ở địa phương khác… 32 
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Các TTHC liên quan đến hoạt động tố tụng (như nộp đơn, tống đạt, giao nộp chứng cứ) tại 
Việt Nam chưa được thực hiện theo phương thức điện tử. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào 
ngành toà án còn khá chậm. TAND TP. Hồ Chí Minh là toà án đầu tiên trong cả nước áp dụng 
công nghệ thông tin trong việc quản lý vụ án và thông tin về quá trình giải quyết vụ án trên các 
kiosk điện tử ở trụ sở toà án kể từ những năm đầu Thiên niên kỷ.33 Cho đến nay, TAND tối cao 
và nhiều toà án địa phương cũng đã thông tin trên trang thông tin điện tử. Nhưng nhiều trang 
thông tin điện tử của các toà án địa phương không được cập nhật các thông tin hướng dẫn về thủ 
tục tố tụng theo các quy định mới, bao gồm cả TAND TP. Hồ Chí Minh.34 Chưa có trang thông 
tin điện tử nào của ngành toà án cho phép việc tiếp nhận đơn khởi kiện, nộp án phí hay chứng cứ 
của các vụ kiện mặc dù Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đã có quy định về việc tiếp nhận đơn, nộp 
án phí, tống đạt trực tuyến. Dường như, các toà án địa phương vẫn phải chờ đợi hướng dẫn của 
TAND tối cao về việc thực hiện này. Ngày 30/12/2016, TAND tối cao đã ban hành nghị quyết 
hướng dẫn áp dụng thủ tục tố tụng gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, 
thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử35.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2004 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015, đối với 
giai đoạn chuẩn bị xét xử và tuyên án của vụ án kinh doanh thương mại, thời hạn cho công việc 
chuẩn bị xét xử là 2 tháng (khoảng 60 ngày) và kiện đòi công nợ phát sinh theo hợp đồng là 4 
tháng (khoảng 120 ngày).36 Nhưng thực tế, thời gian kể từ khi thụ lý vụ án cho đến khi tuyên 
án sơ thẩm thường là từ 3 tháng (khoảng 100 ngày) đến 12 tháng (365 ngày) và tương tự như 
vậy đối với giai đoạn phúc thẩm (nếu có). Như vậy, tổng số thời gian giải quyết tại toà án sẽ từ 
3 tháng (100 ngày) đến 24 tháng (730 ngày) (xem Phụ lục 2) hay là 400 ngày (xem Bảng 9.1). 
Điều này đã dẫn tới thực tế trung bình mỗi năm, toàn ngành tòa án có từ trên 800 vụ đến 1.000 
vụ án bị quá hạn (chiếm khoảng 2,5% đến 3% tổng số vụ án xét xử hàng năm).37 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kéo dài thời gian xét xử như toà án gặp khó khăn trong 
việc thực hiện tống đạt, triệu tập đương sự đến toà, đương sự không hợp tác với toà án để cung 
cấp chứng cứ, thực hiện hoà giải, tính phức tạp của các vụ án kinh doanh thương mại hoặc thẩm 
phán thiếu năng lực, thiếu độc lập…38

(ii) Chi phí giải quyết tranh chấp tại toà án

Chi phí giải quyết tranh chấp là yếu tố then chốt trong việc lựa chọn phương thức giải quyết 
tranh chấp thương mại, bao gồm toà án, trọng tài, đàm phán hay “nhờ cậy” tới một bên thứ ba 
có quyền lực (như người có quyền lực nhà nước, xã hội đen), đồng thời cũng là yếu tố để bên 
có tranh chấp lựa chọn việc sử dụng các thiết chế bổ trợ tư pháp hay không (như luật sư, giám 
định, thừa phát lại…).  

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh của WB, chi phí để thực thi hợp đồng ở Việt Nam 
bằng khoảng 29% tổng giá trị tranh chấp và ở mức trung bình so với các quốc gia đối chiếu 
(xem Bảng 9.2).
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Bảng 9.2: Chi phí giải quyết tranh chấp tại một số quốc gia

2017
Trung 
Quốc

Ấn Độ Singapore
Thái 
Lan

Malaysia Philippine Indonesia
Việt 
Nam

Chi phí 
(% giá trị 
kiện)

15,1 39,6 25,8 19,5 37,3 31 118,1 29

Phí luật sư 7,6 30,6 20,9 10 30 20 90 21
Phí toà án 5 8,5 2,8 6,5 1,1 6 3,1 5
Phí thi 
hành án

2,5 0,5 2,1 3 6,2 5 25 3

Nguồn: Báo cáo Môi trường Kinh doanh (WB)

Chi phí dành cho thuê luật sư trong việc bảo đảm thực thi hợp đồng ở Việt Nam chiếm tỷ 
trọng tương đối cao (21%/29%) trong khi chi phí thuê luật sư có mối quan hệ mật thiết với thời 
gian giải quyết vụ án tại toà án. Thời gian giải quyết vụ án tại toà án càng kéo dài thì chi phí luật 
sư càng cao và ngược lại. Trong một số các vụ việc đặc thù, chi phí luật sư được tính theo tỷ lệ 
thu hồi được tài sản, phí thưởng hoặc chi phí cho tham nhũng. 

Phí toà án tại Việt Nam chiếm 5% giá trị tranh chấp tương đương với Trung Quốc và thấp 
hơn Ấn Độ, Thái Lan và Philippine. Nhưng theo phỏng vấn các luật sư, mức chi phí giải quyết 
tranh chấp tại toà án thực tế dao động từ 0-30% giá trị tài sản được thu hồi (Hình 9.5), trong đó 
có chi phí không chính thức.

Hình 9.5: Chi phí cho quá trình giải quyết vụ án tại toà án 

Từ 0 - 30% 
giá trị vụ án

76%

Trên 30% -
50% giá trị 
vụ án
17%

Trên 50% -
70% giá trị 
vụ án
2%

Trên 70% 
giá trị vụ án

5%

Nguồn: Khảo sát luật sư 2016

Theo khảo sát VCCI, chi phí không chính thức trong việc giải quyết tranh chấp ngày càng 
gia tăng.39 Vấn đề này cũng đã tác động tới việc không lựa chọn toà án để giải quyết tranh chấp 
hợp đồng của doanh nghiệp. Năm 2010, chỉ có 8,9% doanh nghiệp không sử dụng toà án do lo 
ngại tình trạng tham nhũng thì đến năm 2015, tỷ lệ này là 23,5%.40
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(iii) Chất lượng quy trình tố tụng

Chất lượng quy trình tố tụng cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng giải 
quyết tranh chấp của toà án. Việc quản lý vụ án cũng là một vấn đề lớn của hệ thống toà án Việt 
Nam. Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh, Việt Nam được 6,5 điểm cho chất lượng của quá 
trình tố tụng trong tổng số 18 điểm (Bảng 9.3). 

Bảng 9.3: So sánh chất lượng quy trình tố tụng của Việt Nam với một số quốc gia  
(điểm tối đa là 18)

Trung 
Quốc

Ấn Độ Singapore
Thái 
Lan

Malaysia Philippine Indonesia
Việt 
Nam

Chất lượng của 
quá trình tố tụng

14,5 7,5 15,5 6,5 12 7,5 6,5 6,5

Cấu trúc toà án 
và thủ tục tố tụng

4,5 3 5 3 4 3 1,5 3

Quản lý vụ án 5,5 0,5 4,5 1 3 1,5 2,0 1,5

Toà án tự động 1,5 2 4 0 2,5 0,5 0,5 0

Giải quyết tranh 
chấp lựa chọn

3 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2

Nguồn: Báo cáo Môi trường Kinh doanh (WB, 2017)

Hiện tại, TAND tối cao mới chỉ áp dụng một phần mềm thống kê của ngành toà án mà chưa 
có phần mềm quản lý vụ án như phân công án, theo dõi thời hạn tố tụng, kết quả của hoạt động 
tố tụng.41 Việc phân công án không thống nhất cũng gây nên những thách thức về tính thống 
nhất trong việc áp dụng pháp luật, sự minh bạch trong hoạt động toà án, khả năng phòng ngừa 
tham nhũng của hoạt động toà án và tính độc lập của thẩm phán. 

Mặc dù Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đã có nhiều quy định tiến bộ để nâng cao chất lượng 
của quy trình tố tụng, rút ngắn thời gian giải quyết vụ án như thủ tục tố tụng rút gọn cho các vụ 
án có giá trị nhỏ; nộp đơn, đóng án phí và nộp chứng cứ trực tuyến (toà án điện tử); công bố bản 
án; quản lý vụ án để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong việc phân công vụ án. Vào cuối 
năm 2016, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã ban hành một nghị quyết về gửi, nhận đơn 
khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện 
tử.42 Nhưng thực tế những quy định mới chưa được triển khai mạnh mẽ nên người dân, doanh 
nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện các TTHC tư pháp và thủ tục tố tụng, đặc biệt là 
việc áp dụng các thủ tục tố tụng bằng phương tiện điện tử.43

(iv) Độc lập tư pháp

Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013 đều quy định “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công và phối hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư 
pháp”. 44 Việt Nam không theo mô hình tam quyền phân lập như ở một số quốc gia khác. Các 
Hiến pháp qua từng thời kỳ đều chỉ quy định sự độc lập của Thẩm phán và hội thẩm nhân dân 
khi xét xử.45 Tuy nhiên, hệ thống pháp luật Việt Nam cho phép toà án có quyền xem xét lại các 
quyết định, hành vi hành chính do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành.46 Yếu tố này rất 
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có ý nghĩa trong việc khẳng định tính độc lập của hệ thống toà án đối với các hoạt động kinh 
doanh. Nghiên cứu về cạnh tranh toàn cầu của WEF cũng đánh giá tính độc lập của các nền kinh 
tế dựa trên yếu tố này. Việt Nam được xếp hạng thứ 86 trong 138 nền kinh tế trong năm 2016-
2017 và có thứ hạng thấp nhất trong số các quốc gia được đối chiếu (Hình 9.6). 

Hình 9.6: So sánh về mức độ độc lập của toà án giữa các quốc gia
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Nguồn: Báo cáo Cạnh tranh toàn cầu 2016-2017 (WEF) (lưu ý: số càng nhỏ là vị trí càng cao)

Có nhiều yếu tố tác động tới tính độc lập của hệ thống toà án (trong đó có Thẩm phán) ở 
Việt Nam, như (i) Thẩm phán tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, lãnh đạo, Toà án cấp trên, 
chính quyền và Đảng uỷ địa phương trước khi quyết định; (ii) năng lực chuyên môn của Thẩm 
phán còn hạn chế; (iii) cơ chế bổ nhiệm và luân chuyển Thẩm phán; (iv) lương và phụ cấp công 
tác; (v) cơ chế khen thưởng và kỷ luật…47 Trong nhiều năm qua, ngành Toà án cũng đã có nhiều 
nỗ lực cải thiện tính độc lập của hệ thống Toà án và Thẩm phán nhưng kết quả còn nhiều hạn 
chế (xem Hình 9.7). 

Hình 9.7: Thời gian thụ lý của trọng tài

Từ 1 tuầ
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Nguồn: Khảo sát luật sư 2016

9.3.2. Hệ thống trọng tài thương mại

Các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (trọng tài và hoà giải thông qua một bên thứ 
ba chuyên nghiệp) sẽ đem lại lợi ích cho toà án và các bên tham gia tranh chấp cũng như nền 
kinh tế.48 Ở Việt Nam, hoạt động trọng tài thương mại trong thời gian gần đây phát triển mạnh 
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mẽ hơn kể từ khi Luật Trọng tài thương mại 2010 được ban hành. Cho đến hiện nay, cả nước có 
14 trung tâm trọng tài được thành lập tại một số thành phố lớn (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần 
Thơ và Đà Nẵng) với tổng số 445 trọng tài viên.49

Từ năm 2011 đến tháng 6/2015, các Trung tâm trọng tài đã thụ lý 879 vụ việc và ban hành 
586 phán quyết trọng tài, trong đó mới chỉ có 180 phán quyết đã được thi hành với số tiền là 
3.612.000 USD và 300 tỉ đồng50. Trung tâm trọng tài Thương mại quốc tế Việt Nam (VIAC) 
có lượng xét xử lớn nhất so với các trung tâm trọng tài khác. Số các vụ tranh chấp xét xử bằng 
trọng tài có tăng cao mặc dù còn chiếm tỷ lệ khá ít so với số các vụ án kinh doanh thương mại 
được xét xử bằng toà án (khoảng 1% tổng số vụ tranh chấp).51

Theo thống kê của VIAC, thời gian trung bình giải quyết một vụ tranh chấp là 153 ngày, 
đặc biệt có nhiều vụ được giải quyết chỉ trong thời hạn trong khoảng từ 15 đến 30 ngày theo 
thỏa thuận của các bên tranh chấp.52 92% luật sư cho rằng thời gian để trung tâm trọng tài thụ 
lý vụ án chỉ mất từ 1 tuần cho đến 1 tháng (Hình 9.8). Như vậy, thời gian giải quyết tranh chấp 
tại trọng tài nhanh hơn rất nhiều so với thời gian giải quyết tranh chấp tại toà án.  

Hình 9.8: Thời gian chuẩn bị và xét xử trọng tài
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Nguồn: Khảo sát luật sư 2016

Thách thức lớn nhất cho hoạt động trọng tài hiện nay là nhiều phán quyết trọng tài còn bị 
toà án huỷ với tỷ lệ lớn (từ 20%-50%).53 Vấn đề này đã xâm phạm vào hoạt động xét xử độc lập 
và có tính chung thẩm của trọng tài. Thực trạng này cũng làm mất niềm tin của doanh nghiệp 
vào hệ thống tư pháp và môi trường pháp lý của Việt Nam. 

9.3.3. Hoà giải thương mại ngoài toà án 

Hoà giải là một phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Hoà 
giải được thực hiện dưới nhiều phương thức, nhưng chủ yếu là các phương thức hoà giải ngoài 
toà án bao gồm: các bên tự thương lượng, các bên thực hiện hoà giải thông qua một bên hoà giải 
chuyên nghiệp; hoặc hoà giải do toà án thực hiện là một thủ tục bắt buộc của giải quyết tranh 
chấp.54 Theo nghiên cứu Chỉ số Công lý 2015, phương thức tự thương lượng để giải quyết tranh 
chấp thương mại chiếm 48% (Hình 9.28). 
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Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh, hiện tại có 173 nền kinh tế công nhận hoạt động hoà 
giải ngoài toà án.55 Tuy Việt Nam đã có Luật Hoà giải cơ sở 2013, nhưng Luật này chỉ nhằm 
giải quyết những vướng mắc, tranh chấp nhỏ phát sinh liên quan đến đời sống hàng ngày ở các 
khu dân cư, không giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Mặc dù, những 
nguyên tắc chung về phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải đã được 
đề cập và ghi nhận tại một số văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật Hàng hải, Luật Thương 
mại, Luật Đầu tư.... nhưng các quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định hướng dẫn cụ 
thể về trình tự, thủ tục hòa giải, điều kiện thực hiện hoạt động hòa giải, tổ chức hòa giải chuyên 
nghiệp.56 Đặc biệt, những loại hợp đồng có đối tượng đặc thù hoặc trong các lĩnh vực đòi hỏi 
chuyên môn cao, như hợp đồng xây lắp các công trình lớn, hợp đồng trong lĩnh vực dầu khí, 
hàng không... thường đòi hỏi áp dụng cơ chế hoà giải thương mại hoặc cơ chế giải quyết tranh 
chấp bằng chuyên gia trước khi giải quyết tranh chấp bằng phương thức khác. Bộ luật tố tụng 
dân sự 2015 mới bổ sung quy định về công nhận hòa giải thành ngoài tòa án nhằm bảo đảm thi 
hành các thoả thuận hoà giải thành và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/07/2016.57

9.3.4. Thi hành án

Thi hành án là khâu cuối cùng để bảo đảm các quyết định của toà án, phán quyết của trọng tài 
được thực thi trên thực tế. Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh, thời gian thi hành án ở Việt 
Nam mất khoảng 150 ngày và ở mức trung bình so với các nước so sánh (Bảng 9.1). Chi phí thi 
hành án được đánh giá thấp, mất khoảng 3% giá trị tranh chấp (Bảng 9.2) và tương đương với 
phí thi hành án theo quy định của pháp luật.58 70% luật sư được phỏng vấn cho rằng mức chi 
phí cho việc thi hành án từ 0-30% giá trị tài sản (Phụ lục 2). 

Theo báo cáo của Tổng cục Thi hành án, năm 2016, hệ thống cơ quan thi hành án mới chỉ 
thi hành xong 78,53% số vụ việc có thể thi hành án được nhưng giá trị chỉ đạt 33,74% tổng giá 
trị thi hành được và chỉ tương đương với 21,78% tổng số vụ việc phải thi hành. Các vụ việc liên 
quan đến tín dụng, ngân hàng, đã thi hành xong 3.348 việc, thu được 19.654 tỷ đồng và chỉ đạt 
tỷ lệ 17,35% về việc và 24,99% về tiền (Hình 9.9).59 Kết quả này phản ánh thực tế về hiệu quả 
của cơ quan thi hành án là khá thấp. Mặc dù năm 2012, Quốc hội đã từng đặt ra các chỉ tiêu mà 
hệ thống cơ quan thi hành án phải đạt được như “tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt trên 88% về 
việc, trên 77% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành”. 60 

Hình 9.9: Kết quả thi hành án dân sự 2016
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Nguồn: Bộ Tư pháp
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73,6% luật sư cho biết là việc thi hành án phải kéo dài từ 12 tháng trở lên (Hình 9.10). Có 
nhiều lý do dẫn đến việc thi hành án kéo dài như: (i) tham nhũng, thiếu chuyên nghiệp của cán 
bộ thi hành án; (ii) bên bị thi hành án không tự nguyện; (iii) không có hệ thống đăng ký tài sản 
của doanh nghiệp nên khó khăn trong việc xác minh tài sản để thi hành; (iv) thủ tục để thực hiện 
thi hành án còn phức tạp; (v) thiếu sự phối hợp giữa cơ quan thi hành án, toà án và cơ quan công 
an để bảo đảm việc thi hành có hiệu quả.

Hình 9.10: Thời gian thi hành án 
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Nguồn: Khảo sát luật sư

Hệ thống Thừa phát lại được thí điểm nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của thi hành án để 
nâng cao hiệu quả của hoạt động thi hành án, tuy nhiên hiệu quả còn chưa được như mong đợi. 
Cho đến năm 2016, mới có 373 Thừa phát lại hoạt động tại 53 Văn phòng Thừa phát lại ở 13 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả hoạt động của đội ngũ Thừa phát lại chưa được 
nhiều. Năm 2016, các cơ quan thi hành án dân sự phối hợp với Thừa phát lại tổ chức thi hành 
án đối với 82 việc.61 

9.3.5. Các phương thức bảo đảm thực hiện hợp đồng không theo các hình 
thức mà pháp luật quy định

Dường như các hoạt động đòi nợ (bảo đảm thực hiện hợp đồng) bằng vũ lực ngày một gia tăng 
thông qua một khảo sát nhanh qua các bài viết trên báo chí kể từ năm 2007 đến 2016 liên quan 
đến các hoạt động đòi nợ có sử dụng vũ lực (Phụ lục 3). Phương thức đòi nợ không đúng pháp 
luật được biểu hiện bằng những biện pháp trái luật và gây ra hậu quả cho doanh nghiệp và người 
dân như thống kê dưới đây: 
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Bảng 9.4: Các biện pháp đòi nợ trái pháp luật và hậu quả - tổng hợp qua báo chí

Biện pháp Hậu quả

Đổ đất, đào hố; lập rào chắn cổng ra vào doanh nghiệp; đe doạ 
người lao động của doanh nghiệp; khống chế bằng vũ lực để yêu 
cầu phải trả nợ; thuê xã hội đen để hành hung ép viết giấy nhận nợ; 
dùng súng để cảnh cáo bắt trả nợ; dùng roi điện để khống chế; bắt 
cóc người mắc nợ hoặc gia đình người mắc nợ để yêu cầu thanh 
toán; gửi vòng hoa tang, quan tài trước cửa nhà người mắc nợ để 
đe doạ; đổ chất thải, chất bẩn vào trụ sở, nhà của người mắc nợ; 
cắt đường cấp nước; cắt đường cấp điện; treo biển thông tin, quảng 
cáo về tình hình mắc nợ của doanh nghiệp, người mắc nợ trước 
cửa doanh nghiệp, nhà của người mắc nợ; sử dụng băng rôn trên ô 
tô về tình trạng tài chính của doanh nghiệp mắc nợ; cử người hàng 
ngày tới doanh nghiệp mắc nợ để cản trở hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp; sử dụng nhân viên thu hồi công nợ với trang phục 
giống lực lượng vũ trang để đe doạ doanh nghiệp mắc nợ... 

Thiệt hại về tài sản và sức 
khoẻ của người mắc nợ; 
thương tật; chết người; 
hạn chế khả năng kinh 
doanh của doanh nghiệp; 
mất uy tín, thương hiệu 
của doanh nghiệp; tinh 
thần bị hoảng loạn; ảnh 
hưởng tới danh dự, nhân 
phẩm của người mắc nợ; 
gây mất an ninh trật tự... 

Thực tế dịch vụ đòi nợ được phép kinh doanh kể từ năm 2007 theo Nghị định số 104/2007/
NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Hoạt động đòi nợ được 
quy định chung chung “biện pháp thích hợp, phù hợp với luật pháp” với 4 loại biện pháp là“đại 
diện chủ nợ để xác định các khoản nợ, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả 
nợ của khách nợ; đôn đốc khách nợ trả nợ; thu nợ; làm việc với tổ chức hoặc cá nhân có liên 
quan để thu nợ; đại diện khách nợ để xác định các khoản nợ, biện pháp xử lý nợ với chủ nợ; và 
tư vấn pháp luật cho chủ nợ hoặc khách nợ về việc xác định nợ; biện pháp, quy trình, thủ tục xử 
lý nợ”.62 Hiện nay, cả nước chỉ còn 51 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ này.63 Theo 
ý kiến của Bộ Tài chính, “các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn chưa thực hiện đúng 
các quy định tại Nghị định 104, chủ yếu vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đòi nợ và vi phạm về an ninh trật tự xã hội”. 64

Sử dụng các biện pháp trái pháp luật như sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực của 
các tội phạm có tổ chức có ảnh hưởng tới chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Theo đánh giá 
của Nghiên cứu Chỉ số cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam xếp ở thứ hạng trung bình qua nhiều 
năm về mức độ chi phí của doanh nghiệp đối với những hoạt động có tính tống tiền, bảo kê 
(Hình 9.11).65 Đối với các quốc gia so sánh, Việt Nam chỉ xếp sau Singapore và Malaysia ở 
chỉ tiêu này (Hình 9.12).

Hình 9.11: Xếp hạng của Việt Nam về tội phạm có tổ chức
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Nguồn: Báo cáo cạnh tranh toàn cầu 2013-2017 (WEF) (lưu ý: số càng nhỏ là vị trí càng cao)
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Hình 9.12: So sánh chỉ số tội phạm có tổ chức
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Nguồn: Báo cáo cạnh tranh toàn cầu 2017 (lưu ý: số càng nhỏ là vị trí càng cao)

Tăng trưởng “tín dụng đen” (hoạt động cho vay trái với các quy định pháp luật)66 cũng là 
một nguyên nhân gia tăng việc bảo đảm thực thi hợp đồng bằng các biện pháp trái pháp luật. 
Trong thời gian gần đây xuất hiện một số ngân hàng, cơ quan thuế, doanh nghiệp cũng đã sử 
dụng các biện pháp gây áp lực kiểu xã hội đen (như cán bộ thu hồi nợ có trang phục giống lực 
lượng vũ trang để thúc ép người mắc nợ, cán bộ thuế đứng trước cửa hàng để ngăn chặn người 
tới mua hàng) để thu hồi công nợ.67 Nếu xu hướng này gia tăng, hiệu quả của việc thực thi pháp 
luật, tôn trọng pháp quyền sẽ bị giảm xuống.

9.4. Kiểm định

Như đã phân tích ở trên, sự yếu kém của hệ thống pháp luật, hệ thống các cơ quan bảo đảm thực 
thi hợp đồng sẽ ảnh hưởng tới sự tôn trọng pháp luật của người dân và doanh nghiệp. Vấn đề 
đặt ra là liệu chất lượng hoạt động của toà án có tác động tới sự phát triển kinh tế và chất lượng 
hoạt động của doanh nghiệp không? Chất lượng hoạt động của toà án có là điểm nghẽn trong 
phát triển kinh tế hay không? Để trả lời cho các câu hỏi này, các phân tích dưới đây sử dụng 
phương pháp HRV68 với 3 kiểm định sau: 

•	 Kiểm định 1: Sự vận hành của hệ thống các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp có tạo gánh 
nặng về chi phí cho việc bảo đảm thực thi hợp đồng không (Giá kinh tế (shadow price) của 
yếu tố bị “nghẽn” cao)?;

•	 Kiểm định 2: Hệ thống pháp luật và hoạt động của toà án ảnh hưởng tới đầu tư của doanh 
nghiệp (Mức độ của “điểm nghẽn” có quan hệ với đầu tư hoặc tăng trưởng)?;

•	 Kiểm định 3: Liệu doanh nghiệp có bắt buộc phải lựa chọn các phương thức giải quyết tranh 
chấp trái luật để bảo đảm hợp đồng được thực thi (Các tác nhân kinh tế đang gánh chịu chi 
phí cao để vượt qua “điểm nghẽn”)?

9.4.1. Kiểm định 1: Sự vận hành của hệ thống các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư 
pháp có tạo gánh nặng về chi phí cho việc bảo đảm thực thi hợp đồng không?
a. Hoạt động của Toà án với hoạt động doanh nghiệp

Các phân tích nêu trên dường như đã khẳng định có mối quan hệ mật thiết giữa chất lượng hoạt 
động của toà án với sự phát triển kinh tế bền vững. Các nền kinh tế có toà án hoạt động hiệu 
quả thì sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường tín dụng.69 Một hệ thống tư pháp mạnh thì sẽ 
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thúc đẩy sự ra đời và phát triển DNNVV.70 Để kiểm tra mức độ liên quan giữa chất lượng hoạt 
động của toà án Việt Nam với hoạt động của doanh nghiệp, kiểm định sử dụng dữ liệu của Điều 
tra doanh nghiệp của WB (2009-2015) ở ba thước đo về ảnh hưởng của chất lượng tòa án đến 
hoạt động doanh nghiệp, bao gồm: 

 y Hệ thống toà án 1: yếu tố tòa án có phải là ràng buộc - ảnh hưởng từ vừa phải tới rất 
nghiêm trọng;

 y Hệ thống toà án 2: yếu tố tòa án có phải là ràng buộc - ảnh hưởng nhỏ tới rất 
nghiêm trọng;

 y Hệ thống toà án công bằng: không đồng ý tòa án là bình đẳng, không tham nhũng.

Kết quả hồi quy (xem Bảng KĐ1 - Phụ lục 1) cho thấy cả ba thước đo đều thể hiện hoạt 
động của toà án đều có tác động tiêu cực lên tăng trưởng của doanh nghiệp. 

Các kiểm định thành phần dưới đây về thời gian, chi phí, chất lượng hoạt động của toà án 
sẽ tiếp tục tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động toà án với sự phát triển của doanh nghiệp.

b. Thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng

Xét ở góc độ cung cấp dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng, thời gian giải quyết tranh 
chấp thường tỷ lệ thuận với chi phí. Tuy nhiên, so sánh thời gian giải quyết tranh chấp giữa các 
quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp thì có mối quan hệ đồng biến giữa thời gian giải quyết 
tranh chấp với thu nhập bình quân đầu người. Việt Nam nằm phía dưới đường tuyến tính. Như 
vậy, Việt Nam khá hơn một số nước có cùng mức thu nhập về thời gian thực thi hợp đồng, như 
Philippine, Indonesia và Ấn độ (Hình 9.13). Đồng thời, nếu so sánh định lượng, Việt Nam cũng 
khá hơn so với các quốc gia có mức thu nhập cao hơn về thời gian giải quyết tranh chấp hợp 
đồng (Hình 9.14 và Hình 9.15). Tuy nhiên cần lưu ý rằng, ở mỗi ngưỡng thu nhập khác nhau, 
các quốc gia sẽ đòi hỏi chất lượng quản trị khác nhau. So sánh giữa chi phí giải quyết tranh 
chấp với thời gian giải quyết tranh chấp, cho thấy nhiều quốc gia ở mức phát triển cao có thời 
gian giải quyết chấp dài nhưng lại có mức chi phí thấp, như Trung Quốc, Thái Lan (xem phân 
tích dưới đây). So sánh các mối quan hệ này cho thấy thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng 
ở Việt Nam đang là vấn đề yếu kém và có mối quan hệ với chi phí kinh doanh trong giai đoạn 
hiện nay nên cần phải giải quyết trong thời gian trước mắt.

Hình 9.13: So sánh thời gian 
giải quyết tranh chấp hợp đồng 
- Việt Nam và các quốc gia có 

thu nhập trung bình thấp

Hình 9.14: Thời gian giải quyết 
tranh chấp hợp đồng - Việt Nam 

với các quốc gia có thu nhập 
trung bình cao

Hình 9.15: Thời gian giải 
quyết tranh chấp hợp đồng - 

Việt Nam với các quốc gia có 
thu nhập cao
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Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB). Trục hoành (X): Thu nhập bình quân đầu người theo giá tham chiếu 2011 Trục tung 

(Y): Thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng bình quân 3 năm 2015-2017
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Một số quốc gia có mức thu nhập bình quân cao hơn đang có những cải cách đáng kể về 
thủ tục tố tụng nhằm rút ngắn khoảng thời gian thụ lý như Malaysia, Trung Quốc, Singapore để 
tăng cường hiệu quả của môi trường kinh doanh (xem Bảng 9.1).71 Thời gian giải quyết tranh 
chấp hợp đồng ở Singapore chỉ có 165 ngày so với 400 ngày của Việt Nam. Tại Singapore, hệ 
thống toà án đã áp dụng phương thức toà án điện tử, bao gồm: nhận đơn khởi kiện, chứng cứ, án 
phí trực tuyến, liên hệ giữa toà án và các bên đương sự, luật sư được thực hiện trực tuyến hoặc 
qua email, tin nhắn điện thoại, các trao đổi liên quan đến vụ án có thể được thực hiện thông qua 
hình thức đàm thoại ghi hình (video conference). Việc quản lý vụ án, bao gồm quản lý thời hạn 
tố tụng, phân công án, cung cấp các chứng cứ, tài liệu vụ án và bản án sau khi xét xử xong cũng 
đều được quản lý bằng hệ thống máy tính tại các toà án ở Singapore.72 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đã có nhiều thay đổi và TAND tối cao đã có một số văn 
bản về việc áp dụng thủ tục tố tụng gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống 
đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử73 và từng bước cải cách TTHC tư 
pháp74 nhưng vẫn chậm triển khai trên thực tế (như đã nêu ở trên). Thủ tục tố tụng dành cho 
các vụ án có giá trị nhỏ chưa được áp dụng rộng rãi trong khắp hệ thống toà án mặc dù Bộ 
luật tố tụng dân sự 2015 có quy định, trong khi các quốc gia tham chiếu Singapore, Malaysia, 
Philippine, Ấn Độ và Trung Quốc đều đang áp dụng thủ tục tố tụng này để giảm thời gian 
giải quyết tranh chấp.75 

c. Chi phí giải quyết tranh chấp

Như đã nêu ở trên, chi phí giải quyết tranh chấp hợp đồng là một yếu tố quan trọng tác động tới 
quyết định sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp. Theo phân tích chỉ tiêu “chi phí giải quyết 
tranh chấp” của Báo cáo Môi trường kinh doanh (bao gồm chi phí luật sư, án phí và chi phí thi 
hành án)76 với GDP đầu người năm 2014 cho thấy có mối quan hệ nghịch biến và Việt Nam nằm 
phía dưới đường tuyến tính nếu so sánh với các quốc gia có thu nhập trung bình thấp như Việt 
Nam (Hình 9.16) và có thu nhập trung bình cao (Hình 9.17). Việt Nam khá hơn một số nước có 
cùng mức thu nhập về chi phí thực thi hợp đồng, nhưng vẫn còn kém hơn Indonesia. Nếu so với 
các nước có thu nhập trung bình cao, Việt Nam kém hơn Thái Lan, Trung Quốc, mặc dù hơn 
Malaysia. Tuy nhiên, so với các quốc gia có thu nhập cao, Việt Nam lại ở trên đường tuyến tính nên 
Việt Nam kém hơn nhiều quốc gia ở mức thu nhập này, như Singapore (Hình 9.18) mặc dù Việt 
Nam khá hơn ở thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với nhóm quốc gia này (Hình 9.15).  
Những so sánh trên đây cho thấy có mối quan hệ giữa chi phí giải quyết tranh chấp với mức độ 
phát triển của các quốc gia. Các quốc gia càng phát triển thì mức chi phí giải quyết tranh chấp 
hợp đồng càng thấp (các hình 9.16, 9.17 và 9.18). Riêng đối với trường hợp của Malaysia, chi 
phí và thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng tại quốc gia này cao (Bảng 9.1 và 9.2). Tuy 
nhiên quốc gia này đang cải cách các hoạt động tư pháp từ năm 2011, điển hình là xây dựng mô 
hình toà án điện tử với nhiều thủ tục được thực hiện bằng hệ thống tin học. Những nỗ lực của 
Malaysia đã giúp quốc gia này dần có những tiến bộ về chỉ tiêu chi phí giải quyết tranh chấp 
hợp đồng kể từ năm 2011 đến nay.77
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Hình 9.16: So sánh chi phí giải 
quyết tranh chấp hợp đồng - 

Việt Nam và các quốc gia cùng 
có thu nhập trung bình thấp

Hình 9.17: Chi phí giải quyết 
tranh chấp hợp đồng - Việt Nam 

với các quốc gia có thu nhập 
trung bình cao

Hình 9.18: Chi phí giải quyết 
tranh chấp hợp đồng - Việt Nam 

với các quốc gia có 
thu nhập cao
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Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB). Trục hoành (X): Thu nhập bình quân đầu người theo giá tham chiếu 2011 
Trục tung (Y): Tỷ lệ chi phí giải quyết tranh chấp hợp đồng bình quân 3 năm 2015-2017

Chi phí giải quyết tranh chấp ở Việt Nam và nhiều quốc gia ở mức thu nhập trung bình thấp 
không tỷ lệ thuận với thời gian giải quyết tranh chấp (xem thêm phân tích ở dưới đây). Như 
vậy, khả năng trong chi phí giải quyết tranh chấp ở Việt Nam và các quốc gia này có nhiều yếu 
tố phụ mà không chỉ đơn thuần là chi phí làm việc của luật sư và các chi phí cho hoạt động của 
toà án. Thực tế, chi phí giải quyết tranh chấp ở Việt Nam còn có nhiều chi phí ẩn, như chi phí 
tham nhũng.78 

d. Chất lượng hoạt động của toà án 

d.1. Chất lượng về quy trình tố tụng.

Hình 9.19: So sánh chất lượng 
của quy trình tố tụng - Việt Nam 

và các quốc gia cùng có thu 
nhập trung bình thấp

Hình 9.20: So sánh chất lượng 
của quy trình tố tụng - Việt Nam 

và các quốc gia có thu nhập 
trung bình cao

Hình 9.21: So sánh chất lượng 
của quy trình tố tụng - Việt Nam 
và các quốc gia có thu nhập cao

0

2

4

6

8

10

12

14

Ấn Độ
Philippin Indonesia

Việt Name

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Trung 
Quốc

Malaysia

Thái Lan

0

2

4

Việt Nam6

8

10

12

14

16

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Singapore

0

2

4

Việt Nam6

8

10

12

14

16

18

0 50000 100000 150000

Nguồn: Báo cáo Môi trường kinh doanh (WB.) Trục hoành (X): Thu nhập bình quân đầu người theo giá tham chiếu 2011. 
Trục tung (Y): Mức độ chất lượng quy trình tố tụng 3 năm 2015-2017

Có nhiều lý thuyết đánh giá về chất lượng hoạt động của toà án liên quan tới sự tăng trưởng 
kinh tế. Toà án cần phải độc lập là yếu tố then chốt để bảo đảm tính thượng tôn pháp luật.79 Bên 
cạnh đó, toà án cần phải hoạt động hiệu quả để có thể thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp 
và tăng trưởng kinh tế.80 Theo đánh giá của báo cáo Môi trường kinh doanh dựa trên chấm điểm 
của doanh nghiệp về chất lượng quy trình tố tụng (Bảng 9.3), Việt Nam kém hơn nhiều quốc 
gia có cùng mức thu nhập, bao gồm cả các quốc gia so sánh như Indonesia, Philippine và Ấn 
Độ về chất lượng của việc thực hiện thủ tục tố tụng dù Việt Nam ở vị trí trung bình trong nhóm 
các quốc gia có cùng thu nhập (Hình 9.19). Lưu ý, cách đánh giá chất lượng quy trình tố tụng 
của Nghiên cứu này dựa trên các yếu tố về hình thức của quy trình tố tụng tại mỗi quốc gia, bao 
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gồm: (i) cấu trúc toà án và thủ tục tố tụng (bao gồm có toà án chuyên trách hoặc thủ tục tố tụng 
riêng biệt về giải quyết tranh chấp thương mại); (ii) có hệ thống quản lý vụ án; (iii) toà án tự 
động (bao gồm các thủ tục tố tụng có thể thực hiện trực tuyến); và (iv) hệ thống pháp luật công 
nhận phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (trọng tài, hoà giải) (Bảng 9.4).

So với các quốc gia có thu nhập cao hơn, Việt Nam kém rất nhiều quốc gia về chất lượng 
của quy trình tố tụng (Hình 9.20 và Hình 9.21). Như đã phân tích ở trên, xét theo đánh giá nêu 
trên thì chất lượng hoạt động tố tụng ở Việt Nam còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Mô hình 
tố tụng Việt Nam có hệ thống toà kinh tế chuyên trách giải quyết các vụ việc tranh chấp thương 
mại nhưng trên thực tế Thẩm phán ở nhiều toà kinh tế không chỉ chuyên xét xử các vụ án kinh 
tế.81 Vấn đề này sẽ làm giảm tính chuyên nghiệp của các Thẩm phán trong việc giải quyết các vụ 
án kinh doanh thương mại trong khi yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp đòi hỏi phải chuyên 
nghiệp để hiểu các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, hệ thống toà án Việt Nam chưa phát 
triển hệ thống quản lý vụ án và các cơ chế hoạt động của toà án điện tử cho phép một số thủ tục 
người dân tự chủ động làm. Phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn vẫn còn gặp nhiều trở 
ngại và chưa được sự hỗ trợ của toà án, cơ quan thi hành án. Việt Nam cần phải cải thiện nhiều 
về vấn đề này.

d.2. Chất lượng về độc lập tư pháp

Mức độ độc lập của toà án Việt Nam cũng cần phải cải thiện cho dù Việt Nam tốt hơn nhiều 
nước có cùng thu nhập về mức độ độc lập của toà án (Hình 9.22). Theo Khảo sát doanh nghiệp 
của WB về mối quan hệ giữa độc lập tư pháp với hoạt động kinh doanh, mức độ độc lập của toà 
án Việt Nam ở mức trung bình so với các quốc gia có cùng thu nhập trung bình thấp. Việt Nam 
vẫn kém hơn Indonesia, Ấn Độ và Philippine về mức độ độc lập tư pháp lẫn chất lượng của quy 
trình tố tụng (Hình 9.19 và Hình 9.21). So với các nước thu nhập trung bình cao, Việt Nam nằm 
ngay sát đường tuyến tính, tốt hơn nhiều quốc gia nhưng vẫn kém hơn Trung Quốc, Thái Lan, 
Malaysia và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, so với các quốc gia có thu nhập cao, mức độ độc 
lập tư pháp của Việt Nam nằm khá xa dưới đường tuyến tính. Điều này thể hiện Việt Nam kém 
hơn nhiều quốc gia có mức thu nhập cao. Ngay Singapore, quốc gia có nền tư pháp hiệu quả 
(mức chi phí, thời gian giải quyết tranh chấp) ở thứ hạng cao thì cũng không có thứ hạng cao 
về mức độ độc lập của nền tư pháp so với các quốc gia có cùng thu nhập. Kết quả định lượng 
này ủng hộ khá nhiều phân tích lý thuyết về mô hình chính trị và tư pháp ở Singapore.82 Nhưng 
mức độ độc lập của hệ thống tư pháp Singapore vẫn tốt hơn nhiều mức độ độc lập của hệ thống 
tư pháp Việt Nam và các nước được so sánh (so sánh các Hình 9.22, 9.23 và 9.24).

Hình 9.22: Mức độ độc lập tư 
pháp - Việt Nam và các nước có 

thu nhập trung bình thấp

Hình 9.23: Mức độ độc lập 
tư pháp - Việt Nam và các nước 

có thu nhập trung bình cao 

Hình 9.24: Mức độ độc lập 
tư pháp - Việt Nam và các nước 

có thu nhập cao 
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Nguồn: Điều tra Doanh nghiệp (WB). Trục hoành (X): Thu nhập bình quân đầu người theo giá tham chiếu 2011 
Trục tung (Y): Mức độ độc lập tư pháp bình quân 3 năm 2015-2017
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Kết quả kiểm định cho thấy, mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động của toà án và tính độc lập 
của toà án không phải luôn luôn song hành nhưng cả hai đều có mối quan hệ với phát triển kinh 
tế. Nâng cao bất kỳ một yếu tố nào cũng tác động tới sự phát triển kinh tế. Hiện tại, những yếu 
tố này chưa tạo ra những điểm nghẽn tức thời nhưng sẽ là những yếu tố hạn chế sự phát triển 
kinh tế của Việt Nam trong tương lai. 

e. Hiệu quả hệ thống quy phạm pháp luật đối với giải quyết tranh chấp hợp đồng

Mặc dù khung pháp luật của Việt Nam về hợp đồng còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết như đã 
nêu trên, nhưng theo Điều tra doanh nghiệp, khung pháp luật về giải quyết tranh chấp của Việt 
Nam tốt hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập trung bình thấp và các quốc gia có mức thu 
nhập cao hơn (Hình 9.25, 9.26 và 9.27). Tuy nhiên, so với các quốc gia so sánh thì Việt Nam 
chỉ khá hơn Philippine ở chỉ số này. Singapore là quốc gia có chất lượng hệ thống pháp luật 
được đánh giá là tốt nhất về khung pháp luật đối với hệ thống kinh doanh. Như vậy, hiện tại chất 
lượng của khung pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chưa tạo nên những khó khăn đối 
với việc giải quyết tranh chấp hợp đồng. Nhưng Việt Nam vẫn cần phải cải thiện nhiều về chất 
lượng của các quy phạm pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp. 

Hình 9.25: Hiệu quả khung 
pháp luật - Việt Nam và các 

nước có thu nhập trung bình thấp 

Hình 9.26: Hiệu quả khung 
pháp luật - Việt Nam và các 

nước có thu nhập trung bình cao 

Hình 9.27: Hiệu quả khung 
pháp luật - Việt Nam và các 

nước có thu nhập cao 
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9.4.2. Kiểm định 2: Hệ thống pháp luật và hoạt động của toà án có ảnh hưởng 
tới đầu tư của doanh nghiệp không?

Để củng cố cho khẳng định ở Kiểm định 1, Kiểm định 2 sử dụng kết quả nghiên cứu của Báo 
cáo PCI (từ 2006-2015) để xác định hệ thống pháp luật và hoạt động của toà án ảnh hưởng tới 
phát triển kinh tế và số liệu đầu tư toàn tỉnh từ TCTK 2006-2014 để phân tích.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, việc cải thiện chỉ số chung về chất lượng pháp lý và 
thiết chế pháp lý có tác động tích cực lên đầu tư của các tỉnh (mặc dù bằng chứng có ý nghĩa 
thống kê chỉ ở mức 10%). Cụ thể, chỉ số về chất lượng thiết chế pháp lý được cải thiện 50% thì 
đầu tư toàn tỉnh có thể tăng khoảng 5% (xem Bảng KĐ.2.1-Phụ lục 1). 

Để đánh giá mối tương quan giữa các chỉ số thành phần về chất lượng của thiết chế pháp lý 
và đầu tư cấp tỉnh, dữ liệu được sử dụng bằng kết quả thống kê ý kiến của doanh nghiệp đối với 
hệ thống pháp luật và thiết chế pháp lý (chủ yếu là toà án) theo Báo cáo PCI như sau:

o Hệ thống pháp luật có cơ chế giúp doanh nghiệp tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ 
(% thường xuyên hoặc luôn luôn) (số liệu PCI 2009-2014);
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o Doanh nghiệp tin tưởng vào khả năng bảo vệ của pháp luật về vấn đề bản quyền hoặc 
thực thi hợp đồng (% Đồng ý hoặc Hoàn toàn đồng ý) (số liệu PCI 2009-2014);

o Số lượng vụ việc tranh chấp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Tòa án kinh tế 
cấp tỉnh thụ lý trên 100 doanh nghiệp (Tòa án Tối cao) (số liệu PCI 2009-2014);

o Thời gian giải quyết vụ án (tháng) (số liệu PCI 2009-2012);

o Chi phí giải quyết vụ việc (%) (số liệu PCI 2009-2012).

Những dữ liệu nêu trên khái quát được phần lớn các yếu tố tạo chất lượng của thiết chế 
pháp lý đã được đề cập và phân tích tại Kiểm định 1. Những số liệu này được phân tích hồi quy 
cho thấy bằng chứng của việc giảm chi phí xử lý vụ án (cả chính thức và phi chính thức) giúp 
tăng đầu tư cấp tỉnh (Mô hình 5 - Bảng KĐ.2.2 - Phụ lục 1). Kết quả cho thấy, khi chi phí xử lý 
vụ án giảm 10% (theo giá trị vụ án), đầu tư cấp tỉnh có thể tăng 0,7%. 

Ngoài ra, kết quả phân tích cũng cho thấy địa phương nào có càng nhiều số lượng vụ việc 
tranh chấp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Tòa án Kinh tế cấp tỉnh thụ lý thì lượng 
vốn đầu tư của doanh nghiệp vào tỉnh đó càng cao. Theo ý kiến của doanh nghiệp qua khảo 
khảo sát PCI hay khảo sát của người dân qua Nghiên cứu Chỉ số công lí (Hình 9.28), xu hướng 
doanh nghiệp, người dân lựa chọn toà án để giải quyết tranh chấp là khá thấp. Thậm chí, tỷ lệ 
doanh nghiệp lựa chọn toà án để giải quyết tranh chấp giảm dần qua các năm.83 Do đó, ở những 
địa phương có số lượng lớn doanh nghiệp lựa chọn toà án để giải quyết tranh chấp, các doanh 
nghiệp càng tin tưởng vào thiết chế pháp luật tại địa phương đó thì đầu tư của tỉnh đó càng cao. 

Kết quả phân tích hồi quy cũng cho một kết quả khá thú vị, đó là chỉ tiêu thành phần về 
“hệ thống pháp luật cho phép tố cáo những hành vi tham nhũng của cán bộ”, “niềm tin vào khả 
năng bảo vệ của pháp luật về vấn đề bản quyền hoặc thực thi hợp đồng” lại nghịch biến với giá 
trị đầu tư vào tỉnh đó. Vấn đề này cần phải được nghiên cứu sâu hơn về tâm lý của doanh nghiệp 
không muốn thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ cũng như không có niềm tin 
vào khả năng bảo vệ pháp luật về vấn đề bảo vệ bản quyền và thực thi hợp đồng. Kết quả này 
cũng phù hợp với xu hướng của phần lớn doanh nghiệp không lựa chọn các thiết chế pháp luật 
để giải quyết tranh chấp mà thường tìm các biện pháp tự thoả hiệp như đã nêu (Hình 9.28) 84 
hoặc tìm kiếm các biện pháp trái pháp luật để bảo vệ tài sản của mình (xem Kiểm định 3).  

Hình 9.28: Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại theo lựa chọn của người dân
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Nguồn: Chỉ số công lý 2015 (UNDP)

Tuy nhiên, kết quả của phân tích hồi quy cũng cho thấy chỉ tiêu “số tháng xử lý vụ án” tăng 
cũng làm tăng giá trị đầu tư lên tỉnh. Điều này cần phải được tìm hiểu và lý giải thấu đáo. So sánh 
với phân tích ở Kiểm định 1 về thời gian giải quyết tranh chấp ở Việt Nam, tại thời điểm hiện tại 
thời gian giải quyết tranh chấp tại toà án chưa phải là một vấn đề tạo điểm nghẽn cho phát triển 
kinh tế. Yếu tố niềm tin của doanh nghiệp vào thiết chế pháp lý công (toà án và các CQNN) là 
rất quan trọng tới quyết định đầu tư. Do đó, dù thời gian giải quyết vụ án có kéo dài nhưng doanh 
nghiệp tin tưởng toà án có thể đem lại công bằng, xét xử đúng pháp luật, chi phí hợp lý thì chứng 
tỏ doanh nghiệp vẫn có niềm tin vào thiết chế pháp lý và môi trường đầu tư của địa phương đó.
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9.4.3. Kiểm định 3: Doanh nghiệp có bắt buộc phải lựa chọn các phương thức 
giải quyết tranh chấp trái luật để bảo đảm hợp đồng được thực thi không?

Báo cáo PCI 2015 cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp được khảo sát chưa tin tưởng vào khả năng 
bảo vệ của pháp luật về vấn đề bản quyền và thực thi hợp đồng vẫn còn ở mức xấp xỉ 20% trong 
3 năm từ 2013 đến 2015 (Hình 9.29). Kết quả này có thể phần nào phản ánh thực tế rằng việc 
chưa đủ tin tưởng vào khả năng bảo vệ của pháp luật là một trong những nguyên nhân khiến một 
số doanh nghiệp không tìm đến Tòa án khi có tranh chấp hợp đồng. Thay vào đó, doanh nghiệp 
sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp khác, thậm chí các biện pháp trái pháp luật. Báo 
chí trong giai đoạn gần đây cũng đăng tải các vụ việc đòi nợ, giải quyết tranh chấp bằng nhiều 
hình thức không hợp pháp (Hình 9.30 và Phụ lục 3). Dịch vụ đòi nợ chuyên nghiệp được pháp 
luật thừa nhận nhưng chỉ cho phép sử dụng các hành vi mà pháp luật cho phép. Tuy nhiên, dịch 
vụ đòi nợ có kết hợp đe doạ sử dụng vũ lực của băng nhóm tội phạm hay những người có thế 
lực có chiều hướng gia tăng và được ẩn dưới hoạt động thu hồi nợ hợp pháp.85 

Hình 9.29: Mức độ tin tưởng của doanh nghiệp vào hệ thống pháp luật trong giải quyết tranh chấp
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Nguồn: PCI 2015

Hình 9.30: Thống kê qua báo chí: các vụ đòi nợ không hợp pháp của doanh nghiệp
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Theo khảo sát với các luật sư thương mại, 25% luật sư cho biết là khách hàng của họ đã 
phải tìm tới dịch vụ đòi nợ hoặc các biện pháp không hợp pháp để thực hiện việc thu hồi nợ 
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(Hình 9.31). Các luật sư cho biết mặc dù chi phí đòi nợ thông qua dịch vụ đòi nợ chuyên nghiệp 
hay xã hội đen cũng tương tự như các phương thức đòi nợ khác (khoảng 30% giá trị khoản nợ) 
nhưng thời gian thực hiện nhanh hơn là phải chờ đợi thời gian dài của các phương thức chính 
thức, như toà án, trọng tài và sau đó là thi hành án và thường có kết quả về khả năng thu hồi 
công nợ, bảo đảm việc thực thi hợp đồng (xem Phụ lục 2). 

Hình 9.31: Các phương thức giải quyết tranh chấp khác trên thực tế 
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Nguồn: Khảo sát luật sư 2016

Việc thu hồi nợ bằng các biện pháp trái luật đã gây những tác động xấu về thương hiệu và 
sự phát triển bình thường của doanh nghiệp và niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào các 
thiết chế pháp luật (Bảng 9.31).86 Như đã nêu ở trên, việc bảo đảm thực thi hợp đồng bằng các 
biện pháp trái pháp luật phát triển thì sẽ làm gia tăng rủi ro trong môi trường kinh doanh và đầu 
tư tại các quốc gia. Mặc dù, các vấn đề về bảo đảm thực thi hợp đồng ở Việt Nam hay tội phạm 
có tổ chức hiện chưa phải là những vấn đề quá bức xúc, tạo điểm nghẽn cho phát triển kinh tế 
trong giai đoạn hiện tại nhưng nếu Việt Nam không tiếp tục cải thiện thì việc sử dụng các biện 
pháp trái luật để bảo đảm thực thi hợp đồng sẽ gia tăng. 

9.5. Kết luận và hàm ý chính sách

Qua những phân tích định tính và định lượng có kết hợp các mô hình giả định, phân tích cho 
thấy nâng cao chất lượng của các thiết chế pháp lý có tác động tới tăng trưởng đầu tư và phát 
triển kinh tế. Việc bảo đảm thực thi hợp đồng chưa phải là một “điểm nghẽn” đối với tăng 
trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện tại nhưng có tác động tới việc tăng trưởng kinh tế và phát 
triển của doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai gần (trung hạn). Đặc biệt, bảo đảm thực thi 
hợp đồng cũng là bảo đảm cho các nhân tố khác của tăng trưởng kinh tế được phát triển. Qua 
những phân tích định lượng và định tính nêu trên có thể khái quát vấn đề bảo đảm thực thi hợp 
đồng ở Việt Nam như sau:

Khung pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp còn cần được cải thiện

o Khung pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng, bao gồm các quy 
định, quy phạm và nguyên tắc pháp luật về hợp đồng hiện đang còn thiếu hụt, chồng 
chéo và thiếu thống nhất, đặc biệt là các nguyên tắc pháp lý về nguồn luật bổ sung 
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cho sự thiếu hụt của hệ thống pháp luật quy phạm trong việc giải thích hợp đồng như: 
tương tự pháp luật, án lệ, lẽ công bằng, nguyên tắc và điều kiện về chứng cứ để có 
thể thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp. Qua phân tích định lượng, yếu tố khung pháp 
luật về hợp đồng và bảo đảm thực thi hợp đồng chưa phải là vấn đề yếu của Việt Nam 
trong giai đoạn hiện tại, nhưng yếu tố này sẽ có tác động tới tất cả các yếu tố khác 
của môi trường kinh doanh;

Cần nâng cao tính độc lập và chất lượng giải quyết vụ án của hệ thống toà án để đáp ứng phát 
triển kinh tế

o Mức độ độc lập tư pháp của Việt Nam chưa phải là vấn đề tạo ra điểm nghẽn cho tăng 
trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện tại, ở mức trung bình so với các quốc gia có cùng 
mức thu nhập. Việt Nam cần phải cải thiện nhiều hơn mức độ độc lập tư pháp, đặc biệt 
là tạo điều kiện thuận lợi cho toà án có thể độc lập giải quyết các tranh chấp giữa Nhà 
nước với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đặc biệt, Việt Nam đang tham gia nhiều hiệp định 
song phương và đa phương về kinh tế mà những vấn đề về giải quyết tranh chấp đầu tư 
giữa Nhà nước và doanh nghiệp thường được quy định.  

o Thời gian giải quyết các vụ án dân sự và kinh doanh thương mại của toà án còn dài và 
là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất tới niềm tin của người dân vào hệ thống toà án. Cho dù 
khoảng thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng ở Việt Nam ở mức trung bình, nhưng 
quy trình giải quyết vụ án chưa được công khai. Các quy định pháp luật gần đây đã có 
nhiều cải thiện về thời gian giải quyết tranh chấp của Toà án nhưng chưa được triển 
khai áp dụng mạnh mẽ, như thủ tục tố tụng trực tuyến, thủ tục rút gọn đối với các vụ 
án có chứng cứ rõ ràng hay có giá trị nhỏ... nên việc giải quyết tranh chấp của những 
loại vụ án này cũng bị kéo dài. Những lý do này sẽ làm giảm niềm tin của người dân, 
doanh nghiệp vào hệ thống toà án.

o Chi phí giải quyết tranh chấp ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian kéo dài và 
còn bị tác động bởi cả yếu tố tham nhũng. 

o Tính chuyên nghiệp trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có mối 
liên hệ mật thiết với chất lượng giải quyết vụ án cũng như thời gian giải quyết vụ án. 

Chất lượng thi hành án cần được tăng cường để nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của các 
thiết chế pháp luật 

o Chất lượng thi hành án ở Việt Nam là một vấn đề lớn khi mà tỷ lệ số lượng các vụ án 
và giá trị tài sản được thu hồi còn quá thấp như hiện nay. Vấn đề này làm giảm nhiều 
tính hiệu lực và hiệu quả của hoạt động giải quyết tranh chấp hiện nay ở Việt Nam.

Cần bảo đảm cho hoạt động giải quyết tranh chấp theo phương thức lựa chọn được phát triển

o Hoạt động giải quyết tranh chấp lựa chọn (ADR) bao gồm trọng tài và hoà giải thương 
mại cần được tạo điều kiện phát triển nhằm giảm gánh nặng cho hoạt động xét xử của 
toà án và giảm việc lựa chọn các phương thức trái pháp luật.
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Hàm ý chính sách

(i) Cần bổ sung các nguyên tắc pháp lý về nguồn luật nhằm bổ sung cho sự thiếu hụt về giải 
thích hợp đồng như: tương tự pháp luật, án lệ, lẽ công bằng. Việt Nam cần có các quy định 
cụ thể về tiêu chí, tiêu chuẩn chứng cứ để thúc đẩy việc thực thi đúng các quy định pháp 
luật, quy định về hợp đồng và thủ tục tố tụng, đặc biệt là những giao dịch dân sự, thương 
mại được xác lập bằng phương thức điện tử, giao dịch bằng lời nói…

(ii) Các  thủ tục để người dân giao dịch với toà án và cơ quan thi hành án kể từ khi nộp đơn đề 
nghị giải quyết vụ án, cấp bản án và thi hành án, cần được thực hiện nhanh chóng, thuận 
tiện cho các bên và đúng các quy định của pháp luật. Muốn đạt được như vậy, các vấn đề 
sau cần chú trọng: 

	Hoàn thiện mô hình và quy trình nhận đơn khởi kiện: Ngành toà án cần triển khai đồng 
bộ và thống nhất trên toàn quốc một mô hình tiếp nhận đơn khởi kiện để thuận tiện 
cho người dân và doanh nghiệp: “mô hình hành chính tư pháp một cửa”. Thực tiễn 
áp dụng thí điểm mô hình “tổ hành chính tư pháp một cửa” của ngành toà án đã đem 
lại hiệu quả về thời gian, chi phí tuân thủ nên cần được nhanh chóng hoàn thiện và 
áp dụng trên toàn quốc. Ngoài ra, để việc tiếp nhận đơn khởi kiện được nhanh chóng, 
dễ dàng cho người dân, doanh nghiệp thì toà án phải hỗ trợ các bên đương sự, luật sư 
trong việc tìm kiếm chứng cứ để giải quyết vụ án. Mô hình “tổ hành chính tư pháp 
một cửa” cũng sẽ giúp cho việc đơn giản hoá các thủ tục, giảm bớt chi phí tuân thủ 
cho người dân khi tiếp cận với hoạt động của Toà án và hạn chế những tác động vào 
tính độc lập của Thẩm phán. 

	Từng bước áp dụng phương thức điện tử cho các thủ tục tại toà án và xây dựng mô 
hình toà án điện tử (toà án tự động): Phương thức giao dịch giữa toà án với người dân 
bằng phương thức điện tử đã được công nhận tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và đã có 
hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã 
có nhiều quy định cụ thể về phương thức giao dịch điện tử như Luật Giao dịch điện tử, 
Luật Công nghệ thông tin, Bộ luật dân sự... TAND tối cao cần yêu cầu mạnh mẽ các 
toà án địa phương triệt để áp dụng phương thức điện tử trong hoạt động tố tụng như 
đã quy định. Giao dịch điện tử giữa toà án với người dân, doanh nghiệp cũng sẽ tăng 
cường tính công khai, minh bạch của hoạt động toà án, thúc đẩy toà án “gần dân” hơn 
và công bằng hơn. 

	Triển khai thực hiện thủ tục tố tụng rút gọn: Hệ thống toà án cần đẩy mạnh triển khai 
áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự  2015 về thủ tục rút gọn (Điều 317) để có 
thể giải quyết nhanh chóng các loại vụ án có tình tiết, chứng cứ rõ ràng, như các vụ án 
về thế chấp tài sản bảo đảm tại các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, pháp luật cần cho phép 
áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn đối với các vụ án có giá trị nhỏ.   

	Tăng cường chất lượng quản lý vụ án, đặc biệt quản lý thời hạn tố tụng: Ngành toà án 
cần có các biện pháp mạnh mẽ trong việc tăng cường quản lý thời hạn của từng bước, 
từng giai đoạn tố tụng của mỗi vụ án, bao gồm: nâng mức chế tài đối với Thẩm phán 
để án quá hạn, công khai thông tin về các hoạt động giải quyết vụ án của toà án và các 
bên tham gia tố tụng, phân công án phù hợp với năng lực và kinh nghiệm giải quyết 
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vụ án của Thẩm phán... Việc công khai các hoạt động giải quyết vụ án của toà án sẽ 
giúp cho việc quản lý các thời hạn tố tụng được tốt hơn và nâng cao tính minh bạch 
của hoạt động toà án mà không ảnh hưởng tới tính bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh 
của các bên đương sự.  

(iii) Toà án cần xây dựng một đội ngũ Thẩm phán chuyên sâu về xét xử các vụ án kinh doanh 
thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế, SHTT và nắm vững thủ tục tố tụng trọng tài 
để đáp ứng được nhu cầu về giải quyết tranh chấp thương mại đa dạng, chuyên sâu và có 
tính quốc tế. 

(iv) Công khai các bản án: không chỉ đơn thuần cung cấp trực tuyến các bản án cho các bên 
đương sự mà cần công khai các bản án mà các bên không đòi hỏi phải giữ bí mật hoặc pháp 
luật cho phép công khai để giúp phát triển chất lượng hệ thống pháp luật, khoa học pháp lý 
và phát triển án lệ tại Việt Nam. 

(v) Nâng cao tính độc lập của toà án: cần tập trung tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và thể 
chế để toà án có thể độc lập giải quyết các quyết định hành chính ảnh hưởng tới hoạt động 
kinh doanh. 

(vi) Công tác thi hành án cần được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa về số lượng các vụ án được thi 
hành cũng như giá trị của tài sản được thi hành. Chất lượng thi hành án được cải thiện cũng 
sẽ làm tăng chất lượng hoạt động của toà án nói riêng và hệ thống tư pháp nói chung, bao 
gồm cả hoạt động của trọng tài và hoà giải thương mại. Bên cạnh đó, Việt Nam cần thúc 
đẩy và hoàn thiện thể chế về thừa phát lại để hỗ trợ cho hoạt động của thi hành án. Các thể 
chế công như toà án, công an, cơ quan thi hành án… cần phải có cơ chế hỗ trợ cho hoạt 
động của thừa phát lại phát triển.

(vii) Bộ Tư pháp và TAND tối cao cần có những cơ chế hỗ trợ cho sự phát triển của trọng tài và 
hoà giải thương mại, như: (i) tạo điều kiện cho việc công nhận và cho thi hành các phán 
quyết của trọng tài nước ngoài; (ii) công nhận quyết định hoà giải thành của các bên ngoài 
toà án. Nhà nước cần có các biện pháp hỗ trợ hoạt động hoà giải thương mại phát triển như 
xây dựng đội ngũ hoà giải viên chuyên nghiệp, hỗ trợ đào tạo kỹ năng hoà giải, quy tắc đạo 
đức hoà giải viên, giới thiệu và tuyên truyền về lợi ích của hoạt động hoà giải thương mại 
trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng... 

(viii) Các CQNN cần phải nghiên cứu sửa đổi lại quy định pháp luật về thu hồi nợ hiện nay 
theo hướng rõ ràng hơn về phạm vi hoạt động thu hồi nợ. Đồng thời, pháp luật cần nghiêm 
cấm những hoạt động bảo đảm thực thi hợp đồng bằng việc đe doạ sử dụng vũ lực hay sử 
dụng vũ lực mà một số doanh nghiệp, ngân hàng đang áp dụng. Đồng thời, các cơ quan 
thực thi pháp luật cần triệt phá những băng đảng tội phạm chuyên thực hiện các dịch vụ 
thu hồi nợ, xử lý nghiêm minh những hành vi bảo vệ hợp đồng, khoản nợ trái pháp luật.
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Cuối cùng, các vấn đề về bảo đảm thực thi hợp đồng ở Việt Nam chưa phải là những vấn đề 
tạo ra “điểm nghẽn” cho phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện tại nhưng nếu Việt Nam không 
tiếp tục cải thiện các yếu tố này thì có ảnh hưởng rất lớn tới môi trường kinh doanh, việc điều 
hành vĩ mô bằng pháp luật, thúc đẩy việc tôn trọng pháp quyền, và bảo đảm hơn các quyền của 
người dân và doanh nghiệp./.
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Phụ lục 

PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 

Kiểm định 1: 

Để kiểm tra mức độ liên quan giữa chất lượng hoạt động của toà án Việt Nam với hoạt động của doanh nghiệp, 
kiểm định dưới đây sử dụng dữ liệu của Điều tra doanh nghiệp của WB (2009-2015) ở ba thước đo về chất lượng 
tòa án đến hoạt động doanh nghiệp (đây là các biến có liên quan đến hệ thống tòa án trong điều tra doanh nghiệp): 

•	 Hệ thống toà án 1: yếu tố tòa án có phải là ràng buộc-- ảnh hưởng từ vừa phải tới rất nghiêm trọng;

•	 Hệ thống toà án 2: yếu tố tòa án có phải là ràng buộc-- ảnh hưởng nhỏ tới rất nghiêm trọng;

•	 Hệ thống toà án công bằng: không đồng ý tòa án là bình đẳng, không tham nhũng.

Bảng KĐ 1: Tác động của toà án tới tăng trưởng doanh nghiệp theo Điều tra doanh nghiệp của WB1

Mô hình (1) (2) (3) (4) (5)

Thước đo về toà án Hệ thống 
toà án 1

Hệ thống 
toà án 1

Hệ thống 
toà án 1

Hệ thống 
toà án 2

Hệ thống toà 
án công bằng

Hệ thống toà án -0,2312** 
(0,077)

-0,4768*** 
(0,110)

-0,6440*** 
(0,102)

-0,6513*** 
(0,102)

-0,8334*** 
(0,030)

Khu vực đồng bằng Sông Cửu Long_ 
Hệ thống toà án

6,7428* 
(3,789)

Duyên hải Bắc Trung bộ_ Hệ thống toà án 0,7847 
(1,988)

Đồng Bằng Sông Hồng_ Hệ thống toà án 4,5269** 
(2,040)

Đông Nam Bộ_ Hệ thống toà án 0,6422 
(1,906)

Duyên hải Nam Trung bộ_ 
Hệ thống toà án

1,6503 
(2,294)

Ngành thực phẩm_ Hệ thống toà án 25,3089*** 
(3,653)

2,8312*** 
(0,740)

1,9976*** 
(0,094)

Ngành dệt may_ Hệ thống toà án 74,2313*** 
(14,038)

12,8606*** 
(2,433)

5,0028*** 
(0,255)

Ngành đồ nội thất_ Hệ thống toà án 2,5435 
(1,783)

4,1441*** 
(1,081)

2,1266*** 
(0,121)

Ngành da giày_ Hệ thống toà án 5,6737*** 
(0,999)

1,2587*** 
(0,417)

7,5715*** 
(0,458)

Ngành gỗ_ Hệ thống toà án - 5,8715*** 
(0,852)

2,7583*** 
(0,164)

Ngành giấy_ Hệ thống toà án - 8,2251*** 
(1,199)

2,1879*** 
(0,077)

Ngành truyền thông_ Hệ thống toà án - 3,5402** 
(1,304)

-1,6895*** 
(0,204)

Ngành dầu khí và than_ Hệ thống toà án 9,9977*** 
(0,402)

10,1016*** 
(0,370)

10,5377*** 
(0,235)
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Mô hình (1) (2) (3) (4) (5)

Thước đo về toà án Hệ thống 
toà án 1

Hệ thống 
toà án 1

Hệ thống 
toà án 1

Hệ thống 
toà án 2

Hệ thống toà 
án công bằng

Ngành hoá chất_ Hệ thống toà án 11,8000*** 
(1,164)

3,1567*** 
(0,531)

2,6231*** 
(0,042)

Ngành cao su, nhựa_ Hệ thống toà án 20,5192*** 
(2,681)

5,4093*** 
(0,990)

3,7739*** 
(0,260)

Ngành khoáng sản phi kim loại_ 
Hệ thống toà án

1,6882 
(2,631)

1,5866* 
(0,792)

1,3098*** 
(0,111)

Ngành thép luyện kim_ Hệ thống toà án - 3,8796*** 
(1,105)

1,6823*** 
(0,170)

Ngành thép đúc sẵn_ Hệ thống toà án 7,4055*** 
(1,615)

4,1895*** 
(0,836)

3,2326*** 
(0,123)

Ngành thiết bị và máy móc_ Hệ thống 
toà án

12,0713*** 
(3,099)

6,1942*** 
(1,359)

3,6327*** 
(0,174)

Ngành thiết bị điện_ Hệ thống toà án - -3,9622** 
(1,928)

4,4423*** 
(0,089)

Ngành phát thanh & truyền hình_ 
Hệ thống toà án

- - 1,2670** 
(0,535)

Ngành sản xuất ô tô, xe máy_ Hệ thống 
toà án

- - 2,4126*** 
(0,222)

Ngành phương tiện vận tải khác_ 
Hệ thống toà án

- - 0,8363*** 
(0,259)

Ngành đồ nội thất_ Hệ thống toà án -6,2746*** 
(1,057)

-5,1842*** 
(0,699)

8,6426*** 
(0,227)

Ngành chế biến rác thải_ Hệ thống toà án 0,5784 
(0,482)

0,6711 
(0,478)

3,9117*** 
(0,207)

Ngành xây dựng_ Hệ thống toà án 6,9591*** 
(2,074)

4,4700*** 
(0,852)

2,2855*** 
(0,064)

Ngành mua bán ô tô, xe máy _ Hệ thống 
toà án

52,9425*** 
(4,037)

2,5102*** 
(0,733)

1,9677*** 
(0,101)

Lĩnh vực bán buôn không bao gồm ô tô, 
xe máy_ Hệ thống toà án

8,4833*** 
(3,047)

-0,4551 
(0,674)

1,7785*** 
(0,126)

Lĩnh vực bán lẻ không bao gồm ô tô, xe 
máy _ Hệ thống toà án

11,0932*** 
(0,759)

4,5394*** 
(0,702)

1,9614*** 
(0,061)

Khách sạn và nhà hàng_ Hệ thống toà án 26,0916*** 
(2,879)

4,6781*** 
(0,384)

4,3140*** 
(0,133)

Vận tải đường bộ_ Hệ thống toà án -2,3070 
(2,451)

1,8078*** 
(0,383)

3,8545*** 
(0,144)

Vận tải đường thuỷ_ Hệ thống toà án - - 10,1546*** 
(0,613)

Dịch vụ hỗ trợ vận tải_ Hệ thống toà án 3,1376*** 
(0,992)

2,3968*** 
(0,746)

-

Ngành máy tính và các hoạt động liên 
quan_ Hệ thống toà án

3,3325*** 
(0,375)

-1,6736 
(2,327)

0,9968*** 
(0,320)
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Mô hình (1) (2) (3) (4) (5)

Thước đo về toà án Hệ thống 
toà án 1

Hệ thống 
toà án 1

Hệ thống 
toà án 1

Hệ thống 
toà án 2

Hệ thống toà 
án công bằng

Log (số năm hoạt động của doanh 
nghiệp)

-0,1467*** 
(0,036)

-0,1479*** 
(0,036)

-0,1479*** 
(0,037)

-0,1435*** 
(0,035)

-0,1445*** 
(0,038)

Log (quy mô lao động khi bắt đầu hoạt 
động)

-0,0094 
(0,021)

-0,0106 
(0,020)

-0,0098 
(0,021)

-0,0128 
(0,020)

-0,0172 (0,019)

Hệ số chặn 0,6362*** 
(0,184)

0,6448*** 
(0,194)

0,6507*** 
(0,191)

0,6674*** 
(0,190)

0,6948*** 
(0,189)

Số quan sát 1.658 1.658 1.658 1.658 1.658

R2 0,0583 0,0607 0,0657 0,0640 0,0853

R2 - hiệu chỉnh 0,0345 0,0339 0,0306 0,0373 0,0456

Ghi chú: Hiệu ứng cố định ngành, Hiệu ứng cố định năm, Hiệu ứng cố định vùng;

*** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 1%; ** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 5%; * hệ số có ý nghĩa thống kê 10%; 

Các biến kiểm soát khác không được trình bày gồm các biến giả ngành, và biến giả năm và biến giả vùng. 
Phương sai sai số thay đổi được khắc phục bằng ước lượng vững, tập hợp theo ngành, và trình bày trong 
ngoặc đơn

Kiểm định 2: 

Kiểm định 2 sử dụng kết quả nghiên cứu của Báo cáo PCI (từ 2006-2015) để xác định hệ thống pháp luật và hoạt 
động của toà án ảnh hưởng tới phát triển kinh tế và số liệu đầu tư toàn tỉnh từ Tổng cục Thống kê 2006-2014 để 
phân tích.

Bảng KĐ.2.1: Mối tương quan giữa chỉ số về thiết chế pháp lý (PCI 2006-2014) và đầu tư cấp tỉnh (2014)

BIẾN SỐ Mô hình (1) Mô hình (2) Mô hình (3)

Log (chỉ số thiết chế 
pháp lý)

0,1120*(0,062) 0,1118*(0,060) 0,1077*(0,064)

lag1_log (dân số) -0,0681 (0,251) -0,1914 (0,194)

lag1_log (lực lượng lao 
động)

-0,2327** (0,113)

lag1_log (đô thị hoá) 0,1554 (0,125) 0,1601 (0,127)

lag1_log (học sinh/sinh 
viên)

0,1517*** (0,029) 0,1558*** (0,028)

Constant 0,0000 (0,000) 0,0000 (0,000) 10,6050*** (0,112)

Số quan sát 556 556 567

Số tỉnh (nhóm) 63 63 63

R2 0,8906 0,8904 0,8848

Ghi chú: Phương sai sai số Driscoll-Kraay được sử dụng để điều chỉnh phương sai sai số và tự tương quan;

Log: đầu tư cấp tỉnh; *** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 1%; ** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 5%; * hệ số có ý nghĩa 
thống kê 10%. 

Mô hình tác động cố định, kiểm soát biến giả các năm và các tác động cố định cấp tỉnh.



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

248

Bảng KĐ.2.2: Mối tương quan giữa các chỉ số thành phần về chất lượng tòa án (2009-2014) 
và đầu tư cấp tỉnh (2014)

BIẾN SỐ

Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4 Mô hình 5

Hệ thống pháp 
luật cho phép 

tố cáo

Bản quyền 
và thực thi 
hợp đồng

Số lượng vụ 
án

Số tháng xử 
lý vụ án

Chi phí vụ 
việc

Hệ thống pháp luật cho phép 
tố cáo 

-0,1114** 
(0,054)

Bản quyền và thực thi 
hợp đồng

-0,1964* 
(0,116)

Số lượng vụ án từ doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh

0,0049** 
(0,002)

Số tháng xử lý vụ án 0,0022*** 
(0,001)

Chi phí vụ việc -0,0007*** 
(0,000)

lag1_log (dân số) -0,3652* (0,189) -0,3500* 
(0,188)

-0,2699* 
(0,148)

-0,1361 
(0,196)

-0,0975 
(0,195)

lag1_log (lực lượng lao động) -0,1402 (0,471) -0,2280 
(0,465)

-0,1109 
(0,497)

-1,3823*** 
(0,231)

-1,3929*** 
(0,288)

lag1_log (đô thị hoá) 0,3928*** 
(0,074)

0,3990*** 
(0,077)

0,3878*** 
(0,070)

0,4226*** 
(0,152)

0,4094*** 
(0,147)

lag1_log (học sinh/sinh 
viên)

0,0894* (0,051) 0,0932* 
(0,049)

0,0842 
(0,052)

0,1254** 
(0,058)

0,1278** 
(0,059)

Constant 0,0000 (0,000) 0,0000 
(0,000)

0,0000 
(0,000)

0,0000 
(0,000)

17,4684*** 
(1,932)

Số quan sát 372 372 372 235 235

Số tỉnh (nhóm) 62 62 62 62 62

R2 0,8247 0,8250 0,8250 0,7004 0,7050

Ghi chú: Phương sai sai số Driscoll-Kraay được sử dụng để điều chỉnh phương sai sai số và tự tương quan;

Log: đầu tư cấp tỉnh; *** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 1%; ** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 5%; * hệ số có ý nghĩa 
thống kê 10%. 

Mô hình tác động cố định, kiểm soát biến giả các năm và các tác động cố định cấp tỉnh.

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT LUẬT SƯ VỀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

TẠI VIỆT NAM

Mô tả khảo sát

Khảo sát luật sư về bảo đảm thực hiện Hợp đồng được thực hiện trực tuyến trên trang www.surveymonkey.com. 
Các luật sư được mời tham gia khảo sát chủ yếu là những luật sư hành nghề trong lĩnh vực dân sự và thương mại 
thuộc Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế - Liên đoàn luật sư Việt Nam.
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1. Ông/Bà đang ở tỉnh/thành phố nào?

Phương án trả lời Số lượt lựa chọn
 78

Số lượng trả lời 78
Hà Nội 23

Tp. Hồ Chí Minh 48
Các địa phương khác 7

Số lượng bỏ qua 0

2. Ngày hoàn thành bảng hỏi này

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn
Ngày 100% 76

Số lượng trả lời 76
Số lượng bỏ qua 2

3. Câu 1: TRONG VÒNG 3 NĂM QUA, luật sư đã tham gia giải quyết vụ án bảo đảm thực thi hợp đồng 
nào cho khách hàng của mình chưa
Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn
Chưa 39,7% 31
Đã thực hiện 60,3% 47

Số lượng trả lời 78
Số lượng bỏ qua 0

4. Câu 2: Luật sư cho biết vụ án đó về vấn đề gì (có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời và bao 
gồm cả bảo vệ cho nguyên đơn hoặc bị đơn)?
Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn
a. Tranh chấp về điều khoản và điều kiện của hợp đồng 74,0% 37
b. Thanh toán theo hợp đồng 74,0% 37
c. Tranh chấp về đối tượng của hợp đồng khi thực hiện 20,0% 10
d. Tranh chấp khác (xin nêu rõ) 12,0% 6

Số lượng trả lời 50
Số lượng bỏ qua 28

5. Câu 3: TRONG VÒNG 3 NĂM QUA, vụ án mà luật sư đã tham gia giải quyết theo phương án giải 
quyết tranh chấp nào (có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án trả lời). 

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

a. Toà án Việt Nam 76,0% 38

b. Trọng tài thương mại Việt Nam 42,0% 21

c. Trọng tài thương mại quốc tế 28,0% 14

d. Hoà giải bởi một tổ chức hoà giải chuyên nghiệp nước ngoài 
theo quy định của hợp đồng 0,0% 0

e. Các bên tự hoà giải 44,0% 22

f. Phương án khác (xin nêu rõ) 6,0% 3

Số lượng trả lời 50

Số lượng bỏ qua 28
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A. TÒA ÁN

6. Câu 4: Trong vụ án gần nhất, luật sư mất bao nhiêu thời gian để giải quyết vụ án tại toà án theo trình 
tự sơ thẩm? a. Giai đoạn thụ lý (kể từ khi nộp đơn đến khi được thụ lý): (Chỉ chọn 1 phương án trả lời)

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

1. Trong vòng 1 tuần 14,0% 6

2. Từ 1 tuần đến 1 tháng 34,9% 15

3. Từ 1 tháng đến 2 tháng 16,3% 7

4. Từ 2 tháng đến 3 tháng 7,0% 3

5. Từ 3 tháng đến 6 tháng 7,0% 3

6. Từ 6 tháng trở lên 20,9% 9

7. Luật sư cho biết các vướng mắc trong giai đoạn thụ lý vụ án? 21

Số lượng trả lời 43

Số lượng bỏ qua 35

7. b. Giai đoạn chuẩn bị và xét xử (kể từ khi thụ lý đến khi vụ án kết thúc xét xử sơ thẩm) (Chỉ chọn 1 
phương án trả lời)

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

1. Từ 1 tháng đến 2 tháng 4,7% 2

2. Từ 2 tháng đến 3 tháng 11,6% 5

3. Từ 3 tháng đến 6 tháng 25,6% 11

4. Từ 6 tháng đến 12 tháng 32,6% 14

5. Từ 12 tháng đến 18 tháng  9,3% 4

6. Từ 18 tháng trở lên 16,3% 7

7. Luật sư cho biết các vướng mắc trong giai đoạn chuẩn bị và xét xử sơ thẩm? 24

Số lượng trả lời 43

Số lượng bỏ qua 35

8. Câu 5: Trong vụ án gần nhất, luật sư mất bao nhiêu thời gian để giải quyết vụ án tại toà án theo trình 
tự phúc thẩm, kể từ khi vụ án bị kháng cáo đến khi kết thúc xét xử phúc thẩm? (Chỉ chọn 1 phương án 
trả lời)

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

1. Từ 1 tháng đến 2 tháng 4,9% 2

2. Từ 2 tháng đến 3 tháng 19,5% 8

3. Từ 3 tháng đến 6 tháng 46,3% 19

4. Từ 6 tháng đến 12 tháng 17,1% 7

5. Từ 12 tháng đến 18 tháng 7,3% 3

6. Từ 18 tháng trở lên 4,9% 2

7. Luật sư cho biết có vướng mắc nào ảnh hưởng tới giải quyết phúc thẩm của toà án? 12

Số lượng trả lời 41

Số lượng bỏ qua 37
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9. Câu 6: Trong vụ án gần nhất, luật sư cho biết khách hàng phải chi phí cho quá trình giải quyết vụ án 
tại toà án như thế nào (bao gồm chi phí chính thức và không chính thức trong tất cả các giai đoạn tố tụng: 
sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm nếu có) (một lựa chọn)

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

Từ 0 - 30% giá trị vụ án 75,6% 31

Trên 30% - 50% giá trị vụ án 17,1% 7

Trên 50% - 70% giá trị vụ án 2,4% 1

Trên 70% giá trị vụ án 4,9% 2

Số lượng trả lời 41

Số lượng bỏ qua 37

B. TRỌNG TÀI

10. Câu 7: Trong vụ án gần nhất theo thủ tục trọng tài, luật sư mất bao nhiêu thời gian để giải quyết một 
vụ án bảo đảm thực thi hợp đồng tại trọng tài thương mại được thành lập tại Việt Nam? a. Giai đoạn thụ 
lý (kể từ khi nộp đơn đến khi được thụ lý): (Chỉ chọn 1 phương án trả lời)

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

1. Trong vòng 1 tuần 42,3% 11

2. Từ 1 tuần đến 1 tháng 50,0% 13

3. Từ 1 tháng đến 2 tháng 3,8% 1

4. Từ 2 tháng đến 3 tháng. 0,0% 0

5. Từ 3 tháng đến 6 tháng  0,0% 0

6. Từ 6 tháng trở lên 3,8% 1

7. Luật sư cho biết có vướng mắc nào ảnh hưởng tới việc thụ lý vụ án của cơ quan trọng tài? 7

Số lượng trả lời 26

Số lượng bỏ qua 52

11. b. Giai đoạn chuẩn bị và xét xử (kể từ khi thụ lý đến khi vụ án kết thúc xét xử) (Chỉ chọn 1 phương 
án trả lời)

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

1. Từ 1 tháng đến 2 tháng 15,4% 4

2. Từ 2 tháng đến 3 tháng 34,6% 9

3. Từ 3 tháng đến 6 tháng 34,6% 9

4. Từ 6 tháng đến 12 tháng 11,5% 3

5. Từ 12 tháng đến 18 tháng        0,0% 0

6.  Từ 18 tháng trở lên 3,8% 1

7. Luật sư cho biết các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và xét xử vụ án tại cơ quan 
trọng tài? 5

Số lượng trả lời 26

Số lượng bỏ qua 52
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12. Câu 8: Trong vụ án gần nhất theo thủ tục trọng tài, luật sư cho biết khách hàng phải chi phí như thế 
nào? (một lựa chọn)

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

Từ 0 - 30% giá trị vụ án 76,0% 19

Trên 30% - 50% giá trị vụ án 16,0% 4

Trên 50% - 70% giá trị vụ án 4,0% 1

Trên 70% giá trị vụ án 4,0% 1

Số lượng trả lời 25

Số lượng bỏ qua 53

C. THI HÀNH ÁN
13. Câu 9: Trong một vụ án của khách hàng được thi hành án gần đây, luật sư có biết vụ án đó mất bao 
lâu để hoàn thành việc thi hành? (một lựa chọn)

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

1.  Từ 1 tháng đến 2 tháng    2,6% 1

2.  Từ 2 tháng đến 3 tháng  0,0% 0

3.  Từ 3 tháng đến 6 tháng 2,6% 1

4.  Từ 6 tháng đến 12 tháng 21,1% 8

5.  Từ 12 tháng đến 18 tháng    28,9% 11

6.  Từ 18 tháng trở lên 44,7% 17

7. Luật sư cho biết các vướng mắc trong quá trình thi hành án mà khách hàng thường 
gặp phải? 18

Số lượng trả lời 38

Số lượng bỏ qua 40

14. Câu 10: Trong một vụ án của khách hàng được thi hành án gần đây, luật sư cho biết khách hàng phải 
chi phí như thế nào? (bao gồm chi phí chính thức và không chính thức. Lưu ý không bao gồm chi phí toà 
án hoặc trọng tài đã nêu ở trên) (một lựa chọn)

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

Từ 0 - 30% giá trị vụ án 69,4% 25

Trên 30% - 50% giá trị vụ án 25,0% 9

Trên 50% - 70% giá trị vụ án 5,6% 2

Trên 70% giá trị vụ án 0,0% 0

Số lượng trả lời 36

Số lượng bỏ qua 42

D. BIỆN PHÁP KHÁC
15. Câu 11: Luật sư có biết: ngoài việc nhờ cậy vào các thể chế do pháp luật quy định, khách hàng có tìm 
tới các biện pháp nào khác để bảo đảm việc thực thi hợp đồng?

Phương án trả lời Số lượt lựa chọn

 40

Số lượng trả lời 40

Số lượng bỏ qua 38



CHƯƠNG 9: BẢO ĐẢM THỰC THI HỢP ĐỒNG

253

16. Câu 12: Luật sư có thể cho biết lý do mà khách hàng tìm tới biện pháp này? (có thể chọn nhiều 
phương án trả lời)

Phương án trả lời Phần trăm 
trả lời

Số lượt lựa 
chọn

1.  Do thời gian giải quyết của các thể chế được pháp luật quy định quá dài. 80,6% 29

2.  Do thủ tục giải quyết của các thể chế được pháp luật quy định phức tạp. 63,9% 23

3.  Do chi phí giải quyết tại các thể chế được pháp luật quy định là tốn kém. 33,3% 12

4.  Do hiệu quả giải quyết tại các thể chế được pháp luật quy định là không 
kém. 27,8% 10

5. Ý kiến khác: 13,9% 5

Số lượng trả lời 36

Số lượng bỏ qua 42

THÔNG TIN CHUNG

17. Họ và tên (Luật sư có thể nêu hoặc không)

Phương án trả lời Số lượt lựa chọn

 23

Số lượng trả lời 23

Số lượng bỏ qua 55

18. Giới tính:

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

Nam 75,0% 33

Nữ 25,0% 11

Số lượng trả lời 44

Số lượng bỏ qua 34

19. Tuổi:

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

Dưới 30 25,0% 11

Từ 30 – 45 68,2% 30

Trên 45 6,8% 3

Số lượng trả lời 44

Số lượng bỏ qua 34

20. Tổ chức hành nghề:

Phương án trả lời Số lượt lựa chọn

 24

Số lượng trả lời 24

Số lượng bỏ qua 54
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21. Ông/bà đã hành nghề luật sư

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

Dưới 10 năm 46,5% 20

Từ 10 – 20 năm 53,5% 23

Trên 20 năm 0,0% 0

Số lượng trả lời 43

Số lượng bỏ qua 35

22. Lĩnh vực hành nghề chính:

Phương án trả lời Phần trăm trả lời Số lượt lựa chọn

Hình sự 4,5% 2

Dân sự 11,4% 5

Kinh doanh-thương mại 79,5% 35

Các lĩnh vực khác 4,5% 2

Số lượng trả lời 44

Số lượng bỏ qua 34

23. Số điện thoại liên lạc (Có thể nêu hoặc không, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này khi cần làm rõ thêm 
một số nội dung trong bảng trả lời của Ông/Bà)

Phương án trả lời Số lượt lựa chọn

 11

Số lượng trả lời 11

Số lượng bỏ qua 67

24. E-mail (Có thể nêu hoặc không, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này khi cần làm rõ thêm một số nội 
dung trong bảng trả lời của Ông/Bà)

Phương án trả lời Số lượt lựa chọn

 19

Số lượng trả lời 19

Số lượng bỏ qua 59

PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN ĐÒI NỢ KHÔNG HỢP PHÁP

 

Vụ việc Hợp đồng (nếu có) Phương thức Hậu quả Thời gian
Nguồn

Đòi nợ (Không có thông tin) Thuê xã hội đen đòi nợ Đánh người 
gây thương 
tích, đe dọa, 
khủng bố tinh 
thần

04/12/2007 http://www.tienphong.
v n / p h a p - l u a t / b a t -
b a n g - x a - h o i - d e n -
chuyen-bao-ke-doi-no-
thue-104959.tpo
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Vụ việc Hợp đồng (nếu có) Phương thức Hậu quả Thời gian
Nguồn

Tranh chấp 
quyền sử 
dụng đất

Hợp đồng đầu tư 
giữa ông Vũ Mạnh 
Hùng giám đốc 
Công ty Hùng Nhơn 
với các cá nhân

Ngăn cản không cho 
khai thác, sử dụng đất. 
TAND huyện Đồng Phú 
đã ra thông báo thụ lý vụ 
án dân sự

Thiệt hại về 
sức khỏe

09/01/2008 http://nongnghiep.vn/
loang-ngoang-nhung-
hop-dong-dau-tu-trong-
cao-su-o-binh-phuoc-
post165633.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Gài bẫy, khống chế chủ 
nợ vào phòng trọ chụp 
ảnh nude rồi bắt viết 
giấy xác nhận có quan 
hệ tình dục để quỵt nợ

Thiệt hại 
danh dự, nhân 
phẩm

12/01/2009 http://vnexpress.net/tin-
tuc/phap-luat/gai-bay-
chup-anh-khoa-than-
de-quyt-no-2151438.
html 

Đòi nợ (Không có thông tin) Thuê nhóm côn đồ đi 
đòi nợ

Đe dọa, khủng 
bố tinh thần, 
cưỡng đoạt tài 
sản

18/01/2010 http:/ / thanhnien.vn/
thoi-su/nhan-vien-hai-
quan-thue-xa-hoi-den-
doi-no-424798.html

Đòi nợ Hợp đồng chuyển 
nhượng hơn 
18.000m2 đất nông 
nghiệp tháng 3-2009 
giữa ông Lê Thanh 
Thái và bà Võ Thị 
Quỳnh Vân 

Khống chế, hành hung 
ép viết giấy nợ

Thiệt hại về 
tài sản

30/01/2010 http://tuoitre.vn/tin/
phap-luat/20141016/ep-
ghi-giay-no-roi-kien-
doi-tien/658780.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Thuê xã hội đen bắt cóc 
đối tác, đe dọa, ép đối 
tác phải trả nợ

Đe dọa, gây 
thương tích, 
chiếm đoạt tài 
sản

01/6/2010 http://www.tienphong.
vn/phap-luat/thue-xa-
hoi-den-bat-coc-doi-
tac-de-xu-no-586162.
tpo

Mua bán đất (Không có thông tin) Thuê "xã hội đen" đòi 
nợ với giá 100 triệu 
đồng

Giết người, 
hủy hoạt tài 
sản

06/5/2011 h t tp : / / sggp .o rg .vn /
phapluat/2013/10/329684/

Đòi nợ (Không có thông tin) Thuê xã hội đen đến đòi 
nợ bằng vũ lực

Đánh người 
gây thương 
tích, đe dọa, 
khủng bố tinh 
thần

12/8/2011 http://www.vtc.vn/di-
doi-no-mang-dau-gau-
den-danh-dap-cuop-tai-
san-d47891.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Đòi nợ kiểu xã hội đen, 
dùng súng đe dọa

Khủng bố tinh 
thần, đánh 
người gây 
thương tích

11/11/2011 thanhnien.vn/thoi-su/
doi-no-kieu-xa-hoi-
d e n - c a - n h o m - v a o -
tu-591552.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Đổ chất bẩn gồm: nhựa 
đường, mắm tôm, phân, 
dầu luyn… vào nhà

Khủng bố tinh 
thần, hủy hoại 
tài sản

07/01/2012 ht tp : / /k ienthuc .ne t .
vn/soi-xet/doc-chieu-
khung-bo-con-no-co-1-
khong-2-219507.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Tra tấn con nợ bằng điện 
220V

Khủng bố 
tinh thần, bắt 
giữ người trái 
pháp luật

20/01/2012 ht tp : / /k ienthuc .ne t .
vn/soi-xet/doc-chieu-
khung-bo-con-no-co-1-
khong-2-219507.html

Đòi nợ thuê (Không có thông tin) Đổ xăng, đốt người Trọng thương 30/3/2012 http://nld.com.vn/phap-luat/
di-doi-no-thue-con-do-
lanh-lung-do-xang-dot-
nguoi-20140808144822704.
htm
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Đòi nợ (Không có thông tin) Thuê người đi đòi nợ, 
dùng roi điện khống 
chế, bắt giữ người trái 
pháp luật, cướp tài sản

Đe dọa, gây 
thương tích, 
chiếm đoạt tài 
sản

06/6/2012 http://laodong.com.vn/
phap-luat/xet-xu-bang-
nhom-chuyen-doi-no-
thue-theo-kieu-xa-hoi-
den-560989.bld

Đòi nợ (Không có thông tin) Dùng chân, tay, búa và 
dùi cui điện đánh con nợ

Khủng bố tinh 
thần

07/7/2012 ht tp : / /k ienthuc .ne t .
vn/soi-xet/doc-chieu-
khung-bo-con-no-co-1-
khong-2-219507.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Dùng súng đạn hoa cải 
bắn vào nhà

Đe dọa, khủng 
bố tinh thần

10/7/2012 http: / / laodong.com.
vn/phap-luat/he-luy-
tu-doi-no-kieu-xa-hoi-
den-90269.bld

Đòi nợ thuê (Không có thông tin) Đe dọa, bắt người, ép 
buộc viết giấy nợ

Khủng bố 
tinh thần, bắt 
giữ người trái 
phép 

17/7/2012 http://laodong.com.vn/
phap-luat/mot-phu-nu-
bi-bang-nhom-doi-no-
thue-bat-coc-ep-nhan-
no-85603.bld

Đòi nợ (Không có thông tin) Để vòng hoa tang trước 
cửa nhà với dải băng 
đen ghi rõ tên tuổi con 
nợ, điện thoại đe dọa 
giết cả nhà con nợ

Khủng bố tinh 
thần

05/8/2012 http: / / laodong.com.
vn /phap- lua t /phuc-
t a p - l o a i - t o i - p h a m -
l i en -quan -den -do i -
no-100580.bld

Đòi nợ (Không có thông tin) Đổ dầu, dọa cắt gân, rải 
tiền vàng trước cửa, vác 
loa đến chửi bới

Khủng bố tinh 
thần

09/8/2012 http: / / laodong.com.
vn /phap- lua t /phuc-
t a p - l o a i - t o i - p h a m -
l i en -quan -den -do i -
no-100580.bld

Đòi nợ (Không có thông tin) Thuê xã hội đen đòi nợ, 
gọi điện thoại đòi tiền, 
nhắn tin đe dọa ném 
bom 

Khủng bố tinh 
thần, đe dọa 
tính mạng, 
đánh người gây 
thương tích, 
phá hoại tài sản

15/8/2012 http:/ / thanhnien.vn/
thoi-su/doi-no-kieu-xa-
hoi-den-471351.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Đe dọa, cướp xe máy Cướp tài sản 30/8/2012 http://laodong.com.vn/
phap-luat/doi-no-kieu-
xa-hoi-den-83013.bld

Đòi nợ (Không có thông tin) Đánh đập, đe dọa Thiệt hại về 
sức khỏe

14/9/2012 ht tp: / /cand.com.vn/
ANTT/Trum-tin-dung-
den-Tuan-than-den-
da-sa- luoi-nhu- the-
nao-212377/

Đòi nợ thuê (Không có thông tin) Đe dọa, la lối, xông vào 
nhà cướp tài sản

Đánh người 
gây thương 
tích, cướp tài 
sản

20/10/2012 http://laodong.com.vn/
phap-luat/tiep-vu-go-
cua-tuong-nguoi-quen-
hoa-ra-cuop-doi-no-
thue-88443.bld

Đòi nợ (Không có thông tin) Treo pano khổng lồ trên 
nhà con nợ

Khủng bố tinh 
thần

13/11/2012 ht tp : / /k ienthuc .ne t .
vn/soi-xet/doc-chieu-
khung-bo-con-no-co-1-
khong-2-219507.html
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Đòi nợ (Không có thông tin) Thuê xã hội đen đến bắt 
cóc con nợ để đe dọa trả 
tiền

Đe dọa, khủng 
bố tinh thần

9/12/2012 h t t p : / /www.v t c . vn /
thue-xa-hoi-den-bat-
c o c - d a n h - d a p - d o i -
no-d63196.html

Thu hồi nợ 
đối với tài sản 
thế chấp với 
ngân hàng 
Techcombank

(Không có thông tin) 47 nhân viên bảo vệ 
cùng 2 xe bồn bao vây 
con đường ngang qua 
nhà máy cồn ethanol 
của Công ty cổ phần 
Đồng Xanh

 20/12/2012 http://kienthuc.net.vn/
soi-xet/techcombank-
thich-hanh-xu-kieu-
xa-hoi-den-khi- thu-
no-665136.html

Mua bán một 
mảnh đất 

(Không có thông tin) Thuê một nhóm giang 
hồ với giá 1 tỷ đồng để 
sát hại

Thông tin 
chưa đồng 
nhất về hậu 
quả (Báo Dân 
trí: Trọng 
thương; Báo 
An ninh Hải 
Phòng: Cả hai 
lần đều thoát 
chết an toàn)

06/01/2013 http://dantri.com.vn/
phap-luat/hop-dong-
1-ty-voi-xa-hoi-den-
d e - n o - s u n g - g i e t -
nguoi -1413418710.
htm; http://www.
a n h p . v n / a n - n i n h -
xa-hoi /201501/hop-
dong-1-ty-voi-xa-hoi-
den-de-no-sung-giet-
nguoi-476336/

Tranh chấp 
hợp đồng

Hợp đồng bao 
thầu số 26 ngày 
21/03/2013, theo 
đó Công ty Tây Đô 
cho phép Công ty 
Cổ phần Xây dựng 
thương mại Thanh 
Hoàng (Công ty 
Thanh Hoàng) được 
khai thác tại mỏ 
quặng

Thuê “xã hội đen” cản 
trở việc khai thác mỏ. 
TAND huyện Lang 
Chánh đã có Thông báo 
số 01/2014 thụ lý vụ 
án Kinh doanh thương 
mại số 01/2014/TLST – 
KDTM về việc “Tranh 
chấp hợp đồng bao thầu 
mỏ” giữa Công ty Tây 
Đô và Công ty Thanh 
Hoàng

 21/3/2013 ht tp : / /baophap lua t .
v n / c a - p h e - l u a t /
doanh-ngh iep - l am-
an-theo-kieu-xa-hoi-
den-bi-khoi-kien-ra-
toa-206981.html

Cưỡng đoạt 
tài sản

Hợp đồng ngày 
29/03/2013 giữa ông 
Lê Thành Tâm và 
bà Nguyễn Thị Trúc 
Huyên, Giám đốc 
Công ty Á Châu về 
việc mua bán dầu 
nhớt

Thuê giang hồ đến nhà 
uy hiếp đòi nợ

 12/4/2013 h t t p : / / d a n v i e t . v n /
t i n - t u c / d o n g - t h a p -
bat-bang-nhom-doi-
n o - k i e u - 3 4 x a - h o i -
den34-401424.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Biến nhà con nợ thành 
trại gia cầm, vác khoan 
vào nhà con nợ khoan 
xuống lòng nhà, chôn 
lồng chó xuống dưới

Khủng bố tinh 
thần

25/4/2013 http://news.zing.vn/
con-no-phat-dien-vi-
ch i eu -do i -no -qua i -
d i - c u a - g i a n g - h o -
post334828.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Ô tô chở theo hàng chục 
người của ngân hàng 
đồng loạt đến xiết nợ 

 06/6/2013 h t t p : / / k i n h d o a n h .
vnexpress.net/tin-tuc/
ebank/ngan-hang/7-
n g a n - h a n g - v a y -
x ie t -no-da i -g ia -ca -
phe-2811200.html
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Hủy hợp 
đồng giữa 
FPT, PPF và 
chị T

Hợp đồng vay trả 
góp máy tính bảng 
hiệu FPT giữa chị 
Nguyễn T.T và Công 
ty TNHH MTV tài 
chính PPF Việt Nam

Các cuộc gọi với lời 
lẽ mất lịch sự, thái độ 
giọng nói như người đòi 
nợ theo kiểu xã hội đen 
và tin nhắn liên tục

Khủng bố 
tinh thần

24/6/2013 h t t p : / /www.v t c . vn /
khach-to-cong-ty-tai-
chinh-nuoc-ngoai-doi-
no-deu-d122092.html

Đòi nợ thuê (Không có thông tin) Nhắn tin chửi bới, gọi 
điện thoại dọa bắt cóc và 
tạt axit; quăng bịch nhớt 
pha mắm tôm văng bẩn 
đầy lên khuôn viên và 
bàn ghế của khách sạn 

Khủng bố 
tinh thần

04/7/2013 http://www.tinphapluat.
com/ho-so/tran-kieu-
do i -no-xa -ho i -den-
mam-tom-dau-nhot-
dam-chem-khung-bo-
nem-min_t12-c005-
a709-mc.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Thuê xã hội đen đòi nợ, 
nhắn tin đe dọa, ném 
chất bẩn, đốt pháo ném 
vào nhà, dùng dao kiếm 
phá cửa sắt, bắn 2 phát 
súng vào nhà

Đe dọa, khủng 
bố tinh thần, 
gây hoảng 
loạn cả khu 
dân cư

07/9/2013 h t t p : / / w w w .
n g h e a n o n l i n e .
vn/2013/07/nghe-an-
bat-nhom-doi-no-thue-
xa-hoi-den-dung-sung-
uy-hiep/

Đòi nợ (Không có thông tin) Ép nạn nhân viết giấy 
nợ, giam lỏng nạn nhân

Khủng bố tinh 
thần

21/10/2013 http:/ / thanhnien.vn/
thoi-su/phap-luat/bat-
bang-doi-no-kieu-xa-
hoi-den-265677.html

Đòi nợ thuê (Không có thông tin) Khủng bố bằng chất bẩn 
và cưỡng đoạt tài sản

Thiệt hại về 
tài sản

09/12/2013 http://nld.com.vn/xa-hoi/
doi-no-thue-qua-hung-
bao-20131230225617785.
htm

Đòi nợ (Không có thông tin) Thuê xã hội đen đòi nợ Đe dọa, khủng 
bố tinh thần, 
cưỡng đoạt tài 
sản

15/01/2014 http://plo.vn/thoi-su/
thue-xa-hoi-den-doi-
no-487070.html

Đòi nợ Hợp đồng thi công 
lắp đặt điện, nước, 
đèn chiếu sáng công 
trình xây dựng trường 
Tiểu học Đất Cuốc 
giữa Đào Danh Đức 
và Trịnh Hoàng Hiệp 

Đánh người Thiệt hại về 
sức khỏe

26/4/2014 http://baobinhduong.
vn/lanh-an-tu-vi-doi-
no-trai-luat-a123351.
html

Đòi nợ (Không có thông tin) Đòi nợ kiểu xã hội đen Cướp tài sản, 
bắt giữ người 
trái phép

10/7/2014 www.t ienphong.vn/
phap-luat/lanh-an-tu-
vi-doi-no-kieu-xa-hoi-
den-1006852.tpo

Chiếm giữ tài 
sản trái pháp 
luật

Hợp đồng cho thuê 
mặt bằng giữa Công 
ty Cổ phần Azone và 
Công ty Cổ phần Du 
lịch Đống Đa

Huy động nhiều người 
đến đe dọa và hàn kín 
cửa ra vào của Trà Hoa 
Quán bằng những thanh 
sắt lớn

Ngăn cản 
kinh doanh, 
ảnh hưởng 
nghiêm trọng 
đến kinh tế

28/7/2014 http:/ / thanhtra.com.
vn/phap-luat/dieu-tra-
qua-don-thu/cong-ty-
co-phan-du-lich-dong-
da-bi- to-chiem-giu-
tai-san-trai-phap-luat_
t114c39n78946 
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Cưỡng đoạt 
tài sản

Hợp đồng kinh tế 
ngày 26 tháng 10 
năm 2013 giữa Công 
ty TNHH Xây dựng 
Trung Việt với Tổng 
Công ty Đầu tư Xây 
dựng thương mại 
Miền Trung “về việc 
khoán gọn công tác 
sản xuất đá” công 
trình Na Tao, Pù Nhi 
– Mường Lát 

Huy động lực lượng 
nhiều người đến mỏ 
khai thác đá của Công 
ty TNHH Trung Việt 
khống chế, đe dọa công 
nhân

Hủy hoại 
tài sản,chiếm 
giữ trái phép 
tài sản

06/8/2014 h t t p : / /
q u e h u o n g n g a y n a y.
vn/news/6669_Tong_
Cong_ty_DTXDTM_
Mien_Trung_bi_to_
cuong_doat_tai_san.
aspx

Chiếm đoạt 
tài sản

Hợp đồng mua bán 
ngày 28/03/2011 
giữa Công ty Cổ 
phần Hòa Chấn 
và Công ty TNHH 
XNK TM Trường 
Xuân với 500 tấn 
mảnh nhựa PE 98/2

Dùng thủ đoạn giả mạo 
hồ sơ xiết, ép nợ, kể cả 
việc sử dụng xã hội đen, 
những người tự xưng 
là thương binh, cán 
bộ đến nhà riêng của 
Giám đốc Công ty Hòa 
Chấn đe dọa nhiều lần, 
trong nhiều ngày. Tòa 
án huyện Bình Giang 
thụ lý vụ án “tranh chấp 
hợp đồng mua bán hàng 
hóa” 

Thiệt hại về 
tài sản

29/10/2014 http://enternews.vn/
tranh-chap-hop-dong-
h a n g - h o a - t a i - h a i -
duong-toa-bo-quen-
chung-cu.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Nhóm côn đồ khóa tay, 
bắt vợ của con nợ ép 
phải ký giấy nhận nợ. 
TAND TP. Đà Nẵng xử 
phúc thẩm

 30/10/2014 http:/ / thanhnien.vn/
thoi-su/con-do-doi-no-
chong-khong-duoc-
bat-coc-ep-vo-nhan-
no-588075.html

Đòi nợ thuê (Không có thông tin) Mang dao kiếm, gậy 
gộc uy hiếp gia đình nạn 
nhân

Khủng bố 
tinh thần

06/01/2015 h t t p : / / w w w .
doisongphapluat.com/
p h a p - l u a t / a n - n i n h -
hinh-su/dai-ca-bao-
ke-doi-no-thue-da-bi-
cong-an-bat-nhu-the-
nao-a83718.html

Đòi nợ Tín dụng đen Cho vay nặng lãi đòi nợ 
kiểu xã hội đen

Đe dọa, 
khủng bố tinh 
thần, phá hoại 
tài sản

15/01/2015 http://laodongthudo.
vn/cho-vay-nang-lai-
doi-no-kieu-xa-hoi-
den-13845.html

Đòi nợ, cầm 
đồ và cho vay

(Không có thông tin) Đòi nợ thuê kiểu xã hội 
đen, sử dụng súng bắn 
đạn hoa cải

Đánh người 
gây thương 
tích

19/01/2015 ht tp: / /cand.com.vn/
A N T T / K h o a - t a y -
bang-nhom-doi -no-
t h e o - k i e u - x a - h o i -
den-341043/

Đòi nợ (Không có thông tin) 40 người dân “cố thủ” 
dựng lều trước cổng nhà 
máy cồn Ethanol Đại 
Tân 

 27/01/2015 h t t p : / / d a n v i e t . v n /
k i n h - t e / d a n - d u n g -
leu-vay-nha-may-doi-
no-537642.html
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Đòi nợ (Không có thông tin) Uy hiếp, bắt 2 con bò để 
trừ nợ

Thiệt hại về 
tài sản

10/02/2015 http://www.antv.gov.
vn/tin-tuc/an-ninh-trat-
tu/dak-nong-khoi-to-
nhom-nguoi-bat-bo-
siet-no-149877.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Đòi nợ kiểu xã hội đen, 
sử dụng súng bắn người

Khủng bố tinh 
thần, bị bắn 
trọng thương

13/3/2015 h t t p : / / w w w .
doisongphapluat.com/
phap-luat/an-ninh-hinh-
su/64-trieu-va-phi-vu-
doi-no-nhu-phim-xa-
hoi-den-a90066.html

Đòi nợ thuê, 
cho vay nặng 
lãi

(Không có thông tin) Đòi nợ thuê Thiệt hại về 
tài sản

16/4/2015 h t t p : / / c o n g l y . v n /
phap-luat/ho-so-vu-
an/bat-nhom-doi-no-
thue-cuong-doat-tai-
san-93680.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Đổ chất thải vào nhà, 
gọi điện đe dọa

Khủng bố tinh 
thần

01/5/2015 http://vnexpress.net/tin-
tuc/phap-luat/do-chat-
thai-khung-bo-t inh-
than-ep-me-tra-no-thay-
con-gai-3351305.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Ôtô căng băng rôn đòi 
nợ tiến vào Tổng công 
ty

 26/5/2015 h t t p : / / w w w .
doisongphapluat.com/
kinh-doanh/bi-quyet-
lam-giau/dai-gia-xu-
thanh-len-tieng-viec-
bi-treo-bang-ron-doi-
no-a98124.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Dùng xe ben chặn ngang 
lối ra vào kho chứa hàng

 08/7/2015 http://www.phapluatso.
com/doanh-nghiep-
dung-oto-chan-cua-kho-
hang-de-doi-no.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Đe dọa, hành hung, ném 
mắm tôm và mắm tôm 
pha nhớt vào nhà 

Khủng bố tinh 
thần, đánh 
người thương 
tích

15/7/2015 http://tamsugiadinh.vn/
tin-tuc/noi-kho-cua-
gia-dinh-bi-xa-hoi-den-
chan-danh-nem-mam-
tom-buoc-tra-no-thay-
con-tsgd12974

Đòi nợ (Không có thông tin) Đòi nợ thuê theo kiểu xã 
hội đen với thù lao được 
hứa trả bằng 30%/tổng 
số nợ, "giam lỏng" con 
nợ tại nhà riêng 

Khủng bố tinh 
thần

30/9/2015 http://infonet.vn/mot-
g i a m - d o c - b i - g i a m -
long- ta i -nha- r ieng-
6 - n g a y - d e - d o i - n o -
post178400.info

Đòi nợ (Không có thông tin) Đòi nợ kiểu xã hội đen, 
bắt giữ người trái phép, 
cố ý gây thương tích

Khủng bố tinh 
thần, đánh 
người gây 
thương tích

30/10/2015 cong ly.vn /an -n inh -
h i n h - s u / b a t - n h o m -
doi-no-kieu-xa-hoi-
den-121870.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Mang quan tài và vòng 
hoa đến uy hiếp con nợ

Khủng bố tinh 
thần

03/12/2015 h t t p : / / n l d . c o m . v n /
tho i - su - t rong -nuoc /
chu-no-mang-quan-tai-
vong-hoa-den-nha-con-
no-20151204185331747.htm



CHƯƠNG 9: BẢO ĐẢM THỰC THI HỢP ĐỒNG

261

Vụ việc Hợp đồng (nếu có) Phương thức Hậu quả Thời gian
Nguồn

Hợp tác đầu 
tư, thuê mặt 
bằng

Hợp đồng kinh tế 
số 09/HĐKT/2006 
ngày 12/08/2006 
với Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Đức 
Bình về việc hợp 
tác đầu tư xây dựng 
văn phòng và phòng 
trưng bày sản phẩm

Thuê 'xã hội đen' 
đánh đối tác; Ngày 
04/03/2016, Công ty 
Đức Bình có gửi đơn 
khởi kiện tới Tòa án 
kinh tế Quận 10 về việc 
Công ty Royal Lighting 
đang nợ tiền 3 mặt bằng

Hủy hoại tài 
sản, chiếm giữ 
trái phép tài 
sản

17/3/2016  http://giaoduc.net.
vn/Ban-doc/Cong-ty-
Duc-Binh-co-lat-keo-
hop-dong-voi-doi-tac-
post167850.gd

Đòi nợ (Không có thông tin) Dựng rào chắn, đào ống, 
cắt nước trước cả hai 
cổng của công ty

 21/3/2016 http://dantri.com.vn/
kinh-doanh/vu-lap-dat-
dung-rao-truoc-cua-
doanh-nghiep-nhat-
cong-ty-tan-duc-keu-
oan-20160405122344582.
htm

Cưỡng chế 
đòi nợ

Hợp đồng tín dụng 
số 10789/HĐTD/
TH-TN/TCB-SGO 
ngày 01/12/2010 
giữa vợ chồng anh 
Đặng Tiến Minh và  
Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Kỹ 
thương Việt Nam 

Một tổ đặc nhiệm đến 
bao vây, dùng vũ lực 
để chiếm giữ và niêm 
phong nhà đất cùng 
toàn bộ tài sản; TAND 
quận Hà Đông đang thụ 
lý vụ án

Thiệt hại về 
sức khỏe, mất 
an ninh trật tự, 
tắc nghẽn giao 
thông

06/4/2016 http://kienthuc.net.vn/
soi-xet/techcombank-
thich-hanh-xu-kieu-
xa-hoi-den-khi- thu-
no-665136.html; http://
c o n g l u a n . v n / n g a n -
hang- techcombank-
cuong-che-doi-no-theo-
kieu-xa-hoi-den-khi-
toa-dang-thu-ly/

Đòi nợ (Không có thông tin) Cho “đàn em” bắt người 
đưa về nhà đánh đập, 
cưỡng ép

Thiệt hại về 
sức khỏe

20/4/2016 h t t p : / / p e t r o t i m e s .
vn /ba t -con-no-den-
n h a - d e - d a n h - d a p -
d o i - t i e n - 4 3 0 7 2 1 .
html; http://www.
doisongphapluat.com/
p h a p - l u a t / a n - n i n h -
hinh-su/triet-pha-bang-
nhom-thu-no-trong-
g i o i - g i a n g - h o - d a t -
bac-a148633.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Chửi bới, đe dọa, 
có hành vi "cảnh cáo", 
"dằn mặt"

 20/4/2016 h t t p : / / w w w .
phapluatplus.vn/vu-mot-
luat-su-bi-to-cuong-
d o a t - t a i - s a n - c o n g -
an-huyen-dien-chau-
da-vao-cuoc-d12413.
html; http://www.
phapluatplus.vn/mot-
luat-su-bi-to-cuong-doat-
tai-san-d12235.html

Đòi nợ (Không có thông tin) Hơn 20 nông dân, 
thương lái kéo đến Công 
ty Cổ phần NIVL giăng 
băng rôn đòi tiền nợ 

 04/5/2016 h t t p : / / d a n v i e t . v n /
k i n h - t e / t h e m - m o t -
doanh-nghiep-bi-nong-
dan-vay-bang-bang-
ron-698010.html
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Vụ việc Hợp đồng (nếu có) Phương thức Hậu quả Thời gian
Nguồn

Tín dụng đen Vay tiền tín dụng 
đen

Xã hội đen đòi nợ Khủng bố tinh 
thần

05/5/2016 http://vov.vn/vu-an/xa-
hoi-den-doi-no-thue-
doa-chat -chan-con-
no-509085.vov

 Vi phạm 
trách nhiệm 
trong hợp 
đồng (chất 
lượng gạch 
không đảm 
bảo)

Hợp đồng kinh tế 
số 39/HĐKT ngày 
6.8.2015, theo đó 
Công ty Cổ phần 
gạch Bát tràng Hà 
Giang bán cho Công 
ty TNHH Hoa Sơn 
300 nghìn viên gạch 
tuy - nen 2 lỗ loại A1 
với đơn giá 1.030đ/
viên (chưa bao gồm 
10% VAT)

Tin nhắn đe dọa với lời 
lẽ thách thức, hành xử 
kiểu côn đồ, “xã hội 
đen”

 18/6/2016 http://www.baohagiang.
vn/xa-hoi/201606/nha-
may-gach-tuy-nen-vi-
xuyen-hanh-xu-voi-
khach-hang-theo-kieu-
xa-hoi-den-672951/

Đòi nợ Hợp đồng công 
chứng, ủy quyền, 
giấy mượn tiền

Đập phá đồ đạc, kêu xe 
đến đổ cát đá chắn trước 
cửa nhà, cho người đến 
tháo dỡ mái tôn, vách nhà

Hủy hoại tài 
sản

21/6/2016 http://nld.com.vn/ban-doc/
con-no-tien-cha-me-bi-do-
nha-20160708212905293.
htm

Đòi nợ thuê (Không có thông tin) Đòi nợ thuê Đánh đập 
người gây 
thương tích

27/7/2016 http://nld.com.vn/thoi-
su-trong-nuoc/thuong-
nong-vu-bat-bang-giang-
h o - c h u y e n - d o i - n o -
thue-20160807121814391.
htm

Đòi nợ (Không có thông tin) Dùng mắm tôm, nước 
sơn, xú uế ném vào nhà 

Khủng bố tinh 
thần

25/8/2016 nld.com.vn/thoi-su-
trong-nuoc/bi-giang-
ho-lien-tuc-khung-bo-
bang-mam-tom-son-
do-20160927085045158.
htm

Cưỡng chế 
tài sản thế 
chấp

Hợp đồng tín dụng 
số 466/HĐTD/
TH-PN/TCB ngày 
1/12/2010 do Công 
ty CP Gia Phạm ký 
kết với Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần 
Kỹ thương Việt Nam 
(Techcombank), Hợp 
đồng thế chấp tài sản 
số 466 – 1/HĐTC-
BĐS/TCB và Hợp 
đồng thế chấp tài sản 
của bên thứ ba (bao 
gồm các Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn 
liền với đất tại địa chỉ 
số 7A đường Hoàng 
Ngân, Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội)

Hàng chục người tự 
xưng là nhân viên 
Ngân hàng TMCP Kỹ 
Thương Việt Nam 
(Techcombank) xông 
vào nhà dân tuyên bố 
cưỡng chế thu hồi toàn 
bộ nhà đất.

Khủng bố tinh 
thần

08/9/2016 http://giadinhphapluat.
vn/techcombank-dung-
bao-luc-cuong-che-nha-
dan-p41039.html
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Tài liệu tham khảo

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Bộ luật Tố tụng hình sự 2003

Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 và Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi 2011

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Thi hành án dân sự

Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội 
phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016

Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28/03/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tổng biên chế và số 
lượng Thẩm phán của Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp và chưa được bổ sung cho tới hiện nay (09/2016)

Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác 
của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.

Chỉ thị số 03/2016/CT-CA của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính 
tư pháp tại toà án nhân dân, ngày 04/04/2016.

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ngày 30/12/2016 hướng dẫn thi 
hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về 
gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản Tố tụng bằng phương tiện điện tử.

II TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC
Adam Smith, An inquiry into the Nature and Causes of the Weath of Nations, http://www.ifaarchive.com/pdf/
smith_-_an_inquiry_into_the_nature_and_causes_of_the_wealth_of_nations%5B1%5D.pdf

Avinash K. Dixit, Lawlessness and Economics, 2004.

Ball, Gwendolyn G., and Jay P. Kesan, Judges, Courts and Economic Development: The Impact of Judicial Human 
Capital on the Efficiency and Accuracy of the Court System, Paper presented at the 15th Annual Conference 
of the International Society for New Institutional Economics, Stanford University, 2010. http://papers.isnie.org/
paper/716.html; 

Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2009 
của ngành Tòa án nhân dân.

Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2010 
của ngành Tòa án nhân dân.

Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao tổng kết công tác năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của 
ngành Tòa án nhân dân.

Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới, 2014, 2015, 2016, 2017.

Báo Chính phủ, Luật là để phát triển chứ không phải chặn đứng, http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-va-cuoc-song/
Luat-la-de-phat-trien-chu-khong-phai-chan-dung/236738.vgp

Báo Công an nhân dân, Ngại thi hành án dân sự, doanh nghiệp nhờ “xã hội đen” đòi nợ, 01/03/2014.
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trạng quản lý hành chính tại toà án Việt Nam, 2014.

Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long trình bày báo cáo công tác thi hành án năm 2016, 28/10/2016, http://moj.
gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=2897

Bộ Tư pháp, http://bttp.moj.gov.vn/qt/Pages/trong-tai-tm.aspx?Keyword=&Field=&&Page=1

Bộ Tư pháp, http://bttp.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/trong-tai-thuong-mai.aspx?ItemID=53

Bộ Tư pháp, Báo cáo 106/BC-BTP ngày 16/05/2016 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015; định hướng công tác giai đoạn 2016-2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2016.
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Công luận, Ngân hàng “Cưỡng chế” đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” khi tòa đang thụ lý, http://congluan.vn/ngan-
hang-techcombank-cuong-che-doi-no-theo-kieu-xa-hoi-den-khi-toa-dang-thu-ly/

Công lý, Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi): Cải cách thủ tục thụ lý đơn khởi kiện, http://congly.vn/hoat-dong-
toa-an/nghiep-vu/du-thao-bo-luat-to-tung-dan-su-sua-doi-cai-cach-thu-tuc-thu-ly-don-khoi-kien-117888.html

Công văn số 62/TANDTC-TĐKT hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Toà 
án nhân dân, 22/04/2012.
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Tóm tắt

Bộ máy hành chính có phải là điểm nghẽn tăng trưởng của kinh tế Việt Nam hay không? Nhóm 
nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chẩn đoán tăng trưởng của Ricardo Hausmann và các cộng 
sự (phương pháp HRV) để trả lời câu hỏi này. Kết quả phân tích, nghiên cứu đã xác định bộ 
máy hành chính hiện đang là một trong các điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế Việt 
Nam và đưa ra một số khuyến nghị về chính sách, đó là: (i) xác định rõ vai trò kiến tạo, phục 
vụ của Nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực về quản lý hành chính, xây dựng thể chế, quản lý 
vốn và tài sản công và cung ứng dịch vụ công. Trong đó, cần tách chức năng đầu tư, kinh doanh 
ra khỏi chức năng quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực về quản lý DNNN, 
đất công, đầu tư công và tài sản công; (ii) đổi mới toàn diện cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng 
kết hợp cả từ hệ thống báo cáo hành chính và thông tin từ người dân, doanh nghiệp và xã hội; 
(iii) nâng cao động lực cống hiến của công chức, viên chức thông qua đổi mới căn bản chính 
sách tiền lương, kể cả lương tối thiểu và thang bảng lương.

10.1. Bối cảnh

Trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, nhiệm vụ cải 
cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức là những nhiệm vụ then chốt, quan trọng nhất. Thực hiện Chương trình 
này, những năm qua Việt Nam đã tập trung nỗ lực xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo 
môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của 
nền kinh tế. Trong đó, Chính phủ kiên trì chủ trương xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, lấy 
doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát 
triển. Nhà nước bảo đảm sự ổn định, nhất quán, dễ dự báo của chính sách; ổn định kinh tế vĩ 
mô, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện. Nhà nước bảo 
đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế 
trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: vốn, tài nguyên, đất đai... và đầu tư kinh doanh. 

Song song với tiến trình chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền 
kinh tế thị trường, quản lý Nhà nước cũng đang trải qua tiến trình chuyển đổi tương ứng từ quản 
lý chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính sang quản lý bằng Hiến pháp và pháp luật theo mô hình 
Nhà nước kiến tạo phát triển, phục vụ, liêm chính. Đến nay, Việt Nam đã xây dựng được hệ 
thống văn bản pháp quy tương đối đầy đủ của nền hành chính công; đã triển khai cải cách hành 
chính ở tất cả các cấp hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi cho phát 
triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân; đang đẩy mạnh cải 
cách chế độ công vụ, công chức theo mô hình vị trí việc làm gắn với  đánh giá kết quả thực thi 
công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải 
trình. Mặc dù vậy, vẫn đang tồn tại khoảng cách lớn giữa mục tiêu, mong muốn xây dựng một 
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nền công vụ phục vụ, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả và năng lực hiện thực hóa mục tiêu nói 
trên của bộ máy hành chính nhà nước. Trong đó, nổi bật là một số bất cập sau:

Thứ nhất, bộ máy hành chính cồng kềnh, chi phí cao

Hiện nay, gần 3 triệu công chức, viên chức đang làm việc và hưởng lương ngân sách trong bộ 
máy nhà nước, tương đương tỷ lệ 30,5 công chức, viên chức/1000 dân, thuộc loại cao so với các 
nước trong khu vực (Bảng 10.1). 

Bảng 10.1: Quy mô khu vực công ở Việt Nam và một số nước trong khu vực ASEAN 

Nước
Công chức, viên 

chức (triệu người)
Dân số 

(triệu người)
Số công chức, 

viên chức/1000 dân
Indonesia (2014) 4,4 248 17,64
Malaysia (2010) 1,2 27,9 43,01
Philippine (2010) 1,3 93,6 13,02
Singapore (2013) 1,4 5,4 25,69
Việt Nam (2015) 2,8 91,9 30,47

Nguồn: Quah (2016) và Hà Duy (2016). Lưu ý: Số liệu của Singapore không bao gồm bác sĩ, y tá đang làm việc ở các bệnh viện sau 
khi các bệnh viện đã được công ty hóa. Số liệu của Philippine bao gồm cả người lao động ở các DNNN. 

Tuy mức lương công chức, viên chức khá thấp nhưng tỷ trọng chi tiền lương trong tổng chi 
NSNN và trên GDP ở Việt Nam hiện nay đang ở mức cao nhất trong khu vực, cao hơn cả Thái 
Lan, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Ấn Độ (Hình 10.1). 

Hình 10.1: Tỷ trọng chi tiền lương trong ngân sách và GDP năm 2015 của Việt Nam và 
một số nước trong khu vực

  Nguồn: Tính toán từ Cơ sở dữ liệu Chỉ số phát triển thế giới (WB)

Thứ hai, bộ máy hành chính hoạt động với hiệu quả chưa cao, tính chất phục vụ còn thấp 
và chậm cải thiện

Ở Việt Nam, cũng như các quốc gia khác, người dân và doanh nghiệp là chủ thể quan trọng nhất 
đóng góp vào ngân sách giúp duy trì hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Tuy nhiên, 
đến nay sau ba thập kỷ Đổi mới, nhiều ảnh hưởng của mô hình và tư duy quản lý nhà nước thời 
kỳ kế hoạch hóa tập trung vẫn còn tồn tại dai dẳng, tạo nên một bộ máy hành chính kém thân 
thiện với người dân và doanh nghiệp, nhất là với DNTN (Hình 10.2). 
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Kết quả khảo sát PCI năm 2015 cho thấy, chỉ có 28,3% số DNTN được hỏi cho rằng họ 
không gặp bất kỳ cản trở nào về tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh. Đồng thời, 
chỉ có 35,14% doanh nghiệp cảm nhận thấy chính quyền địa phương có thái độ tích cực đối với 
khu vực tư nhân; hay có đến 56,53% doanh nghiệp cho rằng ưu đãi, thiên vị của địa phương đối 
với các doanh nghiệp lớn là trở ngại lớn đối với hoạt động kinh doanh của cộng đồng DNTN 
nói chung.

Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công nhìn chung cũng đánh giá thấp mức độ 
am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, mức độ nhiệt tình, thân thiện của công chức (Hình10.3). Kết 
quả điều tra xã hội học của Viện Khoa học Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ cũng cho thấy 
có 65% ý kiến người dân được hỏi nhận xét rằng, cán bộ công chức còn yếu kém về chuyên 
môn, đặc biệt là yếu kém về thái độ giao tiếp ứng xử với người dân.

Hình 10.2: Phản hồi của doanh nghiệp về sự 
phân biệt đối xử với khu vực kinh tế tư nhân

Hình 10.3: Phản hồi của doanh nghiệp về chất 
lượng phục vụ của bộ phận một cửa

Nguồn: Khảo sát PCI 2013-2015

Hình 10.4: Hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính

Nguồn: Chỉ số hiệu quả Chính phủ 2016 (WB)

Hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính đã được cải thiện trong thời gian gần đây song 
còn hạn chế, thể hiện ở Chỉ số hiệu quả chính phủ ở mức thấp nhất so với các nước trong khu 
vực; đồng thời thấp hơn so với mức bình quân của các nước có cùng mức thu nhập đầu người 
(Hình 10.4). Điều đó dẫn đến chất lượng thể chế thấp, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế yếu 
kém, môi trường kinh doanh chưa thật thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.
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Thứ ba, trách nhiệm giải trình còn thấp, tham nhũng còn nghiêm trọng

Trách nhiệm giải trình là một trong những nền tảng của bộ máy nhà nước mạnh. Trách nhiệm 
giải trình đòi hỏi bộ máy hành chính và nhân viên thực thi công vụ phải thông tin đầy đủ và 
lý giải hành động của mình trong quá khứ hay tương lai trước công chúng và các cơ quan 
được giao nhiệm vụ giám sát, cũng như phải có chế tài trừng phạt và sửa chữa kịp thời những 
vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp và pháp lý của các tổ chức và cá nhân trong bộ máy 
(WB, 2014).

Trong thể chế hiện nay, bộ máy hành chính vận hành theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách. Song như Nghị quyết 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đánh giá: “Nguyên 
tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác 
định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không 
ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá 
nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, 
tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu 
cầu lợi ích cá nhân”. Trong bối cảnh cơ chế tuyển dụng, thăng tiến chưa gắn bó chặt chẽ với 
kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp nên nền tảng để hình thành một nền hành chính công 
phục vụ hầu như không tồn tại. Hình 10.5 cho thấy trong giai đoạn 2010-2015, chỉ số về trách 
nhiệm giải trình của Việt Nam luôn đứng ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực. Đồng 
thời, chỉ số này hầu như không thay đổi trong suốt giai đoạn này. Tương tự như vậy, chỉ số về 
chất lượng ban hành chính sách của Việt Nam cũng bị xếp hạng là yếu kém nhất trong các nước 
trong khu vực (Hình 10.6). Nguyên nhân một phần do cơ chế hiện nay chưa khuyến khích sự 
cởi mở và thảo luận công khai các chính sách cũng như còn nhiều cản trở khả năng người dân 
và doanh nghiệp truy cứu trách nhiệm của CQNN.

Hình 10.5: Trách nhiệm giải trình Hình 10.6: Phản hồi của doanh nghiệp về 
minh bạch chính sách của Chính phủ

Nguồn: Chỉ số Quản trị toàn cầu, 2010-2015

Do thu nhập chính thức thấp trong khi trách nhiệm giải trình yếu kém, bộ máy hành chính 
có ít động lực và sức ép để giảm tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp dưới các hình 
thức khác nhau. Chỉ 49% doanh nghiệp cho rằng gánh nặng TTHC đã được đơn giản hóa. 65% 
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doanh nghiệp phản hồi hiện tượng nhũng nhiễu khi thực hiện các TTHC là phổ biến, trong đó 
có tới 66% doanh nghiệp gặp khó khăn đối với TTHC về đất đai (PCI, 2015). 

10.2. Kiểm định 

10.2.1. Kiểm định 1: Giá kinh tế của bộ máy hành chính có cao không?

Bộ máy hành chính kém hiệu quả gây ra những thiệt hại và chi phí to lớn cho cả nền kinh tế, 
mọi người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin và lượng hóa những chi phí 
này đặc biệt phức tạp và khó khăn với mọi quốc gia trên thế giới. Vì thế, dữ liệu về chi phí chi 
trả không chính thức của doanh nghiệp sẽ được sử dụng thay thế để phân tích giá kinh tế của bộ 
máy hành chính kém hiệu quả ở Việt Nam.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, khảo sát người dân và doanh nghiệp, tham nhũng 
tại Việt Nam là phổ biến và có chi phí cao. Khảo sát năm 2015 ở Việt Nam cho thấy, 66% doanh 
nghiệp ở các địa phương cho rằng các doanh nghiệp cùng ngành phải chi trả những chi phí 
không chính thức. Đặc biệt ở Hà Nội, tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức lên 
tới 74,5%. Đồng thời, Hình 10.7 cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp chi trả chi phí này tăng qua các 
năm, từ 50% (2013) tăng lên 64,5% (2014) và 66% (2015). 

Hình 10.7: Phản hồi của doanh nghiệp về chi phí không chính thức

Nguồn: Khảo sát PCI 2011- 2015

Trong Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) 2015 được Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) 
công bố ngày 27/1/2016, điểm số của Việt Nam tiếp tục là 31/100 điểm, đứng thứ 112/168 trên 
bảng xếp hạng toàn cầu. Như vậy, Việt Nam không có cải thiện về điểm số CPI trong bốn năm 
liên tiếp và vẫn bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế tiếp tục xếp trong nhóm các nước mà tham nhũng 
trong khu vực công được cho là nghiêm trọng.
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Điều tra Doanh nghiệp 2015 của WB cho thấy trên 57% số doanh nghiệp phải tặng quà để 
có hợp đồng với các cơ quan của Chính phủ và trên 90% doanh nghiệp phải tặng quà cho cán 
bộ để giải quyết công việc. Đây là mức độ cao nhất trong số các quốc gia so sánh ở khu vực. 
Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp phải tặng quà cho cán bộ để giải quyết công việc cao gấp khoảng 
gần ba lần so với mức trung bình của khu vực (Hình 10.8).

Hình 10.8: Mức độ tham nhũng ở Việt Nam và các nước

Nguồn: Điều tra doanh nghiệp (WB) và Tổ chức Minh bạch quốc tế 2015

Việc doanh nghiệp phải chi trả phi chính thức để có đảm bảo hợp đồng từ bộ máy hành 
chính có ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế. Hình 10.9 cho thấy Việt Nam nằm phía trên so 
với tất cả các nước tham chiếu ở khu vực, rất xa ngay cả đối với đường hồi quy tuyến tính, 
cho thấy tình trạng đưa hối lộ của doanh nghiệp Việt Nam để đảm bảo hợp đồng từ khu vực 
công là phổ biến nhất so với các nước tham chiếu, đồng thời cao hơn nhiều so với các nước 
có cùng mức thu nhập. Tương tự, có mối tương quan nghịch biến giữa tỷ lệ doanh nghiệp trả 
lời đưa hối lộ để có được giấy phép nhập khẩu, giấy phép hoạt động, giấy phép xây dựng, 
thanh tra, dịch vụ công tiện ích với thu nhập bình quân, đồng thời tình trạng hối lộ của doanh 
nghiệp đối với các dịch vụ công liên quan ở Việt Nam là phổ biến hơn so với các nước có 
cùng trình độ phát triển.

Hình 10.9: Hối lộ để đảm bảo hợp đồng từ khu vực công và thu nhập bình quân các nước

Nguồn: WB từ năm 2009-2016.
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Về quy mô các khoản chi phí không chính thức, Hình 10.10 cho thấy có khoảng 11,1% số 
doanh nghiệp cho rằng mức chi trả cho chi phí không chính thức chiếm trên 10% doanh thu, và 
tỷ lệ này có xu hướng gia tăng (từ 7% số doanh nghiệp năm 2011 lên 12% số doanh nghiệp năm 
2015). Như vậy, việc thường xuyên phải chi trả các khoản chi phí không chính thức đang làm 
suy thoái đạo đức của cán bộ, công chức; đồng thời tác động tiêu cực đến cảm nhận của doanh 
nghiệp về bộ máy công vụ. 

Hình 10.10: Tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí phi chính thức trên 10% doanh thu

Nguồn: Khảo sát PCI 2005-2015

Các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn sẽ có khả năng mắc lỗi và khả năng chi trả cao hơn 
so với doanh nghiệp quy mô nhỏ, vì thế đây cũng là đối tượng được tập trung thanh, kiểm tra 
hàng năm của nhiều cơ quan như công an, kiểm toán, hải quan, thuế, quản lý vốn, quản lý thị 
trường, bảo hiểm từ Trung ương đến địa phương. Năm 2015, có 18% doanh nghiệp siêu nhỏ, 
24% doanh nghiệp nhỏ, 43% doanh nghiệp quy mô vừa và 50% doanh nghiệp quy mô lớn được 
khảo sát trả lời đã đón tiếp ít nhất 3 đoàn thanh kiểm tra doanh nghiệp trong năm gần nhất (PCI, 
2015). Bên cạnh đó, chi phí thời gian trong các cuộc thanh kiểm tra thuế cũng gia tăng theo quy 
mô của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp siêu nhỏ, trung bình mỗi lần thanh kiểm tra thuế 
mất khoảng 3 giờ; đối với các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp quy mô vừa, con số này lần 
lượt là 7 và 8 giờ. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp quy mô lớn, thông thường mỗi cuộc thanh 
kiểm tra thuế thường làm mất khoảng 40 giờ của doanh nghiệp (PCI, 2015). 

10.2.2. Kiểm định 2: Giải quyết điểm nghẽn về bộ máy hành chính có giúp 
doanh nghiệp phát triển không?

Như đã phân tích ở trên, tham nhũng ở Việt Nam là phổ biến. Khi sử dụng các thước đo khác 
nhau về gánh nặng nhũng nhiễu lên doanh nghiệp từ dữ liệu khảo sát ngẫu nhiên trên 2000 
doanh nghiệp Việt Nam bởi WB năm 2009 và 2015, kết quả hồi quy cho thấy mối tương quan 
nghịch biến có ý nghĩa thống kê giữa nhũng nhiễu và tăng trưởng doanh nghiệp sau khi đã loại 
bỏ ảnh hưởng của các yếu tố khác (Phụ lục1). Cụ thể, các doanh nghiệp trả lời nhũng nhiễu 
không có tác động tới hoạt động kinh doanh tăng trưởng cao hơn 7,7% về doanh thu so với các 
doanh nghiệp trả lời nhũng nhiễu có tác động tới hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp sử dụng 
ít thời gian quản lý để làm việc với cán bộ nhà nước thì tăng trưởng cao hơn. Kết quả còn chỉ ra 
tác động của nhũng nhiễu tới các vùng và ngành là khác nhau. Cụ thể, tác động của nhũng nhiễu 
đối với doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Hồng thấp hơn so với các vùng, miền khác. 
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Kết quả hồi quy về sự tương quan giữa tăng trưởng doanh nghiệp theo lao động và tham 
nhũng cấp tỉnh sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê từ 
2005-2014 được trình bày tóm tắt ở Phụ lục 2. Hệ số hồi quy của gánh nặng tham nhũng cấp 
tỉnh (đo bằng tỷ lệ phần trăm doanh nghiệp của tỉnh trả lời phải trả trên 10% doanh thu cho các 
khoản chi phí phi chính thức) có giá trị âm và ý nghĩa thống kê cao. Kết quả cho thấy gánh nặng 
tham nhũng cấp tỉnh giảm 1 đơn vị phần trăm làm tăng tương ứng với 0,27% số lao động của 
doanh nghiệp (kết quả ở cột 1, bảng 2). Nói cách khác, nếu Hà Nội giảm gánh nặng tham nhũng 
lên doanh nghiệp xuống mức của Đà Nẵng, tỉnh sẽ tạo thêm khoảng 25.000 lao động trong khu 
vực doanh nghiệp. Cột 2 trình bày kết quả đối với số liệu năm 2010-2014, cho thấy tác động 
trên là 0,43% trong những năm gần đây. Kết quả này cho thấy tác động của tham nhũng những 
năm gần đây gia tăng đáng kể. Cột 3 xem xét tương tác giữa tham nhũng với loại hình doanh 
nghiệp, tuy nhiên, hệ số tương tác không có ý nghĩa thống kê. Cột 4 trình bày tác động của sự 
phổ biến của tham nhũng. Kết quả cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp trả lời phải trả các khoản chi phí 
phi chính thức giảm 1 đơn vị phần trăm tương ứng với 0,15% tăng trưởng đối với lao động của 
doanh nghiệp. Cụ thể, nếu Hà Nội giảm mức độ phổ biến tham nhũng xuống mức của Đà Nẵng, 
Hà Nội có thể tạo thêm hơn 110.000 lao động trong khu vực chính thức. 

Ngoài ra, đi sâu phân tích các rào cản lớn mà DNTN Việt Nam đã phản ánh trong khảo sát 
PCI hàng năm trong mối tương quan với các thông số phát triển doanh nghiệp ở các tỉnh/thành 
phố trong cả nước cũng cho thấy nhiều ngụ ý quan trọng. 

Việc tăng thêm các doanh nghiệp khởi nghiệp làm gia tăng nhu cầu đối với đất cho mục 
đích công nghiệp và thương mại để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, các điểm bán lẻ. Sự khan 
hiếm đất dành cho kinh doanh cũng như những khó khăn, cản trở từ phía các cơ quan hành 
chính nhà nước sẽ tác động lên tăng trưởng của doanh nghiệp mới thành lập. Hình 10.11 cho 
thấy có mối tương quan cùng chiều giữa việc không gặp cản trở về tiếp cận đất đai và mặt bằng 
sản xuất kinh doanh và số doanh nghiệp mới thành lập ở các địa phương.

Hình 10.11: Tương quan doanh nghiệp gặp cản trở về đất đai và thay đổi về số doanh nghiệp

Nguồn: Khảo sát PCI 2015 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

GCNQSDĐ là tài sản đảm bảo quan trọng khi các doanh nghiệp làm các thủ tục tín dụng 
tại ngân hàng cũng như thể hiện được tiềm lực của doanh nghiệp trong quan hệ kinh doanh 
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đối với các đối tác. Việc chậm cấp GCNQSDĐ sẽ hạn chế doanh nghiệp trong việc tiếp cận 
vốn tín dụng cũng như chuyển tài sản là bất động sản sang vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. 
Xem xét mối tương quan trên cho thấy, cả thời gian chờ đợi cấp GCNQSDĐ và việc không 
được cấp do TTHC rườm rà đều có tác động tiêu cực đến đầu tư và số doanh nghiệp thành 
lập mới (Hình 10.12). 

Hình 10.12: Thủ tục về đất đai và thay đổi về số doanh nghiệp

Nguồn: Khảo sát PCI 2015 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cảm nhận của doanh nghiệp về thái độ của chính quyền tỉnh đối với khu vực tư nhân đóng 
vai trò quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hình 
10.13 cho thấy mối tương quan thuận chiều giữa cảm nhận tích cực của doanh nghiệp đối với 
thái độ của chính quyền địa phương với số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đầu tư. Nói 
cách khác, ở những địa phương có tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn thì ở đó doanh nghiệp 
phát triển mạnh hơn và ngược lại.

Hình 10.13: Cảm nhận về thái độ của chính quyền địa phương và phát triển của DN

Nguồn: Khảo sát PCI 2015 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian làm việc với thanh, kiểm tra thuế thực sự là một rào cản đối với hoạt động đầu 
tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hình 10.14 cho thấy số giờ thanh, kiểm tra với số 
doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có tương 
quan ngược chiều nhau; các địa phương có số giờ thanh tra, kiểm tra thuế trung vị ở mức thấp 
thì có số doanh nghiệp và vốn đầu tư mới tăng cao và ngược lại.
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Hình 10.14: Thanh kiểm tra thuế và phát triển doanh nghiệp

Nguồn: Khảo sát PCI 2015 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem xét mối tương quan giữa thương lượng với cán bộ thuế và số doanh nghiệp mới và 
số vốn đầu tư cho thấy ở các địa phương mà doanh nghiệp thường xuyên thương lượng với cán 
bộ thuế và coi đó việc cần thiết trong hoạt động kinh doanh thì ở đó doanh nghiệp phát triển tốt 
và ngược lại (Hình 10.15). Điều đó cũng thể hiện TTHC thuế (và cũng không loại trừ sự nhũng 
nhiễu từ chính cán bộ thu thuế) đang tạo ra những rào cản lớn đối với hoạt động của doanh 
nghiệp và buộc doanh nghiệp phải thương lượng với cán bộ thuế để giảm bớt gánh nặng do hoạt 
động này gây ra. Như vậy, đây có thể coi là một nút thắt trong hoạt động của bộ máy công vụ, 
công chức ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. 

Hình10.15: Thương lượng với cán bộ thuế và phát triển doanh nghiệp

Nguồn: Khảo sát PCI 2015 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10.2.3. Kiểm định 3: Doanh nghiệp có tìm cách vượt qua vấn đề bộ máy hành 
chính không?

Môi trường kinh doanh minh bạch sẽ góp phần tăng lòng tin vào hiệu quả quản trị của cơ 
quan quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp, đồng thời 
tăng tính bình đẳng về cơ hội kinh doanh cho các nhóm doanh nghiệp khác nhau. Chính vì 
vậy, nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác điều hành, trong cơ chế, chính sách là 
điều cần thiết đối với Việt Nam nhằm xây dựng lòng tin của doanh nghiệp và các nhà đầu tư. 
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Rõ ràng, nếu doanh nghiệp không có thông tin cụ thể về các quy hoạch đất đai, hay kế hoạch 
phát triển cơ sở hạ tầng, họ sẽ còn dè dặt trong quyết định mở rộng đầu tư hay sản xuất kinh 
doanh. Tuy nhiên, Hình 10.16 cho thấy các doanh nghiệp phải sử dụng chi phí không chính 
thức để tạo mối quan hệ nhằm lấy được những tài liệu của địa phương, và đây là rào cản đối 
với phát triển doanh nghiệp.

Hình 10.16:  Xây dựng quan hệ để có tài liệu của địa phương

Nguồn: Khảo sát PCI 2005-2015

Kết quả khảo sát PCI cho thấy những doanh nghiệp có các mối quan hệ thân hữu quan 
trọng (DNNN, phần lớn các doanh nghiệp FDI và một số DNTN lớn trong nước) đều có lợi thế 
hơn so với khu vực tư nhân trong nước không có được các mối quan hệ đó. Tuy nhiên, nhiều 
doanh nghiệp có quan hệ thân hữu lại không phải là doanh nghiệp có năng suất cao nhất, và điều 
đó làm suy yếu chất lượng của khu vực doanh nghiệp, đồng thời gây tổn thất nhiều hơn về mặt 
năng suất, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng của nền kinh tế nói chung (WB và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, 2016).

Hình 10.17: Thương lượng với cán bộ thuế và chi phí không chính thức

Nguồn: Khảo sát PCI 2005-2015

Hình 10.17 cho thấy mối tương quan thuận chiều giữa thương lượng với cán bộ thuế và 
chi phí không chính thức. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp khi phải thương lượng với cán bộ 



CHẨN ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

278

thuế, giải pháp của doanh nghiệp lựa chọn cũng là đưa thêm chi phí không chính thức; và đây 
cũng được xem là rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

10.2.4. Kiểm định 4: Những doanh nghiệp ít chịu tác động từ bộ máy hành 
chính sẽ có cơ hội phát triển không?

Mức độ ảnh hưởng của tham nhũng có thể khác nhau giữa các ngành. Ví dụ, trong ngành khai 
khoáng, doanh nghiệp cần tiếp xúc nhiều hơn đối với CQNN để có được các giấy phép cần thiết, 
do đó có thể phải chịu nhiều rủi ro, chi phí cao hơn từ tham nhũng so với các ngành khác như 
ngành bán lẻ. Sử dụng phương pháp tương tự trong nghiên cứu của Rajan và Zingales (1998), 
với số liệu giá trị gia tăng theo ngành của UNIDO và khảo sát doanh nghiệp của WB và nhóm 
nước tham chiếu (bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia, Philippin, Malaysia, và Thái Lan), 
kết quả hồi quy cho thấy bằng chứng rằng ngành nào chịu tác động của tham nhũng lớn hơn thì 
tăng trưởng chậm hơn một cách tương đối so với các ngành khác ở mức ý nghĩa thống kê 10%. 

Xem xét tác động của gánh nặng nhũng nhiễu lên doanh nghiệp chia theo loại hình quy 
mô doanh nghiệp cho thấy doanh nghiệp nhỏ (số lao động dưới 20) chịu ảnh hưởng tiêu cực 
lớn nhất từ nhũng nhiễu. Doanh nghiệp lớn (có số lao động trên 100) có thể không chịu ảnh 
hưởng tiêu cực từ nhũng nhiễu (ở mô hình 1), hoặc chịu ảnh hưởng thấp hơn (ở mô hình 2) 
(Phụ lục 3). 

10.3. Kết luận và hàm ý chính sách

Được xem là động lực cho sự phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó đại bộ phận là 
DNTN đang kỳ vọng rất nhiều vào việc Chính phủ kiến tạo, phục vụ, liêm chính tiếp tục cải 
thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, mà trực tiếp nhất là tháo gỡ/xử lý những vấn đề được 
các doanh nghiệp đánh giá đang là các rào cản, các nút thắt trong quan hệ giữa doanh nghiệp với 
bộ máy công vụ và công chức, viên chức nhà nước. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, những rào 
cản xuất phát từ hoạt động của bộ máy công vụ, công chức, viên chức đang nổi lên thành những 
điểm nghẽn đối với sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là DNTN hiện nay là:

 y Đại bộ phận doanh nghiệp có cảm nhận về thái độ không mấy tích cực của chính quyền 
địa phương đối với khu vực tư nhân; 

 y Rất nhiều doanh nghiệp có trải nghiệm rằng kết quả công việc phụ thuộc vào chi phí 
không chính thức. Chi phí không chính thức tác động nhiều hơn đến các doanh nghiệp 
nhỏ so với doanh nghiệp vừa và lớn;

 y Nỗi ám ảnh thường xuyên của doanh nghiệp là: Muốn kinh doanh thì phải thương lượng 
với cán bộ thuế;

 y Vấn đề đất đai là “cửa ải” mà doanh nghiệp khó vượt qua nhất, xét cả từ phía khả năng 
tiếp cận cũng như TTHC.

Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, nhưng tựu chung lại ở ba điểm chính: 

Một là, CQNN vẫn tự cho mình đứng trên doanh nghiệp, mang nặng tư tưởng “hành dân” 
thay vì “công bộc” của dân.
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Hai là, bộ máy hành chính hoạt động kém hiệu quả, lại được giao trực tiếp quản lý nhiều 
nguồn lực vật chất, ôm đồm nhiều việc không thuộc vai trò nhà nước trong kinh tế thị trường.

Ba là, đội ngũ công chức, viên chức thiếu cả động lực lẫn sức ép nâng cao hiệu suất công 
vụ; thiếu tiêu chí, cơ chế hiệu quả đánh giá về chất lượng, hiệu suất công việc của bộ máy 
hành chính. 

Hàm ý chính sách xây dựng Chính phủ phục vụ, kiến tạo phát triển

Giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy công vụ 

Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy công vụ, đột phá nằm ở việc tập trung xây dựng Nhà 
nước phục vụ, liêm chính, kiến tạo phát triển mà trước hết cần xác định lại chức năng nhiệm vụ 
của Chính phủ, nhất là chức năng cung ứng dịch vụ công và chức năng quản lý vốn/tài sản công. 
Đồng thời, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Về chức năng cung ứng dịch vụ công, trong khi dịch vụ hành chính công vẫn do cơ quan 
hành chính nhà nước cung ứng/ủy quyền cung ứng thì dịch vụ sự nghiệp công, chủ yếu là y tế 
và giáo dục, đào tạo cần được tách ra khỏi hành chính, xóa bỏ “chủ quản”, thành đơn vị tự chủ 
hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp.

Vai trò của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cần được thay đổi và đảm trách 
những nhiệm vụ chủ yếu là: (1) Quản lý hành chính nhà nước (không phân biệt công lập hay 
ngoài công lập), (2) Đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước đầu tư vào đơn vị sự nghiệp công 
lập (thay thế chế độ chủ quản hiện nay), (3) Tài trợ cho những dịch vụ thiết yếu, cho những 
vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo (thay thế cơ chế bao cấp kinh phí ngân sách cho các 
đơn vị công lập hiện nay), và (4) Trợ giúp các đối tượng chính sách và người nghèo (chủ yếu 
thông qua hình thức mua bảo hiểm y tế, cấp học bổng chính sách cho các đối tượng thụ hưởng 
để họ nộp cho bệnh viện, trường học không phân biệt công lập hay ngoài công lập).

Về cơ chế cấp phát tài chính bằng kinh phí NSNN dành cho dịch vụ sự nghiệp công, chủ 
yếu là y tế và giáo dục, đào tạo, cần được đổi mới căn bản: 

•	 Nhà nước không bao cấp cho các đơn vị công lập theo dự toán ngân sách như hiện nay 
nữa, mà chuyển số kinh phí đó sang tài trợ cho các dịch vụ đầu ra tùy theo mức độ cơ 
bản, thiết yếu của dịch vụ và điều kiện kinh tế-xã hội của từng vùng, không phụ thuộc 
vào đơn vị cung ứng là công lập hay ngoài công lập; đồng thời trợ giúp trực tiếp cho các 
đối tượng chính sách và nhóm người yếu thế. Đổi mới cơ chế thanh quyết toán đối với 
việc đấu thầu, đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công theo hướng việc thanh quyết toán 
dựa trên nghiệm thu kết quả và sản phẩm đầu ra.

•	 Nhà nước quy định mức tài trợ cụ thể đối với từng nhóm dịch vụ sự nghiệp công ở từng 
vùng theo nguyên tắc: Dịch vụ càng cơ bản, thiết yếu, mức độ tài trợ càng cao, điều kiện 
kinh tế-xã hội càng khó khăn, mức độ tài trợ cũng càng cao. Trên cơ sở các mức tài trợ 
cụ thể cho các nhóm dịch vụ sự nghiệp công, Nhà nước sẽ tổ chức đặt hàng cung ứng, 
đấu thầu cung ứng công khai và rộng rãi đối với các nhóm dịch vụ công được Nhà nước 
tài trợ. Đơn vị được đặt hàng hoặc thắng thầu, dù là công lập hay ngoài công lập, sẽ nhận 
được khoản tài trợ tương ứng để tổ chức cung ứng dịch vụ. 
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Về chức năng quản lý vốn/tài sản công, trước hết cần tách bạch quản lý vốn/tài sản công 
với quản lý hành chính nhà nước; không giao cơ quan hành chính quản lý trực tiếp tài sản như 
đất đai, DNNN, đầu tư công, tài sản công…, mà chuyển cho doanh nghiệp công ích quản lý theo 
nguyên tắc đảm bảo trách nhiệm giải trình và kế toán kép. 

Cụ thể là:
 y Cơ quan hành chính các cấp không quản lý trực tiếp đất đai, mà thành lập các doanh 

nghiệp công ích (Tổng công ty quản lý đất) thực hiện nhiệm vụ này. Các Tổng công ty 
quản lý đất đảm trách nhiệm vụ cho thuê đất; tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng khi 
Nhà nước thu hồi đất (đảm bảo “đất sạch” khi cho thuê hoặc bàn giao cho các đơn vị 
thi công); quản lý đất đã thu hồi. Cơ quan hành chính có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tất 
cả các giao dịch về đất đai, đảm bảo thực hiện đúng luật pháp, không gây phiền hà cho 
doanh nghiệp và công dân.

 y Sửa đổi Luật Đất đai theo hướng loại bỏ đất đai để xây dựng trụ sở CQNN ra khỏi danh 
sách đất được giao không phải trả tiền. Đất đai do các cơ quan hành chính sử dụng cần 
được “vốn hóa”, tức là phải được định giá theo nguyên tắc thị trường, và tiền thuê đất 
này phải được tính vào kinh phí mà NSNN chi cho từng cơ quan. Đất đai và các tài sản 
do CQNN sử dụng phải giao cho doanh nghiệp công ích quản lý.

 y Các bộ quản lý ngành không trực tiếp quản lý các DNNN hoạt động kinh doanh. Nhà 
nước thực hiện chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua các Tổng 
Công ty đầu tư (các Holding); các Tổng công ty đầu tư quản lý trực tiếp các Tập đoàn, 
Tổng công ty nhà nước và DNNN độc lập. Các Tổng công ty đầu tư không trực thuộc các 
Bộ quản lý ngành, mà trực thuộc tập trung vào một đầu mối là Ủy ban quản lý, giám sát 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp (đang được xúc tiến thành lập).

 y Cơ quan hành chính các cấp không quản lý trực tiếp các công trình đầu tư công, mà giao 
cho các doanh nghiệp công ích (Tổng công ty quản lý đầu tư công) thực hiện. Các Tổng 
công ty quản lý đầu tư công có thể được thành lập mới hoặc thông qua tái cơ cấu các Ban 
quản lý dự án (PMU) hiện nay. 

Giải pháp nâng cao hiệu suất công tác và chất lượng phục vụ của công chức viên chức

Để nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc của đội ngũ công chức, viên chức cần khẩn trương 
thực hiện các giải pháp sau đây:

 y Xác định vị trí việc làm rõ ràng, cụ thể cho từng công chức, có định lượng thời gian cho 
mỗi công việc; chuyển việc quản lý công chức từ hệ thống chức nghiệp sang kết hợp hệ 
thống chức nghiệp với hệ thống việc làm, chuyển từ quản lý biên chế sang quản lý số 
lượng vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Đội ngũ công chức được xác định theo hai cấp: 
cấp ổn định gồm các công chức cơ cấu khung thuộc biên chế dài hạn, và cấp linh hoạt 
gồm những công chức được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc có thời hạn.

 y Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở xây dựng và áp dụng hệ thống 
tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức một cách 
khoa học, khách quan, chính xác, bảo đảm phản ánh đúng năng lực, kết quả công tác, 
làm căn cứ bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, 
công chức, viên chức. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời quyền quyết 
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định hoặc đề xuất nhân sự của người đứng đầu cần phải được phát huy. Kiên quyết thay 
thế cán bộ, công chức không đáp ứng công việc, cửa quyền, quan liêu, vòi vĩnh. Xây 
dựng hệ thống thông tin giúp đánh giá, giám sát kết quả và chất lượng thực hiện những 
nhiệm vụ, công việc của công chức, viên chức. Cần xây dựng cả hai cơ chế tiếp nhận, 
tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin: (1) Thông tin từ hệ thống báo cáo hành chính; và (2) 
Thông tin độc lập từ người dân, doanh nghiệp, giới chuyên gia, nghiên cứu trong xã hội. 
Tăng cường phòng chống tham nhũng thông qua các giải pháp như: Công khai minh bạch 
thông tin, tăng cường trách nhiệm giải trình và thực thi nghiêm chế tài xử lý vi phạm; 
nâng lương cơ sở để công chức viên chức có thể sống chủ yếu bằng lương; thực hiện công 
khai minh bạch thu nhập của công chức viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; 
hạn chế thanh toán bằng tiền mặt.

 y Nâng cao động lực cống hiến của công chức, viên chức thông qua đổi mới căn bản chính 
sách tiền lương, kể cả lương tối thiểu và thang bảng lương. Nâng lương cơ sở lên tương 
ứng mức bình quân lương tối thiểu vùng. Mở rộng hệ số tiền lương để kích thích tăng 
chất lượng, hiệu suất công tác. Tách bạch hệ thống lương công chức và hệ thống lương 
viên chức; lương công chức do NSNN chi trả; lương viên chức được hạch toán vào giá 
thành và do người sử dụng chi trả. 
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Phụ lục

Phụ lục 1: Tác động của nhũng nhiễu đến tăng trưởng doanh nghiệp Việt Nam

(1) (2) (3) (4) (5)

Mô hình
Thước 

đo nhũng 
nhiễu 1

Thước 
đo nhũng 
nhiễu 1

Thước đo 
nhũng nhiễu 

1

Thước đo 
nhũng nhiễu 

2

Thước đo 
nhũng nhiễu 

3

Nhũng nhiễu -0,0774* -0,1589** -0,2486*** -1,0511*** -0,0180***

Đồng bằng sông Cửu Long* 
nhũng nhiễu

0,3314

Đồng bằng sông Hồng* 
nhũng nhiễu

0,5659*

Đông Nam Bộ* nhũng nhiễu 0,0504

Duyên Hải Nam Trung Bộ* nhũng 
nhiễu

-0,2231

Quan sát 1.658 1.658 1.658 1.658 1.561

R2 0,0574 0,0592 0,0694 0,0680 0,0661

Lưu ý: Phương sai sai số thay đổi được khắc phục bằng ước lượng vững và được tập hợp theo ngành; *** 
hệ số có ý nghĩa thống kê ở 1%; ** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 5%; * hệ số có ý nghĩa thống kê 10%. Tăng trưởng 
doanh nghiệp được đo bằng tăng trưởng lao động so với năm trước. Thước đo nhũng nhiễu 1: doanh nghiệp cho 
rằng tham nhũng ít nhất là một rào cảo nhỏ; thước đo nhũng nhiễu 2: doanh nghiệp cho rằng tham nhũng ít nhất 
là một rào cản vừa; thước đo nhũng nhiễu 3: thời gian doanh nghiệp làm việc với cán bộ nhà nước. Các biến kiểm 
soát khác trong mô hình là: log (số năm hoạt động của doanh nghiệp), log (quy mô lao động khi bắt đầu hoạt 
động), biến giả ngành, năm, và vùng. Mô hình 3-5: có kiểm soát thêm tương tác giữa nhũng nhiễu và nhũng nhiễu 
trung bình của từng ngành. Việc lựa chọn các biến kiểm soát chủ yếu dựa theo luật Gibrat và các nghiên cứu về 
tăng trưởng doanh nghiệp, tăng trưởng doanh nghiệp phụ thuộc vào quy mô và số năm đã hoạt động của doanh 
nghiệp (Sutton, 1997, và Audretsch và Dohse, 2007).
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Phụ lục 2: Mối tương quan giữa mức độ phổ biến và gánh nặng của tham nhũng và tăng 
trưởng doanh nghiệp

Mô hình (1) (2) (3) (4)

Giai đoạn
Giai đoạn 

2005-2014 

Giai đoạn 

2010-2014 

Giai đoạn

 2005-2014 

Giai đoạn 

2005-2014 

Gánh nặng tham nhũng -0,0027*** -0,0043*** -0,0026***

Mức phổ biến tham nhũng -0,0015***

SOE*gánh nặng tham nhũng -0,0025

FDI*gánh nặng tham nhũng -0,0068

Quan sát 206.404 183.644 206.404 206.404

R2 0,0535 0,0562 0,0536 0,0539

Số doanh nghiệp 176.014 157.406 176.014 176.014

Lưu ý: Phương sai sai số thay đổi được khắc phục bằng ước lượng vững; *** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 
1%; ** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 5%; * hệ số có ý nghĩa thống kê 10%. Tăng trưởng doanh nghiệp được đo 
bằng tăng trưởng lao động so với năm trước. Gánh nặng tham nhũng được đo bằng tỷ lệ doanh nghiệp phải trả 
trên 10% doanh thu cho chi phí không chính thức. Mức phổ biến của tham nhũng là tỷ lệ doanh nghiệp phải trả 
chi phí không chính thức trong tỉnh. Các biến kiểm soát khác trong mô hình là log (dân số tỉnh), log (đầu tư tỉnh), 
biến giả về các quy mô lao động của doanh nghiệp, biến giả về sở hữu doanh nghiệp (SOE, FDI), biến giả về xuất 
nhập khẩu của doanh nghiệp, biến giả ngành, biến giả năm.

Phụ lục 3: Tác động của nhũng nhiễu lên tăng trưởng doanh nghiệp (theo quy mô doanh 
nghiệp)

Mô hình (1) (2)

Doanh nghiệp nhỏ*nhũng nhiễu 1 -0,35*** (0,08)

Doanh nghiệp trung bình*nhũng nhiễu 1 -0,13* (0,08)

Doanh nghiệp lớn*nhũng nhiễu 1 -0,06 (0,10)

Doanh nghiệp nhỏ * nhũng nhiễu 2 -0,022*** (0,005)

Doanh nghiệp trung bình* nhũng nhiễu 2 -0,014* (0,007)

Doanh nghiệp lớn * nhũng nhiễu 2 -0,014** (0,006)

Quan sát 1.561 1.658

R2 0,067 0,073

Lưu ý: Phương sai sai số thay đổi được khắc phục bằng ước lượng vững. *** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 
1%; ** hệ số có ý nghĩa thống kê ở 5%; * hệ số có ý nghĩa thống kê 10%. Biến được giải thích là tăng trưởng 
doanh nghiệp được đo bằng tăng trưởng lao động so với năm trước. Hai thước đo nhũng nhiễu được sử dụng là 
doanh nghiệp trả lời tham nhũng ít nhất là một ràng buộc ít nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng tới hoạt động kinh 
doanh (tham nhũng 1) và thời gian dành ra để làm việc với cán bộ nhà nước của doanh nghiệp (tham nhũng 2). 
Các biến kiểm soát khác không được trình bày gồm: ngành*mức độ tham nhũng trung bình ngành, biến giả vùng, 
log(số năm hoạt động của doanh nghiệp), log(quy mô lao động khi bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp), biến 
giả năm.
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