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Kinh tế quý 1 đầu năm 2022 tận dụng
được đà phục hồi tăng trưởng từ quý
4 năm 2021, sau khi đã khống chế
thành công dịch Covid -19 đăc biệt với
chiến dịch t iêm chủng vắc xin thần
tốc.  Cho đến hết tháng 02/2022, dựa
trên các số l iệu công bố của TCTK và
các bộ/ngành có thể tạm thấy: Chỉ số
sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với
cùng kỳ năm trc,  trong đó dẫn đầu
vẫn là nhóm ngành chế biến – chế tạo
với mức tăng 6,1 điểm phần trăm. Sản
lượng t iêu thụ điện trong tháng 2/022
cũng tăng tới  gần 15% so với cùng kỳ
năm 2021. Hai tháng đầu năm, tổng
kim ngạch XNK cũng tăng 14,2% so với
cùng kỳ năm trước,  trong đó xuất
khẩu tăng 11,7%; nhập khẩu tăng
16,7%. Các minh chứng trên cho thấy
điểm sáng kinh tế 2 tháng đầu năm từ
khu vực sản xuất và thương mại quốc 

tế.Theo chúng tôi, điểm sáng chính sách,
là ngoài việc công bố công khai, rộng rãi
gói kích thích phục hồi tăng trưởng
350.000 tỷ VNĐ, thì các NQ 01, 02 của
Chính phủ cũng đã tạo niềm tin vào quá
trình củng cố các cải cách thể chế mạnh
mẽ về MTKD và nâng cao năng lực cạnh
tranh, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực
tư nhân và đầu tư nước ngoài cho quá
trình phục hồi nền kinh tế.
Tuy nhiên, phải khiêm tốn nhìn nhận là
mặc dù thành công đến từ những nỗ lực
chung của cả nhà nước và doanh nghiệp,
nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn
duy trì được ổn định các yếu tố vĩ mô của
nền kinh tế, cùng với đà phục hồi tăng
trưởng của kinh tế thế giới, nhất là các
bạn hàng, đối tác chiến lược của Việt Nam
tăng trưởng khả quan, điều này giúp
doanh nghiệp của chúng ta nhanh chóng
quay trở lại quỹ đạo sản xuất kinh doanh
trong đk bình thường mới, do vậy đầu
năm 2022 vẫn sẽ chứng kiến sự phục hồi
kinh tế đến từ 2 nhân tố chính là sự phục
hồi sản xuất công nghiệp và thương mại
quốc tế.

VEPR OPINIONS 1

Bức tranh kinh tế Việt Nam quý I/2022



 Ngoài ra những diễn biến khó lường
của tình hình địa chính trị trên thế giới
cũng góp phần làm tăng áp lực lạm
phát kèm theo đó là nguy cơ đứt gãy
các chuỗi cung ứng, vận tải/logistic
trong cả năm 2022 -23 (chiến tranh
Nga-Ucraina đã khiến các nước tăng
mua tài sản đảm bảo và NHTW đứng
trc lựa chọn tăng lãi suất để chống lạm
phát đang lên rất cao ở Mỹ và Tây âu,
các lệnh trừng phạt sẽ gây khó khăn
hơn cho các hoạt động sản xuất và đầu
tư quốc tế)
 Về lựa chọn và thực thi chính sách:
chúng tôi cho rằng vẫn có những lúng
túng nhất định trong việc triển khai các
gói kích thích phục hồi kinh tế. Trước
tiên, cần làm rõ và công khai hóa cơ
chế thực thi và triển khai các gói hỗ
trợ, nhiều gói hỗ trợ được thực thi bắt
đầu từ tháng 02 (giảm thuế VAT) nhưng
vẫn có sự chưa thống nhất lúc ban đầu
giữa các bộ/ngành/địa phương khiến
khó khăn trên vận dụng thực tế. 
 Việc xuất khẩu (nhất là xuất khẩu nông
sản) bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cạnh
tranh quốc tế, cũng như sự không chắc
chắn từ thị trường truyền thống (Trung
quốc) đã xuất hiện từ cuối năm ngoái,
nhưng vẫn chưa có cơ chế giải quyết
triệt để, chủ yếu vẫn là tình thế, gây sự
bất ổn trong tất cả các khâu, đây sẽ là
một vấn đề lớn cần phải tìm cơ chế giải
quyết trong năm nay.
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Bên cạnh những điểm tích cực, trong quý I/2022 vẫn còn tồn tại một số vấn đề
đáng quan ngại 

Vấn đề quan ngại nhất trong những
tháng vừa rồi, đương nhiên vẫn là khả
năng quay trở lại của Covid 19 với các
biến chủng mới, ngay trong những
tháng đầu năm, do sự phát triển các ca
nhiễm (với biến chủng Omicron là chủ
yếu) đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc
dùy trì sản xuất và kinh doanh bình
thường của nhiều địa phương/doanh
nghiệp, cục bộ xuất hiện hiện tượng
thiếu lao động.

Vấn đề thứ 2 là là áp lực lạm phát tăng
cao trên thế giới và Việt Nam. Áp lực chi
phí đẩy từ năm ngoái và đầu năm 2022
đang hiện thực hóa trong năm 2022 và
khiến giá cả gia tăng ở hầu hết các quốc
gia trong khu vực ASEAN đặc biệt
những nước có sản xuất xuất khẩu lớn
như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.
Do vậy dự báo chung của nhiều TCQTT
là năm nay, lạm phát trong khu vực dự
kiến sẽ tăng so với mức của năm 2021,
lạm phát trong khu vực đã tăng lên
2,9% trong tháng 1 từ mức 2,6% trong
tháng 12 (Công bố GSO thì CPI của VN
chỉ 1,42% thấp hơn so với khu vực, có
thể một phần là do sau 1 năm kiệt quệ
vì Covid 19 thì cầu tiêu dùng trong
nước chưa cao nên chưa gây áp lực
tăng giá các mặt hàng thiết yếu quan
trọng trong rổ CPI, tuy nhiên tháng 3
tới khi CP có chính sách mới với dịch
bệnh Covid 19 và cùng với đà tăng giá
nhiên nguyên vật liệu sẽ gây áp lực trực
tiếp vào chỉ cố CPI tháng 3.                                                 
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Trước những khó khăn , bất ổn đến từ
dịch bệnh, các yếu tố không thuận về
chuỗi cung ứng trên thế giới và sự
thiếu hiệu quả trong hoạt động kinh
doanh trong nước (các chi phí sx kinh
doanh và rủi ro cũng tăng cao do
những đợt giãn cách và biện pháp
phòng chống Covid ngặt nhèo năm
ngoái) thì tâm lý phòng thủ vào các tài
sản có giá là đương nhiên, Việt nam
không ngoại lệ so với thế giới (và thực
tế thì lượng tiền gửi của doanh nghiệp
trong ngân hàng cũng tăng cao trong
năm 2021)

Vì thế để dòng vốn thật có thể quay lại
vào đầu tư sản xuất - kinh doanh thì
thứ nhất, việc nhất quán chính sách
bình thường mới, mở cửa và sống
chung với Covid – 19 vẫn là điều kiện
quan trọng nhất (đi kèm với đó là tiếp
tục nghiên cứu bao phủ vắc-xin – mũi
4/5 đề phòng biến chủng mới và cách
thức tăng năng lực y tế các cấp, tập
trung hỗ trợ các nhóm nguy cơ). 

 

Quý I/2022 chứng kiến sự gia tăng về giá của các loại tài sản (vàng, bất động
sản…) dường như cho thấy dòng tiền trong nền kinh tế vẫn chưa đi vào sản
xuất.                    

                    

Triển vọng Kinh tế Thế giới và Việt Nam năm 2022

Kinh tế thế giới dự kiến tiếp tục phục hồi
nhanh nhanh nhờ sự phục hồi của các
nền kinh tế lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh
tế thế giới được dự báo tăng trong
khoảng từ 4,3%-4,9% trong năm 2022
nhờ sự phục hồi của các nền kinh tế lớn,
như: Mỹ, EU, Trung Quốc. Triển vọng lạc
quan của kinh tế thế giới phản ánh nỗ
lực của các Chính phủ và vai trò của các

 

thể chế đa phương trong hỗ trợ các nền
kinh tế khắc phục hậu quả của đại dịch
Covid-19.Thương mại toàn cầu tiếp tục
xu thế phục hồi. Mặc dù đại dịch Covid-
19 vẫn còn ảnh hưởng đến các hoạt
động thương mại trong năm 2022 và
những năm sau đó, nhưng thương mại
toàn cầu được dự báo sẽ tăng 7% trong
năm 2022 (IMF, 10/2021). 

Thứ 2, chính là các biện pháp đẩy
mạnh tháo gỡ các vướng mắc, khó
khăn và rào cản không đáng có cho
hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp và người dân (chính vì
thế trong số các gói chính sách phục
hồi tăng trưởng, các chính sách thúc
đẩy cải thiện môi trường kinh doanh
và nâng cao năng lực cạnh tranh mặc
dù được đề cập sau cùng nhưng lại có
ý nghĩa rất quan trọng để kéo lại
niềm tin của người dân và doanh
nghiệp, thúc đẩy dòng vốn lành mạnh
trở lại với hđ sx-kd, từ đó hạn chế các
nguy cơ bong bóng tài sản (đặc biệt
là BĐS như thời gian qua). Thứ 3,
trong bối cảnh vừa chịu những khó
khăn dịch bệnh, vừa chịu áp lực chi
phí đầu vào tăng cao, để kích thích
việc duy trì SXKD thì nên áp dụng
thực chất các chính sách miễn, giãn.,
hoãn và cho vay ưu đãi với các nhóm
ngành/DN có sản xuất thực ở trong
nước, nhất là những ngành tạo giá trị
gia tăng cao trong xuất khẩu, hoặc
ngành hàng có sx trong nước có thể
dần thay thế các mặt hàng nhập khẩu
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Trong đó, thương mại hàng hóa và dịch
vụ của các nước phát triển tăng 7,1% và
các nước đang phát triển và các nền
kinh tế mới nổi được dự báo tăng 6,9%. 
Dòng vốn FDI được dự báo tăng thêm
15%-20% trong năm 2022 với tình hình
kinh tế và y tế tiếp tục được cải thiện,
đạt mức 1,4 nghìn tỷ USD, về gần mức
trước đại dịch. Tuy nhiên, diễn biến
phục hồi FDI còn phụ thuộc rất lớn vào
quy mô các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế.
Mặc dù tổng giá trị của các gói hỗ trợ
phục hồi đã đạt mức 3,5 nghìn tỷ USD,
phần lớn tài chính phục hồi là của các
nền kinh tế phát triển và một số thị
trường mới nổi lớn. Các nước đang phát
triển chỉ chiếm khoảng 10% tổng kế
hoạch chi tiêu phục hồi. Điều này khiến
cho áp lực cạnh tranh trong thu hút FDI
gia tăng, đặc biệt là đối với các nền kinh
tế mới nổi.
Đối với Việt Nam động lực tăng trưởng
năm 2022 vẫn là khu vực suất và xuất
khẩu.Các gói đầu tư công vào CSHT, xây

dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
tăng trưởng mạnh trong những tháng
còn lại trong năm 2022 (với điều kiện
đẩy nhanh các đk giải ngân) và từ đó
lan tỏa ra một số lĩnh vực có liên quan. 
Cầu trong nước vẫn chưa thể cao ngay
được do sức mua trong còn yếu, nhưng
sẽ dần được phục hồi với sự phục hồi
từ nhóm du lịch trong nước sau khi
bình thường hóa hoàn toàn hoạt động
du lịch, vui chơi, ăn uống (tiếc là với
những bất ổn toàn cầu thì chưa chắc
du lịch quốc tế đã có những cú hích
như kỳ vọng trong năm nay). Do vậy
một số ngành dịch vụ có thể phục hồi
theo như hàng không, giao thông. 
 -Việc triển khai thực thi các hiệp định
thương mại tư do thế hệ mới có thể
tiếp tục tạo đà bùng nổ xuất khẩu tới
các thị trường mới, đặc biệt cơ hội cho
các ngành hàng nông sản xuất khẩu có
thế mạnh của Việt nam (qua đó cũng
tránh những bất trăc từ thị trường
truyền thống)

 
                    

Những trở ngại đối với quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế năm 2022

Áp lực Lạm phát chắc chắn vẫn là nguy
cơ cao nhưng vẫn có thể kìm chế nếu
có những giải pháp điều tiết giá
nguyên vật liệu đầu vào và năng lượng
hợp lý (như các chính sách giảm thuế
xăng/dầu vừa rồi chẳng hạn)
Các nguy cơ có thể vân đến từ sự thiếu
nhất quán trong việc áp dụng các
chính sách hoặc hoạt động điều hành
kinh tế gây nản lòng doanh nghiệp và
mất niềm tin của các nhà đầu tư (nhất
là các nhà đầu tư nhà nước). Như
trong một số báo cáo và kiến nghị thì
thời gian gần đây có hiện tượng quay
trở lại các chính sách quản lí gây phiền
hà, tăng chi phí tuân thủ không tạo 

thuận lợi kinh doanh từ phía các cơ
quan quản lý nhà nước.  Do vậy, những
trở ngại đến chính từ các yếu kém thể
chế cố hữu vẫn là đáng quan tâm trong
giai đoạn hiện nay, chưa kể những yếu
tố trục lợi chính sách có thể khiến các
chính sách tốt không đi vào cuộc sống
hoặc thậm chí bị méo mó khi áp dụng.

Và khi mà hoạt động sản xuất kinh
doanh bị gây trở ngại, thiếu chắc chắn
và niềm tin, chịu nhiều rủi ro từ các yếu
tố bên ngoài lẫn hệ thống cơ chế quản
lý, thì các hành vi kinh doanh ngắn hạn,
đầu cơ bong bóng tài sản sẽ thế chỗ và
từ đó lại gây áp lực và các bất ổn vĩ mô.
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KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Việt Nam cần đặc biệt chú ý về nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài. Lạm phát thấp
hiện nay ở trong nước một phần vì cầu tiêu dùng thấp. Lạm phát do chi phí đẩy cần sớm
được đánh giá chính thức của Chính phủ và nhất là khả năng lạm phát trong các quý đầu
năm 2022, do ảnh hưởng của chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nhập khẩu tới lạm phát để có
biện pháp kiểm soát giúp hạn chế tác động tiêu cực tới người tiêu dùng trong nước. Đặc
biệt, cần nghiên cứu để giảm thuế môi trường, thuế tiêu thụ, đặc biệt trong giá xăng dầu
ở thời điểm hiện nay, nhằm bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng khác.

Dự kiến, trong thời gian tới, nhập khẩu đầu vào sẽ khó khăn hơn, do giá nhập khẩu và chi
phí thương mại vẫn đang tăng. Do vậy, cần hỗ trợ doanh nghiệp trong khơi thông nguồn
nguyên vật liệu nhập khẩu. Tháo gỡ những vướng mắc về logistics, giảm thiểu tình trạng
ách tắc ở biên giới do công tác phòng dịch.

Tập trung vào xây dựng các thể chế và chính sách hỗ trợ thúc đẩy đầu tư và liên kết đầu
tư giữa các thành phần kinh tế, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài (FDI). Không giống như năm 2020, dòng vốn FDI vào Việt Nam đã sụt
giảm và quy mô dự án cũng nhỏ hơn cho thấy một ngụ ý khá quan trọng đó là trong bối
cảnh Covid-19 hiện nay, Việt Nam khó tận dụng được xu hướng dịch chuyển chuỗi. Vấn đề
không nằm ở cơ hội bên ngoài, mà là nội lực bên trong. Cải thiện năng lực nội tại, nhất là
mặt bằng và lao động kỹ năng cần được đặc biệt chú ý trong thời gian gần. Chính phủ
vừa ban hành chính sách về thu hút doanh nghiệp FDI lớn với những ưu đãi đặc biệt
(Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg, ngày 06/10/2021).

Bên cạnh đó, cần quyết liệt và nhanh hơn các gói kích thích kinh tế đã được thông qua
trong NQ 11, bên canh gói đầu tư CSHT thì các gói cho vay hỗ trợ lãi xuất, hỗ trợ xây nhà
ở xã hội cho người lao động, các biện pháp miễn giảm thuế/phí cho nhóm đối tượng cụ
thể, cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Tiếp tục có những cải cách đột phá về thể chế nhằm thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa Môi
trường KD và năng lực cạnh tranh bình đẳng, tiến tới nền kinh tế thị trường đầy đủ và tự
do. Cần cải cách thể chế và hoàn thiện chính sách hỗ trợ phục hồi tăng trưởng của thành
phần kinh tế tư nhân trong nước, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đặc biệt là
quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mô hình kinh doanh mới, sáng tạo,
dựa trên ứng dụng nền tảng số và không gian số.
 
 


