
DÒNG TIỀN DỊCH CHUYỂN VỀ ĐÂU 2022? 

Năm 2021 là một năm đầy thăng trầm và biến động vì dịch bệnh Covid ngày càng gia tăng 

làm cho nền kinh tế, xã hội có nhiều biến chuyển lẫn tích cực và tiêu cực. 

Tại buổi tổng kết kinh tế 2021 vừa qua, 

Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả 

tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 2,58% 

(quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; 

quý III giảm 6,02%; quý IV tăng 

5,22%), thấp hơn so với mục tiêu tăng 

trưởng 6,5%. Với kết quả này thì trong 

2 năm liên tiếp, Việt Nam đã không 

hoàn thành kế hoạch tăng trưởng, 

không đạt được mục tiêu chung của kế 

hoạch 5 năm 2021 – 2025.  

Giữa khá nhiều thông tin kém tích cực thì điểm sáng nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong 

năm 2021 chính là thu hút đầu tư nước ngoài. 

Tính đến ngày 20/12/2021, đã có 31,15 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, 

tăng 9,2% so với năm 2020. Số vốn này được rót vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh 

tế quốc dân. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo có vốn lên đến 12,78 tỷ USD, chiếm 

58,2% tổng vốn đăng ký- đây cũng là lĩnh vực dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cụ 

thể, tính chung năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD, tăng 

22,6% so với năm trước và là mức cao kỷ lục mới. Trong năm 2021, Việt Nam có 35 mặt hàng 

đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 8 

mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. 

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối tháng tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 

thương mại và dịch vụ. Tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm 

giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Bù lại quý IV/2021 ước tính 

tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020 nhưng 

thấp hơn tốc độ tăng của quý IV các năm 2011-2019. 

Bình quân năm 2021, CPI tăng 1,84% so 

với năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ 

năm 2016. Lạm phát cơ bản tháng 12/2021 

tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 0,67% 

so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 

bình quân năm 2021 tăng 0,81% so với 

bình quân năm 2020. Giá xăng dầu, giá gas 

trong tháng giảm theo giá nhiên liệu thế 

giới; dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

trên phạm vi cả nước; học phí học kỳ I năm 

học 2021-2022 tiếp tục được miễn, giảm tại 

một số địa phương là các nguyên nhân 

chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 giảm 0,18% so với tháng trước và tăng 

1,81% so với tháng 12/2020.        
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Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành lãi suất phù hợp, tạo điều kiện để các tổ chức 
tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm ổn định; thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, với mức vốn hóa thị trường cổ 
phiếu năm 2021 tăng 45,5% so với cuối năm trước. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế tiếp tục phục hồi giúp cho thu ngân sách Nhà 
nước ước tính cả năm 2021 đạt 1.523,4 nghìn tỷ đồng và vượt dự toán năm. Chi ngân sách 
Nhà nước tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục thiên tai, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
bệnh. 

Với những kết quả đạt được trong năm vừa qua, chúng ta kỳ vọng gì cho một năm sắp tới? 
Chúng ta đặt ra những mục tiêu, giải pháp nào để hồi phục nền kinh tế một cách mạnh mẽ 
sau đại dịch Covid-19? 

 

Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân 
sách trung ương năm 2022. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 1.411.700 tỷ 
đồng, tổng chi là 1.784.600 tỷ đồng và tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ 
đồng. Trong đó Quốc hội cũng cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn 
ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu 
tư cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Mục tiêu tổng quát của dự toán NSNN năm 2022 
là huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để phòng, chống, 
kiểm soát dịch Covid-19, tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an 
sinh xã hội và tiếp tục cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công, bảo đảm vai trò chủ đạo của NSTW, 
phát huy sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương. 

Nếu Việt Nam sớm triển khai gói hỗ trợ quy mô lên tới 800.000 tỷ đồng, có thể giúp tăng 
trưởng GDP tăng thêm 1,5%, lên mức 6 - 6,5% trong năm sau 2022, theo nhận định của TS 
Võ Trí Thành. Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế có thể đóng góp tăng trưởng thêm khoảng 1,5 điểm 
%. Bởi theo tính toán, trường hợp nếu không có gói hỗ trợ thì GDP chỉ tăng 4 - 4,5%, nhưng 
nếu triển khai chương trình này ngay trong năm sau thì GDP có thể tăng từ 6 - 6,5%. Trong 
đó, các nhóm ưu tiên trọng tâm gồm tập trung nguồn lực cho phòng chống dịch để nâng cao 
năng lực y tế; có chính sách cho các gói hỗ trợ với nhóm bị tổn thương trong đại dịch, chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp và tập trung phát triển hạ tầng. 

Nói về triển vọng kinh tế trong năm 2022, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá mục tiêu 

tăng trưởng GDP 6-6,5% sẽ là bài toán nhiều thách thức, nhiệm vụ trong năm cũng sẽ nặng 

nề hơn năm 2021. Động lực giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch năm 2022 sẽ cần 

rất nhiều động lực.  



Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, với kịch bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra, nếu triển khai 

nhanh đề án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022 - 2023 thì Việt Nam 

có thể lấy lại được tốc độ tăng trưởng 6% trong năm 2022. 

 


