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Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu không ngoại trừ một nền kinh tế nào; mọi nền
kinh tế ít nhiều sẽ chịu tác động của nó vì các nền kinh tế đã ngồi chung trên một con thuyền,
khi sóng to gió lớn thì không ai có thể tránh được nôn nao, nền kinh tế nước ta cũng không
phải là ngoại lệ. Có ý kiến cho rằng, do chưa hội nhập sâu, ít quan hệ làm ăn với các ngân
hàng bị khủng hoảng hoặc phá sản, cho nên kinh tế nước ta chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp và
không lớn. Có lẽ những đánh giá như vậy cần được cân nhắc kỹ vì kinh tế nước ta tùy thuộc
lớn vào nền kinh tế thế giới: kim ngạch xuất - nhập khẩu ngang với 170-180% giá trị GDP,
vốn nước ngoài chiếm tới hơn 30% tổng số vốn của xã hội. Vấn đề là, tác động ấy có độ trễ
nhất định và trong hoàn cảnh hiện nay khó tách biệt: thế nào là tác động gián tiếp, thế nào là
trực tiếp, một tác động nhỏ đối với nước khác có thể sẽ là lớn đối với nước ta, nhất là trong
lúc chúng ta đang kỳ vọng sớm ra khỏi tình trạng nước kém phát triển và đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.
§

Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế, tài chính:

Ông Supachai, tổng thư ký UNCTAD nói rằng nguyên nhân khủng hoảng tiền tệ hiện nay bắt
nguồn từ việc nguồn vốn lưu chuyển tự do, không có sự giám sát tài chính. Ở Mỹ là khả năng
vay nợ cao, không có khả năng chi trả, vay nợ cao gấp 30 - 40 lần khả năng trả, tình trạng mất
cân đối về tài chính liên quan đến những tên tuổi tín dụng lớn.
Theo nhiều chuyên gia, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu không có nhiều tác động trực
tiếp đến hệ thống tài chính Việt Nam nhưng nền kinh tế có khả năng sẽ bị ảnh hưởng lớn.
§ Tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu đến Việt nam giai đoạn 20092010:
Cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng toàn cầu đang lan rộng và có những biến động bất
thường so với dự báo ban đầu, nhiều nước trên thế giới đã phải hợp tác đối phó. Mặc dù vậy,
đối với kinh tế Việt Nam cho đến nay, tác động của cuộc khủng hoảng chưa đến mức làm mất
ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, cần phải lường trước
được những ảnh hưởng tiêu cực có thể tác động đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, nhất
là trong bối cảnh bắt đầu có dấu hiệu suy thoái kinh tế các nền kinh tế phát triển. Những tác
động đó có thể là tác động về tâm lý trong dự báo thông tin và điều hành kinh tế; thị trường
chứng khoán, tỷ giá hối đoái, an toàn hệ thống ngân hàng và các quỹ tài chính có thể bị ảnh
hưởng; cán cân thanh toán có thể bị tác động do xuất khẩu và các nguồn thu khác có thể bị
giảm trong khi nhập siêu còn cao; hệ lụy là phát triển sản xuất có thể chậm lại, thu ngân sách
khó khăn và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Kinh tế nước ta chịu tác động nhiều hay ít sẽ còn tùy thuộc vào độ sâu và độ dài của cuộc
khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, trước mắt có thể hình dung một số tác động sau:
- Xuất khẩu sẽ chịu tác động kép trên cả ba phương diện: đơn đặt hàng sẽ ít đi do bạn hàng
giảm nhập khẩu vì những khó khăn về tài chính - kinh tế ở nước họ, nhu cầu của người tiêu
dùng giảm; giá cả nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta như dầu thô, lúa gạo, cao-su, càphê, thủy sản... đều giảm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, kể cả các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sẽ co lại do gặp khó khăn về vốn và đầu ra.
- Về nhập khẩu, một mặt có khả năng giảm bớt nhập siêu do giá cả nhiều mặt hàng nhập
khẩu giảm, nhu cầu trong nước cũng ít đi, từ đó lạm phát sẽ dịu bớt. Nhưng mặt khác, lại nảy

sinh khả năng nhập khẩu sẽ gia tăng do giá cả trên thị trường thế giới thuyên giảm, thuế suất
hạ thấp theo các cam kết quốc tế và điều này sẽ gây sức ép mạnh lên sản xuất trong nước.
- Nguồn vốn có nhân tố nước ngoài cũng có khả năng giảm. Tuy cam kết về FDI cao,
nhưng mức độ giải ngân sẽ có vấn đề do các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn trong huy
động vốn và tiêu thụ sản phẩm; cũng vì lý do đó, có thể đầu tư trực tiếp (FII) sẽ giảm, ảnh
hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán nước ta. Nguồn kiều hối từ cả phía cộng đồng
người Việt ở nước ngoài lẫn lao động xuất khẩu có thể sẽ không dồi dào. Thu nhập từ dịch vụ,
kể cả du lịch, kinh doanh tài chính - tiền tệ, vận tải đều có thể giảm.
- Tiêu dùng giảm sút: khi sản xuất bị thu hẹp, một số người có khả năng mất việc làm hay
chí ít là thu nhập bị giảm sút cộng với dòng kiều hối chảy vào sụt giảm sẽ kéo theo sụt giảm
trong tiêu dùng của các hộ gia đình. Như vậy, với khả năng giảm chi tiêu, đầu tư và xuất khẩu
trong khi nhập khẩu tăng hoặc giảm chậm hơn sẽ tác động làm cho GDP sụt giảm và đương
nhiên nhiều người có khả năng sẽ mất việc làm, hay chí ít thu nhập cũng rơi vào tình trạng
bấp bênh.
- Về tài chính tiền tệ, sự giao dịch, vay mượn sẽ không dễ dàng, và ẩn chứa nhiều rủi ro
hơn; tỷ giá các đồng tiền, giá vàng sẽ dao động mạnh, gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh đó là sự cạnh tranh quyết liệt ngay tại sân nhà của các doanh nghiệp Việt Nam
trước sự xâm lấn ồ ạt của hàng hóa nhập khẩu đặc biệt là đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
Nếu chủ quan, chúng ta sẽ lâm vào khủng hoảng trầm trọng hơn đó là sự phá sản của hàng
loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Dưới tác động của những nhân tố trên, mức độ đầu tư, huy động vào ngân sách, tiêu dùng
trong nước, cán cân thanh toán, công ăn việc làm... đều có thể bị ảnh hưởng, từ đó tốc độ tăng
trưởng cũng sẽ chịu tác động và có thể nảy sinh những vấn đề xã hội mới. Cuộc khủng hoảng
giữa những năm 90 thế kỷ trước nổ ra tại các nền kinh tế không lớn, tác động không nhiều
như lần này nhưng cũng đã làm cho kinh tế nước ta gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng GDP từ
8,2% năm 1997 xuống còn 5,8% năm 1998 rồi 4,8% năm 1999, chỉ từ năm 2000 mới phục hồi
dần, mãi tới năm 2005 mới lấy lại được tốc độ 8,4%.
Như vậy, suy giảm chung của nền kinh tế thế giới chắc chắn ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt
Nam, mà tác động tổng hợp có thể sẽ là tốc độ tăng trưởng chậm lại và thất nghiệp gia tăng.
Điều này chắc chắn sẽ tác động tới mọi tầng lớp dân cư của Việt Nam, trong đó tầng lớp
công nhân lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Đối với thị trường tài chính của chúng ta chưa hội nhập quá sâu nên không chịu nhiều tác
động từ khủng hoảng toàn cầu. Vấn đề quan trọng là cho đến giờ, Chính phủ luôn kiểm soát
tốt và chặt chẽ toàn bộ hệ thống tài chính trong nước. Còn Ngân hàng Nhà nước cũng kiểm
soát được rất tốt toàn bộ hệ thống các ngân hàng thương mại của chúng ta trước những biến
động của tài chính toàn cầu, vấn đề cốt lõi là chúng ta phải đảm bảo được tính thanh khoản
và dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại trong nước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà
nước khẳng định: Không một định chế tài chính nào của Việt Nam đầu tư vào chứng khoán
bất động sản tại Mỹ, và cũng không nắm giữ cổ phiếu các ngân hàng đầu tư Mỹ… Vì vậy, hệ
thống tài chính ngân hàng Việt Nam sẽ không chịu những ảnh hưởng trực tiếp từ khủng
hoảng tài chính Mỹ.
Đối với thị trường chứng khoán, có khả năng nhà đầu tư nước ngoài phải thu hồi nguồn vốn
và bán chứng khoán. Điều này sẽ tác động đến dự trữ ngoại hối và giá cả trên thị trường
chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều hơn mua vào sẽ làm giảm giá chứng khoán
của Việt Nam. Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài đã bán nhiều cổ phiếu nhưng không phải để rút
vốn ra khỏi Việt Nam. Hầu hết các quỹ đầu tư tại Việt Nam là quỹ đóng, vốn được phân bổ
đầu tư 3-5 năm. Hơn nữa, nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam chiếm tỷ lệ nhỏ trong vốn đầu tư
tại các định chế tài chính quốc tế và thủ tục quản lý ngoại hối cũng không cho phép các nhà
đầu tư rút vốn ra ào ạt. Hơn nữa là một thị trường mới nổi với tốc độ tăng trưởng cao, khả

năng sinh lợi tốt, Việt Nam vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hơn các thị trường chứng
khoán khác.
§

Kết luận:

Đối với các nước đang phát triển, chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu sẽ phải được điều
hòa lại với các mục tiêu kinh tế - xã hội trong nước. Các vấn đề môi trường và khai thác tài
nguyên sẽ càng ngày càng được quan tâm hơn, ngay cả ở các nước đang phát triển như Việt
Nam.
Ông Supaichai, tổng thư ký UNCTAD nói rằng: Ông đánh giá cuộc khủng hoảng này sẽ bao
phủ bóng đen trong những năm sau. Về châu Á, ông Supachai cho rằng chỉ bị ảnh hưởng
tương đối, vì các khoản vay thế chấp liên quan đến các tổ chức tín dụng ở Mỹ không nhiều.
Châu Á vẫn là khu vực tăng trưởng nhanh nhất của thế giới, đặc biệt là thương mại, lúc này là
lúc phải phát huy thương mại nội khối.
Nền kinh tế Việt Nam vẫn dựa vào xuất khẩu, Việt Nam nên cố gắng giảm sự phụ thuộc vào
những thị trường lớn, mà tập trung đa dạng hóa thị trường. Việt Nam không nên lo ngại về
dòng vốn FDI đảo chiều nhanh chóng, vì các dòng vốn đổ vào đây là từ các quốc gia lân cận
vốn vẫn có sự ổn định kinh tế cao. Vấn đề của Việt Nam hiện nay là xử lý nguồn vốn như thế
nào chứ không phải thu hút vốn. Đó là các vấn đề về phân bổ vốn và thẩm định chất lượng
các dự án. Việt Nam hiện đang ở vị trí khiêm tốn, nhưng chắc chắn./.

