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Theo gần như bất kì cách tính nào, thành tích kinh tế của Trung Quốc trong 4 thập
kỷ qua cũng ấn tượng không khác gì Vạn lý trường thành. Nhưng giống như Vạn lý
trường thành không hiệu quả như người ta tưởng tượng, nền tảng của nền kinh tế
Trung Quốc cũng yếu kém.

Theo gần như bất kì cách tính nào, thành tích kinh tế của Trung Quốc trong 4 thập
kỷ qua cũng ấn tượng không khác gì Vạn lý trường thành. Kể từ cuối những năm
1970, Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn bất cứ nước nào trong lịch sử. Nhưng
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giống như Vạn lý trường thành không hiệu quả như người ta tưởng tượng, nền tảng
của nền kinh tế Trung Quốc cũng yếu kém. Vì quy mô và sự hội nhập của Trung
Quốc vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, có một điều chắc chắn: Khi nền kinh tế
Trung Quốc phát triển, nền kinh tế thế giới cũng vậy. Hơn nữa, những mối nguy của
một nền kinh tế Trung Quốc không vận hành tốt là rất lớn, không chỉ đối với Trung
Quốc mà còn đối với Mỹ và mọi nước khác.

Một mô hình không bền vững

Từ cuối những năm 1970 đến năm 2000, Trung Quốc đã tăng trưởng trung bình 9%,
nhưng kể từ đó tăng trưởng đã giảm đáng kể, xuống 6,7% trong cả năm 2016. Sự
sụt giảm năng suất của nước này còn gây rắc rối hơn so với tăng trưởng lao dốc.
Hiện nay tất cả tăng trưởng của Trung Quốc đạt được nhờ huy động nhiều tiền của
và lao động hơn, chứ không phải nhờ cải thiện nhân lực và công nghệ. Giờ đây phải
mất gấp 3 lần lượng vốn để tạo ra 1 đơn vị tăng trưởng kinh tế so với năm 2008.
Kết quả là nợ bùng phát, hiện lên đến ít nhất 280% GDP, và có thể vượt mức 300%
vào cuối năm nay.

Trung Quốc có 3 chiến lược để ngăn chặn xu hướng này. Đầu tiên là thu hẹp quy mô
nền kinh tế cũ bằng cách giảm công suất trong các ngành công nghiệp nặng do các
tập đoàn sở hữu nhà nước vật vờ chi phối, trong đó có thép và nhôm. Thứ hai là mở
rộng nền kinh tế mới bằng cách hỗ trợ các dịch vụ giá trị gia tăng cao và công
nghệ tiên tiến. Và thứ ba là cải cách các hệ thống tài chính chính quyền địa
phương trong khi thắt chặt quy chế về các công cụ tài chính mới như sản phẩm
quản trị tài sản. Các số liệu nổi bật phản ánh sự tái cấu trúc kinh tế; dịch vụ hiện
chiếm hơn một nửa nền kinh tế, chế tạo công nghệ cao đang mở rộng nhanh chóng
và việc phát hành tín dụng mới đang chậm lại. Nhưng bất chấp những nỗ lực này,
năng suất vẫn đang giảm sút.

Thủ phạm là sự can thiệp quá lớn của nhà nước. Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình hứa hẹn rằng thị trường sẽ đóng một vai trò quyết định trong việc
phân phối các nguồn lực. Trên thực tế, bộ máy quan liêu của Đảng Cộng sản và
chính phủ đã tăng chứ không giảm vai trò của họ trong nền kinh tế thông qua chính
sách công nghiệp và chủ nghĩa trọng thương, và việc đóng cửa nhà máy cũng như
cắt giảm sản xuất hiện thuộc tầm ảnh hưởng của các nhà hoạch định chính sách
thay vì doanh nhân. Theo kế hoạch "Sản xuất ở Trung Quốc 2025" và các sáng kiến
tương tự khác, hàng tỷ, nếu không muốn nói là hàng nghìn tỷ nhân dân tệ, đang
được ném vào các ngành công nghiệp chiến lược, từ chất bán dẫn đến trí tuệ nhân
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tạo. Đó là lý do giải thích tại sao, chẳng hạn, gần 20 tỉnh Trung Quốc đang đầu tư
cùng lúc vào các cơ sở chế tạo chíp bộ nhớ. Các công ty và viện nghiên cứu đang
nộp đơn cấp các bằng sáng chế với con số vô dụng kỷ lục vì họ được miễn phí từ bộ
máy quan liêu để làm vậy. Và tín dụng do nhà nước bảo trợ vẫn đang chảy tự do
vào các dự án ưu tiên cao trên khắp đất nước, điều giải thích tại sao kinh tế tăng
trưởng 6,9% trong quý đầu năm 2017 bất chấp khu vực tư nhân không thực sự
nhiệt tình.

Kỷ nguyên cải cách kinh tế và mở cửa mà Đặng Tiểu Bình khởi xướng năm 1978
được xây dựng trên nền tảng tự do hóa dần dần trong nước và mở cửa hơn với thế
giới bên ngoài, dù với sự báo trước rằng quyền lực của Đảng Cộng sản sẽ không bị
đe dọa. Dưới thời Chủ tịch Giang Trạch Dân và Thủ tướng Chu Dung Cơ, Trung
Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới vào cuối năm 2001 với mục tiêu dùng
toàn cầu hóa để tự do hóa nền kinh tế Trung Quốc và làm cho nó trở nên hiệu quả
hơn. Cam kết đó đã phai nhạt dưới thời nhà lãnh đạo tiếp theo, Chủ tịch Hồ Cẩm
Đào, nhưng ông này yếu kém và bị các lực lượng bảo thủ và tự do co kéo, dẫn đến
chính sách dao động giữa các mục tiêu và chiến thuật khác nhau.

Khó có thể là một nhà tự do chủ nghĩa?

Tập Cận Bình không những không tin vào thị trường, ông còn có quyền lực hơn
nhiều những người tiền nhiệm. Bất chấp những hứa hẹn cải cách ông đưa ra năm
2013, ông luôn chỉ là một nhà tự do hóa khi có thời cơ, và ngay khi bóng đen bao
phủ lĩnh vực nhà ở vào năm 2014, Tập Cận Bình nhanh chóng can thiệp để chuyển
dòng tiền sang thị trường cổ phiếu trong năm sau. Sự sụt giảm đột ngột của các
thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến mùa Hè năm đó được xử lý
bằng những biện pháp vụng về mà sau đó lại sinh ra thêm sự can thiệp. Cải cách
giờ không có nghĩa là thị trường hóa mà là củng cố nhà nước.

Một số yếu tố của công nghiệp nước ngoài đang hưởng lợi từ cách tiếp cận mang
tính tư bản nhà nước của Bắc Kinh. Các công ty Mỹ bán hàng tiêu dùng lâu bền và
dịch vụ, hàng hóa vận tải và trang thiết bị xây dựng đang làm ăn khá tốt ở Trung
Quốc. Nhưng ngày càng nhiều nhà sản xuất nước ngoài - đặc biệt là những người
đứng đầu chuỗi giá trị gia tăng - giờ đây bị giới quan chức chính sách công nghiệp
Trung Quốc nhắm tới. Liên tiếp nhiều cuộc thăm dò cho thấy các công ty nước
ngoài cảm thấy ít được chào đón hơn. Mặc dù ngay cả khi chỉ thu được một miếng
nhỏ trong chiếc bánh Trung Quốc khổng lồ cũng đem lại thu nhập đáng kể, tuyên
bố của Trung Quốc rằng nước này ủng hộ kết quả cùng có lợi với thế giới giờ đây
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được hiểu một cách châm biếm có nghĩa là "Trung Quốc thắng, Trung Quốc thắng".

Tuy nhiên, nếu "tập đoàn" Trung Quốc tiếp tục canh tranh và chiến thắng không
công bằng, tất cả cuối cùng sẽ thất bại, đặc biệt là Trung Quốc. Nền kinh tế nước
này không thể tiếp tục vận hành ở chế độ "vỗ béo" là kích thích chính sách công
nghiệp. Bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và mô hình kinh doanh của các ngành công
nghiệp, ngay cả khi hoạt động rất xa bên ngoài biên giới Trung Quốc, cũng sẽ khó
duy trì trước các nguồn tài chính không đáy từ Trung Quốc. Và tất cả điều này có
thể chuyển thành sự bất ổn và dễ tổn thương về kinh tế vĩ mô trên khắp thế giới.

Có một số cách để đảo ngược đường đi này, nhưng không cách nào khả thi cao. Một
số người tin rằng Tập Cận Bình có thể đang cố ý hành động như một nhà dân tộc
chủ nghĩa bảo thủ để ông có thể củng cố quyền lực và mở ra một chương trình tự
do hóa sau này, có lẽ sau Đại hội đảng XIX năm nay. Tuy nhiên, đây có lẽ không
hơn gì mơ tưởng, và Tập Cận Bình mà chúng ta thấy là Tập Cận Bình mà chúng ta
phải sống chung. Nhiều khả năng ông sẽ gia tăng sự can thiệp của nhà nước trong
nhiệm kì thứ hai hơn là làm một nhà tự do chủ nghĩa thực sự.

Một cuộc khủng hoảng kinh tế cũng có thể đem lại cho Tập Cận Bình một lựa chọn
khắc nghiệt, nhưng Trung Quốc có nhiều cách để tránh tan chảy hoàn toàn; nước
này có một nguồn tiết kiệm khổng lồ và có rất ít nợ nước ngoài. Ngay dù nếu một
cuộc khủng hoảng nổ ra, có lẽ là kết quả của một chuỗi phản ứng liên quan đến giá
nhà ở sụt giảm và vỡ nợ trái phiếu cũng như các công cụ tài chính khác, chưa rõ
Tập Cận Bình sẽ phản ứng như thế nào. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm
1998 là một bài học. Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đã giải tán một số tập
đoàn và ngân hàng hàng đầu nước này và mở cửa nền kinh tế. Ngược lại, Thủ tướng
Malaysia Mahathir Mohamad đã tiến hành kiểm soát vốn và tăng cường sự can dự
của nhà nước vào kinh tế. Tập Cận Bình rõ ràng giống với Thủ tướng Malaysia hơn.

Chủ nghĩa bảo hộ ương ngạnh

Điều này khiến ảnh hưởng nước ngoài trở thành cách cuối cùng để khuyến khích tự
do hóa kinh tế và một mối quan hệ cân bằng hơn với phần còn lại của thế giới.
Không may, Chính quyền Trump đã ném đi công cụ tốt nhất để tạo động lực cho
Trung Quốc thay đổi khi Mỹ từ bỏ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, một
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thỏa thuận vốn sẽ hạ các rào cản thương mại đối với hàng hóa, nông nghiệp và
dịch vụ, và vốn đã có thể tạo ra những nguyên tắc hoàn toàn mới để quản trị hành
vi của các doanh nghiệp nhà nước, thương mại điện tử, đầu tư và việc mua sắm của
chính phủ. Với việc Trung Quốc đứng ngoài nhìn vào, nước này sẽ phải cải cách
theo điều kiện của thế giới để tránh bị đẩy ra khỏi đường cao tốc kinh tế toàn cầu
vào ngõ cụt. Khó có khả năng những thỏa thuận song phương tương tự giữa Mỹ và
từng nước tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ hiệu quả như vậy,
và mặc dù các thỏa thuận đa phương và khu vực khác đang được đàm phán - như
Thỏa thuận hàng hóa môi trường của Tổ chức thương mại thế giới và Đối tác kinh tế
toàn diện khu vực ở châu Á - Bắc Kinh có đủ lực đòn bẩy để đảm bảo rằng những
hiệp ước như thế chỉ đem lại những nhượng bộ có giới hạn.

Với hầu như không có sức ép trong nước và không có công cụ đa phương và khu vực
đáng kể, toàn bộ gánh nặng có vẻ đặt lên những cuộc đàm phán Mỹ-Trung rủi ro
cao. Tổng thống Trump từng phát biểu lớn tiếng trong chiến dịch tranh cử, nhưng
đã dịu giọng kể từ đó, kể cả kiềm chế gọi Trung Quốc là một nước thao túng tiền
tệ. Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Mar-a-Lago hồi tháng 4, Trump và Tập Cận Bình đã
đồng ý về thời kì đàm phán kéo dài 100 ngày để tạo tiến triển ban đầu trong việc
tái cân bằng mối quan hệ giữa hai cường quốc. Các quan chức Trung Quốc tin họ đã
“thuần hóa” được Trump và có thể tránh những hình phạt lớn bằng cách tiến hành
những biện pháp chiếu lệ để thu hẹp thặng dư thương mại - có lẽ bằng cách mua
thêm thịt bò, nhiên liệu hóa thạch và máy bay Boeing của Mỹ. Do cần sự giúp đỡ
của Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên, có thể Trump sẽ chấp nhận thỏa thuận dễ
dàng. Tuy nhiên, vì ông từ lâu đã than vãn về thương mại bất bình đẳng và sự xuất
hiện của Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, có thể Mỹ sẽ đòi Trung Quốc
phải thể hiện cam kết thực sự với việc kiềm chế bộ máy chính sách công nghiệp
của nước này.

Cả hai bên bờ Thái Bình Dương hiện nay dường như ít có cách ra quyết định sáng
tỏ, và việc Trung Quốc không quay trở lại con đường theo xu hướng cải cách có thể
gây hại không thể sửa chữa được không chỉ cho nền kinh tế của chính nước này mà
còn cho trật tự quốc tế tự do, và đặt hai siêu cường vào con đường chiến tranh
thương mại.

Scott Kennedy là phó giám đốc Chương trình Freeman Chair thuộc Trung tâm
Nghiên cứu Trung Quốc, giám đốc Dự án Kinh tế Chính trị và Kinh doan Trung Quốc
tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Ông là biên tập cuốn sách
Global Governance and China: The Dragon’s Learning Curve
(Routledge, sẽ xuất bản vào mùa thu năm 2017). Bài viết này nằm trong loạt bài
đặc biệt của Real Clear World (RCW) về mối quan hệ địa chiến lược Mỹ-Trung. Bài
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viết được đăng trên
RCW
và thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
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