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Tuần lễ vừa qua, vào ngày 16 tháng 
12, 2015, Ngân Hàng Trung Ương 
Hoa Kỳ Federal Reserve Bank đã 
cho tăng lãi xuất ngắn hạn lên từ 
zero tăng thành 0.25%. Mặc dù chỉ 
tăng có một phần tư điểm, nhỏ nhoi 
không đáng kể, việc tăng lãi xuất này 
của Federal Reserve đã đánh dấu 
một thay đổi quan trọng cho chính 
sách kinh tế của Ngân Hàng Trung 
Ương và ảnh hưởng nhiều đến kinh 
tế chung của Hoa Kỳ cũng như toàn 
cầu. 
Lý do là chưa bao giờ trong lịch sử, 
lãi xuất đã ở mức zero kéo dài trong 
7 năm liền, từ năm 2008 khi cuộc Đại 
Suy Thoái bắt đầu. Điều này cho 
thấy cuộc hồi phục kinh tế tại Hoa Kỳ 
quá yếu kém, mặc dù Ngân Hàng 
Trung Ương bơm tiền vào tối đa khi 
cắt lãi xuất xuống tận cùng là zero. 
Hơn nữa với 3 kỳ quantitative easing 
là cách thức in ra tiền vô tội vạ của 
Federal Reserve lên đến hàng 3 
ngàn tỷ Mỹ Kim, kinh tế Hoa Kỳ vẫn 
èo uột, không tăng trưởng gì mấy! 
Ngay cả mức thất nghiệp dù gần đây 
đã hạ xuống còn 5%, thực sự chỉ là 
con số che dấu thực trạng vẫn yếu 
kém của lao công. Vì số người chán 
nản không đi tìm việc nữa quá cao, 
nhưng khi không ghi danh, sẽ không 
được vào thống kê. Cũng như những 
người kiếm việc chỉ có việc bán thời 
gian, dù muốn làm toàn thời gian 
nhưng không có. Tổng cộng những 
loại người trên sẽ cho thấy con số 
thất nghiệp thực sự vẫn là 10%, còn 
rất cao! 
Ngoài ra mức tăng trưởng của kinh tế 
chung chỉ đứng ở cỡ 1-2% cho nhiều 
năm nay, không thể gọi là kinh tế đã 
khá nhiều hơn trước được. Nhưng bà 
chủ tịch Janet Yellen của Federal 
Reserve đã quá sốt ruột và đã tuyeê 
bố sửa soạn dư luận về việc tăng lãi 
xuất đã gần một năm nay và không 
muốn trì hoãn lâu hơn nữa. Bà Yellen 
và đa số các thống đốc bỏ phiếu của 
Federal reserve muốn trở lại trạng 
thái bình thường cho kinh tế là lãi 
xuất phải nằm ở mức cỡ 3 -4%. 
Nhưng cũng e dè sợ kinh tế xuống 
dốc trở lại nên chỉ dám tăng rất chậm 

là 0.25% mỗi kỳ họp của Federal 
Reserve cứ 3 tháng một lần. Điều 
này có nghĩa nếu mọi sự trôi chảy, lãi 
xuất sẽ tăng khoảng 1% một năm, 
trong ba đến 4 năm nữa. Nhưng bà 
Yellen cũng tuyên bố sẽ tùy thuộc 
vào mức diễn tiến kinh tế. Nếu kinh 
tế yếu sẽ chậm lại, kinh tế mạnh, sẽ 
nhanh hơn! 
Điều quan trọng khác là mức độ lạm 
phát. Một lý do đưa ra cho việc tăng 
lãi xuất là để ngăn ngừa mức lạm 
phát sẽ tăng cao. Nhưng hiện nay 
mức lạm phát của Hoa Kỳ chỉ đứng ở 
cỡ 1%, thấp hơn mức lạm phát lý 
tưởng là 2% như Federal Reserve đã 
xác định và muốn đạt đến mức đó! 
Lạm phát ở dưới 2% và kéo dài, sẽ 
dễ dàng đưa đến chuyện giá cả còn 
tiếp tục đi xuống hơn nữa và trở 
thành giảm phát deflation như trường 
hợp của Nhật Bản đã từ gần 30 năm 
nay! Federal Reserve Bank rất sợ 
giảm phát deflation vì khó chữa hơn 
nhiều và làm kinh tế trì trệ không 
tăng trưởng được, nguy hại hơn lạm 
phát inflation rất nhiều. 
Điều khó nghĩ và gây ra nhiều bàn 
cãi cho Uûy Ban xác định lãi xuất 
của Federal Reserve Bank là với 
mức lạm phát của Hoa Kỳ từ mấy 
năm nay quá thấp, không lên hơn 
2% đã quá lâu, từ 2008 đến giờ. Nay 
nếu tăng lãi xuất sẽ còn làm mức 
lạm phát này đi xuống hơn nửa và 
gây ra giảm phát deflation dễ dàng. 
Tuy nhiên bà chủ tịch Yellen là người 
có uy thế quyết định cho lãi xuất đã 
thuyết phục ủy ban bỏ phiếu của 
Federal Reserve là lý do mức lạm 
phát quá thấp dưới 2%, chỉ là tạm 
thời, do việc giá dầu hỏa và các 
nhiên liệu phẩm khác xuống quá 
thấp như hiện nay. Một khi giá dầu 
tăng lên lại vào năm tới, mức lạm 
phát sẽ tăng lên và Federal Reserve 
cần đánh phủ đầu bằng cách cho 
tăng lãi xuất lên từ bây giờ để chặn 
trước! 
Nhưng quyết định cho tăng lãi xuất 
này của Ngân Hàng Trung Ương 
Federal Reserve nhiều phần là một 
quyết định sai lầm, nhằm giữ uy tín 
cho Federal Reserve, đã trót hứa 
hẹn tăng lãi xuất trong năm 2015, 
nên bắt buộc phải theo lao, cho tăng 
lãi xuất vào kỳ họp cuối năm để giữ 
thể diện! Và điều này sẽ đưa kinh tế 

của Hoa Kỳ và toàn cầu đi vào suy 
thoái trở lại cho năm 2016! 
Trước hết, lập luận của bà Yellen là 
giá dầu xuống thấp chỉ là tạm thời và 
sẽ lên trở lại năm tới, dễ gây lạm 
phát nên phải chặn trước. Điều này 
nhiều phần là sai lầm! Vì giá dầu hỏa 
trên thị trường toàn cầu là do luật 
cung cầu xác định. Giá dầu hỏa hiện 
nay ở mức 34 Mỹ Kim một thùng, 
mất đi hơn 70% giá trị kể từ năm 
ngoái, có nguyên nhân chính là do 
Saudi Arabia nhất quyết bơm dầu tối 
đa, không chịu cắt giảm khi giá 
xuống thấp. Mục đích của Saudi 
Arabia là giữ thị trường, không chịu 
hy sinh mất thị trường như trước một 
khi giá xuống. Ngoài ra chủ tâm của 
Saudi Arabia là diệt kỹ nghệ 
fracking, lấy dầu từ đá shale oil tại 
North Dakota và Texas. Mức huề 
vốn cho các công ty đào dầu với kỹ 
thuật mới này là 40 Mỹ Kim một 
thùng. Nên Saudi Arabia muốn triệt 
hạ lâu dài các công ty thuộc kỹ nghệ 
fracking của Hoa Kỳ phải cho bơm 
dầu tối đa, tràn ngập thị trường và 
làm mất thăng bằng cán cân cung 
cầu, buộc giá dầu hỏa phải ở dưới 
mức 40 Mỹ Kim, ít ra cũng vài năm 
để các công ty làm fracking phải phá 
sản hết! 
Một nguyên nhân khác để Saudi 
Arabia nhất định giữ giá dầu thập 
thấp là để chặn Iran khi xứ này theo 
thỏa thuận vừa ký kết về nguyên tử, 
sẽ được bơm dầu và bán trên thị 
trường vào năm 2016. Iran là kẻ thù 
không đội trời chung của Saudi 
Arabia, một phe theo Shiite là Iran, 
Saudi theo Sunni. Hai xứ này là kình 
địch tìm đủ cách để hại nhau. Saidi 
Arabia không muốn Iran bán được 
dầu sẽ có tiền và mạnh lại về kinh tế, 
thống lãnh cả vùng. Nên Saudi 
Arabia phải giữ giá dầu thập thấp để 
Iran không hưởng lợi nhiều khi bắt 
đầu được phép cho bán dầu trên thị 
trường. 
Ngoài chuyện cung quá nhiều trên 
cán cân cung cầu về dầu hỏa, còn 
chuyện mức cầu về dầu quá thấp! Lý 
do chính là vì kinh tế Trung Hoa đã 
chậm lại nhiều, không tiêu thụ dầu 
hỏa nhiều như trước. Ngoài ra kinh tế 
toàn cầu cũng yếu kém nên nhu cầu 
dùng dầu hỏa của các quốc gia khác 
cũng giảm đi. Kết quả là cán cân 



 

cung cầu về dầu mất thăng bằng 
quá đáng, gây ra cảnh giá cả mất đi 
hơn 2/3, xuống ở mức 34 Mỹ Kim 
một thùng như hiện nay. Một số 
quan sát viên còn cho là giá dầu có 
thể rơi xuống mức 20 Mỹ Kim dễ 
dàng trong năm đến! 
Nhu cầu về dầu hỏa xuống nhiều, 
cũng như tất cả những nhiên liệu 
phẩm khác như sắt, đồng, xi 
măng.v.v.., còn cho thấy kinh tế toàn 
cầu hiện nay đang trên đà xuống dốc 
không phanh! Các quốc gia trước kia 
phát triển nhờ xuất cảng nhiên liệu, 
đăc biệt cho Trung Hoa, nay đã rơi 
vào suy thoái. Như Nga và Brazil, 
cũng như hầu hết các xứ Mỹ Châu 
La Tinh khác. Ngoài ra những quốc 
gia như Uùc Châu, Nam Phi, Canada 
sống bằng xuất cảng, cũng thấy kinh 
tế chậm lại và năm 2016, nhiều phần 
sẽ rơi vào suy thoái kinh tế. 
Aâu Châu hiện nay đang gặp nhiều 
khó khăn, đặc biệt là vấn đề dân tỵ 
nạn từ Syria, Lybia..đổ sang cả triệu 
người. Giải quyết việc dân tỵ nạn sẽ 
làm ảnh hưởng kinh tế nhiều trên 
toàn cõi Aâu Châu. Ngoài ra khủng 
bố như tại Paris gần đây cũng ảnh 
hưởng nhiều đến kỹ nghệ du lịch và 
các hoạt động kinh tế khác, sẽ làm 
yếu kém kinh tế. Ngay như hiện nay, 
Ngân Hàng Trung Ương Aâu Châu 
đã có lãi xuất âm, negative interest, 
mà kinh tế cũng không kích thích nổi. 
Chủ tịch Mario Draghi hứa hẹn đưa 
ra biện pháp quantitative easing như 
Hoa Kỳ đã làm trước kia, nhưng cũng 
không đi đến đâu! 
Sự khác biệt giữa hai Ngân Hàng 
Trung Ương, Hoa Kỳ cho tăng lãi 
xuất, trong khi Aâu Châu giảm xuống 
lãi xuất âm, đưa đến hậu quả là đồng 
Mỹ Kim tăng giá quá mạnh so với 
đồng euro và các tiền tệ khác. Đây 
sẽ là một cản trở lớn cho kinh tế Hoa 
Kỳ vì khi đồng Mỹ Kim mạnh, hàng 
xuất cảng sang nước ngoài sẽ mắc 
hơn nên khó bán hơn. Ngược lại sẽ 
nhập cảng nhiều hơn vì các ngoại tệ 
khác rẻ hơn nên mua bằng Mỹ Kim 
sẽ được nhiều hơn! Kết quả là xuất 
cảng của Hoa Kỳ đi xuống, trong khi 
Aâu Châu cũng như Trung Hoa, 
Nhật hay các xứ khác sẽ xuất cảng 
sang được Hoa Kỳ nhiều hơn vì hàng 
hóa rẻ hơn! Kết quả là kinh tế Hoa 
Kỳ sẽ đi xuống vì sự chênh lệch của 

tiền tệ này, đặc biệt đối với Trung 
Hoa. 
Tiền quan hay renminbi của Trung 
Hoa gần đây mới được Quỹ Tiền Tệ 
Quốc Tế IMF nhận cho vào thành 
tiền dự trữ, reserve currency như Mỹ 
Kim, euro, yen và pound. Nhưng 
Trung Hoa phải thả lỏng mức kiểm 
soát tiền tệ. Và với sự nới rộng này, 
tiền quan đã mất giá thêm so với Mỹ 
Kim. Hồi tháng 8, tiền quan bị phá 
giá mất đi 4% giá trị. Chỉ trong hai 
tuần qua, tiền quan mất thêm 1.3% 
so với Mỹ Kim. Điều này sẽ tạo ra 
nhiều phản ứng. Trung Hoa có lợi khi 
tiền quan mất giá vì sẽ bán hàng hóa 
sang Hoa Kỳ nhiều hơn. Nhưng sẽ 
tạo ra xung khắc với Hoa Kỳ và các 
ứng cử viên tổng thống hiện tại, cả 
Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều kêu gọi 
đến việc trừng phạt Trung Hoa. Nên 
cuộc bầu cử vào tháng 11, 2016 sẽ 
bầu lên Tổng Thống mới, sẵn sàng 
dùng biện pháp mạnh với Trung Hoa 
và nhiều phần sẽ đưa đến chiến 
tranh về kinh tế giữa hai quốc gia, 
chưa kể đến chiến ttranh thực sự nếu 
có những đụng chạm chiến lược 
khác! 
Một điểm khác cho việc mất giá của 
đồng quan là tư bản đã bỏ Trung 
Hoa để chạy ra ngoại quốc! Các 
người giàu có tại Trung Hoa đang tìm 
cách để chuyển tiền ra nước ngoài 
bằng cách bán tiền quan để đổi sang 
Mỹ Kim. Kết quả là số tiền dự trữ 
ngoại tệ của Trung Hoa đang mất 
dần. Xứ này trước kia có được 3.5 
trillion Mỹ Kim tiền ngoại tệ. Nhưng 
hiện nay mỗi tháng thất thoát vài 
trăm tỷ Mỹ Kim khi tư bản đổi tiền 
quan lấy Mỹ Kim và bỏ xứ ra đi! 
Trước kia, chính phủ Trung Hoa kiểm 
soát và ngăn chặn việc này. Nhưng 
khi tiền quan được IMF nhận làm tiền 
dự trữ, chính phủ phải thả lỏng và 
việc tư bản bỏ chạy gọi là capital 
flight càng nhiều hơn trước. Điều này 
cho thấy Trung Hoa lên mặt vì được 
vào tiền dự trữ, nhưng hậu quả có 
thể làm thiệt hại nhiều hơn! 
Tóm lại, năm 2016 sẽ là năm toàn 
cầu rơi vào suy thoái kinh tế trở lại. 
Trung Hoa sẽ bị nặng nhất và lôi kéo 
theo nhiều quốc gia khác, xuất cảng 
nhiên liệu sang xứ này. Nhật bản 
nhiều năm nay đã ở vào giảm phát, 
sẽ thấy kinh tế xuống hơn nữa. Aâu 

Châu với những khó khăn hiện nay, 
nhiều phần không thoát khỏi suy 
thoái nặng nề.  
Hoa Kỳ thực sự hiện nay là quốc gia 
có kinh tế vững mạnh hơn cả. Nhưng 
quyết định sai lầm cho tăng lãi xuất 
của Federal Reserve nhiều phần sẽ 
làm kinh tế Hoa Kỳ chậm lại và theo 
các quốc gia khác trên toàn cầu để 
cùng nhau đi vào vực sâu của suy 
thoái kinh tế cho năm 2016! 
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