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GIẤC MỘNG TRUNG HOA 
‘‘NGƯỜI nắm Nhân tâm, đoạt Thiên cơ, chiếm Địa lợi thì không thể không xưng VƯƠNG’’



     Mặc dù Trung Quốc đã có thu nhập quốc dân đứng hàng thứ 2 thế giới, có quỹ 
dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới với hơn 4 ngàn tỷ Mỹ kim từ hơn 10 năm trước, và 
đồng thời họ cũng kiểm soát biên vực, vùng đệm an toàn rộng lớn với 4 khu tự trị 
Mông Mãn Tạng Hồi và các đặc khu kinh tế tự trị cao cấp như Macao, Hongkong 
và không thể không kể đến đồng minh Bắc Hàn, một lá chắn hạt nhân ở phía đông 
bắc nhưng Trung Quốc chưa bao giờ được coi là một thế lực toàn cầu. 
     Thành quả kinh tế vượt bậc hơn 3 thập kỹ thụ đắc bởi đại chiến lược “Thâu quang 
dưỡng hối” của Đặng Tiểu Bình tiến hành tận dụng thời cơ chiến tranh lạnh và 
tranh thủ cơ hội làm ăn với Mỹ và các yếu tố nền tảng sẳn có một quốc gia đông 
dân và kém phát triển, một Trung Quốc khao khát vươn lên đã chuyển mình trở 
thành đại công xưởng thế giới, đầu tàu tăng trưởng kinh tế thế giới và trở thành 
quốc gia xuất khẩu vĩ đại. Hơn 3 thập kỷ tăng trưởng thần kỳ, họ tích lũy đủ thực 
lực tài chính kinh tế, tiềm lực quân sự để vươn mình. Tuy nhiên, phải cho tới khi Chủ 
Tịch Tập giành được chiến thắng tuyệt đối trên chính trường quốc nội trong cuộc 
chiến quyền lực 2012, thống nhất nhân tâm qua chiến dịch đả hổ diệt ruồi, nắm giữ 
lấy nhân hòa yếu tố thì Trung Quốc giờ đang đứng trước một thời cơ, một vận hội 
lớn nhất trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc ở thời điểm hiện tại để trở thành một 
quyền lực toàn cầu (global power). Thời thế đương đại cũng đã mở ra cho cường 
quốc Trung tâm châu Á này một cơ hội vươn mình chưa từng có trong suốt chiều 
dài lịch sử của Hán tộc khi cường quốc số 1 đã chủ động thoái lui trong các tiến 
trình toàn cầu hóa và các trật tự cũ đang dần tan rã. 
    Chủ tịch Tập đã nắm lấy yếu tố nhân hòa đồng thời tận dụng thiên thời trong bối 
cảnh thế giới có nhiều chuyển biến, rõ ràng nhất trong đó là sự triệt thoái vai trò 
đơn cực lãnh đạo của Mỹ để công bố cho thế giới biết về “Trung Hoa Mộng”   
     ‘‘Trung Hoa Mộng’’ vừa là viễn kiến cá nhân của Tập Cận Bình, vừa là cứu cánh 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa hàm chứa tham vọng của một dân tộc to lớn 
nhưng chịu nhiều tủi nhục trong quá khứ, và vừa là khẩu lệnh mang tính đại diện 
cho một đại chiến lược ‘‘Nhất Đái Nhất Lộ’’  bá chủ trăm năm. 
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Lời mở đầu
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    Chiến lược này chính thức thúc đẩy một cách mạnh mẽ vào hội nghị hai ngày diễn ra 
vào 14 & 15 tháng 05 vừa qua với sự tham dự của 29 nguyên thủ các quốc gia, bao gồm 
tổng thống Vladimir Putin và 1200 khách mời từ hơn 100 quốc gia khác. Đại dự án này có 
tới 65 quốc gia tham gia, chiếm 2/3 tổng diện tích đất liền thế giới và bao gồm hơn 4.5 tỷ 
người. 
    Bắt nguồn từ tuyên bố chung năm 2013, kế hoạch của Chủ Tịch Tập là kết nối lục địa 
Âu Á thông qua hàng ngàn tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng trải dài từ trung tâm Trung 
Quốc đến các nước liên quan, tới tận châu Âu, được gọi là vành đai kinh tế - Nhất Đái – 
nhằm định hình các quốc gia liên quan trôi vào trật tự Trung Hoa. Tham vọng thực hiện 
của Trung Quốc sẽ cung cấp cấp thiết về nhu cầu cơ sở hạ tầng từ đường cao tốc, đường 
sắt, đường ống dẫn năng lượng, hải cảng, sân bay, nhà máy điện tại các quốc gia nghèo 
này bằng tài chính tài trợ bởi các tổ chức định chế quốc tế thống lĩnh bởi Trung Quốc như 
Silk Road Fund, AIIB Asia Infrastructure Investment Bank, NDB New Development Bank, 
CRA Contigent Reserve Arrangement.
    Nhất lộ là con đường tơ lụa kinh tài, ngoại thương, ban giao dưới sự yểm trợ của Trung 
Quốc thông qua lộ trình kết hợp chuỗi đảo – hải cảng (hình bên dưới). Lộ tuyến này đóng 
vai trò quan trọng, không thể thiếu trong chiến lược 100 năm, vì lộ tuyến này mở đường 
tiên phong ra biển lớn, vươn mình hóa rồng, trở thành bá chủ. Trong lịch sử, việc phát 
triển ngoại thương ngoài việc đem lại sự thịnh vượng cho quốc gia thì việc bảo hộ, bảo 
vệ con đường hải lộ kinh tài bằng quân sự, hải cảng trước cướp biển và kẻ thù khác đã tự 
nhiên thúc đẩy các quốc gia này trở thành bá chủ thế giới trong một giai đoạn lịch sử như 
Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ. Không một bá chủ nào mà không làm chủ được bề mặt 
biển cả đại dương.Trung Quốc cũng không năm ngoài trật tự đó nhưng với tư thế là kẻ 
chủ động thiết lập cơ hội cho chính mình. 

Đại chiến lược ‘‘ Con đường tơ lụa’’
    Trên thực tế, không ai hoặc học giả nào có thể hiểu rõ một cách tường tận cái khí thế 
bàng bạc của giấc mộng đó bằng cá nhân Chủ tịch Tập nhưng viễn kiến đó đã chính thức 
được hiện thực hóa bằng đại chiến lược “nhất đái nhất lộ” nhằm tranh đoạt địa lợi, được 
công bố vào năm 2013. 



    Chiến lược Nhất Đái Nhất Lộ, cùng với việc hình thành các định chế hỗ trợ như Quỹ tiền 
tệ tơ lụa, Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, … nhằm chủ động thiên thời để tranh 
đoạt địa lợi, giải quyết đa mục tiêu, để đối phó với hàng loạt các nguy cơ, thách thức về 
địa chính trị lịch sử, địa kinh tế lịch sử lẫn các khó khăn kinh tế chồng chất trong hiện tại, 
xóa bỏ các cản trở, ngăn cản con đường làm bá chủ hoàn cầu của họ. Sự thành công của 
nó sẽ đánh dấu một thời kỳ 100 năm quyền lực của Trung Quốc, được giới học giả đánh 
giá tương tự như kế hoạch Marshall đã từng tái thiết một Châu Âu thịnh vượng từ đống 
hoang tàn 70 năm về trước. 
    Tuy nhiên, trong thời kỳ chuyển tiếp quyền lực đó, các xung đột quyền lực, sự va chạm 
của các dân tộc, các nền văn minh là không thể tránh khỏi. Biến động trong thời kỳ giao 
ban sẽ có tác động rất lớn đến phần còn lại của thế giới và đặc biệt các vùng phiên dậu, 
láng giềng.   
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    Kế hoạch này là cứu cánh của Trung Hoa Mộng. Một kế hoạch đoạt địa lợi của người 
Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với thời thế hiện tại của những thập kỷ đầu thế kỷ 21, 
đồng thời chứng minh tính toán bậc thầy của người Trung Quốc, dân tộc đã sáng tạo ra 
bộ chiến thư vĩ đại “Tôn tử binh pháp” lưu truyền hàng ngàn năm qua. 
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Nguy Cơ

    Trong nỗ lực tiếp cận các tài liệu và tình hình hiện tại, chúng tôi cố gắng tìm hiểu một 
phần nào đó cái khí thế bàng bạc của người Trung Quốc, tham vọng Trung hoa mộng 
bằng cách tiếp cận từ nhiều phương diện và bám sát tình thế hiện tại của Trung Quốc 
trong thời cuộc kinh tế chính trị nhiều biến động.
     Cổ nhân Trung Hoa có luận bàn về Nguy Cơ. Cơ và Nguy luôn đi kèm nhau, chưa bao 
giờ tách biệt trong cách nghĩ của người Trung Quốc cổ đại, hoặc Nguy tàng ẩn trong Cơ 
hoặc Cơ ẩn hiện trong Nguy. 
     Thế Cơ là gì? Cổ nhân dạy rằng: “Nơi giao lưu của tình thế, chỗ chuyển biến của sự việc, 
tính khẩn tấu của thời gian gọi là Cơ.” Các yếu tố không gian, thời gian hội tụ trong Cơ chỉ 
xảy ra một lần, một tích tắc, một khoảnh khắc của thời đại, kẻ thành công là kẻ nắm được 
yếu tố Cơ trong nguy hiểm tràn ngập. 
    Tình hình Trung Quốc hiện tại có thể hình dung là đang nằm trong tình thế cơ tàng 
trong trùng trùng nguy nan và chỉ có một cơ hội hội tụ tại một cá nhân Tập Cận Bình, một 
viễn kiến Trung Hoa Mộng và đại chiến lược Nhất Đái Nhất Lộ.
     Nơi giao lưu thời cuộc là sự triệt thoái chủ động của đệ nhất cường quốc trước các hiệp 
ước phòng thủ chung hay thương mại toàn cầu hoặc hiệp định về khí thải, Tổng Thống 
Trump đề cao chính sách “American First”, rất rõ ràng là một ví dụ về diễn biến biến cố 
chính trị ở Trung Đông, khi mà Qatar bị liên hiệp các nước hồi giáo anh em phong tỏa và 
cấm vận. Đó là ví dụ gần nhất về việc Mỹ chủ động giao một không gian chủ động hơn cho 
Arap Saudi, thể hiện vai trò khống chế khu vực vùng Vịnh, ngăn cản Iran nhưng vẫn đảm 
bảo lợi ích cốt lõi của Mỹ. Chủ tịch Tập đã chủ động và thể hiện Trung Quốc sẳn sàng lấp 
khoảng trống quyền lực trong các hiệp định bị triệt thoái như TPP, Paris,…
     Chúng ta dễ dàng thấy với tiềm lực kinh người về kinh tế, dân số, thị trường tiêu thụ, 
khả năng tập hợp nhân sự tuyệt đối dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà 
người đại diện là ‘‘Hạt nhân’’ lãnh đạo Tập Cận Bình (người thứ hai được chọn làm lãnh đạo 
hạt nhân sau Đặng Tiểu Bình vào đầu năm 2017). Nhân hòa là yếu tố mà dân tộc này đang 
nắm trong tay. Yếu tố này là chủ động dẫn dắt và tạo ra thay đổi và gia tăng sức mạnh 
nhằm tranh thiên thời và đoạt địa lợi. 
      Đoạt địa lợi: Vì sao phải thực hiện Nhất Đái Nhất Lộ? Tự tạo cơ hội trong tình thế vô vàn 
khó khăn.
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Về mặt hình thế địa chính trị lịch sử: 

Trung Hoa từng là bá chủ khu vực nhưng với địa thế là một cô đảo, rất bất lợi về mặt 
phòng thủ với đa dạng các đường biên giới với các quốc gia khác ngoại tộc (khác Hán 
tộc) và không hề phát triển hải quân trong một thời gian dài cho tới thời kỳ hiện đại.  

   Trung Hoa đại lục cục – Tâm thế là một cô đảo không lối thoát
Bắc giáp Mông cổ - Nga: từng bị hai cường quốc này đánh bại và thần phục thời Thành 
Cát Tư Hãn và Sa Hoàng Pie Đại đế
Đông bắc bị phong tỏa bởi Nam Hàn – Nga – Bắc hàn và ngoài khơi xa là Nhật Bản: từng 
bị Nhật hoàng đánh bại và khuất phục.
Nam giáp vùng núi cao và rừng rậm, thổ nhưỡng và chướng khí khắc nghiệt của vùng 
Nam Man, Lào, Việt Nam, Myanma: chưa bao giờ khuất phục được hoàn toàn khu vực này 
trong lịch sử.
Tây giáp 3 biên vực Mãn, Tạng, Hồi ba trong bốn khu tự trị và xa hơn bị phong tỏa bởi dãy 
Hymalya sừng sững: đã từng bị đô hộ bởi các dân tộc Khiết Đan, Hung Nô, Thổ Phồn, Đột 
Quyết, Mãn Thanh,... nhưng do văn hóa Hán tộc cao hơn dân du mục nên đã xảy ra việc 
đồng hóa ngược.



    Cửa ngõ phía đông vốn là con đường tiên phong duy nhất để quốc gia này trở thành bá 
chủ thế giới (như đế quốc Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Mỹ) nhưng do lịch sử quá bận rộn với 
các cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ trên đất liền của quá trình tập trung cao độ và do 
sai lầm chính trị “bế quan tỏa cảng” đời nhà Minh Thanh nên không phát triển hàng hải, 
hải quân dù lúc đó Hải Quân của nhà Thanh là một thế lực đáng gờm. 
    Hiên tại hướng ra đại dương, con đường tiên phong này bị phong tỏa bởi các tầng cản 
trở. Lớp thứ 1 bao gồm đảo Đài loan, đường bờ biển 3000 cây số của Việt Nam cùng với 
vùng đảo Hoàng Sa, Trường Sa và một hải cảng nước sâu Cam Ranh dễ thủ khó công, 
thuận lợi tiến công ở vào một vị trí tự nhiên bậc nhất trên thế giới. Lớp thứ 2 là các đảo 
quốc Phi Lập Tân, Nam Dương và cuối cùng là lớp thứ 3, nơi trật tự Mỹ thống trị như  chuỗi 
đảo Hawai, Guam...
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     Những thành tựu tăng trưởng kinh tế trong hơn 30 cải cách kinh tế của Đảng Cộng sản 
TQ dưới thời Đặng Tiểu Bình “Thâu quang dưỡng hối” và được tiếp nối kéo dài sự tăng 
trưởng thêm hơn 10 năm “trỗi dậy trong hòa bình” của Hồ Cẩm Đào bị thách thức nặng 
nề tại cuộc suy thoái tài chính lịch sử 2008-2009. Mô hình tăng trưởng dựa trên các yếu 
tố kinh tế cũ đã phát huy tới hạn các năng lực nội tại, đồng thời bộc lộ các điểm yếu nội 
tại mất cân đối trầm trọng. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 đã góp 
phần đẩy nhanh tiến trình thoái hóa mô hình tăng trưởng kinh tế hướng xuất khẩu, thâm 
dụng lao động, thâm dụng vốn, tích cực chất thêm núi nợ trong nền kinh tế Trung Quốc, 
mất cân đối giữa dư thừa tiết kiệm - hạn chế hình thái đầu tư và dư thừa năng lực sản xuất. 
Vùng nội kinh tế phân bố không đồng đều, mất cân đối giữa khu vực phía đông trù phú và 
địa hạt phía tây nghèo nàn, lạc hậu. Mất cân đối trong đầu tư vì tài khoản vốn bị khóa nên 
hiện tượng bong bóng bất động sản thêm trầm trọng.
     Chúng ta thấy quá rõ cách biệt về thu nhập và phân bố lợi ích kinh tế giữa hai vùng Đông 
và Tây Trung Quốc và qua đó cũng thấy được cơ hội để tái phân bố thu nhập, tái phân bổ 
nguồn lực kinh tế từ Đông sang Tây, để cân bằng các dư thừa nguồn lực sản xuất và con 
người, mở ra các nguồn đầu tư mới, chuyển hóa nội lực sang các địa bàn ngoại bang lân 
cận. Đó là con đường tơ lụa mà Marco Polo xưa kia đã giúp Hốt Tất Liệt chinh phục Á lẫn 
Âu.

Về mặt địa dư kinh tế lịch sử 
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Những rủi ro nội tại của kinh tế Trung Quốc

Tình thế cấp bách hiện tại

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã để lại nhiều tác động tiêu cực cho 

nền kinh tế thế giới và cả Trung Quốc. Tuy thị trường nội địa rộng lớn nhưng 

sức mua yếu không đủ bù đắp khi đầu máy tăng trưởng bằng xuất khẩu suy 

giảm, Trung Quốc đã thực hiện nhiều cách thức khác để vượt qua những 

thử thách trong giai đoạn này. Chính phủ Trung Quốc với gói kích thích kinh 

tế hơn 600 tỷ USD trong năm 2008 đã phát động làn sóng tăng cường chi 

tiêu đầu tư vào cơ sở hạ tầng của nền kinh tế như xây đường cao tốc, sân 

bay, phát triển thị trường bất động sản tạo nên những động lực mới cho nền 

kinh tế. Để có nguồn tài chính khổng lồ thực hiện kế hoạch này, chính quyền 

địa phương và các doanh nghiệp Nhà nước đã đi vay nhiều nơi và sử dụng 

đòn bẩy từ nợ để duy trì tăng trưởng ở mức cao. Tuy nhiên chỉ trong vài năm, 

điều này đã sản sinh ra những rủi ro không thể ước tính được đối với nền kinh 

tế thứ hai thế giới này, được ví như những quả bom nổ chậm đang chực chờ 

bùng phát. Những tín hiệu đang dần rõ ràng hơn khi các dữ liệu gần đây cho 

thấy thị trường bất động sản và chứng khoán đang trong tình trạng bong 

bóng nguy hiểm, lực lượng lao động đang già nhanh đi và năng suất lao động 

thấp dần, tổng nợ của cả nền kinh tế đang ở mức gần 300% GDP. Trung 

Quốc hiện tại đang mắc kẹt trong bài toán rất khó, giữ mô hình tăng trưởng 

xuất khẩu cũ là điều không thể trong bối cảnh toàn cầu hóa suy yếu, chuyển 

hướng sang mô hình tăng tiêu dùng nội địa thì không có đủ thời gian. Tiếp 

tục để tín dụng tăng trưởng mà không kiểm soát chặt thì sẽ khiến tình trạng 

dư thừa năng suất của nền kinh tế gia tăng không thể tiêu thụ được hàng 

hóa. Qua đó sẽ khiến nợ xấu sẽ càng trầm trọng hơn và hệ thống ngân hàng 

sẽ là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất khiến vị thế tài chính của Trung 

Quốc suy yếu. Tình thế trở nên khẩn cấp khi Trung Quốc đột nhiên bị hạ bậc 

tín nhiệm trong tháng 05.
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Ngày 24/05, tổ chức đánh giá tín nhiệm thế giới bất ngờ hạ bậc tín nhiệm của Trung 

Quốc sau khi đánh giá lại tình hình về khả năng tăng trưởng kinh tế và rủi ro về tình 

trạng nợ của Trung Quốc. 

Một ngày sau đó, Ủy ban Giám sát tiền tệ Trung Quốc tuyên bố thay đổi cách tính và 

ấn định giá CNY trong rỗ tiền tệ của mình bằng cách thêm vào yếu tố gọi là tái cân bằng 

chu kỳ ( counter cyclic factor) ngoài 3 yếu tố trước kia như:

• Giá đóng cửa CNY ngày trước liền kề

• Biến động qua đêm của đồng USD so với rổ tiền tệ đinh hình trước đó

• Một yếu tố gọi là điều kiện cung cầu thị trường được quyết định bởi ý chí nhà điều 

hành không thể định lượng

Đồng thời họ trực tiếp can thiệp điều hành đồng bộ trên 3 mặt trận CNY fixing, CNY 

ON, CNH ON theo như hình dưới đây:

Những rủi ro nội tại của kinh tế Trung Quốc
Các đồ thị bên dưới cho thấy các dấu hiệu suy giảm trong kinh tế Trung Quốc 

đang ngày một rõ ràng hơn.
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Hoạt động sản xuất của nền kinh tế Trung Quốc suy giảm liên tục 

Quy mô của hệ thống tài chính ngầm (shadow banking) tiếp tục gia tăng nhanh 

Nợ tiếp tục gia tăng đặc biệt là khu vực phi tài chính (phần lớn là Doanh nghiệp Quốc doanh)

Quy mô thị trường WMP (wealth management products) hiện đã lên đến gần 9.000 tỷ USD 
theo đà tăng của BĐS gây rủi ro cho thanh khoản hệ thống nếu không được tái đầu tư bởi 
nhà đầu tư
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* Giải quyết vấn đề dư thừa năng lực trong sản xuất và xây dựng

* Giải quyết vấn đề chênh lệch địa kinh tế giữa miền Đông trù phú 

và phía Tây cằn cỗi

* Chuyển hướng kinh tế nhịp nhàng nhất có thể từ xuất khẩu sang 

tiêu dùng nội địa bằng cách tái cân bằng khu vực, đa dạng hóa nhu 

cầu hàng nội địa, tiếp tục giữ tăng trưởng và thịnh vượng cho dân 

chúng. Một vòng lặp khép kín

* Bán quyền lực mềm ra khu vực, trở thành người cung tín dụng 

thống trị khu vực bằng đồng CNY khi đồng Nhân dân tệ đã trở 

thành đồng tiền dự trữ quốc tế. Để làm được điều này, Trung Quốc 

phải sớm mở cửa thị trường Trái phiếu trong nước, mở cửa thị 

trường vốn và thả nổi đồng Nhân dân tệ. 

* Bá chủ an ninh hàng hải khu vực, an ninh kinh tế lương thực biển 

quốc gia, kiểm soát con đường ngoại thương

* Thiết lập quy tắc và trật tự mới cho liên lục địa  Âu - Á, thực hiện 

giấc mơ Trung Hoa

NHẤT ĐÁI - NHẤT LỘ
Chiến lược đa mục tiêu nhằm giải quyết nguy cơ



   

    Mối nghi ngờ của các nước lệ thuộc, nghèo thì con đường này liệu có phải là một chiến 

lược thuộc địa hóa, thực dân kinh tế mới hay không vì tính minh bạch trong các gói thầu, 

vì mục tiêu chỉ là lợi ích kinh tế, nó không gắn với hàm ý những ánh sáng văn minh như 

quyền con người, môi trường trong sạch, tự do, dân chủ như kế hoạch Marshall 70 năm 

trước mang lại cho châu Âu dưới sự chủ trì của Mỹ?

    Tốc độ tài trợ và mở rộng con đường tơ lụa này phụ thuộc vào các cải cách thị trường vốn 

và ngoại hối vốn đóng kín cho tới hiện nay của Trung Quốc mặc dù CNY đã trở thành một 

đồng tiền dự trự trong rỗ tiền tệ SDR từ tháng 10/2016. Dự kiến trong vòng 2-3 năm tới 

Trung Quốc buộc sẽ mở cửa thị trường vốn, trái phiếu và buộc phải thả nổi CNY. Nhưng 

nếu tình hình biến đổi nhanh và yêu cầu cấp thiết, quá trình này có thể xảy ra sớm hơn. 

Một khi xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thị phần của EUR, USD, JPY và hệ quả của nó sẽ là 

biến động lớn trên thị trường tài chính tiền tệ thế giới và cả các hậu quả bất lường khác.

    Nguy cơ xung đột khu vực tăng cao khi mà chi tiêu quân sự là ưu tiên hàng đầu của Trung 

Quốc để đảm bảo quyền bá chủ trên tuyến đường biển Đông nơi có mặt Việt Nam, Phi, 

Trung, và các thế lực khác.
    Tính hiệu quả và sự thành công của chiến lược là điều khó thể nói trong tương lai nhưng 
dù thành hay bại đều để lại những ảnh hưởng và hệ quả bất lường rất lớn đối kinh tế khu 
vực và thế giới

Nhiều câu hỏi mở về con đường tơ lụa cận đại
Giữa hy vọng và sợ hãi

từ năm 2016
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VIệt Nam trong trật tự Trung Hoa
 Địa thế Việt Nam trong đại cục của nước lớn
Tâm thế của Việt Nam chưa bao giờ đứng trước lựa chọn tình thế chiến lược như thế. 
Nguy Cơ tiềm ẩn trong từng lựa chọn chiến lược hay chiến thuật và bất kể quyết định nào 
cũng có cái giá lớn phải trả. Vận mệnh quốc gia trôi vào trật tự của thời cuộc.

Tích hợp kế hoạch “Hai hành lang và Một vành đai kinh tế” 
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    Hợp tác phát triển hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc bao gồm 
hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, hành lang kinh tế Nam Ninh – 
Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ đã được lãnh đạo cao cấp 
hai nước thỏa thuận xây dựng vào năm 2004. Dự án cấp quốc gia này bị ngưng trệ nhiều 
năm từ năm 2005 do biến động khu vực, thế giới cũng như nội tại hai nước. Tuy nhiên, dự 
án này hồi sinh trở lại do được tích hợp vào sáng kiến vĩ đại “Một vành đai, một con đường” 
dưới sự đồng thuận ở cấp quốc gia hai nước láng giềng, hứa hẹn một công cuộc đầu tư 
lớn trong vòng 10 năm tới nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng liên vùng, liên khu vực hướng 
tới mục tiêu phát triển bền vững đối với các địa phương khác thuộc Tây Bắc, Đông Bắc, 
đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và vùng Tây Nam Trung Quốc.
Xem thêm tài liệu Hợp tác phát triển Hai hành lang một vành đai kinh tế,  GS.TS. Đỗ Tiến 
Sâm và GS. Kurihara Hirohide (đồng chủ biên)
Địa chỉ liên hệ: Nhà xuất bản Khoa học xã hội; Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Năm xuất bản: 2012



   

    Hợp tác đối tác đáng tin cậy, một quốc gia láng giềng hữu hảo, một tình hữu nghị anh 

em keo sơn nhằm đạt lợi ích thịnh vượng chung, nhằm giải quyết xung đột lợi ích chiến 

lược giữa một giấc mơ Trung Hoa và sự thịnh vượng của Việt Nam.

    Theo kế hoạch được công bố vào tháng 5 năm 2017, VIệt Nam là một trong những quốc 

gia sẽ được nhận luồng vốn đầu tư từ Trung Quốc khoảng 10 tỷ đô la trong vòng từ 2017 

đến 2021. Đúng nhiệm kỳ thứ hai của Chủ Tịch Tập và dự kiến sẽ nhiều vốn cập bến hơn 

nữa, theo sự hưng thịnh của đại dự án này.

Quy mô vốn đầu tư tại các quốc gia trên Con đường tơ lụa
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    Vị thế chiến lược của Việt Nam trên lộ tuyến tơ lụa trên biển: với hơn 3000 cây số chiều 

dài bờ biển, một hải cảng nước sâu Cam Ranh được giới chiến lược quân sự là một hải cảng 

vị trí tốt nhất thế giới và hàng loạt các hải đảo dưới quyền kiểm soát ngoài khơi xa, Viêt 

Nam là một đối tác tuyệt vời nằm trên lộ tuyến và Trung Hoa mộng. Dường như chúng 

ta đang đứng trước một cơ hội phát triển thịnh vượng vô cùng lớn trong 05 năm tới. Liệu 

Việt Nam, một quốc gia độc lập, tự chủ có thể nắm bắt được cơ hội này hay không? 

Việt Nam - tâm điểm trên con đường tơ lụa trên biển

Hợp tác trên biển?
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                       CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
                                                    THÁNG 05/2017 
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                       CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
                                                    THÁNG 05/2017 



            20

ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kiên định tiến trình bình thường hóa chính sách tiền tệ
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FED: tăng lãi suất thêm 0.25% vào ngày 14/06 đúng như kỳ vọng 
của thị trường

Trong khi hầu hết các NHTƯ lớn trên thế giới đều giữ nguyên chính sách điều hành kinh tế của 
mình thì FED đã kiên định tăng lãi suất cơ bản. Theo chúng tôi nhận định đây là tiến trình bình 
thường hóa chính sách tiền tệ không phải là quá trình thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên dường như thị 
trường nghĩ rằng Chủ tịch Yellen và FED đang đặt cược vào quyết định của mình khi hy vọng sự 
cải thiện trong thị trường lao động sẽ phần nào bù đắp cho điểm yếu lạm phát và nền kinh tế 
lớn nhất thế giới sẽ hồi phục trong quý II,  lạm phát sẽ sớm đạt mức mục tiêu 2% trong trung 
hạn. Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng việc giá dầu sụt giảm là nhân tố chính khiến lạm phát tại Mỹ 
suy yếu. Có nhiều lý do tiếp tục ủng hộ cho  đà giảm của giá dầu từ đây đến cuối năm trong đó 
chủ yếu là sự dư thừa nguồn cung toàn cầu. Nếu điều này tiếp tục diễn ra khả năng lạm phát tại 
Mỹ sẽ chưa thể sớm cải thiện và người dân Mỹ có thể bắt đầu nghi ngờ sự nghiêm túc và quyết 
tâm điều hành của cơ quan này. Hình bên dưới cho thấy chỉ số giá theo tiêu dùng cá nhân và 
tiêu dùng cá nhân lõi (không tính đến giá năng lượng và thực phẩm - hai công cụ mà FED quan 
tâm nhất trong việc điều hành chính sách tiền tệ hiện nay của mình hiện đều đang nằm dưới 
múc mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng trong tiến trình bình thường hóa chính sách tiền tệ việc FED 
tăng thêm 1 - 2 lần trong năm cũng không quá ảnh hưởng đến nền tảng cơ bản của nền kinh 
tế Mỹ. 

Động thái đáng chú ý hơn nữa là FED đưa ra kế hoạch giảm quy mô Bảng cân đối tài sản trong 
năm nay, sớm nhất là vào tháng 09. Như vậy có thể kích hoạt chu kỳ tăng giá USD trong vài 
tháng tới.
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NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG NHẬT BẢN - BOJ: 
Kinh tế Nhật Bản đã có 5 quý tăng trưởng liên tiếp và theo như tuyên bố gần đây của Thống đốc 

NHTƯ  Kuroda: nước này đã thoát khỏi tình trạng giảm phát nhưng ông sẽ tiếp tục duy trì các chính 

sách kích thích kinh tế hiện nay nhằm hướng về mức lạm phát mục tiêu 2%. Nhật Bản sẽ tiếp tục kiểm 

soát đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ nhằm giữ lãi suất dự trữ ngắn hạn ở mức -0,1% và lợi suất 

trái phiếu 10 năm ở giữa 0 và 0,1%.

Tuy nhiên với việc bảng cân đối tài sản của NHTƯ Nhật Bản đang mở rộng khá nhanh như hiện nay 

theo chương trình kích thích kinh tế mạnh tay của nước này, lạm phát tại Nhật vẫn gia tăng với tốc 

độ chậm. Điều này sẽ tạo sức ép rất lớn cho BOJ một khi cơ quan này tính đến khả năng chấm dứt 

sử dụng công cụ này liệu nền kinh tế Nhật có duy trì được thể trạng như hiện nay hay không. Hiện tại 

Nhật Bản là quốc gia có gánh nặng nợ lớn nhất thế giới và các quỹ bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí là 

những đối tác nắm giữ nhiều Trái phiếu chính phủ thứ 3 sau BOJ và các ngân hàng thương mại. Một sự 

đảo chiều thu hẹp quy mô nắm giữ của BOJ sẽ làm giảm giá các tài sản và gây những hệ lụy tiêu cực 

đến các quỹ hưu trí và bảo hiểm ở quốc gia có tỷ lệ người quá độ tuổi lao động lớn nhất thế giới này.

Tuy nhiên, cơ quan IMF vừa ra bản báo cáo về sự thành công của chính sách Abenomics và tiếp tục 

khuyến khích BOJ kiên định với mục tiêu. Do đó thị trường có thể lo lắng quá sớm về khả năng chấm 

dứt chính sách này của BOJ sau sự khởi sắc của kinh tế Nhật.

Sự khác biệt về đường lối của FED và BOJ mở ra một khả năng lớn cho tỷ giá USD/JPY đạt mức đỉnh 

120 trong năm nay.



            23

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÂU ÂU - ECB:  
Trong phiên họp tháng 06, ECB đã hạ dự báo lạm phát của toàn khu vực trong 3 năm tới ở mức bình quân 

1,5% chủ yếu do ảnh hưởng từ sự suy yếu của giá dầu thế giới. Mặc dù các rủi ro chính trị đã giảm và tăng 

trưởng kinh tế ổn định nhưng cơ quan này vẫn quyết định tiếp tục giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ của 

mình và sẳn sàng tăng quy mô mua trái phiếu nhằm đảm bảo cho sự hồi phục kinh tế tiếp tục đi đúng hướng

ECB đã thông báo chương trình kích thích kinh tế sẽ tiếp tục đến tháng 12 năm nay và nhiều khả năng sau 

thời điểm này ECB sẽ đi theo FED thực hiện quá trình thu hẹp chương trình kích thích kinh tế bắt đầu vào quý 

I năm 2018. 
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PBOC  VÀ TÌNH HÌNH TRUNG QUỐC
Sau khi bị hạ một bậc tín nhiệm, PBOC đã điều chỉnh lại công thức xác định tỷ giá niêm yết của đồng 

CNY nhằm giúp tỷ giá đồng nội tệ diễn tiến một cách nhịp nhàng hơn, ít xảy ra tình trạng biến động 

mạnh trong ngày. PBOC hiện đang duy trì mức lãi suất hợp lý để hạn chế sự tháo chạy của dòng vốn 

ra khỏi Trung Quốc và ổn định giá trị đồng Nhân dân tệ. Hiện tại nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu 

hiệu giảm nhiệt và áp lực thanh khoản thường gia tăng theo chu kỳ vào tháng 06 tại nước này có thể là 

yếu tố khiến PBOC không muôn tăng thêm áp lực cho thị trường. Chênh lệch lợi suất trái phiếu Chính 

phủ 10 năm của Mỹ và Trung Quốc đã mở rộng lên mức cao nhất trong 2 năm là 150 điểm vào ngày 

06/06 vừa qua so với mức 90 điểm vào ngày 15/03 và  Chính phủ Trung Quốc đang có kế hoạch bắt 

đầu mua lại Trái phiếu Chính phủ Mỹ (hình dưới)

Lãnh đạo PBOC đánh giá việc nắm giữ Trái phiếu 10 năm của Mỹ đang hấp dẫn hơn so với các chứng khoán  

nợ khác. Số liệu gần đây cho thấy lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã tăng lên mức cao 

nhất trong 6 tháng trở lại đây là 1,09 nghìn tỷ USD trong tháng 04 xếp thứ hai sau Nhật Bản ( 1,11 nghìn tỷ USD) 

khi thặng dư thương mại trên đà tăng trở lại. Liệu động thái này có phải là bước chuẩn bị tiền đề cho các kế 

hoạch lớn khác của Nhân dân tệ? 

                        CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
                                                   THÁNG 05/2017 
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                        CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
                                                   THÁNG 05/2017 
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   Lạm phát tháng 05 giảm mạnh tới 0,53% so với tháng trước 

do giá thịt lợn - mặt hàng thực phẩm được tiêu dùng nhiều 

nhất rớt giá mạnh. Như vậy tính chung 5 tháng, CPI chỉ tăng 

3,19% so với cùng kỳ thắp lên hy vọng lạm phát cả năm sẽ 

đạt mục tiêu 4%

   Mức nợ công tính đến cuối năm 2016 của Việt Nam là 63,7% 

GDP, trong đó, nợ Chính phủ là 52,6%. Tuy nhiên, đây không 

phải là mức cao nhất trong giai đoạn 2016 – 2020. Bộ Tài 

chính đã dự báo rằng đỉnh nợ công sẽ rơi vào năm 2017 – 

2018 và có thể giảm dần trong những năm sau đó. Cụ thể, 

với giả định rằng tăng trưởng GDP vào khoảng 6,7 – 7% thì 

nợ công năm 2017 sẽ lên đến 64,8% GDP. Năm 2018, nợ 

công vẫn duy trì ở mức cao, vào khoảng 64,7% GDP. Và phải 

đến 2020, nợ công mới có thể giảm điểm phần trăm, lùi về 

63,7%.

   Tính đến ngày 25/5, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 

đạt 6,53% cao hơn so với mức 5% cùng kỳ 2016. Chính phủ 

đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 vượt mức kế 

hoạch 18% nhằm đảm bảo đạt tăng trưởng GDP ở mức 

6,7%. Thủ tướng giao NHNN xem xét, điều chỉnh mở rộng 

hạn mức tín dụng cho vay trung và dài hạn của tổ chức tín 

dụng. NHNN cũng được yêu cầu nghiên cứu, có giải pháp 

phù hợp huy động nguồn vốn vàng, ngoại tệ nhàn rỗi trong 

dân để phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; xem xét, 

đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2017

TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Lạm phát trong tầm kiểm soát, trong khi tín dụng tăng tốc nhanh ngay từ đầu năm
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   Tính đến hết tháng 05, Việt Nam thu hút thêm 

được 12,13 tỷ USD vốn FDI, tăng 10,4% so với 

cùng kỳ 2016. Vốn giải ngân cũng thu hẹp khoảng 

cách với vốn đầu tư khi giải ngân FDI từ đầu năm 

đến nay đạt 6,15 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ 

năm ngoái.

   Năm 2016, lượng khách du lịch đến Việt Nam chỉ 

bằng 1/3 so với Thái Lan. Tuy nhiên, tốc độ tăng 

trưởng của ngành du lịch nước ta thời gian qua, 

năm 2016 là 27%, năm nay khoảng 30%. Theo dự 

báo của Bộ trưởng VHTT&DL sau 15 năm nửa du 

lịch của Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau với tốc 

độ tăng trưởng của Việt Nam là 20%

   Tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings ngày 

18/5 đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam 

lên “tích cực” từ “ổn định” trước đó phản ánh sự 

tăng trưởng kinh tế diễn ra mạnh mẽ và tiềm 

năng tăng trưởng cao, thặng dư tài khoản vãng lai 

bền vững, chi phí vay nợ có thể kiểm soát được, và 

dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy 

vào đều đặn.

TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Lạm phát trong tầm kiểm soát, trong khi tín dụng tăng tốc nhanh ngay từ đầu năm
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THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM
  NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ NGƯỜI KIÊN NHẪN NHẤT

    FED đã quyết định điều chỉnh tăng lãi suất nền kinh tế Mỹ thêm 25 điểm phần trăm vào ngày thứ Tư vừa qua sau 

nhiều đồn đoán kéo dài của thị trường. Những tác động đối với thị trường tài chính toàn cầu đã bắt đầu xuất hiện 

khi lãi suất LIBOR đang tăng dần và thị trường ngoại hối nước ta sẽ sớm cảm nhận những thay đổi này. Trong dài 

hạn, nhiều khả năng tỷ giá trong nước sẽ thiết lập một mặt bằng mới cao hơn giai đoạn hiện nay có thể trên mức 

23.000. Tuy nhiên, trong ngắn hạn khả năng tỷ giá sẽ chưa thể có sự bứt phá mạnh như tại thị trường thế giới do 

hai yếu tố: 

+ Thứ nhất là việc thị trường đều kỳ vọng FED tăng lãi suất nên đã tăng cường nắm giữ USD để đốn đầu xu hướng 

và sự thật đã diễn ra đúng như vậy. 

+ Thứ hai là việc thanh khoản VND trên kênh liên ngân hàng đã trở nên ổn định hơn so với quý I, lãi suất ON đã về 

mức 2%/năm, các kỳ hạn khác cũng ghi nhật sự điều chỉnh giảm khá mạnh. Nếu như trong 4 tháng đầu năm tín 

dụng toàn hệ thống tăng 4,86% so với đầu năm 2017 thì huy động chỉ đạt 3,39%. Tuy nhiên, các Ngân hàng dường 

như đã nhận ra được rủi ro nếu tín dụng tăng trưởng quá nóng và đang dần cơ cấu đẩy mạnh hoạt  động huy động 

trở lại nhằm đảm bảo các hệ số an toàn vốn theo quy định. Điều này đã giúp thanh khoản VND toàn hệ thống ổn 

định trở lại từ tháng 05 trở lại đây. Việc chi phí nắm giữ USD ở mức thấp như hiện nay đã khiến hầu hết các TCTD 

mạnh tay nắm giữ USD khiến trạng thái của toàn hệ thống đã ở mức dương rất lớn. Điều này đã tạo nên tâm lý chờ 

đợi tỷ giá trở về mức giá mua vào của NHNN là 22.675 để NHNN với vai trò là người mua cuối cùng sẽ giúp giảm 

bớt trạng thái nẵm giữ cho các TCTD này. Tuy nhiên, hơn một tháng nay, tỷ giá trên thị trường vẫn chưa thể phá vỡ 

ngưỡng này mặc dù có lúc chỉ cách mức này 5 đồng. 

    Sự kiên nhẫn là điều cần thiết đối với mỗi bên tham gia thị trường vào lúc này và người kiên nhẫn nhất sẽ là người 

chiến thắng cuối cùng. Động thái tăng tỷ giá mua vào của NHNN sẽ giúp thị trường thoát khỏi ‘‘vùng đệm tâm lý’’ 

này. Tuy nhiên việc NHNN mua bổ sung dự trữ ngoại hối mặc dù sẽ giúp giảm trạng thái dương đang ở mức rất lớn 

của toàn hệ thống nhưng không thể nhanh chóng

   NGUỒN CUNG NGOẠI TỆ DỒI DÀO SẼ GIÚP THỊ TRƯỜNG TỰ CÂN BẰNG

    Cán cân thương mại nước ta diễn biến trái ngược so với cùng kỳ năm trước khi thâm hụt thương mại liên tiếp gia 

tăng mạnh và hiện đang ở mức âm 2,5 tỷ USD. Điều này chắc chắn sẽ gây sức ép lên diễn tiến của tỷ giá giai đoạn 

cuối năm 2017 khi ảnh hưởng đến nguồn cung ngoại tệ trong nước. Tuy nhiên bối cảnh hiện tại đang có nhiều khác 

biệt. Chính phủ đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thoái vốn khỏi các Doanh nghiệp Nhà nước trong năm nay. Trong 

con số 12 tỷ USD thu hút vốn FDI trong 5 tháng đầu năm có đến 1,79 tỷ USD với 2000 lượt góp vốn mua cổ phần 

của các nhà đầu tư nước ngoài, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016. Chúng tôi nhận định nguồn vốn FDI thông 

qua hình thức góp vốn, mua cổ phần sẽ tiếp tục gia tăng với tốc độ nhanh hơn trong thời gian tới, không chỉ vì tính 

ưu việt của nó trong quá trình xúc tiến đầu tư mà còn vì tới đây Chính phủ sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi 

cho hoạt động này. Cùng với dòng vốn FDI đầu tư vào hoạt động sản xuất trong nước, nguôn ngoại tệ thu được từ 

hoạt động thoái vốn này sẽ giúp ổn định nguồn cung ngoại tệ trong nước. Theo số liệu tổng hợp được, trong tháng 

06 và tháng 07 tới có thể có thêm nguồn ngoại tệ với quy mô gần 1 tỷ USD từ nguồn thoái vốn một doanh nghiệp 

lớn trong lĩnh vực vận tải diễn ra. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào hơn sẽ giúp thị trường trong nước tự cân bằng với 

những áp lực lớn từ thị trường thế giới. Nhưng kết quả thực tế còn đòi hỏi sự điều tiết thị trường một cách linh hoạt 

và hiệu quả từ NHNN vốn đã thực hiện rất thành công từ đầu năm đến nay.



THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM
  NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ NGƯỜI KIÊN NHẪN NHẤT
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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM
SBV THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VĨ MÔ CẨN TRỌNG NGAY TỪ ĐẦU NĂM

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.
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Phụ lục: 
Cập nhật thêm tình hình kinh tế Trung Quốc đầu năm 2017

  1.  Kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu suy yếu trong quý II theo đà điều chỉnh 

của chu kỳ tín dụng và Chính phủ kiểm soát thị trường bất động sản chặt chẽ hơn.

 Tuy nhiên sự suy giảm này không đến mức trầm trọng nhưng khó lòng có thể đạt 

được mức cao như trong quý I. Trong 3 tháng đầu năm, GDP của Trung Quốc đạt mức 

tăng trưởng 6.9% từ mức 6.8% trong quý IV 2016 và vượt mức tăng trưởng kế hoạch 

của cả năm là 6.5%. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết ưu tiên cho các 

chính sách ổn định tài chính, đồng thời những động thái của NHTƯ nước này từ đầu 

năm đến nay cũng hướng đến mục đích hạn chế những tác nhân tăng trưởng quá nóng 

như thị trường chứng khoán, bất động sản, tín dụng…

  Khởi đầu quý II, sản lượng công nghiệp, đầu tư tài sản cố định và doanh số bán lẻ 

đều thấp hơn mức kỳ vọng trong tháng 4. Hoạt động xuất khẩu, tăng trưởng doanh 

số trong lĩnh vực bất động sản đều giảm tốc. Số liệu GDP ước tính trong tháng 4 từ 

Bloomberg vào khoảng 7.1% so với mức 7.6% trong tháng 03. Các biện pháp của Chính 

phủ nhằm hạ nhiệt thị trường bất động sản đang được triển khai mạnh ở khắp cả nước 

và sự sụt giảm của thị trường này sẽ là yếu tố kéo giảm đà tăng trưởng trong thời gian 

tới.
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2. Đang có sự điều chỉnh trong cơ cấu thị trường lao động tại Trung Quốc

Số lượng dân số trong độ tuổi lao động giảm dần đồng thời Chính phủ nước này đang 

trong quá trình cắt giảm bớt năng lực sản xuất dư thừa đã giúp thị trường lao động ổn 

định hơn. Tuy nhiên mức lương trung bình đang tăng dần sẽ là sức ép cho các doanh 

nghiệp hoạt động tại quốc gia này. Tỉnh Quảng Đồng vừa phải ban hành quy định đóng 

băng mức lương tối thiếu trong giai đoạn 2016 – 2017 nhằm hạn chế bớt đà tăng này. 

Dữ liệu từ các trang web tuyển dụng trực tuyến đã cho thấy có sự chuyển dịch từ những 

ngành công nghiệp truyền thống với lao động chân tay sang các lĩnh vực dịch vụ và công 

nghệ cao trong đó nóng nhất là thương mại điện tử. 

3. Tiêu dùng nội địa đóng góp 77.2% trong tăng trưởng kinh tế trong quý I nhưng 

xuất phát chủ yếu từ sự gia tăng của tín dụng cá nhân.

Trung Quốc đang thực hiện các chính sách nhằm giúp tái cân bằng nền kinh tế bằng việc 

kích thích tiêu dùng của người dân. Mặc dù vậy tăng trưởng trong thu nhập của người dân 

vẫn còn hạn chế ở mức 7% so với cùng kỳ năm ngoái khiến hoạt động tiêu dùng chủ yếu 

phụ thuộc vào tín dụng. Số liệu cho thấy tín dụng dành cho các hộ gia đình đã tăng 24.6% 

vào tháng 03 đã góp phần đẩy mạnh chi tiêu tuy nhiên theo đánh giá của các cơ quan 

quản lý tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát. Thách thức lớn cho tiêu dùng trong năm 

nay có thể đến từ sự suy giảm của tăng trưởng và tâm lý của người dân hạn chế bớt chi 

tiêu nhằm dự phòng cho các tình huống xấu của nền kinh tế 

Phụ lục: 
Cập nhật thêm tình hình kinh tế Trung Quốc đầu năm 2017
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4. Thị trường bất động sản trong tình trạng mất cân đối cung cầu

Rủi ro từ thị trường bất động sản gia tăng với sự dư thừa trong nguồn cung nhà ở. Theo 

báo cáo trong 5 năm qua Trung Quốc đã xây dựng hơn 10 triệu căn hộ mới mỗi năm 

trong khi nhu cầu cơ bản chỉ vào khoảng 8 triệu căn. Điều này lý giải cho việc tăng trưởng 

mạnh mẽ trong doanh số bán nhà năm 2016 chỉ dẫn đến sự hồi phục nhẹ trong linh vực 

xây dựng nhà ở do phần lớn xuất phát từ nhu cầu giải phóng hàng tồn kho nhà ở đã tích 

lũy trong nhiều năm qua. Cần rất nhiều thời gian để Trung Quốc có thể hấp thụ hết nguồn 

cung nhà ở dư thừa này.

Phụ lục: 
Cập nhật thêm tình hình kinh tế Trung Quốc đầu năm 2017
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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.
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