
Năm mươi năm sau, bất chấp sự xoay trục của 
Hoa Kỳ, Đài Loan đã hoạt động tốt về kinh tế 

• Hòn đảo tự trị đã tự xây dựng mình thành một cường quốc, 
đầu tiên là các sản phẩm được sản xuất giá rẻ, sau đó trở 
thành người chơi không thể thiếu trong ngành công nghệ 

• Trung Quốc đại lục và Hoa Kỳ gắn bó với nền kinh tế Đài 
Loan, một lợi ích cho sự tăng trưởng GDP hàng năm không 
mấy khả quan của hòn đảo 

Vào tháng 2 năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã bất chấp sự 

khôn ngoan trong chính sách đối ngoại thông thường khi đến Bắc Kinh để gặp 

nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông. Để ghi nhận ý nghĩa lịch sử của 

chuyến đi, South China Morning Post đang đăng một loạt bài đa phương 

tiện khám phá những điểm thú vị trong 50 năm qua trong quan hệ Mỹ - Trung. 

Sau khi Hoa Kỳ chính thức chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang 

Trung Quốc đại lục vào năm 1979, hòn đảo bỏ hoang có lẽ đã phải tự hủy 

diệt. Định mệnh đó đã tạo ra nền kinh tế lớn thứ 22 thế giới, được hỗ trợ bởi 

một ngành công nghệ khổng lồ, liên kết toàn cầu và tất cả trừ nghèo đói. 

Kể từ cuộc nội chiến Trung Quốc những năm 1940, chính phủ Quốc dân 

đảng độc tài của Đài Bắc đã tin tưởng vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về mặt 

quân sự và ngoại giao, khi Washington coi Đài Loan là đối trọng của Bắc 

Kinh và gọi đó là “Trung Quốc tự do”. 

Nhưng Washington đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979 để công 

nhận Trung Quốc đại lục sau khi ký Hiệp ước Thượng Hải xuất hiện từ 

cuộc họp “tàu phá băng” năm 1972 giữa Nixon và người đồng cấp Trung 

Quốc Mao Trạch Đông. 

Danny Ho, một nhà kinh tế và giám đốc điều hành của công ty tư vấn năng 

lượng DMI ở Đài Loan, nhớ lại: “Nó giống như sự tự lập. “Chính phủ Quốc 

dân đảng đã rất chủ động đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Đài Loan, bao 

gồm các cảng và cơ sở khai thác dầu khí, vì để phát triển họ phải phụ 

thuộc vào việc bán ra nước ngoài”. 
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Năm mươi năm sau khi Nixon đến Bắc Kinh với ý định cả hai bên đều xa 

rời Đài Loan, hòn đảo này đã phát triển mạnh mẽ bất chấp - và vì - đó là 

sự cô lập về mặt ngoại giao. 

Sau năm 1979, Đài Bắc xây dựng nền kinh tế của hòn đảo dựa trên nguồn 

lao động rẻ mạt và cơ sở hạ tầng còn sót lại từ sự đô hộ của Nhật Bản 

trong Thế chiến thứ hai - ngay cả khi đại lục ngày càng hùng mạnh liên tục 

gây áp lực quân sự lên Đài Loan để thống nhất dưới một ngọn cờ. Các lực 

lượng đại lục đã giành chiến thắng trong cuộc nội chiến vào năm 1949 và 

những người theo chủ nghĩa Quốc gia chạy đến Đài Loan, nơi họ nổi dậy. 

Nixon rất muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc vì tiềm năng thị trường 

của nước này được hỗ trợ bởi một lượng lớn dân số đang tăng nhanh. 

Joanna Lei, cựu nhà lập pháp Đài Loan và là giám đốc điều hành của 

Chunghua 21 Century Think Tank tại Đài Loan, cho biết Đài Loan đã tạo 

dựng nền tảng công nghiệp của mình bất chấp cuộc khủng hoảng năng 

lượng toàn cầu vào những năm 1970. Bà nói: “Việc Mỹ rút dần sự ủng hộ 

của chính phủ Quốc dân đảng đến vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. 

Bà Lei nói, chính phủ của Mạnh Thường Quân đã giúp Đài Loan vượt qua 

cuộc khủng hoảng dầu mỏ và lạm phát đình trệ những năm 1970 bằng 

cách xây dựng 10 dự án cơ sở hạ tầng lớn. Các dự án khởi động vào năm 

1974 bao gồm các cảng, nhà máy điện, đường cao tốc và sân bay quốc tế 

lớn với tổng trị giá khoảng 300 tỷ Đài tệ (10,6 tỷ USD). 

Cơ sở công nghiệp của Đài Loan đã phát triển với sự bùng nổ của các nhà 

máy “bơm” các mặt hàng có giá trị gia tăng thấp như hóa dầu, giày dép và 

các sản phẩm cao su, Ho nói. 

Ông ước tính doanh thu hóa dầu của các công ty Đài Loan hiện đạt 

khoảng 800 tỷ Đài tệ đến 900 tỷ Đài tệ mỗi năm. 

Các cơ quan chính phủ trong thời đại đó đã lãnh đạo một số công ty hàng 

đầu của Đài Loan, bao gồm cả công ty lọc dầu do chính phủ điều hành CPC 

- tiếp tục giữ giá năng lượng thấp để ngành công nghiệp có thể phát triển. 

Một sáng kiến công nghệ và nghiên cứu riêng biệt của chính phủ đã thúc 

đẩy các công ty công nghệ như nhà sản xuất chip theo hợp đồng Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) - một công ty khổng lồ trong lĩnh 



vực công nghệ cao của thế giới hiện nay. Sáng kiến đó đã khiến “Đài Loan 

trở thành một cường quốc sản xuất công nghệ cao”, Lei nói. 

 

Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan đã trở thành một tập đoàn công 

nghệ cao khổng lồ toàn cầu. Ảnh: Shutterstock Images 

Bà nói: “Sự quay mặt của Hoa Kỳ đã làm tổn thương Đài Loan rất nhiều.  

“Theo nghĩa bóng, nhiều người cảm thấy hòn đảo sắp chìm và bỏ chạy”. 

Tuy nhiên, bà nói, chính phủ cuối cùng “đã có thể tạo niềm tin bằng các 

chiến lược cuối cùng đã biến nền kinh tế của hòn đảo trở thành “bốn con 

rồng nhỏ” hàng đầu. 

Đài Loan đã trở thành con rồng - còn được gọi là con hổ châu Á hay một 

nền kinh tế mới công nghiệp hóa - trong những năm đó cùng với Nhật Bản, 

Singapore và Hàn Quốc. Cả bốn nền kinh tế đều được biết đến với tốc độ 

phát triển công nghiệp nhanh chóng và mức sống tăng đột biến. GDP bình 

quân đầu người của Đài Loan đã đạt 28.180 đô la Mỹ vào năm 2020. 

Huang Kwei-bo, Tổng thư ký Hiệp hội Quan hệ Đối ngoại có trụ sở tại Đài 

Loan cho biết: “Với nhu cầu củng cố vị thế của Đài Loan trong thời kỳ mất 

ngoại giao, Đài Loan… đã có một sự phát triển kinh tế nhanh chóng bắt 

đầu từ cuối những năm 1980”. 

Giao tế Thượng Hải… đã giúp tạo ra một môi trường khu 
vực, trong đó Đài Loan và các quốc gia khác phát triển  

Denny Roy, thành viên cấp cao tại Trung tâm Đông Tây 



TSMC đang xây dựng một khu phức hợp nhà máy trị giá 12 tỷ USD ở bang 

Arizona của Hoa Kỳ để tiếp cận gần hơn với những người mua quan trọng, 

và một phát ngôn viên của công ty cho biết vào giữa tháng 3 rằng TSMC 

đang “thực hiện kế hoạch” mở rộng ở Mỹ cùng những nơi khác. 

Người phát ngôn cho biết thêm, một ngân sách từ 40 tỷ - 44 tỷ USD của 

công ty, 70 - 80% sẽ được phân bổ cho các công nghệ xử lý chip tiên tiến. 

Các quan chức Mỹ cũng đã tiếp cận nhà sản xuất chip lớn thứ hai của Đài 

Loan, United Microelectronics Corp (UMC), về việc thành lập một nhà máy ở 

thành phố công nghiệp Detroit, theo báo cáo của phương tiện truyền thông 

Đài Bắc. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của công ty đã từ chối bình luận vào 

tháng 3 về khả năng đầu tư của Mỹ và gọi đó là “đầu cơ thị trường”. 

Darson Chiu, Phó giám đốc dự báo kinh tế vĩ mô của Viện Nghiên cứu 

Kinh tế Đài Loan cho biết, chính quyền Biden vẫn có thể tìm kiếm các bộ 

phận từ lĩnh vực sản xuất của Đài Loan cho cơ sở hạ tầng năng lượng mặt 

trời và các bộ phận ô tô đốt sạch trong chương trình nghị sự chính sách 

công nghiệp “Xây dựng trở lại tốt hơn”. 

Đài Loan vẫn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Trung Quốc đại 

lục. Các nhà máy và nhà bán lẻ của Đài Loan coi Đại lục là nguồn cung 

cấp lao động tương đối rẻ, gần gũi về địa lý, dùng chung một ngôn ngữ và 

tạo ra thị trường tiêu dùng nội địa khổng lồ. 

Từ năm 1991 đến giữa năm 2021, các nhà đầu tư Đài Loan đã có 44.577 

dự án tại đại lục với tổng trị giá 193,51 tỷ USD, theo trang web của chính 

phủ Đài Bắc; thương mại qua eo biển là 166 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. 

Chiu nói, mục tiêu “thịnh vượng chung” của Bắc Kinh nhằm xóa bỏ bất 

bình đẳng kinh tế-xã hội phản ánh sự ổn định kinh tế và tình trạng thiếu đói 

nghèo phổ biến hiện nay của Đài Loan, nhưng các quan chức Đại lục sẽ 

“quá tự hào” khi thừa nhận việc học hỏi từ nước láng giềng của họ. 

Và bất chấp những khác biệt chính trị, Chiu lưu ý, đại lục sẽ cần chất bán 

dẫn của Đài Loan trong tương lai gần. 

Thông cáo Thượng Hải mở ra sự công nhận về mặt ngoại giao của 

Washington đối với Bắc Kinh đã đóng một vai trò quan trọng trong sự kết 

nối của Đài Loan với hai siêu cường. 
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Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh bất hảo, cuối cùng sẽ được thống 

nhất với đại lục, bằng vũ lực nếu cần thiết. 

Trong thông cáo chung, Washington "thừa nhận" tranh chấp Đài Loan mà 

không đứng về bên nào. 

Năm 1979, để bù đắp cho sự công nhận của Trung Quốc đại lục, Quốc hội 

đã thông qua Đạo luật Quan hệ Đài Loan, trong đó cam kết chính phủ Hoa 

Kỳ “giữ gìn và thúc đẩy các mối quan hệ thương mại, văn hóa và các mối 

quan hệ khác sâu rộng, gần gũi và hữu nghị giữa người dân” của Đài Loan 

và Hoa Kỳ.  

 

Khách du lịch chụp ảnh năm 2017 trước bức tượng của cố lãnh tụ Quốc dân đảng 

Tưởng Giới Thạch tại một công viên ở Đào Viên, miền bắc Đài Loan, nơi có nhiều bức 

tượng Tưởng được di chuyển. Ảnh: AFP 

Hiện Mỹ nằm trong số hơn 100 quốc gia có quan hệ lãnh sự và thương 

mại trên thực tế cho phép Đài Loan xuất khẩu và đầu tư trên toàn thế 

giới. Bắc Kinh thường chấp nhận các mối quan hệ thương mại và đầu tư ở 



nước ngoài của Đài Loan miễn là các mối quan hệ này tránh tràn vào các 

cuộc trao đổi ngoại giao hoặc quân sự chính thức. 

Denny Roy, thành viên cấp cao của Trung tâm Đông Tây ở Hawaii, cho 

biết: “Các quốc gia khác đã cố gắng làm việc để Đài Loan chính thức trở 

thành một quốc gia phi quốc gia đủ để Đài Loan trở nên thịnh vượng và trở 

thành một thương nhân lớn trên thế giới. 

Ông nói: “Hiệp ước Thượng Hải là một phần quan trọng của sự hòa giải 

Mỹ-Trung, giúp tạo ra một môi trường khu vực trong đó Đài Loan và các 

quốc gia khác phát triển mạnh mẽ. “Đóng góp của thông cáo là nó đã giải 

quyết thành công vấn đề Đài Loan đủ để cho phép cả hai bên bỏ qua nó.” 

Tuy nhiên, những xích mích của Bắc Kinh với Washington và quan hệ lạnh 

nhạt với Đài Bắc đã gây ra những lo ngại mới, đặc biệt là khi mối quan hệ 

Mỹ-Đài đã tăng cường kể từ năm 2017. 

Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh cho 

biết: “Chính sách một Trung Quốc của Hoa Kỳ ngày càng trở nên trống 

rỗng”. “Những gì Mỹ đang làm là pha loãng và làm suy yếu những lời hứa 

mà họ đã đưa ra trước đây.” 

Nhưng Feng Hau, 22 tuổi, sinh viên quan hệ quốc tế năm thứ 4 tại Đại học 

Tamkang ở Đài Loan, cho biết các sự kiện Trung-Mỹ trong những năm 

1970 là một "tín hiệu cảnh báo" rằng Đài Bắc không nhất thiết phải dựa 

vào Washington và phải duy trì thương mại với đại lục. 

Feng nói: “Điều quan trọng là phải nâng cao sức mạnh và sự tự tin của bản 

thân, nhưng nền kinh tế Đài Loan vẫn phụ thuộc vào thương mại quốc tế - 

đặc biệt là với Trung Quốc,” Feng nói. 


