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  và Sự thịnh vượng của các quốc gia ...



  và Sự thịnh vượng của các quốc gia ...

  Từ thuở ban đầu, đàn ông và đàn bà đã 
bất tuân thượng lệnh, tự tìm kiếm định 
mệnh của chính mình, dẫu rằng họ chưa 
biết đích đến của con đường đó là gì. Ra 
khỏi thiên đường là dấn thân vào tăm tối, 
khổ ải, đau buồn, tủi nhục và thất vọng, 
là chạm vào sự yếu đuối của con người, là 
cuốn vào vòng sinh lão bệnh tử. Nhưng họ, 
tổ tiên của chúng ta, đã làm nên sự chọn 
lựa đầu tiên dù biết rằng phải đối mặt với 
điều gì. Đức hạnh đầu tiên của loài người 
là đức hạnh của sự không chắn chắn.
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QUYỀN CHỌN LỰA CÁ NHÂN - ĐỨC HẠNH CỦA SỰ KHÔNG CHẮN CHẮN RA KHỎI THIÊN ĐÀNG



    Dân tộc tính và bản sắc văn hóa hình thành. Trải qua các biến cố lịch sử, bởi sự cướp bóc, tấn công thu phục, nô lệ hóa sẽ mang lại giàu có và thịnh vượng 

nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều so với việc tự phát triển sản xuất. Mạnh hiếp yếu là xu thế phổ quát, Nền văn minh cao hơn sẽ chà đạp kẻ lạc hậu hơn. Xu 

thế đó buộc con người buộc phải tụ hợp lại thông qua hôn nhân chính trị, kết minh thân tộc mà hình thành nên các bộ lạc, bộ tộc, vương quốc, đất nước, liên 

bang để mục tiêu bảo vệ con cái, thân bằng quyến thuộc, và xa hơn là tập hợp các cá thể yếu đuối, để bảo vệ tài sản, bảo vệ nguồn sống và các lợi ích cốt lõi 

khác. Các quốc gia hình thành và phát triển để có thể hội tụ sức mạnh chống lại kẻ ngoại bang. 

    Chính quá trình định cư lâu dài của một dân tộc, cũng là một sự lựa chọn quyết định tối quan trọng của từng dân tộc đó trong suốt tiến trình lịch sử, là nguồn 

gốc hình thành nên sự thịnh vượng của quốc gia. Vị trí địa lý của dân tộc đã mang lại cho dân tộc đó một môi trường địa kinh tế chính trị không thể thay thế, 

và càng không thể từ bỏ. Đó là món quà của tổ tiên để lại cho chúng ta. 
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Con đường lưu lạc của tổ tiên loài người theo dòng lịch sử - nguồn National Geograph

    Theo tiến trình lịch sử, khởi đầu từ Châu 

Phi, con người hiện đại đã trải qua hàng ngàn 

năm di cư theo lộ trình trên mà phân bố sự 

có mặt của mình khắp địa cầu. Ban đầu, họ 

chỉ là những nhóm người lang thang, sinh 

sống bằng săn bắt hái lượm, chưa định cư lâu 

dài. Tất cả thay đổi khi công cuộc cách mạng 

nông nghiệp bắt đầu.  Cư dân bắt đầu tụ tập, 

hội họp, nhóm họp thành các quần thể lớn 

hơn như bộ lạc, bộ tộc ở các lưu vực châu thổ 

các con sông và hình thành nên các nền văn 

minh nông nghiệp rực rỡ và đất đai trù phú 

là nguồn lực của cải đầu tiên mang đến sự 

thịnh vượng cho loài người. 
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Theo thống kê của tổ chức ngân hàng thế giới trong bảng báo cáo về sự thịnh vượng của các dân tộc,

Thịnh vượng do vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên mang lại
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   Tuy giá trị của nguồn lực đất đai là rất quan trọng trong của cải xã hội, và là yếu tố quyết định nên vai trò thống trị của chủ 
nghĩa phong kiến (Phong điền kiến hầu) bao trùm cả hoàn cầu. Nhưng thiết chế xã hội của chủ nghĩa Phong kiến như quan hệ 
Vua, Quan, Quý tộc, huyết thống dòng tộc  kế thừa đã lấn át và đè nén tất cả các mối quan hệ xã hội khác, Hôn nhân chính trị 
quyết định và kềm nén mọi quan hệ xã hội trong xã hội phong kiến suốt hàng ngàn năm trường trung cổ. Chỉ đến khi lý tưởng 
cá nhân bắt đầu thắng thế ở phương Tây trong thời kỳ Phục hưng và sự chọn lựa mục tiêu truy cầu hạnh phúc cá nhân lấn át tất 
cả các giá trị truyền thống, cộng đồng, quốc gia trong thời kỳ khai sáng, đã tạo đà bức phá của xã hội phương Tây. Và một khi 
sợi xích ràng buộc tư tưởng tự do của con người được tháo bỏ, trở lực mất đi, con người phương Tây đã làm nên các cuộc cách 
mạng công nghiệp, làm thay đổi toàn bộ bộ mặt xã hội trong 2 thế kỷ qua. Nguồn lực con người đã hình thành nên và nghiễm 
nhiên trở thành thứ của cải thịnh vượng dường như không giới hạn ở thời điểm hiện tại. (Hình trên) 

Các thành tố thịnh vượng quốc gia 
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    Vở kịch là đại diện cho những xung đột tư tưởng, giá trị 

truyền thống và sự chọn lựa tối quan trọng nhất phá vỡ 

xiềng xích nhằm đưa con người đến với sự thình vượng. Một 

lần nữa, đức hạnh về sự lựa chọn cá nhân tính thuở xa xưa đã 

chứng minh tính đúng đắn. 

    Nền văn minh phương Tây bắt đầu cất cánh khi mà con 

người ở thời đại đó bắt đầu quyết định số phận của chính 

mình, thoát khỏi các giá trị truyền thừa, bị định đoạt từ trước 

khi sinh ra đời của xã hội phong kiến (Phong điền kiến hầu). 

Nhà văn Willam Shakespeare, sinh vào năm 1564, đã viết 

nên thiên tình sử mà chắc người đọc đều đã được nghe nhắc 

tới đâu đó Romeo và Juliet. Đây là một vở kịch viết về chủ đề 

liên quan đến mối quan hệ phức tạp trong xã hội, sự xung đột 

về hai thứ tình cảm mà hai người trẻ tuổi này va chạm phải. 

Romeo và Juliet được sinh ra bởi hai dòng tộc đang trên bờ vực chiến tranh và thù oán nặng nề. Họ đã yêu nhau trong 

bối cảnh đó. Liệu thứ tình yêu nào sẽ là tiên quyết, tình yêu tự nhiên xuất phát từ nguồn gốc quê hương, dòng tộc, nơi 

kẻ thù của họ sẽ là kẻ thù của bạn, định mệnh của họ sẽ là định mệnh của bạn hay là thứ tình yêu cá nhân, một thứ tình 

cảm muốn chiếm hữu những điều thiêng liêng nhất thuộc về cá nhân mỗi người, thứ mà làm bạn hài lòng nhất.

Bi kịch Romeo & Juliet (Đại văn hào William Shakespeare)



Ngay từ đầu, dân tộc này đã được ban cho một mảnh đất giàu có, hùng vỹ và đẹp đẽ phong phú đến mê người. Nhưng chỉ khi quyền chọn lựa cá nhân 

gắn chặt vào bản khế ước xã hội (Hiến pháp quốc gia) thì quốc gia này đã trở thành bá chủ thế giới chỉ trong vòng hơn 200 năm. 
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Sự thịnh vượng của nước Mỹ sau hơn 200 năm lập quốc: Hơn 150.000 tỷ USD
‘‘Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có 

quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc’’. Trích tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776
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Thống kê sự thịnh vượng của các châu lục

Nguồn: Allianz Global  Wealth Report 2016
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Thống kê sự thịnh vượng của các châu lục

Nguồn: Allianz Global  Wealth Report 2016
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Thống kê sự thịnh vượng của các châu lục

Nguồn: Allianz Global  Wealth Report 2016
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Tiềm lực kinh tế của Việt Nam đến năm 2020 theo dự phóng của IMF
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Nguồn lực con người của Việt Nam đến năm 2020: Triển vọng dân số trẻ thêm một vài thập kỷ

 Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn dân số vàng trong khoảng 20 năm 

nữa  (2 người trong độ tuổi lao động trên 1 người trong độ tuổi phụ 

thuộc). Với việc tốc độ tăng dân số ở mức 1% hằng năm và tỷ lệ 

người trong độ tuổi thành niên chiếm 70% dân số, đây là nguồn lực 

vô giá tạo cơ hội để giúp nước ta đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh 

tế.
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Các nguồn lực thịnh vượng quốc gia theo báo cáo của Inclusive Wealth  

 Hình bên cho chúng ta cái nhìn tổng quát về 

các yếu tố cấu thành nên sự thịnh vượng của 

một quốc gia. Đó là nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, nguồn lực con người và năng lực sản xuất 

của quốc gia đó. Mỗi quốc gia tùy theo đặc điểm 

và tỷ trọng của các yếu tố trên mà có sự khác 

biệt với nhau về mức độ thịnh vượng.



   Nguồn lực thứ 3 về sự thinh vượng của quốc gia nằm ở con người nơi tưởng chừng 

như là vô tận của sự sáng tạo đã và đang đứng trước một mối nguy vô cùng lớn và hiện 

hữu dưới tốc độ tăng trưởng nhảy vọt của công nghệ. Đó là:

* Sự dư thừa lao động con người trên diện rộng và cả chiều sâu các ngành nghề

* Sự tự học của máy móc có thể vượt qua trí tuệ của mỗi cá nhân, và sự đồng nhất của 

chúng có thể thống trị loài người khi tất cả được kết nối bởi mạng máy tính (Matrix)

   Một điều chưa từng xảy ra ở các cuộc cách mạng công nghiệp lẫn Công nghệ thông 

tin trước đó. Công nghệ Big data, Block Chain, hệ thống Cloud, kinh tế chia sẽ, tự 

đông hóa ở diện rộng, kết nối mọi thứ bằng internet. Cả hệ thống được kiểm soát 

bởi các hệ thống và phần mềm ngày càng siêu việt. Sự tiến hóa của máy móc là điều 

không tránh khỏi, vấn đề ở đây là mất bao lâu nó có thể thay thế con người. Tiến trình 

đó có thể nhanh hơn bạn nghĩ như hai tỷ phú Elon Musk và Jack Ma đã cảnh báo. Xem 

chi tiết theo link bên dưới.
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Thời đại máy móc trỗi dậy
 Nguồn lực thứ 4: Sự trỗi dậy của máy móc và lựa chọn của con người

   Đây là một trong những cảnh quay ấn tượng nhất của chuỗi phim nổi tiếng 

“Matrix”. Máy móc, chương trình phần mềm, một ma trận cộng sinh và vây hãm 

con người trong một trật tự hỗn độn. Máy móc tạo nên một ma trận để bảo vệ 

sự an toàn của con người bằng cách biến họ thành những tấm pin sống, cung cấp 

vô tận năng lượng cho cỗ máy. Nó tạo ra hai chương trình mạnh mẽ được gọi là 

“The Architect – Sự lý trí” và “The Oracle – Sự sáng tạo’’. Một cỗ máy gần như 

hoàn hảo được kiểm soát bởi bộ máy toán học siêu việt – Architech và một nhà 

tiên tri Oracle -  chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra của hệ thống. Tuy nhiên 

có một điều bất thường, gọi là The ONE, mà hệ thống không thể tính toán hay dự 

đoán được, bản chất của The One nằm sâu bên trong thứ gọi là con người, đang 

bị nô lệ hóa bởi máy móc. Sự thịnh vượng của thời đại nằm trong trí tuệ nhân tạo 

hay con người trở thành nô lệ cho máy móc nằm trong sự chọn lựa của con người. 

YES, WE ARE HERE

1.  https://www.theverge.com/2017/3/27/15077864/elon-musk-neuralink-brain-
computer-interface-ai-cyborgs
2.  http://www.cnbc.com/2017/04/24/jack-ma-robots-ai-internet-decades-of-pain.
html
3. http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
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    Cuộc cạnh tranh giữa người và máy



Kinh tế khu vực tư nhân đang được cởi trói để cạnh tranh một cách công bằng với kinh tế khu vực Nhà nước và 
khối doanh nghiệp FDI. Sau hơn 30 năm đổi mới, vị trí của kinh tế khu vực tư nhân trong tổng thế nền kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa ngày càng được nhận thức rõ hơn. Tuy nhiên những mặt tồn tại của khu vực này đó là 
thành phần chủ yếu vẫn là kinh tế hộ cá thể, với 97% doanh nghiêp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, công nghệ thấp 
và lạc hậu. 
Hiện tại số lượng các doanh nghiệp tư nhân đã tăng từ 63 nghìn doanh nghiệp năm 2002 lên gần 550 ngàn tính 

đến hết năm 2016. Trong 10 năm qua, tỷ trọng kinh tế khu vực này đóng góp cho nền kinh tế ở mức trung bình là 
40% GDP cả nước, 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp , 80% tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và dịch 
vụ, 64% tổng lượng hàng hóa. Khu vực này cũng đã tạo ra 1,2 triệu việc làm cho người lao động mỗi năm và thu 
hút 85% lượng lao động của cả nước. 
Trong bối cảnh sự suy giảm của nhu cầu hàng hóa toàn cầu cũng như chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang trỗi dậy 

khiến nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của nước ta gặp nhiều trở lực trong thời gian tới. Khu vực FDI liên tục tăng 
trưởng cao nhưng nền kinh tế không được hưởng lợi nhiều từ lĩnh vực này. Kinh tế khu vực tư nhân dù xuất phát 
muộn hơn và chưa phát triển đúng như tiềm năng vốn có nhưng đang hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều động lực cho 
nền kinh tế. Theo báo cáo từ Ngân hàng thế giới, một đồng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất trong khu vực tư 
nhân có thể tạo ra giá trị gia tăng gấp 3 lần so với các doanh nghiệp Nhà nước. 
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VIỆT NAM GIỮA NGÃ BA ĐƯỜNG
Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa - Theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 05 (tháng 05/2017)



Như vậy chúng ta có thể thấy được mặt tích cực từ Hội nghị Trung ương lần thứ 5 đó là đã có sự thay đổi trong cách nhìn 

nhận đối với Kinh tế tư nhân từ chỗ ‘‘bị coi nhẹ’’ đến ‘‘ là một trong những động lực’’ và hiện nay ‘‘là một động lực quan 

trọng’’. Tổng Bí thư trong phát biểu tổng kết Hội nghị đã nhấn mạnh : ’’Phải xóa bỏ định kiến, rào cản, cải cách mạnh các 

thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển’’. 

Một số tín hiệu tích cực mà chúng tôi đánh giá sẽ sớm xuất hiện từ sau Hội nghị lần này:

+ Trong thời gian tới nhiều khả năng Chính phủ sẽ tạo nhiều điều kiện để khu vực tư nhân có thể tham gia vào những lĩnh 

vực mà pháp luật không cấm và Nhà nước không cần thiết phải nắm giữ. Sẽ có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu 

và góp vốn đầu tư trực tiếp vào các tập đoàn kinh tế Nhà nước có đủ khả năng sản xuất và tham gia vào chuỗi cung ứng 

toàn cầu. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả trong việc huy động nguồn lực và phát huy sự chủ động nhanh nhạy của khu 

vực kinh tế tư nhân, việc cổ phần hóa đòi hỏi sự mạnh dạn của các cơ quan quản lý chấp nhận cổ phần hóa trên 50% ở 

những lĩnh vực Nhà nước không cần thiết chi phối.

+ Đóng góp vào tổng thể nền kinh tế của doanh nghiệp tư nhân hiện nay chỉ chiếm chưa đầy 10% so với mức 30% từ 

hộ kinh doanh cá thể. Chúng tôi cho rằng cần phải có giải pháp cụ thể để chuyển dịch cả về chất và lượng nhằm tăng tỷ 

trọng đóng góp từ khối doanh nghiệp tư nhân. 

Trước ngưỡng cửa cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, hy vọng sự chọn lựa trong Nghị quyết trên sẽ  
khai phóng cho tư duy kinh tế tư nhân và tận dụng được thời kỳ dân số vàng nhằm đạt được sự thịnh vượng cho 
dân tộc.

VIỆT NAM GIỮA NGÃ BA ĐƯỜNG
Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa - Theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 05 (tháng 05/2017)
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CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM                       
                   
               TỪ THÁNG 04/2017 ĐẾN SAU HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 05 



CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM                       
                   
               TỪ THÁNG 04/2017 ĐẾN SAU HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 05 

Hoạt động sản xuất công nghiệp 

đang dần hồi phục sau khi khởi động 

khá chậm trong quý I. Trong tháng 

04, mặc dù hoạt động sản xuất ngành 

khoáng sản giảm 5,6% nhưng tính 

chung toàn ngành vẫn đạt mức tăng 

trưởng 7,4% và lũy kế 4 tháng đã tăng 

5,1%.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng 

GDP quý I đạt 5,1% thấp hơn 

cùng kỳ năm trước, nhưng 

chúng tôi vẫn lạc quan về 

triển vọng tăng trưởng kinh 

tế trong những Quý tới do 

Tăng trưởng tín dụng 4 tháng 

đầu năm đạt 4,8% cao nhất 

trong 5 năm trở lại đây và 

chủ yếu vẫn tập trung vào 

lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

nhưng mức tăng trưởng 

trong tháng 04 đang có dấu 

hiệu chậm lại do lãi suất đang 

trên đà tăng trên kênh liên 

ngân hàng.

Tỷ lệ lạm phát: Chỉ số giá 

tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 

không thay đổi so với tháng 

trước; tăng 0,90% so với 

tháng 12/2016 và tăng 4,30% 

so với cùng kỳ năm trước. 

Bình quân 4 tháng đầu năm 

2017, CPI tăng 4,80% so với 

bình quân cùng kỳ năm 2016, 

thấp hơn mức bình quân 4,96 

của quý I/2017

4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến 

nước ta ước tính đạt 4.284,1 nghìn 

lượt người, tăng 30,3% so với cùng 

kỳ năm trước... Con số này dự báo 

sẽ tăng mạnh trong tháng 05 do 

có nhiều lễ hội lớn tại khu vực miền 

Trung.

TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Lạm phát ổn định, hoạt động sản xuất công nghiệp và du lịch tăng trưởng tốt
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Tình hình thâm hụt thương mại đã 

được cải thiện với mức thặng dư gần 

200 triệu USD trong tháng 04. Mặc 

dù vậy tính từ đầu năm đến nay, cán 

cân vẫn nghiên về thâm hụt với mức 

lũy kế 4 tháng vào khoảng 1,9 tỷ 

USD.



    Vừa ít vừa nhiều ở đây mang ý nghĩa là can thiệp ít nhưng hiệu quả nhiều. Từ đầu năm đến nay, chúng ta không thấy 

bất cứ động thái can thiệp trực tiếp nào từ phía NHNN vào tỷ giá như giai đoạn trước đây ngoại trừ lần điều chỉnh biên 

độ mua bán USD để thể hiện vai trò người tạo lập thị trường cuối cùng. SBV đã chủ động và rất bình tĩnh trong việc thực 

hiện sách lược của mình dựa trên sự hiểu biết về sự biến động bên ngoài và nội tình trong nước. Chúng tôi sử dụng hai từ 

‘‘khôn ngoan’’ ở đây là nhằm mô tả đến cách thức mà NHNN đã sử dụng:

1.  Hiệu chỉnh liên tục tỷ giá trung tâm - sự cân bằng nghệ thuật giữa diễn biến USD thế giới và kỳ vọng của thị trường 

dựa trên diễn biến đó. 

2. Cung cấp đầy đủ thanh khoản cho thị trường hoạt động nhưng vẫn giữ chi phí VND đủ cao để kiểm soát tỷ giá giao 

ngay hằng ngày
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Chính sách điều tiết thị trường ngoại hối khôn ngoan trong môi trường toàn cầu bất định

SBV đã cố gắng thực hiện chính sách vừa làm ít và vừa làm nhiều cùng một lúc để quản lý kỳ vọng của thị trường một cách hiệu quả
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Diễn biến lịch sử của tỷ giá qua các năm và sự thử thách đối với SBV vẫn ở phía trước

   Xét theo yếu tố chu kỳ lịch sử, trong giai đoạn 5 năm trở lại 
đây, xu hướng thị trường chủ yếu theo chu kỳ tăng của tỷ giá 
(như đồ thị đính kèm). Điều này bắt nguồn từ việc gia tăng nhu 
cầu mua ngoại tệ để thanh toán các hợp đồng mua nguyên 
liệu phục vụ sản xuất trong hai quý cuối năm. Liệu bối cảnh 
tháng 06 năm nay có theo chu kỳ trước đây hay sẽ có đột biến 
gì xảy ra?

+ Thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam đang ở mức gần 
3 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại khiến cho sức ép lên tỷ giá 
năm nay sẽ lớn hơn mọi năm. Nguồn cung USD bị hạn chế kết 
hợp với khả năng dòng vốn ngoại tệ quay trở lại Mỹ nếu FED 
tiến hành tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trong thời gian còn lại 
của năm 2017 sẽ làm trầm trọng thêm thanh khoản USD.

+ Tình hình bất ổn chính trị đang xảy ra trên phạm vi toàn cầu.  
sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới hoặc tệ hơn sẽ rơi vào vòng xoáy suy thoái. Kinh tế Việt Nam 
tất yếu sẽ bị ảnh hưởng với mức độ ít hay nhiều là còn tùy thuộc vào khả năng chống chịu nội tại của nền kinh tế và 
khả năng chèo lái điều hành của các cơ quan quản lý.
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Những thách thức còn đang ở phía trước
   Chúng tôi làm một phép tính về dự trữ 
ngoại hối tối thiểu theo công thức của 
Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF (ở bên dưới)

    Hình bên cho thấy vị thế dự trữ ngoại hối 
của Việt Nam vẫn còn thấp hơn nhiều so 
với mức tối thiểu để có thể hấp thụ được 
những cú sốc toàn cầu, nhất là sự sụp đổ 
về xuất khẩu trong bối cảnh bảo hộ mậu 
dịch gia tăng và nguy cơ đảo ngược quá 
trình toàn cầu hóa. Năm 2016, theo số liệu 
tính toán của chúng tôi từ công thức của 
IMF, dự trữ ngoại hối tối thiểu cần phải có 
của Việt Nam phải là hơn 59 tỷ, trong khi 
dự trữ thực tế chỉ vào khoảng hơn 40 tỷ 
USD.
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Xuất khẩu Việt Nam vẫn trong tình trạng phụ thuộc 

   Kim ngạch xuất khẩu/GDP Việt Nam năm 2016 ước đạt 86%: một tỷ lệ khá cao cho thấy cỗ máy kinh tế phụ 
thuộc vào xuất khẩu rất lớn và phục thuộc vào một số thị trường chủ đạo như hình trên



            22

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM
SBV THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VĨ MÔ CẨN TRỌNG NGAY TỪ ĐẦU NĂM

Lãi suất liên ngân hàng ổn 
định ở mức 4.5% 

SBV xác lập mức tăng trưởng cung tiền mục tiêu 16% trong năm 2017 đầy thận trọng, giảm 2% từ mức 18% , thắt chặt hơn nữa hoạt động tín dụng trong lĩnh vực 
BĐS, thiết lập lạm phát mục tiêu 4%, ổn định tỷ giá thông qua công cụ lãi suất VND trên liên ngân hàng và định hướng tỷ giá trung tâm một cách linh động.

Đường đi của tỷ giá trung tâm 

Lợi suất trái phiếu ổn định
Thị trường chứng khoán 
đang duy trì đà tăng trưởng 
tốt
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Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
TẦNG 2, TÒA NHÀ 2/20 CAO THẮNG, QUẬN 3, TP HCM


