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ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP FDI

Điều tra PCI-FDI
• Ai trả lời Điều tra PCI-FDI 2021?
• Các kết quả chính:
•
•
•
•
•

Niềm tin kinh doanh cải thiện tích cực
Gánh nặng tuân thủ quy định tăng nhẹ
Chi phí không chính thức chững đà cải thiện
Chất lượng lao động tăng
Chất lượng cơ sở hạ tầng được đánh giá tích cực
PCI 2021

AI TRẢ LỜI ĐIỀU TRA PCI-FDI?

Đặc điểm doanh nghiệp FDI

Tỷ lệ DN chuyển dịch sang các ngành công nghệ cao
tăng nhanh

o Điều tra PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của USAID
o Điều tra thực hiện thường niên từ 2010 đến 2021
o 1.185 doanh nghiệp FDI
• Đến từ 47 quốc gia
• Hoạt động tại 22 tỉnh thành có mật độ doanh nghiệp FDI đủ lớn
để lấy mẫu phân tích

o Mẫu điều tra mang tính đại diện theo tỉnh và ngành nghề
• 57,4% hoạt động trong ngành sản xuất / chế tạo
• Thực phẩm, kim loại, máy tính, thiết bị điện tử, may mặc
• 35% trong ngành dịch vụ / thương mại
• Bán buôn/bán lẻ, tài chính, giáo dục/y tế/lao động

o Hầu hết doanh nghiệp FDI có quy mô vừa hoặc nhỏ
• 80% có dưới 100 lao động; 28% có dưới 10 lao động
• 76% có vốn dưới 10 triệu USD; 52% có vốn dưới 2,5 triệu USD

o 27% xuất khẩu về nước xuất xứ; 31% xuất khẩu sang nước
thứ ba
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PCI-FDI

Nhiệt kế doanh nghiệp FDI
cho thấy niềm tin kinh doanh
phục hồi
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PCI-FDI

Gánh nặng tuân thủ quy định của DN FDI tăng lên trong năm 2021
Các TTHC còn nhiều phiền hà (% DN)
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PCI-FDI

Chi phí không chính thức cần tiếp tục cắt giảm
Xu hướng giảm CPKCTcó dấu hiệu chững lại ở một số lĩnh vực
Chi phí không chính thức so với doanh thu (%)

o Tham nhũng vặt trong giải quyết TTHC
o 42% DN cho rằng chi trả CPKCT là phổ biến
o 19,2% DN cho biết đã trả CPKCT khi thực hiện
đăng ký doanh nghiệp, 14,3% trả CPKCT
trong thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp
o 25% DN trả CPKCT cho cán bộ thanh tra,
kiểm tra
o 21% DN trả CPKCT trong thủ tục đất đai
o 18,2% DN cho rằng “chạy án” là phổ biến
o 39% trả “hoa hồng” cho cán bộ ngân hàng
o 38,9% DN trả CPKCT khi thực hiện thủ tục
xuất nhập khẩu
o Khả năng dự đoán được CPKCT
o 30% cho rằng họ có thể dự đoán khoản chi
cho CPKCT
o 60,4% DN đồng ý với nhận định “công việc
được giải quyết như mong muốn sau khi trả
CPKCT”

Khoảng tin cậy 95%
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PCI-FDI

Chất lượng lao động tăng
Hầu hết DN FDI đánh giá chất lượng lao động
đáp ứng nhu cầu

Song tuyển dụng cán bộ kỹ thuật và quản lý vẫn tương đối khó
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PCI-FDI

Những cải thiện về cơ sở hạ tầng thúc đẩy đầu tư
Doanh nghiệp FDI trong tất cả các ngành đều có cảm nhận
tích cực về các cải thiện cơ sở hạ tầng

Đánh giá của DN FDI về chất lượng cơ sở
hạ tầng, theo tỉnh
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Tác động của COVID đối với
hoạt động doanh nghiệp
Các kết quả chính
•
•
•
•
•
•

Các nhóm doanh nghiệp khác nhau có nhu cầu khác biệt
Tác động của COVID-19 đối với hiệu quả kinh doanh
Khả năng chống chịu của doanh nghiệp
Các biện pháp của chính quyền ứng phó dịch bệnh
Các biện pháp của doanh nghiệp ứng phó dịch bệnh
Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trụ vững của doanh nghiệp
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ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT VỀ COVID-19

Tác động của COVID-19 rất khác biệt với các nhóm doanh nghiệp
Quy mô và hiệu quả kinh doanh của các DN có khác biệt đáng kể

Triển vọng kinh doanh theo đặc điểm doanh nghiệp
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ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT VỀ COVID-19

Các DN xuất khẩu bị ảnh
hưởng bởi tình trạng đứt gãy
chuỗi cung ứng và nguồn
nhân lực.
Các DN định hướng thị trường
nội địa gặp khó khăn tiếp cận
khách hàng nội địa.
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ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT VỀ COVID-19

Các DN FDI và DN định hướng
xuất khẩu có tỷ lệ ủng hộ các
biện pháp hạn chế hoạt động
SXKD thấp hơn
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ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT VỀ COVID-19

Các DN FDI ít tổn thất về lực lượng lao động hơn đôi chút so với DN
trong nước, song quy mô cắt giảm khá tương đồng giữa hai nhóm
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ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT VỀ COVID-19

DN FDI, đặc biệt là DN định hướng thị trường
nội địa, lạc quan hơn về khả năng trụ lại
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ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT VỀ COVID-19

Các doanh nghiệp FDI đánh giá kém tích cực hơn các biện pháp của chính quyền
Cách ứng phó của chính quyền địa phương bị đánh giá thấp hơn
so với chính quyền trung ương

Khoảng cách lớn giữa đánh giá của DN FDI
và DN trong nước, theo tỉnh
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ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT VỀ COVID-19

Tự động hóa ít được áp dụng nhưng là biện pháp hiệu quả để duy trì hoạt động liên tục
Nhiều DN đã bắt đầu triển khai tự động hóa song chỉ một số ít đã
thay đổi phương thức hoạt động

DN FDI có xu hướng áp dụng tự động hóa để
cải thiện năng suất cao hơn
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ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT VỀ COVID-19

Xác định các yếu tố ảnh hưởng
khả năng trụ vững và phát triển
của DN, sử dụng công nghệ học
máy (Machine Learning) (1)

Phân tích hiệp phương sai khả năng mở rộng quy mô
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COVID-19 MODULE

LASSO Coefficient Paths

Xác định các yếu tố ảnh hưởng
khả năng trụ vững và phát
triển của DN, sử dụng công
nghệ học máy (2)
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Các hàm ý chính sách từ Điều tra đặc biệt về COVID-19
1.

Các DN tư nhân trong nước định hướng thị trường nội địa bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh và rất cần được hỗ trợ. Các
biện pháp miễn giảm thuế có tác động không lớn. Các chương trình trợ cấp trực tiếp, hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ cho người
lao động là cấp thiết hơn với nhóm này, Hỗ trợ chuyển đổi sang thương mại điện tử có thể giúp tiếp cận khách hàng trong
nước tốt hơn.

2.

Các DN trong nước định hướng xuất khẩu cần hỗ trợ ít cấp thiết hơn song có thể được hỗ trợ nhiều hơn bởi các điều chỉnh
chính sách trung hạn để kết nối tốt hơn với các chuỗi cung ứng quốc tế thông qua bán hàng cho người mua nước ngoài
tại Việt Nam hoặc người mua ở nước ngoài. Cần được hỗ trợ thêm trong chuyển đổi số/tự động hóa công việc.

3.

Các doanh nghiệp FDI có nhiều nguồn lực hơn để sử dụng song có thể được hỗ trợ tốt hơn bằng các chính sách nới lỏng
nhập cảnh du lịch/thương mại song đồng thời vẫn đảm bảo mở cửa quốc tế an toàn thông qua yêu cầu tiêm đủ vắc xin và
xét nghiệm nhanh.

4.

Các doanh nghiệp FDI định hướng xuất khẩu cần được hỗ trợ nhiều hơn bằng các quy định phòng dịch phù hợp hơn, nhất
là tại các cụm công nghiệp nơi nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động.

5.

Người lao động nhập cư làm việc tại các khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi nếu chính sách tạo điều kiện di chuyển dễ
dàng, được tiếp cận nhà ở và các dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn khi họ đến làm việc trong các khu công nghiệp.
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