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Trong năm 2011, American Economic Review có xuất bản một bài báo có 

ảnh hưởng với tựa đề “Phát triển giống như Trung Quốc - Growing Like 

China”. Các tác giả của nó, bao gồm Zheng Song của Đại học Trung Quốc 

Hồng Kông, đã cố gắng giải thích tốc độ và mô hình phát triển đặc biệt của 

Trung Quốc. Tựa đề này đã được đón nhận nồng nhiệt cũng như lập luận, 

được nhắc đến trên nhiều tờ báo như “Đổi mới như Trung Quốc - Investing 

like China Innovating like China”, “Đầu tư như Trung Quốc - ” và “Quốc tế 

hóa như Trung Quốc - Internationalising like China”. 

 

Tuy nhiên, năm nay, đất nước này không phát triển như Trung Quốc. Theo 

các ngân hàng như Nomura, do sự sụt giảm tài sản sâu sắc và chính sách 

“zero-covid” của chính phủ, dẫn đến việc đóng cửa để đối phó với mọi đợt 

bùng phát virus, nền kinh tế hiện được dự báo sẽ tăng trưởng dưới 3% 

vào năm 2022, theo các ngân hàng như Nomura, Morgan Stanley và UBS. 

Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức là 5,5%. 



Đồng tiền của Trung Quốc cũng đang suy yếu. Vào ngày 16 tháng 9, phải 

mất hơn 7 nhân dân tệ để mua một đô la lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 

2020. Một khoảng cách đã mở ra giữa GDP được dự kiến cho Trung Quốc 

vào đầu năm nay và con đường yếu hơn mà bây giờ có vẻ có thể xảy ra. 

theo Goldman Sachs, một ngân hàng khác, GDP của Trung Quốc năm 2023 

có thể thấp hơn 2 triệu USD so với mức dự báo vào tháng 1. 

Nó không giống như Trung Quốc để giải quyết cho sự kém hiệu quả như 

vậy. Trong quá khứ, các nhà kinh tế đã ngạc nhiên về khả năng kích thích 

chi tiêu của nó khi cần thiết, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng và sử 

dụng đầy đủ lực lượng lao động và các xưởng bận rộn. Ngay cả sau cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, GDP của Trung Quốc đã nhanh 

chóng bắt kịp vị trí của nó nếu cuộc khủng hoảng chưa bao giờ xảy ra. Ấn 

tượng với kết quả này, Yi Wen của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St Louis 

và Jing Wu của Đại học Thanh Hoa đã viết một bài báo khác “giống như 

Trung Quốc”, có tựa đề “Chịu được Đại suy thoái như Trung Quốc - 

Withstanding the Great Recession like China”. 

Họ lập luận rằng khả năng phục hồi của đất nước phụ thuộc vào các công 

cụ phá hoại độc đáo theo ý của nó. Trung Quốc, cũng như các quốc gia 

khác, đã nới lỏng chính sách tiền tệ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn 

cầu xảy ra. Nhưng ở các quốc gia khác, các công ty và người tiêu dùng vẫn 

miễn cưỡng vay ngay cả với lãi suất thấp nhất. Kết quả là, nới lỏng tiền tệ 

không chuyển thành mở rộng tín dụng. Ngược lại, ở Trung Quốc, các doanh 

nghiệp nhà nước và các phương tiện tài trợ của chính quyền địa phương 

(đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án dân sự khác) đã hăng hái vay từ 

các ngân hàng của Trung Quốc theo lệnh của chính phủ. Các quốc gia khác 

bị đẩy vào một chuỗi. Trung Quốc đã có những sợi dây khác để kéo. 

Vậy tại sao Trung Quốc không chịu được sự suy thoái của năm nay như 

trước đây? Thâm hụt tài khóa, được định nghĩa rộng rãi là bao gồm cả vay 

nợ ngoài ngân sách, sẽ tăng trong năm nay. Nhưng chỉ bằng khoảng 3% 

GDP, theo Goldman Sachs. Biến động tài chính là 4% GDP trong hai năm 

2008 - 2010. Và nó thậm chí còn lớn hơn khi phản ứng với sự suy thoái tài 

sản của Trung Quốc vào năm 2015. Giảm thuế cho các công ty chiếm một 

phần lớn trong kích cầu năm nay, so với vai trò không đáng kể của họ 

trong năm 2008-9. Điều đó có thể hiệu quả hơn, nếu các công ty biết rõ 



hơn chính phủ cách tiêu tiền. Nhưng nó có thể kém hiệu quả hơn, nếu các 

công ty chọn không chi tiêu nó chút nào. 

Các chính quyền địa phương và các phương tiện tài chính của họ, vốn dẫn 

đầu các nỗ lực kích thích vào năm 2008, giờ không còn táo bạo như vậy 

nữa. Sự sụt giảm bất động sản đã ảnh hưởng đến việc bán đất, chiếm 

khoảng một phần ba doanh thu của họ trong năm ngoái. Các dấu hiệu của 

sự căng thẳng tài chính không chỉ giới hạn trong sổ cái. Để bịt lỗ ngân 

sách, 80 trong số 111 thành phố được Southern Weekly, một tờ báo đại 

lục theo dõi, đã tăng số tiền họ thu được từ tiền phạt năm ngoái. Yulin, một 

thành phố ở tỉnh Thiểm Tây, đã phạt 66.000 nhân dân tệ (9.500 USD) đối 

với một người bán tạp hóa vì bán 2,5kg cần tây subpar. Một công ty xe 

buýt thuộc sở hữu nhà nước mắc nợ ở Lan Châu, thủ phủ của tỉnh Cam 

Túc, đã có một ý tưởng khéo léo để trả lương quá hạn cho một số nhân 

viên của mình. Không thể tự mình xin vay thêm, công ty đề nghị nhân viên 

tự đi vay và công ty cam kết hoàn trả. 

Việc thiếu những người hăng hái vay tiền đang làm cùn chính sách tiền tệ 

của Trung Quốc, giống như ở các nền kinh tế lớn khác sau cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu. Trung Quốc đã cắt giảm nhiều loại lãi suất, trong 

đó có lần đầu tiên giảm lãi suất tiền gửi chuẩn kể từ năm 2015. Tuy nhiên, 

tốc độ tăng cung tiền nhanh hơn cho đến nay vẫn chưa chuyển thành tốc 

độ tăng tín dụng tương đương. 

Về nguyên tắc, chính quyền trung ương có thể tự mình làm nhiều hơn nữa 

để phục hồi tăng trưởng. Nó có thể làm tăng chi tiêu hoặc giúp thu hẹp 

khoảng cách tài chính mà các cấp chính quyền thấp hơn phải gánh chịu. 

Nó đã cho phép chính quyền địa phương phát hành một “trái phiếu đặc 

biệt” trị giá 500 tỷ nhân dân tệ (được cho là sẽ được hoàn trả bằng doanh 

thu từ các dự án cơ sở hạ tầng mà họ tài trợ). Nhưng cả hai ít hơn nhiều, 

như nhà phân tích mong đợi và ít hơn so với yêu cầu. 

Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc có thể đang tìm cách tránh những sai 

lầm trong quá khứ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bỏ qua những thành 

công trong quá khứ. Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc và Lý Khắc Cường, 

thủ tướng của nước này, nhậm chức vào năm 2013, vài năm sau cuộc 

khủng hoảng tài chính, khi hậu quả không mong muốn của các nỗ lực kích 



thích của Trung Quốc được cảm nhận rõ ràng. Việc chi tiêu mạnh tay của 

nhiều nhà nước khiến dư thừa công suất, mô hình sản xuất lệch lạc và nợ 

nần chồng chất. Ông Li đã nhiều lần hứa sẽ không dùng đến các biện pháp 

kích thích “giống như lũ lụt”, một ám chỉ đã được che đậy trong quá khứ. 

Từ anh hùng đến con số không 

Nhưng có một cách giải thích đơn giản hơn cho sự thay đổi của cách tiếp 

cận. Ông Tập đã đầu tư sâu sắc vào việc duy trì một chế độ “zero-covid”, 

mà ông cho là bằng chứng về mô hình xã hội ưu việt của Trung Quốc. Các 

chính quyền địa phương đang phải chịu áp lực để giữ cho mình một nắp 

đậy đối với các bệnh nhiễm trùng; mối bận tâm sẽ khiến họ phân tâm khỏi 

nỗ lực toàn lực để thúc đẩy đầu tư công, ngay cả khi nguồn tài chính có 

sẵn. Ngoài ra, mối đe dọa về việc khóa cửa ngày càng hiện hữu đã bóp 

chết niềm tin của người tiêu dùng và các doanh nhân. Do đó, bất kỳ khoản 

chi bổ sung nào của chính phủ sẽ kém hiệu quả hơn trong việc kích thích 

chi tiêu tư nhân. Các quốc gia khác có thể vượt xa nền kinh tế của đất 

nước trong năm nay. Nhưng không ai chiến đấu covid như Trung Quốc. 


