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NHÀ GIÀU MẮC NỢ
KHÔNG BIẾT GIẢI LÀM SAO?
Phan Đình Tăng
Mỗi khi mở TV hay tờ báo là thấy ngay
việc Tổng Thống và Quốc Hội Mỹ chưa tìm ra
giải pháp cho mối nợ mỗi năm mỗi lớn lên của
nước Mỹ. Sáng nay mở báo ra (1 tháng 8 năm
2011) thì thấy nói hai đảng Cộng Hòa và Dân
Chủ trong Quốc Hội đã có thỏa hiệp với Tổng
Thống về giải pháp cho cái nợ quốc gia. Đọc
qua thì thấy không có gì chắc chắn, chỉ nói là
bớt chi tiêu hàng tỷ Mỹ kim để trong khoảng
mười năm sẽ chận được mức tăng trưởng của
món nợ!

người (già, trẻ, lớn bé), nếu chia nợ cho
mỗi đầu người thì mỗi người phải trả:
12,867.5 / 0.300 = $42,891.67 (khoảng
$43,000.00), làm sao mà trả nổi?
Nếu vậy nợ để giúp cho các doanh nghiệp
phát triển thì có thể yêu cầu họ trả nợ bằng
cách tăng thuế cho các nhà giàu!?
Nhưng nói mà chơi cho vui chứ vấn đề
chính trị kinh tế này quá phức tạp, không ai giải
quyết nổi thì tôi cũng không biết làm sao?

Từ thời cố Tổng Thống Reagan, sau khi
bị ám sát hụt đã tìm cách tiêu tiền mà không
tăng thuế để vừa làm cho kinh tế lên mà không
làm cho các nhà tư bản doanh thương bực tức
(Hồi ký của Tổng Thống). Từ đó mối nợ của
Mỹ cứ tăng lên hoài, mấy lần muốn chận cũng
không được!
Tôi xin đưa Bảng Thống Kê sau đây để các
bạn xem sự tăng trưởng mau lẹ của món nợ
Quốc gia Mỹ: (đơn vị: Tỷ Mỹ Kim)
Năm
1985
1990
1995
2000
2005
2009

Thu
734.1
1032.0
1351.8
2025.5
2153.9
2156.6

Chi
946.4
1253.2
1515.8
1789.2
2472.2
3997.8

Lời/Lỗ
-212.3
-212.1
-164.0
236.3
-318.3
-1841.2

Nợ
1817.4
3206.3
4920.6
5628.7
7905.3
12867.5

Nợ tăng
1388.9
1714.3
708.1
2276.6
4962.2

Chỉ có mấy năm dưới quyền Tổng Thống
Clinton (1993-2001) là Ngân Sách có thặng dư
nhờ Tổng Thống gân không chịu thua sự
chèn ép tiêu tiền của tư bản. Nhưng thặng dư
vài trăm tỷ Đô La không đủ để trả tiền lời nên
nợ vẫn tăng.
Nếu để cho dân Mỹ phải trả nợ đó, thì vào
năm 2009, dân số Mỹ vào khoảng 300 triệu

Đọc báo ở New Orleans thấy có một bà
Mỹ ở Kenner mua nhà trước khi bão
Katrina đến không lâu. Nay không trả nổi nợ
nhà (mortgage), sắp bị lấy nhà nên bà tuyệt
vọng đã bắn chết ba cô con gái: 12 tuổi, 1 tuổi,
sáu tháng rồi tự vẫn luôn. Tôi mong rằng Mỹ
quốc không đi vào tình trạng như vậy!!
Trước đây có người hỏi một Chính trị gia,
nếu vay nợ của nước khác, không trả nổi, họ có
thể chiếm Mỹ Quốc được chăng? Chính trị gia
nói: "Muốn chiếm Mỹ quốc, phải đánh cho hơn
Mỹ mới được?!!"
Người ta đặt nhiều câu hỏi nhưng không có
câu trả lời hợp lý. Chỉ biết không giải quyết cái
nợ ấy sớm chừng nào thì càng lâu càng khó.

