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Danh thủ Neymar về đầu quân cho đội bóng đá Paris PSG với cái giá 220 triệu euro 

chiếm trang nhất nhiều tờ báo trong ngày: "Một vụ chuyển nhượng phá kỷ lục thế 

giới". Nhưng trước hết xin được tập trung vào bài viết trên Libération báo động 

trước nguy cơ luồng tài chính không chính thức trên toàn thế giới lớn như thổi từ 

sau khủng hoảng tài chính 2007/2008 tới nay. 

10 năm sau khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime, nợ ngoài sổ sách, còn được gọi 

là shadow banking không ngừng gia tăng. Các hoạt động ngoài vòng kiểm soát của 

các ngân hàng trung ương và chính phủ này lên tới gần 100.000 tỷ đô la, tương 

đương với 150 % tổng sản lượng của toàn cầu và "nặng" gấp 3 lần so với các hoạt 

động tài chính truyền thống của thế giới. Đây là một kỷ lục. 

Hội Đồng Nghiên Cứu về Ổn Định Tài Chính (CFS) của Pháp thẩm định, chỉ riêng 

trong năm 2015, các khoản giao dịch tài chính ngoài luồng này được bơm thêm 

3.800 tỷ đô la. Để so sánh GDP của Pháp là 2.225 tỷ đô la (2016). 

Luật lệ tài chính vô hiệu quả 

Tác giả bài báo nêu ra một vài con số cho thấy sức "lớn như thổi" của các luồng tư 

bản ngoài vòng kiểm soát này : Năm 2002, số tiền đó xấp xỉ 26.000 tỷ đô la. Trước 

khi khủng hoảng subprime bùng nổ vào mùa hè năm 2007, hệ thống shadow banking 

hoạt động với 63.000 tỷ đô la. 
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Đến đầu mùa thu 2008 sau vụ ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố phá sản, đe dọa 

tài chính và kinh tế toàn cầu, lãnh đạo G20 cam kết làm tất cả để kịch bản đen tối 

đó "không bao giờ" tái diễn. Cộng đồng quốc tế, liên tục cho ra đời hàng loạt các bộ 

luật để điều tiết, để kiểm soát ngành tài chính và ngân hàng. 

Một thập niên sau, các hoạt động tài chính không chính thức đang "lớn mạnh hơn 

bao giờ hết". Luồn lách giỏi nhất là châu Âu với khoảng 30.000 tỷ đô la được mua 

đi bán lại trong năm 2015, kế tới là Mỹ với 26.000 tỷ. Trung Quốc bị bỏ lại xa phía 

sau với 8.000 tỷ đô la. 

Theo bảng xếp hạng của CFS quần đảo Caimans, lại có hệ thống shadow banking 

lớn hơn cả so với Canada hay là Nhật Bản. Với 6.000 tỷ đô la, vốn ngoài luồng đổ 

vào thiên đường thuế khóa này tương đương với 1.700 lần GDP của quần đảo 

Caimans. 

Giải thích cho hiện tượng "lớn như thổi này" là khi lãi suất ngân hàng rơi xuống 

thấp, gửi tiền tiết kiệm ở nhà băng không có lời. Những ai có "của ăn của để" chuyển 

hướng tới các quỹ đầu cơ. Nguy hiểm nằm ở chỗ các quỹ này thu tiền vào cũng dễ 

và cho vay lại càng dễ hơn vì họ không bị vướng mắc vào bất kỳ một rào cản pháp 

lý nào. Chính sự dễ dãi đó là một mối đe dọa. 

Điều gì sẽ xảy tới khi con nợ mất khả năng thanh toán ? Những người ủy thác tiền 

vào các quỹ này không biết là tiền của họ được dùng để làm vào việc gì. 

Libération trích dẫn nhiều chuyên gia giải thích về khác biệt mang tính kỹ thuật của 

hệ thống tài chính chính thức và hệ thống không chính thức trước khi đi đến kết luận 

: luật điều tiết ngành tài chính ngân hàng càng tinh vi, thì các chuyên gia được trả 

tiền hậu hĩnh để lách luật lại càng tỏ ra xuất sắc. 

Riêng trong trường hợp của Trung Quốc, năm 2016 hệ thống shadow bangking tăng 

thêm 31%. Tác giả bài báo chốt lại vấn đề : chỉ cần nhìn lại bài học từ khủng hoảng 

subprime 2007 tại Hoa Kỳ, ta đã biết trước hồi kết tiếp của câu chuyện dài nhiều tập 

này. 

 


