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➢ Đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài trong 

năm 2022, cùng với đó là tình trạng bất 

bình đẳng trong tiếp cận và phân phối vắc 

xin ở quy mô toàn cầu chưa thể giải quyết 

dứt điểm. 

➢ Căng thẳng giữa Nga - Ukraine đang gây ra 

cú sốc về giá nhiên liệu, khi nguồn cung 

năng lượng bị đe dọa.

Bối cảnh kinh tế thế giới quý I/2022 
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Hình 1.4: Giá dầu thế giới năm 2021 và đầu năm 2022Hình 1.3: Dự báo giá hàng hóa thay đổi

Hình 1.1: Dự báo giá hàng hóa thay đổi Hình 1.2: Lạm phát khu vực châu Âu vào 3/2022 (%)

Nguồn: World bank Nguồn: ec.europa.eu/eurostat

Nguồn: IEANguồn: World bank

Tổng quan Kinh tế Thế giới cuối năm 2021 và đầu năm 2022
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- Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ra
những ảnh hưởng tiêu cực khiến
cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị
đứt gãy, khủng hoảng giá năng
lượng và tình trạng thiếu hụt năng
lượng toàn cầu.
- Giá năng lượng quốc tế lên cao,
gây áp lực mạnh lên lạm phát, làm
đội chi phí và ảnh hưởng mạnh
đến sản xuất
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TOÀN CẦU NĂM 2022

➢ Thương mại toàn cầu năm 2021 đã phục hồi
đạt mức tăng trưởng 9,5%; vượt mức trước
đại dịch và đạt mức cao kỷ lục 28,5 nghìn tỷ
USD; phục hồi không đồng đều giữa Mỹ, EU và
một số nền kinh tế chủ chốt cũng như giữa
khu vực hàng hóa và dịch vụ, và có xu hướng
chậm dần trong những tháng cuối năm 2021.

➢ Sự gia tăng sản xuất công nghiệp ngày càng
đóng góp lớn cho tăng trưởng thương mại
toàn cầu thúc đẩy thương mại bền vững

➢ Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu tăng từ 53,6
điểm (tháng 1/2021) lên 54,2 điểm (tháng
11/2021)

Hình 2.2: Chỉ số thương mại toàn cầu
(PMI)

Nguồn: World bank

Tổng quan Kinh tế Thế giới cuối năm 2021 và đầu năm 2022
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• Thị trường lao động phục hồi chậm,
không đồng đều, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ
và EU đều thấp kỷ lục nhưng tỷ lệ việc
làm trên toàn thế giới vẫn ở dưới mức
trước đại dịch.

• Thiếu hụt việc làm do cuộc khủng hoảng
COVID-19 gây ra lên đến 75 triệu vào năm
2021, sẽ giảm xuống 23 triệu vào năm
2022

• FDI toàn cầu có thể tăng trưởng trong
năm 2022, tuy nhiên chậm. Xây dựng cơ
sở hạ tầng sẽ tiếp tục là động lực tăng
trưởng của FDI.

Tổng quan Kinh tế Thế giới cuối năm 2021 và đầu năm 2022
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Các chính sách của một số quốc gia 

- Anh: nâng lãi suất, từ 0,1% lên 0,25%.
- Mỹ:  Tháng 3/2022, tăng lãi suất thêm 0,25% lên phạm vi 0,25-0,5%; Dự kiến tăng lãi suất
thêm sáu lần trong 2022, dự kiến đạt 1,9% vào cuối năm 2022. 
- EU: giữ nguyên lãi suất ở mức thấp; dự kiến giảm dần tốc độ thu mua trái phiếu theo chương 
trình Khẩn cấp thu mua trái phiếu giai đoạn đại dịch trong quý 1/2022 và sẽ ngừng mua tài sản 
ròng theo PEPP (Chương trình mua trái phiếu khẩn cấp tronmhg Đại dịch) vào cuối tháng 
3/2022
- Nhật Bản: chấm dứt một số biện pháp kích thích tiền tệ khẩn cấp nhưng vẫn giữ nguyên chính 
sách tiền tệ siêu lỏng nhằm duy trì lãi suất cho vay đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp ở 
mức thấp với lãi suất ngắn hạn giữ nguyên ở mức âm 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ 
hạn 10 năm ở mức khoảng 0%.
- Trung Quốc: nới lỏng chính sách kinh tế, hạ lãi suất cho vay chuẩn (LPR) và lãi suất cho vay 
trung hạn; dự kiến sẽ đưa ra một số gói kích thích, nới lỏng tín dụng



Triển vọng Kinh tế Thế giới

Tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ
giảm tốc từ 5,5% năm 2021 xuống 4,1%
năm 2022

Tăng trưởng của các nước đang phát
triển và mới nổi (EMDEs) dự kiến sẽ
chậm lại từ 6,3% vào năm 2021 đến
4,6% vào năm 2022

Dự kiến quy mô sản lượng của nền kinh
tế các nước tiên tiến trở lại như trước
đại dịch vào năm 2023 và hoàn thành
phục hồi theo chu kỳ

Các thành phần đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu
Đóng góp của nền kinh tế chính vào tăng trưởng toàn cầu

Độ lệch sản lượng so với xu hướng trước đại dịchTỷ trọng của các nền kinh tế có mức GDP bình quân
đầu người thấp hơn năm 2019 

Nguồn: Global Economic Prospects, 2022 Nguồn: Global Economic Prospects, 2022

Nguồn: World bank
Nguồn: World bank



Kinh tế Việt Nam năm 2021 - đầu năm 2022 

Kinh tế Việt Nam năm 2021: Một số thay đổi 

Năm 2021kinh tế khó khăn nhất kể từ khi dịch COVID-19 diễn ra do
duy trì trạng thái đóng cửa kéo dài,

Chiến dịch tiêm chủng vaccine
“thần tốc” triến khai mạnh mẽ đã
giúp Việt Nam nhanh chóng cải
thiện tình hình.

Biều đồ 2.2:  So sánh xu hướng tăng trưởng kinh tế 

Việt Nam và các đối tác thương mại lớn

Biểu đồ 2.1: . So sánh xu hướng tăng trưởng kinh tế 

thế giới và Việt Nam năm 2019 - 2021

Biểu đồ 2.3:  Số ca nhiễm mới và số ca tử vong

mới (bình quân động 7 ngày)

Ghi chú: Số ca nhiễm mới – nghìn ca, trục trái; số ca tử vong – ca, trục phảiNguồn: IMF (1/2022) và Tổng cục Thống kê Việt Nam Nguồn: IMF (1/2022) và Tổng cục Thống kê Việt Nam

Nguồn: Our World of Data và WB (4/2022)



Kinh tế Việt Nam năm 2021 - đầu năm 2022 

Tăng GDP quý I/2022 đạt 5,03%, so với mức
tăng 4,72% của quý I/2021 và 3,68% của quý
I/2020

Công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò
động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế,
tiếp tục khởi sắc với mức tăng trưởng 7,79%.

Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp và công

nghiệp CBCT
Tăng trưởng GDP Quý I/2022 so với trước đó

Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ

tiêu dùng
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê



Kinh tế Việt Nam năm 2021 - đầu năm 2022 

XNK phục hồi mạnh. Trong đó, tổng XNK ước đạt
176,35 tỷ USD trong Quý I/2022, tăng 14,4%.
Khu vực dịch vụ đã có cải thiện đáng kể cùng với
việc thực thi một số chính sách mới.XK dịch vụ du
lịch đã tăng 75%

Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư công các quý năm 2019-2020

Đầu tư công thực hiện vai trò kích thích kinh tế.
Tính chung Quý I/2022, Vốn khu vực Nhà nước ước
đạt 136,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng vốn đầu
tư toàn xã hội, tăng 10,6%.

Xuất nhập khẩu hàng hóa Quý I các năm

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nguồn: Tổng cục hải quan và Tổng cục Thống Kê Việt Nam



Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021 - đầu năm 2022 

➢FDI vào Việt Nam vẫn tốt, FDI đăng ký đạt 8,9 tỷ USD, giảm 12.1% nhưng FDI thực

hiện ước đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8%.

➢Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng rất cao, đặc biệt là trong khu vực

dịch vụ - vốn trước đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19.

➢Thị trường lao động trong xu hướng phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc

làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với

cùng kỳ năm trước.



Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021 - đầu năm 2022 

• Nguy cơ bùng phát trở lại của Covid-
19 với các biến chủng mới vẫn hiện
hữu, đe dọa tiến trình phục hồi của
nền kinh tế.

• Áp lực gia tăng lạm phát đang tăng
mạnh. Một số chỉ số quan trọng như
Chỉ số giá sản xuất (PPI), chỉ số giá
nguyên liệu cho sản xuất có thể thấy
xu hướng tăng giá sản xuất đối với khu
vực công nghiệp là khá rõ

• Xuất khẩu, nhất là nông sản bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn từ thị trường truyền thống (Trung quốc)

• Sự gia tăng về giá của các loại tài sản (vàng, bất động sản…) - >dòng tiền trong nền kinh tế vẫn chưa thực sự đi
vào sản xuất

Chỉ số giá sản xuất ngành Công nghiệp, CBCT 
và NLTS

Chỉ số nguyên vật liệu cho sản xuất công
nghiệp và NTLS

Nguồn: Tổng cục Thống kê và kho dữ liệu quốc gia (liên Bộ)

Một số vấn đề cần quan tâm 



Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021 - đầu năm 2022 

Một số vấn đề cần quan tâm 
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Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021 - đầu năm 2022 

Một số vấn đề cần quan tâm 
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Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021 - đầu năm 2022 

Một số vấn đề cần quan tâm 
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Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021 - đầu năm 2022 

Một số vấn đề cần quan tâm 
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Triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022

Tổ chức Tăng trưởng Lạm phát

WB 4%-5.3% Dưới 4%

IMF 6.6% 2.3%

ADB 6.5% 3.5%

Pcw 6%- 6.5% -

Fitch

Ratings

6.1% -

➢ Chính sách mở cửa nền kinh tế, đặc biệt là sự mở cửa hoàn toàn từ
15/3/2021 là điều kiện cơ sở cho quá trình phục hồi.

➢ Sự phục hồi của thị trường lao động là điều kiện quan trọng cho phục hồi
sản xuất

➢ Các gói kích cầu nhằm hỗ trợ phục hồi tăng trưởng sẽ như một “cú huých“
tới tăng trưởng kinh tế thời gian tới.

➢ XK và FDI vẫn được kì vọng tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng 2022.

➢ Xu hướng phục hồi của cầu trong nước

Bảng 1:Triển vọng Kinh tế Việt Nam năm 2022
Lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022



Triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022

➢ Các rủi ro từ đại dịch, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới.

➢ Chiến dịch "Zero COVID" có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế Trung Quốc, qua đó có thể làm giảm tốc độ tăng

trưởng xuất khẩu và quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam

➢ Áp lực lạm phát và chi phí sản xuất đang tăng lên rất mạnh.

➢ Rủi ro từ xung đột Nga – Ukraine.

➢ Sự chậm lại của kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế kinh tế đối tác quan trọng của Việt Nam

➢ Sự lệch pha trong chính sách kích thích kinh tế của Việt Nam so với xu hướng chung toàn cầu

➢ Các rủi ro liên quan đến sự kém hiệu quả trong thực thi các chính sách kích thích kinh tế

Rủi ro, trở ngại chính đối với quá tình phục hồi tăng trưởng kinh tế 



Chương trình phục hồi Kinh tế

Ngày 30/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 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.

Tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Mở cửa nền kinh tế gắn với nâng cao năng lực y tế, phòng, chống
dịch bệnh

Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, khôi phục thị
trường lao động

Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chương trình
thực hiện 5 
nhiệm vụ

Hình 4.1: Cơ cấu, thành phần của gói hỗ trợ, kích
thích kinh tế gần 350 ngàn tỷ đồng

Nguồn: Báo Đồng Nai

Khởi động chương trình phục hồi kinh tế 2022 – 2023 



Chương trình phục hồi Kinh tế

➢ Chính sách tài khóa được thiết kế sẽ giữ vai trò chủ đạo trong chương trình phục hồi kinh tế

➢ Gói đầu tư công được kì vọng rất lớn có thể mang lại hiệu ứng tốt (trực tiếp và gián tiếp).

➢ Chính sách giảm thuế VAT là chính sách rất phù hợp lúc này, với ba tác động tích cực của chính sách là: (1) giúp giảm áp
lực lạm phát thông qua giữ ổn định mặt bằng giá; (2) Kích thích cầu tiêu dùng; (3) Kích thích SXKD của doanh nghiệp.

➢ Chính sách hỗ trợ lãi suất 2%: Cộng đồng doanh nghiệp cũng đánh giá cao chính sách hỗ trợ 2% lãi suất cho vay đối với
các khoản vay thương mại của các ngân hàng.

➢ Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động: đã bắt đầu triển khai thực hiện, vừa thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh
xã hội, vừa hỗ trợ khôi phục thị trường lao động

➢ Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phuc hồi tăng trưởng kinh tế bền vững: là
điểm đặc biệt được kỳ vọng trong Chương trình, nhất là cấu phần cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính đang
có xu hướng bị xao nhãng trong năm 2021

Đánh giá sơ bộ 



Chương trình phục hồi Kinh tế

➢ Cần sớm được đánh giá chính thức của Chính phủ đối phó với nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài,

➢ Nghiên cứu kịch bản tiếp tục giảm thuế TTĐB với giá xăng dầu khi giá thế giới biến động lớn, cũng như hoãn/giãn việc tăng các sắc thuế/phí
nhằm bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng khác.

➢ Cần kiểm soát tốt nguồn cung, chuỗi cung ứng vật tư, nhiên liệu sản xuất kể cả hàng hóa tiêu dùng vừa giảm áp lực lạm phát, vừa giúp giảm
rủi ro KD.

➢ 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.

➢ Cần 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).

➢ 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, 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.

➢ 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.

Khuyến nghị chính sách 



Cảm ơn



Các ngành dẫn đường cho kinh tế Việt Nam 2022

• Nhóm ngành được kích thích bởi
đầu tư công

- Đóng vai trò trọng tâm, đồng thời là
“vốn mồi” kích thích đầu tư tư nhân
phát triển.

- Đầu tư công được dự kiến sẽ tập
trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi
mới sáng tạo phát triển kỹ thuật số.

- Nhu cầu về vật liệu xây dựng cơ bản,
nhóm ngành vật liệu xây dựng sẽ có xu
hướng phát triển trong năm 2022 .



Các ngành dẫn đường cho kinh tế Việt Nam 2022

• Nhóm ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn:

- Cùng với sự phục hồi nhu cầu thế giới, đặc
biệt là do sự giảm cung từ Trung Quốc, kích

thích xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam 
trong các ngành như điện tử, dệt may, thủy

sản, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su, sắt thép…



Các ngành dẫn đường cho kinh tế Việt Nam 2022

• Nhóm ngành được kích thích do
phục hồi nhu cầu tiêu thụ trong
nước:

Doanh nghiệp ngành thực phẩm &
đồ uống, bán lẻ và hàng không sẽ là
nhóm hưởng lợi chính do sự phục
hồi nhu cầu tiêu thụ trong nước,
sau thời gian giãn cách và chính
sách hạn chế đi lại để kiểm soát
dịch bệnh.



Các ngành dẫn đường cho kinh tế Việt Nam 2022

• Nhóm ngành thương mại điện tử và
logistics:

- Những thay đổi trong thói quen tiêu
dùng, mua sắm trực tuyến của người dân
trong bối cảnh đại dịch cũng thay đổi mạnh
mẽ, là lực đẩy khiến thương mại điện tử
tiếp tục bùng nổ trong năm 2022.
- Kỳ vọng tăng trưởng thương mại quốc tế
của Việt Nam do tác động tích cực của các
FTA đã ký kết, cùng với sản xuất phục hồi,
nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước
tăng theo, kéo theo các ngành phụ trợ như
logistics cũng hưởng lợi.



Các ngành dẫn đường cho kinh tế Việt Nam 2022

• Nhóm ngành công nghệ thông tin:

- Nhóm ngành công nghệ thông
tin kỳ vọng sẽ hồi phục với mảng
phần mềm doanh nghiệp, thiết bị và
dịch vụ.

- Tiềm năng lớn của kênh ngân hàng
số mở ra xu hướng đầu tư công nghệ
và chuyển đổi số trong khối ngân
hàng, đang tăng cả về tốc độ lẫn quy
mô.



Nga ukraina

• + KNXNK giữa Việt Nam và Nga trong năm 2021 đạt 7,14 tỷ USD tăng 25,9% so với năm 2020 và đứng
thứ 21 trong số các đối tác thương mại chính của Liên Bang Nga. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của
Nga trong khu vực ASEAN và là đối tác lớn thứ 5 trong các nền kinh tế APEC (sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn
Quốc và Nhật Bản).

• + KNXK hàng hóa của Nga sang Việt Nam đạt 2,24 tỷ USD tăng 38,3% (đứng thứ 39 trong số các đối tác
thương mại của Nga); kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt 4,89 tỷ USD, tăng 20,9% so với năm 2020 (đứng
thứ 12 trong các đối tác nhập khẩu chính của Nga). Việt Nam xuất siêu sang Nga 2,65 tỷ USD trong năm 2021.

• + XK từ Việt Nam sang Ukraine đạt 284,8 triệu USD (tăng 15,04%), NK từ Ukraine đạt 193,5 triệu USD
(tăng 58,81%), tổng kim ngạch đạt 478,33 triệu USD (tăng 29,48%).

• + Về đầu tư, cho đến nay, Ukraine có 27 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 30,1 triệu
USD (theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài tính đến tháng 9 năm 2020), đứng thứ 67 trên tổng số 138 nước và
vùng lãnh thổ đầu tư và Việt Nam

• Tổng KNXNK giữa Việt Nam và Ukraina hay Nga chỉ vào khoảng 7,6 tỷ USD, chiếm khoảng 1,2% trong
tổng KNXNK cả nước năm 2021


