
Bài học từ lệnh phong tỏa Covid của Trung Quốc 

Các công ty nước ngoài sẽ khôn ngoan để giảm thiểu tiếp xúc với rủi ro 

chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Các biện pháp phong tỏa covid của Bắc Kinh là một mối nguy hiểm kinh tế 

đối với Trung Quốc và tất cả các quốc gia khác, và Đảng Cộng sản Trung 

Quốc dường như đã biết điều đó. Thế giới đã chứng kiến những nỗ lực 

muộn màng gần đây, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thảm 

họa chính sách zero-Covid. 

Các vùng rộng lớn của Trung Quốc đã bị phong tỏa trong những tháng gần 

đây. Điều đó bao gồm Thượng Hải, một trung tâm thương mại quan trọng, 

vẫn chưa thoát khỏi các hạn chế sau một tháng. Chính phủ cho thấy rất ít 

dấu hiệu của việc tính toán lại ngay cả khi các quốc gia khác từ bỏ các 

biện pháp phong tỏa để ủng hộ việc học cách sống chung với virus. 

Thảm họa tự gây ra này là một mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với nền 

kinh tế toàn cầu. Bất kỳ chuỗi cung ứng nào đi qua Trung Quốc cũng đã bị 

đứt hoặc có nguy cơ bị như vậy. Sai lầm zero-Covid của Bắc Kinh đang 

làm gián đoạn việc cung cấp một loạt hàng hóa cho người tiêu dùng ở 

những nơi khác, và đang khiến nhiều công ty xem xét lại hoạt động kinh 

doanh tại Trung Quốc của họ. 

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là đối với nền kinh tế của chính Trung Quốc và 

Bắc Kinh ngày càng nhận ra điều đó. Đất nước này chắc chắn sẽ không 

đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,5% của Đảng trong năm nay, và 

đó đã là một mục tiêu khiêm tốn so với những năm trước. Các cuộc khảo 

sát về niềm tin kinh doanh và đầu tư là thảm khốc và thị trường bất động 

sản tiếp tục chìm. 

Điều này đang khiến Bắc Kinh lo lắng về việc làm, với Thủ tướng Lý Khắc 

Cường được phái đi vào cuối tuần này để yêu cầu các quan chức tăng gấp 

đôi việc làm. Mối quan tâm chính của Bắc Kinh là bất ổn xã hội nếu các 

biện pháp phong tỏa kéo sự thịnh vượng ra khỏi tầm tay của hàng triệu 

người Trung Quốc đang chờ đợi để chuyển sang tầng lớp trung lưu. 

Tình hình đủ thảm khốc để Bắc Kinh đang khuyến khích nền kinh tế tư 

nhân dẫn đầu một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, Chủ tịch Tập 



Cận Bình đã cố gắng giảm ảnh hưởng của các công ty tư nhân bằng một 

cuộc đàn áp quy định khắc nghiệt và tùy tiện, đặc biệt là đối với các công 

ty công nghệ. 

Nhưng trong những tuần gần đây, khi ông thấy tăng trưởng chậm trước lễ 

đăng quang dự kiến vào mùa thu này đến nhiệm kỳ thứ ba, ông Tập đã nói 

về những đức tính của vốn tư nhân để thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng. 

Ông Lý đã tham gia vào những gì được coi là một kế hoạch việc làm, bao 

gồm giảm thuế cho các công ty tư nhân và áp lực đối với các ngân hàng 

để mở rộng tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Đây là chính sách kinh tế tốt hơn, nhưng các doanh nghiệp tin rằng nó có 

nguy cơ của chính họ. Các nhà đầu tư đã thấy trong cuộc đàn áp công 

nghệ năm ngoái, ông Tập có thể thù địch như thế nào đối với các công ty 

tư nhân thành công. Các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán đầu cơ 

cao của Trung Quốc đã rất vui khi chơi cùng với sự thay đổi gần đây của 

trái tim, với các cổ phiếu công nghệ phản ứng tốt. Các công ty Trung Quốc, 

vốn không có nhiều lựa chọn ngoài việc chịu đựng, sẽ hoan nghênh thời 

gian hòa hoãn chính trị. 

Nhưng các công ty nước ngoài kinh doanh hoặc dựa vào hàng hóa và linh 

kiện tại Trung Quốc, đã học được một bài học khó khăn. Nhu cầu chính trị 

của Đảng Cộng sản sẽ luôn lấn át chính sách kinh tế. Nếu ông Tập quyết 

định xâm lược Đài Loan, ông sẽ không quan tâm đến thiệt hại đối với chuỗi 

cung ứng của phương Tây. Các công ty nước ngoài cần giảm thiểu tiếp 

xúc với những bất ổn chính trị của Trung Quốc hoặc có nguy cơ gặp nhiều 

rắc rối kinh doanh hơn ở trước mắt. 

 


