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Khi nợ nước ngoài của Việt Nam đến 
ngưỡng tối đa… 

 
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội hôm 12 tháng 9 năm 2018. 

  

Nợ nước ngoài của quốc gia sắp chạm trần sẽ làm Việt Nam đối mặt những khó khăn 

gì, trong khi vẫn đang căng thẳng với tình hình nợ công? 

Sẽ ảnh hưởng hàng loạt vấn đề về đầu tư 

Ủy ban Tài chính Ngân sách vừa trình Quốc hội ‘Báo cáo thẩm tra về tình hình thực 

hiện ngân sách nhà nước năm 2018’, trong đó cho biết tỷ lệ nợ công trên GDP đã giảm 

nhẹ trong những năm gần đây, tuy nhiên nợ nước ngoài của quốc gia lại đang tăng lên 

hàng năm đến gần mức trần cho phép là 50% GDP. 

Cụ thể theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, nợ nước ngoài của Việt Nam năm 2017 là 

45,2% GDP; năm 2018 là 49,7%GDP và dự kiến năm 2019 là 49,9 %GDP. 

Theo Luật Quản lý nợ công, nợ nước ngoài quốc gia gồm nợ nước ngoài chính phủ, 

các khoản vay nước ngoài được chính phủ bảo lãnh và nợ nước ngoài tự vay, tự trả 

của doanh nghiệp. Tuy nhiên Luật Quản lý nợ công cũng quy định Ngân hàng Nhà nước 

là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ hạn mức vay của doanh nghiệp. 

Nợ nước ngoài sắp chạm trần, thì nó cũng thì nó cũng có khả năng vượt trần. Đó là cái điều 
chúng ta không mong muốn nhưng có thể nó vẫn xảy ra. Như vậy là nó sẽ kéo theo hàng loạt 
vấn đề về đầu tư. 
-GS. TS. Vũ Văn Hóa 
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Khi nợ nước ngoài của Việt Nam gần chạm trần cho phép là 50% GDP sẽ dẫn đến hệ 

quả gì? Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hóa, 

Hiệu phó trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết: 

“Thật ra thì cái nợ nước ngoài sắp chạm trần, thì nó cũng thì nó cũng có khả năng vượt 

trần. Đó là cái điều chúng ta không mong muốn nhưng có thể nó vẫn xảy ra. Như vậy là 

nó sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề về đầu tư cũng như những công việc khác của chính 

phủ, nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vấn đề tài chính gặp khó khăn.” 

Giáo sư Vũ Văn Hóa cho rằng, không một chính phủ nào mong muốn như thế, nhưng 

do tình hình tài chính trong nước đang gặp khó khăn, cho nên cần vay của nước ngoài. 

Việc đó là bất khả kháng của một nền kinh tế đang gặp khó khăn. Ông nói tiếp: 

“Tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến việc cân đối tài chính trong nước, bởi vì tất cả những 

khoảng nợ nước ngoài trước đây cũng đã đến hạn trả một số rất là lớn. Cho nên bây giờ 

vay nước ngoài nữa thì nó làm cho vấn đề tài chính càng gặp khó khăn hơn. Và nếu 

không trả nợ nước ngoài đúng hạn còn ảnh hưởng vấn đề uy tính với các tổ chức tín 

dụng hoặc các quốc gia cho Việt Nam vay.” 

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn lại không tỏ ra lo ngại về tỷ lệ nợ nước 

ngoài trên GDP của Việt Nam hiện nay: 

“Tổng số nợ nước ngoài của Việt Nam theo tôi là nằm trong vòng kiểm soát và không 

gây áp lực quá nhiều đối với vấn đề thanh toán của Việt Nam. Cho nên mức trần nợ 

nước ngoài của Việt Nam là một giới hạn tượng đối an toàn.” 

 
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội, ảnh chụp hôm 20/9/2018. (Ảnh minh họa) AFP 

 

Ông Huỳnh Bửu Sơn chỉ lo ngại việc vay nước ngoài bằng ngoại tệ đặt ra một nhu cầu 

cần phải có ngoại tệ để thanh toán. Điều đó tạo ra một áp lực khá lớn đối với chính phủ. 

Theo ông, nếu vay trong nước thì việc thanh toán khoản nợ đó bằng tiền nội tệ tuy cũng 

là một áp lực nhưng dù sao đây cũng là đồng nội tệ nên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

cũng có thể chủ động để có tương đối dễ dàng!? 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/expected-to-increase-foreign-borrowing-because-spending-increase-more-than-59-trillion-09202018075859.html/000_1996TV-960.jpg
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Theo Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hóa, nợ trong nước cũng đã có nhiều và đang tăng lên, 

nên không thể vay thêm nữa hoặc không dám vay thêm nữa vì lo ngại mất cân đối kinh 

tế trong nước. 

Khi trình Quốc hội ‘Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 

2018’, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách cho biết, tỷ lệ nợ 

công trên GDP của Việt Nam có xu hướng giảm trong những năm gần đây: năm 2017 là 

62,6%GDP, năm 2018 có thể giảm còn 61,4%GDP và dự kiến xuống còn 61,3%GDP 

trong năm 2019. 

Tốc độ tăng nợ công hiện vẫn rất cao 

Tuy nhiên theo Phó Giáo Sư - Tiến sĩ Ngô Trí Long chuyên gia kinh tế ở Hà Nội thì tốc 

độ tăng nợ công hiện vẫn rất cao: 

“Hiện nay tỷ lệ nợ công cũng như bội chi ngân sách thì giảm so vơi trước thôi, chứ tốc 

độ tăng hiện vẫn rất cao. Nợ nước ngoài hay trong nước mà cao thì đều ảnh hường và 

rủi ro cả, nhưng tất nhiên nợ nước ngoài thì nhiều áp lực hơn nợ trong nước.” 

Theo số liệu Ủy ban Tài chính Ngân sách công bố vào cuối tháng 10 năm 2018, số tuyệt 

đối về nợ công vẫn tiếp tục tăng: nợ công năm 2017 là 3,13 triệu tỷ đồng; năm 2018 

ước tính khoảng 3,41 triệu tỷ đồng, tăng hơn 280 ngàn tỷ đồng. 

Tôi đánh giá tình hình nợ công của Việt Nam đang là căng thẳng và nợ nước ngoài cũng không 
thể xem thường. Cách chúng ta tính toán và xử lý cho đến nay thì vẫn ở trong một tình hình rất 
căng thẳng, chứ chưa phải là có sự cải thiện đáng kể gì. 
-TS. Lê Đăng Doanh 

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện 

trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương cho biết: 

“Tôi đánh giá tình hình nợ công của Việt Nam đang là căng thẳng và nợ nước ngoài 

cũng không thể xem thường. Cách chúng ta tính toán và xử lý cho đến nay thì vẫn ở 

trong một tình hình rất căng thẳng, chứ chưa phải là có sự cải thiện đáng kể gì. Tôi rất 

mong chính phủ tiếp tục cải cách ngân sách, tái cơ cấu ngân sách, giảm các khoản chi 

thường xuyên, giảm bộ máy nhà nước để làm sao có một đề án tái cơ cấu ngân sách 

một cách hiệu quả hơn, và giảm tỷ lệ nợ công.” 

Hiện khả năng huy động vốn trong nước của Việt Nam cũng bị hạn chế, mặc dù huy 

động vốn trong nước thì lãi suất cao hơn vay nước ngoài rất là nhiều. Theo Tiến sĩ Ngô 

Trí Long, trong điều kiện lạm phát, bội chi ngân sách và thâm thủng như hiện nay thì lãi 

suất trong nước sẽ luôn luôn là cao. Chính vì vậy, Việt Nam luôn cố gắng huy động, 

cũng như vay ở nước ngoài nếu có điều kiện cũng như mức lãi suất phù hợp. 

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, Quốc Hội Việt Nam thông qua nghị quyết điều chỉnh 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, Việt Nam sẽ gia tăng vay 
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vốn ODA nước ngoài thêm 60.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và sẽ 

giảm nguồn vốn vay quốc nội để bảo đảm an toàn nợ công. 

Nhận xét về điều này, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết: 

“Nếu mà không vay ODA thì vẫn có thể vay thương mại, nhưng vay thương mại thì lãi 

suất sẽ cao hơn là vay ODA. Tôi chưa rõ các nguồn vay ODA như thế nào, nhưng Việt 

Nam hiện nay đạt mức thu nhập trung bình, tức thu nhập khoảng 2.400 USD một đầu 

người. Và như vậy sẽ không được hưởng lãi suất ưu đãi như trước kia.” 

Việc Quốc hội quyết định cho vay thêm vốn ODA của nước ngoài và giảm vay trong 

nước, thì Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng cũng sẽ làm giảm chi ngân sách vào lãi suất. 

Nhưng giải pháp cơ bản hơn là phải tái cơ cấu ngân sách, giảm vay nợ và giảm bội chi 

ngân sách. Theo ông, biện pháp này không dễ dàng và đòi hỏi một quyết tâm rất cao, 

cũng có thể phải chịu đau, nhưng ông cho rằng thà chịu đau sớm, còn hơn để tình hình 

tiếp tục căng thẳng hơn thì lúc bấy giờ sẽ còn bất lợi hơn. 

RFA 

Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-s-foreign-debts-are-nearing-

the-limit-11162018081048.html 
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