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Bàn về sự chuyển hóa mô hình tăng trưởng kinh tế
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Sau hơn ba thập niên tăng trưởng tổng sản lượng trong nước (GDP) theo tỷ suất bình
quân 10 % / năm - tức là nhân GDP lên gần gấp 20 lần -, Trung Quốc (TQ) đang dấn
thân vào bước ngoặt thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Đúng ra, đây là bước ngoặt
thứ hai của nền kinh tế TQ trong quá trình cải cách và hội nhập thế giới, đến nay, gồm
ba thời kỳ.
Mở đầu với cuộc “cải cách mở cửa” của Đăng Tiểu Bình, thời kỳ thứ nhất 1979-1992
chứng kiến sản xuất bung ra và tăng nhanh trong gần một thập niên, trước khi vấp phải
khủng hoảng về lạm phát và đầu cơ, dẫn đến phong trào phản kháng tham nhũng, đòi
dân chủ - bị chính quyền đàn áp tại Thiên An Môn năm 1989.
Chuyến thị sát miền Nam của Đặng Tiểu Bình khởi đầu thời kỳ thứ hai 1993-2005 đúng hơn còn kéo dài đến ngày nay - là những thập niên GDP của TQ tăng nhanh nhất.
Phương thức tăng trưởng kinh tế của thời kỳ này được bài viết dưới đây phân tích theo
góc độ kinh tế học vĩ mô rồi dưới góc độ kinh tế học chính trị.
Quá trình chuyển hóa phương thức tăng trưỏng kinh tế bắt đầu từ năm 2006 - tuy còn
dậm chân tại chỗ - đánh dấu một thời kỳ mới mà bài viết thử xem xét những ẩn số
chính trị.

I. Phương thức tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc (1):
một cái nhìn kinh tế học vĩ mô
Từ đầu thập niên 90, mô hình tăng trưởng của nền kinh tế TQ có ba mặt gắn chặt với
nhau thành hệ thống : 1) tăng trưởng đầu tư nhanh ; 2) kìm hãm khả năng tiêu dụng nội
địa; 3) đẩy mạnh xuất khẩu. Biểu đồ 2 (Phần của đầu tư, tiêu dùng và xuất siểu trong
GDP 1990-2008) thể hiên rõ ba đặc điểm đó.
1

1. Đầu tư : Tỷ lệ đầu tư trong GDP đã không ngừng tăng, từ 25% năm 1990 lên đến 42%
năm 2008. Với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, chính phủ TQ đã đẩy tỷ lệ này lên
47%, nhờ đó giữ được tăng trưởng của GDP năm 2009 ở mức 9%. Năm 2010, nền kinh
tế TQ tăng trưởng trở lại ở mức 10 % nhưng với tỷ lệ đầu tư kỷ lục xấp xỉ 50% GDP.
Tự nó, một tỷ lệ đầu tư cao không phải là điều bất thường đối với một nền kinh tế đang
trổi dậy. Nhưng trong trường hợp của TQ, phương thức tăng trưởng ngày càng thâm
dụng tư bản thể hiện hiệu quả của tư bản có xu hướng giảm và đầu tư có xư hướng dư
thừa. Một mặt, tư bản không được phân bổ theo hiệu suất: khu vực quốc doanh - nếu để
qua một bên các doanh nghiệp lớn thuộc những ngành không phải cạnh tranh với tư bản
tư doanh -, có tỷ suất lợi nhuận thấp, nhưng lại được hệ thống ngân hàng cấp vốn dễ
dàng với lãi suất thật thấp [2] ; còn khu vực tư doanh - mặc dù tỷ suất lợi nhuận cao hơn
- thì có tình trạng thiếu hụt đầu tư, đặc biệt trong các ngành dịch vụ, bởi số đông các
doanh nghiệp vừa và nhỏ không tiếp cận được tín dụng ngân hàng mà phải tự tài trợ đề
án đầu tư. [3]
Mặt khác, các chính quyền địa phương đầu tư ồ ạt, bất luận hiệu quả kinh tế : đối với
chính quyền các tỉnh, cuộc chạy đua đầu tư không chỉ nhắm thành tích tăng trưởng GDP
của địa phương, mà còn tập trung vào những dự án gắn liền với đầu cơ nhà đất [4], là
nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách địa phương [5], đồng thời là nguồn làm giàu
riêng cho cán bộ.
Để tích lũy thật nhanh tư bản, nhà nước hạ giảm chi phí về tư bản bằng chính sách lãi
suất thấp, với mức lãi suất thực hầu như là âm. Chính sách trợ cấp tư bản này có nghĩa
rằng người tiết kiệm, trước tiên là các hộ gia đình, trợ cấp người đầu tư, chủ yếu là các
doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Biểu đồ 3 (Lãi suất và tỷ suất tăng trưởng
GDP theo giá đương thời 1998-2010) cho thấy chính sách của Ngân hàng trung ương
TQ là ấn định lãi suất ở một mức vô cùng thấp so với tăng trưởng của GDP.
2. Tiêu dùng : Tỷ lệ tiêu dùng của các hộ gia đình trong GDP không ngừng giảm, từ xấp
xỉ 50% năm 1990 xuống còn 35% năm 2008. Theo Biểu đồ 4 (Thu nhập khả dụng, tiêu
dùng và tiết kiệm của các hộ gia đình 1992-2008), tỷ lệ tiêu dùng tư nhân giảm không
chỉ do các hộ gia đình tăng tỷ lệ tiết kiệm (từ 20 đến 22 % GDP) mà trước tiên là vì
phần thu nhập khả dụng của họ trong GDP tụt giảm, từ mức 68 % năm 1992 xuồng còn
58 % năm 2008.
Nói cách khác, phần thu nhập khả dụng của các tác nhân kinh tế khác đã tăng, như Biểu
đồ 5 (Cấu thành của thu nhập khả dụng quốc gia 1992-2007) cho thấy. Phần thu nhập
khả dụng của các doanh nghiệp và công ty tài chính, tức là lợi nhuận không phân phát
mà các tác nhân này để dành để tự tài trợ đầu tư, tăng từ 10 % đến 18 % của GDP năm
2007. Còn phần thu nhập khả dụng của nhà nước thì tăng từ 20 % đến 25 % của GDP
năm 2007, nhờ thu thuế nhiều hơn, thu nhiều đóng góp xã hội hơn và nhất là nhờ thu
tiền lãi chuyển giao đất đai, tức chênh lệch giữa giá bồi thường đất cho nông dân và giá
mà nhà nước bán đất lại cho nhà đầu tư – một con số nhạy cảm không được công bố [6]
Biểu đồ 6 (Sức ép của thuế và chuyển dịch xã hội đối với các hộ gia đình 1992-2008)
cho thấy thuế mà các hộ gia đình đã trả tăng từ 2 % của GDP năm 1992 lên 5 % năm
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2008. Hơn thế, từ năm 2003, các hộ gia đình đóng góp vào các quỹ xã hội nhiều hơn là
nhận, tức chuyển dịch xã hội ròng là âm. Như vậy, chính sách xã hội của nhà nước TQ,
thực chất, cắt giảm thu nhập khả dụng của các hộ gia đình. Tất nhiên, điều này không có
nghĩa là thu nhập khả dụng của họ bị giảm mà là nó bị tăng chậm hơn GDP.
Để giải thích sự thiếu kém tiêu dùng trong nền kinh tế TQ, người ta thường nêu lý do
các hộ gia đình có nhu cầu tăng tiết kiệm phòng ngừa khi mà hệ thống bảo hộ xã hội
không bảo đảm được nữa những chi tiêu y tế, giáo dục và nhà ở, rủi ro thất nghiệp và
tiền hưu. Điều này chỉ đúng có một phần [7]. Như Biểu đồ 7 (Tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia
đình, doanh nghiệp và nhà nước trên GDP 1992-2007) cho thấy, từ năm 1992 đến 2007,
tiết kiệm quốc gia từ 36 % lên 52 % GDP và, trên 16 điểm phần trăm tăng trưởng này,
phần của các doanh nghiệp là 8 điểm phần trăm (từ 10 % GDP lên 18%), phần của nhà
nước là 6 điểm phần trăm (từ 5 % GDP lên 11%), trong khi phần của các hộ gia đình là
2 điểm phần trăm (tăng từ 20 % GDP lên 22 %). Như vậy, lý do chính vì sao xu hướng
tiết kiệm tăng dần và xu hướng tiêu dùng giảm dần trong nền kinh tế TQ là, một mặt, lợi
nhuận của các doanh nghiệp tăng mà không có phân phát cho các hộ gia đình cổ đông
[8] ; mặc khác, ngân sách nhà nước tăng thu mà không có phân phối lại cho các hộ gia
đình thu nhập thấp.
Kìm hãm tiêu dùng nội địa để tích lũy nhanh tư bản là một phương thức tăng trưởng
nhất thiết có tính hướng ngoại, đi tìm người tiêu dùng ở nước ngoài, phụ thuộc vào xuất
khẩu và khả năng xuất siêu.
3. Xuất khẩu : Phần xuất khẩu trong GDP của TQ đã không ngừng tăng cho đến cuộc
khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Theo Biểu đồ 8 (Xuất khẩu, nhập khẩu và cán
căn ngoại thương TQ 1997-2009), từ năm 1997 đến năm 2007, tỷ lệ xuất khẩu của TQ
tăng từ 19 % GDP lên mức kỷ lục 37 %. Tỷ lệ nhập khẩu tăng từ 15 % lên 29 % GDP.
Tỷ lệ xuất siêu, như vậy, đã nhân lên gấp đôi, từ 4 % lên 8 % GDP. [9].
Theo Biểu đồ 9 (Thị phần của xuất khẩu TQ trong mậu dịch thế giới 1997-2009), thị
phần của TQ trong mậu dịch quốc tế, từ 3,5 % năm 1997, vượt lên 9 % năm 2007.
Phương thức tăng trưởng hướng ngoại này dựa vào chiến lược cạnh tranh giá cả được
nhà nước hỗ trợ bằng những chính sách trọng thương :
- chính sách nhân công rẻ, kìm hãm tiền lương để nó không tăng theo năng suất lao
động. [10]
- chính sách năng lượng rẻ, giữ giá cả của xăng dầu, than và điện ở mức thấp giả tạo [11]
- chính sách tín dụng rẻ, duy trì lãi suất ở mức thật thấp so với mức tăng trưởng của TQ.
- chính sách hối đoái định giá thấp đồng NDT, hạ giá mặt hàng TQ trên các thị trường
nước ngoài.
- chính sách ưu đãi các nhà xuất khẩu, giảm thuế đối với các hoạt động sản xuất cho
xuất khẩu
- chính sách bảo hộ thị trường nội địa, đặc biệt là các ngành dịch vụ (viễn thông, vận tãi,
ngân hàng, tài chính, media…)
- chính sách nhập công nghệ để sản xuất trong nội địa thay cho nhập hàng.
Do đeo đuổi chiến lược cạnh tranh bằng giá cả trong mậu dịch quốc tế, TQ chuyên môn
hóa vào những sản phẩm chất lượng hạng dưới (low range product), nhất là trong các
ngành công nghệ cao : các hàng chất lượng hạng dưới chiếm 65 % của xuất khẩu TQ
năm 2007, riêng trong những ngành công nghệ cao tỷ lệ này lên đến 88 %. [13] Mặt
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khác, trong khi giá hàng mà TQ xuất có xu hướng giảm thì giá hàng mà TQ nhập có xu
hướng tăng, khiến tỷ số mậu dịch (terms of trade) - tỷ số giữa chỉ số giá xuất khẩu và chỉ
số giá nhập khẩu - trở nên bất lợi cho TQ. [14]

II. Phương thức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc (2) :
một phân tích kinh tế học chính trị
Lý do cơ bản giải thích thu nhập khả dụng của các hộ gia đình không ngừng giảm là
phép phân chia giá trị gia tăng giữa tiền lương và lợi nhuận. Theo Biểu đồ 12 (Phần tiền
lương trong giá trị gia tăng 1994-2008), phần tiền lương trong giá trị gia tăng không
ngừng giảm, từ 54 % năm 1994 xuống còn 47 % năm 2008 (tức giảm 7 điểm phần trăm
giá trị gia tăng). Các Biểu đồ 13 (Cơ cấu giá trị gia tăng của doanh nghiệp phi tài chính
1992-2008) và 14 (Phần tiền lương và lợi nhuận trong giá trị gia tăng của doanh nghiệp
phi tài chính 1992-2008) cho thấy phần gia trị gia tăng mà doanh nghiệp chi dùng cho
lương, thuế và lãi đã giảm từ 80 % xuống 66 %, tức lợi nhuận doanh nghiệp tăng từ 20
% năm 1992 lên 34 % năm 2008. Nếu cộng vào lãi vay mượn vốn, lợi nhuận tăng từ 25
% lên 36 %. Trong khi đó, tiền lương giảm từ 43 % năm 1992 xuống còn 36 % năm
2008. Trên cơ sở đó, có thể đo lường mức độ bóc lột bằng tỷ suất giá trị thặng dư tức tỷ
lệ lợi nhuận / tiền lương là 65 % năm 1992 và 100 % năm 2008.
Chế độ bóc lột hiện nay thành hình rõ nét từ khi chính quyền TQ :

giải thể cơ chế nhà nước quản lý lao động làm thuê;

nhằm xây dựng một thị trường lao động chia cắt;

theo quan niệm về quan hệ lao động làm thuê gọi là “mang đặc sắc TQ”.
1.
Cho đến năm 1994, nhà nước TQ quản lý trực tiếp lao động làm thuê trong
khuôn khổ của đơn vị sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan hành chính...) là định
chế nền tảng không chỉ tổ chức việc làm, trả lương, phân phát tem phiếu mà còn quản
lý nhà ở, sức khoẻ và giáo dục cho người lao động và hộ gia đình. Khi khu vực doanh
nghiệp được cơ cấu lại và một số lớn bị giải thể hoặc tư nhân hóa, hệ thống bảo hộ xã
hội tan rã và nhiệm vụ này được chuyển giao cho các chính quyền địa phương. Từ đó,
lưới an sinh xã hội phụ thuộc vào chính sách xã hội và phưong tiện tài chính của mỗi địa
phương.
Ở nông thôn, chính quyền địa phương thường không có điều kiện tài chính để đảm nhận
trách nhiệm đó và hầu hết người lao động mất bảo hộ xã hội. Ở thành thị, thành phần lạo
động thất nghiệp, sau khi mất việc làm trong khu vực quốc doanh, bị loại khỏi lưới an
sinh xã hội của địa phương. Trong vòng 15 năm, số lao động này lên đến 30 triệu người
gọi là “hạ cương” (xiagang) theo nghĩa hạ cương vị. Đó cũng là hoàn cảnh của thành
phần lao động làm việc trong các doanh nghiệp tư qui mô nhỏ và vừa.
Còn đối với thành phần lao động làm việc trong các doanh nhiệp nhà nước và doanh
nghiệp tư qui mô lớn thì chính sách thị trường hóa hoạt động y tế, giáo dục và nhà ở làm
cho mức an sinh mà họ được hưởng đã giảm đi nhiều. Cho nên mặc dù mức lương mà
họ nhận có tăng đáng kể, sự xuống cấp của chế độ bảo hộ xã hội khiến cho sức mua của
thành phần này chỉ tăng hạn chế, thậm chí có thể sụt giảm như thành phần lao động ở
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nông thôn. Đó cũng là lý do vì sao các hộ gia đình đều tăng tiết kiệm phòng ngừa để đối
phó với bất an xã hội ngày càng cao.
2.
Từ đó, thị trường lao động mà TQ xây dựng mang tính chất chia cắt, phân biệt
đối xử người lao động tùy theo họ ở thành thị hay nông thôn, và thuộc khu vực chính
quy hay phi chính quy.
Giữa nông thôn - là 70 % dân số ở tuổi lao động - và thành thị (30 % còn lại), hố sâu
mỗi ngày một lớn. Biểu đồ 15 (Thu nhập theo đầu người ở nông thôn và thành thị 19942008) cho thấy, từ năm 1994 đến năm 2008, khoảng cách thu nhập tăng từ gấp đôi lên
gấp ba lần. Nếu kể cả những quyền an sinh xã hội mà người thành thị có hộ khẩu được
hưởng thì khoảng cách được ước tính là gấp 6 lần.
Ở thành thị, sức lao động bị chia cắt theo hai khu vực: chính quy (40 % tức 100 triệu
người lao động) và phi chính quy (60 % tức150 triệu người lao động). Khu vực phi
chính quy chỉ thành phần không có hợp đồng lao động, không những lãnh lương thấp
mà không được bảo hộ xã hội. Trong khu vực chính quy, thành phần có hợp đồng lao
động nhưng dưới một năm cũng không được bảo hộ xã hội. Cho nên, trên tổng số lao
động thành thị, chỉ 34 %, tức khoảng 80 triệu người lao động, là có lưới an sinh xã hội.
Theo Biểu đồ 16 (Việc làm thành thị 1985-2003), sau mười năm 1992-2003 cơ cấu lại
các doanh nghiệp nhà nước, số việc làm trong khu vực chính quy vẫn ở mức 150 triệu
việc làm, chỉ có khu vực phi chính quy tăng từ 25 triệu lên 100 triệu việc làm. Nói cách
khác, cơ cấu việc làm TQ chuyển biến theo hướng các việc làm bấp bênh, lương thấp và
không có bảo hộ xã hội không ngừng tăng.
Bấp bênh nhất, lương thấp nhất và không hề có lưới an sinh xã hội là thành phần gọi là
“dân công” (mingong), tức nông dân-công nhân, là những người làm việc ở thành thị mà
hộ khẩu ở nông thôn. Dân công “không phải là người vừa là nông dân, vừa là công
nhân. Họ không là cụ thể gì cả. Họ không phải là nông dân mà cũng không phải công
nhân. Họ làm công nhật, không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm xã hội, hôm
trước làm hôm sau có thể bị đuổi mà không kêu ca được với ai. Họ bị cấm không được
phép làm một số nghề. Một ngày lao động của họ có thể là 10, 12 tiếng, có khi là 15
tiếng. Họ không có quyền hưởng luật lao động. Một dân công muốn có được chỗ làm
phải mua các giấy tờ, thủ tục với giá tương đương với hai tháng lương. Muốn cho con đi
học, họ phải trả học phí tương đương với nữa tháng lương cho mỗi học kỳ (Cohen và
Richard 2008).
Hiện nay, họ là 150 triệu người. Dự kiến trong 20-30 năm tới, một dòng dân công 150
triệu người nữa sẽ từ nông thôn tiếp tục lên thành phố (Fan Gang, sept. 2009). Hiện họ
đã chiếm 40 % tổng số việc làm thành thị, 68 % việc làm trong công nghiệp chế tạo và
80 % việc làm trong ngành xây dựng, Có đến 80 % dân công bị trả lương dưới mức tối
thiểu (Cieniewski và tác giả khác, BEC tháng 6 2010). Trong khi lương tối thiểu tăng
theo nhịp độ 10-13 % / năm (2003-2008), thù lao của dân công chỉ tăng 4-6 % / năm
(2000-2007 - BEC tháng 6 2010). Tất nhiên, họ rời nông thôn lên thành thị vì thù lao ở
thành thị gấp đôi ở nông thôn. Nhưng đồng thời, nguồn di dân này có hiệu ứng hạ thù
lao của việc làm ở thành thị. Có thể nói rằng dân công giữ vai trò đạo quân dự bị công
nghiệp. Chế độ hộ khẩu tồn tại đến bây giờ không nhằm ngăn chận di dân mà là để kiềm
chế lương công nghiệp ở mức thấp. Theo nghĩa đó, thành phần dân công là bộ phận
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trung tâm trong phương tăng trưởng hướng ngoại của TQ.
3. Thị trường lao động TQ, chính thức, được xây trên mối tương quan bình đẳng giữa
chủ nhân và người làm công. Trong thực chất, nó xác lập tương quan lực lượng xã hội
trong đó chủ tư bản có thể đơn phương áp đặt mức thù lao và chế độ lao động. Bởi đặc
điểm của quan hệ lao động thuê TQ là không cho phép người lao động tự tổ chức và tự
bảo vệ một cách tập thể:
- Hiến pháp năm 1982 xóa bỏ quyền đình công của người lao động với lý do là chủ
nghĩa xã hội TQ “đã thủ tiêu các vấn đề giữa giai cấp vô sản và chủ doanh nghiệp” .
- Khi ký kết năm 2001 Hiệp định của Liên hiệp quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn
hóa, TQ đã loại trừ điều khoản về quyền tự do thành lập và gia nhập nghiệp đoàn, với lý
lẽ là luật pháp chỉ công nhận có một tổ chức nghiệp đoàn là Tổng công đoàn TQ.
- Bộ luật lao động 1995 thiết lập hợp đồng lao động, nhưng phải đợi đến Luật hợp đồng
lao động mới năm 2008, nó mới trở thành điều bắt buộc trong quan hệ lao động làm
thuê. Măc dù vậy, chỉ có các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư qui mô lớn
áp dụng nó. Còn trong các doanh nghiếp tư vừa và nhỏ thì, theo một điều tra ở tỉnh
Thẩm Quyến, chi có phân nửa ký hợp đồng với nhân viên. Riêng đối với dân công, một
điều tra khác ở 15 tỉnh, cho biết chỉ 28 % có hợp đồng lao động, tức gần 3 / 4 dân công
vẫn không có quyền hưởng luật lao động (Mongrué và tác giả khác, BEC tháng 4 2010).
- Bộ luật lao động chủ trương quan hệ lao động không mang tính đối kháng, và luật về
hợp đồng lao động mới nhắm “xây dựng và phát triển những quan hệ lao động hài hòa
và ổn định”. Cơ chế quản lý quan hệ lao động gồm ba bên - đại diện chủ nhân, đại diện
công đoàn, đại diện chính quyền địa phương -, song cả ba bên không hề độc lập với
nhau. Đại diện công đoàn không được người lao động bầu ra, và nhiệm vụ của nó, trước
hết, không phải là bênh vực quyền của người lao động, mà là bảo vệ đường lối tăng
trưởng kinh tế của Đảng cộng sản Trung Quôc (ĐCSTQ), và quan tâm đúng mức đến lợi
ích của doanh nghiệp, của các chủ tư bản mà đảng - từ Đại hội 16 (2002) - cũng là người
đại diện. Với quan điểm đó, công đoàn có vai trò gìn giữ ổn định trong xã hội và duy trì
độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản.
Các công đoàn không có truyền thống và kinh nghiệm bênh vực lợi ích của người làm
công. Dưới con mắt của người lao động, nó không hề là một lực lượng đối trọng với chủ
doanh nghiệp. Hành xử theo chỉ thị của chính quyền địa phương và lãnh lương của chủ
doanh nghiệp - mà lợi ích của lãnh đạo chính quyền và của giới chủ lại gắn kết với nhau
-, các đại diện công đoàn, trong thực tế, hỗ trở ban giám đốc doanh nghiệp áp đặt chế độ
lao động và lương cũng như các quyết định sa thải nhân công. Điều này giải thích vì sao
các tranh chấp lao động đều xảy ra ngoài khuôn khổ mà luật pháp qui định, và người lao
động thường phải đương đầu với cả bộ ba chủ nhân - công đoàn - chính quyền. Bị đặt
vào thế phi tổ chức - bởi chính đảng “của mình”-, người lao động TQ ở thế yếu, hoàn
toàn phi đối xứng với giới chủ được chính quyền khuyến khích những tổ chức (phòng
thương mại, hiệp hội ngành nghề…)

III. Quá trình chuyển hóa mô hình tế Trung Quốc :
những ẩn số chính trị
Chí ít từ năm 2007, thủ tướng Ôn Gia Bảo công nhận rằng “vấn đề lớn nhất của kinh tế
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TQ là tăng trưởng bất ổn định, mất cân bằng, thiếu điều phối và không vững bền”. TQ
không thể duy trì mô hình kinh tế đã làm nên thành tích tăng trưởng của hai mươi năm
qua :
- không chỉ vì bất bình đẳng và bất công xã hội đang làm cho xã hội TQ mất ổn định;
- không chỉ vì cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đang làm giảm cầu nước ngoài,
khiến tương quan giữa đầu tư và tiêu dùng nội địa ngày càng mất cân đối;
- không chỉ vì những chính sách về lao động và tiền lương, về tiền tệ và hối đoái
không còn đủ sức điều phối một nền kinh tế đang dư thừa công suất sản xuất;
- cũng không chỉ vì nguồn nước và các tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá độ,
khiến phương thức tăng trưởng không thể bền vững.
Còn có một ràng buộc về dân số : theo dự phóng của Liên hiệp quốc, dân số trong độ
tuổi lao động của TQ sẽ ngừng tăng vào năm 2015 rồi sẽ giảm dần, từ đó, xã hội TQ sẽ
lão hóa [15]. Hệ số phụ thuộc - tức tỷ lệ giữa người ngoài độ tuổi lao động (trước 15
tuổi và sau 65 tuổi) và người trong độ tuổi lao động (15-65 tuổi) - sẽ tăng dần: năm
2015, 2,5 người lao động nuôi một người không lao động, nhưng đến năm 2050, 1,6
người lao động sẽ phải nuôi một người không lao động. Điều này có nghĩa là TQ sẽ
không thể giữ, trong trung hạn, lợi thế hiện nay về lao động dồi dào và rẻ; hơn nữa, nó
sẽ phải đối mặt vớí những chí phí bảo hộ xã hội về y tế và tiền hưu ngày càng cao.
Muốn cho nền kinh tế giữ đà tăng trưởng - nhất là sau khi cuộc khủng hoảng tài chính
thế giới bủng nổ -, TQ nhất thiết phải thay đổi phương thức tăng trưởng. Quá trình
chuyển đổi mô hình kinh tế sẽ được xem xét :
- từ kế hoạch 5 năm lần thứ 11 sang kế hoạch lần thứ 12;
- và qua góc độ của tương quan lực lượng và những lực cản trong xã hội.
1. Kỳ họp quốc hội TQ tháng 3 2011 đã thông qua kế hoạch 5 năm thứ 12 mà, theo lời
tán tụng của Stephen Roach [2011a], sẽ đi vào lịch sử như là “sáng kiến chiến lược táo
bạo nhất” của TQ. Với kế hoạch 2011-2015 này, TQ sẽ chuyển hóa toàn bộ mô hình
kinh tế, từ phương thức tăng trưởng phụ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu sang phương
thức tăng trưởng mới mà động lực chính là người tiêu dùng TQ: kế hoạch 12 sẽ châm
ngòi cho “câu chuyện tiêu dùng lớn nhất trong lịch sử hiện đại”, tác động không chỉ
trên nền kinh tế TQ mà trên cả thế giới còn lại và có hậu quả trước hết đối với nền kinh
tế Mỹ.
Để tăng tỷ trọng của tiêu dùng cá nhân trong GDP (từ 35 % lên 45 %), ĐCSTQ chủ
trương tăng phần của tiền lương trong giá trị gia tăng bằng biện pháp nâng mức lương
tối thiểu cho các đối tượng lao động có thu nhập thấp (70 % tổng số lao động) là lao
động nông thôn và lao động nông thôn di dân đến thành thị (dân công). Đồng thời là cải
thiện an sinh xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và nhà ở, trợ cấp thất nghiệp và tiền
hưu.
Mặt khác, ĐCSTQ chủ trương chuyển dịch cơ cấu sản xuất, từ những ngành công
nghiệp thâm dụng tư bản và không tận dụng lao động dư thừa, sang những ngành công
nghiệp gắn với sự phát triển dịch vụ và sử dụng lao động nhiều hơn – mục tiêu là tăng
việc làm với một tỷ suất tăng trưởng GDP chậm hơn, bình quân 7 % / năm. Đồng thời
là nâng hạng chất lượng sản phẩm của TQ từ hạng dưới lên trung và cao. Sau cùng là
cải thiện môi trường sinh thái, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất, hướng
đến mô hình tăng trưởng xanh và sạch hơn.
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S. Roach [2011b] đánh cuộc rằng TQ sẽ thành công quá trình chuyển đổi với lý do là
chính quyền của nó có đủ quyết tâm và phương tiện để thực hiện “bước ngoặc chiến
lược” này. Điều mà ông không nói là chiến lược đó do kế hoạch 5 năm thứ 11 vạch ra.
Giưong cao khẩu hiệu “xã hội hài hòa”, kế hoạch 2006-2010 đã khẳng định TQ từ bỏ
tăng trưởng tối đa bằng mọi giá, và chủ trương giới hạn tỷ suất tăng trưởng GDP ở mức
7,5 % / năm, nhằm chiếu cố chất lượng tăng trưởng, kiểm soát sự ô nhiểm của môi
trường và ngân chận bất bình đẳng gia tăng trong xã hội.
Trong khuôn khổ của kế hoạch 11, ĐCSTQ cam kết tăng phần tiền lương trong GDP và
thúc đẩy tiêu dùng của các hộ gia đình. Hàng loạt chính sách được đưa ra:
- Đối với đối tượng lao động thu nhập thấp, đó là những biện pháp như bãi bỏ thuế
nông nghiệp, nâng mức lương tối thiểu trong công nghiệp, áp dụng luật hợp đồng
lao động mới, xây dựng hệ thống bảo hộ xã hội mới có tính phổ quát với tài trợ của
ngân sách nhà nước hay như chương trình xây cất nhà ở xã hội.
- Đối với các doanh nghiệp thì là có biện pháp như xét chọn chặt chẽ hơn các dự án
đầu tư của chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước, tăng mức đóng góp
thuế của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu, định giá đồng
NDT ở mức cao hơn hay như là tăng cường các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
Song, các chính sách điều chỉnh trên đây đã không đạt kết quả mong muốn, và kế
họach 11 đă không đảo ngược được các xu hướng tồn tại từ đầu thập niên 90:
- tỷ trọng của tiền lương trong GDP vẫn giảm, trong khi tỷ trọng của lợi nhuận tiếp
tục tăng;
- thu nhập khả dụng và tỷ lệ tiêu dùng của các hộ gia đình vẫn giảm, trong khi thu
nhập khả dụng và tỷ lệ tiết kiệm của các doanh nghiệp và của nhà nước tiếp tục
tăng.
Nói chung, kế hoạch 11 đã không khởi động được quá trình chuyển hóa phương thức
tăng trưởng theo lời hứa của ĐCSTQ, và các chương trình xã hội đề ra không tạo nên
hiệu ứng kinh tế vĩ mô đáng kể [Mongrué và tác giả khác, BEC tháng 4 2010].
Phải nói rằng, năm 2008, để đối phó với khủng hoảng tài chính thế giới, chính phủ TQ
đưa ra gói kích cầu khổng lồ 4000 tỷ NDT (tương đương với 442 tỷ USD và 13 % GDP
năm 2008) đã có hiệu ứng ngược đối với những mục tiêu của kế hoạch 11: nó đẩy tỷ
suất tăng GDP lên mức 10 % bằng cách đầu tư ồ ạt - đặc biệt là những dự án công và
dự án gắn với đầu cơ bất động sản - và khuyến khích thêm xuất khẩu, cho nên tiêu
dùng của các hộ gia đình càng bị kiềm hãm.
2. Như vậy, bước ngoặc chiến lược của ĐCSTQ, chí ít về mặt tư duy, là từ kế hoạch 11,
và kế hoạch 12 chỉ nối tiếp sự đổi mới tư duy đó. Nhưng, sau thất bại của kế hoạch 11,
ĐCSTQ đã thay áo khoác, đổi khẩu hiệu “xã hội hài hòa”, đã mất tác dụng, thành “ xã
hội hạnh phúc”. Song điều vẫn không rõ là độ quyết tâm và các phương tiện mà
ĐCSTQ sẽ huy động để thực hiện các mục tiêu của kế họach 12 này.
Mô hình tăng trưởng hiện nay dựa vào một phép phân chia giá trị gia tăng ngày càng
thiệt thòi cho lao động làm thuê, đăc biệt là đối tượng người lao động thu nhập thấp, là
những người chiếm 70 % tổng số lao động nhưng không có ảnh hưởng chính trị mang
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tính thể chế. Chuyển hóa mô hình tăng trưởng là thay đổi phép phân chia gia trị gia
tăng một cách bất lợi cho doanh nghiệp và cho nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp
nhà nước, doanh nghiệp xuất khẩu và các chính quyền địa phương, là những tác nhân
có thế lực quan trọng trong hệ thống chính trị. Chính lực lượng này, vào năm 2008, đã
ra mặt chống lại các chính sách điều chỉnh vĩ mô, công khai phê bình thủ tướng, buộc
chính phủ quay trở lại với chủ trương định giá thấp đồng NDT và cấp phát tín dụng một
cách dễ dãi. Họ còn gây sức ép để chính phủ đình chỉ những luật cải cách chế độ lao
động và bảo hộ xã hội, thúc nó đề ra chương trình kích cầu từ tháng 8 2008 - tức trước
khi Lehman Brothers phá sản và khủng hoảng tài chính thế giới bủng ra [Mongrué,
BEC tháng 10 2010].
Những điều này cho thấy rằng không thể chuyển hóa phương thức tăng trưởng kinh tế
nếu không có thay đổi tương quan lực lượng trong xã hội, thể hiện thành những thay
đổi trong hệ thống chính trị; và kế hoạch 12 sẽ không có khả năng đạt mục tiêu của nó
nếu đại đa số người lao động - những người lãnh lương thấp - không có tiếng nói được
thể chế hóa. Hay nói cách khac: không thể phân phối lại giá trị gia tăng trong xã hội
nếu quyền lực chính trị không được ít nhiều phân phối lại.
Mặc dù còn khá chung chung, một số phát biểu gần đây của Ôn Gia Bảo đặt vấn đề
theo đó TQ “cần tiến hành cải cách chính trị và mở rộng dân chủ để duy trì phát triển
hiện nay [16]: “ nếu không có cải cách chính trị thì không thể thực hiện được cải cách
kinh tế” [17]; “mong muốn và sự cần thiết dân chủ và tự do không thể cưỡng lại được”
[18]; “không nên chỉ cho phép mọi người tự do ngôn luận, mà cần tạo điều kiện để họ
chỉ trích công việc của chính phủ” [19]. Song, ngay lập tức, hội nghị Trung ương đảng
tháng 10 2010 lên tiếng phê phán quan điểm đó là không phân biệt dân chủ “xã hội chủ
nghĩa” với dân chủ “tư sản” cho nên mới “tung ra những khẩu hiệu vô nghĩa” [20]. Ở
Đại hội đảng thứ 18, cuối năm 2012 sắp tới, Ôn Gia Bảo cũng như Hồ Cẩm Đào sẽ
nhường chỗ cho một thế hệ lãnh đạo mới. Trong thời kỳ tiền đại hội hiện nay, phái ủng
hộ cải cách hệ thống chính trị dường như chọn sách lược thận trọng, không công khai
đối đầu với những lực cản. Có thể dự đoán rằng cuộc tranh luận trong đảng sẽ không
ngã ngũ tại đại hội mà tiếp tục là ẩn số chính trị của kế hoạch 12.
Tuy nhiên, trong xã hội, điều mà người ta đã có thể nhận xét là sự xuất hiện của một
thế hệ công nhân mới - thường được gọi là “thế hệ hậu 80” là những người lao động
hiện ở độ tuổi giữa 16 và 30 - không còn dễ bảo như các thế hệ dân công đàn anh
[Cieniewski và tác giả khác, BEC tháng 10 2010] : từ bỏ khả năng quay lại nông thôn,
họ có tham vọng lập nghiệp ở thành thị (cho dù không có hộ khẩu); không chịu được
chế độ lao động của các công xưởng, họ chuộng việc làm trong khu vực dịch vụ (mặc
dù thù lao có thấp hơn); hiểu luật và biết bảo về quyền của mình, họ dùng các công
nghệ mới để thông tin và huy động nhau (ở ngoài khuôn khổ công đoàn). Khi nhận tăng
mức lương và phúc lợi xã hội cho họ, giới chủ nhân ghi nhận tương quan lực lượng có
phần thay đổi, và người lao động đã tăng cường lực và thế thương lượng trên thị trường
lao động.
Đồng thời, người ta cũng nhận xét các doanh nghiệp và chính quyền địa phương kháng
cự lại xu hướng tiền lương và phúc lợi xã hội tăng dần bằng cách đẩy giá cả của hàng
hóa lên. Lạm phát tăng cao hiện nay - ước tính là gần 10 % / năm hơn là mức 5 % do
nhà nước công bố - biểu hiện cuộc giằng co giữa lợi nhuận và tiền lương trong sự phân
chia giá trị gia tăng. Cho nên, mặc dù thù lao có tăng 10-15 % / năm, sức mua của
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người làm công không có cải thiện hơn những năm trước đây được bao nhiêu.
Chính sức kháng cự này khiến cho một số nhà kinh tế, như Nouriel Roubini [2011], dự
đoán rằng TQ khó lòng chuyển hóa mô hình kinh tế và sẽ tăng trưởng tiếp tục theo
phương thức gia tăng đầu tư ngày càng nhiều hơn, tạo nên tình trạng lạm phát những
chỉ trong ngắn hạn; bởi, trong trung hạn, công suất sản xuất ngày càng dư thừa sẽ dẫn
đến giảm phát và, do thiếu hụt đầu ra, sản xuất và đầu tư ắt sẽ khựng lại. Nhà phân tích
Mỹ còn đánh cuộc rằng khủng hoảng của nền kinh tế TQ sẽ xảy ra vào nửa phần sau
của kế hoạch 12 (từ năm 2013 trở đi).
Với một phân tích khác, viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế Trung Quốc Fan Gang
cũng tỏ ra hoài nghi kế hoạch 12 có thể đạt những mục tiêu của nó và không tin rằng nó
có thể đảo ngược xu hướng tiền lương giảm dần trong giá tri gia tăng. Căn cứ vào dự
trữ nhân công dư thừa trong nông thôn TQ, tác giả lập luận rằng mức lương của lao
động nông thôn và của dân công không thể nào theo nhịp độ tăng nâng suất của lao
động, và thu nhập bình quân của các hộ gia đình, do đó, không thể nào tăng nhanh như
mức GDP. Hơn nữa, vị trí tương đối của người lao động thu nhập thấp nói riêng và của
các hộ gia đình nói chung sẽ xấu đi thêm trong một hay hai thập niên nữa, trước khi
được cải thiện. Ông cho răng, trong một nước mà 70 % người dân lãnh thu lao thấp,
như TQ hiện nay, các chính sách xã hội chỉ có hiệu ứng ngoài rìa, và chương trình bảo
hộ xã hội tốt nhất là tăng trưởng GDP nhanh nhất [Fan Gang 2010d]. Vấn đề bất bình
đẳng xã hội sẽ tự nó giải quyết với việc di dân từ nông thôn đến thành thị; và cho đến
khi nào TQ chưa đủ phương tiện xây dựng hệ thống bảo hộ xã hội mang tính phổ quát,
nó sẽ phải duy trì chế độ hộ khẩu, bởi đó là lưới an sinh cho dân công bị mất việc làm ở
thành thị [Fan Gang 2010d và e]. Nói cách khác, mô hình kinh tế hiện tại có khả năng
vận hành 10, 20 hay 30 năm nữa - miễn là các nhà quan lý kinh tế vĩ mô của TQ áp
dụng chính sách phản chu kỳ và cảnh giác với những bong bóng bất động sản, là hai
điều, theo Fan Gang [2010a và b], hoàn toàn khả thi.
Tính duy kinh tế, máy móc của phân tích trên đây có một giải thích: tác giả của nó, vô
hình trung, chấp nhận rằng hoặc giả thiết rằng tương quan lực lương xã hội hiện nay sẽ
giữ nguyên trong tương lai. Với giả định này, không những không cần có cải cách hệ
thống chính trị mà vấn đề cải cách mô hình tăng trưởng kinh tế cũng không đặt ra.
Những nhóm lợi ích đang nắm ĐCSTQ có thể yên tâm, chí ít, là hai thập niên nữa.

Thay lời kết luận
Từ sau Thiên An Môn 1989 và sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, các ban lãnh đạo
ĐCSTQ đã ràng buộc nhau bằng “đồng thuận Đặng Tiểu Bình” tức: cải cách kinh tế
chứ không cải cách chính trị. Hay đúng hơn: cải cách kinh để không phải cải cách
chính trị. Từ đó mà “ổn định xã hội” trở thành ám ảnh của chính quyền, mục tiêu ưu
tiên đối với đảng. Và nó nói lên một điều là: các mô hình kinh tế và chính trị mà TQ
xây dựng hơn ba mươi năm nay không có thuộc tính ổn định, theo nghĩa tính ổn định
của nó mong manh, bấp bênh.
Điều này biểu hiện trong tinh chất của quan hệ xã hội TQ hiện nay là những quan hệ
hầu như đơn thuần sức mạnh - thậm chí sức mạnh hung bạo -, là những tương quan bất
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tín - và đầy bất trắc - giữa người với người. TQ đã gặt hái nhiều thành tích về kinh tế,
nhưng điều mà nó không làm được, sau bao nhiêu thập niên tăng trưởng, là định chế
hóa những tranh chấp và thỏa hiệp xã hội. là xác lập những luật chơi khả dĩ tạo nên tín
nhiệm và giảm bất trắc trong quan hệ giữa người với nhau. Đó là cơ sở của tính ổn định
xã hội mà không một chính quyền nào có thể xây dựng một mình - cho dù nó có tập
trung mọi quyền lực trong xã hội đi nữa. Bởi điều kiện tiên quyết cho một xã hội ổn
định là chính quyền công nhận và thể chế hóa sự tồn tại của những quyền lực đối trọng
trong xã hội.
Bàn về sự chuyển hóa mô hình tăng trưởng kinh tế của TQ, xét cho cùng, là bàn đến
vấn đề đó.
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Sảnphẩm
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chất lượng hạng trên
chất lương hạng giữa
chất lượnh hạng dưới

4
4
27
30
69
66
100%
100%
Nguồn : Gaulier và các tác giả khác (2010)

Bảng 2 phân biệt hạng chất lượng trên (top range), trung (medium range) và dưới (low range) với cấp
công nghệ cao (high-tech), trung (medium technology), thấp (low technology).
Bảng 2 :
Cơ cấu xuất khẩu của TQ sang Mỹ theo cấp công nghệ và hạng chất lượng, 2004
Sản phẩm
Ngành công nghệ
cấp cao
cấp trung
cấp thấp
chất lượng hạng trên
1
4
10
chất lượng hạng trung
12
18
37
chất lượng hạng dưới
88
78
53
100 %
100 %
100 %
Nguồn : Fontagné và Paillacar (2007)
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