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TỔNG QUAN 

Triển vọng kinh tế toàn cầu

Tăng trưởng toàn cầu vẫn yếu trong nửa đầu năm do các nền kinh tế mới nổi tiếp tục chậm lại và các nước 
phát triển phục hồi kém hơn dự báo. Tuy khảo sát về Chỉ số Quản lí Mua hàng cho thấy viễn cảnh tương đối sáng 
sủa tại các nước thu nhập cao, nhưng tăng trưởng tại các nước thu nhập trung bình và thu nhập thấp có vẻ co lại. 
Dự đoán sang năm tăng trưởng tại các nước phát triển sẽ tăng nhẹ, trong đó khu vực đồng Euro và Nhật Bản có 
mạnh hơn đôi chút. Trong khi đó các nước đang phát triển vẫn tiếp tục phải đối mặt với một số thách thức do các 
nước xuất khẩu nguyên liệu sẽ tiếp tục gặp khó khăn, dòng vốn dự kiến sẽ bị thắt chặt và tăng trưởng thương mại 
chưa có nhiều cải thiện.

Những diễn biến gần đây của kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam đã đối phó khá tốt trước những biến động môi trường kinh tế bên ngoài nhờ tăng cầu nội địa 
và ngành công nghiệp chế tạo định hướng xuất khẩu đạt kết quả tốt. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2015 
tiếp tục tăng và đạt 6,5% so với cùng kì năm ngoái (tốc dộ tăng trưởng GDP cùng kỳ năm 2014 là 6,0%). Tỉ lệ 
lạm phát thấp và niềm tin của người tiêu dùng cải thiện đã thúc đẩy tiêu dùng cá nhân. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
cũng như chi đầu tư phát triển của Chính phủ gia tăng. Tín dụng ngân hàng đã tăng trưởng trở lại. Kim ngạch xuất 
khẩu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong ngành chế tạo tăng mạnh, nhưng tổng kim ngạch lại bị ảnh 
hưởng bởi mức độ sụt giảm xuất khẩu hàng hóa cơ bản và nông sản. Nhập khẩu máy móc, thiết bị để mở rộng 
sản xuất và hàng hoá trung gian phục vụ chế biến, chế tạo tăng mạnh phản ánh nhu cầu đầu tư gia tăng và tỉ lệ 
nhập khẩu cao trong hàng xuất khẩu.

Chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh lạm phát thấp. Do giá dầu và giá lương thực phẩm thấp 
cùng với lạm phát lõi ổn định nên chỉ số giá tiêu dùng đang ở mức thấp kỉ lục. Tỉ lệ lạm phát trung bình 10 tháng 
đầu năm 2015 là 0,7% trong khi mức cùng kì năm ngoái là 4,6%. Giá dầu trên thị trường quốc tế giảm dẫn đến 
giảm giá nhiên liệu và dịch vụ vận tải và làm cho lạm phát năng lượng giảm. Chỉ số giá lương thực phẩm năm nay 
cũng ở mức thấp, chỉ tăng 1,6% trong 9 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ. Tuy không có thêm các biện pháp 
nới lỏng tiền tệ nhưng tín dụng đã phục hồi với mức tăng khoảng 12% tính từ đầu năm đến tháng hết 9/2015 – đây 
là mức tăng trưởng tín dụng cùng kỳ cao nhất kể từ 2011.

Mặc dù có nhiều biến động trên thị trường tiền tệ quốc tế nhưng áp lực tỉ giá Đồng Việt Nam đã được điều 
chỉnh thông qua chính sách phá giá từ từ. Áp lực tiền tệ bắt đầu tích tụ kể từ đầu năm 2015 do cả hai yếu tố 
thâm hụt thương mại gia tăng và các đồng tiền châu Á đều bị yếu. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (NHNNVN) đã từng bước phá giá tiền Đồng để giảm thiểu áp lực lên tỷ giá. Kể từ đầu năm 2015, NHNNVN 
đã ba lần điều chỉnh tỷ giá Việt Nam Đồng so với đô la Mỹ (tổng cộng là 3%) và cũng nới rộng biên độ giao dịch 
từ +/-1% lên +/-3%. Biện pháp này phần nào ổn định tỷ giá, thị trường ngoại tệ và duy trì năng lực cạnh tranh 
xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh các đồng tiền mạnh khác mất giá nhiều so với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên 
trong bối cảnh tiền của các đối tác thương mại chính của Việt Nam tiếp tục bị mất giá so với đô la Mỹ thì tỷ giá 
tiền Đồng vẫn còn chịu nhiều áp lực.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, việc xử lý nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng vẫn còn nhiều 
thách thức. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ lệ nợ xấu trong toàn hệ thống ngân hàng đã giảm xuống 
dưới 3% tổng dư nợ tín dụng. Tuy nhiên có được kết quả này phần nào là do các khoản nợ xấu đã được chuyển sang 
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Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cũng như tổng tín dụng đã tăng mạnh trong 
thời gian gần đây. Quá trình xử lý nợ xấu vẫn đang diễn ra chậm chạp, cho đến nay chỉ có khoảng 7% tổng nợ xấu 
được xử lý. Công việc xử lý nợ xấu bị chậm là do VAMC không có đủ quyền sở hữu hợp pháp đối với khối tài sản 
này, thiếu một khung pháp lý thích hợp đối với việc giải quyết các trường hợp mất khả năng thanh toán, chuyển đổi 
quyền sở hữu, tịch biên tài sản thế chấp và bảo vệ nhân viên VAMC liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong việc 
bán tài sản thấp hơn giá trị sổ sách.

Củng cố tài khoá vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhằm kiểm soát rủi ro và tăng cường bền vững tài khoá. Trong 9 
tháng đầu năm áp lực tài khoá vẫn rất nóng bỏng. Giá dầu giảm và giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp đã dẫn 
đến giảm thu ngân sách. Đồng thời, chi lại tăng nhanh hơn thu do phải tăng chi thường xuyên. Trong 9 tháng đầu 
năm thâm hụt tài khoá (không kể các khoản chi ngoài ngân sách) ước khoảng 4,9% GDP. Khoản thâm hụt này chủ 
yếu tài trợ bằng nguồn vay trong nước. Nếu tiếp tục tình trạng mất cân đối tài khóa như hiện nay thì nợ công sẽ 
gia tăng nhanh chóng và tổng nợ công sẽ chạm ngưỡng giới hạn 65% GDP trong trung hạn. 

Về ngoại thương, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa tiếp tục được duy trì. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 
của Việt Nam tăng 9,2% so với cùng kì năm ngoái. Giá trị xuất khẩu hàng hóa cơ bản và nông nghiệp giảm mạnh 
do giá xuất khẩu giảm nhưng xuất khẩu các sản phẩm chế biến, chế tạo tăng mạnh chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu 
các loại sản phẩm như điện thoại di động, đồ điện tử, máy tính và linh kiện. Trong khi đó giá trị nhập khẩu, đặc 
biệt là máy móc, thiết bị cũng tăng mạnh do tăng cường hoạt động đầu tư và tỉ lệ nhập khẩu đầu vào rất cao trong 
nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Cán cân thương mại suy giảm đã làm cho thặng dư tài khoản vãng lai 
bị thu hẹp đáng kể trong năm 2015. Mặc dù thặng dư cán cân vãng lai và dự trữ ngoại tệ ở mức tương đối thấp, 
rủi ro cán cân thanh toán chung được giảm thiểu phần nào do luồng vốn FDI tăng mạnh và các khoản đầu tư vốn 
gián tiếp ít rủi ro.

Quá trình tái cơ cấu vẫn vẫn diễn ra một cách từ từ. Mặc dù tốc độ cổ phần hoá đã có chút cải thiện, nhưng nhiều 
trường hợp cổ phần hóa mới chỉ bán được một lượng cổ phần thiểu số nên tác động tới đầu tư và hiệu quả kinh 
doanh của doanh nghiệp chưa được như mong muốn. Việt Nam đã cải thiện đôi chút thứ hạng Môi trường Kinh 
doanh từ vị trí 93 (2015) lên 90 (2016) trong số 189 nền kinh tế. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn 
đang xếp dưới mức trung bình của các nước trong nhóm ASEAN-4, trong đó nổi lên các vấn đề chậm hoàn thiện 
khung thể chế, cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh. Các bất cập thể hiện qua các tiêu chí thời gian nộp thuế, 
cơ chế bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, cấp điện và thủ tục giải quyết phá sản. Năm 2015 Chính phủ cũng đạt tiến bộ 
về cải thiện môi trường kinh doanh với việc ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP/2015 qua đó giảm thời gian nộp thuế 
xuống còn 121,5 giờ, và giảm đáng kể thời gian làm thủ tục xuất, nhập khẩu xuống còn lần lượt 13 và 14 ngày.

Triển vọng

Triển vọng trung hạn của kinh tế Việt Nam được đánh giá là tích cực. GDP dự kiến sẽ tăng 6,5% trong năm 2015 
nhờ cầu trong nước tiếp tục phục hồi do tiêu dùng cá nhân và đầu tư gia tăng. Dự kiến tăng trưởng sẽ tiếp tục duy 
trì trong trung hạn. Lạm phát sẽ giữ ở mức thấp do giá năng lượng và thực phẩm thế giới thấp, nhưng dự kiến sẽ 
tăng trở lại trong trung hạn. Cán cân thương mại dự kiến sẽ thu hẹp đáng kể trong năm nay do xuất khẩu tăng 
chậm hơn nhập khẩu nhằm đáp ứng các nhu cầu của hoạt động kinh tế và đầu tư gia tăng trong nước. Tuy nhiên, 
lượng kiều hối ổn định sẽ giúp tài khoản vãng lai tiếp tục thặng dư tuy ở mức thấp hơn nhiều so với các năm trước. 
Dòng vốn từ bên ngoài sẽ bổ sung thêm vào cán cân thanh toán nhờ FDI tiếp tục gia tăng nhờ triển vọng tích cực 
về kinh tế Việt Nam. Thâm hụt tài khoá dự kiến vẫn cao trong năm nay, nhưng sẽ được điều chỉnh từ năm tới khi 
thực hiện các biện pháp thắt chặt nhằm ngăn ngừa tình trạng gia tăng nợ công. 

Tuy triển vọng chung là tích cực, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro bất lợi. Trong nước, 
tốc độ tái cơ cấu chậm chạp gây ra nhiều rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng trung hạn. Việc trì hoãn thực hiện 
thắt chặt tài khoá cũng có thể tác động lên mức độ bền vững nợ nhất là khi đề cập đến các khoản nợ dự phòng 
liên quan tới ngân hàng các các doanh nghiệp nhà nước. Cùng với tăng trưởng tín dụng, các rủi ro trong ngành 
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ngân hàng, kể cả nguy cơ tăng trưởng nóng, cũng tăng theo, và nếu không được quản lí cẩn trọng sẽ dẫn đến một 
đợt bất ổn định mới. Đối với môi trường bên ngoài, tăng trưởng chậm hơn dự kiến tại các thị trường chính như Hoa 
Kỳ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu và tăng trưởng chung của Việt Nam. Ngoài ra, 
dự kiến lãi suất chính sách tại Hoa Kỳ tăng lên cũng sẽ làm cho chênh lệch tỉ suất trái phiếu chính phủ tăng theo. 
Điều này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế nhằm tài trợ cho các nhu cầu tài chính công 
của Việt Nam. Trong điều kiện môi trường kinh tế còn nhiều bất ổn như vậy cần đảm bảo quản lí kinh tế vĩ mô tốt 
thì mới có thể tạo khoảng đệm chính sách và đối phó được với các cú sốc trong tương lai. Tiếp tục củng cố tài 
khoá, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, áp dụng chính sách tỷ giá linh hoạt hơn, và tăng cường dự trữ ngoại tệ sẽ giúp 
giảm bớt các tác động bất lợi.

Chuyên đề về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam. Trong số các nước 
thành viên TPP thì Việt Nam là nền kinh tế có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất và được đánh giá là có 
nhiều lợi thế tương đối trong các ngành chế biến, chế tạo sử dụng nhiều lao động. TPP dự kiến sẽ giúp Việt Nam 
mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như dịch chuyển thương mại. Đây là yếu tố quan trọng vì Việt Nam dự kiến sẽ 
thay thế ngày càng nhiều hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào các thị trường TPP, cụ thể là Hoa Kỳ và Nhật Bản, và 
thực sự quá trình này đã và đang diễn ra trong khi TPP còn chưa được kí kết. TPP dự kiến cũng sẽ làm tăng thêm 
dòng vốn FDI vốn đã khá cao và góp phần làm tăng năng lực xuất khẩu, trong đó bao gồm cả các nhà cung cấp 
thượng nguồn cho những ngành chịu sự kiểm soát khắt khe về nguồn gốc xuất xứ.

Các kết quả mô phỏng cho thấy trong vòng 20 năm tới TPP sẽ đóng góp 8% vào GDP của Việt Nam, 17% giá 
trị xuất khẩu thực tế và 12% vốn đầu tư. Khoảng một nửa con số đó được tạo ra bởi cắt giảm thuế quan và một 
nửa bởi các biện pháp phi thuế quan (NTM), ví dụ tự do hoá các ngành dịch vụ cơ bản. Các ngành công nghiệp chế 
tạo sử dụng nhiều lao động, nhất là những ngành hiện nay đang chịu thuế nhập khẩu cao sẽ được lợi nhiều nhất. 
Đó là các ngành dệt, may mặc, giày dép, và ở một mức độ thấp hơn - công nghiệp chế biến thực phẩm và điện tử. 
Ngược lại, các ngành xuất khẩu hàng hóa cơ bản và nguyên liệu thô, kể cả nông nghiệp và dịch vụ, dự tính sẽ bị co 
hẹp do đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu (yếu tố sản xuất được tái phân bổ sang ngành sản xuất, chế biến, chế tạo). 

Tuy tác động của TPP đối với Việt Nam là tích cực nhưng thực hiện hiệp ước này lại là vấn đề không đơn giản. 
TPP có thể gây tác động từ bên ngoài lên quá trình tái cơ cấu. Hiệp ước này không chỉ xoá bỏ các rào cản thương 
mại, tăng cường tiếp cận các thị trường xuất khẩu lớn mà còn tác động rõ nét lên chất lượng luật pháp, quyền sở 
hữu trí tuệ, bảo vệ nhà đầu tư, cạnh tranh, quản lí doanh nghiệp nhà nước, tiêu chuẩn lao động và môi trường, an 
toàn thực phẩm, mua sắm công, tự do hoá dịch vụ, kể cả dịch vụ tài chính và viễn thông. Tuy việc thực hiện những 
cam kết này là thách thức lớn đối với Việt Nam do Việt Nam đi theo con đường cải cách từ từ và chịu ảnh hưởng 
của các yếu tố lịch sử về thể chế (sự tồn tại của các doanh nghiệp nhà nước lớn, hệ thống thể chế thị trường chưa 
hoàn chỉnh, v.v.) nhưng Việt Nam cũng đã thể hiện khả năng tận dụng các cam kết quốc tế để thúc đẩy cải cách 
trong nước khi gia nhập WTO, nhất là trong những lĩnh vực khó thực hiện. Muốn tận dụng tối đa những cơ hội do 
TPP mang lại thì việc thực hiện cam kết phải đi cùng với tăng cường năng lực cạnh tranh, ví dụ đầu tư vào giao 
thông, điện lực, cảng, dịch vụ kho vận và nâng cao hiệu quả thủ tục thông quan.
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I.1. Môi trường kinh tế bên ngoài

1.  Tăng trưởng toàn cầu vẫn yếu trong nửa đầu năm do các nền kinh tế mới nổi tiếp tục chậm lại và các 
nước phát triển phục hồi kém hơn dự báo. Tuy khảo sát về Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng1  cho thấy viễn cảnh 
tương đối sáng sủa tại các nước thu nhập cao, nhưng tăng trưởng tại các nước thu nhập trung bình và thu nhập 
thấp có vẻ co lại. Dự đoán sang năm tăng trưởng tại các nước phát triển sẽ tăng nhẹ, trong đó khu vực đồng Euro 
và Nhật Bản có mạnh hơn đôi chút. Trong khi đó các nước đang phát triển còn phải đối mặt với một số thách thức 
do các nước xuất khẩu nguyên liệu sẽ gặp khó khăn, dòng vốn sẽ bị thắt chặt và tăng trưởng thương mại toàn cầu 
chưa hoàn toàn hồi phục. 

PHẦN I: 
NHỮNG DIỄN BIẾN GẦN ĐÂY 
CỦA KINH TẾ VIỆT NAM

1  Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tổng hợp và khái quát về kết quả hoạt động của ngành sản xuất xuất của nhiếu quốc gia trên thế giới
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Hình 1: Môi trường kinh tế quốc tế còn nhiều bất trắc

2.     Tăng trưởng các nước khu vực Đông Á – Thái Bình Dương (EAP) giảm nhẹ trong nửa đầu năm. Kết quả đó thể 
hiện phần lớn sự chững lại trong nền kinh tế Trung Quốc do chính sách thắt chặt tín dụng ngoài ngân hàng, dư thừa năng lực 
sản xuất công nghiệp và giảm tốc độ xuất khẩu. Trong thời gian tới, tăng trưởng các nước khu vực EAP dự kiến sẽ giảm nhẹ 
từ 6,8% (2014), xuống 6,5% (2015) và 6,3% (2016-2017). Tỉ lệ tăng trưởng các nước ASEAN sẽ giữ ở mức 4,3% trong năm 
2015, sau đó tăng lên 4,9% vào năm 2017 nhờ vào tăng trưởng toàn cầu và tăng xuất khẩu, nhất là xuất khẩu vào các nước 
thu nhập cao. Trong kì trung hạn, tăng trưởng khu vực sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như tăng cầu tại các nền kinh tế thu nhập 
cao, thắt chặt dần điều kiện cấp vốn từ bên ngoài, và giá cả nguyên liệu trên thị trường quốc tế vẫn duy trì ở mức thấp.

3.      Rủi ro tiêu cực vẫn chiếm ưu thế trong viễn cảnh kinh tế toàn cầu. Các rủi ro tiêu cực chính xoay quanh việc 
Trung Quốc định hướng tăng trưởng chậm hơn và ít dựa vào đầu tư hơn, giá nguyên liệu thấp, nguy cơ đảo chiều và tăng 
chi phí các dòng vốn bên ngoài. Ngoài ra, các yếu tố khác như điều chỉnh tăng mạnh các tài sản đầu tư, biến động tài 
chính, chi phí đi vay tăng cao hơn dự kiến do tác động của việc Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sẽ là một đòn giáng 
mạnh vào nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển. Cuối cùng, hậu quả khủng hoảng như tỉ lệ nợ công 
cao và tình trạng vay nợ quá mức cũng sẽ tác động tiêu cực lên quá trình phục hồi của các nước thu nhập cao.

Nguồn: Ngân Hàng Thế Giới
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 2013 2014 2015/f 2016/f

  Các nước đang phát triển Đông Á -TBD 7,1 6,8 6,5 6,4

 Trung Quốc 7,7 7,3 6,9 6,7

 Indonesia 5,6 5,0 4,7 5,3

 Malaysia 4,7 6,0 4,7 4,7

 Phi-lip-pin 7,1 6,1 5,8 6,4

 Thái Lan 2,8 0,9 2,5 2,0

 Việt Nam 5,4 6,0 6,5 6,6

 Cam-pu-chia 7,4 7,1 6,9 6,9

 CHDCND Lào 8,5 7,5 6,4 7,0

 Myanmar 8,5 8,5 6,5 7,8

 Mông Cổ 11,6 7,8 3,3 4,1

  Ghi chú: Các nước đang phát triển Đông Á-TBD (trừ Trung Quốc) 5,2 4,6 4,6 4,9

   Ghi chú: ASEAN 5,0 4,4 4,3 4,7

Bảng 1: Tăng trưởng GDP khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Nguồn: Ước tính của Ngân Hàng Thế Giới

Chỉ số nhà quản lí mua hàng (PMI) Giá giá hàng hóa cơ bản (2000=100)
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4.  Quá trình phục hồi kinh tế tại các nước thu nhập cao sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu vốn 
đã cao của Việt Nam. Nhưng đồng thời, mối quan hệ thương mại chặt chẽ cũng đi kèm rủi ro đối với nền kinh tế 
Việt Nam trong trường hợp nền kinh tế toàn cầu, nhất là Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, tăng 
trưởng chậm lại. Tỉ giá hối đoái biến động mạnh cũng là một rủi ro nữa trong bối cảnh Việt Nam áp dụng chính 
sách tỉ giá chưa đủ mức linh hoạt, cán cân vãng lai suy yếu và dự trữ ngoại tệ thấp. Ngoài ra, dự kiến lãi suất chính 
sách tại Hoa Kỳ tăng lên cũng sẽ làm cho chênh lệch tỉ suất trái phiếu chính phủ tăng theo, và đây chính là điều 
Việt Nam lo ngại vì trái phiếu quốc tế là một trong các nguồn trang trải nhu cầu tài chính công to lớn của Việt Nam. 
Trong điều kiện bất ổn như vậy cần đảm bảo quản lí kinh tế vĩ mô tốt hơn thì mới có thể giảm nhẹ các rủi ro từ bên 
ngoài và rủi ro tài khoá. Trong bối cảnh khoảng đệm chính sách tài khoá nhằm đối phó với biến động theo chu kì 
và công cụ tiền tệ còn hạn chế, các chính sách kinh tế vĩ mô cần tập trung điều chỉnh nhằm tái tạo khoảng đệm 
cần thiết để đối phó với các cú sốc trong tương lai. Thắt chặt tài khoá, tái cơ cấu, chính sách tỉ giá linh hoạt, và 
tăng cường dự trữ ngoại tệ sẽ giúp khắc phục các yếu kém.

I.2. Những diễn biến gần đây của kinh tế Việt Nam

I. 2.1. Nền kinh tế đang phục hồi và ứng phó khá hiệu quả với các biến động kinh tế bên ngoài

5.  Kinh tế Việt Nam đã ứng phó tương đối tốt trước những biến động môi trường kinh tế bên ngoài nhờ 
cải thiện cầu nội địa và kết quả tích cực của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hướng về xuất khẩu. Sau 
thời kì sụt giảm tăng trưởng 2012-2013, tăng trưởng đạt mức 6% năm 2014 và ước tăng 6,5% so với cùng kì năm 
ngoái trong 3 quí đầu năm 2015. Tỉ lệ lạm phát thấp và niềm tin của người tiêu dùng tăng đã thúc đẩy tiêu dùng 
cá nhân, đồng thời đầu tư cũng tăng mạnh nhờ tăng FDI và tăng chi đầu tư cơ bản của chính phủ trong giai đoạn 
kết thúc kế hoạch 5 năm hiện tại, và nhờ khôi phục tăng trưởng tín dụng. Trong 9 tháng đầu năm 2015 tổng đầu tư 
tăng 8,5% so với cùng kì năm ngoái. Xuất khẩu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp 
chế tạo vẫn tăng nhanh nhưng tốc độ tăng tổng giá trị xuất khẩu đã chậm lại do tác động của sụt giảm xuất khẩu 
hàng hóa cơ bản và nông nghiệp. Ngược lại, nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên liệu và hàng hóa trung gian tăng 
mạnh cho thấy nhu cầu đầu tư gia tăng và tỉ lệ nhập khẩu đầu vào cao trong hàng hoá xuất khẩu.

6.  Trong lĩnh vực sản xuất, tăng trưởng nhiều nhất diễn ra trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 
thuộc ngành công nghiệp chế tạo và trong ngành xây dựng do thị trường bất động sản đã bắt đầu hồi phục và 
được đầu tư nhiều hơn. Ngành dịch vụ cũng tăng trưởng tốt vởi tỉ lệ 6,2% nhờ tăng doanh số bán lẻ (tăng 9,1% so 
với cùng kì năm trước), nhưng bị ảnh hưởng phần nào do du lịch tăng trưởng chậm (xuống mức 3,8% so với cùng 
kì năm trước). Ngược lại lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp vẫn tăng trưởng yếu (2,1% so với cùng kỳ), do tác động 
của giá thực phẩm giảm và diễn biến thời tiết không thuận lợi của hiện tượng El Nino.

Đóng góp vào tăng trưởng GDP – Phía cung (%) Đóng góp vào tăng trưởng GDP – Phía cầu (%)

Hình 2: Đà tăng trưởng được duy trì nhờ cầu nội địa và ngành công nghiệp chế tạo 
định hướng xuất khẩu 

Nguồn: Ước tính của Ngân Hàng Thế Giới dựa trên số liệu chính thức.
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7.      Chỉ số giá tiêu dùng giảm xuống mức thấp do giá nhiên liệu và lương thực phẩm thấp, và lạm phát lõi 
ổn định. Tỉ lệ lạm phát trung bình 10 tháng đầu năm 2015 là 0,7% trong khi cùng kì năm ngoái là 4,6%. Chỉ số 
giá nhiên liệu, năng lượng giảm do giá dầu quốc tế giảm dẫn đến làm giảm giá nhiên liệu và cước vận tải. Chỉ số 
giá lương, thực phẩm trong năm nay cũng ở mức thấp, chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm.

I.2.2. Tăng trưởng tín dụng đã hồi phục, được tiếp đà bởi chính sách tiền tệ hỗ trợ và lạm 
phát thấp

8.     Lạm phát thấp đã tạo điều kiện áp dụng chính sách tiền tệ hỗ trợ. Trong bối cảnh lạm phát giảm và 
cầu nội địa kém NHNNVN đã cắt lãi suất chính sách tổng cộng là 850 điểm cơ sở kể từ năm 2012, trong đó có 
50 điểm cắt giảm trong giai đoạn từ sau tháng 10/2014. Hiện nay lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước 
là 4,5% và lãi suất tái cấp vốn là 6,5%. Thông tư 36/NHNN (tháng 11/2014) đã cho phép tăng trần cho vay đối 
với tiền gửi ngắn hạn (tăng từ 30% lên 60%) và giảm trọng số rủi ro đối với một số hoạt động cho vay, kể cả cho 
vay bất động sản. Mặc dù không có những dấu hiệu rõ rằng về chính sách nới lỏng tiền tệ trong năm nay nhưng 
tín dụng đã tăng trưởng mạnh, đạt mức 12% (tính từ đầu năm đến tháng 9/2015) – mức tăng trưởng cùng kỳ cao 
nhất kể từ năm 2011. Tăng trưởng tín dụng trở lại đã hỗ trợ nhu cầu đầu tư và các hoạt động kinh tế khác nhưng 
cũng phần nào gây quan ngại về chất lượng các khoản vay nhất là khi các khoản nợ xấu tồn đọng trong các ngân 
hàng thương mại từ các năm trước chưa được xử lý triệt để.  

9.      Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, việc xử lý nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng vẫn còn 
nhiều thách thức. Các cơ quan chức năng công bố nợ xấu trong toàn hệ thống đã giảm xuống dưới 3% tổng dư nợ 
tín dụng. Có được kết quả này một phần là do một lượng lớn nợ xấu đã được chuyển sang VAMC cũng như tổng tín 
dung đã tăng nhanh trong những tháng gần đây. Cho đến tháng 10/2015 VAMC thông báo đã mua tổng cộng 226 
nghìn tỉ VND nợ xấu, tương đương khoảng 10 tỉ USD. VAMC đã dùng trái phiếu của mình để mua các khoản nợ xấu 
này. Tuy nhiên, VAMC mới xử lý được khoảng 7% tổng nợ xấu bằng cách bán khoản nợ xấu đó hoặc các tài sản thế 
chấp. Quá trình giải quyết nợ xấu gặp phải một số khó khăn do VAMC không có đủ quyền sở hữu hợp pháp đối với 
khoản nợ xấu đang giải quyết, thiếu khung pháp lý về xử lý mất thanh khoản, chuyển quyền sở hữu tài sản, tịch biên 
tài sản thế chấp và bảo vệ nhân viên VAMC về trách nhiệm cá nhân đối với việc bán tài sản dưới giá trị sổ sách.

Chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất cơ bản 
của NHNNVN (%)

Hình 3: Lạm phát thấp đã tạo điều kiện cho chính sách tiền tệ hỗ trợ và tăng trưởng tín dụng

Các chỉ số tiền tệ (%, so cùng kỳ)

Nguồn: Ước lượng của Ngân Hàng Thế Giới dựa trên số liệu chính thức
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I.2.3. Giảm áp lực tỷ giá thông qua việc phá giá tiền Đồng một cách từ từ

10. Mặc dù có nhiều biến động trên thị trường tiền tệ quốc tế nhưng áp lực tỷ giá đã được điều chỉnh 
thông qua việc phá giá Việt Nam đồng một cách từ từ và quản lý tỷ giá  linh hoạt hơn. Việt Nam vẫn áp dụng 
hệ thống tỷ giá cố định biên độ (crawling peg) trong đó quản lý tỷ giá giao dịch là khâu chính trong chính sách 
điều hành tỷ giá. Áp lực tỷ giá bắt đầu tích tụ kể từ đầu năm 2015 do cả hai yếu tố thâm hụt thương mại của Việt 
Nam gia tăng và các đồng tiền châu Á đều bị suy yếu. Sức ép này trở nên trầm trọng hơn khi đồng Nhân dân tệ 
bị phá giá hồi tháng 8/2015. Cân nhắc việc tăng lãi xuất và mức dự trữ ngoại tệ có hạn (tương đương gần 3 tháng 
nhập khẩu), NHNNVN đã phản ứng trước áp lực này bằng cách giảm giá trị tiền Đồng ba lần vào các tháng 1, 5 và 
8/2015 với tổng cộng 3%. Ngoài ra, NHNNVN cũng nới biên giao dịch ngoại tệ từ +/-1% lên +/-3%. Tính chung 
trong năm 2015 đồng tiền Đồng đã mất khoảng 5% giá danh nghĩa, và gần 3% giá thực tế so với đồng đô la Mỹ. 
NHNNVN còn hạ lãi gửi tiết kiệm bằng đô la Mỹ và siết chặt quản lí các giao dịch bằng ngoại tệ giữa các tổ chức 
tài chính nhằm tránh đầu cơ và găm giữ ngoại tệ. Biện pháp này phần nào đã ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối 
và duy trì năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam. 

Hình 4: Tỷ giá tiền Đồng đã dần ổn định sau các lần phá giá, nhưng vẫn chịu nhiều áp lực

Nguồn: NHNNVN và Ngân hàng Thế Giới
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I.2.4. Cần tiếp tục củng cố tài khóa

11. Giá dầu giảm và cắt giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp đã dẫn đến giảm thu ngân sách nhà nước 
trong 9 tháng đầu năm 2015. Thu nhập từ bán dầu giảm 35% so với cùng kì năm ngoái, doanh thu thuế thu nhập 
doanh nghiệp (CIT) và thuế xuất nhập khẩu giảm lần lượt 19% và 2% do giảm thuế suất. Trong các sắc thuế chính, 
thuế giá trị gia tăng (VAT), chiếm 1/3 tổng doanh thu thuế, đã tăng 15% so với cùng kì năm ngoái nhờ tiêu dùng 
cá nhân tăng và doanh thu thuế thu nhập cá nhân tăng 18% do nở rộng diện chịu thuế. Bộ Tài chính ước tổng thu 
ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 7% so với cùng kì năm ngoái.
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Hình 5: Thu chi ngân sách Nhà nước

Nguồn: Bộ Tài chính
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12.      Đồng thời, chi ngân sách tăng nhanh hơn thu chủ yếu do tăng chi thường xuyên (chiếm tới 70,5% tổng chi 
ngân sách). Trong chín tháng đầu năm tổng chi ngân sách tăng 7,8% so với cùng kì năm ngoái, trong đó chi thường 
xuyên và chi đầu tư cơ bản (không kể các khoản chi ngoài ngân sách) tăng lần lượt 5,6% và 7,6%. Chi trả nợ (cả gốc và 
lãi) từ ngân sách nhà nước tăng 12,6% do nghĩa vụ nợ công tăng. Trong khi đó tỉ trọng chi đầu tư (không kể các khoản 
chi ngoài ngân sách) trong tổng chi ngân sách giảm xuống còn 15,6% so với 26,5% trong giai đoạn 2011-2014.

13.       Trong 9 tháng đầu năm 2015 thâm hụt ngân sách ước khoảng 4,9% GDP theo cách tính của Bộ Tài chính 
và được bù đắp chủ yếu bởi các khoản vay trong nước. Cần lưu ý rằng con số này không bao gồm các khoản đầu tư 
ngoài ngân sách. Như vậy có nghĩa là tổng thâm hụt ngân sách trên thực tế còn cao hơn. Theo nghị quyết của Quốc 
hội thông qua năm ngoái về hạn chế phát hành trái phiếu dưới 5 năm thì Bộ Tài chính đang gặp khó khăn trong phát 
hành trái phiếu kho bạc. Trong 9 tháng đầu năm Kho bạc nhà nước chỉ phát hành được tổng cộng 127 nghìn tỉ đồng 
(khoảng 51% kế hoạch năm), giảm 39% so với cùng kì năm ngoái. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi trong ngắn hạn, 
Bộ Tài chính đã phải vay NHNNVN 30 nghìn tỉ đồng. 

14.      Tình trạng mất cân đối tài khoá đã tích tụ từ nhiều năm trước cần được giải quyết thì mới có thể đảm 
bảo bền vững tài chính công. Vì vậy, chính phủ đang tìm cách tăng cường kỉ luật tài khoá, tăng cường quản lí thuế 
và mở rộng diện thu thuế. Ngoài ra chính phủ cũng cố gắng kiểm soát chi thường xuyên và thắt chặt kiểm soát các 
khoản đầu tư công mới. Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi sẽ góp phần tăng cường quản lí tài khoá.

15.      Nợ công của Việt Nam đã tăng nhanh trong vài năm gần đây. Tuy tình hình tài khoá của Việt Nam bị biến 
động theo chu kì nhưng mức độ thâm hụt lớn đã gây quan ngại về bền vững tài khoá trung hạn và nợ công. Theo báo 
cáo của Bộ Tài chính, tổng nợ công của Việt Nam (nợ chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa 
phương) đã tăng mạnh từ mức 51,7% năm 2010 lên khoảng 61,3% GDP năm 2015. Trong số này nợ trực tiếp của 
chính phủ trung ương chiếm 48,9% GDP, nợ do chính phủ trung ương bảo lãnh chiếm 11,4% GDP và nợ của chính 
quyền các tỉnh chiếm trên dưới 1% GDP. Tổng nợ công đang nhanh chóng tiến tới mức trần cho phép 65% GDP. Hiện 
nay các nhà tài trợ đang dần dần rút khỏi Việt Nam làm cho nguồn vốn ưu đãi bên ngoài cũng giảm theo, vì vậy chính 
phủ sẽ phải dựa chủ yếu vào vay nợ trong nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng.

16.      Dựa nhiều hơn vào các nguồn vay trong nước sẽ giảm bớt rủi ro tỉ giá nhưng lãi suất vay lại bị tăng và 
thời hạn vay các khoản nợ công bị rút ngắn. Tỉ trọng nợ trong nước so với tổng nợ công đã tăng từ 45% năm 2010 
lên 53% năm 2014. Nguồn vốn dài hạn khá hạn chế, thể hiện thực tế rằng thị trường vốn nội địa chưa phát triển và có 
ít người tham gia, chủ yếu là các ngân hàng. Vì vậy đảm bảo trả nợ sẽ là một gánh nặng đối với ngân sách. Tỉ trọng 
chi trả lãi trong GDP và chi của chính phủ đã tăng mạnh. Trong năm 2014 chính phủ đã chi khoảng 8% tổng thu (kể 
cả thu viện trợ) vào việc trả lãi (năm 2010 là 4,3%) và vì vậy đã ảnh hưởng tới các khoản chi phát triển sản xuất và 
đầu tư. Tổng nghĩa vụ trả nợ, kể cả trả nợ gốc, đã chiếm trên ¼ tổng thu của chính phủ trong năm 2014, làm cho 
các rủi ro về tái cấp vốn ngày càng trở nên nghiêm trọng.
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I.2.5. Thương mại xuất nhập khẩu vẫn khá ấn tượng
 
17.   Mặc dù tăng trưởng thương mại toàn cầu vẫn còn yếu kém, nhưng tình hình xuất khẩu của Việt Nam 
vẫn đáng ghi nhận. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 120 tỉ USD, 
tăng 9,2% so với cùng kì năm ngoái. Giá trị xuất khẩu hàng hóa cơ bản giảm mạnh do giá xuất khẩu giảm. Xuất 
khẩu dầu thô giảm gần một nửa về giá trị và xuất khẩu hàng nông nghiệp giảm gần 10%. Tuy nhiên, xuất khẩu 
hàng chế biến, chế tạo tăng mạnh, nhất là các mặt hàng công nghệ như điện thoại di dộng, điện tử và máy tính. 
Các sản phẩm xuất khẩu sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giầy, đồ gỗ cũng tăng trưởng tốt, khoảng 10%. 
Tuy vậy, tỉ lệ nhập khẩu đầu vào trong các sản phẩm này vẫn tương đối cao, tác động lan toả công nghệ từ các 
doanh nghiệp nước ngoài sang các doanh nghiệp trong nước chưa cao và các doanh nghiệp trong nước chưa có 
khả năng tham gia chuỗi cung ứng và tạo giá trị cao hơn. 

-2.8 -1.1

-6.7 -7.4 -6.2 -6.6

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015f

40.9 39.3 39.4 42.6 47.4 48.9

10.5 10.4 10.6 11.1
11.3 11.4

51.7 50.1 50.8
54.5

59.6 61.3

2010 2011 2012 2013 2014e 2015f

Nợ của chính quyền ĐP

Nợ do Chính phủ bảo lãnh

Nợ của Chính phủ

Tổng nợ công

Cân đối NSNN

Tổng chi NSNN

Tổng thu NSNN

80

100

120

140

160

180

200

Dec-11 Sep-12 Jun-13 Mar-14 Dec-14 Sep-15

Trung Quốc
Indonesia
Malaysia
Philippines
Thái Lan
Việt Nam

Trung Quốc
Indonesia
Malaysia
Philippines
Thái Lan
Việt Nam

80

100

120

140

160

180

200

Dec-11 Sep-12 Jun-13 Mar-14 Dec-14 Sep-15

Hình 6: Thâm hụt ngân sách kéo dài làm tăng nợ công

Hình 7: Tăng trưởng thương mại Việt Nam so sánh với một số nước châu Á

Nguồn: Ước tính của Ngân Hàng Thế Giới 

Nguồn: Ngân Hàng Thế Giới 

Nguồn: Bộ Tài chính
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18.  Kết quả xuất khẩu ấn tượng của Việt Nam có được là nhờ đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu trong 
10 năm qua. Hiện nay, hàng chế biến, chế tạo chiếm gần 84% tổng kim ngạch xuất khẩu so với mức 50% trong 
năm 2005. Các mặt hàng xuất khẩu giá trị cao như điện thoại di dộng, máy tính trước đây 10 năm chỉ chiếm chưa 
đến 5% tổng kim ngạch, nay đã tăng lên 30%. Đồng thời tỉ trọng xuất khẩu nguyên liệu thô cũng giảm. Cụ thể, 
xuất khẩu dầu thô đã giảm mạnh trong thập kỉ vừa qua – từ gần 23% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2005 xuống 
còn 2,5% vào thời điểm tháng 9/2015. Tỉ trọng xuất khẩu hàng nông sản giảm mạnh trong năm 2015 chủ yếu do 
giá xuất khẩu giảm trên toàn cầu chứ không liên quan nhiều đến vấn đề bổ sung giá trị gia tăng.

19.  Kết quả xuất khẩu cũng thể hiện mức độ hội nhập hiện tại của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhìn 
chung, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vẫn là động lực chính trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, chiếm tới 
68,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (ngoài dầu thô). Giá trị xuất khẩu của khu vực này tăng 20,8% so với cùng kỳ 
trong 9 tháng đầu năm 2015. Đồng thời khu vực đầu tư nước ngoài cũng gia tăng nhập khẩu máy móc, thiết bị 
cho đầu tư và nguyên liệu, hàng hoá trung gian phục vụ chế tạo và chế biến để xuất khẩu. Các doanh nghiệp đầu 
tư nước ngoài tiếp tục có thặng dư thương mại (khoảng 9% GDP năm 2015) nhưng tỉ trọng nhập khẩu đầu vào rất 
cao của các doanh nghiệp này cũng thể hiện qui mô hạn chế của chuỗi giá trị trong nước. 

Xuất khẩu hàng CN cao (tỷ US$)

Xuẩt khẩu của khu vực FDI (% tổng giá trị)

Tỷ trọng xuất khẩu (% tổng giá trị)
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Hình 8: Xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam

Hình 9: Tỉ trọng xuất - nhập khẩu ngày càng tăng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

20.  Tuy có giảm nhẹ năm nay nhưng kết quả xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao hơn các nước khác trong khu 
vực. Tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam cao nhất trong các nước đang phát triển khu vực Đông Á năm 2014, 
và tình trạng đó kéo dài trong cả 3 quí đầu năm 2015. Đặc biệt, xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam tăng mạnh nhờ 
FDI trong ngành công nghiệp chế tạo do các hãng sản xuất lớn mở rộng sản xuất điện tử, điện thoại và các sản 
phẩm liên quan tại Việt Nam. Xuất khẩu điện thoại di động và phụ kiện đứng hàng cao nhất, đạt 23 tỉ USD trong 9 
tháng đầu năm, tương đương mức tăng trưởng 33,2% so với cùng kì năm ngoái, và là ngành hàng xuất khẩu lớn 
nhất, vượt xa các sản phẩm khác. Đồng thời xuất khẩu máy tính, đồ điện tử cũng đạt 11,3 tỉ USD, tăng 51,5% so 
với cùng kì năm ngoái.

21.  Nhập khẩu, nhất là máy móc thiết bị và sản phẩm trung gian, tiếp tục tăng mạnh, phản ánh đầu tư gia 
tăng và tỉ lệ nhập khẩu đầu vào rất cao trong kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu cho đến hết tháng 9 đạt 124 tỉ 
USD, tăng 15,6% (cùng kì năm 2014 chỉ tăng 11,6%). Nhập khẩu máy moc, trang thiết bị và sản phẩm trung gian 
tăng gần 30%. Hiện tượng này một mặt thể hiện quá trình mở rộng cơ sở sản xuất và tâm lý tích cực của nhà đầu 
tư, nhưng mặt khác nó cũng thể hiện yếu kém trong cơ cấu ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu Việt Nam (dệt may, 
điện tử, giày dép) – đó là việc sử dụng tỉ lệ rất nhiều nguyên liệu và sản phẩm trung gian nhập khẩu.

 Tỉ trọng (%) Tăng trưởng (%)

2014 9T/2014 9T/2015 2014 9T/2014 9T/2015

Tổng giá trị xuất khẩu 100,0 100,0 100,0 13,8 14,4 9,2

Dầu thô 4,8 5,3 2,5 -0,2 9,1 -48,4

Ngoài dầu thô 95,2 94,7 97,5 14,6 14,7 12,4

     Nông nghiệp, thuỷ sản 14,7 15,3 12,6 12,1 15,1 -9,9

          Gạo 2,0 2,1 1,6 0,4 -2,0 -15,0

     Sản phẩm giá trị thấp 26,6 17,6 25,5 18,1 22,1 12,0

          May mặc 13,9 6,8 14,1 16,6 24,5 10,0

Sản phẩm giá trị cao 27,1 26,3 32,2 10,6 7,2 33,2

          Điện thoại và linh kiện 15,7 15,7 19,1 11,1 11,3 33,2

Khác 26,7 35,5 27,2 16,7 17,1 5,4

Khu vực trong nước 32,6 33,0 29,3 11,8 13,1 -3,2

Đầu tư nước ngoài (trừ dầu thô) 62,5 61,7 68,2 16,1 15,6 20,8

Bảng 2: Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

22.  Cân đối xuất nhập khẩu của Việt Nam yếu đi trong năm 2015, làm cho thặng dư cán cân vãng lai bị thu 
hẹp đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu dẫn đến thâm hụt thương mại gần 4 tỉ 
USD trong khi cùng kì năm 2014 đạt thặng dư 2,4 tỉ USD. Sau khi đạt thặng dư cán cân vãng lai 5,4% GDP giai 
đoạn 2011-14, đến cuối quí 2/2015 con số này giảm xuống chỉ còn 0,2% GDP. Kiều hối gửi về tăng mạnh nhưng 
cũng chỉ bù đắp phần nào thâm hụt thương mại (hàng hoá và dịch vụ) và khoản chuyển lãi về nước của các nhà 
đầu tư nước ngoài. 

23.  Tuy cán cân vãng lai có suy giảm nhưng các rủi ro tài chính bên ngoài cũng giảm nhẹ nhờ dòng vốn FDI 
chảy vào mạnh và nhờ có các món vay ưu đãi dài hạn. Các dòng vốn FDI lớn và đa dạng cùng với các món vay 
từ bên ngoài đã góp phần củng cố tài khoản vốn và tăng cường dự trữ ngoại tệ. Tỉ lệ giải ngân FDI tăng lên 16,3%, 
tương đương 11,8 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm. Tỉ lệ đảo nợ nước ngoài (external debt rollover) vẫn đảm bảo, 
lại được hỗ trợ bởi dòng vốn từ bên ngoài ổn định. Các yếu tố đó đã cho phép nâng dự trữ ngoại tệ lên 2,8 tháng 
nhập khẩu vào thời điểm cuối quí 2/2015 – tăng nhẹ so với mức 2,7 tháng cuối năm 2014.

 Tỉ trọng (%) Tăng trưởng (%)

2014 9T/2014 9T/2015 2014 9T/2014 9T/2015

Tổng giá trị nhập khẩu 100,0 100,0 100,0 12,0 11,6 15,6

Máy móc, phụ tùng 15,2 15,0 16,7 20,0 21,0 29,3

Sản phẩm trung gian 21,6 21,1 23,5 8,1 2,3 28,6

Nguyên liệu 22,8 23,0 21,1 12,2 13,6 6,0

Sản phẩm dầu lửa 5,1 5,9 3,2 8,0 22,7 -35,8

Sản phẩm 8,0 7,8 8,5 23,9 22,9 25,3

Hàng hóa khác 27,3 27,2 26,9 8,3 7,2 18,6

  Khu vực trong nước 43,0 43,6 40,9 10,5 13,1 8,8

  Đầu tư nước ngoài 57,0 56,4 59,1 13,1 10,5 20,8

Bảng 3: Nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam
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Hình 10: Thặng dư tài khoản vãng lai và luồng vào FDI đã cho phép dự trữ ngoại tệ tăng nhẹ

Nguồn: Ước tính của NHNNVN và Ngân hàng Thế Giới
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I.3. Triển vọng kinh tế và rủi ro trung hạn
 
24.  Về cơ bản, triển vọng trung hạn của kinh tế Việt Nam là tích cực. GDP dự báo sẽ tăng 6,5% trong cả 
năm 2015 và củng cố trong năm 2016 nhờ cầu trong nước tiếp tục phục hồi nhờ tăng tiêu dùng cá nhân và 
đầu tư. Về phía cung, tăng trưởng dự kiến sẽ chủ yếu nhờ vào ngành công nghiệp chế tạo và xây dựng. Kỳ vọng 
lạm phát dự báo vẫn ở mức thấp, vì vậy ít xảy ra khả năng NHNNVN sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong kì ngắn 
hạn. Tuy nhiên, mức lạm phát thấp hiện nay nhờ giá năng lượng và lương thực toàn cầu được dự báo sẽ tăng trở 
lại trong trung hạn. Cán cân thương mại dự kiến sẽ thu hẹp mạnh trong năm nay do xuất khẩu giảm đà đồng thời 
với hoạt động kinh tế trong nước tăng dẫn đến tăng nhập khẩu. Dòng kiều hối ổn định sẽ góp phần duy trì thặng dư 
của tài khoản vãng lai, nhưng ở mức thấp hơn nhiều so với các năm trước. Bội chi ngân sách dự kiến sẽ vẫn cao 
trong năm nay nhưng sẽ được điều chỉnh dần bởi các biện pháp thắt chặt nhằm tránh tăng nợ công. Nợ công vẫn 
ở mức bền vững nhưng phụ thuộc nhiều vào kết quả thực hiện chương trình thắt chặt tài khoá và các rủi ro khác. 

25.  Triển vọng tích cực nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất lợi. Do khoảng đệm chính sách 
còn hạn chế nên các cú sốc bên ngoài và trong nước có thể ảnh hưởng lên sự ổn định kinh tế vĩ mô. Tiến trình 
tái cơ cấu chậm chạp trong nước gây ra nhiều rủi ro đáng kể đối với viễn cảnh tăng trưởng trung hạn. Ngoài ra còn 
phải kể đến một số rủi ro tài khoá đáng kể, và nếu chậm thực hiện chương trình thắt chặt tài khoá thì mức độ bền 
vững nợ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Áp lực tăng chi bắt nguồn từ chi thường xuyên, kể cả áp lực tăng lương, 
sẽ gây khó khăn cho việc cắt giảm thâm hụt ngân sách. Các rủi ro tài khoá còn trở nên trầm trọng hơn bởi trách 
nhiệm trả nợ liên đới liên quan đến các món nợ của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước. Cùng 
với tăng trưởng tín dụng các rủi ro trong ngành ngân hàng, kể cả tăng trưởng nóng, cũng sẽ tăng lên nếu không 
được quản lí cẩn trọng và có thể gây ra một đợt mất ổn định mới và tác động tiêu cực lên tăng trưởng. Môi trường 
bên ngoài nói chung là thuận lợi đối với Việt Nam, nhưng những rủi ro mới nảy sinh đòi hỏi phải tiếp tục quản lí vĩ 
mô tốt nhằm bảo vệ nền kinh tế an toàn trước các cú sốc có thể xảy ra. Thắt chặt tài khoá, chính sách tỉ giá linh 
hoạt hơn và tăng cường dự trữ ngoại tệ sẽ giúp khắc phục các yếu kém.

I.4. Cập nhật tiến độ tái cơ cấu 

I.4.1. Môi trường kinh doanh
 
26.  Báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới cho thấy thứ hạng Môi trường Kinh doanh của Việt 
Nam đã cải thiện từ 93 (2015) lên 90 (2016) trong số 189 nền kinh tế. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh của 
Việt Nam vẫn được đánh giá thấp hơn mức trung bình các nước ASEAN-4 trong đó phải kể đến các yếu tố như 
chậm hoàn thiện khung thể chế, hạ tầng và môi trường kinh doanh. Các yếu kém thể hiện qua các tiêu chí thời 
gian nộp thuế, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, cấp điện và xử lý các thủ tục có liên quan tới phá sản.

Nguồn: GSO, MOF, NHNNVN và Ngân hàng Thế Giới 

 2013 2014 2015/e 2016/f

Tăng trưởng GDP (%) 5,4 6,0 6,5 6,6

CPI (trung bình năm, %) 6,6 4,1 1,5 3,0

Cán cân vãng lai (% GDP) 5,6 4,8 0,1 -0,2

Cán cân tài khoá (% GDP) – theo cách tính của GFS -7,4 -6,2 -6,9 -6,4

Nợ công (% GDP) – theo cách tính của Bộ Tài chính 54,5 59,6 61,3 63,2

Bảng 4: Các chỉ số kinh tế ngắn hạn
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I.4.2. Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước 
 
29.  Cổ phần hóa đang là nhiệm vụ ưu tiên trong quá trình cải cách DNNN nhưng tốc độ thực hiện chưa đủ 
nhanh để hoàn thành mục tiêu năm 2015. Đến cuối tháng 9/2015 Việt Nam đã cổ phần hóa 344 DNNN, trong 
đó bao gồm một số công ty mẹ của các tập doàn kinh tế và tổng công ty lớn. Việt Nam sẽ khó hoàn thành mục 
tiêu cổ phần hóa 531 DNNN giai đoạn 2011-15, nhưng kết quả đã tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 2006-10 khi 
mà chỉ tiêu cổ phần hóa chỉ đạt 30%. Gần đây chính phủ đã công bố kế hoạch rút vốn toàn bộ khỏi các doanh 
nghiệp lớn và hoạt động tốt như Vinamilk và FPT. Hành động đó có thể tạo động lực tốt, đẩy nhanh quá trình đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.

27.  Nhiều thách thức vẫn đang tồn tại trong môi trường kinh doanh của Việt Nam. Cải cách pháp lý liên quan 
tới môi trường kinh doanh chưa được tiến hành một cách triệt để, luật lệ và qui định nhiều khi được áp dụng thiếu 
đồng bộ và tùy tiện. Cụ thể, quản lí thuế còn phiền hà và gây lãng phí lớn cho các doanh nghiệp tư nhân. Đăng 
kí kinh doanh đã có tiến bộ, nhưng qui định về bảo vệ nhà đầu tư thiểu số và khung pháp lí về phá sản vẫn còn 
yếu và làm suy giảm nhiệt tình của nhà đầu tư. Thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam có độ mở cao và đang 
hướng tới qui chế một cửa ASEAN nhưng thủ tục hải quan vẫn chưa hiệu quả như ở nhiều nước ASEAN khác.

28.  Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh. Ngày 12/3/2015 Chính phủ ban hành Nghị 
quyết 19/NQ-CP/2015 về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh và nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2015 – 2016. Nghị quyết nhắm tới mục tiêu giảm thời gian nộp thuế tối đa 
xuống còn 121,5 giờ/năm, xây dựng và công bố cơ sở dữ liệu về hoàn thuế VAT, giảm mạnh thời gian thông quan 
xuất và nhập khẩu xuống lần lượt 13 và 14 ngày. 

Điểm số chung Điểm số theo các lĩnh vực

Nguồn: Môi trường Kinh doanh 2016, Ngân Hàng Thế Giới. ASEAN-4 bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.
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Nguồn: Bộ Tài chính
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30.  Tiến độ hoàn thiện quản trị doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào kết quả thực hiện hiệu quả các văn 
bản luật mới ban hành. Hiện tại chính phủ vẫn đang trong quá trình soạn thảo các nghị định hướng dẫn và thông 
tư thực hiện các luật mới ban hành. Một vài nghị định mới được ban hành và đã có hiệu lực, ví dụ Nghị định 87 
(hiệu lực từ ngày 1/12/2015), Nghị định 91 về Quản lí vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp (hiệu lực ngày 
1/12/2015), và Nghị định 81 về công bố thông tin DNNN (hiệu lực từ ngày 5/11/ 2015). Ba nghị định này qui định 
khung giám sát & đánh giá đối với các DNNN, không chỉ liên quan đến kết quả tài chính mà còn cả các thông tin 
khác như quản trị doanh nghiệp và kế hoạch chiến lược. Yêu cầu công khai thông tin đã bắt đầu được thực hiện tại 
một số DNNN và dự kiến sẽ mở rộng trong năm 2016. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-20 cũng qui định 
rõ các mục tiêu đổi mới DNNN, trong đó bao gồm tách chức năng quản lí nhà nước ra khỏi vấn đề thực thi quyền 
chủ sở hữu, nâng cao năng lực chuyên môn ban điều hành, và tách mục tiêu kinh doanh thương mại ra khỏi nghĩa 
vụ xã hội.

I.4.3.  Cải cách ngành ngân hàng 
 
31.  Tăng cường giám sát và điều tiết các ngân hàng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của cải cách khu vực 
tài chính. NHNNVN đã tập trung ban hành các qui định an toàn hoạt động nghiêm ngặt hơn, áp dụng quản lí rủi 
ro tốt hơn (dần dần áp dụng các nguyên tắc Basel II), áp dụng cách tiếp cận đa chiều trong giải quyết nợ xấu, 
trong đó VAMC là công cụ chính. Thông tư 02 (ban hành năm 2013 và có hiệu lực đầy đủ từ tháng 4/2015) 
là một bước tiến đúng đắn trong việc áp dụng thông lệ quốc tế vào tính toán và phân loại nợ xấu. Ngoài ra, 
thông tư 36 ban hành cuối năm 2014 qui định các tiêu chuẩn nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động 
của ngân hàng và giải quyết vấn đề sở hữu chéo – hiện đang bị coi là yếu tố đe dọa sự ổn định của hệ thống 
ngân hàng. Thông tư cũng thể hiện nỗ lực của NHNNVN trong vấn đề áp dụng dần các nguyên tắc Basel II 
trong ngành ngân hàng.
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32.  Quá trình củng cố lại ngành ngân hàng đã tăng tốc từ nửa đầu năm 2015 chủ yếu thông qua các 
thương vụ cưỡng chế mua bán và sát nhập ngân hàng. Không giống như trước đây, khi quá trình củng cố chủ 
yếu diễn ra bởi các vụ sát nhập ngân hàng nhỏ (và yếu), các thương vụ trong năm 2015 chủ yếu là các vụ sát 
nhập ngân hàng nhỏ vào ngân hàng thương mại quốc doanh. Ngoài ra, thay vì cho phép các ngân hàng yếu kém 
thông báo phá sản, NHNNVN đã tiếp nhận 3 ngân hàng nhỏ và cử các cán bộ có kinh nghiệm giữ các chức vụ 
quản lí chủ chốt với mong muốn cải thiện kết quả kinh doanh. Ngoài ra, một số ngân hàng cổ phần có kết quả 
hoạt động tốt cũng sát nhập với nhau. Hầu hết, nếu không nói là tất cả, các vụ sát nhập và mua bán đều được 
cơ quan quản lí tạo điều kiện với mục đích xốc lại hệ thống ngân hàng, giải quyết vấn đề sở hữu chéo giữa các 
ngân hàng và qua đó giảm thiểu rủi ro hệ thống. Tuy con số các vụ mua bán và sát nhập có tăng lên nhưng 
mục tiêu giảm số ngân hàng thương mại xuống còn 15 - 17 vào năm 2017 có thể khó thực hiện. Hiện nay vẫn 
còn 34 ngân hàng thương mại sau khi thực hiện 8 vụ mua bán / sát nhập (con số ngân hàng thương mại là 42 
trước khi thực hiện tái cơ cấu ngành ngân hàng). 

33.  Mặc dù các cơ quan hữu quan đã có nhiều nỗ lực, xử lý nợ xấu trong ngành ngân hàng vẫn là vấn đề 
hết sức khó khăn. VAMC tiếp tục mua nợ xấu nhưng quá trinh xử lý nợ xấu vẫn còn chậm. Theo báo cáo của 
NHNNVN, nợ xấu của toàn hệ thống đã giảm xuống dưới 3% tổng dư nợ tín dụng nhưng một phần là do nợ xấu 
được chuyển từ ngân hàng sang VAMC (cho đến tháng 10/2015 VAMC đã mua tổng cộng 226 nghìn tỉ VND, 
tương đương khoảng 10 tỉ USD). Qui định mới có hiệu lực từ ngày 15/10/2015 sẽ cho phép áp dụng cơ chế mua 
bán nợ xấu theo giá thị trường qua đó VAMC sẽ có quyền linh hoạt hơn trong xử lý nợ xấu, ví dụ như VAMC có 
quyền mua bán trực tiếp. Đây là bước tiến tốt, giúp giải quyết nhanh nợ xấu và giảm thiểu mức độ mất giá.

34.  Trong thời gian tới, qui chế và giám sát ngân hàng cần được tiếp tục triển khai và hoàn thiện nhiều 
hơn nữa. Mức độ tuân thủ các Nguyên tắc Basel Cốt lõi (BCP) vẫn còn thấp. Sự lẫn lộn giữa chức năng giám sát 
an toàn (tập trung chủ yếu vào khía cạnh an toàn và lành mạnh của hệ thống) với chức năng thanh tra chung 
(tuân thủ các thủ tục hành chính) đã làm suy yếu chức năng giám sát an toàn của NHNNVN. Từ nhiều năm nay 
NHNNVN đã không thực hiện thanh tra tại chỗ các ngân hàng thương mại nhà nước, một phần vì lí do muốn 
tránh trùng lặp với các đợt Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước. Thanh tra gián tiếp vẫn đang được thực 
hiện. Khung pháp qui vẫn qui định một số điều liên quan đến giám sát ngân hàng qua biên giới nhưng vẫn còn 
nhiều lỗ hổng trong thanh tra hoạt động ở nước ngoài của các ngân hàng Việt Nam. NHNNVN hiện đang phải 
thực hiện nhiều nhiệm vụ và chỉ được hoạt động tương đối độc lập nên thẩm quyền giám sát được luật pháp 
trao cho cũng bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao Việt Nam cũng có một khung pháp lí phù hợp về các hoạt động được 
phép làm cơ sở điều tiết hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi.
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II.1. Bối cảnh

35.  Sau hơn 5 năm đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được các bên thống nhất 
ngày 5/10/2015 tại cuộc họp các Bộ trưởng Thương mại tại Atlanta, Hoa Kỳ. TPP bao gồm 12 thành viên Úc, 
Brunei Darussalam, Canada, Chi-lê, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ, và Việt 
Nam. Các nước thành viên TPP có tổng GDP là 28 nghìn tỉ USD, tương đương 36% GDP toàn cầu, và chiếm trên 
25% tổng thương mại toàn thế giới. 

PHẦN 2:
HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC
XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
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36.  Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ với các nước thành viên TPP. Hiện 
nay các nước TPP chiếm 38,8 xuất khẩu, 22,2% nhập khẩu và 38,3% vốn FDI của Việt Nam. Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Malaysia và Singapore nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Sự tham gia 
của Việt Nam vào TPP nằm trong nỗ lực hội nhập với nền kinh tế toàn cầu chung của Việt Nam và tiếp nối nỗ lực 
tự do hóa thương mại trong hai thập kỉ qua. Ngoài việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa và dịch vụ và cắt giảm 
các biện pháp phi thuế quan ra, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và cắt giảm vai trò của các doanh nghiệp nhà 
nước cũng sẽ tạo cơ sở tốt giúp thực hiện tái cơ cấu và cải cách thể chế tại Việt Nam.

37.  TPP sẽ tạo thêm cơ hội thương mại và đầu tư cho Việt Nam với các nước khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương. TPP được coi là một hiệp định thương mại tiêu chuẩn cao, giúp tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ 
thông qua cắt giảm thuế quan và các biện pháp phi thuế quan. Việt Nam là nước cung cấp hàng đầu các sản phẩm 
công nghiệp nhẹ và trung bình trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và có cơ hội tiếp cận các nền kinh tế giàu 
có nhất trong không gian TPP như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tiềm năng của TPP rất lớn nhưng chúng cũng đi kèm chi 
phí và rủi ro. Dựa trên các tài liệu có được, dưới đây ta sẽ thử phân tích một số cơ hội và rủi ro mà TPP mang lại 
cho Việt Nam. Muốn phân tích chi tiết hơn cần phải dựa trên các cam kết cụ thể mới được công bố gần đây.

GDP danh 
nghĩa 2014 (tỉ 

US$)

GDP đầu 
người 2014 

(US$)

Tỉ trọng xuất 
khẩu của 
Việt Nam 

(%)

Tỉ trọng 
nhập khẩu 

của Việt 
Nam (%)

Tỉ trọng FDI 
của Việt Nam 

(%)

Úc 1.454 61.887 1,9 1,3 0,7

Brunei Darussalam 17 41.344 0,0 0,0 0,6

Canada 1.787 50.271 1,5 0,3 1,9

Chi-lê 258 14.528 0,4 0,2 0,0

Nhật Bản 4.601 36.194 8,7 8,7 14,3

Mexico 1.283 10.230 1,0 0,3 0,0

Malaysia 327 10.933 2,3 2,5 4,1

New Zealand 188 42.409 0,2 0,2 0,0

Peru 203 6.551 0,1 0,0 0,0

Singapore 308 56.287 2,1 3,8 12,6

Hoa Kỳ 17.419 54.629 20,6 4,8 4,2

Việt Nam 186 2.052

Tổng số 38,8 22,2 38,3

Ghi chú: Số liệu GDP và GDP đầu người 2014, riêng New Zealand 2013.
Nguồn: WDI 2015, Ngân Hàng Thế Giới, MPI và Tổng cục Hải quan.

Bảng 5: Việt Nam và các nước thành viên TPP
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II.2. Phạm vi của TPP
38.  TPP là một hiệp định thương mại toàn diện và chi tiết, không chỉ đề cập vấn đề tiếp cận thị trường mà 
còn nhiều vấn đề rộng khác như mua sắm của chính phủ, chất lượng luật pháp, quyền lợi của người lao động, 
bảo vệ môi trường và quyền sở hữu trí tuệ. TPP gồm 30 chương nói về thương mại và các vấn đề liên quan đến 
thương mại. Tuy các cam kết chi tiết chỉ mới được công bố gần đây nhưng nhìn chung TPP qui định vấn đề thuế 
quan đối với hàng hóa, hải quan, thuận lợi hóa thương mại; các qui định về an toàn và kiểm dịch thực vật; rào cản 
kĩ thuật đối với thương mại; bồi thường thương mại; đầu tư; dịch vụ; thương mại điện tử; mua sắm của chính phủ; 
sở hữu trí tuệ; lao động; môi trường; và các chương ‘theo chiều ngang’ đề cập các vấn đề như phát triển, năng lực 
cạnh tranh, và hòa nhập; giải quyết tranh chấp, ngoại lệ và các điều khoản về thể chế. 

39.  Ngoài việc cập nhật các cách tiếp cận truyền thống trong các hiệp định thương mại tự do trước đây 
TPP còn đưa vào thêm nhiều vấn đề thương mại và các vấn đề liên ngành mới nảy sinh. Đó là các vấn đề liên 
quan đến internet và nền kinh tế kĩ thuật số, sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước vào thương mại quốc tế 
và đầu tư, khả năng khai thác lợi thế do hiệp định thương mại mang lại của các doanh nghiệp nhỏ, và các chủ đề 
khác. Do các vấn đề đề cập rất chuyên sâu nên hiệp định dự định cũng đi kèm hỗ trợ nâng cao năng lực cho các 
nước kém phát triển hơn trong TPP, và đôi khi dành một khoảng thời gian và cơ chế chuyển tiếp đặc biệt cho phép 
các bên có thêm thời gian để xây dựng năng lực thực hiện các cam kết mới. 

40.  Tự do hóa thương mại vẫn là nội dung quan trọng trong tiếp cận thị trường trong TPP, đặc biệt là đối 
với Việt Nam. Mặc dù một số nước đã hạ thuế quan xuống dưới 10%, thậm chí dưới 5% nhưng một số thuế suất 
đỉnh vẫn tồn tại. Ví dụ, tại thị trường Hoa Kỳ, thuế quan đối với hàng may mặc vẫn nằm trong khoảng 10% - 32%, 
tùy từng loại hàng (nói chung các loại sản phẩm dệt thủ công chịu thuế suất cao hơn). Hàng nông sản vẫn chịu sự 
điều chỉnh của hệ thống hạn ngạch có thể làm cho thuế suất cao tới mức không chịu nổi đối với một số loại như 
sản phẩm sữa, thịt, và gạo. Cuối cùng, Việt Nam còn kém phát triển hơn các nước khác trong TPP; thuế quan vẫn 
được dùng như một công cụ để bảo vệ các ngành non trẻ làm cho nhiều sắc thuế vẫn còn cao khoảng 10% - 20%.

41.  Ngoài ra, TPP được đánh giá như là một hiệp định toàn diện, qui định cả những cam kết về cắt giảm 
các biện pháp phi thuế quan. Rào cản thương mại dịch vụ bao gồm cả các luật lệ, qui định, cấp phép và đăng 
kí (ví dụ chỉ cho phép các công ty địa phương), hoặc công khai cấm nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài cung cấp 
dịch vụ từ nước họ hoặc thị trường của họ. Đối với buôn bán hàng hóa các biện pháp phi thuế quan cũng bao gồm 
các qui định về an toàn và kiểm dịch thực vật (SPS) và các rào cản kĩ thuật (TBT), ví dụ qui định về nhãn hàng, 
đòi hỏi kiểm nghiệm hoặc các đặc tính kĩ thuật khác có thể được sử dụng làm rào cản thương mại.
 

II.3. Ước lượng tác động kinh tế của TPP
42.  TPP ước tính sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho Việt Nam về thương mại, đầu tư, tăng trưởng và việc làm. 
Trong số các nước tham gia TPP hiện nay Việt Nam là nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất và có một 
số lợi thế so sánh đặc biệt mà không nước nào có được, cụ thể là ngành công nghiệp chế tạo thâm dụng lao động 
và các ngành hiện nay đang chịu thuế suất cao như dệt may. Bằng việc tăng cường tiếp cận các thị trường xuất khẩu 
lớn TPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại nói chung. TPP dự kiến cũng sẽ làm tăng thêm khối lượng FDI vốn đã 
cao vào Việt Nam và làm tăng năng lực xuất khẩu, kể các các nhà cung cấp thượng nguồn cho các ngành hiện đang 
bị chi phối bởi qui định nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất xứ (ví dụ dệt may).  

43.  Ước tính sơ bộ của một mô phỏng kinh tế2 cho thấy TPP có thể sẽ bổ sung thêm 8% GDP, 17% giá 
trị xuất khẩu thực tế, và 12% lượng tích lũy tài sản trong vòng 20 năm tới. Kết quả dự báo cho thấy hiệp định 
thương mại này sẽ làm tăng GDP thực tế của Việt Nam khoảng trên 8% (lũy kế ) vào năm 2030. Phần đóng góp 
chính vào con số này chính là mức giảm thuế quan đánh vào hàng xuất khẩu vào các nước trong khối, nhất là dệt 
may và phụ kiện. Thuế suất của Hoa Kỳ vẫn là 17% tính trên giá trị. Cắt giảm các biện pháp phi thuế quan cũng 
sẽ đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Đầu tư dự kiến sẽ tăng trên 20% khi TPP đi vào thực hiện và sẽ 
làm tăng đáng kể lượng vốn đầu tư và tăng trưởng dài hạn. Tiền lương 5 nhóm ngành dự kiến cũng sẽ tăng trong 
giai đoạn 2020-2035, trong đó tiền lương nhóm tay nghề thấp tăng nhanh nhất.

2  Kết quả mô phỏng này được đưa ra lần đầu tháng 3/2015 (Minor, Walmsley và Strutt 2015). Đàm phán TPP kết thúc ngày 5/10/2015 và bản 
dự thảo gần cuối được công bố ngày 5/11/2015. Sự khác biệt giữa bản TPP thỏa thuận cuối cùng và bản được sử dụng trong phân tích này có 
thể dẫn đến kết quả khác như được nêu trong hộp. Kết quả ước tính của mô hình thuộc về trách nhiệm của các tác giả.
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Nguồn: Minor và các tác giả, 2015; 
Ghi chú: Thay đổi cộng dồn so với phương án tăng trưởng cơ sở

Hình 13: Tác động của TPP lên GDP (2015-35)

2020

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

Biểu thuế Các biện pháp phi thuế quan 
đối với hàng hóa

Th
ay

 đ
ổi

 c
ộn

g 
dồ

n 
so

 v
ới

 p
hư

ơn
g 

án
 tă

ng
 tr

ưở
ng

 c
ơ 

sở

Các biện pháp phi thuế quan 
đối với dịch vụ

2025 2030 2035

Hộp 1: Kết quả sơ bộ từ Mô hình GTAP 

Kết quả trình bày trong báo cáo này được tính toán dựa trên mô hình GTAP (Dự án Phân tích động Thương mại Toàn 
cầu). Mô hình GTAP là mô hình tính toàn cân bằng đa khu vực, đa ngành, với giả định về cạnh tranh hoàn hảo và tỉ suất 
lợi nhuận cố định so với qui mô. Các đại lượng sử dụng trong phép mô phỏng này bao gồm các đại lượng cầu tiêu dùng 
và mức độ dịch chuyển yếu tố sản xuất giữa các ngành. Mô hình động cũng tính đến hành vi đầu tư làm cho tỉ suất lợi 
nhuận sẽ dần dần bằng nhau. Sự lựa chọn ngành và khu vực đưa vào tính toán có tính đến sự tập trung vào tính toán kết 
quả đối với Việt Nam: các ngành và đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam đã được lựa chọn đưa vào mô hình; các 
nước còn lại được chia thành 3 nhóm thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao theo cách xếp loại của Ngân 
Hàng Thế Giới. 

Kết quả mô phỏng cần được diễn giải một cách thận trọng. Kết quả đó phụ thuộc vào các giả định về các biến số kinh tế 
vĩ mô và thay đổi chính sách, kể cả tốc độ và chất lượng thực hiện các cam kết.
 
Các giả định

Mô hình cho ta kết quả về tác động của i) các biện pháp cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, và ii) cắt giảm các biện 
pháp phi thuế quan đối với hàng hóa và dịch vụ. Do các cam kết chi tiết chỉ mới được công bố gần đây nên phép mô 
phỏng không dựa trên các cam kết cụ thể. Mô hình chỉ dựa trên các giả định sau đây:
 •  Thuế quan: Giảm xuống 0 đối với nhóm 1% các sản phẩm nhạy cảm (khoảng 50 dòng HS6); Giảm dần trong 

thời gian 15 năm và 65% các dòng thuế được miễn. Thời gian giảm bắt đầu từ 2016.
 •  Các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa: Giảm bằng mức nhóm 1/5 cao nhất trong khu vực TPP trong 

khoảng thời gian 5 năm, 2016 – 2020.
 •  Các biện pháp phi thuế quan đối với dịch vụ: Giảm bằng mức nhóm 1/5 cao nhất trong khu vực TPP trong 

khoảng thời gian 5 năm, 2016 -2020
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Những khác biệt giữa các giả định trên (thực hiện tháng 3/2015) và điều khoản TPP thống nhất lần cuối hồi tháng 10/2015 
và công bố tháng 11/2015 sẽ làm cho kết quả mô phỏng khác nhau. Trong số các khác biệt đó có các điểm chính sau 
đây:
 •  Điều khoản về tiếp cận thị trường nêu cụ thể các sản phẩm không bị cắt giảm thuế quan hoặc bị điều chỉnh bởi 

hạn ngạch thuế suất. Vào thời điểm thực hiện mô phỏng các sản phẩm này chưa được nêu tên. Thay vào đó, các 
tác giả đã đưa ra một danh sách đại diện các sản phẩm được miễn trừ dựa trên giả định nêu trên. Ngoài ra, khả 
năng khai thác tiếp cận thị trường có thể bị bóp méo bởi qui tắc xuất xứ trong TPP. Điều này cũng không được biết 
chính xác khi thực hiện mô phỏng, và đây chính là một thách thức đối với mô hình.

 •  Liên quan đến các biện pháp phi thuế quan, phiên bản cuối TPP qui định tham vấn nhằm thúc đẩy các thông lệ 
quản lí tập trung vào một số ngành nêu trong danh sách (Chương 8 “Rào cản Kĩ Thuật đối với Thương mại”). Qua 
các hoạt động tham vấn này hi vọng sẽ diễn ra quá trình hài hòa hóa hoặc công nhận qui định của nhau, qua đó 
dẫn đến cắt giảm hoặc loại bỏ các biện pháp phi thuế quan. Để phục vụ mục đích chạy mô hình, do không có 
các thông tin này nên cần phải ước lượng tác động kinh tế của việc cắt giảm các biện pháp phi thuế quan, dựa 
trên các giả định nêu trên.

 •  Liên quan đến các biện pháp phi thuế quan trong ngành dịch vụ mức độ tự do hóa được ghi rõ trong các điều 
khoản và phụ lục của Chương 10 như sau: “Thương mại dịch vụ qua biên giới” qui định việc áp dụng đối xử quốc 
gia, đối xử tối huệ quốc, và tiếp cận thị trường trên cơ sở một “danh sách tiêu cực”. Thông tin này cũng không 
có sẵn khi chạy mô hình và được đại diện thông qua giả định nêu phía trên. 

Nguồn: Minor và các tác giả, 2015

44.  TPP sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tăng khả năng thâm nhập thị trường và mở rộng cơ hội xuất khẩu. 
Hầu hết các loại thuế quan và nhiều biện pháp phi thuế quan đối với sản phẩm công nghiệp sẽ bị loại bỏ và cắt 
giảm ngay lập tức; thuế quan và các chính sách hạn chế khác đối với sản phẩm nông nghiệp sẽ bị loại bỏ và cắt 
giảm dần. Bảng 6 cho thấy cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng do chi phí thương mại giảm. Tiếp cận thị trường, 
nhất là thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. TPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương 
mại (tạo dựng thương mại) và chuyển hướng thương mại do hàng hóa Việt Nam sẽ dần dần thay thế một phần hàng 
hóa từ các nước ngoài khối xuất khẩu vào Hoa Kỳ, kể cả Trung Quốc. Đồng thời nhập khẩu cũng tăng vọt do đầu 
tư và cầu về hàng hóa trung gian tăng.

Bảng 6: Tác động của TPP lên các chỉ số 
kinh tế chính, 2015-35

Hình 14: Thay đổi xuất khẩu thực tế, các ngành 
chính, 2020-35

Nguồn: Minor và các tác giả, 2015; 
Ghi chú: Thay đổi cộng dồn so với đường tăng trưởng trung bình 
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45.  TPP sẽ giúp tăng cường đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam theo hướng chế tạo xuất 
khẩu. Như đã phân tích trong phần chính báo cáo này, Việt Nam đã thay đổi nhanh chóng cơ cấu hàng xuất khẩu 
của mình theo hướng giảm xuất khẩu nguyên liệu thô và tăng sản phẩm chế tạo có giá trị cao hơn. TPP sẽ tiếp tục 
đẩy nhanh quá trình này làm cho xuất khẩu thực tế tăng, nhất là sản phẩm chế tạo. Hiện nay tỉ trọng hàng chế tạo 
chiếm khoảng 58% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng đến năm 2035 sẽ tăng thêm 30% nữa so với đường cơ sở 
trong khi tất cả các ngành khác như nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng và dịch vụ đều giảm nhẹ. 

 •  Ngành dệt may, phụ kiện và da (bao gồm cả giày dép) dự kiến sẽ hưởng lợi rất nhiều và tăng mạnh xuất 
khẩu. Thuế suất các sản phẩm này tại các nước TPP thuộc hàng cao nhất, ví dụ Hoa Kỳ áp thuế 17,1% đối 
với sản phẩm từ Việt Nam, các nước châu Á tham gia TPP áp thuế 7,7% và các nước TPP khác áp mức 
20,6%. Vì vậy, dự kiến xuất khẩu thực tế hàng dệt may và phụ kiện của Việt Nam sẽ tăng khoảng 60% 
so với đường cơ sở vào năm 2035. Hoa Kỳ sẽ là đích đến chủ yếu trong khối TPP (20,9%) và mức tăng 
trưởng xuất khẩu cao nhất (218,8%). Tỉ lệ sử dụng lao động cao và chính sách hướng xuất khẩu mạnh làm 
cho dệt may và phụ kiện trở thành nguồn tạo việc làm quan trọng. Hiệp hội dệt may và phụ kiện Việt Nam 
(VITAS) ước tính, cứ tăng thêm 1 tỉ USD xuất khẩu sẽ tạo thêm được 150-200 nghìn việc làm. Vì vậy, đây 
là ngành chiến lược về xuất khẩu và tạo việc làm. Nhưng qui tắc xuất xứ có thể sẽ hạn chế đáng kể những 
tác động tích cực này. 

 •  Xuất khẩu hàng hóa cơ bản và nguyên liệu dự kiến sẽ giảm. Dầu thô, khí đốt và sản phẩm khai khoáng 
hiện chiếm khoảng 16,5% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sẽ tiếp tục giảm khi TPP có hiệu lực. Xuất khẩu 
nông sản chiếm khoảng 15,4% giá trị xuất khẩu năm 2015 cũng sẽ giảm do tỉ trọng xuất khẩu nguyên 
liệu chính (gạo, lương thực có hạt) giảm trong khi thực phẩm chế biến, sản phẩm lâm nghiệp (gỗ) sẽ tăng 
trong giai đoạn 2015-2025. Hiện tượng đó thể hiện sự dịch chuyển cơ cấu đang đẩy nhanh làm cho các 
yếu tố sản xuất được chuyển sang khu vực chế tạo nhiều hơn.

46.  TPP cũng sẽ làm cho Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn, thể hiện mức độ hội nhập ngày càng cao vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. Nhập khẩu hàng chế tạo, chủ yếu là sản phẩm trung gian (chiếm 2/3 nhập khẩu theo kịch 
bản cơ sở năm 2015) sẽ tăng mạnh hơn nhiều so với nông sản (10% nhập khẩu năm 2015) và dịch vụ (hình 15). 
Theo kịch bản cơ sở, nhập khẩu hàng dệt may, phụ kiện, và đồ da (14,9% tổng kim ngạch nhập khẩu) sẽ đạt mức 
trên 50% đường cơ sở. Sự gia tăng nhanh chóng nhập khẩu hàng dệt may, phụ kiện và da giày thể hiện mức độ 
tăng sản lượng và xuất khẩu các loại hàng hóa này vì chúng đòi hỏi nhập khẩu vật tư như vải, thuốc nhộm, cao su. 
Như đã nêu, qui tắc xuất xứ sẽ hạn chế sử dụng nguyên liệu từ các nước ngoài khối. Do các qui định ngặt nghèo 
như vậy nên Việt Nam sẽ phải nhập chủ yếu từ các nước trong khối. Nhập khẩu vải và phụ kiện từ các nước TPP 
châu Á và Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng lần lượt 151,3% và 203,7%. 
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Nguồn: Minor và các tác giả, 2015; 
Ghi chú: Thay đổi cộng dồn so với kịch bản tăng trưởng cơ sở

Hình 15: Biến động nhập khẩu thực tế, các 
ngành chính, 2020-2035

Hình 16: Thay đổi sản lượng thực tế, các ngành 
chính, 2020-2035
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47.  TPP dự kiến cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Hình 18 cho thấy 
sản lượng thực tế ngành công nghiệp chế tạo có thể tăng với mức cộng dồn là 30% trên mức cơ sở. Dịch vụ sẽ 
tăng khoảng 5% (hình 16). Nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng sẽ giảm nhẹ so với phương án tăng trưởng cơ sở, 
nhưng do đầu tư tăng, chi phí vốn giảm nên sản lượng sẽ phục hồi đôi chút. Nếu nông nghiệp có giảm thì mức 
giảm sẽ xảy ra mạnh nhất trong những năm đầu sau khi TPP có hiệu lực và trước khi đầu tư và vốn phát huy tác 
dụng. Trong kì dài hạn, 2025-35, cải thiện về đầu tư và chi phí yếu tố sản xuất sẽ có tác dụng giảm nhẹ bớt mức 
sụt giảm sản lượng so với đường tăng trưởng cơ sở.

48.  Thêm vào đó, TPP dự kiến sẽ kích thích đầu tư. Dự đoán đầu tư sẽ tăng mạnh so với đường cơ sở trong giai 
đoạn 2015-2025, đạt mức đỉnh vào khoảng 23% phía trên đường cơ sở. Nhưng tác dụng kích thích này sẽ giảm dần 
trong giai đoạn sau, 2025-35. Đầu tư tăng do tỉ suất lợi nhuận đầu tư tăng. Tỉ suất lợi nhuận đầu tư phụ thuộc vào chi 
phí vốn và lãi vay và hai yếu tố này bị ảnh hưởng mạnh bởi sự gia tăng xuất khẩu hàng chế tạo vào các nước TPP. Là 
thành viên TPP, Việt Nam dự kiến sẽ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài với chất lượng cao hơn nữa, nhất là các dự án 
FDI vào các cụm sản xuất thượng nguồn và được hưởng lợi nhiều từ TPP như dệt may, phụ kiện, da giày.

49.  Có lẽ một điều quan trọng nữa là TPP sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu trong nước của Việt 
Nam. Như đã nêu, TPP không chỉ loại bỏ rào cản thương mại, tăng cường tiếp cận các thị trường lớn mà còn góp 
phần nâng cao chất lượng luật pháp, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ nhà đầu tư, cạnh tranh, quản lí doanh nghiệp 
nhà nước, tiêu chuẩn lao động và môi trường, an toàn thực phẩm, mua sắm công, tự do hóa thương mại dịch vụ 
kể cả dịch vụ tài chính và viễn thông. Trong TPP có nhiều chương có các qui định khuyến khích cải cách thể chế 
nhằm tăng cường và chuẩn hóa các qui định, minh bạch, và hỗ trợ xây dựng thể chế hiện đại tại Việt Nam. Thực 
hiện các cam kết này sẽ là thách thức lớn đối với Việt Nam do Việt Nam lựa chọn con đường cải cách từ từ và bởi 
một số yếu tố lịch sử để lại (khu vực doanh nghiệp nhà nước lớn, thể chế thị trường không hoàn chỉnh, v.v.), nhưng 
Việt Nam cũng đã chứng tỏ khả năng có thể tận dụng các cam kết quốc tế để thúc đẩy cải cách trong nước khi 
gia nhập WTO, nhất là trong những lĩnh vực khó thực hiện. 

50.  TPP được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phát triển một nền kinh tế cạnh tranh hơn và sáng tạo hơn. Về lâu dài không 
chỉ tăng trưởng xuất khẩu mới là vấn đề quan trọng mà thành phần xuất khẩu cũng quan trọng, nhất là tỉ trọng 
công nghệ trong hàng xuất khẩu. Trong những năm gần đây Việt Nam đã đạt một số thành tích trên lĩnh vực này, 
ví dụ trong khoảng 2008-2013 xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam đã tăng từ 5% lên 28%, tương đương 
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Nguồn: Vanzetti và Phạm, 2014

Hình 17: Nhập khẩu xơ sợi (% tổng giá trị nhập khẩu) 
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với Trung Quốc và cao hơn mức trung bình các nước ASEAN. Nhưng tuy vậy mức bổ sung giá trị gia tăng của khu 
vực trong nước vẫn còn khá hạn chế. Như đã phân tích, khi TPP có hiệu lực các dự án đầu tư nước ngoài có chất 
lượng và qui mô lớn dự kiến sẽ được thu hút vào các ngành phụ trợ cho ngành dệt may, phụ kiện, da giày, và qua 
đó sẽ hình thành chuỗi cung ứng trong nước và kích thích các doanh nghiệp tư nhân trong nước chủ động hội nhập 
vào chuỗi giá trị toàn cầu góp phần làm tăng giá trị trong hàng xuất khẩu.

51.  Do hiện nay Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu, và qui chế xuất xứ nghiêm 
ngặt của TPP nên trước mắt Việt Nam sẽ không tận dụng được tối đa cơ hội do TPP mang lại. Hình 17 cho thấy 
các nhà sản xuất dệt may Việt Nam sử dụng hầu hết xơ sợi nhập khẩu từ các nước ngoài TPP. Khoảng 60-90% vải 
được nhập khẩu từ các nước khác, chủ yếu là từ Trung Quốc và Đài Loan. Do đó, một phần lớn lượng hàng xuất 
khẩu hiện nay của Việt Nam sẽ không đáp ứng được các qui định về xuất xứ của TPP. Ngành dệt may sẽ phải tái 
cơ cấu theo hướng liên kết ngược thì mới có thể tận dụng được tối đa lợi thế của TPP. Trước mắt, đây là một thách 
thức lớn, nhưng dự kiến Việt Nam sẽ thu hút thêm nhiều nguồn vốn FDI vào khu vực thượng nguồn để mở rộng 
năng lực sản xuất. Một số doanh nghiệp Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang thực hiện đầu tư mạnh vào 
ngành xơ sợi tại Việt Nam.

52.  Đồng thời, qui tắc xuất xứ cũng tạo cơ hội cho Việt Nam thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp và 
phát triển mạnh hơn chuỗi giá trị trong nước. Quá trình tái cơ cấu ngành dệt may theo hướng liên kết ngược sẽ 
kích thích các doanh nghiệp trong nước, kể cả các doanh nghiệp nhỏ mở rộng chuỗi cung ứng trong nước và tích 
cực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu làm được như vậy sẽ đóng góp được nhiều giá trị hơn, học tập được nhiều 
hơn và tích tụ được nhiều tri thức hơn. Toàn bộ quá trình đó được hỗ trợ bởi sự gia tăng FDI. Khu vực kinh tế tư 
nhân đã phản ứng rất nhanh nhạy để tận dụng cơ hội do TPP mang lại, hàng loạt doanh nghiệp Nhật Bản, Trung 
Quốc và Hàn Quốc đang thực hiện đầu tư lớn vào ngành sợi Việt Nam. Ví dụ, Tập đoàn dệt may Texhong (Hồng 
Kông) đầu tư 300 triệu USD giai đoạn 1 một nhà máy sợi tại Quảng Ninh, công ty Kyungbang (Hàn Quốc) đầu tư 
một nhà máy kéo sợi 100% vốn nước ngoài giá trị 40 triệu USD tại Bình Dương, nhà máy dệt VINATEX Kiên Giang 
trị giá 150 tỉ dồng tại Bình Dương, và khoảng 1 tỉ USD FDI khác đang lên kế hoạch.
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53.  Tuy nhiên, đầu tư vào các ngành thượng nguồn và phụ trợ, nhất là trong ngành dệt, phải đi kèm với 
kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường. Đầu tư vào ngành dệt may, nhất là công đoạn nhuộm và hoàn thiện vải 
có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới môi trường. Các ngành này không chỉ sử dụng rất nhiều nước mà còn gây ô 
nhiễm nghiêm trọng, thải ra một khối lượng lớn nước thải và chất gây ô nhiễm. Do vậy Việt Nam có nguy cơ sử 
dụng tăng vọt các hóa chất gây ô nhiễm. Để giảm nhẹ các tác động này Việt Nam cần có một loạt các chính sách 
khuyến khích sử dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường. 

II.4. Một vài hàm ý chính sách

54.  Thực hiện các cam kết TPP cũng đồng nghĩa với thực hiện một chương trình cải cách trong nước toàn 
diện và quyết liệt. Cần chú ý đến các vấn đề nội bộ. Ví dụ, các cam kết sẽ ảnh hưởng tới vấn đề quản lí doanh 
nghiệp nhà nước, tăng cường minh bạch trong các chương trình mua sắm của nhà nước, nâng cao chất lượng và 
thực thi luật pháp, chính sách cạnh tranh, tiêu chuẩn lao động và môi trường. 

55.  TPP cũng bao gồm một cam kết chung của các nước về tôn trọng quyền của người lao động được ghi 
trong Tuyên ngôn về Nguyên tắc và Quyền lợi cơ bản tại nơi làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Việt 
Nam còn cam kết cụ thể hơn trong một hiệp ước phụ, Kế hoạch Tăng cường Quan hệ Công đoàn và Công nhân 
Hoa Kỳ - Việt Nam. Nếu thực hiện đầy đủ các cam kết này sẽ đánh dấu một sự chuyển hướng mạnh trong cơ cấu 
công đoàn hiện nay mà theo đó toàn bộ các công đoàn đều nằm dưới sự quản lí của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam (VGCL), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều khoản chính qui định như sau: 

   Việt Nam sẽ đảm bảo rằng luật pháp và qui định cho phép người lao động, không phân biệt, do doanh 
nghiệp tuyển dụng thành lập tổ chức người lao động của riêng mình mà không cần sự cho phép từ trước 
… Một tổ chức của người lao động đã đăng kí với với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được quyền 
tự bầu ra đại diện của mình, xây dựng qui chế và qui tắc của mình, tổ chức quản lí, kể cả quản lí tài chính 
và tài sản của mình, đàm phán tập thể, tổ chức và lãnh đạo đình công và các hành động tập thể khác liên 
quan đến quyền lợi nghề nghiệp, kinh tế-xã hội của người lao động trong doanh nghiệp. 

56.  Theo cam kết thì Việt Nam phải công nhận hiệu lực của điều khoản này trước ngày TPP có hiệu lực. 
Trong một điều khoản khác, Việt Nam cũng đã cam kết cho phép tổ chức cơ sở của người lao động được thành 
lập các tổ chức lớn hơn giữa các doanh nghiệp trong vòng 5 năm kể từ ngày TPP có hiệu lực. Hiệp định TPP cũng 
dự liệu Tổ chức Lao động quốc tế ILO sẽ hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình thực hiện các cam kết này.

57.  Mặc dù Việt Nam đã dần cải thiện khả năng cạch tranh nhưng tính kết nối vẫn còn nhiều thách thức. 
Đầu tư của Việt Nam vào hạ tầng đã nâng cao khả năng kết nối kinh tế. Chi phí thương mại của Việt Nam thấp hơn 
nhiều so với các nước có cùng trinh độ phát triển. Đặc biệt các chi phí này đã giảm đáng kể trong ngành chế biến, 
chế tạo.  Hiện tại Việt Nam được xếp hạng 48 trên 160 quốc gia theo Chỉ số Năng lực Logistics 2014 – thứ hạng 
cao nhất trong số các nước có mức thu nhập trung bình thấp (xếp trên cả Indonesia, Ấn độ, Phi-lip-pin….). Thứ 
hạng này của Việt Nam cũng đã được cải thiện so với mức 53 của năm 2012. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn xếp sau 
các đối thủ cạnh tranh có mức thu nhập cao hơn như Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan. Để phát huy tối đa các 
cơ hội của TPP cần tiếp tục tăng cường năng lực cạnh tranh, kể cả đầu tư vào đường giao thông, ngành điện, bến 
cảng, dịch vụ kho vận và thủ tục hải quan trong quá trình thực hiện các cam kết. Mặc dù đã đạt được một số tiến 
bộ trong cải cách hải quan và cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN nhưng chi phí tuân thủ về thời gian, và tiền bạc 
đối với thủ tục tại biên giới và trong nội địa vẫn còn cao. Kết quả nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng hầu hết chi phí 
tuân thủ liên quan đến các rào cản phi thuế quan hoặc NTM. Hiện nay có tới trên 200 thủ tục thương mại và giấy 
phép NTM đang có hiệu lực và được thực hiện thông qua rất nhiều văn bản luật phức tạp. Những giấy phép này do 
nhiều cơ quan nhà nước cấp và quản lí và hiếm khi nhất quán, trong khi đó thì các bên hữu quan cũng ít phối hợp 
với nhau.3 

3  Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT, Bộ KHĐT, Bộ TNMT, Bộ Y tế, Biên phòng (Bộ Quốc phòng), Công an Kinh tế (Bộ Công an), Bộ 
KHCN, Bộ Văn hóa, thể thao, Du lịch, Bộ Xây dựng, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều cơ quan hữu quan khác
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