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KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Lạc quan cẩn trọng về thương mại


Việt Nam là một nền kinh tế phụ thuộc nhiều về thương mại trong khu vực với
thị phần xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và Mỹ rất lớn.



Mặc dù các yếu tố khách quan không có tác động ngay nhưng việc bảo hộ
ngày càng tăng lên ở nước ngoài cũng đặt ra một vấn đề cho các nhà xuất
khẩu Việt Nam.



Điều này nhấn mạnh cần phải cải cách để thoát khỏi sự mất cân bằng cấu
trúc và đa dạng hóa rủi ro.

Thương mại là động cơ tăng trưởng của Việt Nam. Với khả năng cạnh tranh ngày càng giảm
của Trung Quốc trong việc giảm bớt sản xuất công đoạn cuối, chủ yếu là do chi phí lương
tăng vọt ở đại lục, Việt Nam tiếp tục giành được thị phần toàn cầu, đặc biệt là trong ngành
điện tử và may mặc. Chính vì vậy, tại châu Á, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia vẫn
duy trì kết quả hoạt động xuất khẩu sôi động trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm chạp.
Sự hiện diện của các hiệp định thương mại tự do với các thành viên chiến lược làm tăng lợi
ích cho ngành xuất khẩu. Hiệp định 12 quốc gia đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP, hiệp
định thương mại giữa Mỹ với 11 quốc gia khu vực vành đai Thái Bình Dương, ngoại trừ
Trung Quốc) sẽ trở thành một lực dẫn mạnh giúp hoạt động sản xuất đạt được nhiều hơn
trong khi tăng cường cải cách cơ cấu cần thiết tại nước nhà.
Thật không may, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump lại phản đối hiệp định này khiến
TPP khó được phê chuẩn trong thời gian tới. Đáp lại, Việt Nam cũng quay mặt với Hiệp định
TPP như những gì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trong cuộc họp Quốc hội là
chưa đủ cơ sở để trình TPP lên Quốc hội phê chuẩn.
Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang theo đuổi một vài hiệp định thương mại khác nhau tạo điều
kiện cho Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận tốt thị trường quốc tế. Các hiệp định này bao
gồm Hiệp định thương mại tự do EU vừa đàm phán gần đây và những hiệp định thương mại
khác thông qua Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.
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Sự thất bại của Hiệp định TPP chắc chắn là một trở ngại cho Việt Nam, nhưng vẫn dành cho
Việt Nam nhiều tiềm năng tăng trưởng. Việt Nam vẫn còn năng lực cạnh tranh cao và tiếp
tục được hưởng lợi từ việc Trung Quốc tăng chuỗi giá trị nhanh, dành nhiều cơ hội xuất
khẩu có giá trị ở những ngành hàng thấp hơn cho các quốc gia khác mà trước đây hiếm cơ
hội đạt được.
Do đó, vị trí thương mại của Việt Nam tạm thời vẫn còn tương đối mạnh mẽ. Nhưng điều đó
không có nghĩa Chính phủ đủ năng lực để từ bỏ các cuộc cải cách. Ví dụ như Hiệp định TPP
đặt ra những đòi hỏi phải thay đổi sâu rộng hành vi của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước,
lao động, môi trường cũng như quy định sở hữu trí tuệ. Kiên định thực hiện những điều đó
ngay cả khi Hiệp định TPP không được thực hiện cũng sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam có lợi
rất lớn về mặt dài hạn.
Đánh giá chung
Vai trò quan trọng của xuất khẩu
Việt Nam là một trong những nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào thương mại trong khu
vực. Biểu đồ đầu tiên cho thấy chốt chặn một năm khủng hoảng, hoạt động xuất khẩu đã
đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng. Không chỉ vậy, xuất khẩu cũng đóng vai trò chính của
nhập khẩu. Trong thực tế, nhập khẩu thường vượt qua xuất khẩu, trừ một vài điểm phần
trăm từ mức tăng trưởng GDP (Biểu đồ 2). Do đó, hoạt động xuất khẩu tăng trưởng mạnh
thật quan trọng. Hơn nữa, xuất khẩu cũng khuyến khích các hoạt động trong nước, đặc biệt
là trong các lĩnh vực thiên về xuất khẩu. Vai trò của xuất khẩu ở Việt Nam không hạn chế ở
việc vượt qua hoạt động nhập khẩu; xuất khẩu còn đóng vai trò thúc đẩy đầu tư và giúp tạo
ra thu nhập và tiêu thụ cao hơn.

Biểu đồ 1: Đóng góp vào tăng
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Lưu ý rằng, Hiệp định TPP đem lại rất rất nhiều cơ hội nếu đạt được. Mặc dù việc tiếp cận
thị trường Mỹ được cải thiện là điểm thu hút chính, nhưng TPP cũng sẽ thúc đẩy hoạt động
cải cách trong nước với mục tiêu tăng năng suất và tinh giản những nguyên tắc kinh doanh.
Tuy nhiên, sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump thể hiện chính sách quản lý mới của
ông mà theo đó sẽ gác lại việc tham gia hiệp định TPP, Việt Nam đã quyết định không phê
chuẩn hiệp định này, mặc dù được coi là quốc gia hưởng lợi lớn nhất.
Nhưng không phải tất cả đều mất hết. Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam còn rất nhiều triển
vọng. Chi phí gia tăng khiến Trung Quốc không còn là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất đối với
nhiều doanh nghiệp, và Việt Nam trở thành một đối thủ đáng gờm. Vị trí địa lý của Việt Nam
là tầm quan trọng chiến lược cho các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động trên địa bàn
Đông Nam Á. Do đó, Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu lý tưởng để tiếp cận các thị
trường trong khối ASEAN. Một thuận lợi khác nữa là Việt Nam sở hữu một lực lượng lao
động trẻ, với mức lương thấp và kỹ năng tay nghề ngày càng cao.
Ngoài TPP
Việt Nam đã là một phần của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ra đời vào cuối năm 2015. Ý
tưởng thành lập là đưa mười nước thành viên hướng tới một thị trường và một cơ sở sản
xuất duy nhất với dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ, lao động, đầu tư và vốn. Tuy
nhiên, các quốc gia thành viên có thể phấn đấu hướng tới mục tiêu duy nhất theo chỉ thị của
các chính phủ mỗi quốc gia, và một tầm nhìn chung có thể rất khó để đạt được khi mỗi nước
ASEAN có rất nhiều điểm khác biệt,. Nhưng rồi sự tồn tại của AEC không có nghĩa là chỉ gói
gọn trong đó. AEC đơn thuần là một bàn đạp để tiếp bước thêm nữa.
Tuy nhiên, một nghiên cứu chung của Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Phát triển
Châu Á đã đánh giá rằng nếu thỏa thuận được quản lý tốt trong thập kỷ tới, AEC có thể thúc
đẩy nền kinh tế khu vực tăng 7,1% từ nay đến năm 2025 và tạo thêm 14 triệu công ăn việc
làm.
Và rồi còn có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Vòng đàm phán thứ 15 đã
kết thúc vào tháng 10.2016. Mặc dù đã giới hạn thêm về quy mô so với Hiệp định TPP, Hiệp
định RCEP sẽ kết nối ba nền kinh tế đông dân nhất trên thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ và
ASEAN. Hiệp định RCEP bao gồm những điều khoản thông thường của một hiệp định
thương mại tự do như thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và quyền bảo vệ tài sản trí tuệ.
Tuy nhiên, có một vài dấu hiệu cảnh báo rằng hiệp định ký kết cuối cùng sẽ cắt giảm bớt một
số điều khoản do những miễn trừ cụ thể của từng quốc gia và giữ nguyên nhiều biểu thuế.
Mặc dù có những hạn chế nhưng Hiệp định RCEP sẽ giúp thúc đẩy khối lượng giao dịch
thương mại toàn châu Á tăng lên và khuyến khích đầu tư vào các chuỗi cung ứng mới.
Thêm nữa, Hiệp định này sẽ cho phép sự hội tụ một cách hiệu quả những hiệp định đang có
và từ đó loại bỏ hiệu ứng “tô mỳ”. Hiệu ứng “tô mỳ” lên quan đến sự tồn tại của những hiệp
định song phương phức tạp khiến những điều khoản về xuất xứ, các mức thuế suất, những
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tiêu chuẩn, v…v…quá rắc rối và chồng chéo lên nhau, từ đó làm các doanh nghiệp khó có
thể tận dung các hiệp định thương mại tự do ngay được.
Đối diện với thực tế
Điều đó đã xảy ra. Những kịch bản cơ bản – giống như một vài kế hoạch đã được sắp đặt
tốt nhất đã đã đi sai hướng. Năm nay sự việc không như mong đợi diễn ra không chỉ một lần
mà đến những hai lần. Đầu tiên là cuộc bỏ phiếu Brexit đã kích hoạt những thay đổi về mặt
kinh tế và chính trị. Và bây giờ cuộc bầu cử với kết quả ông Donald Trump sẽ trở thành
Tổng thống Mỹ đang gia tăng nguy cơ hiện diện chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Mặc dù còn
quá sớm để biết rõ những chính sách cụ thể mà chính quyền ông Trump sẽ theo đuổi,
nhưng đối với các nước châu Á, nếu ông Trump thật sự làm những gì như đã hứa trong quá
trình bầu cử thì rất đáng lo ngại. Một lập trường thương mại hạn chế hơn nữa của Mỹ có khả
năng sẽ làm tổn thương hoạt động xuất khẩu và đầu tư ở những nước như Việt Nam –
nhưng nơi mà Mỹ chiếm khoảng 1/5 doanh thu xuất khẩu của họ.
Trong ngắn hạn: quan tâm Mỹ, nhưng đừng quên Trung Quốc
Mỹ và Trung Quốc là các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam (theo thứ tự). Không
cần phải nói, nếu như Mỹ bắt đầu giảm việc nhập khẩu, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam
sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó chưa hết khi Trung Quốc cũng có thể cảm thấy gánh nặng của lập
trường hạn chế thương mại của Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, nhu cầu của Trung Quốc đối với
hàng nhập khẩu Việt Nam cũng sẽ giảm nhiều (đặc biệt là đối với các thành phần được sử
dụng để tái xuất từ Trung Quốc đến Mỹ). Các tác động gián tiếp của chính sách thương mại
hạn chế của Mỹ do đó cũng tạo một lực cản đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Biểu đồ 3: Phụ thuộc xuất khẩu theo quốc gia
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Biểu đồ 4: Thương mại với TQ và Mỹ

Tình hình hiện tại nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách
Chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam hiện tại vẫn đi theo cam kết thực hiện cải cách cấu trúc. Quốc
hội đã thông qua ba mục tiêu cải cách 2016-2020, liên quan đến đầu tư công, doanh nghiệp
nhà nước (DNNN) và các tổ chức tài chính. Về mặt đầu tư công, Chính phủ được thiết lập
để cải cách mạnh chi tiêu ngân sách, bảo đảm sự an toàn của đầu tư công và tình hình tài
chính quốc gia. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, mục tiêu là làm cho quá trình cải cách diễn
ra "nhanh hơn và mạnh mẽ hơn" bằng cách thực hiện quá trình cổ phần hóa (tư nhân hóa)
thật sự minh bạch và phù hợp với cơ chế thị trường. Các tổ chức tài chính sẽ tăng cường
sức mạnh bằng cách đẩy nhanh tốc độ thoái vốn ở các khoản nợ xấu và có ít nhất 12 đến
15 ngân hàng thương mại phù hợp với các tiêu chuẩn Basel II.
Chúng tôi tin rằng nếu theo đuổi đúng lộ trình đó, những lợi ích đạt được từ quá trình cải
cách này sẽ có kết quả tốt trong việc tăng cường các yếu tố cơ bản của nền kinh tế. Đổi lại,
nền kinh tế sẽ không dễ bị ảnh hưởng trước những cú sốc bên ngoài.
Một vài bước tiến đúng đắn và cần rất nhiều kiên trì
Tính đến nay, nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào thương mại. Vị trí địa lý và
kinh tế cùng với lực lượng dồi dào lao động trẻ có mức lương thấp và được trang bị nhiều kỹ
năng đều được liên kết thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Các hiệp định thương
mại tự do FTA có khả năng thúc đẩy các lợi ích này. Việt Nam đã ký 12 FTA và cam kết tăng
cường hội nhập kinh tế theo các chương trình đã tham gia. Thực tế là việc Hiệp định TPP
không được thực hiện sẽ là một sự mất mát, nhưng đó chính là điều mà Việt Nam cần phải
vượt qua dựa trên vị thế cạnh tranh ấn tượng của mình.
----------------------------Thông tin liên hệ:
Lý Hoài Anh
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Ghi chú cho Ban biên tập:
Những quy định quan trọng về công bố thông tin
Tài liệu này được chuẩn bị và phát hành bởi Bộ phận Nghiên cứu của HSBC. Tài liệu này chỉ mang tính chất
cung cấp thông tin và không được xem như một đề nghị chào bán hay tư vấn chào mua chứng khoán hay bất kỳ
sản phẩm đầu tư nào khác được đề cập trong tài liệu này hoặc dùng để phục vụ cho chiến lược kinh doanh.
Những nhận định trong tài liệu này mang tính tổng quát và không nên được xem như nhận định cá nhân, vì tài
liệu này được chuẩn bị mà không dựa vào mục đích, tình trạng tài chính hay nhu cầu của bất kỳ một nhà đầu tư
cụ thể nào. Do đó, các nhà đầu tư trước khi hành động dựa trên những nhận định này, cần xem xét tính phù hợp
của chúng, về mục đích, tình trạng tài chính hay nhu cầu. Nếu cần thiết, có thể tìm đến tư vấn của chuyên gia
đầu tư và tư vấn thuế.

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải
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Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là nhà sáng lập của Tập đoàn HSBC. Ngân hàng phục vụ khoảng 46 triệu
khách hàng thông qua bốn Khối kinh doanh toàn cầu: Khối Dịch vụ tài chính cá nhân và Quản lý tài sản, Khối
Dịch vụ tài chính doanh nghiệp, Khối Dịch vụ ngân hàng toàn cầu và thị trường vốn và Khối Ngân hàng tư nhân
toàn cầu. Mạng lưới của chúng tôi gồm 4,400 văn phòng và bao phủ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á,
châu Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2.608 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày
30 tháng 6 năm 2016, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên
thế giới.

HSBC tại Việt Nam
Ngân hàng HSBC mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870 và đã có
mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân
hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới
hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và
bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, ba chi nhánh tại Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong
những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên
và khách hàng.
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