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Ba câu hỏi cho phóng viên kinh tế Trung Quốc Stella Y. X. của WSJ 
 

Q: Bước ra khỏi đại dịch, Trung Quốc có vẻ như họ có nền kinh tế lớn 

mạnh nhất thế giới. Bây giờ, sản xuất, tài sản và các dữ liệu khác nói rằng 

Trung Quốc đang gặp khó khăn. Điều gì đã xảy ra? 

Stella: Thành công ban đầu của Trung Quốc trong việc chống lại đại dịch 

và sự sụp đổ kinh tế đi kèm là một khoản nợ lớn đối với cái gọi là "chính 

sách không Covid" của nước này. Nhưng trong khi chiến lược, dựa trên 

thử nghiệm hàng loạt thường xuyên và các biện pháp phong tỏa nghiêm 

ngặt, có hiệu quả trong hai năm đầu tiên của đại dịch, nó đã được chứng 

minh là kém hiệu quả hơn nhiều khi đối mặt với các biến thể Omicron dễ 

lây truyền hơn. Lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng ở Thượng Hải và 

những nơi khác tương tự như trên khắp Trung Quốc vào mùa xuân, đã 

hạn chế tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ còn 0,4% trong quý II năm 

khi so sánh với giai đoạn đầu năm, tốc độ chậm nhất kể từ đợt bùng phát 

ban đầu ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. 

Thiệt hại kinh tế tiếp tục chồng chất khi Bắc Kinh tỏ ra ít khẩn trương trong 

việc chuyển từ chính sách zero-Covid. Viễn cảnh các đợt phong tỏa lặp đi 

lặp lại đã làm ảnh hưởng đến niềm tin tổng thể. Nhu cầu tín dụng của các 

chủ doanh nghiệp không được khuyến khích đã giảm mạnh trong khi tiết 

kiệm hộ gia đình tăng trưởng kỷ lục trong nửa đầu năm nay. Đồng thời, thị 

trường bất động sản của đất nước - một trong những động lực tăng trưởng 

kinh tế lớn nhất trong ba thập kỷ qua - tiếp tục gặp khó khăn. Doanh số 

bán nhà đã bị sa lầy trong sự sụt giảm kéo dài một năm đã đẩy nhiều nhà 

phát triển hơn đến bờ vực vỡ nợ khi Bắc Kinh hạn chế cho vay đối với các 

nhà phát triển mắc nợ cao. 

Trên hết, các chủ sở hữu nhà máy hiện hy vọng các đơn đặt hàng ở nước 

ngoài sẽ rút lại khi người tiêu dùng ở phương Tây chuyển sang chi tiêu 

nhiều hơn cho các dịch vụ thay vì hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. 
 

https://economics.cmail19.com/t/d-l-fhdkukd-irhhqdjkl-t/
https://economics.cmail19.com/t/d-l-fhdkukd-irhhqdjkl-t/
https://economics.cmail19.com/t/d-l-fhdkukd-irhhqdjkl-i/
https://economics.cmail19.com/t/d-l-fhdkukd-irhhqdjkl-i/
https://economics.cmail19.com/t/d-l-fhdkukd-irhhqdjkl-d/
https://economics.cmail19.com/t/d-l-fhdkukd-irhhqdjkl-h/
https://economics.cmail19.com/t/d-l-fhdkukd-irhhqdjkl-k/
https://economics.cmail19.com/t/d-l-fhdkukd-irhhqdjkl-k/


 

 

 

Hỏi: Trung Quốc có vẻ như đã tránh được lạm phát tăng vọt đang gây khó 

khăn cho Mỹ, châu Âu và một số nền kinh tế phương Tây khác. Làm thế 

nào nó né tránh viên đạn lạm phát? 

Stella: Lạm phát tiêu dùng ở Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 

hai năm vào tháng 2.5 — nhưng tỷ lệ này chỉ là 2.5%, ít tác dụng hơn 

nhiều so với các thị trường mới nổi và nền kinh tế phát triển khác. Điều đó 

chủ yếu là do hai yếu tố. Thứ nhất, Bắc Kinh vẫn tương đối kiềm chế trong 

chính sách nới lỏng tiền tệ của mình. Không giống như nhiều chính phủ ở 

phương Tây, chính phủ Trung Quốc không phát tiền mặt cho các hộ gia 

đình trung bình. Do đó, tiêu thụ vẫn chậm chạp và vẫn chưa phục hồi về 

mức tiền sử. Đồng thời, Trung Quốc chưa bao giờ thực sự trải qua những 

nút thắt hậu cần kéo dài mà Mỹ phải đối mặt. 

Thứ hai, các nhà chức trách Trung Quốc sử dụng một số công cụ theo ý 

của họ để bảo vệ giá cả hàng hóa quan trọng khỏi sự biến động trên thị 

trường toàn cầu. Ví dụ, khi giá dầu trở nên quá cao, các nhà máy lọc dầu 

Trung Quốc dự kiến sẽ dùng một số mức tăng giá và trợ cấp cho chi phí 

khí đốt của chủ sở hữu xe hơi, thay vì chuyển giá cao hơn trực tiếp cho 

người tiêu dùng. 
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Hỏi: Trung Quốc là nước tiêu thụ lớn nhất thế giới các món hàng như 

đồng, quặng sắt và thép, và có ảnh hưởng lớn đến giá thực phẩm và nhiên 

liệu toàn cầu. Sự suy thoái của Trung Quốc ảnh hưởng đến phần còn lại 

của thế giới như thế nào? 

Stella: Một trong những tác động lớn nhất của sự suy thoái của Trung 

Quốc, và đặc biệt là thị trường bất động sản đang chậm lại, sẽ được cảm 

nhận bởi các nhà sản xuất hàng hóa trên khắp thế giới, đặc biệt là các thị 

trường mới nổi phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của Trung Quốc. Nó có thể sẽ 

chèn ép tăng trưởng cho các quốc gia như Brazil, Chile và Úc xuất khẩu 

khối lượng lớn đồng, dầu mỏ và các mặt hàng quan trọng khác được sử 

dụng để xây dựng cầu và căn hộ của Trung Quốc. 

Tăng trưởng giảm tốc ở Trung Quốc, được đánh dấu bằng sự phục hồi 

chậm chạp trong tiêu dùng, cũng sẽ chuyển thành sự thèm muốn yếu hơn 

đối với hàng tiêu dùng và sau đó làm giảm doanh thu cho các tập đoàn đa 

quốc gia dựa vào nhu cầu của Trung Quốc. Trong chừng mực các hạn chế 

và phong tỏa của Covid vẫn còn, có nguy cơ nguồn cung cấp hàng hóa 

trung gian bị gián đoạn mà các quốc gia như Đức và Hàn Quốc dựa vào 

Trung Quốc để sản xuất. 
 



 

 

 

 


