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TÓM TẮT 

Nghiên cứu tập trung phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong thời điểm quá trình toàn cầu hoá đang tác động mạnh mẽ 
vào thị trường trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu tập trung vào việc phân tích 3 nhóm 
các yếu tố thể hiện khả năng cạnh tranh là tài sản cạnh tranh, tiến trình cạnh tranh và kết quả cạnh 
tranh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 
trong năm 2009 là rất yếu kém. Các doanh nghiệp tại Hà Nội không có khả năng cạnh tranh bằng các 
doanh nghiệp ngoại tỉnh. Doanh nghiệp dịch vụ có khả năng cạnh tranh cao nhất trong các loại hình 
sản xuất kinh doanh. Đối với các loại hình sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh 
nghiệp có vốn nước ngoài và công ty trách nhiệm hữu hạn có khả năng cạnh tranh cao hơn so với 
các doanh nghiệp còn lại. Năng lực kỹ thuật và quy mô kinh tế là hai vấn đề chính của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.   

Từ khoá: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng cạnh tranh.  

SUMMARY 

This paper attempts to analyze the competitiveness of small and medium-sized enterprises in 
the northern rural areas of Vietnam where globalization process recently has resulted in rapid 
increase of product movement, capital and labor. The research methodology focuses on evaluation 
of enterprise’s assets, competitiveness enhancement procedure, and production and marketing 
achievement. Research results show that the competitiveness of enterprises in 2009 is very weak. 
Enterprises from Hanoi are less competitive than those from other provinces. Services enterprises 
are more competitive than the others according to business sector. In term of ownership, private 
enterprises, foreign invested enterprises and limited liability companies are more competitive than 
the business left. Technical capacity and economies of scale are two main problems of medium and 
small enterprises.  

Key words: Competitiveness, small and medium-sized enterprises. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 

Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lμ søc m¹nh cña 
doanh nghiÖp ®−îc thÓ hiÖn trªn th−¬ng 
tr−êng. Sù tån t¹i vμ søc sèng cña mét doanh 
nghiÖp thÓ hiÖn tr−íc hÕt ë kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh. §Ó tõng b−íc v−¬n lªn giμnh thÕ chñ 
®éng trong qu¸ tr×nh héi nhËp, n©ng cao kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh chÝnh lμ tiªu chÝ phÊn ®Êu 
cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, trong ®ã cã 
c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá (DNVVN). Vai 
trß cña c¸c DNVVN trong nÒn kinh tÕ x· héi 
®· ®−îc nhiÒu t¸c gi¶ ®Ò cËp tíi. Theo Hμ Vy 
(2005), sè l−îng DNVVN ë ViÖt Nam chiÕm 
kho¶ng 97% trong tæng sè kho¶ng 200.000 
doanh nghiÖp ®· thμnh lËp trªn toμn quèc. 
C¸c doanh nghiÖp nμy ®ãng gãp kho¶ng 26% 
GDP, 31% gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng c«ng nghiÖp, 
t¹o ra kho¶ng 49% viÖc lμm phi n«ng nghiÖp ë 
n«ng th«n, vμ 26% lùc l−îng lao ®éng trong c¶ 
n−íc. Trªn thùc tÕ, c¸c DNVVN cña ViÖt Nam 
cã nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh, tuy nhiªn vÉn cßn 
nhiÒu h¹n chÕ vμ yÕu kÐm nh−: kh¶ n¨ng 
c¹nh tranh yÕu vÒ tμi chÝnh vμ qu¶n lý, n¨ng 
suÊt lao ®éng thÊp, chi phÝ s¶n xuÊt vμ gi¸ 
thμnh s¶n phÈm cao, nhËn thøc vμ chÊp hμnh 
luËt ph¸p cßn h¹n chÕ, yÕu kÐm vÒ th−¬ng 
hiÖu. §Ò cËp tíi c¸c doanh nghiÖp ë n«ng 
th«n, Bïi H÷u §øc (2006) cho r»ng c¸c doanh 
nghiÖp ë n«ng th«n do nhiÒu nguyªn nh©n 
vÉn ch−a thùc sù ®¸p øng ®−îc yªu cÇu phôc 
vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n 
theo h−íng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. 
Ch¼ng h¹n, ë thêi ®iÓm cuèi n¨m 2002, sè 
doanh nghiÖp ë n«ng th«n chiÕm kho¶ng 14% 
tæng sè doanh nghiÖp c¶ n−íc, ®Õn n¨m 2003 
gi¶m cßn trªn 11% vμ ë thêi ®iÓm th¸ng 5 
n¨m 2005 chØ cßn kho¶ng 10% víi kho¶ng 
trªn 16.000 doanh nghiÖp; trong ®ã phÇn lín 
cã quy m« nhá, tr×nh ®é c«ng nghÖ vμ qu¶n lý 
ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu phôc vô sù nghiÖp 
ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n. 

§øng tr−íc thùc tr¹ng chung ®ã, mét 
lo¹t c©u hái bá ngá cÇn ®−îc nghiªn cøu vμ 
tr¶ lêi nh−: §Æc tr−ng cña DNVVN ë n«ng 
th«n miÒn B¾c ViÖt Nam nh− thÕ nμo? Møc 
®é kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹i h×nh 
doanh nghiÖp ë vïng ®ã cã kh¸c nhau 

kh«ng? C¸c yÕu tè chñ yÕu ¶nh h−ëng ®Õn 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c DNVVN ë n«ng 
th«n miÒn B¾c lμ g×? Nghiªn cøu nμy gãp 
phÇn lμm s¸ng tá c¸c c©u hái nªu trªn. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
2.1. Khung ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
       cña c¸c DNVVN 

Trong nghiªn cøu nμy, kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh cña c¸c doanh nghiÖp ®−îc ph©n tÝch ë 
3 gãc ®é: (1) c¸c tμi s¶n c¹nh tranh, (2) c¸c 
tiÕn tr×nh c¹nh tranh vμ (3) c¸c kÕt qu¶ c¹nh 
tranh. Trong ®ã, c¸c tμi s¶n c¹nh tranh bao 
gåm nh÷ng nguån lùc vÒ ®Êt ®ai, lao ®éng, 
m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, gi¸ trÞ tμi s¶n 
vμ nguån vèn cña doanh nghiÖp. TiÕn tr×nh 
c¹nh tranh liªn quan ®Õn c¸c chÝnh s¸ch vÒ 
s¶n phÈm, gi¸ b¸n, ph©n phèi s¶n phÈm vμ 
xóc tiÕn marketing cña doanh nghiÖp. C¸c 
chØ tiªu thÓ hiÖn kÕt qu¶ c¹nh tranh cña 
doanh nghiÖp nh− lîi nhuËn, thÞ phÇn, v.v... 
§ã lμ nh÷ng chØ tiªu trùc tiÕp, sau cïng thÓ 
hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 
C¸c tμi s¶n c¹nh tranh ¶nh h−ëng ®Õn 
nh÷ng quyÕt s¸ch mμ doanh nghiÖp sö dông 
trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh, tõ ®ã sÏ t¸c ®éng 
tíi kÕt qu¶ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.  

Tuy nhiªn, ngoμi viÖc ph©n tÝch 3 nhãm 
yÕu tè ®Ò cËp, nghiªn cøu cßn sö dông thªm 
tû sè chi phÝ nguån lùc RCR ®Ó lμm râ h¬n 
nh÷ng nhËn ®Þnh vμ ph©n tÝch ë phÝa tr−íc. 
ChØ sè RCR lμ th−¬ng sè gi÷a chi phÝ cña 
nh÷ng nguån lùc s½n cã vμ lîi nhuËn sau thuÕ 
cña doanh nghiÖp (Bielik, Rajcaniova, 2004). 
Gi¸ trÞ nμy n»m trong kho¶ng tõ 0 ®Õn 1 thÓ 
hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 
khi gi¸ trÞ cña nh÷ng nguån lùc s½n cã trong 
doanh nghiÖp nhá h¬n lîi nhuËn thùc tÕ mμ 
nh÷ng nguån lùc ®ã t¹o ra. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p thu thËp vμ ph©n tÝch  
       th«ng tin 

PhÇn lín kÕt qu¶ nghiªn cøu ®−îc dùa 
trªn sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2009 víi ®èi t−îng 
®iÒu tra lμ c¸c DNVVN ë vïng n«ng th«n ë 
21 tØnh thμnh cña miÒn B¾c ViÖt Nam. Tæng 
sè mÉu ®iÒu tra theo phiÕu ®iÒu tra tiªu 
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chuÈn lμ 168 ®−îc ph©n tæ theo tiªu thøc ®Þa 
lý víi 85 doanh nghiÖp t¹i Hμ Néi vμ 83 
doanh nghiÖp thuéc c¸c vïng ®Þa lý bao 
quanh Hμ Néi, miÒn nói phÝa B¾c, ®ång 
b»ng s«ng Hång vμ mét sè ®Þa ph−¬ng gÇn 
miÒn Trung. §èi víi tiªu thøc lo¹i h×nh 
doanh nghiÖp, cã 16 doanh nghiÖp nhμ n−íc, 
9 doanh nghiÖp vèn n−íc ngoμi, 35 doanh 
nghiÖp t− nh©n, 84 c«ng ty cæ phÇn vμ 24 
doanh nghiÖp cßn l¹i (bao gåm c¸c lo¹i h×nh 
c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, vμ hîp t¸c x· 
víi sè l−îng nhá). Theo lÜnh vùc s¶n xuÊt, cã 
tÊt c¶ 15 doanh nghiÖp n«ng nghiÖp, 89 c«ng 
nghiÖp vμ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, 50 dÞch vô, 
14 c«ng nghiÖp vμ dÞch vô. 

§Ó ®¶m b¶o ®¹t ®−îc môc tiªu ®Ò ra, 
nghiªn cøu nμy chñ yÕu sö dông ph−¬ng 
ph¸p thèng kª m« t¶ th«ng qua c¸c b¶ng, s¬ 
®å, ®å thÞ víi c¸c chØ tiªu nh− sè t−¬ng ®èi, 
sè tuyÖt ®èi, sè b×nh qu©n, v.v... ®Ó ph©n tÝch 
sè liÖu. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. C¸c tμi s¶n c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 

PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®Òu nhËn 
®Þnh ®Êt ®ai lμ tμi s¶n mÊu chèt quan träng 
cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh 
doanh vμ ®Çu t− cña doanh nghiÖp. HÇu hÕt 
c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn ®−îc giao 
®Êt hoÆc thuª ®Êt tõ Nhμ n−íc ®Ó yªn t©m 
®Çu t− s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, quü 
®Êt c«ng h¹n chÕ vμ kªnh giao ®Êt hay thuª 
®Êt trùc tiÕp tõ chÝnh quyÒn tØnh hÇu nh− 
chØ dμnh cho c¸c doanh nghiÖp quy m« lín 
(®a phÇn lμ c¸c dù ¸n ®Çu t− n−íc ngoμi cã 
nhu cÇu lín vÒ diÖn tÝch ®Êt). ChÝnh v× thÕ 
c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá kh«ng tËn 
dông ®−îc kªnh nμy (B¶ng 1). 

Néi dung ®iÒu tra tËp trung vμo 2 vÊn 
®Ò chÝnh: (1) th«ng tin kh¸i qu¸t vÒ ®¬n vÞ 
®iÒu tra, (2) thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
cña ®¬n vÞ ®iÒu tra vÒ c¸c nguån lùc c¹nh 
tranh, tiÕn tr×nh c¹nh tranh vμ kÕt qu¶ c¹nh 
tranh. Bªn c¹nh ®ã, mét sè th«ng tin thø cÊp 
còng ®−îc thu thËp tõ UBND Thμnh phè, 
Së KÕ ho¹ch vμ §Çu t−, Niªn gi¸m Thèng kª, 
s¸ch b¸o ®· xuÊt b¶n vμ mét sè website.  

B¶ng 1. T×nh h×nh ®Êt ®ai cña c¸c doanh nghiÖp ®iÒu tra 
                                                                                                               ĐVT: ha 

Doanh nghiệp Mua Thuê Được giao Tổng 

Vùng địa lý     
Hà Nội 0,55 0,75 0,38 1,67 
Tỉnh khác 1,69 0,77 1,34 3,8 

Lĩnh vực sản xuất     
NN 0,54 1,44 2,35 4,32 
CN 1,28 1,49 0,26 3,04 
DV 0,43 0,34 0,04 0,81 
CNDV 1,23 1,35 0,20 2,78 

Loại hình doanh nghiệp (DN)     
NNc 0,32 0,72 3,19 4,24 
VNNg 0,50 1,67 0,10 2,27 
TN 0,77 0,17 0,00 0,94 
CTCF 2,87 0,67 0,00 3,54 
Khác 0,55 0,26 1,88 2,69 

        Nguồn: Số liệu điều tra 2009 
                 Chú thích: NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ 
       NNc: nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần  

664 



Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam ...     

Qua sè liÖu b¶ng 1 cã thÓ thÊy diÖn tÝch 
®Êt cña c¸c doanh nghiÖp lμ rÊt h¹n chÕ, 
doanh nghiÖp n«ng nghiÖp vμ doanh nghiÖp 
Nhμ n−íc lμ 2 ®èi t−îng cã diÖn tÝch ®Êt lín 
nhÊt lÇn l−ît lμ 4,32 vμ 4,24 ha. §ång thêi 
thÓ hiÖn mét ®Æc ®iÓm trong m«i tr−êng cña 
c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp lμ ®a sè diÖn tÝch 
®Êt ®−îc Nhμ n−íc giao cho doanh nghiÖp 
lu«n thuéc vÒ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng 
s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc n«ng 
nghiÖp hoÆc thuéc quyÒn së h÷u cña Nhμ 
n−íc. Tû lÖ ®Êt ®−îc giao ®èi víi doanh 
nghiÖp Nhμ n−íc vμ doanh nghiÖp n«ng 
nghiÖp lÇn l−ît lμ 75,3% vμ 54,3% trong tæng 
sè diÖn tÝch ®Êt. Nh÷ng doanh nghiÖp trªn 
®Þa bμn Hμ Néi cã diÖn tÝch ®Êt trung b×nh 
nhá h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c 
®Þa ph−¬ng kh¸c rÊt nhiÒu, thÓ hiÖn ë 1,67 
ha so víi 3,8 ha. §èi t−îng doanh nghiÖp cã 
diÖn tÝch ®Êt nhá nhÊt 0,81 ha lμ nh÷ng 
doanh nghiÖp dÞch vô vμ 0,94 ha lμ nh÷ng 
doanh nghiÖp t− nh©n do nguån tiÕp cËn chñ 
yÕu cña hä lμ sö dông ®Êt mua cña gia ®×nh 
hay ®Êt ®i thuª l¹i. C¸c doanh nghiÖp t− 
nh©n muèn cã ®Êt th−êng ph¶i thuª l¹i ®Êt 
cña c¸c doanh nghiÖp Nhμ n−íc kh«ng sö dông 

®Õn víi gi¸ cao vμ thêi h¹n kh«ng ®¶m b¶o, 
rÊt dÔ bÞ thu l¹i. Nh×n chung, cã thÓ thÊy ®Êt 
®ai lμ lý do mét sè ®èi t−îng doanh nghiÖp 
gÆp nhiÒu h¹n chÕ trong viÖc ph¸t triÓn ®Çu 
t− ®Ó më réng s¶n xuÊt vμ quy m«. 

Ngoμi yÕu tè ®Êt ®ai, vèn kinh doanh 
®ang lμ bμi to¸n ®è víi c¸c doanh nghiÖp võa 
vμ nhá ë miÒn B¾c. Ngoμi vèn tÝn dông th«ng 
th−êng, c¸c ng©n hμng trong n−íc hiÖn ®ang 
®−îc nhiÒu tæ chøc n−íc ngoμi ñy th¸c vèn 
tμi trî cho c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá vay 

nh− ng©n hμng TMCP ¸ Ch©u (ACB), ng©n 

hμng TMCP §«ng ¸ (EAB), ng©n hμng §Çu 
t− vμ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, ng©n hμng C«ng 
th−¬ng ViÖt Nam. Ngoμi c¸c nguån vèn trªn, 
c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay cßn cã thÓ nhËn 
nguån vèn trùc tiÕp tõ c¸c quü ®Çu t− trong 
vμ ngoμi n−íc. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp võa 
vμ nhá vÉn khã tiÕp cËn víi nh÷ng nguån 
vèn nμy (B¶ng 2). Nguyªn nh©n chñ yÕu lμ 
ng©n hμng hÇu nh− chØ cho nh÷ng doanh 
nghiÖp cã tμi s¶n thÕ chÊp vay, rÊt Ýt tr−êng 
hîp ®−îc vay tÝn chÊp, møc cho vay qu¸ Ýt so 
víi gi¸ trÞ tμi s¶n thÕ chÊp, nhu cÇu vay, thêi 
gian lμm thñ tôc vay qu¸ dμi.  

B¶ng 2. T×nh h×nh nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp ®iÒu tra 

                                                                                                                           ĐVT: tr.đồng 
Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả 

Doanh nghiệp 
Vốn quỹ Khác Ngắn hạn Dài hạn Khác 

Tổng 

Vùng địa lý       
Hà Nội 4410,8 218,2 3659,1 402,1 48,7 8739,0 
Tỉnh khác 3721,8 845,2 3291,6 1639,2 49,4 9547,2 

Lĩnh vực sản xuất       
NN 3881,4 692,7 2435,0 1365,5 55,4 8429,9 
CN 6023,0 660,0 2878,4 1292,6 52,1 10906,1 
DV 3170,2 620,4 3144,2 1324,5 53,3 8312,6 
CNDV 3798,7 672,1 3087,3 1312,2 53,3 8923,7 

Loại hình DN       
NNc 5023,4 660,0 2099,4 1300,4 52,4 9135,6 
VNNg 5189,4 758,6 2687,5 709,1 67,1 9411,8 
TN 5125,4 678,6 2090,0 629,8 60,2 8584,0 
CTCF 5053,9 664,0 4023,0 1289,5 52,4 11082,8 
Khác 4551,4 659,6 1532,3 701,4 56,8 7501,6 

 Nguồn: Số liệu điều tra 2009 
          Chú thích: NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ 
             NNc: nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần  
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C¬ cÊu nguån vèn cña c¸c ®èi t−îng 
doanh nghiÖp ë b¶ng 2 cho thÊy, vai trß cña 
nguån vèn vay khi nguån vèn chñ së h÷u chØ 
chiÕm gÇn mét nöa tæng nguån vèn cña 
doanh nghiÖp trong kú kinh doanh. Nî ng¾n 
h¹n chiÕm tû träng t−¬ng ®èi lín, thÓ hiÖn hÖ 
sè rñi ro cao trong mçi quyÕt ®Þnh kinh doanh 
còng nh− hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 
doanh cña doanh nghiÖp trong mét chu kú 
quay vßng vèn. Trung b×nh mét doanh nghiÖp 
võa vμ nhá ë miÒn B¾c ViÖt Nam cã kho¶ng 
9,143 tû ®ång tiÒn vèn, trong ®ã nÕu nh×n vμo 
c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh 
nghiÖp c«ng nghiÖp cã tæng sè vèn lín nhÊt lμ 
10,9 tû ®ång, c«ng ty cæ phÇn cã tæng sè vèn 
trung b×nh lμ 11,08 tû ®ång trong c¸c lo¹i 
h×nh së h÷u doanh nghiÖp. §iÒu ng¹c nhiªn 
lμ c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá trªn ®Þa bμn 
Hμ Néi l¹i cã quy m« tæng sè vèn nhá h¬n so 
víi c¸c doanh nghiÖp t−¬ng tù ë c¸c ®Þa 
ph−¬ng kh¸c. Tuy nhiªn, khi xÐt ®Õn hÖ sè 
vèn ®Çu t− trªn diÖn tÝch ®Êt kinh doanh th× 
c¸c doanh nghiÖp Hμ Néi cã møc ®é ®Çu t− 
cao h¬n gÊp 2 lÇn, cô thÓ lμ 5,23 tû ®ång/ha so 
víi 2,51 tû ®ång/ha. HÖ sè nμy cao nhÊt ®èi 
víi c¸c doanh nghiÖp dÞch vô khi c¸c doanh 
nghiÖp nμy ®Çu t− ®Õn 10,3 tû ®ång trªn 1 
hecta diÖn tÝch ®Êt kinh doanh.  

Lao ®éng ®ãng mét vai trß rÊt quan 
träng trong gi¶i quyÕt lao ®éng vμ viÖc lμm ë 
n«ng th«n, còng nh− lμ mét yÕu tè kÝch thÝch 
vμ dÞch chuyÓn lùc l−îng lao ®éng gi÷a c¸c 
ngμnh, nh−ng khi ®−îc hái vÒ vai trß cña lao 
®éng trong n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
cña doanh nghiÖp th× rÊt Ýt doanh nghiÖp 
®¸nh gi¸ cao vÒ thμnh tè nμy. Qua ®iÒu tra, 
trong c¬ cÊu lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp 
võa vμ nhá ë miÒn B¾c chØ cã 4,8% lao ®éng 
cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc, 8,5% cã tr×nh ®é ®¹i 
häc, 8,8% lμ trung cÊp vμ gÇn 78% ch−a qua 
®μo t¹o. Trong tæng sè trung b×nh 138 lao 
®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá t¹i 
n«ng th«n miÒn B¾c th× tû lÖ lao ®éng th−êng 
xuyªn chiÕm 76,2%, nam giíi chiÕm 73,9%, 
®é tuæi d−íi 30 chiÕm 50%, ®é tuæi trªn 50 lμ 
8,5%. C¸c doanh nghiÖp kh«ng nhËn thÊy 

mét ®iÒu r»ng víi møc l−¬ng b×nh qu©n xÊp 
xØ 2,4 triÖu ®ång/th¸ng cho mét lao ®éng, ®©y 
lμ lîi thÕ c¹nh tranh rÊt lín trong so s¸nh 
víi nh÷ng m«i tr−êng kinh doanh bªn ngoμi 
khi hÖ sè chi phÝ lao ®éng ë ®ã cao h¬n rÊt 
nhiÒu. Tû lÖ lao ®éng trÎ kh¸ lín cïng víi 
møc ®é th−êng xuyªn trong tËn dông lao 
®éng sÏ gióp ph¶n øng tÝch cùc víi nh÷ng 
thay ®æi trong m«i tr−êng kinh doanh ®ßi hái 
chuyÓn giao c«ng nghÖ hay øng dông khoa 
häc c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt.  

Trªn thùc tÕ doanh nghiÖp t− nh©n vμ 
doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi cã 
møc ®é ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ cao nhÊt 
65% vμ 87% trong khi thÓ hiÖn sù chËm ch¹p 
tiÕn tr×nh ¸p dông vμ chuyÓn giao khoa häc 
c«ng nghÖ víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr−êng 
còng nh− m«i tr−êng s¶n xuÊt lμ nh÷ng 
doanh nghiÖp Nhμ n−íc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm 
h÷u h¹n vμ hîp t¸c x· víi tû lÖ 23% vμ 33%. 
Kh«ng thÝch øng kÞp thêi víi nh÷ng sù thay 
®æi vÒ mÆt c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt, c«ng 
nghÖ trong t×m kiÕm c¸c nguyªn liÖu ®Çu vμo 
thay thÕ, chÝnh lμ tù lμm gi¶m kh¶ n¨ng 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp vμ bÞ ®Èy lui 
khái thÞ tr−êng. §a sè c¸c doanh nghiÖp ®Òu 
¸p dông nh÷ng khoa häc c«ng nghÖ míi 
trong s¶n xuÊt vμ kinh doanh ë thêi ®iÓm 
tr−íc n¨m 2000 (78% ®èi víi doanh nghiÖp 
vèn ®Çu t− n−íc ngoμi, 83% ®èi víi c«ng ty cæ 
phÇn), ®©y lμ thêi ®iÓm mμ nÒn kinh tÕ trong 
n−íc nãi chung cã nh÷ng b−íc chuyÓn râ rÖt, 
thÓ hiÖn nhÊt ë kim ng¹ch nh÷ng ho¹t ®éng 
th−¬ng m¹i quèc tÕ. Nh÷ng c«ng nghÖ míi 

®−îc ¸p dông phÇn lín cã xuÊt xø tõ ch©u ¸ 
(80% ý kiÕn tõ c¸c doanh nghiÖp), cô thÓ tõ 
nguån gèc cña c¸c lo¹i m¸y mãc, trang thiÕt 
bÞ phôc vô s¶n xuÊt vμ chÕ biÕn nh− m¸y 
nghiÒn trén thøc ¨n gia sóc; hÖ thèng d©y 
chuyÒn sÊy n«ng s¶n thùc phÈm; m¸y cμy 
bõa, gieo h¹t, thu ho¹ch; m¸y s¶n xuÊt 
gièng; m¸y xóc; m¸y kÐo trong c«ng nghiÖp; 
m¸y Ðp ®Êt, Ðp t«n; m¸y tiÖn; m¸y c¾t, hμn 
®a sè ®−îc nhËp khÈu tõ NhËt, Trung Quèc, 
§μi Loan, Hμn Quèc. Sè Ýt h¬n (20%) lμ 
nh÷ng c«ng nghÖ thÓ hiÖn trªn nh÷ng m¸y 
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mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt chÕ t¹o ®Õn tõ 
c¸c n−íc nh− §øc, Italia, Mü… C¸c doanh 
nghiÖp võa vμ nhá trong lÜnh vùc s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp cã møc ®é ¸p dông khoa häc 
c«ng nghÖ vμo s¶n xuÊt lμ Ýt nhÊt (17,4%), 
trong khi doanh nghiÖp trong ngμnh c«ng 
nghiÖp vμ dÞch vô lÇn l−ît lμ 85,4% vμ 
78,5%. Møc ®é ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ 
cña c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá t¹i Hμ Néi 
vμ c¸c tØnh kh¸c kh«ng chªnh lÖch nhiÒu, thÓ 
hiÖn ë 53,2% vμ 43,1% c¸c doanh nghiÖp. 

3.2. C¸c tiÕn tr×nh c¹nh tranh cña doanh 
         nghiÖp 

§èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá, c¬ 
cÊu chi phÝ thÓ hiÖn râ rμng sù yÕu thÕ cña 
ho¹t ®éng marketing trong doanh nghiÖp 
ngay c¶ khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu 
qu¶ trªn thÞ tr−êng. §iÒu nμy thÓ hiÖn ®Æc 
biÖt râ rμng trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt 
Nam, trung b×nh mçi doanh nghiÖp thùc 
hiÖn tõ 3% - 5% trªn tæng chi phÝ cho ho¹t 
®éng marketing. Tuy nhiªn, nh÷ng n¨m gÇn 
®©y, ®Æc biÖt tõ sau n¨m 2006, mèi quan 
t©m cña doanh nghiÖp dμnh cho ho¹t ®éng 
marketing, ho¹t ®éng mang l¹i nhiÒu lîi thÕ 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong dμi h¹n, 
®· hoμn toμn thay ®æi. §Æc biÖt nhÊt trong 
nh÷ng ho¹t ®éng marketing ®−îc ¸p dông 
trong kinh doanh lμ viÖc thay ®æi hay thiÕt 
kÕ l¹i s¶n phÈm cò cïng víi nh÷ng chiÕn 
l−îc s¶n phÈm míi nh»m ®a d¹ng nh÷ng 
ph©n khóc thÞ tr−êng trong c¸ch nh×n míi 
“®Æt kh¸ch hμng vμo vÞ trÝ trung t©m trong 
thÞ tr−êng” cña doanh nghiÖp. MÆc dï lμ ®èi 
t−îng b¶o thñ nhÊt trong c¸ch nh×n míi nμy 
nh−ng cã tíi 45,5% doanh nghiÖp Nhμ n−íc 
®· thùc hiÖn chiÕn l−îc s¶n phÈm míi trªn 
thÞ tr−êng cïng vμ sau thêi ®iÓm n¨m 2006. 
Víi c¸ch lμm t−¬ng tù, 31,2% vμ 57,4% 
doanh nghiÖp trong tæng sè doanh nghiÖp t− 
nh©n vμ c«ng ty cæ phÇn cè g¾ng theo ®uæi 
môc ®Ých ®Èy bËt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ra 
khái nh÷ng khóc thÞ tr−êng mμ ë ®ã doanh 
nghiÖp cã thÓ v−¬n tíi sù hμi lßng cña kh¸ch 
hμng lμ tèt nhÊt. §¸ng kÓ ph¶i nãi ®Õn 

62,3% doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc 
ngoμi thùc hiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm míi, 
kÐo dμi chu kú sèng cña nh÷ng s¶n phÈm ë 
nh÷ng thêi ®iÓm ®Þnh vÞ trªn thÞ tr−êng 
tr−íc ®ã. Nguyªn nh©n cã thÓ lý gi¶i thÝch 
hîp nhÊt lμ c¸ch doanh nghiÖp ®· kh«ng cßn 
m·i b¸m vμo lèi t− duy kinh doanh cò lμ 
ng¹i ®Çu t−, ng¹i më réng quy m« s¶n xuÊt 
®Ó gi¶m thiÓu rñi ro trªn thÞ tr−êng khi 
giμnh toμn bé viÖc ®¸nh gi¸ l−îng cÇu vμ 
hμnh vi kh¸ch hμng cho nghiªn cøu, vμ 
nh÷ng b¸o c¸o chØ mang tÝnh lý thuyÕt vÒ 
kinh doanh. Ngoμi c«ng viÖc ®−a ra nh÷ng 
s¶n phÈm míi ®Ó phôc vô nh÷ng nhu cÇu 
ngμy cμng ®a d¹ng cña thÞ tr−êng, c¸c doanh 
nghiÖp võa vμ nhá ë miÒn B¾c ViÖt Nam ®· 
tiÕn thªm mét b−íc n÷a trong khoa häc kinh 
doanh, ®ã lμ viÖc ph©n lo¹i s¶n phÈm. Trong 
®iÒu tra n¨m 2009, hiÖn nay trªn 70% c¸c 
doanh nghiÖp cè g¾ng tiÕn hμnh ph©n lo¹i 
s¶n phÈm, ngo¹i trõ 12,4% c¸c ®èi t−îng 
c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ký kÕt hîp 
®ång víi n«ng d©n trong s¶n xuÊt vμ chÕ 
biÕn n«ng s¶n vμ c¸c hîp t¸c x· n«ng nghiÖp 
víi quan ®iÓm cò nÆng vÒ sè l−îng mμ ®· bá 
qua hiÖu qu¶ marketing trong tiªu thô nÕu 
s¶n phÈm ®−îc ph©n lo¹i vμ ®Þnh gi¸ riªng 
biÖt. Tû lÖ 100% vμ 84,5% doanh nghiÖp cã 
vèn ®Çu t− n−íc ngoμi cïng c¸c c«ng ty cæ 
phÇn tiÕn hμnh ph©n lo¹i s¶n phÈm chøng 
minh cho sù nh¹y bÐn h¬n vÒ n©ng cao lîi 
thÕ c¹nh tranh trong thu hót nh÷ng ®èi 
t−îng ng−êi tiªu dïng trong nh÷ng ph¹m vi 
kho¶ng thu nhËp vμ thÞ hiÕu.  

S¶n phÈm ®−îc ph©n lo¹i vμ ®¨ng ký 
chÊt l−îng lμ ho¹t ®éng trùc tiÕp kh¼ng ®Þnh 
vμ x©y dùng th−¬ng hiÖu bÒn v÷ng cña 
doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng. Trªn 85% c¸c 
doanh nghiÖp võa vμ nhá ®¨ng ký tiªu chuÈn 
chÊt l−îng s¶n phÈm th«ng qua nh÷ng hÖ 
thèng tiªu chuÈn ®−îc x©y dùng bëi Nhμ 
n−íc vμ c¸c c¬ quan qu¶n lý thÞ tr−êng nh− 
TCVN, ISO… Tuú theo tõng ®Æc thï vÒ sè 
l−îng vμ danh môc s¶n phÈm, còng nh− tÝnh 
chÊt vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh mμ 
doanh nghiÖp thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nh·n 
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hiÖu chung hay riªng biÖt cho tÊt c¶ s¶n 
phÈm. 75,3% c¸c doanh nghiÖp Nhμ n−íc, 
65% vμ 76% doanh nghiÖp t− nh©n vμ c«ng 
ty cæ phÇn x©y dùng nh·n hiÖu chung cho tÊt 
c¶ c¸c s¶n phÈm, 87% c¸c doanh nghiÖp cã 
vèn n−íc ngoμi x©y dùng nh·n hiÖu riªng 
cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Gi¶i thÝch thªm cho 
nh÷ng quyÕt ®Þnh marketing ®èi víi nh·n 
hiÖu s¶n phÈm cña tõng lo¹i h×nh doanh 
nghiÖp cã thÓ do sù nhÇm lÉn trong ph©n 
biÖt nh·n hiÖu vμ x©y dùng th−¬ng hiÖu. §ã 
lμ mét qu¸ tr×nh dμi tr−íc ®©y khi coi nhÑ 
vÊn ®Ò marketing vμ viÖc ¸p dông nã ®èi víi 
sù thμnh c«ng trong kinh doanh cña mét 
doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp 
n«ng nghiÖp th× viÖc triÓn khai chÝnh s¸ch 
s¶n phÈm míi còng nh− ph©n lo¹i s¶n phÈm 
vμ x©y dùng th−¬ng hiÖu ®−îc tiÕn hμnh 
chËm trÔ h¬n khi chØ cã 37,2% trong tæng sè 
doanh nghiÖp nhËn thøc ®−îc nh÷ng yªu cÇu 
míi cña thÞ tr−êng.   

ChÝnh s¸ch gi¸ lu«n ®i sau chiÕn l−îc 
s¶n phÈm lμ th−íc ®o tÝnh hiÖu qu¶ 
marketing cña ho¹t ®éng ®ã trong nh÷ng 
chÊp nhËn cô thÓ cña thÞ tr−êng. §a sè c¸c 
doanh nghiÖp vÉn lu«n b¸m theo c¸ch ®Þnh 
gi¸ truyÒn thèng, ®ã lμ ®Þnh gi¸ dùa trªn chi 
phÝ vμ ®Þnh gi¸ theo gi¸ thÞ tr−êng. ChÝnh 
s¸ch gi¸ nμy vÉn cã thÓ hiÖu qu¶ trªn thÞ 
tr−êng hiÖn t¹i, nh−ng trong nh÷ng thêi 
®iÓm th«ng tin kh«ng hoμn h¶o vÒ s¶n 
phÈm, nhiÒu doanh nghiÖp sÏ ph¶i g¸nh chÞu 
rñi ro vÒ gi¸. Ch¾c ch¾n ®iÒu nμy lμ nh÷ng 
th¸ch thøc cã thÓ nh×n thÊy tr−íc trong héi 
nhËp. Tû lÖ 89,5% vμ 92,3% doanh nghiÖp cã 
vèn ®Çu t− n−íc ngoμi vμ doanh nghiÖp t− 
nh©n ®Þnh gi¸ theo chi phÝ vμ gi¸ thÞ tr−êng, 
vμ duy nhÊt 67,8% c«ng ty cæ phÇn ®Þnh gi¸ 
thay ®æi. T−¬ng tù, 97,3% c¸c doanh nghiÖp 
n«ng nghiÖp ®Þnh gi¸ theo gi¸ thÞ tr−êng, 
82,3% doanh nghiÖp c«ng nghiÖp vμ 75,1% 
doanh nghiÖp dÞch vô ®Þnh gi¸ theo chi phÝ.  

Trªn thùc tÕ ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh 
nghiÖp võa vμ nhá qua ®iÒu tra, kh«ng cã 
mét doanh nghiÖp nμo tiÕn hμnh x©y dùng 
kªnh ph©n phèi s¶n phÈm cho doanh nghiÖp. 

C¸c doanh nghiÖp cho r»ng viÖc x©y dùng 
kªnh ph©n phèi ®i kÌm víi chi phÝ marketing 
vμ chi phÝ qu¶n trÞ kªnh qu¸ lín trong khi 
thÞ tr−êng ®· thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi 
cña chÝnh nã b»ng c¸ch thiÕt lËp c¸c hÖ 
thèng ph©n phèi trung gian. Doanh nghiÖp 
cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi cho r»ng 67,8% s¶n 
phÈm cña hä ®−îc tiªu thô ë thÞ tr−êng n−íc 
ngoμi, trong khi ®a sè c¸c doanh nghiÖp cßn 
l¹i thÞ tr−êng tiªu thô chÝnh lμ thÞ tr−êng néi 
®Þa. Cô thÓ 58,8%, 68,3%, 78,7%, 82,4% khèi 
l−îng s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp nhμ 
n−íc, t− nh©n, cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm 
h÷u h¹n vμ hîp t¸c x· ®−îc tiªu thô t¹i thÞ 
tr−êng trong n−íc th«ng qua c¸c ®èi t−îng 
trung gian trªn thÞ tr−êng thÓ hiÖn cô thÓ 
trªn kho¶ng tõ 3-4 kªnh ph©n phèi cho s¶n 
phÈm cña mçi doanh nghiÖp. HÇu hÕt c¸c 
doanh nghiÖp kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc møc 
®é t¨ng tr−ëng thÞ phÇn v× quy m« s¶n phÈm 
trªn thÞ tr−êng qu¸ lín vμ kh«ng thÓ liÖt kª 
®−îc hÕt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §èi víi c¸c 
doanh nghiÖp n«ng nghiÖp vμ dÞch vô th× 
phÇn lín s¶n phÈm ®−îc tiªu thô ë thÞ 
tr−êng néi ®Þa, n¬i doanh nghiÖp cã thÓ ph©n 
phèi lÇn l−ît 78,4% vμ 94,5% khèi l−îng s¶n 
phÈm cña doanh nghiÖp.  

§èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn s¶n phÈm, c¸c 
doanh nghiÖp cho biÕt trong giíi h¹n vÒ lîi 
nhuËn hiÕm khi c¸c doanh nghiÖp võa vμ 
nhá tiÕn hμnh qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña 
doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng 
mμ doanh nghiÖp cã thÓ n©ng cao h×nh ¶nh 
doanh nghiÖp t¹i thÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng ®ã lμ 
tμi trî cho nh÷ng ho¹t ®éng v¨n ho¸ x· héi. 
Mét sè Ýt doanh nghiÖp n«ng nghiÖp thùc 
hiÖn nh÷ng ch−¬ng tr×nh giao l−u, chuyÓn 
giao kü thuËt, gièng, vËt t− ®èi víi ng−êi 
n«ng d©n nh»m x©y dùng lßng tin gi÷a ng−êi 
s¶n xuÊt vμ doanh nghiÖp. Trong 5% tæng sè 
c¸c doanh nghiÖp t− nh©n tiÕn hμnh 
marketing vμ b¸n s¶n phÈm cña hä qua 
website trªn c¬ së nh÷ng ®èi t−îng kh¸ch 
hμng bªn ngoμi ®· biÕt ®Õn hä. Nh×n chung, 
víi quy m« nhá, doanh nghiÖp trªn thùc tÕ 
vÉn ë trong giai ®o¹n th©m nhËp thÞ tr−êng 
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nªn nh÷ng ho¹t ®éng xóc tiÕn víi chi phÝ lín 
ch−a ®−îc quan t©m nhiÒu. Ho¹t ®éng 
khuyÕn m¹i, gi¶m gi¸ ®−îc chó träng h¬n 
trong nh÷ng thêi ®iÓm kÝch thÝch nhu cÇu 
tiªu dïng cña thÞ tr−êng. Chi phÝ khuyÕn 
m¹i th−êng chiÕm 0,1% - 0,15% so víi tæng 
chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 

nhÊt trong c¸c kho¶n chi phÝ lμ chi phÝ 
nguyªn vËt liÖu. Víi bèi c¶nh qu¸ tr×nh ¸p 
dông khoa häc c«ng nghÖ ®−îc thùc hiÖn 
m¹nh mÏ trong c¸c hîp phÇn cña qu¸ tr×nh 
s¶n xuÊt th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu vμ n¨ng 
l−îng cña c¸c doanh nghiÖp nhá vμ võa ë 
miÒn B¾c lμ qu¸ lín (lÇn l−ît 77,2% vμ 
75,7%). §©y chÝnh lμ nguyªn nh©n, hay cã 
thÓ gäi lμ th¸ch thøc lín khi héi nhËp kh«ng 
rμo c¶n. Râ rμng c¸c doanh nghiÖp trong 
n−íc kh«ng thÓ c¹nh tranh ngang b»ng vÒ 
gi¸ khi cßn ®i sau c¸c doanh nghiÖp n−íc 
ngoμi vÒ tÝnh quy m« trong kinh tÕ.     

3.3. C¸c kÕt qu¶ c¹nh tranh cña doanh 
        nghiÖp 

KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh 
nghiÖp mét phÇn thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh lêi 
còng nh− viÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh quay 
vßng vèn t¸i ®Çu t− cho nh÷ng ho¹t ®éng 
marketing nh»m n©ng cao vÞ thÕ s¶n phÈm 
trªn thÞ tr−êng. Trong m« h×nh n¨m yÕu tè 
c¹nh tranh cña Micheal Porter còng nãi ®Õn 
thμnh tè nμy nh− mét yÕu tè tÊt yÕu vμ quan 
träng trong mèi liªn hÖ víi nh÷ng yÕu tè bªn 
trong doanh nghiÖp. 

Trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, doanh 
nghiÖp n«ng nghiÖp cã møc tæng chi phÝ thÊp 
nhÊt 1,6 tû ®ång ®−îc lý gi¶i do chi phÝ 
nguyªn liÖu ®Çu vμo thÊp h¬n so víi c¸c 
ngμnh c«ng nghiÖp vμ dÞch vô. §èi víi c¸c 
lo¹i h×nh doanh nghiÖp th× ph©n bæ tæng chi 
phÝ ®ång ®Òu h¬n nh−ng møc chi phÝ nguyªn 
vËt liÖu vÉn tån t¹i rÊt lín ë c¸c doanh 
nghiÖp. Tû lÖ chi phÝ qu¶n lý vμ khÊu hao ë 
møc 0,05% vμ 0,04% so víi tæng chi phÝ thÓ 
hiÖn tÝnh kh«ng khoa häc vμ chuyªn nghiÖp 
trong c«ng t¸c tæ chøc vμ qu¶n lý ®i kÌm víi 
viÖc sö dông trang thiÕt bÞ l¹c hËu kÐo theo 
kh¶ n¨ng kh«ng cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vμ chi 
phÝ qu¶n trÞ chÊt l−îng s¶n phÈm. 

C¬ cÊu chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp võa 
vμ nhá ®iÒu tra n¨m 2009 (B¶ng 3) cho thÊy 
sù kh¸c biÖt lín vÒ tæng chi phÝ gi÷a c¸c 
doanh nghiÖp võa vμ nhá t¹i Hμ Néi vμ c¸c 
®Þa ph−¬ng kh¸c. Tæng chi phÝ b×nh qu©n cña 
c¸c doanh nghiÖp t¹i Hμ Néi lμ 3,7 tû ®ång 
trong khi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c 
®Þa ph−¬ng kh¸c lμ 3,08 tû ®ång. Tû träng lín 

B¶ng 3. C¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®iÒu tra 
                             ĐVT: tr.đồng 

Doanh nghiệp 1 2 3 4 5 6 7 Tổng 
Vùng địa lý         

Hà Nội 2860,2 237,6 176,7 174,0 140,3 67,8 44,4 3701,0 
Tỉnh khác 2330,6 191,7 150,1 155,1 159,1 55,4 35,0 3077,0 

Lĩnh vực sản xuất         
NN 1218,4 104,0 71,3 85,9 81,3 30,4 14,0 1605,2 
CN 2926,9 230,6 173,1 187,0 162,0 69,8 44,6 3794,0 
DV 2364,5 204,1 158,4 151,0 149,6 56,0 38,8 3122,4 
CNDV 2825,9 273,0 219,8 155,9 144,2 64,3 39,7 3722,8 

Loại hình DN         
NNc 2652,1 191,2 165,2 184,3 148,9 63,2 41,4 3446,2 
VNNg 2750,5 227,0 173,0 178,7 147,3 66,3 38,3 3581,0 
TN 2340,0 204,9 142,8 142,5 139,9 55,7 37,0 3062,7 
CTCF 2646,0 220,6 167,4 165,6 155,2 62,2 40,0 3457,0 
Khác 2716,9 221,2 175,8 175,5 145,6 65,7 42,5 3543,2 

Nguồn: Số liệu điều tra 2009 
         Chú thích:   1. Chi phí nguyên vật liệu; 2. Chi phí lao động; 3. Chi phí bán hàng; 
                             4. Chi phí quản lý; 5. Khấu hao; 6. Các khoản giảm trừ; 7. Chi phí khác 
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So s¸nh víi lîi nhuËn trung b×nh trong 
®iÒu tra doanh nghiÖp võa vμ nhá n¨m 2004, 
sè liÖu trong 168 mÉu ®iÒu tra cho thÊy mét 
bøc tranh kh¶ quan h¬n trong thu nhËp 
doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã lîi nhuËn sau 
thuÕ cao nhÊt lμ doanh nghiÖp Nhμ n−íc, mét 
phÇn còng v× bëi ®©y lμ lo¹i h×nh doanh 
nghiÖp thu hót ®−îc nhiÒu nhÊt sù hç trî cña 
Nhμ n−íc (B¶ng 4). Doanh nghiÖp t¹i Hμ Néi 
cã lîi nhuËn sau thuÕ cao h¬n so víi c¸c 
doanh nghiÖp ë c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c khi cã 
rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ phÝa thÞ 
tr−êng tiªu thô lμm gi¶m thiÓu chi phÝ c¸c 
kho¶n gi¶m trõ vμ b¸n hμng. Doanh nghiÖp 
dÞch vô cã thu nhËp cao nhÊt trong nhãm 
nh÷ng doanh nghiÖp thuéc vÒ c¸c lÜnh vùc 
s¶n xuÊt kh¸c nhau. MÆc dï vËy, tû suÊt lîi 
nhuËn/vèn kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp 
vÉn cßn rÊt thÊp. Víi tû suÊt lîi nhuËn nμy 
nÕu r¬i vμo nh÷ng thêi ®iÓm khñng ho¶ng cña 
nÒn kinh tÕ trong n−íc nh− quý 3 n¨m 2008 
th× ch¾c ch¾n doanh nghiÖp sÏ thua lç. Doanh 
nghiÖp dÞch vô vμ doanh nghiÖp t− nh©n cã tû 
suÊt lîi nhuËn/doanh thu cao h¬n nh÷ng 
doanh nghiÖp cßn l¹i trong nhãm thÓ hiÖn lîi 

thÕ c¹nh tranh trong hiÖu qu¶ kinh doanh. 
Doanh nghiÖp võa vμ nhá t¹i Hμ Néi mÆc dï 
cã lîi nhuËn cao nh−ng tû suÊt lîi 
nhuËn/doanh thu thÊp h¬n so víi c¸c doanh 
nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c. 

Ph©n tÝch tû sè RCR trong b¶ng 5 cho 
thÊy, nÕu kh«ng cã hç trî tõ Nhμ n−íc, c¸c 
doanh nghiÖp võa vμ nhá ë miÒn B¾c ViÖt 
Nam kh«ng thùc sù cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, 
hay gi¸ trÞ nh÷ng yÕu tè s½n cã bªn trong 
doanh nghiÖp nhá h¬n lîi nhuËn thùc tÕ mμ 
nã t¹o ra. Khi cã hç trî cña Nhμ n−íc, c¸c 
doanh nghiÖp t¹i Hμ Néi kh«ng cã lîi thÕ 
c¹nh tranh b»ng nh÷ng doanh nghiÖp bªn 
ngoμi. Doanh nghiÖp Nhμ n−íc vμ doanh 
nghiÖp dÞch vô cã søc c¹nh tranh lín nhÊt 
thÓ hiÖn ë gi¸ trÞ RCR lÇn l−ît lμ 0,73 vμ 
0,79. §iÒu nμy tÊt yÕu gi¶i thÝch sù hç trî 
tuyÖt ®èi cña Nhμ n−íc cho nh÷ng doanh 
nghiÖp thuéc quyÒn së h÷u cña Nhμ n−íc vμ 
tÝnh n¨ng ®éng cña nh÷ng doanh nghiÖp 
dÞch vô trong m«i tr−êng kinh doanh hiÖn 
t¹i. Mét lÇn n÷a nghiªn cøu chØ ra vai trß 
quan träng cña Nhμ n−íc trong viÖc hç trî 
vμ gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp néi ®Þa............... 

B¶ng 4. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp 

 
Lợi nhuận sau thuế 

(tr.đồng) 
Tỷ suất lợi nhuận/vốn 

(%) 
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 

(%) 

Vùng địa lý    
Hà Nội 323,86 3,71 7,78 
Tỉnh khác 271,59 2,84 7,85 
Lĩnh vực sx    
NN 141,15 1,67 7,84 
CN 304,20 2,79 7,17 
DV 341,17 4,10 9,54 
CNDV 272,83 3,06 6,61 
Loại hình DN    
NNc 365,82 4,00 9,28 
VNNg 281,02 2,99 7,03 
TN 352,88 4,11 10,0 
CTCF 265,42 2,39 6,9 
Khác 293,38 3,91 7,4 

Nguồn: Số liệu điều tra 2009 
        Chú thích:    NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ 
               NNc: Nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần  
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Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam ...     

B¶ng 5. ChØ sè chi phÝ nguån lùc RCR 

Doanh nghiệp Không có hỗ trợ từ Nhà nước Có hỗ trợ từ Nhà nước 
Vùng địa lý   

Hà Nội 1,06 0,87 
Tỉnh khác 1,00 0,83 

Lĩnh vực sản xuất   
NN 1,04 0,87 
CN 1,08 0,88 
DV 0,94 0,79 
CNDV 1,07 0,88 

Loại hình DN   
NNc 0,87 0,73 
VNNg 0,97 0,83 
TN 0,94 0,79 
CTCF 1,14 0,93 
Khác 0,92 0,78 

Các DN 1,03 0,85 

Nguồn: Số liệu điều tra 2009 
        Chú thích:  NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ 
              NNc: Nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần  

4. KÕT LUËN 
Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 

võa vμ nhá trong bèi c¶nh héi nhËp ®ang lμ 
mét vÊn ®Ò giμnh ®−îc nhiÒu sù quan t©m 
cña Nhμ n−íc vμ nh÷ng c¬ quan ho¹ch ®Þnh 
chÝnh s¸ch cho doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc 
ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh 
cña doanh nghiÖp trong n−íc lμ mét b−íc 
chuÈn bÞ cho viÖc x©y dùng mét hÖ thèng 
chÝnh s¸ch nh»m hç trî tÝch cùc tÝnh hiÖu 
qu¶ trong c¹nh tranh ngang b»ng. Nghiªn 
cøu chØ ra mét thùc tÕ lμ kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh cña c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá ë 
miÒn B¾c ViÖt Nam vÉn cßn rÊt yÕu kÐm nÕu 
kh«ng cã sù gióp ®ì tõ Nhμ n−íc. ViÖc x©y 
dùng mét hÖ thèng chÝnh s¸ch hîp lý, nhÊt 
qu¸n, tho¶ m·n nguyÖn väng cña doanh 
nghiÖp vμ mét m«i tr−êng ®Çu t− an toμn lμ 
gi¶i ph¸p h÷u hiÖu thóc ®Èy t¨ng tr−ëng 
kinh tÕ vμ æn ®Þnh vμ gi¶m thiÓu chªnh lÖch 
thu nhËp gi÷a c¸c ngμnh. Ngoμi ra, c«ng t¸c 
chuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ kü thuËt 

cÇn ®−îc tÝch cùc triÓn khai ®i kÌm víi x©y 
dùng lèi suy nghÜ khoa häc trong kinh doanh 
®èi víi c¸c ®èi t−îng doanh nghiÖp sÏ lμ bμn 
®¹p tiÕn tíi héi nhËp bÒn v÷ng. 
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TÓM TẮT


Nghiên cứu tập trung phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong thời điểm quá trình toàn cầu hoá đang tác động mạnh mẽ vào thị trường trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu tập trung vào việc phân tích 3 nhóm các yếu tố thể hiện khả năng cạnh tranh là tài sản cạnh tranh, tiến trình cạnh tranh và kết quả cạnh tranh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong năm 2009 là rất yếu kém. Các doanh nghiệp tại Hà Nội không có khả năng cạnh tranh bằng các doanh nghiệp ngoại tỉnh. Doanh nghiệp dịch vụ có khả năng cạnh tranh cao nhất trong các loại hình sản xuất kinh doanh. Đối với các loại hình sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài và công ty trách nhiệm hữu hạn có khả năng cạnh tranh cao hơn so với các doanh nghiệp còn lại. Năng lực kỹ thuật và quy mô kinh tế là hai vấn đề chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 



Từ khoá: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng cạnh tranh. 


SUMMARY


This paper attempts to analyze the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the northern rural areas of Vietnam where globalization process recently has resulted in rapid increase of product movement, capital and labor. The research methodology focuses on evaluation of enterprise’s assets, competitiveness enhancement procedure, and production and marketing achievement. Research results show that the competitiveness of enterprises in 2009 is very weak. Enterprises from Hanoi are less competitive than those from other provinces. Services enterprises are more competitive than the others according to business sector. In term of ownership, private enterprises, foreign invested enterprises and limited liability companies are more competitive than the business left. Technical capacity and economies of scale are two main problems of medium and small enterprises. 


Key words: Competitiveness, small and medium-sized enterprises.

1. §ÆT VÊN §Ò


Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ søc m¹nh cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn trªn th¬ng trêng. Sù tån t¹i vµ søc sèng cña mét doanh nghiÖp thÓ hiÖn tríc hÕt ë kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §Ó tõng bíc v¬n lªn giµnh thÕ chñ ®éng trong qu¸ tr×nh héi nhËp, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh chÝnh lµ tiªu chÝ phÊn ®Êu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNVVN). Vai trß cña c¸c DNVVN trong nÒn kinh tÕ x· héi ®· ®îc nhiÒu t¸c gi¶ ®Ò cËp tíi. Theo Hµ Vy (2005), sè lîng DNVVN ë ViÖt Nam chiÕm kho¶ng 97% trong tæng sè kho¶ng 200.000 doanh nghiÖp ®· thµnh lËp trªn toµn quèc. C¸c doanh nghiÖp nµy ®ãng gãp kho¶ng 26% GDP, 31% gi¸ trÞ tæng s¶n lîng c«ng nghiÖp, t¹o ra kho¶ng 49% viÖc lµm phi n«ng nghiÖp ë n«ng th«n, vµ 26% lùc lîng lao ®éng trong c¶ níc. Trªn thùc tÕ, c¸c DNVVN cña ViÖt Nam cã nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh, tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ yÕu kÐm nh: kh¶ n¨ng c¹nh tranh yÕu vÒ tµi chÝnh vµ qu¶n lý, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, nhËn thøc vµ chÊp hµnh luËt ph¸p cßn h¹n chÕ, yÕu kÐm vÒ th¬ng hiÖu. §Ò cËp tíi c¸c doanh nghiÖp ë n«ng th«n, Bïi H÷u §øc (2006) cho r»ng c¸c doanh nghiÖp ë n«ng th«n do nhiÒu nguyªn nh©n vÉn cha thùc sù ®¸p øng ®îc yªu cÇu phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n theo híng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. Ch¼ng h¹n, ë thêi ®iÓm cuèi n¨m 2002, sè doanh nghiÖp ë n«ng th«n chiÕm kho¶ng 14% tæng sè doanh nghiÖp c¶ níc, ®Õn n¨m 2003 gi¶m cßn trªn 11% vµ ë thêi ®iÓm th¸ng 5 n¨m 2005 chØ cßn kho¶ng 10% víi kho¶ng trªn 16.000 doanh nghiÖp; trong ®ã phÇn lín cã quy m« nhá, tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ qu¶n lý cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n.


§øng tríc thùc tr¹ng chung ®ã, mét lo¹t c©u hái bá ngá cÇn ®îc nghiªn cøu vµ tr¶ lêi nh: §Æc trng cña DNVVN ë n«ng th«n miÒn B¾c ViÖt Nam nh thÕ nµo? Møc ®é kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ë vïng ®ã cã kh¸c nhau kh«ng? C¸c yÕu tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c DNVVN ë n«ng th«n miÒn B¾c lµ g×? Nghiªn cøu nµy gãp phÇn lµm s¸ng tá c¸c c©u hái nªu trªn.


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


2.1. Khung ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh
       cña c¸c DNVVN


Trong nghiªn cøu nµy, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ®îc ph©n tÝch ë 3 gãc ®é: (1) c¸c tµi s¶n c¹nh tranh, (2) c¸c tiÕn tr×nh c¹nh tranh vµ (3) c¸c kÕt qu¶ c¹nh tranh. Trong ®ã, c¸c tµi s¶n c¹nh tranh bao gåm nh÷ng nguån lùc vÒ ®Êt ®ai, lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, gi¸ trÞ tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp. TiÕn tr×nh c¹nh tranh liªn quan ®Õn c¸c chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, gi¸ b¸n, ph©n phèi s¶n phÈm vµ xóc tiÕn marketing cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu thÓ hiÖn kÕt qu¶ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nh lîi nhuËn, thÞ phÇn, v.v... §ã lµ nh÷ng chØ tiªu trùc tiÕp, sau cïng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. C¸c tµi s¶n c¹nh tranh ¶nh hëng ®Õn nh÷ng quyÕt s¸ch mµ doanh nghiÖp sö dông trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh, tõ ®ã sÏ t¸c ®éng tíi kÕt qu¶ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 


Tuy nhiªn, ngoµi viÖc ph©n tÝch 3 nhãm yÕu tè ®Ò cËp, nghiªn cøu cßn sö dông thªm tû sè chi phÝ nguån lùc RCR ®Ó lµm râ h¬n nh÷ng nhËn ®Þnh vµ ph©n tÝch ë phÝa tríc. ChØ sè RCR lµ th¬ng sè gi÷a chi phÝ cña nh÷ng nguån lùc s½n cã vµ lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp (Bielik, Rajcaniova, 2004). Gi¸ trÞ nµy n»m trong kho¶ng tõ 0 ®Õn 1 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp khi gi¸ trÞ cña nh÷ng nguån lùc s½n cã trong doanh nghiÖp nhá h¬n lîi nhuËn thùc tÕ mµ nh÷ng nguån lùc ®ã t¹o ra.

2.2. Ph¬ng ph¸p thu thËp vµ ph©n tÝch 
       th«ng tin


PhÇn lín kÕt qu¶ nghiªn cøu ®îc dùa trªn sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2009 víi ®èi tîng ®iÒu tra lµ c¸c DNVVN ë vïng n«ng th«n ë 21 tØnh thµnh cña miÒn B¾c ViÖt Nam. Tæng sè mÉu ®iÒu tra theo phiÕu ®iÒu tra tiªu chuÈn lµ 168 ®îc ph©n tæ theo tiªu thøc ®Þa lý víi 85 doanh nghiÖp t¹i Hµ Néi vµ 83 doanh nghiÖp thuéc c¸c vïng ®Þa lý bao quanh Hµ Néi, miÒn nói phÝa B¾c, ®ång b»ng s«ng Hång vµ mét sè ®Þa ph¬ng gÇn miÒn Trung. §èi víi tiªu thøc lo¹i h×nh doanh nghiÖp, cã 16 doanh nghiÖp nhµ níc, 9 doanh nghiÖp vèn níc ngoµi, 35 doanh nghiÖp t nh©n, 84 c«ng ty cæ phÇn vµ 24 doanh nghiÖp cßn l¹i (bao gåm c¸c lo¹i h×nh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, vµ hîp t¸c x· víi sè lîng nhá). Theo lÜnh vùc s¶n xuÊt, cã tÊt c¶ 15 doanh nghiÖp n«ng nghiÖp, 89 c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, 50 dÞch vô, 14 c«ng nghiÖp vµ dÞch vô.


Néi dung ®iÒu tra tËp trung vµo 2 vÊn ®Ò chÝnh: (1) th«ng tin kh¸i qu¸t vÒ ®¬n vÞ ®iÒu tra, (2) thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ®¬n vÞ ®iÒu tra vÒ c¸c nguån lùc c¹nh tranh, tiÕn tr×nh c¹nh tranh vµ kÕt qu¶ c¹nh tranh. Bªn c¹nh ®ã, mét sè th«ng tin thø cÊp còng ®îc thu thËp tõ UBND Thµnh phè, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Niªn gi¸m Thèng kª,


s¸ch b¸o ®· xuÊt b¶n vµ mét sè website. 


§Ó ®¶m b¶o ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra, nghiªn cøu nµy chñ yÕu sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª m« t¶ th«ng qua c¸c b¶ng, s¬ ®å, ®å thÞ víi c¸c chØ tiªu nh sè t¬ng ®èi, sè tuyÖt ®èi, sè b×nh qu©n, v.v... ®Ó ph©n tÝch sè liÖu.


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU


3.1. C¸c tµi s¶n c¹nh tranh cña doanh nghiÖp

PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®Òu nhËn ®Þnh ®Êt ®ai lµ tµi s¶n mÊu chèt quan träng cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ®Çu t cña doanh nghiÖp. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn ®îc giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt tõ Nhµ níc ®Ó yªn t©m ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, quü ®Êt c«ng h¹n chÕ vµ kªnh giao ®Êt hay thuª ®Êt trùc tiÕp tõ chÝnh quyÒn tØnh hÇu nh chØ dµnh cho c¸c doanh nghiÖp quy m« lín (®a phÇn lµ c¸c dù ¸n ®Çu t níc ngoµi cã nhu cÇu lín vÒ diÖn tÝch ®Êt). ChÝnh v× thÕ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng tËn dông ®îc kªnh nµy (B¶ng 1).


B¶ng 1. T×nh h×nh ®Êt ®ai cña c¸c doanh nghiÖp ®iÒu tra


                                                                                                               ĐVT: ha


		Doanh nghiệp

		Mua

		Thuê

		Được giao

		Tổng



		Vùng địa lý

		

		

		

		



		Hà Nội

		0,55

		0,75

		0,38

		1,67



		Tỉnh khác

		1,69

		0,77

		1,34

		3,8



		Lĩnh vực sản xuất

		

		

		

		



		NN

		0,54

		1,44

		2,35

		4,32



		CN

		1,28

		1,49

		0,26

		3,04



		DV

		0,43

		0,34

		0,04

		0,81



		CNDV

		1,23

		1,35

		0,20

		2,78



		Loại hình doanh nghiệp (DN)

		

		

		

		



		NNc

		0,32

		0,72

		3,19

		4,24



		VNNg

		0,50

		1,67

		0,10

		2,27



		TN

		0,77

		0,17

		0,00

		0,94



		CTCF

		2,87

		0,67

		0,00

		3,54



		Khác

		0,55

		0,26

		1,88

		2,69





        Nguồn: Số liệu điều tra 2009
                 Chú thích: NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ
  

   NNc: nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần 

Qua sè liÖu b¶ng 1 cã thÓ thÊy diÖn tÝch ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt h¹n chÕ, doanh nghiÖp n«ng nghiÖp vµ doanh nghiÖp Nhµ níc lµ 2 ®èi tîng cã diÖn tÝch ®Êt lín nhÊt lÇn lît lµ 4,32 vµ 4,24 ha. §ång thêi thÓ hiÖn mét ®Æc ®iÓm trong m«i trêng cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp lµ ®a sè diÖn tÝch ®Êt ®îc Nhµ níc giao cho doanh nghiÖp lu«n thuéc vÒ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp hoÆc thuéc quyÒn së h÷u cña Nhµ níc. Tû lÖ ®Êt ®îc giao ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc vµ doanh nghiÖp n«ng nghiÖp lÇn lît lµ 75,3% vµ 54,3% trong tæng sè diÖn tÝch ®Êt. Nh÷ng doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã diÖn tÝch ®Êt trung b×nh nhá h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c rÊt nhiÒu, thÓ hiÖn ë 1,67 ha so víi 3,8 ha. §èi tîng doanh nghiÖp cã diÖn tÝch ®Êt nhá nhÊt 0,81 ha lµ nh÷ng doanh nghiÖp dÞch vô vµ 0,94 ha lµ nh÷ng doanh nghiÖp t nh©n do nguån tiÕp cËn chñ yÕu cña hä lµ sö dông ®Êt mua cña gia ®×nh hay ®Êt ®i thuª l¹i. C¸c doanh nghiÖp t nh©n muèn cã ®Êt thêng ph¶i thuª l¹i ®Êt cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng sö dông

®Õn víi gi¸ cao vµ thêi h¹n kh«ng ®¶m b¶o, rÊt dÔ bÞ thu l¹i. Nh×n chung, cã thÓ thÊy ®Êt ®ai lµ lý do mét sè ®èi tîng doanh nghiÖp gÆp nhiÒu h¹n chÕ trong viÖc ph¸t triÓn ®Çu t ®Ó më réng s¶n xuÊt vµ quy m«.


Ngoµi yÕu tè ®Êt ®ai, vèn kinh doanh ®ang lµ bµi to¸n ®è víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë miÒn B¾c. Ngoµi vèn tÝn dông th«ng thêng, c¸c ng©n hµng trong níc hiÖn ®ang ®îc nhiÒu tæ chøc níc ngoµi ñy th¸c vèn tµi trî cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vay nh ng©n hµng TMCP ¸ Ch©u (ACB), ng©n hµng TMCP §«ng ¸ (EAB), ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. Ngoµi c¸c nguån vèn trªn, c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay cßn cã thÓ nhËn nguån vèn trùc tiÕp tõ c¸c quü ®Çu t trong vµ ngoµi níc. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp võa vµ nhá vÉn khã tiÕp cËn víi nh÷ng nguån vèn nµy (B¶ng 2). Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ ng©n hµng hÇu nh chØ cho nh÷ng doanh nghiÖp cã tµi s¶n thÕ chÊp vay, rÊt Ýt trêng hîp ®îc vay tÝn chÊp, møc cho vay qu¸ Ýt so víi gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp, nhu cÇu vay, thêi gian lµm thñ tôc vay qu¸ dµi. 


B¶ng 2. T×nh h×nh nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp ®iÒu tra


                                                                                                                          
ĐVT: tr.đồng


		Doanh nghiệp

		Vốn chủ sở hữu

		Nợ phải trả

		Tổng



		

		Vốn quỹ

		Khác

		Ngắn hạn

		Dài hạn

		Khác

		



		Vùng địa lý

		

		

		

		

		

		



		Hà Nội

		4410,8

		218,2

		3659,1

		402,1

		48,7

		8739,0



		Tỉnh khác

		3721,8

		845,2

		3291,6

		1639,2

		49,4

		9547,2



		Lĩnh vực sản xuất

		

		

		

		

		

		



		NN

		3881,4

		692,7

		2435,0

		1365,5

		55,4

		8429,9



		CN

		6023,0

		660,0

		2878,4

		1292,6

		52,1

		10906,1



		DV

		3170,2

		620,4

		3144,2

		1324,5

		53,3

		8312,6



		CNDV

		3798,7

		672,1

		3087,3

		1312,2

		53,3

		8923,7



		Loại hình DN

		

		

		

		

		

		



		NNc

		5023,4

		660,0

		2099,4

		1300,4

		52,4

		9135,6



		VNNg

		5189,4

		758,6

		2687,5

		709,1

		67,1

		9411,8



		TN

		5125,4

		678,6

		2090,0

		629,8

		60,2

		8584,0





		CTCF

		5053,9

		664,0

		4023,0

		1289,5

		52,4

		11082,8



		Khác

		4551,4

		659,6

		1532,3

		701,4

		56,8

		7501,6





 Nguồn: Số liệu điều tra 2009
          Chú thích: NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ

            NNc: nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần 


C¬ cÊu nguån vèn cña c¸c ®èi tîng doanh nghiÖp ë b¶ng 2 cho thÊy, vai trß cña nguån vèn vay khi nguån vèn chñ së h÷u chØ chiÕm gÇn mét nöa tæng nguån vèn cña doanh nghiÖp trong kú kinh doanh. Nî ng¾n h¹n chiÕm tû träng t¬ng ®èi lín, thÓ hiÖn hÖ sè rñi ro cao trong mçi quyÕt ®Þnh kinh doanh còng nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét chu kú quay vßng vèn. Trung b×nh mét doanh nghiÖp võa vµ nhá ë miÒn B¾c ViÖt Nam cã kho¶ng 9,143 tû ®ång tiÒn vèn, trong ®ã nÕu nh×n vµo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã tæng sè vèn lín nhÊt lµ 10,9 tû ®ång, c«ng ty cæ phÇn cã tæng sè vèn trung b×nh lµ 11,08 tû ®ång trong c¸c lo¹i h×nh së h÷u doanh nghiÖp. §iÒu ng¹c nhiªn lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trªn ®Þa bµn Hµ Néi l¹i cã quy m« tæng sè vèn nhá h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp t¬ng tù ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c. Tuy nhiªn, khi xÐt ®Õn hÖ sè vèn ®Çu t trªn diÖn tÝch ®Êt kinh doanh th× c¸c doanh nghiÖp Hµ Néi cã møc ®é ®Çu t cao h¬n gÊp 2 lÇn, cô thÓ lµ 5,23 tû ®ång/ha so víi 2,51 tû ®ång/ha. HÖ sè nµy cao nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÞch vô khi c¸c doanh nghiÖp nµy ®Çu t ®Õn 10,3 tû ®ång trªn 1 hecta diÖn tÝch ®Êt kinh doanh. 


Lao ®éng ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong gi¶i quyÕt lao ®éng vµ viÖc lµm ë n«ng th«n, còng nh lµ mét yÕu tè kÝch thÝch vµ dÞch chuyÓn lùc lîng lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh, nhng khi ®îc hái vÒ vai trß cña lao ®éng trong n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th× rÊt Ýt doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ cao vÒ thµnh tè nµy. Qua ®iÒu tra, trong c¬ cÊu lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë miÒn B¾c chØ cã 4,8% lao ®éng cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc, 8,5% cã tr×nh ®é ®¹i häc, 8,8% lµ trung cÊp vµ gÇn 78% cha qua ®µo t¹o. Trong tæng sè trung b×nh 138 lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i n«ng th«n miÒn B¾c th× tû lÖ lao ®éng thêng xuyªn chiÕm 76,2%, nam giíi chiÕm 73,9%, ®é tuæi díi 30 chiÕm 50%, ®é tuæi trªn 50 lµ 8,5%. C¸c doanh nghiÖp kh«ng nhËn thÊy mét ®iÒu r»ng víi møc l¬ng b×nh qu©n xÊp xØ 2,4 triÖu ®ång/th¸ng cho mét lao ®éng, ®©y lµ lîi thÕ c¹nh tranh rÊt lín trong so s¸nh víi nh÷ng m«i trêng kinh doanh bªn ngoµi khi hÖ sè chi phÝ lao ®éng ë ®ã cao h¬n rÊt nhiÒu. Tû lÖ lao ®éng trÎ kh¸ lín cïng víi møc ®é thêng xuyªn trong tËn dông lao ®éng sÏ gióp ph¶n øng tÝch cùc víi nh÷ng thay ®æi trong m«i trêng kinh doanh ®ßi hái chuyÓn giao c«ng nghÖ hay øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt. 


Trªn thùc tÕ doanh nghiÖp t nh©n vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã møc ®é ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ cao nhÊt 65% vµ 87% trong khi thÓ hiÖn sù chËm ch¹p tiÕn tr×nh ¸p dông vµ chuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng còng nh m«i trêng s¶n xuÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ hîp t¸c x· víi tû lÖ 23% vµ 33%. Kh«ng thÝch øng kÞp thêi víi nh÷ng sù thay ®æi vÒ mÆt c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt, c«ng nghÖ trong t×m kiÕm c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo thay thÕ, chÝnh lµ tù lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp vµ bÞ ®Èy lui khái thÞ trêng. §a sè c¸c doanh nghiÖp ®Òu ¸p dông nh÷ng khoa häc c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh ë thêi ®iÓm tríc n¨m 2000 (78% ®èi víi doanh nghiÖp vèn ®Çu t níc ngoµi, 83% ®èi víi c«ng ty cæ phÇn), ®©y lµ thêi ®iÓm mµ nÒn kinh tÕ trong níc nãi chung cã nh÷ng bíc chuyÓn râ rÖt, thÓ hiÖn nhÊt ë kim ng¹ch nh÷ng ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ. Nh÷ng c«ng nghÖ míi ®îc ¸p dông phÇn lín cã xuÊt xø tõ ch©u ¸ (80% ý kiÕn tõ c¸c doanh nghiÖp), cô thÓ tõ nguån gèc cña c¸c lo¹i m¸y mãc, trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn nh m¸y nghiÒn trén thøc ¨n gia sóc; hÖ thèng d©y chuyÒn sÊy n«ng s¶n thùc phÈm; m¸y cµy bõa, gieo h¹t, thu ho¹ch; m¸y s¶n xuÊt gièng; m¸y xóc; m¸y kÐo trong c«ng nghiÖp; m¸y Ðp ®Êt, Ðp t«n; m¸y tiÖn; m¸y c¾t, hµn ®a sè ®îc nhËp khÈu tõ NhËt, Trung Quèc, §µi Loan, Hµn Quèc. Sè Ýt h¬n (20%) lµ nh÷ng c«ng nghÖ thÓ hiÖn trªn nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt chÕ t¹o ®Õn tõ c¸c níc nh §øc, Italia, Mü… C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã møc ®é ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt lµ Ýt nhÊt (17,4%), trong khi doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô lÇn lît lµ 85,4% vµ 78,5%. Møc ®é ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh kh¸c kh«ng chªnh lÖch nhiÒu, thÓ hiÖn ë 53,2% vµ 43,1% c¸c doanh nghiÖp.


3.2. C¸c tiÕn tr×nh c¹nh tranh cña doanh
         nghiÖp


§èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¬ cÊu chi phÝ thÓ hiÖn râ rµng sù yÕu thÕ cña ho¹t ®éng marketing trong doanh nghiÖp ngay c¶ khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶ trªn thÞ trêng. §iÒu nµy thÓ hiÖn ®Æc biÖt râ rµng trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, trung b×nh mçi doanh nghiÖp thùc hiÖn tõ 3% - 5% trªn tæng chi phÝ cho ho¹t ®éng marketing. Tuy nhiªn, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt tõ sau n¨m 2006, mèi quan t©m cña doanh nghiÖp dµnh cho ho¹t ®éng marketing, ho¹t ®éng mang l¹i nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong dµi h¹n, ®· hoµn toµn thay ®æi. §Æc biÖt nhÊt trong nh÷ng ho¹t ®éng marketing ®îc ¸p dông trong kinh doanh lµ viÖc thay ®æi hay thiÕt kÕ l¹i s¶n phÈm cò cïng víi nh÷ng chiÕn lîc s¶n phÈm míi nh»m ®a d¹ng nh÷ng ph©n khóc thÞ trêng trong c¸ch nh×n míi “®Æt kh¸ch hµng vµo vÞ trÝ trung t©m trong thÞ trêng” cña doanh nghiÖp. MÆc dï lµ ®èi tîng b¶o thñ nhÊt trong c¸ch nh×n míi nµy nhng cã tíi 45,5% doanh nghiÖp Nhµ níc ®· thùc hiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm míi trªn thÞ trêng cïng vµ sau thêi ®iÓm n¨m 2006. Víi c¸ch lµm t¬ng tù, 31,2% vµ 57,4% doanh nghiÖp trong tæng sè doanh nghiÖp t nh©n vµ c«ng ty cæ phÇn cè g¾ng theo ®uæi môc ®Ých ®Èy bËt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ra khái nh÷ng khóc thÞ trêng mµ ë ®ã doanh nghiÖp cã thÓ v¬n tíi sù hµi lßng cña kh¸ch hµng lµ tèt nhÊt. §¸ng kÓ ph¶i nãi ®Õn 62,3% doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi thùc hiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm míi, kÐo dµi chu kú sèng cña nh÷ng s¶n phÈm ë nh÷ng thêi ®iÓm ®Þnh vÞ trªn thÞ trêng tríc ®ã. Nguyªn nh©n cã thÓ lý gi¶i thÝch hîp nhÊt lµ c¸ch doanh nghiÖp ®· kh«ng cßn m·i b¸m vµo lèi t duy kinh doanh cò lµ ng¹i ®Çu t, ng¹i më réng quy m« s¶n xuÊt ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro trªn thÞ trêng khi giµnh toµn bé viÖc ®¸nh gi¸ lîng cÇu vµ hµnh vi kh¸ch hµng cho nghiªn cøu, vµ nh÷ng b¸o c¸o chØ mang tÝnh lý thuyÕt vÒ kinh doanh. Ngoµi c«ng viÖc ®a ra nh÷ng s¶n phÈm míi ®Ó phôc vô nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë miÒn B¾c ViÖt Nam ®· tiÕn thªm mét bíc n÷a trong khoa häc kinh doanh, ®ã lµ viÖc ph©n lo¹i s¶n phÈm. Trong ®iÒu tra n¨m 2009, hiÖn nay trªn 70% c¸c doanh nghiÖp cè g¾ng tiÕn hµnh ph©n lo¹i s¶n phÈm, ngo¹i trõ 12,4% c¸c ®èi tîng c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ký kÕt hîp ®ång víi n«ng d©n trong s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn n«ng s¶n vµ c¸c hîp t¸c x· n«ng nghiÖp víi quan ®iÓm cò nÆng vÒ sè lîng mµ ®· bá qua hiÖu qu¶ marketing trong tiªu thô nÕu s¶n phÈm ®îc ph©n lo¹i vµ ®Þnh gi¸ riªng biÖt. Tû lÖ 100% vµ 84,5% doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cïng c¸c c«ng ty cæ phÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i s¶n phÈm chøng minh cho sù nh¹y bÐn h¬n vÒ n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh trong thu hót nh÷ng ®èi tîng ngêi tiªu dïng trong nh÷ng ph¹m vi kho¶ng thu nhËp vµ thÞ hiÕu. 


S¶n phÈm ®îc ph©n lo¹i vµ ®¨ng ký chÊt lîng lµ ho¹t ®éng trùc tiÕp kh¼ng ®Þnh vµ x©y dùng th¬ng hiÖu bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Trªn 85% c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®¨ng ký tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm th«ng qua nh÷ng hÖ thèng tiªu chuÈn ®îc x©y dùng bëi Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý thÞ trêng nh TCVN, ISO… Tuú theo tõng ®Æc thï vÒ sè lîng vµ danh môc s¶n phÈm, còng nh tÝnh chÊt vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nh·n hiÖu chung hay riªng biÖt cho tÊt c¶ s¶n phÈm. 75,3% c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, 65% vµ 76% doanh nghiÖp t nh©n vµ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng nh·n hiÖu chung cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm, 87% c¸c doanh nghiÖp cã vèn níc ngoµi x©y dùng nh·n hiÖu riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Gi¶i thÝch thªm cho nh÷ng quyÕt ®Þnh marketing ®èi víi nh·n hiÖu s¶n phÈm cña tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã thÓ do sù nhÇm lÉn trong ph©n biÖt nh·n hiÖu vµ x©y dùng th¬ng hiÖu. §ã lµ mét qu¸ tr×nh dµi tríc ®©y khi coi nhÑ vÊn ®Ò marketing vµ viÖc ¸p dông nã ®èi víi sù thµnh c«ng trong kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp th× viÖc triÓn khai chÝnh s¸ch s¶n phÈm míi còng nh ph©n lo¹i s¶n phÈm vµ x©y dùng th¬ng hiÖu ®îc tiÕn hµnh chËm trÔ h¬n khi chØ cã 37,2% trong tæng sè doanh nghiÖp nhËn thøc ®îc nh÷ng yªu cÇu míi cña thÞ trêng.  


ChÝnh s¸ch gi¸ lu«n ®i sau chiÕn lîc s¶n phÈm lµ thíc ®o tÝnh hiÖu qu¶ marketing cña ho¹t ®éng ®ã trong nh÷ng chÊp nhËn cô thÓ cña thÞ trêng. §a sè c¸c doanh nghiÖp vÉn lu«n b¸m theo c¸ch ®Þnh gi¸ truyÒn thèng, ®ã lµ ®Þnh gi¸ dùa trªn chi phÝ vµ ®Þnh gi¸ theo gi¸ thÞ trêng. ChÝnh s¸ch gi¸ nµy vÉn cã thÓ hiÖu qu¶ trªn thÞ trêng hiÖn t¹i, nhng trong nh÷ng thêi ®iÓm th«ng tin kh«ng hoµn h¶o vÒ s¶n phÈm, nhiÒu doanh nghiÖp sÏ ph¶i g¸nh chÞu rñi ro vÒ gi¸. Ch¾c ch¾n ®iÒu nµy lµ nh÷ng th¸ch thøc cã thÓ nh×n thÊy tríc trong héi nhËp. Tû lÖ 89,5% vµ 92,3% doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ doanh nghiÖp t nh©n ®Þnh gi¸ theo chi phÝ vµ gi¸ thÞ trêng, vµ duy nhÊt 67,8% c«ng ty cæ phÇn ®Þnh gi¸ thay ®æi. T¬ng tù, 97,3% c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp ®Þnh gi¸ theo gi¸ thÞ trêng, 82,3% doanh nghiÖp c«ng nghiÖp vµ 75,1% doanh nghiÖp dÞch vô ®Þnh gi¸ theo chi phÝ. 


Trªn thùc tÕ ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá qua ®iÒu tra, kh«ng cã mét doanh nghiÖp nµo tiÕn hµnh x©y dùng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm cho doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp cho r»ng viÖc x©y dùng kªnh ph©n phèi ®i kÌm víi chi phÝ marketing vµ chi phÝ qu¶n trÞ kªnh qu¸ lín trong khi thÞ trêng ®· thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi cña chÝnh nã b»ng c¸ch thiÕt lËp c¸c hÖ thèng ph©n phèi trung gian. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cho r»ng 67,8% s¶n phÈm cña hä ®îc tiªu thô ë thÞ trêng níc ngoµi, trong khi ®a sè c¸c doanh nghiÖp cßn l¹i thÞ trêng tiªu thô chÝnh lµ thÞ trêng néi ®Þa. Cô thÓ 58,8%, 68,3%, 78,7%, 82,4% khèi lîng s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, t nh©n, cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ hîp t¸c x· ®îc tiªu thô t¹i thÞ trêng trong níc th«ng qua c¸c ®èi tîng trung gian trªn thÞ trêng thÓ hiÖn cô thÓ trªn kho¶ng tõ 3-4 kªnh ph©n phèi cho s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc møc ®é t¨ng trëng thÞ phÇn v× quy m« s¶n phÈm trªn thÞ trêng qu¸ lín vµ kh«ng thÓ liÖt kª ®îc hÕt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp vµ dÞch vô th× phÇn lín s¶n phÈm ®îc tiªu thô ë thÞ trêng néi ®Þa, n¬i doanh nghiÖp cã thÓ ph©n phèi lÇn lît 78,4% vµ 94,5% khèi lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 


§èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp cho biÕt trong giíi h¹n vÒ lîi nhuËn hiÕm khi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tiÕn hµnh qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp cã thÓ n©ng cao h×nh ¶nh doanh nghiÖp t¹i thÞ trêng ®Þa ph¬ng ®ã lµ tµi trî cho nh÷ng ho¹t ®éng v¨n ho¸ x· héi. Mét sè Ýt doanh nghiÖp n«ng nghiÖp thùc hiÖn nh÷ng ch¬ng tr×nh giao lu, chuyÓn giao kü thuËt, gièng, vËt t ®èi víi ngêi n«ng d©n nh»m x©y dùng lßng tin gi÷a ngêi s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp. Trong 5% tæng sè c¸c doanh nghiÖp t nh©n tiÕn hµnh marketing vµ b¸n s¶n phÈm cña hä qua website trªn c¬ së nh÷ng ®èi tîng kh¸ch hµng bªn ngoµi ®· biÕt ®Õn hä. Nh×n chung, víi quy m« nhá, doanh nghiÖp trªn thùc tÕ vÉn ë trong giai ®o¹n th©m nhËp thÞ trêng nªn nh÷ng ho¹t ®éng xóc tiÕn víi chi phÝ lín cha ®îc quan t©m nhiÒu. Ho¹t ®éng khuyÕn m¹i, gi¶m gi¸ ®îc chó träng h¬n trong nh÷ng thêi ®iÓm kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng. Chi phÝ khuyÕn m¹i thêng chiÕm 0,1% - 0,15% so víi tæng chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.


3.3. C¸c kÕt qu¶ c¹nh tranh cña doanh
        nghiÖp


KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét phÇn thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh lêi còng nh viÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh quay vßng vèn t¸i ®Çu t cho nh÷ng ho¹t ®éng marketing nh»m n©ng cao vÞ thÕ s¶n phÈm trªn thÞ trêng. Trong m« h×nh n¨m yÕu tè c¹nh tranh cña Micheal Porter còng nãi ®Õn thµnh tè nµy nh mét yÕu tè tÊt yÕu vµ quan träng trong mèi liªn hÖ víi nh÷ng yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp.

C¬ cÊu chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®iÒu tra n¨m 2009 (B¶ng 3) cho thÊy sù kh¸c biÖt lín vÒ tæng chi phÝ gi÷a c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c. Tæng chi phÝ b×nh qu©n cña c¸c doanh nghiÖp t¹i Hµ Néi lµ 3,7 tû ®ång trong khi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c lµ 3,08 tû ®ång. Tû träng lín


nhÊt trong c¸c kho¶n chi phÝ lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Víi bèi c¶nh qu¸ tr×nh ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ ®îc thùc hiÖn m¹nh mÏ trong c¸c hîp phÇn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng lîng cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ë miÒn B¾c lµ qu¸ lín (lÇn lît 77,2% vµ 75,7%). §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n, hay cã thÓ gäi lµ th¸ch thøc lín khi héi nhËp kh«ng rµo c¶n. Râ rµng c¸c doanh nghiÖp trong níc kh«ng thÓ c¹nh tranh ngang b»ng vÒ gi¸ khi cßn ®i sau c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi vÒ tÝnh quy m« trong kinh tÕ.    


Trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, doanh nghiÖp n«ng nghiÖp cã møc tæng chi phÝ thÊp nhÊt 1,6 tû ®ång ®îc lý gi¶i do chi phÝ nguyªn liÖu ®Çu vµo thÊp h¬n so víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. §èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp th× ph©n bæ tæng chi phÝ ®ång ®Òu h¬n nhng møc chi phÝ nguyªn vËt liÖu vÉn tån t¹i rÊt lín ë c¸c doanh nghiÖp. Tû lÖ chi phÝ qu¶n lý vµ khÊu hao ë møc 0,05% vµ 0,04% so víi tæng chi phÝ thÓ hiÖn tÝnh kh«ng khoa häc vµ chuyªn nghiÖp trong c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý ®i kÌm víi viÖc sö dông trang thiÕt bÞ l¹c hËu kÐo theo kh¶ n¨ng kh«ng cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ chi phÝ qu¶n trÞ chÊt lîng s¶n phÈm.


B¶ng 3. C¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®iÒu tra


                             ĐVT: tr.đồng


		Doanh nghiệp

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		Tổng



		Vùng địa lý

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hà Nội

		2860,2

		237,6

		176,7

		174,0

		140,3

		67,8

		44,4

		3701,0



		Tỉnh khác

		2330,6

		191,7

		150,1

		155,1

		159,1

		55,4

		35,0

		3077,0



		Lĩnh vực sản xuất

		

		

		

		

		

		

		

		



		NN

		1218,4

		104,0

		71,3

		85,9

		81,3

		30,4

		14,0

		1605,2



		CN

		2926,9

		230,6

		173,1

		187,0

		162,0

		69,8

		44,6

		3794,0



		DV

		2364,5

		204,1

		158,4

		151,0

		149,6

		56,0

		38,8

		3122,4



		CNDV

		2825,9

		273,0

		219,8

		155,9

		144,2

		64,3

		39,7

		3722,8



		Loại hình DN

		

		

		

		

		

		

		

		



		NNc

		2652,1

		191,2

		165,2

		184,3

		148,9

		63,2

		41,4

		3446,2



		VNNg

		2750,5

		227,0

		173,0

		178,7

		147,3

		66,3

		38,3

		3581,0



		TN

		2340,0

		204,9

		142,8

		142,5

		139,9

		55,7

		37,0

		3062,7



		CTCF

		2646,0

		220,6

		167,4

		165,6

		155,2

		62,2

		40,0

		3457,0



		Khác

		2716,9

		221,2

		175,8

		175,5

		145,6

		65,7

		42,5

		3543,2





Nguồn: Số liệu điều tra 2009
         Chú thích:   1. Chi phí nguyên vật liệu; 2. Chi phí lao động; 3. Chi phí bán hàng;
                             4. Chi phí quản lý; 5. Khấu hao; 6. Các khoản giảm trừ; 7. Chi phí khác


So s¸nh víi lîi nhuËn trung b×nh trong ®iÒu tra doanh nghiÖp võa vµ nhá n¨m 2004, sè liÖu trong 168 mÉu ®iÒu tra cho thÊy mét bøc tranh kh¶ quan h¬n trong thu nhËp doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã lîi nhuËn sau thuÕ cao nhÊt lµ doanh nghiÖp Nhµ níc, mét phÇn còng v× bëi ®©y lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu nhÊt sù hç trî cña Nhµ níc (B¶ng 4). Doanh nghiÖp t¹i Hµ Néi cã lîi nhuËn sau thuÕ cao h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c khi cã rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ phÝa thÞ trêng tiªu thô lµm gi¶m thiÓu chi phÝ c¸c kho¶n gi¶m trõ vµ b¸n hµng. Doanh nghiÖp dÞch vô cã thu nhËp cao nhÊt trong nhãm nh÷ng doanh nghiÖp thuéc vÒ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kh¸c nhau. MÆc dï vËy, tû suÊt lîi nhuËn/vèn kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn rÊt thÊp. Víi tû suÊt lîi nhuËn nµy nÕu r¬i vµo nh÷ng thêi ®iÓm khñng ho¶ng cña nÒn kinh tÕ trong níc nh quý 3 n¨m 2008 th× ch¾c ch¾n doanh nghiÖp sÏ thua lç. Doanh nghiÖp dÞch vô vµ doanh nghiÖp t nh©n cã tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu cao h¬n nh÷ng doanh nghiÖp cßn l¹i trong nhãm thÓ hiÖn lîi

thÕ c¹nh tranh trong hiÖu qu¶ kinh doanh. Doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Hµ Néi mÆc dï cã lîi nhuËn cao nhng tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu thÊp h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c.


Ph©n tÝch tû sè RCR trong b¶ng 5 cho thÊy, nÕu kh«ng cã hç trî tõ Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë miÒn B¾c ViÖt Nam kh«ng thùc sù cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, hay gi¸ trÞ nh÷ng yÕu tè s½n cã bªn trong doanh nghiÖp nhá h¬n lîi nhuËn thùc tÕ mµ nã t¹o ra. Khi cã hç trî cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp t¹i Hµ Néi kh«ng cã lîi thÕ c¹nh tranh b»ng nh÷ng doanh nghiÖp bªn ngoµi. Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ doanh nghiÖp dÞch vô cã søc c¹nh tranh lín nhÊt thÓ hiÖn ë gi¸ trÞ RCR lÇn lît lµ 0,73 vµ 0,79. §iÒu nµy tÊt yÕu gi¶i thÝch sù hç trî tuyÖt ®èi cña Nhµ níc cho nh÷ng doanh nghiÖp thuéc quyÒn së h÷u cña Nhµ níc vµ tÝnh n¨ng ®éng cña nh÷ng doanh nghiÖp dÞch vô trong m«i trêng kinh doanh hiÖn t¹i. Mét lÇn n÷a nghiªn cøu chØ ra vai trß quan träng cña Nhµ níc trong viÖc hç trî vµ gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp néi ®Þa............... 


B¶ng 4. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp


		

		Lợi nhuận sau thuế


(tr.đồng)

		Tỷ suất lợi nhuận/vốn


(%)

		Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu


(%)



		Vùng địa lý

		

		

		



		Hà Nội

		323,86

		3,71

		7,78



		Tỉnh khác

		271,59

		2,84

		7,85



		Lĩnh vực sx

		

		

		



		NN

		141,15

		1,67

		7,84



		CN

		304,20

		2,79

		7,17



		DV

		341,17

		4,10

		9,54



		CNDV

		272,83

		3,06

		6,61



		Loại hình DN

		

		

		



		NNc

		365,82

		4,00

		9,28



		VNNg

		281,02

		2,99

		7,03



		TN

		352,88

		4,11

		10,0



		CTCF

		265,42

		2,39

		6,9



		Khác

		293,38

		3,91

		7,4





Nguồn: Số liệu điều tra 2009
        Chú thích:    NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ
 
             NNc: Nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần 


B¶ng 5. ChØ sè chi phÝ nguån lùc RCR


		Doanh nghiệp

		Không có hỗ trợ từ Nhà nước

		Có hỗ trợ từ Nhà nước



		Vùng địa lý

		

		



		Hà Nội

		1,06

		0,87



		Tỉnh khác

		1,00

		0,83



		Lĩnh vực sản xuất

		

		



		NN

		1,04

		0,87



		CN

		1,08

		0,88



		DV

		0,94

		0,79



		CNDV

		1,07

		0,88



		Loại hình DN

		

		



		NNc

		0,87

		0,73



		VNNg

		0,97

		0,83



		TN

		0,94

		0,79



		CTCF

		1,14

		0,93



		Khác

		0,92

		0,78



		Các DN

		1,03

		0,85





Nguồn: Số liệu điều tra 2009
        Chú thích:  NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ
  
           NNc: Nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần 


4. KÕT LUËN


Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp võa vµ nhá trong bèi c¶nh héi nhËp ®ang lµ mét vÊn ®Ò giµnh ®îc nhiÒu sù quan t©m cña Nhµ níc vµ nh÷ng c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cho doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong níc lµ mét bíc chuÈn bÞ cho viÖc x©y dùng mét hÖ thèng chÝnh s¸ch nh»m hç trî tÝch cùc tÝnh hiÖu qu¶ trong c¹nh tranh ngang b»ng. Nghiªn cøu chØ ra mét thùc tÕ lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë miÒn B¾c ViÖt Nam vÉn cßn rÊt yÕu kÐm nÕu kh«ng cã sù gióp ®ì tõ Nhµ níc. ViÖc x©y dùng mét hÖ thèng chÝnh s¸ch hîp lý, nhÊt qu¸n, tho¶ m·n nguyÖn väng cña doanh nghiÖp vµ mét m«i trêng ®Çu t an toµn lµ gi¶i ph¸p h÷u hiÖu thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ æn ®Þnh vµ gi¶m thiÓu chªnh lÖch thu nhËp gi÷a c¸c ngµnh. Ngoµi ra, c«ng t¸c chuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ kü thuËt cÇn ®îc tÝch cùc triÓn khai ®i kÌm víi x©y dùng lèi suy nghÜ khoa häc trong kinh doanh ®èi víi c¸c ®èi tîng doanh nghiÖp sÏ lµ bµn ®¹p tiÕn tíi héi nhËp bÒn v÷ng.
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