
Triển vọng mờ mịt của Trung Quốc trở thành thảm họa 

Cuộc chiến khủng khiếp của Nga tạo ra các tiêu đề, nhưng cuộc khủng 

hoảng nợ ngày càng tăng của Trung Quốc hầu như bị bỏ quên. Tuy nhiên, 

nó sẽ có những tác động tiêu cực sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu. Chỉ 

trong ba thế hệ, Bắc Kinh đã xây dựng một tầng lớp trung lưu lớn hơn toàn 

bộ dân số Mỹ. Nhưng bây giờ nhiều người Trung Quốc phải đối mặt với sự 

hủy hoại. Bong bóng bất động sản trong nước của Trung Quốc, do bãi bỏ 

quy định, rất lớn đến nỗi phần tầng đônglớp trung lưu của nước này đã bị 

tổn hại. 

"Quả bom nợ của Trung Quốc dường như đã sẵn sàng để phát nổ và 

nhiều dấu hiệu cảnh báo cho thấy rằng một khoản nợ sắp xảy ra", Nikkei 

Asia cảnh báo. 

Một cuộc nổi dậy thế chấp lớn đang được tiến hành, và khi các ngân hàng 

thất bại, các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng. Ngày nay, 50 triệu căn hộ 

trống hoặc chưa hoàn thành được mua theo "thông số kỹ thuật" ở hàng 

trăm khu vực đô thị có thể không bao giờ được hoàn tất hoặc thanh toán, 

tương đương với một phần ba tổng số đơn vị nhà ở ở Hoa Kỳ. 

Bên cạnh đó, bản thân Bắc Kinh còn nợ 1 nghìn tỷ USD bởi các chính phủ 

đang gặp khó khăn trên khắp thế giới không đủ khả năng trả nợ cho các 

dự án Sáng kiến Vành đai và Con đường. Kết quả của việc vay nợ trong 

và ngoài nước này là năm nay nợ của Trung Quốc dự kiến sẽ lên đến 

mức tương đương 275% GDP do vay nợ lớn và suy thoái kinh tế. Để so 

sánh, Hoa Kỳ dự kiến trong năm nay sẽ đạt mức nợ 98% GDP.  

Kết quả của bong bóng bất động sản là sự thách thức bất thường của 

người dân Trung Quốc đối với chính phủ độc tài của họ. Bạn sẽ thấy một 

cái nhìn hiếm hoi về bạo lực của cảnh sát chống lại những người biểu tình 

ôn hòa đang bắt đầu xảy ra trên khắp đất nước. Tình trạng bất ổn đã gia 

tăng do đầu cơ bất động sản đã lan rộng trong nhiều năm và hầu hết 

người Trung Quốc coi quyền sở hữu bất động sản là một cách để vượt lên 

và đảm bảo thu nhập hưu trí đầy đủ. 

https://asia.nikkei.com/Opinion/China-s-debt-bomb-looks-ready-to-explode
https://www.wsj.com/articles/china-property-market-shudders-as-buyers-threaten-to-stop-mortgage-payments-11657810077?mod=article_inline
https://www.scmp.com/business/china-business/article/3188781/fifty-million-empty-flats-threaten-plunge-chinas-troubled
https://www.csis.org/npfp/its-debt-trap-managing-china-imf-cooperation-across-belt-and-road
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-06/china-s-debt-to-climb-to-record-in-2022-government-adviser-says
https://www.cbo.gov/publication/57971#:~:text=percent%20in%202052.-,Debt,equal%2098%20percent%20of%20GDP


Nhưng nhiều năm đầu cơ không được kiểm soát đã dẫn đến giá cả ngày 

càng tăng và xây dựng quá mức bởi các nhà phát triển tích cực, và bây giờ 

có một sự dư thừa, sụp đổ về giá cả và sự bất mãn xã hội lan rộng. 

Bắc Kinh bị đổ lỗi, cùng với chính quyền địa phương, và tất cả các đề cập 

đến những rắc rối này đã bị kiểm duyệt. Nhưng tình trạng bất ổn lây lan 

qua truyền miệng, đây là một diễn biến nguy hiểm ở đất nước 1,4 tỷ dân, 

nơi đặt cọc và sở hữu một số căn hộ đã trở nên phổ biến. 

Về cơ bản, Trung Quốc là một thảm họa nợ nần về các khoản vay trong và 

ngoài nước. Đồng thời, một đám mây treo lơ lửng trên đầu Chủ tịch Tập 

Cận Bình vì sự ủng hộ ngoại giao (mặc dù không phải quân sự) của ông 

đối với nạn diệt chủng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine và 

các cuộc tấn công năng lượng chống lại châu Âu.  

Những thảm họa này hội tụ khi ông Tập phải đối mặt với việc Bộ Chính trị 

tái bầu cử vào tháng 11 và thậm chí còn dẫn đến việc than phiền rằng đất 

nước dưới sự lãnh đạo của ông có thể đã chấm dứt ảnh hưởng và danh 

tiếng đỉnh cao. Không phải là không thể tin được rằng, nếu cuộc khủng 

hoảng chính trị đang diễn ra trên đường phố này ngày càng gia tăng, 

nhiệm kỳ Chủ tịch của Trung Quốc có thể thay đổi hoặc tệ hơn là Trung 

Quốc có thể trở nên bất ổn. 

Trong những hành động thách thức hiếm hoi, người Trung Quốc tụ tập 

trước công chúng để phản đối tình hình và hàng triệu người đang từ chối 

trả các khoản vay cho các căn hộ chưa hoàn thành của họ. Phong trào tẩy 

chay thế chấp lớn này bắt đầu vào đầu tháng 7 và hiện đã lan rộng đến 

100 thành phố, liên quan đến 320 dự án phát triển bất động sản lớn và 

nhiều ngân hàng. 

Gần đây, Bộ Chính trị Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố đảm bảo với 

người mua bất động sản rằng chính phủ sẽ giúp các nhà phát triển thiếu 

tiền mặt hoàn thành các dự án như vậy và 44 tỷ đô la sẽ được phân phối 

để hỗ trợ các công ty và ngân hàng của họ. 

Nhưng đây là một số tiền ít ỏi, và hàng triệu người mua Trung Quốc cần 

được cứu trợ tài chính nếu không họ sẽ bị bỏ lại trong tình trạng chao đảo. 



"Sự sụt giảm bất động sản của Trung Quốc đã hút cả ngân hàng và chính 

quyền các tỉnh, đe dọa tác động lớn hơn đến nền kinh tế lớn thứ hai thế 

giới", Nikkei Asia đưa tin. "Các vụ vỡ nợ đã tăng vọt trong 12 tháng qua. Bất 

động sản là động lực chính của nền kinh tế Trung Quốc trong hai thập kỷ 

qua. Bất động sản và các hoạt động liên quan hiện chiếm khoảng 29% tổng 

sản phẩm quốc nội, tăng từ mức dưới 10% vào cuối những năm 1990". 

Vết nứt đầu tiên xuất hiện khi Evergrande Group ngừng trả nợ hoặc hoàn 

thành các dự án. Nó đã nhận được đất miễn phí từ các chính trị gia ở các 

trung tâm đô thị nhỏ hơn và tài trợ thế chấp từ các ngân hàng địa phương, 

sau đó thuyết phục mọi người mua lại nhiều đơn vị với niềm tin rằng nhu 

cầu và giá cả sẽ không bao giờ giảm. 

Giờ đây, Trung Quốc phải cứu trợ các cấp chính quyền thấp hơn vì họ phụ 

thuộc vào nguồn thu từ việc bán đất này để cung cấp giáo dục, chăm sóc 

sức khỏe, trợ cấp hưu trí và các dịch vụ xã hội khác cho cộng đồng của họ. 

Khó khăn của họ có nghĩa là các dịch vụ sẽ bị cắt nhỏ, điều này có thể biến 

thảm họa của nhà đầu tư thành tình trạng bất ổn quốc gia lan rộng. Rõ 

ràng, mức sống của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng, do một phần tư nền 

kinh tế và hơn 70% tài sản hộ gia đình bị ràng buộc trong bất động sản đã 

giảm giá trị. 

Một bài bình luận của Wall Street Journal có tiêu đề "Ông Tập cố gắng cưỡi 

một con hổ bất động sản, và tất cả chúng ta đều có thể bị cọp cắn" kết luận 

rằng điều này "khiến toàn bộ mô hình phép màu kinh tế Trung Quốc gặp rủi 

ro" và cảnh báo rằng "thị trường tài chính toàn cầu, ngân hàng trung ương 

và các nhà lãnh đạo dân chủ nên chuẩn bị cho sự hỗn loạn". 

Sau đó là sự thất bại của Sáng kiến Vành đai và Con đường. Bloomberg 

đưa tin, 19 nền kinh tế mới nổi (như Sri Lanka, Lebanon, El Salvador và 

Pakistan) hầu như bị phá sản do nợ nần lớn đối với Trung Quốc do các dự 

án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng, không đủ khả năng chi trả. Các khoản 

vay này được cấp mà không quan tâm đến xếp hạng tín dụng hoặc khả 

năng trả nợ và bị cáo buộc là "bẫy nợ" có động cơ chính trị. Nhưng những 

điều này đã trở thành "bẫy nợ" của Trung Quốc, và bây giờ các cuộc biểu 

tình và phản đối diễn ra ở các quốc gia này chống lại Bắc Kinh. Trung 



Quốc phải xóa nợ cho các khoản vay, tái cấu trúc chúng hoặc ngừng tham 

gia và để nhiều vụ sụp đổ theo phong cách Sri Lanka xảy ra. 

Quá khứ trước mắt của Trung Quốc đã thực sự ấn tượng. Nó đã tự thoát 

khỏi cảnh nghèo đói tuyệt vọng. Nhưng với sự quản lý kinh tế yếu kém của 

ông Tập, kết hợp với lòng trung thành với Putin, người là kẻ thù truyền kiếp 

của tất cả các khách hàng phương Tây của ông, tương lai của Trung Quốc 

có vẻ không chỉ mờ mịt mà còn có khả năng là thảm họa. 

 


