
Người đàn ông bệnh hoạn của châu Á 

Ý kiến của các chuyên gia kinh tế và chính trị: Joschka Fischer, Nancy 

Qian, Shang-Jin Wei, Stephen S. Roach và Joseph S. Nye, Jr. 

Mặc dù việc Trung Quốc thoát khỏi chính sách không COVID không bao 

giờ dễ dàng, nhưng nó được nhiều người coi là cần thiết để phục hồi nền 

kinh tế đang bị bao vây. Nhưng tốc độ mà chính phủ đã từ bỏ ba năm hạn 

chế chặt chẽ đã khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước - và nền 

kinh tế của nó - quay cuồng. 

Theo cựu Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Thủ tướng Đức Joschka Fischer, 

chính sách không COVID luôn "thiếu sót nghiêm trọng", vì nó "yêu cầu đình 

chỉ hợp đồng xã hội giữa [Đảng Cộng sản Trung Quốc] và người dân". Chủ 

tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "muốn sử dụng đại dịch để chứng minh sự 

vượt trội của hệ thống Trung Quốc so với phương Tây đang suy giảm", 

nhưng, với tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại mạnh mẽ, cuối cùng đã 

chứng tỏ sự mong manh của hệ thống. 

Tình hình của Trung Quốc có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt 

hơn. Như Nancy Qian của Đại học Northwestern lưu ý, "các đặc điểm chính 

của cấu trúc kinh tế và xã hội của Trung Quốc khiến các hộ gia đình bình 

thường đặc biệt khó vật lộn với virút". Vì vậy, mặc dù "có rất ít nghi ngờ rằng 

việc trở lại trạng thái bình thường là hướng đi đúng đắn cho Trung Quốc, 

nhưng những ngày và tuần tới sẽ vô cùng khó khăn và đầy rẫy nỗi buồn". 

Hơn nữa, như Shang-Jin Wei của Đại học Columbia nhận xét, không có gì 

đảm bảo rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ "phục hồi trở lại" sau khi thoát khỏi 

zero-COVID. "Trung Quốc phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm 

niềm tin giảm sút của các công ty và hộ gia đình về thu nhập trong tương lai 

của họ trong ngắn hạn, tăng trưởng năng suất không đủ trong trung hạn và 

quá trình chuyển đổi nhân khẩu học không thuận lợi về lâu dài". 

Stephen S. Roach của Yale nhấn mạnh một rào cản lớn để đối mặt với 

những thách thức này: "sự nhấn mạnh ngày càng tăng của ông Tập vào an 

ninh, quyền lực và kiểm soát làm suy yếu năng suất vào thời điểm Trung 



Quốc cần nó nhất". Kết quả là, những gì cho đến gần đây "câu chuyện 

tăng trưởng lớn nhất thế giới" hiện đang gặp nguy hiểm. 

Điều này có ý nghĩa gì đối với đối thủ hàng đầu của Trung Quốc? Joseph 

S. Nye, Jr., của Harvard, lưu ý rằng Hoa Kỳ có "ít nhất năm lợi thế lâu dài", 

từ địa lý đến công nghệ. Nhưng cũng giống như Mỹ không được "khuất 

phục trước sự cuồng loạn về sự trỗi dậy của Trung Quốc", họ phải chống 

lại "sự tự mãn về 'đỉnh cao của đất nước]". Nếu không, Mỹ có thể "chơi bài 

kém" - và cán cân có thể thay đổi theo hướng có lợi cho Trung Quốc. 

COVID và Khế ước xã hội Trung Quốc 

Để đối phó với đại dịch COVID-19, các quốc gia khác nhau đã áp dụng các 

chiến lược khác nhau, tùy thuộc vào truyền thống văn hóa và lịch sử tương 

ứng của họ. Trong khi chiến lược độc đoán từ trên xuống của Trung Quốc 

ban đầu có vẻ hiệu quả, chính sách không COVID của chế độ cuối cùng đã 

được chứng minh là thiếu sót nghiêm trọng. 

Vào tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập Đại hội toàn quốc 

lần thứ 20, chủ yếu để xác nhận sự nắm giữ của Chủ tịch Tập Cận Bình 

đối với sự lãnh đạo của đất nước. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của 

ông: cơ quan quản lý hàng đầu của CPC, Ủy ban Thường vụ, hiện chỉ có 

nhân viên là những tay sai tận tụy nhất của ông. Với việc ông Tập đã đảm 

bảo nhiệm kỳ tổng bí thư lần thứ ba - và do đó là tổng thống - một người 

đàn ông hiện có quyền lực tuyệt đối ở Trung Quốc lần đầu tiên kể từ thời 

Mao Trạch Đông. 

Đã qua rồi nguyên tắc lãnh đạo tập thể, giới hạn nhiệm kỳ mà Đặng Tiểu 

Bình đưa ra sau cái chết của Mao Trạch Đông - thời điểm Trung Quốc mới 

bắt đầu giai đoạn hiện đại hóa thành công rực rỡ. Tuy nhiên, như lịch sử 

gần đây cho thấy, việc quay trở lại chế độ cai trị một người ở đất nước 1,4 

tỷ dân là một trong những rủi ro lớn nhất đối với Trung Quốc và vị thế siêu 

cường đang lên của nước này chỉ đứng sau Mỹ. 

Đúng vậy, dưới thời ông Tập, quyền lực của chế độ Trung Quốc ngày càng 

dường như không giới hạn và không bị hạn chế, do các khoản đầu tư 

khổng lồ vào các hệ thống giám sát hàng loạt và kiểm soát xã hội kỹ thuật 

số hiện đại. Tuy nhiên, sức mạnh của CPC không chỉ dựa trên sự đàn áp 



"thông minh" bao trùm tất cả. Thay vào đó, nó là kết quả của những thành 

công to lớn của đảng trong việc hiện đại hóa Trung Quốc. 

Mùa đông COVID tàn khốc của Trung Quốc 

Như hầu hết các nền kinh tế phát triển đã biết gần ba năm trước, việc giảm 

tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở các nhóm dân số có nguy cơ cao đòi hỏi phải 

tự giãn cách và các biện pháp chủ động khác từ phía các cá nhân. Tuy 

nhiên, đối với quá nhiều hộ gia đình Trung Quốc, các biện pháp phòng 

ngừa như vậy không phải là một lựa chọn. 

Tháng trước, Trung Quốc đã chấm dứt chính sách không COVID, chấm 

dứt các hạn chế đầy biến động sau gần ba năm. Sự đột ngột của động thái 

này khiến gần như tất cả mọi người ngạc nhiên. Quá trình này có thể diễn 

ra từ từ hơn nhiều, với sự thay đổi chậm hơn từ việc phong tỏa hàng loạt 

sang các chính sách linh hoạt hơn, chẳng hạn như tự cách ly tự nguyện và 

giãn cách xã hội. Thay vào đó, chính phủ đã thận trọng một cách hiệu quả 

với những gì không tưởng. 

Do đó, Trung Quốc hiện đang có một trong những đợt bùng phát tồi tệ nhất 

được thấy ở bất cứ đâu kể từ khi bắt đầu đại dịch. Hàng trăm triệu người 

đã bị nhiễm bệnh chỉ trong vài tuần và nhiều chuyên gia hiện dự đoán số 

người chết sẽ vượt quá một triệu. Mạng xã hội Trung Quốc đang tràn ngập 

những câu chuyện đau lòng về sự mất mát cá nhân và hình ảnh của các 

bệnh viện quá tải. Mặc dù số liệu lây nhiễm và tử vong chính xác vẫn chưa 

rõ ràng, nhưng bức tranh lớn là không thể phủ nhận: người dân Trung 

Quốc đang chiến đấu để tồn tại. 

Tình hình này gợi nhớ đến những gì nhiều quốc gia khác đã trải qua trong 

những tuần đầu tiên của đại dịch. Tuy nhiên, không giống như ở hầu hết 

các nền kinh tế phát triển, các đặc điểm chính của cấu trúc kinh tế và xã 

hội của Trung Quốc khiến các hộ gia đình bình thường đặc biệt khó vật lộn 

với virút. 

Trung Quốc có thể cứu vãn phép màu kinh tế của mình? 

Trong khi chính phủ Trung Quốc đã đẩy lùi chế độ không COVID nghiêm 

ngặt, họ phải đối mặt với nhiều thách thức ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 

có thể cản trở tăng trưởng kinh tế. Để khôi phục sự mở rộng GDP nhanh 



chóng, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải phá vỡ chu kỳ bi 

quan và phục hồi niềm tin của hộ gia đình và doanh nghiệp đã mất. 

Quyết định từ bỏ chính sách không COVID nghiêm ngặt gần đây của Trung 

Quốc đã khiến nhiều người tin rằng nền kinh tế của nước này sẽ phục hồi 

trở lại. Ví dụ, Economist Intelligence Unit đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng 

GDP của Trung Quốc vào năm 2023 lên 5,2%. Nhưng sự phục hồi tăng 

trưởng không phải là tự động và Trung Quốc phải đối mặt với một số thách 

thức, bao gồm niềm tin giảm sút của các công ty và hộ gia đình về thu 

nhập trong tương lai của họ trong ngắn hạn, tăng trưởng năng suất không 

đủ trong trung hạn và quá trình chuyển đổi nhân khẩu học không thuận lợi 

về lâu dài. 

Khôi phục niềm tin có thể quan trọng hơn việc mở rộng tín dụng trong ngắn 

hạn. Sau một thời gian kéo dài các đợt phong tỏa liên tục, nhiều doanh 

nhân nhỏ và công nhân trong các lĩnh vực dịch vụ truyền thống, những 

người lo sợ cho công việc và thu nhập của họ không muốn mua hàng. 

Tương tự như vậy, nhiều công ty cảnh giác với việc đầu tư, sau những gián 

đoạn doanh thu gần đây và sự giám sát chặt chẽ hơn về quy định trong giáo 

dục, công nghệ và các lĩnh vực khác. Trong một cuộc khảo sát gần đây với 

các công ty trong và ngoài nước hoạt động tại Trung Quốc, Trường Kinh 

doanh Quốc tế Châu Âu Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải cho thấy 

niềm tin kinh doanh của Trung Quốc đã chìm xuống mức thấp mới. 

Sự bi quan có thể tự hoàn thành. Nếu đủ doanh nghiệp và hộ gia đình mất 

niềm tin và cắt giảm chi tiêu, nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của các công 

ty khác sẽ thấp hơn. Nhưng doanh thu thấp hơn cuối cùng sẽ làm tổn hại 

đến các nhà cung cấp thượng nguồn của chính các công ty này. Để phá 

vỡ chu kỳ bi quan, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải khôi 

phục niềm tin trong ngắn hạn. Nhưng lựa chọn của họ bị hạn chế. Làm cho 

các chính sách trong tương lai dễ dự đoán hơn sẽ rất hữu ích để tăng 

cường niềm tin, nhưng khả năng dự đoán chính sách không thể đạt được 

bằng một tuyên bố đơn giản của chính phủ. Mặc dù việc mở rộng tín dụng 

sẽ thúc đẩy tổng cầu, nhưng nó có thể có tác động không mong muốn là 

đẩy lạm phát lên cao. Trong khi đó, việc xét nghiệm và kiểm dịch COVID-

19 tốn kém đã làm căng thẳng năng lực tài khóa của Trung Quốc. 



Lời than thở của một người lạc quan Trung Quốc 

Với dân số trong độ tuổi lao động giảm, Trung Quốc, cho đến gần đây là 

câu chuyện tăng trưởng lớn nhất thế giới, cần một sự tăng tốc trong tăng 

trưởng năng suất để giành lại lớp phủ đó. Đó là lý do tại sao việc Chủ tịch 

Tập Cận Bình ngày càng nhấn mạnh vào an ninh, quyền lực và kiểm soát 

đến vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. 

Tôi đã là một người lạc quan bẩm sinh ở Trung Quốc trong hầu hết 25 năm 

qua. Lần đầu tiên tôi đi đến quan điểm đó trong chiều sâu của cuộc khủng 

hoảng tài chính châu Á vào năm 1997-98. Cái gọi là phép màu tăng trưởng 

Đông Á đã bị phá vỡ và Trung Quốc được miêu tả rộng rãi là quân cờ 

domino cuối cùng sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng đầu tiên của toàn cầu hóa. 

Sau khi đưa đón qua lại khu vực trong giai đoạn đó với tư cách là nhà kinh 

tế trưởng của Morgan Stanley, tôi đã nhanh chóng đánh giá cao sức mạnh 

của quá trình chuyển đổi kinh tế dựa trên thị trường của Trung Quốc. Vì 

vậy, vào tháng 3 năm 1998, tôi đã có một cái nhìn rất khác trên các trang 

của Financial Times với bài bình luận được xuất bản đầu tiên của tôi về 

Trung Quốc, "Vùng đất của con rồng đang trỗi dậy". 

Tóm lại, lập luận của tôi là Trung Quốc sẽ thay thế Nhật Bản trở thành 

động cơ mới của châu Á hậu khủng hoảng. Nhật Bản đã lúng túng sau vụ 

nổ bong bóng, trong khi một Trung Quốc theo định hướng cải cách có 

phương tiện, quyết tâm và chiến lược để chống lại sự lây lan tiền tệ của 

một cú sốc bên ngoài tàn khốc và duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. 

Khi Trung Quốc giao hàng, được thúc đẩy bởi sự gia nhập của Tổ chức 

Thương mại Thế giới vào cuối năm 2001, và Nhật Bản chìm vào thập kỷ 

mất mát thứ hai, nền kinh tế Trung Quốc đã cất cánh như một tên lửa. 

Đó là khởi đầu của một hành trình phi thường đối với tôi với tư cách là 

người lạc quan thường trú tại Trung Quốc của Phố Wall. Vào mùa xuân 

năm 1998, tôi đã dành một ngày ở Seattle với Bộ trưởng Tài chính Trung 

Quốc lúc bấy giờ là Xiang Huaicheng. Anh ấy đã đọc tác phẩm của tôi trên 

FT và muốn trao đổi quan điểm về nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ. Anh ấy 

cầu xin tôi nghĩ về Trung Quốc ít hơn về các doanh nghiệp nhà nước kế 

thừa (DNNN) và hơn thế nữa thông qua lăng kính của một nền văn hóa 



nhóm doanh nhân đang nổi lên nhanh chóng được thúc đẩy bởi các doanh 

nghiệp làng thị trấn (TVEs). 

Trung Quốc đỉnh cao? 

Từ quan điểm của Mỹ, việc đánh giá thấp sức mạnh của Trung Quốc cũng 

nguy hiểm như đánh giá quá cao sức mạnh của nó. Trong khi sự cuồng 

loạn tạo ra nỗi sợ hãi, việc coi thường những tiến bộ gần đây và tham vọng 

trong tương lai của Trung Quốc có thể khiến Mỹ phung phí lợi thế lâu dài 

của chính mình. 

Sự thất bại trong chính sách không COVID của Trung Quốc đang dẫn đến 

việc đánh giá lại sức mạnh của Trung Quốc. Cho đến gần đây, nhiều 

người kỳ vọng GDP của Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2030 hoặc 

ngay sau đó. Nhưng bây giờ, một số nhà phân tích cho rằng ngay cả khi 

Trung Quốc đạt được mục tiêu đó, Mỹ sẽ lại vượt lên dẫn trước. Vậy, 

chúng ta đã chứng kiến "Trung Quốc đỉnh cao" chưa? 

Đánh giá quá cao sức mạnh của Trung Quốc cũng nguy hiểm như đánh 

giá thấp nó. Đánh giá thấp tạo ra sự tự mãn, trong khi đánh giá quá cao 

làm dấy lên nỗi sợ hãi; nhưng một trong hai có thể dẫn đến tính toán sai 

lầm. Một chiến lược tốt đòi hỏi một đánh giá ròng cẩn thận. 

Trái ngược với sự khôn ngoan thông thường hiện nay, Trung Quốc không 

phải là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Được đo lường bằng sức mua tương 

đương, nó đã trở nên lớn hơn nền kinh tế Mỹ vào năm 2014. Nhưng PPP 

là một thiết bị của nhà kinh tế để so sánh các ước tính về phúc lợi; ngay cả 

khi một ngày nào đó Trung Quốc vượt qua Mỹ về tổng quy mô kinh tế, 

GDP không phải là thước đo duy nhất của sức mạnh địa chính trị. Trung 

Quốc vẫn thua xa Mỹ về các chỉ số quân sự và quyền lực mềm, và sức 

mạnh kinh tế tương đối của nước này vẫn nhỏ hơn khi người ta cũng xem 

xét các đồng minh của Mỹ như châu Âu, Nhật Bản và Úc. 


