
Tại sao Đạo luật Giảm lạm phát là một vấn đề quan trọng

 Pourquoi l'Inflation Reduction Act revêt une importance 

majeure 

Dự luật thỏa hiệp của đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ, Đạo luật 

Giảm lạm phát (IRA) năm 2022, không chỉ đề cập đến lạm phát mà còn 

một số vấn đề chính lâu đời mà nền kinh tế và xã hội của chúng ta phải đối 

mặt. Le projet de loi de compromis voté par les sénateurs démocrates 

américains, l’Inflation Reduction Act (IRA) de 2022, ne concerne pas 

seulement l’inflation, mais également plusieurs importants problèmes de 

longue date auxquels sont confrontées notre économie et notre société. 

Có một cuộc tranh luận sôi nổi về nguyên nhân của lạm phát ngày nay; 

nhưng bất kể người ta đứng về phía nào, dự luật này thể hiện một bước 

tiến. Le débat est intense autour des causes de l’inflation actuelle, mais 

quel que soit le camp choisi, ce projet de loi représente une avancée 

majeure. 

Đối với những người lo lắng về nhu cầu quá mức, có hơn 300 tỷ đô la 

giảm thâm hụt. Pour ceux qui s’inquiètent d’une demande excessive, plus 

de 300 milliards $ sont consacrés à la réduction des déficits. 

Và về phía nguồn cung, dự luật sẽ huy động 369 tỷ đô la đầu tư vào an 

ninh năng lượng và khử cacbon. Du côté de l’offre, le texte prévoit de 

mobiliser 369 milliards $ d’investissements dans la sécurité énergétique et 

la décarbonation. 

Điều đó sẽ giúp giảm chi phí năng lượng - một trong những động lực chính 

của tăng giá hiện nay - và đưa Nước Mỹ trở lại đúng hướng để giảm lượng 

khí thải carbon dioxide khoảng 40% (từ mức năm 2005) vào năm 2030.

 Ceci permettra d’atténuer le coût de l’énergie – l’un des principaux 

facteurs de l’augmentation actuelle des prix – et de replacer l’Amérique sur 

une trajectoire de réduction de ses émissions de dioxyde de carbone 

d’environ 40 % (par rapport aux niveaux de 2005) d’ici 2030. 

Những khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi nhuận sâu rộng. Des retours sur 

investissement considérables en résulteront. 



Chi phí của các sự kiện do khí hậu gây ra (cháy rừng, bão, lốc xoáy và lũ 

lụt) sẽ làm giảm mức sống của chúng ta thậm chí còn nhiều hơn so với 

lạm phát ngày nay, và chúng phải chịu một cách không tương xứng bởi 

các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn, người da màu và các thế hệ tương 

lai. Les coûts des événements liés au climat (feux de forêt, ouragans, 

tornades ou encore inondations) sont voués à impacter notre niveau de vie 

encore davantage que l’inflation actuelle, et seront disproportionnellement 

supportés par les ménages à revenus faibles, les personnes de couleur, et 

les générations futures. 

Những chi phí này lớn hơn nhiều và khó khắc phục hơn nhiều so với chi 

phí thâm hụt. Ces coûts s’annoncent bien supérieurs et beaucoup plus 

difficiles à surmonter que les coûts des déficits. 

Làm thế nào Mỹ có thể thua trong cuộc chiến tranh lạnh mới

 Comment les États-Unis risquent de perdre la nouvelle 

Guerre froide 

Mỹ dường như đã bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mới với cả Trung 

Quốc và Nga. Il semblerait que les États-Unis soient entrés dans une 

nouvelle Guerre froide avec la Chine et la Russie. 

Và việc các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ miêu tả cuộc đối đầu là một đối chọi giữa 

dân chủ và chủ nghĩa độc đoán đã thất bại trong bài kiểm tra mùi (smell 

test = Một "bài kiểm tra" đạt / không đạt giả định đánh giá khả năng chấp 

nhận đạo đức hoặc độ tin cậy của ai đó hoặc điều gì đó), đặc biệt là vào 

thời điểm mà cùng một nhà lãnh đạo đang tích cực tán tỉnh một kẻ lạm 

dụng nhân quyền có hệ thống như Ả Rập Xê Út. Et le portrait que 

dressent les dirigeants américains de la confrontation entre démocratie et 

autoritarisme n'est pas vraiment en leur faveur, surtout à l'heure où ces 

mêmes dirigeants sont activement en train de courtiser un pays qui 

commet de multiples atteintes systématiques aux droits de l'homme – 

l'Arabie saoudite. 

Sự đạo đức giả như vậy cho thấy rằng ít nhất một phần quyền bá chủ toàn 

cầu, không phải giá trị, thực sự đang bị đe dọa. Une telle hypocrisie 



suggère que c'est au moins en partie l'hégémonie mondiale, et non les 

valeurs, qui est le véritable enjeu. 

Trong hai thập kỷ sau khi Bức màn Sắt sụp đổ, Mỹ rõ ràng là số một. Au 

cours des deux décennies qui ont suivi la chute du Rideau de fer, les États-

Unis ont clairement été numéro un. 

Nhưng sau đó là những cuộc chiến sai lầm thảm khốc ở Trung Đông, sự 

sụp đổ tài chính năm 2008, bất bình đẳng gia tăng, đại dịch opioid và các 

cuộc khủng hoảng khác dường như khiến người ta nghi ngờ về tính ưu 

việt của mô hình kinh tế Mỹ. Mais vinrent ensuite des guerres mal 

inspirées au Moyen-Orient, le krach financier de 2008, la montée des 

inégalités, l'épidémie des opiacés et d'autres crises qui ont semblé mettre 

en doute la supériorité du modèle économique américain. 

Hơn nữa, giữa cuộc bầu cử của Donald Trump, âm mưu đảo chính tại 

Điện Capitol Hoa Kỳ, nhiều vụ xả súng hàng loạt, một Đảng Cộng hòa 

nghiêng về đàn áp cử tri và sự trỗi dậy của các giáo phái âm mưu như 

QAnon, có quá nhiều bằng chứng cho thấy rằng một số khía cạnh của đời 

sống chính trị và xã hội Mỹ đã trở thành bệnh lý trầm trọng. En outre, 

entre l'élection de Donald Trump, la tentative de coup d'État au Capitole 

des États-Unis, les nombreuses fusillades de masse, un parti Républicain 

qui s'efforce de faire baisser le nombre des électeurs et la montée des 

groupes conspirationnistes comme QAnon, il y a plus de preuves que 

nécessaire pour trouver que certains aspects de la vie politique et sociale 

américaine sont devenus profondément pathologiques. 

Tất nhiên, Nước Mỹ không muốn bị truất ngôi. Bien sûr, l'Amérique ne veut 

pas être détrônée. 

Nhưng đơn giản là không thể tránh khỏi việc Trung Quốc sẽ vượt xa Mỹ về 

mặt kinh tế, bất kể người ta sử dụng chỉ số chính thức nào. Mais il est 

tout simplement inévitable que la Chine surpasse économiquement les 

États-Unis, quel que soit l'indicateur officiel que l'on utilise. 

Dân số của nó không chỉ lớn gấp bốn lần so với Mỹ; nền kinh tế của nó 

cũng đã tăng trưởng nhanh hơn ba lần trong nhiều năm (thực sự, nó đã 

vượt qua Hoa Kỳ về sức mua-mệnh giá ngang giá trở lại vào năm 2015).



 Non seulement sa population est quatre fois supérieure en nombre à 

celle de l'Amérique, mais en outre son économie connaît également une 

croissance trois fois plus rapide depuis de nombreuses années (elle a déjà 

dépassé les États-Unis en termes de parité de pouvoir d'achat en 2015). 

Làm đảo ngược các tác động của toàn cầu hóa Réussir la 

démondialisation 

Cuộc họp đầu tiên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau hơn hai năm đã khác 

biệt rõ rệt so với nhiều hội nghị Davos trước đây mà tôi đã tham dự từ năm 

1995. La première réunion du Forum économique mondial depuis plus de 

deux ans était sensiblement différente des nombreuses conférences de 

Davos précédentes auxquelles j'ai assisté depuis 1995. 

Nó không chỉ là tuyết sáng và bầu trời quang đãng của tháng Giêng đã 

được thay thế bằng những sườn dốc trượt tuyết trơ trụi và một cơn mưa 

phùn ảm đạm của tháng Năm. Ce n'est pas seulement que la neige 

éclatante et le ciel clair de janvier aient été remplacés par des pistes de ski 

dénudées et une bruine lugubre en mai. 

Thay vào đó, một diễn đàn theo truyền thống cam kết đấu tranh cho toàn 

cầu hóa chủ yếu liên quan đến những thất bại của toàn cầu hóa: chuỗi 

cung ứng bị phá vỡ, lạm phát giá thực phẩm và năng lượng, và chế độ sở 

hữu trí tuệ (IP) khiến hàng tỷ người không có vắc xin COVID-19 trái lại chỉ 

để một vài công ty dược phẩm có thể kiếm thêm hàng tỷ đô la lợi nhuận.

 Il s'agissait plutôt du fait qu'un forum traditionnellement engagé dans 

la défense de la mondialisation s’est cette fois principalement préoccupé 

des échecs de cette mondialisation : chaînes d'approvisionnement brisées, 

inflation des prix de l'alimentation et de l'énergie, régime de propriété 

intellectuelle (PI) qui a laissé des milliards de personnes sans vaccins 

contre la COVID-19 juste pour que quelques sociétés pharmaceutiques 

puissent engranger des milliards de bénéfices supplémentaires. 

Trong số các phản ứng được đề xuất cho những vấn đề này là "tái khởi 

động" hoặc "tham kết hợp bạn bè" (friend-shore = Một người luôn muốn có 

nhiều bạn bè hơn, mặc dù anh ta đã có rất nhiều) và ban hành "các chính 

sách công nghiệp để tăng năng lực sản xuất của quốc gia". Parmi les 



réponses proposées à ces problèmes figurent la « relocalisation » ou la « 

localisation en territoire ami (friend-shoring) » de la production, ainsi que 

l'adoption de « politiques industrielles visant à accroître les capacités de 

production des pays ». 

Đã qua rồi cái thời mà mọi người dường như đang làm việc cho một thế 

giới không biên giới; đột nhiên, mọi người đều nhận ra rằng ít nhất một số 

biên giới quốc gia là chìa khóa để phát triển kinh tế và an ninh. L'époque 

où tout le monde semblait travailler pour un monde sans frontières est 

révolue ; soudainement, tout le monde reconnaît qu'au moins certaines 

frontières nationales sont essentielles au développement économique et à 

la sécurité. 

Đối với những người ủng hộ toàn cầu hóa một thời không bị cản trở, sự trở 

mặt này đã dẫn đến sự bất hòa về nhận thức, bởi vì bộ đề xuất chính sách 

mới ngụ ý rằng các quy tắc lâu đời của hệ thống thương mại quốc tế sẽ bị 

bẻ cong hoặc phá vỡ. Pour ceux qui défendaient autrefois la 

mondialisation sans entrave, cette volte-face a entraîné une dissonance 

cognitive, car la nouvelle série de propositions politiques implique que les 

règles du système commercial international établies de longue date seront 

pliées ou brisées. 

Không thể hòa giải việc tham kết hợp bạn bè với nguyên tắc thương mại tự 

do và không phân biệt đối xử, hầu hết các nhà lãnh đạo kinh doanh và 

chính trị tại Davos đã dùng đến những lời khen ngợi. Incapables de 

concilier le friend-shoring avec le principe du commerce libre et non 

discriminatoire, la plupart des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques 

présents à Davos ont eu recours à des platitudes. 

Có rất ít linh hồn tìm kiếm về cách thức và lý do tại sao mọi thứ lại trở nên 

sai lầm như vậy, hoặc về lý luận thiếu sót, siêu lạc quan đã thịnh hành 

trong thời kỳ hoàng kim của toàn cầu hóa. Ils n'ont guère cherché à 

comprendre comment et pourquoi les choses ont si mal tourné, ni à 

remettre en question le raisonnement erroné et hyper-optimiste qui a 

prévalu pendant les beaux jours de la mondialisation. 



IMF vẫn đứng sau thời đại về kiểm soát vốn Le FMI a 

toujours été en retard sur les contrôles de capitaux 

Khung chính sách sửa đổi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế để quản lý dòng tài 

chính xuyên biên giới, được Ban điều hành phê duyệt vào tháng trước, mở 

rộng hoàn cảnh các quốc gia có thể hạn chế dòng vốn. Le cadre 

stratégique révisé du Fonds monétaire international pour la gestion des flux 

financiers transfrontaliers, approuvé par son Conseil d'administration le 

mois dernier, élargit les circonstances dans lesquelles les pays peuvent 

restreindre les entrées de capitaux. 

Thật không may, nó cũng trói tay các quốc gia quá mức và không thể đối 

phó với vô số bối cảnh trong thế giới thực, trong đó lời khuyên được đưa 

ra của IMF là phù hợp hoặc không phù hợp. Malheureusement, il lie 

aussi les mains des pays de manière excessive et ne tient pas compte de 

la myriade de contextes réels dans lesquels les conseils du FMI sont, ou 

ne sont pas, appropriés. 

Vì vậy, trong khi dòng vốn biến động đã đặt ra một thách thức đang diễn ra 

đối với nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, khuôn khổ của IMF sẽ 

làm giảm các lựa chọn của các quốc gia để đạt được các mục tiêu xã hội 

của họ và cuối cùng có thể làm cho nền kinh tế toàn cầu kém ổn định hơn.

 Ainsi, alors que la volatilité des flux de capitaux constitue déjà un défi 

permanent pour de nombreuses économies émergentes et en 

développement, le cadre du FMI réduira les options dont disposent les 

pays pour atteindre leurs objectifs sociaux et pourrait, à terme, rendre 

l'économie mondiale moins stable. 

Khuôn khổ IMF trước đây, được phê duyệt vào năm 2012 và được gọi là 

"Quan điểm thể chế" (IV), cho rằng việc kiểm soát dòng vốn chỉ hợp pháp 

khi một quốc gia đang trong cơn khủng hoảng và việc kiểm soát dòng vốn 

vào chỉ nên được sử dụng như là phương sách cuối cùng khi quốc gia đó 

đang trải qua sự gia tăng tiền nước ngoài. Le précédent cadre du FMI, 

approuvé en 2012 et connu sous le nom de "Vision institutionnelle" 

(Institutional View, ou IV, en anglais), considérait que les contrôles sur les 

sorties de capitaux n'étaient légitimes que lorsqu'un pays était en proie à 

une crise, et que les contrôles sur les entrées de capitaux ne devaient être 



utilisés qu'en dernier recours, lorsque le pays connaissait un afflux très 

important de fonds étrangers. 

Quan điểm thể chế là một thỏa hiệp chính trị, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc 

giữa các quốc gia thành viên IMF (bao gồm một số cổ đông lớn nhất) ủng 

hộ các phong trào vốn tự do hóa hoàn toàn, và những người (bao gồm 

nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển) muốn có sự chấp thuận của 

IMF áp dụng các chính sách để giảm thiểu biến động. L'IV était un 

compromis politique, reflétant les profondes divisions entre les États 

membres du FMI (dont certains des plus gros actionnaires) qui étaient en 

faveur d'une libéralisation totale des mouvements de capitaux, et ceux 

(dont de nombreuses économies émergentes et en développement) qui 

voulaient la bénédiction du FMI pour adopter des politiques visant à 

atténuer la volatilité. 

Một số quốc gia phản đối Quan điểm thể chế không phải vì họ không đồng 

ý với nó, mà vì họ coi đó là "hành động thái quá". Certains pays se sont 

opposés à l'IV non pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec elle, mais 

parce qu'ils la considéraient comme une "surenchère". 

Họ lo ngại rằng IMF đã vượt ra ngoài phạm vi được xác định bởi hiến pháp 

của mình (Điều khoản thỏa thuận), điều này mang lại cho các quốc gia vĩ 

độ đáng kể về các chính sách kiểm soát vốn, và rằng một Hội đồng IMF 

trong tương lai có thể đột nhiên thay đổi hướng đi và cố gắng hạn chế 

những gì các quốc gia có thể làm. Ils craignaient que le FMI n'aille au-delà 

des attributions définies par ses statuts (les Articles of Agreement), qui 

laissent aux pays une latitude considérable en matière de politiques de 

contrôle des capitaux, et qu'un futur conseil d'administration du FMI ne 

puisse changer soudainement de cap et tenter de limiter la marge des 

manœuvre des pays. 

Liệu pháp sốc cho tân tự do Thérapie de choc pour les 

néolibéraux 

Hậu quả từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã nhắc nhở chúng ta về 

những gián đoạn không thể lường trước mà nền kinh tế toàn cầu phải liên 

tục đối mặt. Les retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie 



nous ont rappelé les perturbations imprévisibles auxquelles l'économie 

mondiale est constamment confrontée. 

Chúng ta đã được dạy về bài học này nhiều lần. Cette leçon nous a été 

enseignée à maintes reprises. 

Không ai có thể dự đoán được các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 

Chín năm 2001, và ít ai lường trước được cuộc khủng hoảng tài chính năm 

2008, đại dịch COVID-19 hoặc cuộc bầu cử của Donald Trump, dẫn đến 

việc Hoa Kỳ chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc.

 Personne n'aurait pu prévoir les attentats terroristes du 11 septembre 

2001, et peu ont anticipé la crise financière de 2008, la pandémie de 

COVID-19, ou encore l'élection de Donald Trump, qui a fait basculer les 

États-Unis dans le protectionnisme et le nationalisme. 

Ngay cả những người đã lường trước được những cuộc khủng hoảng này 

cũng không thể nói với bất kỳ độ chính xác nào khi nào chúng sẽ xảy ra.

 Même ceux qui avaient prédit ces crises n'auraient pu dire avec 

précision quand elles se produiraient. 

Mỗi sự kiện này đều gây ra những hậu quả kinh tế vĩ mô to lớn. Chacun de 

ces événements a eu d'énormes conséquences macroéconomiques. 

Đại dịch đã kêu gọi sự chú ý của chúng ta đối với sự thiếu khả năng phục 

hồi của các nền kinh tế dường như mạnh mẽ của chúng ta. La 

pandémie a attiré notre attention sur le manque de résilience de nos 

économies apparemment robustes. 

Mỹ, siêu cường, thậm chí không thể sản xuất các sản phẩm đơn giản như 

khẩu trang và các đồ bảo hộ khác, chứ chưa nói đến các mặt hàng tinh vi 

hơn như thuốc thử nghiệm và máy thở. L'Amérique, la superpuissance, ne 

pouvait même pas produire des produits simples comme des masques et 

autres équipements de protection, et encore moins des articles plus 

sophistiqués comme des tests et des ventilateurs. 

Cuộc khủng hoảng đã củng cố sự hiểu biết của chúng ta về sự mong manh 

kinh tế, lặp lại một trong những bài học của cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu, khi sự phá sản của chỉ một công ty, Lehman Brothers, đã gây ra 

sự sụp đổ gần như toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu. La crise a 



renforcé notre compréhension de la fragilité de notre économie, reprenant 

l'une des leçons de la crise financière mondiale, lorsque la faillite d'une 

seule entreprise, Lehman Brothers, a déclenché le quasi effondrement de 

l'ensemble du système financier mondial. 

Tương tự, cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine đang 

làm trầm trọng thêm sự gia tăng vốn đã đáng lo ngại về giá lương thực và 

năng lượng, với khả năng phân nhánh nghiêm trọng đối với nhiều nước 

đang phát triển và các thị trường mới nổi, đặc biệt là những nước có nợ đã 

tăng vọt trong đại dịch. De même, la guerre menée par le président russe 

Vladimir Poutine en Ukraine aggrave une hausse déjà inquiétante des prix 

des denrées alimentaires et de l'énergie, avec des ramifications 

potentiellement graves pour de nombreux pays en développement et 

marchés émergents, en particulier ceux dont la dette a explosé pendant la 

pandémie. 

Châu Âu cũng vậy, rất dễ bị tổn thương, do sự phụ thuộc vào khí đốt của 

Nga - một nguồn tài nguyên mà từ đó các nền kinh tế lớn như Đức không 

thể tự cải thiện nhanh chóng hoặc không tốn kém. L'Europe est elle aussi 

très vulnérable, en raison de sa dépendance à l'égard du gaz russe, une 

ressource dont des économies majeures comme l'Allemagne ne peuvent 

se passer rapidement sans accepter des coûts importants. 

Nhiều người thực sự lo lắng rằng sự phụ thuộc như vậy đang làm giảm 

phản ứng đối với các hành động nghiêm trọng của Nga. Nombreux sont 

ceux qui s'inquiètent, à juste titre, du fait que cette dépendance affaiblit les 

sanctions face aux exactions flagrantes de la Russie. 


