
Kinh tế tập trung tại đại hội thường niên của Trung 

Quốc: Năm điều cần biết 

Tăng trưởng chậm lại và khủng hoảng Ukraine sẽ chi phối các 

cuộc thảo luận 

Bắc Kinh – Trung Quốc đã khởi động các cuộc họp kéo dài một tuần của 

cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của mình vào thứ Sáu trước quốc hội 

đóng dấu cao su (có quyền lực đáng kể nhưng ít quyền lực trên thực tế) 

của đất nước, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, trong một cuộc họp 

thường niên được gọi là "Hai phiên họp". 

Các mục tiêu tăng trưởng của Bắc Kinh cho năm 2022 sẽ là đề tài đầu tiên 

của chương trình nghị sự khi họ cố gắng đảo ngược sự chậm lại trầm 

trọng bởi các chính sách nghiêm ngặt “không COVID”, khiến các ca nhiễm 

giảm nhưng cũng đè nặng lên nền kinh tế số 2 của thế giới. 

Các nhà quan sát sẽ theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc thay 

đổi phản ứng đối với cuộc chiến ở Ukraine. Bắc Kinh, nước đã thiết lập một 

quan hệ đối tác chính trị và kinh tế mới với Nga vào tháng trước, đã từ chối 

lên án cuộc tấn công hoặc thậm chí mô tả nó như một cuộc xâm lược. 

Dưới đây là một số điều quan trọng cần theo dõi tại NPC và Hội nghị Hiệp 

thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cùng thu hút khoảng 5.000 đại 

biểu từ khắp nơi trên đất nước. 

Mục tiêu tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc là gì? 

NPC chính thức khai mạc vào thứ Bảy với bài phát biểu của Thủ tướng Lý 

Khắc Cường, theo phong cách nhà nước, đánh giá các chính sách của 

năm trước và có thể sẽ đặt mục tiêu tổng sản phẩm quốc nội cho năm 

2022, cũng như các ưu tiên kinh tế và xã hội khác. 

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 8,1% trong năm ngoái, cao hơn mục 

tiêu chính thức 6%, nhưng đà tăng trưởng chậm lại rõ rệt trong quý cuối 

cùng của năm 2021. Các nhà kinh tế đang đặt cược rộng rãi vào mục tiêu 

tăng trưởng từ 5% đến 6% cho năm 2022, với thâm hụt ngân sách khoảng 



3% đến 3,5% so với 3,2% năm ngoái. Ngân sách chi tiêu quốc phòng quan 

trọng của Trung Quốc cũng sẽ được đưa ra, với nhiều chi tiêu hơn dự kiến. 

Ổn định tăng trưởng là rất quan trọng trước các cuộc họp hai lần mỗi thập 

kỷ vào mùa thu này khi Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách đảm bảo một 

nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có trong văn phòng. Một cuộc suy thoái nghiêm 

trọng trong nền kinh tế có thể làm tổn thương cơ hội của ông ở lại với tư 

cách là nhà lãnh đạo của Trung Quốc. 

Có thể làm gì để thúc đẩy nền kinh tế? 

Tìm kiếm thêm các biện pháp kích thích, bao gồm giảm thuế và tăng 

cường chi tiêu cơ sở hạ tầng. Ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất 

trong năm nay và dự kiến sẽ đi xa hơn trên mặt trận chính sách tiền tệ để 

hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn. 

Một thách thức lớn sẽ là tạo cơ hội việc làm cho số lượng kỷ lục 10,76 

triệu sinh viên tốt nghiệp đại học, cũng như hơn 290 triệu lao động nhập cư 

từ các tỉnh nông thôn. Hạn chế thất nghiệp là rất quan trọng đối với các 

mục tiêu "Thịnh vượng chung" của tập Cận Bình, nhằm thu hẹp khoảng 

cách giàu nghèo của Trung Quốc. 

Mặc dù tác động rõ ràng của nó đối với nền kinh tế, rất ít người mong đợi 

các quan chức từ bỏ các chính sách “không COVID”, đã phong tỏa các 

thành phố với hàng triệu người để ngăn chặn sự bùng phát. Nhưng các 

nhà hoạch định chính sách có thể báo hiệu một động thái hướng tới các 

chiến thuật nhắm mục tiêu hơn để giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, hôm thứ 

Sáu, một phát ngôn viên của NPC đã bảo vệ chính sách “không COVID” 

của Trung Quốc, nói rằng nó có "tác động tối đa với chi phí tối thiểu". 

Trung Quốc sẽ thay đổi quan điểm về Ukraine? 

Theo dõi cuộc họp báo của Ngoại trưởng Vương Nghị hôm thứ Hai khi ông 

đưa ra định hướng ngoại giao của Bắc Kinh trong năm nay. 

Cho đến nay, Trung Quốc nổi bật là một trong số ít các quốc gia không lên 

án cuộc xâm lược ukraine của Nga. Thay vào đó, họ kêu gọi đối thoại để 

đạt được một giải pháp hòa bình. Người đồng cấp Ukraine của ông Vương 

đã liên hệ với Bắc Kinh để làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn với 



Moscow, mở ra cơ hội cho Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong 

cuộc khủng hoảng. 

"Làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng có thể nâng cao danh tiếng và 

đòn bẩy của Bắc Kinh, bao gồm cả với phương Tây", tư vấn rủi ro của Mỹ 

Eurasia cho biết. Nhưng nó cũng có thể làm căng thẳng mối quan hệ của 

Trung Quốc với Nga". 

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Wang cũng dự kiến sẽ giải 

quyết các mối quan hệ đầy khó khăn với Washington và nhắc lại một mục 

tiêu lâu dài để thống nhất với Đài Loan. Ngày càng có nhiều suy đoán rằng 

Trung Quốc có thể di chuyển để chiếm hòn đảo bằng vũ lực vì trọng tâm 

của thế giới là Ukraine. 

Bắc Kinh sẽ đối phó với khủng hoảng thị trường bất động 

sản như thế nào? 

Chính phủ đã có động thái giảm giá bất động sản cao ngất ngưởng và 

tuyên bố sẽ xây dựng hơn 2 triệu đơn vị nhà ở được trợ cấp trong năm 

nay. Giá đã giảm trong bối cảnh nhu cầu sụt giảm, nhưng quyền sở hữu 

nhà vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người. 

Sự sụt giảm trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã khiến một số 

nhà phát triển của đất nước đứng bên bờ vực khi họ phải vật lộn với hàng 

núi nợ, một cuộc khủng hoảng được nhấn mạnh bởi sự tan rã của nhà 

điều hành bất động sản hàng đầu một thời, China Evergrande Group. Kiềm 

chế thiệt hại từ những cuộc khủng hoảng doanh nghiệp này sẽ rất quan 

trọng nếu có bất kỳ hy vọng nào về việc tìm giải pháp mới cho một lĩnh vực 

quan trọng đối với nền kinh tế. 

Có gì khác trong chương trình nghị sự? 

Tìm kiếm các chính sách tập trung vào việc khuyến khích các cặp vợ 

chồng có thêm con để đảo ngược tỷ lệ sinh giảm của Trung Quốc. 

Một ưu tiên quan trọng khác là sự thúc đẩy cao cả của Bắc Kinh để trở 

thành trung hòa carbon vào năm 2060. Mục tiêu năng lượng sạch từ nhà 

phát thải khí nhà kính hàng đầu thế giới đã được hoan nghênh rộng rãi. 



Nhưng, như mọi khi, việc đạt được các mục tiêu giảm  tác hại môi trường 

phải cân bằng với các chính sách xanh và tăng trưởng kinh tế. 

 


