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Nền kinh tế của Mỹ có chiều hướng cải thiện trong năm 2015 là một điểm nhấn đang lưu ý trong 

kinh tế toàn cầu năm nay. 

Giá dầu giảm sâu, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, kinh tế Mỹ, trái lại, tăng trưởng 

tích cực là vài nét chính trong chân dung kinh tế toàn cầu năm 2015, theo ý kiến của một số 

nhà nghiên cứu, bình luận và phân tích kinh tế nói với BBC hôm 24/12. 

Hoàn tất đàm phán kỹ thuật gia nhập TPP, GDP tăng cao, lạm phát thấp, nhưng nợ công chạm trần, 

cạn kiệt ngân sách là một số khía cạnh phản ánh bức tranh kinh tế Việt Nam năm nay, vẫn theo các 

chuyên gia, trong đó, năm 2016 sẽ là một năm mà thách thức đi mạnh mẽ bên cạnh các cơ hội. 

Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm thứ Năm, PGS. TS Phạm Thế Anh, trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, 

Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân của Việt Nam, đánh giá tổng quan về kinh tế thế giới. 

Ông nói: "Kinh tế thế giới trong năm 2015 thực sự là nhiều yếu tố thiếu chắc chắn và tiềm ẩn nhiều 

yếu tố bất ổn. Đối với những nước phát triển, ngoại trừ Mỹ có tăng trưởng tương đối tốt, còn đối với 

khu vực châu Âu thì có sự hồi phục nhẹ, còn lại các nước khác, thí dụ như Nhật Bản thì đều có tăng 

trưởng thấp hơn so với kỳ vọng của hồi đầu năm. 

"Tăng trưởng 2015, cũng như triển vọng tăng trưởng 2016 của kinh tế xuống thấp hơn dự báo. 

"Còn lại các nước đang phát triển, hay khối như khối Bric chẳng hạn, thì ngoại trừ Ấn Độ ra, các 

nền kinh tế lớn khác trên Thế giới như Trung Quốc hay là Nga thì đều có tăng trưởng âm, hoặc tăng 

trưởng rất thấp so với kỳ vọng hồi đầu năm. Ảnh hưởng kinh tế thế giới phần nào ảnh hưởng đến 

kinh tế trong nước (Việt Nam). 



"Thứ hai là hiện tượng giá dầu mỏ, cũng như giá nguyên vật liệu thô trên thế giới giảm, giảm rất 

mạnh, cái này cũng ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Nhìn chung thì kinh tế thế giới 2015 tăng 

trưởng thấp hơn so với kỳ vọng và triển vọng 2016 thì nó xấu hơn so với những dự báo trước đây." 

Ảnh hưởng cạnh tranh 

Bình luận về các tác động của kinh tế thế giới trong năm 2015 tới nền kinh tế Việt Nam, PGS. TS. 

Phạm Thế Anh nói tiếp: 

"Ngoại trừ Mỹ có tăng trưởng tốt, trong khi đó các nền kinh tế khác đều có tăng trưởng thấp và xấu, 

cái này khiến cho đồng đô-la Mỹ lên giá so với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. 
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hơn mức 5,98% năm 2014. 

"Trong khi đó, Việt Nam lại theo đuổi chính sách leo tỷ giá đồng Việt Nam vào đồng đô-la Mỹ, do 

vậy khiến cho sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế giảm đi rất nhiều. 

"Bởi vì đồng Việt Nam tương đối neo chặt vào đồng đô-la Mỹ, do vậy nó lên giá so với những đồng 

tiền khác, cái này ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

"Ảnh hưởng thứ hai cũng khá nghiêm trọng đối với Việt Nam đó là giá dầu mỏ, cũng như giá vật 

liệu trên thế giới giảm mạnh, khiến cho ngân sách của Việt Nam, đã xuống rồi, thì bây giờ thêm một 

cú sốc giá giàu mỏ nữa. 

"Nó làm cho triển vọng ngân sách, thu ngân sách của Việt Nam xấu đi rất nhiều và ảnh hưởng đến 

thâm hụt ngân sách, cũng như nợ công, gánh nặng nợ công của Việt Nam. 

"Ngoài ra xu hướng giá nguyên vật liệu giảm cũng khiến cho lạm phát ở Việt Nam thấp đi. Ví dụ 

trong năm 2015, số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa công bố, lạm phát 

của Việt Nam trong năm 2015 chỉ là 0,6% thôi, rất là thấp. Cái này khiến cho thu thuế của Việt 

Nam giảm đi, đặc biệt thu thuế VAT." 



Hồi phục diện rộng 

Về kinh tế của Việt Nam trong năm 2015, PGS. TS. Phạm Thế Anh bình luận: 

"Trong năm qua, có mấy sự kiện đáng nổi bật như sau, thứ nhất là sự hồi phục kinh tế, hồi phục 

kinh tế đã diễn ra trên diện rộng hơn, tức là trên nhiều ngành nghề hơn, nhưng đáng chú ý nhất vẫn 

là hồi phục ở ngành xây dựng và những ngành liên quan kinh doanh bất động sản, nó hơi chênh lệch 

so với những ngành khác. 

"Ngành sản xuất có hồi phục so với năm trước, nhưng không phải là quá cao, và mức hồi phục của 

cả nền kinh tế thì chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản. 

"Triển vọng tăng trưởng cả năm 2015 có thể đạt ở mức khoảng 6,6% đến 6,7% cho cả năm 2015, 

mức này là mức cao hơn so với kỳ vọng đầu năm, tuy nhiên gần đây, chỉ số quản trị nhà mua hàng 

(chỉ số PMI) của Việt Nam, đối với ngành sản xuất của Việt Nam, thì lại xấu đi; trong ba tháng gần 

đầy đều ở dưới ngưỡng 50 điểm, tức là ngưỡng trung lập. 

"Nó phản ánh triển vọng kinh tế trong những năm sau có vẻ là xấu đi, không được tốt như những 

tháng đầu năm hay gữa năm, cái này có thể phản ánh đà hồi phục tăng trưởng của kinh tế Việt Nam 

có thể là hụt hơi. Đó là cái lo ngại. 

"Thế còn vấn đề khác như là thương mại hay đầu tư quốc tế, thì nó chưa có gì nổi bật cả, mặc dù 

trong năm qua Việt Nam đã hoàn thành đàm phán hợp tác thương mại tự do với EU hay TPP, hay là 

Việt Nam - Hàn Quốc, thì hàng loạt hiệp định thương mại tự do đã ký kết, hoặc đã hoàn thành đàm 

phán, tuy nhiên tác động tích cực chưa đến ngay, mà nó có thể trong một hai năm tới. 

"Tuy nhiên thì Việt Nam có tận dụng được các cơ hội đó hay không, thì nó là một câu chuyện 

khác," chuyên gia kinh tế vĩ mô Phạm Thế Anh nêu quan điểm. 

Nợ và nợ công 

Cũng hôm 24/12, Tiến sỹ Bùi Trinh, một chuyên gia kinh tế khác từ Việt Nam nhấn mạnh với BBC 

điều mà ông gọi là 'khó khăn' về vấn đề nợ của quốc gia nói chung trong đó có nợ công, và nợ ở khu 

vực doanh nghiệp của Việt Nam trong năm 2015 và có thể sang năm 2016. 
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lớn của Việt Nam, theo ý kiến chuyên gia kinh tế. 



Ông nói: "Không nói riêng nợ công, nợ của quốc gia, nợ của các loại hình doanh nghiệp, nợ là một 

khó khăn, cực kỳ khó khăn. 

"Hiện nay, theo như số liệu của điều tra thống kê đến năm 2011, cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu, thì 

khoảng 3 đồng nợ, đến năm 2012, 2013, 2014 thì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà 

nước nó giảm đi. 

"Theo một báo cáo mới đây nhất, nó giảm xuống còn 1/5 trên 1, tức là việc giảm nợ của doanh 

nghiệp nhà nước như thế là tốt, nhưng mà việc giảm nợ này nó lại chuyển sang thành phần doanh 

nghiệp tư nhân, lúc đó, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân nó lại tăng 

lên. Cho nên vấn đề nợ và nợ công là vấn đề đáng lo nhất năm 2016 và đến năm tiếp theo." 

Trong cuộc Tọa đạm bàn tròn hôm 22/12 nhìn lại các sự kiện thời sự nói chung với thế giới và Việt 

Nam, PGS. TS. Phạm Quý Thọ, chuyên gia chính sách công từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng bình 

luận về vấn đề nợ công và ngân sách của Việt Nam trong năm 2015. 

PGS. TS. Phạm Quý Thọ nói: "Nợ công và ngân sách của Việt Nam, các chính khách cũng phát 

biểu trong thời gian vừa rồi, nói là cạn kiệt ngân sách và nợ công có thể (liên quan) rất nhiều thế hệ 

sau. 

"Cái này nói lên vấn bao trùm lên kinh tế của Việt Nam trong năm nay và những năm tới, bởi vì cái 

không vững chắc của Việt Nam 

"Rõ ràng đây là có rất nhiều vấn đề mà Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng như các tổ chức 

khác cảnh báo là lấy đâu nguồn lực để mà phát triển, thì đấy là những thách thức đặt ra cho kinh tế 

Việt Nam trong năm tới." 

Thách thức, cơ hội 

Bình luận về thách thức và cơ hội với kinh tế Việt Nam trong năm 2016, từ Hà Nội, Tiến sỹ Lê 

Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nói: 

"Năm 2016, đối với Việt Nam, là năm bắt đầu của cộng đồng kinh tế Asean, có nghĩa là thị trường 

nội địa của Việt Nam không còn là thị trường riêng của các doanh nghiệp Việt Nam, mà hàng hóa 

của các nước Asean sẽ tràn vào thị trường Việt Nam và mở ra các cơ hội về xuất khẩu thì ít, nhưng 

mà đưa ra những các thách thức rất rõ ràng, khắc nghiệt đối với các hàng hóa của Việt Nam trên thị 

trường nội địa. 

"Kịch bản xấu nhất là nếu như các doanh nghiệp Việt Nam không năng động, không đẩy mạnh 

được xuất khẩu đi sang các nước khác, thì lại có thể làm mất ngay thị phần ở trên thị trường trong 

nước. Và lúc bấy giờ, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chịu một sức ép rất nặng nề. 

"Về năm 2016, cũng là năm tổ chức Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu ra lãnh 

đạo mới, sau đó thì tháng Năm sẽ bầu ra Quốc hội, rồi sau đó sẽ có chính phủ mới và lúc bấy giờ 

chúng ta thấy rằng trong 6 tháng đầu năm, sự chỉ đạo của bộ máy của Việt Nam đứng trước một sự 

chuyển giao và chúng ta hãy chờ xem rằng là sự chỉ đạo đó, đối phó lại với tình hình kinh tế của 

Việt Nam như thế nào. 

"Cái thách thức mà bộc lộ rõ đối với Việt Nam trong năm 2016 đó là làm sao phản cân bằng được 

ngân sách, giảm được bội chi ngân sách, đặc biệt là giảm tình trạng chi thường xuyên nuôi một bộ 



máy song hành là từ nhà nước, còn có Quốc hội, gồm có Chính phủ, lại có bộ máy của Đảng, lại có 

bộ máy của các tổ chức quần chúng như là công đoàn, thanh niên, phụ nữ v.v... 

"Và cái chi tiêu đó hiện nay lên đến 71% tổng số chi ngân sách là quá lớn. Việt Nam cũng cần phải 

nỗ lực để cải cách thể chế, cải cách hành chính, làm sao cho bộ máy của Việt Nam tương thích với 

bộ máy của các nước trong khu vực, và làm sao giảm được chi phí về thời gian và tiền bạc đối với 

doanh nghiệp, để doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh được ngang ngửa đối với các nước 

trong cộng đồng kinh tế Asean. 

"Và tôi hy vọng rằng đứng trước những thách thức, thì người Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẽ vùng 

dậy và sẽ tự đổi mới và sẽ cương quyết trong hành động cải cách để có thể đạt được một vị thế về 

năng lực cạnh tranh, về hiệu quả, về năng suất lao động xứng đáng trong cộng đồng kinh tế Asean," 

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC. 

 


