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Những diễn biến mới và triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2022 

Bối cảnh Kinh tế thế giới 

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. Tình trạng khó 

kiểm soát của dịch bệnh tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế toàn cầu sẽ làm thay đổi trật tự, 

cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị, tổ chức hoạt động kinh tế và đời sống xã hội thế giới. 

Cùng với đó, căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang gây ra cú sốc lạm phát - đình trệ nghiêm 

trọng, đẩy giá cả tăng cao khi nguồn cung năng lượng bị đe dọa và siết chặt thu nhập của các hộ 

gia đình và doanh nghiệp khi các mặt hàng thiết yếu trở nên đắt đỏ hơn. 

Tình Kinh tế Thế giới cuối năm 2021 và đầu năm 2022 

Giá cả và lạm phát: Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình 

kinh tế thế giới cuối năm 2021 và đầu năm 2022, khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, 

nguồn cung bị thiếu hụt, khủng hoảng giá năng lượng và tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn 

cầu diễn ra trầm trọng ở nhiều nơi, đẩy 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, nhiều NHTW đã phải bắt đầu thắt chặt 

tiền tệ.  

Lãi suất thế giới tăng: Trước áp lực lạm phát, các NHTW đã đưa ra biện pháp tăng lãi suất. NHTW 

Anh (BoE) là nơi đầu tiên nâng lãi suất, từ 0,1% lên 0,25%. Tuy vậy, nếu so với mốc lãi suất 

quanh mức 5% giai đoạn 2007-2008, lãi suất hiện nay vẫn thấp hơn nhiều. Kịch bản tăng lãi suất 

được đưa ra sau cuộc họp chính sách tháng 3 của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Fed đã lên 

kế hoạch tăng thêm sáu lần nữa trong năm 2022 với lãi suất dự kiến đạt 1,9% vào cuối năm 2022 

Thị trường lao động phục hồi chậm: Thị trường lao động đang phục hồi nhưng 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 

Thương mại toàn cầu: Thương mại toàn cầu năm 2021 đã phục hồi, đã vượt mức trước đại dịch 

và đạt mức cao kỷ lục 28,5 nghìn tỷ USD tăng 23%; nhưng 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. 

Đầu tư quốc tế: Cổ phiếu đã khởi đầu năm ở mức kỷ lục, sau khi chỉ số S&P 500 tăng 27% vào 

năm ngoái. Sau ba tháng, các chỉ số chính đều giảm và Nasdaq giảm 10% so với mức kỷ lục vào 

tháng 11. FDI toàn cầu có thể tăng trưởng trong năm 2022, song khó có thể lặp lại tốc độ tăng 

trưởng phục hồi như của năm 2021. 

Các biện pháp của một số quốc gia 

 Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) đẩy nhanh việc nâng lãi suất và siết chặt tiền tệ. Tháng 

3/2022, FED đã tăng lãi suất liên bang thêm 0,25% lên phạm vi 0,25-0,5%.  

 Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục hiện 

nay, tuy nhiên, sẽ giảm dần tốc độ thu mua trái phiếu theo chương trình Khẩn cấp thu 
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mua trái phiếu giai đoạn đại dịch trong quý 1/2022 và sẽ ngừng mua tài sản ròng theo 

PEPP vào cuối tháng 3/2022  

 Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) 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%. 

 NHTW Trung Quốc (PBoC) đang nới lỏng chính sách kinh tế: PBoC đã hạ lãi suất cho 

vay chuẩn (LPR) và lãi suất cho vay trung hạn. Trung Quốc 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 còn 4,1% năm 2022, phản 

ánh sự bùng phát COVID-19 tiếp tục, nguồn cung bị gián đoạn kéo dài. Tăng trưởng kinh tế thế 

giới được dự báo là sẽ chậm hơn nữa vào năm 2023 chỉ là 3,2%, do nhu cầu năng lượng ngày 

càng cạn kiệt và các chính sách kinh tế vĩ mô hỗ trợ chưa được điều chỉnh phù hợp. Tăng trưởng 

ở các nền kinh tế tiên tiến được dự báo là giảm từ 5% năm 2021 xuống 3,8% vào năm 2022. Tuy 

nhiên, bất chấp sự tăng trưởng chậm lại, dự kiến tốc độ mở rộng quy mô sẽ đủ để tổng 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. Sự phục hồi bền vững được dự đoán cho đầu tư, dựa trên tổng cầu bền vững 

và các chính sách tiền tệ thuận lợi. 

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

năm 2021 xuống 4,6% vào năm 2022. Một số nền kinh tế nhỏ dựa vào du lịch sản lượng năm 

nay dự kiến sẽ vẫn thấp hơn so với năm 2019. Tăng trưởng ở Trung Quốc dự kiến sẽ giảm bớt 

xuống còn 5,1% trong năm nay và đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu giảm còn khoảng 0.8%, 

cho thấy tác động tình trạng kéo dài ảnh hưởng của đại dịch  

Về vấn đề lạm phát: Sức ép lạm phát dự báo sẽ vẫn tiếp tục tăng cao và kéo dài trong năm 2022 

nhiều áp lực lạm phát không xuất phát từ yếu tố tiền tệ như: (i) giá năng lượng và giá lương thực, 

thực phẩm tăng cao; (ii) tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu có thể kéo dài; (iii) các chính 

sách hỗ trợ như giảm thuế, phí,… hết hiệu lực dẫn đến giá cả tăng trở lại ; (iv) sự xuất hiện của 

các biến chủng virus làm gia tăng mất cân bằng cung - cầu và đẩy giá lên cao. IMF dự báo lạm 

phát ở các nền kinh tế phát triển là 3,9% năm 2022 và 5,9% ở các nước mới nổi và đang phát 

triển lên tới 9%, đồng thời khuyến nghị cần phải rất thận trọng, kiếm soát tốt kỳ vọng lạm phát và 

sẵn sàng thắt chặt chính sách để ổn định giá cả. Tuy nhiên sức ép này chưa bao gồm sự thay 

đổi khó lường của tình hình căng thẳng Nga- Ucraina. 

II. Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021, đầu năm 2022 và triển vọng 

phục hồi năm 2022 

Kinh tế Việt Nam năm 2021: một số thay đổi  

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn của kinh tế Việt Nam. Trong khi kinh tế phục hồi ở hầu hết 

các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam (Mỹ, EU, 

Trung Quốc…) thì Việt Nam ở trạng thái đóng cửa kéo dài, nhất là tại các trung tâm kinh tế lớn 
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của đất nước, kinh tế khó khăn nhất kể từ khi dịch COVID-19 diễn ra. Nguyên nhân là do (i) Việt 

Nam chưa có sự chuẩn bị tốt khi đối phó với làn sóng dịch thứ 4. Sự chậm trễ trong việc khởi 

động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, cùng với việc chưa có nhiều kinh nghiệm 

trong xử lý tình huống đại dịch trên quy mô lớn đã buộc chúng ta phải kéo dài thời gian giãn cách 

xã hội nghiêm ngặt, dẫn đến tổn thất nặng nề về kinh tế để đảm bảo cho sự an toàn của người 

dân. Và (ii), mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ kinh tế, nhưng quy mô và hiệu quả của 

các biện pháp hỗ trợ còn nhiều hạn chế.  

Những thay đổi về quan điểm, cách tiếp cận và việc áp dụng một số chính sách mới đã giúp nền 

kinh tế, cả khu vực công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Chiến dịch tiêm chủng vaccine 

“thần tốc” triến khai mạnh mẽ đã giúp Việt Nam nhanh chóng cải thiện tình hình. Chính sách 

phòng chống dịch COVID-19 chuyển hướng từ “Zero Covid” sang “thích ứng an toàn với COVID-

19”, đã tạo điều kiện mở cửa trở lại nền kinh tế, khơi thông dần các điểm nghẽn về vận tải, cung 

ứng hàng hóa, lưu thông giữa các tỉnh, thành phố và thu hút lao động trở lại các thành phố, các 

trung tâm công nghiệp; giúp không chỉ khu vực công nghiệp mà cả khu vực dịch vụ - vốn bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi dịch bệnh - đều có sự cải thiện.  

Quý I/2022: Nhiều tín hiệu tích cực 

Mặc dù số ca nhiễm mới tăng mạnh ở hầu hết các tỉnh/thành, nhưng với tỷ lệ bao phủ tiếp tục 

tăng cao cùng với các biện pháp linh hoạt để thích ứng an toàn với dịch bệnh, Việt Nam kiểm 

soát tương đối tốt tình hình. Quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế để không “lỡ nhịp” với đà 

phục hồi của kinh tế thế giới, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành Chương trình phục hồi kinh tế 

2022-2023. Một số chính sách đã được thực thi ngay trong Quý I/2022. Đặc biệt, đến thời điểm 

hiện tại, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tương đối tốt vấn đề lạm phát mặc dù có dấu hiệu và áp 

lực gia tăng chi phí sản xuất do lạm phát toàn cầu và giả cả nguyên, nhiên vật liệu  thế giới tăng 

mạnh. Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, mở cửa dần nền kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 

soát tốt vấn đề lạm phát,… đã giúp nền kinh tế đạt được một số kết quả tích cực trong Quý I/2022.  

(1) GDP quý I/2022 đạt mức tăng trưởng khá 5,03%, so với mức tăng 4,72% của quý I/2021 và 

3,68% của quý I/2020. (2) 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%. Một số ngành công nghiệp 

tăng trưởng rất tốt nhờ thị trường quốc tế phục hồi mạnh, nhu cầu hàng xuất khẩu tăng cao. (3) 

Chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2022 tăng mạnh 19,1% so với tháng trước 

và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. (4) Đáng chú ý, khu vực dịch vụ đã có cải thiện đáng kể 

cùng với việc thực thi một số chính sách mới. Nhiều hoạt động dịch vụ bắt đầu tăng nhanh trở lại. 

Xuất khẩu dịch vụ du lịch đã tăng 75% so với cùng kì năm trước. Khách du lịch quốc tế đến Việt 

Nam đạt gần 91 nghìn lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước. (5) Xuất nhập khẩu 

phục hồi mạnh hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng 

hóa tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12,9%, 

nhập khẩu tăng 15,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,81 tỷ USD. (6) FDI vào Việt 

Nam vẫn là điểm sáng trong khu vực bất chấp những rủi ro đang hiện hữu trên toàn cầu. Với 

nhiều cam kết mới và mở rộng đầu tư cho thấy niềm tin của giới đầu tư nước ngoài vào khả năng 

kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ, cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam. (7) Đầu tư công 

thực hiện vai trò kích thích kinh tế, bắt đầu gia tăng trong bối cảnh Chính phủ và các cơ quan 

quản lý nỗ lực thúc đẩy thực hiện nhiều dự án đầu tư công. Trong khi đó, đầu tư từ khu vực tư 
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nhân cũng có tín hiệu phục hồi tích cực, với mức tăng tăng 9,1% so với cùng kì năm trước. (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. (9) 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.  

Vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm: 

(1) 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. (2) 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 cho thấy xu hướng tăng giá 

sản xuất đối với khu vực công nghiệp là khá rõ. Giá nguyên vật liệu đầu vào từ bên ngoài gia 

tăng đang dần được phản ánh trong sản xuất sản phẩm công nghiệp CBCT. Chỉ số giá sản xuất 

sản phẩm công nghiệp CBCT tăng từ -0,3% trong quý IV/2020 lên 4,0% trong quý IV/2021, với 

độ trễ một quý so với xu hướng giá nguyên vật liệu đầu vào. Nhiên liệu nhập khẩu Quý IV/2021 

đắt hơn gần 55% so với trước đó một năm, sẽ cần có thời gian để giá sản xuất phản ánh đầy đủ 

tác động của tăng giá đầu vào. (3) 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. (4)  Sự gia tăng về giá của các loại tài sản (vàng, bất động sản…) dấy lên lo ngại 

dòng tiền trong nền kinh tế vẫn chưa thực sự đi vào sản xuất, có thể dẫn đến các bất ổn vĩ mô 

sau đó. 

Lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022:  

Trong thời gian còn lại của năm 2022, nhiều yếu tố sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình phục hồi và 

tăng trưởng kinh tế: (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. Tỷ lệ tiêm chủng cao cho phép chính phủ 

gỡ bỏ các biện pháp kiềm chế đại dịch nghiêm ngặt, gây gián đoạn. (2) Sự phục hồi của thị trường 

lao động là điều kiện quan trọng cho phục hồi sản xuất, đặc biệt là tại các trung tâm kinh tế, công 

nghiệp lớn nhất cả nước – nơi vốn bị tổn hại nặng nề và thiếu hụt lao động nghiêm trọng sau làn 

sóng dịch thứ 4 trong năm 2021. Thị trường lao động phục hồi và các biện pháp kích cầu khác 

sẽ thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp ở mức 9,5% vào năm 2022 theo dự báo, đóng góp 3,6 điểm 

phần trăm vào tăng trưởng GDP. (3) Cộng hưởng với tác động của Chương trình phục hồi kinh 

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

kinh tế thời gian tới. (4) Khu vực ngoại thương (xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài) vẫn 

được kì vọng tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022. Việt Nam sẽ tiếp tục 

hưởng lợi từ lĩnh vực xuất khẩu nhờ vào việc thực hiện các hiệp định thương mại quan trọng, 

dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn duy trì tăng trưởng cao và dòng chảy du lịch đang dần 

nối lại từ năm 2022. (5) Và cuối cùng là xu hướng phục hồi của cầu trong nước. 

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

Quá trình phục hồi của kinh tế Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với một số rủi ro, trở ngại chính: 

(1) Các rủi ro từ đại dịch, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới mặc dù những diễn biến gần đây cho 

thấy sự cải thiện trong kiểm soát dịch bệnh toàn cầu. Đặc biệt, chiến dịch "Zero Covid" có thể 
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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. (2) Áp lực lạm phát và chi phí sản xuất đang 

tăng lên rất mạnh. (3) Rủi ro từ xung đột Nga – Ukraine. Mặc dù các tác động trực tiếp không quá 

lớn do quan hệ thương mại và đầu tư song phương giữa hai quốc gia này với Việt Nam khá nhỏ, 

nhưng các tác động gián tiếp là tương đối lớn. (4) Sự chậm lại của kinh tế toàn cầu và các nền 

kinh tế kinh tế đối tác quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là Trung Quốc trong bối cảnh nước này 

vẫn tiếp tục chính sách “zero Covid” với các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt. (5) Sự lệch 

pha trong chính sách kích thích kinh tế của Việt Nam so với xu hướng chung toàn cầu có thể làm 

giảm hiệu quả tác động của các chính sách kích thích kinh tế mà Việt Nam đang kì vọng. (6) Các 

rủi ro liên quan đến sự kém hiệu quả trong thực thi các chính sách kích thích kinh tế. Sự thiếu 

nhất quán trong việc áp dụng các chính sách hoặc hoạt động điều hành kinh tế có thể gây nản 

lòng doanh nghiệp và mất niềm tin của các nhà đầu tư. (7) Hiện nay, vẫn có những lúng túng 

nhất định trong việc triển khai các gói kích thích phục hồi kinh tế.  

III. Chương trình Phục hồi Kinh tế  

Khởi động chương trình phục hồi kinh tế 2022-2023 

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. Chương trình hỗ trợ khôi phục nền kinh tế theo 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 đang được Chính phủ triển khai có tổng quy mô lên tới gần 350.000 

tỷ đồng, trong đó, quy mô của giải pháp tài khóa lên tới 291.000 tỷ đồng, chiếm 83% tổng giá trị 

của chương trình. 

Chương trình thực hiện 5 nhiệm vụ cũng là giải quyết 5 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là: (1) mở 

cửa nền kinh tế gắn với nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh; (2) bảo đảm an sinh xã 

hội và hỗ trợ việc làm, khôi phục thị trường lao động; (3) hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh; (4) tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; (5) cải cách 

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

Đánh giá sơ bộ 

Chính sách tài khóa được thiết kế giữ vai trò chủ đạo trong Chương trình phục hồi kinh tế, kết 

hợp hài hòa với chính sách tiền tệ, để tạo ra các nguồn lực tốt nhất hỗ trợ nền kinh tế vượt qua 

giai đoạn khó khăn, sớm hồi phục và phát triển. 

Gói đầu tư công là gói tài khóa khá quan trọng trong Chương trình, được kì vọng rất lớn có thể 

mang lại hiệu ứng tốt, kích thích tăng trưởng kinh tế một cách trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên, 

việc giải ngân vốn từ đầu tư công từ Chương trình vẫn chưa được triển khai do một số vấn đề 

về thủ tục phê duyệt dự án và bố trí nguồn lực. 

Chính sách giảm thuế VAT (từ 10% xuống 8%) dự kiến sẽ trực tiếp làm giảm thu NSNN khoảng 

49,4 nghìn tỉ đồng. Chính sách giảm thuế VAT là chính sách rất phù hợp lúc này, với ba tác động 

tích cực chính 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 doanh nghiệp gia tăng sản xuất kinh doanh.  
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Chính sách giảm thuế BVMT 2000 đồng/1lit xăng được đánh giá là một biện pháp phù hợp giúp 

giảm áp lực tăng giá đối với xăng dầu trong nước do tác động của việc tăng mạnh giá xăng dầu 

trên thị trường thế giới, qua đó giảm chi phí sản xuất, chi phí vận tải và giảm áp lực lên lạm phát.  

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. Nhiều doanh nghiệp trong 

các ngành nghề trọng tâm, ưu tiên kỳ vọng triển khai gói hỗ trợ này sẽ giúp tháo gỡ "rào cản" về 

vốn, lãi suất cao, chi phí, từ đó kinh doanh sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4/2022, 

chính sách vẫn chưa được triển khai thực tế do cần hoàn thiện khung khổ pháp lý để thực hiện. 

Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động: đã bắt đầu triển khai thực hiện. Chính sách có ý 

nghĩa lớn vừa thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, vừa hỗ trợ khôi phục thị trường lao 

động đã bị ảnh hưởng rất nặng nề bới dịch COVID-19 năm 2021. Tuy nhiên, quá trình triển khai 

đã phát sinh nhiều vấn đề về thủ tục nhận hỗ trợ. Nếu không được hỗ trợ bằng công nghệ thông 

tin thì việc triển khai có thể gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, đối tượng lao động phi chính thức, 

vốn là đối tượng dễ bị tổn thương, cũng sẽ khó tiếp cận gói hỗ trợ do một số quy định về điều 

kiện hỗ trợ. 

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. Cần 

nhấn mạnh, trong hơn 3 thập kỷ cải cách vừa qua cũng như trong các giai đoạn hậu khủng hoảng 

trước đây, chính những đổi mới về thể chế, cải cách về môi trường kinh doanh lại là những yếu 

tố tạo ra sự khác biệt thực sự trong nỗ lực phục hồi và phát triển bền vững. 

Tuy nhiên, cần khẳng định các gói hỗ trợ chống dịch có vai trò then chốt để đảm bảo cho các 

hoạt động kinh tế được khôi phục trở lại. Trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh, thích ứng an toàn, 

thì các chính sách kinh tế vĩ mô mới có thể phát huy giá trị hỗ trợ, kích thích tăng trưởng. 
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IV. 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 tiếp trong 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 kịch bản tiếp tục giảm thuế tiêu thụ 

đặc biệt đối phó trường hợp 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. 

Nhìn chung, áp lực lạm phát thời gian tới chủ yếu đến từ phía cung, lạm phát chi phí 

đẩy, do 2 yếu tố: (1) thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu tăng mạnh cùng với sự 

phục hồi của nền kinh tế và (2) đứt gãy chuỗi cung ứng khiến chi phí đầu vào tăng 

cao. Do đó, cần kiểm soát tốt nguồn cung, chuỗi cung ứng vật tư, nhiên liệu sản xuất 

kể cả hàng hóa tiêu dùng giữa các vùng, giữa các địa phương với nhau, không để 

đứt gãy, đặc biệt, không để đứt gãy chuỗi cung ứng của thế giới với Việt Nam. Đây 

là một trong những thách thức rất lớn với Việt Nam khi cước vận tải biển tăng đột 

biến từ năm 2021, giá container tăng cao, thậm chí không có hãng tàu biển để thuê, 

khiến doanh nghiệp khốn khổ. 

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 
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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 tới. 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 cạnh 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. 

 

 

 


