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IMF cảnh báo một phần ba thế giới 
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Một phần ba nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay, người 
đứng đầu Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo. 
Bà Kristalina Georgieva nói năm 2023 sẽ "khó khăn hơn" năm ngoái khi nền kinh tế 
Mỹ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc phát triển chậm lại. 
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh Ukraine, giá cả tăng cao, lãi 
suất tăng và dịch Covid lây lan tại Trung Quốc đã tạo thêm gánh nặng cho nền kinh 
tế toàn cầu. 
"Chúng tôi cho rằng một phần ba nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái," bà 
Georgieva nhận định trong chương trình Face the Nation của đài CBS. 
"Thậm chí các quốc gia chưa rơi vào suy thoái, thì sẽ cảm nhận suy thoái đối với 
hàng trăm triệu người," bà bổ sung. 
Hồi tháng 10/2022, IMF đã cắt mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 
2023 vì chiến tranh Ukraine, cũng như lãi suất tăng cao, và các ngân hàng trung 
ương trên thế giới nỗ lực kiểm soát giá cả tăng vọt. 
Kể từ khi dỡ bỏ chính sách zero Covid và bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế, số ca 
nhiễm Covid đã gia tăng nhanh chóng tại Trung Quốc. 
Bà Georgieva cảnh báo Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ đối mặt với 
sự khởi đầu khó khăn trong năm 2023. 
"Trong vòng vài tháng tới đây, tình hình sẽ khó khăn cho Trung Quốc, và sự tác 
động lên sức tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiêu cực, tác động lên khu 
vực sẽ tiêu cực, tác động lên tăng trưởng toàn cầu sẽ tiêu cực," bà cho biết. 
IMF là một tổ chức quốc tế gồm 190 quốc gia thành viên, cùng phối hợp để cố gắng 
tạo sự ổn định cho nền kinh tế toàn cầu. Một trong những vai trò chính của IMF là hệ 
thống cảnh báo kinh tế sớm. 
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Các số liệu công bố hồi tuần rồi đã chỉ ra điểm yếu trong nền kinh tế Trung Quốc 
vào cuối năm 2022. 
 
Chỉ số quản lý thu mua (PMI) trong tháng 12 cho thấy hoạt động của các nhà máy 
tại Trung Quốc bị thu hẹp trong tháng thứ ba liên tiếp và với tốc độ nhanh nhất trong 
gần ba năm khi dịch Covid lan đến các nhà máy tại quốc gia này. 
Trong cùng tháng 12 thì giá nhà tại 100 thành phố đã giảm tháng thứ sáu liên tiếp, 
theo một cuộc khảo sát của China Index Academy, một trong những công ty nghiên 
cứu tài sản độc lập lớn nhất Trung Quốc. 
 
Vào ngày thứ Bảy 31/12, trong bình luận công khai đầu tiên kể từ khi chính sách 
zero-Covid thay đổi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thêm nỗ lực và sự 
thống nhất khi Trung Quốc bước vào điều mà ông gọi là "giai đoạn mới". 
 
GDP Việt Nam năm 2022 tăng lên 8,02%, cao nhất trong 12 năm qua 
 
Khủng hoảng trái phiếu ở Việt Nam: 'Bên SCB em có cái này hay lắm' 
 
Tập Cận Bình củng cố quyền lực trong năm 2022 đầy biến động 
 
Chiến tranh Ukraine: Kịch bản nào trong năm 2023? 
 
 

Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3g41jvgnw0o 
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