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Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, đã và đang
thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần cơ cấu lại n ền kinh tế và đổi
mới mô hình tăng trưởng, đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo
an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế tư nhân ở Việt Nam về cả số
lượng và chất lượng, có sự đóng góp lớn từ những chủ trương, đường lối đúng
đắn của Đảng và sự cải thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng tạo
điều kiện tốt nhất cho phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, theo nhiều phân tích,
đánh giá trong và ngoài nước, hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế từ thể chế, cơ
chế chính sách dẫn đến việc kinh tế tư nhân chưa thực sự được khuyến khích để
phát triển và đóng góp đúng như kỳ. Trong chuyên đề này, sẽ tập trung phân tích
một số kết quả chính đạt được; những tồn tại, hạn chế trong việc khuyên khích,
hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị, đề
xuất nhằm chính sách nhằm góp phần tạo điệu kiện để khu vực kinh tế tư nhân ở
Việt Nam phát triển đáp ứng kỳ vọng như các nghị quyết của Đảng đã đề ra, đặc
biệt là các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
1. Tình hình phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam
1.1. Số lượng và quy mô
Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế tư nhân ở nước ta bao gồm doanh nghiệp
khu vực tư nhân và kinh tế cá thể (gồm hộ kinh doanh và cá nhân có ho ạt đ ộng
kinh doanh):
- Doanh nghiệp khu vực tư nhân:
Số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 79.000
doanh nghiệp, năm 2016 đạt 110.100 doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 3 năm
TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU 2017

2

2017, cả nước có khoảng 610.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 68%
trong ngành dịch vụ, 15,7% trong ngành chế biến, chế tạo, 13,7% trong ngành xây
dựng và gần 1% số doanh nghiệp trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp.
Biểu 1. S ố lượng doanh nghiệp thành lập m ới giai đo ạn 2000- 2016
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Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
Tỷ lệ số doanh nghiệp trên 1 vạn dân đã tăng từ 4,5 doanh nghi ệp năm 2000
lên 12,8 doanh nghiệp năm 2010 và hiện nay là 43 doanh nghiệp.
Năm 2015, doanh nghiệp khu vực tư nhân có tổng giá trị tài sản là trên 9,5
triệu tỷ đồng. Tổng số lao động có hợp đồng là trên 7 triệu người.
- Hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp:
Năm 2016 cả nước có gần 4,91 triệu hộ kinh doanh cá thể phi nông nghi ệp,
tập trung ở Đồng bằng sông Hồng (khoảng 26%), Trung bộ (khoảng 23%), Đông
nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 37%).
Hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp có tổng nguồn vốn kinh doanh đ ạt
trên 655 nghìn tỷ đồng, trung bình đạt 150 triệu đồng/hộ. Tổng số lao động có trên
8 triệu người, trung bình 1,68 người/hộ.Phần lớn các hộ kinh doanh cá thể phi nông
nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ (chi ếm 81,2%), ph ần còn
lại 18,8% hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.
- Hộ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản:
Cuối năm 2016, có khoảng 9,32 triệu hộ (gia đình), trong đó khu vực nông
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thôn chiếm 92,4%. Ngoài ra, cả nước hiện có 33.488 trang trại, trong đó trang trại
trồng trọt chiếm 27,5%, trang trại chăn nuôichiếm 62,4%, trang tr ại lâm nghi ệp
chiếm 0,3%, trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm 7% và trang tr ại t ổng h ợp chi ếm
2,8%.
1.2. Kết quả đạt được
a) Sự thay đổi trong quan điểm, nhận thức về vai trò và sự cần thiết đối v ới
phát triển kinh tế tư nhân
- Từ sau Đại hội VI của Đảng, kinh tế tư nhân từ chỗ bị hạn chế phát triển
từng bước được chấp nhận và đến nay được coi là một động lực của nền kinh t ế
(Nghị quyết của Đại hội XII). Quá trình thay đổi quan điểm phát tri ển kinh t ế t ư
nhân được thể hiện rõ ràng hơn trong các văn kiện, nghị quy ết c ủa Đ ảng trong các
kỳ đại hội.
Để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương và nhiệm vụ về khuyến khích, tạo điều
kiện phát triển kinh tế tư nhân, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa
XII đã ban hành Nghị quyết về “phát triển kinh tế tư nhân” trong đó đưa ra nhiều
giải pháp lớn quan trọng, cụ thể nhằm giải quyết những nút thắt, đi ểm ngh ẽn trong
phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới.
b) Khung pháp luật cho phát triển kinh tế nói chung và kinh t ế t ư nhân ngày
càng được hoàn thiện tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển
- Sự thay đổi được thể hiện trong Hiến pháp: (i) công nh ận n ền kinh t ế hàng
hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà n ước, theo đ ịnh
hướng xã hội chủ nghĩa với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa
trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân; (ii) sở hữu toàn dân và
tập thể vẫn là nền tảng; (iii) “Kinh tế cá thể, kinh t ế t ư b ản t ư nhân đ ược ch ọn hình
thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, được thành lập doanh nghiệp không bị h ạn ch ế
về quy mô hoạt động trong những ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh.”; (iv)
“Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế phải thực hiện đầy
đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đều bình đẳng trước pháp luật, vốn và tài sản
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hợp pháp được Nhà nước bảo hộ.”; và (v) Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức
không bị quốc hữu hóa (Hiến pháp 1992).
Hiến pháp năm 2013: (i) “kinh tế nhà nước giữ vai trò ch ủ đ ạo”; (ii) khuy ến
khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, t ổ ch ức khác đ ầu t ư,
sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây d ựng
đất nước; (iii) Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh t ế, đi ều ti ết n ền kinh
tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo
đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân; (iv) Tài sản hợp pháp c ủa cá nhân,
tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu
hóa.
- Khung pháp luật và chính sách đối với kinh tế tư nhân đã và đang ngày
càng được xây dựng và dần hoàn thiện nhằm tạo điều kiện để khu vực này phát
triển đúng với tiềm năng cũng như kỳ vọng và từng bước đảm bảo được vai trò là
“một động lực quan trọng” của nền kinh tế:
Luật doanh nghiệp ra đời năm 1999 là bước đầu tiên trong việc hình thành
một trong những khung pháp luật quan trọng nhất đối với tổ chức hoạt động của
hình thức kinh doanh chính thức, các doanh nghiệp. Tiếp đó, Luật này đã được thay
thế vào các năm 2005 và gần nhất là 2014 trong đó xác định là khung pháp lu ật
chung cho tất cả các tổ chức kinh doanh dưới hình thức doanh nghi ệp. Lu ật doanh
nghiệp mới ra đời không chỉ là sự bổ sung, sửa đổi các quy đ ịnh cũ đ ể phù h ợp v ới
điều kiện phát triển mới mà còn mang đến nhiều thay đổi lớn. Luật mới đã th ống
nhất các quy định về thành lập, tổ chức và quản lý các doanh nghi ệp, g ần nh ư
không còn sự phân biệt là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu t ư nhân
về phương diện tổ chức quản trị. Luật doanh nghiệp cũng là một bước tiếp tục minh
bạch và đơn giản hóa quy trình thành lập doanh nghiệp tạo điều kiện để rút ngắn
thời gian và chi phí thành lập doanh nghiệp. Các quy định về đi ều ki ện kinh doanh
cũng tiếp tục được rà soát và loại bỏ những điều kiện không còn phù h ợp, gây c ản
trở hoạt động kinh doanh.
- Trên cơ sở các quy định của luật khung, Chính phủ và các cơ quan có th ẩm
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quyền cũng đã ban hành nhiều văn bản, chính sách cụ thể hóa, h ướng d ẫn th ực thi
các quy định của từng luật để triển khai thực hiện, cụ thể:
- Quốc hội gần đây cũng đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghi ệp nh ỏ và v ừa
(Luật số 04/2017/QH14- trước đây được quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP
về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa). Luật mới ban hành nhằm mục tiêu
khuyến khích, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, nhóm có vai
trò quan trọng đối với sự phát triển và duy trì sự ổn định của nền kinh t ế, chi ếm
phần lớn trong khu vực doanh nghiệp của tư nhân nhưng lại gặp nhiều khó khăn do
đặc tính quy mô.
+ Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát tri ển doanh
nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp v ề
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 mà đối t ượng ch ủ y ếu là các ch ủ th ể
kinh tế của kinh tế tư nhân. Các nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra gắn với trách
nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương. Những giải pháp chính nh ư: (1) C ải
cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; (2) Tạo dựng môi trường thuận
lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng t ạo; (3) Bảo đảm
quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh
của doanh nghiệp; (4) Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; (5) Bảo v ệ
quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
+ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP (trước đó là các nghị quyết 19/NQ-CP năm
2014, số 19/NQ-CP năm 2015 và số 19-2016/NQ-CP) tiếp tục thực hi ện nh ững
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
Khung pháp luật, chính sách được hoàn thiện đã đem lại những kết quả:
- Đã hình thành khung pháp luật chung, thống nhất về thành l ập, t ổ ch ức và
hoạt động của các hình thức tổ chức kinh doanh áp dụng đ ối v ới m ọi t ổ ch ức kinh
doanh không phân biệt về hình thức sở hữu và ngày càng tiệm cận với quy định,
quy tắc chung của quốc tế (Luật doanh nghiệp, Luật cạnh tranh, Luật đầu tư,...).
- Quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của cá nhân và tổ chức được thể chế
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hóa để nhằm bảo vệ cho nhà đầu tư.
- Về cơ bản, kinh tế tư nhân được tự do cạnh tranh và đối xử bình đ ẳng h ơn
theo pháp luật với kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Sự phân
biệt, đối xử trong tiếp cận các nguồn lực và hỗ tr ợ của Nhà nước đ ối v ới kinh t ế t ư
nhân dần được dỡ bỏ.
- Tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân cũng được hình thành và ngày càng
được bổ sung, hoàn thiện, nhờ đó:
+ Chính sách về thuế đã được đổi mới toàn diện hơn theo cơ chế th ị tr ường,
tiếp cận dần với tiêu chuẩn quốc tế. Công nghệ thông tin được ứng dụng tạo điều
kiện thuận lợi hơn trong quan hệ của tổ chức kinh doanh thuộc khu vực kinh t ế tư
nhân với cơ quan thuế làm giảm thời gian và chi phí cho tổ chức kinh doanh nói
riêng và toàn xã hội nói chung.
+ Hỗ trợ về tín dụng (chính sách bảo lãnh tín dụng cho doanh nghi ệp nh ỏ và
vừa); các chính sách về khuyến công, hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xu ất, h ỗ tr ợ
thuế, hỗ trợ lãi suất,… cũng được triển khai trong thời gian qua.
+ Doanh nghiệp thuộc kinh tế tư nhân cũng được tiếp cận th ị tr ường v ốn
thuận lợi thông qua sự phát triển của thị trường chứng khoán với ngày càng nhiều
doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán.
+ Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuộc kinh tế tư nhân cũng nhận đ ược
hỗ trợ đào tạo đối với các nhà quản lý cũng như người lao đ ộng thông qua các
chương trình hỗ trợ. Các chương trình này có thể được thực hiện trực tiếp bởi các
cơ quan nhà nước hoặc bởi các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp (Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Vi ệt Nam, Liên
minh Hợp tác xã Việt Nam,…).
+ Các hỗ trợ về khoa học, công nghệ như hỗ trợ nghiên cứu, chuy ển giao và
ứng dụng công nghệ; tạo điều kiện để thương mại các kết quả nghiên c ứu khoa
học; tăng khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, các
trường đại học; hình thành Quỹ khoa học công nghệ quốc gia theo hình thức hợp
tác công – tư với ngân sách từ Nhà nước gần 1.500 tỷ đồng và Quỹ đổi mới công
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nghệ quốc gia với ngân sách trên 300 tỷ đồng.
+ Các hỗ trợ về mở rộng và phát triển thị trường thông qua các ho ạt đ ộng v ề
hỗ trợ xuất khẩu, tổ chức các hội chợ, triển lãm trong và ngoài n ước, ch ương trình
khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, chương trình đưa s ản phẩm
của doanh nghiệp Việt Nam đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Chương
trình xúc tiến thương mại quốc gia theo từng giai đoạn nhằm hỗ trợ kinh phó cho
các doanh nghiệp, chủ yếu là của tư nhân tiếp cận và mở r ộng th ị tr ường xu ất kh ẩu
cũng như thị trường trong nước,...
Hỗ trợ tham gia mua sắm, cung ứng dịch vụ công với ưu tiên chọn các nhà
thầu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là đối với các gói mua s ắm có giá tr ị
không lớn. Có chính sách để các nhà thầu chính ưu tiên sử dụng các nhà thầu ph ụ
là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
+ Các hoạt động cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghi ệp v ề pháp lý, v ề
thị trường,…
- Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân từng bước được điều chỉnh để phù
hợp hơn với yêu cầu của quản lý trong nền kinh t ế th ị tr ường. C ải cách hành chính
được đẩy mạnh theo hướng chuyển từ quản lý “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; chất
lượng dịch vụ hành chính công ngày càng được cải thiện, giảm bớt thủ tục phiền hà
cũng như chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tục hành chính đ ược c ải
thiện theo hướng ngày càng đơn giản và công khai trên nhiều lĩnh vực liên quan
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tư nhân như c ấp gi ấy phép, đ ất đai,
… Mối quan hệ giữa Nhà nước với doanh nghiệp ngày càng có “trách nhi ệm h ơn”
và giảm dần tình trạng gây phiền hà cho doanh nghiệp.
Việc phân công, phân cấp đã được đẩy mạnh, nhất là trong việc giải quyết
các thủ tục hành chính, quản lý dịch vụ công. Nhiều dịch vụ công tr ước đây ch ỉ do
cơ quan nhà nước đảm nhiệm như công chứng, cấp chứng chỉ, điều kiện, thì hiện
nay đã cho phép khu vực tư nhân tham gia. Nhờ vậy, đã t ạo đi ều ki ện cho ch ất
lượng các dịch vụ này được cải thiện, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm và giảm thời
gian cung cấp dịch vụ đáng kể.
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- Quy hoạch ngành, lĩnh vực được thực hiện công khai, minh bạch hơn, tạo
cơ hội cho chủ thể kinh tế tư nhân tiếp cận được thông tin và góp phần làm tăng
hiệu quả của quá trình ra quyết định trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Các hình thức thông tin giữa Nhà nước và các chủ thể kinh tế, đặc biệt là
các chủ thể của kinh tế tư nhân ngày càng đa dạng và hi ệu qu ả thông qua các hình
thức đối thoại trực tiếp cũng như qua các phương tiền truy ền thông, m ạng. Các
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ngày càng có nhiều cơ hội để đề xuất, phản ánh
các kiến nghị, vấn đề vướng mắc đối với các cơ quan có liên quan. Việc tham gia
của các chủ thể kinh tế tư nhân vào quá trình xây dựng và ban hành chính sách
ngày càng sâu hơn và có hiệu quả hơn. Hàng năm, Thủ t ướng Chính ph ủ cũng nh ư
chính quyền nhiều địa phương đã tổ chức các cuộc gặp mặt định kỳ với doanh
nghiệp, các tổ chức kinh doanh để lắng nghe ý kiến, trao đổi nh ằm có thông tin sát
thực góp phần vào quá trình xây dựng và hoàn thiện quy đ ịnh, chính sách nh ằm h ỗ
trợ có hiệu quả hơn đối với quá trình phát triển kinh doanh c ủa c ộng đ ồng kinh
doanh cả nước.
- Việc biểu dương, tôn vinh đối với các tổ chức kinh doanh của kinh t ế t ư
nhân đã có những cải thiện và hiệu quả của hoạt động này ngày càng đ ược th ể
hiện. Ngày 13-10 hàng năm đã được chọn là ngày “Doanh nhân Việt Nam” nhằm
tôn vinh những nhà kinh doanh có đóng góp lớn cho sự phát tri ển c ủa kinh t ế n ước
nhà cũng như đóng góp với cộng đồng. Sự ra đời này thể hiện sự đánh giá cao, sự
quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các doanh nhân nói chung và các doanh
nhân, trong đó có các doanh nhân của kinh tế tư nhân. Ho ạt đ ộng này đã t ạo thêm
nguồn sinh khí mới cũng như động lực to lớn đối với đội ngũ doanh nhân, đ ặc bi ệt
là các doanh nhân có tâm huyết và muốn cống hiến và thể hiện năng lực của mình.
- Cơ chế thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước đ ối v ới ch ủ th ể kinh t ế t ư
nhân đã có bước cải thiện nhất định, từng bước khắc phục tình trạng thanh tra,
kiểm tra chồng chéo, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.
- Hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng dần được chú trọng
tạo điều kiện lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, tăng tính cạnh tranh của thị
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trường.
- Sự tham gia và vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, t ổ ch ức xã h ộinghề nghiệp, tổ chức ngành nghề ngày càng tăng, đặc biệt là vai trò bảo vệ quyền
lợi hợp pháp của thành viên; vai trò kết nối giữa các thành viên/hội viên với nhau
cũng như giữa các thành viên trong tổ chức, hiệp hội với c ơ quan nhà n ước có liên
quan. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, hiệp hội đã xây dựng và triển khai nhi ều ho ạt
động hỗ trợ đối với các thành viên của mình mang lại hiệu quả nhất đ ịnh, ví d ụ
hoạt động hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ pháp lý,...
c) Kinh tế tư nhân ngày càng có đóng góp quan trọng trong tăng trưởng,
phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội cho sản xu ất kinh doanh, đ ầu t ư
phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, t ạo vi ệc
làm, đảm bảo an sinh xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh.
Khu vực kinh tế tư nhân (gồm các doanh nghiệp ngoài nhà nước và hộ kinh
doanh cá thể) là nhóm có tỷ trọng cao nhất trong GDP. Sự tăng lên trong tỷ trọng
GDP của khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn những năm đầu thế kỷ 21 đã bù đ ắp
cho sự giảm đi tỷ trọng của kinh tế nhà nước một phần do sắp xếp, cải cách c ủa
khu vực doanh nghiệp nhà nước.
Kinh tế tư nhân đã huy động được nguồn lực ngày càng tăng cho đầu tư sản
xuất kinh doanh.
Khu vực kinh tế tư nhân (gồm các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các cơ
sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) thu hút, tạo việc làm cho lực l ượng l ớn
lao động trong nền kinh tế, chiếm khoảng gần 29% tổng số lao động. Nếu xét riêng
trong khu vực doanh nghiệp, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thu hút g ần 60%
lực lượng lao động. Lao động làm việc trong các doanh nghiệp dưới hình thức công
ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tăng lên cả về số tuyệt đối cũng nh ư tỷ
trọng so với tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghi ệp. Khu v ực kinh
tế tư nhân đã và đang trở thành khu vực thu hút việc làm mới ổn định và quan trọng
nhất trong nền kinh tế trong nhiều năm qua.
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d) Khu vực kinh tế tư nhân tăng nhanh về số lượng, đặc biệt là khu vực
doanh nghiệp; hoạt động trên hầu hết các ngành, lĩnh vực và địa bàn; đã có một
số tập đoàn kinh tế tư nhân quy mô lớn, hoạt động đa ngành được hình thành với
năng lực cạnh tranh đáng kể trên thị trường, kể cả trong nước và quốc tế cũng như
năng lực quản trị hiện đại.
Khu vực kinh tế tư nhân nói chung và doanh nghiệp thuộc kinh t ế t ư nhân nói
riêng hiện đang hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề, kể cả một số lĩnh
vực mà trước đây chỉ có các doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghi ệp có v ốn đ ầu
tư nước ngoài mới có khả năng tham gia như công nghệ thông tin, công nghi ệp
nặng, dịch vụ tài chính ngân hàng,… Đã hình thành một số tập đoàn kinh t ế t ư
nhân, doanh nghiệp quy mô lớn hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi năng lực về
vốn và công nghệ cao như chế biến, chế tạo, điện tử, dịch vụ tài chính- ngân
hàng,... như Vinamilk, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Tập đoàn Massan, Tập
đoàn Hòa Phát, Công ty cổ phần FPT, Công ty cổ phần đầu tư Thế gi ới di đ ộng,
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn,… Sự lớn mạnh này đã tạo điều kiện để
sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là đối với các t ập đoàn, t ổng
công ty lớn.
Hoạt động đầu tư của kinh tế tư nhân dần được cải thiện và đóng góp l ớn vào
đầu tư toàn xã hội. Với vị thế ngày càng cao, khả năng tiếp cận v ốn và hi ệu qu ả s ử
dụng được cải thiện đã tạo điều kiện để khu vực kinh tế t ư nhân chi ếm t ỷ tr ọng đ ầu
tư ngày càng lớn trong tổng đầu tư toàn xã hội và đang trở thành đ ộng l ực cho phát
triển kinh tế.
đ) Hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân, đ ặc bi ệt là khu v ực
doanh nghiệp đã đạt những kết quả khả quan.
Mặc dù thống kê mô tả chỉ ra rằng, phần lớn các chỉ tiêu hi ệu qu ả (t ỷ su ất l ợi
nhuận trên vốn, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu,
vòng quay vốn) của các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân thấp hơn các khu v ực
doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy
nhiên, khi sử dụng mô hình về ảnh hưởng của hình thức sở hữu đến hiệu quả của
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doanh nghiệp1 thì kết quả cho thấy các doanh nghiệp thuộc nhóm có loại hình sở
hữu thuộc khu vực tư nhân có hiệu quả (ROA) cao hơn so v ới nhóm các doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Kết quả cũng chỉ ra
rằng khả năng tạo việc làm của các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân cao hơn so
với hai nhóm doanh nghiệp còn lại.
e) Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là khu v ực doanh
nghiệp đã tạo điều kiện để thúc đẩy quá trình sắp xếp, cải cách khu v ực doanh
nghiệp nhà nước.
Với việc năng lực của khu vực kinh tế tư nhân đã không ngừng được nâng lên,
về quy mô và lĩnh vực hoạt động như đã nêu ở trên đã tạo điều kiện thúc đ ẩy quá
trình sắp xếp, đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, đặc biệt
là sắp xếp, đổi mới đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Gần đây đã có một
số tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện việc c ổ ph ần hóa nh ư: T ập đoàn D ệt
may Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và sắp tới có th ể là nh ững t ập
đoàn lớn hơn như Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Tập đoàn Đi ện l ực, T ập đoàn ThanKhoáng sản,…
Việc được phép và có khả năng tham gia ngày càng mạnh vào lĩnh vực cung
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích (chiếu sáng đô thị, cấp nước, thoát nước, vệ sinh
môi trường, tư vấn,…), khu vực mà trước đây được mặc định là chỉ do các doanh
nghiệp nhà nước nắm giữ đã tạo điều kiện cho việc sắp xếp, đổi mới đối với các
doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực này. Kết qu ả đã đ ạt đ ược m ới
chỉ là bước khởi đầu, với năng lực, khả năng tham gia cũng như mong mu ốn tham
gia ngày càng cao thì quá trình sắp xếp, đổi m ới các doanh nghi ệp nhà n ước ở các
khu vực này được đẩy mạnh hơn trong giai đoạn tới.
g) Tinh thần kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân đối
với xã hội, đạo đức, văn hóa kinh doanh cũng đang ngày càng được nâng cao. Một
số mô hình quản trị hiện đại đã được áp dụng tại các doanh nghiệp thuộc khu vực
1 Báo cáo của Hội đồng Lý luận Trung ương về “Một số vấn đề lý luận và th ực ti ễn c ốt y ếu v ề phát tri ển kinh
tế tư nhân ở Việt Nam”, tháng 02/2017.
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tư nhân, nhất là tại các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi khu
vực và toàn cầu như FPT, VinGroup, Hòa Phát, Vinamilk,…
1.3. Tồn tại, hạn chế
Mặc dù phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian qua đã đ ạt được nh ững k ết
quả đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế rất cơ bản, cụ thể:
Một là, tỷ trọng đóng góp vào GDP gần như không đổi, tốc độ tăng trưởng
của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm.
Tỷ lệ đóng góp vào GDP của kinh tế tư nhân gần như không thay đổi trong
hơn 10 năm qua, duy trì ở mức 39-40% (trong đó kinh t ế cá th ể là kho ảng h ơn 3132%, doanh nghiệp là 7-8%). Tốc độ tăng trưởng hằng năm của kinh t ế t ư nhân ch ỉ
đạt khoảng 7,5%/năm trong giai đoạn 2011- 2015 so với mức 11,9% giai đoạn
2003-2010.
Hai là, kinh tế tư nhân có quy mô còn nhỏ, phát triển chậm.
Động lực tăng trưởng của kinh tế tư nhân chủ yếu vẫn dựa vào kinh t ế cá th ể
với các hộ kinh doanh cá thể và hộ kinh tế gia đình có quy mô nh ỏ và siêu
nhỏ.Trong khu vực doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97%
và có đến trên 90% có quy mô vốn dưới 1 tỷ đồng.
Quy mô trung bình c ủa doanh nghi ệp khu v ực t ư nhân ch ỉ đ ạt 24,7 t ỷ
đồng, trong khi DNNN là 2050 t ỷ đ ồng, doanh nghi ệp FDI là 186,6 t ỷ đ ồng.
Trên thực tế đã có một số t ập đoàn kinh t ế t ư nhân l ớn nh ư VinGroup, Ma
San, Hoàng Anh Gia Lai, Vinamilk, Hòa Phát, FPT, Tân T ạo, Tr ường H ải, FLC,
Đại Dương.v.v. Nhiều doanh nghi ệp trong s ố này xu ất thân t ừ DNNN c ổ ph ần
hóa. Tuy vậy, xét về quy mô t ổng giá tr ị tài s ản s ổ sách, các t ập đoàn kinh t ế t ư
nhân này vẫn nhỏ so v ới quy mô trung bình c ủa DNNN và doanh nghi ệp có v ốn
đầu tư nước ngoài.
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Trong danh sách 50 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 theo tiêu chí
doanh thu,2 chỉ có 10 doanh nghiệp khu vực tư nhân (không có cổ phần chi phối
của Nhà nước), trong đó doanh nghiệp lớn nhất là Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải
xếp thứ 21.
Nhiều tập đoàn lớn c ủa kinh t ế t ư nhân có quy mô và hi ệu qu ả cao h ơn
doanh nghiệp tư nhân khác nh ờ d ựa trên khai thác l ợi th ế đ ất đai và t ận d ụng c ơ
chế chính sách ng ắn h ạn c ủa Nhà n ước đ ể tìm ki ếm l ợi nhu ận, đi ển hình là trong
ngành xây dựng và kinh doanh b ất đ ộng s ản 3.
Ba là, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh chậm cải thiện , thể hiện ở
những mặt sau đây:
- Năng suất lao động của kinh tế tư nhân còn thấp, chỉ bằng một nửa năng
suất lao động chung của nền kinh tế, thấp hơn nhiều so với khu vực nhà nước và
khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 4. Xét riêng trong các doanh nghiệp có
đăng ký, năng suất lao động bình quân năm 2015 đạt 281,4 triệu đồng/lao động,
trong đó DNNN đạt 732,5 triệu đồng/lao động,doanh nghiệp FDI đạt 317,4 tri ệu
đồng/lao động, doanh nghiệp khu vực tư nhân chỉ đạt 168,2 triệu đồng/lao động.
- Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp khu vực tư nhân chưa cao5.
- Trình độ công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp. Theo Báo cáo
Thường niên doanh nghiệp của VCCI, phần lớn doanh nghiệp khu vực tư nhân sử
dụng công nghệ lạc hậu và phụ thuộc vào nhập khẩu; đầu t ư đ ổi mới thi ết b ị, công
nghệ chiếm 3% doanh thu; chỉ có 0,005% số doanh nghiệp có sáng ki ến khoa h ọc.
Kết quả điều tra đổi mới kỹ thuật công nghệ đối với 8.000 doanh nghi ệp ngành

2 Do Công ty Cổ phần Vietnam Report và Báo Vietnamnet thực hiện.
3Trong số 30 t ập đoàn t ư nhân l ớn nh ất đã niêm y ết, các t ập đoàn xây d ựng - kinh doanh b ất đ ộng s ản ch ỉ
chiếm 26% về s ố l ượng (năm 2014), nh ưng n ắm gi ữ 38% v ề v ốn ch ủ s ở h ữu và 49% v ề t ổng giá tr ị tài s ản;
ROA đạt 91% và ROE g ần 30% - cao nh ất trong các ngành ho ạt đ ộng.

4 Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2015, năng suất lao động khu vực FDI đạt 368 tri ệu đ ồng, khu v ực
Nhà nước đạt 258,9 triệu đồng, kinh tế tư nhân là 44,5 triệu đồng.
5 Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản của doanh nghiệp khu vực t ư nhân trong giai đo ạn 2007- 2015 dao đ ộng t ừ 3%
đến 6,5%, thấp hơn so với khu vực DNNN (đạt 6-7,5%) và doanh nghi ệp FDI (đạt 11,5-13%). T ương t ự, t ỷ su ất
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ đạt 6-12% trong khi doanh nghiệp FDI là 22,5- 24% và DNNN là 14-16%.
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công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2009- 2013 cho thấy, chỉ có 8% số doanh
nghiệp có hoạt động nghiên cứu đầu tư đổi mới kỹ thuật công nghệ.
- Trình độ lao động còn hạn chế, chủ yếu là lao động phổ thông, tỷ l ệ lao
động chuyên môn còn thấp6.
- Khả năng chống chịu v ới tác đ ộng bên ngoài kém, nh ất là qua các cu ộc
khủng hoảng kinh tế, tài chính ti ền t ệ, s ố doanh nghi ệp gi ải th ể, ng ừng ho ạt
động còn lớn7.
2. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh nguyên nhân thuộc về năng lực nội tại của kinh t ế tư nhân, có m ột
phần lớn nguyên nhân từ thể chế, cơ chế chính sách phát triển của Nhà nước, cơ
bản gồm 03 nhóm vấn đề sau đây:
Một là, chưa thống nhất cao trong nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân.
Đến nay vẫn chưa thực sự có sự đồng thuận, thống nhất cao trong nh ận th ức
của hệ thống chính trị đối với vai trò của kinh tế tư nhân cho đúng v ới v ị trí v ốn có
của thành phần kinh tế này. Có nơi, có lúc vẫn còn những băn khoăn về việc phát
triển kinh tế tư nhân sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện tượng phân biệt đối xử, đặc biệt là trong hành động
của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức đã ảnh hưởng đến sự phát tri ển c ủa
kinh tế tư nhân.
Hai là, khung pháp luật và cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, chưa
khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển.
Pháp luật về kinh doanh còn chồng chéo, không rõ ràng, thiếu đồng bộ nên
chưa thực sự tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các chủ th ể kinh t ế t ư
nhân, điển hình là hệ thống quy định về ngành nghề kinh doanh có đi ều ki ện. Theo
6 Theo kết quả điều tra 100 doanh nghiệp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 2015, t ỷ l ệ lao đ ộng chuyên
môn chỉ chiếm 7%. Năm 2013 có tới 45,4% số lao động được tuyển m ới không có k ỹ năng theo yêu c ầu, trong
khi đó con số này của năm 2015 là 47,8%.
7Năm 2016, số doanh nghiệp tạm ngừng không đăng ký hoặc chờ giải thể là 40750 doanh nghi ệp, năm 2015 là
55742 doanh nghiệp và đều là doanh nghiệp khu vực tư nhân.
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đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chất lượng thể chế của Việt Nam n ằm ở
nhóm thấp với điểm số 35,1/100 năm 2016 và chỉ số này không có sự thay đổi
đáng kể trong suốt gần 15 năm qua (năm 2003, điểm số của Vi ệt Nam là
29,6/100). Cũng theo Ngân hàng Thế giới, hiệu lực pháp luật đã có nh ững c ải
thiện đáng kể từ mức điểm số 32/100 năm 2002 lên mức 57,2/100 năm 2016, tuy
nhiên đây vẫn là mức thấp so với một số quốc gia trong khu v ực nh ư Singapore,
Malaysia hay Brunei.
Ba là, công tác tổ chức thực hiện và thực thi chính sách thành ph ần kinh t ế
chưa tốt, chưa hiệu quả làm cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân.
- Sự phân biệt đối xử bất hợp lý đối với kinh tế tư nhân v ẫn di ễn ra trên th ực
tế, làm thiên lệnh quan hệ cạnh tranh trên thị trường, không tạo động lực đ ể kinh t ế
tư nhân phát triển. Điển hình là những ưu đãi cho doanh nghiệp nhà nước đã làm
giảm cơ hội của kinh tế tư nhân trong tiếp cận các nguồn lực cần thi ết cho phát
triển kinh doanh8.
Trên thực tế nhà đầu tư tư nhân trong nước rất khó khởi sự kinh doanh trong
ngành kinh doanh có điều kiện mà DNNN đang giữ độc quyền, thống lĩnh hoặc chi
phối như điện lực, viễn thông, xăng dầu, khai thác tài sản thuộc sở hữu toàn dân
(khoáng sản, tài nguyên), tài chính, tín dụng…Có ý kiến phản ánh, điều kiện kinh
doanh quy định trong pháp luật chỉ phù hợp và chỉ có các doanh nghiệp nhà nước
quy mô lớn mới đáp ứng được, không phù hợp với doanh nghiệp tư nhân mới thành
lập, đặc biệt các điều kiện về quy mô, kinh nghiệm, cơ sở vật chất.
- Quản lý nhà nước về kinh tế còn nhiều bất cập, thiếu hiệu lực, hi ệu qu ả.
Cơ chế xin- cho chưa bị loại bỏ triệt để. Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2016
điểm số hiệu quả của chính quyền của Việt Nam đạt 52,9/100 điểm, có s ự tăng
lên so với mức 47,3/100 điểm năm 2006 nhưng lại giảm so v ới năm 2015
8Khu vực DNNN hiện đang sử dụng 70% đất đai và 70% viện trợ phát triển chính thức ODA trong khu vực sản

xuất kinh doanh; được giao quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên quan trọng; thống lĩnh hoặc độc quyền ngành
năng lượng; chi phối ngành viễn thông; được đặc quyền cung cấp hầu hết các sản phẩm, dịch vụ công thiết yếu
và dịch vụ hạ tầng…DNNN còn hưởng nhiều hình thức hỗ trợ chính sách khác như ưu tiên trong tiếp cận các
khoản vay với lãi suất thấp; được hỗ trợ khi gặp khó khăn, xem xét miễn, gi ảm, hoãn, xóa thu ế; đ ược b ảo lãnh
vay, hoặc nhiều trường hợp khi không trả được nợ thì Nhà nước đứng ra chịu trách nhiệm trả.
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(55,3/100 điểm) và vẫn ở mức điểm trung bình thể hiện trình độ quản tr ị th ấp,
kém hiệu quả.
Một bộ phận cán bộ, công chức thể hiện sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhi ệm,
không coi các chủ thể kinh tế là đối tượng phục vụ mà tìm cách hạch sách, gây
nhũng nhiễu để thu lợi riêng. Theo đánh giá của Tổ chức minh bạch Quốc tế, chỉ
số tham nhũng của Việt Nam đứng ở mức cao, năm 2016 đứng thứ 113/176 quốc
gia được xếp hạng với điểm số 33/100 (điểm 100 là ít tham nhũng nhất). Ngân
hàng Thế giới cũng đánh giá mức độ kiểm soát tham nhũng của Việt Nam ở mức
thấp với 41,83/100 điểm năm 2016, đặc biệt điểm số này duy trì ở m ức th ấp
khoảng 32-36/100 điểm trong suốt hơn 10 năm từ 2000- 2012.
- Việc thực thi pháp luật về cạnh tranh không tốt, trước hết là không xử lý
được các trường hợp vi phạm quy định về tập trung kinh tế và thống lĩnh thị trường
đang là trở ngại cho doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ phát triển.
Bốn là, môi trường đầu tư, kinh doanh dù đã có nhi ều c ải thi ện nh ưng ch ưa
thực sự tạo thuận lợi và còn nhiều rào cản
Thực tế này đã gây khó khăn cho hoạt động của khu vực kinh t ế tư nhân.
Thể chế hiện tại đang tạo ra rào cản cho hoạt động tự ch ủ c ủa khu v ực t ư nhân
(Báo cáo Việt Nam 2035). Theo báo cáo của Quỹ Di sản thế giới, chỉ số quyền tự
do kinh doanh (business freedom) của Việt Nam trong giai đoạn 20 năm từ 19952015 không có sự gia tăng, ở mức khoảng 40/100 điểm. Theo báo cáo của Ngân
hàng Thế giới, số thủ tục cần thiết để bắt đầu một hoạt động kinh doanh trung bình
ở Việt Nam dao động trong khoảng 9- 11 thủ tục trong giai đoạn 2008- 2017 và
không có nhiều sự cải thiện trong giai đoạn này, thậm chí còn có s ự tăng lên trong
giai đoạn 2013-2017 (10 thủ tục) so với giai đoạn 2011-2013 (9 thủ tục).
Kết cấu hạ tầng vẫn còn nhiều hạn chế đối với phát triển kinh tế nói chung
và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân nói riêng. Có những dấu hiệu cho thấy kết
cấu hạ tầng có thể trở thành điểm nghẽn trong trung hạn. Kết nối h ạ t ầng gi ữa các
cảng biển, đường bộ, hàng không và đường sắt thiếu đồng bộ. Chi phí v ận chuy ển
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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.
Kinh tế tư nhân luôn là khu vực gặp hạn chế nhất trong tiếp cận các nguồn
lực cho hoạt động kinh doanh (thông tin, tài chính- tín dụng, tiếp cận nguồn nhân
lực, tiếp cận đất đai, tiếp cận hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh,…). K ết qu ả
khảo sát PCI 2015 cho thấy, trung bình chỉ có 40% doanh nghiệp ngoài nhà nước
quy mô siêu nhỏ tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, trong khi đó tỷ lệ này đối với
doanh nghiệp nhỏ là 62%, doanh nghiệp vừa là 74% và doanh nghiệp lớn là 81%.
Dữ liệu từ điều tra PCI trong giai đoạn 2010- 2015 cũng cho thấy khả năng tiếp cận
vốn của các doanh nghiệp ngoài nhà nước không có nhiều cải thiện với t ỷ l ệ doanh
nghiệp có thể tiếp cận chỉ tăng nhẹ 1-2 điểm phần trăm mỗi năm.
Năm là, một số loại thị trường còn chậm phát triển, đặc biệt là th ị trường
các yếu tố đầu vào.
Các thị trường cơ bản cho hoạt động kinh doanh còn phát triển ở mức đ ộ
thấp và chậm được cải thiện, cụ thể: Thị trường hàng hóa và dịch vụ (Theo Ngân
hàng Thế giới, không có nhiều sự cải thiện về điểm số về hiệu quả của thị trường
hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2006- 2017, chỉ tăng 0,1 điểm từ 4,1/10 năm 2006
lên mức 4,2/10 năm 2017); Thị trường tài chính- tiền tệ (Theo Quỹ Di sản th ế gi ới,
chỉ số tự do tài chính của Việt Nam luôn nằm ở mức thấp, năm 2017 là 40/100,
trong giai đoạn 1995-2015 chỉ số này duy trì ở mức 30/100 điểm); thị tr ường lao
động (Theo Ngân hàng Thế giới, mức độ tự do của thị trường này năm 2017 ch ỉ ở
mức 62,2/100 điểm, có sự sụt giảm liên tục từ năm 2014 t ừ mức 68,3/100); Th ị
trường khoa học- công nghệ (Theo Ngân hàng Thế giới, điểm số của các tổ chức
khoa học Việt Nam dao động trong khoảng 3,1/10 – 3,8/10 trong giai đoạn 20062017).
Sáu là, quyền tài sản chưa thực sự được bảo đảm, quyền sở hữu trí tuệ chưa
được bảo vệ một cách hiệu quả. Theo đánh giá của các t ổ ch ức qu ốc t ế, ch ỉ s ố
quyền tài sản cũng như thứ hạng của Việt Nam rất thấp và ch ậm thay đ ổi, năm
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2016 là hạng 85/126 (Liên minh quyền tài sản), 158/178 (Quỹ di sản văn hóa và
Tạp chí phố Wall), 97/138 (Diễn đàn Kinh tế thế giới).
Bảy là, chi phí tuân thủ và chi phí kinh doanh cao ở hầu hết các giai đoạn
của hoạt động kinh doanh từ đăng ký kinh doanh đến chi phí xây dựng cơ sở, chi
phí cho hoạt động sản xuất kinh, chi phí cho kiểm định, phân phối, hải quan đ ến
các chi phí thực hiện các thủ tục hành chính (nộp thuế, đóng b ảo hi ểm, tuân th ủ t ổ
chức bộ máy vận hành. Theo Khảo sát về Môi trường kinh doanh” của Ngân
hàng Thế giới năm 2017, Việt Nam có chi phí kinh doanh ở m ức cao so với các
nước trong cùng khu vực, thậm chí hơn cả Singapore hay Malaysia.
Tám là, chính sách cạnh tranh và bảo vệ sản xuất trong nước chưa hi ệu qu ả.
Còn có sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc khu v ực t ư nhân v ới các
doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng nh ư là
giữa chính các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân trong tiếp cận nguồn lực (Ví
dụ, các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ ước tính khoảng 70% diện tích mặt bằng
sản xuất kinh doanh hoặc sự ưu đãi về thuế đối với các doanh nghi ệp FDI nh ư
Samsung,…). Bên cạnh đó, chính sách chống buôn lậu và gian l ận thương m ại v ận
hành chưa hiệu quả ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các hoạt động kinh
doanh nói chung, trong đó khu vực kinh tế tư nhân chịu tác động lớn nhất.
3. Một số khuyến nghị chính sách giúp phát triển kinh tế tư nhân
Trên cơ sở các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại Nghị quyết Trung
ương 5 khóa XII, Đề án đã cụ thể hóa và kiến nghị 07 nhóm giải pháp trọng tâm
sau đây:
(1) Nghiên cứu, tiến tới thống nhất và đồng bộ hóa các quy định về hình
thức tổ chức các cơ sở kinh doanh, trong đó các tổ chức kinh doanh sẽ chỉ còn
các loại hình doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh (loại bỏ hình th ức h ộ kinh
doanh). Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh t ế Trung ương phối h ợp
với Dự án Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong chỉ ra rằng, mặc dù
đặc điểm của hộ kinh doanh do một cá nhân đứng ra làm chủ và doanh nghiệp
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tư nhân và hộ kinh doanh do một nhóm người làm chủ và công ty hợp danh
không có nhiều sự khác biệt, tuy nhiên, chính các chính sách được ban hành đã
tạo ra sự khác biệt thực sự của các nhóm này.
(2) Khẩn trương ban hành và thực hiện có hiệu quả các quy đ ịnh h ướng d ẫn
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa được Quốc hội thông qua, trong đó chú
trọng đến các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao trong;
hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh doanh; hỗ tr ợ
nâng cao khả năng tham gia các liên kết, chuỗi giá trị thông qua tăng cường năng
lực sản xuất của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo và hỗ tr ợ h ộ
kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
(3) Đẩy mạnh cải cách và cơ cấu lại DNNN thực chất và hi ệu qu ả đ ể t ạo c ơ
hội phát triển cho kinh tế tư nhân như Nghị quyết số 12-NQ/TW c ủa Ban Ch ấp
hành Trung ương 5 khóa XII. Khuyến khích hơn nữa kinh t ế tư nhân tham gia góp
vốn, mua cổ phần của các DNNN khi cổ phần hóa hoặc Nhà nước thoái vốn. Một
số giải pháp cụ thể bao gồm:
- Giảm tỷ lệ cổ phần nhà nước xuống mức sàn theo quy định khi cổ phần hóa
137 doanh nghiệp đã xác định tại Quyết định 58/2016/QĐ-TTg.
- Tiếp tục thoái vốn để thúc đẩy đầu tư tư nhân vào doanh nghiệp cổ phần
hóa, trước hết là doanh nghiệp đã niêm yết. Rà soát lại toàn b ộ doanh nghi ệp đã c ổ
phần hóa để lập phương án bán cổ phần nhà nước xuống mức sàn sở hữu đối với
từng loại doanh nghiệp cần nắm giữ 65% và trên 50% vốn điều l ệ. Đ ối v ới các
doanh nghiệp đã cổ phần hóa khác, cần tiến hành bán toàn bộ cổ phần nhà nước
hiện có cho các nhà đầu tư tư nhân.
- Sử dụng một tỷ lệ thích đáng vốn thu được từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà
nước cho các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân.
- Tiếp tục rà soát, thu hẹp danh mục 100% vốn nhà nước để bổ sung thêm
doanh nghiệp vào danh mục cổ phần hóa.Từ năm 2020 chỉ giữ hình thức công ty
TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước đối với một số DNNN thuần tuý cung
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cấp sản phẩm, dịch vụ công ích và khó thu hút đầu nhà đ ầu t ư bên ngoài. Các
doanh nghiệp còn lại đều có thể cổ phần hóa không phân bi ệt ngành, lĩnh v ực ho ạt
động.
(4) Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong đó có c ải thi ện v ề ch ỉ
số tự do kinh doanh, giảm thủ tục hành chính không cần thiết đối với hoạt động
kinh doanh. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiệu quả phục vụ tốt cho cộng
đồng kinh doanh. Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân có quy ền bình đ ẳng trong
việc tiếp cận các nguồn lực cho phát triển kinh doanh. Tăng cường b ảo đ ảm
quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả.
(5) Tiếp tục phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị tr ường để
tạo môi trường tốt cho kinh tế tư nhân phát triển, bao gồm:
- Tiếp tục phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả xuất nhập
khẩu, chú trọng đến tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, thị trường dịch vụ có hàm
lượng tri thức và công nghệ cao
- Tiếp tục phát triển thị trường tài chính- tiền tệ, thị tr ường ch ứng khoán,
tăng cường tính độc lập của Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng.
- Tiếp tục phát triển thị trường quyền sử dụng đất, bất động sảntrên cơ sở
phát triển thị trường sơ cấp, thứ cấp về quyền sử dụng đất; bảo đảm tính công khai,
minh bạch, thực hiện cơ chế cho thuê đất dài hạn, góp vốn b ằng đ ất thông qua h ợp
đồng hợp tác,... Quyền sử dụng đất phải được chính thức quy định là hàng hóa giao
dịch trên thị trường.
- Tiếp tục phát triển thị trường khoa học- công nghệ, đổi mới, phát tri ển phù
hợp với xu thế của “cách mạng công nghiệp 4.0”; có cơ chế, chính sách h ỗ tr ợ,
khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tăng cường đầu t ư, h ợp tác trong
nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học, công
nghệ trong sản xuất kinh doanh,…
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- Phát triển thị trường lao động trên cơ sở đồng bộ, liên thông c ả v ề quy mô,
chất lượng; có cơ chế, chính sách định hướng đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu
của thị trường; nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ việc làm.
- Tăng cường khả năng tiếp cận của khu vực kinh tế tư nhân với các h ợp
đồng mua sắm công.
(6) Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước, xây d ựng h ệ
thống chính quyền kiến tạo, phục vụ cộng đồng kinh doanh. Nâng cao hi ệu lực,
hiệu quả của công tác quản lý nhà nước với bộ máy tinh gọn, chuyên nghi ệp và đ ội
ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh th ần trách nhi ệm
và đạo đức công vụ cao.
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát, thanh tra, ki ểm tra,
trách nhiệm giải trình của các cơ quan có liên quan.Có các ch ế tài nghiêm kh ắc và
cơ chế hiệu lực, hiệu quả thực thi các chế tài nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật
hành chính.Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, giám sát
đối với các hoạt động quản lý nhà nước.
Có các giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sản xuất trong nước trên cơ sở phù
hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Có chi ến l ược đàm phán
phù hợp để vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân Vi ệt Nam có đi ều ki ện
phát triển.
(7) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm chi phí đối với
hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các chi phí liên quan đến xây dựng
cơ sở sản xuất kinh doanh, đến hoạt động sản xuất kinh doanh (ti ếp c ận tín
dụng, tiếp cận đất đai, các thông tin khác có liên quan); chi phí phân phối l ưu
thông và tiêu thụ sản phẩm và chi phí phi chính thức.
(8) Tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội- nghề
nghiệp, hiệp hội ngành nghề. Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hoạt động
của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội ngh ề nghi ệp, hi ệp h ội ngành ngh ề
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hoạt động đúng với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của mình là b ảo v ệ, h ỗ tr ợ cho
các thành viên phát triển.
(9) Ban hành quy định và chính sách khuyến hộ kinh doanh cá thể chuyển
thành doanh nghiệp theo nguyên tắc thuận lợi nhất về thủ tục chuyển đ ổi; t ối thi ểu
hóa chi phí tuân thủ phát sinh do chuyển đổi mô hình, trước h ết là chi phí tuân th ủ
về tổ chức quản trị, về chế độ kế toán và về chi phí thuế. H ỗ tr ợ nâng cao năng l ực
của kinh tế tư nhân thông qua cơ chế khuyến khích áp dụng các mô hình quản lý,
quản trị hiện đại, đặc biệt là đối với các doanh nghi ệp có quy mô v ừa và l ớn.Tăng
cường hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ doanh nhân, tạo điều kiện hình
thành những doanh nhân có năng lực, có đạo đức nghề nghi ệp, có trách nhi ệm v ới
cộng đồng, xã hội và giàu lòng yêu nước.
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