
Việc 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 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 từ thế giới tăng mạnh.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình
quân năm 2021 của Việt Nam chỉ
tăng 1,84% so với năm trước. 
 Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI
tăng 2,44% so với cùng kỳ năm
trước; lạm phát cơ bản tăng
1,25%. Đây vẫn là điểm nhấn
tích cực nhất trong nửa đầu năm
và là điểm tựa cho sự phục hồi
kinh tế nói chung và của doanh
nghiệp nói riêng. 
Tính đến hết tháng 06 năm
2022 thì khu vực sản xuất (PMI
của Việt Nam tăng lên 54 điểm
trong tháng 6, sức khỏe ngành
sản xuất cải thiện mạnh mẽ. 

Kinh tế đối ngoại (tổng kim
ngạch XNK 6 tháng 2022 đạt
371,14 tỷ USD tăng 16,4%) vẫn
cho thấy sự phục hồi ấn tượng.
Đây cũng là 2 bệ đỡ chính giúp
Doanh nghiệp phục hồi trở lại
vào cuối năm 2021.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp
trong 6 tháng đầu năm 2022 ghi
nhận nhiều tín hiệu khởi sắc.
Tính chung 6 tháng đầu năm
2022, cả nước có 76,2 nghìn
doanh nghiệp đăng ký thành lập
mới với tổng số vốn đăng ký là
882,1 nghìn tỷ đồng và tổng số
lao động đăng ký 514,8 nghìn lao
động, tăng 13,6% về số doanh
nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng
ký và tăng 6,3% về số lao động
so với cùng kỳ năm trước. Từ đó
duy trì tương đối ổn định sự
phục hồi của thị trường lao
động.
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Với điều kiện thu NSNN đạt khá
cao trong 5 tháng đầu năm (57,1%
dự toán) kỳ vọng vào việc đẩy
nhanh các gói kích thích và phục
hồi kinh tế sẽ diễn ra trong 6 tháng
cuối năm, sẽ góp phần hỗ trợ cho
hoạt động khôi phục sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp (nhất là
các gói hỗ trợ thuế/phí đã triển
khai và gói hỗ trợ 2% lãi suất sẽ
được triển khai). Bên cạnh đó
quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các
gói đầu tư công vào cơ sở hạ tầng
cũng có thể kích hoạt một số lĩnh
vực kinh doanh.
Nếu các doanh nghiệp tận dụng tốt
được các hiệp định thương mại tự
do và những khung khổ hội
nhập/liên kết kinh tế thế giới hiện
có để tăng cường mở rộng các thị
trường mới và thâm nhập sâu hơn
vào các chuỗi giá trị, thì nửa cuối
năm vẫn kỳ vọng vào sự khởi sắc
của khu vực kinh tế đối ngoại, đặc
biệt là ở những mặt hàng Việt Nam
có thế mạnh và giá trị gia tăng như
nông nghiệp, thuỷ sản, đồ gỗ.
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Điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời
điểm cuối năm 2022.

Với sự ổn định về kinh tế vĩ mô,
cùng với đà mở cửa hoàn toàn
nền kinh tế, du lịch khởi sắc thì
cầu tiêu dùng trong nước từ nay
đến cuối năm có thể là một cú
hích thuận lợi cho các doanh
nghiệp, nhất là trong lĩnh vực
tiêu dùng, ăn uống, du lịch, giải
trí… (đều có xu hướng tăng khá
cao từ tháng 3 trở lại đây).
Ngành công nghiệp chế biến,
chế tạo vẫn là động lực tăng
trưởng cho nền kinh tế. Chỉ số
sản xuất công nghiệp (IIP) tháng
6/2022 tăng 11,5%, trong khi
tháng 4 và tháng 5 cũng tăng
lần lượt 10,7% và 9,5%, kéo IPP
cả quý 2 tăng 9,87% so với cùng
kỳ năm trước. Riêng dịch vụ bán
lẻ lại có xu hướng đi xuống, có
thể do tác động chi phí xăng
dầu khiến một số hàng hoá cơ
bản kèm chi phí vận chuyển
tăng cao ảnh hưởng đến nhu
cầu mua sắm hàng ngày của
người dân. 

Những khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp trong
nửa cuối năm



năm gần đây – có thể là dấu hiệu
tiêu cực cho tình hình tăng trưởng
sản xuất cuối năm. Việc đứt gãy
chuỗi cung ứng lẫn chiến lược Zero
Covid của Trung Quốc đã khiến
Việt Nam gặp khó trong một số
lĩnh vực sản xuất – kinh doanh vốn
dựa nhiều vào nguyên vật liệu
nhập khẩu, điển hình như việc
thiếu Chip đã ảnh hưởng không
nhỏ đến lĩnh vực lắp ráp ô tô xe
máy (cả phục vụ xuất khẩu và tiêu
dùng trong nước) khiến có biến
động tiêu cực đến thị trường (điển
hình là xe máy Honda). 
Nhằm đối phó lạm phát tăng cao
và bất ổn kinh tế, hầu hết các quốc
gia đã và đang áp dụng các chính
sách thắt chặt tiền tệ, điều này gây
ảnh hưởng đến tỷ giá trong nước
từ đó cũng ảnh hưởng đến các kế
hoạch kinh doanh của các doanh
nghiệp. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ
gặp khó khăn trong việc duy trì thu
hút vốnFDI. Cũng như các dòng
vốn ngắn hạn, trong khi đó các
doanh nghiệp có sản xuất và kinh
doanh thực cũng đang gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm các
nguồn tín dụng trong nước  khả
năng tăng lãi suất huy động lẫn
cho vay là hiện hữu đến cuối năm
nay do tình hình áp lực lạm phát
và các chính sách kìm chế lạm phát
của Ngân hàng Nhà nước sẽ áp
dụng.
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Khó khăn lớn nhất vẫn là áp lực
lạm phát và bất ổn toàn cầu (từ
xung đột chính trị chuyển hoá
thành khủng hoảng kinh tế -
năng lượng, lương thực, chuỗi
cung ứng sản xuất) gây những
rủi ro và diễn biến môi trường
kinh doanh khó lường trước ở
hầu hết các thị trường chính trên
thế giới cũng như ngay tại Việt
Nam.
Sự suy giảm tăng trưởng (thậm
chí một số quan ngại rơi vào suy
thoái) đã khiến hầu hết các nền
kinh tế lớn, đối tác thương mại
của Việt Nam đều suy giảm năng
lực sản xuất (chỉ số sản xuất) lẫn
thắt chặt tiêu dùng (chỉ số tiêu
dùng), các hãng lớn toàn cầu
cũng đang gặp khó và phải điều
chỉnh cắt giảm kế hoạch SX/KD
điển hình như Samsung, điều
này sẽ gây bất lợi lớn cho khả
năng duy trì đà tăng của sản
xuất công nghiệp phục vụ xuất
khẩu (nhất là của khối FDI) trong
nửa cuối năm.
Thực tế chỉ số MPI nửa đầu
tháng 06 theo TCTK đã cho thấy
có sự suy giảm so với tháng 5,
nhưng quan trọng hơn là mặc dù
kim ngạch nhập khẩu vẫn tăng
cao, khối lượng nhập khẩu hàng
hoá qua các cảng biển của Việt
Nam trong nửa đầu năm lại có
sự suy giảm đáng kể so với nhiều



Trong bối cảnh có nhiều khó khăn,
phức tạp và rủi ro môi trường kinh
doanh, các doanh nghiệp cũng cần
củng cố lại văn hoá và nền tảng
quản trị kinh doanh, thực hành
liêm chính, quan tâm các chính
sách nhằm hỗ trợ lao động và phát
triển nhân lực từ đó chuyển đổi
mô hình kinh doanh theo hướng
phù hợp chuẩn mực/thông lệ quốc
tế và các hiệp định thương mại –
đầu tư thế hệ mới, gắn với các mô
hình chuyển đổi số, qua đó tham
gia sâu hơn và đạt giá trị gia tăng
cao hơn của các Doanh
nghiệp/ngành/sản phẩm trong các
chuỗi giá trị/sx quốc tế và chiếm
lĩnh lòng tin của người tiêu dùng
trong nước. Đây vừa là sách lược
ứng phó những khó khăn/thách
thức trước mắt, vừa là chiến lược
lâu dài nâng cao năng lực cạnh
tranh của Doanh
nghiệp/ngành/lĩnh vực kinh doanh
của Việt Nam hướng tới một nền
kinh tế tự chủ hơn và hội nhập sâu
rộng hơn.
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Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

 
Trong bối cảnh nhiều yếu tố xấu
– tốt đan xen, rủi ro và bất ổn vĩ
mô toàn cầu tăng cao, các doanh
nghiệp, ngành hàng cần chủ
động nắm bắt tốt hơn các tín
hiệu của nền kinh tế trong và
ngoài nước để có những dự báo
về thị trường (cả trong và ngoài
nước) và điều chỉnh kế hoạch sản
xuất, kinh doanh linh hoạt và
phòng ngừa các rủi ro kinh
doanh tốt hơn.
Các doanh nghiệp/hiệp hội và
ngành hàng cũng cần chủ động
trong việc phối hợp với các cơ
quan nghiên cứu/tư vấn và
chuyên gia kinh tế để có những
đánh giá về các phản ứng chính
sách (trong và ngoài nước) liên
quan đến một loạt các vấn đề
kinh tế vĩ mô hoặc theo
ngành/lĩnh vực để từ đó có hiểu
biết hơn các kênh hỗ trợ chính
sách của chính phủ, nhất là tình
hình triển khai các gói phục hồi
kinh tế thời gian tới (mặc dù bao
giờ cũng có độ trễ) để từ đó tận
dụng tốt hơn các hỗ trợ này
nhằm ổn định hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.


