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Tình hình nợ công Việt Nam những năm gần đây

• Tính đến cuối năm 2019, nợ công đã xuống mức 55% GDP, trong đó nợ chính phủ xuống dưới 48.5% GDP, dư
nợ vay nước ngoài của quốc gia đạt khoảng 45.8% GDP. So với tỷ lệ này giai đoạn 2016-2017 đã giảm rõ rệt.

• Theo như kế hoạch đầu năm đề ra, mục tiêu nợ công năm 2020 ở mức 54% GDP, nợ Chính phủ và nợ nước
ngoài lần lượt ở mức 48.5% và 45.5% GDP.
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Nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương giảm dần

• Trong cơ cấu nợ công, các khoản nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương giảm dần trong 6 năm
qua, trong khi nợ Chính phủ vẫn tăng với tốc độ chậm dần. Trong cơ cấu nợ công, nợ Chính phủ chiếm khoảng
86%.

• Các khoảng vay thêm của Chính phủ đã giảm đáng kể qua các năm, tuy nhiên các khoản trả nợ hàng năm thấp
hơn nên lũy kế dư nợ Chính phủ chưa giảm nhiều.
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Tỷ lệ nợ vay nước ngoài giảm dần

• Tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP tăng chậm dần từ mức 48.9% năm 2017 còn 45.8% năm 2019. Trong cơ cấu nợ
chính phủ, tỷ lệ nợ vay từ nước ngoài cũng giảm dần từ mức 44% năm 2014 còn khoảng 39% tại tháng 6/2019.

• Xu hướng giảm sự phụ thuộc vào nợ nước ngoài cho thấy những tín hiệu tích cực. Vì nợ nước ngoài thường đi
kèm với những rủi ro liên quan tới tỷ giá, nhất là việc biến động giá các đồng tiền nợ chính của Việt Nam gồm
USD, JPY, EUR. Ngoài khoản nợ WB và ADB thì Nhật Bản là quốc gia mà chính phủ VN nợ nhiều nhất.

Nguồn: Bộ tài chính, YSVN tổng hợp
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Tình hình thu chi ngân sách nhà nước tới tháng 7/2020

• Trong 7 tháng đầu năm 2020 thu ngân sách cả nước đạt 698 nghìn tỷ VNĐ, chi NSNN đạt 799,000 tỷ VNĐ.
Theo chúng tôi ước tính, tỷ lệ bội chi NSNN hiện đang ở mức 3.36% so với GDP, tương đương với mức 3.37%
năm 2019. Dưới tác động của dịch bệnh và các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ như giảm thuế, gia
hạn thuế, tiền thu đất, … sẽ tác động tới việc giảm thu ngân sách, ngoài ra việc đẩy mạnh chi tiêu công tác
phòng dịch, đầu tư công sẽ khiến tỷ lệ bội chi ngân sách năm 2020 tăng lên đáng kể.

Nguồn: GSO, YSVN tính toán
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Nhận định về tình hình nợ công Việt Nam

• Mục tiêu phấn đấu 2022 nợ công khoảng 51.4% GDP, nợ chính phủ khoảng 46.2% GDP, tỷ lệ nợ nước ngoài
40-45% trong tổng nợ công; thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước; đảm bảo huy động vốn để cân đối
ngân sách trong nước.

• Những năm gần đây, Chính phủ thắt chặt các chính sách vĩ mô, giảm thâm hụt ngân sách, hạn chế cấp bảo
lãnh chính phủ cho các khoản vay và đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã góp phần giảm tỷ lệ nợ
công đáng kể. Năm 2016 nợ công từ mức 63.7% GDP giảm còn khoảng 55% năm 2019.

• Chúng tôi nhìn nhận tích cực về các động thái đẩy mạnh đầu tư công từ Chính phủ trong thời gian gần đây, kỳ
hoạt động đầu tư công nửa cuối năm sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Việc giải ngân đầu tư công chậm ảnh hưởng
tới hiệu quả sử dụng nợ công, đặc biệt các nguồn vốn ODA ưu đãi. Theo báo cáo của Bộ tài chính, năm 2019
giải ngân đầu tư công chỉ đạt 270,000 tỷ VNĐ, đạt 62.94% kế hoạch Quốc hội giao. Lũy kế 7 tháng đầu năm
2020, theo số liệu tổng cục thống kê giải ngân đầu tư công đạt 203,000 tỷ VNĐ, bằng 42.7% kế hoạch năm.

• Nghĩa vụ trả nợ trong giai đoạn 2020-2021 ở mức cao. Theo số liệu tính toán của chúng tôi, nợ công cuối năm
2019 cả nước ở mức 3,320 nghìn tỷ VNĐ, tính tới tháng 7/2020 ước khoảng 3,420 nghìn tỷ VNĐ. Một trong
những vấn đề liên quan tới an toàn nợ công là việc thanh toán các khoản vay sắp đến hạn và khả năng vay nợ
mới. Theo báo cáo của Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội cho thấy, nghĩa vụ trả nợ công trong năm 2020-
2021 ở mức cao: trả nợ gốc trong nước 150,000 tỷ VNĐ trong năm 2020 và 211,000 tỷ VNĐ năm 2021. Đối với
trái phiếu chính phủ trong nước, năm 2020 phải trả khoảng 166,000 tỷ VNĐ nợ gốc và 2021 là khoảng 204,800
tỷ VNĐ. Ngoài ra, khoản trái phiếu phát hành trong nước bằng ngoại tệ trị giá 1.7 tỷ USD sẽ đến hạn trong
2020-2021.



Nhận định về tình hình nợ công Việt Nam

• Tình hình thu ngân sách nhà nước chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều cùng với đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

có thể sẽ kéo theo khoản nợ công tăng lên. Theo Bộ tài chính dự kiến, nếu tăng tăng trưởng GDP khoảng

4.5%, bội chi NSNN khoảng 4.73% GDP, nợ công khoảng 55.5% GDP; nếu tăng trưởng 3.6% bội chi NSNN

khoảng 5.02% GDP, nợ công khoảng 56.4% GDP. Theo tính toán của chúng tôi nghiêng về phương án 2 với

tăng tưởng 3.6% nhiều hơn, nó sát với mức ước tính tăng tưởng GDP 2020 của chúng tôi ở mức 3.1%.

• Chính phủ có thể vẫn tiếp tục duy trì huy động nợ từ trong nước nhiều hơn là nợ từ nước ngoài thông qua phát

hành trái phiếu Chính phủ. Trong điều kiện thị trường vốn quốc tế sẽ thắt chặt hơn trong thời gian tới, nghĩa vụ

trả nợ nước ngoài của Chính phủ có khả năng cũng sẽ tăng lên và các khoản vay ưu đãi ODA sẽ giảm dần

buộc chính phủ buộc chính phủ huy động các khoản vay kém ưu đãi hơn. Quy mô thị trường trái phiếu Việt

Nam hiện vẫn đang còn nhỏ, và tiềm lực tài chính của các tổ chức tài chính phi ngân hàng còn hạn chế. Do đó,

việc đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, đặc biệt thị trường trái phiếu trong lúc này có thể sẽ là bài toán hỗ trợ

chính phủ, các doanh nghiệp cũng như góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn khó khăn này.

• Chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ nổ lực để đạt mức tăng trưởng kinh tế tốt nhất, qua đó hỗ trợ giảm tỷ lệ nợ

công trên GDP. Với mức nợ công năm 2020 vào khoảng 56.4% GDP và các khoản nợ tới hạn phải trả trong

năm 2020-2021 theo chúng tôi là thách thức nhưng sẽ không phải rủi ro cho nền kinh tế. Những giai đoạn trước

tỷ lệ nợ công cao hơn và vị thế Việt Nam hiện tại với các đối tác thương mại đã nâng lên rất nhiều. Việc tham

gia hiệp định EVFTA, cơ hội gia tăng nguồn vốn FDI,…sẽ là những yếu tố hỗ trợ lớn cho nền kinh tế trong

những năm tới. Tỷ lệ nợ công trên GDP có thể tăng trong năm nay, cao hơn là năm sau, nhưng sẽ không phải

là vấn đề rủi ro trong trung hạn trước những cơ hội tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
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