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Tác động của sau cuộc xung đột quân sự 
Nga - Ukraine tới tương lai của trật tự                       
kinh tế thế giới  

 
BÙI NGỌC SƠN* 

 
Tóm tắt: Trật tự kinh tế thế giới (TTKTTG) hiện hành được hình thành từ sau Chiến 

tranh Thế giới thứ hai đang có nhiều thay đổi giữa trước và sau cuộc chiến Nga - 

Ukraine. Bằng việc xem xét những thay đổi trong quyền lãnh đạo, hệ thống các định chế 

của TTKTTG có thể xảy ra kể từ khi xảy ra xung đột quân sự Nga - Ukraine, bài viết 

này đi đến một số điểm kết luận rằng: i) TTKTTG này bị thách thức do sự trỗi dậy của 

Trung Quốc kể từ cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu năm 2008; ii) Xung đột quân 

sự Nga - Ukraine là yếu tố quan trọng thúc đẩy nỗ lực của Mỹ và phương Tây chống lại 

nỗ lực và thách thức từ Trung Quốc nhằm làm thay đổi TTKTTG. Trong quá trình này 

quyền lãnh đạo của Mỹ và phương Tây sẽ mạnh mẽ trở lại trong khi Trung Quốc (và 

Nga với tư cách cùng phe) có khuynh hướng suy giảm. 

Từ khóa: Trật tự kinh tế thế giới, phân rã, cuộc chiến Nga - Ukraine. 

 

rật tự kinh tế thế giới (TTKTTG) hiện 

nay được hình thành từ sau Chiến 

tranh Thế giới thứ hai, đang có nhiều 

thay đổi và gặp nhiều thách thức giữa trước, và 

sau xung đột Nga - Ukraine mà Nga gọi là 

Chiến dịch quân sự đặc biệt. Yếu tố gây ra 

những thay đổi lớn đối với TTKTTG được cho 

là đến từ sự trỗi dậy của Trung Quốc trong vài 

thập kỷ qua. Kể từ sau cuộc Khủng hoảng tài 

chính toàn cầu năm 2008 quốc gia này lớn 

mạnh và có nhiều nỗ lực tranh giành quyền lực 

trong trật tự kinh tế thế giới. Đại dịch Covid-19 

và cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine từ ngày 

24/2/2022 được cho là đang tạo ra nhiều yếu tố 

mới có thể làm thay đổi trật tự này thêm nữa.. 

Bài viết này nhằm trả lời những câu hỏi như: 

Trật tự kinh tế thế giới là gì? Hiện nó đang ở 

đâu? Cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine có 

làm nó thay đổi không và có thể thay đổi theo 

 
* Chuyên gia kinh tế độc lập 

hướng nào?  Bằng việc nhìn lại những thay đổi 

trong quyền lãnh đạo của TTKTTG qua các giai 

đoạn lịch sử của nó, bài viết này đi đến một số 

điểm kết luận rằng: i) Dù có nhiều thay đổi 

quyền lãnh đạo của TTKTTG từ sau Chiến 

tranh Thế giới thứ Hai về cơ bản vẫn thuộc về 

Mỹ và đồng minh của Mỹ; ii) TTKTTG này bị 

thách thức do sự trỗi dậy của Trung Quốc kể từ 

cuộc Khủng hoảng Tài chính toàn cầu năm 2008; 

iii) Trumpomics là sự khởi đầu nỗ lực của Mỹ 

và phương Tây nhằm phân rã, cô lập Trung 

Quốc và khôi phục quyền lãnh đạo; iv) Cuộc 

xung đột quân sự Nga - Ukraine là yếu tố thúc 

đầy mạnh thêm quá trình phân rã này theo đó 

Mỹ và phương Tây sẽ nâng cao được vai trò sự 

lãnh đạo trong khi Nga và Trung Quốc có 

khuynh hướng suy giảm. 

1. Trật tự kinh tế thế giới (TTKTTG): 

Khái niệm  

TTKTTG được hiểu là một hệ thống bao 

gồm: Thứ nhất, một bộ những giá trị mà hệ 

T 
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thống muốn xây dựng và theo đuổi; Thứ hai, 

những nguyên tắc mang tính chi phối các hoạt 

động kinh tế và quan hệ kinh tế quốc tế hay 

còn gọi là luật chơi; Thứ ba, một hệ thống các 

định chế để thực thi các quy tắc và giá trị của 

nó; Thứ tư, quyền lực hay quyền lãnh đạo hệ 

thống, thường thuộc về một hay một vài quốc 

gia có quyền chi phối nhiều hơn so với những 

nước khác. 

Cho đến thời điểm hiện tại, TTKTTG vẫn 

được xem là một trật tự hay hệ thống do Mỹ và 

phương Tây thiết lập kể từ sau Chiến tranh Thế 

giới thứ Hai, và về cơ bản Mỹ và phương Tây 

có nhiều quyền lực chi phối hơn so với phần 

còn lại của thế giới. Trật tự này được thiết lập 

theo Hiệp ước Bretton Woods (BW) năm 1944. 

Thứ nhất, những giá trị mà trật tự này theo 

đuổi bao gồm tự do thương mại, mở cửa để 

thay đổi, môi trường và nhân quyền. Những 

giá trị này do Mỹ đề ra nên hệ thống này còn 

được xem là hệ thống “được chế tạo tại Mỹ” 

(Made in America). Theo đó, Ngân hàng Thế 

giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) được 

lập ra theo Hiệp ước Bretton Woods và có vai 

trò rất quan trọng quyết định nước nào được 

tham gia vào hệ thống (xem thêm ở dưới), nên 

hệ thống này còn được gọi là trật tự, hay thể 

chế IMF. 

Thứ hai, hệ thống này đặt ra các quy tắc và 

luật chơi nhằm cạnh tranh công bằng. Quan 

trọng nhất phải kể đến việc cấm sử dụng chính 

sách “phản khách vi chủ” (beggar-thy-

neigberhood) trong thương mại, tức là không 

được dùng chính sách tỷ giá thấp để có lợi thế 

cạnh tranh; Cấm ăn cắp bản quyền trí tuệ, cấm 

trợ cấp doanh nghiệp…  

Thứ ba, trật tự này bao gồm các định chế cơ 

bản như: i) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) với chức 

năng tạo ổn định tỷ giá và tiền tệ toàn cầu, cung 

cấp các khoản cho vay đối với những quốc gia 

nào bị mất cân bằng vĩ mô nhằm thiết lập lại 

cân bằng; ii) Ngân hàng Thế giới (WB) có chức 

năng cung cấp các khoản cho vay dài hạn đối 

với các quốc gia nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, 

giáo dục, và tái cấu trúc nền kinh tế; iii) Hiệp 

định Quan thuế chung và Thương mại (GATT) 

thành lập năm 1947 sau đổi thành Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO) năm 1994 nhằm 

quản trị thương mại và đầu tư trên toàn cầu. 

Ngoài ra, cũng có thể kể đến vai trò của 

Ngân hàng Ổn định Quốc tế (Bank for 

International Settlements - BIS) được thành lập 

1930 có chức năng như ngân hàng trung ương 

của các ngân hàng trung ương1. Cuối cùng, 

nhưng hết sức quan trọng đó là Hiệp hội Viễn 

thông Tài chính Liên Ngân hàng Toàn cầu 

(Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication - SWIFT). Nó được thành 

lập từ năm 1973 có chức năng cung cấp dịch vụ 

viễn thông an toàn, chi phí thấp, cho tất cả các 

các giao dịch thanh toán trên toàn cầu giúp nó 

vận hành trơn tru.  

Thứ tư, quyền lực và quyền lãnh đạo thuộc 

về một hay vài quốc gia có quy mô nền kinh tế, 

thương mại, tài chính và đầu tư quốc tế rộng lớn 

có khả năng chi phối các hoạt động của kinh tế 

toàn cầu. Ngoài sức mạnh về kinh tế, các quốc 

gia nắm quyền lãnh đạo hệ thống còn phải có 

nền thể chế dân chủ thực sự, việc ra chính sách 

phải minh bạch và dễ đoán định, và phải mang 

tính phục vụ thị trường.  

Người ta cho rằng hệ thống này có công lớn 

trong việc đem lại sự thịnh vượng cho nhân 

loại. Khởi đầu phải kể đến Kế hoạch Marshall 

năm 1948 đã tái thiết châu Âu và Nhật Bản bị 

tàn phá sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai với 

khoản viện trợ kinh tế 15 tỷ USD (tương đương 

khoảng 130 tỷ USD năm 2020)2, tiếp đến là sự 

vươn lên của Hàn Quốc, Đài Loan (Trung 

Quốc), Singapore và nhiều nền kinh tế khác. 

 
1 Xem https://www.bis.org/about/index.htm?m=1001,  

https://www.investopedia.com/terms/b/bis.asp  
2 Xem thêm tại https://www.history.com/topics/world-

war-ii/marshall-plan-1  

https://www.bis.org/about/index.htm?m=1001
https://www.investopedia.com/terms/b/bis.asp
https://www.history.com/topics/world-war-ii/marshall-plan-1
https://www.history.com/topics/world-war-ii/marshall-plan-1
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Ngay cả Nga, các đồng minh thời Liên Xô cũ ở 

Đông Âu, Trung Quốc và Việt Nam có được sự 

thành công như ngày nay cũng là nhờ được sự 

hỗ trợ và được tham gia sâu vào trật tự này.  

2. Các giai đoạn phát triển của trật ựu 

kinh tế thế giới trước cuộc xung đột quân sự 

Nga - Ukraine 

Trong các khía cạnh của TTKTTG thì quyền 

lực hay quyền lãnh đạo là quan trong trọng 

nhất, nó có vai trò quyết định và/hay ảnh hưởng 

lớn đến các yếu tố còn lại như những giá trị, qui 

tắc hay luật chơi, hay hoạt động của các định 

chế. Do đó, tác giả tạm phân chia các giai đoạn 

phát triển của hệ thống BW dựa vào những thay 

đổi trong quyền lực và/hay quyền lãnh đạo của 

hệ thống3.  

2.1. Giai đoạn 1944 - 1973 với Mỹ thống trị 

tuyệt đối  

Giai đoạn này Mỹ được xem là có vai trò 

lãnh đạo gần như tuyệt đối, có thể ví như “ông 

chủ” tuyệt đối, vì những đóng góp lớn trong 

việc góp vốn và công sức thành lập hệ thống và 

quyền ra quyết định, bao gồm: i) Quỹ Tiền tệ 

quốc tế (IMF) có chức năng giúp các nước 

thành viên cân bằng bảng thanh toán và các 

cân đối vĩ mô và ổn định tiền tệ quốc tế4; ii) 

Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện chức năng 

quản trị các dự án tái thiết lại châu Âu, sau này 

mở rộng thành tổ chức tài chính viện trợ phát 

triển chính thức cho các quốc gia thực hiện tái 

cơ cấu nền kinh tế theo hướng thị trường5; iii) 

Thực thi bản vị đồng USD và tỷ giá cố định, 

nghĩa là đồng đô la của Mỹ thống trị các giao 

dịch thương mại, đầu tư thế giới và là đồng 

tiền dự trữ quốc gia; iv) Kế hoạch Marshall 

 
3 Xem thêm tại https://www.csis.org/world-economic-

order-present-and-future  
4 Xem thêm tại https://www.imf.org/en/About  
5 Xem thêm tại https://www.investopedia.com/articles/ 

world-bank-definition/ 

năm 1948 tái thiết nền kinh tế của  các quốc 

gia đồng minh.   

Ngoài ra phải kể đến một quy tắc bất thành 

văn được xem là góp phần trao cho Mỹ quyền 

lãnh đạo lớn của hệ thống và nó vẫn tồn tại cho 

đến rất gần đây. Đó là sự phân chia quyền lực 

giữa IMF và WB. Người đứng đầu IMF là 

người Mỹ còn người đứng đầu WB là người 

châu Âu và IMF có quyền “thẩm định” hay 

“phê duyệt” mới được tham gia, nhận tài trợ từ 

hệ thống.   

Giai đoạn này được coi là kết thúc khi 

chính phủ Mỹ tuyên bố từ bỏ chế độ bản vị 

vàng của đồng USD.  

2.2. Giai đoạn 1973 - 1997: Vai trò của 

Mỹ suy giảm cùng sự xuất hiện những định 

chế mới 

Năm 1973 đánh dấu một bước ngoặt là Mỹ 

phải tuyên bố bãi bỏ chế độ bản vị bằng đồng 

USD và chế độ tỷ giá cố định và chuyển sang 

chế độ tỷ giá thả nổi. Kể từ đó, TTKTTG có 

những thay đổi quan trọng như sau: 

• Quyền lãnh đạo của Mỹ giảm dần và 

tiến tới phải phối hợp chính sách vĩ mô với các 

nền kinh tế phát triển khác với sự xuất hiện G7 

năm 1976.   

• Đồng thời, thế lực của châu Âu trỗi 

dậy với sự hình thành Liên minh châu Âu 

(EU) năm 1993. 

• Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu lửa 

(OPEC) được thành lập từ 1960 có vai trò quyết 

định giá dầu6. 

• Noi gương OPEC, từ năm 1970 các nền 

kinh tế đang phát triển lấy Liên hợp quốc (UN) 

làm diễn đàn, đưa ra khẩu hiệu đòi thiết lập trật 

tự kinh tế thế giới mới. 

• Đáng lưu ý, về quy tắc và luật lệ, có sự 

xuất hiện của “Đồng thuận Washington”, thuật 

 
6 Xem thêm 

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm  

https://www.csis.org/world-economic-order-present-and-future
https://www.csis.org/world-economic-order-present-and-future
https://www.imf.org/en/About
https://www.investopedia.com/articles/
https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm
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ngữ lần đầu tiên được dùng bởi John 

Williamson năm 1987 (John Williamson, 2004). 

Nó được coi là tiêu chuẩn để IMF quyết định 

cho quốc gia nào vay hay không. “Đơn thuốc” 

này từ đó được áp dụng chung trên toàn cầu. 

2.3. Giai đoạn 1997 - 2008: Toàn cầu hóa 

3.0 cùng sự nổi lên của G20 

Khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 

làm suy yếu Hệ thống IMF khi bản Đồng thuận 

Washington bị phê phán gay gắt là cứng nhắc, 

do đó chậm chạp trong việc hỗ trợ chống khủng 

hoảng, thậm chí còn bị cho là mang tính can 

thiệp làm mất chủ quyền của các nước nhận hỗ 

trợ. Vì những lý do này Đồng thuận 

Washington dần bị loại bỏ.   

Thay vào đó là “Sáng kiến Chiang Mai” 

(CMI) do Nhật Bản đề xướng năm 2000. Theo 

CMI thì khi một quốc gia lâm vào tình trạng 

khan hiếm ngoại hối thì các quốc gia khác hỗ 

trợ nhằm cân bằng thị trường, tránh gây ra 

khủng hoảng như năm 1997 ở Thái Lan rồi lây 

lan ra nước khác.  

2.4. Giai đoạn 2008 - 2016: Sự trỗi dậy và 

thách thức từ Trung Quốc  

Đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với sự ổn 

định của TTKTTG kể từ khi hình thành sau 

Chiến tranh Thế giới thứ Hai trong đó Mỹ và 

phương Tây suy yếu vì Khủng hoảng Tài chính 

toàn cầu năm 2008 và Khủng hoảng Nợ công 

châu Âu năm 2011. 

Cùng với đó, thế giới chứng kiến sự trỗi 

dậy mạnh mẽ của Trung Quốc nhờ một số yếu 

tố sau: 

1) Gói kích cầu khổng lồ 10% GDP (gần 600 

tỷ USD) khiến Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng 

nhanh, vươn lên để trở thành nền kinh tế thứ hai 

thế giới với quy mô GDP hơn 14 nghìn tỷ USD 

(so với Mỹ 21,4 nghìn tỷ) năm 2019.   

2) Với sự lớn mạnh về kinh tế như vậy, 

Trung Quốc bắt đầu đòi thêm quyền lực ở IMF 

bằng việc thực thi chiến lược quảng bá đồng 

nhân dân tệ (NDT) và mở rộng sử dụng đồng 

tiền này trên thế giới.    

3) Trung Quốc nỗ lực tạo ảnh hưởng cạnh 

tranh với WB bằng việc thành lập Ngân hàng 

Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIID - Asia 

Infrastructure Investment Bank), Ngân hàng 

Phát triển Mới (NDB - New Development 

Bank) với mục đích huy động vốn cho các dự 

án của Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) do 

Trung Quốc đề xướng năm 2013. 

4) BRI được tạo ra là nhằm tạo vùng ảnh 

hưởng trực tiếp của Trung Quốc trên phạm vi 

toàn cầu.   

2.5. Giai đoạn từ năm 2016 đến nay: Xung 

đột và phân rã 

Trumpomics và sự phân rã 

2016 là năm Donald Trump trở thành tổng 

thống Mỹ và đưa ra đường lối thương mại mới 

của Mỹ (Trumpomics). Để ngăn chặn những 

hành vi không công bằng để kiếm lợi của Trung 

Quốc chính quyền Trump đã phát động cuộc 

thương chiến với Trung Quốc. Về thực chất đó 

là khởi đầu của quá trình phân rã và cô lập về 

kinh tế với Trung Quốc. 

Covid-19: Nhân tố thay đổi cuộc chơi 

Trumpomics đề cao lợi ích của Mỹ một cách 

thái quá khiến Mỹ ở vào tình thế xung đột lợi 

ích với chính các đồng minh quan trọng của 

mình. Điều này khiến Mỹ không thể đoàn kết 

thế giới phương tây khi phát động thương chiến 

với Trung Quốc. Tuy nhiên, Covid-19 xuất hiện 

đã làm thay đổi cuộc chơi khi nó dẫn đến sự 

đoàn kết và thống nhất quan điểm đối với Trung 

Quốc giữa Mỹ và các đồng minh phương Tây.  

Bên phía đối diện là Trung Quốc, Đại dịch 

Covid-19 đã khiến sức mạnh của nước nước 

này có khuynh hướng thoái trào, thậm chí, cái 

gọi là “mô hình Trung Quốc” có nguy cơ sụp đổ 

vì nền kinh tế mất động lực tăng trưởng, sự cô 
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lập về kinh tế trên thế giới ngày càng tăng, Sáng 

kiến Vành đai Con đường (BRI) gặp khó khăn 

vì nguồn tài chính cạn kiệt. Thêm vào đó, sự 

bùng phát dịch đầu năm 2022 khiến nền kinh tế 

gần như bị tê liệt, các nhà đầu tư nước ngoài bỏ 

chạy (Nicole Goodkind, 2022).  

Tóm lại, cho tới trước cuộc Khủng hoảng Tài 

chính toàn cầu năm 2008, trật tự kinh tế thế giới 

biến đổi từ quyền lãnh đạo tuyệt đối của Mỹ tới 

sự cạnh tranh và thách thức từ thế lực của các 

nền kinh tế khác. Từ đó đến nay, xuất hiện thêm 

những yếu tố khác làm thay đổi cuộc chơi, 

khiến Mỹ và phương Tây chuyển sang tình thế 

ngăn chặn nguy cơ phân rã trật tự hiện hành 

3. Cuộc chiến Nga - Ukraine và tương lai 

của hệ thống Bretton Woods 

3.1. Xung đột Nga - Ukraine và sự hình 

thành phe 

Xung đột quân sự Nga - Ukraine là một biến 

cố địa chính trị nhưng cũng mang một ý nghĩa 

địa kinh tế vô cùng lớn vì nó liên quan chặt chẽ 

đến Nga, một đối tượng bị cấm vận và cô lập về 

kinh tế và Trung Quốc một đối tượng mà Mỹ và 

phương Tây đang nỗ lực phân rã và cô lập về 

kinh tế.      

Trong thời Chiến tranh Lạnh, sự chia phe 

giữa một bên là Mỹ và phương Tây với một bên 

là Liên Xô cũ và hệ thống cộng sản ở Đông Âu 

là rất rõ ràng. Đó là giữa một bên là hệ thống 

kinh tế thị trường với một bên là hệ thống kinh 

tế kế hoạch mang tính chỉ huy, mệnh lệnh. Còn 

trong hiện tại, cả Trung Quốc và Nga hiện nay 

đã có mối liên hệ khá chặt chẽ với hệ thống 

kinh tế thị trường của Mỹ và phương Tây và về 

cơ bản là đi theo mô hình này dù mức độ không 

đầy đủ kể từ khi hệ thống cộng sản ở Đông Âu 

sụp đổ cuối thập niên 1980. 

Đặc điểm cơ bản của sự phân phe lần này 

nằm ở sự “liên minh” giữa một đối tượng đang 

bị cô lập về kinh tế xuất phát từ cạnh tranh địa 

kinh tế là Trung Quốc và một đối tượng bị cô 

lập xuất phát từ các lệnh cấm vận vì lý do địa 

chính trị là Nga. 

Trở lại quá khứ, vào thời điểm năm 2014 

người ta đã thấy có sự phối hợp nào đó giữa 

Nga và Trung Quốc trong các hành động tranh 

giành ảnh hưởng địa chính trị. Gần như cùng 

thời điểm, Nga sáp nhập Crimea vào tháng 

3/2014 thì Trung Quốc đưa Giàn khoan 981 vào 

biển Đông ngày 01/5/2014. Hai sự kiện trên cho 

thấy dường như có sự phối hợp giữa Nga và 

Trung Quốc nhằm làm phân tán sức mạnh của 

Mỹ và phương Tây để mỗi nước đạt được mục 

đích của mình.   

Hiện tại, Trung Quốc vẫn ngầm ủng hộ và hỗ 

trợ Nga trong cuộc xung đột này. Tất cả cho 

thấy dù không công khai đang có một “liên 

minh” nào đó giữa Nga và Trung Quốc nhằm 

chống lại Mỹ và phương Tây, hay nói cách khác 

là đang có sự chia phe rõ ràng giữa Mỹ và 

phương Tây với một bên là Trung Quốc và Nga. 

Ngoài ra, sự chia phe hiện nay phần nào 

cũng phải kể đến nhóm nước như Syria, 

CHDCND Triều Tiên, Cuba, Iran và Venezuela 

vì nhóm này hiện đang bị cấm vận của Mỹ và 

phương Tây, và họ có sự gắn kết không chỉ về 

chính trị mà cả kinh tế với cả Nga và Trung 

Quốc. Tuy nhiên, quy mô của những nền kinh 

tế này là nhỏ, Cuba có quy mô GDP năm 2021 

khoảng 100 tỷ USD, Iran khoảng 200 tỷ USD7, 

các nước khác có quy mô nhỏ hơn nhiều; Do đó 

không thể có vai trò đáng kể trong nền kinh tế 

thế giới.   

Vì vậy, chỉ còn lại hai nền kinh tế có vai trò 

đáng kể có thể làm thay đổi TTKTTG là Trung 

Quốc và Nga, và vì sự liên minh giữa hai quốc 

gia này.    

Tạm gạt vấn đề địa chính trị sang một bên, 

câu hỏi trong phần nghiên cứu này là xung 

đột quân sự giữa Nga và Ukraine có tác động 

như thế nào đến hệ thống BW? Hay cụ thể 

 
7 Xem thêm tại https://www.tradingeconomics.com  

https://www.tradingeconomics.com/
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hơn, sự “liên minh” Nga - Trung Quốc có thể 

làm thay đổi hệ thống BW như thế nào sau 

cuộc xung đột này? 

3.2. Vấn đề quyền lực và quyền lãnh đạo 

Quyền lực hay quyền lãnh đạo như đề cập ở 

trên tùy thuộc rất lớn vào quy mô của nền kinh 

tế (quy mô GDP) và sự liên kết của nền kinh tế 

với kinh tế toàn cầu thể hiện qua các kênh như 

thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính 

quốc tế và vai trò trong các định chế quốc tế. 

Nga có quy mô GDP năm 2013 trước khi 

sáp nhập Crimea là gần 2.300 tỷ USD. Sự cấm 

vận của Mỹ và phương Tây từ năm 2014 vì sáp 

nhập Crimea khiến GDP sụt giảm xuống mức 

thấp nhất là 1.276 tỷ USD vào năm 2016, sau 

đó phục hồi lên mức gần 1.600 tỷ USD vào 

năm 2021.   

Về phía Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai 

thế giới hiện cũng đang phải đối mặt với những 

khó khăn chưa từng có trong gần bốn thập kỷ. 

Ngay cả trước Đại dịch Covid-19 nền kinh tế 

này đã mất đà tăng trưởng khi các động lực tăng 

trưởng của nền kinh tế mất dần tác dụng, cơ cấu 

kinh tế lạc hậu chậm đổi mới, dân số già đi 

nhanh chóng, năng suất lao động giảm dần.  

Trong khi đó, tất cả những chính sách nhằm 

kiểm soát nhóm công nghệ cao như Alibaba, 

Tencent, Didi, lĩnh vực giáo dục dạy thêm 

online, các chính sách hạn chế ngày càng ngặt 

nghèo hoạt động của các công ty nước ngoài… 

đang làm cho nền kinh tế Trung Quốc mất động 

lực nghiêm trọng.   

Quan trọng hơn là khu vực bất động sản 

chiếm gần 30% GDP đang trong tình trạng vỡ 

nợ hàng loạt (Elliot Smith, 2021), điều này đến 

lượt nó lại đe dọa kéo theo một cuộc khủng 

hoảng tài chính có thể nổ ra bất cứ lúc nào nếu 

không có sự can thiệp của nhà nước. Tương tự 

Nhật Bản sau vụ vỡ bong bóng thị trường bất 

động sản vào năm 1989 - 1990 và việc giải 

quyết không dứt khoát tình trạng vỡ nợ mà nó 

gây ra, nền kinh tế này bước vào “hàng thập kỷ 

mất mát” tính từ năm 1991 đến nay. Trung 

Quốc cũng được dự báo tương tự (Bùi Ngọc 

Sơn, 2022).  

Tồi tệ hơn, chính sách zero-covid cực đoan và 

những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt vì đợt 

bùng phát dịch từ đầu năm 2022 đến nay đang 

làm tê liệt nền kinh tế. Hãng xếp hạng tín dụng 

FitchRatings ngày 03/5/2022 đã cắt giảm dự báo 

tăng trưởng GDP cả năm 2022 của Trung Quốc 

từ 4,8% xuống chỉ còn 4,3% (FitchRatings, 

2022). Mức mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% cho 

năm 2022 mà Chính phủ đặt ra hồi đầu năm do 

đó chắc chắn là một mục tiêu xa vời. 

Một Trung Quốc có triển vọng đầy thách 

thức về kinh tế như vậy sẽ khó khăn trong việc 

duy trì hay phát triển ảnh hưởng quốc tế. Các 

câu hỏi mà Trung Quốc phải đối mặt về mặt 

kinh tế quốc tế kể từ xung đột Nga - Ukraine 

xảy ra sẽ là: i) Với một nền kinh tế Nga suy sụp 

vì bị cấm vận thì sự ủng hộ và/hay “liên minh” 

tiếp theo liệu có phải là thêm gánh nặng? ii) 

Những khó khăn trong nước sẽ tác động như thế 

nào đến đảm bảo những cam kết đối với các dự 

án thuộc BRI nơi mà Trung Quốc thông qua đó 

để xây dựng vùng ảnh hưởng kinh tế của mình 

trên toàn cầu? và iii) Sự phân rã và bị cô lập với 

Mỹ và phương Tây sẽ như thế nào và tác động 

của nó đến đâu kể từ xung đột này trở đi và vai 

trò của nước này trong cuộc chiến? 

Có thể dễ dàng nhận thấy những câu trả lời 

cho những vấn đề nêu trên theo hướng đầy khó 

khăn cho Trung Quốc. 

Đối với câu hỏi thứ nhất, một nước Nga suy 

yếu và bị cô lập ngoài sức tưởng tượng sẽ là 

một gánh nặng theo hai nghĩa: Một là, nếu tiếp 

tục liên minh thì sẽ phải hỗ trợ rất nhiều, nhưng 

từ bỏ thì không dễ vì như vậy sẽ tự hủy hoại 

một đồng minh quan trọng; Hai là, nếu hỗ trợ 

thì nhiều khả năng sẽ gặp rủi ro bị cấm vận thứ 

cấp từ Mỹ và phương Tây, trong khi nền kinh tế 

đang rất khó khăn nếu chịu thêm cấm vận chắn 

chắn sẽ là thảm họa.  
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Đối với câu hỏi thứ hai, Trung Quốc đã cho 

thấy rằng họ khó có đủ tiềm lực tài chính để 

đảm bảo các dự án của BRI. Đại dịch Covid-19 

làm trầm trọng thêm vấn đề này vì các dự án 

quốc tế phải trì hoãn dài, nhiều nước tham gia 

BRI cũng bị suy kiệt và gia tăng đòi hỏi trợ 

giúp từ Bắc Kinh dù biết là gần như không thể 

được thỏa mãn. Diễn biến tại Nga và Ukraine 

lại càng làm cho triển vọng tồi tệ hơn rất nhiều 

khi nó khiến lạm phát lên cao trên toàn cầu vì 

giá nguyên liệu và lương thực khiến nhiều nước 

tham gia BRI rơi vào cảnh khốn cùng. 

Chính cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine 

đang trực tiếp đe dọa BRI trên tuyến kết nối 

Trung Quốc qua Nga, Ukraine, các nước vùng 

trung Á với châu Âu. Ukraine, một nước đông Âu 

là thành viên của BRI, trong khi Trung Quốc lại 

đứng về phía Nga trong cuộc xung đột này. Triển 

vọng của BRI sau cuộc xung đột rõ ràng là không 

thể tốt như trước. Có chuyên gia cho rằng, xét về 

mặt này ông Tập Cận Bình là người thua trong 

cuộc xung đột này (Hemant Adlakha, 2022). 

Đối với câu hỏi thứ ba, Viện Tài chính Quốc 

tế (IIF) cho biết có dấu hiệu bất thường là dòng 

vốn ra khỏi Trung Quốc tăng vọt sau khi Nga 

tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra 

trong khi các nơi khác vẫn bình thường (Ye Xie 

& Maria Elena Vizcaino, 2022). Viện này cho 

biết chưa có đủ bằng chứng để kết luận về hiện 

tượng này, tuy nhiên, có thể các nhà đầu tư 

nhận thấy rằng mối quan hệ tăng cường giữa 

Trung Quốc với Nga là chắc chắn, và điều này 

sẽ khó tránh khỏi các đòn trừng phạt thứ cấp của 

Mỹ và phương Tây. Điều này đến lượt nó sẽ là 

rủi ro lớn cho hoạt động của họ ở Trung Quốc. 

Nói cách khác, cuộc xung đột Nga - Ukraine 

khiến sự phân rã giữa Trung Quốc với Mỹ và 

phương Tây ngày càng mạnh hơn. 

Dù vẫn có ý kiến cho rằng khó mà phân rã 

giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vì chúng 

phụ thuộc nhiều vào nhau. Song các chuyên gia 

cho rằng trên thực tế thì sự phân rã đã diễn ra 

rồi. Việc thuê ngoài đang thành thuê nguồn nội, 

và điều này cũng có nghĩa là toàn cầu hóa đang 

thu hẹp và có khả năng kết thúc trong vòng ba 

thập kỷ tới. Bà Yellen Bộ trưởng Tài chính Mỹ 

cho rằng tốc sự phân rã sẽ tùy thuộc vào thái độ 

của Trung Quốc đối với lời kêu gọi của Mỹ và 

phương Tây ngừng ủng hộ Nga như hiện nay 

(Nicole Goodkind, 2022).  

Sụt giảm tăng trưởng vì mất động lực là vấn 

đề cơ cấu, và sự phân rã kinh tế thực chất là 

cạnh tranh địa chính trị, tất cả cho thấy Trung 

Quốc đang đối mặt với sự suy yếu mang tính 

dài hạn. Xung đột Nga - Ukraine và cả Đại dịch 

Covid-19 đã làm tồi tệ hơn triển vọng của nền 

kinh tế Trung Quốc trong dài hạn.   

Nếu tăng trưởng GDP không đạt mức trung 

bình 5%/năm liên tục đến năm 2030, Trung 

Quốc sẽ không thể đuổi kịp Mỹ để có thể trở 

thành nền kinh tế lớn nhất thế giới (Ian 

Verrender, 2022). Những phân tích ở trên cho 

thấy khả năng năm 2022 mục tiêu tăng trưởng 

GDP của Trung Quốc đạt 5% là rất khó. 

Ở phía đối diện, dễ dàng nhận thấy Mỹ và 

các đồng minh vẫn chiếm ưu thế lớn về quyền 

lãnh đạo hệ thống. Tổng GDP của riêng nhóm 

G7 gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức, Italy và 

Pháp lên tới gần 39.000 tỷ USD năm 2021. Đây 

là nhóm nước có quyền lực nhất trong sự lãnh 

đạo hệ thống Bretton Woods cho đến nay. Đó là 

chưa kể những đồng minh khác như Hàn Quốc, 

Singapore, Đài Loan… Trong khi đó, tổng GDP 

cùng năm của Trung Quốc và Nga chỉ ở mức 

khoảng 16.000 tỷ USD. 

Điều quan trọng hơn nhiều là Mỹ và phương 

Tây là những nước sở hữu nền khoa học và 

công nghệ có nền tảng cơ bản, tiên tiến hơn, 

nền kinh tế đầy sáng tạo, năng suất lao động 

cao. Trong khi Trung Quốc và Nga là những 

nước đi sau còn lệ thuộc nhiều vào công nghệ 

với nền kinh tế thiếu sáng tạo, năng suất thấp. 

Tóm lại, thế và lực kinh tế của Trung Quốc 

và Nga từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đang 

trong xu hướng suy yếu và giảm sức mạnh so 

với Mỹ và phương Tây. Dù gặp khó khăn trong 

ngắn hạn vì những tác động tiêu cực từ chính 
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những cấm vận đối với Nga, quyền lực và 

quyền lãnh đạo của Mỹ và phương Tây nhiều 

khả năng sẽ tăng lên, tương tự như thời kỳ sụp 

đổ bức tường Berlin. 

3.3. Vấn đề hệ thống các định chế và 

đồng tiền  

Triển vọng khó khăn về kinh tế của Trung 

Quốc và Nga với tư cách là đồng minh sẽ khiến 

cuộc đấu của Trung Quốc đòi quyền lực trong 

các định chế của hệ thống Bretton Woods và nỗ 

lực làm thay đổi các định chế này sẽ trở nên suy 

yếu theo. 

Nga với triển vọng tồi tệ về kinh tế sau cuộc 

xung đột sẽ gần như mất hết vai trò trong hệ 

thống Bretton Woods. Còn lại Trung Quốc là 

đáng kể và câu hỏi đặt ra là Trung Quốc sẽ tiếp 

tục cuộc đấu đòi quyền lực và thay đổi các định 

chế của hệ thống này sẽ như thế nào? 

Nỗ lực đòi quyền lực ở IMF như đề cập ở 

trên về cơ bản là đủ thỏa mãn đối với Trung 

Quốc. Với triển vọng khó khăn về kinh tế trong 

nước và căng thẳng với Mỹ và phương Tây, 

Trung Quốc cũng khó có khả năng có thêm 

quyền lực ở IMF dù muốn. 

Đối với nỗ lực cạnh tranh với vai trò của 

WB, Trung Quốc cũng khó có bước tiến đáng 

kể nào khi phải đổi mặt với khó khăn kinh tế 

trong nước khiến nguồn lực tài chính dành cho 

các dự án BRI ở nước ngoài thông qua ngân 

hàng AII hay NDB sẽ bị suy giảm đáng kể.  

Trước đại dịch Covid-19 người ta đã thấy có 

sự sụt giảm mạnh trong nguồn vốn của Trung 

Quốc cho BRI. Cho vay của Ngân hàng Phát 

triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất - Nhập 

khẩu Trung Quốc, nguồn cung vốn chính cho 

BRI đã sụt giảm mạnh từ mức đỉnh 75 tỷ USD 

năm 2016, vượt cả mức cho vay của WB, đã 

giảm xuống chỉ còn 4 tỷ USD trong năm 2019 

(Jonathan Wheatley & James Kynge, 2020). 

Đối với định chế SWIFT, làm thế nào để 

tránh các đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây 

thông qua SWIFT là mối quan tâm hàng đầu 

trong giới lãnh đạo ở Trung Quốc. SWIFT được 

ví như vũ khí nguyên tử về kinh tế chống lại 

Nga. Trung Quốc được biết là đang nghiên cứu 

rất kỹ những hiệu ứng này đối với nền kinh tế 

Nga để rút ra bài học.   

Khi Nga sáp nhập Crimea của Ukraine năm 

2014, Trung Quốc dường như đã có chuẩn bị 

cho hướng này khi thành lập Hệ thống Thanh 

toán liên ngân hàng xuyên biên giới (Cross-

border Interbank Payment System - CIPS) dành 

riêng cho đồng NDT vào năm 2015. CIPS được 

cho là nhằm giúp Trung Quốc tránh được các 

đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây trong 

trường hợp nước này bị loại khỏi SWIFT. 

Tuy nhiên, điều đáng nói là CIPS được 

Trung Quốc lập ra dưới danh nghĩa “hợp tác” 

với SWIFT nhưng dành riêng cho các giao dịch 

đồng NDT và có hỗ trợ sử dụng tiếng Trung. 

Nghĩa là, nền tảng hoạt động dựa trên SWIFT 

nhưng đồng tiền giao dịch không phải là USD 

hay euro hay yên Nhật… mà là đồng NDT. 

Dù NDT đã được IMF công nhận trở thành 

đồng tiền quốc tế, tỷ trọng của nó với tư cách là 

đồng tiền dự trữ quốc tế vẫn rất nhỏ, do đó tỷ 

trọng giao dịch của NDT qua SWIFT cũng rất 

nhỏ. Tính đến tháng Tư năm 2022, đồng USD 

chiếm 41,8% giao dịch của các định chế thông 

qua SWIFT, euro 34,5%, bảng Anh 6,3%, yên 

Nhật 3,1% và đồng NDT chỉ ở mức 2,1% 

(CSIS, 2022).  

Điều này tương ứng với so sánh tỷ trọng dự 

trữ ngoại hối và giao dịch thương mại quốc tế 

giữa các đồng tiền. Trong tỷ trọng dự trữ quốc 

tế thì đồng NDT chỉ chiếm 2,8% so với mức 

58,8% của USD (tính đến hết quý IV/2021), 

còn trong giao dịch thương mại quốc tế thì chỉ 

chiếm 4,8% trong khi đồng USD chiếm tới 

88,3% (số liệu năm 2019).   

Bên cạnh đó, SWIFT có 11.000 định chế 

tham gia, trong khi CIPS chỉ có 1.304 tính 

đến hết tháng Ba năm 2022 với hơn 80% giao 

dịch của CIPS phải dựa vào dịch vụ gửi tin 

của SWIFT. Ngày làm việc của SWIFT là 24 
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giờ/7 thì CIPS chỉ làm việc 12 giờ/5 (HIS 

Markit, 2022).  

Khi một quốc gia bị cấm vận, loại khỏi 

SWIFT như Nga hiện nay thì hầu như tất cả 

mọi giao dịch quốc tế của các ngân hàng của 

quốc gia đó bị chặn ở kênh này. Giao dịch có 

thể được tiến hành qua kênh khác nhưng không 

an toàn và chi phí cao. Hơn nữa, các đối tác 

ngân hàng chưa chắc muốn vậy vì có nhiều rủi 

ro cho họ.   

Tóm lại, SWIFT vẫn là kênh giao dịch tài 

chính quốc tế chính hiện nay. Các ngân hàng 

Trung Quốc vẫn phải thông qua nó để tiến hành 

giao dịch quốc tế. CIPS còn non trẻ, vẫn phải 

dựa vào SWIFT để hoạt động và quy mô là rất 

hạn hẹp. CIPS nói cách khác là không thể thay 

thế được SWIFT và Trung Quốc vẫn không thể 

dám thách thức lệnh cấm vận thông qua SWIFT. 

Về mặt tiền tệ, đồng NDT vẫn không thể 

thay thế được USD và Trung Quốc dù có đa 

dạng hóa dự trữ thì vẫn khó tránh khỏi cấm vận 

tiền tệ vì vẫn phải dùng các đồng tiền của các 

đồng minh của Mỹ. Việc Nga bị cấm sử dụng 

hơn 300 tỷ USD trong số 600 tỷ USD ngoại hối 

là một kinh nghiệm đáng phải xem xét đối với 

Trung Quốc.   

Trung Quốc đã nỗ lực đa dạng hóa khối dự 

trữ ngoại hối bằng đồng USD bằng cách giảm 

tỷ trọng USD từ 79% năm 1995 xuống còn 59% 

năm 2016 nhằm tránh lệ thuộc vào đồng USD 

và nhờ đó cố tránh đòn trừng phạt tiền tệ từ Mỹ 

và phương Tây nếu có. Nỗ lực này của Nga còn 

lớn hơn nhiều khi dự trữ bằng đồng USD hiện 

chỉ ở mức 7%. Tuy nhiên, Nga vẫn bị cấm vận 

nặng nề vì các đồng tiền khác mà Nga thay thế 

vẫn là các đồng tiền của các đồng minh của Mỹ. 

Kết quả là hơn một nửa dự trữ ngoại hối của 

Nga vẫn bị đóng băng dù không phải là USD 

(HIS Markit, 2022). 

Như vậy, cả hai đòn cấm vận tài chính của 

Mỹ và phương Tây với Nga đều có thể áp dụng 

với Trung Quốc và sẽ cho kết quả nặng nề như 

nhau. Đó là cấm vận khỏi SWIFT và đóng băng 

dự trữ ngoại hối bất chấp Trung Quốc đã có nỗ 

lực chuẩn bị cho hai hướng này. 

Một yếu tố khác cản trở khả năng Trung 

Quốc có thể độc lập trong thanh toán quốc tế 

mà không qua SWIFT trong tương lai là nền 

tảng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng cho giao dịch 

tài chính và trình đọ phát triển trong công nghệ 

thông tin của quốc gia này chưa đảm bảo cho 

một hệ thống tương tự như SWIFT. 

Ngay từ năm 2014, khi của khủng hoảng 

Nga sáp nhập Crimea xảy ra, Trung Quốc đã 

thúc ép các ngân hàng phải loại bỏ máy chủ của 

IBM chuyển sang máy chủ trong nước để đảm 

bảo an ninh tài chính sau khi suất hiện mối đe 

dọa loại Nga ra khỏi SWIFT (Reuters, 2014). 

Tuy nhiên những rào cản công nghệ và năng lực 

cơ sở hạ tầng tài chính đã được các nhà khoa 

học Trung Quốc chỉ ra. 

Hệ thống  máy chủ không đủ và không đủ độ 

tin cậy. Hiện nay cũng vậy, sau khi cuộc xung 

đột quân sự Nga - Ukraine nổ ra và Nga bị loại 

khỏi SWIFT cũng đã có một cuộc họp như vậy. 

Các ngân hàng Trung Quốc chưa sẵn sàng cho 

một hệ thống như vậy (Financial Times, 2014). 

Về mặt công nghệ, Trung Quốc vẫn phụ 

thuộc vào nhập khẩu từ Mỹ và phương Tây các 

loại chip cao cấp dùng cho lĩnh vực công nghệ 

thông tin, hàng không và vũ trụ… (Global 

Times, 2022). 

Nói cách khác, Trung Quốc không đủ năng 

lực để tự sản xuất các loại công nghệ cao như 

máy chủ và siêu máy tính, những thứ có vai trò 

quyết định sự vận hành của hệ thống giao dịch 

tài chính toàn cầu. Sự lệ thuộc của Trung Quốc 

vào SWIFT do đó vẫn rất nặng nề, một lệnh 

cấm vận khỏi tổ chức này sẽ có tác động cực 

lớn có thể hạ gục nền kinh tế của nước này 

tương tự như Nga hiện nay. 

Tóm lại, các định chế của hệ thống BW vẫn 

thuộc quyền lãnh đạo của Mỹ và phương Tây và 

Trung Quốc vẫn chưa thể chống lại được những 

đòn trừng phạt của Mỹ và phương tây trong lĩnh 
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vực này. Có thể đây là lý do cơ bản mà Trung 

Quốc không dám công khai hỗ trợ kinh tế Nga, 

thậm chí còn cho thấy sự tuân thủ các lệnh 

trừng phạt Nga của Mỹ và phương Tây.  

4. Kết luận 

TTKTTG hiện nay, hay còn gọi là hệ thống 

Bretoon Woods, được Mỹ và phương Tây thành 

lập từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai có vai 

trò lớn đem lại sự thịnh vượng cho kinh tế thế 

giới kể từ khi nó ra đời cho đến nay. 

Sự vững mạnh của nền kinh tế Mỹ và các đồng 

minh phương Tây được duy trì liên tục là yếu tố 

quyết định có quyền lực lãnh đạo hệ thống. 

Tuy nhiên, hệ thống này bị đe dọa bởi sự trỗi 

dậy của Trung Quốc đặc biệt kể từ năm 2008 

khi mà Mỹ và phương Tây lâm vào khủng 

hoảng trong khi Trung Quốc trở thành thế lực 

dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Chính quyền Trump là người đầu tiên thực 

thi chính sách phân rã và cô lập Trung Quốc 

nhằm bảo vệ hệ thống Bretoon Woods trước sự 

đe dọa làm thay đổi nó theo hướng có lợi cho 

Trung Quốc. 

Covid-19 là yếu tố làm thay đổi cuộc chơi 

theo nghĩa khiến thế giới nhận thấy cách hành 

xử của Trung Quốc là cá biệt. Điều này giúp 

Mỹ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Biden, đoàn 

kết được các đồng minh trong một mặt trận 

nhằm chống lại sự gia tăng ảnh hưởng của 

Trung Quốc. Nỗ lực này của Mỹ và phương 

Tây được xem là đang tạo ra quá trình phân rã 

khỏi Trung Quốc và cô lập nền kinh tế này.  

Cuộc xung đột quân sự  Nga - Ukraine là 

biến cố địa chính trị nhưng lại là yếu tố góp 

phần thúc đẩy mạnh hơn quá trình phân rã của 

trật tự kinh tế thế giới cũ. 

Điểm khác nhau nổi bật giữa hai thời kỳ 

trước và sau cuộc khủng hoảng 2008 thể hiện ở 

chỗ những điều chỉnh, biến chuyển của trật tự 

kinh tê tế thế giới trong thời kỳ thứ nhất chủ 

yếu bị tác động từ các nhân tố kinh tế. Ngược 

lại, xu hướng biến đổi của trật tự này ở thời kỳ 

sau lại do các nhân tố phi kinh tế, đặc biệt là các 

yếu tố chính trị - an ninh, bao gồm cả an ninh 

truyền thống và an ninh phi truyền thống.  

Sự “liên minh” với Nga trong cuộc xung đột 

này đang trở thành gánh nặng và đem lại nhiều 

rủi ro cho Trung Quốc. Trong khi đó, nền kinh 

tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều 

thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài lớn chưa 

từng thấy trong hơn bốn thập kỷ qua. Tất cả cho 

thấy một khuynh hướng suy giảm quyền lực và 

sức cạnh tranh quyền lãnh đạo TTKTTG của 

Trung Quốc trong tương lai. Trong khi đó, Mỹ 

và phương Tây vẫn sở hữu những yếu tố sức 

mạnh kinh tế, kiểm soát các định chế, và những 

lệnh cấm vận đối với Nga cho thấy rằng họ vẫn 

là thế lực lãnh đạo của TTKTTG♦ 
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