
 

Kinh tKinh tKinh tKinh tế hết thuốc chữaế hết thuốc chữaế hết thuốc chữaế hết thuốc chữa    
 
KhuKhuKhuKhuất Phong Nguyễn ất Phong Nguyễn ất Phong Nguyễn ất Phong Nguyễn ĐĐĐĐìììình Phùngnh Phùngnh Phùngnh Phùng    
 
Ngày thứ bảy 27 tháng 2, 2016 vừa 
qua, cuộc họp về kinh tế cấp bộ 
trưởng của 20 quốc gia có nền kinh 
tế mạnh nhất gọi là G-20 tại Thượng 
Hải đã kết thúc. Ngoài những thỏa 
thuận thông thường về chính sách về 
tiền tệ, hứa hẹn là không quốc gia 
nào sẽ phá giá đồng bạc, cũng như 
về các chính sách kinh tế khác, điều 
đáng ngạc nhiên nhất là nhóm G-20 
phủ nhận là toàn cầu không bị khủng 
hoảng kinh tế gì cả! Các bộ trưởng 
kinh tế của 20 quốc gia bị áp lực của 
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF cũng như 
các ngân hàng lớn của thế giới, là 
phải đưa ra chương trình rộng lớn về 
kinh tế để cứu nguy nền kinh tế toàn 
cầu đang trên đà đi xuống và sẽ gặp 
nhiều khủng hoảng nặng. 
Nhưng bộ trưởng kinh tế Hòa Lan là 
Jeroen Dijsselbloem, cũng là chủ 
tịch hội đồng kinh tế của Liên Hiệp 
Aâu Châu, thay mặt cho cả nhóm G-
20 hung hăng tuyên bố: “Không có 
khủng hoảng gì hết! Không cần có 
chương trình rộng lớn nào cả!”. Sự 
phủ nhận  việc kinh tế toàn cầu đi 
vào suy thoái, cũng như hai quốc gia 
đang cho phá giá tiền tệ là Trung 
Hoa và Nhật Bản mặt dạn mày dày 
chối là không thi hành việc phá giá, 
cho thấy cuộc họp kinh tế G-20 hoàn 
toàn vô bổ và như loài đà điểu chúi 
đầu xuống cát để tránh nhìn thấy 
hiểm nguy! 
Điều quan ttrọng hơn cả là một khi 
các viên chức nắm quyền về kinh tế 
tìm cách trấn an là không có khủng 
hoảng gì, điều đó có nghĩa toàn cầu 
đã và đang rơi vào vực thẳm kinh tế! 
Và để tránh dư luận và thị trường 
toàn cầu hoang mang và sợ hãi 
thêm, các viên chức này tìm cách 
chối bỏ sự thật vì đứng trước tình 
trạng là không biết làm gì để giải 
quyết vấn đề! 
Chuyện này giống hệt như thời bắt 
đầu Đại Suy Thoái Great Recession 
năm 2007-2008, Alan Greenspan, 
chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Hoa 
Kỳ lức đó cũng tuyên bố không có 
khủng hoảng gì về địa ốc hết, mọi sự 
đều trong vòng kiểm soát của 
Federal Reserve. Các viên chức của 

chính quyền Bush cũng phụ họa, 
không ai tin là quả bóng địa ốc vỡ 
tan, gây ra khủng hoảng tín dụng và 
sau đó là Đại Suy Thoái. Vì thế bất 
kỳ khi nào các nhà cầm quyền và 
các Ngân Hàng Trung Ương tìm cách 
trấn an và phủ nhận những khó khăn 
xảy đến, điều đó có nghĩa tình hình 
đã bắt đầu nguy kịch và khủng 
hoảng nặng chỉ là điều không sớm 
thì muộn cũng sẽ xảy ra! 
Điều rõ ràng chứng tỏ toàn cầu đang 
đi vào suy thoái và gần như không 
có biện pháp cứu vãn nào hữu hiệu 
là hiện tượng lãi xuất âm, negative 
interest rate, đang lan tràn. Gần đây 
nhất trong tháng vừa qua là Nhật 
Bản. Ngân Hàng Trung Ương của 
Nhật tuyên bố là sẽ bắt các ngân 
hàng thương mại khi gửi tiền vào 
Ngân Hàng Trung Ương sẽ phải trả 
0.1% coi như tiền phạt trên số tiền 
đưa vào, thay vì được hưởng lãi xuất 
như khi trước. Hiện tượng lãi xuất 
âm, bỏ tiền vào ngân hàng không 
được lời còn phải trả tiền cho ngân 
hàng giữ hộ là điều chưa bao giờ xảy 
ra trong lịch sử. Nhật Bản thực ra chỉ 
bắt chước theo các quốc gia khác 
của Aâu Châu đã thực hiện việc bắt 
trả lãi xuất âm này cả hàng hai năm 
nay. Các xứ này là Thụy Sĩ, Thụy 
Điển, Đan Mạch, Đức, cũng như vài 
xứ dùng tiền euro khác. Tính chung 
ra trên toàn thế giới hiện nay, con số 
trái phiếu của chính phủ phát hành 
có lãi xuất âm lên đến tổng cộng là 7 
trillion, một con số vĩ đại. Quan trọng 
hơn nữa là thời gian của các trái 
phiếu có lãi xuất âm này như tại Đức 
lên đến 8 năm và Nhật lên đến 10 
năm. Có nghĩa khi các nhà đầu tư bỏ 
tiền mua trái phiếu của chính phủ 
Đức hay Nhật, họ đã phải mất tiền đi 
để chính phủ giữ hộ tiền cho mình và 
8 hay 10 năm sau mới lấy lại được 
vốn, ít hơn số tiền khi bỏ ra mua! 
Sự phi lý của lãi xuất âm là mất tiền 
để chính phủ giữ hộ tiền cho mình 
thay vì đem dấu tiền dưới giường 
ngủ, chứng tỏ nhiều nhà đầu tư đã 
không còn tin tưởng gì về kinh tế của 
toàn cầu nữa. Và cho rằng 8 hay 10 
năm nữa, tình hình không sáng sủa 
gì hơn, hay còn tệ hại hơn nữa. Thà 
mất tiền để chính phủ giữ cho chắc 
ăn hơn!!! 

Một số kinh tế gia còn đi xa hơn về 
chuyện lãi xuất âm. Thực sự ngân 
hàng không thể đẩy lãi xuất âm 
xuống quá nhiều được. Vì chỉ trừ 
trường hợp số tiền quá lớn, bắt buộc 
phải dùng ngân hàng, người dân 
bình thường nếu bị lãi xuất âm sẽ chỉ 
việc rút tiền ra thành tiền mặt, dấu 
trong nhà hay trong safe deposit 
box. Hai kinh tế gia Andy Haldane 
của Ngân Hàng Anh và Ken Rogoff 
của Harvard đề nghị bỏ hẳn chuyện 
phát hành tiền giấy, mọi sự đều là 
electronic, không ai có cash nên 
không rút tiền ra được, ngân hàng 
muốn bắt trả lãi xuất âm bao nhiêu 
cũng được! Hiện nay chỉ có Đan 
Mạch đang tính chuyện này nhưng dĩ 
nhiên các quốc gia khác không thể 
làm được vì dân phản đối sẽ loạn lên 
ngay! 
Nhưng hiện tượng lãi xuất âm cho 
thấy một điều là các Ngân Hàng 
Trung Ương hiện nay gần như đã bó 
tay không biết làm cách nào để kích 
thích kinh tế nữa. Với lãi xuất xuống 
zero và in tiền thêm bằng cách 
quantitative easing như cựu chủ tịch 
Federal Reserve là Ben Bernanke đã 
làm, kinh tế Hoa Kỳ tương đối không 
suy sụp thêm, nhưng cũng chưa đủ 
để làm kích thích kinh tế mạnh hơn. 
Các Ngân Hàng Trung Ương như 
của Aâu Châu hay Nhật Bản bắt 
chước theo nhưng sự thật phũ phàng 
là những biện pháp này không đủ 
nên kinh tế Aâu Châu và Nhật được 
coi như đã vào suy thoái. Và lãi xuất 
âm chỉ là biện pháp trong tuyệt vọng, 
không còn biết làm gì hơn. Và lãi 
xuất âm cũng không làm cho kinh tế 
Aâu Châu và Nhật được thêm chút 
kích thích nào. 
Thực sự lãi xuất âm chưa phải là 
biện pháp cuối cùng. Theo kinh tế 
gia nổi tiếng Milton Friedman đã đưa 
ra mấy chục năm trước như một thí 
dụ không tưởng và sau này Ben 
Bernanke đã  nhắc đến, chính quyền 
trong tuyệt vọng để kích thích kinh tế 
có thể dùng “helicopter money”, rải 
tiền cho dân chúng xài! Chính quyền 
có thể ban hành lệnh cấp phát cho 
mỗi người dân vài ngàn đô la để 
muốn tiêu gì thì tiêu nhưng cấm để 
dành! Tiền do Ngân Hàng Trung 
Ương in ra để phát cho dân! Hoặc 
Federal Reserve phát hành bonds 



 

để rải tiền ra nhưng sau đó cancel 
món nợ. Có nghĩa là chính phủ nên 
muốn làm gì thì làm, in tiền ra dùng 
trực thăng rải tiền cho dân lượm! 
Dĩ nhiên chính quyền có thể dùng 
những chính sách gọi là fiscal policy 
như thời Depression Tổng Thống 
Roosevelt đã làm trong chính sách 
New Deal. Là tạo công việc choc 
dân như xây cất đường xá, cầu cống, 
tạo những cơ sở hạ tầng. Nhưng 
Nhật Bản đã làm chuyện này từ ba 
mươi năm nay. Và kết quả cũng 
không đi đến đâu và không kích thích 
kinh tế gì được thêm, Nhật bị giảm 
phát và suy thoái đã 3 thập niên liền! 
Ngoài ra như trường hợp Trung Hoa 
cho thấy, những việc xây cất vô bổ, 
thành phố bỏ không, bridge to 
nowhere..v..v đã làm Trung Hoa hiện 
đang rơi vào tình trạng vỡ nợ và 
đang trên đường phá giá đồng quan.  
Trung Hoa hiện nay như nằm trên 
thùng thuốc súng, chỉ cần một ngọn 
lửa để nổ tung về kinh tế. Và nhiều 
phần sẽ xảy ra từ đây đến cuối năm 
2016. Sự việc sẽ bắt đầu bằng việc 
phá giá đồng quan, 20-30% hay hơn 
nữa. Các quốc gia khác như tại vùng 
Đông Á sẽ bắt buộc phải chạy theo 
và phá giá tiền tệ của mình để cạnh 
tranh với Trung Hoa. Phản ứng của 
Hoa Kỳ và Aâu Châu, Nhật Bản là sẽ 
hạn chế thị trường của Trung Hoa 
bằng cách đánh thuế quan nặng lên 
hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa. 
Đây chính là cuộc chiến kinh tế chạy 
đua đến đáy vực như đã xảy ra thời 
thập niên 30’s dẫn dắt đến thời kỳ 
Depression. Đây chính là điều Quỷ 
Tiền Tệ Quốc Tế đã lo sợ sẽ xảy ra 
nên áp lực khối quốc gia G-20 có 
kinh tế mạnh nhất, phải tìm ra biện 
pháp và cộng tác để tránh những 
diễn tiến tai hại như kể trên. 
Đây cũng là điều các bộ trưởng kinh 
tế của 20 quốc gia họp tại Thượng 
Hải tuần qua đều nhận biết và sợ 
hãi. Nhưng như loài đà điểu chúi đầu 
xuống cát, không muốn biết sự hiểm 
nguy trước mặt, cuộc họp vừa qua 
với bản tuyên bố sau cùng là tin 
tưởng vào sự bền vững kinh tế của 
toàn cầu, đã cho thấy những biến 
động kinh tế dẫn dắt đến đại khủng 
hoảng là điều không tránh khỏi được. 
Đối với Hoa Kỳ, một cuộc suy thoái 
kinh tế nặng xảy ra trong năm nay là 

năm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ 
mang lại nhiều biến cố không ngờ 
đến được. Là trong cuộc tranh cử 
vào tháng 11 này giữa Hillary Clinton 
của Dân Chủ và Donald Trump của 
Cộng Hòa, nếu không có biến động 
về kinh tế Hillary sẽ là tổng thống 
phụ nữ đầu tiên cho Hoa Kỳ. Nhưng 
nếu xáo trộn về kinh tế xảy ra vì 
Trung Hoa phá giá đồng quan và 
làm loạn, kéo theo suy sụp kinh tế 
cho Hoa Kỳ và toàn cầu, Donald 
Trump sẽ dùng việc này để đả kích 
chính quyền Obama và Dân Chủ, 
cũng như những hứa hẹn sẽ dùng 
biện pháp mạnh như đánh thuế tariff 
45% lên hàng hóa của Trung Hoa, 
sẽ được dân Hoa Kỳ ủng hộ và thắng 
Hillary dễ dàng. 
Đây sẽ là tai hoạ lớn lao cho Hoa Kỳ 
cũng như toàn cầu nếu quyền hành 
tối thượng tại siêu cường quốc độc 
nhất là Hoa Kỳ rơi vào tay một người 
bị giới trí thức và truyền thông coi 
như một tay hề, thiếu kiến thức để 
lãnh đạo quốc gia, cũng như sẽ làm 
đảo lộn và phá hủy những truyền 
thống cao đẹp của quốc gia này. 
Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra! 
Và vận mệnh quốc gia Hoa Kỳ đã 
đến lúc suy tàn hay không, thời gian 
sẽ cho ta biết rõ. 
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