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Một lần nữa, nước Mỹ chứng kiến cuộc khủng hoảng kinh tế mới với sự sụp đổ của c
ác thị trường và người nộp thuế
đang
cứu trợ những người giàu có. Đã đến lúc Mỹ phải cải tổ khế ước xã hội vô lý này.

Trong cơn hoảng loạn do virus SARS-CoV-2 gây ra trên các thị trường tài chính, có
hai ý tưởng sai lầm về việc hỗ trợ nền kinh tế trong suy thoái hiện vẫn còn ám ảnh
người dân Mỹ. Mặt tốt của cuộc khủng hoảng hiện nay là hai ý tưởng này cuối cùng
có thể bị chôn vùi mãi mãi. Và khi đó, Mỹ có thể sử dụng khoảnh khắc hiếm hoi
này để suy nghĩ lại một cách căn bản về việc những thị trường này và các gói cứu
trợ kéo dài từ năm này đến năm khác, sẽ đem lại lợi ích cho ai trước tiên.
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Ý tưởng đầu tiên là khi quyết định mua hoặc bán tài sản của mình, các nhà đầu tư
dựa vào lý trí để đưa ra phản ứng trước thông tin nhận được, nghĩa là các thị
trường hoạt động hiệu quả là cách tốt nhất để thiết lập cách thức xã hội đưa ra lựa
chọn đầu tư. Ý tưởng này bị tình hình thị trường tài chính Mỹ thách thức trong
những tuần qua. Các nhà đầu tư hoảng loạn đang đưa ra phản ứng trước tình trạng
bất ổn, chứ không phải trước thông tin nhận được. Các ngân hàng trung ương trên
khắp thế giới đã can thiệp một cách phù hợp nhằm tìm cách ổn định các thị
trường vốn không còn hoạt động hiệu quả.

Ý tưởng thứ hai là cách tốt nhất để đối phó với sự sụt giảm trong chi tiêu của người
tiêu dùng và các công ty - như những gì Mỹ đang phải đối mặt do đại dịch
COVID-19 gây ra - là khôi phục lòng tin bằng việc cắt giảm ngân sách của chính
phủ, còn được gọi là chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Việc các chính phủ trên thế
giới vội vàng công bố các biện pháp chi tiêu khẩn cấp để bù đắp cho tình trạng tê
liệt đột ngột và trên quy mô lớn của hoạt động kinh tế cho thấy ý tưởng tồi tệ này
cuối cùng cũng đã tắt ngấm.

Nỗ lực ổn định thị trường mới được khởi động gần đây. Ngân hàng dự trữ liên bang
Mỹ đã cắt giảm lãi suất xuống mức 0%, bơm tiền để ổn định thanh khoản cho các
thị trường tín phiếu Kho bạc và tín dụng thương mại, đồng thời nới lỏng các quy
định về thế chấp và yêu cầu dự trữ để các ngân hàng đảm bảo lưu chuyển tiền tệ.
Cuộc tranh luận trong quốc hội hiện nay không phải về việc có nên chi hay không,
mà về việc chi bao nhiêu – lên tới 1.000 tỷ USD. Cơ quan hành pháp đã cho phép
gia hạn nộp thuế quỹ lương 90 ngày và đang lên kế hoạch chuyển tiền trực tiếp cho
các hộ gia đình.

Sau khi “khoanh tay đứng nhìn”, Ngân hàng trung ương châu Âu hiện đã công bố kế
hoạch giải cứu tài chính gồm chương trình mua trái phiếu trị giá 750 tỷ Euro (800
tỷ USD), nới lỏng những yêu cầu về thế chấp, một chương trình tái cấp vốn mới cho
các ngân hàng và mở rộng các chương trình nới lỏng định lượng hiện có. Các
chương trình chi tiêu tài chính khác nhau cũng dần xuất hiện. Cho đến nay, phản
ứng này phần lớn đã đem lại ấn tượng mạnh mẽ. Nhưng rồi sau đó, tại sao các thị
trường vẫn sụp đổ?

Câu trả lời rõ ràng nhất là phản ứng tài chính không đủ lớn và vẫn còn nhiều việc
phải làm. Nhưng có lẽ chúng ta nên quay lại ý tưởng tồi tệ đầu tiên về tính hiệu quả
của các thị trường. Liệu những thị trường Mỹ xây dựng nên - mà một lần nữa được
cứu trợ bằng tiền đóng thuế, và tiêu tốn phần lớn số tiền tiết kiệm và tiền lương
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hưu - có thực sự phù hợp với mục đích của chúng?

Một bằng chứng cho thấy các thị trường đang không làm lợi cho người dân bình
thường là các hãng hàng không Mỹ hiện đang yêu cầu một khoản cứu trợ trị giá 50
tỷ USD. Đó cũng chính là các hãng hàng không đã lợi dụng khách hàng trong suốt
thập kỷ qua, tính phí rất cao cho các dịch vụ cơ bản và vắt kiệt sức lao động của
nhân viên. Sau đó, họ sử dụng gần như toàn bộ dòng tiền tự do để mua lại cổ phiếu
của chính mình, đem lại lợi nhuận cho các cổ đông và ban giám đốc trong khi bỏ
mặc công ty rơi vào tình trạng dễ bị tổn hại về tài chính. Có chắc lần này cổ đông
và đội ngũ quản lý của những công ty đó xứng đáng phải gánh chịu phí tổn?

Không chỉ có các hãng hàng không chịu thiệt hại. Kể từ năm 2008, tổng nợ của
các tập đoàn thế giới đã lên tới khoảng 13.500 tỷ USD do họ kỳ vọng Ngân hàng dự
trữ liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương khác duy trì lãi suất ở mức gần bằng
hoặc dưới 0% trong dài hạn. Tuy nhiên, thay vì đầu tư số tiền mà họ huy động được
vào sản xuất, trong đó có cả việc đào tạo kỹ năng cho nhân viên, họ đã sử dụng
phần lớn nguồn tiền để mua lại cổ phiếu của mình và tùy ý làm lợi cho mình. Tại
sao phải bận tâm tới khía cạnh kỹ thuật thực sự trong khi kế hoạch tài chính lại dễ
dàng đạt được hơn nhiều? Và giờ đây đống nợ này cũng có thể cần được Ngân hàng
dự trữ liên bang, xét cho cùng vẫn do người nộp thuế hỗ trợ, mua lại hoặc đảm bảo.

Kết quả của sự hào phóng và chấp nhận rủi ro quá mức như vậy là toàn bộ hệ
thống cực kỳ dễ bị tổn hại trước một cú sốc. Đây là bài học đáng lẽ Mỹ phải rút ra
được trong cuộc khủng hoảng tài chính trước đó nhưng họ tiếp tục phạm sai lầm.
Tất cả những người dân bình thường mà nền kinh tế thị trường của Mỹ có nghĩa vụ
phụng sự đều dễ bị tổn thương. Năm 2016, hầu hết người Mỹ vẫn chưa khôi phục
lại mức độ giàu có mà họ từng đạt được vào năm 2007. Gần một nửa người dân Mỹ
phải chật vật mới kiếm được 2.000 USD trong một cuộc khủng hoảng, và thậm chí
một khoản chi phí 400 USD cũng có thể khiến nhiều người vỡ nợ. Đồng thời, Mỹ đã
đưa ra gói cắt giảm thuế trị giá 1.500 tỷ USD, phần lớn số tiền này lại chảy vào túi
những người giàu nhất nước Mỹ - cũng là những người sở hữu gần như tất cả các cổ
phiếu và trái phiếu hiện đang tăng giá, và là những người sẽ được hưởng lợi nhiều
nhất từ các gói cứu trợ.

Hãy dừng lại một chút và tự hỏi xã hội cần gì nhất vào lúc này. Trên thực tế, hãy
hỏi một câu hỏi căn bản hơn: Tại sao Mỹ tiếp tục viện trợ và tiếp tay cho một nhóm
nhỏ gồm những người trong cuộc sử dụng chính các công ty dễ bị tổn thương, nợ
nần chồng chất của mình để tạo ra lợi nhuận cho bản thân và buộc xã hội phải cứu
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trợ? Phải chăng Mỹ không nên suy nghĩ lại về khế ước xã hội vô lý này và cải cách
các thị trường để chúng không thể làm tổn thương nước Mỹ theo cách đó trong
tương lai?

Xét tới khoảnh khắc rõ ràng này, nước Mỹ nên thừa nhận rằng các chính phủ trên
thế giới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà họ có thể biến nó thành cơ hội.
Bước đi đầu tiên là Mỹ cần có một chính sách tiền tệ “hậu lãi suất”, mà không còn
dùng lãi suất làm đòn bẩy chính để tác động đến thị trường. Cụ thể, các ngân hàng
trung ương nên trực tiếp tài trợ cho chi tiêu chính phủ và trực tiếp cấp vốn hoặc bảo
lãnh tín dụng cho các ngành nghề quan trọng của nền kinh tế.

Với lãi suất gần bằng 0 hoặc âm, các chính phủ có năng lực tài chính lớn nhưng
chưa sử dụng đến. Các ngân hàng trung ương có thể làm rõ điều này bằng việc
vạch rõ phạm vi chi tiêu có sẵn, hoặc trực tiếp yêu cầu chính phủ chi tiêu. Đối với
Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ, bước đi cần thiết là trực tiếp tài trợ cho gói kích
thích tài chính bằng cách mua tất cả các trái phiếu do Bộ Tài chính Mỹ phát hành,
cũng như công khai bảo lãnh thị trường tín phiếu kho bạc và tín dụng thương mại
có thế chấp để đảm bảo tính thanh khoản. Không cần thiết phải bơm thêm tiền để
ổn định thanh khoản tạm thời, nhưng cần công khai đảm bảo rằng các nhà đầu tư
sẽ được trả tiền.

Các khoản hoàn thuế cho tập đoàn và hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình, vốn đang
được tiến hành nên được gia hạn trong suốt thời gian khủng hoảng. Sự hỗ trợ về tín
dụng và tính thanh khoản như vậy nên nhằm mục tiêu đảm bảo rằng các tập đoàn
có thể thanh toán cho tất cả các chủ nợ, và quan trọng nhất là trả lương cho nhân
viên của họ. Tốc độ là điều cốt yếu. Hơn nữa, quy trình này nên nằm ngoài hoạt
động chính trị mang tính đảng phái. Cả Quốc hội lẫn nhánh hành pháp, ngoại trừ
Ngân hàng dự trữ liên bang, đều không nên phát hành ngân phiếu hàng tháng cho
người lao động. Khi các điều kiện trở lại bình thường thì sẽ ngừng phát hành ngân
phiếu.

Mỹ có thể làm được và nên đi xa hơn.

Điều mà cuộc khủng hoảng này đã phơi bày không chỉ là sự bất cân xứng giữa
những người được hưởng lợi từ thị trường tài chính, mà còn là việc người dân
thường ở Mỹ hoàn toàn không có sẵn tài sản trong tay khiến họ có thể bị bỏ lại
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phía sau vào những thời điểm xảy ra khủng hoảng. Đã đến lúc bắt đầu gây dựng lại
những tài sản đó, làm cho xã hội Mỹ bớt mong manh hơn và cải tổ thị trường để
chúng không còn là tài sản chung, nhưng chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm rất
nhỏ.

Trước tiên, nhân dịp này hãy thành lập quỹ phúc lợi của công dân Mỹ. Một quỹ như
vậy sẽ mua hết tất cả các cổ phiếu giảm giá mạnh trong các thị trường chứng
khoán vốn bị các nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo. Nó sẽ được tài trợ với chi phí
thấp bằng việc phát hành trái phiếu chính phủ với lãi suất gần bằng 0 – những tài
sản an toàn mà các nhà đầu tư khao khát trong thời điểm hiện tại. Điều này không
chỉ giúp định ra mức giá sàn cho các cổ phiếu, vào khoảng thời gian này quỹ sẽ
không trả bất cứ cổ phiếu nào cho khu vực tư nhân khi cuộc khủng hoảng kết thúc.
Thay vào đó, quỹ tài sản này sẽ giữ giá các cổ phần trong quỹ ủy thác quốc gia,
quản lý cổ phần của nó một cách gián tiếp và độc lập, đồng thời trả cổ phần dài
hạn cho những công dân không có tài sản.

Thứ hai, hãy bắt tay vào xử lý các vấn đề cốt lõi tạo ra sự bất bình đẳng và khiến xã
hội dễ bị tổn thương - vấn đề nhà ở và sinh viên vay vốn. Việc cung cấp nhà ở gần
như độc quyền của khu vực tư nhân kể từ năm 1980 đã khiến việc sở hữu một ngôi
nhà vượt quá tầm tay của hầu hết người lao động, đặc biệt là ở khu vực thành thị.
Bên cạnh vấn đề này, tiêu dùng của những người trẻ tuổi đang giảm dần do các
khoản nợ quá mức cộng với tiền lương thấp, và mức tăng lương thấp ngay cả khi
không có bệnh dịch. Việc ra lệnh cho Ngân hàng dự trữ liên bang tiếp quản hồ sơ
vay vốn sinh viên, làm lợi cho tầng lớp trung lưu như từng làm với tầng lớp thượng
lưu - kết hợp với cam kết xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội hơn trong thập kỷ tới sẽ thúc đẩy công ăn việc làm trong lĩnh vực xây dựng trong khi phân phối lại của
cải từ những chủ nhà giàu có sang những người thuê nhà nghèo khổ, kích thích tiêu
dùng nói chung.

Thứ ba, hãy xem xét nghiêm túc việc cải cách các thị trường tài chính để chúng
thực sự tạo ra của cải cho tất cả mọi người. Nên cấm hoặc hạn chế việc mua lại để
quản lý bảng cân đối kế toán hợp pháp. Khi một công ty như Boeing chi 75% dòng
tiền tự do cho việc mua lại cổ phần, thì khả năng dễ bị tổn thất của công ty đó trở
thành vấn đề của mọi người. Tương tự như vậy, các tổ chức xếp hạng tín dụng cần
sát sao hơn trong vấn đề nợ doanh nghiệp, hạ thấp thứ hạng của các công ty mắc
nợ nhiều và loại bỏ những động lực đạt được đòn bẩy tài chính cao hơn bao giờ hết
để giảm nguy cơ phải cứu trợ trong tương lai. Và liệu Mỹ có thể suy nghĩ lại về giao
dịch chứng khoán bằng thuật toán tần số cao của các quỹ dự phòng và các thể chế
tài chính khác hay không? Với các máy tính hiện đang thực hiện khoảng 40% giao
dịch chứng khoán, Mỹ đã tạo ra một vòng phản hồi cuối cùng khi các chương trình
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này ẩn chứa khả năng biến động rất lớn mà các cơ quan quản lý tiền tệ đang tìm
cách bình ổn.

Thứ tư, một lần nữa xem xét nghiêm túc việc chống độc quyền. Sự tập trung thị
trường đã trở thành một vấn đề trên khắp phần lớn nền kinh tế, với các công ty lớn
tới mức không thể sụp đổ và các công ty gần như độc quyền xuất hiện ở khắp nơi,
từ lĩnh vực ngân hàng đến dược phẩm. Và trong khi Mỹ đang lâm vào tình trạng
này, một bộ phận của nền kinh tế chắc chắn vẫn sẽ hoạt động tốt trong thời điểm
hiện tại là các dịch vụ kỹ thuật số, những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này như
Google và Facebook có lợi nhuận gần như độc quyền. Hãy bắt đầu bán cho họ dữ
liệu mà hiện Mỹ đang cung cấp miễn phí để có thể “có phần” trong sự phát triển
của họ, giống như đã làm với các cuộc đấu giá đối với các công ty viễn thông.

Cuối cùng, hãy xử lý vấn đề bảo hiểm y tế. Nếu cuộc khủng hoảng này không
thuyết phục được nước Mỹ rằng việc gần 30 triệu người Mỹ không có bảo hiểm
không phải là một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả mọi người, thì chẳng điều gì có thể
làm được việc đó. Dù gọi là “Bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người” hay bất kỳ tên gọi
nào khác, thì bảo hiểm y tế cơ bản cho mọi công dân Mỹ - loại hình bảo hiểm mà
các công ty bảo hiểm tư nhân chủ động tránh cung cấp cho những người gặp vấn
đề về sức khỏe - nên là ưu tiên hiển nhiên.

Nói tóm lại, Mỹ và châu Âu cần làm nhiều việc hơn là can thiệp vào thị trường. Tuy
nhiên, họ cần suy tính xa hơn cuộc khủng hoảng hiện tại để khắc phục điểm yếu có
thể khiến cuộc khủng hoảng này trở nên nghiêm trọng đến vậy ngay từ đầu. EU và
các nước thành viên chẳng còn lý do gì ngoại trừ tuân thủ một cách mù quáng
những quy tắc mà rõ ràng không phù hợp với mục đích này. Mỹ thì hoàn toàn không
còn lời bào chữa nào. Có trong tay tài sản dự trữ toàn cầu là đồng USD, Mỹ có tất cả
sự linh hoạt và nguồn lực để biến cuộc khủng hoảng này thành một cơ hội.

Mark Blyth là giáo sư kinh tế quốc tế tại Đại học Brown, Eric Lonergan là nhà quản
lý quỹ đầu cơ và nhà kinh tế. Bài viết được đăng trên tạp chí Chính sách đối ngoại

Minh Anh (gt)
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