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LỜI GIỚI THIỆU

Đối với nhiều người nghiên cứu kinh tế học và quan tâm tới các vấn đề 
kinh tế của Việt Nam hiện đại, sưu tập đầy đủ bộ Báo cáo Thường niên 
Kinh tế Việt Nam được xuất bản hàng năm của Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc 
gia Hà Nội, có lẽ đã trở thành một nhu cầu nghiêm túc. Đã gần như 
thành thông lệ, liên tục trong 5 năm qua, cứ đến dịp tháng Năm thì 
những độc giả đó lại mong chờ sự kiện công bố bản Báo cáo của năm. 
Đó quả là một niềm vui lớn đối với những người thực hiện Báo cáo này.

Quãng thời gian 5 năm có lẽ đã khá đủ để Báo cáo khẳng định được 
những đặc thù riêng, phân biệt ấn phẩm này với rất nhiều cuốn sách 
được xuất bản ngày nay trong lĩnh vực kinh tế, mà đa phần đều là sách 
được dịch từ tiếng nước ngoài. Độc giả giờ đây đã quen thuộc với cách 
trình bày cô đọng, phương pháp tiếp cận hiện đại và dựa trên các bằng 
chứng thực nghiệm, số liệu thống kê được cập nhật và phân tích một 
cách nghiêm mật của những ấn phẩm thuộc chuỗi Báo cáo kinh tế này. 
Các báo cáo được công bố trong nửa đầu năm, nhưng đều thảo luận cặn 
kẽ những vấn đề kinh tế căn bản của năm, với những dự báo, mà theo 
thời gian, đã được kiểm định là có độ chính xác cao. Điều đem lại thành 
công cho Báo cáo, sau một thời gian tồn tại và phát triển, chính là sự 
hữu ích và gắn bó với thực tiễn của những nội dung được chọn lọc và 
nghiên cứu mỗi năm.

Báo cáo này được thực hiện với sự hỗ trợ của

Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Kinh tế
Đại học Quốc gia Hà Nội
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Năm nay, Báo cáo ra đời với chủ đề Trên đường gập ghềnh tới 
tương lai như phản ánh một dự cảm lo ngại của nhóm tác giả về tiến 
trình tái cơ cấu kinh tế dường như đang mất đà so với những ngày đầu 
tiên được đề xuất cách đây 2 năm, và cùng với đó là những cơ hội mà 
Việt Nam đang dần để lỡ, khi không đạt được những cam kết cải cách 
đủ mạnh mẽ, đem lại những kết quả cụ thể như kỳ vọng.

Chúng tôi tin rằng Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013: 
Trên đường gập ghềnh tới tương lai sẽ một lần nữa là cuốn sách được 
đón nhận bởi những độc giả đã quen thuộc với chuỗi Báo cáo kinh tế 
hàng năm của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR). 
Đối với những người lần đầu tiên biết tới công trình này, chúng tôi hy 
vọng ấn phẩm sẽ gieo vào họ một ấn tượng mới, và lôi cuốn họ trở 
thành những độc giả nhiệt tình trong những năm tiếp theo. 

Hà Nội, ngày 22/5/2013

PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ 
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR) 
được thành lập ngày 7/7/2008, là trung tâm nghiên cứu trực thuộc 
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. VEPR có tư cách 
pháp nhân, đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc 
gia Hà Nội, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính 
sách nhằm giúp nâng cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan 
hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các nhóm lợi ích, dựa trên sự 
thấu hiểu bản chất của những vận động kinh tế và quá trình điều hành 
chính sách vĩ mô ở Việt Nam. Hoạt động chính của VEPR bao gồm 
phân tích định lượng và định tính các vấn đề của nền kinh tế Việt Nam 
và tác động của chúng tới các nhóm lợi ích; tổ chức các hội thảo đối 
thoại chính sách với mục đích tạo điều kiện cho các nhà hoạch định 
chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng gặp gỡ, trao 
đổi nhằm đề xuất giải pháp cho các vấn đề chính sách quan trọng hiện 
hành; đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo cao cấp về kinh tế, tài chính 
và phân tích chính sách. 
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NHÓM BIÊN TẬP

LỜI CẢM ƠN

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013, do Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh tế và Chính sách, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
thực hiện, đã được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và  
tổ chức. 

Lời cảm ơn đầu tiên mà nhóm tác giả muốn gửi đến là Ban Giám 
đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – đặc biệt là Giám đốc PGS. TS. Phùng 
Xuân Nhạ và Phó Giám đốc GS. TSKH. Nguyễn Hữu Đức, cùng Ban 
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Lời giới thiệu v
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Hình 1.1.  Chỉ số tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa thế giới,  
quý I/2005-quý III/2012 (quý I/2005 = 100) 29

Hình 1.2.  Dòng FDI toàn cầu, 2005-2012 (nghìn tỉ USD) 32

Hình 1.3.  Dòng vốn xuyên biên giới, 2006-2012 (nghìn tỉ USD) 33

Hình 1.4.  Giá dầu OPEC theo rổ (OPEC Basket Price)* (USD/thùng) 35

Hình 1.H4.  Sản lượng dầu của Iran và nguồn cung thế giới,  
2010-2013 (nghìn thùng/ngày) 37

Hình 1.5.  Chỉ số giá lương thực của FAO và WB, 9/2011-2/2013 38

Hình 1.6. Các nước phát triển vật lộn thoát khỏi bẫy tăng trưởng thấp 40

Hình 1.H5.  Phác họa “ba mũi tên” của Abenomics 44

Hình 2.1.  Đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP, 2007-2012  
(điểm %, theo giá so sánh năm 1994) 62

Hình 2.2.  Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng, 2011-2012 (%) 66

Hình 2.3.  Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng theo các nhóm hàng  
có tỉ trọng lớn, 2010-2012 (cùng kỳ năm trước) 67

Hình 2.4.  Tăng trưởng tổng sản phẩm ngành  
công nghiệp-xây dựng, 2012 (%, cùng kỳ năm ngoái) 70

Hình 2.5.  Diễn biến các chỉ số công nghiệp, 2012 
 (%, cùng kỳ năm ngoái) 71

Hình 2.6.  Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng ngành sản xuất Việt Nam  
của HSBC 72

Hình 2.7.  Tốc độ tăng đầu tư cộng dồn hàng quý  
so với cùng kỳ năm trước 77 



 xxii  xxiii

Hình 2.8.  Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam, 2006-2012 (tỉ USD) 80

Hình 2.9.  Tốc độ tăng trưởng GDP và TFP (%), 1987-2012 83

Hình 2.10.  Tốc độ tăng trưởng GDP và tăng trưởng TFP  
theo trung bình trượt năm, 1996-2012 84
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TÓM TẮT BÁO CÁO

Kinh tế Việt Nam giống như một cỗ xe nặng nề đang chậm chạp đi vào 
tương lai trên một con đường gập ghềnh. Năm 2013 kết thúc cũng là 
thời điểm đánh dấu một giai đoạn 6 năm sau khi Việt Nam chính thức 
gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (2008-2013), mà trong quãng 
thời gian đó nền kinh tế chỉ đạt mức tăng trưởng trung bình khoảng 
5,8%/năm, so với mức trung bình 7,8%/năm trong giai đoạn 6 năm 
trước đó (2002-2007). Đồng thời, lạm phát bình quân hàng năm trong 
giai đoạn 6 năm trước chỉ là 7,35%, còn giai đoạn hiện nay là 11,5%. 
Rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam đã và đang trải qua những năm tháng 
trong đó nhiều cơ hội tăng trưởng nhanh đi liền với cải cách kinh tế đã 
bị bỏ lỡ. 

Như một sự trùng lặp tình cờ, các ấn phẩm Báo cáo Thường niên 
Kinh tế Việt Nam đã thực hiện một cuộc đồng hành gần như trọn vẹn 
cùng nền kinh tế trong giai đoạn 6 năm gần đây. Năm nay là năm chúng 
tôi công bố bản Báo cáo thứ 5. Bản báo cáo đầu tiên được thực hiện dựa 
trên những diễn biến kinh tế của năm 2008, thời điểm mở đầu giai đoạn 
kinh tế Việt Nam đi vào một thời kỳ tăng trưởng chậm lại, gắn liền với 
bất ổn kinh tế vĩ mô. Theo dõi sát sao diễn biến kinh tế và lộ trình cải 
cách của Việt Nam trong suốt 5 năm qua, nhóm tác giả không thể né 
tránh phải đối diện một dự cảm lo ngại cứ lớn dần lên về tương lai kinh 
tế của Việt Nam. Trong 5 năm qua, cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế 
thế giới cùng những khó khăn, bất ổn kinh tế trong nước đã đặt Việt Nam 
trước những thách thức to lớn và một nhu cầu cải cách mãnh liệt. Nhiều 
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Nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng trở lại nhưng vẫn dưới mức kỳ vọng 
trung bình. Các nền kinh tế mới nổi cũng chịu ảnh hưởng suy giảm mức 
tăng trưởng kinh tế do phải chịu đựng quá lâu ảnh hưởng của suy thoái 
kinh tế ở châu Âu. 

Bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu có tác động tiêu cực đến 
thất nghiệp và thương mại thế giới. Thất nghiệp toàn cầu tăng 4,2 triệu 
người so với năm 2011. Thương mại toàn cầu chỉ tăng trưởng 2,5%, 
thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình 5,5% của 20 năm 
qua. Chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên phạm vi toàn cầu dưới nhiều hình 
thức và các đàm phán thương mại đa phương thì kéo dài và bế tắc. Đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu giảm 18% trong năm 2012 sẽ làm 
cho quá trình phục hồi của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
mất nhiều thời gian hơn dự kiến. 

Mặc dù các nền kinh tế chủ chốt đã sử dụng các biện pháp tiền tệ, 
như liên tục giữ lãi suất ở mức thấp và nới lỏng cung tiền, nhưng lòng 
tin suy giảm đã phần nào cho thấy các phản ứng chính sách là không 
đầy đủ hoặc không hiệu quả, thiên về ngắn hạn hoặc không đáng tin cậy 
về dài hạn. 

Trong khi ngân hàng trung ương của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản 
không phải lo lắng về lạm phát nên mục tiêu chính sách của họ ưu tiên 
thúc đẩy tăng trưởng hơn là ổn định giá cả, thì các nhà hoạch định chính 
sách của các nền kinh tế mới nổi phải đối mặt đồng thời với tăng trưởng 
chậm đi liền với lạm phát cao. 

Sự yếu kém của các nền kinh tế phát triển chủ yếu là gốc rễ của 
khó khăn kinh tế toàn cầu kéo dài. Nhiều quốc gia đã rơi vào “bẫy tăng 
trưởng thấp”, thuật ngữ ám chỉ tình trạng tăng trưởng thấp kéo dài đang 
vật lộn với thất nghiệp cao, tình trạng giảm đòn bẩy tín dụng của doanh 
nghiệp và hộ gia đình, làm tăng rủi ro đổ vỡ của hệ thống ngân hàng, 
tăng rủi ro nợ chính phủ, tạo sức ép thắt chặt tài khóa. Và do vậy, thế 
giới sẽ tiếp tục phải chấp nhận mức tăng trưởng khoảng 2% mà không 
có nhiều hy vọng về mức tăng cao hơn. 

chương trình chính sách đã được đặt ra, đặc biệt là chương trình cải 
cách tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều 
rộng sang chiều sâu, cải thiện năng suất và nâng cao hiệu quả của toàn 
bộ nền kinh tế. Nhưng thời gian cứ trôi qua và có nhiều lý do để ngày 
càng hoài nghi về khả năng đất nước có thể thực hiện được những ý 
tưởng cải cách cấp bách đã đặt ra. 

Vì lý do đó, Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013 với chủ 
đề Trên đường gập ghềnh tới tương lai, ngoài việc tiếp tục giải quyết 
những vấn đề lớn đã được đặt ra trong các báo cáo trước, còn muốn gửi 
gắm thông điệp của nhóm tác giả về một thực tế đáng lo ngại là Việt Nam 
đang dường như tự lựa chọn cho mình một con đường nhỏ bé, gập 
ghềnh, chậm chạp, để có thể né tránh con đường to lớn, bằng phẳng 
nhưng phải vượt qua đèo cao của những cải cách dứt khoát. 

Nội dung của Báo cáo năm nay, ngoài hai chương đánh giá và nhận 
định về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2012, được 
dành để phân tích những vấn đề chuyên sâu bao gồm đặc tính của lạm 
phát trong giai đoạn hậu gia nhập WTO, giải quyết nợ xấu trong hệ 
thống ngân hàng thương mại, nguy cơ giải công nghiệp hóa sớm trước 
sự trỗi dậy của kinh tế Trung Quốc, và những biến đổi trên thị trường 
lao động trong thời kỳ suy giảm và tái cơ cấu kinh tế. Cuối cùng, Báo 
cáo đưa ra những nhận định chung về viễn cảnh kinh tế năm 2013 và 
gợi ý các nhóm chính sách phục vụ cho quá trình phục hồi kinh tế đi liền 
với sự ổn định kinh tế vĩ mô.

TỔNG QUAN KINH TẾ THẾ GIỚI 2012

Kinh tế thế giới năm 2012 đã trải qua một năm “tồi tệ” với những vấn 
đề mang tính cơ cấu vẫn chưa có một giải pháp nào được coi là khả 
thi. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng yếu ớt với mức tăng trưởng tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) chỉ đạt khoảng 3,2%, mức tăng thấp nhất kể từ 
năm 2008. Tất cả các nền kinh tế phát triển đều tăng trưởng thấp và 
hàm chứa nhiều rủi ro từ việc khu vực đồng Euro rơi vào suy thoái.  
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Bối cảnh ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu sẽ có những tác động 
đối với nền kinh tế Việt Nam thông qua kênh thương mại, đầu tư và 
nhóm chi phí đẩy tác động lên lạm phát. Những dự báo ảm đạm của 
kinh tế thế giới năm 2013 cho thấy Việt Nam không thể trông chờ vào 
sự bình phục của kinh tế thế giới mà cần phải chủ động hơn trong việc 
tìm ra con đường của mình trên cơ sở xác định các mục tiêu phát triển 
phù hợp, các chính sách điều tiết duy trì sự ổn định, đi liền với nhóm 
giải pháp cho các vấn đề cấp bách trong nội tại nền kinh tế. Nền kinh 
tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ trì trệ kéo dài với những 
đặc thù của một nước sớm rơi vào bẫy thu nhập trung bình, kéo lùi tiến 
trình cải cách cơ cấu nền kinh tế và ngăn trở tiềm năng tăng trưởng dài 
hạn của đất nước.

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 2012

Nếu trong năm 2011, nền kinh tế Việt Nam đối diện trực tiếp với các 
thách thức tái cơ cấu kinh tế trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng suy giảm 
và các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng dần suy kiệt, thì sự do dự về chính 
sách trong suốt năm 2012 đã đẩy nền kinh tế vào sự trì trệ chưa từng 
có. Trong suốt năm 2012, nền kinh tế tiếp tục lấn sâu vào suy giảm, tích 
tụ thêm những rủi ro nằm sâu trong nội tại nền kinh tế. Gần như toàn 
bộ nền kinh tế rơi vào trạng thái suy kiệt khi cả đầu tư và tiêu dùng cá 
nhân (hai thành tố chính trong tổng cầu) tiếp tục thu hẹp, còn Chính phủ 
cho đến tận cuối năm cũng không đưa ra giải pháp nào mang tính nền 
tảng (cơ cấu), mà vẫn chỉ dừng ở các chính sách hỗ trợ tổng cầu. Trên 
các thị trường chính, không có chuyển biến đột phá khi những điểm tắc 
nghẽn mấu chốt là nợ xấu và hàng tồn kho chưa được khai thông, khu 
vực bất động sản tiếp tục đông cứng và suy giảm. Sự suy yếu của môi 
trường kinh doanh và đầu tư, cùng với lãi suất tín dụng vẫn bị kẹt ở 
mức cao, đã buộc hơn năm vạn doanh nghiệp rời khỏi thị trường, cuốn 
đi thành quả của nhiều năm cải cách. Một số chỉ số vĩ mô được xem là 
tích cực cần được cân nhắc thận trọng trong tương quan chung với toàn 
bộ nền kinh tế, đặc biệt là sức sống thực sự của khu vực doanh nghiệp,  

khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng môi trường kinh doanh 
nói chung và các ngành sản xuất chủ lực nói riêng. 

Những vấn đề trọng tâm chính sách trong năm 2012 cho thấy kết 
quả chưa đạt như kỳ vọng. Năm 2012 có thể xem như một năm không 
thành công về thực thi những ý tưởng chính sách lớn đã được đề ra trong 
năm 2011 và những năm trước đó. Tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng hầu như không đạt được bước tiến nào đáng 
kể. Các đề án tái cơ cấu được đề xuất nhưng chưa đồng bộ, đặc biệt các 
đề án quan trọng như đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và đề án xử 
lý nợ xấu đã không được thông qua trong năm 2012. Các biện pháp tài 
khoá chưa đạt hiệu quả vì do dự trong quyết định chính sách, đồng thời 
sự hạn chế ngày một hiện rõ từ sức ép nguồn thu đang thu hẹp. Quan 
điểm điều hành chính sách tiền tệ về căn bản là đúng đắn và bám sát 
thực tiễn, song vấp phải phản kháng vì những nhân tố lịch sử cùng với 
cách đưa ra thông điệp chính sách gây nhiều tranh cãi, thậm chí là cả sự 
hiểu nhầm. Sự minh bạch và cơ chế giao tiếp với công chúng liên quan 
tới những nội dung chính sách lớn rõ ràng cần phải được cải thiện trong 
các năm tiếp theo.

ĐẶC ĐIỂM CỦA LẠM PHÁT VIỆT NAM  
GIAI ĐOẠN HẬU GIA NHẬP WTO, 2006-2013

Chương 3 của Báo cáo tập trung vào một vấn đề quen thuộc của kinh tế 
Việt Nam là lạm phát, với mục đích tiếp tục tìm hiểu phân tích nguyên 
nhân của lạm phát và bài học rút ra trong gần một thập kỷ qua, đặc biệt 
sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. 

Măc dù lạm phát là một hiện tượng kinh tế vĩ mô nhưng tính ì (hay 
sự kéo dài) của lạm phát còn xuất phát từ hành vi định giá của các doanh 
nghiệp (một vấn đề mang tính vi mô). Đồng thời, giữa lạm phát cũng 
như sự biến động của nó và tần suất thay đổi của giá cả có mối quan hệ 
chặt chẽ với nhau. Điều này đã được chứng minh ở nhiều nước trên thế 
giới. Lạm phát dao động thất thường khiến các doanh nghiệp phải điều 
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chỉnh giá thường xuyên hơn. Mặt khác, việc các doanh nghiệp thường 
xuyên thay đổi giá dẫn đến sự biến động trong chỉ số giá của các nhóm 
hàng hóa trong giỏ CPI. Khi các nhân tố kinh tế vĩ mô như chính sách 
tiền tệ (việc nới lỏng hay thắt chặt cung tiền), chính sách tài khóa hay 
các cú sốc bên ngoài làm thay đổi mức giá chung, những biến động 
này buộc các doanh nghiệp phải thay đổi giá thường xuyên hơn vì nếu 
không sẽ phải chịu chi phí lớn. Chính điều này, đến lượt nó, lại khiến 
lạm phát trở nên thất thường hơn. 

Do vậy, để hiểu rõ hơn về mức độ biến động và tính ì của lạm phát 
ở Việt Nam, đặc biệt là trong những năm gần đây, nếu chỉ xem xét các 
nhân tố vĩ mô là không đủ (Xem Chương 4: “Những bài học từ một thập 
kỷ chống lạm phát tại Việt Nam,” Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt 
Nam 2011). Vì lý do đó, nhóm tác giả đã thực hiện một nghiên cứu sâu 
và có hệ thống những biến động riêng của các nhóm hàng hóa trong giỏ 
CPI cũng như so sánh giữa các khu vực để xác định và phân tích nguồn 
gốc của sự biến động và tính ì của lạm phát ở Việt Nam thông qua bộ 
số liệu ở cấp vi mô cho giai đoạn 2006-2011. Nhóm tác giả xem xét 
cấu trúc giỏ CPI, phương pháp tính CPI của Việt Nam và sự thay đổi 
của chúng theo thời gian. Tiếp đó, sự dao động của lạm phát theo thời 
gian và biến động giữa các nhóm hàng và các tỉnh thành phố được khảo 
sát. Nhóm tác giả cũng tính toán một loạt các chỉ số đo lường mức biến 
động và tính ì của lạm phát và đồng thời tiến hành một loạt các kiểm 
định chéo giữa các nhóm hàng hóa và giữa các tỉnh thành phố để xác 
định các nguồn lạm phát cao và biến động lớn.

Chương này đi tới những phát hiện sau: Thứ nhất, các mặt hàng 
lương thực thực phẩm có mức biến động cao, tần suất vượt cao hơn 
lạm phát hoặc biến động mạnh hơn lạm phát, thời gian ổn định ngắn 
và tính ì cao hơn so với các nhóm hàng khác trong giỏ CPI; Thứ hai, 
nghiên cứu này củng cố thêm kết luận trong Báo cáo 2011 về các nhân 
tố vĩ mô quyết định lạm phát là kỳ vọng hay lạm phát trong quá khứ là 
nhân tố quan trọng nhất quyết định lạm phát hiện tại và do đó lạm phát 
thường có xu hướng kéo dài ở hầu hết các nhóm hàng trong giỏ CPI. 

Đồng thời mức lạm phát cao cũng là nguyên nhân chính làm giá cả dao 
động thất thường; Thứ ba, nhìn chung, không có bằng chứng rõ ràng 
về việc giá của các mặt hàng chịu sự kiểm soát giá của Chính phủ ổn 
định hơn các ngành khác; Thứ tư, những bằng chứng ban đầu cho thấy 
rằng mức độ phát triển của thị trường và những yếu tố liên quan đến 
cấu trúc thị trường, như các rào cản của thị trường hay của chính sách, 
có ảnh hưởng đến hành vi định giá của doanh nghiệp. Chẳng hạn, các 
tỉnh nghèo và có thị trường phát triển kém hơn, như Đắc Nông và Lai 
Châu, phải chịu mức lạm phát bình quân cao hơn và mức giá biến động 
hơn so với các tỉnh khác. Một phát hiện nữa là xu hướng giá ở khu vực 
thành thị và khu vực nông thôn gần như hoàn toàn giống nhau. Điều này 
gây ra sự hoài nghi về phương pháp thu thập và tính toán các chỉ số này.

XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA HỆ THỐNG NHTM: TỪ KINH NGHIỆM 
THẾ GIỚI ĐẾN THỰC TIỄN VIỆT NAM 

Từ năm 2011, Việt Nam thực hiện tái cấu trúc kinh tế, trong đó tái cơ 
cấu hệ thống tài chính, ngân hàng là một trong những vấn đề trọng tâm. 
Chính phủ đã phê duyệt đề án ‘‘Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín 
dụng giai đoạn 2011-2015’’, nhằm cơ cấu lại tài chính của các tổ chức 
tín dụng, trong đó bao gồm các biện pháp xử lý nợ xấu. Ba vụ sáp nhập 
mua lại liên quan tới 7 ngân hàng, trong đó có ngân hàng khả năng 
thanh khoản kém, tỉ lệ nợ xấu cao trong năm 2011, 2012 và dấu hiệu 
của những vụ mua bán sáp nhập tiếp theo đặt ra bài toán về việc cần có 
giải pháp hiệu quả trong dài hạn đối với vấn đề nợ xấu của hệ thống. 

Để góp phần giải quyết bài toán này, Chương 4 phân tích kinh 
nghiệm quốc tế về xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tại các thời 
điểm khác nhau trong quá khứ, đánh giá tình trạng nợ xấu của Việt Nam, 
qua đó đề xuất khuyến nghị chính sách.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm chung của các nhóm quốc gia 
trên thế giới, nhóm tác giả chỉ ra rằng, để giải quyết nợ xấu, các quốc 



Tóm tắt báo cáoTRÊN ĐƯỜNG GẬP GHỀNH TỚI TƯƠNG LAI

 8  9

gia thường áp dụng một số nhóm giải pháp chính: Nhóm giải pháp thiết 
lập cơ chế can thiệp vào ngân hàng có mức nợ xấu quá cao thông qua 
việc hỗ trợ thanh khoản, tái cấp vốn và cơ cấu lại nợ, hỗ trợ việc mua 
bán sáp nhập, hoặc đưa ra quyết định đóng cửa ngân hàng. Nhóm giải 
pháp thiết lập cơ chế tối đa hóa giá trị thu hồi của các tài sản xấu thống 
qua việc thành lập các cơ quan với chức năng xử lý nợ tập trung: Khi 
tình trạng nợ xấu trở nên nghiêm trọng, có thể gây khủng hoảng hệ 
thống và ảnh hưởng đến nền kinh tế, Chính phủ ngoài các biện pháp 
hỗ trợ trực tiếp, cần thành lập cơ quan với chức năng và quyền hạn đặc 
biệt, thực hiện xử lý nợ xấu. Giải pháp thường được các quốc gia áp 
dụng là thành lập công ty quản lý tài sản (AMCs). Cùng với đó, Chính 
phủ sẽ áp dụng nhóm giải pháp tăng cường niềm tin bao gồm tăng hạn 
mức bảo hiểm tiền gửi, củng cố quy định chuẩn mực (củng cố chuẩn 
mực kế toán, kiểm toán, phân loại nợ theo các chuẩn mực quốc tế tăng 
cường năng lực giám sát) và cơ chế tuân thủ quy định chuẩn mực, tái cơ 
cấu các cơ quan quản lý lĩnh vực ngân hàng. Và cuối cùng là nhóm giải 
pháp thiết lập cơ sở pháp lý cho việc tham gia của Chính phủ trong xử 
lý đóng cửa ngân hàng.

Việc sử dụng nhóm giải pháp cụ thể rất khác nhau giữa các quốc 
gia tuỳ thuộc vào bối cảnh cụ thể, và mức độ thành công của các nhóm 
quốc gia cũng rất khác nhau.

Với trình trạng nợ xấu trong mối quan hệ với các chỉ số kinh tế vĩ 
mô của Việt Nam, xử lý nợ xấu mang tính hệ thống là yêu cầu cấp thiết. 
Chính phủ cần có những giải pháp ngắn hạn giải quyết vấn đề trước 
mắt, tuy nhiên, cần kết hợp với giải pháp dài hạn nhưng đảm báo tính 
khả thi. Các giải pháp xử lý nợ xấu và tái cấu trúc cần được thực thi kết 
hợp với giải pháp tái trúc nền kinh tế gồm khu vực doanh nghiệp và khu 
vực công. Mục tiêu của chương trình xử lý nợ xấu và tái cấu trúc hệ 
thống ngân hàng cần được xác định rõ ràng. Đó là (i) xây dựng hệ thống 
ngân hàng lành mạnh, thực hiện tốt chức năng trung gian tài chính; (ii) 
chi phí xử lý tái cấu trúc thấp. Đối với xử lý nợ, trước hết cần xác định 
đúng quy mô, mức độ nghiêm trọng và tác động của nợ xấu tới nền kinh 

tế. Đối với VAMC, nguồn vốn hình thành, lộ trình xử lý nợ xấu, quy 
trình xử lý (gồm mua nợ, cơ chế thu hồi, quản lý, cơ cấu và bán tài sản) 
cần được đề cập rõ ràng.

NGUY CƠ GIẢI CÔNG NGHIỆP HÓA SỚM CỦA VIỆT NAM 
SAU KHI GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 
ASEAN-TRUNG QUỐC

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và kinh tế Trung Quốc đã tạo 
ra một nhu cầu lớn trên quy mô toàn cầu về tài nguyên, nhiên liệu, hàng 
hóa trung gian. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã làm thay đổi cả 
diện mạo địa-công nghiệp toàn cầu. Sự thay đổi này một mặt tác động 
đến sự phân công chuyên môn hóa toàn cầu, mặt khác đã gián tiếp làm 
thay đổi khuynh hướng sản xuất của nhiều nước trên thế giới, như việc 
khiến một số nước bị hấp dẫn bởi việc xuất khẩu tài nguyên, hàng hóa 
thô-sơ chế sang Trung Quốc. Do đó nguồn lực bị rút khỏi khu vực sản 
xuất công nghiệp, khiến đất nước mất dần mất khả năng cạnh tranh 
trong dài hạn. 

Cơ chế phức tạp này kết thúc bằng việc các quốc gia giàu tài nguyên 
dần phân ly khỏi quỹ đạo công nghiệp hóa truyền thống, và dần lệ thuộc 
vào việc xuất khẩu tài nguyên hoặc các sản phẩm sơ chế trung gian. 
Điều này được biết đến như là vòng xoáy “giải công nghiệp hóa sớm” 
trong bối cảnh mới, hay còn được gọi là “lời nguyền tài nguyên mới”.

Sự gần gũi về địa lí, giàu tài nguyên và ở một trình độ sản xuất thấp 
hơn Trung Quốc có thể khiến Việt Nam đang dần bị hút vào vòng xoáy 
giải công nghiệp hóa sớm như được đề cập. Đặc biệt, việc tham gia vào 
Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) - thông qua 
đó đa số hàng rào thuế quan giữa ASEAN với Trung Quốc được gỡ bỏ – 
có thể khiến hiệu ứng giải công nghiệp hóa trở nên rõ nét hơn. Nếu hiệu 
ứng này là có thực ở Việt Nam, thì cần phát hiện sớm và đưa ra những 
cảnh báo cho quá trình hoạch định chính sách ngành, chính sách hỗ trợ 
sản xuất cho các ngành thiết yếu của Việt Nam. 
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Để kiểm định giả thuyết giải công nghiệp hóa từ Trung Quốc thông 
qua hoạt động thương mại này, nhóm tác giả của Chương 5 sử dụng số 
liệu của WTO, UN COMTRADE, UNSTATS nhằm loại bỏ sự thiếu 
nhất quán trong số liệu giữa các thống kê của Việt Nam và Trung Quốc. 
Các kiểm định được tiến hành đối với (i) cơ cấu thương mại theo phân 
loại SITC; (ii) tính chất thương mại; (iii) cơ cấu thương mại theo phân 
loại BEC; (iv) lợi thế so sánh biểu hiện; và (v) nhóm chỉ số TPI.

Thông qua việc xem xét số liệu thương mại giữa Việt Nam với 
Trung Quốc, nhóm tác giả phát hiện tồn tại hiệu ứng giải công nghiệp 
hóa mà Trung Quốc tạo ra đối với Việt Nam thông qua thương mại.

Dưới tác động của sự hình thành ACFTA, hiệu ứng này trở nên rõ 
nét hơn do ACFTA không có các trở ngại về xuất khẩu nông sản. Bởi 
lẽ, Trung Quốc và ASEAN đã loại bỏ thuế suất đối với hơn 9.000 nhóm 
hàng. Đồng thời, quy định ROO ở mức thấp nhất trong số các FTA trên 
thế giới (40%). Điều này tạo ra luồng dịch chuyển hàng hóa thương mại 
với quy mô lớn và không trở ngại. 

Nhìn chung, mô hình thương mại Việt-Trung mang đặc điểm rõ nét 
của quan hệ thương mại giữa hai nước có sự chênh lệch về trình độ phát 
triển, và Việt Nam nằm ở bậc thang thấp hơn trong chuỗi giá trị quốc tế.

Trong số những hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Trung 
Quốc, các hàng hóa mang tính tài nguyên thô và sơ chế vẫn chiếm ưu 
thế nổi trội (như dầu thô, cao su, thủy sản, rau quả, hạt điều, than đá, 
dệt may, máy tính và linh kiện, đồ gỗ). Trong khi đó, Việt Nam lại nhập 
khẩu từ Trung Quốc hàng công nghiệp chế tạo, thiết bị linh kiện. Mặc 
dù có sự cải thiện về xuất khẩu hàng hóa như máy vi tính và linh kiện, 
điện thoại di động và linh kiện sang Trung Quốc nhưng đó đa phần 
là xuất khẩu của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam chứ không phải của 
doanh nghiệp Việt Nam.

Đến nay, lợi thế so sánh của hàng xuất khẩu Việt Nam về tổng thể 
vẫn tập trung vào các ngành có hàm lượng kĩ thuật thấp và các hàng 
hóa nông sản.

Để tránh việc bị khóa chặt vào “Lời nguyền tài nguyên mới,” Việt 
Nam cần chủ động cải thiện cơ cấu thương mại, đồng thời có các chính 
sách thích hợp hỗ trợ khu vực công nghiệp chế tạo. Để thực hiện điều 
này, chúng tôi cho rằng, cần có các giải pháp ngắn-trung hạn và các 
giải pháp dài hạn. Các giải pháp ngắn-trung hạn bao gồm việc (i) điều 
chỉnh tỉ giá đồng VND; (ii) thiết lập các hàng rào kỹ thuật đối với hàng 
hóa nhập khẩu từ Trung Quốc; (iii) đầu tư cho công nghiệp chế biến  
nông sản.

Về lâu dài, nhóm các giải pháp dài hạn bao gồm (i) phối hợp xây 
dựng các ngành công nghiệp phù hợp cho Việt Nam; (ii) phát triển cụm 
liên kết ngành để cải thiện tình hình công nghiệp phụ trợ cho Việt Nam; 
(iii) xây dựng các chương trình đào tạo nghề để nâng cao chất lượng 
lao động.

SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  
TRONG THỜI KỲ BIẾN ĐỘNG KINH TẾ VÀ TÁI CƠ CẤU

Trong Chương 6, nhóm tác giả xem xét cách thức điều chỉnh của thị 
trường lao động trước những biến động kinh tế, đặc biệt là sự chuyển 
đổi trong công việc cũng như những thay đổi trong ngắn hạn. Thực tế, 
những dao động trong ngắn hạn sẽ được hiểu rõ hơn khi được nghiên 
cứu trong mối quan hệ với những thay đổi cấu trúc.

Chương này sử dụng những tính toán từ các cuộc tổng điều tra dân 
số và số liệu công bố chính thức trong các niên giám thống kê của Tổng 
cục Thống kê cho chuỗi số liệu dài hạn. Số liệu về điều tra lao động 
việc làm từ năm 2007 tới 2012 được sử dụng để phân tích cho ngắn hạn. 
Nhóm tác giả thực hiện phân tích sự thay đổi của những chỉ tiêu cơ bản 
của thị trường lao động, sự phân bố lực lượng lao động theo ngành và 
theo loại hình sở hữu, qua đó hiểu được thị trường lao động đã được 
điều chỉnh như thế nào trước những điều kiện kinh tế gần đây. 

Kết quả cho thấy thị trường lao động đã chuyển đổi rất sâu trong 
những thập kỷ qua. Lực lượng lao động đã tăng gấp đôi trong 25 năm 
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và tỉ trọng của nông nghiệp đã giảm xuống dưới 50%. Do vậy, hấp thụ 
nguồn cung lao động là một trong những thách thức chính đối với kinh 
tế Việt Nam. Hộ kinh doanh cá thể là khu vực tạo việc làm chính trong 
thời gian qua, cả trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như phi nông nghiệp. 
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư 
nhân trong nước là khu vực rất năng động, đặc biệt là trong 5 năm gần 
đây. Tuy nhiên, tỉ lệ việc làm trong các doanh nghiệp này, lần lượt 
chiếm 16% và 6% trong lực lượng lao động phi nông nghiệp năm 2012, 
vẫn còn rất nhỏ so với khu vực hộ kinh doanh cá thể (57%). Tỉ trọng 
việc làm của khu vực nhà nước tương đối ổn định. 

Thị trường lao động điều chỉnh sau những suy giảm kinh tế gần 
đây thông qua các kênh khác nhau. Nếu thất nghiệp và thiếu việc làm 
vẫn duy trì ở mức thấp, một số người rút khỏi thị trường lao động và 
số người không có việc (thất nghiệp cộng với những người không hoạt 
động kinh tế mà không đi học) đã tăng lên.

Trong ba năm gần đây, một điều đáng lưu ý là việc làm nông nghiệp 
đã tăng lên. Trong khi khu vực phi nông nghiệp tạo nhiều việc làm cho 
những lao động có kỹ năng, có một sự dịch chuyển lao động không có 
kỹ năng sang khu vực nông nghiệp. Điều đó cũng giải thích cho việc 
thu nhập trung bình của lao động làm công ăn lương trong lĩnh vực phi 
nông nghiệp đã tăng đáng kể mặc dù tỉ lệ tăng trưởng GDP đã giảm. Tỉ 
lệ lao động nhận lương thấp trong các hoạt động phi nông nghiệp cũng 
giảm đều. 

Do những nhân tố nhân khẩu học (nhóm tuổi bắt đầu đến tuổi làm 
việc giảm trong khi nhóm tuổi tới tuổi về hưu tăng lên) sự hấp thụ 
nguồn cung lao động và tạo việc làm mới trở thành vấn đề bớt nghiêm 
trọng hơn. Đặc biệt, nền kinh tế có thể đủ khả năng tạo việc làm để hấp 
thụ sự gia tăng lao động với tỉ lệ tăng trưởng giảm xuống mức 5% mỗi 
năm. Do Việt Nam đang hưởng lợi từ thời kỳ dân số vàng, bối cảnh của 
thị trường lao động sẽ thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách mang 
tính cấu trúc trong suốt thập kỷ này.

VIỄN CẢNH KINH TẾ 2013 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Bên cạnh những chính sách trong trung hạn mang tính tổng hợp các 
quan điểm chính sách được đề xuất trong các chương chuyên đề của 
Báo cáo, Chương 7 cung cấp hai kịch bản dự báo về viễn cảnh kinh tế 
vĩ mô của Việt Nam trong năm 2013 và một số thảo luận chi tiết về các 
chính sách ngắn hạn đang được áp dụng hiện nay. Cũng tương tự như 
năm 2012, năm 2013 tiếp tục có thêm dư địa chính sách nhờ lạm phát 
tương đối thấp, nhưng các vấn đề của nền kinh tế thực vẫn là điều đáng 
lo ngại nhất. Doanh nghiệp tiếp tục suy yếu, các giải pháp chính sách 
không đủ mạnh và môi trường truyền dẫn chính sách kém hiệu quả, làm 
biến dạng mục tiêu mong muốn, đều là những nhân tố cản trở sự phục 
hồi kinh tế. Hai kịch bản dự báo được xây dựng cho thấy tăng trưởng 
của năm 2013 chỉ tương tự như năm 2012, nền kinh tế vẫn tiếp tục đi 
ngang trong thế chờ đợi những điều chỉnh thực sự trong cấu trúc kinh 
tế. Kịch bản thấp dự báo mức tăng trưởng đạt khoảng 5,04%, trong 
khi kịch bản cao hơn cũng chỉ đạt mức là 5,35% (tất cả đều tính theo 
phương pháp tính GDP mới, theo giá cố định năm 2010). Lạm phát của 
cả năm 2013 được dự báo đạt mức tương đối ổn định, trong vùng dự 
kiến từ 4,95% đến 6,64%.

Một loạt vấn đề ngắn và trung hạn được đặt ra cho Việt Nam, bao 
gồm việc giải quyết nợ xấu trong hệ thống tài chính và hồi sinh khu vực 
doanh nghiệp. Vấn đề hồi phục thị trường bất động sản với một khuôn 
mặt mới, triết lý kinh doanh mới, để thông qua đó hỗ trợ hệ thống tài 
chính-tín dụng phục hồi cũng là một nhu cầu cấp bách. Thêm vào đó, 
những vấn đề dài hạn cần được đặt ra thông qua những bước đi cụ thể 
ngay từ lúc này, bao gồm việc cải thiện môi trường kinh doanh, khôi 
phục niềm tin của dân chúng và nhà đầu tư, giảm mệnh lệnh hành chính 
và can thiệp nhà nước trong hoạt động kinh tế, cải cách quan hệ đất đai 
và cấu trúc thị trường trong lĩnh vực nông nghiệp. Cuối cùng, một vấn 
đề đã được thảo luận rất nhiều là Việt Nam cần nghiêm túc xem xét lại 
mô hình kinh tế vừa qua và sớm định hướng một mô hình mới. Nếu tiếp 
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tục né tránh việc nhận thức một cách dứt khoát và rõ ràng về mô hình 
mới cho phát triển kinh tế, cùng những thể chế hỗ trợ phù hợp, thì các 
cuộc cải cách sẽ không có mục tiêu thực sự, và Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội 
đi tới tương lai bằng con đường bằng phẳng.

C H Ư Ơ N G  1

Tổng quan kinh tế thế giới 2012
LÊ KIM SA

DẪN NHẬP

Bốn năm sau khi cuộc khủng hoảng nổ ra, nền kinh tế toàn cầu đang 
suy yếu một lần nữa. Điều này không phải là bất ngờ vì trong những 
năm gần đây, dấu hiệu khủng hoảng liên tục tái lặp xuất hiện từ nguy cơ 
giảm sút tăng trưởng đến suy thoái kép ở một số quốc gia. Rủi ro toàn 
cầu vẫn rất lớn với việc khu vực đồng Euro rơi vào suy thoái. Nền kinh 
tế Mỹ đang tăng trưởng trở lại nhưng vẫn dưới mức trung bình kỳ vọng 
trong đầu năm 2013. Các nền kinh tế mới nổi cũng suy giảm kinh tế 
do phải chịu đựng quá lâu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế ở châu Âu.

Kinh tế thế giới năm 2012 đã trải qua một năm “tồi tệ” hơn năm 
2011 và những vấn đề mang tính cơ cấu vẫn chưa có một giải pháp 
nào được coi là khả thi, nếu không muốn nói là còn nhiều những bất 
đồng về việc phối hợp chính sách mang tính toàn cầu. Điều này đã dẫn 
đến những dự báo ảm đạm và suy giảm lòng tin, kéo theo tình trạng 
giảm giải nợ, hạn chế giao dịch tài chính xuyên quốc gia và làm suy 
yếu thương mại toàn cầu. Ở một số nước, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao 
càng làm giảm lòng tin trên diện rộng và tạo ra những khó khăn tài 
khóa to lớn.

Mặc dù, các nền kinh tế chủ chốt đã sử dụng các biện pháp tiền tệ, 
như liên tục giữ lãi suất ở mức thấp, nhưng lòng tin suy giảm đã phần 


