
 

  

CHÍNH PHỦ GIỮ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG GDP 2016 

Số liệu công bố về tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2016 (5,52% so với cùng kỳ năm trước ) không 

lạc quan và thấp hơn so với hai năm liền kề, tuy nhiên Chính phủ đã quyết định không điều chỉnh mục 

tiêu tăng trưởng GDP cho cả năm 2016 (6,7%). Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đưa ra 3 kịch bản tăng 

trưởng cho 6 tháng đầu năm cho thấy việc đạt được kế hoạch tăng trưởng GDP cả năm ở mức 6,7% 

sẽ cần có sự tăng trưởng ở mức 7,57% trong 6 tháng cuối năm. Mức tăng trưởng này khó có thể đạt 

được trong tình huống hiện tại khi mức tăng trưởng GDP các quý từ năm 2011 tới nay nằm trong 

khoảng 4,1% tới 6,78%. Trong phương án cơ bản, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm cần đạt 

mức 7,23%  và tăng trưởng cả năm đạt 6,5%. Việc không thay đổi mục tiêu tăng trưởng đã thể hiện 

rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc sẽ đổi mới mạnh mẽ để mang lại động lực tăng trưởng mới 

cho nền kinh tế. Các nỗ lực có thể nhận thấy rõ rệt bên cạnh việc thay đổi hệ thống luật pháp là việc 

ổn định kinh tế vĩ mô và giảm lãi suất cho vay. Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016, Ngân hàng 

Nhà nước (SBV) đã thông qua việc mua ngoại tệ tăng dự trữ đã đưa vào thị trường lượng tiền đồng 

tương đương 8 tỷ USD và tạo thanh khoản dồi dào cho hệ thống ngân hàng, từ đó ổn định lãi suất 

huy động. Trong 6 tháng cuối năm, các dấu hiệu đang cho thấy SBV sẽ tiếp tục chính sách đã thực 

hiện và chính sách của SBV đang được hỗ trợ bởi cán cân thanh toán tổng thể dương trong đó có 

các yếu tố đầu tư nước ngoài, cán cân thương mại và kiều hối.  

 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ 

Nguồn cung ngoại tệ mạnh mẽ nhất cho hoạt động tăng dự trữ ngoại hối của SBV là hoạt động giải 

ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong 7 tháng năm 2016, tổng giá trị giải ngân cho các dự án FDI 

đạt 8,6 tỷ USD tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng giá trị các dự án FDI đăng ký trong 7 

tháng đạt mức 12,94 tỷ USD tăng đột biến ở mức 46,9% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy sau 7 

tháng năm 2016, giá trị giải ngân và đăng ký FDI đã tương đương 56,9% và 59,3% giá trị đã thu hút 

được trong năm 2015. Dự kiến tốc độ giải ngân vốn đăng ký FDI sẽ tiếp tục tăng nhanh trong các 

tháng còn lại của năm khi các nhà đầu tư đang nỗ lực hoàn thành các công tác chuẩn bị để đón Hiệp 

ước thương mại Xuyên Thái bình dương (TPP) có hiệu lực vào năm 2018. Với dự kiến giá trị giải 

ngân vốn FDI trong năm 2016 cao hơn mức đã  thực hiện trong năm 2015 (14,5 tỷ USD), sẽ tiếp tục 

có lượng ngoại tệ tương đương mức SBV đã mua trong 6 tháng đầu năm 2016 được giải ngân. Với 

tư cách là người giao dịch cuối cùng trên thị trường ngoại hối, SBV sẽ tiếp tục thực hiện mua ngoại tệ 

và đưa tiền Đồng vào hệ thống ngân hàng, đây là nguồn cung chính tạo thanh khoản tốt cho các ngân 

hàng.  Bên cạnh đó, đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) cân bằng sau 7 tháng (biến động 24 triệu USD) 

cũng góp phần vào sự ổn định của cán cân thanh toán tổng thể.  

 

CÁN CÂN THƯƠNG MẠI ỔN ĐỊNH 

Tăng trưởng xuất nhập khẩu sau 7 tháng 2015 (xuất khẩu đạt 96,83 tỷ USD, tăng trưởng 5,3% so với 

cùng kỳ năm trước, nhập khẩu đạt 95,03 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước) cho thấy khả 

năng khó đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 10% và có thể thấp hơn mức tăng xuất khẩu 

năm 2015 (9,2%). Tuy nhiên việc nhập khẩu giảm về giá trị (nếu loại yếu tố giá lượng nhập khẩu tăng 

7,4% so với cùng kỳ năm trước) đã mang lại cán cân thương mại dương trong năm 2016. Sau 7 

tháng, thặng dư thương mại đang ở mức 1,8 tỷ USD (tháng 7 2016 xuất siêu 100 triệu USD). Việc 

cán cân thương mại dương đã góp phần làm cán cân thanh toán tổng thể dương trong năm 2016. 

Báo cáo của SBV cho thấy cán cân thanh toán tổng thể của Việt nam là dương 3464 triệu USD vào 

thời điểm 31/3/2016. Dự kiến hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục ổn định trong các tháng cuối năm 

và hoạt động nhập khẩu (trong đó nhập khẩu nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn) sẽ tiếp tục tăng chậm 

hưởng  lợi từ việc giá nguyên liệu tiếp tục thấp dẫn tới cán cân thương mại cân bằng. Chính sách của 

SBV được hỗ trợ từ cán cân thương mại khi áp lực về dòng tiền thanh toán cho hoạt động thanh toán 

nhập khẩu là không mạnh mẽ.  

    

KIỀU HỐI TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH 

Đối với nền kinh tế Việt Nam, kiều hối đóng vai trò quan trọng khi lượng kiều hối chuyển về nước luôn ổn định 

(tương đương 6,2% tới 6,6% GDP hàng năm trong các năm từ 2011-2015 tuy xu hướng giảm dần do 

tốc độ tăng trưởng của kiều hối thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP) và có xu hướng tăng ở mức 5%/

năm. Lượng kiều hối được chuyển về nước trong năm 2015 là 12,25 tỷ USD đưa Việt Nam thành 

nước đứng thứ 11 trên thế giới về giá trị kiều hối. Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) là địa phương 

nhận kiều hối nhiều nhất cả nước với lượng kiều hối chiếm 40% tới 50% giá trị chuyển về. Trong 7 

tháng đầu năm 2016, giá trị kiều hối chuyển về Tp.HCM đạt 2,5 tỷ USD, tăng 4,16% so với cùng kỳ 

năm 2015 và dự báo cả năm đạt 5,8 tỷ USD. Dự báo tăng trưởng kiều hối cả nước năm 2016 là 4. 

5% thấp hơn trung bình giai đoạn 2011-2015 (6,4%/năm). Với tỷ giá VND-USD ổn định, lượng kiều 

hối được chuyển đổi sang tiền Đồng tăng đáng kể và được đầu tư  chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất. Số 

liệu từ Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM cho thấy 72% lượng kiều hối chuyển về được đầu tư vào sản 

xuất và 22% đầu tư vào bất động sản. Kiều hối cũng là nguồn cung ngoại tệ lớn cho các ngân hàng 

khi ~ 30% lượng tiền chuyển về được bán cho ngân hàng. Nguồn kiều hối ổn định đã góp phần đáng 

kể vào nguồn cung ngoại tệ và là nguồn vốn đầu tư mạnh mẽ vào nền kinh tế. Cán cân thanh toán 

tổng thể đang được hưởng lợi từ nguồn thu này. 

KINH TẾ VĨ MÔ  

THÁNG 7/2016 

CÁC PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG GDP TRONG 6 

THÁNG CUỐI  NĂM 2016  

ĐĂNG KÝ VÀ GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC 

NGOÀI (FDI) VÀ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI 

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI  

Nguồn: GSO 

KIỀU HỐI VÀ SỬ DỤNG KIỀU HỐI 

Nguồn: MPI/Chính phủ  

Nguồn:  HSC, VFM 

Nguồn: GSO  

  Dự kiến tăng 
trưởng 6 tháng 
cuối năm 2016 

Tăng trưởng 
GDP cả năm 

Phương án 1 
(Trường hợp xấu) 

6.83% 6.27% 

Phương án 2 
(Trường hợp cơ 

bản) 
7.23% 6.5% 

Phương án 3 
(Trường hợp tốt) 

7.57% 6.7% 

Đăng ký—

trục trái  

Giải ngân—

trục trái  

Dự trữ NH—

trục phải 

Xuất khẩu— trục trái 

Nhập khẩu— trục trái 

Cán cân TT—trục phái 


