
 

Kinh tế toàn cầu sẽ đi vào 
suy thoái? 
 
Khuất Phong Nguyễn Đình 
Phùng 
 
Cuối tháng 7 này, Ngân Hàng 
Trung Ương Federal Reserve 
Bank của Hoa Kỳ sẽ họp và 
gần như chắc chắn, sẽ cắt giảm 
lãi suất 0.25% cho tiền lời vay 
nợ ngắn hạn.  
Đây là một chiều hướng mới 
của kinh tế, nhắc nhở lại thời 
Great Recession năm 2008, 
khi lãi suất trở thành zero để 
cứu nguy nền kinh tế, cộng 
thêm với việc in thêm tiền gọi là 
quantitative easing. Federal 
Reserve lúc đó mua công khố 
phiếu, để tăng lượng tiền tệ lưu 
thông, bơm tiền vào kinh tế để 
kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu 
không bị sụp đổ. Đây là phương 
cách cứu nguy gần như tuyệt 
vọng vào khoảng thời gian đó, 
đã được ví với chuyện chủ tịch 
Bernanke của Federal Reserve 
cho bay trực thăng lên để rải 
tiền xuống đất cho mọi người 
lượm! 
Nhờ Federal Reserve và chủ 
tịch Ben Bernanke mạnh dạn 
cứu nguy, kinh tế Hoa Kỳ cũng 
như toàn cầu đã dần dần hồi 
phục trong hơn chục năm qua.  
Trong mấy năm sau này, 
Federal Reserve đã tìm cách 
để bình thường hoá nền kinh tế 
và tăng lãi suất từ từ 9 lần, mỗi 
lần tăng 0.25% để bây giờ mức 
lại suất lên khoảng 2.25%. 
Kinh tế Hoa Kỳ trong hai năm 
vừa qua đã rất mạnh, phát triển 
nhanh hơn ở mức 3-4%. Mức 
thất nghiệp trở thành thấp nhất 
trong 50 năm qua, đi xuống 
dưới mức 4% là mức các kinh tế 

gia cho là  mức tận dụng nhân 
công toàn diện, full 
employment. Trong những 
tháng vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp 
chỉ là 3.6%, có nghĩa người dân 
nào muốn có việc đều có thể 
tìm được việc làm dễ dàng. 
Lương bổng của nhân viên 
cũng bắt đầu tăng hơn trước. 
Điều này làm một số kinh tế gia 
cho là lạm phát sẽ tăng lên. Lý 
do là lương bổng tăng, mức tiêu 
thụ sẽ tăng cao hơn, chủ nhân 
các công ty, xí nghiệp sẽ tranh 
đua nhau để kiếm công nhân vì 
tỷ lệ thất nghiệp quá thấp, phải 
tăng lương nhiều hơn. Mức lẩn 
quẩn này sẽ làm lạm phát gia 
tăng, nếu quá độ sẽ thành phi 
mã. 
Để ngăn chặn chuyện này xảy 
ra, Federal Reserve Bank tăng 
lãi suất để làm nguội bớt kinh tế 
và chặn lại lạm phát không vọt 
lên từ trong trứng nước! Đây là 
lý do tại sao Federal Reserve 
đã tăng lãi suất 9 lần thành 
2.25%, chỉ vì sợ lạm phát. Điều 
không ngờ và ra ngoài vòng 
tính toán của Federal Reserve 
là lạm phát không tăng gì cả, 
trái lại còn có vẻ muốn đi 
xuống, sợ sẽ trở thành giảm 
phát!  
Thông thường, mức lạm phát 
phải ở khoảng 2% hay trên một 
chút, mới giữ cho nền kinh tế 
không rơi vào tình trạng giảm 
phát deflation. Lý do là người 
dân phải có một chút lạm phát 
mới chịu mua sắm! Nếu không 
sợ giá cả tăng lên nhiều hơn 
trong tương lai, hay tệ hơn nếu 
nghĩ rằng không mua đồ bây 
giờ, đợi thêm vài tháng nữa, giá 
sẽ rẻ hơn, không ai mua bán gì 
cả, chỉ ngồi chờ giá thấp hơn 
nữa mới đi mua. Khi đó kinh tế 

sẽ chậm hẳn lại hay ngưng trệ 
hoàn toàn, nếu tất cả mọi người 
đều tính toán và hành động như 
thế! 
Vì thế, khi mức lạm phát ở dưới 
2%, Federal Reserve Bank lo 
ngại vì mối đe dọa giảm phát 
deflation rất khó chữa. Điển 
hình là Nhật Bản, rơi vào tình 
trạng giảm phát đã gần 30 năm 
nay, kinh tế yếu hẳn, để cho 
Trung Hoa qua mặt lấy mất địa 
vị cường quốc kinh tế thứ hai, 
chỉ sau Hoa Kỳ và đẩy Nhật 
thành hàng thứ ba. 
Chính vì lo sợ giảm phát 
deflation nên khi thấy tỷ lệ lạm 
phát gần đây vẫn cứng đầu 
nằm ỳ ở mức 1.5%, Federal 
Reserve mới quyết định để cắt 
lãi suất, sau khi tăng 9 lần gần 
chục năm qua. Thực sự hiện 
nay không ai có câu trả lời thỏa 
đáng cho hiện tượng tại sao 
mức lạm phát vẫn quá thấp, 
dưới 2%, khi kinh tế Hoa Kỳ đã 
hồi phục và phát triển mạnh 
trong mấy năm nay. Các mô 
hình kinh tế và các giáo điều 
các kinh tế gia dựa vào từ trước 
đến nay gần như vô dụng, 
không giải thích thỏa đáng cho 
câu hỏi tại sao mức lạm phát lại 
quá thấp như thế! 
Trước kia, một giải thích về mức 
lạm phát thấp là do Trung Hoa 
làm hàng hóa quá rẻ, bán đồ 
bên Mỹ với giá quá thấp, giết 
hết các kỹ nghệ sản suất của 
Hoa Kỳ. Đồ Tàu rẻ quá so với 
đồ làm tại Hoa Kỳ nên dân Mỹ 
mua đồ Tàu gần hết, làm lạm 
phát không tăng được. Ngoài ra 
các tiến bộ về computer, 
internet đã làm mọi sự quá tiện 
lợi và rẻ đi nhiều. Thí dụ như 
mua đồ qua Amazon rẻ hơn 
nhiều so với đồ đi mua ở 



 

department store hay mall. Vì 
cạnh tranh do các tiến bộ về kỹ 
thuật này nên giá rẻ đi nhiều, 
không tăng được, kết quả lạm 
phát thấp. 
Nhưng gần đây với cuộc chiến 
tranh mậu dịch, đồ Tàu bị đánh 
thuế quan tariff nặng hơn, giá 
mắc hơn so với lúc trước. 
Nhưng lạm phát cũng vẫn 
không chịu lên như các kinh tế 
gia tính toán! 
Kết quả hiện nay các chuyên 
gia kinh tế vẫn gãi đầu gãi tai, 
chịu thua không giải thích nổi 
tại sao mức lạm phát không 
tăng lên qua khỏi mức 2% 
được! 
Điều làm Federal Reserve 
Bank lo ngại hơn nữa là tình 
trạng kinh tế tại Âu Châu. Vùng 
này hiện bắt đầu đi vào suy 
thoái kinh tế. Tại Đức, mức sản 
suất đã xuống nhiều vì hàng 
hóa máy móc suất cảng sang 
trung Hoa đã giảm thiểu đi 
nhiều vì cuộc chiến tranh mậu 
dịch giữa Hoa Kỳ và Trung 
Hoa. Đức là đầu tàu về kinh tế 
cho cả Âu Châu, phát triển 
mạnh nhờ làm máy móc suất 
cảng sang Trung Hoa. Với kinh 
tế Trung Hoa chậm lại, các máy 
móc từ Đức không suất cảng 
được nữa,  nên trong hai tam cá 
nguyệt vừa qua, tổng sản lượng 
quốc gia của Đức đã xuống 
mức âm, định nghĩa của suy 
thoái kinh tế.  
Hiện nay mức lãi suất tại Đức 
đã trở thành âm, công khố 
phiếu ở mức – 0.4%, có nghĩa 
người mua công khố phiếu của 
Đức đã chịu lỗ, mất tiền để nhờ 
chính phủ Đức giữ tiền hộ cho 
mình! Hiện tượng này trước giờ 
chưa bao giờ thấy nay đã trở 
thành thường xuyên và mức độ 

các công khố phiếu có lãi suất 
âm này hiện nay đã lên đến 
hàng trillion Mỹ Kim. 
Tuy thế cũng như hiện tượng đe 
dọa giảm phát deflation của 
Hoa Kỳ, mức tỷ lệ lạm phát của 
Âu Châu hiện nay cũng ở dưới 
mức 2% mặc dù lãi suất đã 
xuống đến mức âm. Có nghĩa 
dù Ngân Hàng Trung Ương Âu 
Châu cắt giảm lãi suất, mức 
lạm phát cũng không tăng lên 
được và đe dọa giảm phát 
deflation tại Âu Châu vẫn là mối 
đe dọa lớn lao. 
Gần đây chủ tịch Ngân Hàng 
Trung Ương Âu Châu là Mario 
Draghi đã tuyên bố là cơ quan 
này sẽ cho cắt lãi suất xuống 
thấp nhiều hơn và có thể dùng 
biện pháp bơm tiền quantitative 
easing mua trái phiếu các quốc 
gia Âu Châu trở lại, như thời 
2008 trước kia. Lý do là kinh tế 
Âu Châu bắt đầu suy yếu nhiều 
hơn, có cơ đi vào suy thoái cho 
cả vùng. Draghi sẽ mãn nhiệm 
kỳ trong vài tháng nữa và thay 
thế ông này sẽ là bà Christine 
Lagarde, hiện đang là giám đốc 
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF. Bà 
Lagarde còn có khuynh hướng 
gọi là bồ câu, dovish, có nghĩa 
cắt lãi suất mạnh tay hơn cả 
Draghi. Vì thế riêng tại Âu 
Châu, trong tương lai, lãi suất 
sẽ còn bị cắt nhiều và mạnh 
hơn để kích thích kinh tế cho 
vùng Âu Châu. 
Kinh tế Trung Hoa cũng bắt 
đầu xuống nhiều. Trong tam cá 
nguyệt vừa qua, chính quyền 
Trung Hoa đưa ra con số là 
mức tăng trưởng là 6.2%, thấp 
nhất từ 27 năm qua, giảm đi so 
với tam cá nguyệt trước là 
6.4%.. Tuy nhiên theo bản 
tường trình của Morningstar 

trên tờ báo Forbes, con số thực 
sự còn thấp hơn nhiều và chỉ là 
3.25% - 3.5%. Lý do là chính 
quyền Trung Hoa đưa ra những 
con số lừa bịp không chính xác 
và hiện nay không ai tin tưởng 
nữa, Theo Morningstar, kinh tế 
Trung Hoa đã bị ảnh hưởng 
nặng nề do cuộc chiến mậu 
dịch và các hãng xưởng ngoại 
quốc đã bắt đầu dọn ra khỏi 
Trung Hoa và mở những cơ 
xưởng sản suất tại các nước 
Đông Nam Á khác như Việt 
Nam để tránh thuế quan tariff.  
Trong hàng 30 năm qua, mức 
tăng trưởng của Trung Hoa  ở 
mức 15-20% nên hiện nay dù 
con số bịp bợm của chính 
quyền đưa ra là 6.2% cũng là 
con số đã quá thấp. Và nếu như 
bản tường trình của 
Morningstar chính xác, con số 
thực sự ở mức 3.25% cho thấy 
kinh tế Trung Hoa đã xuống 
dốc không phanh và còn sẽ 
xuống nhiều nữa trong tương 
lai. 
Aûnh hưởng của suy thoái kinh 
tế tại Trung Hoa trên các quốc 
gia khác không phải là nhỏ. 
Như trường hợp của Đức đã 
chứng minh, một khi các công 
ty của Trung Hoa thắt chặt lại, 
không mua máy móc của Đức 
nữa, kinh tế xứ này đi xuống 
ngay trong hai tam cá nguyệt 
vừa qua. Nhật cũng là quốc gia 
Trung Hoa nhập cảng nhiều 
máy móc cũng như xe hơi nên 
hiện nay kinh tế Nhật cũng 
chậm lại. Đại Hàn là quốc gia 
có giao thương với Trung Hoa 
rất mạnh nên khi trung Hoa đi 
xuống, Đại Hàn cũng bị ảnh 
hưởng. Úc Châu, Canada cung 
cấp nhiên liệu nhiều cho Trung 
Hoa. Đặc biệt là  Úc, từ nhiều 



 

thập niên đã dính liền kinh tế 
với Trung Hoa nhờ suất cảng 
quặng mỏ sang Trung Hoa. 
Nay việc suất cảng này đã 
chậm lại một khi Trung Hoa 
giảm thiểu việc xây cất và sản 
suất thép, nhôm v.v.. Nên nền 
kinh tế Úc Châu cũng bị ảnh 
hưởng nhiều. Những xứ như 
Brazil, cũng như các xứ Mỹ 
Châu La Tinh khác, South 
Africa cũng phát triển nhờ bán 
sản phẩm canh nông, nhiên 
liệu cho Trung Hoa, cũng bị vạ 
lây khi Tàu xuống dốc không 
phanh! 
Hoa Kỳ hiện nay có nền kinh tế 
mạnh nhất trên toàn cầu. Các 
dữ kiện về tỷ lệ thất nghiệp thấp 
nhất từ 50 năm nay,  hiện là 
3.7%, cũng như về mức phát 
triển GDP, tam cá nguyệt trước 
là 3.1%, tam cá nguyệt vừa qua 
xuống 2.1%, vẫn còn là khá tốt. 
Tuy nhiên một khi các quốc gia 
trên toàn cầu đều đi xuống như 
hiện nay cho thấy, chắc chắn 
sẽ ảnh hưởng tới Hoa Kỳ trong 
những tháng tới. 
Chủ trương hiện nay của 
Federal Reserve Bank là mặc 
dù kinh tế của Hoa Kỳ vẫn vững 
mạnh. Nhưng tương lai sẽ bị 
ảnh hưởng do kinh tế suy thoái 
của các quốc gia khác đem đến 
cho Hoa Kỳ. Lý do là các đại 
công ty của Hoa Kỳ có mức lợi 
tức do sản suất bán ra trên toàn 
cầu chiếm đến hơn 50% lợi tức. 
Nên không sớm thì muộn, kinh 
ttế của Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng 
lây và việc cắt lãi suất từ bây 
giờ được coi như mua bảo hiểm  
để ngăn ngừa những tai hại sẽ 
đến trong tương lai. 
Thực sự gần như tất cả những 
chiều hướng xấu về kinh tế toàn 
cầu đều do cuộc chiến mậu 

dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa 
đem lại. Tuy nhiên đây là điều 
cần thiết phải làm, tuy đã quá 
muộn nhưng vẫn còn hơn 
không, Hoa Kỳ cần phải triệt hạ 
Trung Hoa về kinh tế, trước khi 
Trung Hoa tiến đến mức qua 
mặt cả Hoa Kỳ về kinh tế và sẽ 
thống lãnh toàn cầu nếu Hoa 
Kỳ để yên. 
Điều chính yếu là Federal 
Reserve có thể lèo lái kinh tế 
Hoa Kỳ để giảm đến mức tối 
thiểu  những ảnh hưởng xấu và 
không làm thiệt hại quá nặng 
cho Hoa Kỳ. Việc cắt giảm lãi 
suất là bước đầu và nhiều phần 
sẽ còn hai hay ba kỳ cắt giảm 
nữa cho đến cuối năm.  Tuy 
nhiên điều đó có bảo đảm được 
sự giữ vững kinh tế Hoa Kỳ hay 
không? Chỉ thời gian mới trả lời 
được và chúng ta hãy chờ xem 
vậy! 
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