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Nền kinh tế của Trung Hoa hiện 
đang đứng trên bờ của vực thẳm. Sự 
đổ vỡ của kinh tế Trung Hoa thực sự 
đã diễn tiến từ vài năm nay. Nhưng 
khác với những cuộc khủng hoảng 
kinh tế xảy ra trong thế giới Tây 
Phương, thường đến một cách đột 
ngột, ít có dấu hiệu báo trước và diễn 
ra một cách mạnh bạo, nhanh 
chóng, tiếp nối bằng sự hồi phục. 
Trung Hoa với thể chế độc tài đảng 
trị và chính quyền kiểm soát gần như 
tất cả mọi phương diện của hoạt 
động kinh tế, sự đổ vỡ kinh tế của 
Trung Hoa như một cuốn phim quay 
chậm, diễn ra từ từ và kéo dài trong 
nhiều năm, trước khi đến màn cuối, 
nổ tan một cách không tiền khoáng 
hậu. 
Cuốn phim câm quay chậm của đổ 
vỡ kinh tế của Trung Hoa có lẽ được 
bắt đầu tháng 3 năm 2014 bằng 
cảnh dân chúng tại thành phố 
Sheyang đổ xô đến ngân hàng tại 
đây để rút hết tiền ra vì mất tin 
tưởng. Cảnh tượng y hệt như thời 
Depression của Hoa Kỳ, gọi là bank 
run. Dân ùn ùn đến lấy tiền ra từ 
ngân hàng và ngân hàng hết tiền 
phải đóng cửa và phá sản. Mặc dù 
chuyện bankrun tại Sheyang được 
chặn đứng khi chính quyền đứng ra 
bảo đảm, cảnh bank run lần đầu tại 
Trung Hoa là dấu hiệu cho thấy sự 
đổ vỡ kinh tế của Trung Hoa bắt đầu 
được mở màn, dù là cuốn phim quay 
chậm vì bàn tay của chính quyền 
nhúng vào. Nhưng không gì chính 
xác bằng sự nhận xét của người dân 
địa phương, biết được sự phi lý của 
các cảnh xây cất những buildings 
ma, hay cả một thành phố không 
người ở, do chính quyền tìm cách 
ngụy tạo để chứng tỏ là kinh tế 
Trung Hoa vẫn phát triển. Người dân 
Trung Hoa có lẽ ai cũng đã thấy rõ 
sự giả tạo của kinh tế và chỉ cần một 
xúc tác nhỏ là sẽ hoảng sợ rút hết 
tiền ra khỏi ngân hàng như cảnh 
bank run tại Sheyang, lần đầu tiên 
cho kinh tế Trung Hoa! 
Cũng trong năm 2014, một làn sóng 
phá sản của các ngân hàng trong 
bóng tối đã xảy ra, làm mọi người 

chú ý đến hiện tượng mới của hệ 
thống tín dụng của Trung Hoa. Được 
gọi là ngân hàng bóng tối, shadow 
banking, vì các công ty cho vay tiền 
này hoàn toàn không có sự kiểm 
soát nào cả, hứa hẹn tiền lời tối đa 
cho người bỏ tiền vào, cũng như đầu 
tư vào những chuyện thương mại đầy 
nguy hiểm. Hiện nay hoạt động của 
các ngân hàng bóng tối của Trung 
Hoa đã lên đến mức 40 trillion quan, 
gần 2/3 của GDP của Trung Hoa. Số 
tiền cho vay của các ngân hàng 
bóng tối này chiếm đến 2/5 của tín 
dụng, gần ngang với các ngân hàng 
lớn nhất có sự kiểm soát của chính 
phủ. Nói cách khác, hệ thống tín 
dụng của Trung Hoa hiện tại có gần 
một nửa nằm trong bóng tối, không 
có ai trông chừng gì cả, sẵn sàng để 
bị phá sản bất cứ lúc nào. Và những 
tháng cuối của năm 2014, màn phim 
quay chậm với một số các ngân 
hàng bóng tối này đã xảy ra, cho 
thấy những nứt rạn của bức tường tín 
dụng căn bản cho kinh tế đã xảy ra 
lần lượt tại Trung Hoa. 
Năm 2015, cuộc đổ vỡ của thị trường 
chứng khoán tại Thượng Hải tưởng 
chừng sẽ làm kinh tế Trung Hoa đi 
vào giai đoạn khủng hoảng nặng. 
Nhưng chính quyền Bắc Kinh sau 
giai đoạn đầu lúng túng, đã bơm vào 
thị trường chứng khoán hơn 200 tỷ 
Mỹ Kim và đưa ra những biện pháp 
mạnh bạo như truy tố các tay đầu tư 
bán short selling, tương đối đã ổn 
định thị trường chứng khoán phần 
nào. 
Hồi đầu năm 2016, sau khi chính 
quyền trung Hoa cho phá giá đồng 
quan, dù mới chỉ là 1% trong một 
tuần so với đồng Mỹ Kim, thị trường 
trên toàn cầu đã bất ổn. Tại Trung 
Hoa,  dân Tàu bắt đầu tìm cách 
chuyển tiền ra ngoại quốc. Chỉ từ 
đầu năm 2016 đến nay, số tiền tư 
bản bỏ chạy gọi là capital flight, từ 
Trung Hoa ra ngoại quốc đã lên đến 
600 tỷ Mỹ Kim, Ngân hàng trung 
ương Trung Hoa đã phải bỏ tiền dự 
trữ Mỹ Kim và euro bán ra để mua lại 
tiền quan hầu giữ giá trị tiền quan 
không mất thêm nữa. Số lượng ngoại 
tệ sự trữ của trung Hoa đã giảm đi 
gần cả trillion Mỹ Kim vì các nhà đầu 
tư hiện nay không còn tin tưởng vào 
kinh tế Trung Hoa nữa. Ngoài ra 

chuyện tiền quan được Quỹ Tiền Tệ 
Quốc Tế nhận vào làm reserve 
currency đã đưa đến hậu quả tai hại 
cho Trung Hoa là chính phủ khó lòng 
kiểm soát tiền tệ hơn trước, với tiền 
tư bản bỏ chạy capital flight càng 
ngày càng nhiều hơn! 
Vấn đề chính cho kinh tế Trung Hoa 
hiện nay là các công ty Trung Hoa 
bắt đầu vỡ nợ tứ tung. Xuất cảng bắt 
đầu chậm lại vì các quốc gia khác 
hạn chế nhập cảng từ Trung Hoa. 
Mậu dịch toàn cầu đi xuống ảnh 
hưởng nặng nhất với Trung Hoa vì 
cột ttrụ phát triển kinh tế cho xứ này 
là chế tạo hàng hóa và xuất cảng ra 
xứ ngoài. Hiện nay mức xuất cảng 
của Trung Hoa xuống nhiều từ mấy 
năm nay. Đồng thời Trung Hoa cũng 
nhập cảng ít hơn các nhiên liê-u 
khoáng sản từ các quốc gia khác. 
Kết quả là các quốc gia trước giờ có 
kinh tế phồn thịnh như Brazil, Uùc, 
Canada..v.v. đều có kinh tế đi xuống 
hay rơi vào suy thoái. Nhưng Trung 
Hoa dĩ nhiên bị nặng hơn cả. Vì hàng 
sản xuất từ Trung Hoa bị ứ đọng, 
không bán được, phải bán dưới giá, 
gọi là dumping. Các xứ Aâu Châu 
cũng như Hoa Kỳ đều có luật cấm về 
chuyện nhập cảng hàng hóa bán 
dưới giá thành. Nên hiện nay mậu 
dịch toàn cầu càng đi xuống hơn. 
Hậu quả trực tiếp là hàng chục ngàn 
các cơ xưởng, nhà máy tại Trung 
Hoa phải bỏ không, nhân công hoặc 
bị sa thải hoặc vẫn phải trả lương 
nhưng cho ngồi không! Các công ty 
sản xuất này của Trung Hoa ở trong 
trạng thái sống dở chết dở gọi là 
zombie, như xác chết biết đi, không 
bị đóng cửa, nhưng cũng gần như 
không còn hoạt động được gì! Điều 
phiền toái là các công ty này vay tiền 
của ngân hàng. Và những món nợ 
này được coi như sẽ không bao giờ 
được trả lại! Con số chính thức của 
chính quyền cho các món nợ gọi là 
non-performing loans, chữ văn hoa 
cho những món nợ bị quịt, là 1.3 
trillion quan. Nhưng không ai tin con 
số này vì cho rằng con số thực sự 
phải gấp hàng vài chục lần! Như thế 
hiện nay các ngân hàng của Trung 
Hoa, gồm có 4 ngân hàng lớn nhất 
toàn cầu là ICBC, China 
Construction Bank, Agricultural Bank 
of China và Bank of China, cộng 



 

chung có tiền assets lên đến 30 
trillion Mỹ Kim. Các ngân hàng này 
của Trung Hoa tuy có số tiền assets 
vĩ đại như thế nhưng hiện đang trên 
đà vỡ nợ! Vì cho vay cho các công ty 
sản xuất của Trung Hoa thuộc loại 
xác chết biết đi zombie, nên giữ toàn 
những món nợ không bao giờ trả 
được của các công ty loại này! 
Theo Kyle Bass, sáng lập công ty 
đầu tư hedge fund gọi là Hayman 
Capital, là người đang short sale kinh 
tế của Trung Hoa,  đã cho rằng các 
ngân hàng lớn của Trung Hoa như 
kể trên cần đến 10 trillion Mỹ Kim, 
ngang hàng với 100% GDP của kinh 
tế Trung Hoa, chỉ để cứu các đại 
ngân hàng này không bị phá sản!  
Điều này có nghĩa là hiện nay 
chuyện vỡ nợ đã lan tràn khắp nơi, từ 
các công ty sản xuất của Trung Hoa 
, dẫn dắt đến hệ thống ngân hhàng 
chính thức cũng như ngân hàng bóng 
tối của Trung Hoa. Theo một ước 
tính, mức nợ chung của toàn xứ 
Trung Hoa đã tăng từ mức 155% của 
GDP năm 2008 lên đến 260% của 
GDP trong cuối năm 2015. Mức tăng 
khủng khiếp này gấp bội lần mức 
tăng về nợ của Hoa Kỳ trong mấy 
năm qua. Và theo một khảo cứu về 
lịch sử kinh tế của các quốc gia, khi 
một quốc gia có món nợ ngang hàng 
với 100% của mức GDP, tổng sản 
lượng của quốc gia đó, sẽ đi vào suy 
thoái kinh tế dễ dàng. 
Trung Hoa có mức nợ hiện nay lên 
đến 260% của GDP có nghĩa suy 
thoái kinh ttế đã phải xảy ra rồi. 
Nhưng bị chính quyền cộng sản 
Trung Hoa che dấu và đưa ra những 
con số giả tạo để lừa bịp quốc tế là 
Trung Hoa vẫn còn phát triển! 
Một chính quyền độc tài chuyên chế 
trong giai đoạn đầu của phát triển, 
có thể hữu hiệu khi dùng nền kinh tế 
chỉ huy để chế tạo hàng hóa và phát 
triển bằng xuất cảng như kinh 
nghiệm của Đài Loan, Sigapore, Đại 
Hàn..v.v. cho thấy. Trung Hoa rập 
khuôn theo mô hình này để phát 
triển vượt mức. Nhưng khi xuất cảng 
bị chậm lại và kinh tế đi xuống, để 
giữ chuyện bịp bợm là kinh tế vẫn 
mạnh và phát triển, chính quyền 
Trung Hoa đã phạm lỗi lầm là tiếp 
tục đầu tư vào những công trình xây 
cất vô lý và phí phạm đến tài 

nguyên, tạo dựng những thành phố 
không người ở, buildings nhan nhản 
không ai thuê, đường xá cầu cống, 
phi trường, nơi không ai đến! 
Những món nợ để làm những chuyện 
phi lý này sau cùng đã dẫn dắt đến 
tình trạng vỡ nợ hiện nay cho nền 
kinh tế. Và dù có che đậy và gạt gẫm 
đến mức nào chăng nữa, chính 
quyền Trung Hoa cũng không thể 
kéo dài tình trạng này  mãi mãi và sự 
đổ vỡ sẽ càng lớn lao và kinh hoàng 
hơn khi sau cùng phải trực diện với 
thực tại. 
Đây là lý do tại sao Tập Cận Bình 
thấy trước viễn ảnh kinh tế đổ vỡ 
hoàn toàn và lo sợ dân chúng sẽ nổi 
loạn một khi chính quyền  không 
bưng bít và kiểm soát được dân 
chúng nữa. Con đường duy nhất cho 
họ Tập và chính quyền cộng sản 
Trung Hoa hiện nay để sống còn và 
không bị giết chết là tạo ra chiến 
tranh để đánh lạc hướng và khêu lên 
tự ái dân tộc cho dân Tàu.  Dù biết 
chiến tranh tại vùng biển Đông Hải 
và khiêu chiến với chính Hoa Kỳ là 
con đường đi tìm sự hủy diệt cho 
quân lực của Trung Hoa, Tập Cận 
Bình không thể làm khác được nếu 
không muốn chính mình bị giết chết 
một khi dân Tàu nổi loạn lật đổ chính 
quyền cộng sản do tội làm đổ vỡ 
kinh tế Trung Hoa! 
Sự hung hăng đe dọa ngay chính 
quân lực Hoa Kỳ và tuyên bố sẵn 
sàng cho chiến tranh với Hoa Kỳ của 
một số viên chức của bộ Quốc 
Phòng Trung Hoa trong khoảng thời 
gian gần đây, cho thấy Tập Cận Bình 
đã đi vào thế cưỡi cọp và có thể sẽ 
khơi mào cho chiến tranh giữa Trung 
Hoa và Hoa Kỳ. 
Tóm lại, nền kinh tế vỡ nợ của Trung 
Hoa đã đến lúc không thể che đậy 
được nữa và màn kết thúc về kinh tế 
giả tạo và bịp bợm sẽ xảy ra không 
sớm thì muộn. Nguy cơ chiến tranh 
do chính quyền hiếu chiến của Tập 
Cận Bình để che đậy lỗi lầm và tìm 
đường sống cho chính mình, sẽ đưa 
đến thảm họa khắp nơi trên toàn 
cầu. 
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