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1. Trong một bức tranh chung 
Thời gian qua, các nước công nghiệp hóa 

đã phải trải qua những cơn bất ổn tài chính 
nghiêm trọng. Hiện nay, các nước này đang 
phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ ngày 
càng lan rộng và thất nghiệp tăng cao. Tăng 
trưởng của các nước này sẽ không còn là 
luồng gió xuôi chiều cho các nền kinh tế 
đang phát triển như trong thời kỳ bùng nổ 
trước khủng hoảng. 

Cơ hội để giải quyết những bất ổn và 
nguy cơ suy thoái trước khi hoàn toàn hồi 
phục từ khủng hoảng kinh tế và suy thoái 
toàn cầu đã trở nên mong manh. Điều này 
phần lớn là do sự mất cân bằng và tính dễ đổ 
vỡ đã được tích lũy qua nhiều năm do chính 
sách sai lầm ở Mỹ và châu Âu. Những sai 
lầm này đã dẫn đến sự méo mó và mất cân 
đối trong cơ cấu kinh tế và bảng cân đối tài 
sản của các công ty và các ngân hàng. Và 
điều đó không thể khắc phục được một cách 
nhanh chóng. Đây là một lý do chính tại sao 
sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển lại 
chậm chạp, thất thường và thất nghiệp. 

Trong lúc đó, những nền kinh tế mới nổi, 
từng được xem là dễ bị tổn thương, lại có 
khả năng chống chọi bền bỉ đáng nể. Với 
những nỗ lực đối phó bằng chính sách tiền tệ 
và tài khóa chống lại sự sụt giảm thương 
mại, nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, 
Brazil vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế. 
Nhưng những phản ứng mang tính đối phó 
này không thể kéo dài mãi. Nếu mô hình 
hiện nay được duy trì, nền kinh tế toàn cầu 
sẽ biến đổi mãi mãi. Chưa đến một thập kỷ 
nữa, các nước đang phát triển sẽ đóng góp 
hơn 50% vào GDP toàn cầu. 

Tương lai của tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những 
quốc gia lớn, đặc biệt là Trung Quốc. Đã có 
rất nhiều nghiên cứu và thảo luận về động 
lực cho tốc độ tăng trưởng cao của hai quốc 
gia này cũng như những chính sách trong 
nước và cơ hội bên ngoài tạo ra sự tăng 
trưởng đó.  

Khi Trung Quốc lớn mạnh, quy mô của 
họ sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu vì phần 
đóng góp của họ vào GDP toàn cầu gia tăng. 
Cuối cùng, khi thu nhập tăng lên và tiệm tiến 
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đến thu nhập của các nước phát triển thì có hai 
điều xảy ra đồng thời. Thứ nhất, Trung Quốc 
sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới và tốc 
độ tăng trưởng sẽ giảm. Lúc đó tăng trưởng 
toàn cầu cũng giảm và một lượng lớn người 
trên thế giới sẽ sống ở các nước phát triển. 
Nhìn lại lịch sử, các nước phát triển thường 
không tăng trưởng ở mức 6-10% mỗi năm. 

Một trong những câu hỏi thường được 
các nhà kinh tế đặt ra là sự phát triển của 
Trung Quốc ảnh hưởng tới nền kinh tế thế 
giới và các nước khác như thế nào, đồng 
thời, làm thế nào để “khiêu vũ” với người 
khổng lồ mà không bị họ dẫm lên chân 
mình. Rõ ràng, Trung Quốc là một nền kinh 

tế lớn, đang phát triển, và sẽ tiếp tục tăng 
trưởng và tăng trưởng của Trung Quốc có 
ảnh hưởng đến các nước khác qua những 
giao dịch quốc tế. 

Về tăng trưởng, Trung Quốc có tốc độ 
cao, đặc biệt khi so với các nền kinh tế khác. 
Trung Quốc đóng góp gần 13% tăng trưởng 
của thế giới, cao thứ hai, chỉ sau Mỹ. Những 
dự đoán tăng trưởng GDP đến năm 2020 
được dựa trên những giả định về năng suất 
và đầu vào được tính toán kỹ lưỡng. Theo 
đó, Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 6,6% 
trong giai đoạn 2005-2020, con số khiêm tốn 
so với thập kỷ trước đó nhưng vẫn sẽ cao 
nhất thế giới. 

Bảng 1: So sánh Trung Quốc với một số quốc gia khác 

Tû lÖ trong GDP toµn cÇu 

($ vµ tû gi¸ n¨m 2004) 

Tû lÖ ph¸t triÓn thùc trung 

b×nh hµng n¨m (%) 

§ãng gãp trung b×nh cho 

t¨ng tr−ëng toµn cÇu NÒn kinh tÕ 

2004 2020 1995 - 2004 2005 - 20 1995 - 2004 2005 - 2020

Trung Quèc 2,4 7,9 9,1 6,6 12,8 15,8 
Ên §é 1,7 2,4 6,1 5,5 3,2 4,1 
Mü 28,4 28,5 3,3 3,2 33,1 28,6 
NhËt B¶n 11,2 8,8 1,2 1,6 5,3 4,6 
§øc 6,6 5,4 1,5 1,9 3,0 3,3 
Brazil 1,5 1,5 2,4 3,6 1,5 1,7 
Toµn cÇu 100 100 3,0 3,2 100 100 

Nguồn: Bảng 1.1. trong Winters A. and Shahid Yusuf (2007). 

Với dân số lớn nhất thế giới, trên 1,3 tỷ 
người, Trung Quốc đã trở thành một nước 
lớn và có ảnh hưởng trong nền kinh tế toàn 
cầu trong khi mức thu nhập trên đầu người 
còn tương đối thấp. Hiện nay, Trung Quốc 
có sức ảnh hưởng ngày càng tăng đến rất 
nhiều lĩnh vực như giá cả và tiêu thụ lương 
thực, năng lượng và các tài nguyên thiên 
nhiên khác, khối lượng và kết cấu thương 
mại, các dòng vốn. 

Vai trò của Trung Quốc với tư cách là 
nước lớn rất khác so với thời kỳ Mỹ trở 
thành cường quốc vào cuối thế kỷ 19 và 20, 
khi mà các nước đang phát triển lúc đó hầu 
hết là các nước nghèo và gần như không có 
đóng góp vào GDP toàn cầu. Nhưng ngày 
nay, với tư cách là nước đang phát triển, 
Trung Quốc đã trở thành một người chơi 
quan trọng. Chính sự chuyển đổi này cho 
thấy những kế hoạch tăng trưởng và phát 
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triển của Trung Quốc sẽ được ưu tiên, một 
phần đó vẫn là sự thách thức. Sẽ không đơn 
giản cho việc vừa ổn định xã hội và phát 
triển trong nước, vừa tiếp nhận những trách 
nhiệm toàn cầu mới, rồi hội nhập và cân 
bằng những trách nhiệm đó với toàn bộ kế 
hoạch phát triển trong nước. 

Khi Trung Quốc trở nên giàu có hơn thì 
những gì giúp họ tăng trưởng trong giai đoạn 
trước sẽ trở nên bão hòa. Chính vì vậy, nhiều 
nghiên cứu thực nghiệm khác cũng cho thấy 
từ nay đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng của 
Trung Quốc sẽ chậm lại, không cao như giai 
đoạn trước đó. 

Bảng 2. Triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc 

 1995-2009 2010-2015 2016-2020 

T¨ng tr−ëng GDP tiÒm n¨ng 9,6 8,4 7,0 

T¨ng tr−ëng viÖc lµm 1,0 0,2 -0,5 

T¨ng tr−ëng n¨ng suÊt lao ®éng 8,6 8,2 7,5 

T¨ng tr−ëng TFP 2,7 2,3 2,3 

Tû lÖ ®Çu t−/GDP 37,3 41,1 39,1 

Nguồn: Louis Kuijs (2009) 
 
2. “Thịnh” và “Suy”: hai quan điểm 

về triển vọng Trung Quốc  
Như trong bảng 2, Louis Kuijs đã nghiên 

cứu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc giai đoạn 
2010-2020 qua cả hai khía cạnh sản xuất 
(phía cung) và chi tiêu (phía cầu). Sử dụng 
khung phân tích hạch toán tăng trưởng, kết 
quả của nghiên cứu cho thấy cả lực lượng 
lao động lẫn TFP của Trung Quốc cũng như 
tăng trưởng GDP sẽ chậm lại trong thập kỷ 
tới mặc dù độ sâu tài chính khá lớn. 

Có khá nhiều nghiên cứu thực nghiệm về 
tăng trưởng của Trung Quốc đến năm 2020 
và có kết quả tương tự như nghiên cứu 
trên(1). Các nghiên cứu này thường sử dụng 
mô hình định lượng, với những giả thuyết 
khác nhau để đưa ra các kịch bản tăng 
trưởng của Trung Quốc. Tùy theo các giả 
định được đưa ra mà các nghiên cứu thường 
có kết quả khác nhau về tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của Trung Quốc trong các giai đoạn 

đến năm 2020. Mặc dù khác nhau về giá trị 
tuyệt đối nhưng các con số có những điểm 
chung (cho dù so sánh các giai đoạn khác 
nhau), tốc độ của giai đoạn sát năm 2020, 
luôn thấp hơn giai đoạn trước đó.  

Cái đẹp và sự hấp dẫn của các con số 
thường làm người ta quên mất tính thực tế. 
Bộ dữ liệu của Maddison, nhà lịch sử kinh 
tế, đã cho rằng các số liệu thống kê của 
Trung Quốc thường bị thổi phồng(2). Tuy 
nhiên, đây là những tư duy thực chứng chứ 
không phải dự báo. Những tính toán tương 
đối và những phân tích không tập trung vào 
định lượng hóa tương lai cũng cho thấy sự 
suy giảm tất yếu về tốc độ tăng trưởng của 
nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn tới.  

Phần này của bài viết sẽ nêu ra hai quan 
điểm về sự phát triển của Trung Quốc. 
Nhóm quan điểm thứ nhất cho rằng Trung 
Quốc sẽ “Thịnh” và trở thành một “Siêu 
cường tất yếu” như cách gọi của Arvind 
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Subramanian (2011). Nhóm thứ hai cho rằng 
Trung Quốc sẽ “Suy” và trở thành một 
“Vương quốc lưng chừng” như cách nhìn 
của Salvatore Babornes (2011). Điểm thú vị 
của hai nhóm quan điểm “thịnh” và “suy” 
của Trung Quốc là cả hai đều sử dụng mẫu 
số chung là Mỹ để soi chiếu sự phát triển của 
Trung Quốc.  

Arvind Subramanian (2011) xem xét 
Trung Quốc qua lăng kính thống trị kinh tế. 
Sự thống trị về kinh tế là khả năng của một 
nước sử dụng các biện pháp kinh tế nhằm 
buộc các nước khác phải làm những gì mà 
mình muốn hay nhằm ngăn chặn họ buộc 
nước đó phải làm những gì mà nước đó 
không muốn. Điều này bao gồm nhiều yếu tố 
trong đó có 3 yếu tố then chốt: GDP của một 
nước, thương mại của nước đó (được tính 
bằng tổng hàng hóa xuất và nhập khẩu của 
nước đó), và mức độ mà nước đó làm chủ nợ 
của phần còn lại của thế giới.  

“Chỉ số thống trị” bao gồm 3 yếu tố trên 
được tính toán bằng cách quay trở lại năm 
1870 (tập trung vào vị thế kinh tế của Anh 
và Mỹ khi đó) và dự đoán chỉ số này đến 
năm 2030 (tập trung vào vị thế của Mỹ và 
của Trung Quốc khi đó). Những dự đoán này 
dựa trên những giả định tương đối dè đặt về 
sự phát triển trong tương lai của Trung 
Quốc, nghĩa là nhìn nhận rằng Trung Quốc 
phải đối mặt với các thách thức lớn nghiêm 
trọng ở phía trước. Trước hết, dân số Trung 
Quốc sẽ bắt đầu già đi trong thập kỷ tới. Và 
nền kinh tế nước này bị méo mó nghiêm 
trọng ở một số khía cạnh: vốn cho vay với 
lãi suất quá rẻ đã dẫn đến việc đầu tư quá 
mức, tỷ giá hối đoái được định giá thấp, điều 
đã dẫn đến sự phát triển quá mức hàng xuất 
khẩu, và năng lượng được bao cấp dẫn đến 
việc sử dụng thiếu hiệu quả và gây ô nhiễm 
môi trường. Do sửa chữa những sự méo mó 

này nên tăng trưởng của Trung Quốc sẽ 
chậm lại một cách đáng kể: nó sẽ ở mức 
trung bình 7%/năm trong 20 năm tới, so với 
gần 11% mà nước này đạt được trong thập 
kỷ vừa qua. 

So sánh với Mỹ, Trung Quốc, có dân số 
nhiều gấp 4 lần dân số Mỹ, sẽ là nền kinh tế 
lớn hơn chỉ cần mức sống trung bình của 
nước này (tính theo GDP bình quân đầu 
người) vượt quá 1/4 mức sống trung bình 
của Mỹ. Khi Trung Quốc tiếp tục phát triển, 
khoảng cách này sẽ chỉ rộng thêm. Một nước 
Mỹ trỗi dậy có thể có khả năng làm chậm lại 
tiến trình đó, nhưng nước này sẽ không thể 
ngăn chặn nó. Việc tăng trưởng 3,5%, thay 
vì 2,5%, trong 20 năm tới có thể thúc đẩy 
thành tích kinh tế, sự ổn định xã hội, và tinh 
thần quốc gia của Mỹ. Nhưng nước này sẽ 
không tạo được một sự khác biệt lớn trong vị 
thế của mình so với Trung Quốc trước một 
mức tăng trưởng chẳng hạn 7% ở đó.  

Tuy nhiên, Salvatore Babornes (2011) lại 
xem đây là một sự thổi phồng quá mức và 
cho rằng mặc dù các dự đoán còn nhiều khác 
biệt, nhưng cùng chia sẻ quan điểm là Trung 
Quốc sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh – nếu 
không, cũng nhanh như nó đã từng – và rằng 
tỷ lệ tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong hàng 
chục năm. Những dự báo này đồng thời cũng 
thận trọng về tương lai gần và lạc quan về 
tương lai xa. Bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên 
hay cố ý, những dự đoán nói trên là những 
phương pháp ngoại suy có chừng mực dựa 
trên các xu thế hiện tại. 

Trên thực tế, nền kinh tế Trung Quốc 
đang phát triển nhanh chóng, từ chủ yếu 
sống nhờ nông nghiệp tiến lên  công nghiệp 
nặng, rồi phát triển các ngành điện tử tân 
tiến, và chuyển hướng vào kinh tế dịch vụ. 
Tại một thời điểm nào đó trong tương lai, có 
lẽ trong tương lai không xa lắm, mức tăng 
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trưởng vượt trội của Trung Quốc sẽ chựng 
lại, và sự tăng trưởng kinh tế của nước này 
sẽ giảm tốc, trở về các mức tăng trưởng như 
đã từng trải qua bởi những nước có thể so 
sánh được. 

Nói cách khác, sự tăng trưởng kinh tế ồ ạt 
của Trung Quốc trong hai thập niên vừa qua 
không mang lại ý nghĩa gì hơn – và có lẽ sự 
tăng trưởng này còn thấp hơn nhiều – so với 
vị trí trước đây của Trung Quốc ở thời điểm 
năm 1870 (về phương diện ngang giá sức 
mua). Những người lạc quan sẽ thấy điều 
này như là bằng chứng thêm nữa về tiềm 
năng của Trung Quốc: nếu Trung Quốc chỉ ở 
mức độ như năm 1870 thì vẫn còn nhiều khả 
năng cho sự tăng trưởng hơn nữa. Nhưng 
những người bi quan có thể nhận thấy rằng 
nếu Trung Quốc có thể rớt khỏi vị trí của 
năm 1870, thì quốc gia này rất có thể rơi vào 
suy thoái một lần nữa. 

3. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng  

Trung Quốc đã bắt đầu một quá trình 
chuyển đổi khó khăn, vừa phải theo đuổi mô 
hình tăng trưởng hợp lý, vừa phải thay đổi 
cách vận hành. Chuyển đổi về chính trị cần 
phải song hành với chuyển đổi trong kinh tế, 
và hai quá trình này có quan hệ tương tác với 
nhau theo những dạng thức phức tạp.  

Các vấn đề chính trị là rất quan trọng, 
nhưng bản thân quá trình chuyển đổi kinh tế 
cũng hết sức khó khăn. Trung Quốc đã đạt 
đến cuối thời kỳ mà các nhà kinh tế gọi là 
“tăng trưởng căng thẳng”, với nguồn cung 
lao động và vốn gia tăng; và nay phải hướng 
về “tăng trưởng mạnh mẽ” dựa trên việc cải 
thiện kỹ năng, kỹ thuật. Điều này dẫn đến 
tốc độ tăng trưởng sẽ giảm hẳn so với tỷ lệ 
trung bình 10%/năm trong suốt ba thập kỷ 
qua. Các yếu tố gây phức tạp cho quá trình 
chuyển đổi là đầu tư quá cao và sự lệ thuộc 
quá nhiều vào đầu tư.  

Về mô hình phát triển, theo mô hình 
Arthur Lewis thì Trung Quốc sẽ không còn 
là một đất nước dư thừa lao động. Thu nhập 
ở mức chỉ đủ ăn của lao động nông thôn 
đóng góp vào việc duy trì lương bổng trong 
các ngành tân tiến ở mức thấp, giúp các 
ngành này thu được rất nhiều lợi nhuận. Khi 
các món lợi tức này được tái đầu tư, thì tỷ lệ 
tăng trưởng trong các ngành hiện đại và cho 
nền kinh tế nói chung tăng lên cao. Nhưng 
đến một lúc nào đó, lao động nông nghiệp 
trở nên hiếm hoi, khiến giá thành trong các 
lĩnh vực hiện đại tăng lên.  

35 năm trước, Trung Quốc là đất nước dư 
thừa lao động. Nhưng nay đã khác khi nền 
kinh tế phát triển gấp 20 lần, hơn phân nửa 
dân số sống ở đô thị, trong khi tỷ lệ sinh sản 
đang hạ thấp. Tình trạng thiếu hụt lao động 
được nhận thấy trước tiên tại vùng duyên hải 
năm 2004, đã lan rộng trên toàn quốc. Năm 
2011, các công ty sản xuất gặp khó khăn 
chưa từng thấy trong việc tuyển dụng”, 
khiến lương tăng và lợi nhuận sụt giảm.  

Hiện nay, Trung Quốc đã tiến đến ngã rẽ 
mà Lewis đã báo trước. Một trong những 
hậu quả là tỷ lệ vốn đầu tư/lao động tăng 
nhanh, còn lợi nhuận từ đồng vốn giảm. 
Trong khi đó, tăng trưởng bền vững cần phải 
dựa trên việc gia tăng tổng hiệu suất, chứ 
không phải là tăng tỉ lệ vốn/lao động. Khó 
khăn trong việc chuyển sang tăng trưởng dựa 
trên tiến bộ kỹ thuật, là một trong những 
nguyên nhân khiến nhiều nước đã bị lọt vào 
“bẫy thu nhập trung bình”. Trung Quốc, hiện 
là nước có thu nhập trung bình, muốn trở 
thành quốc gia thu nhập cao từ nay cho đến 
năm 2030, Trung Quốc cần có những cải 
cách sâu sắc, đã được nêu ra trong bản báo 
cáo chung của Ngân hàng Thế giới và Trung 
tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ viện 
Trung Quốc. Khi đi theo hướng này, kinh tế 
Trung Quốc có thể bị giảm sút nặng nề(3).  
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Trung Quèc 2030 - h−íng tíi mét x· héi hiÖn ®¹i, hµi hßa, s¸ng t¹o vµ thu nhËp cao 

D−íi bÊt kú tiªu chÝ nµo, Trung Quèc ®· rÊt thµnh c«ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trong vßng h¬n 30 n¨m qua, kÓ 

tõ cuéc c¶i c¸ch n¨m 1978. Víi møc t¨ng tr−ëng trung b×nh trªn 10% mçi n¨m, Trung Quèc ®· trë thµnh quèc 

gia xuÊt khÈu lín nhÊt thÕ giíi vµ lµ quèc gia s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lín nhÊt, v−ît qua NhËt B¶n trë thµnh nÒn 

kinh tÕ lín thø 2 thÕ giíi, chØ sau Mü. H¬n 500 triÖu ng−êi Trung Quèc tho¸t khái c¶nh nghÌo ®ãi. Cho dï tèc ®é 

t¨ng tr−ëng cã gi¶m xuèng th× trong mét vµi thËp kû tíi, Trung Quèc hoµn toµn cã kh¶ n¨ng trë thµnh mét nÒn 

kinh tÕ lín nhÊt thÕ giíi, cho dï thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi vÉn cßn thÊp so víi tiªu chÝ cña mét n−íc ph¸t 

triÓn. 

Tuy nhiªn, liÖu Trung Quèc sÏ tiÕp tôc gi÷ ®−îc tèc ®é t¨ng tr−ëng nh− tr−íc hay xu h−íng chËm l¹i sÏ tiÕp 

tôc kÐo dµi? Vµ liÖu Trung Quèc cã thÓ duy tr× møc t¨ng tr−ëng cao mµ kh«ng lµm x¸o trén m«i tr−êng quèc tÕ 

vµ x· héi cña n−íc nµy. 

MÆc dï Trung Quèc cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó trë thµnh mét nÒn kinh tÕ cã thu nhËp cao nh−ng kh«ng dÔ dµng 

lµm ®−îc ®iÒu nµy v× nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc g¾n víi mét chiÕn l−îc ph¸t triÓn míi. Ng©n hµng thÕ giíi (WB) 

®· ®−a ra nh÷ng khuyÕn nghÞ vÒ viÖc t¸i cÊu tróc nÒn kinh tÕ theo h−íng x¸c ®Þnh l¹i vai trß cña chÝnh phñ, t¸i c¬ 

cÊu khu vùc doanh nghiÖp nhµ n−íc vµ hÖ thèng ng©n hµng, ph¸t triÓn khu vùc t− nh©n, thóc ®Èy c¹nh tranh vµ 

c¶i c¸ch h¬n n÷a vÒ ®Êt ®ai vµ lao ®éng bëi v× Trung Quèc ®ang ë vµo ng−ìng cña sù ph¸t triÓn vµ c¹n kiÖt tiÒm 

n¨ng cña m« h×nh cò. WB còng cho r»ng trong mét vµi thËp kû tíi, Trung Quèc sÏ gi÷ vÞ trÝ then chèt trong nÒn 

kinh tÕ toµn cÇu do ®ã sÏ cÇn chñ ®éng trong viÖc thóc ®Èy trao ®æi th−¬ng m¹i vµ ®Çu t−. 

Trong b¸o c¸o “Trung Quèc n¨m 2030” th× n−íc nµy cã thÓ sÏ ph¶i ®èi mÆt víi mét cuéc khñng ho¶ng 

nghiªm träng, trõ khi nhµ n−íc gi¶m "cæ phÇn" cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Trong 10 n¨m qua, sù tham gia cña 

thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n−íc trong nÒn kinh tÕ cña Trung Quèc - nÒn kinh tÕ lín thø hai trªn thÕ giíi - ®· t¨ng lªn 

®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, chÝnh ®iÒu nµy ®· kiÒm chÕ sù t¨ng tr−ëng GDP do sù qu¶n lý quan liªu cña c¸c doanh 

nghiÖp nhµ n−íc kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. KÕt qu¶ lµ c¸c vÊn ®Ò nghiªm träng ®· x¶y ra trong ngµnh ng©n hµng 

Trung Quèc vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. Ng©n hµng thÕ giíi còng c¶nh b¸o r»ng nÕu tÝnh ®Õn vÞ trÝ cña Trung Quèc 

trong kinh tÕ thÕ giíi, th× nh÷ng bÊt æn ë ®Êt n−íc nµy cã thÓ kÝch ho¹t cuéc khñng ho¶ng toµn cÇu. 

MÆc dï ®−îc −u ®·i ®Æc biÖt nh−ng c¸c tËp ®oµn nhµ n−íc kh«ng ph¶i lµ nh÷ng “ng«i sao s¸ng” trong nÒn 

kinh tÕ ®ang bïng næ cña Trung Quèc. Trong thËp kû qua, nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n−íc ®· n©ng cao chÊt l−îng 

c«ng viÖc, nh−ng møc ®é lîi nhuËn cña hä vÉn cßn thua xa c¸c c«ng ty t− nh©n. 

WB kh¸ bi quan khi nhËn ®Þnh t¨ng tr−ëng kinh tÕ ë Trung Quèc ®ang bÞ ®e däa ¶nh h−ëng tíi tÝnh bÒn v÷ng 

toµn diÖn cña m« h×nh kinh tÕ Trung Quèc. Tuy nhiªn, trong ng¾n h¹n sÏ kh«ng cã ®iÒu g× bi th¶m x¶y ra víi nÒn 

kinh tÕ Trung Quèc. HiÖn t¹i, c¸c chØ sè kinh tÕ vÜ m« c¬ b¶n cho thÊy t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay ë Trung Quèc vÒ 

c¬ b¶n lµ thuËn lîi. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng lµm gi¶m møc ®é rñi ro kinh tÕ ®èi víi Trung Quèc trong t−¬ng lai 

dµi vµ ®Æt cho nã nhiÖm vô cÊp b¸ch ph¶i chuyÓn ®æi tõ h×nh thøc kinh tÕ ph¸t triÓn më réng thµnh h×nh thøc kinh 

tÕ ph¸t triÓn nhanh chãng. CÇn ph¶i ®−a c¸c tËp ®oµn nhµ n−íc vµo m«i tr−êng c¹nh tranh thùc sù vµ buéc ph¶i 

lµm viÖc nh− c¸c doanh nghiÖp th−¬ng m¹i th«ng th−êng. NÕu kh«ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy trong nh÷ng n¨m tíi, 

Trung Quèc sÏ ph¶i quªn ®i vai trß dÉn ®Çu kinh tÕ toµn cÇu. 
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4. Thách thức về cơ cấu 

Thu nhập bình quân đầu người của Trung 
Quốc là hơn 3.500 USD theo giá hiện hành 
và khoảng gấp đôi theo sức mua. Trung 
Quốc đã có những phản ứng nhanh chóng và 
linh hoạt với cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu bằng gói kích thích trong nước 
chiếm 9% GDP trong 2 năm 2008-2009. Gói 
kích thích này tập trung vào đầu tư, nhất là 
cơ sở hạ tầng. Đồng thời, Trung Quốc đã nới 
lỏng tín dụng và sử dụng nguồn dự trữ 
khổng lồ để vượt qua cơn bão mà không làm 
cho đồng tiền mất giá mà vẫn giữ được mức 
tăng trưởng tương đối cao. 

Tuy nhiên, các gói kích thích không phải 
là biện pháp vĩnh cửu mà chỉ là những phản 
ứng khẩn cấp. Do đó, các nhà quan sát cho 
rằng Trung Quốc đang đứng trước hai vấn 
đề. Một là trở về cách cũ, tức là chiến lược 
phát triển của 30 năm trước, chú trọng đầu tư 
và xuất khẩu hàng thâm dụng lao động. 
Những chính sách này đã từng rất hiệu quả, 
nhưng nay đã đến ngưỡng và không còn 
nhiều tác dụng. Thứ hai là khả năng chống 
chọi của nền kinh tế trước những thách thức 
suy thoái ngắn hạn và trung hạn. Sự tăng 
trưởng của Trung Quốc là dựa vào khả năng 
học hỏi nhanh chóng, sự hỗ trợ và thúc đẩy 
liên tục thay đổi và phương thức giải quyết 
vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, điều này đang 
giảm đi khi Trung Quốc phát triển và rủi ro 
tăng lên. 

Trung Quốc đang bước vào một thời kỳ 
phức tạp mà sẽ tạo nền móng cho con đường 
đi đến địa vị nước phát triển trong vài thập 

niên tới. Chính vì vậy, những thách thức tái 
cân bằng đang diễn ra song song và liên 
quan với nhau. Rõ ràng, nhu cầu tái cơ cấu 
lớn cho cả kinh tế vĩ mô lẫn vi mô khi 
chuyển thành nước có mức thu nhập trung 
bình cao là hiện hữu. Trong quá trình này, 
mức thu nhập và tiêu dùng của hộ gia đình 
cao hơn và tầng lớp trung lưu mở rộng 
nhanh chóng.  

Bên cạnh đó, trong vị thế quốc tế, Trung 
Quốc cũng đang ở thế độc đáo. Tăng trưởng 
kéo dài đã giúp Trung Quốc có thể có tác 
động quan trọng đến hệ thống toàn cầu 
nhưng vẫn có mức thu nhập đầu người rất 
thấp so với bất kỳ nước nào đi trước. “Trách 
nhiệm toàn cầu” vì thế chất thêm gánh nặng 
vào kế hoạch tăng trưởng và phát triển trong 
nước vốn đã phức tạp ở Trung Quốc. Hầu 
hết các quốc gia trên thế giới không vướng 
vào vấn đề này nên có thể tập trung hơn vào 
các kế hoạch trong nước. Như vậy, Trung 
Quốc sẽ phải cân bằng những ưu tiên trong 
nước và quốc tế mà không có bất cứ kinh 
nghiệm lịch sử nào dẫn dắt. 

Với thu nhập bình quân đầu người đang 
tăng lên, những phân khúc đô thị quan trọng 
của nền kinh tế Trung Quốc đang ở vào giai 
đoạn vượt qua mức thu nhập trung bình. Tuy 
nhiên, vẫn còn phần lớn dân số và khu vực 
vẫn đang bị giam giữ trong “giai đoạn 
Lewis”. Đây là một thời kỳ nhiều thách thức, 
thường được biết đến như “bẫy thu nhập 
trung bình” mà nhiều quốc gia đã mất đi đà 
tăng trưởng và trải qua một sự ngừng trệ của 



lª kim sa 
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chuyển đổi cơ cấu, ở cả cấp nền kinh tế lẫn 
ngành kinh tế.  

5. Những kỳ vọng và hàm ý 

Từ những nhận định trên cho thấy Trung 
Quốc hiện nay đang phải đối mặt với nhiều 
vấn đề cần giải quyết, trong đó có sự chuyển 
đổi mô hình, và tăng trưởng kinh tế sẽ chậm 
lại đáng kể. Hàng loạt các vấn đề xã hội tạo 
ra sức ép trong quá trình phát triển tiếp theo 
của Trung Quốc. Điều đó cũng đã tạo ra 
những ý kiến trái chiều nhau về tương lai 
của Trung Quốc.  

Những nhà quan sát về Trung Quốc kiên 
trì quan điểm rằng đất nước này đang đối 
mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện và 
sẽ phải sụp đổ như Gordon G. Chang (2012), 
tác giả của “Sự sụp đổ sắp tới của Trung 
Quốc”, hay Minxin Pei (2012) về “Sự kết 
thúc của phép màu Trung Quốc” vì thấy quá 
nhiều mâu thuẫn nội tại trong mô hình Trung 
Quốc để có thể tồn tại.  

Ngược lại, Henry Kissinger và Martin 
Jacques (2009), tác giả cuốn “Khi Trung 
Quốc thống trị thế giới” lại cho rằng Trung 
Quốc vẫn đang ở trong tình trạng tốt. Thậm 
chí nhà triết học Daniel A. Bell còn lạc quan 
ca ngợi mô hình Trung Quốc trên tờ New 
York Times và các nơi khác là một mô hình 
ổn định và hiệu quả dưới sự dẫn dắt của các 
giá trị Nho giáo. Mỗi người nhìn một cách 
nhưng về cơ bản Trung Quốc vẫn vững vàng 
và còn tốt hơn so với nhiều chính phủ khác. 

Vậy ai đúng? Có lẽ là cả hai, tùy cách 
nhìn mỗi người.  

Không thể dự đoán được tương lai nhưng 
chúng ta có thể nhìn lại lịch sử. Vào thập 
niên 1790, khi Bá tước George Macartney 
tới Trung Quốc nhằm thiết lập quan hệ ngoại 
giao đầy đủ giữa Anh và triều đại nhà Thanh 
vào thập niên 1790 đã dự đoán rằng Trung 
Quốc như một chiếc tàu sẽ bị tan vỡ khi ông 
còn sống, vì gỗ đã mục và các tuyến đường 
phía trước là quá nguy hiểm. Nhưng ông 
không bao giờ nhìn thấy sự suy tàn của 
Trung Quốc như ông đã dự đoán. Triều đại 
nhà Thanh kéo dài từ năm 1644, tiếp tục tồn 
tại hơn một thế kỷ nữa đến năm 1912 sau khi 
ông mất năm 1806. 

Dự đoán sai của Macartney cho thấy một 

viễn cảnh đối với các dự đoán tương tự về sự 

suy tàn của Trung Quốc. Mặc dù ông không 

thực sự sai về những thách thức mà triều đại 

nhà Thanh lúc đó phải đối mặt về nạn tham 

nhũng chính trị và khả năng nổi loạn của 

người dân. Hơn nữa, đúng là triều đại nhà 

Thanh đã sụp đổ, nhưng chỉ sau khi sống 

thêm nhiều thế hệ con cháu sau này của ông. 

Có thể nói, những thách thức của Trung 
Quốc hiện nay có những điểm giống những 
thách thức mà triều đại nhà Thanh đã phải 
đối mặt. Các cuộc khủng hoảng nối tiếp 
nhau bao gồm các cuộc bạo loạn trong nước, 
từ các cuộc nổi loạn quy mô nhỏ trong nước 
đến cuộc nổi dậy tôn giáo lớn.  

Trường hợp nhà Thanh là một lời nhắc 
nhở của lịch sử rằng một số chính phủ ở 
Trung Quốc đã có thể kéo dài trong nhiều 
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thế hệ với những thách thức lớn trong và 
ngoài nước. 

Như vậy, Trung Quốc đã từng đối mặt 
với những thách thức suy thoái trong quá 
khứ và nhìn chung là vẫn đạt kết quả tốt bất 
chấp dự đoán của những người hoài nghi. 
Nói cách khác, hiện tại và trong trung hạn, 
sẽ không có nhiều thay đổi. Nhưng giờ đây, 
đi cùng với những áp lực trong nước là 
những thách thức quốc tế có ý nghĩa toàn 
cầu. Những người nhận định về sự sụp đổ 
của Trung Quốc thường thiên lệch do không 
ưa phương thức phát triển hiện nay của nước 
này. Đó là do dân số khổng lồ của Trung 
Quốc nhưng hiện nay vẫn không coi trọng 
tăng trưởng thu nhập và cơ hội của những 
người nghèo, và dường như coi đây là trò 
chơi tổng không, nói cách khác, có người 
thua, người được, một số người phải hy sinh 
cho sự giàu có của người khác. 

Mỗi thách thức kinh tế - xã hội của một 
quốc gia đều đòi hỏi sự can thiệp sáng tạo và 
phi ý thức hệ của nhà nước đối với thị 
trường. Trung Quốc có lịch sử lâu dài trong 
việc nuôi dưỡng các lực lượng thị trường 
đồng thời vẫn đặt chúng dưới sự kiểm soát, 
phục vụ xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, 
Trung Quốc sẽ chấp nhận “sự lựa chọn 
không có lựa chọn”, đó là kết hợp giữa “con 
rắn” của nền kinh tế thị trường với “con 
nhím” của lịch sử truyền thống để tiếp tục 
phát triển một cách ổn định, gắn kết xã hội.  

Như trong cuốn sách “Vì sao các quốc 
gia thất bại”, Daron Acemoglu và James A. 

Robinson (2012) đã đưa ra 10 lý do khiến 
cho các nhà nước sụp đổ với 10 trường hợp 
ví dụ của các quốc gia hiện nay. Nếu đọc kỹ, 
có thể thấy cả 10 lý do này đều tiềm tàng ở 
Trung Quốc. Tuy nhiên, đất nước này không 
nằm trong danh sách các quốc gia sẽ thất bại.  
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