
Why the Inflation Reduction Act Is a Big Deal Tại sao Đạo 

luật Giảm lạm phát là một vấn đề quan trọng 

US Senate Democrats’ compromise bill, the Inflation Reduction Act (IRA) of 

2022, addresses not just inflation but also several key longstanding 

problems facing our economy and society. 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. 

There is a simmering debate about the causes of today’s inflation; but 

regardless of what side one takes, this bill represents a step forward. 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. 

For those worried about excessive demand, there is more than $300 billion 

in deficit reduction. Đối với những người lo lắng về nhu cầu quá mức, 

có hơn 300 tỷ đô la giảm thâm hụt. 

And on the supply side, the bill would mobilize $369 billion of investments 

in energy security and decarbonization. Và về phía nguồn cung, dự luật sẽ 

huy động 369 tỷ đô la đầu tư vào an ninh năng lượng và khử cacbon. 

That will help bring down the cost of energy – one of the main drivers of 

current price growth – and put America back on track to reduce its carbon 

dioxide emissions by some 40% (from 2005 levels) by 2030. 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. 

These investments will yield far-reaching returns. Những khoản đầu tư 

này sẽ mang lại lợi nhuận sâu rộng. 

The costs of climate-driven events (wildfires, hurricanes, tornados, and 

floods) will reduce our standard of living even more than today’s inflation 

will, and they are disproportionately borne by lower-income households, 

people of color, and future generations. 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. 

These costs are far larger and more difficult to rectify than the costs of 

deficits. Những chi phí này lớn hơn nhiều và khó khắc phục hơn nhiều 

so với chi phí thâm hụt. 

How the US Could Lose the New Cold War Làm thế nào Mỹ 

có thể thua trong cuộc chiến tranh lạnh mới 

The United States appears to have entered a new cold war with both China 

and Russia. Mỹ dường như đã bước vào một cuộc chiến tranh lạnh 

mới với cả Trung Quốc và Nga. 

And US leaders’ portrayal of the confrontation as one between democracy 

and authoritarianism fails the smell test, especially at a time when the same 

leaders are actively courting a systematic human-rights abuser like Saudi 

Arabia. 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. 

Such hypocrisy suggests that it is at least partly global hegemony, not 

values, that is really at stake. 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. 

For two decades after the fall of the Iron Curtain, the US was clearly 

number one. Trong hai thập kỷ sau khi Bức màn Sắt sụp đổ, Mỹ rõ 

ràng là số một. 

But then came disastrously misguided wars in the Middle East, the 2008 

financial crash, rising inequality, the opioid epidemic, and other crises that 

seemed to cast doubt on the superiority of America’s economic model.

 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. 

Moreover, between Donald Trump’s election, the attempted coup at the US 

Capitol, numerous mass shootings, a Republican Party bent on voter 

suppression, and the rise of conspiracy cults like QAnon, there is more 

than enough evidence to suggest that some aspects of American political 

and social life have become deeply pathological. 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. 

Of course, America does not want to be dethroned. Tất nhiên, Nước Mỹ 

không muốn bị truất ngôi. 

But it is simply inevitable that China will outstrip the US economically, 

regardless of what official indicator one uses. 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. 

Not only is its population four times larger than America’s; its economy also 

has been growing three times faster for many years (indeed, it already 

surpassed the US in purchasing-power-parity terms back in 2015). 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). 

Getting Deglobalization Right Làm đảo ngược các tác 

động của toàn cầu hóa 

The World Economic Forum’s first meeting in more than two years was 

markedly different from the many previous Davos conferences that I have 

attended since 1995. 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. 



It was not just that the bright snow and clear skies of January were 

replaced by bare ski slopes and a gloomy May drizzle. 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. 

Rather, it was that a forum traditionally committed to championing 

globalization was primarily concerned with globalization’s failures: broken 

supply chains, food- and energy-price inflation, and an intellectual-property 

(IP) regime that left billions without COVID-19 vaccines just so that a few 

drug companies could earn billions in extra profits. 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. 

Among the proposed responses to these problems are to “reshore” or 

“friend-shore” production and to enact “industrial policies to increase 

country capacities to produce.” 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". 

Gone are the days when everyone seemed to be working for a world 

without borders; suddenly, everyone recognizes that at least some national 

borders are key to economic development and security. 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. 

For one-time advocates of unfettered globalization, this volte face has 

resulted in cognitive dissonance, because the new suite of policy proposals 

implies that longstanding rules of the international trading system will be 

bent or broken. 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. 

Unable to reconcile friend-shoring with the principle of free and non-

discriminatory trade, most of the business and political leaders at Davos 

resorted to platitudes. 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. 

There was little soul searching about how and why things have gone so 

wrong, or about the flawed, hyper-optimistic reasoning that prevailed during 

globalization’s heyday. 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. 

The IMF Is Still Behind the Times on Capital Controls IMF 

vẫn đứng sau thời đại về kiểm soát vốn 

The International Monetary Fund’s revised policy framework for managing 

cross-border financial flows, approved by its Executive Board last month, 

broadens the circumstances under which countries may restrict capital 

inflows. 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. 

Unfortunately, it also ties countries’ hands excessively and fails to contend 

with the myriad real-world contexts in which the proffered IMF advice is, or 

is not, appropriate. 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. 

So, while volatile capital flows already pose an ongoing challenge for many 

emerging and developing economies, the IMF’s framework will reduce 

countries’ options for achieving their social objectives and may ultimately 

make the global economy less stable. 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. 

The previous IMF framework, approved in 2012 and known as the 

“Institutional View” (IV), held that controls on capital outflows were 

legitimate only when a country was in the throes of a crisis, and that 

controls on inflows should be used only as a last resort when the country 

was experiencing a surge in foreign money. 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. 

The Institutional View was a political compromise, reflecting deep divisions 

between IMF member states (including some of the largest shareholders) 

that favored fully liberalized capital movements, and those (including many 

emerging and developing economies) that wanted the IMF’s blessing to 

adopt policies to mitigate volatility. 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. 

Some countries opposed the Institutional View not because they disagreed 

with it, but because they saw it as “overreach.”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". 

They worried that the IMF was going beyond the remit defined by its 

constitution (the Articles of Agreement), which gives countries considerable 

latitude on capital-control policies, and that a future IMF Board might 

suddenly change course and try to constrain what countries could do. 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. 

Shock Therapy for Neoliberals Liệu pháp sốc cho tân tự do 

The fallout from Russia’s invasion of Ukraine has reminded us of the 

unforeseeable disruptions constantly confronting the global economy. 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. 

We have been taught this lesson many times. Chúng ta đã được dạy về 

bài học này nhiều lần. 

No one could have predicted the September 11, 2001, terrorist attacks, and 

few anticipated the 2008 financial crisis, the COVID-19 pandemic, or 

Donald Trump’s election, which resulted in the United States turning toward 

protectionism and nationalism. 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. 

Even those who did anticipate these crises could not have said with any 

precision when they would occur. 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. 

Each of these events has had enormous macroeconomic consequences.

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

The pandemic called our attention to our seemingly robust economies’ lack 

of resilience. 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. 

America, the superpower, could not even produce simple products like 

masks and other protective gear, let alone more sophisticated items like 

tests and ventilators. 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. 

The crisis reinforced our understanding of economic fragility, reprising one 

of the lessons of the global financial crisis, when the bankruptcy of just one 

firm, Lehman Brothers, triggered the near-collapse of the entire global 

financial system. 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. 

Similarly, Russian President Vladimir Putin’s war in Ukraine is aggravating 

an already-worrisome increase in food and energy prices, with potentially 

severe ramifications for many developing countries and emerging markets, 

especially those whose debts have soared during the pandemic.

 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. 

Europe, too, is acutely vulnerable, owing to its reliance on Russian gas – a 

resource from which major economies like Germany cannot quickly or 

inexpensively wean themselves. 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. 

Many are rightly worried that such dependence is tempering the response 

to Russia’s egregious actions. 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. 


