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Nội dung

• Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam – phía sau
những con số

• Các rào cản đối với doanh nghiệp tư nhân Việt
Nam
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Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam:
Phía sau những con số!



Bức tranh doanh nghiệp tư nhân Việt Nam
từ điều tra PCI 2016



6 21 63 10 0

11 18 64 6 1

5 26 57 9 2

7 26 62 41

7 36 50 5 2

16 18 61 41

0 20 40 60 80 100
Tỷ lệ (%)

ĐB Sông Cửu Long
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Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2016

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh theo vùng

Công nghiệp Xây dựng Thương mại/dịch vụ NN/LN/TS Khai khoáng
Chú thích



Kết quả hoạt động của DN dân doanh theo thời gian









Nhiệt kế doanh nghiệp theo năm







Các rào cản đối với 
doanh nghiệp tư nhân Việt Nam 
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1. Khách hàng, thị trường
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Nguồn: VCCI-USAID, Điều tra PCI 2016

Khách hàng chính của doannh nghiệp tư nhân trong nước?



2. Tiếp cận vốn
52% có vay vốn ngân hàng



Tiếp cận vốn (tiếp)



Tiếp cận vốn (tiếp)



3. Lao động và chất lượng lao động
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Giáo dục phổ thông (% tốt) Giáo dục dạy nghề (% tốt)

Presenter
Presentation Notes
47% DN hài lòng về chất lượng lao động phổ thông năm 2016 so với 35% của năm 2008. 33% DN hài lòng về giáo dục dạy nghề so với tỷ lệ 19,8% của 2008. 









4. Thủ tục hành chính

Thời gian tìm hiểu QĐPL (>10%)













Lạm dụng thanh tra kiểm tra là vấn đề lớn



14% cho biết có nội dung thanh kiểm tra trùng lặp



5. Tiếp cận đất đai





65% gặp khó khăn trong thực hiện
TTHC đất đai





6. Vấn đề chi phí không chính thức



Chi phí không chính thức (tiếp)



7. Môi trường pháp lý chưa an toàn



36% DN có tranh chấp sẽ sử dụng tòa án
để giải quyết (Năm 2013 là 60%!)







Tóm tắt
• Mới, nhỏ, ít trong lĩnh vực sản xuất, chưa hiệu quả và khá lạc

quan. 
• Các cản trở còn nhiều:

– Khách hàng, thị trường
– Vốn
– Lao động
– Thủ tục hành chính
– Đất đai, mặt bằng kinh doanh
– Chi phí không chính thức
– Môi trường pháp lý chưa an toàn

• Chính sách đã nhiều vấn đề quan trọng nhất: HÀNH ĐỘNG!



Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

• Add: Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

• T : +84 4 5742021 F: +84 4 35742020

• Email: tuanda@vcci.com.vn
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