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1. GIỚI THIỆU
1.1. Tổng quan và mục tiêu
Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI), một dự án của Ngân
hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank – ADB), đang hỗ trợ Bộ Kế
hoạch và Đầu Tư Việt Nam (Bộ KHĐT) và chính quyền TP. Đà Nẵng và TP. Hồ
Chí Minh trong việc thiết lập các dịch vụ hỗ trợ sáng tạo nhằm hỗ trợ doanh
nghiệp và gia tăng năng suất.

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích hỗ trợ Bộ KHĐT, các cơ quan ban
ngành của Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tiếp cận với những hệ thống thực hành
tốt nhất về kinh doanh và các cách thức hỗ trợ đổi mới.

Văn bản này được thực hiện song song với một văn bản khác tập trung vào
những thông lệ tốt nhất cho hệ sinh thái khởi nghiệp. Những vấn đề về phân
công lao động, miêu tả về các cách thức tiếp cận kinh doanh, mạng lưới, cơ sở
hạ tầng và các chương trình như ươm tạo doanh nghiệp, chương trình tăng tốc
khởi nghiệp, các trung tâm sáng tạo, cũng như các không gian làm việc chung,
phòng thí nghiệm trực quan… sẽ được đề cập trong một nghiên cứu khác.
Nghiên cứu này tập trung vào các thước đo và công cụ hỗ trợ kinh doanh.

Nghiên cứu này mô tả mô hình và cách tiếp cận thành công các chính sách kinh
doanh và công cụ hỗ trợ kinh doanh của Singapore, Hà Lan và Phần Lan. Ở
phần cuối của văn bản này sẽ đề cập đến các bài học và kinh nghiệm từ việc
thiết kế và triển khai mô hình hỗ trợ kinh doanh, nhằm mục đích mang lại những
hướng dẫn thiết thực cho Việt Nam.

1.2. Cấu trúc
Nghiên cứu này được chia thành 3 phần: Phần đầu tiên giải thích khái quát về
nguồn gốc, xu hướng và cách tiếp cận chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp trên
cả nước. Ngoài ra, nghiên cứu cũng nêu bật lên một số mô hình thực tiễn một
cách tổng quan nhất. Việc đưa ra các so sánh về chính sách giữa các quốc gia
khác nhau thường sẽ được tiến hành trên phạm vi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ,
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ở những nơi đã có những nghiên cứu về việc vận hành hệ thống tổng thể. Phần
này cũng đóng vai trò nền tảng, giải thích lý do tại sao cần chọn ra những điểm
chuẩn để phục vụ cho việc phân tích và so sánh.

Phần thứ hai sẽ trình bày một số công cụ hỗ trợ kinh doanh điển hình với quy
chuẩn quốc tế. Trong phần tiếp theo này, sẽ giới thiệu ba quốc gia được lấy làm
tiêu chuẩn về các công cụ và chính sách hỗ trợ kinh doanh: Singapore, Hà Lan
và Phần Lan.

Phần thứ ba sẽ tổng hợp những so sánh và đưa ra những quan điểm về việc
làm thế nào để tối ưu những kết quả, nghiên cứu và bài học thực tiễn khi thiết
lập các chính sách hỗ trợ kinh doanh. Nội dung phần này chủ yếu về những
chính sách của Việt Nam và việc chuẩn bị ban hành Luật hỗ trợ Doanh nghiệp
Vừa và Nhỏ.

2. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?
2.1. Nguồn gốc của việc hỗ trợ doanh
nghiệp
Theo cách phân loại đơn giản nhất, sự hỗ trợ của chính phủ cho doanh nghiệp
sẽ chia theo hai mục tiêu chính. Thứ nhất, nhằm đảm bảo các thị trường tư nhân
vẫn tồn tại và hoạt động hiệu quả. Điều này có nghĩa sẽ có đủ các doanh nghiệp
tư nhân cung cấp những sản phẩm và dịch vụ cần thiết, và thị trường đó hoạt
động được, điều kiện để gia nhập, cạnh tranh và vận hành trong thị trường đó
là hợp lý và công bằng cho tất cả mọi người. Các chính sách hỗ trợ kinh doanh
vì thế sẽ chủ yếu hướng đến việc sửa chữa những lỗ hổng của thị trường – điều
sẽ ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Logic thứ hai liên quan đến sự phát triển, tiến bộ và năng động của thị trường.
Lý tưởng nhất là việc cạnh tranh trên thị trường sẽ thúc đẩy các công ty tìm kiếm
các giải pháp khác nhau để phát triển và thu về lợi nhuận, đồng nghĩa với việc
phải đổi mới – củng cố hiệu suất, chất lượng và chức năng của sản phẩm và
dịch vụ của họ. Dĩ nhiên những sự cải tiến này đòi hỏi sự cạnh tranh và nguồn
lực, cũng như việc sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Những rủi ro này thường xảy ra
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với các công ty mới và nhỏ, và các chính sách của chính phủ sẽ thường hướng
tới việc giảm thiểu các rủi ro đó.
Gần đây đã có rất nhiều nỗ lực tâp trung hỗ trợ cho những dự án khởi nghiệp và
doanh nghiệp tăng trưởng nhanh. Lý do là các doanh nghiệp nàycó những đóng
góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Doanh nghiệp khởi nghiệp
và doanh nghiệp tăng trưởng nhanh cũng đóng góp vào sự đa dạng của thị
trường theo nhiều cách khác nhau; tạo điệu kiện cho việc thương mại hóa các
kiến thức do các công ty lớn, các trường đại học hay đơn vị nghiên cứu tạo ra –
mà nếu không thì các kiến thức này sẽ không được sử dụng tới. Những công ty
mới và nhỏ là những nhân tố quyết định, không chỉ ở việc sử dụng những tri
thức mới, mà chính là nguồn tri thức, đóng vai trò cơ bản trong những sáng tạo
đột phá.

Lý do giải thích việc Chính phủ phải hỗ trợ cho doanh nghiệp và quá trình đổi
mới là bởi nếu không có Chính phủ hỗ trợ, thị trường sẽ đầu tư vào những hoạt
động kinh doanh và sáng tạo ít hơn mức mà mà xã hội cần có. Dưới đây là một
số lý do chính:
•
Không tạo đủ kiến thức cần thiết, kiến thức có thể dễ dàng được chia sẻ
hay “lan tỏa”, nên người tạo ra kiến thức không giữ được lợi ích từ kiến thức
cho riêng mình. Vì thế nên người ta không có động lực để đầu tư vào sáng
tạo ra kiến thức.
•
Sự không hoàn chỉnh về thông tin. Ví dụ như không phải mọi doanh
nghiệp đều tiếp cận với nguồn thông tin giống nhau, do đó sẽ ngăn cản sự
chuyển dịch trong thị trường.
•
Những vấn đề không hoàn hảo khác của thị trường, như việc thiếu sự
tiếp cận nguồn tài chính, thiếu cơ sở hạ tầng hỗ trợ… Chi phí để giải quyết
những vấn đề đó sẽ vượt quá khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp nhỏ.

Các hành động từ phía chính phủ và các chính sách công hỗ trợ doanh nghiệp
thường bắt đầu từ những thất bại (Sự thất bại của chính quyền: Chính phủ không
có khả năng hoàn thành mọi trách nhiệm của mình một cách hiệu quả). Một
nguyên nhân nữa là Sự thất bại hệ thống (Doanh nghiệp và hệ thống sáng tạo
không có khả năng hoạt động một cách hiệu quả). Những lỗi hệ thống này
thường liên quan đến:
•
Thất bại của mạng lưới (ví dụ các liên kết yếu kém khiến hệ thống không
thể điều chỉnh cho phù hợp với các thay đổi).
•
Thất bại thể chế (ví dụ các tổ chức như các trường đại học và viện
nghiên cứu không thể hoạt động hiệu quả)
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•
Thất bại về khung khổ (ví dụ như sự thiếu hụt trong khuôn khổ pháp lý
và các điều kiện nền tảng)

2.2. Kiến tạo môi trường kinh doanh
năng động hơn
Như đã đề cập ở phần trước, về mặt lý thuyết, các chính sách hỗ trợ kinh doanh
đều hướng tới mục đích sửa chữa những thất bại thị trường và những thiếu hụt
trong điều kiện vận hành của các công ty. Tuy nhiên trên thực tế, lý do căn bản
và mục tiêu lại rộng hơn và mang tính chiến lược hơn. Một phần quan trọng của
các chính sách hỗ trợ kinh doanh là nhằm thu hút và duy trì các công ty quốc tế
và các khoản đầu tư nước ngoài của họ. Dù mục tiêu cuối cùng thế nào thì cách
thức xây dựng các điều kiện kinh doanh đều tương tự nhau. Theo mục đích của
bản báo cáo này, chúng tôi đã chia môi trường kinh doanh và các biện pháp
chính sách liên quan thành bốn mục chính.
1. Điều kiện liên quan đến quy định pháp luật về kinh doanh, có thể kể đến
như:







Quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp sáng tạo
Quy định về phá sản
Quy định điều chỉnh thị trường sản phẩm
Khuôn khổ hành chính cho gia nhập kinh doanh và tăng trưởng
Thực thi hợp đồng
Chính sách thuế thu nhập cho doanh nghiệp và cá nhân

Thất bại của khuôn khổ, bao gồm thiếu khuôn khổ pháp luật (như quy định hành
chính về gia nhập thị trường và tăng trưởng, cơ chế thuế nặng nề) có thể có tác
động tiêu cực lên điều kiện vận hành của doanh nghiệp. Ví dụ, đánh thuế không
cân đối giữa lãi và lỗ, thuế suất trung bình cao đánh vào doanh nghiệp vừa và
nhỏ so với thuế đánh vào công ty lớn, có thể làm giảm số lượng và hoạt động
của doanh nghiệp vừa và nhỏ1.

2. Những điều kiện liên quan tới thị trường và cạnh tranh, như:




1

Quy mô, mức độ tăng trưởng và bản chất của thị trường và cạnh tranh
Tiếp cận thị trường và đổi mới
Chức năng của thị trường tài chính

OCED, 2009
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Vai trò của việc mua sắm công
Các tiêu chuẩn kỹ thuật

Các chính sách hỗ trợ kinh doanh hướng đến việc cải thiện điều kiện thị trường
và tăng nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, mới hơn thường được gọi
là chính sách trọng cầu (để phân biệt với chính sách trọng cung, cấp hỗ trợ trực
tiếp cho các công ty). Chính sách trọng cầu thường được sử dụng trong các quy
trình mua sắm công, hoặc trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và luật lệ - những
yếu tố sẽ khiến sự phát triển của thị trường đi theo đúng hướng những nhà
hoạch định chính sách mong đợi. Chính sách này thường được áp dụng trong
những lĩnh vực thiết yếu của xã hội (như y tế, môi trường) và ở những nơi các
hoạt động của chính phủ có thể hỗ trợ cho cơ chế thị trường.

3. Các điều kiện liên quan tới việc tiếp cận nguồn lao động, kiến thức hay tài
chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, như:








Tiếp cận với nguồn lao động có trình độ, bao gồm việc nhập cư, chi phí
tuyển dụng hay sa thải.
Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển và các nguồn đầu tư
khác.
Tiếp cận với công nghệ, như ICT.
Hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các công ty.
Tiếp cận với thị trường tài chính trong và ngoài nước.
Nguồn vốn dự trữ, nợ, vốn đầu tư mạo hiểm…
Tăng cường đầu tư tư nhân.

Sự thiếu hụt nguồn lao động có trình độ, hay thiếu tương thích giữa cung và cầu
về lao động có kỹ năng sẽ có thể gây cản trở tới doanh nghiệp. Các chính sách
hỗ trợ kinh doanh có liên quan sẽ có thể hướng đến việc mở rộng quy mô của
lực lượng lao động có trình độ, tạo điều kiện cho sự đi lại của người lao động
vv… Việc trao đổi kiến thức giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu là một yếu tố
quan trọng nữa để tạo ra các doanh nghiệp mới và các công ty tăng trưởng cao
…. Những chính sách liên quan bao gồm các quy định thuận lợi cho việc chuyển
giao công nghệ, sự linh hoạt của nguồn lao động từ các trường đại học, cũng
như mạng lưới rộng rãi của các không gian làm việc chung (ví dụ như các công
viên công nghệ)…

Phần lớn các chính sách hỗ trợ kinh doanh đều nhằm mục đích “sửa chữa sự
thất bại của thị trường” giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nghiên cứu
và phát triển và nguồn tài chính. Những công ty mới và nhỏ thường đóng vai trò
khá quan trọng trên thị trường trong việc giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ
mới, trong khi với quy mô nhỏ, họ sẽ khó có khả năng đầu tư phát triển và
thương mại hoá (so với các công ty lớn hơn). Vì lí do này, sự hỗ trợ từ chính
8

phủ cho việc nghiên cứu và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường
được coi là “trợ cấp được chấp nhận” (ít ảnh hưởng tới thị trường và cạnh tranh).
Các chính sách công hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với nguồn tài
chính với nhiều công cụ khác nhau. Tuy nhiên, những công cụ này cần hài hòa
và bổ trợ cho các công cụ đã được thị trường tài chính tư nhân cung cấp. Nếu
hỗ trợ của nhà nước quá rộng rãi hoặc trùng lắp với thị trường tài chính tư nhân
(vd cho cùng sản phẩm tài chính với điều kiện ưu đãi hơn), nó sẽ tạo ra hiệu
ứng “xua đuổi” các thành phần tư nhân ra khỏi thị trường.

4. Điều kiện liên quan đến văn hóa doanh nghiệp và sáng tạo:




Sự sẵn có của cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
Thái độ với việc kinh doanh
Kỹ năng và kinh nghiệm về doanh nghiệp và kinh doanh

Sự thiếu hụt những kỹ năng kinh doanh và thái độ tiêu cực đối với các hoạt động
kinh doanh trong một xã hội (ví dụ một doanh nghiệp gặp thất bại sẽ bị coi là
nghiêm trọng và là điều đáng sợ) có thể ảnh hưởng đến việc thành lập và thành
công của những dự án đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu có một cái nhìn tích
cực về việc kinh doanh, sẽ tạo nên nguồn động lực lớn lao cho những người trẻ
khi dấn thân khởi nghiệp. Thái độ đối với kinh doanh cũng thường được đánh
giá trong trong các bảng xếp hạng quốc tế.2

Những chính sách từ chính phủ để giải quyết vấn đề này thường bao gồm những
hoạt động giáo dục đào tạo, tư vấn doanh nghiệp và thường thông qua các chiến
dịch khác nhau cũng như các sự kiện kinh doanh cộng đồng.3

3. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH
DOANH
Chính phủ các nước cạnh tranh với nhau trong việc thiết lập và phát triển các
điều kiện và các biện pháp hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp, giúp họ phát triển
và thành công để gặt hái những lợi ích kinh tế xã hội từ các doanh nghiệp này
cũng như các công ty tiềm năng từ nước ngoài. Trên thực tế, điều kiện kinh
2
3

Such as Global Entrepreneurship Monitor, GEM
See for examle www.slush.fi.
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doanh ổn định và hệ sinh thái kinh doanh năng động có thể đóng vai trò quan
trọng trong việc thu hút doanh nghiệp nước ngoài, nguồn đầu tư và lao động
lành nghề. Đây thực sự là một trong những mục tiêu quan trọng đối với chính
phủ các quốc gia.
Phần này sẽ đưa ra các ví dụ và mô tả về các công cụ hỗ trợ kinh doanh phổ
biến nhất thường được cung cấp như một dịch vụ của chính phủ. Dựa trên hiểu
biết chung về những lý do cơ bản của việc chính sách công can thiệp thị trường,
các công cụ này chủ yếu nhắm vào các doanh nghiệp và các công ty vừa và
nhỏ, dù là cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng. Có vô số và ngày càng nhiều loại
hình hỗ trợ doanh nghiệp tại các nền kinh tế thị trường phát triển, và những ví
dụ được lựa chọn sau đây đại diện cho một số các hình thức tiêu biểu nhất của
những dịch vụ hiện có. Ngoài những mô tả tổng quan, chúng tôi cũng đã xác
định được một số ví dụ quốc tế về từng loại dịch vụ.

Mặc dù các dịch vụ được mô tả đều khác nhau về mục tiêu cũng như cách thức
thực hiện, chúng đều được thiết kế nhằm gia tăng giá trị cho bản thân người
kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các giai đoạn khác nhau. Một số
dịch vụcó thể trùng lắp, và trên thực tế, nhiều dịch vụ thường kết hợp nhiều loại
dịch vụ khác nhau.

Bảng 1. Tóm tắt các công cụ hỗ trợ kinh doanh

Các
loại
công cụ
Chương
trình cụm
liên
kết
ngành
Các
chương
trình công
nghệ và đổi
mới sáng
tạo
Tài trợ từ
chính phủ
Các công
cụ chia sẻ
nợ và rủi ro
Phiếu
ưu
đãi
Vốn mồi và
vốn
mạo
hiểm
Các nguồn
vốn
thay
thế

Hỗ trợ hoặc giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với …
Vốn hiện vật (Cơ
Vốn nhân lực
Vốn tài chính sở hạ tầng, vật
Vốn xã hội (mạng lưới
(khả năng, kỹ
(trợ cấp)
chất, không gian
liên hệ)
năng mới)
làm việc…)
Thỉnh thoảng

Thỉnh thoảng

Thỉnh thoảng

Có

Có

Không

Thỉnh thoảng

Có

Có

Không

Không

Không

Có

Không

Không

Không

Có

Không

Thỉnh thoảng

Thỉnh thoảng

Có

Không

Thỉnh thoảng

Có

Có

Thỉnh thoảng

Thỉnh thoảng

Có
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Mua
sắm
công
Ưu đãi về
thuế

Có

Không

Không

Thỉnh thoảng

Có

Không

Không

Không

3.1 Chương trình cụm liên kết ngành
Cụm liên kết ngành thường được hiểu là khu vực tập trung các doanh nghiệp,
cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu, các tổ chức công và các tổ chức tư nhân
cùng theo đuổi những tham vọng chiến lược chung. Mục tiêu và chức năng của
cụm liên kết ngành là tạo điều kiện phát triển các hoạt động hợp tác kinh tế bổ
sung giữa những tổ chức tham gia.4

Chính sách cụm liên kết đã trở nên phổ biến trong những năm đầu của thập niên
90, sau khi cuốn sách "Lợi thế cạnh tranh quốc gia” của M. Porter ra đời, trong
đó chủ yếu giới thiệu cơ sở lý luận và hoạt động của các chính sách phát triển
cụm công nghiệp một cách rộng rãi hơn tới công chúng. Những chính sách đầu
tiên tập trung vào việc xác định và tăng cường sự hiểu biết về cụm liên kết ngành,
trong khi nhiều chính sách xây dựng khác tập trung hơn vào sự phát triển của
cụm (ví dụ như quản lý cụm liên kết ngành). Những phân tích và chính sách cụm
liên kết ngành của Porter đã được triển khai trên toàn thế giới, và các mô hình,
công cụ và những hiểu biết chung về hoạt động của các cụm công nghiệp đã
tiến triển đáng kể. Ngày nay, chính sách cụm liên kết chủ yếu được áp dụng ở
cấp khu vực và cấp tỉnh, nơi sự tập trung cho việc phát triển kinh tế - công nghiệp
thường rõ ràng hơn. Nhiều quốc gia đã kết hợp chính sách cụm liên kết với các
chiến lược chuyên môn nhằm giành lợi thế cạnh tranh trên các lĩnh vực trọng
tâm toàn cầu.

Mục đích của các chính sách cụm liên kết khu vực nhằm tăng cường phát triển
nền kinh tế đặc trưng của khu vực. Các chính sách và chương trình cụm liên kết
góp phần lan tỏa tri thức giữa các cụm liên kết và các thế hệ thông qua cơ sở
hạ tầng và đầu tư dựa trên tri thức, các hoạt động mở rộng mạng lưới và đào
tạo để có thể đạt được năng suất cao hơn, đổi mới hơn và và tăng cường khả
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong cụm.

Chương trình cụm liên kết là một cách để tối ưu hóa tất cả các công cụ hỗ trợ
kinh doanh hiện có vì mục đích và lợi ích riêng của mỗi cụm liên kết ngành. Với
ý nghĩa đó, đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ kinh doanh đơn thuần, mà là
một loạt các công cụ khác nhau. Ngoài ra, một số công cụ có thể được áp dụng
4

See for example http://www.oecd.org/innovation/policyplatform/48137710.pdf

11

để thực hiện các chính sách liên kết cụm khác nhau, tùy thuộc vào sự phân loại
và mục tiêu của từng cụm. Đối với các cụm liên kết mới nổi, chính phủ có thể
tiến hành các cuộc nghiên cứu, lưu trữ và đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức,
tổ chức các sự kiện mang tính liên kết với nhau, xác định những cơ hội hợp tác
cho các doanh nghiệp và các trường đại học, sử dụng các nhà môi giới để tạo
điều kiện hợp tác… Ví dụ như các công cụ nâng cao năng lực và phát triển kỹ
năng có thể được áp dụng nhằm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
đào tạo chuyên môn, phổ biến thông tin thị trường lao động, hỗ trợ đẩy mạnh
quan hệ hợp tác giữa các cơ sở kinh doanh và đơn vị giáo dục… Các công cụ
cụm liên kết nhằm mục đích hỗ trợ quá trình chiến lược chung cũng như thiết
lập các chương trình hợp tác nghiên cứu và phát triển cho các cụm liên kết
ngành. Những biện pháp khác có thể bao gồm việc hoạt động trên những tiêu
chuẩn cụ thể, những quy định, các hoạt động phối hợp song song, cũng như các
điều khoản đầu tư mạo hiểm và mạng lưới các doanh nghiệp liên quan.5

Bảng 2: Chương trình cụm liên kết ngành

Chương trình cụm liên kết ngành
Mô tả & Mục Chương trình cụm liên kết là những chương trình được chính
tiêu
phủ tài trợ nhằm thúc đẩy, kích hoạt và tạo điều kiện hợp tác
thuận lợi giữa các tác nhân khác nhau (các công ty nhỏ và
lớn, viện nghiên cứu, trường đại học) trong cùng một cụm
liên kết ngành.
Tổ chức
Các chương trình cụm liên kết có thể được tổ chức theo
những cách khác nhau, tùy thuộc vào mức độ chính thức cần
có, các công cụ chính sách, những phương tiện được lựa
chọn và những nguồn lực sẵn có. Nhưng nỗ lực nhằm hỗ trợ
sự phát triển của các cụm liên kết ngành thường được quản
lý thông qua một tổ chức liên kết cụm với một cá nhân, một
tổ chức, hoặc tập đoàn điều hành.
Nguồn gây Các cụm liên kết ngành (hình thành tự nhiên) không cần bất
quỹ và hình cứ nguồn tài trợ bên ngoài nào, nhưng những sáng kiến và
mẫu
kinh các chương trình liên kết cụm do Chính phủ chỉ đạo cần phải
doanh
được đưa vào ngân sách quốc gia hoặc địa phương. Những
khoản tiền tài trợ công cho những sáng kiến cụm liên kết có
thể được xem như một sự đầu tư về năng lực cạnh tranh và
chuyên môn hóa các nền kinh tế khu vực và quốc gia. Lợi
ích từ đầu tư có thể được tính bằng số việc làm tạo ra, năng
suất tăng, tăng trưởng và đổi mới bên trong các cụm, cũng
như lợi thế cạnh tranh quốc tế của khu vực.6
Nguồn lực
Nguồn lực cần thiết cho các sáng kiến và chương trình liên
kết cụm là chủ yếu là nguồn tiền cho chương trình cũng như
nguồn nhân lực cần thiết để thực hiện các biện pháp và sáng
kiến hỗ trợ cụm liên kết ngành.
5

http://www.oecd.org/innovation/policyplatform/48137710.pdf

12

Những điều
kiện
tiên
quyết về luật
lệ & quy định

Chính sách cụm liên kết thường được thúc đẩy bởi nhiều
luồng chính sách khác nhau, bao gồm cả chính sách phát
triển kinh tế khu vực, chính sách phát triển khoa học/ công
nghệ/ đổi mới, chính sách công nghiệp/ doanh nghiệp, và
chính sách giáo dục cấp cao. Chính sách cụm liên kết có thể
là điểm chung của nhiều luồng chính sách, được tạo ra bởi
những mục tiêu chung. Vì vậy, chính sách cụm liên kết nên
được cân nhắc khi xác định quy định của những luồng chính
sách nêu trên nói chung.
Những điều Thay vì cố gắng tạo ra các cụm liên kết từ con số 0, chính
kiện khác
phủ và/ hoặc các cơ quan công quyền nên tạo điều kiện cho
sự phát triển của các cụm liên kết bằng cách xây dựng dựa
trên thế mạnh sẵn có (ví dụ: thực hiện chính sách dựa trên
việc những phân tích những điểm mạnh của khu vực và 'phát
hiện kinh doanh'). Cần vạch ra chiến lược chuyên môn hóa
khôn ngoan ở phạm vi quốc gia hay khu vực và tài trợ cho
chỉ một vài sáng kiến cụm liên kết mang tính chiến lược, thay
vì tài trợ cho một số lượng lớn các sáng kiến khác nhau.7
Vai trò của Chính phủ chịu trách nhiệm cho việc vạch ra chiến lược
chính phủ
chuyên môn hóa quốc gia, trong đó các chính sách và
chương trình cụm liên kết có thể được xây dựng dựa trên
đó.
Chính phủ đồng thời cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng
luật pháp và các chính sách khác nhau liên quan đến các
chính sách cụm liên kết là phù hợp với chiến lược cụm liên
kết được lựa chọn.
Những ví dụ - Các lĩnh vực chủ chốt ở Hà Lan8
thực
tiễn - Các trụ cột cạnh tranh ở Pháp9
trên thế giới - Cụm liên kết công nghiệp, Nhật Bản10
- Giám sát liên kết ngành tại Châu Âu, Uỷ ban Châu Âu (EC)11

3.2 Các chương trình công nghệ và đổi
mới sáng tạo
7

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16903/attachments/1/translations/en/renditions/native

8

https://www.hollandtradeandinvest.com/key-sectors

9

http://competitivite.gouv.fr/

10

https://www.jetro.go.jp/en/invest/region/icinfo.html

11

http://www.clusterobservatory.eu/index.html
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Trong suốt thập kỷ qua, các chính sách đổi mới kinh doanh được sử dụng phổ
biến nhất ở Châu Âu, đó là a) tài trợ và cho vay RDI12, và b) các chương trình
hợp tác RDI. Đáng chú ý nhất là việc tăng cường nghiên cứu và áp dụng các
biện pháp đổi mới. Các biện pháp nâng cao nhận thức, dịch vụ hỗ trợ cho sự
đổi mới, phát triển kỹ năng, các chương trình cụm liên kết và giúp các mạng lưới
đòi hỏi ít gánh nặng tài chính hơn nhiều trong nguồn ngân quỹ chính sách
chương trình.13

Một chương trình thường được hiểu như một biện pháp chính sách cụ thể, một
nền tảng mở hoặc bán mở hay đơn giản là một kế hoạch hợp tác chung, điển
hình là giữa cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và chính phủ. Hầu hết các
chương trình đều bị giới hạn thời gian, có ngày bắt đầu và kết thúc rõ ràng, cũng
như nguồn ngân sách cụ thể. Quy mô chương trình cũng rất đa dạng. Các loại
chương trình phổ biến là công nghệ và chương trình Nghiên cứu & Phát triển,
chương trình thương mại hóa và xúc tiến thương mại, các chương trình thách
thức theo chủ đề hay các chương trình định hướng chiến lược (ví dụ: công nghệ
sạch), các chương trình cụm liên kết, cũng như các chương trình đổi mới quốc
gia và khu vực. Mô hình các chương trình đều rất linh hoạt và ở đây, chúng tôi
chủ yếu mô tả chương trình công nghệ và đổi mới.

Thông thường, các chương trình có thể xác định trước mục tiêu chiến lược tổng
quát (ví dụ như để tăng lợi thế cạnh tranh trong một số lĩnh vực công nghiệp cụ
thể) với căn cứ rõ ràng đứng sau nó. Ví dụ, chức năng chính của một chương
trình là tạo ra các dự án nghiên cứu, đổi mới và hợp tác trong các lĩnh vực xác
định ưu tiên, với các công cụ gây quỹ có sẵn từ chính phủ (tài trợ, vốn vay, vốn
chủ sở hữu...).

Các chương trình thường bao gồm một loạt các hoạt động, chẳng hạn như các
dự án nghiên cứu và đổi mới được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu chiến
lược. Các hoạt động của chương trình cần có sự phối hợp và bổ trợ cho nhau.
Ngoài ra, cũng thường có các hoạt động chung. Trong hầu hết các trường hợp,
các chương trình hoạt động đều được điều phối và quản lý.

Bảng 2: Các chương trình công nghệ và đổi mới sáng tạo
Mô tả và
Các chương trình công nghệ và đổi mới là công cụ chính sách
Mục tiêu
thường được áp dụng nhằm tăng mức độ nghiên cứu, phát
triển và đổi mới, tăng cường chuyển giao kiến thức giữa khu
vực công và tư nhân, đồng thời phát triển nghiên cứu ở
những lĩnh vực chiến lược quan trọng vì các mục tiêu kinh tế
12
13

RDI: Nghiên cứu, Phát triển và Sáng tạo
EC 2013
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Tổ chức

và xã hội. Các chương trình này thường tập trung xung quanh
một chủ đề nhất định, chẳng hạn như công nghệ nông nghiệp
và thực phẩm, công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển
bền vững, giao thông vận tải, năng lượng hoặc y tế. Gần đây,
các chương trình xuyên quốc gia liên kết những lĩnh vực trọng
tâm khác nhau đang trở thành xu hướng.
Trong hầu hết các trường hợp, các chương trình công nghệ
và đổi mới được thực hiện dưới sự chỉ đạo của các Bộ, ngành
có thẩm quyền hoặc các đơn vị cụ thể, hay trong một số
trường hợp, việc thực hiện được quản lý bởi các doanh
nghiệp.
Những chương trình này thường kéo dài trong khoảng từ 3-5
năm, nhưng có thể được mở rộng hoặc kèm theo một chương
trình khác, đồng thời thường được quản lý bởi Hội đồng
Chương trình (hoặc Ban chỉ đạo) và có một Giám đốc
Chương trình được chỉ định hoặc một đội ngũ quản lý riêng.

Tùy thuộc vào mục đích, chương trình có thể bao gồm các
hoạt động khác, chẳng hạn như các chiến dịch tiếp thị, kêu
gọi tài trợ, dự án, dịch vụ tư vấn...
Nguồn quỹ
Các chương trình này thường được hỗ trợ hoàn toàn hoặc
và mô hình
phần lớn bởi chính phủ. Tuy nhiên, nhiều hoạt động khác
kinh doanh
trong khuôn khuôn khổ chương trình hay các dự án định
hướng kinh doanh RDI thường được đồng tài trợ bởi một số
đơn vị tham gia. Do đó, tổng toàn bộ kinh phí thường đến từ
nhiều nguồn quỹ công hay vốn tư nhân khác. Các chương
trình hiếm khi tự duy trì tài chính, nhưng có thể làm vậy ở giai
đoạn cuối chương trình.
Nguồn lực
Cũng như với các chương trình cụm liên kết, những nguồn
lực cần thiết cho các chương trình công nghệ và đổi mới chủ
yếu đến từ nguồn vốn của chương trình cũng như các cá
nhân, tổ chức cần thiết để quản lý các chương trình. Ngân
quỹ của các chương trình cũng vô cùng đa dạng, dao động
từ vài triệu đến vài trăm triệu USD.
Những điều Các chương trình như vậy thường không đòi hỏi những quy
kiện tiên
định riêng biệt mà hoạt động dựa trên chương trình (Ví dụ:
quyết về luật dự án trợ cấp).
lệ & quy
định
Những điều Thiết kế và triển khai thực hiện Chương trình đòi hỏi kinh
kiện khác
nghiệm về quản lý tài chính và quản lý/ điều phối chung. Giám
sát và đánh giá thành công của chương trình thành công cũng
là một cơ chế quan trọng.
Vai trò của
Các chương trình thường được xây dựng dựa trên mối quan
chính phủ
hệ hợp tác công-tư, nơi chính phủ đóng vai trò thiết yếu xuyên
suốt quá trình: cố vấn, lãnh đạo, điều phối và là nhà tài trợ.
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Những ví dụ - Chương trình đổi mới Tekes, Phần Lan14
thực tiễn
- Chương trình công nghệ cao quốc qua 863, Trung Quốc15
trên thế giới

3.3 Tài trợ chính phủ
Chính phủ từ lâu đã sử dụng nguồn kinh phí trực tiếp như một phương tiện để
kích thích các công ty tập trung vào các hoạt động (đầu tư, nghiên cứu & phát
triển, tăng trưởng, xuất khẩu) với các công cụ liên quan, chẳng hạn như trợ cấp
phù hợp, cho vay trợ cấp hoặc đầu tư mạo hiểm, thường được kết hợp áp dụng
với một số công cụ khác. Nguồn vốn trực tiếp của chính phủ hướng tới ba loại
bổ sung tại các doanh nghiệp:




Bổ sung đầu vào (VD: Tăng cường chi tiêu)
Bổ sung đầu ra (VD: Cải thiện kết quả ở cả 2 khía cạnh lượng và chất)
Bổ sung về hành vi (VD: Thay đổi cách công ty vận hành)

Khoản tài trợ được cung cấp bởi chính phủ thường là hình thức hấp dẫn nhất
trong các công cụ tài trợ trực tiếp, bởi các khoản hỗ trợ này không yêu cầu phải
trả lại mà còn có tính thanh khoản rất quan trọng cho các công ty. Chính phủ các
nước, mặt khác, xem tài trợ như một công cụ hào phóng nhất, cũng như dễ dàng
nhất bóp méo cạnh tranh. Vì thế, các khoản tài trợ của chính phủ thường nhắm
đến các nhu cầu cụ thể của công ty nhỏ, mới thành lập và có dễ bj tổn thương.
Do đó, sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ của chính phủ đòi hỏi sự hiểu biết tốt
về thất bại thị trường, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, khả năng đánh giá năng
lực và quá trình lựa chọn cho người được hưởng tài trợ.

Bảng 3: Tài trợ từ chính phủ
Mô tả và Mục tiêu Các khoản tài trợ của chính phủ được coi là công cụ hỗ
trợ kinh doanh công khai nhằm khuyến khích sự ra đời
của các doanh nghiệp mới hoặc giai đoạn sơ khai của
họ. Khoản tài trợ có thể được chính phủ chi trả đầy đủ
mà không có bất cứ yêu cầu nào khác liên quan đến việc
đầu tư của bản thân các doanh nghiệp , hoặc có thể
dưới hình thức cấp vốn đối ứng, có nghĩa là chính phủ
sẽ cấp vốn đối ứng với bất cứ khoản vốn nào mà các
nhà đầu tư khác góp vào doanh nghiệp theo điều khoản
đã thống nhất từ trước.
Tổ chức
Thiết lập các khoản tài trợ của chính phủ đòi hỏi phải
xác định được quá trình mà theo đó, các khoản tài trợ

14

http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/

15

http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/
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Nguồn quỹ và mô
hình kinh doanh

Nguồn lực

Những điều kiện
tiên quyết về luật
lệ & quy định
Những điều kiện
khác

sẽ được cấp cho các doanh nghiệp: quyết định các tiêu
chí và cột mốc quan trọng, thiết lập một quy trình xử lý
ứng dụng cũng như các quá trình chi trả trợ cấp cho các
doanh nghiệp đủ điều kiện. Quy trình tài trợ chính phủ
thường được phụ trách bởi một tổ chức chính phủ,
chẳng hạn như Bộ Lao động, Bộ Thương mại và Công
nghiệp (hoặc cơ quan giám sát của họ).
Các khoản tài trợ chính phủ hoàn toàn được lấy ra từ
quỹ nhà nước. Chúng có thể được coi là những khoản
đầu tư vào các doanh nghiệp mới và những khoản tiền
thuế trong tương lai.
Các khoản tài trợ chính phủ phải đáp ứng 2 điều kiện.
Trước hết, số tiền dành cho tài trợ phải nằm ngoài ngân
sách quốc gia. Thứ hai, phải có một tổ chức chính phủ
chịu trách nhiệm trong quá trình cung cấp tiền tài trợ nhận được các đơn ứng tuyển, đưa ra quyết định liên
quan đến việc nhận tài trợ và đảm nhận việc trả tiền tài
trợ cho các doanh nghiệp.
Luật pháp và quy định quốc gia phải cho phép chính phủ
hỗ trợ vốn cho các công ty tư nhân.

Chính phủ cần phải xác định rõ số tiền hàng năm được
phân bổ cho các khoản tài trợ , cũng như xác định các
quy tắc và tiêu chí để lựa chọn những đối tượng được
cấp. Sau đó, các cơ quan công quyền thiết lập các quá
trình liên quan và tiến hành quản lý chúng.
Vai trò của chính Chính phủ chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình đưa ra
phủ
các khoản tài trợ, bắt đầu từ việc tính toán ngân sách và
xác định mô hình quy trình cấp để điều hành các hoạt
động hàng ngày (ví dụ: bàn giao và thanh toán) liên quan
đến các khoản tài trợ.
Những ứng dụng - Chương trình Tài trợ Khởi nghiệp Phần Lan.16
thực tiễn trên thế - Chương trình tài trợ khởi nghiệp của Singapore.17
giới
- Chương trình tài trợ Khởi nghiệp và RDI.18

Mục tiêu của chương trình trợ cấp khởi nghiệp Phần Lan là khuyến khích các doanh nghiệp mới và thúc đẩy tạo
việc làm. Trợ cấp giúp doanh nghiệp có được khoản thu nhập an toàn trong thời gian họ khởi động doanh nghiệp –
tuy nhiên không qua 18 tháng http://www.teservices.fi/te/en/employers/for_entrepreneurs/services_new_entrepreneurs/startup_grant/index.html
16

Chương trình Trợ cấp Khởi nghiệp ACE cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở Singapore, những người muốn đi
những bước đầu tiên để khởi động những hoạt động kinh doanh khác biệt. Các đơn đăng ký sẽ được chọn lọc theo
hình thức cạnh tranh, dựa trên 4 tiêu chí đánh giá chính gồm tính khả thi của mô hình kinh doanh, các cơ hội thị
trường tiềm năng và nhóm quản lý. SPRING se cấp đối ứng 7 S$ với mỗi 3 S$ mà doanh nghiệp huy động dược và
lên tới S$50,000, ví dụ để nhận được khoản tài trợ f $50,000, bạn cần huy động được $21,429 để đối ứng sau khi
nhận được Thư Chấp nhận. http://www.spring.gov.sg/Nurturing-Startups/Pages/ACE-startups-grant.aspx
17

http://www.guidemesingapore.com/doing-business/finances/singapore-government-schemes-for-startups
18

http://www.tekes.fi/en/funding/
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3.4 Các công cụ chia sẻ nợ và rủi ro
Các công cụ chia sẻ nợ và rủi ro nhằm lấp đầy "thiếu hụt tài chính" bằng cách
tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài chính bên ngoài cho các doanh nghiệp gặp khó
khăn trong thu hút đủ nguồn tài chính. Các doanh nghiệp này bao gồm cả các
công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác, đặc biệt là những
người có nhu cầu đầu tư đổi mới và quốc tế hóa. Các công cụ chia sẻ nợ và rủi
ro bao gồm các khoản vay được chính phủ trợ cấp và bảo lãnh tín dụng.19

Các khoản vay được chính phủ trợ cấp (hoặc các khoản vay mềm) là các khoản
vay có lãi suất thấp hơn so với thị trường, hoặc không tính lãi suất, bởi lãi suất
sẽ được chi trả bởi chính phủ. Các hình thức cho vay trợ cấp khác, ví dụ các
khoản vay không bảo đảm, trong đó bên cho vay (chính phủ) không yêu cầu toàn
bộ hoặc bất kỳ sự bảo đảm nào cho khoản vay. Trong các trường hợp ưu đãi
hơn, hỗ trợ cho vay nghĩa là có rất ít hoặc thậm chí là không phạt tý nào khi vỡ
nợ. Ví dụ trong trường hợp khoản cho vay với mục đích nghiên cứu và phát triển
của Tekes Phần Lan, nếu các dự án này thất bại, công ty có thể được gia hạn
thời gian trả nợ, hoặc trong trường hợp cực kỳ ưu đãi, khoản vay chưa thanh
toán và lãi suất có thể được xóa một phần hoặc thậm chí là hoàn toàn. Khoản
vay được trợ cấp thường nhắm đến những nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như vốn
lưu động, một số lĩnh vực ưu tiên kinh tế, ví dụ như để mua cổ phần của một
công ty. Chính phủ cũng có thể cung cấp các khoản vay vốn chủ sở hữu để cùng
cấp vốn cho các cổ đông của công ty.

Chính sách công cũng có thể hỗ trợ tài chính bằng cách trực tiếp cung cấp
khoản cho vay thông qua các ngân hàng nhà nước.

Đề án bảo lãnh tín dụng là một cơ chế chuyển giao và đa dạng hóa rủi ro. Với
việc chính phủ chỉ trả một phần rủi ro vỡ nợ, rủi ro của người cho vay giảm - bảo
đảm chi trả tất cả hoặc một phần khoản vay trong trường hợp vỡ nợ. Đây là lý
do mà tại sao, các chương trình bảo lãnh tín dụng có thể tạo điều kiện tiếp cận
tài chính cho các công ty có rủi ro cao bằng cách hạn chế thua lỗ mà một ngân
hàng phải chịu nếu công ty vỡ nợ. Họ có thể giúp giải quyết việc thiếu sự tiếp
cận tài chính của các doanh nghiệp trẻ, những đơn vị thiếu tài sản thế chấp hoặc
không thể cung cấp thông tin về mức độ tín nhiệm của mình để được tiếp cận
19

http://www.oecd.org/globalrelations/45324327.pdf
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với nguồn vốn. Chính phủ thường đảm bảo một phần thua lỗ của các ngân hàng
bằng bảo lãnh tín dụng, nhưng vẫn để cho họ tự quyết định khoản cho vay, từ
đó phát huy lợi thế của các chuyên gia đánh giá tín dụng
Thông thường, có 4 loại quỹ bảo lãnh chính:








Chương trình Bảo lãnh Nhà nước được hình thành bởi chính sách công.
Chúng thường liên quan đến các khoản trợ cấp của nhà nước, đặc biệt
là ở giai đoạn ban đầu. Thông thường, các chương trình này được quản
lý bởi một tổ chức tư nhân hay một tổ chức chính phủ. Các chương trình
bảo lãnh công được đánh giá là rất đáng tin cậy trong lĩnh vực ngân hàng,
bởi khoản đảm bảo được chi trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước.
Chương trình bảo lãnh doanh nghiệp thường được tài trợ và vận hành
bởi các đơn vị tư nhân, ví dụ như ngân hàng hoặc các phòng thương mại.
Chương trình bảo lãnh doanh nghiệp có lợi thế là được quản lý bởi những
lãnh đạo giàu kinh nghiệm, và được hưởng lợi từ sự tham gia trực tiếp
của ngành ngân hàng.
Chương trình bảo lãnh quốc tế thường là hoạt động của 2 hay nhiều chính
phủ, hoặc các tổ chức phi chính phủ như ILO, UNIDO hay Quỹ Đầu tư
châu Âu. Thông thường, các chương trình quốc tế thường kết hợp giữa
quỹ bảo lãnh với hỗ trợ kỹ thuật dành cho doanh nghiệp.
Chương trình bảo lãnh tương hỗ là các tổ chức tư nhân độc lập được
thành lập và quản lý bởi những người đi vay bị hạn chế tiếp cận vốn vay
ngân hàng. Mặc dù quỹ này hoạt động phần lớn từ phí thành viên, trong
nhiều trường hợp, chúng có thể hoạt động với sự hỗ trợ của chính phủ.

Bảo lãnh tín dụng là nhằm vào các công ty có độ rủi ro cao nhưng tiềm năng
tăng trưởng lớn, nhưng đôi khi, chính phủ gần như không có quyền quyết định
việc liệu có công ty được lựa chọn có ”đúng loại” hay không (ví dụ , công ty được
chọn ko phải là những doanh nghiệp sáng tạo với độ rủi ro cao mà lại là các
công ty năng suất thấp, sắp phá sản). Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các
chương trình bảo lãnh tín dụng có tác động tốt hơn khi được kết hợp sử dụng
với các công cụ tài chính khác.

Bảng 4: Các công cụ chia sẻ nợ và rủi ro
Mô tả và
Các công cụ chia sẻ nợ và rủi ro, chẳng hạn như các khoản
mục tiêu
vay được chính phủ trợ cấp và các chương trình bảo lãnh tín
dụng, là những biện pháp hỗ trợ kinh doanh giúp cho các
doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận vốn vay mà không
cần quá nhiều tài sản thế chấp .
Tổ chức
Các khoản vay được chính phủ trợ cấp thường được cấp bởi
các Bộ ngành với những nhiệm vụ cụ thể cùng một loạt các
công cụ hỗ trợ khác. Các tổ chức nắm giữ quỹ bảo lãnh tín
dụng cũng vô cùng đa dạng, tùy thuộc vào loại chương trình.
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (2008), Quỹ bảo
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lãnh tương hỗ thường được áp dụng tại các nước thu nhập
cao, trong khi đó, hầu hết các nước thu nhập thấp và trung
bình sử dụng các nguồn quỹ do nhà nước hỗ trợ.
Các khoản vay được trợ cấp đòi hỏi chính phủ phải cấp vốn
cho các khoản cho vay, cho lãi suất vàthanh toán khi vỡ nợ,
cũng như cho quá trình lựa chọn, vận hành và quản lý tài
chính. Chương trình bảo lãnh tín dụng có thể được cấp vốn
qua nguồn nhà nước hoặc nguồn tư nhân. Chính phủ thường
trợ cấp cho các chương trình trong khoảng thời gian ban đầu,
tuy nhiên, theo thời gian, hầu hết các dự án đều hướng đến
mục tiêu "tự thân vận động". Thông thường, các chương trình
bảo lãnh tín dụng thuphí từ những công ty mà họ bảo lãnh
nhằm trang trải chi phí hoạt động cũng như các rủi ro tài chính.
Tất cả các công cụ chia sẻ nợ và rủi ro đều đòi hỏi quá trình
thiết lập kế hoạch tài chính chuyên nghiệp và nguồn lực tài
chính từ phía chính phủ.
Hoạt động của các tổ chức tài chính, cùng với những công cụ
tài chính riêng biệt của mình, thường được quy định theo
pháp luật. Các tổ chức này cũng yêu cầu việc giám sát tài
chính cũng như sự đánh giá thường xuyên hiệu quả và tác
động của chương trình.
Chương trình bảo lãnh tín dụng cần được thiết kế cẩn thận
nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót về chính sách ưu đãi. Mặc
dù một chương trình thành công cần phải cung cấp vốn cho
các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà nếu ko được chương trình
hỗ trợ thìhọ sẽ không đủ điều kiện, tuy nhiên như vậy không
có nghĩa là khuyến khích các ngân hàng chủ quan trong việc
lựa chọn các công ty để bảo lãnh.
Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định những
thất bại của thị trường tài chính nằm ở đâu, cũng như việc
thiết kế, quản lý, tài trợ và giám sát hoạt động của các công
cụ hỗ trợ.
- Các chương trình cho vay nghiên cứu và phát triển Tekes
(Phần Lan)20
- Chương trình cấp vốn Finnvera và cấp vốn cầu nối cho
doanh nghiệp (Phần Lan)21
- Quỹ Doanh nghiệp Sloveni22

20

https://www.tekes.fi/globalassets/global/rahoitus/en__tietoa_avustuksesta_ja_lainasta.pdf

21

https://www.finnvera.fi/eng/Products/Loans

22

http://aecm.eu/sef-slovene-enterprise-fund/
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3.5 Vouchers
Voucher là những công cụ cấp vốn quy mô nhỏ được ban hành bởi chính phủ,
cho phép các tổ chức nhận (thường là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay những
doanh nhân tương lai) mua một số dịch vụ kinh doanh, nghiên cứu đặc biệt với
một khoản tiền nhất định mà sẽ được Chính phủ chi trả toàn bộ hoặc đôi khi là
một phần. Trong những năm qua, chính phủ các nước trên thế giới (Anh, Hà
Lan, Ireland, Mỹ, Úc, Singapore, Hồng Kông, Phần Lan...) đã đưa vào triển khai
voucher cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (còn được gọi là voucher cho sáng
tạo hoặc voucher cho tăng trưởng). Voucher là những công cụ gây quỹ quy mô
nhỏ với giá trị vào khoảng từ 5 -10.000 bảng (mặc dù các voucher giá trị lớn hơn
cũng tồn tại).23

Những yếu tố quan trọng của vouchers với tư cách công cụ tài chính:
●
●
●

Giá trị nhỏ (VD: Không có quy trình lựa chọn phức tạp hoặc phải lập kế
hoạch chi tiết )
Dễ quản lý (VD: Không phải nộp đơn, không phải báo cáo)
Cấp trực tiếp cho người thụ hưởng, họ có thể tùy chọn cách thức và
nơi sử dụng

Voucher được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận dễ hơn
với việc mua một số loại dịch vụ nhất định, chẳng hạn như dịch vụ nghiên cứu
chuyên nghiệp, thiết kế sản phẩm... Mục đích của voucher là để hỗ trợ các doanh
nghiệp vừa và nhỏ khám phá những cơ hội kinh doanh mới, tìm kiếm sự tư vấn
mang tính chiến lược hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật bằng nền tảng kiến
thức có sẵn hoặc nhờ sự giúp đỡ của các nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài chính
phủ ra, một số trường đại học cũng cung cấp các loại voucher tương tự cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với voucher của các trường đại học, các doanh
nghiệp có thể mua dịch vụ tư vấn, dịch vụ nghiên cứu & phát triển được cung
cấp bởi chính những trường đại học và viện nghiên cứu đó.

Những đánh giá đã cho thấy, voucher là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu
quả và tiết kiệm chi phí nhất, đó cũng là lý tại sao nó đã trở nên phổ biến ở nhiều
nước. Tuy nhiên, không phải tất cả các chương trình áp dụng vouchers đều
23 https://businesswales.gov.wales/sites/businesswales/files/documents/WG%20Business%20Funding%20Programmes%20March%202013/WG16912_Innovation%2
0Vouchers.pdf
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thành công. 24 Lợi ích của voucher gồm có: chính phủ dễ dàng quản lý, và việc
áp dụng voucher đã góp phần đẩy mạnh sự hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ
và các trường đại học cũng như các viện nghiên cứu nhà nước.25

Bảng 5. Vouchers
Mô tả và mục
Voucher thường hướng đến mục đích khuyến khích các
tiêu
doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các dịch vụ nghiên cứu,
tư vấn hay một số dịch vụ kinh doanh khác được cung cấp
bởi các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức tư nhân (tùy thuộc
vào mục đích và điều kiện của voucher) nhằm hỗ trợ sự
phát triển và tăng cường khả năng sáng tạo của những
doanh nghiệp vừa và nhỏ được nhận voucher.
Organisation
1) Chính phủ thường giới thiệu vouchers tới các doanh
nghiệp vừa và nhỏ một cách rộng rãi như thông qua báo
chí và internet. Các hiệp hội đại diện, cơ quan giao thương
Tổ chức
hay các phòng thương mại có thể tích cực tham gia vào
việc tiếp thị các công cụ bằng cách giới thiệu tới các thành
viên về sự tồn tại của những công cụ chính sách.
2) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường được yêu cầu
nộp một bản đăng ký (tốt nhất là bản mềm) bao gồm
những thông tin được yêu cầu và một bản mô tả về những
cơ hội/ vấn đề kinh doanh mà họ muốn giải quyết thông
qua việc sử dụng voucher. Từ quan điểm người thực hiện,
việc chính phủ đặt ra những tiêu chí đơn giản, dễ hiểu là
vô cùng quan trọng. Các công ty phải đáp ứng được
những yêu cầu đó nếu muốn đăng ký sử dụng voucher.
3) Voucher được trao bởi những cơ quan chính phủ cung
cấp các chương trình. Các tiêu chí lựa chọn cụ thể cần
được xác định trước trong trường hợp số lượng đơn ứng
tuyển cao hơn so với chỉ tiêu. Quay số may mắn cũng có
thể là một cách để xác định người chiến thắng được sử
dụng voucher.
4) Một khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ được trao quyền
sử dụng voucher, chính phủ đồng thời được ủy thác với tư
cách đơn vị cung cấp dịch vụ thông qua voucher. Một số
chính phủ (như Ireland) đã hạn chế việc sử dụng voucher
ở các đơn vị giáo dục công (như trường đại học, tổ chức

24 For example in UK (2014) and in Finland (2008) voucher schemes were evaluated to be less successful, largely
due to complexity and weak marketing of vouchers.
25 http://www.cpb.nl/en/publication/do-innovation-vouchers-help-smes-cross-bridge-towards-science
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nghiên cứu nhà nước), trong khi đó thì ở những nơi khác,
họ vẫn ủng hộ việc sử dụng của các tổ chức tư nhân với
tư cách đơn vị cung cấp dịch vụ.
5) Nói chung, vẫn có những giới hạn thời gian (từ 6-12
tháng) mà theo đó, voucher phải được sử dụng. Khi việc
chuyển nhượng được hoàn thành, nhà cung cấp dịch vụ
nhận voucher từ công ty và hoàn trả lại các đơn vị cung
cấp.
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mô hình kinh
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trên thế giới

6) Có thể đặt ra yêu cầu về việc các doanh nghiệp vừa và
nhỏ và các nhà cung cấp dịch vụ báo cáo về việc sử dụng
và tác động của voucher, nhưng yêu cầu này cần phải hạn
chế ở mức tối thiểu vì quy mô của khoản vốn là nhỏ 26
Voucher được cấp và thanh toán bởi chính phủ. Chính phủ
có thể cung cấp những loại voucher tài trợ 100% vốn
không bao gồm điều khoản đi kèm liên quan đến việc đầu
tư của các công ty, hoặc một số loại voucher khác phù hợp
với kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp (ví dụ: 50% là
vốn đầu tư của các doanh nghiệp - 50% nguồn tài trợ của
Chính phủ). Đặc biệt, một số loại voucher được cấp bởi
các trường đại học đòi hỏi nguồn vốn của các công ty mua
dịch vụ phải phù hợp với nguồn tài trợ của mình.
Việc đưa vào sử dụng voucher không chỉ đòi hỏi có đủ
ngân sách chi trả cho voucher mà còn cần có quá trình
tiếp thị, giúp cho voucher được biết đến và sử dụng rộng
rãi bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Pháp luật và quy định quốc gia cần cho phép nhà nước
được cấp vốn tài trợ quy mô nhỏ cho các công ty tư nhân
để nhà nước có thể cấp voucher cho các doanh nghiệp
vừa và nhỏ.
Các cơ quan chính phủ cấp voucher phải có đủ nguồn lực
để đưa vào áp dụng và quảng bá voucher đúng cách, cũng
như xử lý các quá trình nộp đơn xin voucher, phân bổ, đổi
voucher lấy tiền và báo cáo.
Vai trò của chính phủ là vô cùng cần thiết, vì về cơ bản,
tất cả các loại voucher đều được cấp bởi các cơ quan nhà
nước (cơ quan chính phủ hoặc một trường đại học nào
đó). Vì vậy, chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức quá trình
phân bổ ngân sách, trao tặng và đổi voucher.
- Vouchers về đổi mới sáng tạo xứ Wales27

26 http://www.oecd.org/innovation/policyplatform/48135973.pdf
27

https://businesswales.gov.wales/sites/businesswales/files/documents/WG%20Business%20Funding%20Programm
es%20March%202013/WG16912_Innovation%20Vouchers.pdf
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- Vouchers Đổi mới Sáng Tạo Hà Lan28
- Vouchers Sáng tạo và Năng lực Singapore29
- Hong Kong SME Vouchers30

3.6 Vốn mối và vốn mạo hiểm
Vốn đầu tư mạo hiểm (VC) là một loại hình vốn chủ sở hữu của tư nhân, được
cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp với
tiềm năng phát triển cao hoặc đã thể hiện sự tăng trưởng cao. Vốn đầu tư mạo
hiểm có rủi ro cao, và do đó, các nhà đầu tư thường có tỉ lệ cổ phần lớn hoặc có
ảnh hưởng lớn đến những quyết định quan trọng của công ty. CÁc nhà đầu tư
mạo hiểm thường không chỉ mang đến cho công ty những khoản tiền đầu tư mà
còn cung cấp những tư vấn mang tính chiến lược31.

Các khoản đầu tư vốn mạo hiểm thường được chia thành nhiều loại khác nhau
dựa trên các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp hay mục đích sử dụng vốn,
chẳng hạn như: Lên ý tưởng, Khởi nghiệp, Giai đoạn 2, Giai đoạn 3 và giai đoạn
cầu nối và trước IPO. Vốn mồi là một trường hợp đặc biệt của đầu tư mạo hiểm
liên quan đến giai đoạn đầu tiên của công ty. Mục tiêu là cung cấp cho công ty
đủ vốn cho đến khi có thể tạo ra dòng tiền của riêng mình, hoặc cho đến khi sẵn
sàng tiếp nhận các khoản đầu tư khác (chẳng hạn như các loại vốn đầu tư mạo
hiểm).

Trong giai đoạn đầu của quá trình đầu tư, vốn mồi rủi ro hơn nhiều so với vốn
mạo hiểm thông thường, do vậy khoản đầu tư thường thấp hơn so với các
trường hợp gọi vốn mạo hiểm khác (thường từ 10.000-100.000 euro). Vì lý do
này nên hầu hết các công ty đầu tư mạo hiểm khôngcấp vốn mồi ở giai đoạn
đầu, mà thường thích chọn đầu tư ở những giai đoạn sau. Do đó, nó thường
được xem như một vai trò của chính phủ trong việc cung cấp hoặc khuyến khích

28

The Dutch innovation vouchers are a good example of stimulating the interaction between small and medium-sized
enterprises (SMEs) and public research institutes through a voucher programme. Dutch innovation vouchers are
valued at € 7 500. http://www.cpb.nl/en/publication/do-innovation-vouchers-help-smes-cross-bridge-towards-science
29

Singapore Innovation & Capability Voucher (ICV) is a simple to apply, easy-to-use voucher valued at $5,000, to
encourage SMEs to develop their business capabilities. http://www.spring.gov.sg/GrowingBusiness/Voucher/Pages/innovation-capability-voucher.aspx
30

Hong Kong SME Vouchers are aimed to benefit 2,500 companies. The HK Government will offer up to $200,000 to
help an SME adopt tech solutions and services. The three-year pilot programme will offer $2 for every dollar spent by
an SME on such services.
31

http://www.investopedia.com/terms/v/venturecapital.asp
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việc cấp vốn mồi để hỗ trợ khởi nghiệp. Vốn mồi cũng có thể được huy động từ
các nhà đầu tư thiên thần, bạn bè hoặc gia đình, hoặc thông qua các nền tảng
huy động đám đông.

Thiên thần kinh doanh và các nhà đầu tư thiên thần cung cấp nguồn vốn đầu tư
mạo hiểm ngày càng quan trọng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở hầu hết
các quốc gia. Các thiên thần kinh doanh là những cá nhân giàu có, người cung
cấp vốn cho các công ty để đổi lấy cổ phần. Các thiên thần kinh doanh thường
có gốc kinh doanh và hoặc quản lý cao cấp, có thể đưa ra những lời khuyên có
giá trị về mặt quản lý và hoạt động, giới thiệu các mối quan hệ quan trọng cũng
như làm cố vấn hoặc làm nhà đầu tư cho các công ty mà họ đầu tư. Vai trò của
các nhà đầu tư thiên thần đã trở nên quan trọng hơn với các doanh nghiệp khởi
nghiệp trong những năm trở lại đây, bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã
thắt chặt hơn các điều kiện để doanh nghiệp có thể nhận các khoản vay ngân
hàng truyền thống, và họ buộc phải tìm kiếm các nguồn vốn khác.

Mặc dù nguồn vốn mạo hiểm được cấp chủ yếu bởi các nhà đầu tư tư nhân, các
chính phủ cũng đang phát động các chương trình đầu tư mạo hiệm nhằm lấp
đầy "thiếu hụt về vốn" đang hạn chế các doanh nghiệp nhỏ có đủ vốn để phát
triển. Chương trình vốn đầu tư mạo hiểm của nhà nước được giải trình là sẽ
đem lại lợi ích cho cộng đồng thông qua việc đẩy mạnh quá trình đổi mới, phát
triển và tạo việc làm cho người lao động.32

Có nhiều hình thức hỗ trợ của chính phủ đối với đầu tư mạo hiểm. Một là cung
cấp vốn mạo hiểm trực tiếp thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm của chính phủ.
Một cách khác là đầu tư vào các quỹ đầu tư mạo hiểm được quản lý độc lập,
các quỹ này cũng dựa vào các nhà đầu tư tư nhân, rất phổ biến ở hầu hết các
quốc gia và khu vực trên thế giới. Cách thứ 3 và cũng là cách đang ngày càng
trở nên phổ biến ở thời điểm hiện tại, đó là cung cấp các khoản trợ cấp hoặc
miễn giảm thuế cho các nhà đầu tư vốn mạo hiểm.33

Bảng 6. Vốn mối và vốn đầu tư mạo hiểm
Mô tả & Mục
Quỹ đầu tư vốn mồi và đầu tư mạo hiểm là những công cụ
tiêu
cung cấp vốn mạo hiểm đi kèm dịch vụ tư vấn cho các doanh
nghiệp khởi nghiệp tiềm năng nhất để đổi lấy cổ phần trong
công ty.

32
33

http://www.nber.org/papers/w16521.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IV_PrivateEquity_Report_2010.pdf
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Tổ chức

Các quỹ mạo hiểm thường cố gắng tìm kiếm và hỗ trợ các
doanh nghiệp trong những giai đoạn đầu với tiềm năng phát
triển và khả năng thành công quốc tế cao.
Quỹ đầu tư vốn mồi và đầu tư tăng tốc là các tổ chức thuộc
sở hữu của một nhóm nhà đầu tư, một số quỹ vốn mồi và quỹ
mạo hiểm cũng thường hoạt động song song với một chương
trình tăng tốc khởi nghiệp (ví dụ: Techstar Ventures).
Chính phủ có thể trực tiếp tham gia vào cấp vốn mạo hiểm
bằng cách thành lập các quỹ liên doanh của riêng mình hoặc
tham gia vào một quỹ hiện có với tư cách nhà đầu tư. Việc
điều hành quá trình tham gia gián tiếp của chính phủ (trợ cấp,
nộp thuế), đòi hỏi có các biện pháp theo luật và quy định.

Nguồn quỹ
và mô hình
kinh doanh

Các quỹ vốn mồi và quỹ tăng tốc khởi nghiệp thường là các
tổ chức phi lợi nhuận, không chỉ được tài trợ bởi các nhà đầu
tư tư nhân hoặc các tổ chức đầu tư, mà còn bởi chính phủ.
Cấp vốn mồi và vốn mạo hiểm được xem là một hình thức
kinh doanh rủi ro cao/ lợi nhuận cao, chủ yếu do các công ty
được cấp vốn là công ty ở giai đoạn đầu. Mô hình kinh doanh
của đầu tư vốn mồi và vốn mạo hiểm là trao cổ phần cho công
ty cấp vốn để đổi lấy khoản đầu tư và các dịch vụ tư vấn từ
công ty cấp vốn..

Nguồn lực
Những điều
kiện tiên
quyết về luật
lệ & quy định

Những điều
kiện tiên
quyết khác

Quỹ đầu tư mạo hiểm thường có danh mục đầu tư rộng. Điều
này có nghĩa là nguồn quỹ sẽ đặt khoản tiền cược nhỏ
vàonhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp với niềm tin rằng, ít
nhất một trong số họ sẽ đạt được tiềm năng tăng trưởng như
mong muốn và sau cùng sẽ có khả năng thanh toán phần lớn
khoản đầu tư. Đa dạng hóa những đối tượng đầu tư sẽ giúp
cho nguồn quỹ giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể gặp phải
khi không phải mọi khoản đầu tư đều thành công
Nguồn lực quan trọng nhất cho quỹ vốn mồi và quỹ tăng tốc
khởi nghiệp là vốn đầu tư mạo hiểm tư nhân
Đầu tư vốn mồi và đầu tư mạo hiểm không có sự khác biệt
đáng kể so với các hoạt động đầu tư tư nhân khác đứng theo
quan điểm pháp luật. Tuy nhiên, sự tham gia trực tiếp của
chính phủ vào các quỹ mạo hiểm đòi hỏi pháp luật phải cho
phép chính phủ đầu tư vào các công ty tư nhân. Mặt khác,
chính sách hỗ trợ đầu tư mạo hiểm gián tiếp, như giảm thuế
hoặc các hình thức trợ cấp khác, cần được xem xét khi ban
hành luật về thuế, trợ cấp chính phủ và các quy định về kinh
doanh nói chung.
Để thu hút đầu tư mạo hiểm, hệ sinh thái khởi nghiệp trong
khu vực cần phải hoạt động sôi động và tích cực. Các doanh
nghiệp khởi nghiệp giàu tiềm năng và các hệ sinh thái khởi
26

Vai trò của
chính phủ

Những ứng
dụng thực
tiễn trên thế
giới

nghiệp tích cực sẽ dễ dàng thu hút các nhà đầu tư tư nhân
và các khoản đầu tư mạo hiểm.
Vai trò của chính phủ phụ thuộc vào dạng hỗ trợ vốn mạo
hiểm mà các chính phủ đang cung cấp. Trong các quỹ đầu tư
mạo hiểm thuộc sở hữu của chính phủ, vai trò của chính phủ
là cấp vốn và chỉ đạo quá trình góp vốn mạo hiểm. Với những
nguồn quỹ đầu tư mạo hiểm được quản lý độc lập, vai trò
của chính phủ chỉ tương tự như bất kỳ nhà đầu tư nào khác.
Cách thứ ba để có thể hỗ trợ quá trình cấp vốn mạo hiểm cung cấp các khoản trợ cấp hoặc giảm thuế để đầu tư mạo
hiểm - đòi hỏi phải có những điều chỉnh liên quan đến pháp
luật và quy định để loại hình này có thể áp dụng được.
Techstars Ventures34
Singapore35
New York36

3.7 Nguồn tài chính thay thế
Vốn vay thương mại của ngân hàng là một nguồn tài chính bên ngoài truyền
thống và phổ biến nhất ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dù vậy, nó cũng những
hạn chế, đặc biệt đối các doanh nghiệp trẻ, sáng tạo và phát triển nhanh nhưng
có độ rủi cao và thiếu tài sản bảo lãnh. Một số nguồn vốn khác, chẳng hạn như
vốn đầu tư mạo hiểm hay phát hành cổ phiếu thường rất chọn lọc chỉ và cung
cấp các giải pháp tài chính cho một số lượng hạn chế các công ty.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, các cơ hội tài chính chung
cho các DNVVN và các doanh nghiệp khởi khiệp bị hạn chế hơn rất nhiều. Tiền
từ các nguồn vốn truyền thống ngày càng ít đi và nếu nó có thì những điều kiện
và yêu cầu về tài sản thế chấp không còn hấp dẫn hoặc thậm chí là bất khả thi
đối với hầu hết các công ty nhỏ. Niêm yết trên sàn chứng khoán ngày càng trở
nên hiếm hoi, ngay cả với những công ty tăng trưởng thành công, làm mấtt đi
một kênh quan trọng từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Và hệ quả là, các hình thức
tài chính mới ra đời và phát triển, hoặc cải tạo những hình thức tài chính cũ

34

http://www.techstars.com/venture-capital-fund/

35

http://www.guidemesingapore.com/doing-business/finances/singapore-government-schemes-for-startups

36

http://esd.ny.gov/innovateny.html

http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/NYSInnovationVentureCapitalFund.html
http://www.nycseed.com
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nhằm khỏa lấp những khoảng trống và thất bại trên thị trường tài chính37. Những
hình thức này bao gồm:













37

38

Bao thanh toán, nơi các doanh nghiệp bán hóa đơn bán hàng cho một
bên thứ ba, đổi lấy một khoản tiền đã được thỏa thuận trước nhằm mục
đích chi trả cho các khoản đầu tư và kế hoạch phát triển họ đang triển
khai cũng như dùng để cải thiện dòng tiền. Các doanh nghiệp cũng có thể
hưởng lợi bằng cách không chịu trách nhiệm xử lý các hóa đơn. Tương
tự như bao thanh toán, chiết khấu hóa đơn được các tổ chức khác cung
cấp cho doanh nghiệp dựa trên giá trị của hóa đơn chưa thanh toán, tuy
nhiên, các doanh nghiệp vẫn chịu đầy đủ trách nhiệm trong việc đòi nợ và
xử lý thanh toán hóa đơn. Trong bao thanh toán, các công ty đặt ra giới
hạn tài chính đối với một hay một tập hóa đơn sử dụng một lần nhằm huy
động tiền mặt.
Cho thuê thông minh. Cho thuê tài sản cố định để kiếm tiền mặt cho nguồn
vốn lưu động (để trang trải hàng tồn kho). Đây là một hình thái khá khó
để có thể huy động vốn, đặc biệt đối với một doanh nghiệp chưa có uy
tín.
Liên minh tín dụng là một dạng hợp tác xã tài chính, chủ yếu dựa vào việc
đánh giá mô hình kinh doanh và theo dõi hồ sơ của bên vay, không quan
tâm nhiều đến uy tín trả nợ. Liên minh tín dụng thường cho vay một khoản
nhỏ hơn so với ngân hàng truyền thống, nhưng các điều kiện của họ cũng
bớt khắt khe hơn.
Một số ngân hàng đã thành lập quỹ riêng để cung cấp các khoản vay kinh
doanh với mục đích tài trợ cho các doanh nghiệp xã hội và các doanh
nghiệp cộng đồng.
Tại Mỹ, theo luật ERISA chính phủ, người dân có thể đầu tư quỹ hưu trí
của mình để mua của một doanh nghiệp mà không có lấy một phân phối
đầu và chịu hình phạt. Ngoài ra, còn có thể kết hợp tiền hưu trí với các
khoản vay và biện pháp huy động vốn khác để linh hoạt hơn. 38
Góp vốn đám đông đang dần trở thành một hình thức huy động vốn phổ
biến và có nhiều dạng khác nhau. Biếu tặng (quà tặng) là khi người ta đầu
tư vì lý do nhân đạo thuần túy. Đôi khi, người biếu tặng được tặng quà
ghi nhận như vé dự sự kiện. Trong huy động vốn đám đông dưới dạng
cho vay, người cho vay mong đợi nhận lại tiền của họ với một chút lãi
suất, nhưng đôi khi, họ cũng có thể đưa ra những ý kiến tư vấn chuyên
môn để hỗ trợ doanh nghiệp. Góp vốn đám đông đổi lấy cổ phần là khi
các cá nhân đầu tư vào một doanh nghiệp để đổi lấy cổ phần hoặc vốn
cổ phần trong công ty. Với phương pháp này, các nhà đầu tư có cơ hội
chia sẻ những thành công hay thất bại của dự án.
Phát hành cổ phiếu cộng đồng là một cách để các cộng đồng cùng nhau
sử dụng nền tảng góp vốn đám đông để huy động vốn phục vụ những
mục đích có lợi cho họ.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264240957-5-en

https://www.dol.gov/general/topic/health-plans/erisa
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Ngoài ra, các nhà đầu tư thiên thần (xem phần 3.6) có thể được xem như
là nguồn tài chính thay thế đặc biệt cho các doanh nghiệp rủi ro cao. Các
nhà đầu tư thiên thần thường rót tiền đầu tư để đổi lại cổ phần của công
ty (doanh nghiệp khởi nghiệp).

Bảng 7: Các nguồn tài chính thay thế khác
Mô tả & Mục Những nguồn vốn truyền thống không phải luôn dễ dàng tiếp
tiêu
cận, đặc biệt với các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh
nghiệp vừa & nhỏ với rủi ro cũng như tiềm năng tăng trưởng
cao. Do vậy, những nguồn tài chính thay thế đã bước đầu
khẳng định được vai trò của mình đối với các DNVVN. Chúng
thường bao gồm các thỏa thuận, chẳng hạn như cấp vốn đám
đông, bao thanh toán, liên hiệp tín dụng.., không có sự tham
gia của những đơn vị xuất vốn chuyên nghiệp.
Tổ chức
Việc tổ chức những nguồn tài chính thay thế cũng vô cùng đa
dạng, tùy thuộc vào các công cụ tài chính thay thế thực được
cung cấp. Góp vốn đám đông được vận hành thông qua cổng
thông tin trực tuyến, trong khi đó, hợp đồng cho thuê thông
minh và bao thanh toán.. thường hoạt động thông qua các
công ty tư nhân. Liên hiệp tín dụng lại được thành lập bởi
chính những thành viên trong liên hiệp, còn khoản vay kinh
doanh công được tổ chức thông qua các ngân hàng.
Nguồn vốn
Đối với các tổ chức, về cơ bản có nhiều nguồn vốn và mô
và hình mẫu hình kinh doanh khác nhau được sử dụng như những nguồn
kinh doanh
tài chính thay thế. Điển hình là đầu tư cổ phần tư nhân, có
nghĩa là cá nhân hoặc công ty tư nhân đầu tư vào các công
ty. Đổi lại, họ sẽ được nhận lãi suất hoặc cổ phần của công
ty, thậm chí còn có những khoản quyên góp mà các nhà đầu
tư không mong nhận lại.
Nguồn lực
Mẫu số chung đối với hầu hết các nguồn vốn thay thế, đó là
sự xuất hiện lợi ích tư nhân, xã hội (vượt ra ngoài lợi ích
thương mại và lợi ích chính phủ).
Những điều Luật lệ và quy định liên quan đến đầu tư tư nhân cần phải linh
kiện tiên
hoạt để có thể hợp thức hóa những nguồn vốn hay các hình
quyết về
thức đầu tư mới thay thế. Ngoài ra, những quy định về thuế
luật lệ & quy của các khoản đầu tư thay thế nên được xem xét lại nhằm
định
đảm bảo rằng tất cả các hình thức đầu tư đều được đưa vào
xem xét và không bị pháp luật gây cản. (Xem ví dụ Phần 4.3:
Hình thức tải trợ đám đông của Phần Lan năm 2016)
Những điều Sự phát triển những nguồn tài trợ thay thế thường đòi hỏi một
kiện tiên
nền văn hóa kinh doanh xã hội tích cực với những dấu hiệu
quyết khác
khởi sắc khi đầu tư vào các doanh nghiệp trẻ.
Vai trò của
Chính phủ không nhất thiết phải đóng một vai trò quan trọng
chính phủ
đối với những nguồn kinh phí thay thế, trừ trường hợp cần sự
cho phép của pháp luật. Chính phủ cũng có thể thiết lập hay
tạo điều kiện cho các cơ chế tài trợ bằng cách tổ chức những
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buổi tọa đàm hay sự kiện. Trong một số thỏa thuận, chính phủ
có thể đóng vai trò một nhà đồng đầu tư.
Những ứng - Liên minh Tín dụng của Hải quân Mỹ39
dụng thực
- Bao Thanh toán Paragon40
tiễn khác
- Góp vốn đám đông thử nghiệm41
trên thế giới - Góp vốn đám đông ’Cấp vốn cho mọi thứ”42
- Góp vốn đám đông Bắt đầu (Kickstarter Crowdfunding)43
- Góp vốn đám đông Rockethub Crowdfunding44

3.8 Mua sắm công
Mua sắm công đề cập đến việc chính phủ, doanh nghiệp nhà nước và các cơ
quan công quyền khác mua hàng hóa, dịch vụ . Quá trình mua sắm công là chuỗi
các hoạt động bắt đầu với việc đánh giá nhu cầu, cho đến ký kết giao hợp đồng
và thanh toán cuối cùng. 45

Mua sắm công diễn ra ở hầu hết các quốc gia, bởi lẽ chính phủ các nước đều
cần những loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau để có thể hoạt động. Tuy nhiên,
nếu được sử dụng có mục đích, mua sắm công và các chính sách liên quan có
thể được áp dụng như một công cụ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới các
sản phẩm, dịch vụ.

Trường hợp đặc biệt của mua sắm công là mua sắm công sản phẩm dịch vụ đổi
mới sáng tạo (PPI) và mua bán tiền thương mại (PCP). PPI xảy ra khi cơ quan
công quyền đóng vai trò là khách hàng đầu tiên cho một dịch vụ mới hoặc sản
phẩm chưa được quảng bá rộng rãi. PCP là một phần của PPI và chủ yếu đề
cập đến việc mua sắm các dịch vụ nghiên cứu & phát triển hơn là mua sắm các
hàng hoá hay dịch vụ thật. 46

39

https://www.navyfederal.org/

40

https://www.paragonfinancial.net/how-it-works/invoice-factoring

41

https://experiment.com/

42

https://fundanything.com/en

43

https://www.kickstarter.com/

44

https://www.rockethub.com/

45

http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm
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Mua sắm công ngày càng được sử dụng rộng rãi như một công cụ chính sách
đổi mới sáng tạo, đặc biệt tại châu Âu, nơi Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra
một loạt các chính sách và các sáng kiến để hỗ trợ các nhu cầu của cộng đồng
về sự đổi mới và góp phần sáng tạo ra một nền tảng mua sắm công châu Âu tại
các nước thành viên. 47

Bảng 8: Mua sắm công
Mô tả & Mục Mua sắm công là một phương thức của chính phủ dành cho
tiêu
các hoạt động mua bán công khai. Mua sắm công và các chính
sách liên quan có thể được sử dụng như một công cụ để hỗ
trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới các sản phẩm, dịch vụ
(đặc biệt là thông qua PPI và PCP).
Tổ chức
Mua sắm công và đặc biệt là PPI có thể được tổ chức và thúc
đẩy theo nhiều cách khác nhau. Pháp luật và các quy định có
thể thúc đẩy quá trình mua sắm công đổi mới, tuy nhiên chính
phủ cũng có thể hỗ trợ việc triển khai các giải pháp sáng tạo
bằng cách giới thiệu các chương trình tài trợ công nhắm tới
cả PPI và PCP. Những rào cản trong việc đưa các sản phẩm
hoặc dịch vụ sáng tạo mới ra thị trường có thể được giảm bớt
với sự giúp đỡ của các công cụ chính sách có khả năng giải
quyết các quy định, mua sắm công, tiêu chuẩn hóa và các hoạt
động hỗ trợ. 48
Nguồn vốn
Mua sắm công (cũng như PPI và PCP) theo định nghĩa được
và hình mẫu nhà nước chi trả
kinh doanh
Nguồn lực
PPI và PCP không yêu cầu bất kỳ nguồn lực đặc biệt nào so
với các công cụ mua sắm công cộng khác.
Những điều Luật lệ và quy định xung quanh việc mua sắm công cần linh
kiện tiên
hoạt và đơn giản, tạo điều kiện cho các cơ quan và tổ chức
quyết về
công mua sắm ngày càng nhiều hơn nữa các dịch vụ và hàng
luật lệ &
hóa sáng tạo. PPI và PCP cũng phải được tạo thuận lợi thông
quy định
qua việc có đầy đủ các quy định luật lệ cần thiết.
Những điều Đấu thầu cạnh tranh và đặc biệt là việc đánh giá các giải pháp
kiện tiên
thay thế cần được xem xét một cách sáng tạo. Điều này có thể
quyết khác
được thực hiện, ví dụ bằng cách xem xét toàn bộ chi phí trong
vòng đời của sản phẩm thay vì chỉ cân nhắc giá mua, sử dụng
thông minh những tiêu chí lợi thế phi tài chính (chẳng hạn như
hiệu quả năng lượng, lượng khí thải CO2..), hoặc bằng cách
đấu thầu một cách thân thiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ
thông qua việc phân tách gói thầu lớn thành những thầu phụ
nhỏ hơn và/ hoặc cho phép sự tham gia của các tập đoàn xây
47

http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/.
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dựng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ hơn tham gia
đấu thầu. 49
Vai trò của
Tựu chung lại, chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong
chính phủ
việc khuyến khích và hỗ trợ việc sử dụng các sản phẩm và
dịch vụ sáng tạo thông qua những luật lệ, quy định và chính
sách thực hiện mua sắm công. Thông qua PPI và PCP, chính
phủ có thể đóng vai trò như người tiên phong trong việc áp
dụng các giải pháp sáng tạo mới, hoặc một nguồn tham khảo
để tạo điều kiện cho sự xâm nhập thị trường của các sản
phẩm và dịch vụ mới. Việc áp dụng đầy đủ các chính sách
mua sắm công là cơ hội cho những nhà đầu tư công gây ảnh
hưởng đến thị trường nhằm hướng tới các giải pháp sáng tạo.
Những ứng - Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một loạt các chính sách và
dụng thực
các sáng kiến để hỗ trợ các nhu cầu đổi mới của người dân
tiễn trên thế và biến đổi mới trở thành nền tảng mua sắm công tại châu Âu
giới
giữa các nước thành viên.50 51
- Trong năm 2014, EU đã thông qua những chỉ thị mua sắm
công mới, đòi hỏi tất cả các quốc gia thành viên để đưa những
chỉ thị này vào pháp luật quốc gia trong năm 2016 nhằm hỗ
trợ sự tiếp nhận PPI tại tất cả các nước thuộc EU. 52
- EU Lead Market Initiative (LMI)53

3.9 Các chính sách ưu đãi thuế
Trong những năm gần đây, ưu đãi về thuế đã trở thành biện pháp hỗ trợ ngày
càng phổ biến đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có một vài lý do có thể
được đưa ra để giải thích xu hướng này. Thứ nhất, ưu đãi thuế không yêu cầu
những khoản chi trực tiếp từ chính phủ. Thứ hai, về mặt quản lý hành chính công
cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều bởi ưu đãi thuế không yêu cầu cần có một đội
ngũ quản lý từ phía chính phủ (ít nhất là khi so sánh với các biện pháp hỗ trợ
khác). Thứ ba, nếu được cung cấp cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ, điểm mạnh
của ưu đãi về thuế là rất bình đẳng và minh bạch. Tuy nhiên, lý do chính đằng
sau sự phổ biến của ưu đãi thuế, đó là khả năng cạnh tranh mang tính toàn cầu,
góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư từ những công ty (lớn). Hầu hết các quốc
gia trên thế giới không muốn những nước láng giềng của mình có lợi thế rõ ràng
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hơn nước minh trong việc cung cấp môi trường thuận lợi cho hoạt động của các
công ty.

Với những đóng góp của quá trình nghiên cứu và phát triển (R & D) đối với việc
tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và đạt được các mục tiêu xã hội, chính phủ có
vai trò quan trọng trong việc khuyến khích thực hiện những khoản chi tiêu nghiên
cứu & phát triển thích hợp. Đối với nghiên cứu & phát triển kinh doanh, các nhân
tố của quốc gia sẽ góp phần xác định xem, quốc gia đó thích dùng biện pháp
nào hơn, ưu đãi về thuế, trợ cấp, quyền sáng chế hoặc các công cụ khác nhằm
tăng cường đầu tư nghiên cứu. Sự lựa chọn ưu đãi thuế cho nghiên cứu & phát
triển sẽ phụ thuộc vào những biến số ở cấp độ quốc gia, chẳng hạn như hiệu
suất đổi mới tổng thể, thất bại thị trường, cơ cấu công nghiệp, quy mô doanh
nghiệp và bản chất của hệ thống thuế doanh nghiệp. 54

Theo OECD, số lượng quốc gia cung cấp nguồn hỗ trợ gián tiếp cho nghiên cứu
& phát triển kinh doanh thông qua ưu đãi thuế đang ngày càng gia tăng. Tính
đến năm 2011, 27 trong số 34 thành viên của OECD cung cấp ưu đãi thuế nhằm
hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu & phát triển kinh doanh - gấp đôi số lượng
quốc gia vào năm 1995. Nhiều quốc gia không thuộc OECD như Brazil, Trung
Quốc, Ấn Độ, Singapore và Nam Phi cũng xây dựng một môi trường thuế hào
phóng, góp phần thúc đẩy quá trình đầu tư cho nghiên cứu & phát triển. Đến
năm 2011, hơn một phần ba hỗ trợ công cho nghiên cứu & phát triển kinh doanh
ở các nước OECD đến từ ưu đãi thuế.

54 OECD, 2002
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Biểu đồ 1. Direct and indirect (i.e. tax incentives) government funding of business R&D as
percentage of GDP, 2013. OECD

Ưu đãi thuế nghiên cứu & phát triển đã được phổ biến rộng rãi bởi vì các ngoại
lệ từ các Hiệp định quốc tế (ví dụ: ở trong các tổ chức như WTO, EU) cho phép
trợ cấp nghiên cứu & phát triển trở thành một trong số ít các cách mà chính phủ
có thể áp dụng giúp doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh mà
không cần nhà nước viện trợ trực tiếp. Chính phủ cũng hỗ trợ nghiên cứu & phát
triển nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể, kích thích năng suất tăng trưởng và
bù đắp những thiếu hụt do khủng hoảng kinh tế, cũng như khuyến khích các
công ty thực hiện các dự án nghiên cứu & phát triển đẩy mạnh lan tỏa tri thức.

Những lợi ích tiềm năng đã thúc đẩy các chính phủ gia tăng sự hào phóng của
mình trong các ưu đãi thuế nghiên cứu & phát triển ở những năm trở lại đây.
Trong giai đoạn 2006-2011, một nửa trong số 23 quốc có số liệu hoàn chỉnh sẵn
sàng thể hiện sự hào phóng của họ bằng việc tăng gần 25% hỗ trợ thuế nghiên
cứu & phát triển. Dù vậy, con số này vẫn chưa tính hết sự hào phóng về ưu đãi
thuế nghiên cứu & phát triển.

34

Chi tiết về ưu đãi thuế phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống thuế quốc gia và thường
xuyên thay đổi, tuy nhiên thường bao gồm các loại điển hình sau đây: 55

Miễn thuế có thời hạn là một hình thức miễn giảm thuế tạm thời của một
công ty mới hoặc một khoản đầu tư mới từ các loại thuế nhất định, chẳng hạn
như thuế thu nhập doanh nghiệp. Đôi khi, những yêu cầu hành chính cũng được
miễn, đặc biệt là nhu cầu kê khai thuế.

Đặc khu là những khu vực địa lý đặc biệt, nơi các công ty trình độ cao
có thể hưởng lợi từ việc miễn được thuế ở những mức độ khác nhau hoặc miễn
những yêu cầu hành chính. Những khu vực này thường nhắm đến các công ty
và đơn vị xuất khẩu nước ngoài.

Tín dụng thuế đầu tư là việc khấu trừ nghĩa vụ thuế cho một số dạng
đầu tư.

Trợ cấp đầu tư là các khoản giảm trừ đối với một sốkhoản lợi nhuận chịu
thuế (ngoài khấu hao) cho một số dạng đầu tư.

Khấu hao nhanh là khoản khấu hao dành riêng cho một vài công ty theo
một lịch trình nhanh hơn so với phần còn lại. Điều này có thể được thực hiện
theo những cách khác nhau, bao gồm việc tăng khoản phụ cấp khấu hao năm
đầu tiên hoặc tăng tỷ lệ khấu hao.

Giảm mức thuế suất thu nhập của một số doanh nghiệp hoặc giảm thuế
56
GTGT.

Miễn giảm nhiều loại thuế khác nhau, chẳng hạn như thuế xuất nhập
khẩu, thuế GTGT đầu vào nhập khẩu.

Ưu đãi tài chính có thể được tạo ra thông qua việc giảm thuế suất áp
dụng cho các nhà cung cấp vốn đầu tư, ví dụ, giảm thuế đối với cổ tức.

Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành nhằm đánh giá các hoạt động, hiệu quả và
tác động tổng thể của ưu đãi thuế và kết quả họ thu được hoàn toàn khác nhau.
Nhìn chung, sự xuất hiện của những ưu đãi về thuế tạo ra kết quả tức thì, trong
khi câu hỏi được đặt ra là liệu kết quả đạt được có hiệu quả hơn so với khi sử
dụng các biện pháp khác không và kết quả đó có phải là kết quả được mong đợi
không (ví dụ, có bền vững không, có làm lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
không)

Những nghiên cứu đã chỉ ra các tác động cụ thể của ưu đãi thuế nghiên cứu &
phát triển và phát hiện ra rằng, nó thực sự có tác dụng. Bloom và các cộng sự
của mình (2002) đã phát hiện ra rằng ưu đãi thuế $1 có thể góp phần thúc đẩy
nghiên cứu & phát triển trong thời gian dài với tác động phụ không đáng kể. Các
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dẫn chứng kinh tế cho thấy rằng ưu đãi thuế góp phần thúc đẩy FDI, nhưng
không gây ra tác dụng phụ đối với tổng nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên, một vài nghiên cứu cụ thể đã cho thấy ưu đãi thuế có thể giải quyết
những vấn đề đầu tư nói chung, đặc biệt ở các nước đang phát triển.
Bảng 9: Các ưu đãi về thuế
Mô tả & mục Ưu đãi thuế là một trong số ít những cách mà chính phủ có
tiêu
thể áp dụng giúp doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực
cạnh tranh mà không cần đến trợ cấp trực tiếp từ chính phủ.
Do đó, ưu đãi thuế thường được coi như một biện pháp gián
tiếp hỗ trợ doanh nghiệp. Nó là một cách để chính phủ khuyến
khích các công ty đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.
Tổ chức
Các dạng ưu đãi thuế và cách áp dụng cũng vô cùng đa dạng
ở nhiều quốc gia, từ thời hạn miễn thuế đến miễn giảm một
số loại thuế nhất định. Tuy nhiên, mẫu số chung cho ưu đãi
thuế tất cả các tổ chức, đó là điều kiện cung cấp ưu đãi thuế
cho các doanh nghiệp được pháp luật quy định
Nguồn vốn
Ưu đãi thuế không yêu cầu nguồn cấp vốn trực tiếp, tuy nhiên
và hình mẫu chính phủ nên cân nhắc hệ quả khi xây dựng ngân sách. Tác
kinh doanh
động gián tiếp vào ngân sách, đó là việc suy giảm doanh thu,
hệ quả của việc giảm thuế theo nhiều cách khác nhau.Từ
quan điểm mô hình kinh doanh, ưu đãi thuế được dự kiến sẽ
tăng lượng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển,
tạo điều kiện cho sự tăng trưởng của các công ty nhỏ/ doanh
nghiệp có khả năng sinh lời. Điều này được xem như một điều
kiện tiên quyết để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế (GDP),
đạt mục tiêu xã hội và tăng khả năng cạnh tranh của đất nước.
Nguồn lực
Ưu đãi thuế không yêu cầu những nguồn lực đặc biệt sau khi
đã có đủ những quy định pháp luật cần thiết. Mặc dù không
cần đến những hỗ trợ trực tiếp, tổn thất về doanh thu cũng
cần được cân nhắc trong nền kinh tế nhà nước.
Những điều Ưu đãi thuế cần phải được thiết kế cẩn thận sao cho phù hợp
kiện tiên
với hệ thống thuế ở mỗi quốc gia. Một số khái niệm chung có
quyết về
thể được áp dụng ở nhiều quốc gia, tuy nhiên, mỗi hệ thống
luật lệ & quy thuế và hệ thống pháp luật của một quốc gia là độc nhất, và
định
thường rất phức tạp. Cũng có một số điều ước quốc tế về
thuế, các hiệp định thương mại hoặc các quy định liên quốc
gia có thể hạn chế việc sử dụng các ưu đãi thuế, hoặc ít nhất
có thể đưa chúng vào tầm kiểm soát.
Những điều Phải cân nhắc những hậu quả của việc thất thoát nguồn thu
kiện khác
thuế đối với nền kinh tế nhà nước khi xác định mức độ và
dạng ưu đãi. Toàn bộ chi phí ưu đãi thuế rất khó để đánh giá,
bởi vì ưu đãi thuế không được hạch toán như một chi phí trực
tiếp trong ngân sách. Khi đánh giá quá trình thực hiện các
36

biện pháp đó, điều quan trọng là cần phải đánh giá một cách
khách quan tất cả các chi phí và lợi ích.

Vai trò của
chính phủ
Những ứng
dụng thực
tiễn trên thế
giới
-

Ưu đãi thuế cũng thường nhằm mục đích thu hút các công ty
nước ngoài, và do vậy quá trình lập kế hoạch cần đánh giá
dạng ưu đãi đó có đang được áp dụng ở những nơi khác hay
không.
Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định
mức độ và loại ưu đãi thuế. Các chính phủ trong khu vực hoặc
hội đồng thành phố, nếu có quyền đánh thuế, cũng có thể
đóng vai trò tương tự.
- Thái Lan57
- Malaysia58
- Hà Lan
- Nam Phi
- Singapore

57 http://www.pkfthailand.asia/news/news/2-year-tax-breaks-for-smes-in-thailand-what-you-need-to-know/
58 http://www.intuit.com.my/r/finance/3-must-know-tax-benefits-for-smes-in-malaysia/
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4 CÁC SO SÁNH QUỐC TẾ
Chương tiếp theo chủ yếu tập trung miêu tả một cách ngắn gọn một số chính
sách hỗ trợ kinh doanh, cấu trúc và các công cụ của 3 quốc gia khác nhau:
Singapore, Hà Lan và Phần Lan. Môi trường kinh doanh của các quốc gia này
đã được lấy làm mức chuẩn dụ quốc tếvới các cách thức tiếp cận việc hỗ trợ
kinh doanh khác nhau. Singapore là một “con hổ của Châu Á”, thực sự rất năng
động và dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh quốc tế, là một cánh cửa thực sự hấp dẫn
để tiến vào khu vực châu Á. Hà Lan lại giống như một phần của Singapore ở
châu Âu. Đất nước này cũng tối ưu hoá vị trí chiến lược của họ để trở thành một
cánh cổng vào khu vực. Bên cạnh các chính sách ưu đãi về thuế (như
Singapore), Hà Lan cũng áp dụng một cách chủ động những mô hình cụm kinh
doanh. Ngược lại, Phần Lan lại có cách tiếp cận khác trong việc thúc đẩy kinh
doanh. Điểm mạnh của quốc gia này chính là việc họ có một hệ thống kinh doanh
được cấu trúc chặt chẽ và chuyên sâu, nhưng lại không có những ưu đãi về thuế
đáng kể. Tất cả 3 quốc gia này thường đầu tư rất nhiều vào giáo dục, hệ thống
cơ sở hạ tầng chất lượng cao và môi trường kinh doanh hấp dẫn.

4.1 Singapore
4.1.1 Điều kiện chung cho kinh doanh và
doanh nghiệp
Dân số Singapore vào khoảng 5,5 triệu người, với diện tích chỉ 718 km2. Chính
bởi dân số ít, nên thị trường nội địa cho các công ty phát triển sẽ hạn chế, và
quốc gia này đã tự biến mình trở thành một cầu nối cho thương mại toàn cầu và
là cánh cổng vào thị trường khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Singapore xác định rõ việc đầu tư vào những điều kiện tốt để kinh doanh từ đó
thu hút các công tư và nhà đầu tư nước ngoài, đó là lý do để quốc gia này trở
thành một chuẩn mực của thế giới.59

Trong thực tế, trong tài liệu Chỉ số thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng Thế giới
năm 2016, Singapore là quốc gia dẫn đầu trong việc xử lý các vấn đề về cấp
phép xây dựng, bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ và thúc đẩy các hợp đồng. Quốc gia
này cũng nằm trong số 10 nước dẫn đầu về Khởi sự kinh doanh, Tiếp cận với
nguồn điện và Nộp thuế, nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu về Đăng ký quyền

59

http://techsg.io/upload/files/research/1453173164742.pdf

38

sở hữu tài sản và Tiếp cận tín dụng. Những hạn chế của Singapore gồm có Hoạt
động thương mại xuyên biên giới và Xử lý phá sản.60

Nghiên cứu và phát triển được coi là một nhân tố quan trọng trong chính sách
kinh tế trọng tâm vào năng suất của Singapore. Trong vòng hai năm vừa qua,
chính phủ đã tài trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong nước để họ có điều kiện phát triển việc đổi mới. Tổng
chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển cả công và tư đã khiến Singapore trở thành
một trong những quốc gia đầu tư nhiều nhất vào nghiên cứu và phát triển. Tuy
nhiên, quốc gia này lại bị bỏ xa trong việc chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển
tư nhân. Các chính sách của chính phủ hướng đến việc xoá bỏ khoảng cách đó
bằng việc tăng chi tiêu cho nghiên cứu phát triển đến mức 3.5% tổng chi tiêu
quốc gia.61

Singapore khá mạnh trong việc cấp vốn cho các dự án khởi nghiệp và các doanh
nghiệp đang lên. Đầu tư cho khởi nghiệp tại Singapore chiếm khoảng 19% quỹ
đầu tư mạo hiểm khu vực châu Á, hơn cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong.
Đảo quốc này cũng dẫn đầu về số hợp đồng đầu tư mạo hiểm ở khu vực Đông
Nam Á, chiếm tới 40% số hợp đồng của thị trường toàn khu vực với hơn 600
triệu khách hàng. Gần đây, một nhà đầu tư mạo hiểm ở Singapore Venturecraft
đã phát hành một quỹ đầu tư về lĩnh vực khoa học y tế và khởi nghiệp trên mạng
tại châu Á, có giá trị tới 50 triệu đô Sing (tương đương với 37 triệu đô la Mỹ).62

Trong khi sự phát triển nền kinh tế của Singapore trong những ngày đầu thường
mang đậm dấu ấn chiến lược của Chính phủ, thì giai đoạn tiếp theo này sẽ cho
thấy sự lớn mạnh của các doanh nghiệp tư nhân, với việc các giải pháp tăng
trưởng kinh tế trong thời gian tới sẽ tới từ chính sự đa dạng của các ngành kinh
doanh. Việc đổi mới chính là nhân tố mang đến các giải pháp cho vấn đề chăm
sóc sức khoẻ, quy hoạch đô thị, an ninh, điều kiện sống và các dịch vụ hướng
tới cộng đồng. Các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng sẽ phát triển mạnh trong
khoảng thời gian thử nghiệm và nền tảng này. 63 Các hỗ trợ từ Chính phủ cũng
sẽ tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái khởi nghiệp. 64

http://www.doingbusiness.org/rankings
OECD 2013
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Asian Venture Capital Journal: http://www.avcj.com/avcj/news/3001731/singapores-venturecraft-launches-usd37mtech-fund
63 http://www.infocomminvestments.com/docs/SG%20Startup%20Ecosystem%202015%20(IIPL).pdf
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4.1.2 Các chính sách hỗ trợ kinh doanh
Singapore đã từng phụ thuộc vào Các tập đoàn đa quốc gia và Các công ty liên
kết với chính phủ và coi đó là những nhân tố quyết định đến việc tăng trưởng
kinh tế. Hầu hết các biện pháp chính sách kinh tế đều hướng về việc tạo điều
kiện thuận lợi cho các tập đoàn đa quốc gia và các công ty liên kết với chính
phủ, đặc biệt là với các tập đoàn đa quốc gia. Ngược lại, sự phát triển của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ lại không mấy được coi trọng. Như một điều tất yếu,
các doanh nghiệp vừa và nhỏ ửo Singapore không thể đóng vai trò quyết định
trong quá trình đổi mới và gia tăng năng suất như các quốc gia khác.

Tuy nhiên, sau đó Singapore lại thay đổi, tập trung từ các công ty lớn sang các
doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Singapore. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp
tới 58% các hoạt động kinh doanh trong năm 2010, theo báo cáo của Tổ chức
hợp tác và phát triển (OECD) năm 2013. Nhân sự trong các doanh nghiệp vừa
và nhỏ cũng chiếm tới 67% trong năm 2010. Trong Hội nghị chiến lược kinh tế
2010, các yếu tố như kỹ năng, sự đổi mới và năng suất nên được coi là nền tảng
của sự phát triển bền vững của Singapore như một phần của nền kinh tế.đã toàn
cầu hóa.65

Sự thương mại hoá của việc nghiên cứu và khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực
công nghệ nên được lấy làm trọng tâm. Khởi nghiệp tại Singapore đã đạt những
thành tựu nhất định như công nghệ sức khoẻ, thương mại điện tử, hiệu suất làm
việc của văn phòng.66

Singapore áp dụng cả hai cách thức hỗ trợ kinh doanh trực tiếp và gián tiếp. Có
cả một hệ thống miễn thuế đặc biệt cho việc nghiên cứu và phát triển, cũng như
các chương trình hỗ trợ kinh doanh và các kế hoạch cùng song hành với việc tài
trợ cho doanh nghiệp ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

Thuế suất ở Singapore đang ở mức 17%, nhưng cũng có những chính sách
miễn hoặc giảm thuế cho các doanh nghiệp có quy mô dưới 300,000 đôla
Singapore, cũng như cho các doanh nghiệp thành lập chưa quá 5 năm. Đối với
các hoạt động nghiên cứu và phát triển, các công ty tại Singapore có thể nhận
được:67
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Khấu trừ 100% cho các chi tiêu nghiên cứu và phát triển, gồm có lương
và các khoản thu nhập, các đầu tư trực tiếp cho các hoạt động nghiên
cứu và phát triển.
Khấu trừ 50% những chi tiêu phát sinh trong quá trình nghiên cứu và
phát triển tại Singapore (Chi phí nhân sự và hàng tiêu dùng).
Tăng khấu trừ đến 250 – 300% của những chi phí cho nghiên cứu và
phát triển hợp lệ, chi phí vào những hoạt động diễn ra trong hay ngoài
Singapore theo Chương trình Năng suất và Sáng tạo (PIC) trong giai
đoạn 2011 – 2018.
Một khoản khấu trừ khác cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển
được tiến hành trên phạm vi Singapore và được chấp thuận bởi Cơ
quan phát triển kinh tế Singapore.

Bên cạnh việc gia tăng các hoạt động đổi mới, nghiên cứu và phát triển trong
các công ty thông qua các chính sách ưu đãi thuế, Singapore đã hướng đến việc
xúc tác cho việc cấp vốn cho doanh nghiệp và giúp các doanh nghiệp vươn ra
quốc tế. Điều này được thực hiện thông qua các chương trình, tài trợ cũng như
các khoản khấu trừ thuế.

4.1.3 Cơ cấu và các công cụ hỗ trợ kinh doanh
Có hai tổ chức chính trong việc hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp tại Singapore,
đó là Quỹ nghiên cứu quốc gia (NRF) và SPRING. Quỹ nghiên cứu quốc gia là
một bộ phận trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Singapore, đóng vai trò định
hướng việc nghiên cứu và phát triển bằng các chính sách, kế hoạch và chiến
lược phát triển nghiên cứu và kinh doanh, đồng thời cũng tài trợ cho các sáng
kiến chiến lược và xây dựng tiềm lực nghiên cứu và phát triển bằng cách bồi
dưỡng nhân tài.

Chương trình khung quốc gia về đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp là một
chương trình quốc gia để thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng ở Singapore, được
điều hành bởi Quỹ nghiên cứu quốc gia. Chương trình này được thành lập năm
2008 sau khi Quỹ nghiên cứu quốc gia Singapore tiến hành một nghiên cứu chỉ
ra những điểm yếu và khoảng cách trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của
quốc gia này. Chương trình này gồm hai mục đích chính:
i)
Tìm kiếm để thương mại hoá những công nghệ tiên tiến nhất được phát
triển từ chính việc nghiên cứu và phát triển thông qua các công ty khởi nghiệp.
ii) Khuyến khích các các trường đại học tổng hợp và đại học bách khoa đi
theo hướng nghiên cứu phục vụ doanh nghiệp và biến những kết quả về nghiên
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cứu và phát triển của họ trở thành những sản phẩm thương mại cho thị trường.
Nó cũng giúp các nhà kinh doanh thiết lập các công ty về công nghệ. 68

NFIE áp dụng bốn công cụ sau:
Bảng 2. Các công cụ của NFIE
Công cụ
Hỗ trợ vốn mạo hiểm
ban ESVF)

Tài trợ Ý tưởng

Chương trình ươm
tạo công nghệ (TIS)
Chương trình cụm
Sáng tạo

Trọng tâm
NRF đầu tư 10 triệu S$ trên cơ sở đối ứng 1:1 để
cấp vồn ban đầu cho một số quỹ đầu tư mạo hiểm
đầu tư vào các công ty công nghệ cao trong giai
đoạn đầu đặt ở Singapore
Khoản tài trợ này là S$250.000 dành cho các dự
án có ý tưởng mới. NRF quản lý chương trình cho
các trường đại học và các nhà nghiên cưu trong
khi SPRING (cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm
về các doanh nghiệp nhỏ ) ại chạy một chương
trình song song cho các công ty.
TIS có thể cùng đầu tư lên tới 85% ( tối đa là
$500.000) vào các công ty khởi nghiệp của
Singapore nào có làm việc với các vườn ươm công
nghệ
Chương trình hướng tới các tổ chức công nghệ và
các cơ quan kinh tế có làm việc với các ngành và
hình thành các cụm đổi mới sáng tạo. Chương
trình nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các
công ty, trường đại học, viện nghiên cứu và chính
phủ để đưa ý tưởng nhanh chóng ra thị trường,
tăng năng suất, tạo việc làm và tăng trưởng trong
ngành đó.

SPRING là một cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp
Singapore. Mục tiêu của SPRING được xác định nhằm giúp các doanh nghiệp
ở Singapore phát triển và xây dựng niềm tin vào các sản phẩm và dịch vụ của
Singapore. Trong năm 2014, những hỗ trợ từ SPRING cho các doanh nghiệp
vừa và nhỏ chủ yếu tập trung vào bốn lĩnh vực: Xây dựng năng lực và cải thiện
năng suất, tìm kiếm cơ hội phát triển, tăng khả năng tiếp cận và vươn xa, nuôi
dưỡng những dự án khởi nghiệp sáng tạo. SPRING đã cam kết hỗ trợ 5000
khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng trị giá lên tới 1,3 tỉ đôla
Singapore. Những dự án này đã giúp cho hơn 11000 công ty, tăng tổng giá trị
lên hơn 8 tỉ đôla Singapore và tạo ra 22000 việc làm mới.

68

For more information: http://www.nrf.gov.sg/innovation-enterprise/national-framework-for-research-innovation-andenterprise#sthash.38AZcWGp.dpuf
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Bảng 3. Các công cụ của SPRING69
Công cụ
Tài trợ xây dựng năng
lực

Tín dụng năng suất và
Đổi mới Sáng tạo
(PIC)

Các khoản cho SME
vay được chính phủ
hỗ trợ
Voucher về đổi mới
sáng tạo và Năng lực

Trọng tâm
Khoàn tài trợ lên đến 70% chi phí hợp lý của dự
án, ví dụ tư vấn, đào tạo, chứng nhận và chi phí
thiết bị. Các lĩnh vực có thể khác là tăng năng suất,
cải tiến quy trình, phát triển sản phẩm và tiếp cận
thị trường.
Giảm thuế đầu tư vào tăng năng suất và đổi mới
sáng tạo. Các hoạt động của PIC gồm có:
Nghiên cứu và phát triển, đăng ký quyền sở hữu trí
tuệ (IPR), mua lại và cấp phép quyền sở hữu trí
tuệ, mua lại hoặc cho thuee các thiết bị tự động,
đào tạo nhân viên, các dự án thiết kế đã được
duyệt.
Chính phủ hỗ trợ cấp vốn cho vốn hoạt động của
SME, đầu tư và các nhu cầu cấp vốn thương mại.

Phiếu (voucher) 5000 USD có thể được dùng để
nâng cấp và tăng cường hoạt động chính của
doanh nghiệp thông qua tư vấn về đổi mới, năng
suất, nhân lực và quản lý tài chính. ICV cũng hỗ trợ
các SME trong việc áp dụng và thực hiện các giải
pháp để tăng năng lưc và năng suất.
SME được phép nhận tối đa 8 voucher.

Đối với các dự án khởi nghiệp và nhà sáng chế, SPRING mang đến 5 công cụ
sau:
Bảng 4.Các công cụ của SPRING cho dự án khởi nghiệp và sáng chế70
Công cụ

Trọng tâm

Chương trình Nhà Các công ty khởi nghiệp có đầu tư từ các nhà đầu
Kinh doanh Thiên thần tư thiên thần có thể xin đầu tư đối ứng từ quỹ Vốn
(BAS)
MỒI SPRING. SPRING có thể đối ứng một-một lên
tới 2 triệu S$. Cả quỹ vốn mồi SPRING và các nhà
đầu tư thiên thần đều lấy cổ phần trong công ty
theo tỷ lệ đầu tư.

69
70

http://www.spring.gov.sg/Growing-Business/Pages/growing-business-overview.aspx
http://www.spring.gov.sg/Nurturing-Startups/Pages/nurturing-startups-overview.aspx)
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Chương trình Tăng tốc Là một phần của kế hoạch Nghiên cứu, SÁng tạo
Khởi
nghiệp
theo và Doanh nghiệp (RIE) năm 2015, chính phủ
ngành (SSA)
Singapore thiết lập chương trình tăng tốc khởi
nghiệp theo ngành (SSA) để xác định, đầu tư và
tăng tốc khởi nghiệp ở các ngành chiến lược
nhưng còn non trẻ, ví dụ như y tế hoặc công nghệ
sạch.
Chương trình SSA đã cam kết 70 triệu S$ để thúc
đẩy việc hình thành và phát triển khởi nghiệp trong
ngành công nghệ sạch.
Chương trình thương TECS cung cấp vốn giai đoạn đầu cho các dự án
mại hóa doanh nghiệp về sản phẩm đổi với và các công nghệ mới.
công nghệ (TECS)
Chương trình Phát ĐỒng tài trợ cho các doanh nghiệp sáng tạo đã
triển Doanh nghiệp đăng ký chưa đến 5 năm và có tiềm năng kinh
Khởi nghiệp
doanh và tăng trưởng cao. Việc cấp vốn dựa trên
cổ phần và các công việc chính cần được thực hiện
tại Singapore.
Chương trình Giảm Các nhà đầu tư thiên thần có thể cam kết mức tối
thuế cho Nhà Đầu tư thiểu là 100,000 $ vào một một công ty khởi nghiệp
Thiên thần
đủ chất lượng. Các nhà đầu tư thiên thần được
duyệt sẽ có mức giảm thuế là 50% khoản đầu tư
vào cuối thời gian 2 năm giữ đầu tư. Mức giảm thuế
tối đa là $250,000

4.1.4 Các kết luận chính
Singapore là một quốc gia khá nhỏ, chỈ trong một thời gian tương đối ngắn đã
xây dựng được một môi trường kinh doanh năng động có khả năng thu hút
nguồn đầu tư nước ngoài và các tổ chức đa quốc gia. Gần đây, quốc gia này đã
chuyển các chính sách ưu tiên hỗ trợ cho các tập đoàn lớn sang tập trung hỗ trợ
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các dự án khởi nghiệp. Đây là kết
quả của chính sách thông minh, bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng cao cấp,
phát triển kỹ năng hệ thống, và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hấp dẫn.
Singapore đã áp dụng một cách chủ động cả việc hỗ trợ kinh doanh gián tiếp
(chính sách ưu đãi thuế) và rất nhiều cách thức hỗ trợ trực tiếp khác.
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4.2 Hà Lan
4.2.1 Điều kiện chung cho kinh doanh và doanh
nghiệp
Hà Lan là một quốc gia khá nhỏ, nhưng mật độ dân số khá cao với khoảng 17
triệu dân, với diện tích 42500 km2. Quốc gia này nằm ở trung tâm của châu Âu,
với đường bờ biển hướng ra Đại Tây Dương – một trong những điều kiện thuận
lợi cho thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp trong nước. Là quốc gia với
nền kinh tế đứng thứ 6 châu Âu, trong năm 2014, GDP đạt € 39 300, so với trung
bình là €27300 trong khối các nước EU. Có khoảng 870000 doanh nghiệp tại Hà
Lan, với 99,8% trong số đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 94% là các doanh
nghiệp rất nhỏ (chỉ có dưới 10 nhân viên làm việc toàn thời gian). 71
Cũng giống như nhiều quốc gia phát triển khác, Hà Lan tập trung vào việc tạo ra
những điều kiện thuận lợi nhất cho kinh doanh, thông qua những cách thức hỗ
trợ kinh doanh khác nhau. Đất nước này đã đặt mục tiêu trở thành một trong số
5 đất nước dẫn đầu Thế giới về chỉ số cạnh tranh, cũng như tăng lượng đầu tư
cho Nghiên cứu và phát triển lên 2.5% tổng GDP trong năm 2020. Thực tế là Hà
Lan luôn nằm trong top những nước dẫn đầu thế giới về môi trường kinh doanh
thuận lợi. Hà Lan là một trong những điểm đến rất hấp dẫn với các công ty đang
tìm kiếm cơ hội làm việc tại châu Âu, và cho những ai đang muốn đầu tư. Lợi
thế của quốc gia này gồm có: Quan điểm khá cởi mở với quốc tế, vị trí thuận lợi
cho logistic, lực lượng lao động có trình độ, cơ sở hạ tầng chất lượng cao so với
các quốc gia khác.

71

European Commission, 2014
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Hình 2. Hà Lan là mộ t trong những nề n kinh tế phát triển nhấ t về công nghệ thông tin
(Chỉ số sẵ n sàng về Mạ ng lưới), WEF 2015

4.2.2 Các chính sách hỗ trợ kinh doanh
Hà Lan rất tích cực sử dụng các biện pháp hỗ trợ kinh doanh gián tiếp, như ưu
đãi thuế cho các công ty. Thuế thu nhập doanh nghiệp khá thấp so với mức trung
bình của EU. 72 Các công ty có thể được hưởng lợi từ chính sách thuế khá hấp
dẫn, chỉ 5% cho những khoản thu nhập từ nghiên cứu và phát triển, với các bằng
sáng chế và các tài sản vô hình khác (WBSO). Hà Lan cũng có một hệ thống
các hiệp ước về thuế rộng lớn, trong đó chỉ ra rằng tất cả các lợi ích liên quan
đến cổ phần đủ điều kiện đều được miễn thuế. Người lao động nước ngoài có
trình độ cao được giảm 30% thuế.

Ngoài ra, Hà Lan cũng nổi tiếng về hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chính sách
cụm ngành quốc gia toàn diện, được gọi là Liên minh Ngành hàng đứng đầu về
Kiến thức và Đổi mới (TKI). Các chính sách của TKI hướng đến sự hợp tác giữa
chính phủ, khu vực tư nhân, các trường đại học và trung tâm nghiên cứu để giúp
các lĩnh vực tiềm năng hàng đầu phát triển hơn. Hiện tại có chín ngành73 được
lựa chọn, dựa trên vị trí của ngành trong thị trường, năng lực cạnh tranh, sự phối
hợp với các nghiên cứu và tính phù hợp của xã hội.

Chính phủ Hà Lan đã giới thiệu Kế hoạch Hành động về Doanh nghiệp đầy Tham
vọng để cung cấp các biện pháp hỗ trợ kinh doanh khác nhau cho doanh nghiệp.
Mục đích là giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn, kiến thức, ý tưởng
sáng tạo và thị trường toàn cầu (xem bảng dưới).

72

20% on the first 200,000 euros and 25% for taxable profits exceeding 200,000 euros
Những ngày này là: Nông nghiệp và Thực phẩm, các ngành Sáng tạo, Năng lượng, Công nghệ cao, Trồng trọt,
Khoa học đời sống và sức khỏe, Logistics và Nước.
73

46

Hình 3. Các nộ i dung trọ ng tâm của Chương trình Doanh nghiệ p Tham vọ ng74

Chính phủ Hà Lan đã dành ra 75 triệu Euro để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hỗ
trợ dự án Sáng kiến Khởi nghiệp Delta, tài trợ cho những dự án phát triển công
nghệ sáng tạo (Eurostars) và thu hút các doanh nghiệp nước ngoài vào Hà Lan.
Kế hoạch hành động này đã chỉ ra rất nhiều lĩnh vực khác liên quan đến việc hỗ
trợ kinh doanh, có thể kể đến như hệ thống luật lệ, sự tiếp cận nguồn vốn và
chính sách thuế, hỗ trợ sáng tạo và tiếp cận nguồn tri thức.

4.2.3 Cơ cấu và các công cụ hỗ trợ kinh
doanh
Bộ Kinh tế Hà Lan là đơn vị giữ vai trò chủ chốt trong các kế hoạch hỗ trợ kinh
doanh, giúp Hà Lan nổi lên như một quốc gia về doanh nghiệp. Bộ Kinh tế cam
kết mang đến môi trường kinh doanh tuyệt vời, bằng cách tạo ra các điều kiện
thích hợp và đem lại cho các doanh nhân không gian để sáng tạo và phát triển.

Cơ quan chính thực thi chính sách trực thuộc Bộ Kinh tế Hà Lan chính là Cơ
quan Doanh nghiệp Hà Lan (RVO). Được thành lập năm 2014, cơ quan này là
sự sáp nhập giữa NL Agency và Dienst Regenlingen, cung cấp các dịch vụ cho
doanh nghiệp và hoạt động cả trên thị trường nội địa và quốc tế với chính phủ,
các trung tâm tri thức, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác. RVO đang thực
hiện hàng loạt các chương trình và cấp trợ cấp cho các công ty.75

74
75

Letter to Parliament about ambitious entrepreneurship – Government.nl
http://english.rvo.nl/subsidies-programmes
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Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hà Lan thường thông qua
các ưu đãi về thuế, các khoản vay và tài trợ với các công cụ sau:76
Bảng 5. Các công cụ hỗ trợ kinh doanh của Hà Lan
Công cụ
Tín dụng R&D
Miễn thuế cho đổi mới
sáng tạo (hộp đổi mới
sáng tạo )
KÍch thích đổi mới sáng
tạo trong các SME
xuyên
khu
vực
innovation (MIT)
Quỹ đổi mới sáng tạo
cho SME (MKB+)

Trọng tâm
Tín dụng thuế cho nghiên cứu và phát triển cho
các công ty để giảm chi phí lương liên quan đến
R&D77
Cho phép các SME thu lợi từ các patent hoặc các
hoạt động thuộc Đạo luật về R&D

CÁc cơ quan trung ương và khu vực hỗ trợ đổi mới
sáng tạo xuyên khu vực ở các ngành hàng đầu ở
Hà Lan trong một chương trình MIT trị giá 50 triệu
Euro
Giúp các SMEs chuyển đổi từ ý tưởng thành các
sản phẩm, dịch vụ và quy trình mới.
Các chương trình Vốn mồi, Quỹ của Quỹ, và cho
Vay Đổi mới SÁng tạo là một phần của quỹ Đổi
mới sáng tạo cho SME

Bảo lãnh của Chính phủ
cho các khoản vay cho
SME

Chính quyền trung ương có thể đóng vai trò là
người bảo lãnh cho một phần khoản vay.

Chương trình Bảo lãnh
Tài chính Kinh doanh

DÀnh cho các doanh nghiệp vừa và lớn muốn vay
vốn.

Công cụ Tăng trưởng

Chương trình bảo lãnh tín dụng cho các người làm
ngân hàng và các nhà đầu tư, cho phép họ cho vay
mạo hiểm cho các doanh nghiệp.
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https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/support-for-small-and-medium-sizedenterprises-smes
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http://english.rvo.nl/subsidies-programmes/wbso

48

Vay tín dụng vi mô

Lên tới 50,000 Euro cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ78

Tài chính tín dụng vi mô

Giúp đầu tư vào các SME trở nên hấp dẫn hơn cho
các nhà tài chính bằng cách bảo lãnh thêm 100
triệu EURO thông qua khoản vay. Chương trình
này cho phép 1200 SME vay tới 250,000 Euro và
cho 5,300 SMEs tiếp cận tín dụng vi mô lên tới
50,000 euro. Chương trình này cũng cung cấp cho
người nhận các nguồn lực trực tuyến và hỗ trợ
huấn luyện, như hướng dẫn xây dựng kế hoạch
kinh doanh. Vào tháng 1/2016, Bộ Kinh tế đã công
bố 6,500 các khoản vay cho SMEs.
Là một cuộc thi cho các công ty muốn phát triển
sản phẩm mới trong thời gian ngắn và giới thiệu ra
thị trường. Chính phủ yêu cầu các công ty có hồ
sơ tốt nhất thực hiện một nghiên cứu khả thi. CÁc
công ty có kế hoạch khả thi nhất được thưởng hợp
đồng để tiếp tục phát triển sản phẩm sao cho chính
phủ có thể mua lại các sản phẩm đó trong tương
lai.

Các
chương
trình
Nghiên cứu SÁng tạo
Doanh nghiệp nhỏ

Kinh

HỖ trợ cho các SME muốn kinh doanh ở nước
ngoài.

Chương trình tài trợ
cho các dự án trình
diễn, nghiên cứu khả
thi và thu nhận kiến
thức.

Chương trình này mở cho các SME hoạt động wor
66 quốc gia của Quỹ Tăng tưởng Hà Lan

Cấp vốn cho
doanh Quốc tế

Chính phủ Hà Lan đang có những bước tiến mới để huy động vốn cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, với mục đích tạo ra khoảng 2,5 tỉ Euro. Ý tưởng này đã được
hoạch định trong Kế hoạch hành động về tài chính cho doanh nghiệp vừa và
nhỏ, nội dung chi tiết sẽ được xây dựng trong năm 2016. Từ năm 2017, một
khoản vốn khác lên tới 50 triệu Euro sẽ được dành để hỗ trợ các dự án khởi
nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những khoản tiền này cũng nằm trong
ngân sách của Bộ Kinh tế Hà Lan năm 2016.
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http://english.rvo.nl/topics/international/private-sector-development/developing-yourbusiness/economic/technical/microfinance-gateway
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4.2.4 Các bài học chính
Hà Lan là một ví dụ tốt về một đất nước có nền kinh tế quốc tế rất mở và nhanh
nhạy. Nước này đầu tư một cách có hệ thống vào giáo dục, cơ sở hạ tầng tốt,
phát triển môi trường kinh doanh năng động, bao gồm chính phủ hiệu quả. Điều
này được thấy cả ở cấp quốc gia và cấp thành phố (ví dụ như Thành phố sáng
tạo Amsterdam).

Hà Lan đã khôn khéo sử dụng vị trí địa lý để hỗ trợ các chính sách kinh doanh
(như một điểm để tiếp cận châu Âu và là một điểm trung chuyển của logistic), và
đã phát triển các chính sách cụ thể để thu hút đầu tư nước ngoài, các công ty
quốc tế và nguồn lao động lành nghề.

Tuy nhiên Hà Lan đặc biệt nổi tiếng với chính sách Ngành hàng đầu (Top Sector)
– chính sách cụm liên kết ngành, từ đó chính phủ tăng cường nghiên cứu và
phát triển kinh doanh dựa trên chín nhóm ngành chính. Chính sách này thường
được lấy làm dẫn chứng cho chính sách kinh doanh chiến lược ( áp từ trên
xuống ).

Thay vì áp dụng các công cụ hỗ trợ trực tiếp, Hà Lan lại rất chủ động trong việc
áp dụng các công cụ hỗ trợ kinh doanh gián tiếp – điều tiết thông minh (liên kết
với Top Sectors), mua bán công và các ưu đãi về thuế nhất định. Những cách
thức này đã tạo nên những sự kết hợp hấp dẫn cho cả các công ty lớn và nhỏ
để hoạt động và đầu tư vào quốc gia này.

4.3 Phần Lan
4.3.1 Điều kiện chung cho kinh doanh và
doanh nghiệp
Phần Lan là một quốc gia với diện tích khá lớn, nhưng dân số không nhiều. Với
diện tích 338,424 km2, Phần Lan là quốc gia có diện tích lớn thứ tám châu Âu,
nhưng chỉ có 5,5 triệu dân, là quốc gia có mật độ dân số thưa nhất trong Liên
minh châu Âu. Dân số nước này tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam và vùng
ven biển Baltic. Trong vài năm vừa qua, nền kinh tế Phần Lan đã lâm vào tình
trạng suy thoái, nhưng nhìn chung, Phần Lan đã làm khá tốt so với mặt bằng
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chung châu Âu: trong năm 2014, GDP đầu người đạt € 38 800 trong khi trung
bình của châu Âu là € 27 300. Cùng năm đó, có khoảng 360000 doanh nghiệp
ở Phần Lan. 79 Theo OECD, 80 trong năm 2012, 99,4% các doanh nghiệp ở Phần
Lan là doanh nghiệp vừa và nhỏ, và 79,3% là các doanh nghiệp rất nhỏ.

Cũng giống như nhiều quốc gia phát triển khác, Phần Lan đã mang đến khá
nhiều cách thức hỗ trợ kinh doanh khác nhau và đã tạo nên một môi trường rất
thuận lợi cho các doanh nghiệp mới. Những nỗ lực này đã phần nào mang lại
kết quả, bởi Phần Lan đứng thứ 9 trong nhóm các quốc gia có điều kiện kinh
doanh thuận lợi, theo nghiên cứu về Môi trường kinh doanh của tờ The
Economist, và trong Chỉ số các quốc gia kinh doanh thuận lợi nhất của Ngân
hàng thế giới, Phần Lan đứng thứ 10 trên tổng số 189 quốc gia. 81 Những điểm
mạnh của quốc gia này gồm có hệ thống giáo dục tiên tiến, lực lượng lao động
có trình độ, các công ty với công nghệ cao, chính phủ đáng tín nhiệm và hệ thống
cơ sở hạ tầng phát triển.82

4.3.2 Các chính sách hỗ trợ kinh doanh
Phần Lan áp dụng chính sách hỗ trợ kinh doanh trực tiếp, ví dụ như các khoản
vay và tài trợ từ chính phủ, các chương trình hỗ trợ kinh doanh và các khoản trợ
cấp khác nhau. Một chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến các hoạt động
nghiên cứu và phát triển đã được giới thiệu vào năm 2013 – 2015, nhưng nhìn
chung trong chính sách hỗ trợ kinh doanh, Phần Lan không dựa vào những công
cụ hỗ trợ kinh doanh gián tiếp.

Đặc điểm của các biện pháp hỗ trợ kinh doanh của Hà Lan là nằm rải rác và
được địa phương hoá cao. Mặc dù có rất nhiều công cụ hỗ trợ kinh doanh ở cấp
quốc gia (ví dụ như các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tài chính, vv),
các tổ chức công cộng nằm rải rác tại địa phương (Các Văn phòng TE, Trung
tâm ELY) đang cung cấp và quản lý các dịch vụ cố vấn kinh doanh và dịch vụ tư
vấn trên toàn quốc gia rộng lớn .

4.3.3 Cơ cấu và các công cụ hỗ trợ kinh doanh
Trong vài năm gần đây, các chính sách hỗ trợ kinh doanh từ chính phủ Phần
Lan đã được nhóm lại và phổi hợp trong một khuôn khổ chung của Văn phòng
79

http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_yritykset_en.html
“Cấp vốn cho SME và doanh nghiệp :2016 Bảng so sánh của OECD ”. OECD, 2016.
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Thủ tướng chính phủ trong một mạng lưới gọi là “Nhóm Phần Phan”. Nhóm Phần
Lan là một mạng lưới ảo của những khoản đầu tư của các công ty nước ngoài,
xuất khẩu và hỗ trợ quốc tế cho các công ty Phần Lan.83

Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp trong thời đại toàn cầu hoá, trách nhiệm của
việc hỗ trợ kinh doanh ở Phần Lan thuộc về Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan
(Ministry of Economic Affair and Employment – MEAE), 84 với mục đích tạo ra
nền tảng vững chắc cho công nghiệp và các hoạt động kinh doanh khác để tăng
cường khả năng cạnh tranh và tạo việc làm. MEAE chịu trách nhiệm về môi
trường hoạt động, làm nền tảng cho kinh doanh và sáng tạo, bảo đảm sự hoạt
động của thị trường lao động và việc làm của người lao động, cũng như cho sự
phát triển của khu vực. 85 Về cơ bản tất cả các tổ chức hỗ trợ kinh doanh chính
tại Phần Lan hoạt động trong khuôn khổ Nhóm MEAE, trong đó bao gồm các tổ
chức sau: 86






7 cơ quan chính phủ87
15 trung tâm về phát triển kinh tế, giao thông và môi trường (ELY)
17 văn phòng phát triển việc làm và kinh tế (TE)
6 công ty trực thuộc chính phủ88
3 quỹ quốc gia89

Ở Phần Lan, việc hoạch định chính sách thường tách biệt với việc thực hiện
chính sách. Chức năng thứ hai đã được trao cho các cơ quan thực hiện, với kinh
nghiệm chuyên môn đầy đủ và một tập hợp các công cụ khác nhau. Có sự phân
biệt rõ ràng giữa vai trò và trách nhiệm đã được chứng minh là một cách hiệu
quả để thực hiện các chính sách và đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh và mục
tiêu chính sách đều đạt được.90

Cơ quan quan trọng nhất liên quan đến hỗ trợ kinh doanh tại Phần Lan là Tekes
– Cơ quan đầu tư sáng tạo Phần Lan. Cơ quan này cung cấp rất nhiều dịch vụ
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http://team.finland.fi/en/frontpage
The former name of the ministry (2015) was Ministry of Employment and the Economy (MEE)
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86
http://tem.fi/en/government-agencies-and-companies-of-mee-group
87
Energy authority, Finnish Competition and Consumer Authority, Finnish Patent and Registration Office, Geological
Survey of Finland, National Emergency Supply Center, Tekes - The Finnish Funding Agency for Innovation, and The
Finnish Safety and Chemicald Agency (Tukes).
84
85
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Baltic Connector Ltd, Finnvera Plc, Finpro Ltd, Industry Investment Ltd, Terrafame Group Ltd, and VTT Technical
Research Centre of Finland Ltd.
89

Nuclear Waste Management Fund, Security of Supply Fund, and State Guarantee Fund
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Halme, et al. Finland as a Knowledge Economy 2.0, World Bank, 2014. p15.
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khác nhau h, bao gồm các chương trình hỗ trợ kinh doanh, thông tin và dịch vụ
tư vấn cũng như tiếp cận tài chính theo hình thức cho vay và tài trợ.91

Trung tâm phát triển kinh tế, giao thông và môi trường (Trung tâm ELY) là một
tổ chức chính phủ có trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ quốc gia và khu vực,
bao gồm cả việc tăng năng lực cạnh tranh vùng. Trung tâm ELY mang đến cho
các doanh nghiệp rất nhiều dịch vụ khác nhau, như các khoản tài trợ (ví dụ như
đầu tư, phát triển và hỗ trợ quốc tế hoá) cũng như các tư vấn, định giá, và dịch
vụ giáo dục.92

Các Trung tâm ELY cũng chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Văn phòng Phát
triển Việc làm và Kinh tế (văn phòng TE), có trách nhiệm tổ chức dịch vụ việc
làm và các dịch vụ kinh doanh. Các văn phòng TE cung cấp dịch vụ cho người
sử dụng lao động cũng như các doanh nghiệp và công dân thất nghiệp. Dịch vụ
kinh doanh chính của họ là hỗ trợ (tài chính) cho việc tuyển dụng, đào tạo và tài
trợ khởi nghiệp cho doanh nghiệp mới.93

Một trong những công ty quan trọng nhất của nhà nước liên quan đến các dịch
vụ hỗ trợ kinh doanh là Finpro, tập trung chủ yếu vào các chương trình hỗ trợ
doanh nghiệp. Finpro giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Phần Lan tiến xa
trên thị trường quốc tế và khuyến khích đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Phần
Lan thông qua xuất khẩu và các sáng kiến đầu tư vào Phần Lan, trong đó cung
cấp cho các doanh nghiệp các loại hình dịch vụ tư vấn, đánh giá và kết nối mạng.
94 Finpro quản lý khoảng 40 chương trình tăng trưởng trong mạng lưới Nhóm
Phần Lan, nhằm mục đích thúc đẩy quá trình quốc tế hoá các công ty Phần Lan,
thu hút đầu tư nước ngoài đến Phần Lan, và để thúc đẩy thương hiệu quốc gia
của đất nước này.95

Có hai công ty tài chính nhà nước, Finnvera và Công ty TNHH Đầu tư Phần Lan.
Finnvera nhằm mục đích tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp
Phần Lan đặc biệt là ở giai đoạn khởi đầu, tăng trưởng và quốc tế hoá bằng
cách cung cấp các khoản vay, bảo lãnh trong nước, đầu tư vốn mạo hiểm, bảo
lãnh tín dụng xuất khẩu và khác dịch vụ liên quan đến việc tài trợ xuất khẩu. 96
Công ty TNHH Đầu tư Phần Lan là một công ty tập trung vào đầu tư mạo hiểm,
tăng trưởng và đầu tư công nghiệp, với mục đích tăng vốn sở hữu tư nhân và
91
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ngành đầu tư mạo hiểm của Phần Lan cũng như tăng quy mô trung bình của
các quỹ tại Phần Lan.97

Chính phủ Phần Lan hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu qua các chính
sách và công cụ hỗ trợ trực tiếp. Tất cả các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đều có thể
được tìm thấy trên các cổng thông tin trên web. 98 Những biện pháp quan trọng
nhất được liệt kê dưới đây. Bản miêu tả chi tiết và phân tích chuyên sâu có thể
được tìm thấy tại Danh mục Nghiên cứu Sáng tạo cảu EU (EU Research and
Innovation Observatory). 99

Bảng 6. Các công cụ hỗ trợ kinh doanh quan trọng của Phần Lan
Công cụ
Trọng tâm
Tài trợ dự án khởi Đối với các doanh nghiệp mới đang trở thành
nghiệp
doanh nghiệp đầy đủ theo các văn phòng TE.
Khoản tài trợ giúp doanh nghiệp có khoản thu nhập
ổn định trong 18 tháng cho đến khi doanh nghiệp
ổn định và có hoạt động.100
Trợ cấp việc làm
Do các văn phòng của TE cấp cho các công ty thuê
người làm trẻ tuổi, thất nghiệp dài hạn hoặc bị tàn
tật dưới dạng trợ cấp hoặc hỗ trợ tài chính việc làm
EURUS

Dịch vụ giáo dục

Vốn đầu tư mạo hiểm

Góp vốn đám đông

Như đào tạo cho doanh nghiệp mới, tập huấn nhân
viên mới và đào tạo về thị trường lao đồng bởi các
văn phòng TE, các trung tâm ELY và các tổ chức
giáo dục khác.1
Ngành đầu tư mạo hiểm rất năng động ở Phần
Lan. Các khoản đầu tư mạo hiểm cho doanh
nghiệp khởi nghiệp được cấp bởi các công ty tài
chính nhà nước như Finnvera, Công ty Đầu tư
Phần Lan và Tekes VC.
MỘt luật mới để tạo thuận lợi cho góp vốn đám
đông có hiệu lực từ tháng 9/2016. Luật làm rõ vai
trò của của các cơ quan khác nhau và bảo vệ
quyền của các nhà đầu tư cá nhân. Luật này sẽ chỉ
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tác động đến các loại nợ và cổ phần trong góp vốn
đám đông cho công ty chứ không ảnh hưởng đến
việc trao đổi vốn góp trong đó.
Tăng trưởng và đầu tư Đầu tư tăng trưởng và đầu tư để quốc tế hóa là do
quốc tế hóa
công ty cấp vốn nhà nước của Phần Lan thực hiện

Bảo lãnh tính dụng Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu do Finnvera thực hiện
xuất khẩu
để giúp việc cấp vốn cho xuất khẩu khỏi những rủi
ro chính trị và tái chính.
Tài trợ Nghiên cứu, Việc cấp vốn cho nghiên cứu, phát triển và sáng
phát triển, sáng tạo
tạo do Tekes thực hiện nhằm hướng tới các dự án
sẽ đem lại lợi ích lớn nhất và dài hạn cho nền kinh
tế và cho xã hội
Mua sắm công cho đổi Chính phủ Phần Lan đã đặt ra mục tiêu tăng tỷ lệ
mới sáng tạo
mua sắm công sáng tạo lên 5% để thúc đẩy thử
nghiệm. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới. Các thành
phố lớn có động cơ thúc đổi mua sắm sáng tạo và
hỗ trợ cho các chương trình đã được thiết lập.
Dịch vụ tư vân
Tư vấn, cố vấn,d đánh giá và xây dựng mạng lưới
là các dịch vụ được một số tổ chức cung cấp, ví dụ
như Tekes, Finpro, Trung tâm ELY Centres và Văn
phòng TE.
Các chương trình hỗ Một số chương trình hỗ trợ kinhd oanh phần lớn
trợ kinh doanh
được Tekes và Finpro cung cấp. Các chương trình
của Finpro tập trung chính và tăng trưởng thông
qua quốc tế hóa. CÁc chương trình của Tekes thì
lại tập trung vào một số lĩnh vực ( ví dụ như hiệu
quả nguồn lực, số hóa, y tế và phúc lợi ) và các
chương trình này cung cấp các cơ hội kinh doanh
đẻ phát triển kiến thưc, xây dựng mạng lưới và có
tác động len sự phát triển của lĩnh vực đó.

4.3.4 Các bài học chính
Phần Lan là một ví dụ điển hình về một quốc gia nhỏ, nhưng đầu tư một cách
có hệ thống vào việc phát triển kỹ năng và vận hành xã hội. Xét về môi trường
kinh doanh, Phần Lan được biết đến như một quốc gia với mạng lưới ICT mạnh
mẽ, sự đầu tư nghiêm túc vào kiến thức và nghiên cứu phát triển. Hầu hết các
chính sách hỗ trợ kinh doanh của quốc gia này cũng đi theo hướng đó.
Là một quốc gia với dân cư phân bố rải rác, Phần Lan đã đặt mục tiêu cung cấp
và phối hợp hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Chính phủ.. Thực tế là, hệ
thống hỗ trợ kinh doanh của Phần Lan là rất rộng (xét về các dịch vụ và công cụ
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hiện có), được phủ toàn quốc (các văn phòng theo khu vực) và có phối hợp với
nhau. Ví dụ điển hình nhất là Nhóm Phần Lan – một mạng lưới và cách tiếp cận
với doanh nghiệp như các khách hàng của mình.
Việc tổ chức của các chính sách hỗ trợ kinh doanh của Phần Lan được xây dựng
trên nền tảng vững chắc của các bộ và các cơ quan chính phủ (như Tekes, trung
tâm ELY/ TE, Finnvera…), cung cấp một mạng lưới rộng lớn các khoản tài trợ,
cho vay hay các công cụ chia sẻ rủi ro khác. Nhiều trong số đó được coi như
nhưng thông lệ tốt. Tuy nhiên không giống như Singapore và Hà Lan, chính sách
dài hạn của Phần Lan lại không sử dụng một cách rộng rãi các ưu đãi về thuế
trong hỗ trợ kinh doanh.

5 TỔNG KẾT VÀ KHUYẾN NGHỊ
5.1 Tổng kết
Tất cả các quốc gia đều thiết lập các biện pháp để đảm bảo rằng thị trường đang
vận hành tốt, và các doanh nghiệp nhỏ và sáng tạo có những điều kiện thuận lợi
để phát triển. Đây là điều đặc biệt quan trọng cho các nền kinh tế mới nổi, nơi
phần lớn các hoạt động kinh tế trong nước thường được tạo ra bởi các công ty
rất nhỏ.

Nghiên cứu này đã đưa ra một số cách tiếp cận điển hình về các chính sách hỗ
trợ kinh danh và trình bày một số công cụ hỗ trợ từ chính phủ.

Nghiên cứu cũng trình bày một số mô hình tiêu biểu từ 3 quốc gia, vừa để tham
khảo về các công cụ đơn lẻ, vừa là các ví dụ cụ thể về các chính sách hỗ trợ
kinh doanh từ ba quốc gia này. Những ví dụ này sẽ làm sáng tỏ việc các công
cụ kinh doanh sẽ vận hành như thế nào, hoặc giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách
thức và lý do tại sao một số công cụ lại vận hành như vậy, hoặc cụ thể là yếu tố
nào giúp các công cụ này thành công. Thay vì so sánh các công cụ đơn lẻ, thì ở
đây tập trung nghiên cứucác chính sách đằng sau các công cụ đó, ví dụ như các
quốc gia đã giải quyết các thách thức nhất định bằng cách kết hợp các công cụ
khác nhau như thế nào và thực hiện chúng ra sao. Bởi lý do đó, chúng tôi đã
diễn giải cách thức tiếp cận từ Singapore, Hà Lan và Phần Lan – 3 quốc gia với
thứ hạng cao và thường được nhắc tới với những hệ sinh thái kinh doanh thành
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công và những nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo. Không mô hình nào trong số các
quốc gia nêu trên có thể được áp dụng trực tiếp vào tình hình thực tế của Việt
Nam, nhưng có thể mang đến những nghiên cứu phù hợp về các chính sách để
áp dụng sau này.

Bên cạnh xu hướng chung về sự gia tăng các công cụ hỗ trợ kinh doanh, thì
chính các công cụ và chính sách này lại ngày càng trở rõ ràng và cụ thể hơn.
Mặc dù phần đa các chính sách hỗ trợ kinh doanh vẫn theo xu hướng truyền
thống, là tài trợ, cho vay, giảm trừ thuế… nhưng những thay đổi trong thị trường
tài chính cũng tạo ra thêm những công cụ mới. Đối với những nhà hoạch định
chính sách, điều này thực sự thúc đẩy sự cần thiết phải đảm bảo rằng các khuôn
khổ pháp lý và quy định phải đủ mở, linh hoạt và chủ động trong việc tìm kiếm
các cách thức tiếp cận mới.

Trong vòng một, hai thập kỷ vừa qua, các hỗ trợ từ phía chính phủ với sự đổi
mới, cải tiến kinh doanh đã trở thành một phần quan trọng của các dịch vụ kinh
doanh nói chung, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các
doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển nhanh. Việc nghiên cứu và đổi mới sáng
tạo đã không còn là nhiệm vụ của chính phủ hay các tập đoàn lớn, mà dành cho
các doanh nghiệp nhỏ cũng như các dự án khởi nghiệp. Trong thực tế, xu hướng
trong chính sách hỗ trợ kinh doanh tại nhiều nền kinh tế phát triển đã chuyển
dịch rõ ràng theo hướng hỗ trợ tăng trưởng khởi nghiệp sáng tạo, như như việc
tạo nên sự tăng trưởng và việc làm ảnh cho nền kinh tế. Các doanh nghiệp khởi
nghiệp và doanh nghiệp sáng tạo vừa và nhỏ cũng được nhìn nhận như một
công cụ trong việc hỗ trợ đổi mới công nghiệp và thúc đẩy động lực thị trường ở
nhiều quốc gia.

Kể từ cuối thập kỷ 90 các nước đã thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp một cách
có hệ thống. Hoạt động và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ, các cơ quan nhà
nước và các công cụ được sử dụng được xem xét một cách tổng thể ( ví dụ các
yếu tố này được phối hợp như thế nào ) thay vì xem xét từng chính sách và công
cụ một cách đơn lẻ. Đây là một bước chuyển lớn trong tiếp cận chính sách và
đã thu hút sự chú ý vào việc các công cụ và các tổ chức đã bổ trợ cho nhau và
cùng vận hành như thế nào. Mặc dù các chính sách và các tư duy hệ thống về
nguyên tắc là đã có từ lâu, việc áp dụng chúng đòi hỏi có sự “thay đổi về tư duy”
trong cơ cấu quản trí, thông thường là mất rất nhiều thời gian đối với các chính
phủ. Xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục, rõ ràng là đã thể hiện trong việc tăng lên của
các cụm và các chính sách về hệ sinh thái, ví dụ như đã thấy ở 3 nước trình bày
ở trên.
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Chính phủ nên hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân và can thiệp vào thị trường ở
mức độ nào vẫn là một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. Hợp tác công tư hợp lý
vẫn là xương sống của mọi chương trình hỗ trợ kinh doanh. Xu hướng ngày
càng tăng là thiết kế các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dựa trên nhu cầu cần
thiết, nhằm hỗ trợ các lĩnh vực hay các sáng kiến mà bản thân doanh nghiệp đã
cam kết sẽ đầu tư vào và dẫn dắt. Cách tiếp cận này đặt các doanh nghiệp vào
vị trí định hướng các chính sách. Ví dụ điển hình là chương trình SHOK của
Phần Lan: Chính phủ ít khi có được sự hiểu biết chuyên sâu cần có về kinh
doanh để hướng dẫn các công ty, mà luôn sẵn sàng chia sẻ các rủi ro các công
ty gặp phải với các điều kiện nhất định. Và cũng là lẽ thường khi chính phủ
thường dựa vào những nhà cung cấp dịch vụ của khu vực tư nhân để mang đến
những dịch vụ hỗ trợ kinh doanh do nhà nước tài trợ ( ví dụ mua dịch vụ của tư
nhân ) có liên quan đến tư vấn kinh doanh và kiến thức chuyên môn của ngành.

Kết quả tất yếu của những chính sách hỗ trợ kinh doanh có hệ thống chính là
việc tăng cường tạo thuận lợi cho việc phối hợpgiữa những doanh nghiệp, các
nhà nghiên cứu, các cơ quan chính phủ và cộng đồng ở quy mô lớn. Nguyên
nhân là ở cấp độ hệ thống, bởi việc học hỏi và đổi mới sáng tạo (và tác động
của chúng ) thông qua các mạng lưới và hợp tác chính là một yêu cầu quan
trọng đối với những hỗ trợ từ chính phủ.

Một xu hướng nữa chính là việc hỗ trợ cho quá trình quốc tế hoá của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Trước đây, việc này đồng nghĩa với ủng hộ quá trình xuất
khẩu, nhưng ngày nay đó là việc tập trung vào hỗ trợ cho kinh doanh quốc tế.
Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng nhanh cũng được gọi là “doanh
nghiệp sinh ra để vươn xa toàn cầu”, có nghĩa là họ đã quốc tế hóa hoạt động
của mình ngay từ những ngày đầu. Đây chính là mô hình điển hình cho kinh
doanh kỹ thuật số.

Hiện nay, phần lớn các sự hỗ trợ kinh doanh từ chính phủ vẫn là các thể loại hỗ
trợ tài chính, giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận tài chính. Bảo lãnh
khoản vay vẫn là công cụ chính sách phổ biến nhất. Nhiều quốc gia đã áp dụng
các chính sách để thúc đẩy các nguồn tài chính thay thế, nhưng vẫn chỉ chiếm
tỷ lệ nhỏ trong tổng các nguồn tài chính. Đối với các công ty mới và tăng trưởng
nhanh, các khoản đầu tư thiên thần cung cấp nguồn vốn và các tư vấn kinh
doanh quan trọng. Để khuyến khích điều này, chính phủ đã đưa ra nhiều chương
trình hợp tác đầu tư, ưu đãi về thuế, hỗ trợ mạng lưới kinh doanh thiên thần…
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5.2 Các khuyến nghị cho Việt Nam
Mục đích của nghiên cứu này là để chỉ ramột vài khía cạnh và bài học quan
trọng đối với Việt Nam khi triển khai các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của mình
dựa trên kinh nghiệm và xu hướng từ các nước khác.
Trước hết, chúng tôi khuyến nghị việc tiếp cận một cách có hệ thống và theo giai
đoạn đối với những việc liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Hầu hết
các nền kinh tế tiên tiến đã phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp một cách có
hệ thống trong nhiều thập kỷ và họ hiểu biết rất sâu về cái gì có hiệu quả, cái gì
không và cách thức triển khai thế nào. Vì vậy, ngay cả khi Việt Nam sẽ sử dụng
các chuyên gia tốt nhất để thiết kế một bộ máy hỗ trợ kinh doanh hoàn hảo, sẽ
mất thời gian để xây dựng thành trước khi đi vào thực tế và trở nên thực sự
chuyên nghiệp. Hơn nữa, tất cả các nước đều có sự độc đáo riêng và Việt Nam
sẽ cần phải thiết kế các chính sách và các công cụ phù hợp nhất với hoàn cảnh
và văn hóa riêng của mình.
Nhiều nền kinh tế tiên tiến hiện có đầy đủ các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tinh
vi và tập trung để giải quyết những thách thức cụ thể của các doanh nghiệp vừa
và nhỏ (DNVVN). Phần Lan là một ví dụ điển hình. Đây không nhất thiết là mục
tiêu trước mắt của Việt Nam, mà để xây dựng một cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp
hợp lý và cân bằng (VD: luật pháp và chiến lược quốc gia) và thiết lập các cơ
quan chủ chốt để thực hiện các chính sách và tích lũy năng lực. Ở những giai
đoạn sau, các chi tiết và công cụ khác có thể được đưa thêm vào hệ thống. Số
liệu trong bảng dưới đây nêu bật một số vấn đề chính cần được xem xét ở các
mức độ khác nhau của việc thiết kế hỗ trợ doanh nghiệp ở Việt Nam.

Bảng 7. Ví dụ về các vấn đề về hỗ trợ doanh nghiệp ở các cấp độ khác nhau
Cấp độ
Cơ sở chính
sách

Chủ đề
Chiến lược
quốc gia

Các vấn đề cần giải quyết
Đủ thông tin, các phân tích và hiểu biết về
tình hình SME, xu hướng và nhu cầu
tương lai của Việt Nam

Nghiên cứu
chính sách quốc
gia

Trọng tâm, cơ sở và mục tiêu của các can
thiệp chính sách

Số liệu thống kê
quốc gia

Tầm nhìn dài hạn về hỗ trợ kinh doanh của
Việt Nam

Phân tích chính
sách và tư vấn
chính sách
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Điều kiện về
khuôn khổ

Luật hỗ trợ
doanh nghiệp
vừa và nhỏ

Phạm vi, bản chất và thực thi luật

Các luật liện
quan ( ví
dụ,IPR, thuế,
mua sắm công )

Hợp tác công tư

Chức năng của thị trường

Khuyến khích đầu tư tư nhân và nước
ngoài
Đổi mới công nghệ và kiến thức

Nguồn lực

Phân bổ ngân
sách

Cơ chế thực hiện dự kiến
Mức độ hỗ trợ doanh nghiệp dự kiến
Các biện pháp (thuế) cân đối gián tiếp/trực
tiếp
Cân đối giữa các ngành khác nhau, các
giai đoạn khác nhau vv.
Cấp vốn cơ bản và cấp vốn cạnh tranh

Tổ chức

Cơ quan thực
thi
Đại diện cấp
tỉnh

Basic vs competitive funding
Trọng tâm và nhiệm vụ của cơ quan
Phạm vi quản lý theo ngành hay theo diện
khác của cơ quan
Phối hợp và hợp tác
Phạm vi và nhiệm vụ theo địa phương

Công cụ

Các loại công
cụ sẽ được
cung cấp

Tiếp cận/có sẵn các công cụ
Các hiệu ứng và sẵn có của các công cụ
Cân đối về cấp vốn và tư vấn

Thực thi

Quản lý tốt và
hiệu quả

Năng lực dịch vụ của các cơ quan: nội
dung về công nghệ và kinh doanh, quản lý
tài chính…
Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ và biểu
mẫu
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Chia sẻ các thông lệ tốt và học hỏi kinh
nghiệm
Phối hợp và liên kết giữa các cơ quan

Vấn đề không chỉ ở việc những dịch vụ nào đang có, mà nó đã được thiết kế và
thực hiện như thế nào cũng quan trọng không kém. Những chi tiết nhỏ của các
dịch vụ có thể quan trọng hơn nhiều và có thể tạo nên sự khác biệt, khiến cho
dịch vụ đó có trở nên hấp dẫn với các DNVVN hay không.

Năng lực của nhà cung cấp dịch vụ là vô cùng quan trọng. Năng lực là cần thiết
để thiết kế và đặt trọng tâm cho các dịch vụ, để lựa chọn xem cung cấp dịch vụ
cho ai, theo điều kiện nào, đặc biệt là khi tư vấn cho doanh nghiệp VVN. Cần có
kinh nghiệm về hiểu biết chung về kinh doanh, quản lý dự án (công cụ cấp vốn),
và các chủ đề liên quan đến kỹ thuật và theo các chủ đề cụ thể.
Tác động hệ thống có nghĩa là các biện pháp và các công cụ phối hợp tổng thể
chứ không phải từng công cụ một. Cần chú ý vào các kết nối liên thông và tính
bổ trợ của chúng. Đặc biệt nên chú ý vào các công cụ kết nối, nhằm mục đích
xây dựng và tăng cường các hệ sinh thái.

Giám sát và đánh giá là một phần quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kinh
doanh, và cần được lên kế hoạch và tổ chức ngay từ ban đầu.

Ở nhiều quốc gia, người ta ngày càng chú hơn tới nhu cầu hay cung cấp dịch
vụ kinh doanh nghiệp hướng tới khách hàng – nhằm đảm bảo sự truy cập thông
suốt với các dịch vụ, cung cấp sự hỗ trợ qua các công cụ, làm cầu nối giữa công
cụ này vớicông cụ khác và đảm bảo sự giám sát hợp lý.

Tuy nhiên, phải nhớ rằng thậm chí các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp cao cấp cũng
không thể tạo nên một thị trường hoạt động hiệu quả và năng động với những
điều kiện cơ bản tốt. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chỉ đơn thuần nhằm
mục đích bổ sung và hỗ trợ các hoạt động của thị trường.
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