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 ❱DIỆU THIỆN

Doanh nghiệp gia nhập thị trường 
tăng trưởng tích cực
Nhận định về những yếu tố dẫn đến sự 

phục hồi khả quan của khu vực DN, TS. 
Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 
- cho rằng, việc kiểm soát tốt tình hình dịch 
bệnh Covid-19 và mở cửa hoàn toàn nền 
kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát tốt lạm phát… là những điểm nhấn 
tích cực nhất trong nửa đầu năm và là điểm 
tựa cho sự phục hồi của nền kinh tế và cộng 
đồng DN. Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 
5/2022, đối với khu vực sản xuất, chỉ số nhà 
quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam đã 
tăng lên 54,7 điểm trong tháng 5 so với mức 
51,7 điểm của tháng 4. Đồng thời, khu vực 
kinh tế đối ngoại, tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu trong 5 tháng đạt 305 tỷ USD, tăng 
15,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là sự 
phục hồi ấn tượng và cũng là 2 bệ đỡ chính 
giúp khu vực DN phục hồi.

Bước sang nửa cuối năm, theo TS. 
Nguyễn Quốc Việt, có một số điều kiện 
thuận lợi đối với hoạt động của cộng đồng 
DN, đó là cùng với việc nối lại chuỗi cung 
ứng trong sản xuất và du lịch khởi sắc, thì 
dự báo cầu tiêu dùng trong nước sẽ tăng 
cao và là một cú hích thuận lợi cho các 
DN, nhất là các DN hoạt động trong lĩnh 
vực tiêu dùng, ăn uống, du lịch, giải trí... 
Bên cạnh đó, trong điều kiện thu NSNN 

NHIỀU THÁCH THỨC “BỦA VÂY” 
DOANH NGHIỆP TRONG NỬA CUỐI NĂM

THEO ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC CHUYÊN GIA, CÁC DOANH NGHIỆP (DN) ĐÃ CÓ NHỮNG TÍN HIỆU PHỤC HỒI 
RÕ NÉT HƠN SAU MỘT THỜI GIAN MỞ CỬA HOÀN TOÀN NỀN KINH TẾ. TUY NHIÊN, VẪN CÒN KHÔNG ÍT 
KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DN TRONG NỬA CUỐI NĂM, ĐÒI HỎI DN CẦN CHỦ ĐỘNG NẮM 
BẮT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH LINH HOẠT ĐỂ 
THÍCH ỨNG VÀ PHÁT TRIỂN TỐT HƠN. 

đạt khá cao trong 5 tháng đầu năm (đạt 
57,1% dự toán) đem đến kỳ vọng việc triển 
khai các gói hỗ trợ kích thích, phục hồi 
kinh tế sẽ diễn ra nhanh hơn, qua đó sẽ 
góp phần hỗ trợ cho hoạt động khôi phục 
sản xuất, kinh doanh của DN. Mặt khác, 
quyết tâm của Chính phủ đẩy nhanh tiến 
độ gói hỗ trợ đầu tư công cho cơ sở hạ tầng 
cũng có thể kích hoạt một số lĩnh vực kinh 
doanh liên quan hoạt động khởi sắc hơn. 
Ngoài ra, nếu DN tận dụng tốt các hiệp 
định thương mại tự do mà Việt Nam đã 
tham gia để tăng cường mở rộng các thị 
trường mới và thâm nhập sâu hơn vào các 
chuỗi giá trị toàn cầu, dự báo khu vực kinh 
tế đối ngoại vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng tích 
cực, nhất là đối với những mặt hàng Việt 
Nam có thế mạnh và giá trị gia tăng cao 
như nông nghiệp, thủy sản, đồ gỗ.

Từ góc độ ngành hàng, ông Trương Đình 
Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) - 
chia sẻ, từ đầu năm đến nay, nhìn chung 

các DN ngành thủy sản đều đạt kết quả 
sản xuất, kinh doanh khá tích cực. Lũy 
kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy 
sản của cả nước đạt kim ngạch 4,7 tỷ USD, 
tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 
2022, VASEP dự báo, xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam sẽ chạm ngưỡng 10 tỷ USD, 
tăng 12% so với năm 2021. 

Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức
Mặc dù đánh giá nửa cuối năm 2022 

có nhiều điều kiện thuận lợi đối với cộng 
đồng DN, tuy nhiên, theo TS. Nguyễn 
Quốc Việt, DN cũng sẽ phải đối mặt với 
không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, 
khó khăn lớn nhất vẫn là áp lực lạm phát 
và bất ổn toàn cầu gia tăng, gây ra những 
rủi ro, diễn biến khó lường ở hầu hết các 
thị trường chính trên thế giới cũng như 
đối với thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, 
sự suy giảm tăng trưởng đã khiến hầu hết 
các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại của 
Việt Nam đều suy giảm năng lực sản xuất 
và thắt chặt tiêu dùng. Điều này sẽ gây bất 
lợi lớn đến khả năng duy trì đà tăng của 
khu vực DN sản xuất công nghiệp phục vụ 
xuất khẩu. 

Cùng với đó, việc đứt gãy chuỗi cung 
ứng và chiến lược “Zero Covid” của Trung 
Quốc đã khiến một số lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh vốn dựa nhiều vào nguyên vật 
liệu nhập khẩu gặp khó khăn. Ngoài ra, 
nhằm đối phó với lạm phát tăng cao, hầu 
hết các quốc gia trên thế giới đã, đang áp 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 
5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 98.600 
DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động, 
tăng 25,8%; số DN rút lui khỏi thị trường là 
71.800 DN, tăng 20% so với cùng kỳ năm 
2021. Bình quân 1 tháng cả nước có 19.700 
DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

dụng các chính sách thắt chặt tiền tệ, điều 
này gây ảnh hưởng đến tỷ giá trong nước, 
từ đó cũng ảnh hưởng đến kế hoạch kinh 
doanh của các DN... Đặc biệt, theo TS. Việt, 
chỉ số PMI trong nửa đầu tháng 6 đã cho 
thấy có sự suy giảm so với tháng 5. Đáng 
chú ý, mặc dù kim ngạch nhập khẩu vẫn 
tăng cao, song khối lượng nhập khẩu hàng 
hoá qua các cảng biển của Việt Nam lại có 
sự suy giảm đáng kể, đây có thể là dấu hiệu 
tiêu cực cho tình hình tăng trưởng sản 
xuất trong nửa cuối năm. Đồng thời, các 
DN cũng đang gặp nhiều khó khăn trong 
việc tiếp cận tín dụng, cũng như phải đối 
mặt với khả năng lãi suất cho vay sẽ tăng 
trong nửa cuối năm. 

Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty May 10 - chia sẻ, cuộc xung 
đột Nga - Ukraine khiến giá xăng dầu leo 
thang, kéo theo giá nguyên vật liệu đầu 
vào tăng cao. Đặc biệt, với khoảng 50% 
nguyên phụ liệu ngành dệt may nhập 
khẩu từ Trung Quốc, trong khi nước này 
áp dụng chiến lược “Zero Covid”, dẫn đến 
việc thiếu nguyên liệu trong ngắn hạn và 
chi phí tăng cao. Mặc dù vậy, giá bán sản 
phẩm sẽ khó tăng, hoặc nếu tăng thì cũng 
không thể theo được tốc độ tăng của chi 
phí nguyên vật liệu đầu vào, khiến biên độ 
lợi nhuận của DN ngày càng thu hẹp. 

Trong bối cảnh dự báo có nhiều yếu 
tố thuận lợi, khó khăn đan xen, cùng với 
rủi ro và bất ổn vĩ mô toàn cầu tăng cao 
trong nửa cuối năm, TS. Nguyễn Quốc 
Việt khuyến nghị các DN, ngành hàng cần 
chủ động nắm bắt tốt hơn các tín hiệu của 
nền kinh tế cả trong và ngoài nước để có 
những dự báo về thị trường nội địa và xuất 
khẩu, từ đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh linh hoạt và phòng ngừa các 
rủi ro kinh doanh tốt hơn./.

Chính sách thắt chặt tiền tệ của FED và 
ngân hàng trung ương một số nước phát 
triển chỉ dừng lại khi lạm phát đã được 
kiểm soát nên khi lãi suất cơ bản tiếp tục 
tăng, thậm chí tăng với những bước nhảy 
lớn tới 50 - 75 điểm cơ bản thì không chỉ 
nền kinh tế và thị trường tài chính của 
những quốc gia này chịu tác động tiêu cực 
mà cả nhiều nền kinh tế đang phát triển lẫn 
mới nổi cũng khó tránh được hệ quả tiêu 
cực. Một mặt, nhập khẩu lạm phát tạo ra 
sự lan truyền lạm phát cao sang các nước 
đang phát triển, nhất là các nước có độ mở 
lớn và phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất 
nhập khẩu. Mặt khác, lãi suất tăng có thể 
khiến cho dòng tiền và dòng vốn đầu tư 
chuyển hướng quay về các nền kinh tế phát 
triển đồng thời làm bản tệ của các nền kinh 
tế đang phát triển mất giá, do đó vừa khó 
khăn hơn trong thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài, cả FDI cũng như FII, vừa đe dọa làm 
sụt giảm khoản dự trữ ngoại tệ vốn đã eo 
hẹp của các nền kinh tế đang phát triển. 
Gánh nặng lớn nhất mà các nước đang 

phát triển phải chịu khi các nước phát triển 
thắt chặt chính sách tiền tệ chính là sự suy 
giảm khả năng chủ động trong điều hành 
chính sách tiền tệ do quy tắc tam giác bất 
khả thi. Theo đó, ngân hàng trung ương 
của nhiều nước đang phát triển bị thu hẹp 
đáng kể khả năng và cơ hội thực thi chính 
sách tiền tệ theo hướng vừa giảm lãi suất để 
hỗ trợ phục hồi kinh tế vừa duy trì ổn định 
tỷ giá hối đoái đồng thời vẫn thu hút được 
dòng vốn nước ngoài. 

BẤT KỲ SAI LẦM NÀO CỦA NGÂN HÀNG TRUNG 
ƯƠNG KHI XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ TRONG BỘ BA BẤT 
KHẢ THI ĐỀU CÓ THỂ DẪN ĐẾN HẬU QUẢ LÀ LẠM 
PHÁT DÂNG CAO, KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH - TIỀN 
TỆ, THẬM CHÍ LÂM VÀO SUY THOÁI KINH TẾ SÂU VÀ 
KÉO DÀI. 

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam nên quan tâm và cân nhắc các 
khuyến nghị chủ yếu sau:

Thứ nhất, Việt Nam chưa đến thời điểm 
thực thi thắt chặt chính sách tiền tệ đối phó 

với lạm phát do tính đến tháng 5/2022, 
CPI mới tăng 2,48% so với tháng 12/2021 
và tăng 2,86% so với cùng kỳ năm 2021. 
Bình quân 5 tháng đầu năm 2022, CPI 
tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước còn 
lạm phát cơ bản chỉ tăng 1,1%. Tuy nhiên, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần kiểm 
soát chặt chẽ tốc độ tăng tổng phương tiện 
thanh toán, đặc biệt trong bối cảnh tổng 
tín dụng cho nền kinh tế đã tăng mạnh sau 
nửa đầu năm 2022. Bên cạnh đó, kiểm soát 
tín dụng không chỉ ở tầm vĩ mô thông qua 
kiểm soát tốc độ tăng tổng tín dụng cho 
nền kinh tế mà còn ở tầm vi mô thông qua 
kiểm soát tốc độ tăng tín dụng của từng 
tổ chức tín dụng, cả chỉ số tăng tín dụng 
chung lẫn tăng tín dụng cho các lĩnh vực 
rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản 
và trái phiếu doanh nghiệp.

Thứ hai, dư địa giảm lãi suất cho vay 
đã không còn nên Ngân hàng Nhà nước 
cần hướng tới bộ công cụ điều hành chính 
sách tiền tệ nhằm cố gắng duy trì mặt bằng 
lãi suất tín dụng cho vay hiện hành đồng 

thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 
lãi suất 2% trị giá 40.000 tỷ VND để góp 
phần hạ nhiệt áp lực tăng lãi suất cũng như 
hướng dòng vốn tín dụng “giá rẻ” vào đúng 
địa chỉ có thể giúp phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Thứ ba, lựa chọn chính sách tỷ giá hối 
đoái linh hoạt nhằm hỗ trợ tăng trưởng 
xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu lạm phát 
đồng thời cải thiện khả năng thu hút 
dòng vốn nước ngoài. Mặc dù chỉ số giá 
USD tháng 5/2022 đã tăng 0,65% so với 
tháng trước song chỉ tăng 0,21% so với 
cùng kỳ năm 2021 và bình quân 5 tháng 
đầu năm 2022 vẫn giảm 0,49%. Số liệu 5 
tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 
2021 cho thấy, tuy thương mại vẫn phát 
triển tích cực với kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa tăng 16,3% và kim ngạch nhập 
khẩu hàng hóa tăng 14,9% song thu hút 
dòng vốn nước ngoài đáng lo ngại khi 
vốn FDI thực hiện tăng 7,8% nhưng 
tổng vốn FDI đăng ký (tính đến ngày 
20/5/2022) lại giảm tới 16,3%./. 
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