CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN
Dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023:
Kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính
Thời gian

: 8:00-11:30, ngày 12/5/2022

Địa điểm

: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 35, Hùng Vương, Hà Nội

Đơn vị chủ trì

: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8:00 – 8:30

Đón tiếp đại biểu, kiểm tra an
toàn phòng chống dịch Covid- Ban Tổ chức
19 (*)

8:45 - 9:00

Phát biểu khai mạc

9h:00 - 9:10

9:10 - 9:25

9:25-9:40

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trần Quốc Phương

Chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế - xã hội: Cơ hội, Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường
trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
yêu cầu và thách thức
Triển vọng kinh tế toàn cầu và Ông Francois Painchaud, Trưởng đại
khuyến nghị chính sách cho
diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại
Việt Nam
Việt Nam
Kịch bản và động lực tăng
trưởng kinh tế Việt Nam 20222023

TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội
đồng Tư vấn Chính sách Tài chính
Tiền tệ Quốc gia

9:40 – 9h:55

Dự báo bức tranh lạm phát Việt
TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng
Nam năm 2022-2023 nhìn từ
cục trưởng Tổng cục Thống kê
các biến số kinh tế chính.

9h:55-10:10

Dự báo và giải pháp phát triển
nền kinh tế số trở thành nguồn
lực và động lực cho tăng
trưởng Việt Nam.

10:10-10:25

Dự báo bức tranh tăng trưởng Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch
các ngành kinh tế chính tại Việt FiinGroup
Nam giai đoạn 2022-2023 nhìn
từ phân tích chuỗi dữ liệu thực.

GS, TS. Trần Thọ Đạt, Thành viên
Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng,
Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp
chí Kinh tế và Dự báo

10h25-10h35 Nghỉ giải lao
- Điều phối:
ThS. Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường
trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội.

Tọa đàm: Nhận diện cơ hội và
- Thành phần tham gia tọa đàm:
10h35-11h30 thách thức trong hoạt động đầu
+ Các diễn giả;
tư, kinh doanh tại Việt Nam.
+ Lãnh đạo một số doanh nghiệp,
Hiệp hội (trong ngành tài chính, xuất
nhập khẩu, đầu tư…).
Bà Nguyễn Lệ Thủy, Tổng Biên tập
Tạp chí Kinh tế và Dự báo

11:30-11h40 Tổng kết và bế mạc hội thảo

(*) Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành
viên dự Diễn đàn.
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Phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc
Phương tại Diễn đàn:
“Dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023:
Kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính”
Kính thưa Ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)
tại Việt Nam
Kính thưa Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc
hội
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đến
tham dự Diễn đàn “Dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023: Kịch bản tăng trưởng
và triển vọng một số ngành kinh tế chính”.
Như các quý vị đã biết,
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục
tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có
những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách
thức nhiều hơn. Đầu năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP
ngày 08/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 11/NQ-CP
ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển
khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ
trợ Chương trình.
Tại Nghị quyết số 01, Chính phủ đặt ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của năm 2022, theo đó; Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt
khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.900 USD; Tỷ trọng công
nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5-25,8%; Tốc độ tăng chỉ số

giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội
bình quân khoảng 5,5%; Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã
hội đạt 27,5%. Cùng với đó, tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chính phủ đặt mục tiêu
phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực
tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của
giai đoạn 2021 - 2025 với tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm; tỷ lệ thất
nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các
cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn…
Đi qua 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến
phức tạp, nhưng nhìn chung nền kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu
hiệu khởi sắc ở một số ngành, lĩnh vực. Cụ thể, tăng trưởng GDP quý I/2022 ước
đạt 5,03% so với cùng kỳ; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4
tháng đầu năm 2022 tăng 2,1%, các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ
bản được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan.
Điều đáng mừng là quý I/2022, Chỉ số Môi trường kinh doanh của Việt
Nam tăng lên 73 điểm phần trăm, tăng 12 điểm phần trăm so với quý IV/2021, là
mức cao nhất kể từ sau đợt dịch bùng phát lần thứ 4. Số doanh nghiệp thành lập
mới trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 49.591 doanh nghiệp, là mức cao nhất trong
giai đoạn 4 tháng đầu năm từ trước đến nay tại Việt Nam. Vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 5,92 tỷ
USD, là giá trị cao nhất trong 4 tháng đầu năm trong các năm 2018-2022, tạo động
lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.
Với vai trò là Cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư nhận thấy, quyết sách nới lỏng các quy định chống dịch và tiếp tục phục
hồi phát triển kinh tế của Chính phủ đã giúp các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tin
tưởng và lạc quan về tương lai nền kinh tế Việt Nam.
Thưa các quý vị đại biểu,
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Dù lạc quan với triển vọng kinh tế Việt Nam, nhưng chúng ta cũng nhận
thấy môi trường kinh doanh ngày càng xuất hiện những thách thức mới, khó
lường. Trên trường quốc tế, kinh tế Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu chững lại,
lạm phát tăng cao, khả năng thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ cao trong khi
sức mua bị giảm thấp. Kinh tế châu Âu đang đối mặt với nguy cơ suy thoái khi
giá dầu và giá kim loại tăng cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Kinh tế Trung Quốc đứng trước rủi ro tăng trưởng chậm lại… Trong khu vực
ASEAN, tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu có dấu hiệu giảm động lực, chỉ số
PMI tháng 3/2022 ở 51,7 điểm, là mức thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây. Đặc
biệt, lạm phát đang gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới do giá năng lượng, lương
thực trên toàn cầu tăng mạnh, đã và đang tạo tác động dây chuyền đến giá cả các
hàng hóa, dịch vụ khác.
Đối với Việt Nam, từ đầu năm đến nay, chúng ta cũng đã chứng kiến một
số dự báo lạc quan từ các tổ chức quốc tế, như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
dự báo tăng trưởng kinh tế nước ta sẽ phục hồi ở mức 6,5% năm 2022 và đạt 6,7%
năm 2023; Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt 5,3%
năm 2022, sau đó sẽ ổn định trở lại quanh mức 6,5%. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)
hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 xuống mức 3,6%, nhưng tin
rằng, tại Việt Nam, tiến trình phục hồi kinh tế sẽ mạnh lên từ việc thực thi Chương
trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức
6% trong năm 2022 và 7,2% trong năm 2023…
Thưa các quý vị đại biểu,
Đại dịch Covid-19 dù đã được khống chế ở nước ta, nhưng chưa kết thúc
trong khi bức tranh kinh tế - chính trị quốc tế đang có những biến động rất lớn,
đòi hỏi công tác dự báo về triển vọng kinh tế vĩ mô cũng như kinh tế ngành cần
được cập nhật dựa trên những phân tích khoa học, chuyên sâu và đa chiều. Thay
mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi đánh giá cao nỗ lực tổ chức Diễn đàn “Dự báo
kinh tế Việt Nam 2022-2023: Kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành
kinh tế chính” của Tạp chí Kinh tế và Dự báo vào thời điểm nền kinh tế vừa đi
3

qua 4 tháng đầu năm 2022 và đang đối diện với nhiều diễn biến mới từ bối cảnh
trong nước, quốc tế. Tôi tin tưởng rằng, những phân tích, dự báo được chia sẻ tại
Diễn đàn sẽ có đóng góp tích cực không chỉ với công tác hoạch định chính sách,
mà còn hữu ích đối với hoạt động của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, để cùng
hiện thực hóa mục tiêu phát triển Đất nước như các Nghị quyết của Chính phủ đã
đề ra.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Diễn đàn “Dự báo kinh tế Việt
Nam 2022-2023: Kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế
chính”.
Chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp.
Chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn./.
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PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI: CƠ HỘI, YÊU CẦU VÀ
THÁCH THỨC
Phan Đức Hiếu
Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày 30/1/2022, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của
Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh
tế - xã hội (Chương trình). Chương trình được thiết kết trên nguyên tắc nhằm tác động
cả phía cung và phía cầu; có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, để giải quyết những vấn
đề cấp bách, không dàn trải, có thời hạn - thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023.

SỰ HỖ TRỢ CẦN THIẾT VÀ CẤP BÁCH
Dịch bệnh COVID-19 khiến cho tăng trưởng kinh tế của nước ta giai đoạn 2020-2021
ở mức rất thấp trong nhiều năm trở lại đây. Suy giảm ở cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp,
thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Suy giảm tăng trưởng, chậm phục hồi sẽ
dẫn đến nhiều vấn đề về kinh tế và an sinh xã hội: doanh nghiệp giải thể, phá sản, kinh
tế không phát triển, đời sống người dân khó khăn, thất nghiệp, mất việc làm... Cùng với
đó là những hệ lụy như tội phạm, bất ổn xã hội, suy thoái kinh tế theo phản ứng dây
chuyền.
Dịch COVID-19 cũng làm bộc lộ một số điểm yếu của xã hội như năng lực y tế, lao
động, việc làm, phát triển bền vững... đòi hỏi phải được khắc phục ngay.
Do vậy, sự hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp, nền kinh tế và xã hội là cần thiết và
cấp bách. Theo tính toán của Chính phủ, nếu không có các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế,
dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 chỉ đạt 5,4%/năm, thấp hơn
đáng kể so với mục tiêu đặt ra (6,5-7%/năm); nguy cơ tụt hậu so với khu vực và thế giới
là rất lớn.
Ở phạm vi toàn cầu, trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, các quốc gia
đã sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp về tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ doanh nghiệp, người
dân, với quy mô nguồn lực khác nhau, phù hợp với môi trường thể chế và khả năng huy
động nguồn lực.
Trong bối cảnh nêu trên, Quốc hội nước ta đã họp phiên bất thường và thông qua Nghị
quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ thực hiện
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau đó, Chính phủ đã ban
hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội.
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Xét về quy mô, tổng mức hỗ trợ tài khóa, tiền tệ và các hỗ trợ khác của Chương trình
vào khoảng 346.800 tỷ đồng, tương đương 4,24% GDP. Trước khi có Chương trình này,
trong năm 2021, nhiều chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã
được thực hiện, với tổng quy mô các chính sách chi hỗ trợ từ tài khóa và ngoài tài khóa
là 269.464 tỷ đồng, tương đương 3,2% GDP.
Tính chung trên bình diện quốc tế, quy mô các giải pháp hỗ trợ tài khóa và tiền tệ ở các
nước phát triển lần lượt khoảng 10,9% GDP và 8,6% GDP; các nước mới nổi là 4,3%
GDP và 3,4% GDP; các nước thu nhập thấp (trong đó có Việt Nam) là 3,2% GDP và
0,7% GDP. Một số nước xung quanh cũng đã ban hành hỗ trợ tương tự với quy mô khác
nhau: Thái Lan tương đương 15% GDP, Malaysia 8,8% GDP, Indonesia 5,4% GDP,
Trung quốc 6,1% GDP… So sánh quốc tế và khu vực, thì Chương trình của nước ta có
quy mô tương đối lớn, phù hợp tình hình - hoàn cảnh trong nước với yêu cầu kiểm soát
rủi ro vĩ mô.
Xét về mục tiêu, Chương trình nhằm giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ
động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; phòng, chống dịch COVID19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân góp phần phục hồi, phát
triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên
một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân
6,5 - 7%/năm giai đoạn 2021-2025. Chương trình được thiết kết trên nguyên tắc nhằm
tác động cả phía cung và phía cầu; có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, để giải quyết
những vấn đề cấp bách, không dàn trải, có thời hạn nhằm thực hiện chủ yếu trong 2 năm
2022 và 2023.
Về nội dung, Chương trình đã đưa ra 5 nhóm giải pháp lớn và nhiệm vụ, giải pháp cụ
thể, bao gồm: 1) Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng,
chống dịch bệnh. Nhóm giải pháp này gồm 3 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; 2) Bảo đảm
an sinh xã hội và giải quyết việc làm. Nhóm này gồm 07 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; 3)
Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Nhóm này gồm 8 nhiệm
vụ, giải pháp cụ thể; 4) Đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng. Nhóm này gồm 3 nhiệm vụ,
giải pháp cụ thể; 5) Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh. Nhóm này gồm 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Về phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình, trong số 240.000 tỷ hỗ trợ trực tiếp từ
ngân sách Nhà nước, có 64.000 tỷ hỗ trợ giảm thuế, phí, lệ phí; 176.000 tỷ hỗ trợ đầu
tư, phát triển; 6.600 tỷ
hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; 135.000 tỷ gia hạn
thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; 38.400 tỷ tăng hạn mức bảo lãnh Chính phủ đối với
trái phiếu phát hành trong nước cho Ngân hàng Chính sách xã hội; 46.000 tỷ nhập khẩu
vaccine, thuốc điều trị và thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
trong trường hợp cần thiết; 5.000 tỷ phát triển hạ tầng viễn thông, internet, trong đó sử
dụng tối đa 1 nghìn tỷ đồng để trang bị máy tính bảng thực hiện Chương trình “Sóng và
máy tính cho em” (Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam); 5.000 tỷ hỗ trợ đổi
mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, thương
mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải mã công nghệ; mua

thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
CƠ HỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO NỀN KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP
Như đã nêu, đây là cơ hội để khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc
đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5 7%/năm giai đoạn 2021-2025. Theo tính toán của Chính phủ khi trình Quốc hội thông
qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, việc thực
hiện Chương trình được dự báo góp phần tăng trưởng GDP thêm khoảng 2,9% trong
năm 2022 và 0,2% trong năm 2023, tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP
bình quân 6,5 - 7%/năm trong giai đoạn 2021-2025; bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập
cho người lao động, giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức ổn định khoảng 2-3%.
Theo dự báo của TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện đào tạo và nghiên cứu
BIDV(1), Chương trình sẽ tác động đến cả phía cung và phía cầu, góp phần khôi phục
và thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất và tiêu dùng, theo 2 kịch bản: Kịch bản 1 thực hiện hiệu quả: các gói hỗ trợ được giải ngân đạt khoảng 40% năm 2022 và 50%
năm 2023; Kịch bản 2 - thực hiện kém hiệu quả: việc giải ngân chậm so với dự kiến, tỷ
lệ giải ngân thấp chỉ đạt 30% năm 2022 và 40% năm 2023.
Ngoài ra, Chương trình còn có tác động khác và dài hạn đến nền kinh tế như: Góp phần
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng suất lao động, sức cạnh tranh, nâng cao
năng lực nội tại, tính tự chủ của nền kinh tế; không để lỡ nhịp với đà phục hồi kinh tế
của khu vực và thế giới, nhất là những đối tác lớn của ta; góp phần tạo việc làm, hỗ trợ
người lao động tìm kiếm việc làm, đào tạo, đào tạo lại, từ đó tạo ra thu nhập và chuyển
đổi nghề bền vững cho người lao động; bảo đảm an sinh, an ninh và trật tự an toàn xã
hội…
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, Chương trình còn có tác động tích
cực kép, đó là cơ hội nhận hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp. Hỗ trợ trực tiếp tập trung nhiều
vào cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và tạo điều kiện nguồn vốn cho doanh nghiệp,
bao gồm giải pháp cắt, giảm thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ lãi suất, cho vay
ưu đãi… Hỗ trợ này tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp, người lao động và chủ thể
khác là đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Các tác động gián tiếp được tạo ra chính là cơ hội
kinh doanh tốt hơn cho mọi doanh nghiệp. Ví dụ, cải cách thể chế sẽ tạo thuận lợi hơn
cho hoạt động sản xuất kinh doanh (nhanh hơn, thuận lợi hơn). Mở cửa nền kinh tế
chính là khôi phục lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Phát triển kết cấu hạ tầng
không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn tạo ra hạ tầng thuận tiện cho toàn bộ hoạt động
đầu tư kinh doanh, cả ngắn hạn và dài hạn… Đặc biệt, cơ hội gián tiếp dành cho mọi
đối tượng doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp không thuộc phạm vi trực tiếp nhận
hỗ trợ của Chương trình.

DỰ BÁO THÁCH THỨC VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN THÀNH CÔNG
CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện thành công, hiệu quả, khả năng hấp thụ của Chương trình là thách thức lớn
nhất được tính đến trong suốt quá trình thiết kế, xây dựng và thời gian tới là tổ chức
triển khai thực hiện Chương trình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, gói
hỗ trợ gần 350 nghìn tỷ đồng nếu dùng không đúng, không trúng sẽ gây lãng phí nguồn
lực và có lỗi với người dân(2). Do đó, các cơ quan chịu trách nhiệm thực thi, giám sát
và đối tượng thụ hưởng cần lưu ý một số yêu cầu sau đây để nhằm thực hiện thành
công Chương trình.
Thứ nhất, khẩn trương, kịp thời hiện thực hóa các hỗ trợ đến tay người dân và doanh
nghiệp.
Trong quá trình xây dựng và thiết kế Chương trình, nhiều chuyên gia cho rằng, việc
sớm ban hành và kịp thời thực hiện Chương trình là rất quan trọng - đóng góp vào quá
trình phục hồi kinh tế. Kinh nghiệm trong triển khai các chính sách hỗ trợ trước đây
giúp Quốc hội và Chính phủ nhận thức rất rõ thách thức này. Quốc hội và Chính phủ đã
rất nỗ lực và đã kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình. Quốc hội đã tổ chức kỳ
họp bất thường, chưa có tiền lệ để thông qua các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ
trợ Chương trình, trong đó đã xác định rõ yêu cầu: chính sách, giải pháp hỗ trợ phải khả
thi, kịp thời, hiệu quả, thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023; nguồn
lực đưa ra có khả năng giải ngân, hấp thụ nhanh. Nghị quyết của Quốc hội đã quy định
một số cơ chế đặc thù để nhằm giải pháp hỗ trợ nhanh chóng được triển khai và hoàn
thành. Chính phủ đã rất khẩn trương và sớm ban hành Chương trình ngay sau khi Quốc
hội thông qua chính sách tài khóa, tiền tệ.
Đến thời điểm hiện nay đã có một số hỗ trợ đã được thực thi, như: giảm thuế VAT,
giảm thuế trước bạ ôtô… nhưng cũng còn nhiều hỗ trợ đang trong quá trình thể chế hóa,
xây dựng hướng dẫn, chưa được hiện thực hóa, như: hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động, gia hạn thuế và thuê đất, danh mục dự án đầu tư hạ tầng…
Do đó, việc sớm hoàn thành các hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, điều kiện hỗ trợ
để hiện thực hóa hỗ trợ đến người lao động, doanh nghiệp vừa là yêu cầu nhưng cũng
đang là một thách thức. Sự khẩn chương, quyết liệt, tích cực của các cơ quan, tổ chức
có liên quan là giải pháp duy nhất.
Thứ hai, hiệu quả, khả năng hấp thụ, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực là những yêu
cầu quan trọng để giúp đạt mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh,
thúc đẩy tăng trưởng.
Để đáp ứng yêu cầu này, trong triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ của Chương trình cũng
có những thách thức. Một số hỗ trợ có phạm vi đối tượng rộng với nhu cầu hỗ trợ khác
nhau, chẳng hạn như hỗ trợ 2%/năm lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại
hay hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc làm thế nào để các doanh nghiệp tiếp cận công
bằng các khoản vay có hỗ trợ lãi suất cũng như lựa chọn đúng, hợp lý danh mục dự án

đầu tư cơ sở hạ tầng… cũng là một nhiệm vụ không dễ dàng. Để đáp ứng yêu cầu này
và vượt qua thách thức, các cơ quan thực thi nên xem xét và bám sát một số nguyên tắc
như: 1) Bám sát vào các tiêu chí phân bổ nguồn lực trong Nghị quyết của Quốc hội và
Chính phủ, để từ đó xác định đối tượng hỗ trợ cũng như quy định trình tự, thủ tục và
điều kiện tiếp nhận hỗ trợ. Ví dụ, cần bán sát vào 4 nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và
phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình trong Nghị quyết 43 của Quốc hội. 2)
Các điều kiện, trình tự, thủ tục để phân bổ và tiếp nhận các hỗ trợ phải được thiết kế
đơn giản, phù hợp, công bằng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. 3) Công tác thông tin
kịp thời, đầy đủ và toàn diện về nội dung Chương trình cho rộng khắp đối tượng có liên
quan là rất quan trọng. Các cơ quan có liên quan cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ
trợ thiết thực, hiệu quả cho đối tượng thuộc Chương trình để đảm bảo việc tiếp cận dễ
dàng, công bằng (đường dây nóng, tổ giải đáp, hỗ trợ, cơ chế ghi nhận và giải quyết kịp
thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế). Gắn kết sự tham gia tích cực của
các hiệp hội doanh nghiệp.
Thứ ba, công khai, minh bạch vừa là giải pháp vừa là yêu cầu để nâng cao hiệu lực, hiệu
quả và hoàn thành mục tiêu Chương trình.
Nghị quyết của Quốc hội đã xác định rõ nguyên tắc thực hiện Chương trình phải đảm
bảo cân đối hợp lý giữa các vùng, miền, địa phương, lĩnh vực, đối tượng ưu tiên; chống
tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách; bảo đảm công bằng, công khai,
minh bạch(3). Các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều giải pháp
để đảm bảo công bằng, minh bạch và chống trục lợi chính sách, như: đề cao trách nhiệm,
nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực
hiện Chương trình; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “xin-cho”, gây khó khăn, phiền
hà, tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan
liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh; thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc,
có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu
người dân và doanh nghiệp, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ,...
Để Chương trình thực sự là “phao cứu sinh” phục hồi và vực dậy nền kinh tế, đòi hỏi
nỗ lực của tất cả các bên, từ Nhà nước đến người dân và doanh nghiệp. Bản thân mỗi
doanh nghiệp trước hết tự thay đổi để thích ứng với thay đổi trong bối cảnh mới. Doanh
nghiệp cần năng động, chủ động, sáng tạo hơn, quản trị tốt hơn để thích ứng tốt hơn với
xu hướng kinh doanh mới, thói quen tiêu dùng mới và công nghệ mới. Việc thực
hiện Chương trình phải gắn chặt với các chương trình, nhiệm vụ khác, như kế hoạch cơ
cấu lại nền kinh tế, chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19, chương trình cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Mong rằng, tinh thần khẩn trương, quyết liệt,
hành động sẽ chi phối hoạt động của Chính phủ và cả Quốc hội từ nay trở đi và trở
thành việc bình thường. Như vậy sẽ làm gia tăng thêm tác động và hiệu quả của Chương
trình cả trong ngắn hạn và dài hạn./.
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Phan Đức Hiếu,
Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Khung chính sách tổng quan
Quốc hội
Chính sách tài
khóa, tiền tệ

Chính phủ
Chương trình phục
hồi, phát triển KTXH

Thủ tướng
Chính phủ

Chính sách,
hướng dẫn …

Bộ, ngành
Chính sách,
hướng dẫn

Địa
phương
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Nội dung chính sách tài khóa, tiền tệ
Chính sách tài khóa

Chính sách tiền tệ

Nghị quyết
của Quốc hội
Cơ chế triển khai

Chính sách khác

Chính sách tài khóa
1.1. Miễn, giảm thuế

2% VAT

Giảm 2% thuế suất VAT đối với một số nhóm hàng hóa

1.2. Chi đầu tư phát triển: 176.000 tỷ (7.66 tỷ USD)

14.000

Xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ
sở, dự phòng

8.150

An sinh xã hội, lao động, việc làm

40.300

Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh (40.000 hỗ trợ
lãi suất 2% cho một số ngành, lĩnh vực)

113.550

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

1.3. Chính sách khác

6.600

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

38.400

Tăng mức bảo lãnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Nguồn: tổng hợp từ Nghị quyết 43
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Chính sách tiền tệ
Phấn đấu giảm lãi suất vay 0,5%-1% trong 2 năm

Sử dụng tối đa 46.000 tỷ từ nguồn hợp pháp để nhập
khẩu vaccine, thuôc, thiết bị, vật tư y tế chống dịch
covid 119 (nếu cần)

Nguồn: tổng hợp từ Nghị quyết 43

Chính sách khác

Sửa đổi cơ chế để
sử dụng Quỹ phát
triển khoa học và
công nghệ của
doanh nghiệp; sử
dụng 5.000 tỷ để
đổi mới công nghệ,
ươm tạo….
Nguồn: tổng hợp từ Nghị quyết 43
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Cơ chế triển khai
 Thể chế:
 Xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với một số hoạt
động (ví dụ: gói thầu tư vấn, di dời hạ tầng kỹ thuật, thực
hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư,..)
 Không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác mỏ
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
 Phân quyền
 Ủy quyền cho UBTVQH quyết định giữa kỳ họp (trường
hợp cấp bách).
 Xem xét và phân cấp UBND tỉnh có năng lực, kinh nghiệm
làm chủ đầu tư dự án trên địa bàn

Vai trò, ý nghĩa, mục tiêu
 Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ

Chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế (Quốc hội) - NQ
43/QH15
 Nghị quyết 11/NQ-CP về chương
trình phục hồi, phát triển kinh tế
 Có trọng tâm, trọng điểm, đúng
đối tượng, giải quyết vấn đề cấp
bách, kịp thời, hiệu quả, hâp thụ,
có thời hạn
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Global Developments
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OMICRON
Covid-19 cases per 100,000 inhabitants

Mobility in Asia

(7-day moving average)

(Percent deviation from baseline during Jan 3 - Feb 6
2020, 7-day MA)
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Sources: Johns Hopkins University and IMF staff calculations.
Note: Data as of March 30, 2022.
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Source: Google COVID-19 Community Mobility Report and IMF staff calculations.
Note: The figure display the 7-day moving average of overall mobility, defined as percentage
change from pre-pandemic baselines. Computed as the mean of the following categories:
retail, grocery and pharmacy, parks, transit and workplaces. Median within Asia. Data as of
March 31, 2022.
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Impact of the war in Ukraine on commodity
prices
Commodity prices
(Index; April 2021=100)

Inflation forecast
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Source: Bloomberg LLP.
Note: Metals index based on Bloomberg Base Metals Spot Price Commodity
Index with the following weights: Aluminum (45%), Copper (25%), Nickel (2%),
Lead (12%), Zinc (15%), and Tin (1%). Data as of March 31, 2022.
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Source: IMF World Economic Outlook as of April 5, 2022.
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GDP Growth forecast
World
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Source: IMF World Economic Outlook as of April 5, 2022.
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Vietnam: recent developments and
outlook
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Vietnam has re-opened
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Policies have remained supportive
➢ Vietnam has successfully maintained fiscal, external,
and financial stability
➢ Macroeconomic policies have helped cushion the
impact of COVID
➢ The Program for Recovery and Development (PRD) is
timely and well-placed to entrench the recovery

IMF | Asia and Pacific Department
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But the recovery is uneven…
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Deteriorating asset quality
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Impact of the war in Ukraine on Vietnam
➢ Direct trade and financial links are limited
➢ Most salient and immediate impact is through the rise
in commodity prices
➢ Second round effects (external demand, supply
chains, …)
➢ Overall impact: growth (-0.5) inflation (+0.8)
IMF | Asia and Pacific Department
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Outlook
➢ The recovery is projected to strengthen
➢ Growth is projected to be 6 percent in 2022 and 7.2
percent in 2023
➢ Inflation is expected to edge up in the near-term
➢ In 2022-23, inflation is expected to be slightly below
the SBV’s target of 4.0 percent
IMF | Asia and Pacific Department
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Significant risks to the outlook
➢ Growth risks are tilted to the downside while inflation
risks are tilted to the upside.
➢ The most immediate risks: geopolitical tensions and a
slowdown in China.
➢ Other risks: tightening of global financial conditions
and developments in the domestic real estate and
corporate bond markets.
IMF | Asia and Pacific Department
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Policy priorities: entrenching the
recovery, preserving financial
stability, and promoting inclusive
growth
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Short-term policies
➢ Policymaking should be agile

➢ Fiscal policy should take the lead in policy
support, especially if downside risks materialize
➢ Limited scope for further monetary easing in light
of rising inflation risks.
➢ Financial sector: unwind forbearance and
enhance monitoring
IMF | Asia and Pacific Department
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Medium-term policies
➢ Revenue mobilization
➢ Modernizing monetary policy

➢ Increasing banking system resilience
➢ Decisive structural reforms

IMF | Asia and Pacific Department
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Triển vọng Kinh tế Toàn Cầu và
khuyến nghị chính sách cho
Việt Nam
Francois Painchaud
Đại diện thường trú của IMF tại
Việt Nam và Lào

THÁNG 5 NĂM 2022
IMF | Vụ Châu Á và Thái Bình Dương
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Triển Vọng Kinh Tế Toàn Cầu
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OMICRON
Ca nhiễm Covid-19 trên 100.000 dân

Di chuyển ở Châu Á

Trung bình truợt 7 ngày )

(chênh lệch theo phần trăm so với kịch bản cơ sở trong
thời gian từ 3/1 đến ngày 6/2, 2020, TB trượt 7 ngày)
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Nguồn: Đại học Johns Hopkins và tính toán của các cán bộ IMF.
Lưu ý: Dữ liệu tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2022.
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Nguồn: Báo cáo về chỉ số di chuyển động của cộng đồng trong dịch COVID-19 của Google
và tính toán của các cán bộ IMF.
Lưu ý: Đồ thị này biểu thị chỉ số di động trung bình trượt trong 7 ngày, được xác định theo
phần trăm thay đổi so với KB cơ sở trước đại dịch. Được tính là giá trị trung vị của các
ngành nghề: bán lẻ, tạp hóa, dược phẩm, công viên, phương tiện công cộng và nơi làm việc.
Trung vị trong khu vực Châu Á. Dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.
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Tác động của cuộc chiến ở Ukraine đối với
giá cả hàng hóa
Hàng hóa sơ chế, nguyên liệu thô
260

Dự báo lạm phát

(Chỉ số; tháng 4 năm 2021 = 100)
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Nguồn: Bloomberg LLP.
Lưu ý: Chỉ số gia kim loại dựa trên Chỉ số giá giao ngay kim loại cơ bản của
Bloomberg với các trọng số sau: Nhôm (45%), Đồng (25%), Niken (2%), Chì
(12%), Kẽm (15%) và Thiếc (1%). Dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.
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Nguồn: Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF, ngày 5 tháng 4 năm 2022.
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Dự báo tăng trưởng GDP
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Nguồn:: Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF, ngày 5 tháng 4 năm 2022.
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Việt Nam: những diễn biến gần đây và triển
vọng kinh tế

IMF | Asia and Pacific Department
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Việt Nam đã mở cửa trở lại

IMF | Vụ Châu Á và Thái Bình Dương
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Các chính sách vẫn đang hỗ trợ
➢ Việt Nam đã duy trì thành công sự ổn định về tài
khóa, cán cân đối ngoại và ổn định tài chính
➢ Các chính sách kinh tế vĩ mô đã giúp giảm bớt tác
động của COVID
➢ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế (Chương
trình PH&PTKT) được thực hiện một cách thích hợp
và kịp thời để hỗ trợ phục hồi
IMF | Vụ Châu Á và Thái Bình Dương
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Nhưng sự phục hồi diễn ra không đồng đều…
50.0
40.0

Thị trường lao động: phục hồi nhưng vẫn còn
chậm (nghìn người)

Việt Nam: Chỉ số giá sx Công nghiệp và bán lẻ
(thay đổi % so với cùng kỳ năm trước)
52,500

30.0

52,000

20.0

51,500

2,500

2,000

51,000

10.0

50,500

0.0

1,500

50,000

-10.0

49,500

-20.0

IIP

1,000

49,000

Bán lẻ

LL Lao động

48,500

-30.0

Thiếu việc làm

500

48,000

Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20
Jan-21
Feb-21
Mar-21
Apr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22
Mar-22
Apr-22

-40.0

47,500

0
Q1-2020 Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021 Q1-2022

Nguồn: GSO
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Chất lượng tài sản giảm sút
Việt Nam: Chất lượng tài sản giảm sút
trong hệ thống ngân hàng, 2017-21
(theo phần trăm tổng số khoản vay)
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Nợ xấu đc báo cáo
IMF | Vụ Châu Á và Thái Bình Dương

2019
Nợ xấu ở VAMC

2020

2021

Nợ đc tái cơ cấu
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Tác động của cuộc chiến ở Ukraine đối với Việt Nam
➢ Tác động trực tiếp đối với thương mại và tài chính là hạn
chế
➢ Tác động ngay lập tức và đáng kể nhất là việc tăng giá
hàng hóa nguyên liệu thô
➢ Tác động vòng hai (cầu bên ngoài, các chuỗi cung
ứng,…)
➢ Tác động tổng thể: làm giảm tăng trưởng (-0,5), tăng lạm
phát (+0,8)
IMF | Vụ Châu Á và Thái Bình Dương
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Triển vọng
➢ Dự báo phục hồi kinh tế sẽ mạnh hơn
➢ Tăng trưởng dự kiến là 6% trong năm 2022 và 7,2%
trong năm 2023
➢ Lạm phát dự kiến sẽ tăng trong ngắn hạn
➢ Trong năm 2022-23, lạm phát dự kiến sẽ thấp hơn một
chút so với mục tiêu của NHNN là 4,0%
IMF | Vụ Châu Á và Thái Bình Dương
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Nhiều rủi ro đối với triển vọng kinh tế
➢ Rủi ro đối với tăng trưởng nghiêng về tăng trưởng
chậm lại trong khi rủi ro về lạm phát nghiêng về gia
tăng lạm phát.
➢ Rủi ro trước mắt : căng thẳng địa chính trị và tăng
trưởng chậm lại ở Trung Quốc.
➢ Các rủi ro khác: việc thắt chặt các điều kiện tài chính
toàn cầu, diễn biến trên thị trường bất động sản và
trái phiếu doanh nghiệp trong nước.
IMF | Vụ Châu Á và Thái Bình Dương
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Các ưu tiên chính sách: thúc đẩy phục hồi,
duy trì sự ổn định tài chính và thúc đẩy
tăng trưởng bao trùm

IMF | Asia and Pacific Department
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Chính sách ngắn hạn
➢ Cần hoạch định chính sách mau lẹ

➢ Chính sách tài khóa nên đi đầu trong việc hỗ trợ chính
sách, đặc biệt nếu rủi ro suy giảm tăng trưởng trở thành
hiện thực
➢ Không còn nhiều dư địa để nới lỏng tiền tệ hơn nữa do
rủi ro lạm phát gia tăng.
➢ Hệ thống tài chính: cần chấm dứt quy định cho phép cơ
cấu nợ những giữ nguyên nhóm nợ, và tăng cường giám
sát
IMF | Vụ Châu Á và Thái Bình Dương
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Chính sách trung hạn
➢ Huy động thu ngân sách
➢ Hiện đại hóa chính sách tiền tệ

➢ Tăng khả năng chống chịu của hệ thống
ngân hàng
➢ Cải cách cơ cấu quyết liệt

IMF | Vụ Châu Á và Thái Bình Dương
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Bức tranh Tăng trưởng Ngành Kinh tế
chính tại Việt Nam giai đoạn 2022-2023
Hà Nội, ngày 12/05/2022

Diễn đàn dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023 do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức
Trình bày bởi: Nguyễn Quang Thuân, Tổng Giám đốc, FiinGroup

Mở đầu
 Đánh giá về triển vọng ngành ở Việt Nam là một công việc rất thách thức. Phương pháp tiếp cận của
chúng tôi chủ yếu dựa trên dữ liệu (data-driven) nhằm phục vụ ngành đầu tư chứng khoán, quản trị
rủi ro và phục vụ nhà đầu tư nước ngoài mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.
 Tài liệu này trình bày ở bức tranh tổng quan về một số ngành kinh tế chủ chốt của Việt Nam dựa trên
dữ liệu mà chúng tôi có được và chưa thể bao phủ hết tất cả các ngành kinh tế lớn của Việt Nam.
 Dữ liệu sử dụng trong tài liệu chủ yếu bao gồm khoảng 1700 công ty đại chúng với tổng vốn hóa 6,7
triệu tỷ VND, chiếm 130% GDP 2021; và tổng doanh thu 2,8 triệu tỷ VND, chiếm 55% GDP 2021 của
Việt Nam. Ở một số ngành, chúng tôi có sử dụng dữ liệu của các công ty chưa đại chúng để minh
họa cho đánh giá triển vọng và những phân tích liên quan
 Với cách tiếp cận cả “top-down” và “bottom-up” về bức tranh tăng trưởng các ngành của Việt Nam,
mục đích của bài trình bày là đưa ra một số phân tích và nhận định về triển vọng các ngành của Việt
Nam và một số ngụ ý về chính sách, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Sơ lược về FiinGroup: Lĩnh vực hoạt động chính
Đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu tài chính, phân tích ngành và dịch vụ xếp hạng
tín nhiệm tại Việt Nam :

▪ Hệ thống FiinPro
▪ Nền tảng FiinTrade
▪ Dịch vụ dữ liệu Datafeed

Thông tin
Tài chính

Thông tin
Kinh doanh

▪ Dịch vụ phân tích dữ liệu

▪ Xếp hạng công cụ nợ

▪ Nghiên cứu thị trường
▪ Tư vấn thâm nhập thị trường

▪ Hệ thống FiinGate

▪ Xếp hạng nhà phát hành

▪ Báo cáo phân tích ngành
▪ Thẩm định kinh doanh

▪ Báo cáo phân tích doanh nghiệp

Nghiên cứu
Thị trường

Xếp hạng
Tín nhiệm

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm

▪ Báo cáo Tín dụng doanh nghiệp
▪ Thẩm định tín dụng độc lập

3

Nội dung chính

1

Bức tranh chung về triển vọng tăng trưởng ngành

2

Triển vọng một số ngành quan tâm
Ngành ngân hàng
Ngành bất động sản nhà ở
Ngành hàng không
Ngành ăn uống và lưu trú
Ngành logistics

3

Một số ngụ ý

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Triển vọng GDP sẽ tiếp tục từ XNK, hồi phục sau đại dịch từ tiêu dùng và đầu tư
trong nước…
7.1%
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6.5%
2.9%

3.5%

(tỷ lệ trung bình)

2.8%

4.5%

4.0%

3.2%

1.9%

1.8%

9.2%

5.0%

Tăng trưởng bán lẻ
(tỷ lệ thực tế)
6.3%

-3.0%

-6.2%

6.2%

5.9%

5.4%

8.5%

7.0%

2019

2020

4.4%

5.7%

4.9%

Giải ngân FDI/ GDP

13.8%

2018

COVID-19 (năm 2020 và 2021)
được duy trì tăng trưởng dương chủ
yếu nhờ tăng trưởng XNK và Đầu
tư, nhất là đầu tư FDI

 Tiêu dùng suy giảm (thể hiện qua

1.6%

4.8%

 Triển vọng GDP 2022 và 2023 sẽ
được củng cố nhờ: đầu tư khối tư
nhân, đầu tư công, hồi phục tiêu
dùng và đà tăng trưởng tiếp tục của
tiêu dùng trong nước.

23.7%

19.0%

12.9%

8.0%

2021

 GDP giai đoạn trong tâm dịch

doanh thu Bán lẻ) nhưng đang trên
đà hồi phục tốt.

0.3%
8.4%

Tăng trưởng xuất khẩu

5.0%

2.6%

2022F

Q1.21

Q1.22

Nguồn: FiinGroup, Nghị quyết 01/NQ-CP, VinaCapital, Bộ Công thương

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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…nhưng thách thức trong ngắn hạn cũng không ít
Thách thức trong ngắn hạn (2022-2023):

Triển vọng tích cực trong dài hạn:

 Sự phục hồi chậm chạp của các nền kinh tế lớn trên thế giới nhất

 Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả (tỷ lệ tiêm 2 mũi vắc xin

là các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Châu Âu, Mỹ …
do sự tăng mạnh của lạm phát và sự thắt chặt chính sách tiền tệ
của các ngân hàng trung ương lớn trên của họ có ảnh hưởng tiêu
cực đến sự phục hồi nhu cầu hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam –
một trong các động lực tăng trưởng chính trong nhiều năm qua.

 Xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine dẫn đến việc đến gián đoạn
nguồn cung, đẩy mặt bằng giá cả trên thế giới về các sản phẩm
dầu mỏ (như xăng dầu, khí đốt …) và các hàng hóa quan trọng
như ngũ cốc, than đá, phân bón … tăng cao, ảnh hưởng đến lạm
phát tại Việt Nam do Việt Nam là nước nhập khẩu ròng các loại
sản phẩm này.

 Việc duy trì chính sách Zero-Covid của Trung Quốc (một trong
những đối tác xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam) có thể tiếp
tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng, làm tăng chi phí logistics và
ảnh hưởng đến tăng trưởng kim ngạch hàng hóa xuất/nhập khẩu;
làm chậm quá trình phục hồi lượng khách du lịch từ Trung Quốc
vào Việt Nam.

 Một số ngành chủ đạo/ có hiệu ứng lan tỏa như Bất động sản đang
trong giai đoạn nhiều thách thức trước các thay đổi chính sách của
Chính phủ.

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm

đạt 96%; mũi 3 tăng cường đạt 55%; tỷ lệ tử vong giảm mạnh)

 Chính phủ đã thực hiện thành công mô hình “Sống chung an toàn với
COVID”, vừa kiểm soát các đợt bùng phát dịch, vừa mở cửa nền kinh tế,
mở cửa biên giới để phục hồi nền kinh tế và khôi phục cuộc sống bình
thường.

 GDP dự kiến tăng trưởng ở mức 6%-7% trong 2 năm 2022 – 2023 nhờ
sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xuất khẩu, các hoạt động đầu tư của
cả khối tư nhân và nhà nước; và triển khai thực hiện Chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế 350 ngàn tỷ VNĐ của Chính phủ.

 Các yếu tố cơ bản của nền kinh tế vẫn được duy trì vững chắc:
‒

Chính trị - xã hội ổn định, dân số trẻ và đang tăng trưởng, tỷ lệ dân số sử
dụng internet cao, thu nhập dân cư tăng đều đặn, tốc độ đô thị hóa diễn ra
nhanh chóng … Tất cả các yếu tố này tạo ra một thị trường tiêu thụ nội địa
lớn và hấp dẫn.

‒

Nền kinh tế có độ mở lớn với việc Việt Nam đã tham gia vào 15 hiệp định
thương mại tự do, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng liên tục trên 12%
trong 10 năm trở lại đây, dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam,
đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất lớn trong khu
vực …
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Mặc dù hồi phục nhưng nhiều ngành vẫn có tăng trưởng thấp hơn giai đoạn
trước Covid-19
Tăng trưởng GDP hàng quý (YoY) theo các nhóm ngành: trước và sau COVID-19
Q1/2019

 Hầu hết các ngành vẫn có mức tăng
trưởng thấp hơn giai đoạn trước dịch
COVID-19 ngoại trừ các ngành:

Q1/2022

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

9.75%

Công nghiệp chế biến, chế tạo
Điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí

7.42%

Vận tải, kho bãi

7.06%

Cung cấp nước; xử lý rác thải

6.54%

Thông tin và truyền thông

5.64%

Lâm nghiệp

Tài chính (bao gồm ngân hàng và bảo
hiểm);

‒

Nông nghiệp; và

‒

Khai khoáng: do hồi phục xuất hồi phục
nhiều mặt hàng trong đó có volfram,
đồng...

 Một số ngành có sự hồi phục tốt đạt gần
tiệm cận với tốc độ trước dịch: Vận tải,
Kho bãi; Lâm nghiệp.

3.86%

Ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

2.98%

Xây dựng

2.57%

Thủy sản

2.54%

Nông nghiệp

 Hầu hết các ngành còn lại chưa về
mức độ tăng trưởng trước COVID-19
diễn ra.

2.35%

Bất động sản

1.78%

Khai khoáng

1.23%

Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Hoạt động dịch vụ khác

‒

7.79%

-1.79%
-3.75%

Nguồn: FiinPro Platform, GSO
Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Ngoại trừ bất động sản, một số ngành chủ chốt đang trên đà hồi phục tốt
Bức tranh tăng trưởng doanh thu hàng quý (YOY)
Q1
Ngành BĐS/ tính chu kỳ
Bất động sản dân cư
Bất động sản KCN
BĐS bán lẻ
Ngành đã hồi phục tốt
Bán lẻ
Dược phẩm
Hàng cá nhân
Logistics
Ngành "phòng thủ"
Thực phẩm
Nước
Công nghệ thông tin
Ngành chưa/đang hồi phục
Xây dựng
Hàng không
Lữ hành
Khách sạn
Giải trí

2019
Q2

2020
Q2

2021
Q2

2022
Q1

Q3

Q4

Q1

Q3

Q4

Q1

Q3

Q4

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

7.8%
-7.2%
30.0%

94.8%
13.3%
22.1%

36.8%
7.2%
-21.6%

-17.1%
4.8%
-2.6%

-15.6%
-2.6%
-22.3%

-25.2%
-19.2%
-13.8%

59.4%
-14.0%
-19.6%

13.2%
-2.5%
15.2%

59.7%
23.4%
25.6%

59.9%
31.7%
-6.9%

-21.9%
-7.3%
-48.5%

12.6%
10.2%
-50.7%

-26.3%
11.8%
-31.3%

4.7%
-3.8%
12.3%
2.8%

17.3%
3.7%
-5.6%
23.6%

13.1%
1.0%
21.5%
2.2%

14.6%
2.4%
28.3%
-15.7%

13.3%
12.3%
11.2%
-17.3%

-3.1%
-13.2%
-1.9%
-30.4%

3.1%
-9.0%
0.7%
-18.4%

10.7%
-1.7%
8.8%
-3.1%

12.8%
-9.0%
31.6%
-1.0%

24.7%
12.1%
42.5%
51.2%

-3.0%
-0.2%
-64.0%
9.5%

46.0%
-7.3%
19.8%
23.4%

24.7%
12.2%
34.4%
21.1%

4.4%
15.8%
15.2%

3.8%
4.8%
5.5%

4.7%
8.0%
-1.3%

10.6%
3.7%
13.4%

7.3%
8.3%
6.1%

8.4%
-0.5%
-4.6%

14.3%
1.6%
5.8%

6.6%
3.1%
-7.1%

10.0%
-1.9%
15.7%

13.0%
9.4%
18.8%

8.7%
-4.4%
6.7%

14.3%
1.4%
14.1%

-0.2%
4.7%
23.3%

9.6%
8.7%
2.9%
-8.9%
-1.8%

2.3%
25.8%
1.6%
-0.7%
-6.7%

-7.8%
6.8%
3.9%
4.0%
59.0%

0.3%
-24.2%
-1.3%
-17.3%
64.3%

-15.5%
-46.3%
-23.6%
-27.4%
164.4%

-10.6%
-65.0%
-61.3%
-63.7%
-66.3%

-10.8%
-78.4%
-54.2%
-61.4%
-54.9%

-8.0%
-67.2%
-44.0%
22.2%
-61.8%

15.1%
-42.7%
-39.4%
-48.8%
-55.2%

7.3%
-4.3%
12.9%
75.3%
101.5%

3.5%
-5.1%
-35.6%
-15.7%
61.7%

-7.0%
-34.1%
-19.5%
-0.6%
-23.2%

-6.8%
12.3%
8.5%
5.2%
22.2%

Nguồn: FiinGroup, số liệu tổng hợp hợp từ 1030 DNNY ngành phi tài chính, chiếm 96% tổng vốn hóa



Bất động sản: doanh thu giảm Q1-2022 do tiến độ bàn giao dự án chậm - ảnh hưởng của giãn cách xã hội từ Q3-2021.



Một số ngành hồi phục mạnh sau COVID: Bán lẻ, Hàng cá nhân, dược phẩm… do cầu nội địa hồi phục tốt



Ngành ít bị ảnh hưởng bởi COVID/ có tính phòng thủ bao gồm CNTT, nước, … duy trì tăng trưởng tốt. Riêng ngành thực phẩm đi ngang do nhu cầu tích trữ thực phẩm
không còn cao như trong kỳ COVID.



Hàng không: hồi phục nhưng còn xa về mức “bình thường”.
Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Hầu hết các ngành đều có triển vọng “sáng” năm 2022
Bức tranh tăng trưởng doanh thu các ngành qua các năm và dự báo 2022


Tổng doanh thu ròng tăng 14% năm
2022 (2021: 20,5%).



Bất động sản: đặt mục tiêu tăng trưởng
tốt nhưng đang gặp khó khăn do những
thay đổi chính sách và tín dụng/ nguồn
vốn.



Ngành xây dựng: kỳ vọng vào đầu tư
công, FDI và BĐS.



Một số ngành được dự báo có sự suy
giảm doanh thu năm 2022:

‒

Điện: kế hoạch giảm 19,2%%, chủ
yếu do điện khí – thiếu nguồn cung
khí đầu vào trong khi đó điện than,
thủy điện thường có kế hoạch thận
trọng.

‒

Vận tải thủy và logistics: do các DN
kỳ vọng chỉ số giá vận tải biển sẽ hạ
nhiệt.

‒

Phân bón: do giá phân bón đã tăng
quá mạnh và đạt đỉnh vào Q1-2022
và được dự báo sẽ giảm.

Nguồn: FiinGroup, số liệu tổng hợp hợp từ 750 DNNY phi tài chính – chiếm 82% tổng vốn hóa các ngành phi tài chính

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Nội dung chính

1

Bức tranh chung về tăng trưởng ngành

2

Triển vọng một số ngành quan tâm
Ngành ngân hàng
Ngành bất động sản nhà ở
Ngành hàng không
Ngành ăn uống và lưu trú
Ngành logistics

3

Một số ngụ ý

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm

10

5

11/05/2022

Ngành ngân hàng: dự kiến vẫn tăng trưởng tốt năm 2022
Nhờ cả tăng trưởng tín dụng, thu nhập phí dịch vụ bất chấp ảnh hưởng từ nợ tái cấu trúc từ COVID và một số vấn đề
gần đây bao gồm tín dụng trái phiếu và BOT.
Ngành ngân hàng được dự báo có
tăng trưởng 30% về Lợi nhuận Sau
thuế năm 2022:

500
12.3%
400

Tín dụng dự kiến tăng trưởng 14%
năm 2022.



NIM tiếp tục duy trì nhờ giảm quy mô
gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp
mặc dù mặt bằng lãi suất/chi phí vốn
huy động đang có xu hướng tăng.



Thu nhập thừ phí dịch vụ tiếp tục
tăng do kinh tế phục hồi cũng như
dịch vụ thanh toán tiếp tục đà tăng
trưởng.



Nhiều ngân hàng đã có cơ hội hoàn
nhập dự phòng từ nợ xấu do ảnh
hưởng bởi COVID-19 đã trích lập
trước đó.

11.2%

10.4%
12.9%

9.6%
75.7%
75.2%

76.0%
100

75.5%

0
2018
Thu nhập lãi thuần

2019

2020

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

2021

Lãi thuần từ hoạt động khác

Tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động

Nguồn: FiinGroup, Báo cáo tài chính 27 ngân hàng niêm yết với dư nợ tín dụng chiếm 73% dư nợ tín dụng toàn hệ thống

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Ngành ngân hàng: …tuy nhiên, vẫn chịu áp lực từ nợ xấu tiềm ẩn gia tăng và chất
lượng tín dụng của ngành bất động sản dân cư
Áp lực nợ xấu tăng do nợ xấu tiềm ẩn từ dư nợ tái cơ cấu COVID
7.36%

Tình hình sở hữu TPDN/Tổng tài sản sinh lời của các Ngân hàng thương
mại qua các năm

7.31%

Giá trị TPDN trên BCTC của các ngân hàng Việt Nam
Tỷ lệ trên Tổng tài sản sinh lời

5.85%
4.96%

5.08%
3.81%

1.99%

1.91%

1.63%

1.69%

3.79%

1.90%

Nghìn tỷ VNĐ

Nghìn tỷ

13.6%
14.8%

200

23.9%

13.6%

18.9%
300


12.0%

21.3%

300

2.16%
1.86%

250
200

2.00%

1.52%
1.50%

150

273.9
206.6

100
152.9
2018

2019

2020

1.00%
0.50%

50
2017

2.50%

2021

0

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng

0.00%
2019

2020

2021

Tỷ lệ nợ xấu gộp (bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lí và nợ xấu tiềm ẩn)
Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh (bao gồm nợ xấu gộp và nợ xấu tiềm ẩn từ dư nợ tái cơ cấu do ảnh
hưởng COVID)
Nguồn: FiinGroup, Ngân hàng Nhà nước
Ghi chú: (*) Nợ xấu tiềm ẩn bao gồm các khoản tài trợ vốn qua trái phiếu doanh nghiệp, lãi dự thu và các khoản
nợ tái cơ cấu (không báo gồm dư nợ tái cơ cấu do COVID) hiện chưa được phân loại vào nhóm nợ xấu trên báo
cáo tài chính của các TCTD mà NHNN đánh giá là có rủi ro tiềm ẩn cần phải theo dõi;
(**) Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh bao gồm các khoản nợ tái cơ cấu theo thông tư 01, 03 đang phân loại ở
nhóm 1-2 nhưng sẽ phải chuyển sang nhóm 3-5 nếu thực hiện phân loại lại theo quy định của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm

Nguồn: FiinRatings
Ghi chú: Số liệu từ BCTC của 29 ngân hàng thương mại tại Việt Nam, trong đó năm 2021 chưa bao
gồm thông tin của Ngân hàng Agribank do chưa có BCTC Q4/2021. TPDN chỉ tính của các tổ chức
phát hành phi ngân hàng



Các sự kiện hiện nay sẽ không có tác động quá lớn đến hệ thống ngân hàng
thương mại nếu như vấn đề hiệu ứng “tuyết lở” hay “domino” như đề cập ở
trên được kiểm soát ở mức hợp lý.
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Ngành Bất động sản nhà ở/dân cư: chịu ảnh hưởng lớn bởi COVID và những thay
đổi chính sách sau những sự kiện gần đây
Tỷ lệ Doanh thu nhận trước/Hàng tồn kho của doanh nghiệp
bất động sản niêm yết

Số lượng căn hộ giao dịch trên thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
giai đoạn 2007-2021
Thị trường BĐS hồi phục
và ổn định trở lại

100,000

41%
36%

78,000

80,000

31%

31%

25%

60,000

17%

Lạm phát cao và lãi suất tăng
khiến thị trường BĐS đóng
băng

Ảnh hưởng của
dịch bệnh

40,000
25,591
20,000

2016

2017

2018

2019

2020

-

2021

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nguồn: FiinRatings
Ghi chú: số liệu tính toán từ BCTC của 56 công ty BĐS nhà ở niêm yết

Nguồn: FiinRatings
Ghi chú: số liệu được thống kê từ CBRE, Savills, VARS

 Triển khai dự án chậm vì giãn cách xã hội do COVID – thể hiện qua chỉ số Contracted Sales/ Hàng tồn kho giảm mạnh.
 Sản lượng căn hộ bán được giảm mạnh, giảm còn khoảng 30% (chỉ tính thị trường Hà Nội và TP. HCMC – vốn chiếm khoảng 60% quy mô cả
nước).

 Tín dụng bất động sản gặp khó: Tín dụng ngân hàng với Thông tư 16 của NHNN và diễn biến gần đây ở kênh trái phiếu doanh nghiệp (Dự thảo
sửa đổi Nghị định 153); và thay đổi chính sách sau sự kiện đấu giá đất Thủ thiêm.
Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Logistics: là “điểm sáng” và sẽ còn triển vọng tăng trưởng cao trong những năm
tới
Hàng hóa thông quan qua các cảng biển Việt Nam (nghìn
tấn)

Kho lạnh và chuỗi cung ứng lạnh được kỳ vọng tăng trưởng 2 con
số trong 5 năm tới
DỰ BÁO

1,400

1,121

1,200
1,200

1,069.2

1,000

600

664.6

692.3

868
786

808.5

800

955

1,000

929.8

800

703.0

1,121

1,173
17

200

166

87
163

685

150

149
136

600

530.1

250
1,156
35

120

100

103
400

400

200

200

86
66

73

Công suất thiết kế
Doanh thu

CAGR 2019-21 CAGR 2022-26
12.6%
5.3%
14.1%
12.1%

0

0
2018

2019

2020

2021

2022f

2023f

0
2019

2024f

2020

2021

2022F

Công suất tăng thêm (pallet)
Nguồn: FiinGroup, Cục Hàng hải quan

 Sản lượng hàng hóa thông quan qua các cảng biển Việt Nam
dự kiến sẽ tăng trưởng từ 12-15% trong vòng 2-3 năm tới do
sự phục hồi của hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động
xuất nhập khẩu, được hỗ trợ bởi 15 hiệp định thương mại tự
do mà Việt Nam đã tham gia trong thời gian vừa qua.

50

2023F

2024F

2025F

2026F

Công suất hiện tại (pallet)

Quy mô thị trường (Doanh thu theo triệu USD)

 Dịch vụ kho bãi (đặc biệt là chuỗi cung ứng lạnh) dự kiến tiếp tục được
hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động bán lẻ trong bán và xuất nhập
khẩu.

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Ngành hàng không: đang hồi phục nhưng còn rất chậm!
Doanh thu các doanh nghiệp dịch vụ hàng không giảm mạnh
do ảnh hưởng COVID-19

Số chuyến bay tại Việt Nam
326,680
216,597

7.5%
126,280

10.2%

83,368

84,432

19.1%

-1.0%

-1.3%
-18.2%

-29.8%
-60.3%

-33.7%
-41.7%
2019

-255.5%
2019

2020
Tăng trưởng doanh thu

2020

2021
Tổng

2021

4T21

4T22

Tăng trưởng hàng năm

Tăng trưởng LNST

Nguồn: FiinPro

Nguồn: FiinGroup, Cục Hàng không Việt Nam
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Ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú: đang hồi phục mạnh mẽ nhờ cầu nội địa
Tổng giá trị bán lẻ hàng hóa, bao gồm dịch vụ ăn uống tại
Việt Nam

9.8%
706,900

12.6%
796,000

852,400

861,800

Ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú được kỳ vọng sẽ trở lại “bình
thường” mới nhờ sự phục hồi của nghành du lịch, tăng trưởng
lượng khách du lịch quốc tế

876,000

18.0
15.5

7.1%

3.7
80.0

85.0
0.1
56.0

1.1%
2018

2019

2020

2021

Bán lẻ hàng hóa

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

Dịch vụ khác

Tăng trưởng hàng năm

1.6%

40.0
16.5

2022f

Dịch vụ du lịch lữ hành

Nguồn: FiinGroup, Tổng cục Thống kê

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm

2018

2019

2020

Lượt khách du lịch nội địa

2021

Q1.21

26.1
Q1.22

Lượt khách du lịch quốc tế

Nguồn: FiinGroup, Tổng cục du lịch
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Nội dung chính

1

Bức tranh chung về tăng trưởng ngành

2

Triển vọng một số ngành quan tâm
Ngành ngân hàng
Ngành bất động sản nhà ở
Ngành hàng không
Ngành ăn uống và lưu trú
Ngành logistics

3

Một số ngụ ý

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Một số ngụ ý
 Dư địa cho hồi phục và tăng trưởng kinh tế cao tiếp tục vẫn còn lớn: Các nhóm ngành đang hồi
phục nhưng hầu hết chưa về mức độ tăng trưởng trước khi COVID diễn ra.
 Một số ngành vẫn cần được “kích hoạt” cho hồi phục mạnh hơn nữa: Triển vọng tăng trưởng 2022
của hầu hết các ngành chính được dự báo tích cực. Tuy nhiên, một số ngành có sự hồi phục rất chậm
như hàng không và du lịch quốc tế; xây dựng & vật liệu. Yếu tố này sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao
hơn nhất là trong bối cảnh môi trường lãi suất đã “tạo đáy” và lạm phát có thể gia tăng vượt kỳ vọng.
 Ngành Bất động sản nhà ở/ dân cư đang gặp những thách thức lớn trong ngắn hạn: với tiềm năng
lớn và triển vọng dài hạn tốt nhưng những tác động từ chính sách và vốn tín dụng trong ngắn hạn là yếu
tố rủi ro quan trọng nhất cần theo dõi. Khó khăn của ngành BĐS sẽ có tác động đến một số ngành liên
quan bao gồm xây dựng & vật liệu xây dựng và đặc biệt là ngành ngân hàng.
 Rủi ro chính của ngành Ngân hàng phụ thuộc vào bất động sản: Ngành ngân hàng tài chính vẫn
phát triển tốt qua tâm dịch COVID nhưng những khó khăn của ngành BĐS hiện đang đối mặt có thể làm
thay đổi bức tranh của ngành ngân hàng trong 2-3 năm tới đây. Những thay đổi về chính sách cần tính
đến những tác động tới hai ngành trụ cột của nền kinh tế: Bất động sản và Ngân hàng; cũng như những
tác động mang tính dây chuyền tới thị trường tài chính nói chung và các ngành liên quan của Việt Nam;
Việt Nam hiện có sự liên thông rất lớn giữa thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, tín dụng ngân hàng
và thị trường chứng khoán/ cổ phiếu.
Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Về FiinGroup
FiinGroup là công ty dẫn đầu tại Việt Nam về Dữ liệu Tài chính và Phân tích

• Được thành lập vào tháng 3/2008, FiinGroup trở thành đơn vị

hàng đầu chuyên cung cấp dữ liệu tài chính, thông tin kinh doanh,
báo cáo ngành chuyên sâu, xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ phân
tích dữ liệu khác tại Việt Nam.
• Tháng 9/2014, FiinGroup chính thức hợp tác chiến lược cùng Tập

đoàn NiKKEI & QUICK Corp. với đầu tư vốn 35,1% cổ phần của
Nhật Bản, cùng hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam
• FiinGroup hiện đang phục vụ hơn 1,000 tổ chức và doanh nghiệp

trong và ngoài nước thông qua các nền tảng công nghệ và hệ
thống truy cập thuê bao, dịch vụ theo gói và theo yêu cầu.
• Tháng 10/2019, FiinGroup mở rộng mô hình kinh doanh B2C với sự

ra mắt của Nền tảng phân tích chứng khoán FiinTrade, phục vụ hơn
10,000 nhà đầu tư và giao dịch viên trên sàn chứng khoán Việt
Nam.
• Gần đây nhất, FiinGroup chính thức mở rộng sang lĩnh vực Xếp

hạng tín nhiệm (CRA), được Bộ Tài Chính cấp phép hoạt động
ngày 20/03/2020. FiinGroup tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ S&P
Global Ratings và Ngân Hàng Phát Triển Châu Á từ ngày
20/05/2021.

Ngày thành lập

Vốn điều lệ

11/03/2008

VND 25 billion

Người đại diện

Kiểm toán

Nguyễn Quang Thuân

Cổ đông

Đối tác

NIKKEI: 17.55%
QUICK: 17.55%
Quản lý và khác: 64.9%

Nhân viên

140+

Chuyên viên phân tích dữ liệu, phân tích tài chính,
phân tích ngành/ thị trường và phân tích rủi ro với
chứng chỉ: CFA, ACCA, CPA; Kỹ sư CNTT và Nhân
viên kinh doanh

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Tuyên bố Bản quyền và Miễn trách

 Tài liệu này được soạn lập bởi Công ty Cổ phần FiinGroup chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tài liệu này không đưa ra khuyến nghị mua bán hay nắm giữ bất kỳ cổ
phiếu nào hay cho giao dịch cụ thể nào.
 Thông tin trong báo cáo này, bao gồm dữ liệu, biểu đồ, bảng biểu, ý kiến phân tích và nhận định của FiinGroup được sử dụng với tính chất tham khảo tùy theo quyết
định và rủi ro của quý vị. FiinGroup sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất hay hậu quả gì có thể được gây ra từ việc sử dụng các thông tin trong báo cáo này.
 Tài liệu này có thể được thay đổi mà không có sự thông báo trước. Nội dung và các nhận định trong báo cáo này có thể bị thay đổi hoặc lỗi thời tùy theo tình hình
thực tế và những thông tin bổ sung mà chúng tôi có được. FiinGroup sẽ không có trách nhiệm phải cập nhật, sửa đổi và bổ sung nội dung theo những thay đổi đó.
 Toàn bộ các thông tin này được soạn lập và xử lý dựa trên các thông tin đại chúng và các nguồn khác mà FiinGroup có được, chúng tôi đã không có các thủ tục thực
hiện xác minh độc lập về tình chính xác, đầy đủ hoặc tính phù hợp cho việc sử dụng và chúng tôi không cam kết về tính chính xác của những thông tin đó.
 Công ty Cổ phần FiinGroup có quyền sở hữu bản quyền về tài liệu này và toàn bộ nội dung trong báo cáo. Tài liệu này được bảo hộ theo quy định của pháp luật về
bản quyền tại Việt Nam và các quốc gia khác theo hiệp ước giữa Việt Nam và các nước.
 Không có nội dung nào bao gồm dữ liệu, biểu đồ, bảng biểu, mô hình, và nhận định trong báo cáo này có thể được tái bản, sao chéo, sửa đổi, thương mại hóa, công
bố dù toàn bộ hay từng phần dưới bất kỳ hình thức nào nếu như không có sự chấp thuận của FiinGroup.
 FiinGroup là công ty chuyên về dịch vụ thông tin phân tích tài chính và định mức tính nhiệm theo giấy phép số 02/GXN-XHTN của Bộ Tài chính Việt Nam ngày
30/3/2020. Theo đó, FiinGroup không tham gia và không được phép tham gia vào các hoạt động môi giới và tư vấn chứng khoán, dịch vụ ngân hàng và dịch vụ kiểm
toán. Chúng tôi duy trì hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo tất cả các giám đốc, quản lý và nhân viên tuân thủ các quy định này cũng như tránh xung đột về mâu thuẫn
lợi ích nhằm đảm báo tính độc lập tuyệt đối trong bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi.

Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Trụ sở chính
Tầng 10, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu,
Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3562 6962
Email: info@fiingroup.vn

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 3933 3586
Email: info@fiingroup.vn
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KỊCH BẢN VÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ VIỆT NAM 2022-2023

Trình bày: TS. Cấn Văn Lực
Tại Diễn đàn dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023
Do Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ KH & ĐT tổ chức
Hà Nội, 12/5/2022
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Kinh tế Việt Nam năm 2022-2023
Cơ hội, thách thức chính
Kịch bản và động lực tăng trưởng
Chính sách, giải pháp lớn của Chính phủ.
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1. Kinh tế thế giới 2021-2022
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H.1: Kinh tế thế giới phục hồi nhanh, nhưng đang giảm tốc
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Nguồn: IMF, WB (tháng 4/2022), Viện ĐT&NC BIDV tổng hợp.
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Hình 2: Khả năng phục hồi kinh
tế thế giới
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H.3: Lạm phát toàn cầu (CPI) tăng mạnh năm 2021
(4,7%) và 2022 (7,4%), rồi dịuhttp://www.bized.co.uk
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Nguồn: IMF (4-2022).
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Tóm tắt tình hình kinh tế thế giới 2022-23

http://www.bized.co.uk

• Kinh tế thế giới phục hồi nhanh trong năm 2021 (+ 6,1%),
giảm đà tăng trưởng năm 2022-2023 (+3,2-3,6%); lạm phát
tiếp tục tăng mạnh năm 2022 (+ 6%), sau đó hạ nhiệt dần, theo
IMF, Citigroup.
• Rủi ro, thách thức chính: (i) đại dịch Covid-19 còn phức tạp;
(ii) địa chính trị phức tạp (nhất là chiến sự Nga-Ukraina);
(iii) Trung Quốc tăng trưởng chậm lại; (iv) Giá cả, lạm phát
tăng; các nước thu hẹp các gói hỗ trợ, mua tài sản (tapering) và
tăng lãi suất; (v) Lợi nhuận biên của DN còn bị thu hẹp.
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Bảng 1: Dự báo tăng trưởng GDP và CPI
bình quân
http://www.bized.co.uk
năm 2022-2023 của VN (%, yoy)
Tổ chức

World Bank (4/2022)
IMF (4/2022)
ADB (4/2022)
Chính phủ, QH
(12/2021; 1/2022)
Viện ĐTNC BIDV
(5/2022)

CPI bình quân

TT GDP
2022
5,3
6,0
6,5
6-6,5

2023
n.a
7,2
6,7
n.A

2022
3,8
3,85
3,8
4

2023
n.a
4.1
4
n.a

- KB cơ sở: 5.5-6*
- KB tiêu cực: 4,5-5*

6,5-7

3,8-4,2

4

* phụ thuộc vào mức độ thực hiện Chương trình phòng, chống dịch; Chương trình phục hồi và
phát triển KT-XH 2022-2023; và giảm thiểu tác động từ chiến sự Nga – Ukraina.
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Triển vọng kinh tế VN năm 2022-2023

http://www.bized.co.uk

• Kinh tế TG vẫn tăng trưởng ở mức cao hơn trước dịch (3,23,6%, đã tính đến tác động chiến sự Nga - Ukraina);
• Dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn năm 2021;
• Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH 2022-2023; đầu tư
công được đẩy mạnh
• Kinh tế phục hồi, các động lực tăng trưởng phục hồi mạnh hơn:
– Phía cung: nông nghiệp, CN – XD và dịch vụ (dịch vụ phục hồi
chậm hơn)
– Phía cầu: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng phục hồi khá hơn.
• Tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định (dù có áp lực tăng)
• Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được đẩy mạnh
• Cơ cấu lại nền kinh tế, cải cách được thúc đẩy
• Hội nhập: RCEP bắt đầu có hiệu lực.
12/5/2022
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Bảng 2: Chương trình phục hồi http://www.bized.co.uk
2022-2023
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H.4: Kinh tế internet tăng nhanh tại Philippines 2 năm
http://www.bized.co.uk
qua, nhưng sẽ tăng nhanh hơn tại VN 2021-2025
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H.5: Hội nhập Việt Nam - FTAs (RCEP
và CPTPP)
http://www.bized.co.uk
Export Change (% of 2030 exports)

Income Change (% of 2030 income)
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Source: ADB Study: Park, Petri, Plummer (2021).
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Rủi ro, thách thức chính năm 2022

http://www.bized.co.uk

• Rủi ro bên ngoài: slide 6.
• Tác động của dịch Covid-19 đối với các ngành kinh tế khác
nhau; nên phục hồi khác nhau
• Sức cầu còn yếu, dịch vụ phục hồi chậm;
• Giải ngân đầu tư công vẫn là thách thức
• Lạm phát tăng; rủi ro nợ công tăng, thâm hụt ngân sách và
nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ tăng (trong tầm kiểm soát)
• Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; nhân sự khó khăn;
•

Cơ cấu lại DNNN còn chậm; nợ xấu tiềm ẩn tăng.
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Đánh giá sơ bộ tác động của chiến sự
Nga – Ukraina đối với kinh tế toàn cầu

http://www.bized.co.uk

• Vai trò của Nga trong nền kinh tế toàn cầu (slide 14)
• Cuộc chiến và đến nay khoảng 30 biện pháp trừng phạt (chủ
yếu của phương Tây đối với Nga) trên 4 lĩnh vực: tài chính –
tiền tệ, năng lượng, vận tải, lĩnh vực khác;
• 5 biện pháp trừng phạt rất mạnh:
– phong tỏa tài sản của một số ngân hàng, tổ chức và cá nhân Nga
(khoảng 1.500 tỷ USD);
– tách một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống SWIFT;
– cấm các tổ chức thực hiện giao dịch tài chính liên quan đến NHTW
Nga, Quỹ Tài chính QG và Bộ Tài chính Nga;
– cấm không vận, hạn chế vận tải biển và đường sắt, làm gián đoạn chuỗi
cung ứng;
– hạn chế/chấm dứt nhập khẩu xăng dầu và khí đốt từ Nga.
12/5/2022
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Vai trò của Nga đối với kinh tế toàn cầu

http://www.bized.co.uk
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http://www.bized.co.uk

Đánh giá sơ bộ tác động của chiến sự Nga –
Ukraina đối với kinh tế toàn cầu 2022
•
•
•
•

Giá xăng dầu dự báo tăng bình quân 40-45% yoy;
TT kinh tế toàn cầu: - 0,8-1 điểm %
Lạm phát toàn cầu: + 1,5 điểm %
Giá cả, lạm phát tăng nhanh, xói mòn đầu tư, tiêu dùng;
NHTW vào thế tiến thoái lưỡng nan
• Thay đổi cục diện; thay đổi ưu tiên, chiến lược quốc gia
• Nhiều vấn đề xã hội phát sinh
• Cơ hội cho 1 số quốc gia?

12/5/2022
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Đánh giá sơ bộ tác động của chiến
sự Nga –
Ukraina đối với kinh tế Việt Nam 2022

•
•
•
•
•
•
•
•

Giá xăng dầu tăng bình quân 30-40% năm 2022 (giảm dần năm 2023)
TT kinh tế:
- 1–1,2 điểm %
Lạm phát (CPI):
+ 0,8-1 điểm %
Giá cả, lạm phát tăng nhanh, xói mòn đầu tư, tiêu dùng; NHNN vào thế
khó
Thương mại, đầu tư với Nga, Ukraina: ảnh hưởng không nhiều, nhưng
du lịch là đáng kể
Thay đổi ưu tiên, chiến lược quốc gia? Làm chậm tiến trình phục hồi
Một số vấn đề xã hội phát sinh.
Cơ hội?

12/5/2022
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Một số giả định 2022-2023

http://www.bized.co.uk

•
•
•
•

Xuất khẩu tăng 15-17%
Giải ngân FDI tăng 10-12%
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5-7% (+7-9% năm 2023)
Doanh thu bán lẻ HH và dịch vụ tiêu dùng: +8-10%
(+10-12% năm 2023)
• Giải ngân 2 năm Chương trình phục hồi: 70% (KB trung bình),
90% (KB tích cực)
• Giá xăng dầu tăng bình quân 30-40% năm 2022, giảm 15-20%
năm 2023…v.v.;
• 3 đột phá chiến lược rõ nét hơn; kinh tế số, hội nhập … được
đẩy mạnh hơn.
12/5/2022
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Bảng 3: Kịch bản và dự báo tăng trưởng GDP Việt
Nam 2022-2023

(về phía cung)
DỰ BÁO 2022
KHU VỰC
KINH TẾ

Q1.2022

DB 6T.2022

Nông - lâm nghiệp – thủy sản

2,45

Công nghiệp – Xây dựng

DB 2023

KB
cơ sở

KB
tích cực

KB
tiêu cực

2,5 - 2,6

2,5 - 2,52

2,75 – 2,9

2,35 - 2,4

2,8 - 3

6,38

6,6 - 6,9

6,2 – 6,6

7 – 7,5

5,5 - 5,8

7 – 7,5

Dịch vụ

4,58

6,4 – 6,7

6–6,5

6,2 – 6,6

5,0 - 5,3

6,5– 7

Tăng trưởng GDP (%; YoY)

5,03

5,8 - 6,2

5,5 – 6

6– 6,5

4,5 - 5

6,5 – 7

Nguồn: Tính toán của Viện ĐT&NC BIDV.
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Bảng 4: Động lực tăng trưởng từ các yếu tố vốn, lao
động và TFP
http://www.bized.co.uk
(Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng KHCN, tăng trưởng kinh tế Việt Nam

sẽ có sự đóng góp ngày một lớn hơn từ TFP).

Đóng góp vào tăng trưởng GDP (%)

BQ 2011-2020

2021e

DB 2022-2023

Vốn

50,37

46,5

47-49

Lao động

12,1

9,32

8-9

TFP

39,4

44,2

43-45

Năng suất lao động tăng (%/năm)

--/--

5,1

5,5

Nguồn: Viện Năng suất Việt Nam, VEPR, Nghị quyết 01/2022 của Chính phủ, Viện ĐT&NC BIDV tính toán.
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Chính sách, giải pháp lớn của Chính
phủ
năm 2022-2023

– Thực hiện Nghị quyết 01 (ngày 8/1) về giải pháp, nhiệm vụ phát triển KTXH 2022; Nghị quyết 02 (ngày 10/1) về cải thiện môi trường ĐT-KD;
– Thực hiện tốt Chương trình phòng chống dịch (Nghị quyết 38/NQ-CP
ngày 17/3/2022) và Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH 2022-2023;
– Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng;
– Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế (sửa các luật: đất đai, nhà ở, KD
BĐS…);
– Chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số;
– Phát triển CN hỗ trợ; tăng năng lực chống chịu của nền kinh tế đối với
các cú sốc bên ngoài;
– Lành mạnh hóa thị trường chứng khoán, bất động sản;
- Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập (CPTPP, EVFTA,
UKVFTA, RCEP..).
12/5/2022
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5/11/2022

DỰ BÁO BỨC TRANH LẠM PHÁT VIỆT NAM
NĂM 2022-2023 NHÌN TỪ CÁC BIẾN SỐ
KINH TẾ CHÍNH

Người trình bày: TS. Nguyễn Bích Lâm
Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Hà Nội, 5/2022

Lạm phát của Việt Nam năm 2021 tăng 1,84%, thấp nhất từ năm 2016
mặc dù lạm phát thế giới tăng cao
Lạm phát năm 2021 của Việt Nam ở mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua do một
số nguyên nhân chủ yếu sau:
- Thứ nhất, tổng cầu của nền kinh tế suy giảm, người dân chỉ tiêu dùng các mặt
hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày.
- Thứ hai, chính sách tài khóa hỗ trợ đặc thù, kịp thời và hiệu quả.

- Thứ ba, giá xăng dầu trong năm 2021 diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm tăng đột
biến do ảnh hưởng của yếu tố kinh tế và chính trị thế giới, nhưng với việc sử dụng
linh hoạt, phù hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã giúp Việt Nam kiểm soát được tác
động của giá xăng dầu tới CPI.
- Thứ tư, do chuẩn bị trước nguồn vật tư, doanh nghiệp cắt giảm chi phí và lợi
nhuận, không tăng giá bán sản phẩm trong bối cảnh giá nguyên, nhiên vật liệu thế
giới tăng cao.
- Thứ năm, chính sách tiền tệ linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả góp phần kiểm soát thành
công lạm phát.

1
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Kinh tế khởi sắc, kiểm soát thành công lạm phát trong những tháng đầu năm 2022
1. Gam màu sáng
- GDP quý I/2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý
I các năm 2020 và 2021;
- Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2022 tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó
vốn đầu tư khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước đều tăng trên 9%, vốn FDI thực hiện 4
tháng đầu năm ước tính đạt 5,92 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua;
- Tổng kim ngạch XNK hàng hóa 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,19 tỷ USD, trong đó có 22
mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 2,53 tỷ USD;
- Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I/2022 tăng 962,4 nghìn người so với quý
trước; số người thiếu việc làm trong độ tuổi giảm 135,2 nghìn người và thu nhập bình quân
của lao động làm công hưởng lương tăng 1,2 triệu động so với quý IV/2021.
2. Gam màu tối
- Ngành nông nghiệp đang đối mặt với những khó khăn khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao;
khai thác thủy sản chịu ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu;
- Ngành xây dựng có mức tăng thấp, phản ánh khó khăn của ngành này khi triển khai giải
ngân vốn đầu tư và thực hiện xây lắp do giá vật liệu xây dựng tăng cao;
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 6,5% so với
cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 4,3%, thấp hơn 2,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ
năm 2021;
- 4 tháng đầu năm 2022 có tới 61,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Kết quả điều
tra xu hướng kinh doanh các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 35,8%
doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I gặp khó khăn và có 33,4% doanh
nghiệp có số lượng đơn đặt hàng bị giảm.

Kinh tế khởi sắc, kiểm soát thành công lạm phát trong những tháng đầu năm 2022
3. Lạm phát 4 tháng đầu năm 2022 trong tầm kiểm soát
Tốc độ tăng CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2022 ở mức 2,1% so với cùng kỳ năm trước.
- Nguyên nhân chủ yếu làm CPI 4 tháng tăng:
+ Bình quân 4 tháng đầu năm 2022, giá xăng dầu tăng 48,84% so với cùng kỳ năm trước,
đóng góp tới 1,76 điểm phần trăm trong mức lạm phát bình quân 2,1% của 4 tháng đầu năm;
+ Giá gas trong nước biến động theo giá xăng dầu và giá gas thế giới, bình quân 4 tháng tăng
24,6%, làm CPI chung tăng 0,36 điểm phần trăm.
- Nguyên nhân chủ yếu kiềm chế CPI 4 tháng:
+ Giá các loại thực phẩm bình quân 4 tháng đầu năm giảm 0,94% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, giá thịt lợn bình quân 4 tháng giảm 21,24% so với cùng kỳ năm trước làm CPI
giảm 0,72 điểm phần trăm.
+ Mặc dù giá xăng dầu tăng cao và giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất tăng, do sức mua
của người tiêu dùng yếu nên cộng đồng doanh nghiệp chấp nhận giảm bớt lợi nhuận để không
tăng giá bán sản phẩm cũng là yếu tố góp phần kiểm soát lạm phát 4 tháng đầu năm nay.
+ Việc thực hiện miễn, giảm học phí của một số địa phương nhằm chia sẻ khó khăn với người
dân trong đại dịch cũng đã giúp chỉ số giá nhóm giáo dục giảm 3,93%, tác động làm CPI
chung giảm 0,21 điểm phần trăm.
+ Chính phủ chủ động chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều
giải pháp bình ổn giá, hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Các
chính sách được ban hành kịp thời, giảm áp lực đáng kể lên mặt bằng giá như giảm thuế giá
trị gia tăng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8% từ 1/2/2022; giảm mức
thu 37 khoản phí, lệ phí trong 6 tháng đầu năm 2022; giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối
với xăng dầu từ 1/4/2022…
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Các yếu tố gây áp lực lạm phát năm 2022 và 2023
(1). Lạm phát chuỗi cung ứng là nhóm yếu tố tạo áp lực lớn nhất đến lạm phát của
nền kinh tế trong thời gian tới. Kinh tế nước ta có độ mở lớn, sản xuất phụ thuộc
nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài, với tỷ lệ 37% chi phí nguyên vật
liệu nhập khẩu trong tổng chi phí nguyên vật liệu của toàn nền kinh tế; tỷ lệ này
trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo - ngành có vai trò là động lực tăng trưởng
chủ yếu của nền kinh tế chiếm 50,98%.
(2). Giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao.
Kinh tế Việt Nam có đặc điểm khi giá nguyên vật liệu tăng 1% thì giá sản phẩm đầu
ra tăng 2,06%, đồng nghĩa với gia tăng lạm phát của nền kinh tế, do đó rủi ro nhập
khẩu lạm phát là không thể tránh khỏi trong bối cảnh các nền kinh tế là đối tác
thương mại lớn, quan trọng hàng đầu của Việt Nam như Mỹ, EU, Hàn Quốc... đều
dự báo lạm phát ở mức đáng lo ngại.
(3). Tổng cầu tăng đột biến trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng.
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô 350 nghìn tỷ đồng,
cùng với các gói hỗ trợ của năm 2021 đang thẩm thấu vào mọi lĩnh vực của nền
kinh tế sẽ làm cho tổng cầu tăng đột biến, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ
tăng mạnh sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch là áp lực lớn lên lạm phát
trong năm 2022 và 2023.

Dự báo lạm phát năm 2022 và 2023
Dự báo của các tổ chức:
- IMF khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh châu lục này đang phải đối
mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ với dự báo lạm phát tại châu Á sẽ tăng 3,2%
trong năm 2022, cao hơn nhiều so với dự báo đưa ra trước đây, đồng thời hạ dự báo
tăng trưởng của châu Á xuống còn 4,9%, do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc
giảm tốc.
- IMF dự báo lạm phát năm 2022 của Việt Nam tăng 3,9%, sát ngưỡng mục tiêu
kiểm soát 4% đặt ra,
- Ngân hàng Standard Chartered dự báo lạm phát năm 2022 của Việt Nam vượt mục
tiêu 4% Quốc hội đề ra và có thể lên 5,5% trong năm 2023.
- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) dự báo
nếu giá dầu bình quân năm 2022 ở mức 80 USD/thùng lạm phát năm 2022 của Việt
Nam có thể đạt mức 4,5%; tuy nhiên nếu giá dầu duy trì trên ngưỡng 100
USD/thùng lạm phát có thể tăng lên mức 5,1%.
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Dự báo lạm phát năm 2022 và 2023
Căn cứ vào các yếu tố tác động từ lạm phát chuỗi cung ứng; thiếu hụt nguồn cung;
tổng cầu tăng đột biến; thiếu hụt lao động và dự kiến tăng lương tối thiểu vùng; bên
cạnh đó, giá xăng dầu, giá điện dự báo tăng do nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tăng
trong thời gian tới; giá lương thực gia tăng theo giá lương thực thế giới; giá thực
phẩm, đặc biệt giá thịt dự báo tăng vì giá thức ăn chăn nuôi tăng do đứt gãy chuỗi
cung ứng và nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng, dự báo lạm phát Việt Nam trong thời
gian tới như sau:
- Dự báo lạm phát của Việt Nam năm 2022 nằm trong khoảng 4% - 4,5%.
- Với độ trễ của gói phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và dự báo năm 2023 lạm
phát vẫn ở mức cao so với lạm phát mục tiêu của các nền kinh tế là đối tác quan trọng
của kinh tế Việt Nam, dự báo lạm phát năm 2023 của Việt Nam khoảng 5%- 5,5%.
- Lạm phát cả giai đoạn 2021-2025 khoảng 4% - đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong
kiểm soát lạm phát cả thời kỳ kế hoạch 5 năm.

Giải pháp kiểm soát lạm phát trong thời gian tới
(1). Chính phủ cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ
tục hành chính, rà soát bãi bỏ các quy định không hợp lý.
(2). Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp cần đa
dạng nguồn cung.
(3). Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cần minh bạch và đơn giản hoá quy trình
thương mại; khuyến khích và đẩy mạnh chia sẻ thông tin về thương mại và giá cả;
thúc đẩy cạnh tranh trong nước đối với lĩnh vực logistics, thương mại bán buôn và
bán lẻ để giảm chi phí thương mại trong nước và quốc tế, giữ khả năng cạnh tranh
và thị phần của hàng hoá Việt trên thị trường thế giới. Cùng với đó, tăng cường
thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện có hành vi đầu cơ, tích
trữ, thao túng giá. Đối với các mặt hàng thiếu hụt trong dài hạn cần có chính sách
ưu đãi, khuyến khích đầu tư sản xuất các mặt hàng này, chủ động nguồn nguyên vật
liệu, tăng tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.
(4). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, thực hiện
hài hoà chính sách tài khoá và tiền tệ. Sử dụng chính sách tiền tệ đúng liều lượng,
hợp lý, không quá chú trọng vào chính sách tiền tệ để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy
tăng trưởng vì hỗ trợ tín dụng và hạ lãi suất cho vay dẫn tới gia tăng lạm phát và rủi
ro cho hệ thống ngân hàng.
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Giải pháp kiểm soát lạm phát trong thời gian tới
(5). Cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đẩy mạnh
sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung và lưu thông hàng hóa. Đối với các mặt
hàng thiếu hụt trong ngắn hạn cần có giải pháp nhập khẩu kịp thời nguyên nhiên vật
liệu, cắt giảm chi phí sản xuất; đối với các mặt hàng thiếu hụt dài hạn cần chủ động
tìm kiếm nguồn hàng và đối tác cung ứng thay thế.
(6). Bộ Công Thương cần nắm bắt kịp thời giá xăng dầu thế giới, nâng cao năng lực
và chất lượng dự báo, có giải pháp tổng thể đảm bảo đầy đủ nguồn cung xăng dầu
dài hạn hơn. Bộ Tài chính cần rà soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu
tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu và các loại thuế, phí nhằm bảo đảm tính đúng,
tính đủ, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, người tiêu dùng và
doanh nghiệp sử dụng xăng dầu.
(7). Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến giá
cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây nên lạm phát trong
nước; chỉ đạo các Bộ liên quan thực hiện hiệu quả và linh hoạt vai trò điều tiết, bình
ổn giá các mặt hàng nhà nước quản lý.
(8). Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông cần thực hiện hiệu quả hoạt động truyền
thông nhằm thông tin kịp thời, chính xác và rõ ràng về các chính sách, giải pháp chỉ
đạo, điều hành của Chính phủ, loại bỏ thông tin sai lệch về giá cả thị trường, không
để xảy ra hiện tượng lạm phát do tâm lý từ thông tin sai gây ra.

THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION!
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Khái niệm và đo lường kinh tế số

Kinh tế số là toàn bộ hoạt động kinh tế

dựa trên nền tảng số, và phát triển kinh tế
số là sử dụng công nghệ số và dữ liệu để
tạo ra những mô hình kinh doanh mới

Nguồn: Buhkt and Heeks (2017)

Tương lai Kinh tế số ở Việt Nam

Kinh tế số tạo dư địa
và không gian tăng
trưởng mới

Kinh tế số là
cách để
thoát bẫy
Kinh tế số là
thu nhập
động lực tăng trung bình
trưởng quan
trọng nhất

Kinh tế số là
con đường
đi trong
tương lai

Mục tiêu:
2025: KTS chiếm 20%
GDP
2030: KTS chiếm 30%
GDP
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VAI TRÒ KINH TẾ SỐ
•

•

Để trở thành nền kinh tế bậc cao, Việt Nam cần nâng cao hiệu suất sử
dụng nguồn lực.
Kinh tế số là nguồn, động lực tăng trưởng mới, quan trọng nhất
▪
•
•
•
•

•

•

Vai trò của dữ liệu, thách thức mô hình kinh tế truyền thống
Đo lường, đánh giá tác động, tốc độ tăng trưởng
Góp phần tăng trưởng bền vững, bao trùm
Tăng cường sức chống chịu, thích ứng, kiên cường.
Tối ueu hóa nguồn lực, thay đổi thứ hạng,…

Chuyển đổi số được xác định là một trong những ưu tiên để nâng cao
năng suất (nghịch lý CNTT và NSLĐ?).
Khủng hoảng COVID-19 đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ở Việt Nam

感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！

ibaotu.com

Theo báo cáo SEA 2021 của
Google, Temasek và Bain
eConomy, tổng giá trị giao
dịch kỹ thuật số của Việt
Nam được dự báo sẽ đạt
220 tỷ USD vào năm 2030,
đứng thứ hai Đông Nam Á,
chỉ sau Indonesia.
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感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！
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Tiềm năng tăng trưởng kinh tế số ở Việt Nam

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/du-dia-tang-truong-cua-viet-nam-nam-o-kinh-te-so-775481.html)
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Tiềm năng tăng trưởng kinh tế số ở Việt Nam

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/du-dia-tang-truong-cua-viet-nam-nam-o-kinh-te-so-775481.html)

Tiềm năng tăng trưởng kinh tế số ở Việt Nam

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/du-dia-tang-truong-cua-viet-nam-nam-o-kinh-te-so-775481.html)
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Đóng góp của KTS đến 100% tăng trưởng NSLĐ tổng thể, 2020 - 2030
100.00

Trong cả giai đoạn 2020 - 2030, trung bình

90.00
80.00

mỗi năm, chỉ riêng KTS đóng góp từ 6,88%

70.00

đến 16,50% trong 100% tốc độ tăng NSLĐ

60.00

tổng thể của cả nền kinh tế.

50.00
40.00

Đóng góp của KTS là rất quan trọng đến

30.00
20.00

năng suất và hiệu quả của nền kinh tế trong

10.00
0.00

16.50
6.88
Kịch bản 1

Kịch bản 2

7.91

10.46

Kịch bản 3

Kịch bản 4

thập kỷ tới và là một động lực mới cho cải
thiện nhanh chóng NSLĐ.

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Thay đổi NSLĐ theo kịch bản phát triển kinh tế số so với kịch bản gốc (Đơn vị:
triệu đồng/lao động, giá so sánh 2010)

6

5/11/2022

Các kịch bản chuyển đổi số tác động đến tăng trưởng: đóng góp GDP
và tăng trưởng hàng năm đến 2045
168,6 tỷ USD
1,1%
102,8 tỷ USD
0,63%
66,9 tỷ USD
0,45%

Tiêu dùng
số

感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！

60,9 tỷ USD
0,38%

Truyền
thống
Tỷ lệ lao động bị
thay thế bởi tự
động hóa ở mức
vừa phải ở tất cả
các lĩnh vực

ibaotu.com

Xuất khẩu số
Phát triển hơn
trong ba lĩnh vực:
Thông tin, Truyền
thông và Viễn
thông

Ứng dụng số
Công nghệ số
được ứng dụng
rộng rãi trong
các lĩnh vực
khác.

CĐS mạnh
Các công nghệ số
phát triển mạnh và
được ứng dụng rộng
rãi ở mức độ cao
trong tất cả các lĩnh
vực
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Liệu Việt Nam đã sẵn sàng để trở thành
công xưởng thế giới về công nghệ số (WB)
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Nâng cấp kỹ năng số (WB)

Khuyến khích doanh nghiệp năng động đổi mới sáng tạo (WB)
Chưa có đủ doanh nghiệp theo đuổi những ý tưởng đột phá
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Tăng cường khả năng tiếp cận và chất lượng thông tin (WB)

Trọng tâm chính sách kinh tế số

2. Đánh giá thực trạng
theo các cấu phần
kinh tế số

5

1

1. Bộ chỉ số đánh giá
toàn diện cấu trúc kinh
tế số của cả nước,
ngành/tỉnh

5. Khả năng về
nguồn lực và khung
thời gian
thực hiện

KINH TẾ SỐ:

2

nhanh,
bền vững,
bao trùm,
thích ứng

4

3

4. Xây dựng các kịch
bản phát triển kinh tế
số gắn với chuyển dịch
cơ cấu kinh tế

3. Đặt ra mục tiêu cụ thể
phát triển kinh tế số, chú ý
liên kết vùng
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
DIỄN ĐÀN
Dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023:

Kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính
Ngày 12/5/2022, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn “Dự
báo kinh tế Việt Nam 2022-2023: Kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính” tại Trung
tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, nhà
khoa học, một số hiệp hội, doanh nghiệp, đại diện cơ quan truyền thông, báo chí và khoảng 200 đại biểu
trực tiếp tham dự sự kiện.

Các diễn giả chính tham dự Diễn đàn gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Ông
Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ông Francois Painchaud, Trưởng đại
diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam; TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách
Tài chính Tiền tệ Quốc gia; TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Ông
Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup; GS, TS. Trần Thọ Đạt, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ
tướng, Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
Bà Nguyễn Lệ Thủy, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo cho biết, Diễn đàn nhằm kết nối các nhà
hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng chia sẻ góc nhìn, bình luận, dự báo kịch bản tang
trưởng kinh tế Việt Nam 2022-2023 và triển vọng tăng trưởng của các ngành kinh tế chính. Đây là vấn đề
được rất nhiều chủ thể quan tâm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa có hồi kết và cuộc xung đột Nga Ukraine ngày một căng thẳng, đang tạo nên những thay đổi rất lớn về cơ hội và thách thức phát triển kinh tế
của các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, năm 2022 là
năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Việt
Nam. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan
xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, đầu năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQCP ngày 08/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa,
tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
Tại Nghị quyết số 01, Chính phủ đặt ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022, theo đó; Tốc
độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.900
USD; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5-25,8%; Tốc độ tăng chỉ số giá
tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5%; Tỷ
trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 27,5%. Cùng với đó, tại Nghị quyết số 11/NQCP, Chính phủ đặt mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động
lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 2025 với tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ
vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn…
Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, đi qua 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình thế giới có nhiều
diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung nền kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở
một số ngành, lĩnh vực. Cụ thể, tăng trưởng GDP quý I/2022 ước đạt 5,03% so với cùng kỳ; lạm phát được
kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4 tháng đầu năm 2022 tăng 2,1%, các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ,
tín dụng cơ bản được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan.
Điều đáng mừng là quý I/2022, Chỉ số Môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng lên 73 điểm phần trăm,
tăng 12 điểm phần trăm so với quý IV/2021, là mức cao nhất kể từ sau đợt dịch bùng phát lần thứ 4. Số
doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 49.591 doanh nghiệp, là mức cao nhất trong
giai đoạn 4 tháng đầu năm từ trước đến nay tại Việt Nam. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại
Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 5,92 tỷ USD, là giá trị cao nhất trong 4 tháng đầu năm trong
các năm 2018-2022, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.
Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, từ đầu năm đến nay, nước ta đã chứng kiến một số dự báo lạc
quan từ các tổ chức quốc tế, như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam
sẽ phục hồi ở mức 6,5% năm 2022 và đạt 6,7% năm 2023; Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP
Việt Nam sẽ đạt 5,3% năm 2022, sau đó sẽ ổn định trở lại quanh mức 6,5%. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hạ
dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 xuống mức 3,6%, nhưng tin rằng, tại Việt Nam, tiến trình
phục hồi kinh tế sẽ mạnh lên từ việc thực thi Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. GDP Việt
Nam sẽ tăng trưởng ở mức 6% trong năm 2022 và 7,2% trong năm 2023…
Bên cạnh những dự báo lạc quan, rất cần nhìn nhận một thực tế là khó khăn, thách thức đang ngày càng lớn
khi đại dịch Covid-19 chưa kết thúc trong bối cảnh bức tranh kinh tế - chính trị quốc tế đang có những biến
động rất lớn. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, công tác dự báo về triển vọng kinh tế vĩ mô cũng
như kinh tế ngành cần được cập nhật dựa trên những phân tích khoa học, chuyên sâu và đa chiều. Đây là
những nỗ lực rất cần thiết, nhằm góp sức cho công tác hoạch định chính sách cũng như hoạt động của các
nhà đầu tư, các doanh nghiệp, để cùng hiện thực hóa mục tiêu phát triển Đất nước như các Nghị quyết của
Chính phủ đã đề ra.

Tại Diễn đàn, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, Chương
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ (ban hành tại Nghị quyết số 11/NQ-CP) tạo cơ
hội để khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu
đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5 - 7%/năm giai đoạn 2021-2025. Theo tính toán của Chính phủ khi
trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên, việc thực
hiện Chương trình được dự báo góp phần tăng trưởng GDP thêm khoảng 2,9% trong năm 2022 và 0,2%
trong năm 2023, tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm trong giai
đoạn 2021-2025; bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức ổn
định khoảng 2-3%.
Cũng theo ông Phan Đức Hiếu, xét về quy mô, tổng mức hỗ trợ tài khóa, tiền tệ và các hỗ trợ khác của
Chương trình vào khoảng 346.800 tỷ đồng, tương đương 4,24% GDP. Trước khi có Chương trình này,
trong năm 2021, nhiều chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện, với
tổng quy mô các chính sách chi hỗ trợ từ tài khóa và ngoài tài khóa là 269.464 tỷ đồng, tương đương 3,2%
GDP.
Tính chung trên bình diện quốc tế, quy mô các giải pháp hỗ trợ tài khóa và tiền tệ ở các nước phát triển lần
lượt khoảng 10,9% GDP và 8,6% GDP; các nước mới nổi là 4,3% GDP và 3,4% GDP; các nước thu nhập
thấp (trong đó có Việt Nam) là 3,2% GDP và 0,7% GDP. Một số nước xung quanh cũng đã ban hành hỗ trợ
tương tự với quy mô khác nhau: Thái Lan tương đương 15% GDP, Malaysia 8,8% GDP, Indonesia 5,4%
GDP, Trung quốc 6,1% GDP… So sánh quốc tế và khu vực, thì Chương trình của nước ta có quy mô tương
đối lớn, phù hợp tình hình - hoàn cảnh trong nước với yêu cầu kiểm soát rủi ro vĩ mô.
Trong bối cảnh mới, để thực hiện thành công Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ,
ông Phan Đức Hiếu cho rằng, nhất thiết phải đáp ứng được 3 yêu cầu chính. Thứ nhất, phải khẩn trương,
kịp thời hiện thực hóa các hỗ trợ đến tay người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, hiệu quả, khả năng hấp thụ,
tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực là những yêu cầu quan trọng để giúp đạt mục tiêu phục hồi, phát triển
nhanh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Thứ ba, công khai, minh bạch vừa là giải pháp vừa là yêu
cầu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và hoàn thành mục tiêu Chương trình.
Cũng theo ông Phan Đức Hiếu, để Chương trình thực sự là “phao cứu sinh” phục hồi và vực dậy nền kinh
tế, đòi hỏi nỗ lực của tất cả các bên, từ Nhà nước đến người dân và doanh nghiệp. “Bản thân mỗi doanh
nghiệp trước hết tự thay đổi để thích ứng với thay đổi trong bối cảnh mới. Doanh nghiệp cần năng động,
chủ động, sáng tạo hơn, quản trị tốt hơn để thích ứng tốt hơn với xu hướng kinh doanh mới, thói quen tiêu
dùng mới và công nghệ mới”.
Chia sẻ bức tranh dự báo lạm phát Việt Nam giai đoạn 2022-2023, TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng
cục trưởng Tổng cục Thống kê nhận định, với độ trễ của gói phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tại Việt
Nam, đặt trong bối cảnh năm 2023 lạm phát vẫn ở mức cao so với lạm phát mục tiêu của các nền kinh tế là
đối tác quan trọng của kinh tế Việt Nam, lạm phát của nước ta có thể vượt qua ngưỡng 5% trong năm này.
Theo TS. Nguyễn Bích Lâm, ngay khi đại dịch được kiểm soát, các quốc gia đã thực hiện chính sách tài
khoá nghịch chu kỳ với các gói kích thích kinh tế và chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm phục hồi, đưa nền
kinh tế trở lại quỹ đạo năm 2019 - năm trước đại dịch. Tuy nhiên, các yếu tố về nguồn cung, căng thẳng địa
chính trị đưa đến rủi ro làm gia tăng lạm phát trên toàn cầu.

Với Việt Nam, gần đây, IMF dự báo lạm phát năm 2022 nước ta tăng 3,9%, sát ngưỡng mục tiêu kiểm soát
4% đặt ra; Ngân hàng Standard Chartered dự báo lạm phát năm 2022 của Việt Nam vượt mục tiêu 4% Quốc
hội đề ra và có thể lên 5,5% trong năm 2023. Trong khi đó, dựa trên yếu tố giá dầu thô tăng cao, Công ty
Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) dự báo, nếu giá dầu bình quân năm 2022 ở
mức 80 USD/thùng lạm phát năm 2022 của Việt Nam có thể đạt mức 4,5%; tuy nhiên nếu giá dầu duy trì
trên ngưỡng 100 USD/thùng lạm phát có thể tăng lên mức 5,1%...
Vậy làm thế nào để thực hiện thành công mục tiêu lạm phát mà Quốc hội đề ra? TS. Nguyễn Bích Lâm cho
rằng, Chính phủ, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần thực hiện nhiều giải pháp. Tại Diễn đàn,
TS. Nguyễn Bích Lâm đề xuất 8 giải pháp để lạm phát Việt Nam cả giai đoạn 2021-2025 khoảng 4%- đạt
mục tiêu kế hoạch đề ra trong kiểm soát lạm phát cả thời kỳ kế hoạch 5 năm.
Đánh giá về kinh tế số - một động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam - GS, TS. Trần Thọ Đạt, Thành viên
Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo công bố các
kịch bản dự báo tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong giai đoạn 2020 – 2030 tại Việt Nam. Theo đó, kinh
tế số có thể đóng góp từ 6,88% đến 16,50% trong 100% tốc độ tăng năng suất lao động tổng thể của cả nền
kinh tế trong thập niên này. GS. TS. Trần Thọ Đạt cho rằng, đóng góp của kinh tế số là rất quan trọng đến
năng suất và hiệu quả của nền kinh tế trong thập kỷ tới và là một động lực mới cho cải thiện nhanh chóng
năng suất lao động. Theo báo cáo SEA 2021 của Google, Temasek và Bain eConomy, tổng giá trị giao dịch
kỹ thuật số của Việt Nam được dự báo sẽ đạt 220 tỷ USD vào năm 2030, đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ
sau Indonesia.
Cũng liên quan đến kinh tế số, TS. Cấn Văn Lực nhận định, kinh tế internet tăng nhanh tại Philippines,
Indonesia, Malaysia trong 2 năm qua, nhưng sẽ tăng nhanh hơn tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025.
Kinh tế số chính là một trong ba động lực rõ nét, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.
Dựa trên phân tích ảnh hưởng của các diễn biến kinh tế lớn đến Việt Nam, TS. Cấn Văn Lực cập nhật dự
báo 2 kịch bản cho tăng trưởng GDP năm 2022-2023. Theo đó, ở kịch bản cơ sở, GDP Việt Nam sẽ tăng từ
5,5-6% trong giai đoạn này, ở kịch bản tiêu cực, GDP năm 2022 - 2023 chỉ tăng trưởng 4,5-5%. Các biến số
trong 2 kịch bản trên sẽ phụ thuộc vào mức độ thực hiện Chương trình phòng, chống dịch; Chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2022-2023; và khả năng Việt Nam giảm thiểu tác động từ chiến sự
Nga – Ukraina.
Dự báo bức tranh tăng trưởng các ngành kinh tế năm 2022-2023 nhìn từ chuỗi dữ liệu thực là một nỗ lực rất
mới trong các nỗ lực dự báo kinh tế Việt Nam. Dựa trên nguồn dữ liệu từ khoảng 1.700 công ty đại chúng
với tổng vốn hóa 6,7 triệu tỷ VND, chiếm 130% GDP năm 2021 và tổng doanh thu 2,8 triệu tỷ VND, chiếm
55% GDP năm 2021 của Việt Nam, cùng dữ liệu của các công ty chưa đại chúng, Chủ tịch FiinGroup
Nguyễn Quang Thuân đã đưa ra một số phân tích và nhận định về triển vọng các ngành của Việt Nam và
ngụ ý về chính sách, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Với phương pháp tiếp cận chủ yếu dựa trên dữ liệu (data-driven), ông Nguyễn Quang Thuân nhận định, các
nhóm ngành đang hồi phục, nhưng hầu hết chưa về mức độ tăng trưởng trước khi COVID diễn ra. Tính đến
thời điểm này, triển vọng tăng trưởng 2022 của hầu hết các ngành chính được dự báo tích cực. Tuy nhiên,
một số ngành có sự hồi phục rất chậm, như hàng không và du lịch quốc tế; xây dựng và vật liệu, cần phải
được kích hoạt để hồi phục mạnh hơn nữa, nhằm góp sức tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhất là trong bối
cảnh môi trường lãi suất đã “tạo đáy” và lạm phát có thể gia tăng vượt kỳ vọng.

Tại Diễn đàn, chia sẻ đánh giá về kinh tế Việt Nam, ông Francois Painchaud, Đại diện thường trú của IMF
tại Việt Nam và Lào cho rằng, Việt Nam đã duy trì thành công sự ổn định về tài khóa, cán cân đối ngoại và
ổn định tài chính. Các chính sách kinh tế vĩ mô đã giúp giảm bớt tác động của COVID, đặc biệt, Chương
trình Phục hồi và Phát triển kinh tế của Chính phủ được thực hiện một cách thích hợp và kịp thời để hỗ trợ
phục hồi tăng trưởng chung. Tuy nhiên, sự phục hồi diễn ra không đồng đều và đang có một số rủi ro đối
với triển vọng tăng trưởng. Theo ông Francois Painchaud, rủi ro đối với tăng trưởng nghiêng về tăng trưởng
chậm lại trong khi rủi ro về lạm phát nghiêng về gia tăng lạm phát. Bên cạnh đó là các rủi ro khác như: việc
thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu, diễn biến trên thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp
trong nước…
Ông Francois Painchaud kiến nghị, chính sách tài khóa nên đi đầu trong việc hỗ trợ chính sách, đặc biệt nếu
rủi ro suy giảm tăng trưởng trở thành hiện thực. Ông cũng kiến nghị Việt Nam cần hiện đại hóa chính sách
tiền tệ và cần chấm dứt quy định cho phép cơ cấu nợ nhưng giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời với việc tăng
cường giám sát tài chính.
Về bức tranh kinh tế vĩ mô, Đại diện thường trú của IMF tại Việt Nam dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ phục
hồi mạnh hơn, với tăng trưởng dự kiến là 6% trong năm 2022 và 7,2% trong năm 2023. Tuy nhiên, lạm phát
dự kiến sẽ tăng trong ngắn hạn.
Bên cạnh bức tranh dự báo kinh tế vĩ mô, các diễn giả, chuyên gia, doanh nghiệp đã cùng thảo luận về triển
vọng kinh tế ngành giai đoạn 2022-2023 và xa hơn dựa trên phương pháp phân tích dữ liệu khoa học, để
đưa ra những góc nhìn đáng tin cậy cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang quan tâm
đến câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam.
Diễn đàn được tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Tổng Công ty Khí Việt
Nam – CTCP (PV GAS); Nhãn hàng Đạm Phú Mỹ - NPK Phú Mỹ; và Công ty Cổ phần Thương mại xuất
nhập khẩu Thủ Đức (Timexco).
Thông tin, các bài phát biểu tại Diễn đàn được đăng tải tại www.kinhtevadubao.vn

