
Suy thoái kinh tế của Trung Quốc ảnh hưởng 

đến toàn thế giới 
Tăng trưởng kinh tế suy sụp của Trung Quốc đang được cảm nhận 
ở khắp mọi nơi, từ các nhà máy của Đức đến các điểm du lịch của 
Úc; Apple và General Electric cảnh báo về các vấn đề sản xuất 

Trong nhiều thập kỷ, thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc với tư cách là một 

thị trường và nhà máy lớn. Khi tăng trưởng kinh tế của đất nước này đang 

sụp đổ, nỗi đau đang lan rộng khắp toàn cầu. 

Các cuộc tấn công khóa nhằm tiêu diệt Covid-19 đang là hoạt động điều 

tiết hoạt động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhu cầu ở nước ngoài 

đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc đang giảm dần khi các nền kinh tế 

phải vật lộn với giá cả leo thang và lãi suất tăng. 

Ảnh hưởng của sự suy thoái của Trung Quốc đang hiển hiện ở khắp mọi 

nơi, từ các nhà máy của Đức đến các điểm du lịch của Úc. Xuất khẩu đang 

suy yếu ở châu Á khi các nước láng giềng của Trung Quốc chứng kiến thị 

trường lớn nhất của họ chùng xuống. Các công ty bao gồm Apple Inc. và 

General Electric Co. đã cảnh báo các nhà đầu tư về các vấn đề sản xuất 

và giao hàng xuất phát từ những rắc rối của Trung Quốc, cũng như doanh 

số bán hàng giảm sút. 

Doanh số bán ô tô tại Trung Quốc đã sụt giảm, ảnh hưởng đến các nhà 

sản xuất ô tô bao gồm nhà sản xuất BMW Bayerische Motoren Werke AG, 

Volkswagen AG và Tesla Inc. theo dữ liệu được công bố hôm thứ Ba của 

Hiệp hội Xe khách Trung Quốc. Hôm thứ Ba, Toyota Motor Corp. đã xin lỗi 

vì liên tục không theo đúng kế hoạch sản xuất của mình, một phần là do 

các đợt đóng cửa ở Trung Quốc, đồng thời cho biết họ dự kiến sẽ sản xuất 

được 700.000 xe trong tháng 5 thay vì 750.000 như dự kiến trước đó.  

Sự giảm tốc của Trung Quốc thể hiện một cú đúp cho nền kinh tế toàn cầu. 

Đất nước này không chỉ là một thị trường khổng lồ cho hàng hóa, linh kiện 

và nguyên liệu thô của phần còn lại của thế giới, mà còn là cơ sở sản xuất 

trung tâm cho thương mại toàn cầu. 



 

Các hạn chế của Covid-19 ở Thượng Hải và các thành phố khác đã cản trở 

khả năng sản xuất và vận chuyển các bộ phận của các công ty. 
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Điều đó có nghĩa là nền kinh tế đang suy yếu là tin xấu đối với các nhà xuất 

khẩu hàng hóa như Brazil, Chile hay Australia, những nước cung cấp dầu, 

đồng và quặng sắt cho Trung Quốc. Đó là tin xấu đối với các cường quốc sản 

xuất như Đức, Đài Loan và Hàn Quốc phụ thuộc vào Trung Quốc như một thị 

trường khổng lồ cho máy móc, ô tô và chất bán dẫn, cũng như một mắt xích 

quan trọng trong chuỗi cung ứng trên toàn thế giới cho các công ty của họ. 

Đó là một tin xấu đối với Mỹ, nơi lạm phát phi mã đang bóp nghẹt ngân sách 

của các hộ gia đình. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuần trước 

cảnh báo rằng, cùng với cuộc chiến ở Ukraine, những tai ương kinh tế của 

Trung Quốc có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát ở Mỹ nếu họ ngăn 

cản việc hàn gắn các chuỗi cung ứng cần thiết để giúp hạ nhiệt lạm phát. 

Carlos Casanova, nhà kinh tế cấp cao về châu Á tại Union Bancaire Privée ở 

Hồng Kông, cho biết: “Mọi người đều có khả năng bị ảnh hưởng. "Bất cứ điều 

gì xảy ra ở Trung Quốc đều tác động đáng kể đến tăng trưởng toàn cầu." 



Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Trung Quốc năm 2021 chiếm 18,1% 

tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, đứng sau Mỹ với 23,9% nhưng trước 27 

thành viên của Liên minh châu Âu với 17,8%. Nó chiếm gần một phần ba 

sản lượng sản xuất toàn cầu, theo dữ liệu của Liên hợp quốc từ năm 2020. 

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khiêm tốn vào đầu năm nhưng dữ liệu 

cho tháng 3 và tháng 4 cho thấy sự chậm lại rõ rệt. 

Chiến lược không khoan nhượng của Bắc Kinh trong việc dập tắt các đợt 

bùng phát Covid-19 đã dẫn đến việc khóa cửa nghiêm ngặt tại các trung tâm 

sản xuất như tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc và các siêu đô thị 

như Thâm Quyến và Thượng Hải. Các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đã 

khiến hàng triệu người phải ở nhà, đóng cửa các nhà máy và cửa hàng 

cũng như giao thông tê liệt, gây thêm áp lực cho một nền kinh tế vốn đã phải 

chịu đựng nỗi đau của sự suy thoái bất động sản và các cuộc đàn áp về quy 

định đối với các lĩnh vực tăng trưởng cao như công nghệ và giáo dục. 

Dữ liệu chính thức hôm thứ Hai cho thấy tăng trưởng xuất khẩu của Trung 

Quốc đã chậm lại mạnh mẽ trong tháng 4, do các nhà máy ngừng hoạt 

động và nhu cầu toàn cầu suy yếu, đặc biệt là ở châu Âu và Nhật Bản. Sau 

khi điều chỉnh lạm phát, nhập khẩu quặng sắt thấp hơn 13% so với một 

năm trước đó, nhập khẩu đồng giảm 4% và nhập khẩu ô tô và khung gầm 

giảm 8%, theo các nhà kinh tế tại Nomura. 

Một số nhà kinh tế dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ thu hẹp trong quý thứ 

hai so với quý đầu tiên và tình trạng thất nghiệp đang gia tăng. Các quan 

chức hàng đầu đã cam kết phục hồi tăng trưởng bằng việc chi tiêu lớn cho 

các dự án cơ sở hạ tầng, nhưng nhiều nhà kinh tế hoài nghi rằng chính phủ 

hoặc ngân hàng trung ương có thể làm gì nhiều để khởi động lại nền kinh tế 

trong khi vẫn tuân theo những hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt của Covid. 

Các nhà kinh tế cấp cao tại BlackRock Investment Institute, bộ phận phân 

tích đầu tư của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, BlackRock Inc., 

cho biết: “Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã báo trước 

việc nới lỏng để ngăn chặn đà tăng trưởng chậm lại - nhưng vẫn chưa 

hành động đầy đủ, trong đó họ hạ cấp quan điểm về tài sản của Trung 

Quốc xuống trung lập. ("Trung lập" không có nghĩa là bán, và "trung lập" 

không có nghĩa là mua. Thay vào đó, khi một nhà môi giới đưa ra xếp hạng 



"trung lập", điều này có nghĩa là họ kỳ vọng cổ phiếu sẽ hoạt động phù hợp 

với lợi nhuận kỳ vọng của thị trường) 

 

Ảnh hưởng của cú vấp tăng trưởng của Trung Quốc đang được cảm nhận 

rộng rãi. Tại Lincoln, Neb., Bison Inc., công ty sản xuất và lắp đặt thiết bị 

thể thao cho trường học, đã có các dự án bị đình trệ vì các nhà cung cấp 

của họ không thể nhận thiết bị chuyển mạch và các linh kiện điện tử khác 

từ Trung Quốc. Giám đốc điều hành Nick Cusick cho biết những thành 

phần này giúp bạn có thể di chuyển thiết bị bóng rổ xung quanh các phòng 

tập thể dục của trường. 

Ông nói: “Các dự án 80.000 đô la hoặc 100.000 đô la đang bị trì hoãn vì 

thiếu một số thành phần trị giá 200 đô la. 

Gần đây, Apple cho biết việc phong tỏa tại Trung Quốc có thể khiến công 

ty bị mất doanh thu từ 4 tỷ đến 8 tỷ USD do các vấn đề về chuỗi cung ứng. 

General Electric cho biết bộ phận chăm sóc sức khỏe của họ đang phải đối 

mặt với các vấn đề sản xuất và giao hàng vì sự cố ngừng hoạt động. 

Tại Nhật Bản, Sony Group Corp và Nintendo Co. cho biết hôm thứ Ba rằng 

những hạn chế về nguồn cung liên quan đến Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến 

việc sản xuất máy chơi game điện tử hàng đầu của họ. Giám đốc Tài chính 



của Sony, Hiroki Totoki cho biết các hạn chế của Covid-19, bao gồm cả việc 

khóa cửa ở Thượng Hải, đã gây khó khăn cho các công ty ở đó trong việc 

sản xuất và vận chuyển các bộ phận được sử dụng trong máy của họ. 

Tại Australia, Fortescue Metals Group Ltd., nhà sản xuất quặng sắt số 4 

thế giới, cho biết các đợt đóng cửa ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến nhu 

cầu thép và làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa. Rio Tinto PLC, công ty 

khai thác lớn thứ hai thế giới theo giá trị thị trường, cho biết trong một báo 

cáo hàng quý vào cuối tháng 4 rằng việc khóa Covid-19 gây ra rủi ro giảm 

cho hoạt động xây dựng trong thời gian ngắn ở Trung Quốc. 

Tại một trong những trang trại hoa oải hương lớn nhất thế giới ở Tasmania, 

Australia, Giám đốc điều hành Robert Ravens cho biết khoảng 85.000 

người đã đến thăm mỗi năm trước đại dịch, trong đó một số lượng đáng kể 

đến từ Trung Quốc. Ông Ravens nói rằng mặc dù ông đã thấy nhiều khách 

quốc tế hơn tại Bridestowe Lavender Estate kể từ khi biên giới mở cửa trở 

lại cho khách du lịch vào tháng Hai, nhưng rất ít khách đến từ Trung Quốc. 

 

Khách du lịch tại Bridestowe Lavender Estate ở Australia vào năm 2018. 

Du khách đến từ Trung Quốc đã giảm dần kể từ sau đại dịch. 
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Ông Ravens nói: “Tôi không thể cảm nhận được rằng Trung Quốc sẽ quay 

trở lại con số trước Covid trong tương lai gần. 

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs cho biết xuất khẩu của Đài Loan và 

Hàn Quốc sang Trung Quốc trong tháng 4 giảm 3,9% so với tháng 3. Tài 

liệu trình bày nhấn mạnh cách một số nền kinh tế châu Á gắn chặt với 

động cơ công nghiệp của Trung Quốc, khiến các nền kinh tế này đặc biệt 

dễ bị suy thoái. 

Dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho thấy trong khi các bộ 

phận và các nguyên liệu đầu vào khác của Trung Quốc chiếm khoảng 

1,4% giá trị xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ sang phần còn lại của thế giới 

thì ở Hàn Quốc chiếm 5,2%, ở Đài Loan là 6,3%. và ở Việt Nam là 14,4%. 

 Tại châu Âu, sản lượng sản xuất của Đức ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất. 

so sánh từng tháng, trong tháng 3 kể từ khi bắt đầu đại dịch năm 2020, 

phản ánh những gợn sóng từ Trung Quốc cũng như hậu quả từ cuộc xâm 

lược Ukraine của Nga. 

 

Jörg Wuttke, chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh Châu Âu tại Trung 

Quốc cho biết: “Thị trường Trung Quốc rất quan trọng đối với chúng tôi”. 

Khoảng 900.000 việc làm ở Đức phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, 

trong khi các công ty Đức ở Trung Quốc sử dụng gần một triệu người.  



Tuần trước, BMW đã báo cáo sản lượng sản xuất trong 3 tháng đầu năm 

2022 giảm 19% so với một năm trước đó, với lý do nguồn cung linh kiện bị 

tắc nghẽn trên toàn cầu cũng như việc Trung Quốc ngừng hoạt động. 

BMW cho biết, lượng xe giao đến Trung Quốc giảm khoảng 9% trong quý. 

Nhà sản xuất đồ thể thao Adidas AG cho biết doanh thu của họ tại Trung 

Quốc đã giảm 35% trong ba tháng đầu năm so với một năm trước đó, trong 

khi chi phí tìm nguồn cung ứng và vận chuyển cao hơn đã ảnh hưởng đến 

lợi nhuận. 

Ông Wuttke cho biết ông hy vọng điều tồi tệ nhất của sự gián đoạn liên 

quan đến Covid từ các vụ đóng cửa gần đây thậm chí còn chưa được cảm 

nhận ở châu Âu, vì các lô hàng được cho là rời Trung Quốc trong vài tháng 

trước giờ sẽ bắt đầu đến các cảng châu Âu. 

Mức độ kéo mà Trung Quốc gây ra cho nền kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc 

vào mức độ suy thoái nghiêm trọng của đất nước. Cả Fortescue Metals và 

Rio Tinto đều cho biết họ lạc quan rằng nhu cầu của Trung Quốc sẽ phục 

hồi và một số nhà kinh tế hy vọng rằng sự sụt giảm và kích thích của chính 

phủ sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn vào cuối năm nay. Một số nhà 

phân tích nhận định, với việc nhu cầu của phương Tây nới lỏng, các căng 

thẳng trong chuỗi cung ứng có thể không trở nên tồi tệ như năm ngoái. 

Tại Mỹ, các doanh nghiệp đã tận dụng một số cải thiện trong chuỗi cung 

ứng vào đầu năm để bổ sung hàng tồn kho đã cạn kiệt. Hàng tồn kho của 

doanh nghiệp đã tăng 12,4% trong tháng Hai so với một năm trước đó, 

mức tăng kỷ lục lớn nhất kể từ năm 1993. 

Phil Levy, nhà kinh tế trưởng của công ty công nghệ giao nhận hàng hóa 

Flexport Inc., cho biết điều đó sẽ tạo ra một bước đệm cho sự gián đoạn 

thêm nữa - ít nhất là trong một thời gian. 

Ông nói: “Điều vô cùng quan trọng là điều này tồn tại được bao lâu.” 


