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r Theo các số liệu thống kê, 
tính đến cuối năm 2021, Việt 
Nam mới chỉ có khoảng hơn 
300 DN nội địa là nhà cung cấp 
cho các tập đoàn đa quốc gia 
đang đầu tư tại Việt Nam. Theo 
ông, với kết quả còn rất khiêm 
tốn như trên đã và đang đặt ra 
những vấn đề như thế nào?  

Việc các DN Việt Nam còn 
hạn chế tham gia vào chuỗi giá 
trị sản xuất của các tập đoàn đa 
quốc gia đang đầu tư tại Việt 
Nam đang đặt ra rất nhiều vấn 
đề. Trước hết là kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam mặc dù có sự 
tăng trưởng tích cực trong thời 
gian qua, song khối DN có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) vẫn là lực lượng chủ yếu 
đóng góp đến hơn 70% vào kết 
quả xuất khẩu.  

Bên cạnh đó, 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 là chính, nhờ các chính sách 
ưu đãi, miễn giảm thuế và lợi thế 
truyền thống về giá nhân công 
trong lĩnh vực sản xuất gia công 
- lắp ráp duy trì ở mức thấp, chứ 
không phải dựa vào việc nâng 
cao giá trị của chuỗi sản xuất, 
nhất là giá trị gia tăng từ cấu 
phần sản xuất trong nước.  

Đặc biệt, 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 

quốc tế trong việc tham gia các 
chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng 
khốc liệt. Theo một nghiên cứu 
của VEPR, trong giai đoạn 
2010-2019, Việt Nam có lợi thế 
so sánh trong 9/20 nhóm ngành. 
Tuy nhiên, đến năm 2020, Việt 
Nam chỉ còn lợi thế so sánh với 
6 nhóm ngành, trong đó ngành 
duy nhất có sự gia tăng lợi thế 
so sánh là ngành điện tử, các 
ngành khác đều bị tụt thứ hạng 
về lợi thế so sánh, trong đó có 
các ngành sản xuất truyền thống 

với sự tập trung khá lớn của khu 
vực DN FDI như dệt may; da 
giày; sản xuất, lắp ráp máy 
móc... Ngay cả đối với ngành 
điện tử có sự gia tăng lợi thế so 
sánh, song sự gia tăng này cũng 
phụ thuộc chủ yếu vào các DN 
FDI. Điều này cho thấy, những 
lợi thế cạnh tranh trong sản xuất 
của Việt Nam còn kém bền 
vững, trong bối cảnh cạnh tranh 
quốc tế ngày càng gay gắt như 
hiện nay. 
r Theo ông, đâu là những 
nguyên nhân khiến số lượng 
DN Việt “chen chân” được vào 
chuỗi cung ứng của các tập 
đoàn đa quốc gia tại Việt Nam 
còn hạn chế? 

Theo tôi, có nhiều nguyên 
nhân, trước hết là đa phần các 
DN Việt Nam có quy mô nhỏ và 
năng lực cạnh tranh còn rất hạn 
chế. Theo đó, chỉ số năng suất 
các nhân tố tổng hợp (TFP) - chỉ 
số phản ánh năng suất và hiệu 
quả sản xuất của khu vực DN tư 
nhân trong nước thấp hơn rất 
nhiều so với khối DN FDI, đồng 
thời tốc độ tăng TFP cũng không 
cao. Tốc độ tăng TFP được thúc 

đẩy do tác động của các nhân tố 
như đổi mới công nghệ, hợp lý 
hóa quy trình sản xuất, cải tiến 
quy trình quản lý theo hướng 
hiện đại, nâng cao trình độ lao 
động của công nhân…, trong khi 
đó, những yếu tố kể trên của DN 
Việt Nam còn thua kém nhiều so 
với các DN FDI. Với năng lực 
nội tại còn hạn chế như vậy thì 
khó có thể đòi hỏi các tập đoàn 
đa quốc gia chấp nhận sự tham 
gia của các DN nội vào “sân 
chơi” chung của họ.  

Ngoài ra, tính liên kết giữa 
các DN Việt Nam còn yếu. Tâm 
lý kinh doanh của phần lớn DN 
nội thường chỉ tập trung cho lợi 
ích riêng lẻ kiểu “mạnh ai, người 
ấy làm”, chỉ quan tâm đến việc 
tìm 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 DN nội 
hoặc giữa DN nội với các DN 
FDI, điều này cũng làm hạn chế 
khả năng DN nội có thể tham gia 
vào các chuỗi cung ứng của các 
tập đoàn đa quốc gia. 
r Việc tăng cường liên kết giữa 
các DN với các tập đoàn đa 

quốc gia tại Việt Nam được cho 
là con đường ngắn nhất để DN 
Việt tham gia vào các chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Vậy để giải 
bài toán trên, theo ông cần 
những giải pháp gì? 

Nghị quyết số 50-NQ/TW 
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 thỏa đáng để gia tăng sự 
liên kết giữa DN FDI và DN 
trong nước; 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 Việt Nam và vị thế của 
quốc gia trong chuỗi giá trị toàn 
cầu. Do đó, theo tôi, trước hết 
cần triển khai thực hiện tốt Nghị 
quyết này.  

Song song với đó, Nhà nước 
cần có cơ chế hỗ trợ để kết nối 
các DN nội địa với các DN đầu 
chuỗi đang tìm kiếm chuỗi cung 
ứng trong nước; cũng như có sự 
hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao 
năng lực cho các DN nội để đáp 
ứng yêu cầu của các DN đầu 
chuỗi… Nhà nước cũng cần tạo 
điều kiện thuận lợi để các DN tư 
nhân trong nước có môi trường 
phát triển tốt hơn, cải thiện năng 
suất và hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh; tạo điều kiện để các DN 
nội có thể tiếp cận, học hỏi kinh 
nghiệm hoạt động, quản lý từ 
các DN FDI. Đồng thời, bản 
thân các DN Việt cũng cần phải 
tự đổi mới, thiết lập được hệ 
sinh thái về công nghiệp hỗ trợ, 
để cộng đồng DN đủ sức “bắt 
tay” với các tập đoàn đa quốc 
gia tại Việt Nam, từ đó có thể 
tham gia sâu rộng vào các chuỗi 
giá trị toàn cầu. 
r Xin trân trọng cảm ơn ông!n

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt  
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu 
r DIỆU THIỆN (thực hiện)

Thời gian qua, Việt Nam được nhiều tập đoàn đa quốc gia lựa chọn là một điểm đến để đặt nhà 
máy sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng DN Việt Nam trở thành một mắt xích trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. 
Do đó, cần nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao khả năng liên kết của các DN Việt với các tập 
đoàn đa quốc gia, từ đó có thể tham gia sâu rộng vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là chia 
sẻ của TS. Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 
- với phóng viên Báo Kiểm toán. 

TS. Nguyễn Quốc Việt

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy 
mạnh quá trình phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội, cộng đồng DN sản xuất, 
xuất khẩu cũng đặt nhiều kỳ vọng kinh 
doanh khởi sắc trong năm 2022. Tuy 
nhiên, chi phí nguyên vật liệu đầu vào 
đang tăng cao, khiến các DN phải chịu rất 
nhiều áp lực, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động kinh doanh.  

Từ đầu năm 2022, với việc nỗ lực 
phục hồi sản xuất, kinh doanh, nhiều DN, 
ngành hàng ghi nhận những tín hiệu tích 
cực khi có được nhiều đơn hàng xuất 
khẩu đến giữa năm, thậm chí một số DN 
đã có những đơn hàng đến hết năm. Tuy 
nhiên, bên cạnh thuận lợi là đơn hàng dồi 
dào, các DN cũng đứng trước những sức 
ép rất lớn do chi phí nguyên vật liệu đầu 
vào đang có xu hướng tăng cao. Theo số 
liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư), chỉ số giá nguyên vật 
liệu dùng cho sản xuất quý I/2022 tăng 
1,49% so với quý trước và tăng 5,7% so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chỉ số 
giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,1%; 
dùng cho sản xuất công nghiệp chế biến, 
chế tạo tăng 5,52%; dùng cho xây dựng 
tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 2021. 

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Văn 
Lĩnh (Công ty Cổ phần Thủy sản và 
Thương mại Thuận Phước) cho biết, so 
với thời điểm đầu năm 2022, đến cuối 
quý I, giá nguyên liệu đầu vào của ngành 
thủy sản đã tăng khoảng 20%, trong khi 
đó, giá bán không thay đổi, bởi các đơn 
hàng đã được đàm phán giá từ trước, điều 
này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của DN. Ông Lĩnh 
cũng chia sẻ, năm 2022, đơn vị đặt mục 
tiêu tăng trưởng 15% so với năm 2021, 
tuy nhiên, với việc chi phí nguyên liệu 
tăng cao như hiện nay thì việc đạt được 
kế hoạch đã đặt ra là rất thách thức với 
DN. Thậm chí, nếu có đạt được mục tiêu 
tăng trưởng trên thì có thể cũng không 
tương xứng với kết quả về lợi nhuận, bởi 
lẽ chi phí nguyên liệu tăng cao đã “ăn 
mòn” lợi nhuận của DN. 

Bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ 
tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày 
- Túi xách Việt Nam - thông tin, hiện nay, 
nhịp độ sản xuất của các DN trong ngành 
khá tốt, nhiều DN đã có đơn hàng đến hết 
quý II, quý III. Tuy nhiên, dù có nhiều tín 

hiệu tích cực nhưng do chi phí nguyên vật 
liệu đầu vào tăng cao khiến các DN đang 
chịu rất nhiều áp lực.  

Trước bối cảnh “bão giá” về nguyên 
vật liệu đầu vào, các chuyên gia cho rằng 
DN cần tìm kiếm các giải pháp ứng phó 
để có thể duy trì được đà phục hồi và tăng 
trưởng. Theo đó, các DN cần theo dõi sát 
diễn biến giá nguyên liệu trên thị trường 
để có chiến lược dự trữ nguồn nguyên 
liệu tại thời điểm giá tốt, tránh tình trạng 
thiếu hụt nguyên liệu cho sản xuất khi giá 
tăng cao. Cùng với đó, DN cần tính toán 
lại tất cả các khâu trong quá trình hoạt 
động để tiết giảm chi phí bù lại cho phần 
chi phí về nguyên liệu đầu vào tăng cao. 
Mặt khác, DN cũng cần chủ động tận 
dụng tối đa nguồn nguyên liệu có sẵn 
trong nước, đồng thời xem xét, có sự điều 
chỉnh nhằm đa dạng hóa thị trường nhập 
khẩu nguyên liệu, hạn chế việc phụ thuộc 
vào một hoặc một vài thị trường để nhập 
khẩu nguyên liệu với giá tốt hơn; ký kết 
đơn hàng số lượng lớn để được đối tác 
đưa ra một mức giá tốt nhất…n 

THIỆN TRẦN

Doanh nghiệp chật vật xoay sở với “bão giá” 
nguyên liệu

Tăng mạnh số lượng công 
ty cung ứng dịch vụ Fintech  

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, số lượng các công ty có hoạt 

động hoặc tham gia cung ứng dịch vụ, 
giải pháp Fintech tại Việt Nam đã tăng 
nhanh chóng từ khoảng 40 công ty vào 
cuối năm 2016 lên đến khoảng 200 
công ty ở thời điểm hiện tại với nhiều 
mảng, lĩnh vực hoạt động khác nhau 
như thanh toán, cho vay ngang hàng 
(P2P Lending) chấm điểm tín dụng, 
quản lý tài chính cá nhân...  

Trong đó, các công ty hoạt động 
trong lĩnh vực thanh toán chiếm tỷ 
trọng lớn với 47 tổ chức cung ứng dịch 
vụ trung gian thanh toán đã được Ngân 
hàng Nhà nước cấp giấy phép, còn lĩnh 
vực P2P Lending là khoảng 100 công ty 
với nhiều công ty có vốn đầu tư nước 
ngoài. Lĩnh vực Fintech còn thu hút sự 
tham gia của nhiều công ty, DN công 
nghệ lớn trong nước thông qua các hoạt 
động trực tiếp đầu tư hình thành các 
công ty cung ứng giải pháp Fintech hay 
gián tiếp thông qua thành lập các quỹ 
đầu tư, tạo vườn ươm hỗ trợ DN khởi 
nghiệp Fintech…n       ĐỨC THÀNH


