
Quá sớm cho sự lạc quan toàn cầu 

Todavía no es hora para el optimismo global 

Nhiều người trong số những người tham dự cuộc họp năm nay của Diễn 

đàn Kinh tế Thế giới tại Davos đã bị ấn tượng bởi tâm trạng tưng bừng của 

các CEO tham dự. 

Muchos de quienes asistieron al Foro Económico Mundial de Davos este 

año tal vez se hayan sorprendido por el jubiloso humor de los directores 

ejecutivos allí presentes. 

Thật khó để dung hòa sự lạc quan của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp này 

với sự bất ổn kinh tế ngắn hạn và dài hạn do cuộc chiến ở Ukraine gây ra. 

Resultaba difícil reconciliar ese optimismo con la incertidumbre a corto y 

largo plazo que causó la guerra de Ucrania. 

Để chắc chắn, có cơ sở cho sự lạc quan thận trọng, như việc Trung Quốc 

quay ngoắt 180 độ đối với chiến lược không COVID hà khắc của mình. 

Ciertamente, hay motivos para un optimismo cauto, como el giro de 180 

grados que dio China en su estrategia draconiana de cero COVID. 

Chẳng bao lâu nữa, đất nước này có thể chứng kiến một làn sóng "chi tiêu 

trả thù" khổng lồ, được thúc đẩy bởi nhu cầu bị dồn nén từ những người 

tiêu dùng đã dành phần lớn thời gian trong ba năm qua trong tình trạng 

phong tỏa và hiện có khoản tiết kiệm tương đương hàng nghìn tỷ đô la để 

chi tiêu. 

Ese país podría experimentar pronto una enorme ola de «gasto 

revanchista» impulsado por la demanda acumulada de los consumidores, 

que pasaron gran parte de los últimos tres años confinados y ahorraron el 

equivalente a billones de dólares que ahora pueden gastar. Muchos 

cifraron sus esperanzas de 

Nhiều người đã đặt hy vọng vào sự phục hồi toàn cầu trong kịch bản này, 

hy vọng rằng người mua sắm Trung Quốc có thể thúc đẩy tăng trưởng và 



đẩy giá dầu trở lại mức 100 USD/thùng. Nhưng bất kể điều gì xảy ra ở 

Trung Quốc, Ấn Độ vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, được hỗ trợ 

bởi việc mua dầu giảm giá của Nga. 

mundial en ese escenario con la ilusión de que los compradores chinos 

puedan impulsar el crecimiento y empujar los precios del petróleo por 

encima de los 100 dólares por barril, pero independientemente de lo que 

ocurra con China, la India sigue disfrutando un sólido crecimiento gracias 

al petróleo barato que compra a Rusia. 

Về phần mình, người châu Âu dường như rất vui mừng trước những dự 

báo quá tự tin rằng nền kinh tế của lục địa này sẽ không rơi vào suy thoái 

vào năm 2023 - hoặc ít nhất là không phải là một cuộc suy thoái tồi tệ. 

Los europeos, por su parte, parecen estar encantados con los pronósticos 

que muestran una excesiva confianza en que la economía del continente 

no caerá en recesión en 2023 (o, al menos, que no será una recesión de 

las malas). 

Ngay cả Ý cũng đã điều chỉnh tăng ước tính tăng trưởng và hiện dự kiến 

sẽ tăng 0,6% trong năm nay. 

Hasta Italia revisó sus estimaciones de crecimiento al alza y prevé crecer 

el 0,6 % este año. 

Cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự 

chính sách của Liên minh châu Âu, điều trớ trêu là nóng lên toàn cầu 

dường như đã cứu châu Âu khỏi tình trạng thiếu khí đốt và tăng giá đột 

biến mà nhiều nhà phân tích đã dự đoán. 

Dado que el cambio climático está entre las prioridades de la agenda 

política de la Unión Europea, resulta irónico que aparentemente el 

calentamiento global haya salvado a Europa de la escasez de gas y las 

bruscas subas de precios que habían predicho muchos analistas. 

Nhiều người châu Âu cũng có thể lập luận rằng Hoa Kỳ có nhiều nguy cơ 

bị suy thoái đáng kể hơn, do tác động đầy đủ của việc tăng lãi suất mạnh 



mẽ của Cục Dự trữ Liên bang sẽ không được cảm nhận cho đến cuối năm 

nay. 

Muchos europeos también podrían sostener que el riesgo de entrar en una 

recesión significativa es mayor para Estados Unidos dado que no se 

sentirá completamente el efecto total de las subas de interés agresivas de 

la Reserva Federal hasta más avanzado el año. 

Họ sẽ đúng một nửa, vì Mỹ sẽ cần một liều may mắn lành mạnh để giảm 

lạm phát xuống mục tiêu 2% của Fed mà không có một cuộc suy thoái lớn. 

Algo de razón tienen, necesitará una dosis intensa de suerte para reducir 

la inflación hasta la meta que fijó la Fed (2 %) sin que la situación 

económica empeore significativamente. 

Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách châu Âu dường như lo sợ các 

khoản trợ cấp năng lượng sạch có trong Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ 

sẽ hút đi khoản đầu tư rất cần thiết từ lục địa này. 

Al mismo tiempo, los responsables de las políticas europeas parecen 

temer que los subsidios para energías limpias incluidos en la Ley de 

Reducción de la Inflación de EE. UU. absorban una porción excesiva de la 

inversión que tanto necesita su continente. 

Nhưng bất cứ sự tăng trưởng kinh tế nào mà các quốc gia này trải qua đều 

phụ thuộc vào cuộc chiến ở Ukraine. 

Pero el crecimiento económico que logren esos países dependerá de la 

guerra de Ucrania. 

Nếu không có trò chơi kết thúc trong tầm mắt, cuộc chiến có thể gây bất ổn 

nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu, gây ra sự gián đoạn cả ngắn hạn 

và dài hạn. 

Sin final a la vista, podría generar trastornos tanto en el corto como en el 

largo plazo y desestabilizar gravemente a la economía mundial. 



Ví dụ, giả sử rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin trở nên kiệt sức và đủ 

tuyệt vọng để sử dụng vũ khí hạt nhân chiến trường. 

Supongamos, por ejemplo, que el presidente ruso Vladímir Putin se canse 

y desespere lo suficiente como para usar armas nucleares en el campo de 

batalla. 

Trong trường hợp đó, tất cả các khoản đặt cược đều bị loại bỏ và sự sụp 

đổ của thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ là điều chắc chắn. 

En ese caso es imposible predecir qué ocurrirá, y casi seguramente se 

desplomaría el mercado bursátil mundial. 

Nhưng phản ứng có thể xảy ra của Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng hơn 

nhiều. Nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tố cáo Putin sử dụng vũ khí 

hạt nhân nhưng đồng thời tiếp tục mua dầu và hàng hóa của Nga, phương 

Tây sẽ buộc phải áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc 

gia cho phép cỗ máy chiến tranh của Nga - cụ thể là Ấn Độ và Trung Quốc. 

Pero la respuesta china resulta mucho menos clara, si el presidente chino 

Xi Jinping denunciara a Putin por usar armas nucleares, pero al mismo 

tiempo siguiera comprando petróleo y productos básicos a Rusia, 

Occidente se vería obligado a imponer sanciones secundarias a los países 

que permitan que la máquina de guerra rusa subsista, es decir, la India y 

China. 

Mặc dù rất khó để định lượng các tác động tăng trưởng dài hạn của căng 

thẳng địa chính trị gia tăng ngày nay, nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính 

rằng quá trình khử toàn cầu hóa có thể làm giảm 7% GDP toàn cầu, thậm 

chí có thể nhiều hơn nếu kết hợp với việc tách rời công nghệ. 

Aunque los efectos a largo plazo sobre el crecimiento por el aumento de 

las tensiones geopolíticas actuales son difíciles de cuantificar, el Fondo 

Monetario Internacional estima que la desglobalización podría llevar a una 

reducción del PBI mundial del 7 % (o incluso más si se combina con una 

desvinculación tecnológica). 



Quá trình chuyển đổi net-zero, vốn đã là một thách thức lớn, sẽ khó thực 

hiện hơn nhiều trong một nền kinh tế toàn cầu bị phân mảnh. 

Será mucho más difícil lograr la transición a las emisiones nulas, un 

desafío ya titánico, en una economía mundial fragmentada. 

Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng, mà nhiều người đã dự kiến sẽ tăng ít 

nhất 1% GDP toàn cầu trong mười năm tới, có thể sẽ tăng hơn nữa. 

Mientras tanto, el gasto en defensa, que según la previsión de muchos 

aumentaría al menos el 1 % del PBI mundial en los próximos 10 años, 

probablemente suba aún más. 

Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần nói rằng ông sẽ không bắt 

đầu Thế chiến III về Ukraine, một cuộc Chiến tranh Lạnh lần thứ hai, có vẻ 

khả thi hơn nhiều, cũng sẽ rất khủng khiếp, ngay cả khi chúng ta giảm 

thiểu nguy cơ ngày càng tăng của các cuộc chiến tranh hạt nhân trong khu 

vực và khủng bố hạt nhân. 

Aunque el presidente estadounidense Joe Biden dijo que no será él quien 

inicie la tercera guerra mundial por Ucrania, una segunda Guerra Fría —

que parece mucho más probable— también sería horrible, incluso dejando 

de lado el creciente riesgo de guerras nucleares regionales y terrorismo 

nuclear. 

Dù người ta nghĩ gì về lợi ích của toàn cầu hóa, chúng ta sẽ bỏ lỡ một 

trong những lợi ích chính của nó: sự ổn định quốc tế. 

Independientemente de lo que cada uno crea sobre los beneficios de la 

globalización, extrañaremos uno de sus principales beneficios: la 

estabilidad internacional. 

Người dân Ukraine có thể hiểu được muốn khôi phục biên giới trước cuộc 

xâm lược của họ và nhận được sự đảm bảo của NATO về an ninh trong 

tương lai và hàng trăm tỷ đô la viện trợ tái thiết, cũng như đưa ra các cáo 

buộc tội phạm chiến tranh chống lại Putin và những người thân cận của 

ông. 



Es comprensible que el pueblo ucraniano quiera recuperar las fronteras 

que tenía antes de la invasión, recibir garantías de la OTAN sobre su 

seguridad futura y cientos de miles de millones de dólares en ayuda para 

la reconstrucción, además de presentar cargos por crímenes de guerra 

contra Putin y sus compinches. 

Họ rõ ràng sẽ không bị thu hút bởi các mối đe dọa hạt nhân của Putin. 

Nhưng sự miễn cưỡng của Đức trong việc cung cấp cho Ukraine những 

chiếc xe tăng hiện đại cho thấy các nhà lãnh đạo phương Tây, nói chung, 

không thoải mái với viễn cảnh NATO trực tiếp tham gia vào cuộc chiến với 

Nga. 

Claramente, no se acobardará frente a las amenazas nucleares de Putin, 

pero la reticencia de Alemania a proporcionar tanques modernos a Ucrania 

sugiere que los líderes occidentales, en general, no se sienten cómodos 

con la perspectiva de que la OTAN entre en guerra directa con Rusia. 

Kế hoạch của phương Tây, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, dường 

như là cung cấp cho Ukraine đủ thiết bị để giúp họ giành lại một phần lãnh 

thổ của mình (nhưng không nhiều đến mức Putin đả kích), hoặc ít nhất là 

buộc phải bế tắc. 

El plan de Occidente, al menos por ahora, parece ser brindar a Ucrania 

suficiente equipamiento como para ayudarla a recuperar parte de su 

territorio (pero no tanto como para que Putin ataque), o al menos forzar un 

impasse. 

Mặc dù các biện pháp trừng phạt kinh tế là một phần quan trọng trong 

chiến lược của phương Tây, nhưng sẽ là hoàn toàn ngây thơ nếu nghĩ 

rằng chỉ riêng các biện pháp trừng phạt có thể chấm dứt chiến tranh. 

Aunque las sanciones económicas son una parte clave de la estrategia 

occidental, creer que bastarán para poner fin a la guerra sería de una 

ingenuidad excesiva. 



Nơi duy nhất mà các lệnh trừng phạt đã giúp tạo ra sự thay đổi chế độ 

trong thời hiện đại là Nam Phi trong những năm 1980 và đầu những năm 

1990. 

El único lugar donde las sanciones lograron un cambio de régimen en 

tiempos modernos fue en Sudáfrica en las décadas de 1980 y 1990. 

Hồi đó, thế giới phần lớn thống nhất chống lại chế độ phân biệt chủng tộc 

Nam Phi. Nhưng đó không phải là trường hợp của cuộc chiến ở Ukraine. 

Por ese entonces, el mundo estaba en gran medida unido contra el 

apartheid sudafricano, pero esa no es la situación de la guerra de Ucrania. 

Cuộc xâm lược của Nga đã gây ra sự gia tăng lạm phát ảnh hưởng đến 

toàn thế giới. Nhưng tại thời điểm này, sự leo thang có thể sẽ có tác động 

giảm phát trong ngắn hạn, vì người tiêu dùng và thị trường sẽ hoảng loạn. 

La invasión rusa causó un pico inflacionario que afectó al mundo entero, 

pero a esta altura, una escalada probablemente tendría un efecto 

deflacionario a corto plazo, ya que los consumidores y mercados entrarían 

en pánico. 

Triển vọng tăng trưởng dài hạn cũng không có vẻ hứa hẹn, vì sự balkan 

hóa của nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ làm trầm trọng thêm sự không chắc 

chắn. 

Las perspectivas de crecimiento a largo plazo tampoco parecen 

promisorias, ya que la balcanización de la economía mundial 

probablemente exacerbe la incertidumbre. 

Chắc chắn có thể (mặc dù không chắc) rằng chế độ của Putin sẽ nổ tung 

và bất cứ ai kế nhiệm ông sẽ tìm kiếm hòa bình. Cũng có thể Nga sẽ tuân 

thủ kế hoạch tái thuộc địa hóa Ukraine và cuối cùng nước này sẽ trở thành 

thuộc địa kinh tế trên thực tế của Trung Quốc. 

Ciertamente, es posible (aunque improbable) que el régimen de Putin haga 

implosión y su sucesor busque la paz, también cabe la posibilidad de que 



Rusia se apegue a su plan de recolonizar Ucrania y termine por convertirse 

en una colonia económica china de hecho. 

Có nhiều kết quả khác có thể xảy ra, nhưng việc sớm trở lại hòa bình ở 

châu Âu vẫn chưa phải là một trong số đó. 

Existen muchos otros resultados posibles, pero un regreso rápido a la paz 

en Europa aún no forma parte de ellos. 

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thế giới có thể đã quên mất Ukraine, 

nhưng họ sẽ không thể bỏ qua nó. 

Tal vez los líderes de negocios del mundo se hayan olvidado de Ucrania, 

pero no podrán ignorarla. 


