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pgs.ts nguyÔn kim b¶o

I.TÝNH TÊT YÕU PH¶I §IÒU CHØNH

1. Xu thÕ míi trong kinh tÕ quèc tÕ
Khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu næ ra
b¾t nguån tõ cuéc ®æ vì tÝn dông t¹i Mü
n¨m 2007 lµm thay ®æi m« h×nh ph¸t triÓn
kinh tÕ toµn cÇu, khiÕn cho nÒn kinh tÕ
thÕ giíi hiÖn nay ®ang xuÊt hiÖn nh÷ng xu
thÕ míi.
1.1. T¨ng tr−ëng kinh tÕ thÕ giíi
ph¸t sinh biÕn ®æi míi
B−íc vµo n¨m 2011, nÒn kinh tÕ thÕ
giíi vÉn cßn chÞu ¶nh h−ëng s©u s¾c tõ
cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ quèc tÕ khiÕn
cho sù phôc håi kinh tÕ ë c¸c n−íc kh«ng
®−îc ®ång ®Òu, chñ nghÜa b¶o hé mËu dÞch
cã phÇn t¨ng lªn. ë mét sè n−íc ph¸t triÓn
tØ lÖ thÊt nghiÖp cao, doanh sè b¸n hµng
kÐm, mét sè ngµnh trô cét nh− bÊt ®éng
s¶n, tiÒn tÖ…vÉn cßn chÞu thiÖt h¹i
nghiªm träng. §Æc biÖt, ë mét sè quèc gia
chÝnh phñ nî nÇn qu¸ nhiÒu, thu chi tµi
chÝnh m©u thuÉn râ rÖt, cuéc khñng ho¶ng
kinh tÕ tµi chÝnh toµn cÇu t−ëng chõng
®ang ®i tíi håi kÕt, bÊt ngê l¹i biÕn t−íng
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thµnh cuéc khñng ho¶ng nî c«ng ch©u ¢u
vµ nã lan réng ra nhiÒu n¬i, tiÒm tµng
nh÷ng ¶nh h−ëng vµ rñi ro lín nh− béi chi
tµi chÝnh cao, nî c«ng cao…Chuyªn gia
kinh tÕ Nouriel Roubini nhËn ®Þnh
r»ng“kh¶ n¨ng x¶y ra suy tho¸i kÐp lµ
60%”(1). Ch©u ¢u trë thµnh t©m ®iÓm víi
nh÷ng hoµi nghi vÒ viÖc liÖu ®ång tiÒn
chung Euro cña khu vùc nµy cã thÓ sèng
sãt trong cuéc khñng ho¶ng?...
Kinh tÕ thÕ giíi v× vËy t¨ng tr−ëng
ch÷ng l¹i, kh«ng Ýt quèc gia chän chñ
nghÜa b¶o hé mËu dÞch, kh«ng ngõng b¸n
ph¸ gi¸ ®èi víi c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu
còng nh− c¸c biÖn ph¸p n©ng cao thuÕ
quan kh¸c. §iÒu nµy t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi
Trung Quèc, v× n−íc nµy xuÊt khÈu s¶n
phÈm theo m« h×nh tËp trung lao ®éng,
nªn chÞu nhiÒu ¶nh h−ëng bÊt lîi. Kh«ng
chØ vËy, cïng thêi gian nµy, Trung Quèc
cßn ®øng tr−íc lµn sãng ®ßi hái t¨ng tû gi¸
gi÷a ®ång Nh©n d©n tÖ víi ®« la Mü theo
yªu cÇu cña c¸c n−íc ph−¬ng T©y. Gi¸ trÞ
®ång Nh©n d©n tÖ t¨ng cao võa cã lîi còng
võa cã h¹i cho Trung Quèc. Lîi ®ã lµ c¸c
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s¶n phÈm nhËp khÈu vµ gi¸ thµnh dÞch vô
cña Trung Quèc gi¶m thÊp, ®ång thêi
Nh©n d©n tÖ cã thÓ mua ®−îc cµng nhiÒu
s¶n phÈm quèc tÕ. H¹i ®ã lµ ¶nh h−ëng
®Õn c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu, gi¸ thµnh
xuÊt khÈu t¨ng khiÕn cho nhu cÇu thÞ
tr−êng toµn cÇu gi¶m. Do chÞu nh÷ng t¸c
®éng trªn, Trung Quèc khã cã thÓ ®Èy
m¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
1.2. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c quèc
gia ngµy cµng khèc liÖt
Do ¶nh h−ëng cña khñng ho¶ng tiÒn tÖ,
nhu cÇu t¸i c¬ cÊu kinh tÕ trªn toµn cÇu
trë nªn cÊp b¸ch. Qu¸ tr×nh nµy ®· thóc
®Èy tiÕn tr×nh c¸ch m¹ng khoa häc thÕ giíi
b−íc vµo giai ®o¹n s¸ng t¹o vµ n©ng cÊp
ngµnh nghÒ.
Tr−íc nh÷ng h¹n chÕ vÒ tµi nguyªn
thiªn nhiªn, ph¸t triÓn “kinh tÕ xanh” dÇn
trë thµnh xu thÕ lín. Kh«ng Ýt c¸c n−íc
ph¸t triÓn ®· ®−a ra“chÝnh s¸ch xanh” míi
khi ®èi phã víi khñng ho¶ng vµ øng phã
víi biÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu. C¸c n−íc
nµy ®Þnh ra chiÕn l−îc ph¸t triÓn cho
t−¬ng lai, t¨ng thªm ®Çu t− nghiªn cøu vµ
ph¸t triÓn, ñng hé ph¸t triÓn s¸ng t¹o
nh÷ng lÜnh vùc nh− nguån n¨ng l−îng
míi, y d−îc sinh häc, m¹ng l−íi th«ng
tin…Trong ph¹m vi toµn cÇu ®ang næi lªn
ph¸t triÓn c«ng nghÖ s¹ch Ýt cacbon, tiÕt
kiÖm n¨ng l−îng, gi¶m chÊt th¶i…Cuéc
c¹nh tranh ®Ó chiÕm lÜnh ®Ønh cao ph¸t
triÓn xanh, x©y dùng m« h×nh tiÕt kiÖm tµi
nguyªn, th©n thiÖn víi m«i tr−êng ngµy
cµng kÞch liÖt. Cã mét sè lÜnh vùc, kho¶ng
c¸ch cña nh÷ng nÒn kinh tÕ míi næi vµ c¸c
n−íc ph¸t triÓn lµ kh¸ nhá. Trong bèi c¶nh
nh− vËy, ®ßi hái Trung Quèc n¾m ch¾c xu
thÕ, øng ®èi ®óng ®¾n, chiÕm gi÷ ®−îc c¬
héi ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ ®uæi kÞp
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hoÆc v−ît qua n−íc kh¸c, kh«ng r¬i vµo
tr¹ng th¸i bÞ ®éng vµ l¹c hËu.
1.3. XuÊt hiÖn nh÷ng ®iÒu chØnh
míi trong trËt tù kinh tÕ thÕ giíi
NÕu nh− tr−íc ®©y trong nÒn kinh tÕ
thÕ giíi chØ cã c¸c n−íc ph¸t triÓn ®ãng vai
trß chñ ®¹o trong xö lý nh÷ng vÊn ®Ò toµn
cÇu, th× hiÖn nay tr¶i qua thö th¸ch cña
khñng ho¶ng tµi chÝnh c¸c n−íc nµy ®ang
vÊp ph¶i nh÷ng trë ng¹i nªu trªn vµ mÊt
dÇn vÞ thÕ.
C¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, ®· n¾m b¾t
thêi c¬ tËn dông tµi nguyªn, d©n sè vµ lîi
thÕ thÞ tr−êng v−¬n lªn m¹nh mÏ. §¸ng
chó ý nhÊt lµ sù xuÊt hiÖn cña mét lo¹t
n−íc “míi næi” nh− BRICS (Bra-xin, Nga,
Ên §é, Trung Quèc vµ Nam Phi). C¸c n−íc
BRICS hiÖn chiÕm 42% d©n sè toµn cÇu vµ
30% l·nh thæ thÕ giíi. Dù kiÕn tíi n¨m
2015, GDP cña khèi nµy sÏ ®ãng gãp tíi
22% tæng gi¸ trÞ GDP toµn cÇu(2). Víi sù
ph¸t triÓn kinh tÕ nh− vËy, BRICS sÏ ®ãng
mét vai trß lín h¬n trªn tr−êng quèc tÕ.
TiÕp theo BRICS, 11 n−íc ®ang ph¸t triÓn
kh¸c trong t−¬ng lai cã triÓn väng quy m«
kinh tÕ rÊt lín. §ã lµ c¸c n−íc Hµn Quèc,
Bangladesh, Ai Cập, Indonesia, Iran,
Nigeria, Pakistan, Philippines, Thæ NhÜ Kú,
Việt Nam, Mexico. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng
cña c¸c nÒn kinh tÕ míi næi ®ang t¹o ra
nh÷ng biÕn chuyÓn ®¸ng kÓ trong trËt tù
kinh tÕ thÕ giíi. Dßng ch¶y th−¬ng m¹i vµ
vèn gi÷a c¸c vïng kinh tÕ míi næi lªn cña
thÕ giíi nh− ch©u ¸, ch©u Phi, Trung §«ng
vµ ch©u Mü Latin ®· khiÕn cho c¸c nÒn
kinh tÕ nµy tr¸nh khái lÖ thuéc vµo thÞ
tr−êng tiªu dïng ph−¬ng T©y. Cuèi n¨m
2010, trao ®æi th−¬ng m¹i vµ hîp t¸c ph¸t
triÓn kinh tÕ cña ch©u ¸ vµ ch©u Mü Latin
®· t¨ng 7 lÇn so víi 10 n¨m tr−íc ®ã, ®¹t
268 tû USD(3).
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Quan hÖ th−¬ng m¹i vµ ®Çu t− gi÷a c¸c
nÒn kinh tÕ míi gia t¨ng vµ ph¸t triÓn,
khiÕn cho Trung Quèc, Ên §é vµ c¸c nÒn
kinh tÕ míi næi nhÑ nhµng v−ît qua suy
tho¸i trong khi c¸c nÒn kinh tÕ ph−¬ng
T©y vÉn ph¶i o»n m×nh g¸nh nh÷ng kho¶n
nî chång chÊt còng nh− n¹n thÊt nghiÖp
cao. VÞ thÕ cña Mü vµ ch©u ¢u ®èi víi nÒn
kinh tÕ toµn cÇu v× thÕ bÞ suy gi¶m. §iÒu
nµy lµm thay ®æi cÊu tróc nÒn kinh tÕ thÕ
giíi. C¸c nÒn kinh tÕ cã søc sèng nhÊt thÕ
giíi chñ yÕu n»m ë khu vùc ch©u ¸ - Th¸i
B×nh D−¬ng, thùc lùc kinh tÕ ®ang dÇn
chuyÓn dÞch tõ ph−¬ng T©y sang ph−¬ng
§«ng, tõ phÝa B¾c xuèng phÝa Nam vµ c¸c
n−íc ®ang ph¸t triÓn ngµy cµng chiÕm tû
träng lín trong nÒn kinh tÕ toµn
cÇu…Thùc tÕ míi nµy ®ang ®ang ®Æt ra
cho céng ®ång quèc tÕ nh÷ng th¸ch thøc
trong lÜnh vùc kinh tÕ, ®ßi hái c¸c n−íc
ph¸t triÓn ph−¬ng T©y ph¶i t¨ng c−êng
kh¶ n¨ng hîp t¸c víi c¸c n−íc ®ang ph¸t
triÓn. Mü ®· sím nhËn ra ®iÒu nµy vµ ®·
sö dông HiÖp ®Þnh §èi t¸c kinh tÕ chiÕn
l−îc xuyªn Th¸i B×nh D−¬ng (TPP) lµm
c«ng cô chñ yÕu ®Ó thóc ®Èy kinh tÕ víi
c¸c n−íc t¹i ch©u ¸- Th¸i B×nh D−¬ng.

2. Kinh tÕ Trung Quèc ®èi mÆt víi
nhiÒu nh©n tè phøc t¹p
B−íc vµo thËp niªn thø hai cña thÕ kû
XXI, sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ Trung Quèc
cßn ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu nh©n tè phøc t¹p.
§Æc biÖt, Trung Quèc ®ang tiÕn vµo mét thêi
kú cã nhiÒu rñi ro rÊt lín.
2.1 B−íc vµo giai ®o¹n t¨ng tr−ëng
míi kh«ng æn ®Þnh
NhiÒu dÊu hiÖu vÒ sù suy gi¶m râ rÖt
cña nÒn kinh tÕ cho thÊy Trung Quèc ®ang
b−íc vµo giai ®o¹n t¨ng tr−ëng míi rÊt
kh«ng æn ®Þnh. N¨m 2011, kinh tÕ Trung
Quèc t¨ng tr−ëng 9,2% (gi¶m so víi 10,4%
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n¨m 2010), ®¹t gi¸ trÞ GDP 47,16 ngh×n tû
Nh©n d©n tÖ, t−¬ng ®−¬ng kho¶ng 7,49
ngh×n tû USD(4). ViÖc môc tiªu t¨ng tr−ëng
suy gi¶m lµ mét phÇn trong nh÷ng nç lùc
cña Trung Quèc ®Ó ®iÒu chØnh m« h×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ theo h−íng bÒn v÷ng vµ
hiÖu qu¶ nh»m ®¹t tíi “chÊt l−îng ph¸t
triÓn cao h¬n trong mét kho¶ng thêi gian
dµi h¬n”(5). ChÝnh phñ Trung Quèc ®· x¸c
®Þnh n−íc nµy ®ang chuyÓn tõ kû nguyªn
“10+2” víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ 10% vµ tû
lÖ l¹m ph¸t æn ®Þnh 2% sang kû nguyªn
“8+4”. Tr−íc ®ã, tõ n¨m 2000-2010 tû lÖ
t¨ng tr−ëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m cña
Trung Quèc lu«n lªn tíi h¬n 10%. §iÒu
nµy cho thÊy kinh tÕ Trung Quèc ®ang
b−íc vµo giai ®o¹n ®iÒu chØnh míi.
2.2. ChÝnh s¸ch vÜ m« th¾t chÆt th¸i
qu¸
Trung Quèc ®· ¸p dông chÝnh s¸ch tµi
chÝnh tÝch cùc vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ níi
láng, khiÕn t¨ng tr−ëng kinh tÕ tuy ®−îc
®¶m b¶o, nh−ng søc Ðp l¹m ph¸t trong
n−íc gia t¨ng. N¨m 2011, tû lÖ nµy lµ
5,4%(6), do vËy ChÝnh phñ x¸c ®Þnh kiÒm
chÕ l¹m ph¸t lµ môc tiªu quan träng hµng
®Çu.
§Ó kiÒm chÕ l¹m ph¸t, Ng©n hµng
Nh©n d©n Trung Quèc ®· n©ng l·i suÊt
tiÒn göi ng©n hµng b»ng vµng 6 lÇn liªn
tiÕp vµ n©ng l·i suÊt cho vay 3 lÇn(7). Ng©n
hµng Trung −¬ng yªu cÇu c¸c Ng©n hµng
Th−¬ng îai t¨ng l−îng dù tr÷ nh»m gi¶m
viÖc cho vay. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i cè
®Þnh tõng ®em l¹i lîi thÕ rÊt lín cho kinh
tÕ cña Trung Quèc nay l¹i trë thµnh rµo
c¶n ®èi víi nh÷ng c¶i c¸ch tµi chÝnh buéc
n−íc nµy ph¶i níi láng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.
Cuèi n¨m 2011, tØ gi¸ hèi ®o¸i ®ång NDT
lµ 1 USD ®æi ®−îc 6,3009 NDT, t¨ng 5,1%
gi¸ trÞ so víi cuèi n¨m 2010.
Nghiªn cøu Trung Quèc sè 9(133) – 2012

Nh÷ng ®iÒu chØnh chiÕn l−îc trong ®iÒu tiÕt vÜ m«…

2.3. Nî c«ng ®Þa ph−¬ng ngµy cµng
gia t¨ng.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, c¸c ®Þa
ph−¬ng ë Trung Quèc cã nhu cÇu cao vÒ
vèn ®Ó x©y dùng nhanh nhiÒu ®−êng cao
tèc, c¶i t¹o m¹nh mÏ bé mÆt thµnh phè,
tiÕn hµnh c¶i c¸ch b¶o hiÓm y tÕ…§iÒu
nµy khiÕn cho thu nhËp tµi chÝnh cña ®Þa
ph−¬ng kh«ng thÓ chi tr¶ ®−îc l−îng ®Çu
t− lín nh− vËy. NhiÒu c«ng ty tµi chÝnh ra
®êi nh− c¬ chÕ trung gian gióp hä vay vèn.
ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng c¸c tØnh thµnh ë
Trung Quèc ®· lÇn l−ît thµnh lËp h¬n
6.500 c«ng ty tµi chÝnh, dùa vµo h×nh thøc
®¶m b¶o cña chÝnh quyÒn, cã sù ñng hé
cña c¬ cÊu tµi chÝnh ®Ó ph¸t hµnh l−îng
tr¸i phiÕu lín, huy ®éng c¸c kiÓu tiÒn vèn,
khiÕn cho quy m« nî c«ng t¹i c¸c ®Þa
ph−¬ng ph×nh lªn nhanh chãng. TÝnh ®Õn
cuèi n¨m 2010, sè d− nî c«ng ®Þa ph−¬ng
cña Trung Quèc lµ 10.700 tû Nh©n d©n tÖ
(NDT) liªn quan tíi 370.000 h¹ng môc c«ng
tr×nh, tæng céng trong 1,87 triÖu kho¶n nî(8).
Cuèi n¨m 2011, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®èi
mÆt víi thêi kú ®Ønh ®iÓm ph¶i tr¶ nî víi
2.600 tû NDT ®¸o h¹n vµ 70% trong sè nµy
lµ tr¸i phiÕu. Song, kh¶ n¨ng tr¶ nî ®ang
xuÊt hiÖn nh÷ng t×nh thÕ kh«ng æn ®Þnh,
viÔn c¶nh bÊt ®éng s¶n kh«ng s¸ng sña ®·
khiÕn cho thuÕ thu nhËp tõ b¸n ®Êt bÞ gi¶m
sót. MÆt kh¸c, chÝnh s¸ch th¾t chÆt cña
ng©n hµng còng ®· lµm mÊt ®i trî lùc ®Çu
t− vay vèn ph¸t triÓn. Ngoµi ra, sù xuÊt
hiÖn nh÷ng vô viÖc vi ph¹m cam kÕt vay
vèn cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc cì lín
còng tiÒm Èn nguy c¬ khñng ho¶ng nî
c«ng t¹i ®Þa ph−¬ng.
N¨m 2011, nguy c¬ khñng ho¶ng nî
c«ng ®Þa ph−¬ng cßn ®ang ph¶i ®èi mÆt víi
mét vÊn ®Ò míi, ®ã chÝnh lµ nhu cÇu tiÒn
vèn x©y dùng nhµ x· héi dùa trªn h×nh
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thøc vay nî. Bé Tµi chÝnh Trung Quèc ®·
®¹i diÖn chÝnh phñ ph¸t hµnh l« tr¸i phiÕu
®Þa ph−¬ng ®Çu tiªn ®Ó lÊy tiÒn dïng cho
c¸c c«ng tr×nh an sinh t¹i ®Þa ph−¬ng.
Tæng l−îng tr¸i phiÕu lo¹i nµy ph¸t hµnh
lÇn ®Çu cã gi¸ trÞ kho¶ng 50 tû NDT,
chiÕm 25% tæng møc ph¸t hµnh c¶ n¨m(9).
NhiÒu ng−êi cho r»ng ®©y l¹i lµ kiÓu “nî
míi ¸p nî cò” v× biÖn ph¸p nµy khã gi¶i
quyÕt ®−îc nh÷ng khã kh¨n tiÒn vèn trong
suèt bao n¨m qua cña chÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng…Nî c«ng cña Trung Quèc kh¸
réng, bªn c¹nh møc nî cña chÝnh quyÒn
®Þa ph−¬ng kh¸ cao, møc nî tr¸i phiÕu cña
chÝnh phñ Trung Quèc hiÖn chiÕm kho¶ng
40% GDP(10) nªn viÖc gi¸m s¸t qu¶n lý
khã kh¨n, rñi ro tµi chÝnh kh¸ lín, nh÷ng
vô vi ph¹m vay vèn, nî kÐo dµi hoÆc tõ
chèi tr¶ nî ngµy cµng ph¸t sinh nhiÒu.
GÇn ®©y, do tiÒn vèn xoay xë khã kh¨n
nªn nhiÒu c«ng ty liªn tôc gi·n nî, ngõng
hoÆc chËm trÔ tr¶ nî cho ng©n hµng; mét
vµi doanh nghiÖp cßn ®Ò xuÊt “chuyÓn nî
thµnh cÇm cè”, ®em tµi s¶n cè ®Þnh nh−
c«ng tr×nh x©y dùng, ®−êng s¸ cña ®Þa
ph−¬ng ra cÇm cè vay nî, nh»m kÐo dµi
thêi h¹n tr¶ nî khiÕn chÊt l−îng tÝn dông
cña ng©n hµng Trung Quèc xÊu ®i, kinh
doanh gÆp nhiÒu ¸p lùc.
Víi nh÷ng lý do trªn, nhu cÇu cã sù
®iÒu chØnh trong ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Trung
Quèc cµng trë nªn cÊp b¸ch h¬n tr−íc.

II. NéI DUNG §IÒU CHØNH

1. §i s©u c¶i c¸ch thÓ chÕ tµi chÝnh
1.1 TiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi
chÝnh tÝch cùc, duy tr× béi chi ng©n
s¸ch vµ quy m« ph¸t hµnh c«ng tr¸i ë
møc thÝch hîp

Năm 2011, Trung Quốc bội chi 900 tỷ
Nhân dân tệ, tương đương 2% GDP(11), trong
đó bội chi ngân sách Trung ương là 700 tỷ.
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Trung Quốc tiếp tục phát hành 200 tỷ trái
phiếu cho địa phương và đưa vào dự toán ngân
sách địa phương. Dựa trên nguyên tắc chi phối
giữa năng lực tài chính và quyền sự nghiệp,
Trung Quốc chủ trương ra sức ưu hóa kết cấu
chi tiêu ngân sách, tăng thêm chi tiêu cho các
lĩnh vực trọng điểm như "tam nông”, khu vực
chậm phát triển, dân sinh, các sự nghiệp xã
hội, điều chỉnh kết cấu, sáng tạo khoa họccông nghệ; giảm các khoản chi thông thường,
kiểm soát nghiêm việc xây dựng văn phòng,
trụ sở của các cơ quan Đảng và chính quyền…
thiết thực hạ thấp giá thành quản lý nhà nước.
Đồng thời, hoạch định chính sách tài chính
hợp lý, thay đổi lại cơ chế thu chi để nhiệm vụ
cung cấp các dịch vụ công của các cấp chính
quyền và năng lực tài chính bổ trợ lẫn nhau.
Xoay quanh vấn đề thúc đẩy bình quân hóa
dịch vụ công cơ bản và xây dựng khu chức
năng chủ thể, Trung Quốc đã nỗ lực hoàn thiện
chế độ chuyển dịch chi, tăng thêm quy mô và
tỷ lệ chuyển dịch chi mang tính thông thường,
đặc biệt là chuyển dịch mang tính cân bằng,
điều chỉnh giảm và quy phạm các khoản chi
chuyển dịch chuyên biệt(12). Thúc đẩy cải cách
thể chế tài chính từ cấp tỉnh trở xuống, thúc
đẩy ổn định cải cách chế độ quản lý tài chính
của các huyện trực thuộc tỉnh, tăng cường bảo
đảm tài chính cho dịch vụ công cộng cơ bản
của chính quyền cấp huyện. Xây dựng kiện
toàn hệ thống quản lý nợ của chính quyền địa
phương, tìm tòi xây dựng chế độ phát hành
công trái của chính quyền địa phương.
1.2. Thùc thi qu¶n lý vÜ m« tµi
chÝnh thËn träng
Nh»m x©y dùng khung chÕ ®é qu¶n lý
vÜ m« tµi chÝnh, Trung Quèc x¸c ®Þnh mÊu
chèt chÝnh lµ ph¶i x©y dùng thÓ chÕ, c¬ chÕ
trong ®ã qu¶n lý vÜ m« vµ gi¸m s¸t vi m«
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phèi hîp nhÞp nhµng, bæ sung cho nhau,
ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña Ng©n hµng
Trung −¬ng, t¨ng c−êng gi¸m s¸t tÝnh l−u
®éng, tû lÖ ®ßn bÈy, hoµn thiÖn chÕ ®é
qu¶n lý tµi chÝnh, n©ng cao tÝnh bÒn v÷ng
cña tµi chÝnh. Do vËy, Trung Quèc chñ
tr−¬ng:
Mét lµ, xö lý tèt quan hÖ gi÷a thóc ®Èy
sù æn ®Þnh víi hiÖu suÊt cña hÖ thèng tµi
chÝnh. Kiªn tr× nguyªn t¾c tÝch cùc æn
tháa, võa thÝ ®iÓm võa xem xÐt, giai ®o¹n
khëi ®Çu cè g¾ng x©y dùng chÕ ®é c¬ b¶n
vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, n¾m b¾t møc
®é chÝnh s¸ch.
Hai lµ, xö lý tèt quan hÖ gi÷a qu¶n lý vÜ
m«, gi¸m s¸t vi m« víi chÝnh s¸ch tiÒn
tÖ(13). MÊu chèt cña qu¶n lý vÜ m« thËn
träng lµ trªn c¬ së ph¸n ®o¸n kh¸ch quan,
chuÈn x¸c t×nh h×nh vÜ m« tiÕn hµnh ®iÒu
chØnh kÞp thêi. C¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm
®Ò ra chÝnh s¸ch vÜ m« cÇn nhanh nh¹y
song thËn träng víi thay ®æi cña kinh tÕ vÜ
m« vµ rñi ro cña nã. Ph¶i cã −u thÕ trong
qu¶n lý tÝn dông tiÒn tÖ, kinh nghiÖm, gi¶i
ph¸p trong ph¸n ®o¸n kinh tÕ vÜ m«. §ång
thêi, trong ®iÒu tiÕt vÜ m« tµi chÝnh quan
t©m h¬n ®Õn æn ®Þnh mÆt b»ng gi¸ chung,
xem xÐt nhiÒu h¬n vÊn ®Ò æn ®Þnh tµi
chÝnh vµ rñi ro tæng l−îng vÜ m«, ph¸t huy
vai trß cña c¸c c«ng cô truyÒn thèng nh−
l·i suÊt v.v... Th«ng qua tiªu chuÈn gi¸m
s¸t vi m« ®Ó thùc hiÖn ph©n c«ng vµ phèi
hîp gi÷a qu¶n lý vÜ m« víi gi¸m s¸t vi m«.
Ba lµ, xö lý tèt quan hÖ gi÷a qu¶n lý vÜ
m« thËn träng víi tiªu chuÈn tÝnh to¸n,
chó ý thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ phï hîp.
Bèn lµ, xem xÐt thèng nhÊt tiªu chuÈn vµ
hµi hßa víi quèc tÕ, tr¸nh chªnh lÖch gi¸m
s¸t, c¨n cø t×nh h×nh riªng cña Trung Quèc
®Ó x¸c ®Þnh c«ng cô vµ tham sè, t¨ng c−êng
tÝnh linh ho¹t cña ®iÒu tiÕt chÝnh s¸ch.
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2. T¨ng nhanh c¶i c¸ch thÓ chÕ thuÕ
2.1 KiÖn toµn hÖ thèng thuÕ
Trung Quèc chñ tr−¬ng t¨ng c−êng x©y
dùng vµ kiÖn toµn ph¸p chÕ thuÕ theo
nguyªn t¾c −u hãa kÕt cÊu chÕ ®é thuÕ,
tr¸ch nhiÖm thu thuÕ c«ng b»ng, quy
ph¹m quan hÖ ph©n phèi, hoµn thiÖn bè trÝ
quyÒn thuÕ. Do vËy, Trung Quèc chñ
tr−¬ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau:
Thø nhÊt, më réng ph¹m vi tr−ng thu
thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Më réng ph¹m vi
tr−ng thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, ®Æc biÖt lµ
viÖc tr−ng thu c¸c lo¹i thuÕ kinh doanh
trong c¸c ngµnh nghÒ kiÕn tróc, giao th«ng
vËn t¶i vµ ngµnh dÞch vô. §iÒu chØnh gi¶m
thuÕ kinh doanh t−¬ng øng ®èi víi c¸c
h¹ng môc chÞu thuÕ kh¸c theo c¬ chÕ ®−îc
khÊu trõ. Thèng nhÊt x¸c ®Þnh thuÕ suÊt
sau khi më réng ph¹m vi thuÕ gi¸ trÞ gia
t¨ng, duy tr× møc chÞu thuÕ hîp lý. §ång
thêi, phèi hîp thóc ®Èy c¶i c¸ch thÓ chÕ
chia sÎ thu nhËp, ®iÒu chØnh hîp lý tû lÖ
chia sÎ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng gi÷a Trung
−¬ng vµ ®Þa ph−¬ng. Sù ph©n ®Þnh gi÷a
quü thuÕ vµ quyÒn thuÕ dùa trªn quyÒn sù
nghiÖp vµ nhu cÇu chi tµi chÝnh cña chÝnh
quyÒn ®Þa ph−¬ng, cã sù kÕt hîp gi÷a tÝnh
chñ ®¹o cña quyÒn thuÕ Trung −¬ng giao
cho quyÒn thuÕ ®Þa ph−¬ng.
Thø hai, ®iÒu chØnh hîp lý ph¹m vi
tr−ng thu thuÕ tiªu dïng. ThuÕ tiªu dïng
lµ lo¹i thuÕ ®−îc thùc hiÖn ®iÒu tiÕt ®Æc
biÖt trªn c¬ së tr−ng thu phæ biÕn thuÕ gi¸
trÞ gia t¨ng(14). Cïng víi viÖc më réng
ph¹m vi thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ tõng b−íc
xãa bá thuÕ kinh doanh, vËn dông thuÕ
tiªu dïng tiÕn hµnh ®iÒu tiÕt ®Æc biÖt ®èi
víi ho¹t ®éng gi¶i trÝ tiªu dïng cao, thóc
®Èy ngµnh dÞch vô ph¸t triÓn lµnh m¹nh.
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Më réng ph¹m vi tr−ng thu thuÕ tiªu dïng
tõ lÜnh vùc tiªu dïng hµng hãa ®Æc thï sang
lÜnh vùc tiªu dïng dÞch vô cao cÊp. §ång
thêi, thÝch øng víi xu thÕ n©ng cÊp thay thÕ
hµng tiªu dïng kh«ng ngõng t¨ng, mét sè
hµng tiªu dïng cao cÊp chuyÓn ®æi sang
hµng tiªu dïng phæ th«ng, ®iÒu chØnh hîp
lý h¹ng môc thuÕ vµ thuÕ suÊt cña bé
phËn hµng tiªu dïng nµy.
Thø ba, chuyÓn ®æi m« h×nh thuÕ thu
nhËp c¸ nh©n. ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n lµ
lo¹i thuÕ quan träng cña ®iÒu tiÕt ph©n
phèi thu nhËp, tËp trung nguån thu cho
ng©n s¸ch. Trung Quèc chñ tr−¬ng tõng
b−íc thùc hiÖn chuyÓn ®æi chÕ ®é thuÕ tõ
chÕ ®é thuÕ ph©n lo¹i hiÖn hµnh sang kÕt
hîp gi÷a tæng hîp vµ ph©n lo¹i. Coi thu
nhËp cè ®Þnh, th−êng xuyªn lµ thu nhËp
tæng hîp ®Ó tÝnh to¸n thu thuÕ theo n¨m,
coi thu nhËp vèn vµ thu nhËp t¹m thêi,
ngÉu nhiªn lµm thu nhËp ph©n lo¹i ®Ó
tÝnh to¸n thu theo lÇn. §iÒu chØnh c¬ chÕ
thuÕ vô, gi¶m g¸nh nÆng nép thuÕ cho
nh÷ng ng−êi cã thu nhËp thÊp, t¨ng thu
thuÕ cña nh÷ng ng−êi cã thu nhËp cao ®Ó
®iÒu hßa ph©n phèi lîi Ých.
2.2. C¶i c¸ch toµn diÖn thuÕ bÊt ®éng
s¶n, thuÕ tµi nguyªn, thuÕ b¶o vÖ m«i
tr−êng
§i s©u c¶i c¸ch chÕ ®é thuÕ bÊt ®éng
s¶n lµ néi dung quan träng cña x©y dùng
kiÖn toµn hÖ thèng thuÕ ®Þa ph−¬ng. Nã
võa cã lîi cho viÖc ®iÒu tiÕt ph©n phèi, võa
dÉn d¾t tiªu dïng hîp lý nhµ ®Êt cho c−
d©n. Do vËy, Trung Quèc ®Æt ra nghiªn
cøu x©y dùng chÕ ®é thuÕ bÊt ®éng s¶n
míi hoµn toµn, tõng b−íc thay ®æi t×nh
tr¹ng c¸c lo¹i thu phÝ vµ thu thuÕ qua c¸c
kh©u ph¸t triÓn, l−u hµnh, gi÷ l¹i…song
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nguyÔn kim b¶o

song tån t¹i hiÖn nay. Thóc ®Èy c¶i c¸ch
thuÕ phÝ bÊt ®éng s¶n cßn nh»m gi¶i quyÕt
cã hiÖu qu¶ vÊn ®Ò trong kh©u giao dÞch cã
nhiÒu lo¹i thuÕ thu nhiÒu lÇn ®èi víi cïng
mét ®èi t−îng ¸p dông, tiÕn hµnh ®¬n gi¶n
hãa lo¹i thuÕ liªn quan trong kh©u giao
dÞch bÊt ®éng s¶n, s¾p xÕp hîp lý tr¸ch
nhiÖm thuÕ. X©y dùng thuÕ bÊt ®éng s¶n
míi, lµm cho thuÕ bÊt ®éng s¶n trë thµnh
lo¹i thuÕ chÝnh cña chÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng, b¶o ®¶m nhu cÇu tiÒn vèn x©y
dùng c¬ së h¹ tÇng c«ng céng v.v cña ®Þa
ph−¬ng.
ThuÕ tµi nguyªn lµ lo¹i thuÕ lÊy tµi
nguyªn thiªn nhiªn lµm ®èi t−îng thu
thuÕ. §Ó thóc ®Èy x©y dùng x· héi lo¹i
h×nh tiÕt kiÖm tµi nguyªn, h÷u h¶o víi m«i
tr−êng, Trung Quèc ®−a ra c¶i c¸ch toµn
diÖn thuÕ tµi nguyªn. Thèng nhÊt xem xÐt
tr¸ch nhiÖm thuÕ phÝ cña doanh nghiÖp,
hñy bá thu phÝ mét sè tµi nguyªn söa
thµnh thu thuÕ tµi nguyªn. Më réng hîp lý
ph¹m vi thu thuÕ tµi nguyªn, x¸c ®Þnh mét
c¸ch khoa häc h¹ng môc tr−ng thu thuÕ
tµi nguyªn. KÞp thêi ®iÒu chØnh c¨n cø tÝnh
thuÕ, thùc hiÖn kÕt hîp tr−ng thu theo gi¸
trÞ vµ theo l−îng tµi nguyªn.
Hoµn thiÖn chÕ ®é thuÕ phÝ m«i tr−êng,
söa thu phÝ th¶i « nhiÔm cña chÊt g©y «
nhiÔm chÝnh thµnh thu thuÕ b¶o vÖ m«i
tr−êng. Tõ nay tíi n¨m 2020, th«ng qua
viÖc thu thuÕ b¶o vÖ m«i tr−êng ®èi víi
chÊt g©y « nhiÔm, ng−êi g©y « nhiÔm vµ
ng−êi ph¸ ho¹i m«i tr−êng sinh th¸i ph¶i
g¸nh v¸c chi phÝ tæn h¹i m«i tr−êng cÇn
thiÕt. §iÒu nµy cã lîi cho Trung Quèc
trong viÖc h×nh thµnh kÕt cÊu ngµnh nghÒ,
ph−¬ng thøc t¨ng tr−ëng, m« h×nh tiªu
dïng tiÕt kiÖm tµi nguyªn n¨ng l−îng b¶o
vÖ m«i tr−êng, thùc hiÖn ph¸t triÓn bÒn
v÷ng kinh tÕ x· héi. Kh«ng chØ vËy, nã cßn
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dÉn d¾t chÝnh x¸c hµnh vi s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.

3. §i s©u c¶i c¸ch thÓ chÕ tiÒn tÖ
3.1. Thóc ®Èy c¶i c¸ch c¬ chÕ tiÒn
tÖ, t¨ng c−êng n¨ng lùc ®æi míi ngµnh
tiÒn tÖ trong n−íc
Trung Quèc ®−a ra ®i s©u c¶i c¸ch c¬
quan tiÒn tÖ lín do Nhµ n−íc khèng chÕ cæ
phÇn, hoµn thiÖn chÕ ®é doanh nghiÖp tiÒn
tÖ hiÖn ®¹i, t¨ng c−êng qu¶n lý rñi ro vµ
xö lý néi bé, n©ng cao n¨ng lùc s¸ng t¹o
ph¸t triÓn vµ n¨ng lùc c¹nh tranh quèc tÕ.
TiÕp tôc ®i s©u c¶i c¸ch hÖ thèng ng©n
hµng. HÖ thèng ng©n hµng ph¶i ®¹t ®−îc
viÖc ®a d¹ng hãa lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn.
HÖ thèng ng©n hµng ph¶i trë thµnh mét
cöa quan träng cho doanh nghiÖp ®Çu t−
nhê vµo tiÒn dù tr÷ cña nh©n d©n, phô
tr¸ch vai trß trung gian cho kinh tÕ thÞ
tr−êng, bëi v× tiÒn mÆt vµ tiÒn lín M2 cña
tµi kho¶n göi cã kú h¹n chiÕm tû lÖ cao
trong GDP. §ång thêi t¨ng c−êng vµ c¶i
tiÕn viÖc qu¶n lÝ gi¸m s¸t tiÒn tÖ, phßng
chèng vµ hãa gi¶i rñi ro vÒ tiÒn tÖ, t¨ng
c−êng ®æi míi thÓ chÕ, ®æi míi chÕ ®é vµ
®æi míi nghiÖp vô ngµnh tiÒn tÖ, chó ý båi
d−ìng nguån nh©n lùc vÒ tiÒn tÖ.
3.2. Nhanh chãng x©y dùng hÖ
thèng thÞ tr−êng tiÒn tÖ ®a tÇng thø
Trung Quèc chñ tr−¬ng nç lùc ph¸t
triÓn thÞ tr−êng tiÒn tÖ, h×nh thµnh nhiÒu
h×nh thøc kinh doanh, nhiÒu chÕ ®é së h÷u
vµ lÊy ®ã ®Ó x©y dùng hÖ thèng tiÒn tÖ
hiÖn ®¹i hiÖu qu¶ cao vµ an toµn. Më réng
®é réng vµ chiÒu s©u cña thÞ tr−êng tiÒn
tÖ. §i s©u c¶i c¸ch thÞ tr−êng hãa chÕ ®é
thÈm tra ph¸t hµnh cæ phiÕu, quy ph¹m
thÞ tr−êng chñ yÕu còng nh− thÞ tr−êng
võa vµ nhá, thóc ®Èy x©y dùng thÞ tr−êng
lËp nghiÖp, më réng thÝ ®iÓm hÖ thèng
chuyÓn nh−îng ®¹i lý cæ phÇn, nhanh
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chãng ph¸t triÓn thÞ tr−êng giao dÞch bªn
ngoµi, t×m tßi x©y dùng thÞ tr−êng quèc tÕ.
TÝch cùc ph¸t triÓn thÞ tr−êng c«ng tr¸i,
hoµn thiÖn thÓ chÕ qu¶n lý ph¸t hµnh,
thóc ®Èy ®a d¹ng hãa vµ s¸ng t¹o c¸c
chñng lo¹i c«ng tr¸i, thóc ®Èy æn ®Þnh
chøng kho¸n hãa tµi s¶n. Thóc ®Èy ph¸t
triÓn thÞ tr−êng s¶n phÈm phøc hîp tiÒn tÖ
vµ kú h¹n. C¶i c¸ch æn ®Þnh thÞ tr−êng l·i
suÊt, hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý tû gi¸ biÕn
®éng lÊy cung cÇu thÞ tr−êng lµm c¬ së, c¶i
tiÕn qu¶n lý kinh doanh dù tr÷ ngo¹i hèi.
3.3. Thóc ®Èy dÇn dÇn tù do hãa tµi
kho¶n vèn, t¨ng c−êng qu¶n lÝ l−u
®éng vèn quèc tÕ

HiÖn nay trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn,
thÞ tr−êng tiÒn tÖ Trung Quèc dÔ bÞ hçn
lo¹n do chÞu ¶nh h−ëng cña l−u ®éng vèn
ng¾n h¹n. Ch¼ng h¹n nh−, tµi kho¶n göi
cña d©n c− vµ c¸c doanh nghiÖp phi c«ng
h÷u t¨ng lªn, dù tr÷ nµy chñ yÕu ch¶y vµo
hÖ thèng ng©n hµng. Khi x¶y ra l¹m ph¸t
cao, tiÕt kiÖm ng©n hµng nhËn ®−îc sù b¶o
hé cña Nhµ n−íc, tiÕt kiÖm cña nh©n d©n
sÏ dùa vµo møc t¨ng cña vËt gi¸ ®Ó bï lç,
tõ ®ã b¶o vÖ ®−îc gi¸ trÞ cña tiÒn göi. Do
vËy, thÆng d− tiÒn tÖ trong d©n lu«n t¨ng
lªn, tõ 1978-2005, tiÕt kiÖm cña nh©n
d©n/GDP t¨ng tõ 6% ®Õn 77%(15). Sù t¨ng
tr−ëng cña 2 tû lÖ nµy cho thÊy vèn tiÒn tÖ
cña Trung Quèc ®· cã thÓ dïng ®Ó ®Çu t−.
Song, do c¬ chÕ tiÒn tÖ vÉn lÊy ng©n hµng
lµm chñ ®¹o nªn viÖc tù do hãa tµi kho¶n
vèn bÞ h¹n chÕ, thÞ tr−êng vèn trë nªn kÐm
ph¸t triÓn.
ThÞ tr−êng vèn chØ ra lùa chän thø 2
ngoµi vèn ng©n hµng, còng cã t¸c dông
trong ph¸t triÓn ®a d¹ng hãa dÞch vô tiÒn
tÖ, më réng tµi kho¶n vèn tiÒn tÖ. C¸c
doanh nghiÖp cã thÓ th«ng qua thÞ tr−êng
cæ phiÕu thu tËp vèn vµ tiÕn hµnh l−u
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th«ng tiÒn ®Ó ®Çu t−…V× vËy, Trung Quèc
chñ tr−¬ng t¨ng c−êng vµ c¶i thiÖn hÖ
thèng qu¶n lý l−u ®éng vèn ng¾n h¹n,
thóc ®Èy æn ®Þnh më cöa tµi kho¶n vèn,
phßng ngõa hiÖu qu¶ nh÷ng ¶nh h−ëng tõ
vèn quèc tÕ ®Õn thÞ tr−êng tiÒn tÖ trong
n−íc ®Ò phßng dßng vèn nãng ®æ vµo, duy
tr× tÝnh æn ®Þnh cña tiÒn tÖ. Trong ®ã, môc
®Ých cña viÖc tù do hãa c¸c tµi kho¶n vèn
cßn lµ ®Ó thóc ®Èy viÖc dïng NDT nh− mét
®ång tiÒn quèc tÕ.
3.4. Tõng b−íc thóc ®Èy tiÕn tr×nh
quèc tÕ hãa ®ång NDT vµ gia t¨ng tÝch
tr÷ vµng
BiÓu hiÖn næi bËt nhÊt trong toµn cÇu
hãa tiÒn tÖ cña Trung Quèc lµ phi ®èi
xøng(16). §ã chÝnh lµ trong hÖ thèng ®ång
tiÒn quèc tÕ, c¸c ®ång tiÒn gi÷ vai trß chñ
®¹o nh− ®ång b¶ng Anh, ®ång USD, ®ång
Euro lµ cña c¸c n−íc ph¸t triÓn, cßn ®ång
NDT gÇn nh− ®øng ë vÞ trÝ kh¸ xa trong
hÖ thèng nµy. §iÒu nµy ®· h¹n chÕ ¶nh
h−ëng cña Trung Quèc tíi quyÒn ®Þnh gi¸
c¸c lo¹i s¶n phÈm quèc tÕ. Tõ rÊt sím,
Trung Quèc ®· ý thøc ®−îc r»ng chØ khi
®ång NDT trë thµnh mét thµnh viªn cña
®ång tiÒn quèc tÕ, trë thµnh mét phÇn dù
tr÷ ngo¹i tÖ cña c¸c n−íc kh¸c th× míi cã
®−îc quyÒn chñ ®éng trong thÞ tr−êng s¶n
phÈm vµ thÞ tr−êng vèn quèc tÕ. Mét ®ång
tiÒn ®−îc quèc tÕ hãa – tøc ®ång tiÒn ®ã sÏ
®−îc giao dÞch víi c¸c ®ång tiÒn kh¸c mµ
kh«ng bÞ kiÓm so¸t. Do vËy, quèc tÕ hãa
®ång NDT ®· trë thµnh môc tiªu trong
chiÕn l−îc ph¸t triÓn dµi h¹n cña Trung
Quèc.
Theo c¸c chuyªn gia kinh tÕ, nh÷ng
biÓu hiÖn ®Çu tiªn mµ Trung Quèc thùc
hiÖn quèc tÕ hãa NDT ®· ®−îc triÓn khai
tõ ngay sau §¹i héi XIV §¶ng Céng s¶n
Trung Quèc n¨m 1992 khi Trung Quèc x¸c
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®Þnh x©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng.
Lóc ®Çu nã ®−îc sö dông ®Ó kÕt to¸n
th−¬ng m¹i t¹i biªn giíi gi÷a Trung Quèc
víi mét sè n−íc l¸ng giÒng. N¨m 1994, l−u
th«ng trong th−¬ng m¹i biªn giíi lµ 0,37 tû
NDT. Tõ ®ã viÖc kÕt to¸n b»ng NDT ®−îc
t¨ng dÇn lªn vµ ®Æc biÖt ®−îc ®Èy m¹nh
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Nh−ng chÝnh
cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh kinh tÕ toµn
cÇu n¨m 2008, míi lµ c¬ héi vµng ®Ó Trung
Quèc ®Èy nhanh tèc ®é thùc hiÖn chiÕn
l−îc quèc tÕ hãa ®ång NDT. Bëi lÏ, d−íi t¸c
®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn
cÇu ®· tiÒm Èn nguy c¬ tiÕp tôc mÊt gi¸
cña c¸c ®ång tiÒn m¹nh nh− ®ång USD,
®ång Euro bëi t×nh tr¹ng bong bãng gi¸ tµi
s¶n trªn b×nh diÖn quèc tÕ, còng nh− nguy
c¬ mÊt gi¸ tiÒn tÖ do l¹m ph¸t. Trong bèi
c¶nh mµ c¸c nÒn kinh tÕ lín nh− Mü, NhËt
B¶n, EU ®ang tËp trung gi¶i quyÕt c¸c vÊn
®Ò kinh tÕ cña m×nh, ChÝnh phñ Trung
Quèc ®· chíp lÊy thêi c¬, khuyÕn khÝch sö
dông NDT trong c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i
vµ ®Çu t− nh− mét phÇn trong kÕ ho¹ch
dµi h¹n ®Ó ®−a ®ång tiÒn nµy thµnh ®ång
tiÒn dù tr÷, gi¶m sù phô thuéc cña Trung
Quèc vµo nh÷ng ®ång tiÒn m¹nh.
Trung Quèc ®−a ra chiÕn l−îc “3 b−íc”
gåm l¸ng giÒng hãa, khu vùc hãa vµ quèc
tÕ hãa, nh»m môc tiªu ®−a NDT trë thµnh
tiÒn tÖ thanh to¸n, råi tiÒn tÖ ®Çu t− vµ
cuèi cïng lµ trë thµnh tiÒn tÖ dù tr÷ víi lé
tr×nh thùc hiÖn trong vßng 30 n¨m(17).
Trong ®ã, 10 n¨m ®Çu (2009-2019) kÓ tõ
th¸ng 6/2009 khi Trung Quèc cho phÐp thÝ
®iÓm t¹i 4 thµnh phè cña Th−îng H¶i vµ
tØnh Qu¶ng §«ng thùc hiÖn kÕt to¸n
th−¬ng m¹i b»ng ®ång NDT, Trung Quèc
sÏ ®−a ®ång NDT thµnh tiÒn tÖ thanh to¸n
th−¬ng m¹i víi c¸c n−íc l¸ng giÒng; 10
n¨m tiÕp theo (2019-2029) lµ tiÒn tÖ ®Çu t−
mang tÝnh khu vùc vµ 10 n¨m cuèi (2029-

18

2039) sÏ trë thµnh tiÒn tÖ dù tr÷ quèc tÕ.
Trong n¨m 2011, ®ång NDT ®· ®−îc sö
dông ®Ó gi¶i quyÕt gÇn 10% th−¬ng m¹i
quèc tÕ cña Trung Quèc. Trung Quèc còng
®· thÝ ®iÓm thùc hiÖn viÖc hoµn thuÕ vµ
thanh to¸n giao dÞch th−¬ng m¹i víi c¸c
n−íc l¸ng giÒng b»ng ®ång NDT. Tõ th¸ng
7-2009 ®Õn hÕt 2010, thanh to¸n th−¬ng
m¹i quèc tÕ b»ng NDT ®· t¨ng gÊp 4 lÇn,
®¹t 18.4 tû vµ ®Õn gi÷a n¨m 2010, con sè
nµy ®· t¨ng 14 lÇn, trªn 50 tû NDT. HiÖn
nay, Trung Quèc ®ang tËp trung x©y dùng
Th−îng H¶i, Hång C«ng thµnh nh÷ng
trung t©m tµi chÝnh, th−¬ng m¹i tÇm cì
quèc tÕ s¸nh ngang víi Lu©n §«n, New
York vµo n¨m 2020. Ngµy 30/01/2012,
Trung Quèc tuyªn bè sÏ ®−a Th−îng H¶i
trë thµnh trung t©m giao dÞch ®ång Nh©n
d©n tÖ toµn cÇu vµo n¨m 2015 vµ sÏ ®−a
khèi l−îng giao dÞch b»ng ®ång NDT cña
Trung Quèc lªn gÊp ®«i, ®¹t 1000 ngh×n tû
vµo n¨m 2015(18).
Víi chiÕn l−îc trªn, nhiÒu nhµ ph©n
tÝch dù b¸o trong trung h¹n, NDT sÏ ®−îc
chÊp nhËn trªn thÞ tr−êng tµi chÝnh thÕ
giíi vµ vÒ l©u dµi, ®ång tiÒn nµy cã thÓ sÏ
gi÷ vÞ trÝ chñ chèt trªn thÕ giíi vµ cã ¶nh
h−ëng ngµy cµng lín t¹i ch©u ¸, ®Æc biÖt
lµ ë khu vùc ASEAN.
§Ó ®Èy m¹nh tiÕn ®é quèc tÕ hãa ®ång
NDT vµ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho nÒn kinh
tÕ, Trung Quèc cßn chñ tr−¬ng xem xÐt l¹i
chiÕn l−îc vÒ dù tr÷ ngo¹i hèi cña m×nh.
Bëi v×, khi mµ ®ång USD ®ang dÇn mÊt ®i
®Þa vÞ ®éc t«n, trong ba n¨m qua Trung
Quèc ®· h−íng sù chó ý sang ®ång Euro mét trô cét kh¸c cña hÖ thèng tiÒn tÖ quèc
tÕ, nh−ng ®ång Euro ®ang chao ®¶o. §Çu
t− vµo tr¸i phiÕu cña ChÝnh phñ Mü vµ
ch©u ¢u còng lµ hµnh ®éng ®Çy m¹o hiÓm.
Trung Quèc ®ang n¾m gi÷ kho¶ng 1,2
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ngh×n tû USD tr¸i phiÕu Mü(19) vµ 700 tû
c«ng tr¸i b»ng Euro(20). Song, Trung Quèc
lu«n lo ng¹i vÒ sù thay ®æi chÝnh s¸ch tµi
chÝnh cña c¸c n−íc nµy trong thêi gian tíi.
Tr−íc t×nh h×nh nµy, nhu cÇu ph¶i ®a
d¹ng hãa l−îng dù tr÷ ngo¹i hèi trë nªn
cÊp thiÕt. ¤ng H¹ T©n, cè vÊn cao cÊp cña
Ng©n hµng Trung −¬ng Trung Quèc cho
r»ng: “ChiÕn l−îc dù tr÷ cña Trung Quèc
cÇn ®−îc xem xÐt l¹i mét c¸ch khÈn cÊp.
Thay v× mua c¸c kho¶n nî chÝnh phñ cña
c¸c n−íc ph−¬ng T©y, Trung Quèc nªn ®Çu
t− vµo c¸c tµi s¶n chiÕn l−îc vµ tÝch lòy
nh− vµng”(21).
Cho tíi nay, l−îng dù tr÷ vµng cña
Trung Quèc lµ 1.054 tÊn vµ chiÕm thø 5
thÕ giíi sau Mü, §øc, ý vµ Ph¸p. L−îng dù
tr÷ nµy chiÕm gÇn 1,6% trong sè 3,3 ngh×n
tû USD tæng dù tr÷ ngo¹i hèi(22). Theo kinh
nghiÖm quèc tÕ, ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho
nÒn kinh tÕ, sè vµng dù tr÷ cÇn chiÕm tõ
7- 10% trong tæng ngo¹i tÖ tÝch lòy cña
mét n−íc. Do vËy, trong thêi gian tíi
Trung Quèc chñ tr−¬ng t¨ng møc dù tr÷
vµng lªn tíi 8000 tÊn(23). Cã chuyªn gia
tÝnh to¸n r»ng nÕu Trung Quèc cã b−íc ®i
thËn träng vµ kh«ng lµm thi tr−êng bÞ sèc
th× viÖc thùc hiÖn chñ tr−¬ng nµy cã thÓ
mÊt kho¶ng thêi gian tõ 10-15 n¨m.

III. T¸C §éNG CñA §IÒU CHØNH
CHIÕN L¦îC §IÒU TIÕT VÜ M¤ TíI
VIÖT NAM

1. C«ng t¸c qu¶n lý vÜ m« thËn träng
cña Trung Quèc t¸c ®éng tíi viÖc æn
®Þnh mÆt b»ng gi¸ c¶ cña ViÖt Nam trªn
diÖn réng
HiÖn nay, Trung Quèc thùc hiÖn m«
h×nh ®iÒu tiÕt vÜ m« tµi chÝnh kÕt hîp ®iÒu
tiÕt lo¹i h×nh sè l−îng vµ lo¹i h×nh gi¸ c¶.
Ng©n hµng Trung −¬ng Trung Quèc võa coi
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träng t×nh h×nh t¨ng tr−ëng tÝn dông tiÒn tÖ
võa coi träng sù thay ®æi cña c¸c lo¹i gi¸ c¶.
§iÒu nµy g¾n bã mËt thiÕt víi quyÒn ®Þnh
gi¸ cña Trung Quèc trªn th trªng giao hµng
th«ng qua c¸c hîp ®ång kú h¹n giao hµng vµ
th«ng qua giao dÞch chñ yÕu qua ®µm ph¸n
cña bªn mua do thÞ tr−êng t¹o nªn.

Việt Nam là nước nhập khẩu rất nhiều loại
hàng hóa từ Trung Quốc, do vậy phụ thuộc
nhiều vào quyền định giá từ nước này. Trong
bối cảnh hiện nay, nhiều dự báo cho rằng đồng
NDT sẽ tăng giá, điều này liên quan đến nhiều
hoạt động kinh tế và tác động tới sự ổn định x·
héi. Do vậy, Việt Nam phải coi việc ổn định
mặt bằng giá chung là nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu trong điều hành vĩ mô, kiềm chế đà
tăng giá.
Một là, quản lý hữu hiệu tính thanh khoản
trên thị trường, kiểm soát các nhân tố ảnh
hưởng đến tỷ giá của đồng Việt Nam với đồng
NDT dẫn đến vật giá tăng quá nhanh. Chẳng
hạn như: qu¶n lý hạng mục vốn, kết cấu và
cách thức nhập siêu, mức lãi suất, tỷ giá hối
đoái, tăng cường điều chỉnh giá sản phẩm và
dịch vụ ….
Hai là, ra sức phát triển sản xuất, bảo đảm
việc sản xuất và cung ứng các mặt hàng thiết
yếu, các tư liệu sản xuất quan trọng.
Ba là, tăng cường xây dựng hệ thống lưu
thông phân phối nông sản phẩm, tăng cường
năng lực điều tiết của thị trường, điều tiết bán
ra và mua vào các mặt hàng dự trữ quốc gia,
điều tiết các mặt hàng xuất nhập khẩu…
Bốn là, tăng cường giám sát và quản lý vật
giá, giữ gìn trật tự thị trường. Đặc biệt là phải
tăng cường điều tra xử lý nghiêm khắc những
hành vi phạm pháp như cố ý đẩy giá lên, câu kết
để tăng giá, vào hùa để tăng giá...
Năm là, xây dựng chế độ trợ cấp x· héi,
không để vật giá gia tăng ảnh hưởng đến đời
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sống bình thường của nhóm người có thu nhập
thấp…

2. VÊn ®Ò quèc tÕ hãa ®ång NDT t¸c
®éng tíi ViÖt Nam trong c¸c giao dÞch
th−¬ng m¹i
Lµ n−íc l¸ng giÒng, l¹i n»m trong khu
vùc ASEAN, ViÖt Nam ®· kh«ng thÓ ®øng
ngoµi, mµ cßn chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña
chiÕn l−îc quèc tÕ hãa NDT cña Trung
Quèc. Theo thèng kª, th−¬ng m¹i biªn giíi
Trung – ViÖt hiÖn nay cã tíi 90% lµ thanh
to¸n b»ng NDT(24). Bªn c¹nh ®ã, sù ho¸n
®æi ®ång NDT còng ®−îc tiÕn hµnh, song
nã chñ yÕu ®−îc tiÕn hµnh ë c¸c cöa hµng
kinh doanh ngo¹i tÖ vµ t¹i biªn giíi ViÖt –
Trung. Cã kho¶ng h¬n 600 cöa hµng kinh
doanh, mçi n¨m chu chuyÓn kho¶ng h¬n 1
triÖu NDT.
Tõ n¨m 2010, Trung Quèc ®· cã nhiÒu
b−íc ®i m¹nh mÏ ®Ó thóc ®Èy quèc tÕ ho¸
®ång NDT nh− khuyÕn khÝch vµ cho phÐp
20 tØnh, thµnh phè thùc hiÖn c¸c giao dÞch
th−¬ng m¹i, ®Çu t− quèc tÕ b»ng ®ång
NDT. ChØ trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2010, cã
®Õn 67.000 c«ng ty xuÊt khÈu cña Trung
Quèc ®−îc cÊp phÐp, trong khi s¸u th¸ng
®Çu n¨m 2010, con sè nµy chØ lµ 365. GÇn
7% giao dÞch cña Trung Quèc víi c¸c n−íc
trong 3 th¸ng ®Çu n¨m 2010 ®−îc thùc
hiÖn b»ng ®ång NDT(25). §©y lµ c¬ héi tèt
cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. C¸c
doanh nghip ViÖt Nam sÏ sö dông ®ång
NDT thay thÕ ®ång USD trong c«ng viÖc
lµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c Trung Quèc, nh»m
t¨ng c−êng ho¹t ®éng th−¬ng m¹i song
ph−¬ng. §©y còng lµ ®iÒu thuËn tiÖn nhÊt
cho doanh nghiÖp khi c¶ hai bªn sö dông
chung mét ®ång tiÒn. §iÒu nµy gióp doanh
nghiÖp gi¶m chi phÝ trong giao dÞch, h¹
®−îc gi¸ thµnh s¶n phÈm; gi¶m ®−îc nguy
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hiÓm trong biÕn ®éng tû gi¸ ngo¹i tÖ v×
®ång USD t¨ng gi¶m ®ét ngét trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y; gi¶m ®−îc nhu cÇu ®èi víi
®ång USD, t¨ng c−êng kh¶ n¨ng dung hîp
vµ l−u th«ng vèn, gi¶m th©m hôt trong
thu chi quèc tÕ víi Trung Quèc. MÆt kh¸c,
do phÝa Trung Quèc quy ®Þnh ng−êi n−íc
ngoµi ph¶i b¸n hµng cho Trung Quèc míi
®−îc nhËn tiÒn NDT. §©y cßn lµ c¬ héi tèt
n÷a ®Ó c¸c doanh nghip ViÖt Nam ®Èy
m¹nh hµng xuÊt khÈu, më réng quy m« thÞ
tr−êng sang Trung Quèc.
Trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi cßn tiÒm
Èn nhiÒu rñi ro, ngµy cµng cã nhiÒu n−íc
chän NDT lµm ®ång tiÒn thanh to¸n vµ dù
tr÷. Song, viÖc quèc tÕ hãa ®ång NDT hiÖn
nay vÉn cßn mét sè rµo c¶n nh− thÞ tr−êng
tr¸i phiÕu b»ng ®ång NDT vÉn cßn nhá vµ
thÞ tr−êng vèn cña Trung Quèc cã nhiÒu
kh¶ n¨ng sÏ vÉn khÐp kÝn trong mét thêi
gian cßn dµi, nªn ®ång NDT ë n−íc ngoµi
ch−a thÓ quay vßng mét c¸ch hiÖu qu¶ vµo
Trung Quèc. HiÖn thêi, ®ång NDT l¹i
kh«ng thÓ tù do chuyÓn ®æi víi c¸c ®ång
tiÒn kh¸c trªn thÕ giíi bëi hÖ thèng tµi
chÝnh Trung Quèc vÉn ch−a v÷ng m¹nh.
Nã ch−a ph¸t triÓn ®ñ ®Ó chÞu ®ùng ®−îc
c¸c luång vèn lín. Do vËy, c¸c nguån vèn
tù do ®æ vµo Trung Quèc ®Ó ®Çu t− vµo bÊt
®éng s¶n, chøng kho¸n ch−a cã thÓ rót ra
khi nhµ ®Çu t− cÇn. Thªm vµo ®ã, Trung
Quèc ®ang sö dông mét hÖ thèng kiÓm
so¸t ngo¹i tÖ rÊt phøc t¹p nh»m b¶o vÖ
®ång NDT tr−íc c¸c luång vèn toµn
cÇu. §Ó ®−îc quèc tÕ hãa, ®ång NDT cÇn
15 n¨m n÷a míi cã thÓ biÕn thµnh mét
®ång tiÒn chuyÓn ®æi tù do. V× thÕ, ViÖt
Nam nªn thËn träng trong viÖc ho¸n ®æi
tiÒn tÖ víi Trung Quèc, ®Çu t− vµo tr¸i
phiÕu huy ®éng vèn b»ng NDT, hoÆc ®Çu
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t− vµo tµi s¶n t¹i Trung Quèc ®Ó nÒn kinh
tÕ Ýt bÞ chao ®¶o. Tr−íc m¾t, chóng ta chØ
nªn sö dông ®ång Nh©n d©n tÖ cho môc ®Ých
th−¬ng m¹i vµ ë khu vùc biªn giíi. NÕu cÇn
ho¸n ®æi tiÒn tÖ víi Trung Quèc, chóng ta
chØ nªn lµm thö nghiÖm víi khu vùc biªn
giíi mµ th«i.
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