
Thủ tướng bị lãng quên của Trung Quốc 

bước ra khỏi cái bóng của Tập Cận Bình với 

tư cách là người sửa chữa kinh tế 

Lý Khắc Cường giúp thúc ép tổng thống quay trở lại các 

chính sách đã góp phần vào sự chậm lại của nền kinh tế 

Trong nhiều năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gạt ra ngoài nhân vật chính trị 

quyền lực thứ hai của Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường. Giờ đây, 

ông Lý đang tái xuất hiện như một lực lượng theo cách riêng của mình, 

một đối trọng tiềm năng trên đỉnh chính phủ Trung Quốc đã không được 

nhìn thấy trong gần một thập kỷ. 

Với việc Trung Quốc bị sa lầy trong cơn sôi động kinh tế tồi tệ nhất trong 

ký ức gần đây, ông Lý đang giúp thúc đẩy nhà lãnh đạo độc tài của Trung 

Quốc quay trở lại một số biện pháp đã đưa đất nước ra khỏi chủ nghĩa tư 

bản kiểu phương Tây và góp phần vào sự suy thoái kinh tế của Trung 

Quốc, theo các quan chức chính phủ và cố vấn gần với việc ra quyết định. 

Dưới ảnh hưởng của ông Lý, những người này cho biết, Bắc Kinh gần đây 

đã nới lỏng một cuộc đàn áp quy định đối với các công ty công nghệ tư 

nhân, nới lỏng cho vay đối với các nhà phát triển bất động sản và người 

mua nhà, và hành động để giúp một số nhà sản xuất khôi phục sản xuất 

khi phần lớn Trung Quốc đã bị buộc phải phong tỏa bởi cách tiếp cận 

không Covid của ông Tập. 

Ông Lý, 66 tuổi, cũng đang cố gắng gây ảnh hưởng đến việc lựa chọn 

người thay thế ông khi ông từ chức thủ tướng trong vòng chưa đầy một 

năm, những người gần gũi với việc ra quyết định cho biết. Mục tiêu của 

ông là một thủ tướng khác, người sẽ là đối trọng với ông Tập khi ông củng 

cố quyền lực để cai trị ít nhất năm năm nữa, người dân nói.  

Trong hệ thống chính trị mờ ám của Trung Quốc, rất khó để đánh giá mức 

độ ủng hộ của ông Lý. Những người gần gũi với việc ra quyết định cho biết 

động thái của ông được hỗ trợ bởi một số quan chức Đảng Cộng sản, 

những người lo lắng ông Tập đã tập trung quá nhiều vào việc tuân thủ một 



hệ tư tưởng bắt nguồn từ tầm nhìn xã hội chủ nghĩa của Mao Trạch Đông, 

thay vì ưu tiên các biện pháp thực tế để đảm bảo tăng trưởng kinh tế.  

Những người ủng hộ những nỗ lực của ông Lý bao gồm các quan chức có 

quan hệ với Đoàn Thanh niên Cộng sản, một tổ chức quyền lực một thời 

đã sản sinh ra các nhà lãnh đạo trong quá khứ bao gồm cựu bí thư đảng 

ủy Hồ Cẩm Đào, nhưng đã không còn được ưa chuộng trong thời đại Tập 

Cận Bình. 

Tháng trước, trong một chuyến thị sát Giang Tây, một tỉnh nông nghiệp ở 

miền đông Trung Quốc, ông Lý đã đến thăm một khu công nghiệp đông 

dân cư với các công ty thương mại điện tử. Ngành công nghiệp đó đã bị 

ảnh hưởng nặng nề bởi chiến dịch của ông Tập nhằm kiềm chế các công 

ty công nghệ và trừng phạt những gì ông Tập mô tả là "mở rộng vốn một 

cách mất trật tự" - một uyển ngữ cho hành vi thị trường tự do không được 

kiểm soát. 

Đứng trước đám đông các giám đốc điều hành thương mại điện tử và 

nhân viên của họ, ông Li hứa sẽ tiếp thêm sinh lực cho "nền kinh tế nền 

tảng" - có nghĩa là các doanh nghiệp dựa trên internet như nhà bán lẻ trực 

tuyến Alibaba Group Holding Ltd. - và để thúc đẩy tinh thần kinh doanh. 

"Chúng tôi ủng hộ nền kinh tế nền tảng", thủ tướng nói với đám đông cổ 

vũ, theo một video về sự kiện này. Chúng tôi ủng hộ các doanh nhân". 

Vài ngày sau, một cuộc họp của Bộ Chính trị, một cơ quan ra quyết định 

trung ương gồm 25 thành viên, đã báo hiệu sự dừng lại đối với cuộc đàn 

áp quy định của ông Tập đối với các công ty công nghệ, bao gồm các 

khoản tiền phạt khổng lồ và các hình phạt khác đã làm xói mòn niềm tin 

kinh doanh và dẫn đến sa thải hàng loạt. Một bản đọc chính thức của cuộc 

họp kêu gọi các biện pháp để "hỗ trợ sự phát triển tiêu chuẩn và lành mạnh 

của nền kinh tế nền tảng". 

Những người gần gũi với việc ra quyết định cho biết phản hồi mà ông Lý 

và nhóm của ông đã nhận được từ các chuyến kiểm tra kể từ cuối năm 

ngoái cho thấy sự đàn áp của ông Tập đã làm tổn thương việc làm và tăng 

trưởng. "Li là động lực đằng sau sự thay đổi", một trong những người nói. 



Tuy nhiên, những thay đổi như vậy dự kiến sẽ không dẫn đến việc giảm 

bớt sự mở rộng vai trò của nhà nước trong nền kinh tế hoặc tăng cường 

sự tham gia của Trung Quốc với phương Tây. Ông Tập vẫn là nhà lãnh 

đạo quyền lực nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, và nhiều nhà lãnh 

đạo cấp cao đồng ý với các chính sách cứng rắn của ông. 

Chiến thắng chính sách của ông Lý và những người ủng hộ ông có thể dễ 

dàng bị đảo ngược. Sự mất lòng tin của ông Tập vào vốn tư nhân sẽ khiến 

bất kỳ nhà lãnh đạo cấp cao nào khác gặp khó khăn trong việc đưa Trung 

Quốc trở lại tự do hóa kinh tế. 

Mặc dù vậy, hiện tại, ảnh hưởng của ông Lý đã tăng lên. Một phân tích các 

báo cáo truyền thông nhà nước của Minxin Pei, biên tập viên của tạp chí 

hàng quý China Leadership Monitor, cho thấy ông Lý xuất hiện trên các 

báo chí nhiều hơn 15 lần vào năm 2021 so với năm trước và đang trên đà 

tăng gấp đôi con số của năm ngoái nếu xu hướng đầu năm 2022 tiếp tục. 

Trước năm 2021, ông Lý "thực tế không tồn tại", ông Pei, cũng là giáo sư 

khoa học chính trị tại Đại học Claremont McKenna ở California cho biết. 

Bây giờ, thủ tướng "trông tốt hơn từng ngày", ông nói. "Ông Tập là một 

người cánh tả ý thức hệ sâu thẳm, nhưng ông ấy phải thỏa hiệp chiến 

thuật về nền kinh tế". 

Sự thất vọng với sự lãnh đạo của ông Tập đang được xây dựng trước một 

cuộc họp kín đảng quan trọng vào mùa thu này, nơi ông đang nhắm đến 

việc đảm bảo nhiệm kỳ thứ ba. Trong khi kế hoạch đó vẫn đi đúng hướng, 

có sự không chắc chắn liệu ông Tập sẽ có thể bao quanh mình với những 

người trung thành hay sẽ phải nhường chỗ cho các quan điểm bất đồng, 

như đã từng xảy ra trong các chính phủ Trung Quốc trước đây. 

Thành phần mới của cơ quan lãnh đạo hàng đầu của đảng, Ủy ban 

Thường vụ Bộ Chính trị, sẽ được quyết định vào mùa hè này khi các nhà 

lãnh đạo hiện tại và trước đây của Trung Quốc gặp nhau tại thị trấn ven 

biển phía bắc Beidaihe, theo những người trong đảng. 

Những người gần gũi với ông Lý mô tả ông là một chính trị gia lành nghề 

nhưng thận trọng, người đã chấp nhận tự do hóa thị trường, nhưng được 

thúc đẩy bởi chủ nghĩa thực dụng hơn là ý thức hệ. 



Khi còn trẻ, ông học luật tại Đại học Bắc Kinh danh tiếng, sau đó theo đuổi 

bằng tiến sĩ kinh tế dưới một nhà kinh tế học nổi tiếng của Trung Quốc 

được biết đến với việc ủng hộ chương trình cải cách thị trường của Đặng 

Tiểu Bình và tư nhân hóa các công ty nhà nước. 

Trong khi ở trường đại học, ông gia nhập hàng ngũ lãnh đạo của Đoàn 

Thanh niên Cộng sản, có tiếng là chấp nhận cải cách kinh tế, mặc dù trong 

hệ thống đảng. 

Ông Lý sau đó điều hành tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Để đo lường tăng 

trưởng ở đó, ông tránh dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội chính thức và thay 

vào đó sử dụng các chỉ số như sản xuất điện và khối lượng vận chuyển 

hàng hóa như các biện pháp đáng tin cậy hơn về hiệu quả kinh tế. 

Ông Lý cuối cùng đã trở thành người yêu thích của bí thư đảng ủy lúc đó, 

ông Hồ, để kế nhiệm ông, nhưng ông Hồ đã bị vượt qua bởi những người 

lớn tuổi trong đảng, những người ủng hộ ông Tập, con trai của một nhà 

lãnh đạo cách mạng, theo các nhà sử học và những người trong đảng. 

Ông Lý đã đề nghị giữ vị trí số 2. 

Trong hai thập kỷ trước khi ông Tập lên nắm quyền, chức thủ tướng có 

ảnh hưởng đáng kể. Chủ tịch, cũng là người đứng đầu đảng, giám sát 

chính trị, ngoại giao và an ninh. Thủ tướng, về mặt kỹ thuật là người đứng 

đầu chính phủ, quản lý nền kinh tế. 

Trên cương vị thủ tướng, ông Lý muốn làm lại mô hình phát triển dựa trên 

nợ của Trung Quốc bằng cách hạn chế cho vay ngân hàng rộng lớn, vốn 

đã khiến Trung Quốc phải gánh các khoản nợ và các dự án có ít giá trị 

thương mại. 

Ông Lý cũng muốn các công ty nhà nước giảm bớt và trở nên hiệu quả 

hơn, và giúp gia đình người lao động nhập cư dễ dàng hơn trong việc có 

được giáo dục và các lợi ích khác ở các thành phố. 

Các nhà kinh tế của Barclays đã đặt ra một thuật ngữ cho các ưu tiên của 

ông Lý: "Likonomics". 

 



Thuật ngữ đó đã không còn được ưa chuộng khi rõ ràng ông Tập đang lật 

đổ sự phân công quản trị truyền thống giữa Chủ tịch và Thủ tướng và chịu 

trách nhiệm về nền kinh tế. 

Ông Tập được mô tả là đóng vai trò trung tâm trong một chương trình nghị 

sự kinh tế đầy tham vọng được Ủy ban Trung ương đảng phê duyệt vào 

tháng 11 năm 2013. Truyền thông nhà nước đã công bố một tài khoản dài 

nói rằng ông Tập đã đích thân lãnh đạo việc soạn thảo kế hoạch. Tài khoản 

này đã nhắc đến tên ông Tập 34 lần. Ông Li không được nhắc đến lần nào. 

Kể từ đó, ông Tập đã nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát chặt chẽ hơn 

của đảng đối với nền kinh tế với vai trò rộng lớn hơn đối với các doanh 

nghiệp nhà nước. Ông đã kiềm chế Đoàn Thanh niên Cộng sản, một phần 

thông qua các cuộc điều tra tham nhũng.  

Kế hoạch đô thị hóa của ông Lý đã được thay thế bởi một kế hoạch tập 

trung vào việc xây dựng các thành phố và thị trấn nhỏ hơn. Nỗ lực cải tổ 

các công ty nhà nước của ông đã bị lấn át bởi sự nhấn mạnh của ông Tập 

vào việc tăng cường khu vực nhà nước. Sự hỗ trợ của ông cho các doanh 

nghiệp dựa trên Internet, được coi là một cách để cung cấp việc làm, được 

theo sau bởi nỗ lực của ông Tập trong năm qua để đưa các công ty đó đến 

vị trí thứ yếu. 

Ông Lý rơi vào vị trí mờ nhạt. Những người trong đảng cho biết ông không 

có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận vai trò hỗ trợ. 

Sự bất bình ngày càng tăng trong đảng về các chính sách của ông Tập 

đang tạo ra một cơ hội cho ông Lý và những người ủng hộ ông. Nền kinh 

tế Trung Quốc đang gặp khó khăn, và thị trường tài chính của nước này 

đang bị ảnh hưởng. Một số nhà kinh tế dự kiến tăng trưởng sẽ giảm trong 

quý này. Hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đang phải vật lộn để tìm việc làm. 

Sự hòa hợp của ông Tập với Tổng thống Nga Vladimir Putin đang khiến 

Trung Quốc bị cô lập trên trường quốc tế hơn bất kỳ thời điểm nào trong 

nhiều thập kỷ. Sự thất vọng với phong cách chuyên quyền của ông Tập đang 

sôi sục, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận của đảng. 

 



Trong phản hồi được thu thập gần đây bởi các trường Đảng Cộng sản, 

giúp phổ biến chính sách ở Trung Quốc, nhiều đảng viên bày tỏ lo ngại 

rằng ông Tập đặt ý thức hệ lên trên các bước thực tế để giữ cho nền kinh 

tế mạnh mẽ, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận. 

"Chính trị chỉ huy" đã thay thế 'kinh tế chỉ huy' là nhiệm vụ trung tâm của 

đảng", một quan chức cho biết trong phản hồi. "Đó là một vấn đề chính 

được nêu ra với sự lãnh đạo của Tập Cận Bình", một quan chức quen 

thuộc với phản hồi cho biết. 

Khi những nghi ngờ ngày càng tăng về quyết tâm của Bắc Kinh trong việc 

tiếp tục "cải cách và mở cửa" của Đặng Tiểu Bình, đã thúc đẩy tăng trưởng 

của Trung Quốc kể từ những năm 1980, phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ 

trung tâm của đảng, ông Lý nói trong các cuộc họp gần đây với các giám 

đốc điều hành đa quốc gia, các quan chức địa phương và cố vấn chính phủ. 

Ông Lý đã giám sát phần lớn các nỗ lực gần đây để thúc đẩy tăng trưởng, 

bao gồm cả việc thúc đẩy các ngân hàng cho vay. Bộ Tài chính đang đẩy 

nhanh việc phê duyệt trái phiếu địa phương để giúp tài trợ cho đầu tư cơ sở 

hạ tầng, đồng thời đưa ra các thí nghiệm với các chương trình thuế bất động 

sản mới mà ông Tập đã ủng hộ như một cách để giảm bớt đầu cơ nhà ở. 

Lo lắng về ảnh hưởng của các biện pháp kiểm soát Covid của ông Tập đối 

với việc làm và nền kinh tế, ông Lý đã tổ chức các cuộc họp chỉ thị cho các 

bộ khác nhau xóa bỏ các rào cản hậu cần cho các cơ sở như nhà máy 

Thượng Hải của Tesla Inc. để khôi phục sản xuất. 

Những nỗ lực của ông Lý sẽ được đưa vào thử nghiệm tại hội nghị đảng 

quan trọng vào cuối năm nay.  

Ứng cử viên mong muốn của ông Tập cho vị trí thủ tướng tiếp theo, Li 

Qiang, bí thư thành ủy Thượng Hải, đang bị một số người trong đảng chỉ 

trích vì cách ông xử lý các đợt bùng phát Covid-19 trong thành phố, nơi 

các biện pháp phong tỏa dẫn đến sự tức giận lan rộng. 

Các ứng cử viên được Thủ tướng Lý ủng hộ có thể đang giành được chỗ 

đứng, những người quen thuộc với việc ra quyết định cho biết. Họ bao gồm 

Wang Yang (Uông Vương), người đứng đầu cơ quan tư vấn chính phủ hàng 

đầu của Trung Quốc, và Hồ Xuân Hoa, phó thủ tướng hiện tại phụ trách 



thương mại và đầu tư nước ngoài. Cả hai đều giữ vai trò trong Đoàn Thanh 

niên Cộng sản. 

Ông Vương được bổ nhiệm làm thị trưởng ở tuổi 33 của một thành phố 

cảng sông Dương Tử, nơi người dân địa phương gọi ông là "thị trưởng trẻ 

em". Sau đó, ông điều hành tỉnh Quảng Đông phía nam, được biết đến với 

tinh thần kinh doanh và phát triển công nghệ. 

Ông Hồ cũng điều hành Quảng Đông, từ năm 2012 đến 2017, sau nhiều 

năm cai trị Nội Mông. Ông được nhiều người gọi là "Hồu nhỏ" vì sự tương 

đồng giữa sự nghiệp của mình và Hồ Cẩm Đào. 


