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Trở thành doanh nhân đang là ước muốn của 67,2% người trưởng thành ở Việt Nam. 

Doanh nhân đang ngày càng nhận được sự tôn trọng của xã hội. Lần đầu trong lịch sử Việt 

Nam hai từ “Doanh nhân” đã xuất hiện trong Hiến pháp năm 2013. Hiện nay, sự nghiệp phát 

triển doanh nhân ở Việt Nam đang được thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 09/NQ-

TƯ về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính những nhận thức tích cực này sẽ 

góp phần giúp thúc đẩy việc khởi sự kinh doanh và giúp các doanh nhân Việt Nam có điều 

kiện để phát triển tốt hơn.

Tìm hiểu về các cơ hội kinh doanh, khả năng nắm bắt các cơ hội này để khởi sự kinh doanh 

tại các quốc gia chính là mục đích của nghiên cứu Chỉ số khởi sự kinh doanh toàn cầu (Global 

Entrepreneurship Monitor – GEM). Được bắt đầu từ năm 1999, năm 2014 nghiên cứu GEM đã 

thu hút được 73 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, chiếm 72,4% dân số thế giới và 90% GDP 

của thế giới. Điều này giúp cho GEM trở thành nghiên cứu có quy mô lớn nhất về khởi sự kinh 

doanh trên thế giới. Báo cáo GEM toàn cầu năm 2014 đã cho thấy những tín hiệu tích cực về 

khởi nghiệp tại các quốc gia nhờ sự phục hồi kinh tế.

Năm 2014 là năm thứ hai liên tiếp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đại 

diện cho Việt Nam tham gia nghiên cứu GEM. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ cuộc khảo sát 

người trưởng thành và khảo sát chuyên gia ở Việt Nam, VCCI đã xây dựng báo cáo Chỉ số Khởi 

nghiệp Việt Nam 2014 - GEM Việt Nam 2014. Báo cáo đã cho thấy bức tranh về đặc điểm và 

điều kiện phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Với việc tham gia vào mạng lưới nghiên cứu GEM 

toàn cầu, báo cáo đã giúp so sánh thực trạng phát triển kinh doanh ở Việt Nam với các nước 

trên thế giới, nhất là các nước cùng trình độ phát triển và các nước trong khu vực ASEAN. 

VCCI chân thành cảm ơn sự trợ giúp của Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế Canada, 

Công ty Coca-Cola Việt Nam và Công ty Suntory PepsiCo trong việc triển khai nghiên cứu 

GEM tại Việt Nam. Với những khuyến nghị chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh 

doanh, chúng tôi tin tưởng rằng, Báo cáo Chỉ số Khởi nghiệp Việt Nam 2014 sẽ là một công cụ 

hữu ích cho sự phát triển kinh doanh và nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

TS. VŨ TIẾN LỘC

CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM





Để đánh giá thực trạng khởi nghiệp và phát triển kinh doanh tại các quốc gia nhằm cung cấp 

những thông tin cập nhật và chính xác về hoạt động kinh doanh trên toàn cầu cho số lượng lớn 

các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các doanh nhân và những người quan tâm 

trên toàn thế giới, nghiên cứu Chỉ số Khởi nghiệp toàn cầu (Global Entrepreneurship Monitor), 

được biết đến với tên GEM, đã bắt đầu từ năm 1999. Sau 16 năm triển khai, GEM đã thu hút được 

khoảng 100 quốc gia tham dự và trở thành nghiên cứu có quy mô lớn nhất về kinh doanh trên 

toàn cầu. Báo cáo GEM 2014 đã thu hút được được 206 nghìn người tham gia, đại diện cho 73 

quốc gia, chiếm 72,4% dân số thế giới và 90% GDP của thế giới. Năm 2014 là năm thứ hai liên 

tiếp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho Việt Nam tham gia nghiên cứu 

GEM.

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ 2 nghìn người trưởng thành và 36 chuyên gia ở Việt Nam, 

báo cáo Chỉ số Khởi nghiệp Việt Nam 2014 - GEM Việt Nam 2014 - đã cho thấy bức tranh về đặc 

điểm phát triển kinh doanh ở Việt Nam theo từng giai đoạn trong chu kỳ phát triển, từ những 

doanh nhân tiềm năng, đến lúc khởi sự, trải qua giai đoạn đầu, cho đến khi phát triển ổn định 

và cuối cùng là chấm dứt hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Báo cáo còn giúp đưa ra một khung 

phân tích điều kiện phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Những so sánh với các quốc gia khác, 

nhất là các quốc gia cùng trình độ phát triển với Việt Nam đã cho thấy tình hình kinh doanh 

ở Việt Nam năm 2014 đã khả quan hơn so với năm 2013, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập ảnh 

hưởng tới quá trình khởi sự và phát triển kinh doanh.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng cám ơn Trung tâm nghiên cứu phát 

triển quốc tế Canada (International Development Research Centre - IDRC) là nhà tài trợ chính 

cho nghiên cứu GEM tại Việt Nam, cám ơn sự đồng tài trợ của Công ty Coca-Cola Việt Nam và 

Công ty Suntory PepsiCo. VCCI cũng cám ơn sự hỗ trợ của Hiệp hội các nhà nghiên cứu doanh 

nhân toàn cầu (Global Entrepreneurship Research Association - GERA) và trường Đại học Tun 

Abdul Razak về phương pháp nghiên cứu và khảo sát thực hiện GEM ở Việt Nam. VCCI cám ơn 

các cá nhân đã tích cực hỗ trợ VCCI thực hiện nghiên cứu GEM: ông Edgard Rodriguez, ông 

Roland Xavier và cám ơn các cá nhân đã tham gia trả lời các cuộc khảo sát phục vụ cho nghiên 

cứu GEM 2014 ở Việt Nam.

Báo cáo Chỉ số Khởi nghiệp Việt Nam 2014 do Viện Phát triển doanh nghiệp (Enterprise 

Development Foundation - EDF) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

chủ trì và tổ chức nghiên cứu. Do tính phức tạp của nghiên cứu nên khó tránh khỏi có những 

thiếu sót nhất định. Viện Phát triển doanh nghiệp rất mong nhận được sự quan tâm góp ý 

của bạn đọc.

VIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
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Dựa trên kết quả khảo sát 2000 người trưởng thành và 36 chuyên gia, Báo cáo Chỉ số Khởi 

nghiệp Việt Nam 2014 (GEM Việt Nam 2014) đã cung cấp một bức tranh bao quát về đặc điểm 

kinh doanh ở Việt Nam theo từng giai đoạn trong chu kỳ phát triển, từ những doanh nhân tiềm 

năng, đến lúc khởi sự, trải qua giai đoạn đầu, cho đến khi phát triển ổn định và cuối cùng là 

chấm dứt hoạt động kinh doanh. Báo cáo đã tập trung nghiên cứu giai đoạn đầu của chu kỳ 

kinh doanh, tính từ lúc khởi nghiệp cho đến khi hoạt động kinh doanh được 3,5 năm. Ngoài ra, 

Báo cáo còn giúp đưa ra một khung phân tích điều kiện phát triển kinh doanh ở Việt Nam để 

thấy được những thuận lợi và rào cản khi khởi sự kinh doanh. Các phân tích này đều được so 

sánh với với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có cùng trình độ phát triển với Việt Nam, 

phát triển dựa trên nguồn lực, và các nước nằm trong khu vực ASEAN. 

Một số phát hiện chính từ Báo cáo GEM Việt Nam 2014 gồm: 

Nhận thức về cơ hội và năng lực kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 đã tăng so với năm 

2013 nhưng vẫn ở mức thấp. Chỉ có 39,4% người trưởng thành ở Việt Nam nhận thức có 

cơ hội để khởi sự kinh doanh và  58,2% người trưởng thành nhận thức là có năng lực 

kinh doanh (năm 2013 lần lượt là 36,4% và 48,7%). Trung bình ở các nước phát triển dựa 

trên nguồn lực, tỷ lệ này lần lượt là 54,6% và 64,7%.

Tỷ lệ người trưởng thành ở Việt Nam lo sợ thất bại trong kinh doanh đã giảm nhưng vẫn 

còn ở mức cao : từ 56,7% năm 2013 xuống còn 50,1% năm 2014, so với mức 31,4% ở các 

nước phát triển dựa trên nguồn lực. 

Có 18,2% người trưởng thành ở Việt Nam có ý định khởi sự kinh doanh trong vòng 3 năm 

tới, thấp hơn mức trung bình 40,2% ở các nước phát triển dựa trên nguồn lực.

Cũng giống như trên thế giới, ở Việt Nam, những doanh nhân thành công ngày càng 

được xã hội coi trọng (75,9%) và trở thành doanh nhân là nghề nghiệp đáng mơ ước của 

67,2% người trưởng thành.

Tỷ lệ khởi sự kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 thấp, chỉ đạt 2%, giảm so với mức 4% 

của năm 2013 và thấp hơn nhiều so với mức bình quân 12,4% ở các nước phát triển dựa 

trên nguồn lực.

Cũng giống như các quốc gia khác, người Việt Nam khởi sự kinh doanh chủ yếu để tận 

dụng cơ hội (70,3%) hơn là vì không có sự lựa chọn công việc nào tốt hơn (29,7%). Tuy 

nhiên, người Việt Nam tận dụng cơ hội chủ yếu là để tăng thu nhập (41,5%) chứ không 

phải để trở nên độc lập hơn (11,8%). 

Thanh niên (từ 18-34 tuổi) nhận thấy có khả năng kinh doanh kém hơn người trung niên 

(35-64 tuổi) vì thế tỷ lệ thanh niên lo sợ thất bại cao hơn (55% so với 45,3%), tuy nhiên họ 

lại là đối tượng có ý định khởi sự kinh doanh cao (24,2% so với 10,7%). Tỷ lệ thanh niên 

khởi sự kinh doanh cũng cao hơn so với người trung niên (2,8% so với 1,2%). Tỷ lệ thanh 

niên tham gia vào kinh doanh để tận dụng cơ hội cao hơn so với trung niên (58,6% so 

với 46,2%). 

Các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam chủ yếu hướng đến phục vụ người tiêu dùng 

(89%). Tỷ lệ các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế biến và phục vụ doanh nghiệp 

thấp hơn nhiều so với các nước phát triển ở giai đoạn II (5,5% và 5,1% so với 23,5% và 

11,7%)



Tỷ lệ người trưởng thành từ bỏ hoạt động kinh doanh của mình trong năm 2014 là 3,6% 

thấp hơn mức 4,3% của năm 2013, trong đó có 1,6% hoạt động kinh doanh đã phải 

chấm dứt và 2% hoạt động kinh doanh được vẫn tiếp tục hoạt động. Các tỷ lệ này của 

Việt Nam đều thấp hơn nhiều so với mức bình quân của các nước ở cùng trình độ phát 

triển. Ba lý do chính được người Việt Nam nêu ra khi từ bỏ kinh doanh là: lý do cá nhân, 

gặp vấn đề về tài chính và gặp sự cố.

Triển vọng tăng trưởng việc làm đối với các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu thấp

hơn mức trung bình ở các nước cùng trình độ phát triển. Các hoạt động kinh doanh ở 

Việt Nam có định hướng đổi mới và định hướng quốc tế thấp.

Trong số 12 chỉ số về điều kiện kinh doanh, ba chỉ số mà Việt Nam có thứ hạng cao nhất 

là: Năng động của thị trường nội địa (6/73), Văn hóa và chuẩn mực xã hội (17/73), Chính 

sách Chính phủ (20/73). Ba chỉ số Việt Nam có thứ hạng thấp nhất là: Giáo dục sau phổ 

thông (58/73), Chương trình hỗ trợ của Chính phủ (54/73), Độ mở của thị trường nội địa 

(52/73). 

Dựa trên các phát hiện này, Báo cáo Chỉ số Khởi nghiệp Việt Nam 2014 đã đưa ra các khuyến 

nghị chính sách giúp cải thiện điều kiện kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển 

các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian tới. Các khuyến nghị tập trung vào các 

vấn đề:

Cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng lại lòng tin cho người làm kinh doanh

Đổi mới các chương trình đào tạo, khuyến khích người dân tìm hiểu về công việc kinh 

doanh, khởi sự kinh doanh và nâng cao năng lực 

Nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong kinh doanh

Cải thiện các điều kiện kinh doanh 

Xây dựng và hoàn thiện các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh 

Thực hiện chương trình phổ cập kiến thức, kỹ năng khởi sự doanh nghiệp cho các cá 

nhân muốn khởi sự, nhất là thanh niên, kể cả đối với hộ kinh doanh cá thể.
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CƠ HỘI VÀ TIỀM NĂNG KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM NĂM 2014

Việc đánh giá thái độ và nhận thức đối với kinh doanh của quốc gia cung cấp cái nhìn sâu 

sắc về động cơ của cá nhân khi khởi nghiệp. Nhận thức của người dân về việc khởi sự và phát 

triển kinh doanh được đánh giá dựa trên các chỉ số sau : 

▶ Nhận thức về cơ hội khởi nghiệp

▶ Đánh giá về năng lực kinh doanh

▶ Khả năng đối mặt với rủi ro

▶ Ý định khởi sự kinh doanh

▶ Nhận thức của xã hội về doanh nhân
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Hình 1: Nhận thức về cơ hội khởi nghiệp năm 2014 ở Việt Nam Đơn vị: %

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014

1.1

I

Nhận thức về cơ hội khởi nghiệp

Tỷ lệ người trưởng thành nhận thấy có cơ hội để bắt đầu một việc kinh doanh mới ở Việt 

Nam đã tăng từ mức 36,8% năm 2013 lên mức 39,4% năm 2014. Tuy đã cải thiện, nhưng nhận 

thức về cơ hội khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân 55,6% 

của các nước đang ở trong giai đoạn phát triển tương tự như Việt Nam, tăng trưởng kinh tế dựa 

trên các yếu tố đầu vào. 
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Nhận thức về khả năng kinh doanh

Xét về năng lực kinh doanh, năm 2014, 58,2% số người trưởng thành được hỏi ở Việt Nam tự 

đánh giá có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để bắt đầu kinh doanh, cao hơn nhiều 

so với mức 48,7% của năm 2013. Việc tỷ lệ người Việt Nam tự tin về khả năng kinh doanh tăng cao 

hơn so với năm 2013 chủ yếu do môi trường kinh doanh năm 2014 đã được cải thiện, giúp người 

dân tự tin hơn vào việc khả năng kinh doanh của họ. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với bình 

quân của các nước phát triển dựa trên các yếu tố đầu vào (giai đoạn I) (64,7%). So với các nước 

trong khối ASEAN-5, tỷ lệ người có khả năng kinh doanh ở Việt Nam cao hơn ở Singapore, Malaysia 

và Thái Lan, nhưng lại thấp hơn ở Indonesia và Philippines. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn cần 

hoàn thiện hệ thống giáo dục đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp và vận hành hoạt động 

kinh doanh cho người dân, bắt đầu từ học sinh phổ thông và sinh viên đại học. 
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Hình 2: Nhận thức khả năng kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 Đơn vị: %

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014

1.2

Một điểm chung nữa giữa Việt Nam và các nước trên thế giới đó là tỷ lệ người tự đánh giá 

là có khả năng kinh doanh thường cao hơn tỷ lệ người nhận thấy có cơ hội kinh doanh. Nếu 

xét theo các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh, khi hoạt động kinh doanh càng phát triển thì 

khoảng cách về tỷ lệ giữa việc nhận thấy cơ hội kinh doanh và khả năng kinh doanh ngày càng 

lớn, nghĩa là càng kinh doanh, các doanh nhân càng hoàn thiện khả năng kinh doanh nhưng lại 

càng nhận thấy ít đi các cơ hội kinh doanh. Trong khi đó, những người không tham gia vào kinh 

doanh nhận thức về cơ hội và khả năng kinh doanh đều ở mức thấp.
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Lo sợ thất bại khi kinh doanh
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Hình 4: Lo sợ thất bại và ý định khởi sự kinh doanh ở Việt Nam 2014 Đơn vị: %

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014

1.3
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Hình 3: Nhận thức về cơ hội và khả năng kinh doanh ở Việt Nam 2014   Đơn vị: %

phân theo chu kỳ kinh doanh

Nguồn : Khảo sát người trưởng thành ở Việt Nam 2014

Chỉ số lo sợ thất bại của Việt Nam năm 2014 là 50,1%, giảm so với mức 56,7% của năm 2013. 

Điều này cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ trong năm 2014 

đã giúp dần lấy lại lòng tin của người làm kinh doanh. Nghiên cứu GEM 2014 đã chỉ ra rằng, ở 

các quốc gia càng phát triển, người dân càng cẩn thận hơn khi tham gia vào kinh doanh, chính 

vì vậy sự lo sợ thất bại gây cản trở nhiều hơn ở các nước này. Tuy nhiên, với một quốc gia đang 

phát triển ở giai đoạn đầu, tỷ lệ lo sợ thất bại khi kinh doanh của người Việt Nam năm 2014 

dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao so với các quốc gia cùng trình độ phát triển và cao hơn mức 

trung bình của các nước phát triển ở giai đoạn III. 
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Ý định khởi sự kinh doanh
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Hình 5: Ý định khởi sự kinh doanh ở Việt Nam 2014 Đơn vị: %

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014

1.4

Kết quả nghiên cứu GEM 2014 toàn cầu đã cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa sự lo sợ 

về thất bại và ý định khởi sự. Nếu sự lo sợ về thất bại khi kinh doanh tăng dần theo trình độ phát 

triển của nền kinh tế thì ý định khởi sự kinh doanh lại giảm dần. Các nước phát triển ở giai đoạn 

I có tỷ lệ người có ý định khởi sự trung bình cao nhất, 40,2%, tiếp đến là các nước phát triển ở 

giai đoạn II với 22,8% và cuối cùng là các nước ở giai đoạn III, 12,3%. Tỷ lệ người có ý định khởi 

sự kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 chỉ ở mức thấp, 18,2%, giảm so với mức 24,1% của năm 

2013 và kém xa so với mức trung bình của các nước cùng trình độ phát triển với Việt Nam.
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Cơ hội và tiềm năng khởi sự kinh doanh ở thanh niên
năm 2014

Ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới, sự tự tin về năng lực kinh doanh thường tỷ lệ 

thuận với độ tuổi. Tỷ lệ thanh niên (18-34 tuổi) nhận thức có khả năng kinh doanh ở Việt Nam 

là 52,2% trong khi tỷ lệ này ở trung niên (35-64 tuổi) là 64,1%. Trong khi đó, nhận thức về cơ hội 

kinh doanh lại ít bị ảnh hưởng bởi tuổi. Tỷ lệ thanh niên nhận thức về cơ hội kinh doanh ở Việt 

Nam là 39,2% và ở trung niên là 39,5%.  

Sự lo sợ thất bại trong kinh doanh ở Việt Nam có xu hướng tỷ lệ nghịch với độ tuổi. Tỷ lệ 

thanh niên nhận thấy lo sợ thất bại trong kinh doanh là 55%, cao hơn mức 45,3% của những 

người trung niên. Như vậy có thể nhận thấy thanh niên ở Việt Nam không chỉ cảm thấy hạn chế 

về khả năng kinh doanh mà còn hay lo sợ thất bại trong kinh doanh. Điều này càng cho thấy 

Việt Nam cần phải đào tạo và trang bị kiến thức kỹ năng kinh doanh ngay từ khi còn là học sinh, 

sinh viên giúp thanh niên tự tin hơn để tham gia vào kinh doanh.
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Hình 6: Cơ hội và tiềm năng khởi sự kinh doanh theo nhóm tuổi ở Việt Nam 2014 Đơn vị: %

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành ở Việt Nam năm 2014

Tuổi càng cao thì tỷ lệ người có ý 

định khởi sự càng giảm: Mặc dù thanh 

niên có tỷ lệ lo sợ thất bại cao hơn so 

với những người ở tuổi trung niên, tuy 

nhiên chính họ lại có ý định khởi sự kinh 

doanh cao hơn. Có 24,2% thanh niên có 

ý định khởi sự kinh doanh trong vòng 

3 năm tới, trong khi tỷ lệ này ở những 

người trung niên chỉ là 10,7%. Thực 

trạng tỷ lệ thanh niên có ý định khởi sự 

kinh doanh cao hơn người trung niên 

đúng với hầu hết các nước ASEAN và 

các nước khác trên thế giới. Điều này 

cho thấy Việt Nam cần chú ý nhiều hơn 

đến đối tượng thanh niên để xây dựng 

các chương trình thúc đẩy khởi nghiệp.
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1.6 Nhận thức của xã hội về doanh nhân

Để đánh giá nhận thức của xã hội về doanh nhân và công việc kinh doanh, nghiên cứu GEM 

đã dựa vào 3 chỉ số:

▶ Tỷ lệ người trưởng thành cho rằng kinh doanh là một lựa chọn nghề nghiệp tốt

▶ Tỷ lệ người đồng ý rằng những người kinh doanh thành công có vị trí xã hội cao

▶ Tỷ lệ người đã được nghe quảng bá về các câu chuyện kinh doanh thành công trên 

các phương tiện thông tin đại chúng

Kết quả nghiên cứu GEM 2014 đã cho thấy công việc kinh doanh và doanh nhân ngày nay đã 

được cả thế giới thừa nhận và tôn trọng. Ở hầu khắp các nước trên thế giới, đa số người dân đều 

coi kinh doanh là một lựa chọn nghề nghiệp đáng mơ ước. Ở Việt Nam, có 67,2% người được hỏi 

có mong muốn lựa chọn nghề nghiệp là kinh doanh, tăng so với kết quả khảo sát năm 2013. Có 

75,9% người được hỏi đồng ý với nhận định rằng những doanh nhân thành đạt thường có vị trí 

cao trong xã hội và được mọi người tôn trọng. Sự phát triển của các phương tiện truyền thông 

đã góp phần không nhỏ vào quảng bá các hình ảnh về những doanh nhân thành đạt ở Việt 

Nam, 86,8% người trưởng thành được hỏi khẳng định đã nghe các câu chuyện về doanh nhân 

qua các phương tiện thông tin truyền thông. 
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Hình 7: Nhận thức của xã hội về kinh doanh ở Việt Nam 2014 Đơn vị: %

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014
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HOẠT ĐỘNG KHỞI SỰ KINH DOANH Ở VIỆT NAM NĂM 2014

Phát triển kinh doanh ở Việt Nam năm 2014

Để đánh giá sự phát triển kinh doanh ở các quốc gia, nghiên cứu GEM đã xây dựng ra hai chỉ 

số :

▶ Tỷ lệ các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu (Total Early-stage Entrepreneurial 

Activity- TEA), bao gồm: các hoạt động kinh doanh đang khởi sự (dưới 3 tháng) và các 

hoạt động kinh doanh mới (dưới 3,5 năm)

▶ Tỷ lệ các hoạt động kinh doanh đã ổn định (Established business ownership- EB), bao 

gồm các hoạt động kinh doanh từ 3,5 năm trở lên.

Hình 8 tóm tắt những nét cơ bản về phát triển kinh doanh ở Việt Nam năm 2014. Chỉ số TEA 

của Việt Nam là 15,3%, trong đó tỷ lệ các hoạt động kinh doanh mới khởi sự là 2% và tỷ lệ hoạt 

động kinh doanh mới là 13,3%. Điều này có nghĩa là trong năm 2014, cứ 100 người trưởng thành 

thì chỉ có 2 người thực hiện khởi sự kinh doanh (năm 2013 là 4 người) và 13 người đang là chủ 

sở hữu và quản lý những hoạt động kinh doanh mới, có thời gian hoạt động dưới 3,5 năm (năm 

2013 là 12 người). Cần lưu ý rằng đối tượng nghiên cứu của GEM là các hoạt động kinh doanh 

nói chung, chứ không chỉ tập trung vào khu vực doanh nghiệp.

Theo định nghĩa của GEM, tất cả các hoạt động nhằm tạo việc làm và mang lại 

thu nhập cho mình hoặc/và cho người khác đều là các hoạt động về kinh doanh 

(trừ trong lĩnh vực nông nghiệp).
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Hình 8: Phát triển kinh doanh ở Việt Nam năm 2014

Nguồn : Khảo sát người trưởng thành ở Việt Nam 2014

Báo cáo GEM toàn cầu 2014 đã chỉ ra rằng, các chỉ số đánh giá sự phát triển kinh doanh có 

xu hướng giảm dần ngược chiều với sự phát triển của nền kinh tế, nghĩa là các nước tăng trưởng 

dựa trên nguồn lực sẽ có các chỉ số TEA và EB cao nhất, còn các nước phát triển dựa trên đổi 

mới sẽ có các chỉ số này thấp nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp của Việt Nam, một quốc gia 

thuộc nhóm các nước phát triển dựa trên nguồn lực, tỷ lệ khởi sự kinh doanh lại thấp hơn cả 

mức trung bình của các nước ở giai đoạn III.

2.1

II
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Ở Việt Nam, tỷ lệ thanh niên tham gia vào các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đầu 

thường cao hơn so với những người ở độ tuổi trung niên, bao gồm cả lúc khởi sự (2,8% so với 

1,2%) và khi hoạt động kinh doanh mới tiến hành trong vòng 3,5 năm (14,7% so với 11,9%). Với 

việc thanh niên có ý định khởi sự kinh doanh cao hơn, mặc dù họ tự đánh giá khả năng kinh 

doanh thấp hơn và tỷ lệ lo sợ thất bại cao hơn so với trung niên cho thấy các chính sách cần 

phải tập chung khuyến khích hỗ trợ khởi nghiệp vào nhóm đối tượng này nhiều hơn. Một khi 

thanh niên được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng kinh doanh, họ sẽ bớt lo sợ hơn về những 

thất bại trong kinh doanh và tỷ lệ khởi sự kinh doanh sẽ cao hơn nữa. 
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Động cơ khởi sự kinh doanh năm 2014

Nghiên cứu GEM phân ra hai nhóm động cơ thúc đẩy các cá nhân khởi sự kinh doanh. Nhóm 

thứ nhất là nhóm khởi sự vì nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, là những người khởi sự kinh doanh 

vì họ không có sự lựa chọn công việc nào tốt hơn. Nhóm thứ hai là nhóm khởi sự để tận dụng cơ 

hội kinh doanh. Theo cách thức phân loại này, tỷ lệ người khởi sự để tận dụng cơ hội khá phổ 

biến ở các nước trên thế giới, nhất là ở các nước phát triển dựa trên sự đổi mới. 

Ở Việt Nam, chỉ có 29,7% người khởi sự kinh doanh vì không có sự lựa chọn công việc nào 

tốt hơn, trong khi có đến 70,3% người khởi sự kinh doanh để tận dụng cơ hội, trong đó 53,3% 

người khởi sự kinh doanh để tận dụng cơ hội hoàn thiện mình. Tỷ lệ người Việt Nam khởi sự kinh 

doanh để tận dụng cơ hội hoàn thiện mình cao hơn so với mức trung bình của các nước cùng 

trình độ phát triển với Việt Nam (47%) và gần bằng mức trung bình của các nước phát triển dựa 

trên đổi mới (54,9%). Tuy nhiên, nếu xem xét chi tiết hơn mục đích của việc tận dụng cơ hội thì 

người Việt Nam khởi sự chủ yếu là để tăng thu nhập, chiếm đến 41,5%, còn để độc lập hơn chỉ là 

11,8%. Trong khi đó, tỷ lệ này trung bình ở các nước thuộc giai đoạn I lần lượt là 29,4% và 18,8%, 

thuộc giai đoạn II là 27,3% và 19,2%, thuộc giai đoạn III là 29,9% và 27,5%. Điều này cho thấy 

người Việt Nam tham gia vào kinh doanh đa phần để tận dụng cơ hội tăng thu nhập là chính.
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Nguồn: Khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014

2.2



19

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh năm 2014

Nghiên cứu GEM phân nhóm ngành các hoạt động kinh doanh thành 4 loại: khai thác, chế 

tạo, phục vụ doanh nghiệp và phục vụ người tiêu dùng. Theo cách phân loại này, đa số các hoạt 

động kinh doanh, dù là ở giai đoạn đầu hay đã ổn định, đều chủ yếu là hướng tới phục vụ người 

tiêu dùng. Ở các nước phát triển dựa trên đổi mới, tỷ lệ các hoạt động kinh doanh khai thác 

thấp nhất, trong khi đó tỷ lệ các hoạt động phục vụ doanh nghiệp lại khá cao, trung bình chiếm 

28,8%, cao hơn tỷ lệ các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế biến (22,1%). Ở nền kinh tế 

dựa trên hiệu quả, các hoạt động kinh doanh mang tính chất chế tạo đạt tỷ lệ cao. Kết quả này 

cho thấy để một nền kinh tế phát triển chuyển sang giai đoạn cao hơn, cần có sự chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế biến và 

phục vụ doanh nghiệp, giảm tỷ trọng các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác và 

phục vụ người tiêu dùng.
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Nguồn: Khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014

2.3

Ở Việt Nam, tỷ lệ các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đầu hướng tới phục vụ người tiêu 

dùng chiếm 89%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 63,5% của các nước thuộc giai đoạn I. 

Trong khi đó, tỷ trọng các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế biến lại thấp hơn nhiều so 

với mức bình quân của các nước cùng trình độ phát triển (5,5% so với 17,9%). So với cơ cấu các 

lĩnh vực kinh doanh của các nước thuộc nhóm II, tỷ lệ các hoạt động chế biến và phục vụ doanh 

nghiệp của Việt Nam còn kém rất xa, vì vậy để tiến gần và dịch chuyển sang nhóm II, Việt Nam 

cần phải tăng cường các chính sách khuyến khích khởi nghiệp tại các lĩnh vực này.
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2.4 Từ bỏ kinh doanh ở Việt Nam năm 2014

Báo cáo GEM 2014 đã chỉ ra rằng tỷ lệ người từ bỏ kinh doanh có xu thế ngược chiều với 

trình độ phát triển kinh tế. Ở các nước thuộc nhóm I, tỷ lệ người từ bỏ kinh doanh cao nhất, đạt 

10,9%, trong đó tỷ lệ hoạt động kinh doanh chấm dứt sau khi bị từ bỏ là 8%. Ở các nước thuộc 

nhóm II, tỷ lệ này tương ứng là 4,5% và 3,2%, các nước thuộc nhóm III là 2,6% và 1,7%. Điều này 

khẳng định rằng ở các nước có trình độ phát triển kém hơn, tỷ lệ người từ bỏ kinh doanh và tỷ 

lệ hoạt động kinh doanh chấm dứt cao hơn.

Ở Việt Nam, tỷ lệ người trưởng thành từ bỏ hoạt động kinh doanh của mình trong năm 2014 

là 3,6% (thấp hơn mức 4,3% của năm 2013), trong đó có 1,6% hoạt động kinh doanh đã phải 

chấm dứt và 2% hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục hoạt động. Các tỷ lệ này của Việt Nam đều 

thấp hơn nhiều so với mức bình quân của các nước ở cùng trình độ phát triển, cho thấy tính 

ổn định của các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam cao hơn. Nếu so với tỷ lệ các hoạt động kinh 

doanh ở giai đoạn đầu - TEA, tỷ lệ từ bỏ kinh doanh ở Việt Nam vẫn ở mức khá cao, 23,2%. Điều 

này có nghĩa là cứ có 100 người mới tham gia vào các hoạt động kinh doanh thì có 23 người sẽ 

khác sẽ từ bỏ kinh doanh. Tương tự, cứ 100 hoạt động kinh doanh mới được khởi sự thì 11 hoạt 

động kinh doanh khác phải chấm dứt.  
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Khi xem xét về lý do từ bỏ kinh doanh, 3 lý do chính được người Việt Nam nêu ra là lý do 

cá nhân (như sức khỏe hay liên quan đến điều kiện gia đình) (28,6%), gặp vấn đề về tài chính 

(15,7%) và do gặp sự cố (15,7%). Trong khi ở các nước trên thế giới, lý do từ bỏ kinh doanh vì 

không có lợi nhuận thường cao nhất, bất kể trình độ phát triển kinh tế, tuy nhiên ở Việt Nam lý 

do này chỉ chiếm 12,9%, đứng vị trí thứ 5. Lý do đứng vị trí thứ 4 đối với Việt Nam, và cũng là đối 

với nhiều nước khác, khiến người trưởng thành từ bỏ kinh doanh là do có được một cơ hội việc 

làm hay một cơ hội kinh doanh khác (14,3%). Ở các nước phát triển thuộc nhóm III, tỷ lệ người 

từ bỏ kinh doanh bởi lý do này còn cao hơn tỷ lệ người từ bỏ kinh doanh bởi vấn đề tài chính. 

Lý do này cùng với lý do có cơ hội bán lại kinh doanh tạo thành nhóm các động cơ tích cực của 

việc từ bỏ kinh doanh.Đáng tiếc là ở Việt Nam, năm 2014, tỷ lệ người từ bỏ kinh doanh vì có cơ 

hội bán doanh nghiệp hầu như không có. 
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TRIỂN VỌNG KINH DOANH Ở VIỆT NAM

Để đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động kinh doanh đến sự phát triển kinh tế ở các nước, 

nghiên cứu GEM đã dựa vào 3 chỉ tiêu: tăng trưởng kỳ vọng về việc làm, định hướng đổi mới và 

định hướng quốc tế. 

Triển vọng tăng trưởng về việc làm

Ở Việt Nam, các hoạt động kinh doanh chủ yếu là có quy mô siêu nhỏ, mang tính chất hộ 

kinh doanh cá thể, tuy nhiên, số lượng việc làm được tạo ra ở các hoạt động kinh doanh trong 

giai đoạn đầu đã có xu hướng cải thiện hơn các hoạt động kinh doanh đã ổn định khi mà tỷ lệ 

các hoạt động kinh doanh tạo nhiều việc làm đã cao hơn (Hình 15).
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Hình 15: Tạo việc làm trong các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam Đơn vị: %

Nguồn : Khảo sát người trưởng thành ở Việt Nam 2014

Khi xét về triển vọng tạo việc làm trong vòng 5 năm tới, đã có sự khác biệt rõ rệt giữa các 

hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu và các hoạt động kinh doanh đã ổn định. Các hoạt động 

kinh doanh ở giai đoạn đầu đã có sự kỳ vọng rất lớn về số lượng việc làm mới được tạo thêm. 

Tỷ lệ các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn này dự kiến tạo thêm từ 20 việc làm trở lên chiếm 

tới 4,3%, ngoài ra còn phải kể đến 12,6% các hoạt động kinh doanh khác dự kiến sẽ tạo thêm 

được từ 6-19 việc làm. Chỉ có 18,9% hoạt động kinh doanh không tạo thêm được việc làm mới. 

Để có thể so sánh tăng trưởng việc làm ở các quốc gia, GEM đưa ra chỉ số Triển vọng tăng 

trưởng về việc làm. Chỉ số này chọn ra các hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ tạo ra ít nhất 10 

việc làm mới và tốc độ tăng trưởng việc làm ít nhất 50% trong 5 năm. Dựa theo tiêu chí này, đối 

với các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu, triển vọng tăng trưởng việc làm mới cùng chiều 

với trình độ phát triển của nền kinh tế, trong khi đối với các hoạt động kinh doanh đã ổn định

thì lại ngược lại. Tuy nhiên, ở Việt Nam, triển vọng tăng trưởng việc làm, đối với các hoạt động 

kinh doanh ở giai đoạn đầu hay hoạt động kinh doanh đã ổn định, đều thấp hơn nhiều so với 

mức trung bình của các nước cùng trình độ phát triển. 

3.1

III
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Việt Nam

Định hướng đổi mới

Việc đánh giá định hướng đổi mới của các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu GEM dựa vào 

ba chỉ tiêu: 

Mức độ đổi mới đối với sản phẩm: Đánh giá mức độ mới của sản phẩm/dịch vụ đối với 

khách hàng tiềm năng. Sản phẩm được coi là mới nếu được nhiều khách hàng công 

nhận.

Mức độ đổi mới đối với thị trường: Đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trường thông 

qua số lượng đối thủ cạnh tranh kinh doanh cùng loại sản phẩm/dịch vụ đối với nhóm 

khách hàng tiềm năng. Một hoạt động kinh doanh mới đối với thị trường nếu hoạt 

động đó có rất ít hoặc chưa có đối thủ cạnh tranh.

Mức độ đổi mới về công nghệ: Đánh giá mức độ cập nhật của các công nghệ/quy trình 

được sử dụng trong sản xuất kinh doanh. Công nghệ/quy trình được coi là mới nếu chỉ 

xuất hiện dưới 1 năm ở Việt Nam.

Theo ba chỉ tiêu này, các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam đa phần không mang tính đổi 

mới, ở cả các hoạt động kinh doanh mới và các hoạt động kinh doanh đã ổn định. Kết quả khảo 

sát đã cho thấy có sự khác biệt giữa các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu và đã ổn định.

Các hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu đã có định hướng đổi mới nhiều hơn về sản phẩm và 

đặc biệt về công nghệ so với các hoạt động kinh doanh đã ổn định. Điều này cho thấy các hoạt 

động kinh doanh mới thành lập đã quan tâm và đầu tư nhiều hơn đến việc áp dụng các công 

nghệ mới như là chìa khóa cho sự thành công. Ở chiều ngược lại, các hoạt động kinh doanh đã 

ổn định lại có định hướng đổi mới về thị trường cao hơn cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng 

cao đối với các hoạt động kinh doanh mới và việc phát hiện những phân đoạn thị trường không 

có hoặc có ít đối thủ cạnh tranh là rất khó trong thời kỳ toàn cầu hóa, tự do cạnh tranh và bùng 

nổ thông tin ngày nay.

Hình 16: Triển vọng tăng trưởng việc làm ở Việt Nam và các nước trên thế giới

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014
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Định hướng quốc tế

Theo kết quả khảo sát người trưởng thành ở Việt Nam năm 2014, trong số các hoạt động kinh 

doanh ở giai đoạn đầu, có đến 75,3% hoạt động chỉ kinh doanh ở thị trường trong nước, 23% hoạt 

động kinh doanh có dưới 1/4 số lượng khách hàng nước ngoài. Số lượng hoạt động kinh doanh có 

tỷ lệ khách hàng nước ngoài từ 25% trở lên chỉ chiếm 1,7%. Một điều dễ nhận thấy là định hướng 

quốc tế ở các hoạt động kinh doanh mới đã cao hơn so với các hoạt động kinh doanh đã ổn định.

Nếu so với bình quân ở các nước phát triển ở giai đoạn I, tỷ lệ các hoạt động kinh doanh ở giai 

đoạn đầu tham gia vào xuất khẩu ở Việt Nam gần tương đương (24,7% so với 23,3%), tuy nhiên tỷ 

lệ hoạt động kinh doanh ở giai đoạn đầu thực sự có định hướng xuất khẩu (tỷ lệ khách hàng nước 

ngoài chiếm trên 25%) ở Việt Nam lại thấp hơn nhiều (1,7% so với 4,9%). Ở các nước trong khối 

ASEAN-5, Singapore thể hiện rõ là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu. 
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Hình 18: Định hướng xuất khẩu ở Việt Nam so với các nước khác năm 2014 Đơn vị: %

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành trên toàn cầu năm 2014

Hình 17: Định hướng đổi mới trong các hoạt động kinh doanh  Đơn vị: %

ở Việt Nam năm 2014

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành ở Việt Nam 2014
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ĐIỀU KIỆN KINH DOANH Ở VIỆT NAM NĂM 2014

Theo đánh giá của các chuyên gia, điều kiện kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 hầu như 

không thay đổi nhiều so với năm 2013 cả về mức độ và thứ tự xếp hạng của các chỉ số. Cơ sở hạ 

tầng tiếp tục là yếu tố được đánh giá cao nhất trong điều kiện kinh doanh ở Việt Nam, đạt 3,75 

điểm (trên thang điểm từ 1 đến 5). Hai yếu tố tiếp theo được các chuyên gia đánh giá cao là sự 

Năng động của thị trường nội địa (3,71 điểm) và Văn hóa và chuẩn mực xã hội (3,13 điểm). Sự 

năng động của thị trường ở Việt Nam diễn ra cả đối với thị trường hàng hóa và dịch vụ cho người 

tiêu dùng (3,74 điểm) và thị trường hàng hóa và dịch vụ cho doanh nghiệp (3,6 điểm). Trong số 

12 chỉ số về điều kiện kinh doanh, chỉ có 3 chỉ số này là đạt trên mức trung bình (3 điểm), 9 chỉ 

số còn lại được các chuyên gia đánh giá dưới mức trung bình, trong đó ở ba vị trí cuối cùng lần 

lượt là: Chương trình hỗ trợ của Chính phủ (2,35 điểm), Chuyển giao công nghệ (2,3 điểm) và 

đặc biệt là Giáo dục về kinh doanh ở bậc phổ thông (1,83 điểm).

Hình 19: Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 Đơn vị: Điểm

Nguồn : Khảo sát chuyên gia ở Việt Nam 2014

Tuy nhiên, khi so sánh điều kiện kinh doanh ở Việt Nam với các nước khác trên thế giới cũng 

tham gia vào nghiên cứu GEM năm 2014, thứ tự của các điều kiện kinh doanh lại có những khác 

biệt. Ba chỉ số của Việt Nam có thứ hạng cao nhất là : Năng động của thị trường nội địa (6/73), 

Văn hóa và chuẩn mực xã hội(17/73) và Chính sách của Chính phủ (20/73). Các chỉ số về điều 

kiện kinh doanh có thứ hạng thấp nhất của Việt Nam là : Giáo dục về kinh doanh sau phổ thông 

(58/73),Chương trình hỗ trợ của Chính phủ (54/73), Độ mở của thị trường nội địa (52/73).

Báo cáo GEM 2014 đã chỉ ra sự khác biệt về điều kiện kinh doanh ở 3 nhóm nền kinh tế theo 

trình độ phát triển. Nhìn chung, điều kiện kinh doanh có xu hướng tốt dần lên cùng với trình độ 

phát triển kinh tế, nghĩa là nền kinh tế càng phát triển, điều kiện kinh doanh càng có xu hướng 

được cải thiện. Hình 20 càng cho thấy rõ những thuận lợi và cản trở về điều kiện kinh doanh ở 

Việt Nam khi so với mức trung bình của các nước theo giai đoạn phát triển. Ba yếu tố có thể coi 

là thuận lợi cho phát triển kinh doanh ở Việt Nam hơn so với các nước khác chính là ba chỉ số 

có thứ hạng cao nhất của Việt Nam: năng động của thị trường nội địa, văn hóa và chuẩn mực xã 

hội và chính sách của Chính phủ. Những chỉ số này được đánh giá là tốt hơn cả mức trung bình 

IV
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ở các nước thuộc giai đoạn III. Ngược lại, bốn yếu tố có thể coi là kém tạo thuận lợi cho phát 

triển kinh doanh ở Việt Nam hơn so với các nước khác chính là: giáo dục về kinh doanh ở bậc 

phổ thông, giáo dục về kinh doanh sau phổ thông, tài chính cho kinh doanh và chương trình hỗ 

trợ của Chính phủ. Những chỉ số này được đánh giá là kém hơn mức trung bình của các nước 

thuộc giai đoạn I, cùng giai đoạn phát triển với Việt Nam. 
 

Điều kiện kinh doanh  

Việt Nam  Tốt nhất Kém nhất  

Điểm 
Thứ
hạng 

Quốc gia Điểm Quốc gia Điểm 

Năng động của thị trường nội địa 3,71 6 Poland 4,04 Barbados 2,06 

Văn hóa và chuẩn mực xã hội  3,13 17 USA  3,75 Croatia 2,02 

Chính sách Chính phủ  2,93 20 Kazakhstan 3,49 Iran 1,75 

Quy đ ịnh Chính phủ 2,46 32 Singapore 3,98 Brazil  1,46 

Cơ s ở hạ tầng 3,75 39 Netherlands 4,82 Angola  2,36 

Chuy ển giao công ngh ệ 2,30 40 Switzerland 3,57 Burkina Faso 1,77 

D ịch vụ hỗ trợ kinh doanh 2,93 41 Lithuania 3,90 Iran 2,15 

Tài chính cho kinh doanh 2,37 44 Singapore 3,56 El Salvador  1,88 

Giáo dục bậc phổ thông 1,83 51 Denmark 3,10 Burkina Faso 1,26 

Độ mở của thị trường nội địa 2,43 52 Denmark 3,44 Iran 1,69 

Chương trình h ỗ trợ Chính phủ 2,35 54 Singapore 3,68 Iran 1,60 

Giáo dục phsau ổ thông 2,64 58 Suriname 3,53 Angola  2,22 

Bảng 1: Thứ hạng các điều kiện kinh doanh ở Việt Nam năm 2014

Nguồn: Khảo sát chuyên gia trên toàn cầu năm 2014
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Hình 20: Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam năm 2014   Đơn vị: %

so với các nước trên thế giới (1)

Nguồn: Khảo sát chuyên gia trên toàn cầu năm 2014

(1) Để có sự so sánh rõ nét hơn, các điểm số của các chỉ số về điều kiện kinh doanh đã được quy về phân phối chuẩn N(0,1)
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Bảng 2: Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam và các nước ASEAN-5 năm 2014

Nguồn: Khảo sát chuyên gia trên toàn cầu năm 2014

Điều kiện kinh doanh  Việt Nam  Philippine Indonesia Thái Lan  Malaysia  Singapore 

Tài chính cho kinh doanh 2,37 2,57 3,03 2,51 3,34 3,56 

Chính sách Chính ph ủ 2,93 2,42 2,91 2,52 3,35 3,48 

Quy đ ịnh Chính phủ 2,46 2,11 2,48 2,61 2,86 3,98 

Chương trình h ỗ trợ Chính phủ 2,35 2,43 2,57 2,11 3,28 3,68 

Giáo dục v ề kd ở bậc phổ thông 1,83 2,89 2,60 1,94 2,45 3,02 

Giáo dục v ề kd sau phổ thông 2,64 3,28 3,31 2,79 3,12 3,34 

Chuy ển giao công nghệ 2,30 2,07 2,63 2,13 2,68 3,17 

D ịch vụ hỗ trợ kinh doanh 2,93 2,92 2,96 3,22 3,31 3,23 

Năng động của thị trường nội địa 3,71 3,09 3,56 3,60 3,55 3,42 

Đ ộ mở của thị trường nội địa 2,43 2,53 2,89 2,37 2,83 3,04 

Cơ s ở hạ tầng 3,75 3,12 3,46 3,72 4,08 4,45 

Văn hóa và chu ẩn mực xã hội 3,13 3,05 3,31 2,85 3,54 3,16 

Nếu so sánh với các nước ASEAN-5, trong số 12 chỉ số, chỉ có sự Năng động của thị trường 

nội địa là chỉ số mà Việt Nam được đánh giá là tốt hơn 5 nước ASEAN-5, trong khi đó có tới 3 

chỉ số của Việt Nam kém hơn tất cả năm nước ASEAN-5, đó là: Tài chính cho kinh doanh, Giáo 

dục về kinh doanh ở bậc phổ thông, Giáo dục về kinh doanh sau phổ thông. Ngoài ra, các chỉ 

số về Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của Việt Nam cũng chỉ hơn Philippine, nước có chỉ số này thấp 

nhất 0,01 điểm (Xem bảng 2). Rõ ràng, đây là những vấn đề mà Việt Nam cần phải có những 

giải pháp cải thiện để thúc đẩy các hoạt động khởi sự và kinh doanh, theo kịp với sự phát triển 

của các nước ASEAN-5, tạo bước chuẩn bị tốt cho quá trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 

trong năm 2015.
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MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Thứ nhất, cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng lại lòng tin cho người làm kinh 

doanh:

Nhà nước cần tiếp tục kiên định các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm 

phát, lấy lại lòng tin cho người kinh doanh. Các chính sách phải dễ dự đoán, dễ tiên liệu 

để người dân dự kiến được kế hoạch kinh doanh của mình.

Cần minh bạch hóa các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người làm kinh doanh có 

thể tiếp cận các thông tin, sự trợ giúp về kỹ thuật (phi tài chính) cũng như về tài chính. 

Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các khu vực kinh tế để người dân không 

có “mặc cảm” sẽ bị phân biệt đối xử trong quá trình tiếp cận các nguồn lực kinh doanh. 

Tăng cường phổ biến thông tin để người dân nhận biết được nhu cầu của thị trường vì ý 

tưởng kinh doanh thường xuất phát từ việc giải quyết nhu cầu của cuộc sống (nhu cầu 

giải quyết khó khăn, nhu cầu tạo cho cuộc sống của người dân thuận tiện và tốt đẹp 

hơn). 

Tăng cường tuyên truyền các điển hình doanh nhân vượt khó, kiên định với mục tiêu 

kinh doanh và biết cách khắc phục những khó khăn trong kinh doanh, năng động đổi 

mới sáng tạo để duy trì công việc kinh doanh. 

Thứ hai, đổi mới các chương trình đào tạo, khuyến khích người dân tìm hiểu về công 

việc kinh doanh, khởi sự kinh doanh và nâng cao năng lực:

Xây dựng các chương trình giảng dạy ở bậc phổ thông theo hướng đào tạo kỹ năng sáng 

tạo, độc lập, và khả năng làm việc nhóm. Đồng thời có thể đưa dần một số kiến thức về 

kinh doanh giúp học sinh có thể sớm định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Chương 

trình “Tìm hiểu công việc kinh doanh” đã được thử nghiệm ở Việt Nam và đã được đưa ra 

thảo luận để lồng ghép vào chương trình đào tạo ở bậc phổ thông. Nghiên cứu GEM Việt 

Nam 2014 một lần nữa minh chứng cho sự cần thiết phải đổi mới chương trình đào tạo 

ở bậc phổ thông theo hướng “học để làm gì” chứ không phải “học cái gì”. Đây là chương 

trình có thể phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cần hoàn thiện các chương trình đào tạo doanh nhân ở các trường Đại học - Cao đẳng. 

Cần có hướng dẫn cho các sinh viên các trường kỹ thuật, trường nghề về kỹ năng khởi sự 

doanh nghiệp để các sinh viên có thể tự tạo việc làm bằng các kết hợp sử dụng chuyên 

môn kỹ thuật của mình khởi sự trong ngành, lĩnh vực mà mình có chuyên sâu.

Thứ ba, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong kinh doanh:

Phát triển mạnh mẽ các trung tâm ươm tạo doanh nghiệp phát triển dựa vào công nghệ 

thông qua các “Vườn ươm doanh nghiệp”. Hiện Việt Nam đã có một số trung tâm ươm 

tạo nhưng chỉ mới nhận được sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cho đến nay 

các tỉnh, thành phố vẫn chưa chú ý đến hình thức này. Đây là hình thức hỗ trợ doanh 

nghiệp tập trung trong giai đoạn đầu phát triển. 

Khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư tư nhân, Quỹ đầu tư mạo hiểm để các doanh 

nghiệp có thể chuyển dịch kinh doanh sang các ngành công nghiệp chế tạo, các ngành 

công nghiệp phụ trợ. Tỷ lệ kinh doanh trong lĩnh vực này ở Việt Nam hiện còn kém rất xa 

so với các nước phát triển ở giai đoạn II.

V
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Đẩy mạnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ, các chương trình đổi mới 

công nghệ. Tiếp thị mạnh mẽ các dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ do các nhà tài trợ 

quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Phần lan, ... ) hỗ trợ.

Nhà nước cần phát triển các loại hình như Quỹ Tiên phong, Quỹ Thách thức ở Việt 

Nam để bù đắp các rủi ro trong quá trình đổi mới sáng tạo. Mô hình này đã được phổ 

biến khá thành công ở Việt Nam, giúp cho Việt Nam có thể nhanh chóng chuyển dịch 

sang giai đoạn II của sự phát triển.

Xây dựng các cơ chế phối hợp và chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa các trung tâm 

nghiên cứu và các doanh nghiệp để có thể thương mại hóa các nghiên cứu sáng chế.

Thứ tư, cải thiện các điều kiện kinh doanh:

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh, đặc biệt là hệ thống giao 

thông vận tải, xử lý nước thải, các khu công nghiệp. Quan tâm đến hình thành các 

cụm công nghiệp, nơi có các doanh nghiệp lớn, Tập đoàn đa quốc gia làm đầu tàu 

để thu hút các doanh nghiệp trong công nghiệp phụ trợ. Xây dựng các khu nhà xưởng 

“Ăn liền” để DNNVV có ngay  nhà xưởng để thuê khi tiến hành sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện mạng lưới các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh thông qua phát triển các nhà 

cung cấp dịch vụ tư nhân, các hiệp hội doanh nghiệp. Chú ý tới việc hình thành 

các sản phẩm dịch vụ phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp qua từng giai đoạn 

phát triển: Nhận thức kinh doanh, Khởi sự doanh nghiệp; Tăng cường khả năng kinh 

doanh (quy mô nhỏ), quản trị doanh nghiệp vừa và lớn,... Phát triển các dịch vụ tài 

chính cũng phải phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp qua từng giai đoạn phát 

triển. Nhà nước nhanh chóng đưa Quỹ phát triển DNNVV vào hoạt động để khuyến 

khích các ngân hàng thương mại có những sản phẩm phù hợp với đối tượng này.

Thứ năm, xây dựng và hoàn thiện các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển 

kinh doanh

Xây dựng một cơ quan đầu mối tập hợp các chương trình hỗ trợ kinh doanh của 

Chính phủ để doanh nghiệp và những người làm kinh doanh dễ dàng tiếp cận. 

Khuyến khích phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực chế biến và dịch vụ cho doanh 

nghiệp. Từng bước xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý để phát triển lên giai đoạn II, 

phát triển dựa trên hiệu quả.

Thứ sáu, thực hiện chương trình phổ cập kiến thức, kỹ năng khởi sự doanh nghiệp 

cho các cá nhân muốn khởi sự, nhất là thanh niên, kể các đối với hộ kinh doanh cá thể

Cần phổ biến rộng rãi chương trình “Nhận thức về kinh doanh” để các cá nhân có thể 

tự đánh giá năng lực/điều kiện kinh doanh của mình. Phát triển các khóa đào tạo các 

kỹ năng khởi sự doanh nghiệp cho người dân, nhất là nhóm thanh niên.
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PHỤ LỤC 1: CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA MỘT NỀN KINH KẾ

Nguồn: The Global Competitiveness Report 2013-2014

Giai đoạn I
Phát triển dựa trên 

nguồn lực 

Bao gồm các nước cạnh tranh dựa chủ yếu vào nguồn lực đầu vào 

là lao động phổ thông và tài nguyên thiên nhiên. Tại các nền kinh 

tế này, các doanh nghiệp cạnh tranh chủ yếu dựa trên giá bán và 

kinh doanh các sản phẩm thông dụng, với năng suất thấp phản ánh 

thông qua mức lương thấp. Việc duy trì khả năng cạnh tranh trong 

giai đoạn này chủ yếu dựa vào sự hiệu quả của các tổ chức công và 

tư, với cơ sở hạ tầng phát triển tốt, một môi trường kinh tế vĩ mô ổn 

định và một lực lượng lao động đảm bảo với những kỹ năng giáo 

dục cơ bản.

Giai đoạn II
Phát triển dựa trên 

hiệu quả

Khi nền kinh tế trở nên cạnh tranh hơn, năng suất sẽ tăng và mức 

lương sẽ tăng cùng với lợi thế phát triển. Một quốc gia sẽ chuyển 

sang giai đoạn phát triển dựa trên hiệu quả khi họ phải bắt đầu để 

phát triển các quy trình sản xuất hiệu quả hơn và tăng chất lượng 

sản phẩm vì lương đã tăng và họ không thể tăng giá. Tại thời điểm 

này, tính cạnh tranh ngày càng được thúc đẩy bởi giáo dục và đào 

tạo, hiệu quả của các thị trường hàng hóa, hiệu quả của thị trường 

lao động, sự phát triển của thị trường tài chính, khả năng khai thác 

các lợi ích của công nghệ hiện có và một thị trường quy mô lớn trong 

nước hoặc quốc tế.

Giai đoạn III
Phát triển dựa trên 

đổi mới

Cuối cùng, khi quốc gia chuyển sang giai đoạn phát triển dựa trên 

đổi mới, tiền lương sẽ tăng lên rất nhanh do đó họ chỉ có thể duy trì 

những mức lương cao hơn và các tiêu chuẩn liên quan đến các chỉ 

sống nếu doanh nghiệp của họ có thể cạnh tranh dựa vào các sản 

phẩm mới và độc đáo. Ở giai đoạn này, các công ty phải cạnh tranh 

bằng cách sản xuất hàng hóa mới và khác biệt dựa trên việc sử dụng 

quy trình sản xuất tinh vi nhất và đổi mới.



31

PHỤ LỤC 2: CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU GEM

Chỉ số Đo lường

Thái độ và nhận thức về kinh doanh

Nhận thức về cơ hội kinh 

doanh

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi nhận biết có các cơ hội tốt để bắt đầu kinh doanh ở khu vực mà 

họ sinh sống

Nhận thức về khả năng 

kinh doanh

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi tin rằng có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để bắt đầu kinh 

doanh

Ý định kinh doanh Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi (trừ những người đã tham gia vào kinh doanh) có ý định bắt đầu 

kinh doanh trong ba năm tới

Tỷ lệ sợ thất bại khi kinh 

doanh

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi cho rằng lo sợ thất bại đã ngăn cản họ khởi sự kinh doanhdù 

nhận thấy có cơ hội kinh doanh

Kinh doanh như một lựa 

chọn nghề nghiệp mong 

muốn

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi đồng ý với nhận định rằng hầu hết mọi người coi việc khởi sự kinh 

doanh như một lựa chọn nghề nghiệp mong muốn

Địa vị cao của các doanh 

nhân thành công

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi đồng ý với nhận định rằng các doanh nhân thành công rất được 

kính trọng

Sự chú ý của truyền 

thông đối với kinh 

doanh

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi đồng ý với nhận định rằng họ thường được nghe các câu truyện 

kinh doanh thành công trên các phương tiện thông tin đại chúng

Hoạt động kinh doanh

Tỷ lệ khởi sự kinh doanh Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi đang khởi sự kinh doanh, nghĩa là thành lập một hoạt động kinh 

doanh mà họ sở hữu hoặc đồng sở hữu; hoạt động kinh doanh này không trả lương hay 

một loại thanh toán nào cho người sở hữu nhiều hơn 3 tháng

Tỷ lệ sở hữu kinh doanh 

mới

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi vừa sở hữu và quản lý một hoạt động kinh doanh mới, nghĩa là 

sở hữu và quản lý một hoạt động kinh doanh mà hoạt động kinh doanh này trả lương hay 

một loại thanh toán nào cho người sở hữu nhiều hơn 3 tháng nhưng không quá 42 tháng

Tỷ lệ hoạt động kinh 

doanh ở giai đoạn đầu 

(TEA)

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi hiện đang khởi sự hoặc sở hữu một hoạt động kinh doanh mới 

(như định nghĩa ở trên)

Tỷ lệ sở hữu hoạt động 

kinh doanh đã ổn định

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi đang là chủ sở hữu và quản lý một doanh nghiệp đã ổn định, 

nghĩa là những hoạt động kinh doanh có trả lương hay các khoản thanh toán cho người 

sở hữu nhiều hơn 42 tháng

Tỷ lệ ngừng hoạt động 

kinh doanh

Tỷ lệ người từ 18-64 tuổi đã ngừng kinh doanh trong vòng 12 tháng qua, bằng cách bán, 

đóng cửa hay từ bỏ hoạt động kinh doanh do mình là chủ sở hữu và quản lý. Chú ý: đây 

không phải thước đo cho tỷ lệ thất bại khi kinh doanh

Tỷ lệ hoạt động kinh 

doanh vì sự cần thiết

Tỷ lệ những người trong giai đoạn đầu của kinh doanh (TEA) tham gia vào kinh doanh vì 

không có lựa chọn công việc nào khác.

Tỷ lệ hoạt động kinh 

doanh để tận dụng cơ 

hội cải thiện

Tỷ lệ những người trong giai đoạn đầu của kinh doanh (TEA) tham gia vào kinh doanh để 

tận dụng các cơ hội nhằm trở nên độc lập hơn hoặc tăng thu nhập, chứ không chỉ để duy 

trì mức thu nhập hiện tại
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PHỤ LỤC 2: CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU GEM (TIẾP)

Nguồn: Báo cáo GEM toàn cầu 2014

Chỉ số Đo lường

Triển vọng kinh doanh

Kỳ vọng tăng trưởng cao 
trong giai đoạn đầu hoạt 
động kinh doanh

Tỷ lệ các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đầu (TEA) kỳ vọng sử dụng ít nhất 20 nhân 

viên trong 5 năm tới.

Định hướng đổi mới 
trong giai đoạn đầu hoạt 
động kinh doanh

Tỷ lệ các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đầu (TEA) cho rằng sản phẩm và dịch vụ 

của họ là mới đối với ít nhất vài khách hàng và không nhiều doanh nghiệp cung cấp cùng 

sản phẩm dịch vụ tương tự

Định hướng quốc tế các 
hoạt động kinh doanh

Tỷ lệ các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đầu (TEA) với hơn 25% khách hàng đến 

từ các nước khác

Khung hỗ trợ kinh doanh

Tài chính doanh nghiệp Sự sẵn có về các nguồn lực tài chính (nguồn vốn đi vay và nguồn vốn tự có) phục vụ các 

hoạt động kinh doanh

Chính sách của chính 
phủ

Mức độ mà các chính sách công hỗ trợ kinh doanh. Chỉ số kinh doanh này bao gồm 2 chỉ 

số thành phần:

2a. Chính sách chung chính phủ: Mức độ hỗ trợ kinh doanh của các chính sách của Chính 

phủ

2b. Quy định Chính phủ:Mức độ hỗ trợ kinh doanh của các quy định (về thuế, đăng ký kinh 

doanh,...) của Chính phủ.

Chương trình hỗ trợ của 

Chính phủ

Khả năng tiếp cận và chất lượng của các chương trình hỗ trợ kinh doanh của Chính phủ

Giáo dục kinh doanh Mức độ mà đào tạo trong việc tạo ra hoặc quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tích 

hợp trong hệ thống giáo dục và đào tạo ở các cấp. Chỉ số kinh doanh này có hai chỉ số 

thành phần:

4a. Giáo dục về kinh doanh ở bậc phổ thông: Mức độ giảng dạy về kinh doanh trong hệ 

thống giáo dục ở bậc phổ thông (tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học)

4b. Giáo dục về kinh doanh sau phổ thông: Mức độ giảng dạy về kinh doanh trong hệ 

thống giáo dục ở bậc sau phổ thông (cao đẳng, đại học, sau đại học)

Chuyển giao công nghệ Khả năng thương mại hóa và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học đến các 

doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ kinh 

doanh

Mức độ phát triển của các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kế 

toán, kiểm toán, pháp lý,...

Quy định gia nhập Bao gồm 2 chỉ số thành phần:

7a. Năng động của thị trường nội địa: Mức độ biến động của thị trường nội địa (gồm thị 

trường tiêu dùng và thị trường công nghiệp)

7b. Độ mở của thị trường nội địa: Mức độ dễ dàng mà các doanh nghiệp mới có thể gia 

nhập thị trường hiện tại

Cơ sở hạ tầng Mức độ dễ dàng tiếp cận đến các cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích như: giao thông, 

điện, nước, gaz, thông tin liên lạc,...

Văn hóa và chuẩn mực 

xã hội

Mức độ mà văn hóa và chuẩn mực xã hội khuyến khích hoặc cho phép phát triển các hoạt 

động kinh doanh để làm giàu.
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Quốc gia
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Angola 69,7 61,7 44,8 39,3 75,1 81,7 71,7 

Bolivia  57,7 73,1 38,4 46,9 70,3 77,0 76,5 

Botswana 57,2 67,1 13,7 63,4 69,9 78,1 74,5 

Burkina Faso 63,6 65,9 23,7 42,3 

Cameroon 69,3 73,8 22,8 55,6 

India 38,9 36,7 37,7 7,7 57,9 66,2 56,6 

Iran 27,7 59,5 32,7 25,5 52,3 75,6 55,1 

Philippines 45,9 66,1 37,7 42,8 81,8 78,1 84,7 

Uganda 76,9 84,9 12,6 60,2 

Vietnam 39,4 58,2 50,1 18,2 67,2 75,9 86,8 

Trung bình  54,6 64,7 31,4 40,2 67,8 76,1 72,3 
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Argentina 31,9 57,8 23,5 27,8 57,8 52,2 63,6 

Barbados 38,2 63,5 23,4 11,5 57,6 58,5 46,3 

Belize 49,6 69,0 32,6 10,1 57,8 55,5 43,3 

Bosnia and 
Herzegovina 

19,6 47,3 26,8 20,4 78,1 69,9 39,8 

Brazil 55,5 50,0 35,6 24,5 

Chile 67,0 64,9 28,4 50,1 69,4 64,4 65,2 

China 31,9 33,0 39,5 19,3 65,7 72,9 69,3 

Colombia 65,7 57,4 30,7 47,0 70,5 67,1 74,4 

Costa Rica 39,0 59,4 36,8 29,0 61,3 59,0 79,7 

Croatia 18,4 45,9 30,3 19,5 63,3 46,6 40,4 

Ecuador 62,0 72,8 30,7 43,1 66,4 67,1 82,9 

El Salvador 44,7 70,8 34,9 23,1 82,6 59,5 59,5 

Georgia 36,6 37,5 34,8 15,6 66,0 75,9 58,5 

Guatemala 45,4 64,2 33,0 35,8 95,3 76,9 60,6 

Hungary 23,4 40,9 42,0 13,9 47,4 72,4 33,5 

Indonesia 45,5 60,2 38,1 27,4 72,9 78,0 84,8 

Jamaica 57,0 81,2 22,0 35,3 83,5 84,0 83,9 

Kazakhstan 26,5 52,5 23,8 15,4 78,6 74,3 83,0 

Kosovo 65,6 65,2 26,7 6,3 68,3 76,2 57,2 

Lithuania 31,7 33,4 44,8 19,7 68,8 58,3 55,1 

Malaysia 43,4 38,4 26,8 11,6 50,4 50,0 69,8 

Mexico  48,9 53,5 29,6 17,4 53,2 50,8 45,5 

Panama 43,3 54,4 14,6 19,7    

Peru 62,3 69,4 29,1 50,6 82,4 81,4 83,6 

Poland 31,3 54,3 51,1 15,6 63,3 56,5 54,5 

PHỤ LỤC 3: THÁI ĐỘ VÀ NHẬN THỨC VỀ DOANH NHÂN TẠI CÁC QUỐC GIA NĂM 2014

Đơn vị: %
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 Romania 32,4 48,4 41,3 31,7 73,6 75,2 71,3 

Russia 26,5 27,8 39,5 3,5 67,1 65,9 50,4 

South Africa 37,0 37,6 25,4 10,1 69,6 72,9 72,6 

Suriname 41,0 77,4 16,1 4,6 66,7 67,2 80,7 

Thailand 47,3 50,1 42,4 21,8 73,6 71,1 80,3 

Uruguay 45,6 63,1 26,7 24,8 62,1 56,7 60,8 

Trung bình  42,4 54,9 31,6 22,8 68,0 66,1 63,8 
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Australia 45,7 46,8 39,2 10,0 53,4 67,1 72,6 

Austria 44,4 48,7 34,9 8,1 

Belgium 35,9 30,4 49,4 10,6 52,4 51,7 50,8 

Canada 55,5 49,0 36,5 12,0 57,2 69,7 67,7 

Denmark 59,7 34,9 41,0 6,9 

Estonia 49,4 42,5 41,8 9,8 55,6 64,9 43,3 

Finland 42,4 34,9 36,8 7,9 41,2 84,4 66,9 

France 28,3 35,4 41,2 14,2 59,0 70,4 39,0 

Germany 37,6 36,4 39,9 5,9 51,7 79,1 51,4 

Greece 19,9 45,5 61,6 9,5 58,4 66,4 45,8 

Ireland 33,4 47,2 39,3 7,2 49,4 76,9 75,7 

Italy 26,6 31,3 49,1 11,4 65,1 72,1 48,3 

Japan 7,3 12,2 54,5 2,5 31,0 55,8 58,7 

Luxembourg 42,5 37,6 42,0 11,9 40,7 68,2 43,5 

Netherlands 45,6 44,3 34,8 9,3 79,1 67,8 55,7 

Norway 63,5 30,5 37,6 5,0 58,2 83,5 

Portugal 22,9 46,6 38,4 15,8 62,2 62,9 69,7 

Puerto Rico 25,1 48,8 24,0 12,5 18,5 51,1 72,7 

Qatar 63,4 60,9 25,5 50,4 75,8 87,1 76,8 

Singapore 16,7 21,4 39,4 9,4 51,7 62,9 79,1 

Slovakia 23,5 54,4 36,0 15,1 45,4 58,1 52,6 

Slovenia 17,2 48,6 29,0 11,4 53,4 72,3 57,6 

Spain 22,6 48,1 38,0 7,1 53,9 49,0 46,3 

Sweden 70,1 36,7 36,5 8,5 51,6 70,9 60,3 

Switzerland 43,7 41,6 29,0 7,1 42,3 65,8 50,4 

Taiwan 33,5 29,0 37,4 25,6 75,2 62,6 83,5 

Trinidad & Tobago 58,6 75,2 16,8 33,9 79,5 69,5 65,6 

United Kingdom 41,0 46,4 36,8 6,9 60,3 75,0 58,4 

United States 50,9 53,3 29,7 12,1 64,7 76,9 75,8 

Trung bình  38,8 42,0 37,8 12,3 55,1 68,2 60,3 

PHỤ LỤC 3: THÁI ĐỘ VÀ NHẬN THỨC VỀ DOANH NHÂN TẠI CÁC QUỐC GIA NĂM 2014 (TIẾP)

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành toàn cầu năm 2014
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Angola 9,5 12,4 21,5 6,5 15,1 24,4 43,4 

Bolivia  21,5 7,1 27,4 7,6 6,9 22,8 51,7 

Botswana 23,1 11,1 32,8 5,0 15,1 30,2 54,7 

Burkina Faso 12,7 9,7 21,7 17,7 10,8 22,3 52,8 

Cameroon 26,4 13,7 37,4 11,5 17,7 33,5 40,5 

India 4,1 2,5 6,6 3,7 1,2 31,7 36,5 

Iran 7,5 8,7 16,0 10,9 5,7 38,7 49,6 

Philippines 8,2 10,5 18,4 6,2 12,6 29,4 33,5 

Uganda 8,9 28,1 35,5 35,9 21,2 18,9 54,2 

Vietnam 2,0 13,3 15,3 22,2 3,6 29,7 53,3 

Trung bình  12,4 11,7 23,3 12,7 11,0 28,2 47,0 
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Argentina 9,5 5,2 14,4 9,1 4,9 28,0 43,5 

Barbados 8,5 4,2 12,7 7,1 3,7 14,6 53,1 

Belize 4,3 3,0 7,1 3,7 4,7 13,1 47,6 

Bosnia and 
Herzegovina 

4,5 2,9 7,4 6,7 4,5 50,8 25,2 

Brazil 3,7 13,8 17,2 17,5 4,1 29,0 57,8 

Chile 16,6 11,0 26,8 8,8 8,3 17,6 62,2 

China 5,4 10,2 15,5 11,6 1,4 33,2 45,4 

Colombia 12,4 6,7 18,5 4,9 5,6 33,3 51,5 

Costa Rica 7,6 3,7 11,3 2,5 4,9 19,3 63,5 

Croatia 6,0 2,0 8,0 3,6 3,8 46,6 28,7 

Ecuador 24,5 9,9 32,6 17,7 8,1 29,4 34,9 

El Salvador 11,4 8,7 19,5 12,7 10,8 31,9 54,5 

Georgia 4,1 3,2 7,2 7,3 2,5 48,6 30,9 

Guatemala 12,0 9,2 20,4 7,4 4,4 40,6 38,9 

Hungary 5,6 3,9 9,3 7,9 3,1 33,2 36,3 

Indonesia 4,4 10,1 14,2 11,9 4,2 20,5 37,9 

Jamaica 7,9 11,9 19,3 14,4 6,3 32,1 33,5 

Kazakhstan 8,1 6,2 13,7 7,4 2,9 26,4 33,7 

Kosovo 2,5 1,8 4,0 2,1 6,6 22,0 29,1 

Lithuania 6,1 5,3 11,3 7,8 2,9 19,6 43,8 

Malaysia 1,4 4,6 5,9 8,5 2,0 17,5 64,0 

Mexico  12,7 6,4 19,0 4,5 5,6 22,5 50,0 

Panama 13,1 4,1 17,1 3,4 4,5 26,3 60,2 

Peru 23,1 7,3 28,8 9,2 8,0 16,4 58,9 

Poland 5,8 3,6 9,2 7,3 4,2 36,8 47,1 

PHỤ LỤC 4: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TRIỂN VỌNG TẠI CÁC QUỐC GIA NĂM 2013

Đơn vị: %
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 Romania 5,3 6,2 11,3 7,6 3,2 28,9 49,7 

Russia 2,4 2,4 4,7 3,9 1,2 39,0 41,6 

South Africa 3,9 3,2 7,0 2,7 3,9 28,2 35,5 

Suriname 1,9 0,2 2,1 5,2 0,2 5,4 39,8 

Thailand 7,6 16,7 23,3 33,1 4,2 17,8 71,2 

Uruguay 10,5 5,7 16,1 6,7 4,4 16,0 27,3 

Trung bình  8,1 6,2 14,0 8,5 4,5 27,2 45,1 
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Australia 7,6 5,7 13,1 9,8 3,9 17,6 63,8 

Austria 5,8 3,1 8,7 9,9 2,7 11,0 37,4 

Belgium 2,9 2,5 5,4 3,5 2,3 30,7 43,1 

Canada 7,9 5,6 13,0 9,4 4,2 15,7 63,3 

Denmark 3,1 2,5 5,5 5,1 2,2 5,4 60,2 

Estonia 6,3 3,5 9,4 5,7 2,0 15,1 41,1 

Finland 3,4 2,3 5,6 6,6 2,3 15,6 63,1 

France 3,7 1,7 5,3 2,9 1,7 16,1 69,2 

Germany 3,1 2,3 5,3 5,2 1,7 23,2 53,7 

Greece 4,6 3,4 7,9 12,8 2,8 34,8 30,5 

Ireland 4,4 2,5 6,5 9,9 1,9 29,7 48,6 

Italy 3,2 1,3 4,4 4,3 2,1 13,6 38,6 

Japan 2,7 1,3 3,8 7,2 1,1 18,8 68,2 

Luxembourg 4,9 2,3 7,1 3,7 2,6 11,8 59,8 

Netherlands 5,2 4,5 9,5 9,6 1,8 15,7 62,8 

Norway 2,8 3,0 5,7 5,4 1,9 3,5 69,0 

Portugal 5,8 4,4 10,0 7,6 3,0 27,4 49,3 

Puerto Rico 8,8 1,3 10,0 1,3 3,6 20,5 51,1 

Qatar 11,3 5,4 16,4 3,5 4,8 21,5 54,4 

Singapore 6,4 4,8 11,0 2,9 2,4 11,4 70,8 

Slovakia 6,7 4,4 10,9 7,8 5,2 32,6 51,8 

Slovenia 3,8 2,7 6,3 4,8 1,5 25,5 44,8 

Spain 3,3 2,2 5,5 7,0 1,9 29,8 33,5 

Sweden 4,9 1,9 6,7 6,5 2,1 7,9 56,2 

Switzerland 3,4 3,8 7,1 9,1 1,5 14,4 58,1 

Taiwan 4,4 4,1 8,5 12,2 5,1 13,3 66,0 

Trinidad & Tobago 7,5 7,4 14,6 8,5 2,8 12,0 64,3 

United Kingdom 6,3 4,5 10,7 6,5 1,9 12,9 52,7 

United States 9,7 4,3 13,8 6,9 4,0 13,5 66,9 

Trung bình  5,3 3,4 8,5 6,7 2,7 18,0 54,9 

PHỤ LỤC 4: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TRIỂN VỌNG TẠI CÁC QUỐC GIA NĂM 2013 (TIẾP)

Nguồn: Khảo sát người trưởng thành toàn cầu năm 2014
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Angola 2,6 2,6 2,2 2,4 1,9 2,2 1,8 2,7 3,0 2,2 2,4 2,9 

Bolivia  2,2 2,1 2,0 2,3 2,1 3,1 2,3 2,8 3,0 2,6 3,3 2,8 

Botswana 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 3,1 2,4 2,6 2,9 2,0 3,0 2,9 

Burkina faso 2,1 2,9 3,1 3,0 1,3 2,8 1,8 2,8 2,2 2,4 3,0 3,1 

Cameroon 2,2 3,2 2,8 2,9 2,2 3,2 2,0 2,9 2,4 2,8 3,3 3,2 

India 3,1 3,0 2,4 2,9 2,3 3,1 2,9 3,4 3,4 2,9 4,0 3,4 

Iran 1,9 1,7 1,6 1,6 1,8 2,2 2,1 2,2 3,2 1,7 4,0 2,2 

Kuwait 2,7 1,9 2,4 1,9 1,5 2,6 2,1 3,1 3,9 2,1 3,5 2,7 

Philippines 2,6 2,4 2,1 2,4 2,9 3,3 2,1 2,9 3,1 2,5 3,1 3,1 

Uganda 2,3 2,7 2,2 2,5 2,4 3,1 2,2 3,1 3,5 2,8 3,3 3,4 

Vietnam 2,4 2,9 2,5 2,3 1,8 2,6 2,3 2,9 3,7 2,4 3,8 3,1 

Trung bình  2,4 2,6 2,4 2,5 2,1 2,8 2,2 2,8 3,1 2,4 3,3 3,0 
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Argentina 2,0 2,1 1,5 2,7 1,8 3,1 2,5 2,9 3,2 2,5 3,3 3,0 

Barbados 2,4 2,4 1,9 2,3 1,7 3,0 1,8 2,7 2,1 2,4 3,8 2,6 

Belize 2,1 2,5 2,2 2,5 2,0 2,5 1,8 2,7 2,3 2,5 3,4 2,7 

Bosnia & hz  2,3 2,1 1,7 2,1 2,1 2,4 2,0 2,9 3,4 2,2 3,4 2,2 

Brazil 2,5 2,4 1,5 2,2 1,5 2,5 2,0 2,5 3,4 2,2 2,9 2,4 

Colombia 2,4 2,8 2,4 3,0 2,1 3,0 2,2 2,8 2,7 2,5 3,4 3,0 

Costa rica 1,9 2,4 2,0 2,8 1,9 3,1 2,1 2,6 2,4 2,6 3,4 2,9 

Croatia 2,3 2,2 1,6 2,3 1,7 2,4 2,0 2,9 3,4 2,1 3,7 2,0 

Chile 2,4 2,8 2,9 3,1 1,6 3,0 2,2 2,8 2,2 2,6 4,3 3,1 

China 2,6 3,1 2,8 2,5 1,8 2,8 2,5 2,7 3,8 2,6 4,2 2,9 

Ecuador 2,2 3,0 2,2 2,7 2,4 3,2 2,3 2,8 2,5 2,7 4,1 3,0 

El salvador 1,9 2,3 1,9 2,5 1,6 2,8 1,9 2,7 2,7 2,5 3,9 2,8 

Estonia 2,9 2,4 3,6 3,4 2,6 3,0 2,9 3,2 3,4 3,1 4,4 3,4 

Georgia 2,1 2,9 3,9 2,4 2,4 2,9 1,8 3,1 2,6 2,9 4,0 3,2 

Guatemala 2,0 1,9 2,1 1,9 1,7 3,1 2,1 2,9 2,4 2,5 3,8 2,4 

Hungary 2,6 2,4 1,9 2,4 1,7 2,8 2,4 3,3 3,1 2,6 3,9 2,3 

Indonesia 3,0 2,9 2,5 2,6 2,6 3,3 2,6 3,0 3,6 2,9 3,5 3,3 

Jamaica 2,2 2,2 2,0 2,3 2,1 3,0 2,0 2,9 2,9 2,2 3,4 3,0 

Kazakhstan 2,2 3,5 2,7 2,9 2,4 2,7 2,1 3,1 3,1 2,3 3,6 3,4 

Kosovo 2,1 2,2 3,1 2,2 1,9 2,9 2,0 3,3 3,1 2,6 4,1 3,1 

Latvia 2,6 2,6 2,5 2,8 2,5 3,2 2,3 3,7 2,3 2,8 4,0 2,9 

Lithuania 3,2 2,4 2,5 2,7 2,4 3,1 2,6 3,9 3,4 2,7 4,2 3,1 

Malaysia 3,3 3,4 2,9 3,3 2,4 3,1 2,7 3,3 3,6 2,8 4,1 3,5 

Mexico  2,2 2,3 1,9 2,7 2,0 3,1 2,4 2,6 2,8 2,2 3,3 3,0 

Panama 2,0 2,1 3,0 2,5 1,7 2,8 2,4 2,7 2,4 2,5 4,0 2,8 

Peru                          2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,9 1,9 2,8 2,4 2,7 3,5 3,1 

Poland                        2,8 3,1 2,2 2,8 1,7 2,5 2,4 2,8 4,0 2,8 3,8 3,0 

Romania 2,4 2,5 2,2 2,5 2,3 2,7 2,6 3,1 3,1 2,9 2,9 2,6 

Russia 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 3,1 2,4 3,2 3,1 2,6 3,5 2,7 

PHỤ LỤC 5: KHUNG ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TẠI CÁC QUỐC GIA NĂM 2014

Đơn vị: điểm (theo thang điểm 1-5)
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 Slovakia 2,7 2,3 2,2 2,3 2,2 3,0 2,1 3,1 2,6 2,8 3,9 2,4 

South africa 3,0 3,0 2,1 2,3 1,8 2,6 2,2 2,6 2,9 2,3 3,1 2,5 

Suriname 2,3 2,7 2,4 2,4 2,1 3,5 2,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 

Turkey 2,4 2,7 2,0 2,3 2,0 2,9 2,6 2,9 3,6 2,3 3,7 3,1 

Thailand 2,5 2,5 2,6 2,1 1,9 2,8 2,1 3,2 3,6 2,4 3,7 2,9 

Uruguay 2,2 2,2 2,8 2,9 1,4 3,4 2,5 3,0 2,1 2,4 3,8 2,1 

Trung bình  2,4 2,5 2,3 2,5 2,0 2,9 2,2 3,0 2,9 2,6 3,7 2,8 
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Australia                     2,3 1,8 2,4 2,2 2,2 2,8 2,2 3,4 3,0 2,8 3,9 3,2 

Austria                        2,5 2,5 2,6 3,6 1,7 3,0 2,8 3,4 2,5 3,3 4,1 2,5 

Belgium                       3,4 2,6 2,0 2,7 2,0 2,8 3,0 3,7 2,5 3,2 3,8 2,2 

Canada                        3,1 2,5 2,8 2,9 2,3 3,1 2,6 3,5 2,3 2,9 4,3 3,3 

Denmark                       2,7 3,3 3,3 3,4 3,1 3,4 2,8 3,6 2,4 3,4 4,5 2,8 

Finland                       2,8 3,2 2,9 2,8 2,3 2,7 2,6 3,2 3,2 2,7 4,3 2,8 

France                        2,8 3,0 3,0 3,2 1,8 2,9 2,7 3,1 3,0 2,3 4,0 2,1 

Germany                       2,8 2,9 2,9 3,5 2,1 2,8 2,8 3,3 2,8 2,8 3,8 2,6 

Greece                        2,1 2,1 1,7 2,0 1,5 2,3 2,3 3,0 3,4 2,1 3,5 2,5 

Ireland                        2,9 3,2 2,6 3,3 2,1 2,9 2,8 3,3 2,6 3,1 3,7 3,0 

Italy                          2,5 2,4 1,5 2,1 1,7 2,3 2,2 2,8 3,5 2,6 2,9 2,2 

Japan                          3,0 3,1 2,6 2,8 1,6 2,8 3,1 2,4 3,9 2,9 4,5 2,6 

Luxembourg                 2,8 3,4 3,2 3,5 2,1 2,9 3,0 3,5 2,8 3,1 4,0 2,6 

Neteherlands                2,8 2,6 3,1 3,2 2,9 3,2 2,9 3,7 2,9 3,4 4,8 3,6 

Norway                        2,6 2,5 3,2 3,2 2,5 2,6 2,8 3,4 2,6 2,6 4,4 2,9 

Portugal                      2,7 2,6 2,0 3,0 2,0 3,0 2,8 3,3 2,4 2,8 4,4 2,5 

Puerto Rico                   2,0 2,4 1,8 2,6 1,7 3,1 2,3 2,8 2,6 2,3 3,3 2,8 

Qatar                          2,7 3,2 3,0 2,9 2,7 3,3 2,4 3,0 3,3 2,1 3,4 2,9 

Singapore                     3,6 3,5 4,0 3,7 3,0 3,3 3,2 3,2 3,4 3,0 4,4 3,2 

Slovenia                      2,3 2,1 1,9 2,4 1,8 2,3 2,3 2,7 3,0 2,6 3,6 2,1 

Spain                          2,1 2,5 2,4 2,9 1,8 2,6 2,4 3,0 2,9 2,5 3,6 2,6 

Sweden                        2,6 2,7 2,5 3,0 2,5 2,7 2,6 3,3 3,1 2,8 4,2 3,1 

Switzerland                   3,2 3,1 3,7 3,5 2,6 3,4 3,6 3,5 2,3 3,0 4,4 3,4 

Taiwan                        3,0 2,7 2,9 2,7 2,2 2,8 2,7 2,6 3,9 2,8 3,9 3,3 

Trinidad& Tobago 2,7 1,8 2,4 2,3 1,8 2,5 1,9 2,9 2,3 2,3 3,8 2,9 

UK  2,8 2,9 2,3 2,6 2,4 3,0 2,2 2,9 3,3 2,7 3,5 2,8 

USA  3,0 2,7 2,3 2,6 2,2 2,9 2,6 3,1 3,3 2,7 4,0 3,7 

Trung bình  2,7 2,7 2,6 2,9 2,2 2,9 2,6 3,2 2,9 2,8 4,0 2,8 

Chú thích:  

1-Tài chính doanh nghiệp 
2a-Chính sách của chính phủ - Chính sách chung 
2b-Chính sách của chính phủ - Quy định Chính phủ 
3-Chương trình hỗ trợ của Chính phủ 
4a-Giáo dục kinh doanh - Giáo dục bậc phổ thông 
4b-Giáo dục kinh doanh - Giáo dục sau phổ thông 

5-Chuyển giao công nghệ 
6-D ịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
7a-Quy định gia nhập - Năng động của thị trường nội địa 
7b-Quy định gia nhập - Độ mở cửa của thị trường nội địa 
8-Cơ sở hạ tầng 
9-Văn hóa và chuẩn mực xã hội 

 

PHỤ LỤC 5: KHUNG ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TẠI CÁC QUỐC GIA NĂM 2014 (TIẾP)

Nguồn: Khảo sát chuyên gia toàn cầu năm 2014



 

 

 

 

 

 

 


