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Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
Giám đốc Dự án Năng lực thương mại Việt Nam
Hiên nay, Doanh nghiêp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm trên 97% tổng số doanh
nghiệp trong cả nước. Theo số liệu thống kê, năm 2015, DNNVV sử dụng 51%
tổng số lao động xã hội, chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu, chiếm khoảng 35%
tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp 40% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà
nước.. Theo đánh giá của các nghiên cứu gần đây, Năng lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt là các DNNVV còn rất hạn chế, ảnh hưởng
không nhỏ đến chất lượng phát triển.
Theo tổ chức phát triển kinh tế OECD, Năng lực cạnh tranh là khả năng của các
doanh nghiệp, các ngành, địa phương, khu vực và quốc gia trong việc tạo ra việc
làm và thu nhập trong điều kiện cạnh tranh trong nước, khu vực và quốc tế. Năng
lực cạnh tranh được thể hiện ở năng lực cạnh tranh của thương hiệu sản phẩm,
của thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu vùng và thương hiệu quốc gia. Các
yếu tố này liên quan mật thiết với nhau, thương hiệu sản phẩm quyết định thương
hiệu doanh nghiệp; tổng hợp năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong
vùng, trong quốc gia cao thì thương hiệu và năng lực cạnh tranh quốc gia đó sẽ
cao, và ngược lại, khi năng lực cạnh tranh của quốc gia cao sẽ hỗ trợ mạnh mẽ
các doanh nghiệp của quốc gia đó xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh
cho sản phẩm của mình. Khi đề cập đến các sản phẩm của Nhật Bản, người tiêu
dùng đã có niềm tin, sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để mua so với một sản phẩm
cùng chức năng của Trung Quốc. Không đồng nhất Năng lực cạnh tranh và
thương hiệu, song chúng có sự gắn kết hữu cơ.
Lợi thế và yếu thế của các DNNVV Việt Nam
Số lượng DNNVV chiếm phần lớn trong số Doanh nghiệp của mỗi nước, là động
lực quan trọng tăng trưởng kinh tế, năng động, linh hoạt trong kinh doanh và đầu
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tư, tham gia ngày càng nhiều và có hiệu quả vào đổi mới và sáng tạo, tạo ra việc
làm nhiều nhất để đáp ứng nhu cầu gia tăng lao động hàng năm.
DNVVN có khả năng sử dụng nhiều lao động với trình độ kỹ thuật trung bình
thấp, rất linh hoạt, nhanh chóng thích nghi với thay đổi của thị trường, có thể
bước vào thị trường mới mà không thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp lớn,
sẵn sàng phục vụ ở những nơi xa xôi nhất mà các doanh nghiệp lớn chưa quan
tâm, có địa điểm sản xuất phân tán, tổ chức bộ máy quản trị gọn nhẹ.
DNNVV cần vốn không nhiều, mặt bằng không lớn, các điều kiện sản xuất đơn
giản là đã có thể bắt đầu hoạt động. Vòng quay sản phẩm nhanh, khi phát hiện
thay đổi nhu cầu của thị trường, có thể nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh,
phát huy tính năng động sáng tạo, nhạy bén trong lựa chọn mặt hàng.
DNNVV dễ tiến hành đổi mới trang thiết bị khi điều kiện cho phép, đồng thời tận
dụng được lao động phân tán đặc biệt các sản phẩm cần nhiều sức lao động thủ
công, do đó có thể sản xuất được hàng hoá có chất lượng tốt và có sức cạnh tranh
trên thị trường để đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
DNNVV có số lượng lao động không nhiều nên mối quan hệ giữa người thuê lao
động và người lao động khá gắn bó; nếu xảy ra mâu thuẫn lợi ích thì dễ dàn xếp.
DNNVV thích hợp với các ngành nghề truyền thống có thể áp dụng công nghệ
tiên tiến để tạo ra kiểu dáng mới và chất lượng cao, đã được nhiều làng nghề đồ
gốm, đúc đồng, sơn mài ở nước ta thực hiện trong thời đại công nghiệp hiện đại.
Tuy nhiên DNNVV cũng có nhiều hạn chế:
Thứ nhất, DNNVV có vốn ít và khả năng tiếp cận vốn bị hạn chế khi muốn đầu
tư đổi mới công nghệ, phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường
Thứ hai, DNNVV khó tiếp cận công nghệ tiên tiến, gặp khó khăn trong đầu tư
công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ đòi hỏi vốn lớn, nguồn nhân lực chất
lượng cao, từ đó ảnh hưởng đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và
Năng lực cạnh tranh trên thị trường.
DNNVV khó tiếp cận thị trường do nguồn lực có hạn, ít đầu tư nghiên cứu &
phát triển, trình độ quản trị doanh nghiệp bị hạn chế.
Thứ ba, nhìn vào tiêu chi phân loại doanh nghiệp có thể thấy quy mô DNNVV
nhỏ nên khó tổ chức được những phòng ban, bộ phận chuyên sâu, đặc biệt các bộ
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phận ít liên quan trực tiếp đến sản xuất như nghiên cứu thị trường, xây dựng
thương hiệu, pháp chế doanh nghiệp...Rất nhiều DNNVV không biết những
thông tin về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết, các
thông tin về TPP, cộng đồng kinh tế Asean..
Tiêu chí phân loại doanh nghiệp
Quy
mô
Khu vực

Doanh
nghiệp
siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Số
lao Tổng
động
nguồn
vốn

Doanh nghiệp vừa

Số
lao Tổng
động
nguồn
vốn

I.
Nông, 10 người 20 tỷ đồng từ trên 10 từ trên 20
lâm nghiệp trở xuống trở xuống người đến tỷ đồng
và thủy sản
200 người đến 100 tỷ
đồng

Số
lao
động
từ
trên
200 người
đến 300
người

II.
Công 10 người 20 tỷ đồng từ trên 10 từ trên 20 từ
trên
nghiệp và trở xuống trở xuống người đến tỷ đồng 200 người
xây dựng
200 người đến 100 tỷ đến 300
đồng

người

III. Thương 10 người 10 tỷ đồng từ trên 10 từ trên 10 từ trên 50
mại và dịch trở xuống trở xuống người đến tỷ đồng người đến
vụ
50 người
đến 50 tỷ 100 người
đồng
Số DN tư nhân theo tiêu chí vốn tại thời điểm 31/12 từ 2010 đến 2014
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Thứ tư, Hiện tại, các hiệp hội DNNVV và các hiệp hội ngành nghề tại Việt khá
đông đảo, Trừ một số hiệp hội đặc thù được nhà nước hỗ trợ, còn lại đều gặp
nhiều khó khăn đặc biệt là về năng lực và kinh phí hoạt động.
Các giải pháp nâng cao Năng lực cạnh tranh của các DNNVV Việt Nam
Hiện nay, kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng với
khu vực và thế giới, hệ quả của các hiệp định thương mại tự do FTA, cộng đồng
kinh tế Asean AEC đặt ra những cơ hội cùng những thách thức rất lớn, nếu chúng
ta không cải thiện Năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt, Thương hiệu Viêt,
doanh nghiệp Việt thì nguy cơ thua trên sân nhà là rất cao. Việc nâng cao Năng
lực cạnh tranh không chỉ vừa là nhu cầu cấp thiết, liên tục và lâu dài mà là nội
dung sống còn của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Một số đề xuất giải pháp nâng cao Năng lực cạnh tranh của DNNVV
Cùng với Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực, môi trường
đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã có nhũng tiến bộ đáng ghi nhân, năm 2016 đã
có 110.000 doanh nghiệp mới được thành lâp, đây là con số kỷ lục. Vừa qua, dự
thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được trình lên Quốc hội và sẽ được
thông qua trong các kỳ họp tới, đây là tín hiệu đáng mừng đối với DNNVV, cũng
là những điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng DNNVV, nâng cao Năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp theo đúng tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính
Phủ: xây dựng nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, đồng
thời bảo đảm thực thi nghiêm minh pháp luật.
Một số đề xuất giải pháp cụ thể:
1.
Cần tạo điều kiện tối đa để các DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Hiện
tại thiếu vốn là căn bệnh trầm kha của các DNNVV song tiếp cận nguồn vốn tín
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dụng luôn là bài toán khó với các doanh nghiệp này vì không đủ tài sản thế chấp,
không đủ điều kiện tín chấp, tổng vốn vay không lớn. Trong khi đó nợ xấu hiện
lại tập trung ơ những doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn.
Chính phủ cần có chính sách khuyến khích các công ty lớn, tập đoàn kinh tế,
những nhà hảo tâm góp vốn thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng thời ban
hành chính sách khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài thành lập quỹ đầu tư mạo
hiểm tại Việt Nam nhằm tạo ra nguồn lực cho doanh nghiệp mới ra đời trong đó
có doanh nghiệp khởi nghiệp.
Triển khai rộng khắp ở các tỉnh, thành phố vườn ươm doanh nghiệp trên cơ sở
nhân rộng mô hình thành công đã được kiểm chứng để DNNVV có điều kiện
thuận lợi biến ý tưởng, sáng kiến thành sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thị
trường với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.
Cần tạo hành lang pháp lý thông thóang hơn cho hoạt động của các quỹ hỗ trợ
doanh nghiệp như quỹ Hỗ trợ DNNVV, quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và các
quỹ khởi nghiệp...Hiện nay một số quỹ đã được thành lập nhưng giải ngân rất hạn
chế.
2. Cần tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp , tạo điều kiện và hành lang pháp
lý cho các hiệp hội doanh nghiêp, các hiệp hội ngành nghề, địa phương phát triển,
khi các hiệp hội phát triển vững mạnh các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ nhiều măt
như kinh nghiệm sản xuất, quản lý, xây dựng thương hiệu..,kinh doanh nội khối
và bên ngoài, cầu nối với cơ quan quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn vướng
mắc cua doanh nghiệp, đóng góp xây dựng văn bản pháp luật... Hiệp hội
DNNVV tỉnh Tuyên Quang ký thỏa thuận hợp tác với các chi nhánh ngân hàng
thương mại của tỉnh để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp
hội viên là một sáng kiến cần được nghiên cứu và nhân rộng.
Tạo sự liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, đây là giải pháp nhanh và hữu hiệu để
các DNNVV có thể xây dựng thương hiệu của mình. Khi các DNNVV tham gia
cung ứng linh kiện, bán thành phẩm đảm bảo chất lượng cho các doanh nghiệp
lớn đã có thương hiệu tốt, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường
thì chính thương hiệu và Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung ứng cũng
được nâng cao. Phát triển công nghiệp hỗ trợ là bước đi rất cần thiết và phù hợp
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để nâng cao năng lực và nâng cao Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.
Cần có chính sách, giải pháp thông thoáng hơn khuyến khích sự dẫn dắt, lan tỏa
của các doanh nghiệp lớn đã có thương hiệu, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài FDI tới các DNNVV.
Một doanh nghiệp Việt Nam dủ năng cung ứng cho Samsung một bán thành
phẩm tạo ra sản phẩm xuất khẩu nhiều quốc gia cũng sẽ có Năng lực cạnh tranh
cao khi tham gia sản xuất các sản phẩm khác theo chuyên ngành của doanh
nghiệp.
3. Tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.
4. Về nguồn nhân lực cho DNNVV, Chính phủ cần có chủ trương thành lập hệ
thống trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản trị doanh nghiệp, không thể để tình
trạng chắp vá kéo dài khi nước ta đã tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và hội
nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.
Từ chuyên gia chiến lược kinh doanh đến cán bộ tiếp thị và kế toán phải được
đào tạo và bồi dưỡng để có đủ năng lực cần thiết đáp ứng đòi hỏi của doanh
nghiệp trong thời đại kỹ thuật số.
Tổ chức đa dạng để kết nối các cán bộ quản trị doanh nghiệp như câu lạc bộ giới
chủ, câu lạc bộ kế toán… ở từng địa phương; có chương trình hoạt động hàng
năm, hàng tháng để giao lưu với các chuyên gia kinh tế, những nhà quản trị
doanh nghiệp đã thành công trên thương trường, trao đổi ý tưởng mới và kinh
nghiệm nhằm tạo ra quan hệ hợp tác có hiệu quả.
5. Bên cạnh việc phát huy nội lực, cần tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ
bên ngoài để hỗ trợ DNNVV năng cao Năng lực cạnh tranh. Dự án Năng lực
thương mại Việt Nam TCV do EU tài trợ có ba nội dung cơ bản ‘i’ Đào tạo năng
lực thương mại và phát triển mạng lưới hạt nhân thương mại của các DNNVV,
Đào tạo năng lực xây dựng , quản lý và phát triển tổ chức của các hội và hiệp hội
doanh nghiệp,‘ii’ Xây dựng mạng lưới hạt nhân thương mại để hỗ trợ nhau thực
hiện những mục tiêu chung, ‘iii’ Thông qua các hoạt động của mạng lưới hạt
nhân thương mại, thực hiện vận động chính sách, đối thoại công tư và các nghiên
cứu chuyên đề. Hiện tai có hơn 400 DNNVV và 14 hiệp hội, câu lạc bộ tham gia
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dự án, Các doanh nghiệp, hiệp hội tham gia đã một phần nâng cao được năng lực
của mình.
Tập trung hỗ trợ và nỗ lực tự thân của cộng đồng DNNVV phát triển lớn mạnh,
xây dựng thương hiêu, nâng cao Năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ bức thiết của
nền kinh tế, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển ổn định đất nước.
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