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Kết quả Điều tra
PCI - Doanh nghiệp
Đầu tư trực tiếp
nước ngoài
TS. Edmund Malesky
Trưởng nhóm nghiên cứu PCI

Động lực thực hiện điều tra FDI
• Tiếp xúc với lãnh đạo các địa phương: FDI là vấn đê
rất được quan tâm.
• Nhiều lãnh đạo tỉnh coi thu hút FDI như một phần
trong chiến lược phát triển của mình.
• Lãnh đạo các cấp mong muốn tìm hiểu yếu tô' thúc
đẩy FDI.
• Nhu cầu và khó khăn của doanh nghiệp FDI có thê.
rất khác so với doanh nghiệp trong nước.
• Ban đầu, nhóm nghiên cứu PCI không tập trung
nghiên cứu tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài,
do các điều kiện cơ cấu quyết định mức đô6 hấp dẫn
đầu tư.
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“Phân tích theo d liu thu thp đ c, không
ph i theo d liu mong mun có.”

• Điều tra các nha đầu tư FDI hin ti, mà Việt
Nam đã thu hút được.
• Đối tượng của điều tra này không phải là các
nhà đầu tư Việt Nam hy vọng sẽ thu hút trong
tương lai.
• Quan điểm, nhu cầu của nhà đầu tư hiện
đang hoạt động tại Việt Nam có thê. không
hoàn toàn giống với các nhà đầu tư tương
lai.
• Mặc dù cố gắng khắc phục nhưng sai sô'
trong chọn mẫu là kho' tránh khỏi

Đặc điểm của DN FDI
• Điều tra 1.155 DN FDI, tương đương 20% sô' DN được thống
kê trong Tổng điều tra DN của Tổng cục Thống kê.
• Các DN này đến từ 47 quốc gia trên thê' giới, hoạt động trên
khắp cả nước, 75% trong sô' đó đến từ các nước Châu Á.
• 84% là DN 100% có vốn đầu tư nước ngoài.
• 16% đã giải ngân toàn bô6 vốn đầu tư được cấp phép.
• Tỉ lê6 giải ngân trung bình là 62% vốn đăng ky'.
• 67% hoạt động trong ngành sản xuất có giá trị gia tăng thấp.
• Chỉ 13,5% DN FDI có thê. được coi là đầu tư công nghê6 cao va
sử dụng công nghê6 hoặc trang thiết bị hiện đại.
• 25% DN FDI mơ. rộng đầu tư sau khi Việt Nam gia nhập WTO.
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Các kết quả chính – Hô% sơ DN FDI?
• Nha đầu tư nước ngoài trung vị là DN có quy mô nho., định
hướng xuất khẩu va lợi nhuận thấp, chu. yếu làm thầu phu6
cho các công ty đa quốc gia lớn hơn.
• DN FDI ít chọn DN trong nước làm thầu phu6. 54% hàng hóa,
dịch vụ trung gian được mua ngoài Việt Nam.
• DN FDI kha' thành công với ty. suất lợi nhuận trung bình là
20% (tương đương 17,000USD/đơn vị lao động).
• Tuy nhiên, 20% DN FDI cho biết hoạt động kinh doanh bị thua
lôS.
• Nha đầu tư ít khi liên hê6 kết quả hoạt động của DN với chính
sách nha nước, mà cho rằng điều kiện thi6 trường đóng vai tro
chính.
• DN FDI thê hê tip theo: các DN sản xuất gia' trị gia tăng cao
hoặc sư. dụng công nghê6 cao, chỉ chiếm 13,5% dư6 án đầu tư.

Tỉ trọng FDI theo nước
xuất xư+ (% dư, án)
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Năm đăng ky+ va%
điều chỉnh đăng ky+
của DN FDI (%)

Quy mô lao động trung
bình của DN FDI so với
DN trong nước
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Tỉ lê, DN FDI theo ngành nghê%
Cả nước

Hà Nội

TP.HCM

3

Sản xuất

67.16%

13

Khoa học, kyS thuật
Thông tin & truyền thông

5.28%
4.92%
3.56%
3.50%
2.78%
2.66%
2.50%
1.80%
1.70%
1.29%
0.84%
0.61%
0.42%
0.36%
0.28%
0.17%
0.15%
0.00%
0.00%
1,155

38.17%
13.98%
8.06%
8.06%
6.99%
4.84%
8.06%
0.00%
2.69%
1.08%
2.69%
1.61%
0.54%
0.54%
1.61%
0.54%
0.00%
0.54%
0.00%
0.00%
186

56.95%
5.96%
8.61%
3.31%
4.64%
3.97%
0.66%
3.97%
0.00%
3.97%
1.32%
1.32%
1.32%
0.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.31%
0.00%
154

Phân ngành theo quy mô rộng

10
7

Bán buôn & bán lẻ; sửa chữa xe

11

Tài chính & bảo hiểm

9

Dịch vụ lưu tru' va thực phẩm

6

Xây dựng

1

Nông, lâm, ngư nghiệp

16

Giáo dục

8

Vận tải va lưu kho

14

Hành chính & dịch vụ hôS trơ6

19

Các dịch vụ khác

18

Nghê6 thuật, vui chơi, giải trí

2

Khai thác mỏ va khai thác đa'

17

Y tê' va hoạt động xaS hội

12

Bất động sản

5

Cấp nước, thoát nước, quản ly' va xư. ly' chất thải

4

Cung cấp điện, ga va điều hòa không khi'

15

Hành chính công va quốc phòng; an ninh xaS hội

20

Kinh doanh hô6 gia đình

Sô lượng hoạt động

Các kết quả chính- Yếu tô+
thúc đẩy đầu tư
• Chi phí lao động, ổn định chính trị, ưu đãi thuê',
(tiếp theo là chi phí hàng hóa trung gian) là các
yếu tố hàng đầu hấp dẫn nhà đầu tư.
• Mặc dù thứ tư6 có thay đổi nhưng các yếu tô' này
luôn được lựa chọn, bất kê. theo tiêu chí phân loại
nào (loại hình, tuổi, ngành nghê, hình thức gia
nhập thị trường của DN).
• Th h DN FDI t ơng lai có khuynh hướng quan
tâm đến chất lượng lao động va cơ sơ. hạ tầng và
quan tâm hơn đối với quyền sơ. hữu tài sản va các
quyền liên quan đến hợp đồng.
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Nguồn:
Ấn phẩm
Cục Đầu tư
nước ngoài –
Bô, Kê+ hoạch
va% Đầu tư

Yếu tô+ quyết định lựa chọn
đầu tư vào Việt Nam
10 yếu tô+ ít tác động nhất

10 yếu tô+ tác động nhiều nhất
Yếu tô+

Tính
theo
Thư+ 1 Thư+ 2 Thư+ 3
trọng
sô+

Chi phí lao động

126

99

68

644

Ưu đãi vê% thuê, đất đai đầu tư

80

82

76

480

Ổn định chính trị

76

64

77

433

Chất lượng lao động

31

58

42

251

Chi phí của nguồn nguyên liệu,
dịch vụ trung gian
Sức mua của người tiêu dùng
Sư, sẵn có nguồn nguyên liệu,
dịch vụ trung gian
Quy mô thi, trường nội địa

23

36

26

167

26

21

28

148

Yếu tô+
KhaI năng tiếp cận các nha%
hoạch định chính sách đêI giải
quyết các vấn đê% của DN
Phân bôI đất đai
Khoảng cách đến các thi,
trường xuất khẩu
Rủi ro bị thu hồi đất
Đầu tư hoặc hiệp định thương
mại song phương hoặc đa
phương
Thực thi hợp đồng

32

18

14

146

Kiểm soát tham nhũng

25

24

19

142

KhaI năng tham gia quá trình
xây dựng chính sách

Sư, sẵn có các khu công nghiệp
20

17

25

119

21

16

22

117

Ổn định kinh tê+ vĩ mô

Bảo vê, quyền vê% tài sản
Bảo vê, quyền sơI hữu trí tuê,

Tính
Thư+ Thư+ Thư+ theo
1
2
3 trọng
sô+

10

6

4

46

7

6

11

44

3

7

13

36

3

7

11

34

5

3

11

32

3

5

3

22

4

1

8

22

6

1

0

20

1

4

3

14

0

3

1

7
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Các kết quả chính- Phân tích
chất lượng điều hành kinh tê+
Lĩnh vc c i thin

Lĩnh vc st gi m
•

•

•

•

Chi phí gia nhập thi6 trường: Sô'
DN FDI phải đợi hơn 1 tháng đê.
hoàn tất thu.. tục nhiều gấp đôi
DN trong nước
Thủ tục, quy định: DN nước
ngoài bị thanh tra, kiểm tra
nhiều hơn, phải thực hiện nhiều
thu. tục hơn, đặc biệt trong lĩnh
vực thông quan
Đô6 ổn định trong sư. dụng đất
thấp hơn: Chỉ 33% DN FDI có
GCNQSDĐ so với 53% DN
trong nước
Chất lượng lao động: DN FDI
cảm nhận tiêu cực hơn vê chất
lượng giáo dục, đào tạo (chỉ
18% cảm nhận tích cực vê chất
lượng giáo dục phô. thông)

•

•

Tính năng động: Gần 50% DN FDI
đánh gia' thái đô6 của chính quyền
tỉnh là tích cực, so với 1/3 DN trong
nước.
Cơ sơ. hạ tầng: DN FDI có cảm
nhận tích cực hơn vê chất lượng cơ
sơ. hạ tầng, có thê. do DN FDI có cơ
sơ. hoạt động trong khu công nghiệp
nhiều hơn .

Lĩnh vc không thay đ i
•

•

Tính minh bạch: Kha. năng tiếp
cận tài liệu, thông tin của tỉnh
được DN FDI đánh gia' tương tư6
với DN trong nước.
Hê6 thống tòa án: Cả DN nước
ngoài va trong nước đều ít tin
tưởng vào hê6 thống tòa án va
sư. dụng các hình thức giải
quyết tranh chấp khác.

Nhà đầu tư chật vật với quy định của
địa phương
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Chi phí gia nhập thị trường
(Tỷ

lệ doanh nghiệp phải chờ hơn một tháng để có đủ
giấy phép kinh doanh)

Thời gian phải chờ để được cấp phép
(Theo thời gian)
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Các chi phí gia nhập thị trường

Gánh nặng tuân thủ quy định
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Các cơ quan thanh tra
thường xuyên nhất

Các kết quả chính:
Chi phí không chính thức
• Điều tra PCI-FDI sư. dụng phương pháp tiên tiến đê. đánh giá
tình trạng chi trả chi phí không chính thức trong đăng ký kinh
doanh va đấu thầu hợp đồng của chính phu..
• 20% DN chi trả chi phí không chính thức trong đăng ký kinh
doanh.
• 40% DN chi trả hoa hồng khi tham gia đấu thầu.
• 70% chi trả chi phí “bôi trơn” đê. thông quan hàng hóa nhanh
hơn.
• Không có khác biệt đáng kê. giữa DN nước ngoài va trong
nước, ngoại trừ trong các ngành dịch vụ được quản lý chặt, là
các lĩnh vực mà DN FDI có khuynh hướng chi tra. chi phí
không chính thức cao hơn (hơn 50%!).
• Có khác biệt nhỏ giữa xuất xứ quốc gia khác nhau (nha đầu
tư tư Mỹ và Anh chi tra. chi phí không chính thức ít hơn),
nhưng kết quả không có ý nghĩa vê mặt thống kê.
• Chi phí không chính thức trong đăng ký thành lập doanh
nghiệp giảm mạnh sau khi ky' Hiệp định thương mại song
phương Việt Nam – Hoa Ky.
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Chi phí không chính thức khi đăng ký kinh
doanh (theo khu vực đầu tư)

Tra. Chi phí
không chính
thức

Tra. Chi phí
không chính
thức

Chi phí không chính thức khi đăng ký
kinh doanh (Theo thời gian)
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Chi phí không chính thức
theo ngành, lĩnh vực

Hàm ý Chính sách
• Tăng cường thu hút đầu tư: Không chỉ bằng những
biện pháp ưu đãi mà cần tập trung vào công tác thông
tin, xúc tiến va thay đổi cơ cấu.
• Chất lượng lao động: Cần cải thiện chất lượng giáo
dục phổ thông và đào tạo nghề
• Chi phí thực hiện quy định về thời gian và chi phí
vẫn còn là vấn đê, đặc biệt trong lĩnh vực thông quan.
• Chất lượng cơ sở hạ tầng: vẫn là một gánh nặng
mặc dù các DN FDI tỏ ra lạc quan hơn. Đường giao
thông kết nối là vấn đề lớn nhất.
• Các ưu đãi đầu tư của tỉnh Không hiệu quả: 88%
nhà đầu tư lựa chọn các tỉnh có chính sách ưu đãi
bằng hoặc kém hơn đê. đầu tư. Chính sách ưu đãi
không hấp dẫn được đúng đối tượng nhà đầu tư
mong muốn.
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Xin cảm ơn!
Đê. biết thêm thông tin, truy cập trang web:
www.pcivietnam.org
Hoặc e-mail:
pci@vcci.com.vn hoặc pci@vnci.org
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