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TS. Nguyễn Quốc Việt 

GV Khoa Kinh tế phát triển Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 
Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 
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Quan điểm chính sách được dựa trên những số liệu nghiên cứu và một số 
kiến nghị chính sách trích từ cuốn sách Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2021: Định 
vị lại Việt Nam trong bối cảnh Biến động toàn cầu do VEPR phát hành tháng 
4/2022. 

 
Theo các số liệu thống kê, tính đến cuối năm 
2021, Việt Nam mới chỉ có khoảng hơn 300 
doanh nghiệp thuần Việt là nhà cung cấp cho 
các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Việc các 
doanh nghiệp Việt Nam không tham gia sâu 
được vào chuỗi giá trị sản xuất của các tập 
đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam để lại rất 
nhiều vấn đề. 
Thứ nhất, xuất khẩu của Việt Nam mặc dù rất 
đáng tự hào ngay trong đợt bùng phát dịch 
Covid-19 trong các năm 2020 và 2021, nhưng 
khối FDI lại chiếm tới trên 70% thành tích xuất 
khẩu nói trên.  
Thứ hai, là lợi thế cạnh tranh trong sản xuất và 
thương mại quốc tế của Việt Nam nói chung 
vẫn dựa trên lợi thế về giá cả do các ưu đãi và 
lợi thế truyền thống (chủ yếu là do các chính 
sách ưu đãi, miễn giảm và giá công nhân duy 
trì thấp trong các lĩnh vực sản xuất gia công - 
lắp ráp là chính) chứ không phải dựa vào nâng 
cao giá trị (nhất là giá trị gia tăng từ cấu phần 
sản xuất trong nước).   
Và thứ ba, là lợi thế so sánh của Việt Nam trong   

 chuỗi giá trị toàn cầu có nguy cơ bị tụt hậu 
trong bối cảnh áp lực cạnh tranh về sản xuất 
và thương mại quốc tế ngày càng gay gắt.  
Về điểm này, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính 
sách đã có một nghiên cứu chuyên sâu được 
công bố trong cuốn sách vừa xuất bản “Định 
vị lại Việt Nam trong bối cảnh Biến động toàn 
cầu” như sau: 
Theo kết quả nghiên cứu của VEPR, trong giai 
đoạn 2010-2019, Việt Nam có lợi thế so sánh 
(RCA) trong 9/20 nhóm ngành. Tuy nhiên, đến 
năm 2020, Việt Nam chỉ còn lợi thế với 6 nhóm 
ngành, trong đó ngành duy nhất Việt Nam có 
sự gia tăng RCA là ngành điện tử, các ngành 
khác đều bị tụt thứ hạng lợi thế so sánh trong 
đó có các lĩnh vực sản xuất truyền thống với sự 
tập trung khá lớn của khu vực FDI như dệt 
may, da giày, máy móc, gỗ và sản phẩm từ gỗ. 
Ngay cả lĩnh vực điện tử có sự gia tăng lợi thế 
so sánh, thì sự gia tăng này lại cũng phụ thuộc 
chủ yếu vào các doanh nghiệp FDI lớn tại Việt 
Nam (mà cụ thể là Samsung). Cũng chính vì sự 
phụ thuộc các doanh nghiệp FDI, nên hầu hết  
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các sản phẩm xuất khẩu đều có giá trị gia tăng 
lẫn độ phức tạp về sản phẩm không cao, công 
nghệ trung bình hoặc thấp, chuyên môn hoá 
thấp và có thể sản xuất bởi nhiều đối thủ cạnh 
tranh. 
 
 

 Kết quả là những lợi thế cạnh tranh trong sản 
xuất xuất khẩu của Việt Nam cũng kém bền 
vững trong bối cảnh áp lực cạnh tranh quốc tế 
trong việc tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu 
ngày càng khốc liệt. 
 
 

NHỮNG NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THAM GIA CHUỖI  
CUNG ỨNG CỦA CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA 
 

Nguyên nhân khiến số lượng doanh nghiệp 
Việt “chen chân” được vào chuỗi cung ứng của 
các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam còn hạn 
chế có thể kể đến như: 
Thứ nhất, đa phần các doanh nghiệp Việt Nam 
có quy mô nhỏ và năng lực cạnh tranh còn rất 
hạn chế. Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, 
khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 
chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp đăng ký, 
tạo ra khoảng 60% GDP, tạo ra hơn 90% việc 
làm cho người lao động (Sách trắng doanh 
nghiệp 2020). Theo nghiên cứu của VEPR tại 
Báo cáo KTTN 2021 thì một trong những chỉ số 
phản ánh năng suất và hiệu quả sản xuất của 
doanh nghiệp ngành điện tử là chỉ số năng 
suất các nhân tổ tổng hợp (TFP) của khu vực 
FDI cao hơn hẳn (thậm chí vượt trội) so với khu 
vực doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của 
Việt Nam. 
Thứ hai, không những TFP trong khu vực 
doanh nghiệp trong nước thấp mà tốc độ tăng 
TFP cũng không cao. Tốc độ tăng TFP là do tác 
động của các nhân tố như: đổi mới công nghệ, 
hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao   
trình độ lao động của công nhân … từ đó cũng 
 

 suy ra những yếu tố kể trên trong khu vực 
doanh nghiệp của Việt Nam rất thua kém so 
với các Danh nghiệp FDI. Với năng lực nội tại 
thua kém như vậy thì khó có thể đòi hỏi các 
doanh nghiệp có vốn FDI chấp nhận sự tham 
gia của các doanh nghiệp “nội” vào “sân chơi” 
chung của họ. Các doanh nghiệp nước ngoài 
thường được xem là hoạt động hiệu quả hơn, 
áp dụng công nghệ, máy móc, quy trình quản 
lý hiện đại hơn. 
Thứ ba, bản thân tính liên kết giữa các doanh 
nghiệp ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, có thể 
nói là còn yếu. Tâm lý kinh doanh của doanh 
nghiệp nội thường chỉ tập trung cho lợi ích 
riêng lẻ, kiểu “mạnh ai, người ấy làm” hoặc 
“làm tất, ăn cả”; chỉ quan tâm đến việc tìm 
manh mối làm ăn cho riêng mình, cũng chưa 
nhận thức được đầy đủ những lợi ích to lớn của 
việc liên kết thành cộng đồng doanh nghiệp 
nội địa hoặc giữa doanh nghiệp nội với các 
doanh nghiệp nước ngoài, thậm chí ngay cả 
trong những lĩnh vực có thế mạnh (ví dụ như 
chuỗi sản xuất thực phẩm/nông sản xuất 
khẩu). 
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NHỮNG LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC KHI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LIÊN KẾT VỚI CÁC TẬP  
ĐOÀN ĐA QUỐC GIA 
 
 

Nếu có thể tăng cường liên kết trong chuỗi giá 
trị và cả liên kết ngang trong các khu/cụm 
công nghiệp hiện có ở Việt Nam, thì chắc chắn 
doanh nghiệp trong nước sẽ có nhiều lợi ích to 
lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận 
dụng nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng 
và với hàm lượng công nghệ cao, cải thiện 
năng suất và hiệu quả sản xuất của mình, qua 
đó gia tăng TFP trong toàn bộ các ngành kinh 
tế mũi nhọn. Ngoài ra bản thân các doanh 
nghiệp nội khi tham gia vào các liên kết với các 
công ty đa quốc gia lớn thì còn học tập được  

  
 
về công nghệ, tiếp cận các tiêu chuẩn sản xuất 
và kinh doanh, thậm chí là bí quyết của các đối 
tác. 
Và như đã phân tích, chỉ có thể thông qua việc 
liên kết với các chuỗi giá trị/sản xuất toàn cầu, 
thì Việt Nam mới dần nâng cao trở lại các lợi 
thế so sánh trong sản xuất xuất khẩu và 
thương mại quốc tế. Nâng cao được lợi thế so 
sánh sẽ giúp cho việc mở rộng và tham gia sâu 
hơn/đa dạng hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu 
mới (cùng đó là sự trợ lực từ việc tham gia các 
hiệp định thương mại và đầu tư thế hệ mới). 

 
 

GIẢI PHÁP LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 
 
 

Việc quan trọng nhất là phải có những Văn bản 
chính sách ở các cấp cao nhất thể chế hoá các 
chương trình và chính sách nhằm thúc đẩy 
mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia các doanh 
nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị/sản xuất/cung 
ứng toàn cầu. Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 
20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng 
hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 
năm 2030 đã khẳng định cần xây dựng cơ chế 
khuyến khích, ưu đãi thoả đáng để tăng liên 
kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong 
nước, các lĩnh vực cần ưu tiên thu hút; phát 
triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, góp 
phần nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh 
tranh của sản phẩm và vị trí quốc gia trong 
chuỗi giá trị toàn cầu. 
Thứ hai, để giúp các DNNVV trong nước nâng 
cao được năng lực cạnh tranh, Nhà nước cần 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giảm chi phí kinh 
doanh cho doanh nghiệp, trước hết là chi phí 
bất hợp lý phát sinh từ quản lý nhà nước; ngăn 
chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi  

  
phí không chính thức cho doanh nghiệp nhằm 
cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh. 
Thứ ba, cần có cơ chế hỗ trợ kết nối với các 
doanh nghiệp đầu chuỗi quan tâm tìm kiếm 
chuỗi cung ứng trong nước và tăng hàm lượng 
nội địa hóa; tiếp cận với quy trình, thủ tục đấu 
thầu, mua sắm của doanh nghiệp đầu chuỗi và 
được hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực để 
đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu 
chuỗi… 
Và cuối cùng, Nhà nước cần tạo điều kiện 
thuận lợi để các doanh nghiệp tư nhân có môi 
trường phát triển tốt hơn, cải thiện năng suất 
và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện 
để doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận, 
học hỏi kinh nghiệm hoạt động, quản lý từ các 
doanh nghiệp nước ngoài. Và bản thân các 
doanh nghiệp tư nhân cũng cần phải tự đổi 
mới, thiết lập được hệ sinh thái công nghiệp 
hỗ trợ và đủ sức bắt tay với tập đoàn công 
nghệ quốc tế lớn để tham gia nhiều hơn nữa 
trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

 


