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Trung Quốc cũng có nguy cơ bị khủng hoảng ngân hàng 
 

(10/08/2011-10:53:00 AM) 
   

Thị trường tài chính thế giới hôm nay vẫn là đề tài chính trên các trang báo quốc tế mấy hôm 
nay. Đặc biệt, nhiều nhật báo bình luận về phản ứng của Trung Quốc khi nước này lớn tiếng chỉ 
trích Mỹ và các nước Châu Âu là vô trách nhiệm trong đợt khủng hoảng này.  

 

Ngân hàng Trung Quốc ABC và những món nợ khó đòi (Reuters) 

Nhật báo kinh tế Les Echos có bài viết mang tựa đề : « Trung Quốc "dạy đời" nhưng cũng không thoát 
được một cuộc khủng hoảng ngân hàng ». Tờ báo nhận định : « Quét nhà ra rác », Trung Quốc cần 
phải xem lại mình trước khi lên lớp người khác. Nếu như việc hạ điểm nợ Hoa Kỳ đã đưa cho Bắc Kinh 
những lý lẽ để chỉ trích Mỹ và các nước Châu Âu trong việc quản lý nợ công, thì chính bản thân Trung 
Quốc cũng có những vấn đề về nợ của họ. 

Theo bài báo, bản chất vấn đề nợ của Trung Quốc dĩ nhiên là sẽ không giống như những gì đang diễn 
ra tại Mỹ và Châu Âu, nhưng cũng đủ gây lo ngại cho chính quyền Trung Quốc, nhất là nó liên quan 
đến tài chính của các địa phương. Tờ Les Echos cho biết, một nửa nguồn thu của các chính quyền địa 
phương, chủ yếu đến từ các vụ bán đất cho các nhà kinh doanh địa ốc, đã bị sụt giảm nghiêm trọng, 
do giá đất giảm xuống đến 50% chỉ trong vòng một năm qua, và các chính quyền địa phương bắt đầu 
gặp khó khăn trong việc trả nợ. Đây chính là những tín hiệu đầu tiên của khủng hoảng ngân hàng. 

Les Echos còn cho hay, nợ của các chính quyền địa phương hiện nay chiếm khoảng 27% tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP). Với tổng số tiền vay là 10.700 tỷ Nhân dân tệ (tương đương với 1.173 tỷ Euro), 
thì nợ các ngân hàng chiếm đến 8.500 tỷ Nhân dân tệ. Nhưng, nhiều chuyên gia nhận định rằng, trong 
trường hợp các địa phương bị phá sản, có thể Nhà nước sẽ phải can thiệp để tránh hiệu ứng domino. 
Trung Quốc có đầy đủ nguồn tài chính để tránh một cuộc khủng hoảng có hệ thống này. 

Còn nhật báo Le Monde thì có bài tựa « Trung Quốc đả kích Mỹ là vô trách nhiệm để che giấu những 
yếu kém của mình ». Theo Le Monde, Trung Quốc đang lo sợ số trái phiếu Chính phủ Mỹ trị giá 1200 
tỷ Đô la mà họ đang nắm giữ và nguồn dự trữ ngoại tệ 3200 tỷ Đô la thu được từ thặng dư mậu dịch 
sẽ đi theo mây khói. Hơn nữa, Trung Quốc cũng quan ngại sức khỏe kinh tế của chính mình, hiện 
được xem là thứ hai trên thế giới. Lạm phát leo thang, những hạn chế áp đặt cho tín dụng ngân hàng 
và khả năng sụt giảm nhu cầu của Mỹ và Châu Âu, tất cả những điều này đang đe dọa ngành xuất 
khẩu tư nhân Trung Quốc. 

Nhiều chuyên gia kinh tế Trung Quốc cho rằng, khủng hoảng tại Mỹ tạo cho Trung Quốc một lý do tốt 
để thay đổi. Theo họ, tình hình hiện nay cho thấy tính cấp bách của việc tái cân bằng kinh tế Trung 
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Quốc theo hướng tiêu thụ nội địa, nhưng phải đi chậm theo quán tính của mô hình phát triển hiện nay. 
Cuối cùng các chuyên gia kinh tế này cũng khuyên rằng, Trung Quốc nên đa dạng hóa nguồn dự trữ 
và hãy thả nổi đồng Nhân dân tệ theo giá thị trường. 

Ý kiến này cũng được Liberation đồng tình chia sẻ qua bài viết « Ông chủ nợ Trung Quốc nổi giận ». 
Bài báo trích dẫn nhận định của một cựu quan chức cao cấp Ngân hàng Trung ương. Ông này nhận 
định: « Không có lợi ích gì khi Trung Quốc cứ tiếp tục tích tụ thặng dư mậu dịch”. 

Một đất nước đang trên đà phát triển, mà thu nhập người dân lại đứng hàng thứ 100 trên thế giới, thì 
không thể nào tiếp tục cho các nước giàu hơn vay tiền. Nếu có một bài học cần phải rút ra từ đợt 
khủng hoảng này, đó là Trung Quốc phải chấm dứt chính sách tích trữ ngoại tệ và hãy để đồng Nhân 
dân tệ thay đổi theo giá của thị trường ». Theo Liberation, nếu Trung Quốc làm được như thế thì đây 
có lẽ sẽ là một cuộc Cách mạng./. 
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