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Tóm tắt 
Việc Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) Ià một sự kiện Iịch  sử  
trong  nền  kinh  tế  thế  giới.  Trung  Quốc  
coi  việc  vào  WTO  Ià  một quyết định có 
tính cách chiến Iược, nhằm củng cố và đẩy 
mạnh các cải cách  kinh  tế  mà  Trung  Quốc  

đã  thực  hiện  trong  hơn  hai  thập  kỷ  qua. Trước khi vào WTO, Trung Quốc 
đã nhiều lần giảm thuế quan xuống mức thấp nhất trong các nước đang phát 
triển. Vì vậy, Trung Quốc có khả năng thực hiện các cam kết về giảm thuế quan 
theo Iịch trình WTO. Sau khi vào WTO, Trung Quốc sẽ trở thành một mắt xích 
rất quan trọng trong tiến trình sản xuất và phân phối toàn cầu. Cùng với thị 
trường nội địa khổng lồ, Trung Quốc sẽ thu hút đầu tư trực tiếp từ khắp thế giới. 
Ðây Ià thách thức Iớn cho các nước trong khu vực. Tuy nhiên, nếu các nước này 
Iinh động và nắm được thời cơ, thì cũng có thể dựa theo đà phát triển của Trung 
Quốc để kích thích nền kinh tế của nước mình. 
I. Giới Thiệu 

Trong tháng 9/2001 đã xảy ra hai sự kiện có khả năng thay đổi cục diện thế 
giới.1 Cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9 đã tạo ra nhiều thay đổi lớn trong quan 
hệ chính trị và an ninh giữa các  nước. Sự kiện thứ hai là trong ngày 17/9, Trung 
Quốc (TQ) đã kết thúc quá trình đàm phán kéo dài 15 năm để gia nhập Tổ Chức 
Thương Mại Thế Giới (WTO). Sự kiện này đánh dấu một bước trưởng thành của 
công cuộc cải cách kinh tế TQ : có khả năng và điều kiện để chấp nhận và thi 

hành luật lệ thương mại quốc tế, cũng như sự cạnh tranh của doanh nghiệp, 
hàng hoá và dịch vụ nước ngoài trong thị trường nội địa. Nó cũng thể hiện quyết 
tâm của giới lãnh đạo TQ muốn thúc đẩy quá trình cải cách lên một mức độ cao 
hơn, cụ thể là dùng thể chế và luật lệ quốc tế cũng như sự cạnh tranh để làm sức 
ép đẩy mạnh việc cải cách doanh nghiệp, ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Nếu 
thành công, TQ sẽ tiến một bước rất lớn trong việc hiện đại hoá và công nghiệp 
hoá, trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. 
Tuy nhiên, chiến lược gia nhập WTO không phải là không có rủi ro. Tăng cường 
cạnh tranh sẽ làm nhiều doanh nghiệp nhà nước hiện đang thua lỗ bị phá sản, 
suất thất nghiệp tăng cao, phân hoá xã hội thêm sâu sắc, có thể dẫn tới mất ổn 
định chính trị. Có tác giả cho rằng 5 năm sau khi gia nhập WTO, Ðảng Cộng Sản 

TQ có thể bị sụp đổ vì những mâu thuẫn và áp lực xã hội.2 
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Bài viết này kiểm điểm quá trình cải cách và hội nhập kinh  tế thế giới của TQ, 
đánh giá chiến lược gia nhập WTO cùng các cơ hội và thử thách, và phân tích 
ảnh hưởng của sự kiện này dối với kinh tế thế giới, khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương, và Việt Nam. 

II. Quá Trình Cải Cách và Hội Nhập của TQ 

Từ năm 1978 đến nay, TQ đã tiến hành cải cách và mở cửa kinh tế một cách 
tương đối liên tục, ít bị gián đoạn vì khủng hoảng kinh tế, chính trị, hay vì thay 
đổi chánh sách, mặc dù nhịp độ cải cách có biến đổi lúc nhanh lúc chậm. Ðe dọa 
nghiêm trọng nhất cho công cuộc cải cách là tình trạng bất ổn và hoang mang, cả 
ở trong nước và trong giới đầu tư nước ngoài, sau sự cố Thiên An Môn năm 1989. 

Tình trạng này chấm dứt với chuyến Nam Du của ông Ðặng Tiểu Bình năm 1992, 
nhằm khẳng định và tăng cường nhịp độ cải cách. Quan trọng không kém quyết 
tâm chính trị, TQ chứng tỏ có khả năng đề ra và thực hiện những bước cải cách 
mới khi đợt cải cách cũ bắt đầu hết tác dụng trong việc kích thích tăng trưởng 
kinh tế. Cụ thể là những bước cải cách có tính kế thừa nhau: cải cách nông 
nghiệp, khoán sản phẩm, bãi bỏ hệ thống hợp tác xã, xây dựng xí nghiệp hương 

trấn, cải cách giá cả, cải cách hệ thống ngân hàng trung ương và ngân hàng 
thương mại, bước đầu cải cách doanh nghiệp và chấp nhận doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh và tư nhân, mở cửa nhận đầu tư trực tiếp của nước ngoài, cải cách tỷ 
giá hối đoái, cải cách ngoại thương, cải cách chính phủ, xây dựng thị trường tài 

chính kể cả thị trường chứng khoán v.v. 

Công cuộc cải cách của TQ đã đạt được nhiều thành qủa quan trọng. Trong gần 
một phần tư thế kỷ, kinh tế TQ tăng trưởng một cách ổn định, bình quân 9,5% 
một năm, đưa tổng thu nhập quốc dân (GDP) lên mức US$ 1,1 triệu tỷ, đứng 
hàng thứ bảy trên thế giới. Quá trình phát triển này đã biến một nền kinh tế thiếu 
thốn thành nền kinh tế có nhiều lãnh vực dư thừa, nâng lợi tức đầu  người sau 
lạm phát lên 5 lần, giúp cho hơn 200 triệu người thoát cảnh đói nghèo. Tuy số 
người nghèo ở TQ vẫn còn nhiều, đây là thành tích giảm nghèo nhanh và rộng 
nhất trong lịch sử kinh tế, theo cách đánh giá của Ngân Hàng Thế Giới (World 
Bank). Trong hai thập kỷ, TQ đã “làm được những việc mà các nươc khác phải 
mất hàng thế kỷ”.3 Có nhiều yếu tố góp phần đạt những thành tựu này, nhưng 

hai động lực quan trọng nhất là ngoại thương và đầu tư trực tiếp của nước 

ngoài. 

Ngoại thương TQ 

Tổng kim ngạch ngoại thương TQ tăng hơn 30 lần từ năm 1977, lên tới mức 

hơn US$ 500 tỷ mỗi năm như hiện nay. Trong cùng thời kỳ đó, kim ngạch mậu 
dịch thế giới chỉ tăng gấp 6 lần. Do đó thị phần của TQ trong mậu dịch thế 

giới tăng từ 0,6% trong năm 1977 đến 3,85% trong năm 2000, và TQ trở thành 

nước bạn hàng lớn thứ bảy trên thế giới (thứ năm, nếu coi Liên Hiệp Châu Âu 

(EU) là một đơn vị thương mại độc lập). Ðến năm 2020, TQ có thể trở thành 
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nước bạn hàng lớn thứ nhì chiếm tỷ lệ 10% thị trường xuất khẩu thế giới, sau 

Mỹ (12%) nhưng hơn Nhật (5%).4 Nền kinh tế TQ cũng rất mở cửa đối với một 
nước lớn: tỷ lệ ngoại thương (xuất và nhập khẩu) trên GDP hiện nay vào 

khoảng 48%, so với tỷ lệ 39% của Ấn Ðộ. 
Cơ cấu xuất khẩu của TQ thay đổi rất nhiều trong thời gian qua, phản ánh sự 
phát triển của TQ. Trong giai đoạn đầu của quá trình cải cách, cho đến giữa 
thập kỷ 1980, xuất khẩu sản phẩm cơ bản như nông phẩm, dầu thô và sản 
phẩm từ dầu thô chiếm tỷ trọng 45% kim ngạch xuất khẩu. Ðến năm 1999, 
thì tỷ trọng này xuống chỉ còn có 10%. Tăng nhanh nhất trong thời gian qua 
là các loại hàng công nghiệp nhẹ, chế biến xuất khẩu có hàm lượng lao động 
cao như vải dệt, quần áo may sẵn, giầy dép và đồ chơi. Thị phần của TQ trên 
thị trường thế giới là 8,5% trong lãnh vực vải dệt ; 16,7% đối với quần áo 
may sẵn ; 17,9% trong ngành đồ chơi ; và 20,7% trong ngành giầy dép5. Hàng 

công nghiệp cao cấp, có giá trị thặng dư lớn, cũng bắt đầu tăng nhanh trong cơ  
cấu hàng  xuất khẩu. Nói chung, các loại hàng chế biến hiện chiếm tỷ lệ hơn 55% 
kim ngạch xuất khẩu, riêng các loại hàng điện tử, tin học, viễn thông có tỷ lệ 
khoảng 30%. Ngược lại, từ gần mười năm nay, ngoài lãnh vực máy móc, thiết bị 
hiện đại, TQ đã nhập siêu dầu thô, sản phẩm dầu, lương thực, nông sản và các 
sảm phẩm cơ bản khác. Cơ cấu xuất nhập khẩu của TQ như thế đã chuyển dịch 
từ một nước đang phát triển (ÐPT) thành giống như một nước công nghiệp hoá. 

Ðiều quan trọng nhất trong chính sách ngoại thương TQ là việc nhiều lần đơn 
phương cắt giảm hàng rào bảo hộ mậu dịch. Thuế suất nhập khẩu bình quân 
giảm từ 55,6% trong năm 1982 xuống còn 15,3% trong năm 2001. Ngoài ra, 

TQ cũng miễn thuế nhập khẩu cho nhiều loại hàng, chủ yếu là máy móc, thiết 
bị dùng cho công nghiệp chế biến và nghiên cứu khoa học. Ðến năm 2000, chỉ 
có dưới 40% hàng nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu. Vì vậy, tỷ lệ thu thuế 

nhập khẩu trên kim ngạch nhập khẩu chỉ còn có 2,8% và tỷ lệ trên tổng thu 
ngân sách là 6,3%.6 Thuế suất nhập khẩu bình quân của TQ vì thế thuộc hàng 
thấp nhất trong các nước đang phát triển, tương đương với Mexico và Brazil ; 
trong khi thuế suất thực sự của TQ thấp hơn các nước ÐPT khác. Thí dụ cụ thể 
là so sánh với Ấn Ðộ: thuế suất nhập khẩu bình quân là 32,9%, thuế suất thực sự 
là 23% và tỷ lệ thu thuế nhập khẩu trên tổng thu ngân sách là 20,1%. TQ cũng 
cắt giảm các hàng rào mậu dịch phi quan thuế, nhất là trong khuôn khổ Hiệp 
Ðịnh Thương Mại Trung-Mỹ. Cụ thể là việc tự do hoá giấy phép và quota xuất 
nhập khẩu (trong đầu thập kỷ 1980, các biện pháp như giấy phép và quota là 

một bước cải cách quan trọng so với chế độ kế hoạch hoá trước đó); cũng như 
cho phép rất nhiều doanh nghiệp được trực tiếp kinh doanh xuất nhập khẩu. 
Cải cách hối suất năm 1995, cụ thể là việc giảm tỷ giá ngoại hối của đồng Nhân 

Dân Tệ xuống 8,3 trên 1 US$, hay giảm giá 80% so với 1978, đã giúp cho hàng 
xuất khẩu TQ khôi phục được tính cạnh tranh trước đó đã bị mất vì tỷ giá quá 
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cao. 

Nói chung, kinh nghiệm TQ chứng tỏ là trong ngoại thương, càng tự do hoá 

chế độ xuất nhập khẩu, kể cả đơn phương cắt giảm hàng rào bảo hộ mậu dịch, 
nhất là thuế nhập khẩu, thì càng giúp cho kinh tế phát triển. Kinh nghiệm Ấn 

Ðộ chứng minh điều ngược lại : càng duy trì bảo hộ mậu dịch thì càng gây 
khó khăn cho việc phát triển kinh tế. Ngay trong bản thân nền kinh tế Ấn Ðộ, 
ngành công nghiệp có nhiều bảo hộ như xe hơi thì trì trệ, lạc hậu, còn ngành 
công nghiệp không có bảo hộ như tin học, công nghệ phần mềm thì phát triển 
mạnh, rất hiện đại và có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. 
Nhờ luôn luôn xuất siêu, và thêm luồng đầu tư trực tiếp của nước ngoài, lượng 
dự trữ ngoại tệ TQ tăng nhanh lên tới mức US$ 240 tỷ hiện nay. Ðó là chưa kể 
dự trữ ngoại tệ trên US$ 112 tỷ của Hông Kông. 

Ðầu Tư Trực Tiếp của Nước Ngoài (FDI) 
Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài đã góp phần rất to lớn trong việc phát triển 
ngoại thương TQ. Thương vụ của các doanh nghiệp này chiếm tỷ lệ 48% trên 
kim ngạch xuất khẩu, và 52% trên kim ngạch nhập khẩu. Ðiều này chứng tỏ tầm 
quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình phát triển TQ. 

Từ khi mở cửa, TQ đã thu hút lượng FDI ngày càng tăng. Trong nửa sau thập kỷ 
1980, TQ nhận trung bình US$ 2,3 tỷ một năm. Con số này tăng lên US$ 16,1 tỷ 

trong nửa đầu thập kỷ 1990, và US$ 40,6 tỷ trong nửa sau. Hiện nay, TQ thu hút 
hàng năm khoảng US$ 40- 45 tỷ vốn FDI, tương đương với khoảng 5% GDP hay 

25-30% luồng FDI cho tất cả các nước đang phát triển. (Luồng FDI vào Ấn Ðộ 
chỉ bằng 0,4% GDP của nước này). Như thế, TQ là nước nhận FDI lớn thứ nhì 
trên thế giới sau Mỹ, và là nước ÐPT nhận FDI lớn nhất. Khối FDI được tích lũy 

ở TQ trong hai thập kỷ qua ước tính trị giá US$ 400 tỷ, khoảng 37% so với GDP. 
Tỷ lệ này cao nhất thế giới, phản ánh một khía cạnh khác của tính chất “mở” của 
nền kinh tế TQ. Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm 16% tổng sản lượng 
công nghiệp TQ. Tỷ lệ này tương đương với Mỹ, và cao hơn các nước Châu Âu 
và Nhật. 
Hiện nay khoảng 54% luồng FDI vào TQ bắt nguồn từ Hông Kông, Ðài Loan và 

Singapore, và đã giảm khá nhiều so với tỷ lệ 66,6% trong đầu thập kỷ 1990. 
Trong những năm vừa qua, việc TQ sắp tham gia WTO đã thu hút nhiều công ty 
đa quốc gia ở Mỹ,  Châu Âu và Nhật đầu tư trực tiếp vào TQ. Diễn tiến này cũng 
góp phần giảm bớt tình trạng thổi phồng số thống kê FDI vì việc xuất vốn chui, 
thường là qua Hông Kông, và đầu tư trở lại vào TQ để được hưởng ưu đãi dành 
cho FDI (hiện tượng đầu tư vòng). Không kém phần quan trọng trong việc giảm 
hiện tượng đầu tư vòng là việc đối xử bình đẳng hơn giữa đầu tư trong nước và 
nước ngoài. Tỷ lệ đầu tư vòng trên luồng FDI lên tới 25% trong những năm đầu 

thập kỷ 1990, và giảm xuống còn 7% trong năm 19967. 
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Luồng FDI vào TQ tập trung vào công nghiệp chế biến (60%), với khoảng một 
nửa tổng số vào các ngành chế biến dùng nhiều lao động như dệt may, chế biến 
thực phẩm, bàn ghế, đồ chơi ; và một nửa vào các ngành công nghiệp có trình độ 
khoa hoc và công nghệ cao như đồ điện và điện tử, máy móc các loại. Khoảng 
24% được đầu tư vào lãnh vực địa ốc, khách sạn ; khoảng 6% trong lãnh vực 
phân phối (giao thông, bán sỉ và lẻ); phần còn lại trong các ngành xây dựng, khai 
thác sản phẩm cơ bản. Về hình thức đầu tư, trong năm 1990 quan trọng nhất là 
hình thức liên doanh, đến nay hình thức quan trọng nhất là công ty 100% vốn 

nước ngoài. 

Trong những năm gần nay, các doanh nghiệp TQ cũng đầu tư trực tiếp ra nước 
ngoài: TQ đứng hàng thứ bảy trên thế giới trong việc xuất FDI, và đứng hàng đầu 

trong các nước ÐPT. TQ không chỉ đầu tư trực tiếp sang các nước ÐPT khác 
trong khu vực Châu Á, mà còn sang các nước bạn hàng lớn như Mỹ, Úc để dễ 
tiếp cận thị trường. Một hướng đầu tư khác, có tính cách chiến lược, nhằm đa 
phương hoá nguồn nhập khẩu dầu khí, tập trung vào Indonesia. Trong năm nay, 

công ty khai thác dầu ngoài khơi China National Offshore Oil Company 

(CNOOC) đã mua lại với giá US$ 585 triệu từ công ty Tây Ban Nha Repsol-YPF 

một số mỏ dầu và khí đốt thiên nhiên có trữ lượng cao ở Indonesia. Công ty 
PetroChina cũng mua các giếng dầu và khí từ công ty Devon Energy Corporation 

với giá US$ 262 triệu8. 

Ðầu tư trực tiếp của nước ngoài đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh 
tế TQ. Trước tiên, nó giúp tăng đầu tư vào khối tư bản cố định, qua đó tăng GDP. 
Trong thập kỷ 1990, hiệu ứng này đã đóng góp 0,4 chấm phần trăm (percentage 

points) vào suất tăng trưởng GDP hàng năm9. Quan trọng hơn, FDI đã hiện đại 
hoá công nghệ, phương thức sản xuất và quản lý doanh nghiệp, góp phần tăng 
năng suất tổng thể (TFP: Total Factor Productivity). Phần đóng góp này được 

ước tính là 2,5 chấm phần trăm mỗi năm. Nói chung, FDI đã đóng góp hàng 
năm khoảng 3 chấm phần trăm cho suất tăng trưởng GDP. 

Ảnh hưởng trực tiếp của FDI vào nền kinh tế TQ là thông qua hoạt động của 
các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Các doanh nghiệp này năng động và có 

năng suất cao nhất trong nền kinh tế, bình quân cao gấp đôi năng suất của các 

doanh nghiệp trong nước. Qua hợp tác và cạnh tranh, các doanh nghiệp có vốn 

nước ngoài đã tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và hiện đại, tác 

động tích cực lên các doanh nghiệp trong nước. Việc xuất hiện một loạt các 
doanh nghiệp lớn trong nước, có công nghệ sản xuất tiên tiến, sản phẩm có 
chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thế giới đã chứng tỏ điều này. 

Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài cũng góp phần tạo công ăn việc làm. 

Hiện nay các doanh nghiệp này sử dụng khoảng 6 triệu nhân công, hay 3% lực 
lượng lao động thành thị. Nếu tính cả ảnh hưởng gián tiếp, thì hiệu ứng nhân 

dụng của FDI còn cao hơn nữa. 
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Hiện đại hoá doanh nghiệp trong nước 

Ðầu tư nước ngoài đã góp phần quan trọng trong việc hiện đại hoá doanh 
nghiệp trong nước. Dựa vào nguốn vốn đầu tư nước ngoài, TQ đã khai thác 
những mặt mạnh của mình để xây dựng công nghiệp viễn thông và tin học10. 

- Thị trường có tầm cỡ khổng lồ : trong năm 2000, hệ thống điện thoại hữu tuyến 
có thêm 35,6 triệu người thuê bao ; trong khi hệ thống điện thoại di động có thêm 
42 triệu người đăng ký sử dụng. Nhờ vậy, TQ đã qua mặt Nhật để thành thị trường 
điện thoại di động lớn thứ hai trên thế giới. Trong năm 2001, TQ cũng đã vượt 
qua Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất thế giới. Trong năm nay, China Mobile 
có thể qua mặt Vodafone để trở thành công ty điện thoại di động lớn nhất thế 
giới. Thị trường máy ảnh kỷ thuật số (digital camera) và máy vi tính cá nhân (PC) 
của TQ cũng lớn thứ hai sau Mỹ. Trong khi thị trường viễn thông thế giới bị suy 
thoái trong hai năm vừa qua, thị trường TQ vẫn tăng nhanh, vì thế có sức hấp dẫn 
rất lớn đối với các công ty viễn thông quốc tế. 
- Hệ thống nối mạch hiện đại: trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn còn lúng 

túng trong việc đơn giản hoá luật lệ viễn thông và xử lý tình trạng công ty viễn 
thông hiện độc quyền (thường là của nhà nước) muốn duy trì và khai thác tối đa 
hệ thống hữu tuyến sẵn có, TQ đã mạnh dạn phá vỡ tình trạng độc quyền bằng 
cách cho phép 7 công ty viễn thông cùng hoạt động và cạnh tranh, và mới đây lại 
cho phép các công ty truyền hình cáp quang (cable TV) được phép cung cấp dịch 
vụ điện thoại địa phương. Chính phủ cũng không thiên vị dối với một công nghệ 
viễn thông nào. Vì vậy, các công ty đã đua nhau nối mạng các thành thị, sử dụng 
cáp quang (optical fiber) và các công nghệ băng tần số rộng (broadband) tiên tiến 
nhất. Kết qủa là TQ sẽ có hệ thống nối mạch viễn thông thuộc loại hiện đại nhất 
thế giới. 
- Nguồn nhân lực dồi dào, rẻ và có kỷ luật, đặc biệt là số sinh viên Ðại Học có 
năng lực về các ngành kỹ sư và toán, được đào tạo trong nước lẫn từ nước ngoài 
(mỗi năm TQ có khoảng 420.000 kỹ sư tốt nghiệp Ðại Học, so với 160.000 ở 
Nhật, và 15.000 ở Thái Lan). Ðiều này đã thu hút nhiều công ty viễn thông, tin 
học nước ngoài, kể cả Ðài Loan, vào đầu tư. 
- TQ đã trở thành cơ sở sản xuất và chế biến dụng cụ và thiết bị viễn thông, tin 
học lớn thứ ba trên thế giới, và trong năm nay có khả năng vượt qua Nhật để 
đứng thứ  hai sau Mỹ. Thí dụ: 29 công ty ở TQ sẽ sản xuất 200 triệu chiếc máy 
điện thoại di động cầm tay trong năm nay, nhiều hơn bất cứ một nước nào khác. 
TQ cũng phát triển công nghiệp tin học phần mềm, nhưng đặt ưu tiên phục  vụ 
nhu cầu trong nước, chứ không tập trung vào việc xuất khẩu hay gia công phục 
vụ thị trường nước ngoài như Ấn Ðộ. Cách làm của TQ có khả năng phổ biến 
rộng rãi việc sử dụng công nghệ phần mềm trong các doanh nghiệp  TQ, so với 
cách làm của Ấn Ðộ. Ngay trong lãnh vực gia công hay xuất khẩu phần mềm, 
trong vòng 5 năm tới, TQ cũng có khả năng cạnh tranh và đuổi kịp Ấn Ðộ. 
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Một số công ty trong nước như Legend (sản xuất PC) hay Huawei (dụng cụ, 
thiết bị viễn thông) đã đạt được thị phần cao nhất trong thị trường nội địa so 
với hàng nhập hay sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, và đã 
bắt đầu xuất ra nước ngoài với thương hiệu riêng của mình. 
Hậu qủa tiêu cực của quá trình cải cách 

Bên cạnh những thành tựu, quá trình cải cách của TQ cũng đã gây ra nhiều vấn 
đề kinh tế và xã hội nghiêm trọng. 
Trước hết, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng suất tăng trưởng trong gần một 
phần tư thế kỷ qua đã bị thổi phồng, hoặc vì tồn tại của chủ nghĩa thành tích, 
hoặc vì những khiếm khuyết trong công tác thống kê. Theo sự nghiên cứu của 
World Bank, Trung tâm nghiên cứu kinh tế quốc dân TQ và Tổ Chức Hợp tác 

và Phát Triển Kinh Tế (OECD), suất tăng trưởng đã bị thổi phống từ 1,2% lên 

đến 3,8% hàng năm.11 Thí dụ như trong năm 1998, khi nhiều nước Châu Á còn 

đang trong khủng hoảng, chính phủ TQ ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế là 8%. 

Tất cả các tỉnh đều báo cáo GDP của tỉnh tăng hơn 8% nhiều; nhưng chính 

quyền trung ương công bố GDP cả nước tăng 7,8%. Có nhà nghiên cứu cho 
rằng suất tăng trưởng thật sự dưới 4%.12 

Quan trọng hơn việc thổi phồng suất tăng trưởng là chất lượng của sự tăng 
trưởng. Nhiều mặt hàng,  phần lớn do  doanh nghiệp nhà nước và xí nghiệp hương 
trấn sản xuất cho thị trường trong nước, kém chất lượng và mẫu mã xấu, bị tồn 
kho vì không bán được. Sản xuất để tồn kho tăng GDP nhưng không giúp ích gì 
cho nền kinh tế và là sự phí phạm tài nguyên rất lớn. Trong giai đoạn 1990-1999, 

tính bình quân sản xuất để tồn kho chiếm khoảng 5,3% so với tỷ lệ 0,4% ở Mỹ. 
(Tỷ lệ hàng tồn kho đã giảm xuống trong thời gian gần đây). Sự phí phạm tài 
nguyên trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ 
của Liên Xô. Lãnh đạo TQ cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này, và 
đã nhiều lần khuyến cáo doanh nghiệp phải tìm cách hạn chế việc sản xuất hàng 
không bán được. Do ảnh hưởng của nền kinh tế kế hoạch và sự ấu trĩ của cơ chế 
thị trường trong những năm đầu cải cách, TQ đã xây dựng một công suất sản xuất 
lớn, nhưng có nhiều bộ phận dư thừa, lỗi thời và làm ra hàng hoá không phù hợp 
với nhu cầu hiện nay. Xây dựng từ con số không tương đối dễ, nhưng cải tạo 
một cơ cấu sản xuất đã thành hình để nó hiện đại  và hữu hiệu thì khó hơn nhiều. 
Cũng giống như nhiều nước Ðông Á trước đây, suất tăng trưởng nhanh của 
TQ trong thời gian qua là do sử dụng rất nhiều tài nguyên, tư bản lẫn lao động, 
trong quá trình sản xuất. Trong thập kỷ 1990, tỷ lệ đầu tư trên GDP lên đến 

40%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 20%-25% ở các nước đang phát triển. 
Trong thời gian đó, năng suất tổng thể (TFP) không tăng lên bao nhiêu. 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước 

Tuy đã qua nhiều đợt cải cách, gồm cả cổ phần hoá và niêm yết trên thị trương 
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chứng khoán, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN)vẫn còn yếu kém, và ngày 
càng trở nên gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cho nền kinh tế. Hiện nay, 
các DNNN chỉ chiếm 28,3% tổng sản lượng công nghiệp, nhưng sử dụng 53% 
lực lượng lao động công nghiệp và 2/3 lượng tín dụng ngân hàng – thể hiện một 
sự phí  phạm tài nguyên rất trầm trọng. Tỷ lệ lợi nhuận của các DNNN có tăng 
từ 1,5% trong những năm 1996-97 lên tới trên 6%, nhưng tỷ lệ các DNNN bị lỗ 
cũng tăng lên tới khoảng 45%. Tỷ lệ nợ so với vốn (debt to equity ratio) có giảm 
xuống trong những năm gần nay, nhưng vẫn còn ở mức 150%. Tỷ lệ này không 
thấp lắm so với tỷ lệ trung bình ở các nước Ðông Nam Á (ÐNÁ) trong thời kỳ 
trước khủng hoảng (1992-96): Thái Lan 209%, Indonesia 196%, Singapore 98% 

và Mã Lai 92%. Quan trọng hơn là tỷ lệ nợ dài hạn (trên một năm) trên tổng dư 
nợ rất  thấp,  chỉ có dưới 8% so với tỷ lệ khoảng 30-40% ở các nước ÐNÁ, khiến 
cho doanh nghiệp luôn luôn phải cần tái tài trợ. Vì thua lỗ,  nhiều DNNN phải 
quỵt nợ hoặc tìm cách trả nợ ngân hàng (để có thể tiếp tục vay vốn lưu thông 
(working capital)) bằng cách chậm  hay không trả lương và hưu bổng cho công 
nhân. Cộng thêm vào việc viên chức, cán bộ tham nhũng, ăn chận tiền lương và 
tiền hưu, đây là yếu tố trực tiếp gây ra sự phẫn nộ và phản kháng trong giai cấp 
công nhân TQ. 

Phát triển không đồng đều 

Ngoài việc kém chất lượng, sự tăng trưởng trong thời gian qua không được 

phân bố đồng đều trên phạm vi cả nước. Sự phát triển và tăng lợi tức bình quân 

đầu người tập trung ở các tỉnh duyên hải và Ðông Nam, trong khi các tỉnh 

trong nội địa, ở phía Tây và Ðông Bắc thì vẫn còn nghèo và chậm phát triển. 
Các sự khác biệt và phân hoá giữa hai vùng hiện đã lớn, và trong nhiều lãnh 

vực có khuynh hướng ngày càng tăng cao thêm. Cộng thêm với tinh thần “địa 
phương chủ nghĩa”, sự kiện này đã đưa tới tình trạng cạnh tranh giữa các tỉnh 

và địa phương để thu hút đầu tư và bảo vệ thị trường cho hàng hoá trong tỉnh. 
Giữa nhiều vùng đã thành hình hàng rào bảo hộ mậu dịch, đầu tư và lao động 

với các biện pháp thuế, phí và luật lệ. Như thế, trong khi TQ mở cửa và hội 
nhập với kinh tế thế giới, thì trong nước đã xảy ra tình trạng chia cắt, phân 
hoá thị trường. Ðiều này không những chỉ hạn chế việc phát huy khả năng tích 
cực của phân công và hợp tác lao động trong một thị trường khổng lồ như 
TQ, làm giảm suất tăng trưởng tiềm năng ; mà còn gây ra nhiều vấn đề xã hội 
và chính trị bức xúc. 

Vấn đề nông thôn và xí nghiệp hương trấn 

Vấn đề bức xúc nhất hiện nay là sự chênh lệch lợi tức đầu người giữa khu vực 
thành thị và nông thôn ngày càng lớn thêm, gần đến tỷ lệ 4:1. Theo World Bank, 
sự chênh lệch thu nhập đầu người giữa thành thị và nông thôn thường tăng thêm 
trong giai đoạn đầu quá trình phát triển. Nhưng mức độ chênh lệch tiếp tục tăng 
cao trong thời gian dài như ở TQ là hiếm thấy. Lý do chính yếu là vì chiến lược 
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phát triển của TQ trong thời gian qua dựa trên việc thu hút tài nguyên từ nông 
thôn để xây dựng thành thị. Trước hết, tỷ giá giữa hàng công nghiệp và nông 
phẩm luôn luôn diễn biến bất lợi cho nông thôn. Thứ hai, chế độ và chính sách 
tài chính, ngân sách (so sánh giữa nộp và được chi ngân sách) cũng như ngân 
hàng (so sách giữa ký thác ngân hàng và được cho vay) có tác dụng rút vốn từ 
nông thôn cung cấp cho thành thị. Việc giảm phân bổ ngân sách trung ương cho 
nông thôn đã đưa đến việc chính quyền  địa  phương phải dặt ra các loại thuế và 
phí bất hợp pháp (hiện lên tới 20% lợi tức của nông dân), gây ra sự bất bình rất 
lớn trong nông dân. Thứ ba, cho mãi tới gần nay, TQ đã đặt nặng mục tiêu tự túc 
lương thực, nên bắt nông dân phải trồng lúa và các loại ngũ cốc ; vì thế họ không 
thể đa canh để tăng thu nhập. Sau cùng, TQ đã dùng chế độ hộ khẩu để hạn chế 
số nông dân được chính thức chuyển cư về thành phố. Chính sách này đã góp 
phần làm cho lợi tức đầu ngưới giảm, thất nghiệp trá hình tăng rất cao, ở nông 
thôn. Ðồng thời, nó tạo ra đội quân lao động thời vụ và bất hợp pháp ở thành thị 
– những công nhân này không được hưởng quyền lợi an sinh xã hội, vừa bị bóc 
lột vừa là ổ sinh ra tội phạm. Số lao động thời vụ này hiện nay ước tính khoảng 
150 triệu người, và là một nhân tố có thể gây mất ổn định trong xã hội TQ. 

Trong đầu thập kỷ 1980, TQ đã tìm cách giải quyết các vấn đề nông thôn nói trên 
qua việc xây dựng các xí nghiệp hương trấn theo khẩu hiệu “ly nông bất ly 
hương”. Trong bối cảnh lúc đó của một nền kinh tế thiếu hàng hoá, thừa lao động, 
các xí nghiệp hương trấn đã có tác dụng rất tích cực trong việc tạo ra công việc 
và thu nhập, tăng sức mua trong nông thôn và cung cấp các mặt hàng dân dụng 
cần thiết. Trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế mở cửa, có một số công suất 
dư thừa, thị hiếu của giới tiêu thụ được nâng cấp, các xí nghiệp hương trấn đã 
bộc lộ những mặt tiêu cực của chúng. Với cơ ngơi sản xuất tương đối nhỏ, sử 
dụng công nghiệp, máy móc thiết bị lạc hậu, các xí nghiệp này có năng suất thấp, 
phí phạm năng lượng, gây ô nhiễm môi trường, làm ra hàng hoá chất lượng xấu 
không cạnh tranh nổi với hàng của các doanh nghiệp nhà nước và hàng nhập. Vì 
thế chúng bị thua lỗ, nợ nần chồng chất không trả nổi, và trở thành gánh nặng bù 
lỗ cho ngân sách chính quyền địa phương. Nhưng vì các xí nghiệp này thu dụng 
khoảng 25% lực lượng lao động trong nông thôn, chính quyền địa  phương phải 
bù lỗ để duy trì chúng, vì nếu đóng cửa thì sợ thất nghiệp tăng lên. Ðược bao cấp 
và bù lỗ, các xí nghiệp này tiếp tục sản xuất và bán phá giá, phá hoại thị trường 
và gây tình trạng giảm phát trong nền kinh tế, khiến cho các doanh nghiệp nhà 
nước cũng bị khốn đốn. Gần đây, việc bán hàng hoá chất lượng kém với giá rẻ 
mạt đã lan tràn sang các nước lân cận, nhất là Việt Nam. 

Cải cách ngân hàng: xử lý món nợ xấu 

Mặt trái của tình trạng thua lỗ ở các doanh nghiệp nhà nước và xí nghiệp hương 
trấn là món nợ xấu rất lớn trong bảng cân đối tài chính các ngân hàng thương mại 
nhà nước. TQ đă tìm cách giải quyết vấn đề nợ xấu bằng cách thành lập các công 
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ty quản lý tài sản (Asset Management Companies), do ngân sách nhà nước tài 
trợ, nhằm mục đích mua chiết khấu các món nợ xấu của các ngân hàng thương 
mại nhà nước. Trong hai năm 1999-2000, các công ty quản lý tài sản đã mua 
NDT 1,4 ngàn tỷ nợ xấu từ các ngân hàng (khoảng 14% tổng dư nợ, hay 15,5% 
GDP), và sẽ dần dà tái cấu trúc hay thanh lý các công ty con nợ. Tuy vậy, tỷ lệ 
nợ xấu ở các ngân hàng thương mại nhà nước vẫn còn rất cao, khoảng 30,4% 
tổng dư nợ vào cuối năm 2001. Nếu tính cả các món nợ xấu tại các tổ chức tín 
dụng trong cả nước, tổng số nợ không trả được và sẽ gây thiệt hại cho ngân hàng 

có thể lên tới 70% GDP. 

Vì sợ làm tăng suất thất nghiệp, ngân hàng cũng như công ty quản lý tài sản 
không dám mạnh tay tái cấu trúc hay thanh lý các công ty con nợ. Như thế, vô 
hình chung chính phủ – qua việc bù lỗ các ngân hàng hay tài trợ các công ty quản 
lý tài sản – vẫn tiếp tục cao cấp cho các doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ. Tình 
trạng này khiến cho cả hệ thống doanh nghiệp lẫn ngân hàng bị èo uột, lỗ lã 

khó phát triển mạnh mẽ được, đồng thời cũng là một gánh nặng cho ngân 
sách nhà nước. 
Công trái và thiếu hụt ngân sách 

Phân tích nói trên cho thấy việc bội chi trong ngân sách nhà nước đã trở thành 
một cột trụ chính yếu nâng đỡ nền kinh tế. Ngân sách nhà nước không những 
phải tài trợ các khoản đầu tư vào tài sản cố định nhằm mục đích kích cầu, mà còn 
phải bù lỗ cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước, và tài trợ 
ngân hàng và công ty quản lý tài sản để xử lý các món nợ xấu. Ngoài ra ngân 
sách nhà nước còn phải gánh chịu sự thiếu hụt của quỹ hưu bổng. Quỹ hưu bổng 
được thành lập năm 1995, theo chế độ tài trợ bởi ngân sách đương kỳ (“pay as 
you go”), nên không có tài sản. Quỹ chỉ dành cho công nhân thành thị (nông dân 
chưa được hưởng chế độ hưu bổng công cộng), và đã bắt đầu thiếu hụt. Ðến năm 

2010, tiêu sản (liability) của quỹ ước tính sẽ lên tới US$ 110 tỷ. Nếu tính gộp tất 
cả các khoản tiêu sản của khu vực công quyền thì tỷ lệ tiêu sản trên GDP đã lên 
tới 100%, chứ không phải chỉ có 16% như tỷ lệ công trái/ GDP như hiện nay. Tỷ 

lệ 100% thuộc loại rất cao trên thế giới, chỉ thấp hơn so với tỷ lệ công trái/GDP 
khoảng 140% ở Nhật. 
Thực trạng của tỷ lệ tiêu sản trên GDP rất quan trọng, vì nó sẽ giới hạn khả 

năng huy động ngân sách của chính phủ để hỗ trợ cho nền kinh tế. Từ năm 

1997 cho đến nay, vì nghĩ rằng tỷ lệ công trái còn thấp, chính phủ TQ đã mạnh 

dạn bội chi ngân sách để kích cầu, nhằm giữ suất tăng trưởng kinh tế trên 7,5% 
một năm (nếu tăng trưởng dưới mức này thì suất thất nghiệp sẽ tăng lên). Nếu 
tỷ lệ tiêu sản trên GDP sắp tăng cao hơn 100%, thì khả năng của chính phủ 

dùng bội chi ngân sách để kích cầu và bù lỗ sẽ bị hạn chế. 
Nói tóm lại, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao, cơ cấu kinh tế của TQ 
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cũng đã bộc lộ nhiều nhược điểm trầm trọng, làm cho nền kinh tế khó có thể 
tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ như thời gian vừa qua. Vì vậy, thử thách của 
TQ là: một mặt phải giữ suất tăng trưởng kinh tế trên 7,5% một năm để thất 
nghiệp không tăng lên (trong mấy năm qua TQ  phải dựa vào bội chi ngân sách 
để  kích cầu, nhưng khả năng này ngày càng bị hạn chế), một mặt phải tìm cách 
tăng hiệu năng của các hoạt động kinh tế, tăng năng suất lao động, để nền kinh 
tế có thể tự lực phát triển và hiện đại hoá một cách năng động trong tương lai. 
Ðây là điều kiện cần (chưa nhất thiết là điều kiện đủ) để TQ có thể dần dà giảm 
bớt sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa các địa phương, và giữa tầng 
lớp giàu và nghèo. Phải giải quyết đươc tốt vấn đề này, thì TQ mới duy trì được 
sự ổn định chính trị và vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản TQ (ÐCSTQ). 

III. Ðánh giá chiến lược gia nhập WTO 

Nội dung của các cải cách thế hệ I là xoá bỏ các luật lệ, quy chế bất hợp lý và 

phi kinh tế trong thời kinh tế kế hoạch hoá và bao cấp, nhằm giải phóng lực 
lượng sản xuất, làm ra hàng hoá và tăng trưởng kinh tế. Cải cách thế hệ I đã 
giúp kinh tế tăng trưởng rất nhanh trong gần 25 năm qua. Ðồng thời nó cũng 

hình thành một cơ cấu kinh tế có nhiều mặt tiên tiến và hiện đại, nhưng không 
đồng bộ, phần lớn vẫn còn lạc hậu và kém hiệu năng. Cơ cấu này đã bắt đầu 
cạn kiệt khả năng kích thích tăng trưởng. Cải cách thế hệ II phải nhằm vào 

việc tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu năng và chất lượng của sự tăng 

trưởng kinh tế. Nội dung của cải cách là cải thiện định chế và hiện thực quản 
lý công quyền và quản lý kinh doanh, đi cùng với việc tăng cường sự cạnh 

tranh trong một cơ chế thị trường lành mạnh. 
Sau một thời gian tranh luận nội bộ, nhất là việc rút ra bài học kinh nghiệm 

của khủng hoảng Châu Á năm 1997-98, giới lãnh đạo TQ có vẻ nhất trí đẩy 

mạnh tiến trình cải cách, xây dựng nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập 

với thế giới. Ðối với trong nước, chủ trương này được thể hiện qua việc công 
nhận khu vực kinh tế tư nhân (bằng tu chính Hiến Pháp, sau kỳ họp thứ hai, 

Quốc Hội Khoá IX, tháng 3/1999) và đối xử ngày càng bình đẳng hơn đối với 
các doanh nghiệp tư nhân. Về mặt chính trị, chủ trương bình đẳng này được 

thể hiện qua lý luận “Ba Ðại Diện” (ÐCSTQ đại diện cho lực lượng kinh tế tiên 
tiến, văn hoá tiên tiến, và đại đa số nhân dân) và việc thu nhận doanh nhân vào 
ÐCSTQ. Về mặt đối ngoại, chủ trương này giải thích một số nhân nhượng của 
TQ để đi đến Hiệp Ðịnh Thương Mại Trung-Mỹ, và thoả thuận các văn kiện gia 
nhập WTO. 
TQ vì vậy xem việc gia nhập WTO là một bộ phận trong toàn bộ chiến lược cải 
cách kinh tế. TQ muốn dùng thể chế, luật lệ WTO và sự cạnh tranh quốc tế để 
làm đòn bẩy và sức ép thúc đẩy quá trình cải cách kinh tế, nhất là cải cách doanh 
nghiệp và ngân hàng. Trong chuyến công du Mỹ tháng 4/1999, Thủ Tướng Chu 
Dung Cơ đã tuyên bố : “Sự cạnh tranh do việc gia nhập WTO sẽ thúc đẩy sự phát 
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triển nhanh chóng và lành mạnh hơn của nền kinh tế quốc dân TQ”.13 Ý thức 
được là hoạt động sản xuất ngày càng trở thành một quá trình toàn cầu, và TQ sẽ 
có lợi khi chủ động tham gia qúa trình này, Thứ Trưởng Ngoại Thương Long 
Yongtu, người đại diện TQ trong các cuộc đàm phán mậu dịch, đã tuyên bố: “ 
Các nước kinh tế kế hoạch chưa bao giờ là một bộ phận của việc toàn cầu hoá 
kinh tế. Kinh tế TQ phải trở thành một nền kinh tế thị trường để có thể trở thành 

một bộ phận của hệ thống kinh tế toàn cầu, cũng như tiến trình toàn cầu hoá 
kinh tế.”14 

Vì quan điểm chiến lược như trên, TQ đã có những cam kết WTO đi xa hơn bất 
cứ một nước thành viên nào khác, nhất là trong lãnh vực hỗ trợ xuất khẩu (export 
subsidy) và quyền tự vệ của đối tác (safeguards). Một vài nhà nghiên cứu gọi đó 
là cam kết “WTO+”. Tuy nhiên, vì những cải cách gần đây, TQ có cơ sở để thực 
hiện một cách không khó khăn lắm một số cam kết khác, cụ thể là giảm suất quan 

thuế. 
Mở cửa thị trường (Market Access) 
Trong lãnh vực hàng hoá, TQ cam kết giảm suất thuế nhập khẩu từ lúc gia nhập 
cho đến năm 2004: 

- Công nghiệp phẩm: giảm thuế suất nhập khẩu bình quân xuống còn 9% (so 
với 15,3% như hiện nay. Ðặc biệt chấp nhận thuế suất 0% đối với các loại hàng 
viễn thông và tin học), đến năm 2005 sẽ bãi bỏ hết các loại quota nhập khẩu (đặc 
biệt bỏ ngay quota đối với các mặt hàng như máy bay, dụng cụ y khoa, rượu bia, 
phân bón, và vài loại hàng khác quan trọng đối với Mỹ), chấp nhận sẽ không tăng 
thuế suất trong tương lai cao hơn thuế suất tối thiểu đã thoả thuận (nhiều nước 
thành viên WTO hiện cũng chưa đồng ý với điều khoản này). 
- Nông phẩm: giảm thuế suất bình quân từ 22% xuống 15%, nhưng đặt thuế suất 
cực thấp (1% trừ dầu đậu nành được hưởng thuế 9%) cho lượng nông phẩm nhập 
khẩu chưa đạt quota tối thiểu. Quota tối thiểu này được tính bằng 3 tới 8 lần khối 
lượng nhập khẩu năm 1998. Cam kết về quota tối thiểu và thuế suất cực thấp của 
TQ rộng rãi hơn nhiều nước thành viên khác. 

Trong lãnh vực dịch vụ, doanh nghiệp nước ngoài đươc bảo đảm tham gia thị 
trường trong nước qua quy chế cấp giấy phép có tính chất tự động và trong suốt 
(công ty nào hội đủ các tiêu chuẩn đã công bố về vốn, khả năng nghiệp vụ v.v. 
thì đương nhiên được cấp giấy phép hoạt động). Các dịch vụ chính gồm có viễn 
thông, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch và các dịch vụ chuyên môn khác như luật 
sư, kỹ sư, kế toán, kiến trúc, tư vấn v.v. Ðặc biệt quan trọng là: 

- Quyền buôn bán và phân phối: trong vòng 3 năm, các doanh nghiệp nước 

ngoài được quyền nhập khẩu và xuất khẩu mọi loại hàng, trừ những mặt hàng 
dành riêng cho các doanh nghiệp ngoại thương nhà nước (như dầu thô và phân 

bón). Sau 5 năm, doanh nghiệp nước ngoài được quyền xuất, nhập và phân 
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phối tất cả các loại hàng trên thị trường cả nước. 
Ngân hàng nước ngoài được thực hiện mọi dịch vụ ngoại tệ với tất cả các khách 

hàng trong nước ngay sau khi TQ gia nhập WTO. Sau 2 năm, sẽ được thực 

hiện dịch vụ nội tệ đối với doanh nghiệp trong nước; sau 5 năm sẽ được thực 

hiện dịch vụ nội tệ với mọi khách hàng trong nước. 
Chế độ thương mại và đầu tư 

TQ bảo đảm là các chế độ thương mại và đầu tư phù hợp với các nguyên tắc 
của WTO. Không phân biệt đối xử / đối xử quốc gia: xóa bỏ mọi biện pháp, luật 
lệ có tính cách phân biệt đối xử với hàng nhập hay doanh nghiệp nước ngoài. 

- Hỗ trợ xuất khẩu: ngay sau khi gia nhập, bãi bỏ hết các hình thức hỗ trợ xuất 
khẩu không phù hợp với luật  lệ WTO, gồm cả việc trợ cấp và giảm thuế tùy theo 
việc thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu. TQ cũng cam kết bãi bỏ ngay việc hỗ trợ xuất 
khẩu nông phẩm. Ðiều này làm nhiều nhà nghiên cứu ngạc nhiên, vì không có 
nước nào khác đồng ý với điều khoản này, và nó là đề tài nóng hổi trong vòng 
đàm phán Doha. TQ cũng cam kết giới hạn việc hỗ trợ nông nghiệp dưới mức 
8,5% sản lượng nông nghiệp, so với mức 3,5% hiện hành và mức 10% áp dụng 
cho các nước ÐPT khác. 

- Các biện pháp đầu tư nước ngoài có liên quan tới thương mại (Trade-Related 

Investment Measures: TRIMs): không được đòi hỏi các dự án đầu tư nước ngoài 
phải các thực hiện các yêu cầu như chuyển giao công nghệ hay tỷ lệ hàng nội 
[local content]. 

- Các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến  thương mại (Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs): TQ cam kết sẽ thực hiện 

các luật lệ bảo đảm các quyền sở hữu trí tuệ. 

Quyền tự vệ của các đối tác (safeguards) 
Trong một thời gian dài, TQ cho phép các nước thành viên khác sử dụng các điều 
khoản tự vệ một cách tương đối rộng rãi để hạn chế hàng nhập từ TQ, nếu như 
hàng nhập này gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất bản xứ. 
- Chống bán dưới giá thành (anti-dumping) và đánh thuế bù trừ (countervailing 
taxes): các nước khác được tiếp tục đánh giá việc bán dưới giá thành dựa theo 
tiêu chuẩn “TQ là một nền kinh tế phi thị trường”, trong vòng 15 năm sau khi gia 
nhập. Ngược lại Nga vừa được Mỹ và EU công nhận là “một nền kinh tế thị 
trường”, tuy chưa gia nhập WTO.  
- Trong thời gian chuyển tiếp 12 năm, các biện pháp tự vệ đối với một số sản 
phẩm cụ thể được tính toán theo tiêu chuẩn “gây xáo trộn thị trường” chứ không 
phải tiêu  chuẩn “gây thiệt hại nghiêm trọng” như các điều khoản thông thường 
của WTO. 

- TQ cũng cho các nước tiếp tục hưởng quyền tự vệ đặc biệt trong lãnh vực dệt 
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may, cho đến cuối năm 2008, thay vì 2004 như các nước khác. 
Hậu qủa của WTO đối với trong nước 

Gia nhập WTO sẽ gây nhiều xáo trộn và thay đổi trong nền kinh tế và xã hội TQ. 
Một số nhà nghiên cứu cho là hậu qủa sẽ rất nghiêm trọng. Nói chung có 3 loại 
hậu qủa. 
Doanh nghiệp nước ngoài và hàng nhập sẽ tăng cường áp lực cạnh tranh đối 
với doanh nghiệp trong nước. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đang bị thua lỗ, 
nay lại mất dần những đặc quyền vì sân chơi sẽ trở nên trong suốt và bình 

đẳng hơn, sẽ bị phá sản. Số người thất nghiệp sẽ tăng cao. Cộng với nạn nhân 

của sự tham nhũng và tệ cường hào ác bá trong nông thôn, số người bị thua 
thiệt và mất mát trong quá trình cải cách sẽ đông thêm. Họ là mầm móng gây 

bất ổn đinh xã hội và chính trị cho TQ. 

- Sự chống đối của nhiều bộ phận trong guồng máy công quyền và các doanh 
nghiệp nhà nước, vì họ sẽ mất nhiều độc quyền và đặc quyền mà từ trước đến 
nay đã cung cấp cho họ nhiều quyền lợi. Việc áp dụng các điều khoản WTO vì 

thế sẽ quanh co, phức tạp, “hai bước tiến, một bước lùi”. 

- Nếu hoạt động kinh tế ở TQ ngày càng đi vào khuôn khổ pháp trị, có sự 
giám sát của thế giới, thì vai trò độc tôn và độc quyền của ÐCSTQ sẽ bị giảm và 
giới hạn dần. Ðiều này có thể dần dà dẫn đến sự thay đổi trong thể chế chính trị 
ở TQ. 

Sau đây là một số hậu qủa cụ thể trong vài lãnh vực điển hình như xe hơi, 
nông nghiệp và ngân hàng.  
Công nghiệp xe hơi 
TQ hiện đang có khoảng 200 công ty sản xuất xe hơi, phần lớn là liên doanh. 

Mười ba công ty lớn nhất chiếm 92% số xe sản xuất hàng năm (1,6 triệu chiếc 
xe đủ loại trong năm 1998) ; bình quân khoảng 113.000 chiếc/công ty. Sản lượng 
bình quân của các công ty còn lại chỉ là 1.200 chiếc/năm. Sản lượng nhỏ nhoi và 
công suất sử dụng rất thấp như thế rất phi kinh tế, và các công ty này thường 
xuyên bị lỗ. Tình trạng trong ngành sản xuất xe gắn máy cũng tương tự. TQ hiện 
có hơn 100 công ty sản xuất xe gắn máy, mỗi năm sản xuất khoảng 10 triệu chiếc, 
chiếm 40% sản lượng thế giới. Sáu công ty lớn nhất sản xuất khoảng 500.000 
đến 1,5 triệu chiếc/năm. Nhưng có vài chục công ty nhỏ, mỗi năm chỉ sản xuất 
dưới 10.000 – không đủ để hoà vốn. Khi mở cửa thị trường, sự cạnh tranh của xe 
nhập sẽ tăng lên, làm cho các công ty hiện đang thua lỗ bị phá sản hay sát nhập 

vào các công ty lớn hơn. Ước tính khoảng 500.000 công nhân sẽ mất việc làm.15 

Nông nghiệp 

Sau khi gia nhập WTO, kim ngạch nhập khẩu nông phẩm, lương thực vào TQ 
sẽ tăng nhanh, từ mức 5% giá trị nhập khẩu nông phẩm toàn thế giới trong 
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năm 1995 lên 12% trong năm 2010. Tăng tỷ lệ nhập khẩu trong thị trường nông 

phẩm TQ sẽ làm dôi ra khoảng 11,3 triệu lao động, và sẽ làm trầm trọng thêm 
tình trạng thừa nhân công và thu nhập thấp trong nông thôn16. 

Ngân hàng 

Hiện nay có khoảng 150 ngân hàng nước ngoài hoạt động trong 23 thành phố 
TQ. Khi các ngân hàng nước ngoài đuợc bình đẳng với ngân hàng trong nước, 
sự cạnh tranh trong thị  trường ngân hàng sẽ tăng rất cao, và đe dọa số 1,7 triệu 
nhân viên đang làm cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Bên cạnh việc kém 
năng suất do công nghệ và trình độ nghiệp vụ còn lạc hậu, các ngân hàng này 
phải duy trì hệ thống chi nhánh trên cả lãnh thổ TQ và phải xử lý các tài khoản 
nhỏ của số khách hàng cá thể rất đông đảo, nên phí tổn hành chánh rất cao. Thử 

thách cho các ngân hàng thương mại nhà nước sẽ rất trầm trọng, nếu như đến 
lúc đó vấn đề nợ xấu vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. 
Tuy nhiên, hậu qủa tăng cạnh tranh và gây thất nghiệp của việc gia nhập WTO 
cần phải được xem xét trong bối cảnh cải cách ở TQ. Thí dụ cụ thể là công nghiệp 
dệt may. Trong năm 1991, ngành dệt may thu dụng 7,6 triệu công nhân. Qua một 
đợt cải cách để tăng năng suất, tính đến năm 1996 1,3 triệu công nhân bị mất 
việc. Ðến năm 1998 lại phải cải cách để giúp cho các doanh nghiệp trong ngành 
có thể có lợi nhuận. Tính đến năm 2000, phải giải thể 600 doanh nghiệp dệt may 
nhà nước và thải hồi thêm 1,4 triệu công nhân. Nói chung cho cả nền kinh tế, từ 
1998 cho đến nay, 25 triệu nhân công đã bị mất việc. Như thế WTO chỉ là chất 
xúc tác để thúc đẩy quá trình cải cách và tăng năng suất ; những cải cách này dù 
không gia nhập WTO thì TQ cũng phải thực hiện. Theo Supachai Panitchpakdi 
và Mark Clifford, “lý do quan trọng nhất khiến TQ gia nhập WTO là để bảo đảm 
cho công cuộc cải cách trong nước. Vì thế TQ có lợi ích khi thực hiện thành công 
các tiêu chuẩn WTO.”17 

Ảnh hưởng đối với thế giới, khu vực và Việt Nam 

Việc TQ vào WTO đã và sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lớn trên thế giới. 
Trước tiên, hàng chế tạo của TQ, với giá thành thấp, sẽ tràn ngập thị trường thế 
giới. Kết hợp công nghệ sản xuất tiên tiến và hiện đại do FDI mang lại, với lao 
động rẻ, TQ sẽ trở thành “cơ sở hậu cần” cho toàn thế giới trong lãnh vực chế 
tạo phẩm. Thí dụ: TQ đã sản xuất và cung cấp cho 29% thị trường thế giới về 
máy TV màu và máy giặt, 32% về máy điều hoà không khí, và 50% về máy sao 

chụp (photocopier)18. Quan trọng hơn, danh mục các loại hàng này ngày càng 
phong phú và càng cao cấp thêm, với giá trị gia tăng cao hơn. Như thế, TQ càng 
phát triển thì càng gây ra tình trạng thừa khả năng sản xuất trên thế giới, tạo ra 
áp lực giảm phát triền miên. Tất cả các nước khác, kể cả nước công nghiệp hoá 

tiên tiến lẫn các nước ÐPT, đều phải đối phó với thử thách TQ. Nếu bản thân 
các nước này không có khả năng cải cách và phát triển các ngành sản xuất mà 
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mình có lợi thế tương đối, thì nhiều doanh nghiệp trong nước sẽ lâm vào tình 

trạng mất thị trường, thua lỗ, phá sản và như thế sẽ làm tăng thất nghiệp và bất 
ổn xã hội. Quá trình này là một nét tiêu biểu nhất trong nền kinh tế toàn cầu 

hoá, nó gây ra sự thua thiệt cho nhiều người ở nhiều nước khác nhau, song nó 

cũng giúp nhiều nước phát triển nhanh chóng, như trường hợp TQ.19  

Tiêu biểu cho 2 thái cực của khả năng phản ứng đối với thử thách TQ là kinh 
nghiệm của Mỹ và Nhật. Mỹ hàng năm nhập khoảng US$ 100 tỷ hàng TQ, và 
nhập siêu khoảng US$ 85 tỷ, lớn hơn nhập siêu đối với Nhật. Hàng nhập từ TQ 
giá rẻ, chất lượng ngày càng tốt hơn, nên tăng lợi ích cho người tiêu dùng và góp 

phần rất lớn giữ lạm phát ổn định ở mức thấp. Ngược lại, Mỹ phải liên tục cải 
cách doanh nghiệp, đào thải những ngành sản xuất đã mất hết khả năng cạnh 
tranh và xây dựng những ngành sản xuất hàng hoá và dịch vụ mới. Cải cách 
doanh nghiệp này Mỹ đã phải thực hiện trong thập kỷ 1980 để đối phó với sự 
cạnh tranh của Nhật, và được thể hiện qua cuộc cách mạng tin học và viễn thông 
trong thập kỷ 1990. Quá trình cải cách doanh nghiệp trong thời gian hơn một 
thập kỷ đã tăng năng suất trong nền kinh tế Mỹ. TQ cũng rất có lợi, vì ngoài Mỹ 
không có thị trường nào to lớn và mở cửa như thế, để có thể dung nạp lượng hàng 
nhập rất lớn từ TQ. TQ cũng luôn luôn thặng dư trong cân thanh toán mậu dịch, 
vì thế có ngoại tệ để nhập máy móc thiết bị và công nghiệp tiên tiến từ Mỹ và 

phương Tây, nhập vũ khí và khí tài quân sự của Nga để hiện đại hoá quân đội, 
và tăng dự trữ ngoại tệ. Lượng dự trữ ngoại tệ lớn lao này giúp tăng lòng tự tin 
và tính ổn định của hệ thống tài chính của TQ. Nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng đầu 
tư vào TQ, góp phần phát triển kinh tế. Như thế, quan hệ kinh tế Trung-Mỹ đã 
mang nhiều tính chất cộng sinh. Nếu kinh tế Mỹ suy thoái thì TQ bị giảm xuất 
khẩu, nếu đồng US$ bị mất giá thì TQ cũng hao hụt tài sản. Quan hệ kinh tế này 
sẽ tiếp tục làm nền tảng ổn định cho  quan hệ chính trị giữa hai nước, và có khả 
năng hạn chế một phần các ảnh hưởng có tính chất tiêu cực nảy sinh từ sự cạnh 

tranh chiến lược giữa hai nước. Sự cạnh tranh chiến lược này sẽ càng ngày càng 

thêm rõ nét, vì thế lực và ảnh hưởng của TQ ở Châu Á sẽ tăng tương đối so 

với Mỹ. Tuy nhiên ảnh hưởng qua lại giữa quan hệ kinh tế và quan hệ chính 

trị có nhiều cách đánh giá khác nhau. Một thí dụ cụ thể là báo cáo cho Quốc 

Hội Mỹ cuả Ủy Ban Kiểm điểm vấn đề an ninh Mỹ- Trung đã cho rằng Mỹ 
ngày càng phụ thuộc vào hàng nhập khẩu TQ, kể cả một số mặt hàng công 
nghệ cao cấp, đến mức có thể đe dọa khả năng công nghiệp quốc phòng. Trong 
các biện pháp đối phó, Ủy Ban này đề nghị Mỹ phải tận dụng mọi công cụ của 

WTO để buộc TQ phải thực hiện đúng tất cả những cam kết.20 

Hàng chế tạo và một số nông phẩm TQ cũng đã thâm nhập vào thị trường Nhật, 
gây áp lực cạnh tranh cho các nhà sản xuất Nhật vốn vẫn được hưởng bảo hộ 
mậu dịch. Khi chiếc TV màu đầu tiên của TQ được xuất sang Nhật, điều này đã 
đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ kinh tế Trung-Nhật. Nhiều doanh 
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nghiệp lớn và trung của Nhật cũng chuyển dịch cơ sở chế biến và lắp ráp sang 
TQ để hạ giá thành và tăng lợi nhuận. Quá trình này đã tăng tốc trong những năm 
gần đây, và nó đe doạ “rút rỗng ruột” (hollow out) nền công nghiệp Nhật. Nhưng 
vì hệ thống kinh tế và xã hội Nhật rất bảo thủ, ít có khả năng thay đổi linh động, 
nên kinh tế Nhật bị ngưng trệ trong hơn một thập kỷ qua, đến nay vẫn chưa thấy 
lối thoát. Thị phần của Nhật trên thị trường thế giới giảm liên tục: trong lãnh vực 
hàng hoá từ đỉnh cao khoảng 13% vào cuối thập kỷ 1980 xuống còn dưới 9% 
hiện nay ; trong lãnh vực dịch vụ, từ trên 9% xuống dưới 6%. Vì thế, TQ đã dần 
dà lấn chiếm ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Nhật trong khu vực Châu Á. 
Ngược lại, một số nhà nghiên cứu cho rằng việc TQ chậm chạp trong việc giải 
quyết khủng hoảng doanh nghiệp và ngân hàng, cứ muốn dùng bội chi ngân sách 

để kích cầu, cũng tương tự như hoàn cảnh của Nhật hơn 10 năm trước đây. Nếu 
TQ không chịu đẩy mạnh cải cách, thì cũng sẽ chịu hậu quả trì trệ kinh tế như 
Nhật hiện nay, nhưng còn ở trình độ kinh tế lạc hậu hơn. 
Ðối với các nước Châu Á ÐPT, TQ vừa là cơ hội vừa là thử thách nghiêm trọng. 
TQ cạnh tranh và chiếm thị trường của Hàn Quốc, Ðài Loan, Singapore và Mã 
Lai ở Mỹ và các nước phương Tây trong nhiều loại hàng chế tạo và điện tử. TQ 
cũng cạnh tranh thu hút nguồn vốn FDI đổ về Châu Á: trong đầu thập kỷ 1990, 
TQ nhận 1/3 và ASEAN 2/3 lượng FDI ; hiện nay tỷ lệ này đổi ngược lại. Hàng 
của TQ cũng bắt đầu cạnh tranh ở thị trường nội địa các nước ASEAN. Ngược 
lại, với tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo, TQ cũng là thị trường lớn cho 
hàng xuất khẩu từ các nước ASEAN. Trong thời gian gần đây, xuất khẩu của các 
nước này sang TQ tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước, và đã góp phần bù 
trừ cho việc giảm tăng tốc mức cầu ở thị trường Mỹ. Một số nước ASEAN có 
trình độ phát triển tương đối cao như Singapore, Mã Lai cũng tiến hành đầu tư 
trực tiếp sang TQ để phát triển thị trường cho hàng hoá của mình. Ðể có thể đối 
phó với thử thách TQ, ASEAN cần phải nhanh chóng triển khai Khu Vực Tự Do 
Thương Mại ASEAN (AFTA) để có khả năng đối trọng, và khẩn trương tiến 
hành đàm phán Hiệp định về Khu Vực Tự Do Thương Mại ASEAN-TQ để có 
thể có cơ hội tham gia vào đà phát triển của TQ. Khu vực thương mại tự do 
(KVTDTM) ASEAN-TQ dự định sẽ thành hình trong vòng 10 năm tới, và sẽ 
gồm 1,8 tỷ dân, GDP khoảng 2 ngàn tỷ US$ (US$ 2 trillion), với kim ngạch 
thương mại quốc tế 1,2 ngàn tỷ US$. Nếu không thành công trong việc cải cách 
và khu vực hoá, nhiều nước ASEAN có nguy cơ trở thành nguồn cung cấp 

nguyên nhiên liệu cho TQ, và nhập chế tạo phẩm từ TQ.21 Việt Nam (VN), 

ngoài việc phải đối phó với nguy cơ tụt hậu về mặt kinh tế so với các nước 

láng giềng, nay phải đối đầu thêm với nguy cơ tụt hậu về mặt cải cách so với 
TQ. TQ càng cải cách, càng phát triển nhanh, thì càng gây sức ép cạnh tranh 

đối với VN. Trong nhiều mặt hàng VN có tiềm năng tăng xuất khẩu, TQ hiện 
đang hưởng ưu thế cạnh tranh rất mạnh : giá thành rẻ hơn, chất lượng, mẫu 
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mã tốt hơn, và đã có mạng lưới tiếp thị bao trùm khắp thế giới. Thí dụ cụ thể là 
ngành dệt may : trong năm 2001, VN xuất khẩu US$ 2 tỷ hàng, khoảng 24% 

kim ngạch xuất khẩu, và có tiềm năng phát triển nhiều hơn nữa. Thế nhưng 
giá thành ở VN cao hơn 20- 30% giá thành ở TQ và các nước sản xuất khác ; 

công nghệ sản xuất và trình độ quản lý lạc hậu khoảng 10 năm22. Vì thế, VN 

cần phải đẩy mạnh cải cách kinh tế, có những bước đột phá đi nhanh hơn 

TQ, chứ không thể chỉ bắt chước và đi sau quá trình cải cách của TQ. 
VN cũng đang tiến hành đàm phán để gia nhập WTO. Việc đàm phán hiện đã 
qua vòng thứ năm, và ước tính sẽ kết thúc vào cuối năm 2004. Tuy nhiên khi đề 
cập đến việc gia nhập WTO, các nhà lãnh đạo VN thường nhấn mạnh đến các 
mặt thực dụng, chứ không nhắc tới vai trò chiến lược của WTO trong việc thúc 
đẩy quá trình cải cách doanh nghiệp và kinh tế của VN. Thí dụ như lời tuyên bố 
của Phó Thủ Tướng Nguyễn Mạnh Cầm: “Cái lợi khi gia nhập WTO là: 1. Thị 
trường xuất khẩu tương đối ổn định; 2. Có chỗ để giải quyết các tranh chấp quốc 
tế; 3. Góp phần làm quy chế thương mại quốc tế hợp lý hơn, tránh bị áp đặt. Tuy 
vậy, vẫn có những mặt bất lợi như : 1. Nền kinh tế chúng ta còn lạc hậu; 2. Phải 
cắt giảm thuế nhập khẩu, tức là giảm nguồn thu; 3. Thị phần trong nước của hàng 
VN cũng có thể giảm; 4. Ảnh hưởng sinh hoạt văn hoá; và 5. Làm tăng sự phụ 
thuộc lẫn nhau”23. 

Thực tế áp dụng Hiệp Ðịnh Thương Mại Việt-Mỹ cho thấy cơ hội cũng như sự 
phức tạp của việc hội nhập. Từ đầu năm 2002 đến nay, lượng xuất khẩu từ VN 
sang Mỹ tăng nhanh hơn suất tăng trưởng xuất khẩu nói chung, và lượng FDI từ 
Mỹ cũng có khả năng tăng (FDI giảm 48% trong 7 tháng đầu năm 2002, xuống 
còn US$ 595 triệu). Nhưng VN đang phải tranh chấp pháp lý với Hiệp Hội Nuôi 
Cá Catfish Mỹ. Trước tiên Hiệp Hội này đòi Quốc Hội Mỹ ra luật cấm VN không 
được dùng nhãn hiệu “Catfish”, vì thế VN phải dùng nhãn hiệu cá “tra” và cá 
“basa”. Sau đó, Hiệp Hội này lại kiện VN đã bán dưới giá thành (dumping) cá 
tra/basa, gây thiệt hại nghiêm trọng cho giới nuôi cá Catfish Mỹ (cá tra/basa đã 

chiếm 20% thị trường cá Catfish ở Mỹ ; về phía VN, Hiệp Hội Chế biến và Xuất 
khẩu Thủy sản VN (VASEP) cho biết trong 5 tháng đầu năm đã xuất cảng 15.000 
tấn các basa trị giá US$ 40 triệu, một nửa sang Mỹ). Hiện Ủy Ban Thương Mại 
Quốc Tế Mỹ (International Trade Commission: ITC) đang thụ lý vụ kiện này. 
Nhưng vì Hiệp Ðịnh Thương Mại Việt-Mỹ coi VN là nền kinh tế “phi thị trường”, 
nên cách ITC tính giá thành dựa theo tiêu chuẩn một nước tương đương 
(surrogate country) sẽ không có lợi cho các nhà nuôi và xuất khẩu  cá VN. Hiện 

nay, ITC đang tiến hành điều tra việc sản xuất cá basa ở Việt Nam, và ghi nhận 

điều trần của công chúng về cách đánh giá “phi thị trường” của nền kinh tế VN. 

Kinh nghiệm nói trên cho thấy các doanh nghiệp VN cần phải phấn đấu rất nhiều 
để tìm hiểu môi trường kinh doanh và pháp lý   ở nước đối tác mới có thể vận 
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dụng được cơ hội kinh doanh trên thị trường thế giới. Nhưng theo lời phát biểu 
của Phó Thủ Tướng Nguyễn Mạnh Cầm tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 07 
Bộ Chính Trị về hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 6 và 7/5/2002 tại Hà Nội, “16% 

doanh nghiệp chưa có thông tin gì về hội nhập kinh tế và đến 50% các doanh 

nghiệp chưa biết gì về Hiệp Ðịnh Thương Mại Việt - Mỹ”.24 Tại Hội nghị 
nói trên, Ông Ðinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương, cũng 
cho biết là nhà nước vẫn còn phải bù lỗ và giảm, miễn thuế cho doanh nghiệp, 
khiến bội chi ngân sách ở mức độ cao (xấp xỉ 5% GDP), “điều này sẽ gây thêm 
nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế... Chỉ có 21% số xí 
nghiệp quốc doanh hiện nay có thể tồn tại trong công cuộc hội nhập”.25 

Việc TQ vào WTO như thế đã trở thành một thử thách rất lớn cho VN. 

Tháng 8, 2002 
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