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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm góp phần hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp. Sau khi trình bày khái niệm, bài viết thảo luận một số phương pháp 
phân tích đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn khái quát 
thực trạng khả năng cạnh tranh của một số doanh nghiệp ở Việt Nam và cách tiếp cận phân tích khả 
năng cạnh tranh ở cấp doanh nghiệp của một số học giả trong và ngoài nước. Cuối cùng, một mẫu 
khung phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp được đề xuất dựa trên việc vận dụng các cơ 
sở lý luận và thực tiễn đã trình bày ở trên.    

Từ khóa: Doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh, khung phân tích, phương pháp.  

SUMMARY 
This paper discusses theoretical and practical issues on enterprises’ competitiveness. After 

presenting concepts, the paper discusses some methods used to analyze the enterprises’ 
competitiveness. In addition, the study also generalizes the competitive situation of some Vietnamese 
enterprises, and methods applied by few authors to analyze the enterprises competitiveness. Lastly, a 
sample of analytical framework for enterprises’ competitiveness is introduced.  

Key words: competitiveness, enterprise,  framework, method.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
ChÝnh s¸ch ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh 

tÕ, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr−êng ®· lμm cho 
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn biÕn m¹nh mÏ. 
Trong ®iÒu kiÖn n−íc ta hiÖn nay, khi mμ 
nÒn kinh tÕ hμng ho¸ ngμy cμng ph¸t triÓn 
m¹nh, sù c¹nh tranh cμng trë nªn gay g¾t 
th× sù ®øng v÷ng vμ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña 
mçi doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng lμ mét 
®iÒu cùc kú khã kh¨n. BÊt cø mét doanh 
nghiÖp nμo khi tham gia vμo ho¹t ®éng s¶n 
xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr−êng ®Òu 
ph¶i chÞu t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ 
kh¸ch quan, trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh. 

Theo quy luËt nμy, mçi doanh nghiÖp muèn 
tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®−îc trªn thÞ tr−êng th× 
ph¶i kh«ng ngõng nç lùc ¸p dông khoa häc 
kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, 
qu¶n lý tèt chi phÝ nh»m gi¶m gi¸ thμnh s¶n 
phÈm, v.v... Cã nh− vËy, doanh nghiÖp míi 
thu hót ®−îc kh¸ch hμng, ®ång thêi chiÕn 
th¾ng ®−îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ 
tr−êng. Do ®ã, viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh cña b¶n th©n doanh nghiÖp 
vμ cña ®èi thñ ®Ó tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p c¶i 
thiÖn vÞ thÕ c¹nh tranh ®· trë thμnh mét vÊn 
®Ò quan träng hμng ®Çu ®−îc nhiÒu doanh 
nghiÖp vμ nhμ nghiªn cøu quan t©m. Tuy 
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nhiªn, cho ®Õn nay vÉn ch−a cã sù nhÊt trÝ 
cao gi÷a c¸c häc gi¶, c¸c nhμ chuyªn m«n vÒ 
kh¸i niÖm còng nh− c¸ch ®o l−êng, ph©n tÝch 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë cÊp doanh nghiÖp. 
Trªn thùc tiÔn nghiªn cøu, hä ®· sö dông c¸c 
chØ tiªu nμo ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh cña doanh nghiÖp? Thùc tr¹ng kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ë 
ViÖt Nam nh− thÕ nμo? Kinh nghiÖm n©ng 
cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho c¸c doanh 
nghiÖp ë mét sè n−íc trªn thÕ giíi lμ g×? §ã 
lμ nh÷ng c©u hái sÏ ®−îc lμm s¸ng tá phÇn 
nμo qua nghiªn cøu nμy.  

Môc tiªu c¬ b¶n cña bμi viÕt lμ gãp phÇn 
hÖ thèng hãa mét sè vÊn ®Ò lý luËn vμ thùc 
tiÔn vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh 
nghiÖp, lμm c¬ së cho c¸c nghiªn cøu trong 
lÜnh vùc nμy. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Nghiªn cøu nμy lμ nghiªn cøu tæng quan 

nªn c¸c th«ng tin ®−îc tr×nh bμy trong bμi 
viÕt lμ nh÷ng d÷ liÖu thø cÊp, ®−îc thu thËp 
tõ c¸c tμi liÖu ®· c«ng bè nh− t¹p chÝ, s¸ch, 
b¸o, internet. 

§Ó ph©n tÝch d÷ liÖu, nghiªn cøu chñ 
yÕu sö dông ph−¬ng ph¸p thèng kª m« t¶ 
nh÷ng ®Æc tÝnh cña hiÖn t−îng nghiªn cøu 
th«ng qua c¸c s¬ ®å, ®å thÞ vμ b¶ng sè liÖu 
víi c¸c chØ tiªu nh− sè t−¬ng ®èi, sè tuyÖt 
®èi, sè b×nh qu©n, v.v... 

3.  KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN 
3.1. Kh¸i niÖm vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
       cña doanh nghiÖp 

Thùc tÕ hiÖn nay, c¸c thuËt ng÷ kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh, n¨ng lùc c¹nh tranh vμ 
tÝnh c¹nh tranh ®−îc sö dông réng r·i 
nh−ng vÉn ch−a cã ®Þnh nghÜa cô thÓ cho 
tõng thuËt ng÷. Theo Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt, 
n¨ng lùc lμ kh¶ n¨ng ®Ó lμm mét viÖc g× ®ã, 
cßn kh¶ n¨ng lμ søc lùc lμm mét viÖc g× ®ã. 
Tuy nhiªn, trong tiÕng Anh, c¸c thuËt ng÷ 
trªn ®Òu ®−îc dïng lμ “competitiveness”.  

Nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t, kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh lμ kh¶ n¨ng cña mét doanh nghiÖp 
hoÆc mét ngμnh, thËm chÝ mét quèc gia 
kh«ng bÞ doanh nghiÖp kh¸c, ngμnh kh¸c 
hoÆc n−íc kh¸c ®¸nh b¹i vÒ kh¶ n¨ng kinh 
tÕ (Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ chÝnh s¸ch th−¬ng 
m¹i). Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cã thÓ nh×n nhËn 
ë c¸c cÊp ®é kh¸c nhau: cÊp quèc gia, cÊp 
ngμnh, cÊp doanh nghiÖp vμ cÊp s¶n phÈm. 
Nghiªn cøu nμy ®Ò cËp tíi kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh cÊp doanh nghiÖp. 

Theo Tæ chøc UNCTAD cña Liªn Hîp 
Quèc, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh 
nghiÖp lμ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong 
viÖc gi÷ v÷ng hoÆc t¨ng thÞ phÇn cña m×nh 
mét c¸ch v÷ng ch¾c hay n¨ng lùc h¹ gi¸ 
thμnh, hoÆc cung cÊp s¶n phÈm bÒn, ®Ñp, rÎ 
cña doanh nghiÖp. T−¬ng tù, theo NguyÔn 
H÷u Th¾ng (2008), n¨ng lùc c¹nh tranh cña 
doanh nghiÖp lμ kh¶ n¨ng duy tr× vμ n©ng 
cao lîi thÕ c¹nh tranh trong viÖc tiªu thô s¶n 
phÈm, më réng m¹ng l−íi tiªu thô, thu hót 
vμ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt 
nh»m ®¹t lîi Ých kinh tÕ cao vμ bÒn v÷ng. 
Nghiªn cøu cña NguyÔn V¨n Thanh (2003) 
®Ò cËp, n¨ng lùc c¹nh tranh lμ kh¶ n¨ng cña 
mét doanh nghiÖp tån t¹i trong kinh doanh 
vμ ®¹t ®−îc mét sè kÕt qu¶ mong muèn d−íi 
d¹ng lîi nhuËn, gi¸ c¶, lîi tøc hoÆc chÊt 
l−îng s¶n phÈm còng nh− n¨ng lùc cña nã 
®Ó khai th¸c c¸c c¬ héi thÞ tr−êng hiÖn t¹i vμ 
lμm n¶y sinh c¸c thÞ tr−êng míi. Theo Van 
Duren vμ cs. (1991), kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
cña mét ngμnh/doanh nghiÖp lμ n¨ng lùc duy 
tr× ®−îc lîi nhuËn vμ thÞ phÇn trªn c¸c thÞ 
tr−êng trong vμ ngoμi n−íc. Nh− vËy, c¸c 
quan ®iÓm vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña 
doanh nghiÖp ®Ò cËp trªn, ®Òu nhÊn m¹nh 
tíi thùc lùc cña doanh nghiÖp, thÓ hiÖn qua 
mét sè tiªu chÝ nh− thÞ phÇn, gi¸ thμnh s¶n 
phÈm, chÊt l−îng s¶n phÈm, m¹ng l−íi tiªu 
thô, hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vμ 
lîi nhuËn. Thùc lùc cña doanh nghiÖp chñ 
yÕu ®−îc t¹o thμnh tõ nh÷ng yÕu tè néi t¹i 
cña doanh nghiÖp, tuy nhiªn nã còng chÞu sù 
t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè m«i tr−êng xung 
quanh doanh nghiÖp.  
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Theo Ph¹m Quang Trung (2007), kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh lμ thuËt ng÷ ®−îc dïng ®Ó 
nãi ®Õn c¸c ®Æc tÝnh cho phÐp mét h·ng c¹nh 
tranh cã hiÖu qu¶ víi c¸c h·ng kh¸c nhê cã 
chi phÝ thÊp hoÆc sù v−ît tréi vÒ c«ng nghÖ 
vμ kü thuËt trong so s¸nh quèc tÕ. Nh− vËy, 
theo quan ®iÓm nμy, kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
cña doanh nghiÖp lu«n hμm ý so s¸nh víi c¸c 
®èi thñ cïng ho¹t ®éng trªn thÞ tr−êng. 
Muèn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh thùc thô, thùc 
lùc cña doanh nghiÖp ph¶i t¹o nªn ®−îc lîi 
thÕ so s¸nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh.  

Tõ nh÷ng th¶o luËn trªn, kh¸i niÖm vÒ 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp 
cã thÓ ®−îc kh¸i qu¸t nh− sau: Kh¶ n¨ng 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lμ kh¶ n¨ng 
mμ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ cña 
m×nh mét c¸ch l©u dμi vμ bÒn v÷ng trªn thÞ 
tr−êng c¹nh tranh b»ng c¸ch t¹o ra c¸c s¶n 
phÈm cã chÊt l−îng cao, gi¸ thμnh hîp lý, 
c¸ch b¸n thuËn tiÖn vμ thu ®−îc møc l·i 
mong muèn.. 

3.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ 
        kh¶ n¨ng c¹nh tranh 

Thùc chÊt cña viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ 
kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp lμ x¸c ®Þnh lîi 
thÕ vμ bÊt lîi cña doanh nghiÖp ë tõng thÞ 
tr−êng, nh÷ng c¬ héi, môc tiªu vμ kÕt qu¶ 
doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®−îc (B×nh, 1997). 
Cho ®Õn nay, cã nhiÒu häc gi¶ ®−a ra nh÷ng 
ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. D−íi ®©y lμ 
mét sè c¸ch ®¸nh gi¸ ®iÓn h×nh ®−îc nghiªn 
cøu nμy ®Ò xuÊt.   

3.2.1. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch theo quan 
           ®iÓm qu¶n trÞ chiÕn l−îc 

Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh 
nghiÖp trªn thÞ tr−êng ®−îc quyÕt ®Þnh bëi 
kh¶ n¨ng néi t¹i cña doanh nghiÖp vμ c¸c 
yÕu tè cña m«i tr−êng kinh doanh t¸c ®éng 
®Õn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 
Kh¶ n¨ng néi t¹i cña doanh nghiÖp ®−îc 
®¸nh gi¸ bëi c¸c chØ tiªu nh− kh¶ n¨ng vÒ 
vèn vμ c«ng nghÖ, gi¸ thμnh vμ chÊt l−îng 
s¶n phÈm, uy tÝn cña doanh nghiÖp, n¨ng lùc 

cña ®éi ngò c¸n bé, v.v... C¸c yÕu tè ¶nh 
h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh 
nghiÖp kh¸ ®a d¹ng. Theo Porter (1980), mäi 
ngμnh (hay doanh nghiÖp) s¶n xuÊt kinh 
doanh ®Òu chÞu t¸c ®éng cña 5 ¸p lùc c¹nh 
tranh c¬ b¶n lμ: §èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch 
hμng, nhμ cung cÊp, c¸c ®èi thñ tiÒm Èn vμ 
s¶n phÈm thay thÕ.  

T−¬ng tù quan ®iÓm cña Porter, Keegan 
(1989) cho r»ng c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp gåm: 
møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp 
hiÖn t¹i, sù ®e do¹ cña ®èi thñ míi, sù ®e do¹ 
cña s¶n phÈm thay thÕ, c¸c nh©n tè vÜ m« vμ 
c¸c nh©n tè vi m«. Trong ®ã, c¸c nh©n tè vÜ 
m« bao gåm hμng lo¹t c¸c yÕu tè thuéc m«i 
tr−êng kinh doanh nh− chÝnh trÞ, v¨n ho¸, 
x· héi, luËt ph¸p, .... Cßn c¸c nh©n tè vi m« 
nh− së thÝch cña kh¸ch hμng, kh¶ n¨ng ®μm 
ph¸n cña doanh nghiÖp víi nhμ cung cÊp vμ 
ng−êi mua. 

3.2.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch theo quan 
           ®iÓm t©n cæ ®iÓn 

Quan ®iÓm t©n cæ ®iÓn dùa trªn lý thuyÕt 
th−¬ng m¹i truyÒn thèng xem xÐt lîi thÕ c¹nh 
tranh hay tÝnh c¹nh tranh ®èi víi mét s¶n 
phÈm cña doanh nghiÖp qua lîi thÕ so s¸nh 
vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vμ n¨ng suÊt so víi ®èi 
thñ n−íc ngoμi. C¸c chØ sè ®−îc sö dông nh− 
gi¸ thμnh s¶n phÈm so víi ®èi thñ, n¨ng suÊt, 
hoÆc chi phÝ nguån lùc trong n−íc. C¸c chØ sè 
nμy th−êng ®−îc xem xÐt cïng víi tû gi¸ hèi 
®o¸i vμ c¸c biÖn ph¸p b¶o hé.  

MÆc dï cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh 
(ch¼ng h¹n nh− ch−a toμn diÖn, viÖc ®o 
l−êng chi phÝ vμ n¨ng suÊt ph¶i dùa trªn 
nh÷ng gi¶ thiÕt kh«ng thËt phï hîp víi thùc 
tÕ), c¸c ph©n tÝch ®Þnh l−îng ph¶n ¸nh kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh ngμnh/doanh nghiÖp theo 
quan ®iÓm nμy vÉn ®−îc sö dông rÊt réng 
r·i. Tr−íc hÕt, chi phÝ c¸c nh©n tè s¶n xuÊt 
vÉn cßn lμ mét ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña lîi thÕ 
c¹nh tranh, nhÊt lμ ®èi víi c¸c n−íc ®ang 
ph¸t triÓn vμ l¹i trong qu¸ tr×nh héi nhËp 
th−¬ng m¹i quèc tÕ. H¬n n÷a, c¸c chØ sè chi 
phÝ cßn cho phÐp x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng 
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hay thÊt b¹i phô thuéc rÊt nhiÒu vμo kh¶ 
n¨ng ph©n tÝch nh÷ng chØ sè nμy. XÐt tæng 
thÓ, c¸ch ph©n tÝch theo quan ®iÓm tæng hîp 
cho phÐp tr¶ lêi ba c©u hái c¬ b¶n khi nghiªn 
cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh 
nghiÖp: (1) Doanh nghiÖp ®ã cã tÝnh c¹nh 
tranh nh− thÕ nμo? (2) Nh÷ng nh©n tè nμo cã 
t¸c ®éng tÝch cùc, tiªu cùc ®èi víi tÝnh c¹nh 
tranh cña doanh nghiÖp? (3) C¸c tiªu chÝ g× 
cÇn ®Æt ra cho chÝnh s¸ch ®Ó n©ng cao tÝnh 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp; nh÷ng chÝnh 
s¸ch, ch−¬ng tr×nh vμ c«ng cô nμo cña chÝnh 
phñ ®¸p øng ®−îc c¸c tiªu chÝ ®ã?  

ngμnh/doanh nghiÖp cã ®ãng gãp tÝch cùc cho 
nÒn kinh tÕ xÐt vÒ phóc lîi x· héi vμ do vËy, 
nh÷ng can thiÖp chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ lμ 
phï hîp hay kh«ng. D−íi gãc ®é doanh 
nghiÖp, c¸c chØ sè ®ã sÏ cho biÕt liÖu doanh 
nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vμ tån t¹i 
hay kh«ng trong m«i tr−êng gi¸ c¶ thÞ 
tr−êng ®· ®Þnh vμ c¶ trong c¸c bèi c¶nh cã sù 
thay ®æi chÝnh s¸ch. 

3.2.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch theo quan 
          ®iÓm tæng hîp 

Quan ®iÓm tæng hîp kÕt hîp c¸c quan 
®iÓm qu¶n trÞ chiÕn l−îc, t©n cæ ®iÓn vμ kinh 
tÕ häc  ®Ó ®o l−êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, 
®ång thêi chØ ra nh÷ng nh©n tè khuyÕn 
khÝch hay c¶n trë kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 
H×nh 1 lμ tËp hîp c¸c chØ sè vμ nh©n tè lμm 
c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
theo quan ®iÓm tæng hîp. Trong khung ®¸nh 
gi¸ nμy, c¸c chØ sè hμm chøa tÝnh c¹nh tranh 
lμ quan träng nhÊt. ViÖc ®¸nh gi¸ thμnh c«ng  

§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh theo 
quan ®iÓm nμy thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¶ nh÷ng 
ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vμ ®Þnh l−îng còng nh− 
quan s¸t tÜnh vμ ®éng. Tuy nhiªn, rÊt khã ®Ó 
¸p dông tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trªn trong mét 
nghiªn cøu do cÇn ph¶i cã nguån sè liÖu ®Çy 
®ñ còng nh− c¸c th«ng tin chÝnh x¸c t¹i tõng 
thêi ®iÓm.  

C¸c chØ sè ®o tÝnh c¹nh tranh 

    Lîi nhuËn ThÞ phÇn 

C¸c chØ sè (l−îng vμ chÊt) hμm chøa tÝnh c¹nh tranh 

Năng suất Công nghệ Sản phẩm Đầu vào & 
chi phí 

Mức độ 
tập trung 

Các điều 
kiện về cầu 

Độ 
liên kết 

- Lao động 
- Tổng hợp  
  của các  
  nhân tố 

- Chi phí cho 
  nghiên cứu 
  và phát triển 
- Cấp độ 
- Thay đổi 

- Chất lượng 
- Sự khác biệt 

- Giá cả đầu vào
  chủ yếu 
- Hệ số chi phí  
  các nguồn lực 

Bốn doanh 
nghiệp lớn 
nhất 

- Độ lớn thị  
  trường 
- Đa dạng 

- Vị thế người 
  cung ứng 
- Vị thế người 
   mua 

TÝnh c¹nh tranh chÞu t¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè 

Kiểm soát bởi doanh nghiệp Kiểm soát bởi chính phủ Kiểm soát được phần nào Không thể kiểm soát được 
- Chiến lược 
- Sản phẩm 
- Công nghệ 
- Đào tạo 
- R và D (nội bộ) 
- Chi phí 
- Liên kết 

- Môi trường kinh doanh
  (thuế, lãi suất, tỷ giá) 
- Chính sách R & D 
- Đào tạo & giáo dục 
- Liên kết 

- Giá đầu vào 
- Các điều kiện về cầu 
- Môi trường thương mại  
  quốc tế 
 

- Môi trường tự nhiên 

Nguồn: Theo Van Duren, Martin, và Westgren. 1991 

H×nh 1. Khung ®¸nh gi¸ tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 
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3.3. Thùc tiÔn nghiªn cøu vÒ kh¶ n¨ng 
       c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ë ViÖt 
       Nam vμ mét sè n−íc trªn thÕ giíi  

3.3.1. Mét sè nghiªn cøu ë trong n−íc  

Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lμ ch×a kho¸ cho 
sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña s¶n phÈm, cña 
doanh nghiÖp vμ tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy 
nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn. V× vËy, ®· 
cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu xung 
quanh vÊn ®Ò nμy.  

NguyÔn VÜnh Thanh (2005) víi nghiªn 
cøu “N©ng cao søc c¹nh tranh cña c¸c doanh 
nghiÖp th−¬ng m¹i ViÖt Nam trong héi nhËp 
kinh tÕ quèc tÕ” ®· ph¶n ¸nh thùc tr¹ng 
n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp 
ViÖt Nam th«ng qua 08 chØ tiªu lμ: vèn, ho¹t 
®éng nghiªn cøu thÞ tr−êng vμ lùa chän thÞ 
tr−êng môc tiªu, chiÕn l−îc kinh doanh, 
n¨ng lùc qu¶n lý vμ ®iÒu hμnh, chi phÝ 
nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, 
tr×nh ®é c«ng nghÖ vμ nh©n lùc. Theo kÕt 
qu¶ nghiªn cøu cña t¸c gi¶, vèn cña tõng 
doanh nghiÖp th−¬ng m¹i rÊt nhá (n¨m 
2003, vèn b×nh qu©n mçi doanh nghiÖp 
th−¬ng m¹i lμ 10,23 tû ®ång, trong ®ã sè 
doanh nghiÖp cã qui m« d−íi 0,5 tû ®ång 
chiÕm tíi 33,7%). Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ 
tr−êng còng kh«ng ®−îc c¸c doanh nghiÖp 
th−¬ng m¹i chó ý tiÕn hμnh th−êng xuyªn, 
chØ cã 16% sè doanh nghiÖp ®iÒu tra cho ho¹t 
®éng ®ã lμ quan träng vμ ®−îc tiÕn hμnh 
th−êng xuyªn. T×m hiÓu vÒ chiÕn l−îc kinh 
doanh, t¸c gi¶ tËp trung ph©n tÝch c¸c chiÕn 
l−îc vÒ s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi vμ xóc tiÕn. 
Nh÷ng chiÕn l−îc nμy cña c¸c doanh nghiÖp 
th−¬ng m¹i còng cßn nhiÒu bÊt cËp, ch−a 
thÝch øng víi thÞ tr−êng, bÞ ®éng vμ møc ®Çu 
t− cßn rÊt khiªm tèn. N¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu 
hμnh còng cßn nhiÒu h¹n chÕ: cã trªn 40% sè 
doanh nghiÖp ®iÒu tra cã tû lÖ chi phÝ qu¶n 
lý chiÕm tõ 11-40% gi¸ thμnh s¶n phÈm, cho 
thÊy bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp cßn 
cång kÒnh. C¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i chi 
cho nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi 
cßn ë møc ®é thÊp, cã tíi 52% mÉu ®iÒu tra 

chØ dμnh tõ 0-10% chi phÝ cho ho¹t ®éng nμy. 
Tõ ph©n tÝch thùc trang, t¸c gi¶ ®· kÕt luËn 
r»ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh 
nghiÖp th−¬ng mai ViÖt Nam cßn thÊp. Tõ 
®ã, t¸c gi¶ ®−a mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao 
n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp 
nh− t¨ng c−êng ho¹t ®éng marketing hçn 
hîp; gi¶m chi phÝ s¶n suÊt, h¹ gi¸ thμnh s¶n 
phÈm; x©y dùng vμ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu 
doanh nghiÖp; ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n 
lý, hoμn thiÖn kü n¨ng qu¶n lý hiÖn ®¹i cña 
®éi ngò l·nh ®¹o trong c¸c doanh nghiÖp; 
n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc; vμ 
hoμn thiÖn hÖ thèng th«ng tin, chñ ®éng ¸p 
dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö trong ®iÒu hμnh 
kinh doanh. 

 NguyÔn H÷u Th¾ng (2008) víi nghiªn 
cøu “N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c 
doanh nghiÖp ViÖt Nam trong xu thÕ héi 
nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay”. Cuèn s¸ch 
®−a ra mét bøc tranh vÒ thùc tr¹ng doanh 
nghiÖp vμ n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh 
nghiÖp ViÖt Nam. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho 
thÊy r»ng c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t 
®éng chñ yÕu trong c¸c ngμnh nghÒ truyÒn 
thèng, tû lÖ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong 
c¸c ngμnh, lÜnh vùc hiÖn ®¹i ch−a nhiÒu; thÞ 
phÇn vμ n¨ng lùc chiÕm lÜnh thÞ t−êng cña 
doanh nghiÖp ViÖt Nam tuy ®· ®−îc c¶i 
thiÖn nh−ng vÊn cßn h¹n chÕ. §Ò cËp tíi 
thùc tr¹ng c¸c yÕu t¸c ®éng ®Õn n¨ng lùc 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam, t¸c 
gi¶ cho r»ng ®ã lμ viÖc tæ chøc qu¶n lý doanh 
nghiÖp ViÖt Nam, bao gåm nhiÒu yÕu tè nh−: 
m« h×nh tæ chøc doanh nghiÖp, c¬ cÊu tæ 
chøc bé m¸y qu¶n lý, n¨ng lùc c¸n bé qu¶n 
lý doanh nghiÖp. §©y lμ mét trong nh÷ng 
nh©n tè hμng ®Çu t¸c ®éng ®Õn n¨ng lùc 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Ngoμi ra, cã 
mét sè nh©n tè n÷a t¸c ®éng ®Õn n¨ng lùc 
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 
nh− n¨ng lùc vèn, n¨ng lùc c«ng nghÖ, n¨ng 
lùc cña lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp. 
Thùc tr¹ng m«i tr−êng doanh nghiÖp ViÖt 
Nam còng ®−îc t¸c gi¶ quan t©m víi mét sè 
yÕu tè c¬ b¶n nh−: thÓ chÕ - chÝnh s¸ch, sù 
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qu¶n lý - ®iÒu hμnh cña Nhμ n−íc, thÞ 
tr−êng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. 
VÒ c¬ b¶n, m«i tr−êng kinh doanh ®èi víi c¸c 
doanh nghiÖp cßn nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i. 
§Ó c¸c doanh nghiÖp nμy ®øng v÷ng vμ c¹nh 
tranh ®−îc trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, bªn 
c¹nh sù v−¬n lªn cña c¸c doanh nghiÖp ®ßi 
hái ph¶i tiÕp tôc c¶i thiÖn m«i tr−êng kinh 
doanh. Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng, t¸c 
gi¶ cho r»ng cÇn chó träng vμo nh÷ng biÖn 
ph¸p sau ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh 
cña doanh nghiÖp: ®æi míi tæ chøc, n©ng cao 
n¨ng lùc qu¶n lý doanh nghiÖp; n©ng cao 
n¨ng lùc marketing cña doanh nghiÖp; sö 
dông cã hiÖu qu¶ vμ n©ng cao n¨ng lùc c«ng 
nghÖ; sö dông cã hiÖu qu¶ vμ n©ng cao chÊt 
l−îng nhËn thøc cña doanh nghiÖp; t¨ng 
c−êng liªn kÕt, hîp t¸c gi÷a c¸c doanh 
nghiÖp víi c¸c ®èi t¸c trong vμ ngoμi n−íc, ... 
MÆt kh¸c, c¸c cÊp chÝnh quyÒn vμ c¸c c¬ 
quan nhμ n−íc cÇn gióp ®ì, hç trî c¸c doanh 
nghiÖp trªn c¸c mÆt nh−: ph¸t triÓn kÕt cÊu 
h¹ tÇng; ®æi míi thÓ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp 
víi tr×nh ®é cña nÒn kinh tÕ, cña c¸c doanh 
nghiÖp ViÖt Nam vμ c¸c cam kÕt quèc tÕ; 
t¨ng c−êng hç trî doanh nghiÖp. 

 Ngoμi ra, nhiÒu nghiªn cøu cña c¸c tæ 
chøc vμ c¸ nh©n kh¸c nh− ViÖn Nghiªn cøu 
Kinh tÕ thμnh phè Hå ChÝ Minh (2007), Côc 
Th−¬ng m¹i (2007), Vò V¨n Phóc (2007), 
v.v... còng ®Ò cËp tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
cña doanh nghiÖp trong c¸c ngμnh s¶n xuÊt 
cô thÓ. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña hä 
®Òu cho r»ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c 
doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ vμ viÖc n©ng cao 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho doanh nghiÖp lμ 
®iÒu cÇn thiÕt. C¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt cña hä 
tËp trung vμo viÖc n©ng cao chÊt l−îng s¶n 
phÈm, tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ vμ n¨ng 
lùc tμi chÝnh; ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; x©y 
dùng chiÕn l−îc c¹nh tranh vμ hoμn thiÖn hÖ 
thèng ph©n phèi. 

3.3.2. Mét sè nghiªn cøu ë n−íc ngoμi 

Trong bμi viÕt “T¨ng c−êng kh¶ n¨ng 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp - C¸ch tiÕp cËn 

tù ®¸nh gi¸”, Khader ®· ®−a ra khung lý 
luËn vÒ m« h×nh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh ë cÊp doanh nghiÖp. Theo t¸c gi¶, kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh lμ kh¶ n¨ng ®Ó t¨ng thÞ 
phÇn, lîi nhuËn, t¨ng tr−ëng gi¸ trÞ gia t¨ng, 
vμ ®Ó duy tr× sù c¹nh tranh trong mét 
kho¶ng thêi gian dμi. Nã ®−îc m« t¶ qua mét 
c«ng thøc sau: 

Tài sản 
cạnh tranh × 

Tiến trình 
cạnh tranh = 

Khả năng 
cạnh tranh 

thế giới 

Cơ sở 
hạ tầng  Chất lượng  Thị phần 

Tài chính  Tốc độ  Lợi nhuận 

Công nghệ  
Đáp ứng 
nhu cầu  
khách hàng 

 Tăng trưởng 

Con người  Dịch vụ  Thời gian 
phản ứng 

     

ThÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh (bao 
gåm hiÖu qu¶ kinh tÕ, chÊt l−îng vμ sù tho¶ 
m·n kh¸ch hμng; hiÖu qu¶ x· héi, kÕt qu¶ 
tμi chÝnh vμ thÞ tr−êng) b¾t nguån tõ tμi 
s¶n c¹nh tranh - khi nh÷ng tμi s¶n nμy 
®−îc qu¶n lý hoÆc khai th¸c bëi viÖc triÓn 
khai c¸c tiÕn tr×nh c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. 
Bªn c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp cßn ho¹t 
®éng trong mét nÒn kinh tÕ hay x· héi cã 
tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸, 
luËt ph¸p. §iÒu nμy h×nh thμnh nªn m«i 
tr−êng bªn ngoμi doanh nghiÖp, ®ãng gãp 
vμo gi¸ trÞ, ®¹o ®øc, tiÕn tr×nh thùc hiÖn vμ 
g©y ¶nh h−ëng ®Õn doanh nghiÖp. Dùa trªn 
lý luËn ®ã, t¸c gi¶ tr×nh bμy m« h×nh ®¸nh 
gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh tæng hîp víi mét 
c¬ chÕ l−îng ho¸ thÝch hîp tu©n theo sù tù 
®¸nh gi¸ vμ néi quan cña c¸c chiÕn l−îc cã 
liªn quan.    

Tr−íc khi tiÕn hμnh so s¸nh c¸c yÕu tè 
thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh 
nghiÖp chÕ biÕn gç võa vμ nhá, Parhizkar vμ 
cs. (2009) ®· m« t¶ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
cña m×nh. C¸c yÕu tè thÓ hiÖn kh¶ n¨ng 
c¹nh tranh trong nghiªn cøu cña hä ®−îc 
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chia thμnh 3 nhãm: (1) c¸c yÕu tè qui m« vμ 
l−îng b¸n (s¶n l−îng s¶n xuÊt ra, gi¸ trÞ s¶n 
phÈm tiªu thô, qui m« lao ®éng), (2) c¸c yÕu 
tè marketing (møc t¨ng tr−ëng cña l−îng 
b¸n, thÞ tr−êng tiªu thô, chi phÝ marketing, 
...) vμ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (tû träng c¸c lo¹i 
s¶n phÈm, chÊt l−îng vμ sù phï hîp cña hÖ 
thèng ph©n lo¹i phÈm cÊp). So s¸nh kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh gi÷a c¸c h·ng xuÊt khÈu vμ 
h·ng chÕ biÕn gç xÎ theo 03 nhãm yÕu tè 
nμy, t¸c gi¶ cho biÕt r»ng c¸c h·ng xuÊt 
khÈu cã sè l−îng lao ®éng, s¶n l−îng vμ gi¸ 
trÞ gç xÎ tiªu thô lín h¬n so víi c¸c h·ng chÕ 
biÕn gç. Hä còng cö nhiÒu nh©n viªn b¸n 
hμng trùc tiÕp cho kh¸ch n−íc ngoμi h¬n, chi 
phÝ nhiÒu h¬n cho nghiªn cøu marketing vμ 
tham gia héi chî quèc tÕ. Trong lÜnh vùc s¶n 
xuÊt, c¸c h·ng xuÊt khÈu cã tû träng c¸c lo¹i 
gç såi tr¾ng, tÇn b× vμ d−¬ng vμng cao h¬n so 
víi c¸c h·ng chÕ biÕn gç. 

Bielik vμ Rajcaniova (2004) khi ph©n 
tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ s¶n 
xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp ë Slovakia, ®· 
sö dông hÖ sè chi phÝ nguån lùc (RCR) ®Ó so 
s¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¬n vÞ 
nμy. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña hä cho thÊy, c¸c 
doanh nghiÖp kinh doanh cã kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh lín h¬n so víi c¸c hîp t¸c x·; c¸c ®¬n 
vÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi ®iÒu kiÖn tù 
nhiªn vμ ®Êt ®ai tèt h¬n cã kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh cao h¬n; c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt nhËn ®−îc 
sù trî cÊp tõ chÝnh phñ cã kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh cao h¬n so víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng nhËn 
®−îc trî cÊp. Bªn c¹nh ®ã, c¸c t¸c gi¶ cßn 
l−îng ho¸ møc ®é ¶nh h−ëng cña mét sè yÕu 
tè ®Õn hÖ sè chi phÝ nguån lùc. C¸c yÕu tè 
®−îc t¸c gi¶ xem xÐt nh− l−îng hμng b¸n, 
chi phÝ hμng b¸n, s¶n l−îng, gi¸ trÞ s¶n 
phÈm vμ dÞch vô , møc thay ®æi cña hμng dù 
tr÷, chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ nguyªn vËt 
liÖu,  c¸c dÞch vô, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ 
tiÒn l−¬ng, khÊu hao, møc trî cÊp, vμ c¸c chi 
phÝ kh¸c. YÕu tè ¶nh h−ëng nhiÒu nhÊt ®Õn 
sù thay ®æi cña hÖ sè RCR gi÷a hai n¨m 
2000 vμ 1999 lμ chi phÝ s¶n xuÊt, cô thÓ lμ 

chi phÝ nguyªn vËt liÖu (sù t¨ng lªn cña chØ 
tiªu nμy lμm hÖ sè RCR t¨ng 32,74%). YÕu tè 
gãp phÇn lín nhÊt vμo sù gi¶m cña hÖ sè 
RCR lμ s¶n l−îng vμ gi¸ trÞ s¶n phÈm vμ 
dÞch vô (t−¬ng øng víi 21,83% vμ 20,29%). 

3.3.3. Kinh nghiÖm vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng 
          c¹nh tranh cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi  

Dùa theo b¸o c¸o cña ECA (2001), khi 
bμn vÒ m«i tr−êng chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó 
gióp c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá ph¸t triÓn, 
cã mét sù thõa nhËn chung r»ng hai nh©n tè 
c¬ b¶n cã thÓ gióp tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp lμ 
m«i tr−êng vÜ m« æn ®Þnh (kiÓm so¸t tèt l¹m 
ph¸t, møc th©m hôt ng©n s¸ch thÊp, tû gi¸ 
hèi ®o¸i cã tÝnh c¹nh tranh); vμ chÝnh s¸ch 
c«ng nghiÖp, th−¬ng m¹i g¾n víi thÞ tr−êng 
vμ h−íng ra n−íc ngoμi, gi¶m kiÓm so¸t nhËp 
khÈu vμ thuÕ quan. Tuy nhiªn, gi¶m rμo c¶n 
nhËp khÈu vμ thuÕ quan cÇn ®−îc tiÕn hμnh 
tõ tõ ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong n−íc cã ®ñ 
thêi gian ®iÒu chØnh víi nh÷ng th¸ch thøc 
míi, vμ chÝnh phñ cã ®ñ thêi gian ®Ó h×nh 
thμnh c¸c dÞch vô hç trî doanh nghiÖp, gióp 
hä c¹nh tranh víi hμng nhËp khÈu vμ th©m 
nhËp sang c¸c n−íc kh¸c.   

Nh÷ng khã kh¨n ®Æc biÖt trong m«i 
tr−êng chÝnh s¸ch cña c¸c doanh nghiÖp 
võa vμ nhá cã thÓ lμ s¶n phÈm cña nh÷ng 
chiÕn l−îc ngμnh trong qu¸ khø. Theo 
Späth (1992), c¸c chiÕn l−îc ®ã cã 4 ®Æc 
tr−ng ¶nh h−ëng tiªu cùc ®Õn c¸c doanh 
nghiÖp võa vμ nhá, vμ cÇn ®−îc thay ®æi. 
Thø nhÊt lμ sù thiªn vÞ trong chÝnh s¸ch 
khuyÕn khÝch. RÊt nhiÒu n−íc theo ®uæi 
chiÕn l−îc c«ng nghiÖp ho¸ dùa trªn c¸c 
doanh nghiÖp qui m« lín. Th«ng qua c¸c 
chÝnh s¸ch tÝn dông, khuyÕn khÝch ®Çu t−, 
qui ®Þnh th−¬ng m¹i, ph©n bæ h¹n ng¹ch, ... 
®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp qui 
m« lín h×nh thμnh vμ t¨ng tr−ëng, v« t×nh 
®· ph©n biÖt ®èi xö víi c¸c doanh nghiÖp 
võa vμ nhá. Khã kh¨n thø hai lμ vÇn ®Ò 

qu¶n lý tËp trung. ë nhiÒu n−íc ®ang ph¸t 
triÓn, chÝnh quyÒn trung −¬ng thÓ hiÖn møc 
®é tËp trung cao vÒ nguån lùc vμ ra quyÕt 
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®Þnh. C¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt bëi chÝnh quyÒn 
®Þa ph−¬ng ®Ó thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng cña 
doanh nghiÖp võa vμ nhá th−êng bÞ bãp 
nghÑt bëi tiÕn tr×nh ra quyÕt ®Þnh cña cÊp 
trªn vμ thiÕu nguån lùc ë cÊp ®Þa ph−¬ng. 
Khã kh¨n thø ba liªn quan ®Õn thñ tôc 
hμnh chÝnh vμ lÒ lèi lμm viÖc. §èi víi c¸c 
doanh nghiÖp võa vμ nhá, c¸c thñ tôc ®Ó 
phï hîp víi qui ®Þnh cña Nhμ n−íc nh»m 
®−îc h−ëng chÝnh s¸ch −u tiªn nh− thñ tôc 
®¨ng ký, thuÕ, tμi s¶n, ... lμ khã thùc hiÖn. 
§©y kh«ng ph¶i lμ khã kh¨n víi nh÷ng 
doanh nghiÖp qui m« lín v× hä cã c¸c nh©n 
viªn chuyªn phô tr¸ch vÒ lÜnh vùc nμy, cßn 
®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá lμ g¸nh 
nÆng. VÊn ®Ò thø t− ®−îc gäi lμ "lç hæng 
cña t¨ng tr−ëng thÓ chÕ". §Ó kh¾c phôc 
nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña chÝnh s¸ch −u 
®·i më réng ®èi víi ng−êi s¶n xuÊt nhá, mét 
sè n−íc ®· ®−a ra c¸c c«ng cô vμ qui ®Þnh 
khuyÕn khÝch ®Æc biÖt víi c¸c doanh nghiÖp 
võa vμ nhá. C¸c chÝnh s¸ch −u ®·i nμy cã 
thÓ sÏ h¹n chÕ sù më réng cña c¸c doanh 
nghiÖp nhá nh−ng còng cã thÓ l¹i lμm gia 
t¨ng chóng. Dùa trªn nh÷ng bμi häc trªn, 
®Ó n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c doanh nghiÖp 
võa vμ nhá, cÇn kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ 
cña m«i tr−êng chÝnh s¸ch nh− t¨ng c−êng 
tÝnh tù chñ cho c¸c doanh nghiÖp, c¶i thiÖn 
lÒ lèi lμm viÖc, ®¬n gi¶n thñ tôc hμnh chÝnh, 
dμnh nh÷ng −u ®·i nhÊt ®Þnh cho c¸c doanh 
nghiÖp võa vμ nhá. 

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tÇm quan 
träng cña c¬ së h¹ tÇng t¨ng lªn do thay ®æi 
vÒ b¶n chÊt cña c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng 
trong n−íc vμ thÕ giíi. Tèc ®é vμ giao hμng 
®óng thêi ®iÓm ®· trë thμnh mét th«ng sè 
quan träng trong c¹nh tranh míi. C¬ së h¹ 
tÇng tèt sÏ gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ chuyÓn dÞch 
hμng ho¸. V× vËy, c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng 
còng lμ mét ph−¬ng c¸ch gióp n©ng cao n¨ng 
lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. Theo 
tæng kÕt cña ECA (2001), ®Ó ®¶m b¶o ng©n 
quü cho ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng, c¸c n−íc cã thÓ 
nghiªn cøu huy ®éng tõ ba nguån bæ sung 

sau: (1) nhμ n−íc (cÇn dμnh mét tû lÖ phÇn 
tr¨m GDP nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu t− míi c¬ së h¹ 
tÇng vμ duy tr× chÊt l−îng c¸c c¬ së h¹ tÇng 
hiÖn cã), (2) KÕt hîp gi÷a nhμ n−íc vμ khu 
vùc t− nh©n ®Ó ph¸t triÓn c¸c dù ¸n c¬ së h¹ 
tÇng míi, (3) ViÖn trî n−íc ngoμi.    

Theo b¸o c¸o cña ECA (2001), bªn c¹nh 
biÖn ph¸p tμi chÝnh, nhiÒu quèc gia ph¸t triÓn 
thóc ®Èy kh¶ n¨ng c¹nh tranh vμ n¨ng lùc 
c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp võa vμ nhá 
th«ng qua c¸c dÞch vô phi tμi chÝnh. Nãi mét 
c¸ch kh¸i qu¸t, hä tËp trung vμo 2 lÜnh vùc: 
(1) C¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c¶i thiÖn n¨ng 
lùc s¶n xuÊt vμ n¨ng lùc ®æi míi nh− t− vÊn 
vÒ bè trÝ s¶n xuÊt, tiªu chuÈn chÊt l−îng; 
cung cÊp th«ng tin vÒ tiÕn bé c«ng nghÖ; kiÓm 
tra nguyªn vËt liÖu; ®μo t¹o c¸c chñ doanh 
nghiÖp vμ ng−êi lao ®éng, v.v...; (2) Nh÷ng 
dÞch vô liªn quan ®Õn ph¸t triÓn c¸c ho¹t 
®éng marketing trong doanh nghiÖp, ch¼ng 
h¹n nh− ®μo t¹o vÒ marketing, thu thËp 
th«ng tin, liªn kÕt kinh doanh. 

3.4. Khung ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh 
        tranh cña doanh nghiÖp   

Qua c¸c nghiªn cøu tr×nh bμy ë trªn, cã 
thÓ thÊy r»ng: do ®iÒu kiÖn nghiªn cøu kh¸c 
nhau nªn mçi t¸c gi¶ cã thÓ ®øng ë nh÷ng 
gãc ®é kh¸c nhau khi ph©n tÝch kh¶ n¨ng 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, nh−ng nh×n 
chung hä ®Òu ®Ò cËp tíi mét sè yÕu tè thÓ 
hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh 
nghiÖp nh− thùc lùc vÒ nh©n lùc, tμi chÝnh 
vμ c«ng nghÖ; hÖ thèng ph©n phèi; chÊt 
l−îng s¶n phÈm; lîi nhuËn, thÞ phÇn vμ 
hiÖu qu¶ kinh doanh... §ång thêi, cã mét 
quan ®iÓm chung n÷a lμ kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng 
cña c¸c yÕu tè m«i tr−êng. Tæng hîp tõ lý 
thuyÕt vμ thùc tiÔn ®ã, nghiªn cøu nμy x©y 
dùng mét mÉu vÝ dô vÒ khung ph©n tÝch 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp 
trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 
(H×nh 2). 

499 



Chu Thị Kim Loan, Nguyễn Hùng Anh, Trần Hữu Cường  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 - Kh¸ch hμng 
 - §èi thñ c¹nh tranh  
 - Nhμ cung cÊp 

 

M
«i

 t
r−

ên
g 

vi
 m

« 

  
 - Ph¸p lý 
 - Kinh tÕ 
 - X· héi 
 - Khoa häc c«ng nghÖ 

 

M
«i

 t
r−

ên
g 

vi
 m

« 
 

 
 - Møc ®é héi nhËp 
 - §èi thñ c¹nh tranh 
   quèc tÕ Y

Õu
 t

è 
qu

èc
 t

Õ 

 

 
 

 
Kh¶ n¨ng

c¹nh 
tranh 
cña 

doanh 
nghiÖp 
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 - ChÝnh s¸ch s¶n phÈm, gi¸ b¸n,
    ph©n phèi vμ xóc tiÕn 
 - Qu¶n lý nguån cung øng 
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 - HiÖu qu¶ kinh tÕ 
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 - §Êt ®ai 
 - Lao ®éng 
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 - C«ng nghÖ 
 - Tμi s¶n vμ nguån vèn 

H×nh 2. Khung ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 
trong bèi c¶nh héi nhËp 

Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh 
nghiÖp cã thÓ ®−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 (chñng lo¹i, nh·n hiÖu, chÊt 
l−îng, bao gãi), gi¸ b¸n, ph©n phèi s¶n phÈm 
vμ xóc tiÕn marketing; qu¶n lý nguån cung 
øng cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu thÓ hiÖn 
kÕt qu¶ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cÇn 
®−îc tËp trung ph©n tÝch lμ kÕt qu¶ vμ hiÖu 
qu¶ kinh tÕ (lîi nhuËn, thÞ phÇn, v.v.), sù tháa 
m·n cña kh¸ch hμng, vμ hiÖu qu¶ x· héi. §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.   

Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh 
nghiÖp chÞu ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè bªn 
ngoμi gåm: (1) m«i tr−êng vÜ m«, (2) m«i 
tr−êng vi m« vμ (3) yÕu tè quèc tÕ. M«i 
tr−êng thuËn lîi sÏ gióp doanh nghiÖp n©ng 
cao ®−îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng trong 
vμ ngoμi n−íc. Bªn c¹nh ®ã, trong bèi c¶nh 
hiÖn nay - khi ViÖt Nam ®· tham gia AFTA, 
gia nhËp WTO vμ mét sè ®Þnh chÕ quèc tÕ 
kh¸c th× xu h−íng héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi 
vμ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh quèc tÕ sÏ lμ hai 
yÕu tè quèc tÕ quan träng ¶nh h−ëng ®Õn 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp 
trong n−íc. Bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi, c¸c 
doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng h¹n 
chÕ th−¬ng m¹i kh¸c nhau nh− tiªu chuÈn 
kü thuËt, tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm, an 
toμn lao ®éng, bao b× ®ãng gãi, nguån gèc 
xuÊt xø cña s¶n phÈm, v.v. §ã lμ nh÷ng 
th¸ch thøc cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng 
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng 
quèc tÕ. Ngoμi ra, khi nh÷ng tho¶ thuËn, 
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®iÒu −íc th−¬ng m¹i ®−îc ký kÕt vμ thùc thi, 
c¸c doanh nghiÖp n−íc ngoμi cã ®iÒu kiÖn 
thuËn lîi h¬n ®Ó th©m nhËp thÞ tr−êng trong 
n−íc, sè l−îng ®èi thñ c¹nh tranh cña c¸c 
doanh nghiÖp trong n−íc sÏ t¨ng h¬n, møc 
®é c¹nh tranh tõ ®ã sÏ cao h¬n ngay c¶ trªn 
thÞ tr−êng néi ®Þa.  

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

cã thÓ hiÓu mét c¸ch kh¸i qu¸t lμ thùc lùc 
cña doanh nghiÖp, ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ 
tiªu vÒ nguån lùc, kÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶. Kh¶ 
n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lu«n hμm 
ý so s¸nh víi c¸c ®èi thñ cïng ho¹t ®éng trªn 
thÞ tr−êng. 

Khi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh cña doanh nghiÖp, chóng ta cã thÓ tiÕp 
cËn theo ba quan niÖm: qu¶n trÞ chiÕn l−îc, 
t©n cæ ®iÓn vμ tæng hîp. Mçi ph−¬ng ph¸p 
tiÕp cËn cã nh÷ng −u vμ nh−îc ®iÓm riªng, 
tuy nhiªn ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
theo quan ®iÓm tæng hîp ®−îc ®¸nh gi¸ cao 
h¬n. Nã thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¶ nh÷ng ph©n tÝch 
®Þnh tÝnh vμ ®Þnh l−îng còng nh− quan s¸t 
tÜnh vμ ®éng. 

Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña mét sè t¸c 
gi¶, nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 
cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ch−a cao. Mét trong 
nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng ®ã 
lμ do m«i tr−êng kinh doanh ®èi víi c¸c 
doanh nghiÖp cßn nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i. 
Kinh nghiÖm cña mét sè n−íc ®Ó n©ng cao 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lμ: 
t¹o m«i tr−êng vÜ m« æn ®Þnh; chÝnh s¸ch 
c«ng nghiÖp, th−¬ng m¹i g¾n víi thÞ tr−êng 
vμ h−íng ra n−íc ngoμi; c¶i thiÖn c¬ së h¹ 
tÇng; t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña doanh 
nghiÖp víi tÝn dông chÝnh thèng; ph¸t triÓn 
c¸c dÞch vô phi tμi chÝnh.  

Dùa trªn c¬ së lý luËn vμ thùc tiÔn, mét 
mÉu khung ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
cña doanh nghiÖp ®· ®−îc ®Ò xuÊt. Theo ®ã, 
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp 
sÏ ®−îc ph©n tÝch ë 3 gãc ®é: c¸c tμi s¶n c¹nh 

tranh, c¸c tiÕn tr×nh c¹nh tranh vμ c¸c kÕt 
qu¶ c¹nh tranh; trong ®ã, c¸c kÕt qu¶ c¹nh 
tranh lμ chØ tiªu trùc tiÕp, sau cïng ph¶n 
¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.    
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TÓM TẮT


Nghiên cứu này nhằm góp phần hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Sau khi trình bày khái niệm, bài viết thảo luận một số phương pháp phân tích đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn khái quát thực trạng khả năng cạnh tranh của một số doanh nghiệp ở Việt Nam và cách tiếp cận phân tích khả năng cạnh tranh ở cấp doanh nghiệp của một số học giả trong và ngoài nước. Cuối cùng, một mẫu khung phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp được đề xuất dựa trên việc vận dụng các cơ sở lý luận và thực tiễn đã trình bày ở trên.   


Từ khóa: Doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh, khung phân tích, phương pháp. 


SUMMARY


This paper discusses theoretical and practical issues on enterprises’ competitiveness. After presenting concepts, the paper discusses some methods used to analyze the enterprises’ competitiveness. In addition, the study also generalizes the competitive situation of some Vietnamese enterprises, and methods applied by few authors to analyze the enterprises competitiveness. Lastly, a sample of analytical framework for enterprises’ competitiveness is introduced. 
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1. §ÆT VÊN §Ò


ChÝnh s¸ch ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng ®· lµm cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn biÕn m¹nh mÏ. Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, khi mµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh, sù c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t th× sù ®øng v÷ng vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña mçi doanh nghiÖp trªn thÞ trêng lµ mét ®iÒu cùc kú khã kh¨n. BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Òu ph¶i chÞu t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan, trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh. Theo quy luËt nµy, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trªn thÞ trêng th× ph¶i kh«ng ngõng nç lùc ¸p dông khoa häc kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, qu¶n lý tèt chi phÝ nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, v.v... Cã nh vËy, doanh nghiÖp míi thu hót ®îc kh¸ch hµng, ®ång thêi chiÕn th¾ng ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Do ®ã, viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña b¶n th©n doanh nghiÖp vµ cña ®èi thñ ®Ó tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn vÞ thÕ c¹nh tranh ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu ®îc nhiÒu doanh nghiÖp vµ nhµ nghiªn cøu quan t©m. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay vÉn cha cã sù nhÊt trÝ cao gi÷a c¸c häc gi¶, c¸c nhµ chuyªn m«n vÒ kh¸i niÖm còng nh c¸ch ®o lêng, ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë cÊp doanh nghiÖp. Trªn thùc tiÔn nghiªn cøu, hä ®· sö dông c¸c chØ tiªu nµo ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp? Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nh thÕ nµo? Kinh nghiÖm n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp ë mét sè níc trªn thÕ giíi lµ g×? §ã lµ nh÷ng c©u hái sÏ ®îc lµm s¸ng tá phÇn nµo qua nghiªn cøu nµy. 


Môc tiªu c¬ b¶n cña bµi viÕt lµ gãp phÇn hÖ thèng hãa mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, lµm c¬ së cho c¸c nghiªn cøu trong lÜnh vùc nµy.


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


Nghiªn cøu nµy lµ nghiªn cøu tæng quan nªn c¸c th«ng tin ®îc tr×nh bµy trong bµi viÕt lµ nh÷ng d÷ liÖu thø cÊp, ®îc thu thËp tõ c¸c tµi liÖu ®· c«ng bè nh t¹p chÝ, s¸ch, b¸o, internet.


§Ó ph©n tÝch d÷ liÖu, nghiªn cøu chñ yÕu sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª m« t¶ nh÷ng ®Æc tÝnh cña hiÖn tîng nghiªn cøu th«ng qua c¸c s¬ ®å, ®å thÞ vµ b¶ng sè liÖu víi c¸c chØ tiªu nh sè t¬ng ®èi, sè tuyÖt ®èi, sè b×nh qu©n, v.v...


3.  KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O
     LUËN


3.1. Kh¸i niÖm vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh
       cña doanh nghiÖp


Thùc tÕ hiÖn nay, c¸c thuËt ng÷ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n¨ng lùc c¹nh tranh vµ tÝnh c¹nh tranh ®îc sö dông réng r·i nhng vÉn cha cã ®Þnh nghÜa cô thÓ cho tõng thuËt ng÷. Theo Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt, n¨ng lùc lµ kh¶ n¨ng ®Ó lµm mét viÖc g× ®ã, cßn kh¶ n¨ng lµ søc lùc lµm mét viÖc g× ®ã. Tuy nhiªn, trong tiÕng Anh, c¸c thuËt ng÷ trªn ®Òu ®îc dïng lµ “competitiveness”. 


Nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ kh¶ n¨ng cña mét doanh nghiÖp hoÆc mét ngµnh, thËm chÝ mét quèc gia kh«ng bÞ doanh nghiÖp kh¸c, ngµnh kh¸c hoÆc níc kh¸c ®¸nh b¹i vÒ kh¶ n¨ng kinh tÕ (Tõ ®iÓn ThuËt ng÷ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i). Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cã thÓ nh×n nhËn ë c¸c cÊp ®é kh¸c nhau: cÊp quèc gia, cÊp ngµnh, cÊp doanh nghiÖp vµ cÊp s¶n phÈm. Nghiªn cøu nµy ®Ò cËp tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cÊp doanh nghiÖp.


Theo Tæ chøc UNCTAD cña Liªn Hîp Quèc, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc gi÷ v÷ng hoÆc t¨ng thÞ phÇn cña m×nh mét c¸ch v÷ng ch¾c hay n¨ng lùc h¹ gi¸ thµnh, hoÆc cung cÊp s¶n phÈm bÒn, ®Ñp, rÎ cña doanh nghiÖp. T¬ng tù, theo NguyÔn H÷u Th¾ng (2008), n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng duy tr× vµ n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm, më réng m¹ng líi tiªu thô, thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh»m ®¹t lîi Ých kinh tÕ cao vµ bÒn v÷ng. Nghiªn cøu cña NguyÔn V¨n Thanh (2003) ®Ò cËp, n¨ng lùc c¹nh tranh lµ kh¶ n¨ng cña mét doanh nghiÖp tån t¹i trong kinh doanh vµ ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ mong muèn díi d¹ng lîi nhuËn, gi¸ c¶, lîi tøc hoÆc chÊt lîng s¶n phÈm còng nh n¨ng lùc cña nã ®Ó khai th¸c c¸c c¬ héi thÞ trêng hiÖn t¹i vµ lµm n¶y sinh c¸c thÞ trêng míi. Theo Van Duren vµ cs. (1991), kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét ngµnh/doanh nghiÖp lµ n¨ng lùc duy tr× ®îc lîi nhuËn vµ thÞ phÇn trªn c¸c thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Nh vËy, c¸c quan ®iÓm vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®Ò cËp trªn, ®Òu nhÊn m¹nh tíi thùc lùc cña doanh nghiÖp, thÓ hiÖn qua mét sè tiªu chÝ nh thÞ phÇn, gi¸ thµnh s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm, m¹ng líi tiªu thô, hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ lîi nhuËn. Thùc lùc cña doanh nghiÖp chñ yÕu ®îc t¹o thµnh tõ nh÷ng yÕu tè néi t¹i cña doanh nghiÖp, tuy nhiªn nã còng chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè m«i trêng xung quanh doanh nghiÖp. 


Theo Ph¹m Quang Trung (2007), kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ thuËt ng÷ ®îc dïng ®Ó nãi ®Õn c¸c ®Æc tÝnh cho phÐp mét h·ng c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ víi c¸c h·ng kh¸c nhê cã chi phÝ thÊp hoÆc sù vît tréi vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt trong so s¸nh quèc tÕ. Nh vËy, theo quan ®iÓm nµy, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lu«n hµm ý so s¸nh víi c¸c ®èi thñ cïng ho¹t ®éng trªn thÞ trêng. Muèn cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh thùc thô, thùc lùc cña doanh nghiÖp ph¶i t¹o nªn ®îc lîi thÕ so s¸nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 


Tõ nh÷ng th¶o luËn trªn, kh¸i niÖm vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®îc kh¸i qu¸t nh sau: Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ cña m×nh mét c¸ch l©u dµi vµ bÒn v÷ng trªn thÞ trêng c¹nh tranh b»ng c¸ch t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh hîp lý, c¸ch b¸n thuËn tiÖn vµ thu ®îc møc l·i mong muèn..


3.2. C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®¸nh gi¸
        kh¶ n¨ng c¹nh tranh


Thùc chÊt cña viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp lµ x¸c ®Þnh lîi thÕ vµ bÊt lîi cña doanh nghiÖp ë tõng thÞ trêng, nh÷ng c¬ héi, môc tiªu vµ kÕt qu¶ doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®îc (B×nh, 1997). Cho ®Õn nay, cã nhiÒu häc gi¶ ®a ra nh÷ng ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Díi ®©y lµ mét sè c¸ch ®¸nh gi¸ ®iÓn h×nh ®îc nghiªn cøu nµy ®Ò xuÊt.  

3.2.1. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch theo quan
           ®iÓm qu¶n trÞ chiÕn lîc


Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®îc quyÕt ®Þnh bëi kh¶ n¨ng néi t¹i cña doanh nghiÖp vµ c¸c yÕu tè cña m«i trêng kinh doanh t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng néi t¹i cña doanh nghiÖp ®îc ®¸nh gi¸ bëi c¸c chØ tiªu nh kh¶ n¨ng vÒ vèn vµ c«ng nghÖ, gi¸ thµnh vµ chÊt lîng s¶n phÈm, uy tÝn cña doanh nghiÖp, n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé, v.v... C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp kh¸ ®a d¹ng. Theo Porter (1980), mäi ngµnh (hay doanh nghiÖp) s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu chÞu t¸c ®éng cña 5 ¸p lùc c¹nh tranh c¬ b¶n lµ: §èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp, c¸c ®èi thñ tiÒm Èn vµ s¶n phÈm thay thÕ. 


T¬ng tù quan ®iÓm cña Porter, Keegan (1989) cho r»ng c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp gåm: møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i, sù ®e do¹ cña ®èi thñ míi, sù ®e do¹ cña s¶n phÈm thay thÕ, c¸c nh©n tè vÜ m« vµ c¸c nh©n tè vi m«. Trong ®ã, c¸c nh©n tè vÜ m« bao gåm hµng lo¹t c¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh nh chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, luËt ph¸p, .... Cßn c¸c nh©n tè vi m« nh së thÝch cña kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng ®µm ph¸n cña doanh nghiÖp víi nhµ cung cÊp vµ ngêi mua.


3.2.2. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch theo quan
           ®iÓm t©n cæ ®iÓn


Quan ®iÓm t©n cæ ®iÓn dùa trªn lý thuyÕt th¬ng m¹i truyÒn thèng xem xÐt lîi thÕ c¹nh tranh hay tÝnh c¹nh tranh ®èi víi mét s¶n phÈm cña doanh nghiÖp qua lîi thÕ so s¸nh vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ n¨ng suÊt so víi ®èi thñ níc ngoµi. C¸c chØ sè ®îc sö dông nh gi¸ thµnh s¶n phÈm so víi ®èi thñ, n¨ng suÊt, hoÆc chi phÝ nguån lùc trong níc. C¸c chØ sè nµy thêng ®îc xem xÐt cïng víi tû gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸c biÖn ph¸p b¶o hé. 


MÆc dï cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh (ch¼ng h¹n nh cha toµn diÖn, viÖc ®o lêng chi phÝ vµ n¨ng suÊt ph¶i dùa trªn nh÷ng gi¶ thiÕt kh«ng thËt phï hîp víi thùc tÕ), c¸c ph©n tÝch ®Þnh lîng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh ngµnh/doanh nghiÖp theo quan ®iÓm nµy vÉn ®îc sö dông rÊt réng r·i. Tríc hÕt, chi phÝ c¸c nh©n tè s¶n xuÊt vÉn cßn lµ mét ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña lîi thÕ c¹nh tranh, nhÊt lµ ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ l¹i trong qu¸ tr×nh héi nhËp th¬ng m¹i quèc tÕ. H¬n n÷a, c¸c chØ sè chi phÝ cßn cho phÐp x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng ngµnh/doanh nghiÖp cã ®ãng gãp tÝch cùc cho nÒn kinh tÕ xÐt vÒ phóc lîi x· héi vµ do vËy, nh÷ng can thiÖp chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ lµ phï hîp hay kh«ng. Díi gãc ®é doanh nghiÖp, c¸c chØ sè ®ã sÏ cho biÕt liÖu doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ tån t¹i hay kh«ng trong m«i trêng gi¸ c¶ thÞ trêng ®· ®Þnh vµ c¶ trong c¸c bèi c¶nh cã sù thay ®æi chÝnh s¸ch.


3.2.3. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch theo quan
          ®iÓm tæng hîp


Quan ®iÓm tæng hîp kÕt hîp c¸c quan ®iÓm qu¶n trÞ chiÕn lîc, t©n cæ ®iÓn vµ kinh tÕ häc  ®Ó ®o lêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®ång thêi chØ ra nh÷ng nh©n tè khuyÕn khÝch hay c¶n trë kh¶ n¨ng c¹nh tranh. H×nh 1 lµ tËp hîp c¸c chØ sè vµ nh©n tè lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh theo quan ®iÓm tæng hîp. Trong khung ®¸nh gi¸ nµy, c¸c chØ sè hµm chøa tÝnh c¹nh tranh lµ quan träng nhÊt. ViÖc ®¸nh gi¸ thµnh c«ng 

hay thÊt b¹i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo kh¶ n¨ng ph©n tÝch nh÷ng chØ sè nµy. XÐt tæng thÓ, c¸ch ph©n tÝch theo quan ®iÓm tæng hîp cho phÐp tr¶ lêi ba c©u hái c¬ b¶n khi nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp: (1) Doanh nghiÖp ®ã cã tÝnh c¹nh tranh nh thÕ nµo? (2) Nh÷ng nh©n tè nµo cã t¸c ®éng tÝch cùc, tiªu cùc ®èi víi tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp? (3) C¸c tiªu chÝ g× cÇn ®Æt ra cho chÝnh s¸ch ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp; nh÷ng chÝnh s¸ch, ch¬ng tr×nh vµ c«ng cô nµo cña chÝnh phñ ®¸p øng ®îc c¸c tiªu chÝ ®ã? 

§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh theo quan ®iÓm nµy thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¶ nh÷ng ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng còng nh quan s¸t tÜnh vµ ®éng. Tuy nhiªn, rÊt khã ®Ó ¸p dông tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trªn trong mét nghiªn cøu do cÇn ph¶i cã nguån sè liÖu ®Çy ®ñ còng nh c¸c th«ng tin chÝnh x¸c t¹i tõng thêi ®iÓm. 


C¸c chØ sè ®o tÝnh c¹nh tranh


   


C¸c chØ sè (lîng vµ chÊt) hµm chøa tÝnh c¹nh tranh


		Năng suất

		Công nghệ

		Sản phẩm

		Đầu vào &
chi phí

		Mức độ
tập trung

		Các điều kiện về cầu

		Độ
liên kết



		- Lao động


- Tổng hợp 
  của các 
  nhân tố

		- Chi phí cho
  nghiên cứu
  và phát triển


- Cấp độ


- Thay đổi

		- Chất lượng


- Sự khác biệt

		- Giá cả đầu vào
  chủ yếu


- Hệ số chi phí 
  các nguồn lực

		Bốn doanh nghiệp lớn nhất

		- Độ lớn thị 
  trường


- Đa dạng

		- Vị thế người 
  cung ứng


- Vị thế người
   mua





TÝnh c¹nh tranh chÞu t¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè


		Kiểm soát bởi doanh nghiệp

		Kiểm soát bởi chính phủ

		Kiểm soát được phần nào

		Không thể kiểm soát được



		- Chiến lược


- Sản phẩm


- Công nghệ


- Đào tạo


- R và D (nội bộ)


- Chi phí


- Liên kết

		- Môi trường kinh doanh
  (thuế, lãi suất, tỷ giá)


- Chính sách R & D


- Đào tạo & giáo dục


- Liên kết

		- Giá đầu vào


- Các điều kiện về cầu


- Môi trường thương mại 
  quốc tế




		- Môi trường tự nhiên





Nguồn: Theo Van Duren, Martin, và Westgren. 1991


H×nh 1. Khung ®¸nh gi¸ tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp


3.3. Thùc tiÔn nghiªn cøu vÒ kh¶ n¨ng
       c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ë ViÖt
       Nam vµ mét sè níc trªn thÕ giíi 


3.3.1. Mét sè nghiªn cøu ë trong níc 


Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ ch×a kho¸ cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña s¶n phÈm, cña doanh nghiÖp vµ tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¸t triÓn. V× vËy, ®· cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu xung quanh vÊn ®Ò nµy. 


NguyÔn VÜnh Thanh (2005) víi nghiªn cøu “N©ng cao søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ViÖt Nam trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ” ®· ph¶n ¸nh thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam th«ng qua 08 chØ tiªu lµ: vèn, ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng vµ lùa chän thÞ trêng môc tiªu, chiÕn lîc kinh doanh, n¨ng lùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, chi phÝ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ nh©n lùc. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña t¸c gi¶, vèn cña tõng doanh nghiÖp th¬ng m¹i rÊt nhá (n¨m 2003, vèn b×nh qu©n mçi doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ 10,23 tû ®ång, trong ®ã sè doanh nghiÖp cã qui m« díi 0,5 tû ®ång chiÕm tíi 33,7%). Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng còng kh«ng ®îc c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i chó ý tiÕn hµnh thêng xuyªn, chØ cã 16% sè doanh nghiÖp ®iÒu tra cho ho¹t ®éng ®ã lµ quan träng vµ ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn. T×m hiÓu vÒ chiÕn lîc kinh doanh, t¸c gi¶ tËp trung ph©n tÝch c¸c chiÕn lîc vÒ s¶n phÈm, gi¸, ph©n phèi vµ xóc tiÕn. Nh÷ng chiÕn lîc nµy cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i còng cßn nhiÒu bÊt cËp, cha thÝch øng víi thÞ trêng, bÞ ®éng vµ møc ®Çu t cßn rÊt khiªm tèn. N¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh còng cßn nhiÒu h¹n chÕ: cã trªn 40% sè doanh nghiÖp ®iÒu tra cã tû lÖ chi phÝ qu¶n lý chiÕm tõ 11-40% gi¸ thµnh s¶n phÈm, cho thÊy bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp cßn cång kÒnh. C¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i chi cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cßn ë møc ®é thÊp, cã tíi 52% mÉu ®iÒu tra chØ dµnh tõ 0-10% chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy. Tõ ph©n tÝch thùc trang, t¸c gi¶ ®· kÕt luËn r»ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng mai ViÖt Nam cßn thÊp. Tõ ®ã, t¸c gi¶ ®a mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nh t¨ng cêng ho¹t ®éng marketing hçn hîp; gi¶m chi phÝ s¶n suÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm; x©y dùng vµ ph¸t triÓn th¬ng hiÖu doanh nghiÖp; ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, hoµn thiÖn kü n¨ng qu¶n lý hiÖn ®¹i cña ®éi ngò l·nh ®¹o trong c¸c doanh nghiÖp; n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc; vµ hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin, chñ ®éng ¸p dông th¬ng m¹i ®iÖn tö trong ®iÒu hµnh kinh doanh.


 NguyÔn H÷u Th¾ng (2008) víi nghiªn cøu “N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay”. Cuèn s¸ch ®a ra mét bøc tranh vÒ thùc tr¹ng doanh nghiÖp vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy r»ng c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng chñ yÕu trong c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, tû lÖ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh, lÜnh vùc hiÖn ®¹i cha nhiÒu; thÞ phÇn vµ n¨ng lùc chiÕm lÜnh thÞ têng cña doanh nghiÖp ViÖt Nam tuy ®· ®îc c¶i thiÖn nhng vÊn cßn h¹n chÕ. §Ò cËp tíi thùc tr¹ng c¸c yÕu t¸c ®éng ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam, t¸c gi¶ cho r»ng ®ã lµ viÖc tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp ViÖt Nam, bao gåm nhiÒu yÕu tè nh: m« h×nh tæ chøc doanh nghiÖp, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, n¨ng lùc c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y lµ mét trong nh÷ng nh©n tè hµng ®Çu t¸c ®éng ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, cã mét sè nh©n tè n÷a t¸c ®éng ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh n¨ng lùc vèn, n¨ng lùc c«ng nghÖ, n¨ng lùc cña lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp. Thùc tr¹ng m«i trêng doanh nghiÖp ViÖt Nam còng ®îc t¸c gi¶ quan t©m víi mét sè yÕu tè c¬ b¶n nh: thÓ chÕ - chÝnh s¸ch, sù qu¶n lý - ®iÒu hµnh cña Nhµ níc, thÞ trêng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. VÒ c¬ b¶n, m«i trêng kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cßn nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i. §Ó c¸c doanh nghiÖp nµy ®øng v÷ng vµ c¹nh tranh ®îc trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, bªn c¹nh sù v¬n lªn cña c¸c doanh nghiÖp ®ßi hái ph¶i tiÕp tôc c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh. Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng, t¸c gi¶ cho r»ng cÇn chó träng vµo nh÷ng biÖn ph¸p sau ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp: ®æi míi tæ chøc, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý doanh nghiÖp; n©ng cao n¨ng lùc marketing cña doanh nghiÖp; sö dông cã hiÖu qu¶ vµ n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ; sö dông cã hiÖu qu¶ vµ n©ng cao chÊt lîng nhËn thøc cña doanh nghiÖp; t¨ng cêng liªn kÕt, hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc, ... MÆt kh¸c, c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c c¬ quan nhµ níc cÇn gióp ®ì, hç trî c¸c doanh nghiÖp trªn c¸c mÆt nh: ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng; ®æi míi thÓ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp víi tr×nh ®é cña nÒn kinh tÕ, cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c cam kÕt quèc tÕ; t¨ng cêng hç trî doanh nghiÖp.


 Ngoµi ra, nhiÒu nghiªn cøu cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c nh ViÖn Nghiªn cøu Kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh (2007), Côc Th¬ng m¹i (2007), Vò V¨n Phóc (2007), v.v... còng ®Ò cËp tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt cô thÓ. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña hä ®Òu cho r»ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ vµ viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho doanh nghiÖp lµ ®iÒu cÇn thiÕt. C¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt cña hä tËp trung vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ vµ n¨ng lùc tµi chÝnh; ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; x©y dùng chiÕn lîc c¹nh tranh vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph©n phèi.


3.3.2. Mét sè nghiªn cøu ë níc ngoµi


Trong bµi viÕt “T¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp - C¸ch tiÕp cËn tù ®¸nh gi¸”, Khader ®· ®a ra khung lý luËn vÒ m« h×nh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë cÊp doanh nghiÖp. Theo t¸c gi¶, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ kh¶ n¨ng ®Ó t¨ng thÞ phÇn, lîi nhuËn, t¨ng trëng gi¸ trÞ gia t¨ng, vµ ®Ó duy tr× sù c¹nh tranh trong mét kho¶ng thêi gian dµi. Nã ®îc m« t¶ qua mét c«ng thøc sau:
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ThÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh (bao gåm hiÖu qu¶ kinh tÕ, chÊt lîng vµ sù tho¶ m·n kh¸ch hµng; hiÖu qu¶ x· héi, kÕt qu¶ tµi chÝnh vµ thÞ trêng) b¾t nguån tõ tµi s¶n c¹nh tranh - khi nh÷ng tµi s¶n nµy ®îc qu¶n lý hoÆc khai th¸c bëi viÖc triÓn khai c¸c tiÕn tr×nh c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp cßn ho¹t ®éng trong mét nÒn kinh tÕ hay x· héi cã tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸, luËt ph¸p. §iÒu nµy h×nh thµnh nªn m«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp, ®ãng gãp vµo gi¸ trÞ, ®¹o ®øc, tiÕn tr×nh thùc hiÖn vµ g©y ¶nh hëng ®Õn doanh nghiÖp. Dùa trªn lý luËn ®ã, t¸c gi¶ tr×nh bµy m« h×nh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh tæng hîp víi mét c¬ chÕ lîng ho¸ thÝch hîp tu©n theo sù tù ®¸nh gi¸ vµ néi quan cña c¸c chiÕn lîc cã liªn quan.   


Tríc khi tiÕn hµnh so s¸nh c¸c yÕu tè thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn gç võa vµ nhá, Parhizkar vµ cs. (2009) ®· m« t¶ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña m×nh. C¸c yÕu tè thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong nghiªn cøu cña hä ®îc chia thµnh 3 nhãm: (1) c¸c yÕu tè qui m« vµ lîng b¸n (s¶n lîng s¶n xuÊt ra, gi¸ trÞ s¶n phÈm tiªu thô, qui m« lao ®éng), (2) c¸c yÕu tè marketing (møc t¨ng trëng cña lîng b¸n, thÞ trêng tiªu thô, chi phÝ marketing, ...) vµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (tû träng c¸c lo¹i s¶n phÈm, chÊt lîng vµ sù phï hîp cña hÖ thèng ph©n lo¹i phÈm cÊp). So s¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷a c¸c h·ng xuÊt khÈu vµ h·ng chÕ biÕn gç xÎ theo 03 nhãm yÕu tè nµy, t¸c gi¶ cho biÕt r»ng c¸c h·ng xuÊt khÈu cã sè lîng lao ®éng, s¶n lîng vµ gi¸ trÞ gç xÎ tiªu thô lín h¬n so víi c¸c h·ng chÕ biÕn gç. Hä còng cö nhiÒu nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp cho kh¸ch níc ngoµi h¬n, chi phÝ nhiÒu h¬n cho nghiªn cøu marketing vµ tham gia héi chî quèc tÕ. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, c¸c h·ng xuÊt khÈu cã tû träng c¸c lo¹i gç såi tr¾ng, tÇn b× vµ d¬ng vµng cao h¬n so víi c¸c h·ng chÕ biÕn gç.


Bielik vµ Rajcaniova (2004) khi ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh n«ng nghiÖp ë Slovakia, ®· sö dông hÖ sè chi phÝ nguån lùc (RCR) ®Ó so s¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¬n vÞ nµy. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña hä cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh lín h¬n so víi c¸c hîp t¸c x·; c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ ®Êt ®ai tèt h¬n cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n; c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt nhËn ®îc sù trî cÊp tõ chÝnh phñ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n so víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng nhËn ®îc trî cÊp. Bªn c¹nh ®ã, c¸c t¸c gi¶ cßn lîng ho¸ møc ®é ¶nh hëng cña mét sè yÕu tè ®Õn hÖ sè chi phÝ nguån lùc. C¸c yÕu tè ®îc t¸c gi¶ xem xÐt nh lîng hµng b¸n, chi phÝ hµng b¸n, s¶n lîng, gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ dÞch vô , møc thay ®æi cña hµng dù tr÷, chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ nguyªn vËt liÖu,  c¸c dÞch vô, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ tiÒn l¬ng, khÊu hao, møc trî cÊp, vµ c¸c chi phÝ kh¸c. YÕu tè ¶nh hëng nhiÒu nhÊt ®Õn sù thay ®æi cña hÖ sè RCR gi÷a hai n¨m 2000 vµ 1999 lµ chi phÝ s¶n xuÊt, cô thÓ lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu (sù t¨ng lªn cña chØ tiªu nµy lµm hÖ sè RCR t¨ng 32,74%). YÕu tè gãp phÇn lín nhÊt vµo sù gi¶m cña hÖ sè RCR lµ s¶n lîng vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ dÞch vô (t¬ng øng víi 21,83% vµ 20,29%).

3.3.3. Kinh nghiÖm vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng
          c¹nh tranh cña c¸c níc trªn thÕ giíi 


Dùa theo b¸o c¸o cña ECA (2001), khi bµn vÒ m«i trêng chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¸t triÓn, cã mét sù thõa nhËn chung r»ng hai nh©n tè c¬ b¶n cã thÓ gióp tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp lµ m«i trêng vÜ m« æn ®Þnh (kiÓm so¸t tèt l¹m ph¸t, møc th©m hôt ng©n s¸ch thÊp, tû gi¸ hèi ®o¸i cã tÝnh c¹nh tranh); vµ chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i g¾n víi thÞ trêng vµ híng ra níc ngoµi, gi¶m kiÓm so¸t nhËp khÈu vµ thuÕ quan. Tuy nhiªn, gi¶m rµo c¶n nhËp khÈu vµ thuÕ quan cÇn ®îc tiÕn hµnh tõ tõ ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong níc cã ®ñ thêi gian ®iÒu chØnh víi nh÷ng th¸ch thøc míi, vµ chÝnh phñ cã ®ñ thêi gian ®Ó h×nh thµnh c¸c dÞch vô hç trî doanh nghiÖp, gióp hä c¹nh tranh víi hµng nhËp khÈu vµ th©m nhËp sang c¸c níc kh¸c.  


Nh÷ng khã kh¨n ®Æc biÖt trong m«i trêng chÝnh s¸ch cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã thÓ lµ s¶n phÈm cña nh÷ng chiÕn lîc ngµnh trong qu¸ khø. Theo Späth (1992), c¸c chiÕn lîc ®ã cã 4 ®Æc trng ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, vµ cÇn ®îc thay ®æi. Thø nhÊt lµ sù thiªn vÞ trong chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch. RÊt nhiÒu níc theo ®uæi chiÕn lîc c«ng nghiÖp ho¸ dùa trªn c¸c doanh nghiÖp qui m« lín. Th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông, khuyÕn khÝch ®Çu t, qui ®Þnh th¬ng m¹i, ph©n bæ h¹n ng¹ch, ... ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp qui m« lín h×nh thµnh vµ t¨ng trëng, v« t×nh ®· ph©n biÖt ®èi xö víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Khã kh¨n thø hai lµ vÇn ®Ò qu¶n lý tËp trung. ë nhiÒu níc ®ang ph¸t triÓn, chÝnh quyÒn trung ¬ng thÓ hiÖn møc ®é tËp trung cao vÒ nguån lùc vµ ra quyÕt ®Þnh. C¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt bëi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Ó thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp võa vµ nhá thêng bÞ bãp nghÑt bëi tiÕn tr×nh ra quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn vµ thiÕu nguån lùc ë cÊp ®Þa ph¬ng. Khã kh¨n thø ba liªn quan ®Õn thñ tôc hµnh chÝnh vµ lÒ lèi lµm viÖc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸c thñ tôc ®Ó phï hîp víi qui ®Þnh cña Nhµ níc nh»m ®îc hëng chÝnh s¸ch u tiªn nh thñ tôc ®¨ng ký, thuÕ, tµi s¶n, ... lµ khã thùc hiÖn. §©y kh«ng ph¶i lµ khã kh¨n víi nh÷ng doanh nghiÖp qui m« lín v× hä cã c¸c nh©n viªn chuyªn phô tr¸ch vÒ lÜnh vùc nµy, cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ g¸nh nÆng. VÊn ®Ò thø t ®îc gäi lµ "lç hæng cña t¨ng trëng thÓ chÕ". §Ó kh¾c phôc nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña chÝnh s¸ch u ®·i më réng ®èi víi ngêi s¶n xuÊt nhá, mét sè níc ®· ®a ra c¸c c«ng cô vµ qui ®Þnh khuyÕn khÝch ®Æc biÖt víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. C¸c chÝnh s¸ch u ®·i nµy cã thÓ sÏ h¹n chÕ sù më réng cña c¸c doanh nghiÖp nhá nhng còng cã thÓ l¹i lµm gia t¨ng chóng. Dùa trªn nh÷ng bµi häc trªn, ®Ó n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, cÇn kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña m«i trêng chÝnh s¸ch nh t¨ng cêng tÝnh tù chñ cho c¸c doanh nghiÖp, c¶i thiÖn lÒ lèi lµm viÖc, ®¬n gi¶n thñ tôc hµnh chÝnh, dµnh nh÷ng u ®·i nhÊt ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.


Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tÇm quan träng cña c¬ së h¹ tÇng t¨ng lªn do thay ®æi vÒ b¶n chÊt cña c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi. Tèc ®é vµ giao hµng ®óng thêi ®iÓm ®· trë thµnh mét th«ng sè quan träng trong c¹nh tranh míi. C¬ së h¹ tÇng tèt sÏ gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ chuyÓn dÞch hµng ho¸. V× vËy, c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng còng lµ mét ph¬ng c¸ch gióp n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. Theo tæng kÕt cña ECA (2001), ®Ó ®¶m b¶o ng©n quü cho ®Çu t c¬ së h¹ tÇng, c¸c níc cã thÓ nghiªn cøu huy ®éng tõ ba nguån bæ sung sau: (1) nhµ níc (cÇn dµnh mét tû lÖ phÇn tr¨m GDP nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu t míi c¬ së h¹ tÇng vµ duy tr× chÊt lîng c¸c c¬ së h¹ tÇng hiÖn cã), (2) KÕt hîp gi÷a nhµ níc vµ khu vùc t nh©n ®Ó ph¸t triÓn c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng míi, (3) ViÖn trî níc ngoµi.   


Theo b¸o c¸o cña ECA (2001), bªn c¹nh biÖn ph¸p tµi chÝnh, nhiÒu quèc gia ph¸t triÓn thóc ®Èy kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th«ng qua c¸c dÞch vô phi tµi chÝnh. Nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t, hä tËp trung vµo 2 lÜnh vùc: (1) C¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c¶i thiÖn n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ n¨ng lùc ®æi míi nh t vÊn vÒ bè trÝ s¶n xuÊt, tiªu chuÈn chÊt lîng; cung cÊp th«ng tin vÒ tiÕn bé c«ng nghÖ; kiÓm tra nguyªn vËt liÖu; ®µo t¹o c¸c chñ doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng, v.v...; (2) Nh÷ng dÞch vô liªn quan ®Õn ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng marketing trong doanh nghiÖp, ch¼ng h¹n nh ®µo t¹o vÒ marketing, thu thËp th«ng tin, liªn kÕt kinh doanh.

3.4. Khung ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh
        tranh cña doanh nghiÖp  


Qua c¸c nghiªn cøu tr×nh bµy ë trªn, cã thÓ thÊy r»ng: do ®iÒu kiÖn nghiªn cøu kh¸c nhau nªn mçi t¸c gi¶ cã thÓ ®øng ë nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau khi ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, nhng nh×n chung hä ®Òu ®Ò cËp tíi mét sè yÕu tè thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nh thùc lùc vÒ nh©n lùc, tµi chÝnh vµ c«ng nghÖ; hÖ thèng ph©n phèi; chÊt lîng s¶n phÈm; lîi nhuËn, thÞ phÇn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh... §ång thêi, cã mét quan ®iÓm chung n÷a lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè m«i trêng. Tæng hîp tõ lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ®ã, nghiªn cøu nµy x©y dùng mét mÉu vÝ dô vÒ khung ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ (H×nh 2).




H×nh 2. Khung ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp
trong bèi c¶nh héi nhËp

Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®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 (chñng lo¹i, nh·n hiÖu, chÊt lîng, bao gãi), gi¸ b¸n, ph©n phèi s¶n phÈm vµ xóc tiÕn marketing; qu¶n lý nguån cung øng cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu thÓ hiÖn kÕt qu¶ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cÇn ®îc tËp trung ph©n tÝch lµ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ (lîi nhuËn, thÞ phÇn, v.v.), sù tháa m·n cña kh¸ch hµng, vµ hiÖu qu¶ x· héi. §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.  


Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp chÞu ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi gåm: (1) m«i trêng vÜ m«, (2) m«i trêng vi m« vµ (3) yÕu tè quèc tÕ. M«i trêng thuËn lîi sÏ gióp doanh nghiÖp n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Bªn c¹nh ®ã, trong bèi c¶nh hiÖn nay - khi ViÖt Nam ®· tham gia AFTA, gia nhËp WTO vµ mét sè ®Þnh chÕ quèc tÕ kh¸c th× xu híng héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh quèc tÕ sÏ lµ hai yÕu tè quèc tÕ quan träng ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong níc. Bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng h¹n chÕ th¬ng m¹i kh¸c nhau nh tiªu chuÈn kü thuËt, tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm, an toµn lao ®éng, bao b× ®ãng gãi, nguån gèc xuÊt xø cña s¶n phÈm, v.v. §ã lµ nh÷ng th¸ch thøc cã thÓ ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng quèc tÕ. Ngoµi ra, khi nh÷ng tho¶ thuËn, ®iÒu íc th¬ng m¹i ®îc ký kÕt vµ thùc thi, c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n ®Ó th©m nhËp thÞ trêng trong níc, sè lîng ®èi thñ c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong níc sÏ t¨ng h¬n, møc ®é c¹nh tranh tõ ®ã sÏ cao h¬n ngay c¶ trªn thÞ trêng néi ®Þa. 


4. KÕT LUËN  


Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cã thÓ hiÓu mét c¸ch kh¸i qu¸t lµ thùc lùc cña doanh nghiÖp, ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu vÒ nguån lùc, kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lu«n hµm ý so s¸nh víi c¸c ®èi thñ cïng ho¹t ®éng trªn thÞ trêng.


Khi ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, chóng ta cã thÓ tiÕp cËn theo ba quan niÖm: qu¶n trÞ chiÕn lîc, t©n cæ ®iÓn vµ tæng hîp. Mçi ph¬ng ph¸p tiÕp cËn cã nh÷ng u vµ nhîc ®iÓm riªng, tuy nhiªn ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh theo quan ®iÓm tæng hîp ®îc ®¸nh gi¸ cao h¬n. Nã thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¶ nh÷ng ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng còng nh quan s¸t tÜnh vµ ®éng.


Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña mét sè t¸c gi¶, nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cha cao. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc tr¹ng ®ã lµ do m«i trêng kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cßn nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i. Kinh nghiÖm cña mét sè níc ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ: t¹o m«i trêng vÜ m« æn ®Þnh; chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i g¾n víi thÞ trêng vµ híng ra níc ngoµi; c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng; t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña doanh nghiÖp víi tÝn dông chÝnh thèng; ph¸t triÓn c¸c dÞch vô phi tµi chÝnh. 

Dùa trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn, mét mÉu khung ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®· ®îc ®Ò xuÊt. Theo ®ã, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp sÏ ®îc ph©n tÝch ë 3 gãc ®é: c¸c tµi s¶n c¹nh tranh, c¸c tiÕn tr×nh c¹nh tranh vµ c¸c kÕt qu¶ c¹nh tranh; trong ®ã, c¸c kÕt qu¶ c¹nh tranh lµ chØ tiªu trùc tiÕp, sau cïng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.   
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