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NHÌN LẠI SỰPHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2008- 2013 

 
TS Nguyễn Văn Thuật 

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội Quốc gia 

Th.s Trần Việt Hùng 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

Sự vận động của quy luật kinh tế thị trường nói chung ngày càng làm cho khu vực 

hoặcthành phầnkinh tế ngoài nhà nước, chủ yếu là loại hìnhdoanh nghiệp ngoài nhà 

nướccó vị thế và vai trò chủ đạo1 ở các nền kinh tế phát triển, trong đócó sự đóng góp 

quan trọng củadoanh nhiệp tư nhân. Ở Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân đã được định vị 

từ năm 1990 và kể từ đó, các doanh nghiệp tư nhân trở thành một loại hình, một khu 

vựcdoanh nghiệpngày càng đông đảo, có vị thế và vai trò cũng ngày càng quan trọng 

trong nền kinh tế nước ta.Vì vậy, để loại hình doanh nghiệp này “cất cánh”, đóng góp 

nhiều hơn nữa cho nền kinh tế thì việc phân tích, đánh giá lại sự phát triển của doanh 

nghiệp tư nhân, qua đólàm rõ một số “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của nó có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng đối với chínhsự phát triển bền vững của 

doanh nghiệp tư nhân2nói riêng, với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường ở nước ta nói chung. 

Từ khóa: Sự phát triển, doanh nghiệp tư nhân, thể chế, nút thắt 

1. Sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân 

Tiến trình đổi mới kinh tế của nước tađã được tiến hành từ năm 1986 theo ba 

hướng chính: (1) chuyển đổi từ chính sách hạn chế tư nhân sang nền kinh tế hàng hóa với 

                                                 
1Hiện nay, vị thế và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế có ý nghĩa và được xác định theo tiêu chí nào vẫn là vấn đề chưa có câu 
trả lời thích đáng và chưa có sự đồng thuận ở nước ta. Ở các nền kinh tế phát triển, vị thể và vai trò chủ đạo được hiểu theo 
một số tiêu chí, trong đó có 02 tiêu chí quan trọng là khi khu vực  hay thành phần kinh tếnày có đóng góp vào tăng trưởng 
kinh tế quốc dân và tạo nhiều việc làm công ăn lương nhiều hơn khu vực, thành phần kinh tế khác trong suốt một thời gian 
nhất định. 
2 Trong nghiên cứu này, doanh nghiệp tư nhân được hiểu là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm 
bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá 
nhân và là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực 
hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể  thuê người khác làm giám 
đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh   
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nhiều loại hình sở hữu nhằm phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, 

trong đó kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển; (2) từ cơ chế nhà nước trực tiếp 

điều khiển các hoạt động của nền kinh tế bằng kế hoạch, pháp lệnh gắn liền với chế độ 

bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô, bảo đảm quyền 

tự chủ kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp, từng thành phần kinh tế; (3) từ cơ cấu 

kinh tế khép kín, mang nặng tính tự cung tự cấp tách biệt với kinh tế khu vực, kinh tế 

quốc tế chuyển sang phát triển nền kinh tế mở và hội nhập toàn cầu. 

Năm 1990, luật doanh nghiệp tư nhân và luật công ty ra đời đã là đòn bẩy khởi đầu 

cho các loại hình doanh nghiệp phát triển.Với chủ trương không ngừng hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường hiện đại, cùng với việc coi trọng các loại hình doanh nhiệpthì luật 

doanh nghiệp tư nhân, luật công ty được thay thế bằng luật doanh nghiệp năm 2000 đã 

tạo nhiều điều kiện thuậnlợi cho doanh nghiệp nói chung phát triển. Tác động đầu tiên 

của luật doanh nhiệp chính là giảm nhiều thủ tục gây phiền nhiễu cho việc thành lập và 

các hoạt động sản xuất, kinh doanhcủa doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp tiếp tục được 

hoàn thiện theo hướng áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp vào một sân chơi 

chung theo hướng bình đẳng, giảm tải sự can thiệp chủ quancủa nhà nước vào quy luật 

kinh tế thị trường nhằm thúc đẩy tự do phát triển kinh tế mà pháp luật không cấm,.. 

Nhìn lại tình hình kinh tế của nước ta giai đoạn 2008-2013 cho thấy, đây là thời kỳ 

nền kinh tế của nước ta đã phải đối mặt với không ít khó khăn bởinhững biến độngcủa 

kinh tế toàn cầu, cũng như những yếu kém nảy sinh từ chính nội tại của nền kinh tế 

nhưng thực tiễn phát triển của doanh nghiệp tư nhân lại có một sốbước tiếnrất đáng khích 

lệ3. Có thể nêu ra một số khía cạnh sau đây: 

1.1. Số doanh nghiệp 

                                                 
3 Báo cáo năm 2011 “Vươn tới tầm cao mới- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tư nhân trong 
thập niên tới”của tổ công tác và thi hành luật doanh nghiệp và đầu tư đã chỉ ra rằng “sự phát triển mạnh mẽ của các doanh 
nghiệp tư nhân đã góp phần hình thành một khu vực kinh tế tư nhân  năng  động,  tạo  thế chân  kiềng  vững  chắc  giúp  cho  
nền  kinh  tế có  thể đứng  vững trong những giai đoạn khó khăn do tác động của quá trình hội nhập kinh tế thế giới hoặc do 
tác động từcác cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu”.  
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Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng4 sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân đã và 

đang góp phần hình thành một khu vực kinh tế tư nhân năng động,  tạo thế chân kiềng 

vững chắc giúp cho nền  kinh tế phát triển và hội nhập kinh tế thế giới.  

Biểu 1. Số doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm5 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Tại thời điểm 31/12/2013, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (Không kể doanh 

nhiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có khoảng 335.560 doanh nghiệp hoạt động, chiếm hơn 

96% tổng số doanh nghiệp của cả nước.Trong đó, số doanh nghiệp tư nhân chiếm 14,5% 

khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Xét về “sức khỏe” của nền kinh tế nước ta giai 

đoạn 2008-2013 cho thấy, kinh tế của nước ta nói chung đã phải đối mặt với không ít khó 

khăn, trong đó có ảnh hưởng tiêu cực lan rộng từ cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 

2008 và khủng hoảng nợ công của khu vực đồng tiền chung Châu Âu có nguồn gốc từ Hy 

Lạp năm 2010 đã làm cho tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của nước ta thấp. Tuy 

nhiên, số doanh nghiệp tư nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng 

năm của nước ta lại đều cao hơn so với cùng thời điểm năm 2008, tính bình quân giai 

đoạn này mỗi năm tăng thêm hơn 400 doanh nghiệp (Xem biểu 1 trên). Điều này chính tỏ 

rằng, dù nền kinh tế đã phải đương đầu với không ít khó khăn thì doanh nhiệp tư nhân 

vẫn biểu hiện như một nhân tố góp phần hiệu quả đẩy lùi những khó khăn chung của nền 

kinh tế nước nhà. Cụ thể là giai đoạn 2008-2013, số doanh nghiệp tư nhân hàng năm ở 

                                                 
4 Xem thêm bài “Doanh nghiệp ngoài nhà nước - cứu cánh của nền kinh tế” và “Hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
tư nhân phát triển” của GS.TSKH Nguyễn Mại đăng trên Tạp chí tài chính tháng 1 năm 2014 
5 Số liệu năm 2013 trong nghiên cứu này là số liệu ước tính 

46530

47840 48007

48913

48159
48736

2008 2009 2010 2011 2012 2013



 

vào 2 xu hướng: Xu hướng tăng dần

hướng giảm rồi lại tăng (2011-2013).

1.2. Vốn sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp tư nhân ho

tiềm năng phát triển không nhỏ trong nền kinh tế.  

doanh bình quân của doanh nghiệp t

so vơi năm 2008 (xem biểu 2 dưới đây

kiếm lợi nhuận nhiều hơn nữa c

Biểu 2. Vốn sản xuất kinh doanh b

 Tuy nhiên, việc đầu tư v

trên đã cho thấy có sự giảm mạnh ở năm 2011 so với 2010.

của hiện tượng này là dokhó khăn của doan

cao. 

 1.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Cũng giống như các loại hình doanh 

ngoài nhà nước, mục tiêu của doanh nghiệp tư nhân là hướng tới hiệu quả kinh tế trên cơ 

sở khai thác và sử dụng một cách triệt để mọi nguồn lực sẵn có. Chính v

sản xuất kinh doanh của doanh ngh

hạn nói riêng có tác động mạnh mẽ tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

4

Xu hướng tăng dần, năm sau cao hơn năm trước (2008

2013). 

ốn sản xuất kinh doanh 

ư nhân hoạt động khá đa dạng về quy mô và ngành ngh

ỏ trong nền kinh tế.  Tính hết năm 2013, 

ủa doanh nghiệp tư nhân là khoảng 356 nghìn tỷ đồng

dưới đây). Đây là minh chứng cho thấy vi

của doanh nghiệp tư nhân ngày càng được chú trọng.

ốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm (Nghìn t

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nh

ự giảm mạnh ở năm 2011 so với 2010.Một trong những n

của hiện tượng này là dokhó khăn của doanh nghiệp trong tiếp cận vay 

ệu quả sản xuất kinh doanh  

Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác thuộc khu vực doanh nghiệp

ục tiêu của doanh nghiệp tư nhân là hướng tới hiệu quả kinh tế trên cơ 

ử dụng một cách triệt để mọi nguồn lực sẵn có. Chính v

ản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, tài sản cố định và đầu tư tài chính dài 

hạn nói riêng có tác động mạnh mẽ tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2008-2011) và xu 

ngành nghề, khơi dậy 

 vốn sản xuất kinh 

ỷ đồng, cao hơn hai lần 

việc đầu tư để tìm 

ợc chú trọng. 

ìn tỷ đồng) 

 

ản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như biểu 

Một trong những nguyên nhân 

vay vốn và do lãi suất 

khác thuộc khu vực doanh nghiệp 

ục tiêu của doanh nghiệp tư nhân là hướng tới hiệu quả kinh tế trên cơ 

ử dụng một cách triệt để mọi nguồn lực sẵn có. Chính vì thế, nguồn vốn 

tài sản cố định và đầu tư tài chính dài 

hạn nói riêng có tác động mạnh mẽ tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi việc 



 

khai thác sử dụng các tiềm lực về vốn sẽ đem lại hiệu quả thực sự cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. V

thường xuyên bắt buộc của bất cứ doanh nghiệp n

giá đúng hiệu quả sử dụng vốn sẽ thấy đ

chung và việc sử dụng vốn nói ri

Doanh nghiệp tư nhânlà m

so với các loại hình doanh nghi

2013 của các doanh nghiệp tư nhân ch

doanh nghiệp cả nước; tuy thế đ

cố định của khu vực kinh tế nh

cả nước, nhưng chỉ đóng góp 32,57% trong t

cố định và đầu tư tài chính dài h

2,84 đồng GDP, đến năm 2013 đ

của khu vực kinh tế nhà nước năm 2008 làm ra đư

giảm mạnh xuống  còn 0,462 đồng

Biểu 3. Giá trị tài sản cố định v

nhân tại thời điểm 

                                                 
6Sự cần thiết của việc sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả trong các doanh nghiệp th

5

ử dụng các tiềm lực về vốn sẽ đem lại hiệu quả thực sự cho hoạt động sản xuất 

ủa doanh nghiệp. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn l

ắt buộc của bất cứ doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị tr

ệu quả sử dụng vốn sẽ thấy được chất lượng của việc sản xuất kinh doanh nói 

ử dụng vốn nói riêng6. 

là một loại hình doanh nghiệp nhìn chung 

ình doanh nghiệp khác. Cụ thể là:  Xét về giá trị tài s

ư nhân chỉ bằng 1,6% giá trị tài sản cố định của tổng số các 

ớc; tuy thế đã đóng góp 10,93% trong tổng GDP; trong khi đó, t

ực kinh tế nhà nước chiếm 41% tổng tài sản cố định doanh nghiệp của 

p 32,57% trong tổng GDP. Theo tính toán, m

ư tài chính dài hạn của doanh nghiệp tư nhân năm 2008 làm ra đư

ồng GDP, đến năm 2013 đã tăng lên 4,50 đồng; trong khi đó 1 đồng t

năm 2008 làm ra được 4,05 đồng GDP và đ

ồng. 

ản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp t

tại thời điểm 31/12 hàng năm(Nghìn tỷ đồng) 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

ự cần thiết của việc sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả trong các doanh nghiệp thương mại tại: http://voer.edu.vn/

ử dụng các tiềm lực về vốn sẽ đem lại hiệu quả thực sự cho hoạt động sản xuất 

ệc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là nhu cầu 

ền kinh tế thị trường. Đánh 

ợng của việc sản xuất kinh doanh nói 

 có phần vượt trội 

ài sản cố định  năm 

ố định của tổng số các 

ổng GDP; trong khi đó, tài sản 

ản cố định doanh nghiệp của 

, một đồng tài sản 

ư nhân năm 2008 làm ra được hơn 

ồng; trong khi đó 1 đồng tài sản cố định 

à đến năm 2013 đã 

ạn của các doanh nghiệp tư 

 

 

http://voer.edu.vn/ 
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Tính ra, cứ 165 triệu đồng tài sản cố định của doanh nghiệp tư nhân thu hút được 1 

lao động và  cứ 1 đồng tài sản cố định làm ra được 5,5 đồng doanh thu thuần.  

1.4. Đóng gópvào tăng trưởng kinh tế 

Cùng với các loại hình doanh nghiệp khác trong cùng khu vực doanh nhiệp ngoài 

nhà nước, sựphát triển của doanh nghiệp tư nhân cho thấy loại hình doanh nhiệp này 

đang chiếm một vị trí và có vai trò quan trọng thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế của 

đất nước.Trước hết, có thể thấy các khu vực doanh nghiệp nói chung và khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nước nói riêng, trong đó có doanh nghiệp tư nhân là trụ cột chủ yếu tạo 

ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Cụ thể là GDP năm 2013 của nước ta theo giá hiện 

hành cao gấp 2,2 lần  so với năm 2008, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước gấp 

2,18 lần, khu vực doanh nghiệp FDI gấp 2,56 lần và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà 

nước gấp 2,5  lần,  riêng doanh nghiệp tư nhân gấp 2,53 lần. 

Bảng 1: Cơ cấu đóng góp vào GDP của các khu vực doanh nghiệp 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng số 100 100 100 100 100 100 

Doanh nghiệp  Nhà nước 35,5 35,1 33,46 32,68 32,57 32,20 

Doanh nghiệp ngoài NN 46,0 46,5 48,85 49,27 49,38 48,25 

Trong đó: DN tư nhân 10,01 10,2 10,76 10,91 11,13 10,93 

Doanhnghiệp FDI 18,5 18,4 17,69 18,05 18,09 19,55 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Bảng 1 trên cho thấy, đóng góp hàng năm vào GDP của các doanh nghiệp tư nhân 

luôn trên 10%. Tuy nhiên, so sánh đóng góp vào GDP giữa nghiệp tư nhân với doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dựa trên nhân lực hàng năm thì cho thấy doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng số nhân lực hàng năm cao hơn nhiều lần số nhân lực 

của doanh nghiệp tư nhân thì chỉ đóng góp nhiều hơn gần 2 lần so với đóng góp của 

doanh nghiệp tư nhân (Xem biểu 4 dưới đây) 
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Biểu 4. Lao động tại thời điểm 31/12 hàng năm trong doanh nghiệp tư nhân và 

doanh nghiệp FDI (Nghìn người) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

2. Nút thắt đôí với doanh nghiệp tư nhân trong quá trình phát triển 

Mặc dù có tiến bộ về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh ở một số mặt. Tuy nhiên, so với yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế đến năm 

2020 và hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế, thì sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân 

đang bộc lộ nhiều yếu kém và những yếu kém này đang là“nút thắt” đối với sự phát triển 

của doanh nghiệp tư nhân7. Nguyên nhân tạo ra những nút thắt bắt nguồn từ nhiều yêu tố 

khách quan và chủ quan, trong đó có phần khiếm khuyết ở tầm vĩ mô do cơ chế chính 

sách "cởi trói" thiếu đồng bộ, ban hành chưa kịp thời, điều hành thiếu nhất quán, nên 

chưa khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát huy tiềm năng của mình. Mặt khác, bản 

thân doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa năng động sáng tạo, tự mình vươn lên tổ chức sản 

xuất, kinh doanh để  làm giàu cho mình và cho xã hội. Dưới đây là một số nút thắt cơ bản 

cản trở sự phát triển của nghiệp tư nhân: 

2.1. Nút thắtngoại vi8 

                                                 
7 Xem thêm bài “ Khó khăn của doanh nghiệp: Vấn đề và giải pháp” của TS Nguyễn Đình Cung 
8 Là nút thắt bên ngoài tác động tiêu cực, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân 

566 571 631 556 543 575

1829 1920
2156

2550
2720 2785

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp FDI
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Nút thắt này bắt nguồn từ yếu tố hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, cũng như 

tình trạng một số cơ quan nhà nướchiểu sai luật gây kho khăn cho doanh nghiệp tư nhân. 

Chẳng hạn, cái này có thể được luật khuyến khích, nhưng theo quy định khác lại ngăn 

cản,... khiến doanh nghiệp rơi vào trạng thái mơ hồ về hành lang pháp lý, vừa làm vừa lo 

và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn thiếu tính thực tế, khiến không đi vào cuộc 

sống. Cụ thể là: 

- Tiếp cận vốn khó khăn 

Động lực chính của tăng trưởng kinh tế ở nước ta hiện nay bao gồm ba khu vực 

doanh nhiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài nhà 

nước, trong đó có doanh nghiệptư nhân. Trong khi  khu vựcdoanh nghiệp quốcdoanh và 

doanh nghiệp FDI được hưởngnhững chính sách ưu đãivề vốn, thuế và đấttừ phía nhà 

nước thì loại hình doanh nghiệp tư nhân dường như đứng ngoài những ưu đãi này. Chính 

vì vậy, các doanh nghiệp tư nhân cũng vay vốn từ hệ thống ngân hàng thấp hơn so với 

các doanh nghiệp nhà nước.Có một số nguyên nhân giải thích tỷ lệ vay vốn thấp của các 

doanh nghiệp tư nhân, trong đó có các nguyên nhân chủ yếu là do lãi suất cao, thủ tục 

rườm rà, và giá trị tài sản thế chấp bị định giá quá thấp. 

- Khó khănvề hạ tầng sản xuất, kinh doanh 

Theo kết quả điều tra năm 2012 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

có tới 89% doanh nghiệp nhà nước có địa điểm kinh doanh ổn định, trong khi 51% doanh 

nghiệp tư nhân phải sử dụng nhà của mình làm nơi sản xuất, kinh doanh, chỉ có 2% 

doanh nghiệp tư nhân tiếp cận được các khu - cụm công nghiệp. Điều này có nghĩa là các 

doanh nghiệptư nhân vẫn phải hoạt động một cách tự phát, quản lý theo kiểu gia đình, 

manh mún và tự phải gồng mình chống chọi với những khó khăn về cảcơ sở hạ tầng sản 

xuất, kinh doanh… 

2.2. Nút thắt nội vi9 

                                                 
9 Là nút thắt nội tại, nút thắt bên trong từ chính phía doanh nghiệp tư nhân 
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(1) Sự phát triển còn mang nặng tính tự phát, chưa có quy hoạch định hướng rõ 

ràng 

Trong số 48159 doanh nghiệp tư nhân hoạt động ở thời điểm 31/12/2012, chủ yếu 

tập trung trong các ngành có vốn đầu tư thấp, đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhanh, có lãi suất cao và độ rủi ro ít. Đối với những ngành đòi hỏi có hàm lượng công 

nghệ cao, đầu tư vốn lớn, dài hạn, sản phẩm cạnh tranh quyết liệt trên thị trường như: chế 

biến nông sản xuất khẩu, sản xuất hoá chất, sản xuất nguyên liệu thay thế nhập khẩu, sản 

xuất thiết bị máy móc, kỹ thuật điện, điện tử, thiết bị chính xác... thì ít được chú ý đầu tư 

hoặc đầu tư có mức độ, quy mô nhỏ.  

 (2) Số doanh nghiệp nhiều, nhưng quy mô nhỏ, phân tán  công nghệ còn lạc hậu  

Tại thời điểm 31/12/2012, bình quân 1 doanh nghiệp  tư nhân chỉ có 11,2 lao động 

và 6,17 tỷ đồng tiền vốn, (năm 2008 bình quân có 12,1 người/DN và  3,2 tỷ đồng 

vốn/DN). Như vậy, dù quy mô vốn bình quân một doanh nghiệp tư nhân đã có tăng lên, 

nhung xu hướng quy mô nhỏ vẫn là chủ yếu. Trong tổng số 48159 doanh nghiệp tư nhân 

ở năm 2012 thì10: 

 - Số doanh nghiệp dưới 5 lao động chiếm 39%. 

- Từ 5 đến dưới 10 lao động chiếm 32,5%. 

- Từ 10 đến dưới 50 lao động chiếm 24,8%. 

- Từ 50 đến dưới 200 lao động chiếm 3%. 

- Từ 200 đến dưới 300 lao động chiếm 2,3%. 

- Từ trên 300 lo động trở lên chiếm 1,6%. 

Có thể thấy, do quy mô nhỏ bé, thiếu nhân lực có trình độ quản lý tốt và nguồn lao 

động có tay nghề cao, đồng thời bị hạn chế về vốn và công nghệ, ... nên năng suất và hiệu 

quả sử dụng các nguồn lực của các doanh nghiệp tư nhân còn thấp, các chi phí sản xuất 

vẫn còn lớn. Hậu quả là sản phẩm sản xuất ra còn đơn điệu, chất lượng thấp, giá thành 

cao, kém sức cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác, doanh nghiệp thiếu sự quan tâm tiến 
                                                 
10 Xem thêm Niên giám thống kê năm 2013, NXB Thống kê, Tổng cục Thống kê 
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hành tìm tòi, nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng và 

chưa phát triển được mạng lưới tiếp thị, phân phối sản phẩm rộng khắp trên thị trường.   

 (3) Khả năng maketing và tiếp cận thông tin còn kém 

Khả năng maketing và tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp tư nhân còn kém, 

thiếu tính chủ động trong điều hành sản xuất kinh doanh, thiếu tính định hướng tương lai 

cho doanh nghiệp phát triển có chất lượng và hiệu quả. 

Một mặt, các doanh nghiệp tư nhân thường ít quan tâm và coi trọng khai thác 

nguồn thông tin thị trường đầu vào, đầu ra trong chu trình sản xuất, kinh doanh như: 

thông tin về máy móc, thiết bị, giây chuyền công nghệ, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, 

công nghiệp và dịch vụ phụ trợ, nhu cầu, khả năng tiêu thụ sản phẩm, thị hiếu của người 

tiêu dùng trên từng thị trường nội địa và thị trường ngoài nước... 

Mặt khác, các doanh nghiệp tư nhân vẫn ít chú trọng, tìm hiểu và khai thác nguồn 

thông tin phục vụ cho công tác quản lý, phát triển doanh nghiệp của mình như:  cơ chế 

chính sách, văn bản pháp quy của Đảng và nhà nước; phạm vi và cơ chế  hỗ trợ của nhà 

nước đối với doanh nghiệp; những biến động, thay đổi tình hình kinh tế - xã hội trong và 

ngoài nước tác động tiêu cực, tích cực đến các hoạt động của nền kinh tế và các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Những vấn đề nêu trên đã hạn chế rất lớn, giảm khả năng tạo ra bước đột phá trong 

sản xuất, kinh doanh của cácdoanh nghiệp tư nhân… 

3. Kết luận 

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những nguồn lực đầy tiềm năng. Nguồn lực 

này cần được khai thác hơn nữa và cần được tạo điều kiện bình đẳngbằng những chính 

sách cụ thể, những góc nhìn không phân biệt để có một sân chơi bình đẳng hơn với các 

loại hình doanh nghiệp khác trong khuôn khổ cùng một “luật chơi” để chiếm giữ vị trí 

xứng đáng hơn nữatrong nền kinh tế quốc dân. Thực tế quá trình phát triển của loại hình 

doanh nghiệp tư nhân từ khi được “cởi trói” bằng luật doanh nghiệp (năm 2000 và sửa 

đổi, bổ sung năm2005) đã chứng tỏ rằng thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam rất năng 
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động trong việc tìm kiếm cơ hội, phát huy tính sáng tạo, hình thành các cơ sở sản xuất 

kinh doanh để làm giàu cho mình và cho đất nước.  

Những thành công của các doanh nghiệp tư nhân thời gian qua như đã nêu trên đã 

minh chứng điều đó. Nhưng nếu như không tiếp tục cải cách cơ chế và có chính sách 

minh bạch để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nút thắt trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tư nhânthì thật là thiếu sót và là khiếm khuyết trong 

quản lý và khai thác tiềm năng phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Vai trò nhà nước làm 

"bệ đỡ" cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân phát triển luôn luôn là một 

"nhu cầu sống còn" đối với hoạt động của doanh nghiệp và sự phồn vinh của đất nước… 
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