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Khủng hoảng Hy Lạp và cơn bão tài chính Thượng Hải khiến các chuyên gia giảm dự phóng tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu - REUTERS 

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS có trụ sở tại Zurich-Thụy Sĩ cảnh báo trước nguy cơ kinh tế 

các nước đang trỗi dậy bị chựng lại.  

Trong báo cáo tổng kết tình hình kinh tế theo từng quý vừa được công bố ngày 13/09/2015 Ngân 

hàng Thanh toán Quốc tế BIS nêu lên những « dấu hiệu báo trước » một giai đoạn khó khăn mà 

các nền kinh tế đang lên sẽ phải đối mặt. 

Trước hết là khủng hoảng kéo dài của Hy Lạp, kế tới là cơn bão lớn đang thổi qua thị trường tài 

chính ở Thượng Hải và Thẩm Quyến của Trung Quốc. Cả hai yếu tố nói trên khiến quốc tế giảm 

dự phóng về tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong năm nay và năm tới. 

Tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc tác động trực tiếp đến giá nguyên, nhiên liệu của thế giới. 

Thu nhập của các quốc gia xuất khẩu dầu khí và khoáng sản bị sút giảm. Thị tường tài chính tại 

các quốc gia đang trỗi dậy cũng bị vạ lây. 

Trong bối cảnh u ám đó, Ngân hàng Thụy Sĩ BIS nêu lên đe dọa các nước đang trỗi dậy phải 

đương đầu với một cuộc khủng hoảng vì nợ công, do tư bản đổ về các khu vực này đã giảm 

mạnh trong 9 tháng đầu năm 2015. Theo thống kê của định chế tài chính này, tổng số vốn đổ vào 

các nền kinh tế đang trỗi dậy giảm 52 tỷ đô la trong quý 1/2015. 


