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Khủng hoảng kinh tế đã thay đổi cách thức  

quản lý tài nguyên như thế nào? 
  

Tác động của khủng hoảng kinh tế đối với các quốc gia giàu tài nguyên 
Bắt đầu từ cuộc khủng hoảng thị trường cho vay cầm cố dưới chuẩn ở Mỹ vào tháng 8/2007, nền kinh tế thế giới đã bắt đầu suy 

yếu và ảnh hưởng nhanh chóng lan rộng ra nhiều khu vực, đẩy nhiều quốc gia vào tình trạng suy thoái sâu. Tháng 9/2008, tình 

hình càng trở nên trầm trọng hơn, kéo theo việc ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ mất khả năng trả nợ đúng kỳ hạn và buộc chính phủ  

phải hỗ trợ tài chính cho công ty bảo hiểm lớn nhất Hoa Kỳ. 

 

Mặc dù các quốc gia giàu tài nguyên không phải chịu những ảnh hưởng trực tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới do ít 

phải tiếp cận với thị trường vốn quốc tế, nhưng cuộc khủng hoảng này lại có những tác động bất lợi đối với khu vực sản xuất của 

nền kinh tế (real sector of economy). Đặc biệt, những nền kinh tế này rất dễ bị tổn thương bởi sự lệ thuộc vào nguồn thu tài chính 

và giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp khai thác. 

 

Vào giai đoạn đầu của quá trình suy thoái kinh tế thế giới, giá hàng hóa trên thị trường toàn cầu cũng giảm nhanh chóng. Giá dầu 

thô giảm từ 137 đô la Mỹ/ thùng trong tháng 7/2008 xuống còn 35 đô la Mỹ/thùng vào cuối năm; cùng thời gian đó, giá đồng đã hạ 

từ mức 4 USD/lb xuống còn 3,1USD/lb. Tuy nhiên, đến giữa năm 2009, cuộc khủng hoảng giá hàng hóa đã được xoa dịu tương 

đối và trở lại mức tại thời điểm năm 2007. Quá trình suy giảm giá trị hàng hóa đã kéo theo sự suy giảm rõ rệt của các nguồn thu 

bất thường (windfall revenues), đồng thời khiến khối lượng và doanh thu từ xuất khẩu cũng suy giảm, gây ảnh hưởng đáng kể tới 

triển vọng tăng trưởng. Các quốc gia lệ thuộc quá nhiều vào khu vực khai thác khoáng sản đã phải đối mặt với tình trạng bất ổn 

(especially precarious situation) bởi họ không có khả năng đa dạng hóa thị trường hàng hóa. 

 

Sản lượng hàng hóa toàn cầu sụt giảm một phần trăm trong năm 2009, và sự suy giảm còn tiếp tục mạnh mẽ hơn tại các nền kinh 

tế có mức thu nhập cao. Mặc dù các quốc gia phụ thuộc tài nguyên có mức tăng trưởng chung hàng năm vào khoảng 2% trong năm 

2009, nhưng sự suy giảm trong tỉ lệ tăng trưởng tại các nước này rõ rệt hơn so với các quốc gia thuộc nhóm G7 hoặc các quốc gia 

nghèo tài nguyên và quốc gia đang phát triển khác.  

 

Các quốc gia đã quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên như thế nào vào “thời điểm thuận lợi”? 
Khi giá hàng hóa cao và nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh thì các quốc gia giàu tài nguyên sẽ phải đối mặt với những áp lực 

chính trị nhất định để tăng chi tiêu công. Tuy nhiên, khi giá cả sụt giảm, chu kỳ phá sản của nền kinh tế đã buộc chính phủ phải cắt 

giảm ngân sách. Ví dụ, trong những năm 1980, hàng loạt các quốc gia dầu mỏ đã phải cắt giảm mạnh chi tiêu công, dẫn tới sự sụt 

giảm rõ rệt trong việc cung ứng các sản phẩm và dịch vụ công.  

 

Rút kinh nghiệm từ những bài học của các giai đoạn phát triển mạnh kinh tế trước đó, hầu hết các quốc gia giàu tài nguyên đã cho 

thấy khả năng kiềm chế tài khóa tốt hơn trong suốt giai đoạn phát triển gần đây và khả năng quản lý để tích lũy được những nguồn 

dự trữ đáng kể nhằm kiểm soát hiệu quả chi tiêu chính phủ theo thời gian. Ngân hàng Thế giới (World Bank) ước tính, bình quân 

thặng dư tài khóa chính phủ của các nước xuất khẩu dầu thô đã tăng từ 0,6% trong năm 2000 lên 7,7% trong năm 2007. Chi tiêu 

công của các nước phụ thuộc tài nguyên cũng tăng nhưng ở mức độ chậm hơn so với giai đoạn phát triển mạnh kinh tế và đã giảm 

5% theo tỉ trọng GDP. Thêm nữa, các quốc gia xuất khẩu dầu lửa đã tăng cơ bản lượng dự trữ ngoại hối, đồng thời, nhiều quốc g ia 

cũng tạo ra các quỹ đầu tư quốc gia (Sovereign wealth fund) hoặc mở rộng các quỹ hiện có. Tổng tài sản của các quỹ này ở các 

quốc gia xuất khẩu dầu lửa ước đạt hơn 2.167 tỉ đô la Mỹ vào giữa năm 2008. 

 

Bài học từ cuộc khủng hoảng kinh tế về tầm quan trọng của các quỹ tài nguyên 
Biến động giá cả hàng hóa trong giai đoạn bùng nổ phát triển kinh tế gần đây đã củng cố thêm tầm quan trọng của việc dự trữ một 

tỷ lệ nhất định từ các nguồn thu bất thường. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện tại (current turmoil) cũng cho thấy những nguồn dự 

trữ tích lũy mà không hạn chế hoạt động vay vốn của khu vực tư nhân và doanh nghiệp từ các cơ quan tài chính đa phương quốc 

tế, có thể dẫn tới tình trạng vay quá nhiều và quá nóng trong nền kinh tế. Ví dụ, Kazakhstan đã dự trữ khoảng 27 tỉ đô la Mỹ 
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(chiếm 20% GDP) vào Quỹ dầu thô trong suốt quá trình bùng nổ kinh tế, trong khi Nga tích lũy hơn 230 tỉ đô la Mỹ (chiếm 15% 

GDP) trong hai quỹ của mình. Tuy nhiên, khu vực ngân hàng của Kazakhstan và các tổ chức nhà nước của Nga đã phải vay một số 

vốn lớn từ nước ngoài, điều này làm gia tăng tình trạng bất ổn, dễ bị tổn thương của nền kinh tế đối với các cú sốc từ bên ngoài. 

 

Nhiều quốc gia phụ thuộc tài nguyên đã sử dụng nguồn dự trữ ngoại hối trong các quỹ bình ổn của mình để vượt qua cuộc khủng 

hoảng một cách hiệu quả hơn các quốc gia khác. Các quốc gia này vẫn duy trì mức chi tiêu như trong giai đoạn trước khủng 

hoảng, củng cố khu vực tài chính đang gặp khó khăn, can thiệp vào thị trường ngoại hối để ghìm giữ tỷ trọng đối với đồng Đô la 

Mỹ, và hỗ trợ thị trường tín dụng nội địa. Ví dụ, Chile đã sử dụng nguồn vốn dự trữ để tránh tình trạng tụt dốc nghiêm trọng của 

nền kinh tế. Kazakhstan và Nga sử dụng nguồn thu từ dầu thô để tránh những điều chỉnh đáng kể về tài khóa và hỗ trợ các khu vực 

tài chính của mình. Cuộc suy thoái kinh tế thế giới hiện tại sẽ là một bài học lớn và rõ ràng nhất đối với các nhà hoạch định chính 

sách kinh tế trong tương lai về cách đối phó với sự biến động giá hàng hóa và tình trạng thiếu ổn định của nguồn thu bất thường. 

 

Bài học quan trọng nhất có được từ cuộc suy thoái này là mặc dù việc thành lập Quỹ tài nguyên quốc gia (a national resource 

fund) có thể giúp duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đạt được được sự phân bổ công bằng giá trị tài nguyên thiên nhiên cho các thế 

hệ, thì các quỹ này cũng không thể thay thế việc đa dạng hóa nền kinh tế chính thống. 

 

Bài học từ cuộc khủng hoảng kinh tế về cơ hội và chính sách cho tái cơ cấu nền kinh tế 
Mặc dù nhiều quốc gia phụ thuộc tài nguyên có khả năng giảm nhẹ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu, thông qua nhóm 10 

chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng (a decade of prudent macroeconomic policies), nhưng quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đang bị 

trì trệ, và các thất bại của chính phủ trong việc thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế đã đồng thời làm gia tăng tính bất ổn, dễ bị tổn 

thương của nền kinh tế đó đối với các cuộc khủng hoảng bên ngoài. Tình trạng này được thể hiện rất rõ ở Azerbaijan, Mông Cổ và 

Nga khi mà các nước này tận dụng lợi thế của giai đoạn phát triển bùng nổ kéo dài một thập kỷ (a decade-long boom) để đa dạng 

hóa nền kinh tế. 

 

Botswana là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các nền kinh tế phụ thuộc hàng hóa. Hoạt động sản 

xuất kim cương bị trì hoãn trong suốt nửa năm do ảnh hưởng từ dự án liên doanh gữa De Beers và chính phủ Botswana, và việc 

xuất khẩu mới được khởi động trở lại trong thời gian gần đây. Nền kinh tế Botswana thiếu tính đa dạng và bị phụ thuộc nặng nề 

vào ngành công nghiệp chế biến khoáng sản, vốn chiếm tới 75% tổng giá trị xuất khẩu. Sự sụt giảm của giá cả và sản xuất đã giảm 

GDP ở mức 12% trong năm 2009, thâm hụt ngân sách tiếp diễn và đạt mức 11,2% GDP. 

 

Cuộc khủng hoảng này cũng có nguy cơ cản trở sự đa dạng hóa trong tương lai và làm tăng thêm sự phụ thuộc tài nguyên của các 

quốc gia này. Trong khi hầu hết các nước giàu tài nguyên duy trì hoặc có tổng chi tiêu công năm 2009 vượt mức trước khủng 

hoảng thì tổng đầu tư hình thành vốn cố định lại có xu hướng sụt giảm. Chi tiêu công và chi tiêu của khu vực tư nhân vào đầu tư 

cố định ở những nước này ước tính tăng thêm 5% trong năm 2009, trong khi nhóm nền kinh tế mới nổi được dự kiến mở rộng quy 

mô kinh phí đầu tư cố định chỉ khoảng 4%. Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục thì việc giảm đáng kể trong đầu tư cố định sẽ cản 

trở những nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và gây suy giảm tiềm năng tăng trưởng. Đồng thời, điều này sẽ làm trầm trọng thêm vấn 

đề vốn đã đe dọa các quốc gia giàu tài nguyên.  

 

Đâu là giải pháp thiết thực cho việc đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế? 
Các quốc gia có thể xây dựng và thực thi kịp thời, đa dạng hóa và linh hoạt các chính sách tài khóa ngược chu kỳ để giảm bớt tác 

động xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế đối với nền kinh tế và các nhóm kinh tế dễ bị tổn thương. Một số biện pháp phổ biến mà 

các chính phủ đã thực hiện để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng bao gồm: các gói kích thích tài chính để khôi phục lòng 

tin trong lĩnh vực tài chính, cắt giảm lãi suất, đánh giá và điều chỉnh các khoản chi ngân sách, hỗ trợ cho các lĩnh vực then chốt của 

nền kinh tế và đa dạng hóa thông qua đầu tư vào các lĩnh vực phi truyền thống; đẩy mạnh điều tiết trong lĩnh vực ngân hàng; đồng 

thời áp đặt kiểm soát ngoại hối để bảo vệ tỷ giá hối đoái. 

 

Chính phủ cố gắng quản lý, giữ cho dòng chảy tín dụng ở mức trước giai đoạn khủng hoảng và kiểm soát các hoạt động đầu tư để 

giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng. Ví dụ, hầu hết các nước giàu tài nguyên ở Trung Đông 

và Bắc Phi đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính tốt hơn so với các quốc gia ở các khu vực khác. Đặc biệt, các quốc gia xuất 

khẩu dầu mỏ ở khu vực Trung Đông đã thực hiện các dự án đầu tư lớn trong những năm có năng suất cao để đẩy mạnh đa dạng 

hóa và phát triển nguồn lực con người. Lĩnh vực tài chính ở khu vực này cũng vận hành thuận lợi hơn so với các khu vực khác; các 

biện pháp ứng phó với khủng hoảng của chính phủ các nước này cũng tập trung hơn vào hỗ trợ thanh khoản, cấp vốn và thực hiện 

một chính sách tiền tệ dễ dàng hơn; đồng thời cũng tập trung tăng cường khu vực ngân hàng. Kết quả là, bất chấp cuộc khủng 

hoảng xảy ra và các khoản thu bị suy giảm, hầu hết các quốc gia này có một khoản dự trữ khổng lồ thường xuyên để tăng chi tiêu 

tài chính của mình và duy trì phí đầu tư ở mức trước khủng hoảng. 

 

Chile là một ví dụ khác về quản lý và sử dụng vốn dự trữ để đối mặt với cuộc khủng hoảng. Chính phủ Chile đã tích lũy được hơn 

20 tỉ đô la Mỹ vào Quỹ Bình ổn Kinh tế và Xã hội (Economic and Social Stabilizattion Fund) khi cuộc khủng hoảng xảy ra. Tháng 

11/2008, họ đã thông qua gói hỗ trợ 1,15 tỉ đô la Mỹ để thúc đẩy cho vay đối với các gia đình có thu nhập trung bình và các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Vào tháng 1/2009, chính phủ cũng công bố một gói kích thích kinh tế trị giá 4 tỉ đô la Mỹ bao gồm: dự án đầu 

tư mới của công ty sản xuất đồng quốc gia Codelco, các dự án công trình công cộng và hỗ trợ công đối với hầu hết người dân 

Chile. Nhờ vậy, sau mức suy thoái 1,2% trong năm 2009, quốc gia này đã tăng trưởng trở lại ở mức 3,5 % trong năm 2010. 
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