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THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
 Thời gian khảo sát: Tháng 2-3 / 2016
 Giới tính: Nam và nữ
 Độ tuổi: Từ 18 đến 50 tuổi
 Khu vực nghiên cứu: Toàn quốc
 Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát niềm tin người tiêu dùng
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
1. Bức tranh kinh tế năm 2015
Nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2015, nhiều chuyên gia nhận định rằng kinh
tế vĩ mô Việt Nam tăng trưởng ổn định, lạm phát thấp, cơ cấu nền kinh tế
tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực.
Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, GDP cả nước năm 2015
ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, GDP bình quân đầu người năm 2015
ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương đương 2109 USD, tăng 57 USD so với
năm 2014.
Với mức tăng trưởng này, các chuyên gia nhìn nhận, nền kinh tế của Việt
Nam đã có những sự phục hồi rõ nét.

Ngay từ đầu tháng 12 năm nay, báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế
Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng khẳng định, kinh tế Việt Nam
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đã ứng phó tương đối tốt trước những biến động của môi trường kinh tế bên
ngoài và triển vọng trung hạn được đánh giá là tích cực.
Thành quả này là minh chứng cho thấy, sự điều hành nền kinh tế vĩ mô của
Chính phủ đang đi đúng hướng.
Còn theo số liệu mà Bloomberg đưa ra, Việt Nam trong năm 2015 đạt tốc độ
tăng trưởng GDP 6,27% - cao thứ 6 trong số các nền kinh tế mới nổi trên thế
giới, bên cạnh Ấn Độ (7,3%), Tanzania (7,2%), Trung Quốc (6,95%),
Uganda (6,85%), và Dominica (6,35%).
Chỉ số lạm phát năm vừa qua cũng chỉ ở mức 0,6% - mức thấp nhất kể từ
năm 2001 cho tới nay. Thông thường, CPI tăng thấp là dấu hiệu cho thấy
tổng cầu suy giảm, tuy nhiên mức tăng thấp của năm nay được đánh giá là
dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế.
Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI ở mức thấp và ổn định sẽ
tạo điều kiện cho các chính sách tiền tệ tích cực, kích thích sản xuất kinh
doanh phát triển và tạo điều kiện cho giá một số mặt hàng do Nhà nước quản
lý được tính đầy đủ theo cơ chế thị trường.
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, lạm phát thấp trong năm
2015 không phản ánh tổng cầu yếu khi tiêu dùng gia tăng do giá hàng hóa
thế giới giảm mạnh.
Giá thế giới giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá tiêu dùng trong nước, khiến
lạm phát (tổng thể) thấp hơn lạm phát cơ bản (lạm phát cơ bản năm 2015 ở
mức 2%, cao hơn 1,4 điểm % so với lạm phát).
Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (đã loại trừ yếu
tố giá) tăng khoảng 10,6-10,8%, là mức cao nhất trong 5 năm qua.
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Còn theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam, mức tăng
trưởng kinh tế đáng kể đạt được trong năm nay phần nhiều là do tăng tổng
cầu trong nước nhờ gia tăng đầu tư và tiêu dùng cá nhân.
Cầu nội địa mạnh hơn, xuất khẩu vẫn được duy trì, cùng với lạm phát thấp
và niềm tin được củng cố đã tạo cơ sở vững chắc cho tăng trưởng trong
trung hạn của Việt Nam.
Đây là thời điểm thích hợp để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thêm
“khoảng đệm” chính sách thông qua những nỗ lực kiên quyết để kiềm chế sự
mất cân đối tài khóa và giải quyết những vấn đề bất cập còn tồn tại của khu
vực ngân hàng”.
Công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế cũng đạt những kết quả bước đầu, môi
trường kinh doanh có sự cải thiện nhờ việc triển khai thực hiện các luật mới,
như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi, và các giải pháp cải thiện môi
trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.
Nhờ đó, năm 2015 là năm thứ hai liên tiếp xếp hạng về năng lực cạnh tranh
và điều kiện kinh doanh của Việt Nam được cải thiện. Xếp hạng năng lực
cạnh tranh của Việt Nam đã tăng từ 75 (năm 2013) lên 70 (năm 2014) và 68
(năm 2015); xếp hạng điều kiện kinh doanh tăng từ 99 (năm 2013) lên 93
(năm 2014) và 90 (năm 2015).

2. Những kỳ vọng trong năm 2016
Theo nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, năm 2016 sẽ có
nhiều điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Trước hết, tăng trưởng kinh tế thế giới cao hơn, kinh tế vĩ mô trong nước ổn
định, cơ hội từ việc kí kết TPP sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài.
Hơn nữa, TPP cũng tạo ra sức ép buộc Việt Nam phải hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh
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và nâng cao tính minh bạch trong quản lý của Nhà nước, từ đó nâng cao
năng suất của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn
Bên cạnh đó, Việc triển khai thực hiện các luật mới liên quan đến cải thiện
môi trường kinh doanh, như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi; và
các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh sẽ tiếp tục củng cố niềm tin
kinh doanh, cải thiện năng suất tổng hợp của nền kinh tế.
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng dự báo, xuất khẩu của Việt Nam
năm 2016 sẽ tăng trưởng cao hơn so với năm 2015 nhờ kinh tế và thương
mại thế giới được dự báo tăng trưởng cao hơn. Trong khi đó, các hiệp định
thương mại có hiệu lực trong năm 2016 giúp mở rộng thị trường xuất khẩu,
nhất là đối với mặt hàng dệt may, giày dép, nông, lâm, thủy sản.
Về lạm phát, cơ quan này dự báo, năm 2016 lạm phát cơ bản sẽ không cao
hơn nhiều năm 2015, ở khoảng 3% và lạm phát sẽ thấp hơn lạm phát cơ
bản, ở khoảng 2-3%. So với mục tiêu lạm phát dưới 5% do Quốc hội đề ra,
năm 2016 có nhiều dư địa cho việc chủ động điều chỉnh giá hàng hóa và
dịch vụ cơ bản cũng như tỷ giá.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (giải ngân) được dự báo tăng từ 13,2 tỷ USD
ước cho năm 2015 lên 13,5 tỷ USD trong năm 2016. Đầu tư gián tiếp nước
ngoài dự báo cũng tăng trong năm 2016 do tăng trưởng tiếp tục cải thiện,
kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, cho dù việc Mỹ tăng lãi suất có thể ảnh hưởng
đến dòng vốn đầu tư gián tiếp vào các nền kinh tế mới nổi và đang phát
triển.
Hơn nữa, đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán dự kiến sẽ tăng do
tỷ lệ sở hữu nước ngoài được nâng lên theo quy định của Nghị định
60/2015/NĐ-CP và hoạt động M&A được đẩy mạnh. Kiều hối cũng được
dự báo ước đạt 13 tỷ USD trong năm 2015 và dự báo tăng lên 14 tỷ USD
trong năm 2016.
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Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia cũng đã đưa ra
một số kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016. Theo đó, nền kinh
tế tiếp tục được duy trì ổn định và tiếp đà phát triển, hiệu quả đầu tư trong
nước tiếp tục cải thiện.
Nền kinh tế sẽ phục hồi và phát triển mạnh trong trung hạn nhờ những động
lực phát triển kinh tế, hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục cải thiện, các
chính sách hỗ trợ tăng trưởng, tham gia các hiệp định tự do thương mại,…
Còn theo khẳng định trong báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt
Nam của Ngân hàng Thế giới (WB), dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt
Nam trong năm 2016 sẽ đạt 6,6%, với động lực phần nhiều là do tăng tổng
cầu trong nước nhờ gia tăng đầu tư và tiêu dùng cá nhân. Triển vọng đà
tăng trưởng của Việt Nam là tích cực và lạm phát sẽ ở mức thấp.
Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 2016 với những mục tiêu đề ra cho năm tiếp theo đó là tốc độ tăng GDP
đạt 6,7%, xuất khẩu tăng 10%, nhập siêu dưới 5% kim ngạch xuất khẩu,
lạm phát dưới 5%, vốn đầu tư toàn xã hội bằng 31% GDP.
Với những thành quả đạt được trong năm 2015, hy vọng rằng năm 2016 nền
kinh tế Việt Nam của Việt Nam sẽ còn tiếp tục hồi phục, phát triển và có
được những bước nhảy vọt bứt phá hơn nữa.
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BÁO CÁO CHI TIẾT
1. Đánh giá về tình hình nền kinh tế
2. Đánh giá về tình hình tài chính và việc làm
3. Thu nhập và chi tiêu hộ gia đình
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1. Đánh giá về tình hình nền kinh tế
Hơn 60% số người được phỏng vấn đánh giá nền kinh tế hiện nay đang ở mức
trung bình, hơn 1/5 số người lại cho rằng nền kinh tế ở mức tốt, chỉ chưa đến
3% tin rằng nền kinh tế đang ở mức tốt.
1.24% 2.97%
13.54%

20.17%
Tuyệt vời
Tốt
Trung bình
Kém

62.08%

Tồi tệ

Hơn 60% cho rằng nền kinh tế hiện tại khả quan hơn so với 12 tháng trước
trong khi hơn 24% lại cho rằng nên kinh tế vẫn vậy, không có bước nhảy vọt
gì cả, hơn 9% cho rằng nên kinh tế đang đi xuống, thậm chí là kém hơn nhiều
so với năm 2015.

8.73%

0.45% 6.55%
Khá hơn nhiều

24.04%
60.23%

Khá hơn

Như cũ
Kém hơn
Kém hơn nhiều
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Gần 70% cho rằng trong vòng 12 tháng tới nền kinh tế sẽ cho thấy những
bước phát triển đi lên, gần 12% tin nền kinh tế sẽ khá hơn nhiều trong khi gần
15% nghĩ rằng nên kinh tế cũng sẽ vẫn như tình trạng hiện tại.
3.99%

0.35%
11.99%

14.56%

69.11%

Khá hơn nhiều

Khá hơn

Như cũ

Kém hơn

Kém hơn nhiều

2. Đánh giá về tình hình tài chính và việc làm
Gần một nửa đáp viên được hỏi đánh giá tình hình tài chính và việc làm hiện
nay ở mức trung bình, hơn 33% cho rằng tình hình đang ở mức tốt, hơn 5%
lạc quan cho rằng tình hình đang rất tốt, gần 12% còn lại đánh giá tình trạng
đang rất tệ hại.
0.42% 5.35%
11.55%
33.34%

Rất tốt
Tốt
Bình thường

49.34%

Không tốt
Rất không tốt
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Gần một nửa đáp viên cũng cho rằng so với 12 tháng trước, hiện nay đang có
nhiều việc làm hơn, hơn 37% lại thấy số lượng việc làm không đổi, chỉ có hơn
14% còn lại nghĩ rằng số lượng việc làm ít đi.

14.44%

48.44%

37.12%

Có nhiều việc làm hơn

Có lượng việc làm không đổi

Có ít việc làm hơn

Gần 63% cho rằng trong vòng 12 tháng tới số lượng việc làm sẽ tăng lên, gần
28% tin số lượng việc làm vẫn vậy, số còn lại bi quan số việc làm sẽ giảm
xuống.
Có ít việc làm
hơn , 9.21%

Có lượng việc
làm không đổi ,
27.91%

Có nhiều việc
làm hơn ,
62.88%
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3. Thu nhập và chi tiêu hộ gia đình
Hơn một nửa đáp viên khi so tình hình tài chính của hộ gia đình/ cá nhân với
12 tháng trước cho rằng mức sống của họ khá lên

0.48%
8.19%

10.14%

Khá hơn nhiều

Khá hơn
Như cũ

29.82%

Kém hơn

51.37%

Kém hơn nhiều

Hơn 2/3 đáp viên lạc quan nghĩ rằng mức sống của họ trong 12 tháng tới sẽ
khá khẩm hơn, hơn 1/5 nghĩ mức sống của họ giữ nguyên và số còn lại cho
rằng mức sống sẽ còn kém hơn tỏng 12 tháng tới.
0.35%

4.87%

11.15%

22.33%

Khá hơn nhiều
Khá hơn
Như cũ
Kém hơn
Kém hơn nhiều

61.30%
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Hơn 53% đáp viên có mức thu nhập tăng lên so với 12 tháng trước, hơn 37%
có mức thu nhập không đổi, hơn 9% còn lại có mức thu nhập giảm đi.
Giảm xuống
9%

Tăng lên
53%

Giữ nguyên
38%

Tăng lên

Giữ nguyên

Giảm xuống

Hơn 66% đáp viên nghĩ rằng trong 12 tháng tới mức thu nhập của họ sẽ tăng
lên trong khi 28% nghĩ mức thu nhập không đổi, chỉ 9% còn lại nghĩ mức thu
nhập trong 12 tháng tới sẽ giảm.
Giảm xuống
5%

Giữ nguyên
29%

Tăng lên
66%

Tăng lên
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Giữ nguyên

Giảm xuống

Hơn 25% có ý định mua nhà trong 12 tháng tới trong khi 63% không có ý định,
số còn lại chưa có quyết định chắc chắn.
Có

Không

Không biết

11.57%
25.06%

63.37%

Gần 54% có ý định mua xe tay ga hoặc ô tô trong 12 tháng tới trong khi hơn
37% không có ý định, số còn lại chưa có quyết định chắc chắn.
Có

Không

Không biết

8.74%, 9%

37.28%, 37%
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53.98%, 54%

Số đông đáp viên lựa chọn trong 12 tháng tới sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các
hạng mục: dịch vụ tiện ích, đi lại vận chuyển, quần áo, tiền thuê nhà, thanh
toán vay thế chấp; giữ nguyên khoản chi cho thực phẩm và cắt giảm chi tiêu
cho mảng giải trí.
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Thực phẩm &
hàng hóa

Đi lại vận
chuyển

Quần áo

Giải trí

Tăng lên

Giữ nguyên

Giảm xuống

Tiền thuê nhà

Thanh toán vay
thế chấp

Về InfoQ

Liên hệ

• InfoQ VN là một trong những
website hàng đầu Việt Nam
về khảo sát thị trường trực
tuyến.

• Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà
Ocean Park, số 1 Đào Duy
Anh, Đống Đa, Hà Nội
• Điện thoại: (04) 35668164
• Email:
infoq@runsystem.net;
quynhdtx@runsystem.net
• Website: http://infoq.vn/

• Chúng tôi vinh dự được tiếp
nhận năng lực quản lý và hệ
thống kỹ thuật tiên tiến từ Tập
đoàn GMO Internet Nhật
Bản, đồng thời có những cải
tiến vượt trội để phù hợp với
thị trường Việt Nam.
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