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Việt Nam 
 

Trong sáu tháng đầu năm 2016, ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ ở Việt Nam tăng 
trưởng nhanh chóng nhờ sự gia tăng mạnh luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 
khi đó tăng trưởng GDP lại chậm lại do sự giảm sút trong ngành nông nghiệp và khai 
khoáng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ cao hơn trong sáu tháng 
cuối năm 2016, ADO 2016 dự báo tăng trưởng kinh tế chung cho cả năm 2016 và 2017 
đều được điều chỉnh giảm so với dự báo trước đây. Tỉ lệ lạm phát có biến động như đã 
dự báo tuy nhiên sẽ vẫn được duy trì ở mức thấp. Cán cân thanh toán đã được cải 
thiện do cán cân vãng lai hiện cho thấy mức độ thặng dư trong suốt kỳ dự báo. 
 

Cập nhật đánh giá 
 
Sự sụt giảm trong nông nghiệp và khai khoáng, hai lĩnh vực chiếm khoảng hơn một phần tư 
GDP, khiến tăng trưởng kinh tế chỉ đạt mức khá là 5,5% trong sáu tháng đầu năm 2016 (Hình 
3.4.47). Nông nghiệp giảm 0,2% do tình trạng hạn hán nặng nề ở Đồng bằng sông Cửu Long 
và Tây Nguyên. Khai khoáng giảm 2,2% do giá khoáng sản toàn cầu thấp, dẫn tới giảm khai 
thác tại các mỏ và giếng dầu đã được khai thác từ lâu.  
 
Các lĩnh vực khác duy trì mức tăng trưởng nhanh trong nửa đầu năm nay. Lĩnh vực sản xuất 
tăng 10,1% do các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài mới mở đẩy mạnh sản xuất. Xây dựng 
tăng trưởng 8,8% do luồng vốn đầu tư mạnh vào bất động sản và tăng trưởng tín dụng. Công 
nghiệp nhìn chung ghi nhận mức tăng trưởng 7,1%. Tăng trưởng dịch vụ đạt 6,3%, với động 
lực là thương mại bán buôn và bán lẻ cùng dịch vụ viễn thông. Ngành du lịch khởi sắc trở lại 
với lượng khách đến tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.  
 
Về phía cầu, tiêu dùng cá nhân tăng 7,0% trong sáu tháng đầu năm, giảm so với cùng kỳ năm 
ngoái do tình trạng hạn hán ảnh hưởng tới thu nhập của người dân nông thôn. Tăng trưởng 
tiêu dùng của khu vực công được duy trì ở mức 7,2%. Đầu tư gia tăng, trong đó tích lũy tài sản 
tăng 10,0% nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng. Giải 
ngân vốn FDI tăng 15%, lên tới mức kỷ lục là 7,3 tỷ USD. Tuy nhiên, sự tăng trưởng ổn định 
trong cầu nội địa phần nào bị cân bằng bởi sự sụt giảm trong cầu ngoại ròng, chủ yếu do sự gia 
tăng nhập khẩu dịch vụ. 
 
Mặc dù lạm phát được duy trì ở mức thấp, trung bình 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tám 
tháng đầu năm, song đã nhanh chóng tăng lên 2,6% vào tháng Tám do tăng giá dịch vụ y tế 
của các bệnh viện công, chi phí trường học, cũng như giá lương thực tăng do hạn hán (Hình 
3.4.48). Giá bất động sản chỉ tăng nhẹ, bị hạn chế bởi nguồn cung các căn hộ đã hoàn thiện, 
khách sạn và không gian bán lẻ. Chi phí giao thông vận tải giảm bớt do giá dầu thấp. Mức lạm 
phát cơ bản, không kể lương thực, trung bình là 2,2% trong tám tháng đầu năm. 
 
Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – ngân hàng trung ương – đã duy trì chính 
sách ổn định lãi suất, vốn được áp dụng từ cuối năm 2014. Nguồn cung tiền lớn đã tăng 18,4% 
so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Sáu. Tín dụng tăng mạnh tới 17,6% trong tháng Sáu so 
với cùng kỳ năm ngoái, gần đạt tới mục tiêu của chính phủ cho năm 2016 là 18% – 20%  (Hình 
3.4.49). Với tốc độ này, tín dụng đã tăng nhanh hơn khoảng ba lần so với tỷ lệ tăng GDP danh 
nghĩa. Theo báo cáo, tăng trưởng vốn vay của các ngân hàng thương mại nhà nước cao hơn 
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đáng kể so với khối ngân hàng tư nhân. Hầu hết các khoản tín dụng mới là cho bất động sản và 
tiêu dùng cá nhân gồm cả vay thế chấp, làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng các khoản vay. 
 
Chính sách tài khóa được thắt chặt trong nửa đầu năm, dù ở mức ôn hòa. Chính phủ đã duy trì 
tỷ lệ tăng chi tiêu ngân sách ở mức 4,1%, thấp hơn con số 10% được ghi nhận trong nửa đầu 
năm 2015. Thu ngân sách tăng 6,9% lên mức tương đương 25,4% GDP, phần lớn là do mức 
thu cao từ thuế thu nhập cá nhân và cổ tức của các doanh nghiệp nhà nước. Kết quả là thâm 
hụt tài khóa, không tính các khoản ngoài ngân sách, được thu hẹp còn 3,0% GDP so với mức 
3,7% GDP trong sáu tháng đầu năm 2015.  
 
Cán cân thanh toán được cải thiện trong sáu tháng đầu năm. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tính 
theo đôla Mỹ đã tăng khoảng 5,7% trong cán cân thanh toán, giảm so với mức tăng trưởng 
9,2% cùng kỳ năm ngoái, song vẫn là một kết quả tốt so với rất nhiều nền kinh tế khác trong 
năm nay. Số liệu của hải quan cho thấy điện thoại di động và các sản phẩm điện tử vẫn là 
những mặt hàng chủ lực góp phần vào tăng trưởng xuất khẩu. Hiện tại, các sản phẩm này 
chiếm 29% tổng lượng xuất khẩu, so với tỷ lệ 11% vào năm 2011 (Hình 3.4.50). Bất chấp tình 
trạng hạn hán, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản và thủy sản vẫn không thay đổi nhiều 
so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí thấp hơn của các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt, cùng với nhu 
cầu giảm đối với các sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đã khiến giá trị nhập khẩu 
hàng hóa tính theo đôla Mỹ giảm khoảng 1,1%.  
 
Những diễn biến này giúp mang lại thặng dư thương mại hàng hóa lớn, ước tính vào khoảng 
8,2% GDP. Mức tăng mạnh trong nhập khẩu dịch vụ làm gia tăng thâm hụt thương mại dịch vụ. 
Cán cân vãng lai ghi nhận mức thặng dư ước tính khoảng 6,2% GDP (Hình 3.4.51) và tài khoản 
vốn cũng ghi nhận mức thặng dư đáng kể chủ yếu do dòng vốn FDI vào. Điều này khiến cán 
cân thanh toán tổng thể đạt mức thặng dư. Dự trữ ngoại hối tăng lên mức an toàn hơn, ước 
tính đạt 2,5 tháng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ so với mức 2 tháng vào đầu năm. 
 
Đồng Việt Nam được duy trì ổn định so với đồng đôla Mỹ cho tới thời điểm này trong năm, sau 
khi ngân hàng trung ương áp dụng cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và công bố tỷ giá tham 
chiếu hằng ngày (Hình 3.4.52). 
 
Được khuyến khích bởi việc nới lỏng những hạn chế đối với vốn đầu tư nước ngoài trong cổ 
phiếu nội địa, chỉ số giá cổ phiếu VN-Index đã tăng 16% trong tám tháng đầu năm, mức cao 
nhất kể từ năm 2008. 
 
Cải cách cơ cấu đang có tiến triển nhưng với tốc độ chậm. Chính phủ đã tư nhân hóa một phần 
58 doanh nghiệp nhà nước trong bảy tháng đầu năm 2016. Việc này chủ yếu bao gồm bán các 
cổ phần thiểu số - điều có thể làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả hoạt động tại các đơn vị 
này. Ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáp nhập giữa các ngân hàng tư nhân 
nhỏ và ngân hàng thương mại nhà nước. Chính phủ đã đặt mục tiêu củng cố các ngân hàng 
thương mại từ con số 34 hiện thời xuống còn 15 vào cuối năm tới - đây dường như là một mục 
tiêu quá tham vọng.  
 
Theo báo cáo của Ngân hàng trung ương, nợ xấu ngân hàng đã giảm còn 2,6% tổng giá trị các 
khoản vay vào giữa năm, chủ yếu là do chuyển các món nợ xấu sang Công ty Quản lý tài sản 
của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và theo đó đưa ra ngoài dữ liệu. Công ty này - 
được chính phủ thành lập năm 2013 để mua lại, tái cơ cấu và bán các khoản nợ xấu - bị cản 
trở bởi vốn cổ phần hạn chế và thiếu khung pháp lý rõ ràng cho việc giải quyết các khoản nợ 
xấu. Tính tới cuối tháng Tám, VAMC đã mua số nợ xấu ước tính 11,5 tỷ USD, nhưng mới chỉ 
bán hoặc thu hồi được 15% số nợ xấu này. 
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Triển vọng 
 
Tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng đạt kết quả cao hơn trong nửa cuối năm nhưng vẫn dưới 
mức dự báo của ADO 2016, do kết quả kém của nông nghiệp và khai khoáng ở trong nước và 
triển vọng u ám hơn của kinh tế toàn cầu với mức tăng trưởng thấp ngoài dự kiến của các nền 
kinh tế công nghiệp chủ chốt. Báo cáo Cập nhật này hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam 
xuống còn 6,0% trong năm nay và 6,3% trong năm 2017 (Hình 3.4.53).  
 
Dòng vốn FDI tăng mạnh được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong lĩnh vực sản xuất 
và xây dựng trong suốt thời gian còn lại của kỳ báo cáo. Vốn FDI cam kết trong tám tháng đầu 
năm 2016 đã tăng 7,7%, lên tới 14,4 tỷ USD (Hình 3.4.54). Phần lớn số vốn này hướng vào lĩnh 
vực sản xuất, mang lại bước tăng vọt trong sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm điện thoại di 
động, điện tử và các sản phẩm khác. Đóng góp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài trong tổng giá trị xuất khẩu tăng từ 54% vào năm 2011 lên tới 70% trong năm 2015. Sự 
gia tăng trong ngành sản xuất được củng cố bởi một loạt các hiệp định thương mại và đầu tư 
song phương và quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết trong hai năm vừa qua; những hiệp 
định này sẽ giúp các nhà xuất khẩu dần tiếp cận nhiều hơn các thị trường tiêu dùng lớn ở Châu 
Âu và Hàn Quốc.   
 
Chỉ số nhà quản trị mua hàng trong ngành sản xuất của tháng 8 cho thấy sự cải thiện về điều 
kiện kinh doanh đối với các nhà sản xuất trong tháng thứ chín liên tiếp (Hình 3.4.55).  
 
Đầu tư cho cơ sở hạ tầng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ được kỳ vọng trong 
ngành xây dựng ở những tháng tiếp theo. Chính phủ đã có kế hoạch đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư cơ bản cho các chương trình cơ sở hạ tầng quốc gia, với 70% mục tiêu của năm 2016 
sẽ được thực hiện trong nửa cuối năm. Đối với ngành khai khoáng, dự báo cho thấy sản xuất 
khoáng sản và dầu thô sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay. 
 
Lĩnh vực dịch vụ được dự báo duy trì đà tăng trưởng, nhờ gia tăng tiêu dùng cá nhân và du lịch 
nội địa. Chi tiêu dùng đang được thúc đẩy bởi tăng trưởng việc làm và sự phát triển của khu 
vực tư nhân. Số công ty đăng ký mới trong giai đoạn từ tháng Giêng tới tháng Tám đã tăng 
20% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ đặt mục tiêu tới năm 2020, số doanh nghiệp tư nhân 
sẽ tăng gấp đôi, lên tới ít nhất là 1 triệu doanh nghiệp. 
 
Nông nghiệp nhiều khả năng có được kết quả tốt hơn trong nửa sau của năm so với sáu tháng 
đầu năm, với giả định tình hình thời tiết được cải thiện trong tháng Bảy và tháng Tám vẫn tiếp 
diễn. Dù vậy, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở khắp các vùng sản xuất nông nghiệp then 
chốt cho thấy sản lượng của toàn ngành sẽ không thay đổi trong cả năm. GDP dự kiến tăng 
nhẹ trong năm 2017 nhờ sự phục hồi của ngành nông nghiệp và tăng trưởng trong lĩnh vực 
thủy sản và lâm nghiệp. 
 
Tình trạng lạm phát tăng nhanh dần được dự kiến tiếp diễn trong suốt kỳ dự báo. Trong năm 
nay, lạm phát quay trở lại do các mức phí cao hơn cho giáo dục và y tế công, cũng như giá 
lương thực cao do hạn hán. Tới cuối năm 2016, lạm phát có khả năng tăng 4% so với cùng kỳ 
năm ngoái, nhưng các áp lực giá cả khiêm tốn trong nửa đầu năm dẫn tới sự điều chỉnh giảm 
0,5 điểm phần trăm trong dự báo mức lạm phát bình quân cả năm, xuống còn 2,5%. 
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Năm tới, giá nhiên liệu toàn cầu cao hơn và tăng trưởng kinh tế trong nước được củng cố phần 
nào so với năm 2016 dự kiến sẽ khiến lạm phát tăng thêm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo 
của ADO 2016, lên mức trung bình 4,5% (Hình 3.4.56).  
 
Các chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Gia tăng tín dụng 
dường như đã tiến tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18%-20% trong năm nay của ngân hàng 
trung ương, và lạm phát tăng dần ở mức khiêm tốn cho thấy lãi suất của ngân hàng trung ương 
có thể được duy trì ở mức hiện thời trong một khoảng thời gian nữa. Những quan ngại về tác 
động của việc gia tăng tín dụng tới chất lượng khoản vay nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giải 
quyết thông qua các biện pháp giám sát an toàn vĩ mô theo trọng điểm, thay vì gia tăng lãi suất 
tổng thể.  
 
Nhất quán với các cách thức chi tiêu công hằng năm, chi ngân sách dự kiến gia tăng từ nay tới 
cuối năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm. Thách thức sẽ là duy trì 
thâm hụt ngân sách trong giới hạn chính thức là 5% GDP trong năm 2016 và 4% trong năm 
2017. Các kế hoạch đẩy mạnh chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của chính phủ dường như sẽ đòi hỏi 
kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chi thường xuyên, gồm chi hành chính và nhân sự cho khu vực 
công, để đáp ứng các mục tiêu về thâm hụt. Tỷ lệ chi hành chính trong tổng chi ngân sách đã 
tăng từ mức trung bình 8% trong giai đoạn 2007-2009 lên tới 11% trong giai đoạn 2013-2016.  
 
Nhiều khả năng sẽ cần củng cố tài khóa trong trung hạn, thông qua tăng thu ngân sách và cắt 
giảm các khoản chi không cần thiết, để bảo đảm tính bền vững của nợ công – được dự báo 
tăng lên tới mức kỷ lục là 63,5% GDP trong năm nay, bao gồm cả các khoản nợ do chính phủ 
bảo lãnh. 
 
Kết quả trong lĩnh vực thương mại được kỳ vọng vẫn rất khả quan. Các nhà máy mới tiếp tục 
gia tăng sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao và tiêu dùng để xuất khẩu. Sự phục hồi 
trong nông nghiệp và sự gia tăng kỳ vọng trong giá cả một số mặt hàng sẽ giúp thúc đẩy xuất 
khẩu trong năm tới. Dựa trên kết quả đáng ngạc nhiên trong nửa đầu năm nay, dự báo cán cân 
vãng lai được điều chỉnh với thặng dư tăng tương đương 3,0% GDP trong năm 2016 và 4% 
trong năm 2017 (Hình 3.4.57).  
 
Rủi ro đối với các dự báo này bao gồm sự giảm sút hơn nữa trong triển vọng của các nền kinh 
tế công nghiệp chủ chốt hoặc mức tăng trưởng thấp ngoài dự kiến của Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa, một đối tác thương mại ngày càng quan trọng của Việt Nam. Ở trong nước, thời tiết 
bất lợi hơn có thể tác động xấu tới nông nghiệp và làm tăng giá lương thực. Chậm trễ trong 
củng cố tài khóa khiến triển vọng về tính bền vững của nợ và ổn định kinh tế trở nên không 
mấy sáng sủa.  
 
Trong trung hạn, các rủi ro đến từ tiến độ cải cách cơ cấu chậm chạp, nhất là đối với các doanh 
nghiệp nhà nước. Các ngân hàng đối mặt với những thách thức trong việc đáp ứng các tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt hơn về mức độ an toàn vốn theo Hiệp ước Basel II. Một số ngân hàng trong 
nước có khả năng thu hút nguồn vốn từ các thể chế nước ngoài. Tuy nhiên, việc tăng vốn để 
đáp ứng các quy định mới có thể rất khó khăn đối với những ngân hàng thiếu các chuẩn mực 
kế toán hoặc có cơ cấu sở hữu không rõ ràng. Hơn nữa, điều cốt yếu là các cơ quan chức 
năng phải triển khai những biện pháp giám sát an toàn vĩ mô để hạn chế rủi ro trong hệ thống 
ngân hàng xuất phát từ việc tăng tín dụng cho bất động sản và vay thế chấp. 
 


