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Nội dung

• Giới thiệu điều tra PCI 2015

• Kết quả hoạt động của doanh nghiệp dân doanh

• Kết quả PCI 2015

• Tổng hợp các nét chính trong công tác điều hành
kinh tế cấp tỉnh

• Môi trường kinh doanh Việt Nam qua lăng kính
doanh nghiệp vừa và nhỏ



GIỚI THIỆU
Điều tra Chỉ số

Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh PCI

Giới thiệu về PCI

PCI đo lường gì? 

PCI đo lường chất lượng thực tế của điều hành kinh tế địa phương, 
thông qua những thực tiễn tốt đã có tại các địa phương

10 chỉ số thành phần

1. Gia nhập thị trường 6. Cạnh tranh bình đẳng

2. Tiếp cận đất đai 7. Tính Năng động

3. Tính minh bạch 8. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

4. Chi phí thời gian 9. Đào tạo lao động

5. Chi phí không chính thức 10. Thiết chế pháp lý



Quy mô điều tra PCI 2015 

10,158doanh nghiệp dân doanh

Trong đó:

1,823doanh nghiệp mới thành lập

TÓM LƯỢC

Kết quả hoạt động
của doanh nghiệp 
dân doanh 
năm 2015



Kết quả hoạt động của DN dân doanh
theo thời gian

Nhiệt kế doanh nghiệp theo năm



KẾT QUẢ
Chỉ số Năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh
PCI 2015



Bản đồ
PCI 2015

Mối tương quan giữa PCI 2015 và PCI 2014



Các tỉnh đứng đầu và đứng cuối
10 chỉ số thành phần

Chỉ số
cơ sở
hạ tầng
2015 



NÉT CHÍNH
Công tác điều hành
kinh tế cấp tỉnh theo
thời gian

Điểm trung vị PCI theo thời gian



Diễn biến 10 chỉ số thành phần
theo thời gian





ĐIỂM LẠI

Môi trường kinh
doanh Việt Nam qua 
lăng kính các doanh
nghiệp vừa và nhỏ
năm 2015



Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam
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có thông tin về
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Tiếp cận nguồn lực của DNNVV

75%
Cần tới mối quan hệ
để tiếp cận thông tin

65%
Thường xuyên chi 
trả chi phí không

chính thức

Vì sao DNNVV ngại lớn?



Gánh nặng hành chính

Tóm tắt
• Triển vọng kinh doanh năm 2015 có nhiều khởi sắc

• Tốc độ cải thiện chất lượng điều hành kinh tế năm 2015 tương
đối ổn định.

• Điều tra PCI 2015 ghi nhận cải thiện ở Gia nhập thị trường,
Tính minh bạch và Chi phí thời gian

• Cần nỗ lực hơn trong việc cắt giảm chi phí không chính thức và
tạo ra sân chơi bình đẳng cho khu vực kinh tế tư nhân

• Đặc biệt, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để các doanh
nghiệp vừa và nhỏ phát triển



“Nhịp trống”‐ THÚC NHỊP CẢI CÁCH 

www.pcivietnam.org

www.pcivietnam.vn

XIN CẢM ƠN



Một số kết quả chính
từ Điều tra PCI‐FDI 
và Hiệp định TPP

Tác giả: GS. Edmund Malesky, 
Đại học Duke, Hoa Kỳ

Người trình bày:  TS. Michael A. Trueblood
Giám đốc Phòng Phát triển
Kinh tế và Quản trị Nhà nước,
USAID Việt Nam

Năm thứ 6 tiến hành Điều tra PCI‐FDI

1.584 doanh nghiệp FDI

43 quốc gia

14 tỉnh, thành phố



Doanh nghiệp FDI tham gia điều tra
theo quốc gia/vùng lãnh thổ

Mức độ lạc quan tương đối cao

• 11%	DN	FDI	tăng
vốn đầu tư

• 62%	of	DN	FDI
tuyển thêm lao
động

• Triển	vọng	kinh
doanh	trong
tương	lai	tiếp	tục
có	dấu	hiệu	tích
cực

–Nhiệt kế doanh	
nghiệp	PCI‐FDI	
cho thấy gần
50%	DN	FDI	có
ý	định mở rộng
sản xuất kinh
doanh



Lợi thế của MTKD Việt Nam so với các quốc gia
cạnh tranh trong 4 lĩnh vực:

Việt Nam kém hấp dẫn hơn so với các quốc
gia cạnh tranh trong 4 lĩnh vực



DN FDI đánh giá Việt Nam là một điểm
đến an toàn
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Nhiều rủi ro hơn

Các rủi ro về chính sách và kinh tế vĩmô
tiếp tục vượt trội hơn các rủi ro khác

trong năm 2015   



Gánh nặng về quy định vẫn lớn

Trên 70%	DN	FDI	dành trên 5%	thời gian để tìm hiểu và	
thực hiện các TTHC

Vẫn còn nhiều không gian để cải thiện
khả năng dự đoán của pháp luật 

Minh	bạch hơn,	
Dễ đoán định hơn



DN FDI khó tiếp cận thông tin về ngân
sách của tỉnh

71%	DN	FDI	cho biết khó hoặc không thể tiếp cận thông tin	ngân
sách của tỉnh năm 2015,	tăng đáng kể so	với con	số 53%	năm 2013

Tỷ lệ DN FDI sử dụng đầu vào từ các nhà
cung cấp nội địa gia tăng



Mức độ nhận biết về Hiệp định TPP 
khác nhau theo nguồn gốc nhà đầu tư

Tỷ lệ DN	biết về hiệp định TPP	

Loại hình doanh
nghiệp 2014 2015

DN	dân doanh 68 77
DN	FDI	(không tới từ
nước thành viên TPP) 70 82
DN	FDI	(tới từ nước
thành viên TPP) 71 86

Mức độ ủng hộ TPP gia tăng ở tất cả các
nhóm DN



DN FDI gia tăng ủng hộ với các chương
cụ thể

Tóm lại

• Mức độ lạc quan tiếp tục hồi phục trong 2 năm trở
lại đây

• Việt Nam vẫn có lợi thế về mức thuế, rủi ro thu hồi
tài sản, khả năng tác động chính sách và ổn định
chính trị.

• Nhưng kém hấp dẫn về tình trạng tham nhũng, cơ sở hạ
tầng, dịch vụ công và gánh nặng quy định

• Bất ổn kinh tế vĩ mô và rủi ro về quy định là những
rủi ro chính trong con mắt các DN FDI

• Các DN nhận thấy khả năng dự đoán của pháp luật
thấp (minh bạch)

• Mức độ nhận biết và ủng hộ TPP gia tăng, nhưng
đi kèm với mối quan ngại về các nội dung cụ thể



TRÂN TRỌNG 
CẢM ƠN!


