
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã giảm 
xuống mức thấp gần như lịch sử khi 
Covid tác động mạnh mẻ 

Triển vọng cho năm 2023 đã được nâng lên bởi sự lạc 
quan xung quanh việc nới lỏng các hạn chế Covid 

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong nhiều thập kỷ 

vào năm ngoái khi các biện pháp phong tỏa liên tục khiến các hộ gia đình và 

doanh nghiệp bị đóng cửa, phần lớn do chi phí cao của các chính sách Covid-

19 không khoan nhượng mà Bắc Kinh đột ngột từ bỏ vào cuối năm 2022. 

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 3% vào năm 2022, Cục Thống kê 

Quốc gia cho biết hôm thứ Ba, sự suy giảm mạnh so với tốc độ 8,1% được 

ghi nhận vào năm 2021. Ngoài năm 2020, khi nền kinh tế chỉ tăng trưởng 

2,2%, năm ngoái đánh dấu năm tồi tệ nhất về tăng trưởng tổng sản phẩm 

quốc nội ở Trung Quốc kể từ năm 1976, năm mà cái chết của Mao Trạch 

Đông đã kết thúc thập kỷ xung đột được gọi là Cách mạng Văn hóa, theo 

dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. 

Việc loại bỏ gần như tất cả các hạn chế về sức khỏe cộng đồng ở Trung 

Quốc sau gần ba năm dập tắt ngay cả những đợt bùng phát virus nhỏ đã 

tạo tiền đề cho sự phục hồi kinh tế vào năm 2023. Các nhà kinh tế kỳ vọng 

sự phục hồi do người tiêu dùng dẫn dắt ở Trung Quốc trong năm nay sẽ 

kìm hãm tăng trưởng toàn cầu khi Mỹ và châu Âu tiếp cận với suy thoái. 

Việc nới lỏng các hạn chế về sức khỏe cộng đồng là một phần của việc 

thiết lập lại chính sách rộng rãi hơn ở Trung Quốc nhằm phục hồi nền kinh 

tế. Các quan chức cũng đã báo hiệu sự kết thúc của một cuộc đàn áp đối 

với các công ty công nghệ, nới lỏng các quy định cứng rắn đối với lĩnh vực 

bất động sản và dỡ bỏ lệnh cấm đối với than Úc. 

Sự phục hồi sẽ mạnh đến mức nào vẫn chưa chắc chắn. Nhu cầu đối với 

hàng xuất khẩu của Trung Quốc đang chìm xuống khi nền kinh tế toàn cầu 

chậm lại. Niềm tin của người tiêu dùng đang ở trên sàn sau ba năm bị 

phong tỏa lẻ tẻ.  



Nhiều nhà kinh tế lo ngại rằng hậu quả từ đại dịch, dưới dạng việc làm biến 

mất và các doanh nghiệp đóng cửa, có thể mất thời gian để chữa lành. 

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng phải đối mặt với một loạt các thách 

thức dài hạn, bao gồm cuộc đối đầu ngày càng mở rộng với Mỹ và nhân 

khẩu học xấu đi nhanh chóng. Số liệu mới hôm thứ Ba cho thấy dân số 

Trung Quốc đã giảm vào năm 2022 lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1960, 

giảm 850.000 xuống còn 1,412 tỷ do hậu quả của nhiều năm giảm tỷ lệ sinh. 

Trung Quốc cũng vẫn nằm trong làn sóng ca Covid-19 chết người sau khi 

nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch, với hàng trăm triệu người được 

cho là bị nhiễm bệnh và khoảng 60.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19 

được thừa nhận kể từ đầu tháng 12, những con số mà các chuyên gia y tế 

cho rằng có thể đánh giá thấp con số thực sự. Bất kỳ sự phục hồi nào cũng 

sẽ chỉ xảy ra sau vài tháng đau đớn khi Covid-19 quét qua các thành phố, 

thị trấn và làng mạc của Trung Quốc, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày 

và hoạt động kinh tế, các nhà kinh tế cho biết. 

"Năm 2022 thật khó khăn đối với tôi, và có lẽ nhiều chủ doanh nghiệp trong 

lĩnh vực dịch vụ", Wang Juanli, người đồng điều hành một phòng tập yoga 

ở Bắc Kinh, cho biết. Các đợt bùng phát Covid lặp đi lặp lại và những nỗ 

lực mạnh tay của chính phủ trong việc ngăn chặn vi rút có nghĩa là doanh 

nghiệp của cô đã đóng cửa một cách hiệu quả trong gần bốn tháng trong 

năm, cô nói. 

Việc chính phủ quay đầu kiểm soát Covid có nghĩa là bà Wang hy vọng 

rằng "mọi thứ sẽ tốt hơn kể từ bây giờ". Cô hy vọng sẽ gặp được nhiều 

khách hàng mới hơn sau khi mọi người tìm cách giữ sức khỏe tốt hơn sau 

khi hồi phục sau khi bị nhiễm trùng. 

"May mắn thay, chúng tôi đã sống sót trong một môi trường không thân 

thiện như vậy," cô Wang nói. 

Kết quả kinh tế kém cỏi như vậy không phải là điều mà nhiều người, bao 

gồm cả các quan chức hàng đầu của Trung Quốc, mong đợi vào đầu năm 

ngoái. Dự đoán các biện pháp ngăn chặn Covid của Trung Quốc sẽ ngăn 

chặn virus và nhu cầu của phương Tây đối với hàng hóa do Trung Quốc sản 

xuất sẽ giúp cung cấp năng lượng cho một năm mở rộng mạnh mẽ nữa, 

chính phủ đã thực hiện mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5% cho năm 2022. 



Biến thể Omicron lây lan nhanh của virus và các nhánh của nó đã làm 

giảm tham vọng đó. Trong những tháng đầu năm 2022, thành phố Tây An, 

nổi tiếng với các chiến binh đất nung, đã bị phong tỏa sau một loạt các 

trường hợp, trong khi các đợt bùng phát tại các cảng như Thiên Tân và 

Ninh Ba đã tạo ra những gợn sóng thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu bị 

kéo dài. Các công ty bao gồm nhà sản xuất chip Hàn Quốc Samsung 

Electronics Co., nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen AG và các nhà cung 

cấp cho Nike Inc. và Adidas AG đã báo cáo các vấn đề sản xuất. 

Các biện pháp phong tỏa lan sang tỉnh công nghiệp Cát Lâm ở phía đông 

bắc đến trung tâm công nghệ của Thâm Quyến ở phía nam khi các nhà 

chức trách chiến đấu để kiểm soát lượng ca bệnh đang nở rộ trên khắp đất 

nước. Thượng Hải - thủ đô thương mại của Trung Quốc và là đô thị 25 

triệu dân - đã bước vào tình trạng phong tỏa vào tháng Tư. Các hạn chế 

đã không được dỡ bỏ hoàn toàn trong hai tháng. 

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy hậu quả kinh tế của sự gián đoạn. Doanh số 

bán lẻ, thước đo chính về chi tiêu của người tiêu dùng, đã giảm 0,2% so với 

một năm trước đó sau khi tăng 12,5% vào năm 2021. Tăng trưởng trong 

sản xuất công nghiệp đã chậm lại ở mức 3,6% hàng năm khi các nhà máy 

phải vật lộn với các biện pháp phong tỏa và các vấn đề về nguồn cung, từ 

mức 9,6% vào năm 2021. Đầu tư tài sản cố định tăng 5,1%, chỉ nhanh hơn 

một chút so với tốc độ 4,9% được ghi nhận vào năm 2021, cho thấy chi tiêu 

của chính phủ cho cơ sở hạ tầng đã phải vật lộn như thế nào để bù đắp sự 

sụt giảm 10% trong đầu tư của một lĩnh vực bất động sản suy yếu. 

Xuất khẩu tăng 10,5% so với một năm trước đó, mặc dù dữ liệu hàng 

tháng gần đây nhất cho thấy sự bùng nổ xuất khẩu của Trung Quốc đang 

mờ dần khi người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu héo rũ dưới áp lực lạm phát 

cao và lãi suất tăng. 

Thước đo thất nghiệp tiêu đề của Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp được khảo 

sát ở thành thị, ở mức 5,5% vào cuối năm, giảm từ mức cao nhất 6,1% 

vào tháng Tư. Trong một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của vết sẹo 

kinh tế, lao động trẻ đã phải gánh chịu gánh nặng của năm yếu kém của 

đất nước: Tỷ lệ thất nghiệp ở những người từ 16 đến 24 tuổi là 16,7% vào 

tháng 12, đã đạt đỉnh gần 20% vào tháng Bảy. 



Bằng cách dỡ bỏ các hạn chế của Covid, chính phủ Trung Quốc đang hy 

vọng sẽ thúc đẩy sự phục hồi do người tiêu dùng định hướng, mặc dù thời 

gian và sức mạnh của sự phục hồi đó không rõ ràng. 

Sue Trinh, đồng trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Manulife 

Investment Management ở Singapore, cho biết bà mong đợi mức độ thận 

trọng từ người tiêu dùng Trung Quốc trong những tháng tới, do sự không 

chắc chắn về việc làm và thu nhập. Sự thận trọng đó "có thể hạn chế mức 

độ nhu cầu bị dồn nén so với những gì chúng ta đã thấy trong quá trình 

chuyển đổi của các nền kinh tế tiên tiến sang sống chung với Covid," cô nói. 

"Chúng tôi sẽ không vượt lên chính mình về năng lực đối với Trung Quốc", 

Edward Bastian, giám đốc điều hành của Delta Air Lines Inc., cho biết 

trong một cuộc gọi hội nghị ngày 13/1 với các nhà phân tích. "Đó là dấu hỏi 

lớn, tôi nghĩ, về nhu cầu quốc tế cho năm 2023 mà chúng ta chưa biết." 

Nhiều nhà kinh tế kỳ vọng ba tháng đầu năm 2023 đầy khó khăn, với mức 

tăng trưởng sẽ được nối lại trong quý II sau khi làn sóng lây nhiễm tồi tệ 

nhất đã qua đi. 

Tuy nhiên, Robin Xing, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Morgan 

Stanley ở Hồng Kông, cho biết ông nghĩ rằng sự phục hồi có thể bắt đầu 

sớm hơn, dựa trên dữ liệu bao gồm lượng người đi tàu điện ngầm và tắc 

nghẽn giao thông ở 98 trong số 100 thành phố hàng đầu của Trung Quốc. 

Ngân hàng đầu tư dự kiến Trung Quốc sẽ mở rộng 5,7% vào năm 2023, 

được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng khi các hộ 

gia đình Trung Quốc thoát khỏi đại dịch với khoản tiết kiệm lành mạnh và 

triển vọng việc làm được cải thiện. 

Ông nói: "Bản thân việc mở cửa trở lại tương đương với gói kích thích lớn." 

Hiện tại, một số tỉnh thành đã đặt ra các mục tiêu tăng trưởng đầy tham 

vọng. Hai mươi chín trong số 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc đã công 

bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm ít nhất 5% cho năm 2023, theo 

báo cáo phương tiện truyền thông nhà nước. Mười hai tỉnh, bao gồm đông 

dân tây nam Tứ Xuyên và miền trung Hà Nam, tìm cách mở rộng nền kinh 

tế của họ khoảng 6%. 



Với việc Mỹ và châu Âu đã sẵn sàng để chậm lại, nếu không rơi vào suy 

thoái hoàn toàn trong năm nay, sức mạnh tăng trưởng của Trung Quốc sẽ 

là yếu tố then chốt đối với hoạt động của nền kinh tế toàn cầu, nhiều nhà 

kinh tế cho biết. Ông Xing cho biết Trung Quốc có thể chiếm khoảng 40% 

tăng trưởng toàn cầu vào năm 2023. 

Một tác dụng phụ tiềm ẩn: Nhu cầu năng lượng của Trung Quốc có thể làm 

chậm tác động của lạm phát trên toàn thế giới, các nhà kinh tế cho biết, 

điều này có thể trì hoãn thời điểm mà các ngân hàng trung ương có thể nới 

lỏng các chính sách thắt chặt mạnh mẽ của họ. 


