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Bản dịch không chính thức 

Việt Nam  

Hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ và nhu cầu nội địa cao là yếu tố làm cho tăng 
trưởng GDP năm 2018 đạt mức cao nhất trong hơn một thập niên vừa qua. 
Lạm phát ổn định, thặng dư tài khoản vãng lai gia tăng. Mặc dù vậy, trong 
năm nay và năm sau môi trường bên ngoài kém thuận lợi hơn sẽ làm giảm 
tốc độ tăng trưởng và thu hẹp thặng dư tài khoản vãng lai, và lạm phát dù vẫn 
ổn định trong năm 2019 nhưng sẽ gia tăng trong năm 2020. Các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa cần nâng cao năng lực của mình để hội nhập tốt hơn vào 
chuỗi giá trị toàn cầu.  

Tình hình kinh tế  

Nền kinh tế tiếp tục có một năm tăng trưởng mạnh mẽ, tăng từ 6,8% năm 2017 lên 
7,1% trong năm 2018, đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 11 năm qua. Xuất 
khẩu hàng hoá và dịch vụ tăng trưởng vững chắc, nhu cầu nội địa tiếp tục duy trì 
mạnh mẽ làm nền tảng cho tăng trưởng. Tiêu dùng cá nhân – cấu phần lớn nhất của 
GDP – đóng góp phần lớn mức tăng trưởng GDP năm vừa qua.  

Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ đã giảm từ 16,7% trong năm 
2017 xuống 14,3% trong năm 2018, song kim ngạch xuất khẩu ròng đã tăng 9,2%. 
Nhu cầu bên ngoài cao là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương 
mại của Việt Nam. Xuất khẩu hàng hoá tăng 13,8%, trong đó xuất khẩu điện thoại và 
phụ kiện - chiếm đến một phần năm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá – tăng 
11,0%. 

Nhu cầu nội địa tăng trưởng vững, mặc dù có sự giảm nhẹ từ  7,3% trong năm 2017 
xuống 7,2% trong năm ngoái. Thu nhập gia tăng và lạm phát ổn định là nền tảng để 
tiêu dùng cá nhân gia tăng mạnh mẽ. Mức tăng trưởng tổng đầu tư đã giảm từ 9,8% 
trong năm 2017 xuống 8,2%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 9,1% trong năm 
2018, và đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước tăng 12,5%. 

Tính theo ngành, tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng đã tăng tốc, 
trong khi tăng trưởng dịch vụ giảm nhẹ. Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp cải 
thiện từ mức tăng 2,9% trong năm 2017 lên 3,8% năm 2018. Thủy sản là ngành đạt 
kết quả tốt nhất, tăng trưởng ở mức 6,5%. Nhìn chung, ngành nông nghiệp có nhiều 
thuận lợi hơn nhờ các sáng kiến nâng cao công nghệ canh tác gần đây của chính 
phủ. 

Nhờ các đơn hàng xuất khẩu và nhu cầu nội địa đều cải thiện, tăng trưởng sản xuất 
công nghiệp đã tăng tốc từ 7,8% trong năm 2017 lên 8,8% trong năm ngoái, và 
ngành xây dựng tăng từ 8,7% năm 2017 lên 9,2% trong năm 2018. Công nghiệp và 
xây dựng đóng góp gần một nửa tăng trưởng GDP năm ngoái, sản lượng khai 
khoáng được cải thiện và ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đà tăng 
trưởng nhờ sự gia tăng trong các ngành xuất khẩu: sản phẩm viễn thông, điện tử và 
dệt may. Tăng trưởng trong khu vực dịch vụ giảm từ 7,4% trong năm 2017 xuống 
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7,0% trong năm 2018, trong đó thương mại bán buôn và bán lẻ là phân khúc tăng 
trưởng mạnh nhất: 8,5%. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng 20%.  

Đáng khích lệ là tăng trưởng không làm gia tăng áp lực lạm phát. Lạm phát bình 
quân giữ ở mức 3,5% trong năm 2018 cũng giống như 2017, vẫn dưới mục tiêu 
4,0%. Lạm phát cơ bản bình quân 1,5%, chỉ thay đổi một chút so với năm trước. 
Mặc dù phí dịch vụ y tế, giáo dục và giao thông vận tải đều tăng góp phần tăng áp 
lực lạm phát trong mười tháng đầu năm, song áp lực này đã giảm nhờ giá dầu trên 
thị trường thế giới giảm, và chính phủ đã lùi kế hoạch tăng giá điện và thắt chặt hơn 
chính sách tiền tệ.   

Vị thế kinh tế đối ngoại cũng được củng cố. Tài khoản vãng lai tiếp tục thặng dư, 
tăng từ mức tương đương 2,9% GDP trong năm 2017 lên khoảng 3,0%, nhờ thặng 
dư cán cân thương mại khoảng 7 tỉ USD và doanh thu dịch vụ ổn định. Luồng vốn 
FDI và đầu tư gián tiếp đáng kể đã nâng mức thặng dư tài khoản vốn ước tính lên 
tương đương 6,0% GDP. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy vốn đầu tư nước 
ngoài đăng ký đạt 35,5 tỉ USD trong năm 2018, trong đó bao gồm khoảng 25,5 tỉ 
USD là các cam kết FDI mới. Vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 
ước đạt 10 tỉ USD, phản ánh niềm tin tích cực của các nhà đầu tư ngoại.  

Thặng dư tài khoản vãng lai và tài khoản vốn góp phần tăng thặng dư cán cân thanh 
toán tổng thể ước đạt 5% GDP. Cán cân đối ngoại được tăng cường đã góp phần 
cải thiện dự trữ ngoại hối, từ mức thấp 2,7 tháng nhập khẩu vào cuối năm 2017 lên 
mức 3,0 tháng vào cuối năm 2018.   

Tốc độ tăng chi ngân sách đã giảm mạnh từ 17,1% năm 2017 xuống khoảng 10,5% 
trong năm ngoái. Tăng chi thường xuyên cũng giảm từ 11,6% trong năm 2017 
xuống 8,7%, nhờ kiểm soát được chi không cần thiết (discretionary spending). Tăng 
thu ngân sách giảm từ 11,9% trong năm 2017 xuống 9,6% trong năm 2018. Bội chi 
ngân sách tăng nhẹ, từ tương đương 3,5% GDP trong năm 2017 lên khoảng 3,7% 
trong 2018. Tăng trưởng kinh tế mạnh đã giúp cho chính phủ kiểm soát được nợ 
công ở mức tương đương 61,4% GDP vào cuối năm 2018, so với mức cao điểm 
63,7% vào năm 2016, và thấp hơn ở mức an toàn so với trần nợ công 65,0%.  

Áp lực lạm phát đến cuối năm đã giảm nhẹ, nhưng dưới áp lực trong 10 tháng đầu 
năm 2018, tăng trưởng tín dụng và cung tiền (M2) đã được kiểm soát chặt chẽ hơn 
thông qua thắt chặt hạn mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại 
cũng như các quy định cho vay trong các lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản và 
chứng khoán.  

Tốc độ tăng trưởng tín dụng ước tính được duy trì ở mức 14,0% và cung tiền là 
12,0%, là các mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2015. Mặc dù thị trường tài 
chính quốc tế bất ổn, song đồng Việt Nam vẫn ổn định so với đô-la Mỹ, và chỉ mất 
giá 1,8% trong cả năm.  

Triển vọng Kinh tế  

Với dự báo tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng 
của Việt Nam cũng được dự báo sẽ giảm nhẹ, nhưng vẫn được duy trì ở mức khá 
cao là 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020. Tăng trưởng sẽ tiếp tục được 
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thể hiện một cách toàn diệnở các lĩnh vực dựa trên những nền tảng vững như công 
nghiệp chế biến chế tạo định hướng xuất khẩu, luồng vốn FDI và nhu cầu nội địa 
cao.   

Tiếp tục cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh sẽ là nhân tố khuyến khích đầu 
tư tư nhân, cũng như những nỗ lực tăng cường quan hệ với các đối tác trên toàn 
cầu thông qua nhiều hiệp định thương mại. Việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên 
Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ năm 2018 và dự kiến hiệp định thương mại 
tự do với Liên minh châu Âu sắp diễn ra cũng là các nhân tố kích thích đầu tư trong 
thời gian tới, khi các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm các cơ hội mở rộng kinh 
doanh mà Việt Nam mang lại.  

Các hiệp định thương mại này thể hiện rằng Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết 
mở cửa nền kinh tế. Chính phủ đề ra mục tiêu thành lập thêm 140.000 doanh nghiệp 
trong năm 2019, là tín hiệu tốt đối với cả hoạt động xuất khẩu, dòng vốn FDI và đầu 
tư tư nhân nói chung. Triển vọng tiêu dùng cá nhân vẫn tiếp tục mạnh mẽ nhờ các 
hộ gia đình cải thiện thu nhập và tình hình lạm phát ổn định. Hoạt động đầu tư sẽ 
được hỗ trợ từ việc gia tăng chi tiêu đầu tư công trong năm nay và năm tới nhằm 
hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. 

Xét theo ngành kinh tế, tăng trưởng trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo và 
xây dựng sẽ chậm lại song vẫn được duy trì ở mức khá mạnh, với luồng vốn FDI 
đáng kể sẽ đổ vào các ngành công nghiệp chế biến chế tạo định hướng xuất khẩu. 
Chỉ số quản trị mua hàng cho thấy xu hướng gia tăng đơn hàng trong lĩnh vực công 
nghiệp chế biến chế tác. Khu vực dịch vụ trong năm 2019 sẽ được hưởng lợi nhờ 
thương mại bán buôn và bán lẻ cũng như ngân hàng và tài chính tiếp tục tăng 
trưởng tốt. Số lượt khách du lịch đến Việt Nam dự báo sẽ tăng 16%/năm trong cả 
năm nay và năm sau, mặc dù có chậm lại so với mức tăng trong năm 2018, đây sẽ 
là nguồn hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế liên quan đến du lịch như khách sạn, nhà 
hàng và giao thông vận tải. Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng sẽ tăng trưởng sát 
với mục tiêu chính phủ đề ra là 3,0%/năm.  

Lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục ở mức bình quân 3,5% trong năm 2019, song sẽ 
tăng lên 3,8% trong năm 2020. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố sẽ không 
tăng lãi suất chính sách trong năm 2019 sẽ giúp giảm áp lực đối với đồng Việt Nam 
và tình hình lạm phát, tương tự như tác động của giá dầu thế giới giảm. Tuy nhiên, 
việc tăng giá dịch vụ giáo dục, y tế và giá điện có thể làm tăng áp lực lạm phát, 
giống như việc tăng lương tối thiểu.  

Thặng dự tài khoản vãng lai dự kiến sẽ thu hẹp xuống mức tương đương 2,5% GDP 
trong năm nay, và tiếp tục xuống 2,0% trong năm 2020 khi hoạt động xuất khẩu 
giảm sút do nhu cầu thế giới giảm, nhưng tốc độ giảm nhập khẩu sẽ chậm hơn vì 
đầu tư và tiêu dùng nội địa vẫn cao. Tình hình kiều hối cũng có thể bị ảnh hưởng bởi 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu đi. Nếu tình trạng căng thẳng thương mại giữa 
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) và Hoa Kỳ tiếp tục kéo dài, Việt Nam có 
thể có lợi khi hoạt động thương mại và sản xuất chuyển dịch từ CHNDTH sang các 
nước láng giềng trong khu vực, làm GDP tăng thêm đến 2,0% trong trung hạn đến 
dài hạn, vượt ra ngoài khuôn khổ dự báo.  



4 
 

Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện củng cố tài khoá, kể cả với mục tiêu hỗ trợ tăng 
trưởng. Mục tiêu của Chính phủ đề ra là giữ bội chi ngân sách ở mức tương đương 
3,6% GDP trong năm nay, và giảm xuống thấp hơn trong năm 2020. Để thúc đẩy 
đầu tư và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, dự toán ngân sách năm 2019 đề ra chi đầu 
tư tăng 7,4%, chi thường xuyên dự kiến tăng 7,2%. 

Với việc giảm tốc độ tăng trưởng GDP và kiểm soát chặt chẽ hơn tín dụng trong các 
lĩnh vực có rủi ro cao như bất động sản, tăng trưởng tín dụng trong năm 2019 sẽ 
được duy trì dưới mức 14,0% của năm ngoái. Tiến trình giải quyết nợ xấu của hệ 
thống ngân hàng tiếp tục diễn ra trong năm 2019 và 2020. Nợ xấu – bao gồm cả số 
nợ đang được quản lý bởi Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam và các khoản nợ có 
vấn đề khác vẫn chưa được phân loại thành nợ xấu – sẽ giảm xuống mức dưới 5% 
tổng dư nợ của ngân hàng trong năm 2019 và 3% trong năm 2020. Điều này sẽ giúp 
cho hệ thống ngân hàng trở nên ổn định và hiệu quả hơn, cũng như việc thực hiện 
các chuẩn mực Basel II và nới lỏng hạn chế đối với tỉ lệ sở hữu ngân hàng của nhà 
đầu tư ngoại.  

Yếu tố rủi ro bên ngoài đối với triển vọng kinh tế của Việt Nam là tốc độ tăng trưởng 
của các nền kinh tế lớn có thể giảm mạnh hơn, bao gồm Liên minh châu Âu, Mỹ, 
Nhật Bản và Trung Quốc –  các đối tác thương mại chính của Việt Nam. Rủi ro về 
phía trong nước có thể đến từ tiến độ chậm chạp của quá trình cải cách doanh 
nghiệp nhà nước. Kết quả cổ phần hoá DNNN trong năm 2018 kém hơn nhiều so 
với mục tiêu mà chính phủ đề ra là cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp. Việc thành 
lập Uỷ ban Quản lý Vốn nhà nước  trong năm 2018 được kỳ vọng sẽ đảm bảo sử 
dụng vốn nhà nước một cách hiệu quả hơn, giảm thiểu những mâu thuẫn phát sinh 
từ việc nhà nước đóng vai trò kép – vừa là chủ sở hữu vừa là cơ quan quản lý. 
Bằng cách tạo sân chơi bình đẳng cho khu vực tư nhân và giảm bớt sự méo mó thị 
trường, chính phủ hy vọng sẽ tạo ra sự khuyến khích lớn hơn cho doanh nghiệp tư 
nhân.  

Thách thức chính sách – đưa doanh nghiệp tư nhân hội 
nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu  

Từ khi bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1986, Việt Nam đã không ngừng hội nhập 
nhanh chóng vào nền kinh tế toàn cầu. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã 
đạt gấp đôi GDP, và luồng vốn FDI đổ vào Việt Nam trong năm 2018 đạt tương 
đương 8% GDP. Việt Nam đã ký kết 12 hiệp định thương mại tự do, đưa nền kinh tế 
hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu (CGTTC). Tuy nhiên, việc tham gia vào CGTTC 
chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp tư nhân 
trong nước chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Trong năm 2017, hơn 
nửa triệu DNNVV nội địa đóng góp khoảng gần một nửa GDP, nhưng rất ít doanh 
nghiệp tham gia vào CGTTC. 

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ không đồng đều của các DNNVV là rào cản chính 
ngăn doanh nghiệp hội nhập với CGTTC. Vấn đề này đặc biệt đáng quan tâm, trong 
bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng thắt chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm 
dịch, môi trường và sức khoẻ. DNNVV ít được tiếp cận với các công nghệ mới có 
thể giúp họ vượt qua được các rào cản này. Một Nghiên cứu về Doanh nghiệp của 
Ngân hàng Thế giới cho thấy DNNVV ở Việt Nam chủ yếu coi việc đổi mới sản 
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phẩm là một cách để giảm chi phí chứ không phải để nâng cao chất lượng. Bên 
cạnh đó, có rất ít DNNVV mua sắm hoặc đăng ký sử dụng các công nghệ mới được 
phát triển ở các nước khác.  

Trên thực tế, các DNNVV ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Năng lực mua sắm và ứng 
dụng công nghệ mới của họ bị hạn chế bởi khó tiếp cận vốn và thiếu lực lượng lao 
động có kỹ năng cần thiết. Doanh nghiệp thường khó tiếp cận nguồn vốn với chi phí 
hợp lý do các điều kiện thế chấp vay vốn ngặt nghèo và thủ tục phức tạp, và thị 
trường vốn còn nghèo nàn, mặc dù đã có một số cơ chế cung cấp tín dụng cho 
DNNVV như: Quỹ Phát triển DNNVV, ngân hàng thương mại, quỹ bảo lãnh tín dụng 
và Ngân hàng Phát triển Việt Nam .v.v. Về tình trạng thiếu lao động có tay nghề, một 
khảo sát mới đây của ManpowerGroup cho biết chỉ có 11% doanh nghiệp Việt Nam 
có thể cung cấp được các kỹ năng cần thiết để tham gia vào CGTTC. Trong khi đó, 
kỷ nguyên phát triển dựa trên “chi phí thấp, kỹ năng thấp” của Việt Nam đã qua, và 
Việt Nam phải trở thành một nền kinh tế dựa trên kỹ năng cao.  

Để giải quyết được những căn nguyên gốc rễ của vấn đề chất lượng sản phẩm 
không đồng đều, các chính sách cần khuyến khích và hỗ trợ việc ứng dụng công 
nghệ mới, và trên hết là đổi mới sáng tạo ở trong nước. Các DNNVV cần có vốn để 
thuê mua trang thiết bị và công nghệ mới cho sản xuất. Việc phát triển các kỹ năng 
cần thiết đòi hỏi phải có giải pháp toàn diện và đồng bộ với sự vào cuộc của chính 
phủ, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tư nhân để cung cấp các dịch vụ đào tạo 
chuyên môn, đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu. Nếu không cải thiện được khả năng 
tiếp cận vốn và kỹ năng, DNNVV sẽ tiếp tục tụt hậu trên con đường hội nhập vào 
CGTTC. 

 

 

 

 


