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Phép màu kinh tế của Trung Quốc đang gần tới hạn, và giờ có nguy cơ gây ra hại
nhiều hơn lợi .

Những con búp bê nhựa trong một nhà máy đồ chơi tại tỉnh Chiết Giang, Trung
Quốc

Sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc trong 40 năm qua được coi là một trong
những thành tựu hiếm hoi trong lịch sử nhân loại. Trong chưa đầy hai thế hệ, một
đất nước tự cấp tự túc, khép kín với thế giới bên ngoài đã tìm được cách tự thâm
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nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại. Từ hàng hóa được sản xuất đơn
giản nhất đến các thiết bị phức tạp, từ đường nhựa đến nhà máy điện hạt nhân,
các công ty Trung Quốc – chủ yếu là do nhà nước sở hữu – đã phá vỡ chuỗi sản xuất
và đầu tư toàn cầu.

Lịch sử phát triển kinh tế, từ việc phát minh ra bánh xe đến cách mạng công
nghiệp lần thứ 4, luôn là câu chuyện về những sự đổi mới mang tính đột phá đẩy
ranh giới tăng trưởng năng suất; và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc kể từ khi
nước này mở cửa vào năm 1978 cũng không khác. Những thay đổi như vậy đã được
hoan nghênh trong vài thập kỷ qua. Trung Quốc đã tạo ra việc làm và sự giàu có,
trong khi phần còn lại của thế giới được hưởng sự lựa chọn sản phẩm rộng hơn và
dịch vụ giá thấp hơn.

Tuy nhiên, tất cả những điều tốt đẹp đều phải kết thúc. Khi Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa đến sinh nhật lần thứ 70, nước này không còn được coi là một thế lực vô
hại. Những thách thức đối với mô hình kinh tế của Trung Quốc đang gia tăng, như
các tranh chấp thương mại và công nghệ giữa Bắc Kinh và Washington đã chứng
kiến.

Điều ít được đưa tin trên báo chí phương Tây là cách các nguồn lực mạnh mẽ được
giải phóng bởi sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang làm gián đoạn nền kinh
tế trong nước. Đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện tại và tương lai, việc quản
lý sự thay đổi kinh tế trong khi duy trì ổn định xã hội quan trọng hơn nhiều so với
việc tìm ra cách đối phó với những tuyên bố trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ
đương nhiệm. Đối với cả một nền kinh tế và một cá nhân, quá nhiều điều tốt lại có
thể gây bất lợi. Trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc
– và quan trọng hơn là các việc làm của người dân Trung Quốc – phụ thuộc vào xuất
khẩu.

Đối mặt với nhu cầu quốc tế suy sụp và thị trường lao động trong nước trì trệ,
Trung Quốc đã quyết định thay đổi chiến lược vào đầu năm 2009 và đã phát động
một chiến dịch dùng nợ để đầu tư chưa từng có.

“Gói kích thích 4 nghìn tỷ nhân dân tệ” nổi tiếng, thực chất là tăng thanh khoản trị
giá hơn 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc năm 2008, được cho là
đã có tác dụng làm ổn định nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, “gói kích thích
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Obama” của Mỹ năm 2009 có giá trị dưới 800 tỷ USD, chỉ chiếm khoảng 5,5% GDP
của Mỹ năm 2008.

Đây là khi Trung Quốc đã bắt đầu nghiện nợ, một tình huống mà các cơ quan quản
lý tài chính của nước này cuối cùng cũng bắt đầu nắm bắt được, nhưng chỉ sau khi
nhận ra rằng việc “cai nghiện” hoàn toàn trong giai đoạn cuối của chu kỳ kinh tế
toàn cầu cũng không phải là điều lành mạnh.

Không thể phủ nhận rằng việc chấm dứt tình trạng nghiện nợ đã làm nền kinh tế
Trung Quốc xáo trộn mạnh mẽ. Trong khi tranh chấp thương mại với Mỹ đã chiếm
lĩnh hết các tít báo trong 18 tháng qua, tăng trưởng đã trở nên khó khăn từ nửa
đầu năm 2018.

Các nhà kinh tế học của Ngân hàng đầu tư UBS lưu ý rằng “thắt chặt quy định và
tài chính” là các nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ tăng trưởng sụt giảm. Thứ nhất,
các chính quyền địa phương đã thắt chặt kiểm soát nợ, dẫn đến đầu tư cơ sở hạ
tầng suy giảm. Thứ hai, các quy định về “hoạt động tài chính ngầm” – một trong
những nguồn tăng trưởng lớn nhất trong việc sử dụng tiền vay – đã bị thắt chặt,
dẫn đến chi phí vay cao hơn, tín dụng ngầm suy giảm, phát hành trái phiếu yếu hơn
và vỡ nợ trái phiếu cao hơn. Do đó, đến cuối năm 2018, tỷ lệ tín dụng là một phần
GDP đã ổn định ở mức 20-25%, chỉ còn một nửa so với một thập kỷ trước.

Các thị trường tài chính bị giằng xé giữa việc khen ngợi nỗ lực kiềm chế tăng
trưởng đầu tư không bền vững và lo lắng về nền kinh tế giảm tốc, đặc biệt là trong
thị trường nhà đất.

Tài sản bất động sản giảm tốc tăng trưởng được dự kiến sẽ tác động đến tăng
trưởng tiêu dùng, và điều này đã được chứng thực bằng dữ liệu vĩ mô – tăng trưởng
tiêu dùng giảm xuống còn 7,4% so với cùng kỳ năm 2018, từ 7,5% năm 2017, và dự
kiến sẽ giảm xuống dưới 7,0% năm 2019. Không nơi nào bị ảnh hưởng nhiều hơn
ngành công nghiệp xe hơi: doanh số hàng tháng đã giảm từ mức tăng trưởng gần
30% so với cùng kỳ vào giữa năm 2016, xuống mức giảm mạnh bắt đầu vào tháng
7/2018, và đến giờ vẫn chưa tăng trưởng trở lại.
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Thời tăng trưởng đầu tư bằng tín dụng đã qua, nhưng điều quan trọng trước khi
chúng ta gióng lên hồi chuông cảnh báo là phải nhấn mạnh rằng phần lớn điều này
là có chủ ý.

Tiêu dùng vẫn tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, trong khi
điều ngược lại xảy ra với tăng trưởng đầu tư. Chừng nào còn sự khác biệt hữu hình
giữa hai bên, thì nền kinh tế Trung Quốc đang tái cân bằng đúng hướng.

Tuy nhiên, khi tiêu dùng hộ gia đình bắt đầu trở thành đầu tàu của nền kinh tế, từ
đó tạo ra các việc làm ngành dịch vụ thay vì ngành sản xuất, thì chính phủ và các
công ty – cả nhà nước và tư nhân – cần phải thích nghi với những thay đổi về hành
vi người tiêu dùng. Về mặt này, khi Trung Quốc mở cửa, một trong những nguồn lực
gây gián đoạn lớn nhất là khi các hộ gia đình không thấy chất lượng hàng hóa và
dịch vụ đủ tốt, và quay sang dùng hàng ngoại.

Quay lại kiểm tra thị trường xe hơi: trong khi tổng doanh số bán giảm 6% ở Trung
Quốc vào năm 2018, điều ít được chú ý là thực tế rằng chủ yếu là các thương hiệu
trong nước hứng chịu sự suy giảm nhu cầu. Dù không phân biệt quá nhiều giữa xe
nhập khẩu và xe thương hiệu nước ngoài sản xuất trong nước, xe địa phương dù
giảm giá đã không làm tăng nhu cầu. Ngay cả trong thời kỳ tài chính gia đình bị
hạn chế, có vẻ như người tiêu dùng Trung Quốc sẵn sàng trả giá cao cho chất
lượng, dù là chất lượng nhận thức hay thực tế. Đây là một bài học mà các doanh
nghiệp trong nước rất cần phải học, đặc biệt là trong các ngành ít được bảo vệ hoặc
các ngành có sự hiện diện trong nước yếu hơn.

Cuộc đua để thống trị thị trường các phương tiện chạy bằng điện hoặc tiết kiệm
nhiên liệu khác đã bắt đầu; vốn là thị trường được cho là không có người chơi toàn
cầu thống trị. Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào ngành này và các công ty như
BYD và CATL đã được coi là yếu tố gây gián đoạn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, với
việc Tesla sắp hoàn thành nhà máy đầu tiên tại Trung Quốc và nỗ lực của các đối
thủ nước ngoài sắp thành hiện thực, có nhiều khả năng người tiêu dùng Trung Quốc
sẽ quay lưng lại với các thương hiệu Trung Quốc, ngay cả khi giá cả cạnh tranh hơn.
Vốn cuối cùng sẽ chảy ra nước ngoài, làm tổn thương cán cân thanh toán của đất
nước và ảnh hưởng đến tiền tệ, và đó là trước khi nói đến lo lắng triền miên về việc
xảy ra tháo vốn.
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Giống như ở nhiều nước châu Âu, trợ cấp chính phủ và quy định nhắm vào một số
ngành nhất định đã khuyến khích đầu tư vào xe điện, nhưng nếu các thương hiệu
Trung Quốc tụt lại trong cuộc đua này, câu hỏi sẽ được đặt ra là liệu sự hiện diện
mạnh của nhà nước trong lĩnh vực này cuối cùng có gây trở ngại hay không. Điều
này đưa chúng ta đến rủi ro gây gián đoạn cuối cùng, và có lẽ là đáng kể nhất: sự
trỗi dậy của công nghệ Trung Quốc.

Trong quý 4/2006, một công ty Trung Quốc đã lọt vào danh sách các công ty giao
dịch công khai có giá trị cao nhất thế giới của Financial Times là Ngân hàng Công
thương Trung Quốc. Trong tốp 10 có 4 công ty năng lượng, 3 ngân hàng và chỉ 1
công ty công nghệ. Vào cuối năm 2018, có 1 ngân hàng còn trên danh sách, trong
khi có 7 công ty công nghệ, với 2 trong số này đến từ Trung Quốc. Hai thập kỷ
trước, Tencent chỉ được biết đến là công cụ trò chuyện, trong khi Jack Ma đang khởi
sự Alibaba trong căn hộ của mình. Vào đầu năm 2018, 2 công ty trị giá tổng cộng 1
nghìn tỷ USD và là niềm tự hào của Trung Quốc. Sự trỗi dậy của 2 công ty này gần
như không có nhà nước can thiệp. Cách họ đã gây biến động nền công nghệ toàn
cầu, chưa kể đến xã hội Trung Quốc, đã được rộng rãi ghi nhận. Bắc Kinh có thể, với
nhiều bằng chứng, chỉ đến các trung tâm công nghệ như Thâm Quyến và Hàng
Châu là ví dụ cho cách làm thế nào để đổi mới công nghệ do tư nhân thúc đẩy và
hệ thống chính trị có thể tồn tại song song.

Các công ty thường có thể tự chủ đột phá, miễn là nhà nước giữ quyền hợp pháp để
can thiệp khi công nghệ đe dọa cả hệ thống. Tuy nhiên, việc một hệ thống kinh tế
đang ổn định bị gián đoạn đang trở nên khó bỏ qua.

Lấy công nghệ tài chính chẳng hạn. Sự phát triển của ngân hàng trực tuyến đã dẫn
đến số lượng các chi nhánh ngân hàng truyền thống giảm 21% trên khắp châu Âu
trong thập kỷ qua. Chúng ta có thể tự đánh giá thị trường lao động bị gián đoạn
trong ngành thường được coi là “cổ cồn trắng”. Điều tương tự cũng xảy ra ở Trung
Quốc nhưng với quy mô lớn hơn rất nhiều, khi ngay cả những người ăn xin trên
đường phố cũng chấp nhận thanh toán di động qua mã QR. Nếu phần lớn xã hội bỏ
qua hoàn toàn hệ thống ngân hàng chính thức, nguy cơ chi nhánh đóng cửa là rõ
ràng. Khác với châu Âu, Trung Quốc vẫn là một quốc gia đang phát triển và tính
chính đáng của chính quyền, đặc biệt là ở các khu vực thành thị, phụ thuộc vào
việc tạo ra việc làm cổ cồn trắng.

Nếu những việc làm này biến mất nhanh hơn là được thay thế, thông qua tự động
hóa và trí tuệ nhân tạo, và khi không có hệ thống phúc lợi phù hợp để hỗ trợ người
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dân, rõ ràng có nguy cơ mất ổn định xã hội. Và đó là còn chưa xem xét điều kiện ở
những khu vực nông thôn, nơi mà lực lượng lao động phần lớn không có kỹ năng và
có nguy cơ mất việc còn cao hơn.

Điểm mấu chốt là dù công nghệ đã làm nên điều kỳ diệu cho người dân Trung Quốc
trong thập kỷ qua, giờ đây nó có thể sẽ gây gián đoạn quá mức. Bắc Kinh có bao
giờ yêu cầu các công ty công nghệ lớn “đi chậm lại” không? Hoặc câu trả lời có thể
nằm ở việc tự do hóa kinh tế hơn nữa, cho phép thị trường tạo ra các công việc cần
thiết? Có khả năng nào Trung Quốc sẽ chủ động đặt mục tiêu tăng trưởng năng
suất thấp hơn để hạn chế sự gián đoạn, hoặc lựa chọn đánh thuế lũy tiến cao?

Nền kinh tế Trung Quốc đang được quản lý để thách thức các kỳ vọng một cách
nhất quán đến mức bất cứ khi nào có sự chao đảo, thị trường vẫn giữ niềm tin rằng
Trung Quốc có thể tìm ra cách để vật lộn vượt qua, thông qua kích thích tài chính
và tiền tệ kết hợp với các biện pháp hành chính.

Tuy nhiên, sẽ đến lúc việc vật lộn vượt qua là không đủ. Vật lộn vượt qua không tạo
ra đủ tăng trưởng để tạo ra việc làm mới, để bù đắp sự gián đoạn được tạo ra trong
nước; nó không tạo ra hiệu ứng tài sản để khuyến khích các hộ gia đình chi tiêu, nó
không lôi kéo các công dân đầy tham vọng của Trung Quốc để giữ vốn trong nước,
hoặc thậm chí là giữ bản thân họ trong nước.

Sau nhiều thập kỷ tạo ra mô hình tăng trưởng kinh tế gây đột phá nhất mà thế giới
từng thấy, Bắc Kinh đang thấy rằng mô hình này tự gây gián đoạn, mặc dù chưa tự
làm hủy hoại. Tập Cận Bình sẽ có nhiều điều phải nghĩ ngợi khi ông chào đón đám
đông ở quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1/10. Hy vọng rằng ở phía trước sẽ là
câu hỏi: chúng ta có đủ việc làm cho tất cả mọi người không, và nếu không thì
chúng ta sẽ tạo thêm việc làm bằng cách nào?

Geoffrey Yu là Trưởng Văn phòng Đầu tư Vương quốc Anh tại Công ty Quản lý tài
sản UBS (UBS Wealth Management). Bài viết được đăng trên trang
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