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KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI HIỆN NAY - NHÌN TỪ 
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CÁC MÁC 

Phan Văn Phúc1 

ABSTRACT 

“Economic crisis” has been becoming a nightmare for most of people around the world. 
Current global reccession is considered as the most serious one from the Great 
Depression (1929 -1933); it alarms  the existence of the capitalism. Some bourgeois 
economists reported that the cause of the crisis was the deficiency of state management. 
Thus they strongly suggest that the government will take more intensive role in the 
economy in order to avoid the similar crisis in the future. But will the state prevent the 
economic circle even in case the economy has sufficient management? The answer is    
not sure. 

In order to deeply understanding this crisis, the article will discuss some following issues: 
(1) analysing the causes and effects of current global economic downturn; (2) refering to 
Marx’s economic theories and pointing out the root of the crisis; (3) based  on Marxist 
theories, foreseeing  the future of the capitalism. 

Keywords: Economic crisis, economic downturn, economic recession, Marxist 
economic theory, Marxist political economy 

Title: Present world downturn-Viewing from marxist economic theory 

TÓM TẮT 

 “Khủng hoảng” đang trở thành nỗi ám ảnh khắp mọi nơi trên thế giới hiện nay. Khủng 
hoảng kinh tế lần này được xem là nghiêm trọng nhất kể từ Đại suy thoái (1929 – 1933), 
nó như một hồi chuông cảnh báo cho sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản. Các nhà kinh tế 
phi mác – xít cho rằng nguyên nhân của cuộc khủng hoảng là do thiếu sự quản lý của nhà 
nước. Theo họ, để tránh những cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai thì phải nâng 
cao hơn nữa vai trò điều tiết của chính phủ. Như vậy, liệu chính phủ các nước tư bản có 
thể ngăn chặn được khủng hoảng trong tương lai hay không? Theo quan điểm mác – xít, 
câu trả lời là hoàn toàn không thể. 

Để góp phần bàn về thực trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay, trong bài viết này, tác giả 
phân tích những vấn đề sau: (1) nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 
thế giới hiện nay; (2) trở lại với lý luận của Mác về khủng hoảng kinh tế để chỉ ra nguồn 
gốc thật sự của khủng hoảng; (3) từ thực tiễn và lý luận khủng hoảng kinh tế, tác giả đưa 
ra dự báo về tương lai của chủ nghĩa tư bản.  

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế, Học thuyết kinh tế của Mác, Kinh tế chính trị học 
mác-xít 

                                              
1 Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ  
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1 THỰC TRẠNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI 

1.1 Lược sử về các cuộc khủng hoảng kinh tế trong thế kỷ 20 

Khủng hoảng kinh tế là bạn đồng hành của chủ nghĩa tư bản. Từ cuộc khủng 
hoảng kinh tế lần đầu tiên nổ ra vào năm 1825 cho đến trước cuộc khủng hoảng 
hiện nay, nền kinh tế tư bản đã phải hứng chịu hàng chục lần khủng hoảng từ cục 
bộ cho đến toàn diện. Có thể kể đến các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như sau: 

Đại suy thoái 1929-1933 là cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 
lịch sử chủ nghĩa tư bản. Cuộc khủng hoảng đã làm cho sản lượng công nghiệp của 
thế giới giảm 20%, gần một nửa số ngân hàng ở Mỹ phá sản, các thị trường chứng 
khoán sụp đổ, thất nghiệp tăng lên đến 30%. Suy thoái kinh tế đã dẫn đến tình 
trạng bảo hộ mậu dịch gia tăng làm cho mức độ phục hồi kinh tế rất chậm chạp. 
Hơn nữa, cuộc khủng hoảng này còn dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít và 
quá trình quân sự hóa nền kinh tế ở các nước tư bản. 

Tiếp theo là khủng hoảng kinh tế 1973-1974. Nó bắt nguồn từ khủng hoảng 
năng lượng và sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ Bretton Wood đã được hình thành từ 
thế chiến thứ hai. Sau hai năm khủng hoảng, thị trường chứng khoán New York 
mất 45% giá trị của nó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ là -2,1% năm 1974. 
Tình trạng tồi tệ đó lan sang các nước tư bản khác, đặc biệt là ở Anh. Thị trường 
chứng khoán London đã mất 75% giá trị trong cuộc khủng hoảng này, tốc độ tăng 
trưởng từ 5,1% năm 1972 giảm xuống còn 1,1% năm 1974. Tính chung cho toàn 
nhóm G7 (nhóm bảy nước công nghiệp hàng đầu thế giới), thị trường chứng khoán 
đã giảm 35% giá trị.  

Đến cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, khủng hoảng kinh tế thế giới 
xảy ra và đã lan rộng hơn từ khủng hoảng ở các nước phát triển đến khủng hoảng 
nợ ở các nước thế giới thứ ba. Khủng hoảng lần này cũng đã cảnh báo cho các nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa về sự yếu kém trong quản lý hệ thống ngân hàng vẫn chưa 
được khắc phục từ sau Đại suy thoái. Trong vòng hai năm, 1982-1983, đã có 91 
ngân hàng của Mỹ bị phá sản và 540 ngân hàng khác được coi là có vấn đề. Khái 
niệm “lớn tới mức không thể sụp đổ” (“too big to fail”) đã tiêu tan khi ngân hàng 
lớn thứ bảy của Mỹ với số vốn 45 tỷ USD bị phá sản vào năm 1984. Tiếp theo đó 
là sự khủng hoảng về tiết kiệm và cho vay mà bắt nguồn từ hoạt động cho vay của 
các ngân hàng vào lĩnh vực rủi ro cao. 

Đến cuối thập niên 1980 đầu 1990, một cuộc khủng hoảng kinh tế lại hoành 
hành các nước tư bản. Nó bắt đầu từ sự sụp đổ thị trường chứng khoán ở Mỹ vào 
tháng 10 năm 1987. Chỉ số Dow Jones – một trong những chỉ số chứng khoán 
quan trọng nhất của Mỹ - đã mất 22% giá trị trong vòng một ngày. Tình hình đó đã 
gây nên sự hoảng loạn trên các thị trường chứng khoán khác trên thế giới, đặc biệt 
là ở Canada, Australia và Anh, là những nước có quan hệ kinh tế mật thiết với Mỹ. 
Sau giai đoạn phục hồi ngắn ngủi, các nước tư bản lại rơi vào cuộc suy thoái kinh 
tế vào đầu thập kỷ 1990, lần này khủng hoảng đặc biệt nghiêm trọng ở Nhật Bản, 
nó kéo dài đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong gần 20 năm qua, Nhật Bản gần 
như không có tăng trưởng kinh tế. 
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1.2 Khủng hoảng kinh tế hiện nay: nguyên nhân và hậu quả 

Cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ thị trường tín dụng dưới chuẩn ở 
Mỹ. Đó là việc các tổ chức tín dụng ồ ạt cho vay đối với những người đầu cơ bất 
động sản mà thu nhập và khả năng trả nợ thấp. Cơ sở của việc cho vay chỉ dựa vào 
giá trị của ngôi nhà sắp được mua. 

Sau giai đoạn suy thoái 2000 – 2001, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thực 
hiện chính sách tiền tệ mở rộng nhằm phục hồi nền kinh tế. Trong vòng chưa đầy 
hai năm (5/2001 – 12/2002) lãi suất cơ bản đã giảm mạnh từ 6,5% xuống còn 
1,75% và còn được tiếp tục cắt giảm xuống dưới mức 1% vào những năm tiếp 
theo. Từ đó, lãi suất tín dụng thứ cấp cũng giảm, việc cho vay trở nên dễ dàng hơn. 
Cơn lốc đầu cơ bùng phát trên thị trường cho vay thế chấp, đặc biệt là nhà ở. Năm 
2005, có tới 28% số nhà được mua nhằm mục đích đầu cơ. Tổng giá trị của các 
khoản tín dụng nhà ở vào đầu năm 2006 lên đến 600 tỷ USD. Tuy nhiên, đến thời 
gian này, giá nhà không còn tăng và bắt đầu giảm mạnh vào năm 2007. Tình trạng 
này làm cho người mua nhà không thể trả được nợ. Đến lượt mình, các tổ chức tín 
dụng rơi vào tình thế mất khả năng thanh toán. Hơn nữa, các ngân hàng lại không 
tin tưởng nhau và không cho nhau vay tiền vì sợ rằng không thể thu hồi nợ. Điều 
này đã làm tê liệt hệ thống liên ngân hàng và một cuộc khủng hoảng tín dụng là 
không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, nguyên nhân khủng hoảng còn có sự quản lý 
yếu kém của nhà nước và sự bất lực các tổ chức tài chính quốc tế. Họ, một mặt, 
không thể kiểm soát nổi hoạt động của các tổ chức tín dụng; mặt khác, lại cổ vũ 
trào lưu tự do kinh tế trong khi thị trường không phải là một cổ máy hoàn hảo. 
Cuộc khủng hoảng lần này đã làm phá sản các tổ chức tín dụng tên tuổi như Fannie 
Mae, Freddie Mac, Bear Stearns, Leman Brothers, AIG, Merrill Lynch, Nothern 
Rock, UBS,… 

Khủng hoảng từ lĩnh vực tài chính, tín dụng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
khu vực sản xuất, việc làm, thất nghiệp, tiêu dùng… Do tình hình tín dụng khó 
khăn, các doanh nghiệp đã cắt giảm sản xuất, sa thải lao động. Thất nghiệp gia 
tăng đã ảnh hưởng đến thu nhập và tiêu dùng của các hộ gia đình và lại làm cho 
tình hình tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Theo báo 
cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tốc độ phát triển kinh tế trung bình của các 
nước phát triển là 0,9% năm 2008, âm 3,8% năm 2009 và dự báo sẽ đạt 0% vào 
năm 2010, con số tương ứng ở các nước đang phát triển là 6,1% năm 2008, 1,6% 
năm 2009 và 4% vào năm 2010. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện nay đã lên đến 10%, 
tính chung trên toàn thế giới có khoảng 50 triệu người bị bổ sung vào đội quân thất 
nghiệp. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đã mở rộng ra trên quy mô toàn cầu. Nhà 
kinh tế Joseph Stiglitz (đạt giải Nobel năm 2001) cho rằng: trong thời đại toàn cầu 
hóa hiện nay, hy vọng cuộc khủng hoảng chỉ diễn ra trong lòng nước Mỹ là điều 
hảo huyền. Từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển đều chịu tổn thất. 
Theo ước tính của Ngân hàng châu Á (ADB), khủng hoảng lần này làm thiệt hại 
cho các nước đến 50.000 tỷ USD. Đối với các nước công nghiệp, khủng hoảng 
biểu hiện ra là tốc độ tăng trưởng âm hoặc không có tăng trưởng và tỷ lệ thất 
nghiệp cao. Ở các nước đang phát triển, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Cũng 
theo báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế, tình trạng khủng hoảng kinh tế đã ngăn cản 
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hơn 50 triệu người thoát khỏi nghèo đói vào năm 2008 và tỷ lệ nghèo đói có thể 
còn tăng lên. Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm đói nghèo của Liên Hợp Quốc  rất 
khó trở thành hiện thực. 

Trước tình hình khủng hoảng như vậy, chính quyền các nước đã có hành động 
tích cực và kịp thời nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng sâu hơn. Ở Mỹ, Quốc hội 
đã thông qua khoản chi tiêu tổng cộng lên đến trên 850 tỷ USD để cứu vãn nền 
kinh tế. Ở Châu Âu, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã đưa ra gói kích 
thích kinh tế 400 tỷ USD. Các nước đang phát triển cũng không thể đứng ngoài 
cuộc, họ cũng đưa ra các chương trình kích cầu với giá trị hàng chục tỷ USD, riêng 
Trung Quốc là 170 tỷ USD. Tổng số tiền dùng để phục hồi kinh tế mà các nước 
cam kết là 5.000 tỷ USD, chiếm 10% GDP của thế giới. Ở góc độ đa phương, 
nhóm các nước G20 đã khẳng định họ sẽ bơm thêm 750 tỷ USD cho Quỹ tiền tệ 
quốc tế để gia tăng năng lực cho tổ chức này. Ngoài ra, lãnh đạo các nước G20 đều 
cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ - điều đã xảy ra vào thời Đại suy thoái. Nhờ có 
sự phản ứng đồng loạt và mạnh mẽ của các nước mà nền kinh tế thế giới đã phục 
hồi nhanh hơn so với những dự đoán ban đầu. 

Như vậy, khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay đã cho thấy: 

Một là, khủng hoảng là kết quả tất yếu của hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
đặc biệt là sự phát triển ngày càng mạnh mẽ và phức tạp của hệ thống tài chính – 
tín dụng. 

Hai là, chủ nghĩa tự do đã bị thất bại bởi vì thị trường luôn trong tình trạng mù 
quáng. Do đó, sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế là tất yếu và cần phải 
được tăng cường. 

Ba là, khủng hoảng kinh tế rất dễ xảy ra trên quy mô thế giới do sự gia tăng 
nhanh chóng của toàn cầu hóa. Vì vậy, để ngăn chặn khủng hoảng đòi hỏi sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các nước, đặc biệt là các nền kinh tế lớn. 

 

2 LÝ THUYẾT CỦA C.MÁC VỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 

Lý thuyết khủng hoảng kinh tế được Mác phân tích trong bối cảnh nền kinh tế 
đi từ sản xuất hàng hóa giản đơn lên sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa. Mác coi khủng 
hoảng kinh tế như là kết quả tất yếu của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng là do những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư 
bản mà cốt lõi là mâu thuẫn giữa sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của lực lượng sản 
xuất với tính chất chật hẹp của chế độ sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất. Dựa trên cơ 
sở lý luận giá trị và giá trị thặng dư, Mác cho rằng công nhân làm thuê luôn sản 
xuất ra một lượng giá trị mà họ không thể nào mua hết được, đó chính là giá trị 
thặng dư. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa chỉ tồn tại trong chừng mực mà công 
nhân luôn phải sản xuất ra giá thặng dư cho nhà tư bản hay cơ sở của nền sản xuất 
tư bản chủ nghĩa là sự bóc lột ngày càng nhiều giá trị thặng dư. Do đó, sản xuất 
“thừa” là tình trạng hiển nhiên. Mác đã đúc kết thành hai vấn đề: (1) những người 
trực tiếp làm ra sản phẩm – công nhân – chỉ mua được một phần rất nhỏ những sản 
phẩm mà họ sản xuất ra, họ không thể mua tư liệu sản xuất và chỉ mua một phần 
những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu; (2) họ chỉ tiêu dùng được những sản phẩm 
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này chỉ khi nào họ còn sản xuất ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Do đó, họ bao 
giờ cũng là người sản xuất thừa so với nhu cầu có khả năng thanh toán của mình. 
Như vậy, sản xuất thừa ở đây là thừa hàng hóa so với sức cầu của người lao động. 
Trong chủ nghĩa tư bản, tất cả tư bản đều vận động liên tục không ngừng với quy 
mô ngày càng mở rộng. Cùng với quá trình tái sản xuất mở rộng tư bản thì những 
mâu thuẫn nội tại của nó cũng không ngừng phát triển và trở nên gay gắt hơn. Cuối 
cùng, một cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ nổ ra và đó cũng là cách giải quyết tạm 
thời những mâu thuẫn và lập lại thế cân bằng mới cho nền sản xuất.  

Mác bắt đầu phân tích khủng hoảng kinh tế khi ông nghiên cứu về sản xuất 
hàng hóa. Việc phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa (lao 
động cụ thể và lao động trừu tượng) là một phát kiến quan trọng trong quá trình 
phân tích của Mác. Tính chất hai mặt đó biểu hiện thành lao động tư nhân và lao 
động xã hội của người sản xuất hàng hóa; hai mặt này lại mâu thuẫn với nhau biểu 
hiện ở chỗ: (1) người sản xuất hàng hóa sản xuất ra những sản phẩm mà xã hội 
không cần hoặc (2) chi phí của người sản xuất cao hơn so với chi phí bình quân 
của xã hội. Những mâu thuẫn này có thể dẫn tới tình trạng sản xuất “thừa”. 

Khi tiền tệ xuất hiện và làm chức năng phương tiện lưu thông hàng hóa, quá 
trình mua và bán tách rời nhau đã làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng kinh tế. 
Trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, mỗi nhà tư bản đều là người mua đồng thời 
là người bán. Khi là người bán, nhà tư bản cần có người mua để nhanh chóng thu 
hồi tư bản và tìm kiếm lợi nhuận nhưng khi đã nắm được tiền tệ trong tay thì anh 
ta lại không nhất định phải mua ngay mà có thể chờ đến khi giá cả có lợi cho mình 
để mua. Bên cạnh đó, do tính chất sản xuất chạy theo lợi nhuận nên tình trạng sản 
xuất thừa hàng hóa thường xuyên xảy ra. Khi đó, dù là người sản xuất có chi phí 
bằng với chi phí xã hội thì người sản xuất đó cũng không thể nhận được toàn bộ 
những gì mà anh ta đã chi phí.Từ đó Mác kết luận: “dưới hình thái thứ nhất của nó, 
khủng hoảng chính là bản thân sự biến hóa hình thái của hàng hóa là việc mua và 
bán tách rời khỏi nhau”1.  

Nguy cơ khủng hoảng gia tăng nhanh chóng khi tiền tệ làm chức năng phương 
tiện thanh toán cùng với sự phát triển đầy đủ của hệ thống ngân hàng. Khi đó, 
trong nền sản xuất sẽ xuất hiện hệ thống con nợ-chủ nợ chằng chịt với nhau. Vì 
vậy, khả năng sụp đổ nền kinh tế trở thành hiện thực một khi có những nhà tư bản 
không thể thanh toán được nợ. Mác cho rằng đây là hình thái thứ hai của khủng 
hoảng kinh tế. 

Sự ra đời của công ty cổ phần và thị trường chứng khoán đã làm cho khủng 
hoảng kinh tế diễn ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Bây giờ, ứng với những tư 
bản thực tế nằm trong sản xuất và lưu thông lại xuất hiện những bản sao của nó mà 
Mác gọi là tư bản giả (fititious capital). Trong khi tư bản trong sản xuất bị tiêu 
dùng đi thì những bản sao của nó vẫn được giao dịch trên thị trường chứng khoán. 
Giá cả của loại hàng hóa - tư bản này chỉ là những giá trị giả tưởng và đôi khi vượt 
rất xa so với tư bản thực tế mà lúc đầu nó đại diện. Với bản chất chạy theo lợi 
nhuận, các nhà tư bản không ngừng ném tư bản của mình vào thị trường chứng 

                                              
1 C.Mác và Ph.Ăng ghen toàn tập, tập 26, trang 749. NXB Chính trị quốc gia năm 1994 
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khoán, tình trạng đầu cơ diễn ra tràn lan. Sự đầu cơ này một mặt thúc đẩy quá trình 
tích lũy của tư bản ngân hàng nhưng mặt khác lại đẩy các nhà tư bản công, thương 
nghiệp và tư bản ngân hàng vào trạng thái căng thẳng về khả năng thanh toán. Một 
khi, hệ thống thanh toán không còn tạo được lòng tin và chỉ có tiền mặt mới làm 
được chức năng phương tiện thanh toán thì khủng hoảng sẽ nổ ra do việc chạy theo 
các phương tiện thanh toán mà các nhà kinh tế hiện nay gọi là việc thiếu tín dụng 
bất ngờ (credit crunch). 

Như vậy, sự phát triển của thị trường chứng khoán và hệ thống thanh toán đã 
thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tư bản và đi cùng với nó là khả năng khủng 
hoảng kinh tế nghiêm trọng hơn. 

3 TƯƠNG LAI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

Cần khẳng định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế lần này không thể làm sụp đổ 
chủ nghĩa tư bản. Sau khủng hoảng, chủ nghĩa tư bản sẽ có những điều chỉnh và 
tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, không có nhà kinh tế nào dám khẳng định rằng sẽ 
không có những cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai. Như Mác đã phân 
tích, trở ngại thật sự của chủ nghĩa tư bản là ngay ở bản thân tư bản mà cốt lõi là 
tính chất chạy theo lợi nhuận hẹp hòi của nó. Cuộc khủng hoảng lần này lại càng 
cho thấy rõ điều đó. Tờ báo Le Monde của Pháp ngày 19/9/2008 đã viết về cuộc 
khủng hoảng ở Mỹ như sau: “Từ những nhân viên thương mại phụ trách bán tín 
dụng tiêu dùng cho người Mỹ, vốn đã nợ nần chồng chất, cho tới chủ tịch tập đoàn 
lớn ở Wall Street dường như ai cũng chỉ có một mục tiêu: đó là bỏ tiền đầy túi.”  

Hơn nữa, khủng hoảng cũng chỉ ra bản chất thối nát của tư bản tài chính. Khi 
mà thời cơ làm ăn thuận lợi thì họ lớn tiếng đề cao khẩu hiệu tự do kinh tế, tự do 
hoạt động (“laissez faire”), không chấp nhận sự giám sát của nhà nước nhưng đến 
khi gặp khó khăn thì lại đề nghị nhà nước giúp đỡ. Thậm chí ngay cả khi tập đoàn 
của mình rơi vào phá sản, họ vẫn thản nhiên nhận những khoản “đền bù” không 
thể tưởng tượng nổi. Cũng theo tờ báo Le Monde, ông Stanley O’Neil, người đứng 
đầu Merrill Lynch, khi bị sa thải vào năm 2007 đã nhận khoản “bồi thường” lên 
đến 60 triệu USD khi tập đoàn này phá sản. Chủ tịch AIG cũng tương tự, ông 
Martin Sullivan khi bị cách chức cũng lãnh 68 triệu USD. Bất chấp tình hình 
khủng hoảng tồi tệ năm 2007, tiền lương và thưởng mà năm ngân hàng lớn nhất ở 
Mỹ dành cho nhân sự cấp cao vẫn lên đến 66 tỷ USD. Điều đó làm cho ngay cả 
giới lãnh đạo của các nước tư bản cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. 

Thực tiễn cho thấy, sự can thiệp của nhà nước tư sản cũng không phải là liều 
thuốc thần diệu để xóa bỏ khủng hoảng kinh tế bởi vì sự quản lý của nhà nước 
không thể theo kịp tính chất quá năng động của thị trường xuất phát từ động cơ lợi 
nhuận của tư bản. Tuy nhiên, sự can thiệp của nhà nước là một thực tế không thể 
tranh cãi, nó có tác dụng giảm bớt những tổn thất mà khủng hoảng gây ra và giúp 
cho nền kinh tế phục hồi nhanh hơn. Mặt khác, việc quốc hữu hóa các tổ chức tín 
dụng làm gia tăng tỷ trọng của khu vực kinh tế nhà nước – điều mà các nước tư 
bản không hề mong muốn – được xem như là sự tích lũy về lượng của chủ nghĩa tư 
bản để đến một thời điểm nhất định sẽ làm thay đổi chính bản thân nó. Đó chính là 
xu hướng vận động tất yếu của chủ nghĩa tư bản trong tương lai. 
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