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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang tác động rất lớn đến quá 

trình cải cách mở cửa kinh tế của Trung Quốc, đƣa quốc gia này ngày càng hội nhập 

sâu hơn với phần còn lại của kinh tế thế giới. Về mặt lý thuyết, trong tiến trình toàn 

cầu hóa, lợi ích của các quốc gia đang phát triển thu đƣợc thƣờng ít hơn so với các 

nƣớc phát triển. Tuy nhiên, Trung Quốc lại là một trong số ít trƣờng hợp quốc gia 

đang phát triển đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất. Sau gần 15 n m kể từ khi gia nhập Tổ 

chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) n m 2001, GDP của Trung Quốc đã lần lƣợt 

vƣợt Anh, Pháp, Đức và chính thức vƣợt qua Nhật Bản n m 2010 để trở thành nền 

kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Trong lĩnh vực ngoại thƣơng, n m 2014 tổng 

kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đứng đầu thế giới và là nƣớc nhập khẩu lớn 

thứ hai thế giới; thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài nhiều n m liền đứng thứ hai sau 

Mỹ và đứng đầu các nƣớc đang phát triển; vƣợt qua Nhật Bản và hiện trở thành quốc 

gia có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới [154], [162]. Cùng với các chiến lƣợc kinh tế 

bên trong thì chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với các nƣớc, đặc biệt là chiến 

lƣợc kinh tế đối với khu vực Đông Á là nhân tố góp phần rất quan trọng vào thành 

tựu phát triển kinh tế xã hội ngoạn mục tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.  

Trung Quốc đã tận dụng triệt để tƣ cách thành viên của WTO để nhanh chóng hội 

nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Chỉ trong thời gian ngắn, nền kinh tế Trung Quốc 

phát triển bùng nổ, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với kinh tế toàn cầu cũng nhƣ 

đang làm thay đổi đáng kể cục diện kinh tế khu vực châu Á -Thái Bình Dƣơng. Họ 

thực thi chiến lƣợc kinh tế “Go out” (đi ra thế giới), mà khu vực Đông Á là một trong 

những điểm đến quan trọng nhất. Chiến lƣợc kinh tế đối với các nƣớc trên thế giới đi 

cùng với chính sách đối ngoại dựa trên chủ nghĩa hiện thực tấn công, sự hiện diện của 

Trung Quốc ở khắp nơi đã mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt, đồng thời ảnh hƣởng rất nhiều 

tới sự phát triển kinh tế - xã hội của các nƣớc trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Á.  

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề và trải qua quá trình khảo sát 

nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã lựa chọn: ”Chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối 

với khu vực Đông Á ba thập niên đầu thế kỷ XXI” làm đề tài luận án tiến sĩ bởi 

các lý do xuất phát từ lý luận và thực tiễn sau: 
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Thứ nhất, ở khu vực Đông Á, Trung Quốc n m cạnh các nƣớc có nền kinh tế 

công nghiệp phát triển là Nhật Bản, Hàn Quốc; họ cũng là láng giềng kề cận với thị 

trƣờng ASEAN đang nổi, rộng lớn và giàu tài nguyên; đồng thời tiếp giáp với Nga 

và Ấn Độ - những con hổ kinh tế mới của thế giới. Do đó, chiến lƣợc kinh tế đối với 

các nƣớc lân cận trong quá trình phát triển đóng vai trò quan trọng trong chiến lƣợc 

phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức đƣợc vấn đề này, Bắc Kinh đã thay đổi chiến 

lƣợc kinh tế của mình qua từng giai đoạn cho phù hợp với tiến trình phát triển kinh 

tế của khu vực và thế giới, đặc biệt sau khi nƣớc này gia nhập WTO. 

Thứ hai, Đông Á là khu vực láng giềng không chỉ có vai trò rất quan trọng về 

địa chính trị mà còn có ý nghĩa quan trọng không k m về địa kinh tế; ngoài ra, 

Đông Á còn có quan hệ ngoại giao phức hợp, và nhiều điểm tƣơng đồng về v n hóa 

đối với Trung Quốc. Vì vậy, chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực này 

nhắm đến Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN - những chủ thể quan trọng trong cuộc 

chơi mà Trung Quốc k  vọng kiếm lợi về công nghệ, tài nguyên thiên nhiên và cả sức 

mua của thị trƣờng tiêu dùng với gần 800 triệu dân. Trên thực tế, Trung Quốc luôn 

xem Đông Á là “không gian sinh tồn” của mình. Vì vậy, Đông Á không chỉ là một 

trong những địa bàn chiếm vị trí cao nhất trong chiến lƣợc đối ngoại nói chung mà 

còn trong chiến lƣợc kinh tế của Bắc Kinh ra bên ngoài nói riêng.   

Thứ ba, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng liền kề có lịch sử 

quan hệ song phƣơng lâu dài và đã trải qua nhiều th ng trầm, phức tạp. Trong điều 

kiện là một trong 4 thành viên ASEAN k m phát triển hơn
1
 6 thành viên còn lại

2
, 

Việt Nam đã và đang chịu tác động bởi chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc trên 

nhiều phƣơng diện khác nhau. Theo đó, việc thay đổi chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đối với khu vực Đông Á ít nhiều tác động đến nền kinh tế các nƣớc trong khu 

vực trong đó có Việt Nam trên cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Vì lẽ đó, Việt 

Nam cần phải đƣa ra các biện pháp, chính sách để ứng phó với tác động của chiến 

lƣợc này trên cơ sở các chính sách có sự liên kết, phối hợp với các quốc gia trong 

khu vực để đảm bảo lợi ích chung. 

  

                                                 
1
 Bao gồm: Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam (ASEAN 4) 

2
Bao gồm: Bruney, Indonesia, Malaysia, Philipines,Singapore, Thailand (ASEAN 6) 
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Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc 

đối với khu vực Đông Á là nhu cầu cấp thiết nh m nhận diện rõ thách thức trong 

quan hệ kinh tế với Trung Quốc và dự báo những khó kh n nảy sinh ảnh hƣởng đến 

tiến trình phát triển kinh tế của khu vực và Việt Nam trong tầm trung hạn. Trên cơ sở 

đó, luận án đề xuất bƣớc đầu các gợi ý chính sách nh m tìm kiếm cơ hội liên kết, hợp 

tác hiệu quả với Trung Quốc cũng nhƣ các quốc gia Đông Á khác trong hội nhập kinh 

tế quốc tế. Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài này làm đề tài cho luận 

án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế quốc tế.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Phân tích tác động và phản ứng chính sách của một số quốc gia Đông Á trƣớc 

chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc, thông qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đƣa 

ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam trong việc ứng phó với chiến lƣợc kinh tế 

của Trung Quốc.   

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu nhƣ trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

bao gồm: 

(1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về chiến lƣợc kinh tế của 

Trung Quốc với các nƣớc trên thế giới. 

(2) Phân tích nội dung chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực 

Đông Á; làm rõ mục tiêu, công cụ, biện pháp để thực hiện chiến lƣợc cũng nhƣ 

đánh giá kết quả của nó và dự báo xu hƣớng của chiến lƣợc tầm trung hạn. 

(3) Phân tích tác động và phản ứng chính sách của một số nƣớc Đông Á, thông 

qua đó nh m rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

(4) Làm rõ chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam và tác động 

của chiến lƣợc đến nền kinh tế nƣớc ta. 

(5) Đề xuất các gợi ý chính sách cho Việt Nam trong quan hệ kinh tế với 

Trung Quốc. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông 

Á ba thập niên đầu thế kỷ XXI, trong đó bao gồm chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đối với Việt Nam. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

4.2.1. Phạm vi nội dung 

Phạm vi nghiên cứu về nội dung của luận án là chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đối với khu vực Đông Á. Trong luận án, phạm vi nội dung đƣợc giới hạn 

trong chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc hƣớng ra bên ngoài với 3 lĩnh vực chủ 

chốt là thƣơng mại, đầu tƣ và viện trợ phát triển (tài chính tiền tệ, sở hữu trí tuệ, 

cũng nhƣ các lĩnh vực khác trong nội hàm Hiệp định Thƣơng mại tự do (FTA) thế 

hệ mới không thuộc phạm vi nội dung của luận án).  

Luận án nghiên cứu về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông 

Á trên ba lĩnh vực cơ bản của kinh tế đối ngoại. Vì vậy, nội dung của chiến lƣợc kinh tế 

trong nghiên cứu này chính là chiến lƣợc kinh tế đối ngoại của Trung Quốc đối với khu 

vực Đông Á. Tuy nhiên, để thống nhất với tên của đề tài luận án, tác giả nhất quán gọi 

chung là “chiến lƣợc kinh tế”. Ở đây, việc nghiên cứu không nh m vào thuật ngữ hay 

cách dùng từ mà là nghiên cứu bản chất của chiến lƣợc nh m rút ra các gợi ý chính 

sách cho Việt Nam trong quan hệ kinh tế quốc tế với Trung Quốc. 

4.2.2. Phạm vi không gian 

Luận án nghiên cứu chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc trong phạm vi không 

gian khu vực Đông Á. Khu vực Đông Á bao gồm hai tiểu khu vực Đông Bắc Á và 

Đông Nam Á.  

+ Khu vực Đông Nam Á gồm có 10 quốc gia sau: Brunei, Campuchia, 

Inđonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Thái Lan, Philippines, Singarore và Việt Nam. 

+ Khu vực Đông Bắc Á bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều 

Tiên. Tuy nhiên, mức độ hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Triều Tiên rất hạn 

chế, cùng với quy mô kinh tế nhỏ, do đó mà chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc với 

quốc gia này không đƣợc thể hiện rõ ràng và mang sắc thái chính trị nhiều hơn. Vì 

vậy, đề cập đến khu vực Đông Bắc Á, luận án chỉ tập trung phân tích chiến lƣợc kinh 

tế của Trung Quốc đối với Nhật Bản và Hàn Quốc mà không bao gồm Triều Tiên. 

+ Trung Quốc bao gồm: Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kong và Mao 

Cao. Tuy nhiên, các khu vực lãnh thổ này là các chủ thể độc lập về kinh tế với 

Trung Quốc đại lục. Nhóm lãnh thổ này có chính sách kinh tế riêng với Đông Á nên 

luận án giới hạn khuôn khổ nghiên cứu tập trung phân tích nội dung chiến lƣợc kinh 

tế của Trung Quốc đại lục đối với Đông Á, tức là không bao gồm các vùng lãnh thổ 

Đài Loan, Hồng Kông và Macao. 
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Trên thực tế, một số tổ chức kinh tế và chính trị quốc tế khi đề cập đến Đông 

Bắc Á cũng xem Đài Loan nhƣ là một thực thể kinh tế, tuy nhiên Đài Loan là vùng 

lãnh thổ mà trên nguyên tắc vẫn thuộc chủ quyền của Trung Quốc
3
, do đó, tác giả 

cũng không phân tích chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đài Loan nh m 

tránh những tranh cãi và hiểu nhầm không cần thiết. 

Phạm vi nghiên cứu về không gian có thể đƣợc đề cập ngoài phạm vi khu vực 

Đông Á nhƣng đơn thuần chỉ là sự mở rộng phạm vi để làm rõ chiến lƣợc kinh tế 

của Trung Quốc đối với Đông Á.  

4.2.3. Phạm vi thời gian 

Luận án nghiên cứu chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông 

Á trong 15 n m qua, tức là từ n m 2001 - mốc thời gian quan trọng của Trung Quốc 

trong quá trình thay đổi chiến lƣợc kinh tế tiếp cận với bên ngoài - đến n m 2015, 

và tầm nhìn đến n m 2030. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận án mở rộng 

phạm vi thời gian đối với một số vấn đề kể từ n m 1978 (nhất là các vấn đề về lý 

luận) nhƣ nền tảng quan trọng cho các nội dung, đặc biệt là tính liên kết, kế thừa 

trong các chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc trƣớc đó.  

5. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận án 

Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát để thực hiện đề tài, tác giả luận án thấy 

r ng trên thực tế chiến lƣợc kinh tế này của Trung Quốc không đƣợc tuyên bố chính 

thức tại một Hội nghị hay một k  Đại hội Đảng toàn quốc nào mà thông qua tập hợp 

các tài liệu và quan sát hàng loạt các hành động thực tiễn của Trung Quốc trong thời 

gian qua, tác giả đã khái quát lại thành một chiến lƣợc có tên gọi và nội dung đƣợc 

nghiên cứu trong luận án này. 

Trên thực tế, mỗi quốc gia thƣờng có “chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội” 

và Trung Quốc không phải là một quốc gia ngoại lệ. Từ khi đất nƣớc này tiến hành 

“cải cách, mở cửa”, họ đã xây dựng cho mình một chiến lƣợc kinh tế tổng thể trong đó 

có phần “mở cửa, đối ngoại” và “Chiến lược kinh tế của Trung quốc đối với khu vực 

Đông Á ba thập niên đầu thế kỷ XXI” là một bộ phận của chiến lƣợc tổng thể nói trên. 

Luận án nghiên cứu chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông 

Á ba thập niên đầu thế kỷ XXI đƣợc tiếp cận dƣới góc độ kinh tế là chủ đạo, tuy 

                                                 
3
Liên hợp quốc xác định Đài Loan là một khu vực thuộc Trung Quốc mà không phải là một quốc gia độc lập. 
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nhiên nhiều khía cạnh chính trị, ngoại giao cũng sẽ đƣợc đề cập nh m lý giải hoặc 

bổ sung cho các vấn đề kinh tế.  

B ng cách tiếp cận định tính, chủ yếu thu thập thông tin thứ cấp tại chỗ, luận 

án “Chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á ba thập niên đầu 

thế kỷ XXI” sử dụng tài liệu đƣợc sƣu tầm gồm sách, tạp chí chuyên ngành, báo 

chuyên ngành, các công trình nghiên cứu nhƣ đề tài cấp nhà nƣớc, cấp bộ, luận án 

tiến sĩ, trong đó tập trung khai thác nguồn tài liệu chính thức từ Internet và các thƣ 

viện. Số liệu phục vụ trong nghiên cứu của đề tài đƣợc trích dẫn từ các nguồn tài 

liệu sƣu tập, bên cạnh đó, nguồn số liệu từ Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thƣơng 

mại thế giới, Tổng cục Thống kê Việt Nam, Tổng cục Thống kê Trung Quốc, Ngân 

hàng Trung ƣơng các quốc gia Đông Á cũng đƣợc sử dụng để phục vụ đề tài. Tất cả 

các dữ liệu và số liệu đƣợc sƣu tầm để phục vụ nghiên cứu của đề tài đều đƣợc xuất 

bản công khai từ các nguồn chính thức, đáng tin cậy. Một số nguồn tài liệu phải trả 

bản quyền đã đƣợc thanh toán đầy đủ đúng quy định, đảm bảo tính hợp quy bản 

quyền tác giả, bản quyền dữ liệu.  

Tác giả sử dụng cơ sở phƣơng pháp luận của quan hệ quốc tế và kinh tế học 

chính trị để tiếp cận và phân tích vấn đề. Các phƣơng pháp khoa học xã hội liên 

ngành khác cũng sẽ đƣợc sử dụng trong nghiên cứu nhƣ phƣơng pháp so sánh, 

phƣơng pháp lịch sử, phƣơng pháp địa kinh tế, địa chính trị... 

6. Những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Đóng góp về mặt lý luận 

- Thứ nhất, Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận rất “đặc thù” cũng nhƣ cơ sở 

thực tiễn của chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc nói chung và đối với khu vực 

Đông Á nói riêng, nhất là trong bối cảnh mới, khi mà hội nhập kinh tế quốc tế và 

toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng hơn.  

- Thứ hai, Luận án đánh giá, phân tích thực trạng chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đối với khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam trong khoảng thời gian ba thập 

niên đầu thế kỷ XXI. Luận án đƣa ra dự báo xu hƣớng chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đối với khu vực này trong thời gian tới.  

- Thứ ba, Luận án chỉ ra mục đích chiến lƣợc kinh tế, tổng kết bản chất, đặc 

điểm của chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á; làm rõ việc 

Bắc Kinh áp dụng nhiều biện pháp để hiện thực hóa mục tiêu chiến lƣợc kinh tế của 
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mình ở khu vực này. Trung Quốc tận dụng mọi cơ hội có thể để chiếm ƣu thế trƣớc 

các đối tác, bất kể đối tác đó là quốc gia đang phát triển hay quốc gia phát triển. 

6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

Bên cạnh những đóng góp về mặt lý luận đƣợc trình bày ở trên, luận án còn có 

một số các đóng góp về mặt thực tiễn, cụ thể: 

- Thứ nhất, từ thực tiễn chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Á, 

luận án đề cập đến thực tiễn chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam. 

Bức tranh chiến lƣợc kinh tế của Bắc Kinh đối với Việt Nam sẽ giúp chúng ta có cái 

nhìn toàn diện về các mƣu lƣợc, chiến lƣợc và ẩn ý đ ng sau các chính sách của 

Trung Quốc đối với Việt Nam. Từ đó giúp Việt Nam có các đối sách phù hợp trong 

quan hệ kinh tế với Trung Quốc. 

- Thứ hai, Luận án đƣa ra gợi ý chính sách của Việt Nam ứng phó lại với chiến 

lƣợc kinh tế của Trung Quốc. Từ việc nghiên cứu chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đối với khu vực Đông Á, luận án cũng ngụ ý, Việt Nam có thể tham khảo từ 

các bài học thực tế mà các quốc gia Đông Á khác đã thực thi để đối phó với chiến 

lƣợc kinh tế của Trung Quốc trong ba thập niên đầu thế kỷ XXI. Qua đó, luận án 

góp phần tạo nền tảng chính sách cho Việt Nam trong việc đối phó chủ động với 

chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc trong thời gian tới. 

Thứ ba, Luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nhà hoạch định 

chính sách, nhà kinh doanh và độc giả quan tâm đến chủ đề này. Đồng thời, là tài 

liệu có thể tham khảo trong quá trình giảng dạy, học tập ở các cơ sở đào tạo. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Luận án kết 

cấu gồm 4 chƣơng nhƣ sau: 

Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chƣơng 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc 

đối với các nƣớc trên thế giới 

Chƣơng 3. Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á  

Chƣơng 4. Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam và một số gợi 

ý chính sách. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Có thể khẳng định r ng, chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với các nƣớc 

trên thế giới nói chung trong đó có chiến lƣợc kinh tế đối với khu vực Đông Á là chủ 

đề nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm của các học giả trong và ngoài nƣớc. Các công 

trình đề cập đến các khía cạnh khác nhau về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối 

với khu vực Đông Á tập trung ở bốn xu hƣớng sau: 

- Thứ nhất, lý luận về quan hệ kinh tế đối ngoại của Trung Quốc 

- Thứ hai, chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á 

- Thứ ba, chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Nam Á 

- Thứ tư, chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam 

Khó có thể so sánh định lƣợng về số lƣợng các nghiên cứu trong nƣớc và nƣớc 

ngoài bên nào nhiều hơn hay ít hơn, bởi giới học giả trong và ngoài nƣớc đều dành 

sự quan tâm lớn cho chủ đề nghiên cứu về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối 

với khu vực Đông Á. Tuy nhiên, đi sâu từng hƣớng nghiên cứu cụ thể thì có sự khác 

biệt rõ rệt. Hƣớng nghiên cứu thứ nhất về lý luận quan hệ kinh tế đối ngoại của 

Trung Quốc có sự cân b ng về các tài liệu trong và ngoài nƣớc; nhƣng hƣớng 

nghiên cứu thứ hai về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á lại có 

sự khác biệt c n bản khi số lƣợng học giả nƣớc ngoài quan tâm lớn hơn hẳn các học 

giả trong nƣớc; trong khi đó, hƣớng nghiên cứu thứ ba về chiến lƣợc kinh tế của 

Trung Quốc đối với Đông Nam Á thì số lƣợng và sự bao quát về nội dung ở tài liệu 

của các học giả trong nƣớc có nhiều hơn so với các tài liệu nƣớc ngoài; tuy nhiên, 

hƣớng nghiên cứu thứ tƣ về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam 

lại chứng kiến sự vƣợt trội của các học giả trong nƣớc.  

Khác với nhiều chủ đề nghiên cứu, các tài liệu nghiên cứu thƣờng đƣợc phân 

biệt khá cụ thể và rành mạch giữa các tài liệu trong nƣớc và tài liệu nƣớc ngoài. 

Chủ đề “chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á ba thập niên 

đầu thế kỷ XXI” là sự đan xen lẫn nhau giữa các học giả trong nƣớc và nƣớc ngoài ở 

cùng một hƣớng nghiên cứu. Do đó, trong chƣơng này tác giả tổng quan tài liệu 

nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến luận án theo từng nội dung nghiên cứu, 

không tách ra riêng nhóm tài liệu nghiên cứu trong nƣớc, nhóm tài liệu nƣớc ngoài, 

với mục đích khẳng định các hƣớng nghiên cứu nhận đƣợc sự quan tâm của cả các 

học giả trong và ngoài nƣớc. 
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Có một hƣớng nghiên cứu khá phổ biến về chiến lƣợc của Trung Quốc với 

Đông Á là chiến lƣợc ngoại giao, chính trị ở cả hai khía cạnh chiến lƣợc ngoại giao 

của Trung Quốc đối với Đông Á và phản ứng chính sách của Đông Á đối với chiến 

lƣợc ngoại giao của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, 

tác giả chú trọng vào khía cạnh kinh tế đối ngoại của Trung Quốc, nếu đề cập đến 

khía cạnh ngoại giao và chính trị thì chỉ nh m làm nổi bật hơn quan hệ kinh tế 

Trung Quốc - Đông Á. 

1.1. Về lý luận quan hệ  kinh tế đối ngoại của Trung Quốc 

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là động lực, là yêu cầu tất yếu của 

kinh tế thế giới, nó đã định hình lại kinh tế và các mối quan hệ quốc tế đồng thời tạo 

ra cả cơ hội và thách thức. Tiến trình này dẫn tới sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh 

tế giữa các quốc gia ngày càng gia t ng, liên kết khu vực và tƣơng tác giữa các nƣớc 

với nhau trở thành vấn đề then chốt trong chiến lƣợc kinh tế của mỗi quốc gia đối với 

bên ngoài. Đối với Trung Quốc, toàn cầu hóa không những làm cho hoạt động kinh tế 

đối ngoại của họ thay đổi c n bản mà còn khiến họ chuyển đổi một loạt những quan 

niệm truyền thống cũ trƣớc đây, từng bƣớc xóa bỏ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung 

thống nhất, xóa bỏ mô hình kinh tế kh p kín dựa trên nguyên tắc “tự lực cánh sinh”, 

giao lƣu hạn chế với phần còn lại của kinh tế thế giới. Trong quá trình thực hiện 

chính sách mở cửa, cải cách thể chế kinh tế, Trung Quốc đã từng bƣớc đi vào nền 

kinh tế toàn cầu, tham gia sâu rộng vào tiến trình phân công lao động quốc tế dựa trên 

lợi thế s n có của mình. Đồng thời, trong quá trình này, kinh tế đối ngoại Trung Quốc 

đã tiếp nhận những ảnh hƣởng mang cả những yếu tố có lợi và bất lợi, làm cho hoạt 

động kinh tế đối ngoại vừa có sự phát triển, vừa đứng trƣớc những trở ngại, thách 

thức to lớn. Khi nói về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với các nƣớc trên thế 

giới, các nhà nghiên cứu kinh tế đều thống nhất r ng, thành công của Trung Quốc 

trong tiến trình phát triển kinh tế là sự kết hợp hài hòa và phù hợp giữa chiến lƣợc cải 

cách mở cửa, nhấn mạnh đến chiến lƣợc kinh tế đối với các quốc gia trên thế giới với 

khả n ng chớp thời cơ trong môi trƣờng quốc tế hội nhập.  

Cuốn “Mưu lược Đặng Tiểu Bình”, NXB Chính trị Quốc gia 1996, Hà Nội của 

học giả ngƣời Trung Quốc - Tiêu Thi Mỹ là ấn phẩm đáng chú ý. Tác giả phân tích 

mƣu lƣợc kinh tế của Đặng Tiểu Bình, trong đó nhấn mạnh đến mƣu lƣợc kinh tế đối 

ngoại và cho r ng nền tảng phƣơng pháp luận chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc 



 

 10 

nói chung cũng nhƣ chiến lƣợc kinh tế đối với khu vực Đông Á nói riêng đƣợc xây 

dựng trên cơ sở lý luận kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Với lý luận “Mèo Trắng - Mèo 

Đen”, Ông Đặng Tiểu Bình đề cao phát triển sức sản xuất của quốc gia, không nặng 

hình thức bên ngoài là chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tƣ bản, cốt lõi là lực lƣợng 

sản xuất phải phát triển không ngừng, đem lại cuộc sống giàu mạnh cho dân chúng, 

xây dựng đƣợc đất nƣớc hùng cƣờng. Lý luận kinh tế đối ngoại Đặng Tiểu Bình có 

thể đƣợc tổng hợp ngắn ngọn là “cải cách bên trong, mở cửa với bên ngoài”; “xây 

dựng một đất nƣớc không nên đặt mình vào trạng thái đóng kín và địa vị cô lập. 

Cần coi trọng giao lƣu quốc tế rộng rãi. Có thể giao dịch với bất k  ai, trong quá 

trình giao dịch phải tìm lợi tránh hại”. Đầu những n m 1990, nh m đối với phó với 

tình hình bất ổn ở Đông Âu, Đặng Tiểu Bình đƣa ra chiến lƣợc “giấu mình chờ 

thời” - “bình tĩnh quan sát, giữ vững trận địa, bình tĩnh ứng phó, giấu mình chờ 

thời”. Đây là chiến lƣợc không chỉ áp dụng đối với lĩnh vực ngoại giao chính trị mà 

đƣợc vận dụng đối với ngoại giao kinh tế [38].  

Hồ An Cƣơng (2003), Trung Quốc những chiến lược lớn, NXB Thông tấn, Hà 

Nội là công trình nghiên cứu nổi tiếng của giáo sƣ ngƣời Trung Quốc. Tác phẩm 

đƣợc chia làm 12 phần với những nội dung chiến lƣợc của Trung Quốc khác nhau. 

Khi đề cập đến tình hình châu Á - Thái Bình Dƣơng và chiến lƣợc Đông Á của 

Trung Quốc, ông cho r ng khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng có đặc điểm đơn cực 

tƣơng đối mờ nhạt, khuynh hƣớng đa cực rõ rệt, quan hệ Trung - Mỹ - Nhật là mấu 

chốt định hình khu vực. Ông đề xuất chiến lƣợc đối với Trung Quốc là phải suy tính 

ở góc độ xấu nhất và vạch ra kế hoạch chống chiến lƣợc r n đe của Mỹ; tạo điều 

kiện phát triển quan hệ Trung - Nhật, tận dụng lợi thế từ Nhật để phục vụ nhu cầu 

phát triển kinh tế trong nƣớc và hội nhập bên ngoài; đối với Đông Nam Á là tiếp tục 

coi khu vực này là trung gian cân b ng quan hệ nƣớc lớn [18]. 

Nguyễn Kim Bảo là một trong những học giả dành nhiều quan tâm vào hƣớng 

nghiên cứu này. Trong ba tác phẩm “Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có 

đặc sắc Trung Quốc”- NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội n m 2002, “Điều chỉnh một 

số chính sách kinh tế ở Trung Quốc giai đoạn 1992-2010” - NXB Khoa học Xã hội 

n m 2004 và “Gia nhập WTO Trung Quốc làm gì và được gì”- NXB Thế giới n m 

2006, Nguyễn Kim Bảo đều đề cập đến chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc, đồng 

thời cho r ng hội nhập kinh tế quốc tế đã mang đến nhiều lợi ích cho phát triển kinh 
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tế của Trung Quốc. Nếu nhƣ trong tác phẩm “Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ 

nghĩa có đặc sắc Trung Quốc”, bà cho r ng kinh tế đối ngoại cũng phải mang màu 

sắc Trung Quốc, không quan trọng là quốc gia nào miễn mang lại lợi ích cho Trung 

Quốc là có thể hợp tác. Trong khi đó,”Điều chỉnh một số chính sách kinh tế ở 

Trung Quốc giai đoạn 1992-2010”, tác giả tiếp tục nhấn mạnh vào nội dung then 

chốt của công cuộc cải cách kinh tế mở cửa ở Trung Quốc, việc điều chỉnh chính 

sách kinh tế phải đƣợc thay đổi phù hợp, nhấn mạnh đến việc t ng cƣờng hội nhập 

khu vực và quốc tế; bà khẳng định cuộc điều chỉnh chính sách này của Trung Quốc 

đã và đang có tác động lớn đối với khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam. Khác 

với hai tác phẩm trên, ở tác phẩm thứ ba “Gia nhập WTO Trung Quốc làm gì và 

được gì” - NXB Thế giới n m 2006, tác giả vẫn đề cập đến chiến lƣợc kinh tế  của 

Trung Quốc, tuy nhiên tác giả đi sâu phân tích những cái đƣợc và mất khi Trung 

Quốc hội nhập sâu hơn với thế giới. Đó là tận dụng cơ hội thành viên của WTO, 

Trung Quốc thúc đẩy chiến lƣợc xuất khẩu hàng hóa ra bên ngoài, tận dụng bối 

cảnh thế giới để phát triển kinh tế trong nƣớc. Bên cạnh đó, các mặt hạn chế của nó 

vẫn còn tồn tại, đó là sự cạnh tranh khốc liệt hơn của các doanh nghiệp nƣớc ngoài 

trên thị trƣờng nội địa, là khoảng cách giầu nghèo gia t ng, là những rào cản về sở 

hữu, sở hữu trí tuệ và các rào cản kỹ thuật. Tác giả khẳng định gia nhập WTO mang 

lại nhiều lợi ích nhƣng cũng mang đến nhiều thách thức [7], [8], [9]. 

Razeen Sally (2010), trong Chinese trade policy after (almost) ten years in the 

WTO: A post-crisis stocktake, Paper for PAFTAD 34, Beijing. Tác giả cho r ng gia 

nhập WTO là động lực lớn, là cơ hội không thể tốt hơn để Trung Quốc thực hiện 

chiến lƣợc thúc đẩy xuất khẩu của mình ra bên ngoài. Razeen nhận định, hàng hóa 

của Trung Quốc có thể tìm thấy ở mọi quốc gia nhƣng vấn đề chất lƣợng hàng hóa 

“made in China” bị đặt dấu hỏi lớn. Trong công trình của mình, tác giả cũng khẳng 

định chiến lƣợc thƣơng mại của Trung Quốc đã thay đổi, dần chú trọng hơn đến thị 

trƣờng trong nƣớc và đặc biệt là chất lƣợng sản phẩm [119]. 

Vũ Quang Minh (2001), Một số vấn đề cải cách mở cửa của Trung Quốc, 

NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội cho r ng với chiến lƣợc kinh tế đƣợc đánh giá là 

hợp lý kể từ khi mở cửa cải cách, Trung Quốc không chỉ tận dụng đƣợc những cơ 

hội mà toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại để tạo nên sự thần k  của 

kinh tế, mà còn tạo khoảng trống cho Bắc Kinh tận dụng những mặt hạn chế của 
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quá trình này làm cầu nối trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, ông 

cho r ng Trung Quốc đặt mục tiêu xác lập lại vị trí mới trên bản đồ kinh tế khu vực 

và thế giới nhƣ là một ngƣời cầm trịch cuộc chơi [36]. 

Shulan YE (2010) trong tác phẩm China’s regional policy in East Asia and its 

characteristics, Discussion Paper 66, China Policy Institute, The University of 

Nottingham khẳng định mở cửa bên ngoài là quốc sách c n bản để mƣu cầu phát 

triển cho Trung Quốc, đó là tầm nhìn kinh tế mang tầm thế kỷ của quốc gia này. Thị 

trƣờng thế giới bị chi phối bởi các nƣớc phát triển phƣơng Tây và Mỹ; trong khi đó, 

các quốc gia ở Đông Á nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore  đã vƣơn mình trở 

thành các lực lƣợng kinh tế thực sự trên bản đồ kinh tế thế giới. Trung Quốc là quốc 

gia đang phát triển, vì vậy khi hợp tác kinh tế với các nền kinh tế phát triển nêu trên 

sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mình. Theo hƣớng này, học giả khẳng định r ng: với 

vị trí địa lý gần kề cùng với sự tƣơng đồng nhất định về v n hóa, Trung Quốc không 

chỉ dễ dàng tiếp cận đƣợc vốn, kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quản lý mà còn 

ứng dụng chúng một cách nhanh chóng. Từ đó, chiến lƣợc tận dụng nguồn lực của 

các nƣớc phát triển, trong đó có các quốc gia Đông Á đi trƣớc đƣợc coi trọng và 

thực hiện một cách triệt để. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra r ng, chỉ tận dụng 

nguồn lực từ các nƣớc phát triển không chƣa đủ mà cần phải tận dụng nguồn tài 

nguyên thiên nhiên dồi dào từ các nƣớc đang phát triển. Khi thực hiện ý đồ chiến 

lƣợc này, Châu Phi và ASEAN đƣợc quan tâm nhất bởi các khu vực này có thể đảm 

bảo nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho nền kinh tế Trung Quốc. Mua tài nguyên thô 

từ các khu vực này đồng thời xâm nhập thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm rộng lớn ở đó 

là mục tiêu quan trọng mà Trung Quốc hƣớng tới [124]. 

Ngân hàng Thế giới (2012) với báo cáo “Trung Quốc 2030”, đây là bản báo 

cáo của Trung Quốc phối hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng. Bản báo cáo này 

mang tính định hƣớng chiến lƣợc cho sự phát triển của Trung Quốc trong gần hai 

thập kỷ tới. Nội dung báo cáo định hình rõ các thách thức, nhiệm vụ và phƣơng 

hƣớng phát triển đất nƣớc của Trung Quốc đến n m 2030. Theo đó, trong thời gian 

từ nay đến các mốc thời gian 2015, 2020, 2030, Trung Quốc phải triển khai nhiều 

nhiệm vụ quan trọng và vƣợt qua những thách thức lớn nhƣ: Cần chuyển đổi mô 

hình phát triển, nâng cao chất lƣợng t ng trƣởng do t ng trƣởng kinh tế của Trung 

Quốc hiện không bền vững, do quá phụ thuộc vào đầu tƣ; t ng trƣởng vốn chiếm tới 
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50% t ng trƣởng GDP. Trung Quốc cũng cần nhanh chóng chuyển đổi chức n ng 

của Chính phủ cho phù hợp yêu cầu thị trƣờng, bởi sau hơn 30 n m Trung Quốc 

thực hiện cải cách, mở cửa, mối quan hệ giữa Chính phủ và thị trƣờng, giữa chính 

quyền và doanh nghiệp đang bộc lộ nhiều bất cập. Ngoài ra, thực tế cũng đang đòi 

hỏi Trung Quốc giải quyết một loạt vấn đề cấp bách khác nhƣ: Giải quyết bất cập 

trong chính sách đất đai; điều chỉnh phân phối thu nhập và chống bất bình đẳng xã 

hội; giải quyết các thách thức về môi trƣờng; cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc; vƣợt 

qua bẫy thu nhập trung bình; chống tham nhũng và chống lợi ích nhóm; đối phó 

những thách thức trong quan hệ đối ngoại trong bối cảnh Trung Quốc càng lớn 

mạnh thì việc xử lý các mối quan hệ với thế giới bên ngoài càng phức tạp [133]. 

Thông qua bản báo cáo, Trung Quốc đã xác định rõ các lĩnh vực, nhiệm vụ và 

giải pháp cải cách cả ngắn hạn và trung hạn. Theo đó, trong giai đoạn trƣớc mắt, 

một số nhiệm vụ cải cách kinh tế chủ yếu gồm: (i) Thúc đẩy cải cách trong lĩnh vực 

tài chính - tiền tệ; (ii) Chuyển đổi mô hình và nâng cao chất lƣợng t ng trƣởng; (iii) 

Thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc theo hƣớng thị trƣờng hóa; (iv) Cải cách 

thể chế và xây dựng nền kinh tế thị trƣờng xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung 

Quốc; (v) Đẩy mạnh đô thị hóa. Những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các cải 

cách nêu trên đã đƣợc xác định rõ trong Kế hoạch 5 n m lần thứ 12 và V n kiện Đại 

hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, những mục tiêu chiến lƣợc dài 

hạn, “kịch bản phát triển” và những lĩnh vực, nhiệm vụ cải cách trọng tâm đã đƣợc 

xác định trong Báo cáo Trung Quốc 2030. Báo cáo nói trên đã xác định mục tiêu 

tổng quát là đến n m 2030, xây dựng Trung Quốc trở thành một quốc gia hiện đại, 

hài hòa, với xã hội có sức sáng tạo; giúp Trung Quốc đối phó tốt hơn với các thách 

thức bên trong và bên ngoài, hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả hơn; giành vị thế 

vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu; giải quyết các vấn đề: mất cân đối cơ cấu 

kinh tế, môi trƣờng, dân số, lao động, việc làm... bảo đảm tốc độ t ng trƣởng kinh tế 

tƣơng đối cao. Sáu lĩnh vực cải cách và phát triển trọng điểm đã đƣợc xác định nhƣ 

sau: (i) Thực hiện cải cách cơ cấu để giữ vững ổn định nền kinh tế thị trƣờng; (ii) 

T ng cƣờng đột phá sáng tạo, thiết lập hệ thống sáng tạo mở và mạng lƣới hội nhập 

toàn cầu; (iii) Nắm bắt cơ hội phát triển xanh, đối phó với thách thức môi trƣờng và 

thực hiện phát triển bền vững. Phát triển xanh là thách thức cũng là cơ hội; (iv) Bảo 

đảm cơ hội cho tất cả mọi ngƣời đều đƣợc hƣởng chế độ bình đẳng về việc làm, an 
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sinh xã hội và dịch vụ công cộng; (v) Xây dựng hệ thống tài chính bền vững để 

thích ứng với sự chuyển đổi chức n ng của Chính phủ; (vi) Về việc hội nhập kinh tế 

toàn cầu ở mức độ lớn thì Trung Quốc phải đóng vai trò tích cực trong việc lãnh đạo 

thế giới, để Trung Quốc và thế giới hình thành mối quan hệ ổn định lâu dài đôi bên 

cùng chiến thắng cùng có lợi [133]. 

Nhƣ vậy, chiến lƣợc kinh tế đối với các nƣớc trên thế giới của Trung Quốc 

không chỉ nghiêng về một nƣớc nào mà là mở cửa toàn diện, hƣớng tới mọi quốc 

gia có thể nh m tận dụng triệt để các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho quá trình 

phát triển kinh tế bên trong Trung Quốc. Chiến lƣợc kinh tế này tổng hợp trên ba 

khía cạnh. Thứ nhất, mở cửa với các nƣớc phát triển nh m tận dụng nguồn lực về 

vốn, kỹ thuật, tài chính và trình độ quản lý. Thứ hai, mở cửa đối với các nƣớc đang 

phát triển nh m tận dụng thị trƣờng tiêu dùng rộng lớn. Thứ ba, khai thác tài 

nguyên thiên nhiên từ các quốc gia giầu tiềm n ng. Với chiến lƣợc ngoại giao “giấu 

mình chờ thời”, tất cả các khía cạnh trên đều đƣợc đặt trong môi trƣờng hòa bình và 

ổn định. Bên cạnh đó, việc tham gia các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực là một 

xu hƣớng tất yếu mà chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với các nƣớc trên thế 

giới theo đuổi. 

1.2. Về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á 

Về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Nhật Bản, Hàn Quốc hay có thể 

gọi với tên khác là hƣớng nghiên cứu chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với 

khu vực Đông Bắc Á. Quan hệ Trung Quốc - Đông Bắc Á là quan hệ giữa một quốc 

gia đang phát triển (Trung Quốc) với một bên là các quốc gia phát triển (Nhật Bản, 

Hàn Quốc). Điều đáng lƣu ý là trong các nghiên cứu này, hầu nhƣ không có học giả 

nào đề cập đến quan hệ kinh tế, cũng nhƣ chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với 

Triều Tiên, hay Đài Loan. Do đó, nhƣ đã thể hiện trong phạm vi không gian của công 

trình nghiên cứu này, các vùng lãnh thổ thuộc Đông Bắc Á sẽ không thuộc phạm vi 

khảo sát vì hạn chế tài liệu và nhiều khía cạnh chính trị nhạy cảm.  

Lam Peng Er, Narayanan Ganesan, Colin Durkop (2010), East Asia’s relations 

with a rising China, Konrad-Adenauer-Stiftung - Korea and Japan Office và Phạm 

Thái Quốc (2013), Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy: tác động và đối sách của các nước 

Đông Á, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội là hai trong số nhiều công trình thể hiện xu 

hƣớng này. Đây là hai công trình nghiên cứu sự trỗi dậy của Trung Quốc trong bối 
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cảnh tác động đến Đông Á. Trong đó, tác giả chỉ ra sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung 

Quốc về cả chính trị, ngoại giao và kinh tế. Khi đề cập đến mối quan hệ kinh tế Trung 

Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc, tác giả cho r ng Nhật Bản và Hàn Quốc không chỉ 

là hai quốc gia láng giềng có nhiều duyên nợ với Trung Quốc mà còn là hai trong số 

ít mô hình thành công trong việc phát triển kinh tế từ đống đổ nát sau chiến tranh, 

chính vì lẽ đó, ngay từ khi thực hiện cải cách mở cửa và hội nhập Trung Quốc đã xác 

định Nhật Bản và Hàn Quốc là nơi sẽ cung cấp nhiều kinh nghiệm hữu ích cho tiến 

trình phát triển kinh tế của mình. Mặc dù có nhiều mâu thuẫn dai dẳng do hệ quả của 

lịch sử để lại trong quan hệ chính trị, ngoại giao Bắc Kinh với Tokyo và Seoul (đặc 

biệt là đối với Nhật Bản) nhƣng quan hệ kinh tế song phƣơng của Trung Quốc với hai 

đối tác Đông Bắc Á này đã có những bƣớc tiến vƣợt bậc đến mức có thể nhận định 

r ng riêng quan hệ Trung - Nhật: chính trị lạnh - kinh tế nóng. Theo đánh giá chung 

của các học giả, tƣơng lai quan hệ kinh tế Trung Quốc - Đông Bắc Á ít nhiều vẫn bị 

chi phối bởi các nhân tố chính trị, do đó, sự phát triển kinh tế chung của đôi bên có 

thể bị ảnh hƣởng bất cứ lúc nào nếu xảy ra các biến cố chính trị bởi các bên. Về mối 

quan hệ Trung Quốc - Đông Bắc Á, giống nhƣ hầu hết các học giả khác, Phạm Thái 

Quốc nhận định mặc dù là những ngƣời chơi lớn, có vị trí quan trọng trên bàn cờ kinh 

tế thế giới song quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc tồn 

tại nhiều bất đồng không thể giải quyết. Đó là những vật cản vô hình trong tiến trình 

xây dựng quan hệ đối tác kinh tế [50], [104].  

Ronald McKinnon and Gunther Schnabl (2003) trong tác phẩm China: A 

stabilizing or deflationary influence in East Asia? The problem of conflicted virtue, 

Stanford University cùng nhìn nhận tƣơng tự với Phạm Thái Quốc. Bên cạnh đó, 

Ronald McKinnon và Gunther Schnabl còn khẳng định sau cuộc khủng hoảng khu 

vực n m 1997-1998, Trung Quốc chuyển chiến lƣợc kinh tế đối ngoại sang liên kết 

khu vực và song phƣơng, tối đa hóa thƣơng mại b ng đa dạng hóa thị trƣờng. Đây 

là cách thức để Bắc Kinh “vỗ về” các nƣớc trong khu vực và thế giới về sự trỗi dậy 

hòa bình của mình. Vai trò của Nhật Bản và Hàn Quốc trong thƣơng mại toàn cầu 

ngày càng quan trọng hơn, đặc biệt là khi Nhật Bản, Hàn Quốc quan tâm và hƣớng 

đến các nƣớc đang phát triển nhƣ ASEAN mà ngày càng xa rời Trung Quốc - nơi 

mà các lợi thế so sánh vốn có đang dần một mất đi. Sức  p này buộc Bắc Kinh phải 

nhanh chóng thay đổi chiến lƣợc kinh tế đối với khu vực Đông Bắc Á với mong 

muốn đạt đƣợc các mục tiêu thƣơng mại và phát triển [121].  
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Camila T.N. Sorensen (2010), China’s role in East Asia, University of 

Copenhagen. Tác phẩm này không đi sâu vào quan hệ kinh tế đối ngoại nhƣ các tác 

phẩm trên, song tác giả nhấn mạnh đến vai trò của Trung Quốc nhƣ là ngƣời chơi 

lớn trong khu vực Đông Á không chỉ trên bàn cờ kinh tế mà còn cả trên bàn cờ 

chính trị và ngoại giao nhờ chiến lƣợc hiện đẩy mạnh giao lƣu và trao đổi v n hóa 

Trung Quốc - Nhật Bản, Trung Quốc - Hàn Quốc nhƣ là một nhân tố giúp t ng 

cƣờng niềm tin, hóa giải hiềm khích. Mặt khác, các hợp tác về khoa học kỹ thuật, 

giáo dục cũng đƣợc các bên tiến hành nh m thúc đẩy phát triển kinh tế, không làm 

quan hệ kinh tế bị gián đoạn bởi những mối bất đồng về chính trị và ngoại giao. 

Trong phân tích của mình, Camila khẳng định Trung Quốc dành trọng tâm chiến 

lƣợc thu hút nguồn lực tài chính, kỹ thuật và quản lý trong quan hệ với Đông Bắc 

Á, đồng thời, thông qua thị trƣờng Đông Bắc Á này để vƣơn ra toàn cầu. Chiến lƣợc 

kinh tế từng thời k  có thay đổi để phù hợp với đƣờng lối phát triển kinh tế chung 

của Bắc Kinh và phù hợp với tình hình kinh tế trong khu vực và thế giới nhƣng 

trong cốt lõi vẫn là tận dụng các nguồn lực tiên tiến từ khu vực Đông Bắc Á để 

phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế trong nƣớc của Trung Quốc [87]. 

Soogil Young (2010), Political Economy of trade liberalization in East Asia, 

Institute for International Economics. Ở tác phẩm này, tác giả đi sâu phân tích vai 

trò kinh tế chính trị của tự do hóa thƣơng mại ở Đông Á, trong đó khi đề cập đến 

chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc ở Đông Á, tác giả cho r ng Nhật Bản và Hàn 

Quốc vốn là những quốc gia đi trƣớc trong việc tham gia vào sân chơi toàn cầu, do 

đó, thông qua Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc có thể tiếp cận nhanh hơn với 

sân chơi chung toàn cầu. Hiệp định thƣơng mại tự do đƣợc coi là công cụ để Trung 

Quốc thúc đẩy quan hệ thƣơng mại với Nhật Bản và Hàn Quốc [126].  

Nhƣ vậy, qua tổng hợp các nghiên cứu có thể khẳng định chiến lƣợc kinh tế 

của Trung Quốc đối với các nƣớc nƣớc phát triển nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc tập 

trung hai khía cạnh chính. Thứ nhất, tận dụng lợi thế về khoa học, kỹ thuật, vốn và 

trình độ quản lý của Nhật Bản và Hàn Quốc để phục vụ cho quá trình phát triển 

kinh tế bên trong của Trung Quốc. Trung Quốc đẩy mạnh chiến lƣợc thu hút đầu tƣ 

những kỹ thuật mới nhất và phƣơng thức quản lý tiên tiến nh m đổi mới ngành 

nghề, kỹ thuật trong nƣớc, phù hợp với sản xuất toàn cầu hóa, đồng thời có thể thực 

hiện công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên môn và ngƣời 
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quản lý tiên tiến, đƣa kinh tế Trung Quốc hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu. Thứ 

hai, tận dụng thị trƣờng Nhật Bản, Hàn Quốc để làm cầu nối đƣa Trung Quốc tham 

gia vào quá trình hợp tác kinh tế khu vực và hợp tác mậu dịch toàn cầu. Hợp tác 

kinh tế khu vực và hợp tác mậu dịch toàn cầu là những tiền đề mang lại những lợi 

ích thiết thực cho tự do hóa mậu dịch và đầu tƣ, giảm bớt mức thuế quan, xóa bỏ 

dần hàng rào phi thuế quan, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, thúc đẩy tự do lƣu động 

các yếu tố sản xuất nhƣ nguồn vốn, hàng hóa, kỹ thuật, tiền tệ, nhân lực giữa các 

nƣớc với nhau, đồng thời làm cho các yếu tố sản xuất đƣợc quy chuẩn hóa, đƣợc 

giám sát và cân đối thống nhất thông qua các tổ chức kinh tế quốc tế. 

1.3. Về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Nam Á 

Các nghiên cứu về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông  

Nam Á (ASEAN) có nhiều quan điểm thống nhất với hƣớng nghiên cứu về chiến 

lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á. Ngoài sự giống nhau về chiến 

lƣợc chung mang tính tổng thể thì chiến lƣợc đối với khu vực ASEAN có khác biệt 

đặc trƣng so với Đông Bắc Á. Nếu trọng tâm chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối 

với Đông Bắc Á nh m khai thác và tận dụng nguồn lực về vốn, tài chính, khoa học 

kỹ thuật và trình độ quản lý tiên tiến để nâng cao sức sản xuất và trình độ quản lý 

trong nƣớc thì đối với khu vực ASEAN, Trung Quốc thực hiện hai mục tiêu riêng 

biệt. Thứ nhất, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang ASEAN với 

tham vọng biến thị trƣờng hiệp hội thành nơi tiêu thụ hàng hóa giá r  cho mình. Thứ 

hai, thúc đẩy đầu tƣ trực tiếp vào ASEAN với hai ý đồ: đẩy các nền kinh tế ASEAN 

phụ thuộc vào Trung Quốc đồng thời biến ASEAN thành nguồn cung cấp nguyên 

liệu thô cho sản xuất công nghiệp trong nƣớc.  

Aileen S.P. Baviera (1999), trong tác phẩm China’s relations with Southeast 

Asia: Political security and economic interests, PASCN Discussion Paper No.99-

17, Philippin APEC Study Center Network cho r ng chiến lƣợc ngoại giao kinh tế 

của Trung Quốc đối với ASEAN khởi động từ những n m đầu thập niên 1990 dƣới 

thời Thủ tƣớng Lý B ng; n m 2003, Thủ tƣớng Ôn Gia Bảo khi đề cập đến chiến 

lƣợc ngoại giao kinh tế với các nƣớc Đông Nam Á là thân thiện, ổn định và cùng 

giầu có với láng giềng [79].  

Zhu Zhenming (2008), China’s Opening-up Strategy and Its Economic 

Relations with ASEAN Countries -  A Case Study of Yunnan Province, No. 435, 
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V.R.R Series mô tả chính sách mở cửa của Trung Quốc, phân tích mối quan hệ kinh 

tế giữa Trung Quốc và ASEAN; thực hiện nghiên cứu trƣờng hợp hợp tác kinh tế 

giữa tỉnh Vân Nam - Trung Quốc với một số quốc gia ASEAN. Trung Quốc và các 

quốc gia ASEAN bị ng n cách bởi những dòng sông và những dãy núi, do đó, sự 

tiếp xúc kinh tế là bị hạn chế, tuy nhiên, kể từ n m 1978, Trung Quốc tiến hành 

chiến lƣợc cải cách mở đã đặt ra nhu cầu cấp bách hợp tác với các quốc gia láng 

giềng ASEAN, bởi khai thông quan hệ với ASEAN đồng nghĩa với mở lối ra thị 

trƣờng thế giới dễ dàng, thông thoáng hơn. Quan hệ thƣơng mại Trung Quốc -

ASEAN bắt đầu chuyển biến tích cực từ n m 1978, tuy nhiên phải tới cuối thập niên 

90 của thế kỷ XX, mối quan hệ này mới t ng trƣởng rõ rệt, nhƣng t ng trƣởng vƣợt 

bậc kể từ n m 2001 khi hai bên ký kết Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện 

Trung Quốc - ASEAN. Hoạt động đầu tƣ có sự chuyển dịch trái ngƣợc: trƣớc n m 

2003, chủ yếu đầu tƣ từ các nƣớc ASEAN vào Trung Quốc, sau n m 2003 đầu tƣ 

trực tiếp này đảo chiều. Tỉnh Vân Nam có biên giới chung với Lào, Myanmar và 

Việt Nam, có sự tƣơng đồng v n hóa và có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, do đó, 

cùng với các nƣớc tiểu vùng sông Mê Kông, Vân Nam đẩy mạnh giao lƣu, xây 

dựng cơ chế hợp tác đa phƣơng nh m thúc đẩy phát triển kinh tế [143]. 

Phạm Thái Quốc (2013), Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy: tác động và đối sách 

của các nước Đông Á, NXB Khoa học Xã hội tổng kết khu vực ASEAN bao gồm 

mƣời nƣớc thành viên với diện tích 4,46 triệu km², chiếm 3% tổng diện tích đất của 

Trái Đất, dân số khoảng 600 triệu ngƣời, chiếm 8,8% dân số thế giới. N m 2010, 

GDP danh nghĩa của mƣời nƣớc thành viên cộng lại hơn 1.800 nghìn tỉ USD (tổng 

giá trị xuất nhập khẩu thƣơng mại đạt hơn 1.536 tỷ USD. Theo lộ trình phát triển, 

n m 2015 ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế. Nhƣ vậy, nếu đƣợc xem nhƣ một 

thực thể thì ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, 

Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, Nga, Pháp, Canada, Tây Ban Nha, Brazil, Anh và Ý. 

ASEAN không chỉ là khu vực giàu tài nguyên bậc nhất thế giới, mà tốc độ t ng 

trƣởng kinh tế cũng thuộc nhóm dẫn đầu toàn cầu. Công trình nghiên cứu trên chỉ ra 

r ng với việc thực hiện chiến lƣợc kinh tế đối với ASEAN, thƣơng mại Trung Quốc 

- ASEAN t ng nhanh trong suốt thời gian qua [50].  

Chiến lƣợc “Một trục hai cánh” của Trung Quốc đƣợc khá nhiều học giả trong 

nƣớc quan tâm. Trong đó phải kể đến Nguyễn V n Lịch (2008), Nghiên cứu xây 
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dựng các giải pháp khai thác chiến lược “phát triển một trục hai cánh” nhằm thúc 

đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Thƣơng mại, Bộ 

Công thƣơng; Phạm Sỹ Thành (2013), Liên kết kinh tế Trung Quốc - ASEAN thông 

qua chương trình hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng, Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính 

sách (VEPR), Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù tiếp cận theo cách 

khác nhau, nhƣng cả hai học giả đều đồng tình r ng đây là phƣơng thức cụ thể hóa 

nhất cho chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực ASEAN. Tháng 

7/2006, Bắc Kinh thông qua Quảng Tây đề xuất sáng kiến “Cực t ng trƣởng mới 

ASEAN - Trung Quốc” bao gồm ba nội dung lớn là hợp tác tiểu vùng sông Mê 

Kông, hợp tác kinh tế biển và hợp tác kinh tế trên đất liền. Chiến lƣợc này còn đƣợc 

gọi với tên khác là “Một trục hai cánh”: Một trục là hành lang kinh tế Nam Ninh - 

Singapore, cánh thứ nhất là tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, cánh thứ hai là khu 

vực Vịnh Bắc Bộ mở rộng bao gồm vùng biển Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, 

Indonesia, Malaysia và Singapore. Sáng kiến Một trục hai cánh của Trung Quốc 

không chỉ đơn thuần là một ý tƣởng hợp tác phát triển kinh tế của Bắc Kinh với các 

nƣớc ASEAN mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lƣợc kinh tế sâu sắc, thể hiện quyết 

tâm từ trung ƣơng tới địa phƣơng. Các học giả đồng tình với nhận định r ng hầu hết 

các nƣớc ASEAN đều ủng hộ sáng kiến này của Trung Quốc. Cũng nhƣ vậy, dù 

trên phạm vi rộng của cộng đồng quốc tế vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều, song 

theo các nhà làm chính sách Trung Quốc, sáng kiến Cực t ng trƣởng ASEAN - 

Trung Quốc nhận đƣợc sự hƣởng ứng rộng rãi. Các nghiên cứu cho r ng đ ng sau 

chiến lƣợc kinh tế mang lại nhiều lợi ích cho các nƣớc ASEAN là ý đồ chiến lƣợc 

kiếm lợi sâu xa của Trung Quốc [28], [57]. 

Các hƣớng nghiên cứu về chủ đề “Một vành đai - Một con đƣờng” tuy đa dạng 

và phong phú nhƣng vẫn chỉ dừng lại ở mức độ miêu tả và đƣa ra các nhận định dự 

báo cho tƣơng lai mà chƣa có các b ng chứng thực tiễn cụ thể, sáng kiến mới chƣa 

đi vào thực tế, vì vậy, đồng tình hay do dự của mỗi nƣớc vẫn khó đoán định; nhiều 

ẩn ý chính trị ngoại giao trong sáng kiến cũng bị đặt nghi vấn lớn.  

N m 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra ý tƣởng “Một vành đai - 

Một con đƣờng”, chỉ Vành đai kinh tế con đƣờng tơ lụa trên bộ và con đƣờng tơ lụa 

trên biển thế kỷ XXI; n m 2014, Bắc Kinh ra tuyên bố công khai về ý tƣởng này. 

Kể từ đó xuất hiện rất nhiều nghiên cứu về chiến lƣợc ngoại giao kinh tế mới, trong 
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đó Đông Nam Á đóng vai trò nhƣ mắt xích quan trọng trong chiến lƣợc này của 

Trung Quốc [20, tr. 80-83]. 

Trong bài viết Giấc mơ Trung Hoa trong thử thách của tác giả Trƣơng Minh 

Huy Vũ và Phạm Sỹ Thành (2015) cho r ng sáng kiến con đƣờng tơ lụa thể hiện rõ 

nỗ lực của Bắc Kinh trong việc kết nối châu Á và trục Á - Âu. Chủ tịch Tập Cận 

Bình từng nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc - ASEAN kiểu mới là cộng đồng lợi ích, 

cộng đồng kh ng khít cùng chung vận mệnh, nỗ lực xây dựng con đƣờng tơ lụa trên 

biển thế kỷ XXI. Sáng kiến “Một vành đai - Một con đƣờng” của Trung Quốc 

hƣớng đến kết nối vùng không gian địa lý xuyên Á - Âu nh m mục tiêu phá vỡ sự 

bế tắc trong liên kết ở châu Á, đặt Trung Quốc ở vị trí trung tâm, liên kết với các 

khu vực lân cận, bao gồm Trung Á, khu Viễn Đông của Nga, Đông Nam Á, và cuối 

cùng là thị trƣờng châu Âu. Hỗ trợ tài chính cần thiết sẽ đƣợc cung cấp bởi các định 

chế tài chính do Trung Quốc dẫn đầu, đáng chú ý nhất là Quỹ Con đƣờng tơ lụa và 

Ngân hàng Đầu tƣ Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB). Nhiệm vụ của hai định chế này là 

sử dụng các công cụ tài chính để tạo nên các “quan hệ đối tác liên kết” [77].  

Xue Li and Xu Yanzhou (2015), How China can Perfect its Silk Road 

Strategy, The Diplomat cho r ng con đƣờng tơ lụa là đánh giá lại sự tái cân b ng 

châu Á. Tác giả nhấn mạnh, về chính trị Trung Quốc đã sử dụng Hội nghị về Tƣơng 

tác và các Biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á nhƣ hai kênh tiếp cận (chính thức 

và không chính thức); về kinh tế, Bắc Kinh thúc đẩy một số hành lang kinh tế và 

nâng cấp khu vực tự do thƣơng mại Trung Quốc - ASEAN, cũng nhƣ khu vực 

thƣơng mại tự do châu Á - Thái Bình Dƣơng. Trung Quốc muốn gửi thông điệp 

quốc tế r ng họ đang trải qua một sự thay đổi chính sách đối ngoại tầm chiến lƣợc, 

chấm hết thời k  “giấu mình chờ thời” bởi nó không còn phù hợp với tham vọng 

trỗi dậy của Trung Quốc. Xue Li   Xu Yanzhou đồng tình với quan điểm Trung 

Quốc có sự thay đổi chiến lƣợc kinh tế đối với khu vực Đông Nam Á nói riêng và 

châu Á nói chung. Điều này sẽ tác động lên quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và các 

quốc gia ASEAN cũng nhƣ phản ứng chính sách của ASEAN trƣớc sự thay đổi 

chiến lƣợc của Trung Quốc [137]. 

Hƣớng nghiên cứu chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với ASEAN biểu 

hiện trên hai vấn đề lớn. Thứ nhất, Trung Quốc tập trung tận dụng nguồn tài nguyên 

phong phú của các quốc gia ASEAN để phục vụ cho sự phát triển nhanh của mình. 
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Thứ hai, Bắc Kinh nỗ lực biến ASEAN thành nơi tiêu thụ hàng hóa của mình. Sự 

chuyển dịch chiến lƣợc với sáng kiến “nhất lộ, nhất đới” của Tập Cận Bình sẽ có tác 

động lớn đến các quốc gia ASEAN và sẽ là chủ đề đƣợc bàn luận nhiều trong thời 

gian tới. 

1.4. Về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam 

Việt Nam là quốc gia láng giềng, là thành viên của ASEAN, không chỉ tƣơng 

đồng về hệ thống chính trị mà tƣơng đồng về v n hóa, do đó giữ một vị trí chiến 

lƣợc quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Hầu hết các nghiên 

cứu trong nƣớc đề cập đến chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Á đều 

lồng gh p phân tích trƣờng hợp Việt Nam. Tuy nhiên, dù thể hiện theo cách nào, 

Trung Quốc luôn thực thi chiến lƣợc kinh tế “đặc thù” với Việt Nam. Việt Nam, với 

tƣ cách là thành viên của hiệp hội ASEAN đồng thời là quốc gia độc lập có chung 

đƣờng biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, đã nhận đƣợc nhiều quan tâm 

nghiên cứu của giới học giả trong và ngoài nƣớc.   

Về vấn đề này, tác giả Trần Đình Thiên (2007), Chiến lược “Hai hành lang 

một vành đai” trong cục diện mới: tạo liên kết phát triển v ng phía Bắc, Tạp chí 

Nghiên cứu Trung Quốc, Số 9 n m 2007 nhấn mạnh tới chiến lƣợc hợp tác “hai 

hành lang một vành đai kinh tế”. Bài viết cho r ng sáng kiến xây dựng “Hai hành 

lang, một vành đai kinh tế” đƣợc Việt Nam đƣa ra tháng 5/2004, trong chuyến th m 

Trung Quốc của nguyên Thủ tƣớng Phan V n Khải và đƣợc hai bên nhất trí thông 

qua n m 2005. Đây là sáng kiến ban đầu do Việt Nam đề xuất nhƣng lại phù hợp 

với chiến lƣợc của Trung Quốc nên sau đó trở thành chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đối Việt Nam. Lý giải cho điều này, tác giả cho r ng việc phát triển kinh tế 

miền Tây Nam là một trong những chủ trƣơng lớn của Chính phủ Trung Quốc trong 

3 thập kỷ gần đây. Chủ trƣơng này nh m mục tiêu rút ngắn khoảng cách phát triển 

của khu vực này với các khu vực khác trên cả nƣớc; khai thông quan hệ thƣơng mại, 

đầu tƣ, du lịch của cả khu vực với Đông Nam Á và các khu vực khác. Chiến lƣợc 

hợp tác tiểu vùng trên biển Trung Quốc - ASEAN với mục đích phát triển kinh tế 

“hƣớng ra biển” cũng là một phần trong chiến lƣợc đại khai phát miền Tây Nam của 

Trung Quốc, với mục tiêu đƣa vùng Đại Tây Nam còn rất lạc hậu tiến ra biển qua 

con đƣờng hợp tác kinh tế vịnh Bắc bộ - Quảng Tây. Hợp tác “Hai hành lang, một 

vành đai kinh tế” Việt - Trung là phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói 
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chung và định hƣớng mở cửa kinh tế đối ngoại nói riêng của Trung Quốc, làm lợi 

cho các tỉnh Tây Nam Trung Quốc, để có thể vừa tiếp cận nguồn tài nguyên, vừa có 

thể khai thác đƣờng vận tải biển và hải cảng của Việt Nam trong giao lƣu kinh tế 

với khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, hợp tác này đƣợc Chính phủ Trung Quốc 

tích cực triển khai nhƣ là một phần quan trọng mang tính khởi đầu của ý tƣởng về 

mô hình chiến lƣợc “Một trục, hai cánh”. Thông qua trục chính Nam Ninh - 

Singapore, cánh trái xây dựng hợp tác kinh tế Bắc Bộ liên kết với các quốc gia 

ASEAN ở gần vùng vịnh Bắc Bộ, cánh phải liên kết một số quốc gia lục địa 

ASEAN trong hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mê Kông, Trung Quốc tích cực phát 

triển hợp tác kinh tế hai tiểu vùng Bắc Bộ và sông Mê Kông, thúc đẩy phát triển 

toàn diện, cân b ng, hài hòa giữa Trung Quốc và ASEAN. Về không gian lãnh thổ, 

vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc bao gồm thành phố Hải Phòng và tỉnh 

Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng 

Tây) của Trung Quốc. Hai hành lang kinh tế bao gồm: (i) hành lang kinh tế Côn 

Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; (ii) hành lang kinh tế Nam 

Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh [61, tr. 42-53]. 

Đỗ Tiến Sâm và Kuruhara Hirohide (2012), Hợp tác phát triển “hai hành lang 

một vành đai kinh tế”: Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới, NXB Khoa học 

Xã hội, Hà Nội là công trình nghiên cứu công phu và khoa học về chiến lƣợc hợp 

tác hai hành lang một vành đai kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cũng nhƣ tác 

giả Trần Đình Thiên (2007), công trình dành một phần nội dung miêu tả cụ thể 

chiến lƣợc hai hành lang một vành đai kinh tế với mục tiêu cuối cùng là cùng có lợi 

và cùng phát triển bền vững. Tác giả cho r ng giai đoạn 2005-2012, tình hình kinh 

tế thế giới, khu vực có nhiều biến đổi, do đó, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có 

nhiều sự thay đổi đáng kể. Công trình gồm hai phần chính, trong đó phần một đi sâu 

phân tích các khía cạnh, nhìn lại vấn đề và triển vọng hai hành lang một vành đai 

kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong bối cảnh mới; 

vai trò của chính quyền địa phƣơng trong hai hành lang một vành đai kinh tế Việt 

Nam - Trung Quốc; mối quan hệ giữa hai hành lang một vài đai kinh tế Việt Nam - 

Trung Quốc và chiến lƣợc một trục hai cánh; xây dựng hệ thống giao thông kết nối 

Quảng Ninh - Quảng Tây trong khuôn khổ hợp tác hai hành lang một vành đai kinh 

tế; hành lang Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong lịch sử; xây dựng 



 

 23 

khung pháp lý cho hành lang kinh tế; thực trạng và một số gợi ý chính sách đối với 

vấn đề môi trƣờng trong hợp tác hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam - 

Trung Quốc; hay thực trạng, vấn đề và triển vọng hai hành lang một vành đai kinh 

tế Việt Nam - Trung Quốc. Trong phần hai của cuốn sách, các tác giả phân tích bối 

cảnh mới của hợp tác phát triển hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung 

Quốc, gồm một số vấn đề cụ thể nhƣ sau: Bối cảnh quốc tế và hàm ý đối với Việt 

Nam và quan hệ Việt - Trung; từ nhận thức chung đến thực tiễn 20 n m bình thƣờng 

hóa quan hệ hai nƣớc; chiến lƣợc đại khai phát miền Tây của Trung Quốc giai đoạn 

2010 - 2020; Trung Quốc gia t ng sức mạnh mềm v n hóa và tác động của nó đối với 

Đông Nam Á và Việt Nam; hay Quy hoạch 5 n m hợp tác kinh tế thƣơng mại Việt - 

Trung và triển vọng của hợp tác thƣơng mại Việt Nam - Trung Quốc [54].  

Phạm Sỹ Thành (2013), Liên kết kinh tế Trung Quốc-ASEAN thông qua 

chương trình hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng, Chƣơng trình Nghiên cứu Kinh tế 

Trung Quốc thuộc VEPR dành một phần đến chƣơng trình hợp tác hai hành lang 

một vành đai kinh tế. Tác giả cho r ng, trong chiến lƣợc liên kết với ASEAN thông 

qua chƣơng trình hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng, Việt Nam có vai trò quan trọng, 

đồng thời cũng là nƣớc chịu tác động lớn (cả tích cực và tiêu cực) của chiến lƣợc 

này của Trung Quốc [57]. 

Nguyễn V n Lịch (2004), Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành 

lang kinh tế Hải Phòng - Lào Cai - Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực 

mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, Bộ Thƣơng mại đã đi sâu phân tích tác động 

của hành lang kinh tế Hải Phòng - Lào Cai - Côn Minh đối với việc hình thành Khu 

vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), đồng thời đƣa ra các dự báo 

tác động của ACFTA đối với phát triển khu vực hành lang kinh tế ba bên này. Luận 

cứ lý thuyết và phân tích thực tế cho ph p Nguyễn V n Lịch đƣa ra một số giải 

pháp nh m thúc đẩy phát triển thƣơng mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng - 

Lào Cai - Côn Minh nhƣ sau: Đẩy mạnh hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam 

trong phát triển thƣơng mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng - Lào Cai - Côn 

Minh; Tạo môi trƣờng thuận lợi cho thƣơng mại khu vực hành lang kinh tế phù hợp 

với các cam kết của ACFTA; Xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng 

thúc đẩy hoạt động thƣơng mại khu vực hành lang kinh tế; Chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế khai thác hiệu quả Chƣơng trình thu hoạch sớm; nâng cao khả n ng cạnh tranh và 

hiệu quả hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp [27]. 
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Một số các công trình đề cập đến việc phát triển kinh tế biên mậu với Trung 

Quốc nhƣ Phạm V n Linh (2001), Các khu kinh tế cửa khẩu biên giới Việt - Trung 

và tác động tới sự phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 

TP.Hồ Chí Minh; Lƣơng Đ ng Ninh (2004), Đổi mới quản lý nhà nước về hoạt 

động xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc, NXB 

Khoa học Xã hội; hay đề tài cấp Bộ: Đánh giá tác động của việc hình thành khu vực 

mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc tới phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển 

biên giới Việt -Trung và dải ven biển Móng Cái - Hải Phòng do Nguyễn Tiến Hiệp 

làm chủ nhiệm, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 2004; hay nghiên cứu của Phạm Bích Ngọc 

(2014), Vấn đề nhập siêu trong quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc từ năm 

2001-2013, Hội thảo về Nghiên cứu Kinh tế và chiến lƣợc Trung Quốc số 03, 

VERP. Tác giả các bài viết đều nhận định Việt Nam và Trung Quốc có tiềm n ng 

lớn trong việc phát triển kinh tế biên mậu, chiến lƣợc này cũng phù hợp với chiến 

lƣợc phát triển kinh tế của mỗi nƣớc. Tuy nhiên, khi thúc đẩy quan hệ biên mậu với 

Trung Quốc, Việt Nam cần phải tỉnh táo và lựa chọn cách thức tiếp cận phù hợp nếu 

không muốn bị lấn lƣớt bởi phía Trung Quốc, thậm chí cũng cần phải tính đến các 

vấn đề phi kinh tế trong quan hệ kinh tế biên mậu. Phát triển cơ sở hạ tầng và phát 

triển ngành nghề có lợi thế so sánh là hai trong số các giải pháp mà các các học giả 

muốn nhấn mạnh nh m phát triển kinh tế biên mậu Việt Nam - Trung Quốc [22], 

[30], [40], [42].  

Bên cạnh đó, Bùi Minh Hƣơng và Vũ Anh Trọng (2013), trong bài nghiên cứu 

Đẩy mạnh hoạt động thanh toán biên mậu Việt Nam - Trung Quốc thông qua hệ 

thống ngân hàng thương mại, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 190 khuyến nghị 

hình thức thanh toán biên mậu Việt - Trung qua hệ thống ngân hàng thƣơng mại. 

Tác giả cho r ng quan hệ kinh tế, thƣơng mại giữa Việt Nam và Trung Quốc khu 

vực biên mậu gia t ng mạnh về cả quy mô lẫn hình thức. Tuy nhiên, do những đặc 

thù riêng nên thanh toán biên mậu Việt Nam - Trung Quốc không qua hệ thống 

ngân hàng vẫn còn chiếm một tỷ trọng khá lớn. Điều này tiềm ẩn những rủi ro lớn 

không chỉ với các bên tham gia thanh toán, mà còn có những tác động tiêu cực đến 

hoạt động quản lý về kinh tế của Nhà nƣớc. Qua công trình nghiên cứu, tác giả cho 

r ng sự cần thiết của việc thanh toán biên mậu qua ngân hàng, đồng thời đề xuất 

một số giải pháp nh m đẩy mạnh thanh toán biên mậu Việt - Trung qua hệ thống 

ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam thời gian tới [24, tr. 54-58]. 
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Kết luận chƣơng 1 

Nhƣ vậy, chủ đề chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á 

nhận đƣợc nhiều quan tâm của các học giả trong và ngoài nƣớc. Tổng quan tài liệu 

nghiên cứu về chủ đề chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á, 

tác giả luận án có một số nhận x t sau: 

Thứ nhất, các học giả đã hệ thống hóa đƣợc lý luận kinh tế của Trung Quốc kể 

từ khi Trung Quốc cải cách mở cửa n m 1978, trong đó nhấn mạnh đến nền tảng lý 

luận của Đặng Tiểu Bình về kinh tế đối ngoại “cải cách bên trong, mở cửa bên 

ngoài”, “suy x t về quan hệ giữa nƣớc này với nƣớc khác chủ yếu cần xuất phát từ 

bản thân lợi ích chiến lƣợc của nƣớc mình, không nên so đo về sự khác biệt trong 

chế độ xã hội và hình thái ý thức xã hội” và “giấu mình chờ thời”. Từ nền tảng lý 

luận đó, các tài liệu nghiên cứu cũng chỉ ra r ng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 

quốc tế là xu hƣớng tất yếu để các nƣớc đang phát triển thoát ra khỏi tình trạng lạc 

hậu, k m phát triển, trong đó Trung Quốc là một điển hình thành công. Họ biết 

chớp thời cơ do toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại để xây dựng và 

phát triển đất nƣớc. Các phát hiện khoa học thành công trong các công trình nghiên 

cứu trên tập trung vào phân tích sự kết hợp giữa những yếu tố bên trong với các 

nhân tố quốc tế bên ngoài để hình thành nên chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối 

với các nƣớc trên thế giới mang đậm chất Trung Quốc: mở cửa và cải cách. Trung 

Quốc thực hiện đƣờng lối đối ngoại dài hạn nhƣng có điều chỉnh cho từng thời k  

để phù hợp với cải cách kinh tế bên trong và quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh 

tế quốc tế, cũng nhƣ những thay đổi không ngừng của kinh tế thế giới. 

Thứ hai, các tài liệu đã đề cập chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu 

vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, trong đó nhấn mạnh việc khai thác và tận dụng 

nguồn lực về vốn, tài chính, khoa học kỹ thuật và trình độ quản lý từ các nƣớc phát 

triển Nhật Bản, Hàn Quốc; đồng thời đẩy mạnh việc chiếm lĩnh thị trƣờng tiêu thụ và 

nguồn lực tài nguyên thiên nhiên phong phú của khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, 

sự chuyển dịch chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với ASEAN thông qua sáng 

kiến Một vành đai - Một con đƣờng cho thấy sự thay đổi đáng kể chiến lƣợc kinh tế 

của Trung Quốc với ASEAN. Chủ đề nghiên cứu này chắc chắn sẽ nhận đƣợc nhiều 

sự quan tâm đặc biệt của giới học giả trong và ngoài nƣớc trong thời gian tới. 
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Thứ ba, trong chiến lƣợc với Việt Nam, các nghiên cứu đã lồng gh p đƣợc 

chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc ở Đông Nam Á nói riêng và Đông Á nói chung 

đến tác động kinh tế thƣơng mại Việt - Trung và một phần nào đó nêu lên đƣợc đối 

sách kinh tế của Việt Nam. Đề cập đến khía cạnh này, hầu hết các học giả đều nhấn 

mạnh tới chiến lƣợc “Một trục hai cánh” của Trung Quốc hay “Hai hành lang, một 

vành đai” kinh tế. Một số nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra phản ứng và đối sách cần 

thiết của Việt Nam trƣớc sáng kiến Một vành đai - Một con đƣờng của Bắc Kinh. 

Tuy vậy, về chủ đề chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á 

vẫn còn một số khoảng trống sau: 

Thứ nhất, trên thực tế chƣa có một đề tài hay công trình nào nghiên cứu về 

chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á giai đoạn ba thập niên 

đầu thế kỷ XXI (phần lớn các nghiên cứu trƣớc đó đặt trong phạm vi thời gian từ 

n m 1978 hay từ khi Trung Quốc gia nhập WTO n m 2001). Khi đề cập đến thành 

công về mặt kinh tế đối ngoại của Trung Quốc không thể không nhắc tới cột mốc 

n m 1978 - cải cách mở cửa và cột mốc 2001 - gia nhập WTO. Tuy nhiên, bối cảnh 

kinh tế hiện nay phức tạp và đa dạng hơn rất nhiều lần, đặc biệt kể từ sau cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu n m 2008. Ba thập niên đầu thế kỷ XXI là thời gian 

không chỉ chứng kiến những biến động lớn của kinh tế toàn cầu mà còn đƣợc dự 

báo với nhiều xu hƣớng khó đoán định.  

Thứ hai, khi nghiên cứu chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Á, các 

học giả quá đi sâu vào bối cảnh kinh tế thế giới đƣơng đại trong phân tích chiến lƣợc 

kinh tế của Trung Quốc mà chƣa chú ý đề cập hoặc đề cập rất mờ nhạt đến vai trò của 

các nhân tố chính trị, v n hóa do lịch sử để lại. Khác biệt với các khu vực khác trên 

thế giới, quan hệ Trung Quốc - Đông Á chịu ảnh hƣởng và chi phối lớn bởi quan hệ 

chính trị, v n hóa; đó là sự bất đồng quan điểm, lòng hận thù dân tộc giữa Trung 

Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc, là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với hầu hết các 

nƣớc trong khu vực có liên quan, là ảnh hƣởng v n hóa phƣơng Đông trong đan xen 

với v n hóa hiện đại phƣơng Tây, là v n hóa Trung Hoa trong cuộc sống của bộ phận 

lớn ngƣời Hoa ở các nƣớc Đông Á. Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông 

Á chƣa đƣợc đặt trong tổng thể các vấn đề kinh tế, xã hội, v n hóa và với bối cảnh 

quốc tế và khu vực để nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách toàn diện hơn. 
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Thứ ba, chƣa có một nghiên cứu nào thực hiện nghiên cứu so sánh khác biệt 

trong chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Các 

học giả chỉ mới dừng lại ở khía cạnh nghiên cứu từng khu vực nhỏ Đông Bắc Á và 

Đông Nam Á hay x t trên tổng thể cả khu vực Đông Á mà chƣa đi sâu phân tích chỉ 

ra sự giống và khác nhau về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc ở hai khu vực nhỏ 

này. Đông Á là khu vực rộng lớn đƣợc chia ra thành hai khu vực Đông Nam Á và 

Đông Bắc Á với những sự khác biệt rất lớn không chỉ ở v n hóa, chính trị mà còn 

cả trình độ phát triển và mức độ hội nhập. Thực tế, Đông Bắc Á là khu vực có nền 

kinh tế thị trƣờng phát triển, tầm ảnh hƣởng và vai trò của Nhật Bản và Hàn Quốc 

trong thƣơng mại toàn cầu là tƣơng đối lớn, trong khi đó, một số nƣớc Đông Nam Á 

(chủ yếu các nƣớc ASEAN 4) còn đang chƣa xác định rõ mô hình hình kinh tế, 

chƣa xây dựng đƣợc nền kinh tế thị trƣờng đích thực và nếu đứng riêng l  trên bản 

đồ thƣơng mại quốc tế thì vị trí từng nƣớc hết sức khiêm tốn. Do vậy, nghiên cứu so 

sánh chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với hai khu vực là cần thiết để thấy 

đƣợc sự khác nhau giữa từng khu vực nhƣng cũng khẳng định những điểm tƣơng 

đồng trong mối quan hệ Đông Á.  
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHIẾN LƢỢC KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC 

 ĐỐI VỚI CÁC NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 

2.1. Cơ sở lý luận về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với các nƣớc trên 

thế giới 

2.1.1. Lý luận của Đặng Tiểu Bình 

Các lý thuyết về quan hệ kinh tế quốc tế chỉ ra r ng sự phát triển của kinh tế 

đối ngoại hay quan hệ kinh tế quốc tế là yêu cầu tất yếu khách quan trong sự vận 

động và phát triển của nhân loại. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

diễn ra ngày càng mạnh mẽ, đặt mỗi quốc gia trƣớc yêu cầu xây dựng chiến lƣợc 

kinh tế đối với các quốc gia khác có tính đến đặc thù trong nƣớc, nhƣng cũng phải 

phù hợp với các quy tắc, tiêu chuẩn thông lệ quốc tế. Không đứng ngoài xu thế đó 

của kinh tế thế giới, Trung Quốc đã vận dụng và xử lý khéo léo các nền tảng bên 

trong và khai phá tiềm lực bên ngoài để giành các lợi thế phục vụ cho quá trình phát 

triển kinh tế xã hội của mình. Thực tế đã chứng minh, cùng với các lý thuyết về 

kinh tế quốc tế và thƣơng mại quốc tế, chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với 

các nƣớc kể từ khi cải cách mở cửa đến nay đều đƣợc thực thi dựa trên nền tảng lý 

luận của Đặng Tiểu Bình và đƣợc phát triển dƣới nhiều hình thức khác nhau qua 

từng thời k  cụ thể. 

2.1.1.1. Lý luận Mèo trắng, Mèo đen 

Lý luận Mèo trắng, mèo đen đƣợc xuất phát từ ngạn ngữ dân gian của ngƣời 

nông dân tỉnh Tứ Xuyên và ban đầu đƣợc chú ý bởi Lƣu Bá Thừa - ngƣời cộng tác 

cũ của Đặng Tiểu Bình thƣờng nói trong thời k  chiến tranh chống Nhật: bất k  

mèo trắng mèo đen hễ bắt đƣợc chuột thì đều là mèo tốt [13 . Tuy vậy, lý luận này 

trở nên nổi tiếng khi nó đƣợc Đặng Tiểu Bình kế thừa và phát triển thành nền tảng 

lý luận quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế nói chung và chiến 

lƣợc kinh tế với các nƣớc nói riêng của Trung Quốc kể từ khi cải cách mở cửa n m 

1978 đến nay. Đặng Tiểu Bình đúc kết tại hội nghị Lƣ Sơn những n m 1960 khi bàn 

về vấn đề quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, ông cho r ng: chỉ là không theo khuôn 

ph p cũ, không theo cách thức cũ, mọi việc cứ c n cứ vào tình hình, cốt đánh thắng 

là đƣợc [13 . Phƣơng châm tƣởng chừng rất đơn giản này đƣợc ông hệ thống hóa 

thành nguyên lý thể hiện quy luật sinh tồn rất đơn giản là phải nhìn nhận thực tế, 
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tức là phải xem thực tế, loại bỏ hệ thống giáo điều khi nó không phù hợp với thực tế. 

Ông tuyên bố: thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng, ngƣời nông dân nuôi 

mèo để bắt chuột nên trong con mắt họ miễn là mèo bắt đƣợc chuột, còn màu lông 

của nó là trắng hay đen không quan trọng. Điều cốt yếu đối với con mèo đáng nuôi 

không phải vì màu lông của nó, cũng không phải do một ai đó chọn mà là xem thực 

tiễn nó có bắt đƣợc chuột hay không. Nhƣ vậy, thực tiễn chứng minh đƣợc r ng 

mèo bắt đƣợc chuột thì đáng nuôi, là mèo tốt, còn không bắt đƣợc chuột thì chỉ là 

loại mèo bỏ đi.   

Tuy nhiên, lý luận Mèo trắng, Mèo đen của Đặng Tiểu Bình ban đầu vấp phải 

sự phản kháng, vì thách thức hệ tƣ tƣởng chính thống, xa vời với hệ tƣ tƣởng chủ 

nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, Đặng Tiểu Bình những n m 1960 không phải là một 

lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nƣớc Trung Quốc, thậm chí không đƣợc trọng 

dụng, do đó, lý luận Mèo trắng, Mèo đen bị quy kết là đi ngƣợc với chủ nghĩa Mác-

Lênin, cũng là một trong các nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của Đặng Tiểu Bình 

trên trƣờng chính trị. 

N m 1978, sau khi trở lại chính trƣờng với vai trò “tổng công trình sƣ” cải 

cách, Đặng Tiểu Bình làm sống lại lý luận Mèo trắng, Mèo đen và khởi động cải 

cách kinh tế bên trong. Ông lập luận: Xã hội chủ nghĩa vốn đƣợc hiểu là hình thái 

sản xuất xã hội phát triển hơn xã hội tƣ bản chủ nghĩa, tức là tiêu chuẩn để phán 

quyết nó tùy thuộc vào trình độ phát triển của lực lƣợng sản xuất. Do đó, xây dựng 

chủ nghĩa xã hội trƣớc tiên phải phát triển sức sản xuất, bất luận phƣơng pháp nào, 

bất luận hình thái tƣ bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa, miễn là sức sản xuất phải 

đƣợc chú trọng hàng đầu. Tại Đại hội Trung ƣơng Đảng cộng sản Trung Quốc lần 

thứ 3 n m 1978, lý luận Mèo trắng, Mèo đen đã đƣợc vận dụng trong việc chuyển 

trọng tâm của Trung Quốc từ đấu tranh giai cấp là chủ yếu sang phát triển sức sản 

xuất làm trung tâm. Ông cho r ng Trung Quốc đã kết thúc thời k  đấu tranh giai cấp 

và bắt đầu thời đại mới “dĩ hòa vi quý, dĩ dân vi bản và dĩ thực vi tiên” - lấy sự hòa 

hợp làm trọng, lấy dân làm gốc và lấy ấm no làm đầu. 

“Lý luận Mèo trắng, Mèo đen” đƣợc coi là luận điểm cốt lõi để Đặng Tiểu 

Bình tạo dựng chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Quốc, là cơ sở lý luận ban đầu 

cho toàn bộ mƣu lƣợc “tề gia và trị quốc” của ông sau này. So sánh rộng hơn, nền 

tảng c n bản để ông thiết kế lý luận con mèo mang dáng dấp chủ nghĩa thực dụng 
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của phƣơng Tây vốn khởi đầu từ cuối thế kỷ XIX bởi triết gia ngƣời Mỹ - Charles 

Peirce. Chủ nghĩa thực dụng cho r ng một chủ thuyết chỉ thuyết phục khi nó đem lại 

kết quả khả thi, tức là kiểm luận lý thuyết không thể nói suông, đánh giá xác thực 

nhất phải c n cứ vào kết quả thực nghiệm. Lý luận Mèo trắng, mèo đen và lý thuyết 

chủ nghĩa thực dụng chỉ quan tâm đến kết quả thực tế, không cần nhiều lý thuyết 

trong quá trình thực thi. Nội dung cơ bản của nó tập trung vào luận điểm: bất luận 

đối tác là bạn hay thù, láng giềng gần hay ở xa, là nƣớc tƣ bản chủ nghĩa hay xã hội 

chủ nghĩa, miễn là Trung Quốc thu lợi càng nhiều càng tốt. Quá trình phát triển sức 

sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc đòi hỏi hợp tác 

không phân biệt đối tác nhƣ thế nào. Lý luận Mèo trắng, mèo đen nhận diện sự tùy 

thuộc giữa các quốc gia và khu vực với nhau khi trao đổi thƣơng mại quốc tế gia 

t ng không ngừng giữa các quốc gia đến phạm vi toàn cầu; cùng với đó là toàn cầu 

hóa về kinh tế, thƣơng mại tự do và sự gia t ng liên kết ngành nghề để tìm kiếm lợi 

nhuận (hay lợi ích quốc gia). Lý luận Mèo trắng, mèo đen kết nối nền tảng của chủ 

nghĩa tƣ bản với chủ nghĩa xã hội (tiếp nhận sự lan rộng của chủ nghĩa tƣ bản từ các 

nƣớc phát triển sang các nƣớc đang phát triển) trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 

nhập ngày càng sâu rộng. 

2.1.1.2. Lý luận kinh tế của Đặng Tiểu Bình (lý luận cải cách) 

Từ trƣớc đến nay, ngƣời Trung Quốc luôn coi Mao Trạch Đông là vị cứu tinh 

của dân tộc, ngƣời có công lớn nhất khai sinh ra nƣớc Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa. Tuy nhiên, dƣới chế độ xã hội chủ nghĩa thời Chủ tịch Mao, đất nƣớc Trung 

Quốc trải qua nhiều th ng trầm, vị thế nƣớc lớn không đƣợc ghi nhận đúng tầm cỡ 

mà họ k  vọng. Chỉ đến khi Đặng Tiểu Bình trở thành lãnh đạo cao nhất, với lý luận 

cải cách mở cửa, ông đã đóng góp to lớn khắc phục hậu quả do ngƣời tiền nhiệm để 

lại, nhờ đó mà Trung Quốc đã đạt đƣợc những thành tựu nhƣ ngày nay. 

Lý luận kinh tế của Đặng Tiểu Bình đƣợc đúc rút trong chỉ trong một câu “cải 

cách bên trong, mở cửa với bên ngoài” [38, tr.312 , nhƣng nó chứa đựng hàm ý vô 

cùng to lớn và mang tầm bao quát toàn bộ tiến trình thay đổi của quốc gia đông dân 

nhất hành tinh. Trung Quốc và nhân loại phải làm cách mạng lật đổ sự thống trị của 

chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến bởi vì chế độ đó bóc lột giai cấp, kìm hãm 

sự phát triển của lực lƣợng sản xuất và tạo nên một xã hội bất công. Đặng Tiểu Bình 

cho r ng ngày nay Trung Quốc vẫn đang làm cách mạng nhƣng là “cách mạng giải 
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phóng sức sản xuất và phát triển sức sản xuất”. Ông khẳng định công cuộc cải cách 

nh m một mục đích là xóa bỏ mọi trở ngại trên con đƣờng phát triển sức sản xuất. 

Không cần phải phân biệt tiên tiến hay lạc hậu, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tƣ 

bản, chỉ cần kìm hãm sự phát triển của sức sản xuất bị coi là trở ngại, cần phải đƣợc 

giải phóng. 

Có thể thấy, lý luận kinh tế của Đặng Tiểu Bình thực chất rất đơn giản, chỉ bó 

gọn trong việc phát triển sức sản xuất nhƣng thực hiện nó là cả một nghệ thuật và 

cần sự tham gia hợp tác của toàn bộ hệ thống chính trị và ngƣời dân. Theo Đặng 

Tiểu Bình, muốn phát triển đƣợc sức sản xuất thì phải mở cửa với bên ngoài và làm 

sống động bên trong. Phát triển kinh tế không thể khƣ khƣ quan điểm “bế quan tỏa 

cảng”, giao lƣu hợp tác với nội bộ khối xã hội chủ nghĩa mà phải mở cửa với quốc 

tế và phát huy tính tích cực bên trong của toàn thể nhân dân. Ông nói “Xây dựng 

một đất nƣớc, không nên đặt mình vào trạng thái đóng kín và địa vị cô lập. Cần coi 

trọng giao lƣu quốc tế rộng rãi. Có thể giao lƣu với bất k  ai, trong quá trình giao 

dịch phải tìm lợi tránh hại. Theo cách nói của chúng tôi, đó là mở cửa với bên 

ngoài” [38, tr.312].  

Kể từ khi giành đƣợc độc lập, Trung Quốc luôn tin vào khả n ng “tự lực cánh 

sinh” của mình, coi sự phong tỏa của bên ngoài không ảnh hƣởng gì đến quá trình 

xây dựng và phát triển đất nƣớc. Theo Đặng Tiểu Bình, quan điểm trên đã không 

còn phù hợp với thời đại, với quá trình phát triển sức sản xuất. Ông nhấn mạnh mƣu 

cầu phát triển phải có “tầm nhìn thế giới”, tức phải coi mở cửa với bên ngoài là 

quốc sách hàng đầu. Lý giải cho điều này ông dẫn chứng: sở dĩ Trung Quốc mang 

nỗi nhục mất nƣớc khi bị phƣơng Tây và Nhật Bản xâm chiếm là do đã trải qua 

hàng tr m n m đóng kín cửa, rơi vào trình trạng lạc hậu, nghèo nàn. Khi Trung 

Quốc giành đƣợc độc lập, đi theo con đƣờng xã hội chủ nghĩa có giao thƣơng với 

bên ngoài là khối các nƣớc xã hội chủ nghĩa, nhƣng đây chỉ là mở cửa nửa vời, bởi 

thế giới rất rộng lớn không chỉ có khối chủ nghĩa xã hội, hơn nữa thực tế cho thấy 

sức sản xuất của các nƣớc tƣ bản chủ nghĩa đang ở mức độ phát triển cao hơn các 

quốc gia xã hội chủ nghĩa. Chính Đặng Tiểu Bình đã kết luận r ng “Trung Quốc 

muốn mƣu cầu phát triển, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu thì phải mở cửa” [38, 

tr.313]. 
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Lý luận mở cửa của Đặng Tiểu Bình quy tụ vào ba điểm chính. Thứ nhất, mở 

cửa với các nƣớc phát triển để tận dụng nguồn lực về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm 

quản lý; thứ hai, mở cửa với khối xã hội chủ nghĩa để gia t ng hoạt động thƣơng 

mại, trao đổi và hợp tác kỹ thuật; thứ ba, mở cửa với các nƣớc thuộc thế giới thứ ba 

để tận dụng nguồn lực chƣa đƣợc khai phá, đồng thời có thể hợp tác trên nhiều lĩnh 

vực mà Trung Quốc có thế mạnh. Nhƣ vậy, chiến lƣợc mở cửa không nghiêng về 

một phía nào mà tiến hành đồng thời trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, ông 

nhấn mạnh Trung Quốc cần vốn, kỹ thuật, trình độ quản lý nên không thể chần chừ 

thúc đẩy hợp tác mở cửa với các quốc gia phƣơng Tây nh m tận dụng cơ hội để 

phục vụ sự phát triển kinh tế bên trong. Ông kh o l o lý giải về ƣu tiên trong sách 

lƣợc cải cách của mình: vốn, kỹ thuật và trình độ quản lý của phƣơng Tây không 

ảnh hƣởng tới việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc, bởi vốn, kỹ thuật và 

trình độ quản lý là kết quả của nền sản xuất xã hội hóa cao - điều mà chủ nghĩa xã 

hội đang hƣớng tới nên bản thân chúng không có tính giai cấp. 

Sự thành công của lý luận Đặng Tiểu Bình bắt nguồn từ những luận thuyết cơ bản 

của kinh tế thị trƣờng, trong đó, học thuyết về chủ nghĩa trọng thƣơng, lý thuyết lợi thế 

so sánh và lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael Porter đóng vai trò quyết định. 

Chủ nghĩa trọng thƣơng tập trung vào bốn luận điểm cơ bản. Thứ nhất, tiêu 

chuẩn cơ bản của của cải là tiền tệ, ở đây là vàng, bạc. Tiền tệ có vai trò quyết định 

đến sự giàu có của một quốc gia và một quốc gia đƣợc xem là giàu có khi có đƣợc 

nhiều tiền. Thứ hai, các quốc gia muốn tích lũy tiền tệ phải thông qua hoạt động 

thƣơng mại, trƣớc hết là ngoại thƣơng. Các nhà trọng thƣơng cho r ng nội thƣơng 

chỉ là hệ thống ống dẫn và ngoại thƣơng chính là máy bơm. Vì vậy, muốn t ng của 

cải của quốc gia phải thông qua ngoại thƣơng nhập dẫn của cải qua nội thƣơng. Thứ 

ba, chủ nghĩa trọng thƣơng cho r ng sản xuất không sinh ra lợi nhuận, lợi nhuận 

đƣợc sinh ra từ quá trình trao đổi mua bán hàng hóa. Do đó, muốn làm giàu chỉ 

b ng con đƣờng ngoại thƣơng. Thứ tư, việc trao đổi buôn bán với nƣớc ngoài không 

phải xuất phải từ lợi ích của đôi bên mà chỉ có lợi cho quốc gia bản địa. Các nhà tƣ 

tƣởng trọng thƣơng đòi hỏi nhà nƣớc phải can thiệp vào đời sống kinh tế để hút tiền 

tệ về nƣớc mình và ng n chặn dòng tiền ra khỏi quốc gia. Mặc dù còn hạn chế về 

tính lý luận nhƣng hệ thống quan điểm của chủ nghĩa trọng thƣơng đã tạo ra những 

tiền đề cho các lý luận về kinh tế sau này phát triển, đặc biệt là lý luận về kinh tế thị 
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trƣờng và lý luận về kinh tế đối ngoại. Trung Quốc là một trong số quốc gia thành 

công với việc áp dụng chủ nghĩa trọng thƣơng. Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc 

đối với các nƣớc kể từ khi gia nhập WTO nhấn mạnh đến vai trò của xuất khẩu và 

thực tế chứng minh xuất khẩu là động lực cho t ng trƣởng kinh tế của Trung Quốc 

trong một thời gian dài. 

Nếu chủ nghĩa trọng thƣơng cho thấy vai trò xuất khẩu của Trung Quốc, thì lý 

thuyết lợi thế so sánh đƣợc Đặng Tiểu Bình vận dụng phát huy trong việc nhấn 

mạnh đến hoạt động tự do thƣơng mại quốc tế. Lý thuyết lợi thế so sánh đƣợc nêu 

ra bởi nhà kinh tế học ngƣời Anh - David Ricardo, trong nghiên cứu về sự trao đổi 

hàng hóa dựa trên nền tảng học thuyết về giá trị lao động. Ông chứng minh r ng 

một quốc gia không có lợi thế tuyệt đối vẫn có thể đạt đƣợc các lợi ích thông qua 

trao đổi mua bán, tức là thông qua thƣơng mại toàn cầu. Theo lý thuyết lợi thế so 

sánh của D. Ricardo thì các chi phí sản phẩm đƣợc quy về hao phí sức lao động và 

chuyên môn hóa trong việc sản xuất hàng hóa. Do đó, mỗi quốc gia chỉ nên tập 

trung vào sản xuất loại hàng hóa mà mình có thế mạnh, xác định đƣợc đúng lợi thế 

của mình thì mọi quốc gia đều thành công. Trong quan hệ kinh tế quốc tế, mỗi quốc 

gia đều sử dụng lợi thế tuyệt đối của mình để chế ngự lợi thế tuyệt đối của đối 

phƣơng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là trong trƣờng hợp một quốc gia có lợi thế tuyệt 

đối hoàn toàn và quốc gia còn lại không có lợi thế tuyệt đối nào thì quan hệ kinh tế 

thƣơng mại giữa hai bên có nên đƣợc thiết lập hay không. D. Ricardo cho r ng ngay 

cả trong trƣờng hợp nhƣ vậy thì ngoại thƣơng vẫn có lợi cho cả hai bên miễn là dựa 

trên cơ sở lợi thế so sánh. Lợi thế so sánh đƣợc xác lập khi đặt tất cả sản phẩm lên 

để so sánh với nhau về chi phí sản xuất tƣơng đối, tức là so sánh hao phí lao động 

của mỗi sản phẩm giữa hai nƣớc. 

Trong tác phẩm Lợi thế cạnh tranh quốc gia, xuất bản n m 1990, Michael 

Porter đã vận dụng những cơ sở lý luận cạnh tranh trong nƣớc vào lĩnh vực cạnh 

tranh quốc tế và đƣa ra lý thuyết lợi thế cạnh tranh hay mô hình “Viên kim cƣơng”. 

Mô hình viên kim cƣơng bao gồm 4 đỉnh ứng với 4 nhân tố là nhu cầu thị trƣờng; 

các yếu tố sản xuất; các ngành công nghiệp liên kết và bổ trợ; doanh nghiệp. Nhu 

cầu thị trƣờng quyết định các doanh nghiệp sản xuất cái gì và nhƣ thế nào; các yếu 

tố sản xuất bao gồm tất cả các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp và những nền kinh 

tế nắm giữ những yếu tố này với chi phí thấp sẽ chiếm lợi thế; một ngành công 
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nghiệp mũi nhọn phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp liên 

quan đến đầu ra và đầu vào; cuối cùng, các doanh nghiệp bên trong một quốc gia 

góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế. Theo Porter, không một quốc gia 

nào có khả n ng cạnh tranh ở tất cả các ngành hoặc ở hầu hết các ngành. Thành 

công trong môi trƣờng kinh doanh quốc tế chỉ đạt đƣợc khi họ xây dựng lợi thế 

cạnh tranh bền vững trong một số ngành cụ thể. Ông cho r ng, khả n ng cạnh tranh 

của một quốc gia ngày nay phụ thuộc vào khả n ng sáng tạo và sự n ng động của 

họ trong những ngành riêng biệt. Khi cạnh tranh kinh tế diễn trên quy mô toàn cầu 

thì nền tảng cạnh tranh sẽ chuyển dịch từ các lợi thế tuyệt đối hay lợi thế so sánh tự 

nhiên sang những lợi thế cạnh tranh quốc gia đƣợc tạo ra và đƣợc duy trì lâu dài 

[106]. Lý thuyết của Porter về lợi thế cạnh tranh quốc gia giải thích các hiện tƣợng 

thƣơng mại quốc tế trên góc độ các doanh nghiệp tham gia sân chơi kinh doanh 

quốc tế và vai trò của nhà nƣớc trong việc hỗ trợ cho các ngành có lợi thế cạnh 

tranh quốc gia chứ không phải cho một vài doanh nghiệp cụ thể. Nền tảng lý thuyết 

này đƣợc Đặng Tiểu Bình và Trung Quốc áp dụng triệt để trong quan hệ thƣơng 

mại quốc tế. Các công ty (đặc biệt là các công ty lớn) của Trung Quốc đƣợc Chính 

phủ hỗ trợ đã nhanh chóng có mặt trong danh sách các công ty lớn, các Tập đoàn 

kinh tế thế giới. 

Giống nhƣ lý luận Mèo trắng mèo đen, lý luận cải cách của Đặng Tiểu Bình là 

sự kết hợp giữa các lý thuyết của quan hệ kinh tế quốc tế và thƣơng mại toàn cầu với 

điều kiện kinh tế xã hội hiện thực của Trung Quốc. Lý luận cải cách chi phối xuyên 

suốt quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Hơn nữa, nó giúp điều chỉnh các 

chiến lƣợc đối ngoại phù hợp với từng thời điểm cụ thể của lịch sử Trung Quốc. 

2.1.1.3. Lý luận về ngoại giao 

Lý luận ngoại giao của Đặng Tiểu Bình là một trong những lý luận ảnh hƣởng 

lớn đến chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với các nƣớc. Nói một cách khái 

quát là: suy x t về quan hệ giữa nƣớc này với nƣớc khác, chủ yếu cần xuất phát từ 

bản thân lợi ích chiến lƣợc của nƣớc mình, không nên so đo về sự khác biệt trong 

chế độ xã hội và hình thái ý thức xã hội [13 . Theo ông, khi nói đến chiến lƣợc 

ngoại giao cần phải xuất phát từ đặc trƣng và tình hình thế giới và khi áp dụng phải 

bao phủ toàn cầu. Các lý luận “Đông Tây - Nam Bắc”, “Điệu nhảy ba bƣớc”, “Giấu 

mình chờ thời” và “Thế giới thứ ba” là bốn trong số các lý luận ngoại giao của 

Đặng Tiểu Bình liên quan trực tiếp đến kinh tế đối ngoại của Trung Quốc. 
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 Lý luận “Đông Tây - Nam Bắc” 

Lý luận “Đông Tây - Nam Bắc” cho r ng “những vấn đề thực sự lớn trên thế 

giới, mang tính chất toàn cầu, đó là vấn đề hòa bình và phát triển. Vấn đề hòa bình là 

giữa phƣơng Đông và phƣơng Tây, vấn đề phát triển là vấn đề giữa Nam và Bắc. Khái 

quát lại, đó là bốn chữ Đông - Tây - Nam - Bắc” [14, tr.115-116 . Theo đó, Trung 

Quốc đƣợc đặt vào phía Đông trong quan hệ: cực Đông - Tây và vào phƣơng Nam 

trong cực Nam - Bắc. Cách tự xƣng nhƣ thế khiến cho Trung Quốc đóng vai trò k p 

trong các mối quan hệ quốc tế. Trung Quốc đặt mình vào phía Đông trong cực Đông 

Tây bởi, Bắc Kinh muốn gìn giữ hòa bình thế giới, xây dựng trật tự hòa bình mới và 

theo đuổi con đƣờng ngoại giao độc lập. Trong quan hệ Nam Bắc, Bắc Kinh cho mình 

ở phía Nam (các nƣớc đang và k m phát triển) nh m xây dựng trật tự kinh tế thế giới 

mới, ở đó Trung Quốc tận dụng đƣợc lợi thế của các nƣớc phía Bắc (các nƣớc phát 

triển) và chiếm vai trò chi phối trong quan hệ với các nƣớc phía Nam.  

Lý luận Đông Tây - Nam Bắc của Đặng Tiểu Bình luôn đặt Trung Quốc vào 

thế yếu hơn, chấp nhận vị thế khiêm nhƣờng (tức là “giấu mình”) nhƣng lại rất linh 

hoạt và hiệu quả trong quá trình xây dựng chiến lƣợc ngoại giao kinh tế và chiến 

lƣợc ngoại giao chính trị độc lập, hòa bình và ổn định. 

  Lý luận “Điệu nhảy ba bước” 

Lý luận “Điệu nhảy ba bƣớc” đƣợc hiểu là: củng cố bên trong, ổn định láng 

giềng, đứng chân châu Á - Thái Bình Dƣơng và tiến ra thế giới. Đặng Tiểu Bình 

cho r ng trƣớc tiên cần cải thiện quan hệ với láng giềng, bỏ láng giềng mà đi kết 

bạn với phƣơng Tây là hạ sách. Xây dựng tình hòa hảo với láng giềng không chỉ 

giúp cho Trung Quốc ổn định biên giới mà còn có thể hợp tác cùng có lợi trên nhiều 

lĩnh vực, bên cạnh đó muốn hƣớng ra châu Á - Thái Bình Dƣơng thì các nƣớc láng 

giềng chính là tiền đề đầu tiên. Để làm đƣợc việc này, Trung Quốc cần phải gác lại 

những ân oán, hận thù do lịch sử để lại, nhìn vào những lợi ích mà nó mang đến. Vì 

thế, t ng cƣờng hợp tác với ASEAN, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản đƣợc chú 

trọng ƣu tiên hàng đầu trong chiến lƣợc kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc. Điều 

này cũng lý giải tại sao khu vực Đông Á chiếm vị trí quan trọng trong chiến lƣợc 

kinh tế của Trung Quốc. Việc xây dựng ngoại giao hòa hảo với các nƣớc láng giềng 

cũng chính là bƣớc khởi đầu cho Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới ở châu Á 

- nơi Trung Quốc xem là không gian sinh tồn. Bƣớc thứ ba trong lý luận “Điệu nhảy 
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ba bƣớc” là tiến ra thế giới khi Trung Quốc xác lập đƣợc địa vị ở châu Á - Thái 

Bình Dƣơng.  

 Lý luận “Giấu mình chờ thời” 

Lý luận “Giấu mình chờ thời” của đƣợc Đặng Tiểu Bình đƣợc đƣa ra vào 

những n m 1990 nh m đối phó với tình hình quốc tế lúc bấy giờ. Đứng trƣớc áp lực 

“diễn biến hòa bình” từ phƣơng Tây sau sự kiện Thiên An Môn n m 1989 và tình 

hình bất ổn ở Đông Âu, các nƣớc xã hội chủ nghĩa tan rã với sự sụp đổ của Liên Xô, 

Đặng Tiểu Bình đã đƣa ra phƣơng châm “bĩnh tĩnh quan sát, giữ vững trận địa, bình 

tĩnh ứng phó, giấu mình chờ thời” [38, tr.603 . Đây là chiến lƣợc không chỉ áp dụng 

đối với lĩnh vực ngoại giao chính trị mà đƣợc vận dụng đối với ngoại giao kinh tế 

hay kinh tế đối ngoại. Đặng Tiểu Bình nhấn mạnh “tuyệt đối không đi đầu”, có 

nghĩa không ham hố địa vị, không đi đầu trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Nội 

hàm của chiến lƣợc “Giấu mình chờ thời” đƣợc thể hiện ở khía cạnh: không thách 

thức địa vị bá quyền của Mỹ (hậu Xô Viết, Mỹ là quốc gia quyền lực duy nhất trên 

thế giới), và không thách thức hệ thống quốc tế. Nhƣ vậy, chiến lƣợc này không 

phải là Trung Quốc giữ thế phòng thủ trong bảo vệ lợi ích quốc gia, càng không 

phải từ bỏ lợi ích quốc gia, mà là sách lƣợc giảm bớt sự nghi ngại của Mỹ và các 

nƣớc trong khu vực về sự trỗi dậy của Trung Quốc, tạo an tâm cho cộng đồng quốc 

tế và khu vực về Trung Quốc cùng chung sống hòa bình và cùng tạo ra lợi ích với 

phần còn lại của thế giới. Giấu mình chờ thời là lý thuyết luận thể hiện đặc sắc tƣ 

tƣởng Trung Hoa, đặc trƣng v n hóa của binh pháp Tôn Tử “biết mình biết ngƣời, 

tr m trận tr m thắng”.   

Sự thật, chiến lƣợc giấu mình chờ thời đã mang lại cho Trung Quốc khoảng 

thời gian bình yên phát triển kinh tế. Nhiều học giả trên thế giới khẳng định sự 

thành công của Bắc Kinh trên mặt trận kinh tế nhờ vào sự nhún nhƣờng có chủ ý 

của Trung Quốc. Trong các sinh hoạt của đời sống quốc tế, Trung Quốc không bao 

giờ thể hiện vai trò đi đầu mà luôn là ngƣời đi sau. Tuy nhiên, kể từ sau Đại hội 

XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc n m 2012, nhiều chuyên gia và học giả trên thế 

giới cho r ng chiến lƣợc “giấu mình chờ thời” của Trung Quốc đã hoàn thành sứ 

mệnh lịch sử, giờ là lúc Bắc Kinh muốn bộc lộ thực lực bản thân, nói cách khác nhƣ 

ngƣời Trung Quốc, họ muốn hiện thực hóa thành công “Giấc Mộng Trung Hoa”.  
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Tác giả Luận án hoàn toàn đồng ý với quan điểm cho r ng Trung Quốc đang 

dần “hiện mình” chứ không còn trong giai đoạn “ẩn mình” hay “giấu mình” nhƣ 

trƣớc nữa. Tuy nhiên, mức độ “hiện mình” của Bắc Kinh chỉ mới trong giai đoạn sơ 

khai, hay trong thời k  khởi động. Minh chứng cho quá trình bắt đầu hiện mình của 

Trung Quốc là việc Bắc Kinh đƣa ra sáng kiến “Nhất lộ, nhất đới” - Một vành đai,  

một con đƣờng. Trƣớc đây, dƣới chiến lƣợc giấu mình chờ thời, Bắc Kinh chỉ là 

ngƣời tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế hay các sáng kiến kinh tế khu vực và 

thế giới với vai trò đơn thuần là thành viên. Tuy nhiên, với sáng kiến đặc thù này, 

lần đầu tiên, Bắc Kinh công khai để lộ vai trò là bên kiến tạo cuộc và luật chơi quốc 

tế. Công cụ thực hiện chiến lƣợc Nhất lộ, nhất đới là Quỹ con đƣờng tơ lụa và Ngân 

hàng Phát triển cơ sở hạ tầng châu Á. N m 2014, cùng với 4 nƣớc trong khối 

BRICS (Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), Trung Quốc đã góp phần 

chủ đạo trong việc thành lập Ngân hàng phát triển BRICS (Ngân hàng Phát triển 

mới - NDB) và Quỹ Dự trữ ngoại tệ chung BRICS - CRF. Hai động thái này của 

Trung Quốc đi ngƣợc lại hoàn toàn với tiêu chí không thách thức hệ thống quốc tế 

mà Bắc Kinh đề ra trong chiến lƣợc giấu mình chờ thời của mình; nó càng minh 

chứng rõ hơn cho thực tế muốn “hiện thân” của Trung Quốc.  

Bên cạnh đó, việc gia t ng các hoạt động ngoại giao quân sự dẫn tới c ng 

thẳng trên biển Hoa Đông và Biển Đông là b ng chứng “thể hiện bản thân” của 

Trung Quốc. Họ đang chứng tỏ “vùng dậy” không chỉ trên lĩnh vực kinh tế đối 

ngoại mà cả các hoạt động chính trị ngoại giao, quân sự. “Giấu mình chờ thời‟‟ chỉ 

là một bƣớc lùi để đạt hai bƣớc tiến nh m mang lại không gian hòa bình ổn định 

cho Trung Quốc tích tụ sức mạnh đủ để bành trƣớng trong khu vực và toàn cầu sau 

này. Những dấu hiệu từ sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XVIII, đặc biệt là từ 

n m 2014 cho thấy Bắc Kinh đang dần “hiện thân” rõ ràng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn 

quá sớm để khẳng định r ng Trung Quốc đã chấm dứt hoàn toàn chiến lƣợc giấu 

mình chờ thời. Từ những động thái trên của Trung Quốc, nhiều chuyên gia nghiên 

cứu đã nhận định r ng: chiến lƣợc “vừa ẩn - vừa hiện” là lựa chọn phù hợp với Bắc 

Kinh hiện nay. 

 Lý luận “Thế giới thứ ba” 

Lý luận “Thế giới thứ ba” của Đặng Tiểu Bình có nhiều điểm tƣơng đồng với 

lý luận “Đông Tây - Nam  Bắc”. Theo ông, Trung Quốc là quốc gia nghèo, lạc hậu, 
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đang phát triển và không phải là một phần của bất cứ quyền lực nào trên thế giới 

nhƣ Mỹ hay một số nƣớc phƣơng Tây, Trung Quốc cần theo đuổi chính sách ngoại 

giao độc lập, tận dụng môi trƣờng hòa bình khu vực và thế giới để phát triển kinh 

tế, đặc biệt không là đồng minh hay liên kết với bất cứ một thế lực nào khác.  

2.1.2. Lý luận Xã hội hài hòa 

Sau thời gian cải cách, mở cửa kinh tế theo lý luận Mèo trắng Mèo đen của 

Đặng Tiểu Bình, bên cạnh những thành công về sức sản xuất, Trung Quốc trở thành 

công xƣởng của thế giới, nhƣng hệ lụy theo sau là các vấn đề xã hội và các giá trị 

nhân v n khác không đƣợc chú trọng. Do quá chú trọng phát triển kinh tế, lấy kinh 

tế làm trọng tâm, nhiều vấn đề xã hội, môi trƣờng, bất bình đẳng... xuất hiện nhức 

nhối trong đời sống nhân dân nƣớc này. Trung Quốc đã phải đƣơng đầu với bài toán 

phát triển công b ng và bền vững mà lời giải không dễ tìm, thực hiện rất khó kh n. 

Để giải quyết những hệ lụy kể trên, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong Hội nghị Trung 

ƣơng 4 khóa XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc n m 2004 đƣa ra khái niệm “xây 

dựng Xã hội hài hòa” với trọng tâm xây dựng một xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa, 

ở đó ngƣời dân không chỉ sống và hƣởng thụ trong một xã hội công b ng, v n minh 

mà còn đảm bảo cho sự phát triển bền vững về mặt xã hội và kinh tế. Lý thuyết về 

xã hội hài hòa kế thừa thuyết “Ba đại diện” khởi xƣớng đầu những n m 2000 bởi 

Chủ tịch Giang Trạch Dân. Theo đó, nội dung cơ bản của nó là Đảng Cộng sản 

Trung Quốc: (i) “đại diện cho nhu cầu phát triển sức sản xuất của Trung Quốc, có 

nghĩa là cần nỗ lực để lý luận, đƣờng lối, cƣỡng lĩnh, phƣơng châm chính sách và 

mọi công việc của Đảng phù hợp với quy luật phát triển của sức sản xuất xã hội, sức 

sản xuất tiên tiến dựa trên thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ mới”, (ii) “đại 

diện cho phƣơng hƣớng đi lên của nền v n hóa tiến tiến Trung Quốc, v n hóa hiện 

đại Trung Quốc”, (iii) “đại diện cho lợi ích c n bản của nhân dân Trung Quốc, coi 

đó xuất phát điểm và mục tiên hành động của Đảng” [151]. Với tất cả những quan 

điểm này, Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định mạnh mẽ quyền lực tuyệt đối của 

họ trong tất cả các hoạt động kinh tế đối nội cũng nhƣ đối ngoại để Trung Quốc 

“độc lập”, không thể là một phần của bất cứ quyền lực nào trên thế giới nhƣ thể 

hiện trong lý luận Thế giới thứ ba đã đề cập ở trên. 

Nhiều chuyên gia cho r ng, lý luận Xã hội hài hòa của Hồ Cẩm Đào đơn giản 

chỉ là chấp nhận ứng dụng quy luật bất biến trong kinh tế học phát triển. T ng 



 

 39 

trƣởng theo chiều rộng đang bộc lộ hạn chế về dƣ địa, Trung Quốc cần chuyển sang 

t ng trƣởng theo chiều sâu, nói cách khác, họ cần sửa chữa khuyết tật trong quá 

trình phát triển kinh tế; và điều này hoàn toàn phù hợp với nguyên lý và xu thế 

chung của nhân loại tiến bộ. Trung Quốc xây dựng nền tảng lý luận Xã hội hài hòa 

dựa trên mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Bắc Âu (hay mô hình nhà nƣớc phúc lợi), 

nơi xã hội phồn thịnh, v n minh, và không tệ nạn; ngƣời dân đƣợc sống trong thế 

giới dân chủ và bình đẳng. Xu hƣớng hòa bình và phát triển là xu hƣớng chính của 

thế giới ngày nay, tuy nhiên, nó cũng đang đối diện với nhiều biến đổi phức tạp, ảnh 

hƣởng đến cục diện hòa bình chung. 

Cùng với lý luận Xã hội hài hòa của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ngƣời đồng nhiệm 

với ông là Thủ tƣớng Ôn Gia Bảo có đƣa ra chính sách “Mục lân, an lân, phú lân”. 

Ngày 07/10/2003, khi Ông tham dự lễ khai mạc “Hội nghị Thƣợng đỉnh về Đầu tƣ 

và Kinh doanh ASEAN” tại Bali - Indonesia và đã có bài phát biểu với tựa đề “Sự 

phát triển của Trung Quốc và phục hồi của châu Á”. Ông đã đƣa ra các triết lý ngoại 

giao “Mục lân, an lân, phú lân” (“láng giềng tốt”, “láng giềng ổn định” và “láng 

giềng giàu có”), nội hàm của chính sách “Mục lân, an lân, phú lân” đƣợc thể hiện 

với các nội dung cơ bản sau: 

“Mục lân” là kế thừa và phát huy tƣ tƣởng triết học “thân nhân thiện lân, dĩ 

hòa vi quý” của dân tộc Trung Hoa, theo nguyên tắc chung sống hoà bình với các 

nƣớc láng giềng, cùng xây dựng cấu trúc quan hệ nhà nƣớc khu vực ổn định và hài 

hòa trong khu vực. “An lân” là tích cực duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, 

thông qua hợp tác đối thoại để t ng cƣờng tin cậy lẫn nhau, thông qua đàm phán để 

giải quyết sự khác biệt và tạo ra một khu vực có môi trƣờng hòa bình, ổn định cho 

sự phát triển của châu Á. “Phú lân” là t ng cƣờng hợp tác cùng có lợi với các nƣớc 

láng giềng, t ng cƣờng hợp tác khu vực và tiểu khu vực; tích cực thúc đẩy hội nhập 

kinh tế khu vực để đạt đƣợc sự phát triển chung với các nƣớc châu Á [147]. Nhƣ 

vậy, Thủ tƣớng Ôn Gia Bảo đề xuất chính sách “Mục lân, an lân, phú lân” vừa là sự 

tổng kết thực tiễn ngoại giao của Trung Quốc với các nƣớc láng giềng trong những 

n m gần đây, vừa là nh m giải thích rõ hơn phƣơng châm “thân thiện với các nƣớc 

láng giềng”, “làm bạn và đối tác với các nƣớc láng giềng” để trình lên Đại hội Đảng 

Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVI. Sau đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều 

lần giải thích chủ trƣơng chính sách “Mục lân, an lân, phú lân” và vận dụng vào sự 
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phát triển của các lĩnh vực hợp tác và quan hệ song phƣơng giữa Trung Quốc với 

các nƣớc láng giềng xung quanh, không chỉ nh m thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy 

của các nƣớc láng giềng đối với Trung Quốc, giúp duy trì và phát triển hợp tác khu 

vực, mà còn là chiến lƣợc mới trong các quan hệ quốc tế và khu vực của Trung 

Quốc trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

2.1.3. Khái luận Mộng Trung Hoa 

Thuật ngữ “Giấc mộng Trung Hoa” đƣợc Chủ tịch Tập Cận Bình đƣa ra khi 

cùng các ủy viên Bộ Chính trị th m quan Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc tháng 

11/2012 và đƣợc công bố chính thức lần đầu trong diễn v n trên cƣơng vị Chủ tịch 

nƣớc của ông vào tháng 3/2013. Ngày 19/8/2013, Tập Cận Bình đã tuyên bố: “việc 

hiện thực hóa Giấc mộng Trung Hoa về sự phục hƣng dân tộc vĩ đại có nghĩa là 

Trung Quốc trở thành một đất nƣớc thịnh vƣợng, một quốc gia đƣợc tiếp sức sống 

mới và có nhân dân hạnh phúc” [17]. 

Trong khái luận về “Giấc mộng Trung Hoa” gồm 4 yếu tố chính: Trung Quốc 

hùng mạnh về kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, và khoa học công nghệ. Trung 

Quốc v n minh về tự do, bình đẳng, công b ng, giàu về v n hóa và cao về đạo đức. 

Trung Quốc hài hòa giữa các vùng miền, giữa các giai cấp và giữa các dân tộc. Cuối 

cùng, Trung Quốc sạch đ p, ít ô nhiễm về môi trƣờng. “Giấc mộng Trung Hoa” đƣợc 

xem là lý luận chi phối chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chiến lƣợc 

kinh tế đối với các nƣớc trên thế giới nói riêng của Trung Quốc trong những n m tới. 

Sự ra đời của “Giấc mộng Trung Hoa” đƣợc nhiều giới quan sát nhận định 

r ng chiến lƣợc giấu mình chờ thời mà Trung Quốc đeo đuổi từ những n m 1990 

của thế kỷ trƣớc đã đến lúc chấm dứt. Những hành động gần đây của Trung Quốc 

càng cho thấy họ đang tìm lại hào quang trong quá khứ, khơi dậy niềm tự hào dân 

tộc nƣớc lớn. Tuy nhiên, nhƣ phân tích ở phần chiến lƣợc “Giấu mình chờ thời”, tác 

giả Luận án cho r ng khái luận Giấc Mộng Trung Hoa đang trong giai đoạn thành 

hình và chƣa thể thay thế hoàn toàn “giấu mình chờ thời”. Trung Quốc đang trong 

thời k  chuyển tiếp, giao thoa chiến lƣợc, trong đó Giấu mình chờ thời và Giấc 

Mộng Trung Hoa là hai lý luận quan trọng nhất, thể hiện rõ nhất bản sắc Trung Hoa 

trong thời hiện đại.  
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2.2. Cơ sở thực tiễn về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với các nƣớc 

trên thế giới 

2.2.1 Điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của Trung Quốc từ sau cải cách mở 

cửa đến nay. 

Có thể thấy r ng, điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của Trung Quốc từ sau 

cải cách mở cửa đến nay là c n cứ, cơ sở thực tiễn của chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đối với các nƣớc trên thế giới. 

Thứ nhất, Trung Quốc là một nƣớc lớn với dân số đông nhất thế giới. Đây là 

nhân tố quan trọng góp phần vào việc xây dựng và thực thi chiến lƣợc kinh tế của 

Trung Quốc với các nƣớc khác. N m ở Đông Bắc Á, Trung Quốc có biên giới đất liền 

và biên giới biển với 14 quốc gia. Diện tích lãnh thổ đứng thứ tƣ thế giới với vị trí 

thuận lợi là những nhân tố tích cực giúp Trung Quốc phát triển các quan hệ kinh tế đối 

ngoại với nhiều nƣớc và khu vực trên thế giới trong đó có khu vực Đông Á. Bên cạnh 

đó, Trung Quốc còn là quốc gia đông dân nhất thế giới với khoảng 1,36 tỷ ngƣời [136]. 

Đây là một thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa khổng lồ nên rất cần các nguồn lực đầu vào 

cho quá trình sản xuất hàng hóa, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc. 

Trên thực tế, Trung Quốc là một nƣớc có nguồn tài nguyên khá lớn và phong phú 

nhƣng không thể đáp ứng đƣợc nhu cầu sản xuất trong nƣớc, đặc biệt là dầu khí. Họ 

phải tìm kiếm nguồn nhiên liệu này từ các nƣớc khác và việc thực thi chiến lƣợc kinh 

tế của mình chính là nh m đáp ứng sự khan hiếm và thiếu hụt đó. 

Thứ hai, Trung Quốc đang trỗi dậy với tốc độ t ng trƣởng kinh tế rất nhanh, 

liên tục trong nhiều n m và điều này làm gia t ng tiềm lực kinh tế, chính trị và “sức 

mạnh mềm” rất lớn. Đây chính là điều kiện thực tế để Trung Quốc hiện thực hóa 

các mục tiêu của chiến lƣợc. 

Những n m trong thập niên đầu thế kỷ XXI, tốc độ t ng trƣởng kinh tế hàng 

n m trong cả giai đoạn là từ 8 - 10%. Cuối thập kỷ trƣớc, trong khi hầu hết thế giới 

bị chìm sâu vào khủng hoảng tài chính toàn cầu và lún sâu vào trì trệ ở nhiều nền 

kinh tế thì Trung Quốc vẫn duy trì mức t ng 9,5% - mức t ng trƣởng cao nhất thế 

giới [49, tr.32 . Nhờ t ng trƣởng cao, kinh tế Trung Quốc đã t ng thứ hạng thế giới 

xếp theo quy mô kinh tế. N m 2001, GDP của Trung Quốc chỉ đứng thứ 9 thế giới 

(đạt xấp xỉ 10000 tỷ NDT). Tuy nhiên, đến n m 2005, tổng GDP của Trung Quốc 

đã vƣơn lên đứng thứ tƣ thế giới, sau khi vƣợt qua Anh và Pháp. N m 2007, tổng 
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GDP của Trung Quốc đã vƣợt Đức, vƣơn lên thứ 3 thế giới, n m 2010 tiếp tục vƣợt 

qua Nhật Bản để trở thành vị trí số 2 thế giới. N m 2011, GDP của Trung Quốc đạt 

47.156 tỷ NDT (tƣơng đƣơng 7,48 ngàn tỷ USD), gấp 4,72 lần so với n m 2001. Từ 

đứng ở vị trí thứ 9 vào đầu thập kỷ, Trung Quốc đã vƣơn lên thứ 2 thế giới sau 10 

n m [49, tr.33]. 

Theo Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, giai đoạn 1978-2012, t ng 

trƣởng kinh tế hàng n m của Trung Quốc đạt bình quân 9.92%. Bắc Kinh không chỉ 

là trụ đỡ để kinh tế thế giới vƣợt qua khủng hoảng tài chính n m 2008 mà hiện nay 

còn là đầu tầu t ng trƣởng của kinh tế toàn cầu. 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, 2016 

Hình 2.1: Tốc độ tăng trƣởng kinh tế của Trung Quốc, giai đoạn 1978 - 2015 (%) 
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nguyên bên ngoài phục vụ nhu cầu phát triển bên trong; từ đó tái điều chỉnh cơ cấu 

kinh tế, phá vỡ bế tắc trong nƣớc b ng hoạt động kinh tế đối ngoại. 

Thứ ba, một số những thành tựu nổi bật khác về kinh tế, chính trị và ngoại 

giao là tiền đề vững chắc để Trung Quốc thực hiện sâu hơn chiến lƣợc kinh tế đối 

với các nƣớc. Cơ sở thực tiễn này đƣợc thể hiện trên một số lĩnh vực chủ yếu sau: 

Một là, về việc kí kết và tham gia các hiệp định kinh tế song phƣơng và đa 

phƣơng. Thông qua công cụ chính sách, Trung Quốc một mặt xóa bỏ các rào cản thuế 

quan và phi thuế quan, thúc đẩy tự do lƣu chuyển các yếu tố sản xuất, cải thiện môi 

trƣờng đầu tƣ và thƣơng mại; mặt khác, quy chuẩn hóa các quy định của nền kinh tế thị 

trƣờng trong nƣớc cho phù hợp với thông lệ cũng nhƣ theo kịp các quy chuẩn của thế 

giới và khu vực. Bắc Kinh thể hiện rõ quan điểm hội nhập đi cùng với cải cách bên trong 

thông qua tham gia WTO, các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới, cũng nhƣ xác lập các 

quy chuẩn chung về các vấn đề liên quan đến đầu tƣ và thƣơng mại quốc tế, luật bản 

quyền sở hữu trí tuệ, an ninh môi trƣờng. Hiện nay, Trung Quốc là thành viên của 

WTO, APEC, RAMs, G20, G33
4
. Tính đến hết n m 2014, Trung Quốc đã ký kết 

FTA/CEPA song phƣơng và đa phƣơng với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Hồng 

Kông (2003), Macao (2003), ASEAN 10 (2004), Pakistan (2006), Chile (2005), New 

Zealand (2008), Singapore (2008), Costa Rica (2008), Peru (2009), Đài Loan (2010),  

Iceland (2014), Australia (2014), Hàn Quốc (2014) và Thụy Sỹ (2014). Ngoài ra, Bắc 

Kinh hiện đang trong quá trình đàm phán FTA với một số nƣớc và vùng lãnh thổ khác 

là FTA Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc, với Na Uy, Hội đồng Hợp tác vùng vịnh 

(GCC), Liên minh Hải quan Nam Phi (SACU), CREP, Sri Lanka và nâng cấp FTA với 

ASEAN; một số FTA cũng đang trong quá trình nghiên cứu tính khả thi nhƣ FTA 

Thƣơng mại khu vực Trung Quốc - Ấn Độ, FTA với Columbia, Maldives, Georgia và 

Moldova [88]. Trung Quốc gia t ng hơn nữa vào lộ trình tự do hóa mậu dịch với các 

quốc gia và khu vực, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến các nƣớc đang phát triển ở châu 

Phi, Mỹ Latinh và khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng khi triển khai chiến lƣợc kinh tế  

đối với các nƣớc của mình. Tại Diễn đàn APEC n m 2014 ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung 

Quốc Tập Cận Bình đề cập đến “giấc mơ châu Á - Thái Bình Dƣơng” thông qua thiết lập 

nền tảng lợi ích chung của tất cả các nƣớc trong khu vực này, xử lý tốt các vấn đề liên 

quan hoặc còn gây tranh cãi nh m mang lại nhiều lợi ích hơn cho các nƣớc liên quan.  

                                                 
4
 Truy cập tại  https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.pdf. Thời gian truy cập:  

ngày 28/9/2015 (trang 4) 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.pdf
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Bảng 2.1: Hợp tác kinh tế của Trung Quốc với các quốc gia và vùng lãnh thổ 

(tỷ USD, nghìn ngƣời) 

N m 
Số lƣợng  

hợp đồng 

Giá trị 

hợp đồng 
Doanh thu 

Lao động  

gửi ra nƣớc ngoài 

1979 27 0,03 - - 

1980 138 0,14 0,123 - 

1985 465 1,12 0,663 30,6 

1990 920 2,12 1,644 21,8 

1995 1558 7,48 5,108 38,4 

2000 2597 11,72 8,379 55,6 

2001 5836 13,04 8,899 60,0 

2002 4036 15,06 11,194 78,5 

2003 3708 17,67 13,837 94,0 

2004 6694 23,84 17,468 114,7 

2005 9502 29,61 21,763 144,8 

2006 12996 66,00 29,993 198,6 

2007 6282 77,62 40,643 236,0 

2008 5411 104,56 56,612 271,6 

2009 7280 126,21 77,706 326,8 

2010 9544 134,37 92,170 376,5 

2011 6381 142,33 103,424 324,0 

2012 6710 156,53 116,596 411,0 

2013 6676 171,63 137,140 452,0 

2014 7832 191,76 142,410 512,0 

Nguồn: Bộ Thương mại Trung Quốc (Ministry of Commerce, People’s Republic of China), 

truy cập ngày 27/9/2015 

Hai là, về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ra nƣớc ngoài. Trung Quốc nhận thức r ng khi 

nền kinh tế trƣởng thành theo nguyên tắc thị trƣờng, họ không thể chỉ trông chờ vào 

dòng vốn FDI vào mà phải chuyển dần sang FDI hƣớng ra bên ngoài để chiếm lĩnh 

thị trƣờng và cải tổ toàn diện nền kinh tế theo hƣớng hội nhập thị trƣờng toàn cầu 

cũng nhƣ về lâu dài, họ sẽ tạo luật chơi theo chiều hƣớng có lợi cho mình. Theo đó, 

Trung Quốc sử dụng công cụ chính sách khá hiệu quả để tạo điều kiện cho dòng 

vốn của họ tới những địa điểm n m trong dự kiến chiến lƣợc. 
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Trƣớc n m 2000, bất k  công ty Trung Quốc nào muốn đầu tƣ ra nƣớc ngoài 

đều phải nhận đƣợc chấp thuận của Bộ Thƣơng mại Trung Quốc sau một loạt thủ 

tục giấy tờ phức tạp. Tàn dƣ cơ chế điều hành quan liêu đã làm giảm động lực xuất 

khẩu vốn của các công ty. Nhƣng khi Trung Quốc chuyển hƣớng theo chiến lƣợc đi 

ra ngoài, hệ thống quản lý đầu tƣ trực tiếp ra ngoài đƣợc cải cách. Theo đó, dòng 

vốn đi ra của Trung Quốc nhận đƣợc nhiều điều kiện thuận lợi hơn. N m 2003, hệ 

thống quản lý đầu tƣ ra nƣớc ngoài đƣợc thực hiện thí điểm ở một số địa phƣơng 

ven biển là Thƣợng Hải, Giang Tô, Triết Giang, Sơn Đông và Quảng Đông. Một 

n m sau vào 2004, chƣơng trình thí điểm mang lại kết quả rất tích cực, do vậy, 

Chính phủ quyết định mở rộng cải cách hệ thống đầu tƣ trực tiếp trên quy mô cả 

nƣớc. Hàng loạt quy định đƣợc thay đổi theo hƣớng nới lỏng kiểm soát: 

  Các công ty đƣợc ph p đầu tƣ ra nƣớc ngoài ở cả hai lĩnh vực sản xuất và 

dịch vụ; cơ quan quản lý đầu tƣ cấp tỉnh và tƣơng đƣơng, và Bộ Thƣơng mại sẽ phê 

duyệt các dự án đầu tƣ ra nƣớc ngoài.  

  Phi tập trung hóa cấp x t duyệt các dự án. N m 2009, Bộ Thƣơng mại Trung 

Quốc ban hành Phƣơng thức quản lý đầu tƣ nƣớc ngoài. Theo đó, thủ tục đầu tƣ ra 

nƣớc ngoài đƣợc đơn giản hóa hơn, trao cho các công ty quyền tự chủ quyết định 

thông thoáng hơn. Phƣơng thức này bao gồm 4 điểm: (i) Công ty thuộc sở hữu nhà 

nƣớc do trung ƣơng quản lý trình dự án và phải đƣợc Bộ Thƣơng mại phê duyệt, và 

các công ty nhà nƣớc cấp tỉnh trình dự án và do Sở Thƣơng mại các tỉnh phê duyệt; 

(ii) Bộ Thƣơng mại chịu trách nhiệm xác định các dự án đầu tƣ của các Công ty nhà 

nƣớc trung ƣơng với giá trị lớn hơn 100 triệu USD hoặc các dự án có các mục tiêu 

đặc biệt; (iii) các Sở Thƣơng mại các tỉnh chịu trách nhiệm cho các dự án có giá trị 

dƣới 100 triệu USD, và yêu cầu hỗ trợ tài chính trong nƣớc; (iv) Bộ hồ sơ tài liệu đề 

nghị đầu tƣ gồm Đơn xin đầu tƣ ra nƣớc ngoài, giấy ph p kinh doanh, hợp đồng, 

chứng thực từ cơ quan chức n ng, đơn liên doanh, liên kết (nếu có) và đƣợc nộp lên 

cơ quan các cấp nhƣ đề xuất ở trên [98, tr.10-11]. 

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý ngoại hối cũng là một công cụ để Bắc kinh thực 

hiện chiến lƣợc thúc đẩy đầu tƣ ra nƣớc ngoài. Từ n m 2002, Trung Quốc cải cách 

hệ thống quản lý ngoại hối và dành trọng tâm vào 4 lĩnh vực: đơn giản hóa thủ tục, 

nới lỏng điều hành, đƣa ra các chỉ tiêu và cung cấp hỗ trợ. N m 2009, Chính phủ 

ban hành chính sách ngoại hối với các quy định quản lý dành cho các công ty nội 
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địa đầu tƣ ra nƣớc ngoài. Theo đó, một loại các quy định về tỷ giá, thủ tục mua bán 

ngoại tệ đƣợc cải cách theo hƣớng đơn giản và dễ tiếp cận, các chính sách thuế, tín 

dụng và tài chính quy định mức nộp lợi nhuận về nƣớc đã đƣợc cải cách theo hƣớng 

tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các công ty đầu tƣ ra nƣớc ngoài. Dƣới sự 

chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Trung ƣơng Trung Quốc giao cho Ngân hàng 

Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cung cấp các 

khoản vay tín dụng trong khuôn khổ thông tƣ về ƣu tiên hỗ trợ đối với các dự án 

đầu tƣ nƣớc ngoài quan trọng [97, tr.13-14 . Bên cạnh đó, theo cam kết của Chủ 

tịch Hồ Cẩm Đào tại Hội nghị Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi n m 2006, n m 

2007 Quỹ phát triển Trung Quốc - Châu Phi đƣợc thành lập với số vốn 5 tỷ USD 

nh m khuyến khích và trợ giúp các công ty Trung Quốc đầu tƣ ở Châu Phi. Tính 

đến n m 2010, Quỹ này đã giải ngân hơn 4 tỷ USD cung cấp tài chính cho 35 dự án 

đầu tƣ của các doanh nghiệp Trung Quốc ở Châu Phi, con số này đã t ng lên 60 dự 

án trải rộng trong 30 quốc gia châu Phi n m 2012. N m 2014, Thủ tƣớng Lý Khắc 

Cƣờng tiếp tục cam kết gia t ng nguồn vốn cho các quốc gia Châu Phi, nâng khoản 

vốn vay lên 10 tỷ USD [95]. Ngoài ra, Bắc Kinh còn thiết lập định chế tài chính đặc 

biệt của Chính phủ nhƣ Quỹ đầu tƣ nguồn lực, Quỹ đặc biệt giảm rủi ro khảo sát 

khai khoáng ở nƣớc ngoài, Quỹ đặc biệt cho hợp tác công nghệ và các vấn đề kinh 

tế ngoài nƣớc với ý đồ hỗ trợ tiềm lực tài chính và kỹ thuật khi các công ty Trung 

Quốc tiến hành hoạt động đầu tƣ ở nƣớc ngoài. 

 

Nguồn: UNCTAD Stats, 2015 

Hình 2.2: FDI vào Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014 (tỷ USD) 
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Bên cạnh đầu tƣ ra nƣớc ngoài, Trung Quốc đồng thời thúc đẩy liên kết, liên 

doanh giữa các doanh nghiệp nội địa với các công ty nƣớc ngoài. Họ coi đây là kênh 

thu hút vốn, kỹ thuật, trình độ quản lý từ các quốc gia phát triển để cải tạo n ng lực sản 

xuất trong nƣớc, nâng cấp công nghệ, đào tạo nhân lực chất lƣợng cao, tiếp thu trình độ 

quản lý hiện đại, tiến tới đƣa kinh tế Trung Quốc hòa nhập với kinh tế toàn cầu. Nếu 

n m 2003, FDI ra nƣớc ngoài của Trung Quốc chỉ đạt 2,8 tỉ USD, con số này đã t ng 

lên lần lƣợt là 12,3 tỷ; 56,5 tỷ; 68,8 tỷ và 101 tỷ USD trong các n m 2005, 2008,  2010 

và 2013 tức là t ng khoảng 36 lần chỉ trong vòng một thập kỷ. 

 

Nguồn: UNCTAD Stats, 2015 

Hình 2.3: FDI ra nƣớc ngoài của Trung Quốc, giai đoạn 2000-2014 (tỷ USD) 
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thể hiện rõ nhất việc Trung Quốc đang hiện thực hóa chiến lƣợc kinh tế của mình kể 
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từ sau n m 2012 đến nay. Bắc Kinh thúc đẩy đầu tƣ ra nƣớc ngoài nh m chia s  lợi 

ích phát triển cho khu vực và thế giới đƣợc đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế 5 

n m lần thứ 12 (2011 - 2015) với cam kết tài trợ 40 tỷ USD cho Quỹ phát triển con 

đƣờng tơ lụa và cung cấp 50 tỷ USD cho  AIIB để khẳng định vai trò cốt lõi thúc 

đẩy phát triển chứ không giữ vai trò phủ quyết trong cơ cấu vận hành của AIIB. 

Bên cạnh đó, Bắc Kinh tiếp tụcs dành khoản viện trợ phát triển lãi suất thấp 

cho các quốc gia đang và chậm phát triển, đặc biệt là châu Phi. Vì nguồn lợi nguyên 

liệu thô quan trọng của lục địa già, Trung Quốc không ngần ngại ƣu đãi. Trong quá 

trình viết luận án, do Trung Quốc không công khai, việc tiếp cận số liệu thống kê 

chính thức về nguồn vốn ODA và các khoản vay với lãi suất thấp của Bắc Kinh rất 

hạn chế đối với tác giả, trừ một vài số liệu nhƣ tổng số vốn Trung Quốc dùng cho 

việc viện trợ nƣớc ngoài đã t ng đột biến từ kể từ n m 2009, đặc biệt là ở các quốc 

gia châu Phi, theo đó, tài chính dành cho trợ giúp của Trung Quốc ở châu Phi lũy kế 

đến n m 2005 là 800 triệu USD, n m 2007 là 1,4 tỷ USD, giai đoạn từ n m 2009 

đến đầu n m 2012, tổng số vốn cam kết đạt 10 tỷ USD [113]. 

Ba là, về lĩnh vực thƣơng mại. Ngay sau cải cách mở cửa, Bắc Kinh tận dụng 

nguồn lực bên ngoài làm sống động kinh tế bên trong, chuyển đổi cơ cấu sản xuất 

theo hƣớng phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nƣớc và quá trình toàn cầu hóa đang 

diễn ra mạnh mẽ. Giai đoạn đầu, Trung Quốc chú trọng xuất khẩu hàng hóa thâm 

dụng lao động, tài nguyên, do vậy họ đã thực hiện một loạt các chính sách ƣu tiên 

những ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phổ thông, có thế mạnh xuất 

khẩu nhƣ trợ cấp xuất khẩu, tiếp cận vốn ƣu đãi, miễn giảm thuế quan, hạ giá đồng 

nội tệ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng... Tuy nhiên, những n m gần đây, 

Bắc Kinh chuyển hƣớng t ng cƣờng xuất khẩu các sản phẩm có hàm lƣợng kỹ thuật 

cao và có sức cạnh tranh hơn trên thị trƣờng quốc tế. Điều này lý giải tại sao xuất 

khẩu máy móc, thiết bị công nghệ thông tin, máy tính, linh kiện điện tử, ô tô... có xu 

hƣớng gia t ng và chiếm tỷ trọng lớn hơn trong kim ngạch xuất khẩu của Trung 

Quốc. Các doanh nghiệp công nghệ cao không chỉ đƣợc hƣởng những ƣu đãi đặc 

biệt về thuế, thông tin, thị trƣờng, tín dụng mà còn đƣợc khuyến khích đầu tƣ, 

nghiên cứu và phát triển (R D); tham gia liên kết với các công ty yếu k m hơn để 

nâng cấp lên tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và toàn cầu. 
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Các doanh nghiệp Trung Quốc đƣợc áp dụng phƣơng thức mậu dịch quốc tế 

trong phạm vi toàn cầu, t ng cƣờng kinh doanh xuất nhập khẩu với nhiều hình thức 

trong nhiều lĩnh vực, xây dựng mạng lƣới thị trƣờng xuyên quốc gia. Đặc biệt, cùng 

với việc mở rộng khu công nghiệp, khu khai thác và phát triển, các doanh nghiệp có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ngày càng trở thành khâu quan trọng trong hoạt động ngoại 

thƣơng của Trung Quốc. N m 2006, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc là 

968.94 tỷ USD, t ng 99.4 lần so với con số 9.75 tỷ USD n m 1978. Xuất khẩu của 

Trung Quốc tới thị trƣờng Mỹ giai đoạn 1998-2010 đến thị trƣờng Mỹ và EU t ng 

lần lƣợt là 5 lần và 3 lần, trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc đến châu Phi t ng 

60 lần  [113]. 

Để thúc đẩy chiến lƣợc xuất khẩu của mình, Bắc Kinh thực hiện một loạt các 

công cụ hỗ trợ nhƣ chính sách thuế, chính sách tỷ giá, chính sách lãi suất  Chính 

sách hoàn thuế là hình thức nhà nƣớc bù đắp tài chính cho doanh nghiệp khi thực 

hiện các giao dịch xuất khẩu hàng hóa. Ban đầu, tỷ lệ hoàn thuế đƣợc áp dụng ở 

mức 9,8% nhƣng đã t ng lên 13,5% kể từ n m 2012, đáng chú ý các sản phẩm cơ 

khí và điện tử có mức hoàn thuế cao t ng từ 14% n m 2008 lên 17% n m 2012. 

Theo đó, hơn 2.600 sản phẩm xuất khẩu chịu thuế đƣợc áp dụng tỷ lệ hoàn thuế 

mới. N m 2009, liên Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý thuế Trung 

ƣơng Trung Quốc đã phê duyệt đề án thí điểm “hoàn thuế tại cảng xuất khẩu” đƣợc 

triển khai tại Thƣợng Hải nh m tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với việc luân chuyển 

các dòng vốn của doanh nghiệp xuất khẩu. Đề án này sau đó tiếp tục đƣợc triển khai 

thí điểm ở Quảng Đông, Thiên Tân, Triết Giang và chính thức mở rộng ra toàn quốc 

vào n m 2013. Chính sách giảm thuế xuất khẩu đƣợc Bắc Kinh thực hiện để kích lệ 

các doanh nghiệp gia t ng các hoạt động xuất khẩu. Theo đó, 600 mặt hàng xuất 

khẩu đƣợc chiết khấu thuế trong phạm vi từ 5-7%. Cũng trong khuôn khổ chính 

sách này, Bắc Kinh thực hiện thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa theo đƣờng tiểu ngạch. 

Các hàng hóa thuộc diện này dƣợc áp dụng mức thuế còn 0% từ tháng 7/2009. Công 

cụ tín dụng đƣợc Ngân hàng Trung ƣơng Trung Quốc áp dụng đối với các Ngân 

hàng thƣơng mại trong nƣớc nh m cung cấp nguồn tín dụng cho các doanh nghiệp 

với lãi suất chỉ từ 1-2% nếu sản phẩm họ sản xuất giành cho mục tiêu xuất khẩu. 

Chính sách tỷ giá là công cụ đƣợc xem là rất quan trọng trong thực thi chiến lƣợc 

kinh tế với việc chú trọng đến hoạt động xuất khẩu của Bắc Kinh. Việc cho ph p 
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NDT đƣợc định giá thấp hơn giá trị thật tạo lực đẩy lớn cho xuất khẩu, cầu hàng 

hóa Trung Quốc ở nƣớc ngoài t ng mạnh do hàng hóa Trung Quốc r  đi tƣơng đối ở 

nƣớc ngoài [45, tr.58-59 . Trƣớc các áp lực t ng giá đồng NDT từ các đối tác 

thƣơng mại, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh lãi suất nhiều lần kể từ tháng 

7/2005. Ngày 5/8/2008, Thủ tƣớng Ôn Gia Bảo ký Sắc lệnh sửa đổi Điều lệ quản lý 

ngoại hối cho ph p tự do hóa các giao dịch tài khoản vãng lai và nới lỏng quản lý 

đối với giao dịch tài khoản vốn. Trong chiến lƣợc cải cách kinh tế mới của thế hệ 

lãnh đạo Chủ tịch Tập Cận Bình - Thủ tƣớng Lý Khắc Cƣờng, việc quốc tế hóa 

đồng NDT buộc Bắc Kinh phải tiến tới thả nổi tỷ giá khiến cho lợi thế nhờ đồng 

NDT thấp đang bị mất đi. Dù sao, xuất khẩu của Trung Quốc đã hƣởng lợi rất lớn 

trong khoảng thời gian dài đồng NDT đƣợc định giá thấp. 

Bốn là, về chính trị - ngoại giao, cho đến trƣớc n m 2014, Trung Quốc đã cải 

thiện đƣợc mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực và thế giới, tạo sự hòa bình 

ổn định lâu dài ở khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng; đồng thời, gia t ng quyền lực 

mềm của Bắc Kinh trong các vấn đề quốc tế.Với nền tảng lý luận thế giới thứ ba, 

không can thiệp, xây dựng khu vực châu Á hòa bình, gác lại những khác biệt trong 

lịch sử, Trung Quốc đã góp phần lớn trong việc duy trì hòa bình ở châu Á - nơi vốn 

dĩ tồn tại nhiều nguy cơ tiềm tàng cho xung đột, mà theo cách đánh giá của các học 

giả phƣơng Tây cho r ng: nguồn gốc xung đột và chiến tranh trong thế kỉ XXI sẽ 

xuất phát từ Đông Á. Quan hệ Trung Quốc với các nƣớc trong khu vực tƣơng đối 

ôn hòa đƣợc xây dựng trên tinh thần hợp tác và cùng phát triển, do đó, quan hệ 

ngoại giao và kinh tế đƣợc cải thiện rõ rệt. Điều này đƣợc minh chứng b ng việc 

bình thƣờng hóa quan hệ ngoại giao với các quốc gia có nhiều bất đồng mang tính 

lịch sử nhƣ Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản; các hiệp định thƣơng mại tự do 

với ASEAN, Đài Loan, Hồng Kông, Macao; và mối quan hệ kinh tế ngày càng 

kh ng khít hơn với các nƣớc láng giềng nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. 

Sự lớn mạnh về kinh tế cho ph p Bắc Kinh xây dựng và vƣơn dài cánh tay 

quyền lực về chính trị và ngoại giao ra bên ngoài quốc gia. Dự trữ ngoại hối khổng 

lồ là nền tảng cho chiến lƣợc “đổi vốn lấy tín nhiệm” để củng cố quyền lực của Bắc 

Kinh trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Điều này có thể dễ dàng đƣợc kiểm chứng 

khi các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh từ ủng hộ Mỹ quay sang ủng hộ Trung 

Quốc trong các vấn đề ở Liên Hợp Quốc, WB, IMF hay WTO. Thậm chí một số 
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quốc gia châu Phi s n sàng từ bỏ ngoại giao đã đƣợc thiết lập với Đài Loan để lấy 

viện trợ của Bắc Kinh. Dự trữ ngoại hối dồi dào cũng biến Trung Quốc trở thành 

chủ nợ lớn nhất thế giới, đặc biệt là Mỹ với việc tung tiền mua trái phiếu Chính phủ 

của các nƣớc. Trong các vấn đề chính trị quốc tế, vai trò của Trung Quốc cũng đƣợc 

khẳng định rõ n t nhƣ vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Iran, khủng hoảng ở Syria, Libia. 

Bảng 2.2: Thƣơng mại Trung Quốc, giai đoạn 1978-2015 (tỷ USD,%) 

Năm Giá trị Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân Tăng trƣởng 

1978 20,64 9,75 10,89 -1,14 - 

1980 38,14 18,12 20,02 -1,90 84,79 

1985 69,60 27,35 42,25 -14,9 82,49 

1990 115,44 62,09 53,35 8,74 65,86 

1995 280,86 148,78 132,08 16,70 18,70 

2000 474,29 249,20 225,09 24,11 31,52 

2001 509,65 266,10 243,55 22,55 7,46 

2002 620,77 325,60 295,17 30,43 21,80 

2003 850,98 438,23 412,76 25,47 37,09 

2004 1154,55 593,33 561,23 32,09 35,67 

2005 1421,91 761,95 659,95 102,00 23,16 

2006 1760,44 968,98 791,46 177,52 23,81 

2007 2176,57 1220,46 956,12 264,34 23,64 

2008 2563,25 1430,69 1132,57 298,12 17,77 

2009 2207,53 1201,61 1005,92 195,68 -13,88 

2010 2973,99 1577,75 1396,24 181,51 34,72 

2011 3641,86 1898,38 1743,48 154,89 22,46 

2012 3867,12 2048,71 1818,41 230,31 6,19 

2013 4160,33 2210,04 1950,29 259,75 7,60 

2014 4303,04 2342,75 1960,29 382,46 2,50 

2015 3958,64 2276,57 1682,07 594,50 -8,00 

Nguồn: Bộ Thương mại Trung Quốc. Truy cập trang web: www.mofcom.gov.cn 

Truy cập ngày 9/4/2016.  
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Sự lớn mạnh về kinh tế tiếp tục cho ph p Bắc Kinh xây dựng và củng cố tiềm 

lực quốc phòng. Tạp chí IHS Jane‟s của Mỹ tiết lộ ngân sách quốc phòng của Trung 

Quốc n m 2013 là 112,2 tỷ USD và sẽ đạt 238,2 tỷ USD vào n m 2015, t ng gấp 

đôi so với n m 2011 và vƣợt xa chi tiêu quốc phòng của tất cả các nƣớc trong khu 

vực châu Á cộng lại. Công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc phát triển mạnh mẽ 

với việc xuất khẩu hàng loạt vũ khí ra nƣớc ngoài thu về lƣợng ngoại tệ lớn. Theo 

báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockhom (SIPRI), giai đoạn 2003-

2012, giá trị xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đạt hơn 9 tỷ USD, vƣợt qua Anh và 

chỉ đứng sau Mỹ, Nga, Đức và Pháp. Hiện nay, Trung Quốc đƣợc xem là một trong 

các cƣờng quốc về quốc phòng trên thế giới cùng với Mỹ và Nga. 

2.2.2. Bối cảnh, điều kiện, tình hình kinh tế - chính trị thế giới từ 1978  đến nay 

Cùng với các nhân tố về điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của Trung Quốc từ 

sau khi nƣớc này tiến hành cải cách mở cửa thì bối cảnh, điều kiện, tình hình kinh tế - 

chính trị của thế giới trong giai đoạn này cũng là cơ sở thực tiễn của chiến lƣợc kinh 

tế với các nƣớc trên thế giới của Trung Quốc. Để xây dựng và thực thi chiến lƣợc, 

Trung Quốc có xem x t đến các điều kiện bên trong đất nƣớc kết hợp với các yếu tố 

bên ngoài trong đó có đề cập đến vai trò, vị trí của các nƣớc trong khu vực và thế giới 

đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Trong khuôn khổ luận án, tác giả trình 

bày về vai trò của Đông Á đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.   

Tại Hội nghị chính thức ASEAN+3 lần thứ 3 tháng 11/1999, Thủ tƣớng Trung 

Quốc Chu Dung Cơ đã tuyên bố “Trung Quốc không thể phát triển nếu thiếu Đông 

Á, không một quốc gia Đông Á nào có thể thịnh vƣợng nếu thiếu Trung Quốc” [82]. 

Qua đó cho thấy, Bắc Kinh nhận định vai trò của Đông Á đối với sự phát triển của 

kinh tế Trung Quốc là hết sức quan trọng. 

2.2.2.1. Vai trò của Đông Nam Á  

* Vai trò địa kinh tế 

Quan hệ kinh tế Trung Quốc - ASEAN đã không ngừng phát triển và giành 

đƣợc nhiều thành tựu đánh kể. Nhìn vào thƣơng mại, đầu tƣ và viện trợ của Trung 

Quốc, không khó để thấy ASEAN chƣa phải là đối tác kinh tế lớn nhất của Trung 

Quốc, không nắm vị trí chủ đạo song lại có vai trò rất quan trọng trong quá trình 

hoạch định chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc. Nó đƣợc thể hiện ở các khía cạnh sau: 
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Thứ nhất, Đông Nam Á là thị trường thương mại rộng lớn và tiềm năng bậc 

nhất của Trung Quốc. Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia, với diện tích hơn 4,49 

triệu km
2
, dân số hơn 600 triệu ngƣời. Với tƣ cách là một thực thể, kinh tế ASEAN 

đƣợc xếp hạng lớn thứ 7 thế giới (sẽ vƣơn lên thứ 5 vào n m 2030 theo dự báo của 

IMF). ASEAN cũng là khu vực phụ thuộc thƣơng mại lớn, với tỷ lệ thƣơng mại trên 

GDP vƣợt quá 150%, cũng là khu vực phát triển ổn định nhất thế giới. Trung Quốc 

đƣợc mệnh danh là công xƣởng thế giới, với vị thế kinh tế n ng động của mình, 

Đông Nam Á đƣợc ví nhƣ là “miếng bánh thƣơng mại hấp dẫn” đối với hàng hóa 

xuất khẩu của Trung Quốc. Các chuyên gia kinh tế của tập đoàn Nomura – Nhật 

Bản cho r ng với lợi thế của mình, ASEAN sẽ thay EU và Mỹ trở thành thị trƣờng 

có tốc độ tiêu thụ hàng hóa cao nhất thế giới trong một tƣơng lai không xa. Việc 

cạnh tranh chiến lƣợc cấp khu vực của các cƣờng quốc kinh tế để giành “miếng 

bánh thƣơng mại” tiềm n ng ASEAN sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Khi thị trƣờng các 

nƣớc phát triển nhƣ EU, Mỹ, Nhật Bản đang cho thấy những dấu hiệu chững lại nên 

Trung Quốc sẽ chuyển hƣớng ƣu tiên sang thị trƣờng Đông Nam Á trong tƣơng lai. 

Cũng theo dự đoán của các chuyên gia của Nomura, với tốc độ t ng trƣởng kinh tế 

ổn định 5%, ASEAN sẽ trở thành thị trƣờng hấp thụ hàng hóa lớn nhất của Trung 

Quốc vào n m 2030. 

Thứ hai, ASEAN giữ vai trò quan trọng trong quá trình thông thương kinh tế 

của Trung Quốc với bên ngoài. Đông Nam Á n m ở giữa Thái Bình Dƣơng và Ấn 

Độ Dƣơng thông qua eo biển Malacca, là tuyến đƣờng hàng hải lớn thứ hai thế giới 

(sau eo biển Manche), cũng là huyết mạch vận chuyển dầu phổ biến thứ hai thế giới 

(sau eo biển Hormuz). Trung Quốc đã chính thức vƣợt Mỹ trở thành quốc gia tiêu 

thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới; tuyến vận tải đƣờng biển chở dầu đi qua eo biển 

Malacca là quan trọng bậc nhất đối với Bắc Kinh. Hiện nay, 80% lƣợng dầu nhập 

khẩu vào Trung Quốc phải đi qua eo biển Malacca, tức khoảng hơn 200 triệu tấn 

mỗi n m. Số liệu thống kê cũng cho thấy, 60% số lƣợng tàu thuyền qua Malacca có 

đích đến là Trung Quốc. Bên cạnh đó, Đông Nam Á còn là tuyến giao thông quan 

trọng cho chính sách đối ngoại của Trung Quốc, tuyến đƣờng sắt xuyên Á và tuyến 

đƣờng liên vận thủy bộ Trung Quốc - Myanmar là huyết mạch để Trung Quốc đi 

vào Ấn Độ Dƣơng. Tuyến đƣờng này không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho chiến 

lƣợc “hƣớng ngoại” mà còn có ý nghĩa chiến lƣợc đối với an ninh Trung Quốc. 
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Thứ ba, với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và phong phú, các quốc gia 

ASEAN là thị trường cung cấp nguyên vật liệu quan trọng phục vụ cho quá trình 

phát triển của Trung Quốc. Khu vực Đông Nam Á sở hữu rất nhiều tài nguyên thiên 

nhiên, trữ lƣợng dầu mỏ dồi dào, tiềm n ng thủy điện, nhiệt điện, khoáng sản, gỗ, 

gạo, dầu cọ, ca cao và cà phê là rất lớn. Có thể kể đến nhƣ Thái Lan sở hữu một 

lƣợng khí đốt lên tới 350 tỷ m
3
, lƣợng dầu mỏ khoảng 6700 triệu thùng và than nâu 

khoảng 1100 triệu tấn; Indonesia đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu dầu cọ, 

thứ hai thế giới về ca cao và thiếc, xếp thứ 4 thế giới về niken và thứ 5 thế giới về 

bauxite, cùng với trữ lƣợng dầu thô và khí đốt khổng lồ. Bên cạnh đó, tài nguyên 

rừng cũng là thế mạnh của khu vực. Các quốc gia có rừng với độ che phủ lớn nhƣ 

Lào, Campuchia, My-an-ma, In-đô-nê-xia. Ngoài diện tích rừng tự nhiên, diện tích 

rừng tái tạo cũng khá lớn. Trong đó, rừng có giá trị thƣơng mại chiếm hơn 50% tổng 

diện tích rừng, nhiều khu rừng có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, Indonesia còn sở hữu 

di sản rừng mƣa nhiệt đới ở Sumatra, nơi có hệ sinh thái phong phú với nhiều động 

thực vật quý hiếm cần đƣợc bảo tồn.  

Bảng 2.3: Trữ lƣợng  ầu m  và khi đốt ở Đông Nam Á năm 2014 

Tên nƣớc 
Trữ lƣợng dầu thô và 

chất lỏng (tỷ thùng) 

Trữ lƣợng khí đốt thiên nhiên 

(nghìn tỷ feet khối) 

Bruney 1,5 15 

Indonesia 0,3 55 

Malaysia 5,0 80 

Philippines 0,2 4 

Thái Lan  - 1 

Việt Nam   4,4 20 

Nguồn: Cục Thông tin năng lượng Mỹ (US Energy Information Administration). Truy cập 

tại: www.eia.gov/beta/international/. Thời gian truy cập ngày 11/7/2015 

* Vai trò địa chính trị 

Cùng với việc giải quyết quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia láng giềng 

phía Bắc, phía Đông, phía Tây Nam, Đông Nam Á là lựa chọn tự nhiên nhất, hợp lý 

nhất và cũng là thiết yếu nhất trong chính sách “Ngoại giao láng giềng” của Trung 

Quốc. Bởi lẽ, về chính trị, Đông Nam Á là chỗ dựa quan trọng hàng đầu để Trung 

Quốc bảo vệ quyền lợi, phát huy vai trò quốc tế, là đối tác quan trọng để họ mở cửa 

http://www.eia.gov/beta/international/
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đối ngoại, phát triển hợp tác cùng có lợi. Về mặt an ninh, các nƣớc ASEAN có vai trò 

địa chiến lƣợc quan trọng đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc, là cầu nối đi ra 

thế giới của Trung Quốc. Môi trƣờng phía Đông Nam Trung Quốc hòa bình và ổn 

định là điều kiện quan trọng để Trung Quốc tiến hành thuận lợi sự nghiệp xây dựng 

hiện đại hóa đất nƣớc và bảo vệ thành quả hơn 35 n m công cuộc cải cách mở cửa. 

Trung Quốc cần một môi trƣờng an ninh khu vực ổn định để phát triển, nên sự 

gắn kết giữa Trung Quốc và Đông Nam Á là mắt xích quan trọng không thể thiếu. 

X t từ góc độ chính trị, khoảng cách về địa lý quyết định tầm quan trọng của địa 

chính trị. “Một quốc gia có quan hệ hữu nghị và mang lại lợi ích cho mình, nếu họ là 

láng giềng, thì lợi ích đó có thể t ng lên gấp bội; ngƣợc lại một quốc gia thù địch mà 

là láng giềng thì những thiệt hại cũng sẽ t ng lên gấp nhiều lần” [65]. Thực tiễn cho 

thấy, hoà bình và ổn định ở Đông Nam Á có quan hệ trực tiếp đến sự ổn định và phồn 

vinh cho khu vực Hồng Kông và Ma Cao, liên quan đến sự phát triển bền vững của 

các tỉnh duyên hải Trung Quốc, nơi đặt trọng tâm là xây dựng kinh tế, liên quan trực 

tiếp đến sự ổn định và đoàn kết của các dân tộc thiểu số khu vực biên giới Tây Nam. 

Trong nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống thách thức trên toàn cầu, việc duy trì hoà 

bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á không phải là kế sách ngắn hạn, mà là mục tiêu 

lâu dài và đòi hỏi nỗ lực lớn trong quá trình phát triển của Trung Quốc. 

Đối với Trung Quốc, phát triển quan hệ song phƣơng với tổ chức quốc tế 

mang tính khu vực rộng lớn bao trùm cả khu vực Đông Nam Á nhƣ ASEAN  là vấn 

đề có ý nghĩa quan trọng chiến lƣợc. Duy trì quan hệ tốt đ p với ASEAN một mặt 

không chỉ làm giảm sự quan ngại sâu sắc của một số các quốc gia trong khu vực, 

đặc biệt là các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ, mặt khác, còn duy trì đƣợc ảnh 

hƣởng của Trung Quốc tại khu vực này.  

2.2.2.2. Vai trò của Đông Bắc Á 

Khi đề cập đến Đông Bắc Á, nhiều ngƣời sẽ đề cập đến cả Triều Tiên và Đài 

Loan, tuy nhiên, do các vấn đề chính trị, ngoại giao phức tạp, do đó trong khuôn 

khổ Luận án, tác giả chỉ đề cập đến Nhật Bản và Hàn Quốc nhƣ là hai thực thể kinh 

tế chủ chốt của khu vực. 

* Vai trò địa kinh tế 

Đông Bắc Á không sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dồi dào 

và có giá trị kinh tế cao nhƣ Đông Nam Á song lại giữ đƣợc vai trò địa kinh tế quan 

trọng trong quan hệ kinh tế quốc tế của Trung Quốc. 
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Trƣớc hết, có thể thấy r ng cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những nƣớc lớn 

đúng nghĩa. Có nhiều quan điểm khác nhau về các tiêu chí cho một nƣớc lớn nhƣ 

các tiêu chí về kinh tế, về chính trị, về quân sự, về ảnh hƣởng của nƣớc đó trong các 

tổ chức quốc tế chủ yếu nhƣ: Liên hợp quốc, IMF hay tính cả thực lực cứng và thực 

lực mềm  Một số tài liệu của Trung Quốc cho r ng một nƣớc là nƣớc lớn khi nƣớc 

đó đƣợc coi là một cực trong thế giới đa cực nhƣ hiện nay, hay đƣợc khoác trên 

mình chữ “Cƣờng” trong thế giới đƣợc xem là “Nhất siêu đa cƣờng” hiện nay - tức 

là có GDP từ 1000 tỷ USD trở lên và tổng thƣơng mại quốc tế ít nhất từ 500 tỷ 

USD. Nếu theo tiêu chí này n m 2011, thế giới có 13 nƣớc lớn là: Mỹ, Trung Quốc, 

Nhật, Đức, Pháp, Anh, Ý, Canada, Nga, Ấn Độ, Úc, Mehico và Hàn Quốc [49]. 

Nhƣ vậy, khi trở thành nƣớc lớn thì vị thế, vai trò của mỗi nƣớc có tầm quan trọng 

ảnh hƣởng đặc biệt đối với các nƣớc khác, nhất là đối với quốc gia láng giềng. Hàn 

Quốc và Nhật Bản đều là nƣớc công nghiệp phát triển nên khi mở rộng quan hệ 

thƣơng mại và đầu tƣ, Trung Quốc có thể tận dụng đƣợc cơ hội tham gia vào sân 

chơi thƣơng mại toàn cầu cũng nhƣ có điều kiện để tiếp cận với trình độ quản lý và 

khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại của hai quốc gia này. Bên cạnh đó, tƣơng lai 

về một cộng đồng kinh tế Đông Á thống nhất mà các quốc gia Đông Á trong đó 

Trung Quốc là thành viên tích cực nhất có vai trò rất lớn của Nhật Bản và Hàn 

Quốc, nếu không nói là giữ vai trò chủ đạo. 

* Vai trò địa chính trị 

Bất chấp có những tƣơng đồng nhất định về v n hóa, lịch sử khu vực và thế 

giới nhìn nhận mối quan hệ Trung - Nhật - Hàn là các chuỗi mâu thuẫn sâu sắc liên 

quan đến vấn đề chủ quyền, cạnh tranh quyền lực (cứng và mềm). Hơn nữa, hai 

nƣớc này đều là đồng minh châu Á của Mỹ, sự hiện diện của họ thực sự gây quan 

ngại cho Trung Quốc trong quá trình bành trƣớng thế lực siêu cƣờng mới trỗi dậy. 

Tuy nhiên, ở góc độ nào ch ng nữa, Nhật Bản và Hàn Quốc đều giữ vai trò địa 

chính trị quan trọng đối với Trung Quốc. Thứ nhất, với vị trí địa lý án ngữ cửa ngõ 

phía Đông Bắc của Trung Quốc, là quốc gia láng giềng, sự ổn định của khu vực phụ 

thuộc lớn vào mối quan hệ chính trị - ngoại giao ổn định của Trung Quốc đối với 

Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự ổn định ngoại giao là tiền đề c n bản tiên quyết để Bắc 

Kinh thúc đẩy các hoạt động giao lƣu kinh tế với Tokyo và Seoul, tận dụng những 

thành tựu khoa học công nghệ, cũng nhƣ thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa rộng lớn của 
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hai quốc gia này. Thứ hai, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là các quốc gia đƣợc xếp 

hạng “cƣờng quốc kinh tế”, cạnh tranh địa chiến lƣợc là tất yếu không chỉ trong khu 

vực và còn vƣợt ra ngoài phạm vi Đông Á. Mọi cuộc chơi chính trị, an ninh trong 

khu vực chính là cuộc chơi cạnh tranh chiến lƣợc của Bắc Kinh, Tokyo và Seoul. 

Chiến lƣợc kinh tế của Bắc Kinh đối với hai quốc gia này sẽ ảnh hƣởng trực tiếp tới 

cạnh tranh chiến lƣợc của Trung Quốc trong khu vực và thế giới. Chính vì thế, trong 

khi tính đến các cơ chế kinh tế, chính trị đa phƣơng, Nhật Bản và Hàn Quốc luôn 

đƣợc Trung Quốc coi trọng xếp hạng để vừa tận dụng ƣu thế của 2 nƣớc này, vừa 

ng n Tokyo và Seoul khỏi địa vị lãnh đạo khu vực mà Bắc Kinh đang rất muốn nắm 

giữ. Cuối c ng, sự ổn định của khu vực Đông Á, bên cạnh các chủ thể Trung Quốc 

và ASEAN thì Nhật Bản và Hàn Quốc là những “ngƣời chơi” lớn, giữ vai trò chủ 

đạo duy trì tính ổn định và cố kết ở Đông Á. Bất cứ phản ứng nào của hai quốc gia 

này cũng có thể ảnh hƣởng tới môi trƣờng hòa bình, ổn định của khu vực Đông Á. 

2.2.2.3. Một số nhân tố về bối cảnh quốc tế là cơ sơ thực tiễn của chiến lược 

Trong khi tiềm lực thực tế khu vực Đông Á đóng một vai trò rất quan trọng 

đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc thì một số nhân tố khác về bối cảnh 

quốc tế cũng là cơ sở thực tiến của chiến lƣợc. Trong phần phân tích nội dung này, 

tác giả có lồng gh p các sự kiện về kinh tế và chính trị thế giới với bối cảnh kinh tế 

xã hội của Trung Quốc, đặc biệt là thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 

các V n kiện của một số k  Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc để thấy rõ những 

mục tiêu mà Trung Quốc đã đạt đƣợc hay chƣa thành công ở một số khía cạnh. 

Thông qua đó, Trung Quốc tiếp tục có sự điều chỉnh về mặt chiến lƣợc ở từng giai 

đoạn cụ thể để đạt đƣợc mục tiêu chung của cả chiến lƣợc trong một thời k  dài. 

N m 2000, tại Hội nghị Trung ƣơng 5 Đảng cộng sản Trung Quốc khóa XV, 

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 n m lần thứ 10 đƣợc thảo luận và lần đầu tiên 

đƣa ra sáng kiến “chiến lƣợc đi ra ngoài” - Going out strategy. Trong kế hoạch 5 

n m lần thứ 10 đƣợc Trung Quốc công bố trong đó đã liệt kê bốn lĩnh vực đƣợc 

khuyến khích đầu tƣ ra nƣớc ngoài gồm ngành chế biến, thƣơng mại, khai khoáng 

và các hợp đồng tổng thầu; chính sách đầu tƣ ra nƣớc ngoài đƣợc trợ giúp thông qua 

tín dụng, bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ khác. Mục tiêu cuối cùng của chiến lƣợc 

“Going out” hay “Global Strategy” là đảm bảo nguồn lực cần thiết cho sự t ng 

trƣởng kinh tế của Trung Quốc [160]. Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung 
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Quốc lần thứ 16, Chủ tịch Giang Trạch Dân đã mô tả chiến lƣợc này nhƣ là bƣớc đi 

quan trọng trong tiến trình tự do hóa và cải cách quốc gia trong dài hạn. Ông cho 

r ng khuyến khích và hỗ trợ các công ty có lợi thế cạnh tranh, thiết lập các kênh đầu 

tƣ ra nƣớc ngoài để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lao động, cũng là cách 

thức thiết lập các công ty đa quốc gia Trung Quốc có sức cạnh tranh và đạt chuẩn 

thƣơng hiệu toàn cầu [97, tr.9,10 . Nếu nhƣ trong kế hoạch 5 n m lần thứ 10 (2001-

2005), Trung Quốc mới chỉ là bƣớc khởi động và từng bƣớc đi ra ngoài thì trong kế 

hoạch 5 n m lần thứ 11 (2006 - 2010), Bắc Kinh nhận định cần đi ra ngoài nhanh 

hơn nữa - “going out further”, đến kế hoạch 5 n m lần thứ 12 (2011 - 2015), Bắc 

Kinh nhấn mạnh đẩy nhanh thực thi chiến lƣợc đi ra ngoài (speeding up 

implementation of the going out strategy) [126], [132], [160]. N m 2003, tổng số 

vốn đầu tƣ ra nƣớc ngoài của Trung Quốc chỉ đạt 34 tỷ USD nhƣng đến n m 2013, 

con số này đã t ng lên 525,7 tỷ USD, tức là đã t ng 15.5 lần trong vòng 10 n m 

[101 . Chiến lƣợc đi ra ngoài của Bắc Kinh hoàn toàn phù hợp, tƣơng ứng với giai 

đoạn trong chiến lƣợc tổng thể của Trung Quốc.  

Việc Trung Quốc gia nhập WTO n m 2001 là dấu mốc quan trọng trong tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc. Sự kiện này thể hiện Trung Quốc 

tham gia vào việc định hình và xây dựng hệ thống kinh tế và thƣơng mại toàn cầu. 

Trong bối cảnh châu Á vừa trải qua khủng hoảng tài chính 1997-1998, Trung Quốc 

đứng trƣớc yêu cầu phải thay đổi mang tầm dài hạn về kinh tế đối ngoại. Trong báo 

cáo tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVI n m 2002, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn 

mạnh mục tiêu của nhiệm k  tới: phải xây dựng xã hội giá khả toàn diện, thúc đẩy 

kinh tế quốc dân phát triển nhanh chóng và có chất lƣợng thông qua tận dụng tƣ 

cách thành viên WTO, tận thu hút nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy phát triển kinh 

tế trong nƣớc, đƣa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu sức sáng tạo. Một trong 

những định hƣớng quan trọng giai đoạn 2002 - 2012 là Trung Quốc phải thúc đẩy 

phƣơng thức phát triển “cỗ xe tam mã” gồm: chính sách ngành và khoa học công 

nghệ, trình độ quản lý và tố chất con ngƣời, trong đó t ng trƣởng kinh tế đƣợc 

“chuyển trọng tâm từ chủ yếu dựa vào đầu tƣ, xuất khẩu hàng hóa sang dựa vào tiêu 

dùng, đầu tƣ nội địa và xuất khẩu” [58 . Nhƣ vậy, bên cạnh thúc đẩy tiêu dùng nội 

địa, kinh tế đối ngoại vẫn là động lực t ng trƣởng kinh tế chính trong giai đoạn này. 

  



 

 59 

Theo định hƣớng này, Bắc Kinh thúc đẩy ký kết FTA với các quốc gia và khu 

vực, gia t ng vị thế của họ trong các tổ chức kinh tế thƣơng mại và tài chính toàn 

cầu. Về ODA, một mặt Trung Quốc vẫn tiếp nhận viện trợ phát triển để tranh thủ 

nguồn lực bên ngoài, mặt khác họ cung cấp ODA cho một số quốc gia nghèo hơn để 

tranh thủ quan hệ và xây dựng sức mạnh quyền lực mềm. Trong giai đoạn này, 

Trung Quốc duy trì cách tiếp cận đơn phƣơng khi đàm phán thỏa thuận thƣơng mại 

với các đối tác, các FTA tập trung vào cải thiện điều kiện thƣơng mại có lợi cho 

Trung Quốc, đặc biệt là cắt giảm thuế quan tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng hóa 

của họ. Kể từ n m 2008, phạm vi xem x t trong các đàm phán FTA của Trung Quốc 

đƣợc mở rộng hơn trong lĩnh vực dịch vụ. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc 

diễn ra tháng 11/2012 đƣợc coi là dấu mốc quan trọng khởi đầu cho kỷ nguyên phát 

triển mới của quốc gia đông dân nhất thế giới. Đại hội tạo lập khung khổ chính sách 

cho việc thực hiện các bƣớc phát triển kinh tế của thế hệ lãnh đạo tiếp theo, đề ra 

hàng loạt biện pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng đầy đủ, đặt ra yêu cầu cấp 

thiết chuyển đổi mô hình t ng trƣởng kinh tế từ chủ yếu dựa vào đầu tƣ và xuất 

khẩu sang chú trọng dựa vào tiêu dùng nội địa; đồng thời đi kèm với thúc đẩy cải 

cách chính trị. Đại hội XVIII cũng nhấn mạnh, chuyển đổi mô hình phát triển theo 

hƣớng bền vững, đảm bảo an ninh môi trƣờng hay còn gọi là hình thành v n minh 

sinh thái. Về xây dựng quyền lực v n hóa quốc gia, Đại hội XVIII khẳng định 

Trung Quốc t ng cƣờng quyền lực mềm thông qua thúc đẩy phổ biến và giao lƣu 

v n hóa quốc tế, xây dựng v n hóa thành trụ cột mới trong nền kinh tế. Đồng thời, 

nhấn mạnh đến hoàn thành việc xây dựng “xã hội khá giả” vào n m 2020, khi đó, 

đời sống nhân dân đƣợc cải thiện toàn diện về vật chất và tinh thần, khoảng cách 

phát triển vùng miền đƣợc thu h p, đất nƣớc hƣớng đến các tiêu chuẩn tiên tiến của 

thế giới. Sau cùng, vấn đề xây dựng Đảng trong thời k  mới đƣợc chú trọng để 

Đảng cầm quyền phải thực sự bao gồm đội ngũ lãnh đạo tinh túy, có tầm, có tâm, có 

n ng lực điều hành bộ máy nhà nƣớc nh m đáp ứng tốt các yêu cầu của thời đại. 

Nhƣ vậy, Đại hội Đảng toàn quốc lần XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc không 

chỉ mang ý nghĩa chính trị trọng đại mà còn ảnh hƣởng sâu sắc, toàn diện đối với sự 

phát triển kinh tế của Trung Quốc. 
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Những quyết sách quan trọng đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ XVIII nh m đối 

phó tích cực với tình hình kinh tế chính trị thay đổi theo hƣớng bất lợi đối với 

Trung Quốc: 

- Xu thế t ng trƣởng kinh tế chậm lại, xuất khẩu và đầu tƣ tƣơng đối yếu 

không đảm bảo vai trò động lực t ng trƣởng, không gian nới lỏng chính sánh bị hạn 

chế, kinh tế Trung Quốc thể hiện sự mất cân b ng vĩ mô rõ rệt. Xuất khẩu của 

Trung Quốc cũng đang gặp những trở ngại lớn. Kinh tế thế giới vẫn chƣa phục hồi 

dẫn tới lực cầu hàng hóa yếu, cùng với xu hƣớng chủ nghĩa bảo hộ xuất hiện trở lại 

đã khiến cho xuất khẩu của Trung Quốc t ng trƣởng chậm. Với việc nền kinh tế phụ 

thuộc hơn 25% vào các hoạt động xuất khẩu, nền kinh tế sẽ bị ảnh hƣởng lớn bởi sự 

sụt giảm của xuất khẩu. Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, kim ngạch xuất nhập 

khẩu Trung Quốc n m 2012 đạt 3.867 tỷ USD, t ng trƣởng 6,2% - đây là mức t ng 

trƣởng thấp so với mức t ng trƣởng hơn 10% kể từ khi gia nhập WTO n m 2001.  

- Vai trò kinh tế của khu vực tƣ nhân chƣa thực sự ổn định. Mô hình kinh tế 

mới dựa vào tiêu dùng trong nƣớc, khu vực kinh tế tƣ nhân cần có vai trò lớn hơn là 

yêu cầu cấp thiết cần đƣợc thực thi.  

- Chiến lƣợc xoay trục của Mỹ trở lại châu Á cũng góp phần tạo thêm sự c ng 

thẳng nhất định trong khu vực. Nhìn về Trung Quốc với tâm lý bất an của các quốc 

gia láng giềng khi những hoạt động leo thang bất tuân luật pháp quốc tế, xâm phạm 

chủ quyền và toàn v n lãnh thổ của nhiều quốc gia láng giềng - điều gây quan ngại 

và bất lợi cho quan hệ kinh tế quốc tế khu vực. Thêm vào đó, giao thƣơng kinh tế có 

lợi cho Trung Quốc nhờ vào lợi thế quy mô, chèn  p và không thiện chí tạo ra t ng 

trƣởng thực cho các đối tác láng giềng, do đó, cùng với gia t ng nghi ngờ động cơ 

hợp tác của Trung Quốc, thiện cảm đối với Trung Quốc giảm sút.  

Trƣớc bối cảnh đó, thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc phải đƣa ra các quyết 

sách kinh tế đối ngoại nh m thay đổi cục diện có lợi cho Trung Quốc, cải thiện hơn 

hình ảnh Trung Quốc siêu cƣờng mà thân thiện trong mắt các quốc gia láng giềng 

và đặc biệt xây dựng hình ảnh cùng hợp tác phát triển của Trung Quốc. “Giấc mộng 

Trung Hoa” mà Bắc Kinh đề ra không phải là sự phục hƣng thô cứng đế chế Trung 

Hoa vĩ đại mà là xây dựng một Trung Quốc hùng cƣờng, trung tâm lan tỏa, chia s  

lợi ích từ sự phát triển kinh tế đến với khu vực và thế giới. Để mang lại lợi ích tốt 

hơn trong các hoạt động kinh tế đối ngoại, Bắc Kinh tiếp tục theo đuổi các Hiệp 
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định Thƣơng mại tự do (FTA), đặc biệt nhấn mạnh đến FTA khu vực và mở rộng 

lĩnh vực đàm phán, trong đó FTA giữa Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản rất đƣợc 

coi trọng trong chiến lƣợc kinh tế đối với khu vực này. Trong các vòng đàm phán 

FTA giữa ba quốc gia, đại diện của Trung Quốc - Ông Sun Yuanjiang - trƣởng đoàn 

đàm phán cho r ng FTA ba bên này sẽ có tác động tích cực lên kinh tế ba nƣớc 

Đông Bắc Á, thúc đẩy quá trình hợp tác kinh tế thƣơng mại sâu rộng và là trọng tâm 

trong chiến lƣợc kinh tế tại khu vực Đông Bắc Á của Trung Quốc thời gian tới [86]. 

Chiến lƣợc FTA với cách thức tiếp cận mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn đề cập đến 

các lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tƣ sẽ đƣợc Bắc Kinh quan tâm đặc biệt. Đây 

là sự thay đổi đáng kể của Trung Quốc về mặt chiến lƣợc, từ tập trung duy nhất vào 

tự do hóa hàng hóa, giờ đây dịch vụ và đầu tƣ cũng đƣợc tháo dỡ rào cản. Cách tiếp 

cận mới của Trung Quốc trong khuôn khổ FTA đƣợc xem là phản ứng với chiến 

lƣợc TPP mà Mỹ và các quốc gia thành viên khác đã nỗ lực để hoàn thành việc ký 

kết trong n m 2015 vừa qua. 

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cho r ng đã đến lúc họ phải đóng vai trò lớn hơn, có 

trách nhiệm hơn đối với khu vực và thế giới. Trong chuyến th m các nƣớc Đông 

Nam Á cuối n m 2013, lần đầu tiên chủ tịch Tập Cận Bình đƣa ra khái niệm: ‚„„Một 

vành đai - Một con đƣờng” nh m lôi k o các quốc gia liên quan vào guồng phát 

triển do Trung Quốc cầm trịch. Ông cho r ng, Trung Quốc đã giành đƣợc nhiều 

thành tựu lớn từ sự phát triển kinh tế, đã đến lúc Trung Quốc cần phải chia s  lợi ích 

phát triển của mình đối với thế giới, đặc biệt là các quốc gia láng giềng. Trong chiến 

lƣợc kinh tế đối với các nƣớc trên thế giới, Bắc Kinh cũng nhấn mạnh đến việc cần 

thiết phải gia t ng địa vị trong các tổ chức tài chính quốc tế, vốn trƣớc đây là ‚“sân 

chơi” của các nƣớc phát triển. Sự ra đời của Ngân hàng phát triển mới BRICS - 

NDB và Quỹ dự trữ ngoại tệ BRICS - CRF là cách thức Bắc Kinh muốn thiết lập 

trật tự cuộc chơi đối trọng lại các định chế tài chính thế giới nhƣ World Bank, IMF, 

ADB vốn là sân nhà của Mỹ, EU, Nhật Bản. 

2.3. Quan điểm về chiến lƣợc kinh tế  

2.3.1. Quan điểm về chiến lược và chiến lược kinh tế nói chung 

 Khái niệm “chiến lƣợc” đƣợc sử dụng đầu tiên trong lĩnh vực quân sự, sau 

đó đƣợc vận dụng trong lĩnh vực chính trị. Theo cách hiểu chung nhất, chiến lƣợc là 

chƣơng trình hành động, kế hoạch hành động đƣợc thiết kế đạt đƣợc một hay một tổ 
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hợp các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con đƣờng đạt đến các 

mục tiêu đó. Nói cách khác, chiến lƣợc thƣờng đƣợc hiểu là hƣớng và cách giải 

quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài [31, tr.53 . 

Trong cuốn từ điển Tiếng Việt của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt 

Nam, NXB Hồng Đức, 2013 có định nghĩa: chiến lƣợc là phƣơng châm và biện 

pháp có tính chất toàn cục, đƣợc vận dụng trong một khoảng thời gian nh m một 

mục đích nhất định. Đi cùng với khái niệm chiến lƣợc là sách lƣợc (chính sách), 

đƣợc hiểu là hƣớng và cách giải quyết nhiệm vụ mang tính từng mặt, từng thời 

điểm, từng khu vực nh m thực hiện chiến lƣợc đặt ra [31, tr.53]. Chính sách còn 

đƣợc hiểu là sách lƣợc và các chủ trƣơng và biện pháp cụ thể để thực hiện đƣờng lối 

và nhiệm vụ trong một thời k  lịch sử nhất định
5
. Hay  chính sách là một chuỗi (tập 

hợp) những hành động có mục đích nh m giải quyết một vấn đề [100 . 

Từ những n m 50 - 60 của thế kỷ XX, khái niệm chiến lƣợc đƣợc sử dụng 

trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Theo GS.TS. Ngô Thắng Lợi - Đại học Kinh tế quốc 

dân
6
: “Chiến lược phát triển kinh tế được hiểu đầy đủ là một hệ thống các phân 

tích, đánh giá và lựa chọn thể hiện những quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu của một 

quá trình phát triển mong muốn và sự nhất quán về con đường và các giải pháp cơ 

bản để thực hiện”. Nhƣ vậy, chức n ng chính của chiến lƣợc phát triển là sự lựa 

chọn hướng và cách đi tối ưu mang tính tổng thể trong lộ trình phát triển dài hạn. 

Về hƣớng đi, chiến lƣợc phát triển cung cấp “tầm nhìn” của một quá trình phát triển 

mong muốn, đó là một bức tranh thể hiện viễn cảnh mong muốn, mà quá trình phát 

triển nh m đạt tới. Còn về cách đi, chức n ng của chiến lƣợc phát triển là vạch ra 

con đƣờng (lộ trình) tổng thể cho việc đi tới đích cuối cùng nhƣ thế nào? bao gồm: 

mô hình phát triển, thể chế, cơ chế vận hành sự phát triển.  

 
Tƣơng tự nhƣ vậy, tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp quốc 

(UNIDO) cho r ng chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là chiến lƣợc phát 

triển): có thể mô tả nhƣ một bản phác thảo quá trình phát triển nh m đạt đƣợc 

những mục tiêu đã định cho một thời k  dài [31, tr.54 . 

 Nói tóm lại, Chiến lƣợc phát triển kinh tế là những quan điểm tổng thể về 

phát triển mang tính toàn diện, lâu dài và c n bản trong một giai đoạn nhất định, tƣ 

tƣởng cơ bản về phát triển kinh tế của một quốc gia. 

                                                 
5
 Theo từ điển Tiếng Việt của Trung tâm từ điển học, NXB Đà N ng 2015. 

6
 GS.TS. Ngô Thắng Lợi, TS. Vũ Thành Hƣởng, Nhận diện chiến lược – quy hoạch – kế hoạch phát triển, 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 23/2013. 
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2.3.2. Quan điểm của tác giả luận án về chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối 

với các nước trên thế giới 

 Nhƣ tác giả luận án đã đề cập ở phần trƣớc (trong mục cách tiếp cận và 

phƣơng pháp nghiên cứu), trên thực tế, Trung Quốc đã không công bố chính thức 

một bản chiến lƣợc kinh tế của nƣớc này đối với khu vực Đông Á. Song, b ng quan 

sát thực tế, tập hợp tài liệu, nghiên cứu về các c n cứ lý luận cũng nhƣ phân tích các 

hành động thực tiễn, tác giả của luận án cho r ng, những nội dung đƣợc đề cập 

trong luận án này là một bản chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực 

Đông Á vì các lý do sau: 

Thứ nhất, nội dung luận án không chỉ đơn thuần là chính sách kinh tế đối 

ngoại của Trung Quốc mà có thể gọi là một chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc với 

bên ngoài. Chính sách là để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra nh m thực hiện hóa 

mục tiêu đã đề ra mang tính từng mặt, từng thời điểm và là công cụ để thực hiện 

chức n ng điều tiết của Chính phủ. Trong khi bản thân chiến lƣợc lại là một bộ phận 

của hệ thống kế hoạch hóa và nó thực hiện chức n ng hoạch định, định hƣớng cho 

nền kinh tế. Trong các chƣơng sau, luận án phân tích diễn biến kinh tế đối ngoại của 

Trung Quốc với khu vực Đông Á nói chung và với Việt Nam nói riêng không chỉ 

giới hạn trong một hoạt động mà trên các lĩnh vực của kinh tế đối ngoại từ xuất 

nhập khẩu, đầu tƣ, viện trợ đến tổng thầu. Hơn nữa, nếu nhƣ một chính sách chỉ có 

hiệu lực và thực thi trong một khoảng thời gian ngắn hạn để điều chỉnh các vấn đề 

mang tính nhất thời thì luận án đã nghiên cứu những nội dung một này trong một 

khoảng thời gian 15 n m từ n m 2001 đến nay (2016) và tầm nhìn hƣớng đến 2030. 

 Thứ hai, tác giả luận án nhận thấy r ng trong tất cả các hoạt động giao 

thƣơng kinh tế với các nƣớc khu vực Đông Á trong suốt một thời gian dài, đã có 

một sự thống nhất từ tƣ tƣởng đến hành động của Trung Quốc để hƣớng tới một 

mục đích cuối cùng. Đó là, Trung Quốc muốn thâu tóm các nguồn lực bên ngoài để 

phục vụ phát triển bên trong; trở thành một siêu cƣờng quốc về kinh tế, quân sự, 

chính trị và là chủ thể giữ vai trò chủ đạo trong sân chơi kinh tế toàn cầu. Đây có 

thể đƣợc coi nhƣ mục tiêu hay đích đến cuối cùng trong chiến lƣợc kinh tế của 

Trung Quốc đối khu vực Đông Á nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Và để 

hiện thực hóa mục tiêu tối thƣợng này, Trung Quốc đã sử dụng các hoạt động 
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thƣơng mại quốc tế, đầu tƣ ra nƣớc ngoài, viện trợ  nhƣ là những công cụ để thực 

hiện mục tiêu của chiến lƣợc. 

Thứ ba, những phân tích trong chƣơng 3 của luận án cho thấy những nội dung 

chính trong nghiên cứu này là một bản chiến lƣợc bởi nó đƣợc xây dựng và thực thi 

trên các nền tảng lý luận nêu trên và trải qua các “Kế hoạch 5 n m” trong từng thời 

điểm cụ thể của Trung Quốc. Từ lý luận “giấu mình chờ thời” đến chính sách “láng 

giềng tốt” hay chiến lƣợc “đi ra ngoài” cũng đều phù hợp với mục tiêu của “nhất lộ, 

nhất đới” (Một vành đai, một con đƣờng hay Con đƣờng tơ lụa thế kỷ XXI) mà 

Trung Quốc đang thực hiện. 

Từ cách tiếp cận trên, mặc dù Trung Quốc không công bố “công khai” chiến 

lƣợc kinh tế của mình đối với các nƣớc trên thế giới có thể bởi vì liên quan đến các 

vấn đề chính trị mang tính nhạy cảm song từ nghiên cứu lý luận của các nhà lãnh 

đạo Trung Quốc qua các thời k , từ phân tích và đánh giá thực tiễn hoạt động kinh 

tế đối ngoại trong một quá trình, b ng phƣơng pháp suy luận và khái quát hóa, tác 

giả luận án đúc rút những nội dung này nhƣ một bản chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đối với khu vực Đông Á nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Theo đó, 

nó bao gồm đầy đủ các nội dung của một bản chiến lƣợc nhƣ bối cảnh hình thành, 

mục tiêu chiến lƣợc, công cụ thực hiện và lộ trình thực hiện.  

Kết luận chƣơng 2 

Chiến lƣợc kinh tế đối với các nƣớc trên thế giới đã, đang và sẽ là một bộ phận 

quan trọng chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội tổng thể của Trung Quốc trong quá 

trình xây dựng và phát triển đất nƣớc. Chiến lƣợc này đƣợc áp dụng và thay đổi qua 

từng thời k  khác nhau phù hợp với điều kiện và tình hình kinh tế trong nƣớc và thế 

giới. Tuy nhiên, tất cả đều đƣợc xây dựng dựa trên nền tảng của các lý thuyết quan 

hệ kinh tế quốc tế và lý luận của Đặng Tiểu Bình. Lý luận Mèo trắng mèo đen, lý 

luận cải cách, lý luận ngoại giao cùng với việc bổ sung cho lý luận kinh tế đối ngoại 

của Trung Quốc bởi lý luận Xã hội hài hòa và Mộng Trung Hoa sẽ tiếp tục chi phối 

các quyết sách kinh tế đối ngoại của Trung Quốc trong thời gian tới. Bên cạnh đó, 

bối cảnh, điều kiện, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới và trong nƣớc là 

các nhân tố giúp định hình chiến lƣợc kinh tế đối với các nƣớc trên thế giới nói 

riêng và chiến lƣợc kinh tế, chính trị, ngoại giao nói chung của Trung Quốc. Trong 

đó, các thành tựu về kinh tế, chính trị, ngoại giao và quân sự của Trung Quốc là yếu 
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tố góp phần quan trọng để Trung Quốc có điều kiện thuận lợi triển khai chiến lƣợc 

này ở khu vực Đông Á nói riêng và các nƣớc nói chung. 

Chiến lƣợc kinh tế của Bắc Kinh đối với các nƣớc trên thế giới nói chung và 

khu vực Đông Á nói riêng trong 3 thập niên đầu thế kỷ XXI giúp quốc gia này đã 

xây dựng đƣợc địa vị kinh tế vững chắc ở cả trong nƣớc và trên trƣờng quốc tế, 

quan hệ với các quốc gia trong khu vực và thế giới đã thay đổi, tạo sự hòa bình ổn 

định lâu dài ở khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng. Các FTA với đối tác kinh tế 

trong khu vực và thế giới đã giúp Trung Quốc t ng cƣờng quan hệ hợp tác, đẩy 

mạnh xuất khẩu hàng hóa; chiến lƣợc đầu tƣ một mặt giúp Trung Quốc thu hút 

nguồn lực từ bên ngoài để củng cố, xây dựng nền kinh tế bên trong, mặt khác, cũng 

thúc đẩy quá trình đầu tƣ ra nƣớc ngoài của Trung Quốc nh m xây dựng một hình 

ảnh lớn hơn về nền kinh tế đang trỗi dậy mạnh mẽ và khẳng định vị trí, vai trò của 

mình trên bản đồ kinh tế thế giới. Thông qua chƣơng trình cung cấp ODA, Bắc 

Kinh đang ngày càng xây dựng hình ảnh về một cƣờng quốc kinh tế, tạo thế và lực 

đối với các nƣớc trên thế giới, đặc biệt là các nƣớc đang phát triển và chậm phát 

triển ở châu Phi, châu Á. Trung Quốc giờ đây không còn “giấu mình chờ thời” mà 

đang bộc lộ rõ ý đồ thâu tóm nguồn lực bên ngoài b ng mọi giá. N m trong chiến 

lƣợc kinh tế tổng thể với các nƣớc trên thế giới, Trung Quốc triển khai chiến lƣợc 

kinh tế đối với khu vực Đông Á với trọng tâm không chỉ vơ v t tài nguyên mà còn 

tiếp thu công nghệ mới, tạo điều kiện để họ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Hơn thế, ý đồ bá quyền, gây ảnh hƣởng chính trị của mình với các quốc gia Đông Á 

yếu hơn thực sự là những nội dung quan trọng mà ngƣời đọc có thể tìm thấy ở 

chƣơng 3. 
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CHƢƠNG 3  

CHIẾN LƯỢC KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐÔNG Á 

3.1. Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á 

3.1.1. Quan điểm định hướng chiến lược 

Các nền tảng phƣơng pháp luận chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc nói chung 

và chiến lƣợc kinh tế với khu vực Đông Á nói riêng đƣợc xây dựng trên cơ sở lý 

luận của Đặng Tiểu Bình. Lý luận về kinh tế đối ngoại Đặng Tiểu Bình có thể đƣợc 

tổng hợp ngắn ngọn là “cải cách bên trong, mở cửa bên ngoài”, có nghĩa là “xây 

dựng một đất nước không nên đặt mình vào trạng thái đóng kín và địa vị cô lập. 

Cần coi trọng giao lưu quốc tế rộng rãi. Có thể giao dịch với bất kỳ ai, trong quá 

trình giao dịch phải tìm lợi tránh hại” [38, tr.312]. Cùng với lý luận của Đặng Tiểu 

Bình, giai đoạn ba thập niên đầu thế kỷ XXI, chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối 

với Đông Á cũng bị chi phối bởi lý luận Xã hội hài hòa của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, 

thuyết Ba đại diện của Chủ tịch Giang Trạch Dân và chính sách Mục lân, an lân, 

phú lân của Thủ tƣớng Ôn Gia Bảo và Khái luận Mộng Trung Hoa của Chủ tịch Tập 

Cận Bình. Đó là các lý luận nền tảng định hình chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc 

đối với khu vực Đông Á trong khoảng thời gian này. Trên thực tế, Trung Quốc 

không công bố “chiến lƣợc kinh tế” cụ thể đối với khu vực Đông Á; nhƣng b ng 

quan sát thực tế và tổng kết các luận điểm mà các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc công 

bố liên quan đến khu vực này, tác giả luận án khẳng định mục tiêu, kế hoạch mà họ 

đƣa ra đối với Đông Á nhƣ một “chiến lƣợc” quan trọng trong thực hiện chiến lƣợc 

kinh tế với tên gọi “Chiến lƣợc đi ra ngoài” và “Chính sách láng giềng tốt”. 

Thực tế, chiến lƣợc “đi ra ngoài” đƣợc khởi xƣớng từ n m 1991, là cách thức 

Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tƣ ra nƣớc ngoài. Tuy nhiên, chiến 

lƣợc đi ra ngoài đƣợc cụ thể hóa trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 n m lần 

thứ 10, 11 và 12 của Trung Quốc. Và đây cũng là v n bản pháp lý có giá trị cao nhất 

định hình và chi phối chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Á ba thập 

niên đầu thế kỷ XXI. Ông Ma Zhongpu - chuyên gia phân tích mạng lƣới quan hệ 

Thƣơng mại Trung Quốc cho r ng các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng chiến 

lƣợc “đi ra ngoài” nhƣ là một sự chỉ dẫn để tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng 

sản và thị trƣờng nƣớc ngoài trong phạm vi gần và xa đối với Trung Quốc, trong khi 

lại có thể sử dụng các khoản đầu tƣ và nguồn lao động để giúp các quốc gia khác đạt 
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đƣợc mục tiêu kinh tế của chính quốc gia đó [101]. Chính sách láng giềng tốt do 

Chủ tịch Giang Trạch Dân khởi xƣớng nhấn mạnh trọng tâm của việc trao đổi kinh 

tế là những mối quan hệ nhà nƣớc tốt đ p. Ông cho r ng việc trao đổi kinh tế đôi 

bên cùng có lợi, đối tác kinh tế, hợp tác phát triển và mở rộng thƣơng mại là các 

biện pháp nh m làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Trung Quốc đối với các quốc gia 

láng giềng. Trong Báo cáo tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII nh m kêu gọi 

việc tiếp tục và mở rộng hợp tác kinh tế đối với các quốc gia ngoại biên để đảm bảo 

an ninh khu vực của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Bắc Kinh đã tái khẳng định việc trung 

thành với Chính sách láng giềng tốt trong trao đổi kinh tế [153]. 

Để thấy tầm quan trọng của Trung Quốc trong việc hoạch định chiến lƣợc kinh 

tế đối với Đông Á, tại Hội nghị chính thức ASEAN+3 lần thứ 3 tháng 11/1999, Thủ 

tƣớng Chu Dung Cơ đã tuyên bố: “Trung Quốc không thể phát triển nếu thiếu Đông 

Á, không một quốc gia Đông Á nào có thể thịnh vượng nếu thiếu Trung Quốc” [82]. 

Điều này cho thấy Đông Á chiếm vị trí tối quan trọng nhƣ thế nào trong chiến lƣợc 

kinh tế đi ra toàn cầu của Trung Quốc.  

Trong Hội nghị công tác đối ngoại Trung ƣơng đƣợc tổ chức vào ngày 

30/10/2013, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh cải thiện quan hệ đối với các nƣớc 

láng giềng gần với chính sách ngoại giao biên dậu (ngoại giao láng giềng). Ông 

nhấn mạnh các quốc gia láng giềng nhƣ là những ngƣời bạn, những đối tác, tạo cho 

họ cảm giác an toàn và giúp đỡ họ phát triển, thúc đẩy lợi ích chung giữa Trung 

Quốc và các quốc gia láng giềng [105]. Trung Quốc cần thực thi chiến lƣợc kinh tế 

đối với các nƣớc mang tính lan tỏa, tức là chia s  lợi ích kinh tế đối với các quốc gia 

trong khu vực và thế giới. Nền tảng chiến lƣợc đối ngoại nói chung và chiến lƣợc 

kinh tế đối đối với các nƣớc nói riêng là cách tiếp cận phát triển hòa bình, các nƣớc 

láng giềng và đối tác kinh tế của Trung Quốc sẽ giành đƣợc những lợi ích nhờ sự 

trỗi dậy của Trung Quốc hƣớng tới kết quả tất cả các bên tham gia cùng có lợi (win 

- win) [105]. Hai thông báo quốc tế đƣợc phát đi bởi Bộ Ngoại giao Trung Quốc 

n m 2005 và 2011, đều nhấn mạnh đến chiến lƣợc phát triển hòa bình của Trung 

Quốc với mục tiêu trung tâm là sáng tạo môi trƣờng hòa bình và ổn định cho phát 

triển, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm quốc tế. Trong báo cáo đọc tại Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XVIII, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã chỉ rõ “Chúng ta nên t ng 

cƣờng khả n ng khai thác tài nguyên biển, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi 
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trƣờng sinh thái biển, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, 

và xây dựng Trung Quốc thành một cƣờng quốc biển” [134]. N m 2013, phát biểu 

trƣớc Bộ Chính trị, Tập Cận Bình nói r ng không gian hàng hải đóng vai trò rất 

quan trọng đến sự phát triển của quốc gia thế kỷ XXI, đặc biệt nó đến từ chủ quyền 

quốc gia, an ninh quốc gia, và các lợi ích phát triển và “đại dƣơng và biển là ph p 

tính chiến lƣợc quan trọng đối với cạnh tranh toàn cầu có tầm ảnh hƣởng tới chính 

trị, phát triển kinh tế, quân sự và công nghệ” [135]. Cửa ngõ đi ra ngoài để trở thành 

cƣờng quốc biển của Bắc Kinh bị thế trận bao vây bởi Nhật Bản và Hàn Quốc ở 

phía Đông và Đông Bắc, bởi các quốc gia ASEAN ở phía Đông Nam và phía Nam. 

Nhƣ vậy, muốn đi ra ngoài Trung Quốc không còn cách nào khác phải vƣợt qua các 

trở ngại này. Cho dù ngày nay các vấn đề của thế giới liên quan đến giải quyết các 

vấn đề kinh tế, an ninh không còn dựa vào nền tảng chính là sức mạnh quân sự 

(quyền lực cứng) mà nó phần lớn bị chi phối bởi các chính sách kinh tế đối ngoại, 

bởi sự hội nhập và nắm giữ các quyền lực kinh tế và ngoại giao (quyền lực mềm). 

Nhƣng Bắc Kinh đặt việc thực thi chiến lƣợc kinh tế với Đông Á để theo đuổi các 

mục tiêu kinh tế, quân sự, an ninh của mình là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. 

“Giấc mộng Trung Hoa‟‟ đƣợc xây dựng trên nền tảng của lý luận Xã hội hài 

hòa và Thế giới hài hòa đƣợc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đƣa ra trong Hội nghị Đảng 

Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVI n m 2002. N m 1995 trong Lễ kỷ niệm lần thứ 

50 của Liên hợp quốc, Trung Quốc đã sử dựng khái niệm “thế giới tốt hơn” để bầy 

tỏ quan điểm của mình về hội nhập và chiến lƣợc hội nhập của mình. N m 2005, 

trong buổi gặp kỷ niệm 60 của Liên Hợp quốc, Bắc Kinh đã thay đổi chiến lƣợc với 

quan điểm mới là thế giới hài hòa. Đây là kim chỉ nam hƣớng dẫn các hoạt động 

kinh tế đối ngoại và các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc [163]. Tại Hội nghị 

Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dƣơng tại Bắc Kinh tháng 11/2014, Tập Cận 

Bình đã phát biểu với các nhà lãnh đạo trong khu vực r ng cần phải có trách nhiệm 

để sáng tạo và thực hiện giấc mơ châu Á - Thái Bình Dƣơng, trong đó Đông Á giữ 

vai trò nòng cốt. 

Một thực tiễn gần đây của Bắc Kinh là việc thành lập các khu thƣơng mại tự 

do. Đây có thể coi là hành động thực tế về mở rộng kinh tế đối ngoại, và cũng có 

thể xem là quan điểm kinh tế đối ngoại của Trung Quốc với mục tiêu dài hạn là thí 

điểm mô hình mới đƣợc ví nhƣ mô hình đặc khu kinh tế phiên bản 2.0 (Version 
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2.0). Nhƣng rõ ràng r ng, đối tƣợng nhắm tới của mô hình cải cách mới này của 

Trung Quốc lại chính là các nƣớc Đông Á, có nghĩa là cải cách bên trong nhƣng lại 

hƣớng ra bên ngoài. Tháng 8/2013, Chính phủ Trung Quốc chính thức thiết lập khu 

thí điểm thƣơng mại tự do ở Thƣợng Hải (SH FTZ). Chiến lƣợc này của Trung 

Quốc cùng lúc thực hiện nhiều mục đích, tuy nhiên, dƣới góc độ chiến lƣợc kinh tế, 

sự thiết lập khu thƣơng mại tự do là nỗ lực để Bắc Kinh tự do hóa thƣơng mại và 

đầu tƣ toàn cầu, đối phó với sự bế tắc của WTO trong vòng đàm phán Doha. SH 

FTZ là cam kết của Bắc Kinh trong vấn đề giảm thiểu sự can thiệp của chính quyền, 

xóa bỏ các rào cản đầu tƣ, xa hơn là mở cửa hệ thống tài chính của Trung Quốc, và 

quốc tế hóa đồng NDT để thúc đẩy vận chuyển hàng hải, logistics và thƣơng mại. 

Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, chức n ng kinh tế của chính quyền địa 

phƣơng đƣợc ủy nhiệm bởi chính quyền trung ƣơng theo những cách thức rất phức 

tạp. SH FTZ là mô hình thí điểm mà Bắc Kinh muốn trao quyền hành độc lập cho 

chính quyền địa phƣơng trong vận hành bộ máy kinh tế. Cuối n m 2014, Chính phủ 

Trung Quốc quyết định mở thêm 3 khu thƣơng mại tự do giống SH FTZ ở Quảng 

Đông, Phúc Kiến và Thiên Tân. Các khu thƣơng mại tự do này sau các mục tiêu nội 

địa mà Bắc Kinh nhắm đến là cải cách lĩnh vực tài chính và cải cách chức n ng chính 

quyền thì nó còn mang một ý nghĩa chiến lƣợc kinh tế hết sức sâu sắc đối với Đông 

Á. Khu thƣơng mại tự do ở Thiên Tân đƣợc Bắc Kinh nhắm đến nhƣ là bệ phóng để 

thúc đẩy thƣơng mại với Nhật Bản và Hàn Quốc (Đông Bắc Á); Quảng Đông gần kề 

Hồng Kông và Macao; trong khi đó, các FTZ ở Phúc Kiến thực hiện nhiệm vụ gia 

t ng thƣơng mại với Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á [140]. 

Sáng kiến Khu vực Thƣơng mại tự do châu Á - Thái Bình Dƣơng đƣợc Bắc 

Kinh chọn là sáng kiến quan trọng cho Hội nghị thƣờng niên của APEC đƣợc tổ 

chức tại Trung Quốc n m 2014. Sáng kiến này đƣợc xây dựng trên nền tảng tƣ 

tƣởng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tại Hội nghị APEC n m 2013 tại Bali, 

Indoniesia, ông đã phát biểu r ng: APEC cần đóng vai trò lãnh đạo trong thƣơng 

mại mở cửa và hội nhập. Sáng kiến này cho thấy Bắc Kinh muốn giữ vai trò thống 

lĩnh, đi đầu trong các hoạt động kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng, nơi 

mà chiếm toàn bộ thành viên của Đông Á. Điều này cũng nói lên r ng việc gắn kết 

Đông Á với châu Á - Thái Bình Dƣơng nh m thực hiện các ý đồ chiến lƣợc kinh tế 

đối với các nƣớc trên thế giới nh m giảm bớt sự lệ thuộc kinh tế của Hoa K , cũng 



 

 70 

nhƣ kiềm chế sức mạnh của Nhật Bản và Hàn Quốc, và ghìm sự trỗi dậy của 

ASEAN trong các vấn đề khu vực của Bắc Kinh là rõ ràng. Quan điểm của Trung 

Quốc sẽ tiếp tục chi phối các hoạt động hoạch định chiến lƣợc kinh tế của Bắc Kinh 

đối với các quốc gia khu vực Đông Á thời gian tới. 

3.1.2. Chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Nam Á 

3.1.2.1. Khung khổ chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Nam Á 

Đông Nam Á là khu vực hội tụ nhiều ƣu điểm mà Trung Quốc muốn chiếm 

lĩnh khu vực này để phục vụ cho việc phát triển kinh tế của mình. Trong chiến lƣợc 

kinh tế quan trọng đối với ASEAN, Trung Quốc có 3 tham vọng. Thứ nhất, Trung 

Quốc muốn biến thị trƣờng rộng lớn ASEAN thành nơi tiêu thụ hàng hóa giá r . Có 

thể hiểu đây là chiến lƣợc thƣơng mại khu vực, đƣợc chia làm hai giai đoạn: Giai 

đoạn đầu thực thi chiến lƣợc xuất khẩu hàng tiêu dùng, giai đoạn hai thúc đẩy xuất 

khẩu hàng điện tử, máy móc. Thứ hai, Bắc Kinh muốn biến ASEAN thành địa bàn 

đầu tƣ trực tiếp để không chỉ tìm kiếm nguồn sinh lợi cho nguồn vốn dƣ giả trong 

nƣớc mà còn thông qua đó, buộc các nền kinh tế ASEAN phụ thuộc hơn vào Trung 

Quốc; đồng thời tận dụng nguồn nguyên, nhiên liệu của khu vực này cho quá trình 

t ng trƣởng kinh tế của Bắc Kinh. Thứ ba, là chiến lƣợc ngoại giao kinh tế, dùng 

nguồn lực tài chính (hỗ trợ phát triển chính thức thông qua các khoản vay ƣu đãi) để 

t ng cƣờng quyền lực mềm, chi phối hoạt động kinh tế đối với các quốc gia 

ASEAN. Chiến lƣợc ngoại giao kinh tế của Trung Quốc đối với ASEAN khởi động 

từ đầu những n m 1990 dƣới thời Thủ tƣớng Lý B ng; n m 2003, Thủ tƣớng Ôn 

Gia Bảo khi đề cập đến chiến lƣợc ngoại giao kinh tế với các nƣớc Đông Nam Á đã 

nhấn mạnh đến tính thân thiện, sự ổn định và cùng giàu có. Chính sách “Mục lân, 

an lân, phú lân”, vừa là sự tổng kết thực tiễn ngoại giao của Trung Quốc với các 

nƣớc láng giềng trong những n m gần đây, vừa là nh m giải thích rõ hơn phƣơng 

châm “thân thiện với các nƣớc láng giềng”, “làm bạn và đối tác với các nƣớc láng 

giềng” trình lên Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVI. Sau đó, các nhà 

lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần giải thích chủ trƣơng chính sách “Mục lân, an 

lân, phú lân” và vận dụng vào sự phát triển của các lĩnh vực hợp tác và quan hệ 

song phƣơng giữa Trung Quốc và các nƣớc láng giềng xung quanh, không chỉ nh m 

thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy của các nƣớc láng giềng đối với Trung Quốc, giúp 

duy trì và phát triển hợp tác khu vực, mà còn là chiến lƣợc mới trong các các quan 

hệ quốc tế và khu vực của Trung Quốc trong quá trình hiện đại hóa. 
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Bảng 3.1: Khung khổ chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với ASEAN 

 Giai đoạn 2002 - 2012 Giai đoạn 2012 - nay (2015) 

Nền tảng  lý 

luận 

- Lý luận của Đặng Tiểu Bình 

- Lý luận Xã hội hài hòa - Khái luận Mộng Trung Hoa 

Cơ sở pháp 

lý 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 

n m lần thứ 10 (2001-2005) 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 

n m lần thứ 11 (2006-2010) 

- Chính sách láng giềng tốt 

- Kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội 5 n m lần thứ 12 

(2011-2015) 

- Chính sách láng giềng tốt 

 

Quan điểm Tận dụng nguồn lực bên ngoài phục vụ quá trình phát triển bên trong 

Mục tiêu 

- Biến ASEAN thành nơi tiêu thụ hàng hóa  

- Đầu tƣ và khai thác tài nguyên phục vụ t ng trƣởng trong nƣớc 

- T ng cƣờng quyền lực mềm, chi phối khu vực (cả kinh tế lẫn chính trị) 

Cách thức 

- Ký kết FTA 

- Hỗ trợ xuất khẩu và đầu tƣ thông qua 

các biện pháp miễn giảm thuế, hỗ trợ 

tín dụng và tài chính  

- Đẩy mạnh hoạt động tổng thầu và 

khai khoáng 

- Cung cấp viện trợ 

- Nâng cấp ACFTA 

- Thúc đẩy sáng kiến “Một 

vành đai - Một con đƣờng” 

- Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ 

tầng thông qua Quỹ con 

đƣờng tơ lụa và AIIB 

- Cung cấp viện trợ 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Để hiện thực hóa chiến lƣợc kinh tế của mình ở khu vực này, Trung Quốc tiến 

hành thúc đẩy ký kết các hiệp định thƣơng mại, đầu tƣ với ASEAN, cột mốc quan 

trọng nhất là n m 2002 khi hai bên kí kết Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn 

diện ASEAN - Trung Quốc, sau đó là Chƣơng trình thu hoạch sớm n m 2004; Hiệp 

định về thƣơng mại dịch vụ n m 2007; Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - 

ASEAN n m 2010. Để thúc đẩy đầu tƣ, Hiệp định đầu tƣ ASEAN - Trung Quốc 

cũng đƣợc thông qua n m 2009.  

Cụ thể hóa hơn, Bắc Kinh đã thông qua Quảng Tây đề xuất sáng kiến “cực 

t ng trƣởng mới ASEAN - Trung Quốc” bao gồm ba nội dung lớn là hợp tác tiểu 

vùng sông Mê Kông mở rộng, hợp tác kinh tế biển và hợp tác kinh tế trên đất liền. 

Chiến lƣợc này còn đƣợc gọi với tên khác là “một trục hai cánh”: Một trục là hành lang 
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kinh tế Nam Ninh - Singapore, cánh thứ nhất là tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, 

cánh thứ hai là khu vực Vịnh Bắc Bộ mở rộng bao gồm vùng biển Việt Nam, Trung 

Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia và Singapore. Sáng kiến này không chỉ đơn 

thuần là một ý tƣởng hợp tác phát triển kinh tế của Bắc Kinh với các nƣớc ASEAN mà 

còn là một ý tƣởng mang tính chiến lƣợc kinh tế sâu sắc, thể hiện quyết tâm từ trung 

ƣơng tới địa phƣơng. Chiến lƣợc kinh tế biên mậu cũng đƣợc Bắc Kinh áp dụng đối với 

các quốc gia có đƣờng biên giới đất liền nhƣ Việt Nam, Lào, Myanmar nh m thúc đẩy 

kinh tế của các vùng k m phát triển phía Nam của Trung Quốc. 

Gần đây, sáng kiến “Một vành đai - Một con đƣờng” của Chủ tịch Tập Cận 

Bình cũng có liên quan đến khu vực Đông Nam Á nhƣ là mắt xích quan trọng trong 

đại chiến lƣợc này của Trung Quốc.  

3.1.2.2. Thực hiện chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Nam Á 

* Về thương mại 

Tại Hội nghị chính thức ASEAN+3 lần thứ 3 tháng 11/1999, Thủ tƣớng Chu 

Dung Cơ lần đầu tiên đề xuất thành lập Khu vực thƣơng mại tự do ASEAN - Trung 

Quốc. Và chỉ sau đó 3 n m Hiệp định khung ban đầu về Khu vực thƣơng mại tự do 

ASEAN - Trung Quốc đƣợc ký kết tháng 11/2002. Tháng 11/2004, Hiệp định về 

thƣơng mại hàng hóa và Thỏa thuận cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN và Trung 

Quốc đƣợc ký kết tại Viên Ch n, Lào và có hiệu lực kể từ tháng 7/2005. Chƣơng trình 

Thu hoạch sớm là nỗ lực của Trung Quốc nh m giảm hàng rào thuế quan đối với 

nhiều lĩnh vực chủ chốt trong n m 2005 (trƣớc 5 n m) đối với Brunei, Indonesia, 

Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan và trƣớc 10 n m đối với Lào, Việt Nam 

và Campuchia. Sau đó, tháng 1/2007, Hiệp định thƣơng mại dịch vụ ASEAN - Trung 

Quốc đƣợc ký kết bên lề Hội nghị thƣợng đỉnh ASEAN lần thứ 10 tại Cebu, 

Philippines. Ủy ban Đàm phán thƣơng mại ASEAN - Trung Quốc đã hoàn tất thƣơng 

lƣợng về Hiệp định đầu tƣ ASEAN - Trung Quốc vào tháng 11 n m 2008, và ký kết 

hiệp định này trong khuôn khổ Hội nghị các Bộ trƣởng kinh tế ASEAN lần thứ 41 

vào tháng 8/2009 tại Bangkok, Thái Lan. Nhƣ vậy, tiến trình đàm phán giữa ASEAN 

- Trung Quốc về khu vực mậu dịch tự do đã đƣợc hoàn tất theo nhƣ Hiệp định khung 

về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc đặt ra. Hiệp định ACFTA 

chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2010 đối với đối với Brunei, Thái Lan, Singapore, 

Maylaysia, Philippines và Indonesia; và n m 2015 đối với các nƣớc còn lại Việt Nam, 

Lào, Campuchia và Myanmar . 
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Bảng 3.2: Thƣơng mại Trung Quốc với các quốc gia ASEAN 

giai đoạn 2003 - 2014 (tỷ USD, %) 

 Kim ngạch Tỷ trọng trong ASEAN 

2003 2008 2014 2003 2008 2014 

ASEAN 

 

Xuất khẩu 30,935 114,139 271,19 100 100 100 

Nhập khẩu 47,350 117,012 208,33 100 100 100 

CC TM -16,415 -2,873 63,52 100 100 100 

Brunei 

Xuất khẩu 0,034 0,130 1,75 0,1 0,1 0,6 

Nhập khẩu 0,31 0,083 0,19 0,7 0,1 0,1 

CC TM -0,277 0,047 1,56    

Singapore 

Xuất khẩu 8,873 32,325 48,85 28,7 28,3 18,0 

Nhập khẩu 10,486 20,092 30,80 22,1 17,2 14,7 

CC TM -1.613 12,233 18,05    

Indoniesia 

Xuất khẩu 4,482 17,210 39,06 14,5 15,1 14,4 

Nhập khẩu 4,754 14,387 24,53 12,2 12,3 11,7 

CC TM -1,272 1,823 14,54    

Malaysia 

Xuất khẩu 6,142 21,383 46,28 19,9 18,7 17,0 

Nhập khẩu 13,998 32,131 55,69 29,6 27,5 26,7 

CC TM -7,856 -10,748 -9,42    

Thai Lan 

Xuất khẩu 3,829 15,521 34,30 12,4 13,6 12,6 

Nhập khẩu 8,829 25,636 38,37 18,6 21,9 18,4 

CC TM -5.000 -10,116 -4,07    

Philippines 

Xuất khẩu 3,094 9,088 23,46 10,0 8,0 8,6 

Nhập khẩu 6,309 19,508 20,98 13,3 16,7 10,0 

CC TM -3,215 -10,420 2,48    

Myanmar 

Xuất khẩu 0,908 1,979 9,37 2,9 1,7 3,4 

Nhập khẩu 0,170 0,645 15,6 0,4 0,6 7,5 

CC TM 0,738 1,335 -6,23    

Campuchia 

Xuất khẩu 0,295 1,095 3,28 1,0 1,0 1,2 

Nhập khẩu 0,026 0,039 0,48 0,1 0,0 0.2 

CC TM 0,268 1,056 2,80    

Lào 

Xuất khẩu 0,098 0,568 1,84 0,3 0,2 0.7 

Nhập khẩu 0,011 0,149 1,77 0,0 0,1 0.8 

CC TM 0,087 0,119 0,07    

Việt Nam 

Xuất khẩu 3,180 15,139 63,61 10,3 13,3 23,5 

Nhập khẩu 1,455 4,343 19,91 3,1 3,7 9,5 

CC TM 1,725 10,797 43,71    
Nguồn: Bộ Thương mại Trung Quốc, qua cơ sở dữ liệu CEIC các năm 2003, 2008 và truy 

cập tại trang ysz.mofcom.gov.cn/article/date/201501/2015010088 4111.shtml ngày 

09/10/2015 cho năm 2014. 
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Các số liệu thống kê ở bảng 3.2 cho thấy sự phát triển vƣợt bậc của kim ngạch 

thƣơng mại giữa hai nền kinh tế, đặc biệt từ khi Hiệp định khung về hợp tác kinh tế 

đƣợc thực hiện. Tỷ lệ t ng trƣởng thƣơng mại của Trung Quốc với ASEAN hàng 

n m vào khoảng 21,9%, trong khi tỷ lệ t ng trƣởng thƣơng mại của Trung Quốc 

hàng n m chỉ đạt 18,8%
7
. Tuy nhiên, cán cân thƣơng mại lại có xu hƣớng nghiêng 

về Trung Quốc, ASEAN trở thành khu vực nhập siêu. 

Cơ cấu hàng hóa có sự tách biệt rõ rệt, trong khi Trung Quốc có xu hƣớng 

nhập khẩu nguyên vật liệu từ ASEAN thì ASEAN lại có xu hƣớng nhập khẩu linh 

kiện, máy móc, công cụ từ Trung Quốc. Tỷ trọng nhập khẩu máy móc công cụ và 

linh kiện của ASEAN trong thƣơng mại với Trung Quốc luôn chiếm hơn 30%, kế 

tiếp là các sản phẩm chế tạo và x ng dầu
8
. Trong cơ cấu thƣơng mại Trung Quốc - 

ASEAN cũng có sự khác biệt giữa các thành viên phát triển hơn là Singapore, Thái 

Lan, Maylaysia, Indonesia, Brunei, Philippines (ASEAN 6) và các thành viên k m 

phát triển hơn là Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (ASEAN 4). Có sự tƣơng 

đồng hơn trong nhập khẩu và xuất khẩu máy móc từ ASEAN 6, trong khi đó đối với 

ASEAN 4 thì cơ cấu nghiêng hẳn về Trung Quốc. Khi trình độ phát triển của các 

quốc gia ASEAN k m phát triển hơn, họ chịu thiệt thòi trong quan hệ với Trung 

Quốc hơn các nƣớc ASEAN phát triển. 

ASEAN xuất khẩu chủ yếu nguyên, nhiên liệu sang thị trƣờng Trung Quốc với 

những sản phẩm chính: X ng dầu, nhựa, cao su, hoá chất hữu cơ, gỗ,  Các mặt 

hàng này chiếm đến 36,3% giá trị xuất khẩu từ ASEAN sang Trung Quốc, trong khi 

đó con số này với Trung Quốc chỉ là 14,6%. ASEAN trở thành một trong những thị 

trƣờng cung cấp nguyên liệu chính cho Trung Quốc. Giá trị này có đƣợc nhờ đặc 

điểm tự nhiên của vùng Đông Nam Á nhiều tài nguyên, khoáng sản, đồng thời trong 

khu vực này còn nhiều quốc gia đang phát triển, chƣa có trình độ công nghệ cao, chỉ 

có khả n ng khai thác, chƣa có khả n ng chế biến các sản phẩm thô. Mặt khác sản 

phẩm chính ASEAN nhập khẩu từ Trung Quốc là máy móc, ô tô, thiết bị và linh 

kiện điện tử, các mặt hàng này chiếm 58,4% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc 

sang ASEAN
9
. Trung Quốc là nƣớc đông dân số nên nhân công lao động khá dồi dào, 

                                                 
7
 Truy cập hppt://www.nciec.gov.vn ngày  14/5/2015. 

8
 Truy cập hppt://www.nciec.gov.vn ngày  14/5/2015. 

9
 Truy cập hppt://www.nciec.gov.vn ngày  14/5/2015. 

http://www.nciec.gov.vn/
http://www.nciec.gov.vn/
http://www.nciec.gov.vn/
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giá lao động r , đồng thời đất nƣớc này có khả n ng tiếp thu và ứng dụng công nghệ 

mới rất cao, bởi vậy các sản phẩm máy móc điện tử của họ có sức cạnh tranh về mẫu 

mã và giá cả rất lớn. Bên cạnh đó, các nƣớc ASEAN cũng đang trong thời k  phát 

triển mạnh mẽ, nhu cầu máy móc rất lớn cả trong sản xuất và tiêu dùng. 

* Về đầu tư 

Nhƣ đề cập ở trên, trong chiến lƣợc kinh tế với ASEAN, chính sách đầu tƣ là 

một trong những ƣu tiên hàng đầu của Trung Quốc để nh m tận dụng nguồn tài 

nguyên dồi dào của ASEAN phục vụ cho tốc độ t ng trƣởng kinh tế cao của Trung 

Quốc. Đúng nhƣ một trong các mục tiêu mà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

n m lần thứ 10 của Trung Quốc đã đề ra, đối với các quốc gia giàu tài nguyên nhƣ 

ASEAN cần thúc đẩy đầu tƣ khai thác tài nguyên để phục vụ cho sự phát triển kinh 

tế bên trong quốc gia. N m 2008, Trung Quốc tuyên bố thành lập Quỹ Hợp tác Đầu 

tƣ ASEAN - Trung Quốc với số vốn ban đầu 10 tỷ USD dành cho các dự án hợp tác 

đầu tƣ lớn của ASEAN và Trung Quốc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, n ng lƣợng và 

tài nguyên, công nghệ thông tin và truyền thông và một số lĩnh vực khác. ASEAN 

và Trung Quốc cũng liên tục tiến hành xúc tiến quan hệ đối tác chiến lƣợc nh m 

t ng cƣờng hợp tác quốc tế trong phát triển đầu tƣ và nguồn nhân lực cũng nhƣ tìm 

hiểu triển vọng xây dựng xa lộ thông tin tiểu vùng sông Mê Kông. Biên bản ghi nhớ 

về hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông đƣợc ký kết vào 

tháng 10 n m 2003 tại Bali - Indonesia và Tuyên bố Bắc Kinh về Hợp tác ASEAN - 

Trung Quốc vì sự phát triển chung lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông 

đƣợc thông qua tháng 5 n m 2005 tại Bắc Kinh. 

Theo số liệu thống kê đƣợc của Bộ Thƣơng mại Trung Quốc, đầu tƣ của Trung 

Quốc vào ASEAN đã t ng từ 0,12 tỷ USD n m 2003 lên 5,9 tỷ USD n m 2011. 

N m 2013, ASEAN chính thức trở thành đích đến thứ 4 với FDI lũy kế đạt xấp xỉ 

30 tỷ USD, chiếm 5,1% tổng số FDI toàn cầu của Trung Quốc. Các ngành, lĩnh vực 

đầu tƣ tập trung chủ yếu vào sản xuất điện, dịch vụ thƣơng mại, chế tạo, khai 

khoáng và tài chính. Hiện nay, các doanh nghiệp của Trung Quốc tại ASEAN đã 

thành lập đƣợc khoảng 2500 công ty, sử dụng khoảng 1200 lao động địa phƣơng. 

Trong số 10 quốc gia nhận FDI của Trung Quốc, Singapore chiếm 55% tổng số vốn. 
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Các khoản đầu tƣ của Trung Quốc trong bốn thành viên ASEAN mới cũng gia t ng 

nhanh chóng. N m 2003 và 2011, FDI của Trung Quốc tại Campuchia t ng từ 59,49 

triệu USD lên 566 triệu USD; tại Lào từ 9,11 triệu USD lên 458,5 triệu USD; tại 

Myanmar từ 10,22 triệu USD lên 217,8 triệu USD; và ở Việt Nam từ 28,73 triệu 

USD lên 2,7 tỷ USD
10

. 

Tận dụng nguồn tài nguyên của ASEAN là mục tiêu số một trong chiến lƣợc 

FDI của Trung Quốc tại đây; tuy nhiên, khác một số đích đến nhƣ ở châu Phi, nguồn 

vốn FDI của Trung Quốc còn thực hiện mục tiêu chiến lƣợc là khai thác cơ hội thị 

trƣờng ngay tại ASEAN. Điều này minh chứng b ng nguồn vốn FDI của Trung 

Quốc tập trung vào 3 lĩnh vực chính là cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên và các 

ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Bộ Thƣơng mại Trung Quốc cho biết, trong 

tổng số FDI của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á thì tỷ lệ khai thác mỏ (kể cả 

dầu và khí đốt tự nhiên, khai thác quặng sắt và quặng khác) đã giảm từ 17,3% trong 

n m 2009 xuống 7,6% n m 2011, trong khi thị phần của các dịch vụ tài chính và phi 

tài chính đã t ng từ 68% đến 79,5% so với cùng k  [130]. Các ƣu thế của dịch vụ 

phi tài chính (bao gồm cả bán buôn và bán l , vận chuyển và lƣu trữ, cho thuê và 

kinh doanh) là một sự phản ánh trực tiếp của sự bùng nổ xuất khẩu của Trung Quốc 

và những nỗ lực của mình để mở rộng cơ hội thị trƣờng trong khu vực Đông Nam Á. 

Trên thực tế, số vốn FDI của Trung Quốc chảy vào mỗi quốc gia ASEAN 

cũng có sự khác biệt nhất định. Một số nƣớc ASEAN vẫn thể hiện sự do dự và dè 

dặt về việc hợp tác đầu tƣ với Trung Quốc. Điều này có thể là do lo ngại về sự “trỗi 

dậy” của Trung Quốc và các khoản đầu tƣ không chỉ mang mục đích kinh tế thuần 

túy mà còn mang mục đích chính trị của Bắc Kinh. Chẳng hạn nhƣ tại Indonesia đã 

xuất hiện sự lo lắng về công nghệ của Trung Quốc, mặc dù giá r  nhƣng không thân 

thiện với môi trƣờng. Các vấn đề về chủ quyền cũng thƣờng đƣợc nêu ra do thực tế 

r ng nhiều dự án liên quan đến việc sử dụng lực lƣợng lao động Trung Quốc. Các 

phƣơng tiện truyền thông địa phƣơng cũng cho r ng nhiều công ty Trung Quốc 

thiếu “thái độ thận trọng và sự tích cực”. Những mối lo ngại đó đã phần nào ng n 

cản dòng vốn FDI của Trung Quốc chảy vào. Tại Philippines, Chính phủ và các nhà 

hoạch định chính sách cũng có những quan ngại tƣơng tự. 

                                                 
10

 UNCTAD.2010a.FDI/TNCdatabase. Truy cập http//stats.unctad.org/FDI. 
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FDI của Trung Quốc có ý nghĩa lâu dài đối với nền kinh tế khu vực Đông Nam 

Á. Thứ nhất, nó ảnh hƣởng đến mạng lƣới sản xuất khu vực. Nhƣ đã phân tích ở 

trên, tại Campuchia, Việt Nam và Lào, Trung Quốc bắt đầu với các ngành công 

nghiệp sản xuất thâm dụng lao động, trong đó chủ yếu nhắm vào thị trƣờng xuất 

khẩu toàn cầu. Điều này đã thay đổi đáng kể khả n ng cạnh tranh của các nƣớc này. 

Rõ ràng, ASEAN 4 có lợi thế so sánh về lao động giá r , khoáng sản và các nguồn 

nông nghiệp, trong khi Trung Quốc có lợi thế so sánh trong sản xuất công nghiệp, 

vốn và công nghệ. Sự bổ sung này làm lợi cho cả hai bên và cả hai bên đều đƣợc 

liên kết chặt chẽ trong chuỗi sản xuất quốc tế. Trung Quốc xuất khẩu vốn và các sản 

phẩm trung gian quan trọng đến Campuchia, Lào, Việt Nam để khai thác lao động và 

nguyên vật liệu giá r  và các quốc gia này xuất khẩu thành phẩm sang Mỹ và EU. Thứ 

hai, FDI của Trung Quốc chắc chắn sẽ t ng cƣờng hợp tác n ng lƣợng giữa Trung 

Quốc và các nƣớc ASEAN. Khu vực Đông Nam Á trong một thời gian dài đã xuất 

khẩu dầu thô và khí đốt nhờ sở hữu trữ lƣợng lớn về nguồn tài nguyên quan trọng 

này. Nhƣng trên thực tế họ lại phải nhập khẩu x ng cũng nhƣ các chế phẩm từ dầu lửa 

và họ là các nƣớc bị phụ thuộc vào x ng dầu thế giới. Cung cầu về n ng lƣợng của 

Đông Nam Á chính là lý do khiến Trung Quốc t ng cƣờng hợp tác với ASEAN. Tuy 

nhiên, cũng phải nhấn mạnh r ng sự lệ thuộc vào đầu tƣ từ Trung Quốc, đặc biệt là 

trong các lĩnh vực trọng điểm quốc gia sẽ là thách thức lớn đối với các quốc gia 

ASEAN trong việc đảm bảo an ninh kinh tế và an ninh chính trị. 

* Về hỗ trợ phát triển 

Viện trợ phát triển cho các quốc gia Đông Nam Á trƣớc đây dƣờng nhƣ đƣợc 

hiểu là công việc của các nƣớc phƣơng Tây (các nƣớc phát triển), đồng thời, thông 

qua đó họ đạt đƣợc sự thao túng về chính trị đối với một số quốc gia nhận viện trợ 

trong khu vực. Thậm chí ngay cả viện trợ kinh tế của một số tổ chức quốc tế đƣợc coi 

là tƣơng đối trung lập nhƣ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới (WB) 

khi tiến hành viện trợ cho một quốc gia cũng thƣờng gắn liền với mục đích chính trị, 

hoặc cho vay với số lƣợng hạn chế, hoặc cho vay với lãi suất cao. Tình hình trên đã 

làm cho không ít quốc gia trong khu vực cảm thấy không đƣợc thỏa mãn nhu cầu về 

vốn cũng nhƣ những vƣớng mắc, khó kh n trong mối quan hệ quốc tế bởi các ràng 

buộc khác. 
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Đến lƣợt mình, với dự trữ ngoại tệ t ng lên đến mức khổng lồ, Trung Quốc 

s n sàng đáp ứng đƣợc nhu cầu nhận viện trợ thực tế của một số quốc gia trong khu 

vực. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh đã không bỏ lỡ cơ hội tiến hành viện trợ kinh tế 

cho một số quốc gia trong khu vực với lãi suất rất ƣu đãi, giúp các nƣớc này phát 

triển kinh tế. Gần đây, Trung Quốc đã và đang đƣa ra các khoản viện trợ ƣu đãi cho 

nhiều công trình hạ tầng (cảng biển, đƣờng bộ, đƣờng sắt, trung tâm hội nghị...) ở 

một số nƣớc ở Đông Nam Á nhƣ Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines. Họ coi 

đó nhƣ một kênh không chỉ củng cố quan hệ láng giềng, thúc đẩy giao lƣu nhân lực 

và vật lực, mà tạo sự cố kết kinh tế đôi bên, lôi k o các nƣớc nhận viện trợ đứng về 

phía họ trong nhiều vấn đề sinh hoạt quốc tế có lợi cho Trung Quốc, cạnh tranh hiệu 

quả với các nƣớc lớn khác vốn có ảnh hƣởng trong khu vực. Một trong những mục 

đích quan trọng của chiến lƣợc kinh tế Trung Quốc là gia t ng vị thế cƣờng quốc 

khu vực để tiến đến siêu cƣờng toàn cầu của chính họ, củng cố quyền lực mềm và 

áp đặt sự lệ thuộc đối với nƣớc nhận viện trợ. Theo Sách Trắng Trung Quốc n m 

2014 về viện trợ nƣớc ngoài, từ n m 2010 đến 2012, Trung Quốc đã cung cấp 14,4 

tỷ USD cho 3 loại viện trợ nƣớc ngoài: Viện trợ không hoàn lại, cho vay không lãi 

suất và cho vay ƣu đãi, với châu Phi và châu Á là những nơi thụ hƣởng chính và 

chiếm lần lƣợt 52% và 31% viện trợ nƣớc ngoài của Trung Quốc, trong khi cơ sở hạ 

tầng liên quan đến tài nguyên n ng lƣợng và kinh tế chiếm 45% tổng viện trợ nƣớc 

ngoài của Trung Quốc. Mặc dù Sách Trắng này không cung cấp dữ liệu theo từng 

nƣớc, nhƣng rõ ràng lƣợng thƣơng mại, đầu tƣ và ODA dành cho Đông Nam Á - cụ 

thể là thông qua tài trợ cho cơ sở hạ tầng - đã gia t ng đáng kể trong những n m gần 

đây, Trung Quốc là một trong những nguồn viện trợ kinh tế lớn nhất cho Đông Nam 

Á [1]. Vào những tháng cuối n m 2015, trƣớc thềm Thƣợng đỉnh APEC tại Manila 

tháng 11, Trung Quốc đã gia t ng viện trợ cho Campuchia, Lào, Việt Nam (khoảng 

1 tỷ NDT mỗi nƣớc) nh m xoa dịu c ng thẳng biển Đông do nhiều nƣớc Đông Nam 

Á và phƣơng Tây phản đối nƣớc này xây dựng và mở rộng đảo nhân tạo, đe dọa an 

ninh biển và xâm phạm lãnh thổ các nƣớc liên quan. Rõ ràng, viện trợ phát triển đã 

đƣợc Trung Quốc sử dụng nhƣ công cụ lấn lƣớt chủ quyền lãnh thổ của láng giềng 

khi có cơ hội. 

Về phƣơng diện kinh tế, để giúp các quốc gia ASEAN vƣợt qua khủng hoảng tài 

chính toàn cầu n m 2008 - 2009, Thủ tƣớng Ôn Gia Bảo đã cam kết dành 10 tỷ USD 
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thành lập Quỹ Hợp tác đầu tƣ ASEAN - Trung Quốc cho đầu tƣ phát triển cơ sở hạ 

tầng khu vực Đông Nam Á, 15 tỷ USD tín dụng cho các nƣớc nghèo trong ASEAN và 

gói viện trợ đặc biệt 39,7 triệu USD cho Lào, Campuchia và Myanmar  [84]. 

Trên phƣơng diện ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố tại Hội chợ 

Triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 8 ở Quảng Tây n m 2012 r ng: kết nối khu 

vực là phƣơng tiện chiến lƣợc quan trọng thúc đẩy hội nhập kinh tế nội vùng và 

t ng cƣờng cạnh tranh khu vực, qua đó, đóng góp cho sự t ng trƣởng ổn định và 

bền vững của các nền kinh tế trong khu vực. Tháng 9/2013, trong chuyến công du 

đến Indonesia, ông đã nhấn mạnh một cộng đồng Trung Quốc - ASEAN kh ng khít 

với vận mệnh chung và lợi ích chung. Theo ADB, yêu cầu đầu tƣ phát triển cơ sở hạ 

tầng của các quốc gia châu Á giai đoạn 2010 - 2020 là 8.000 tỷ USD, trong khi đó 

khả n ng của ADB chỉ đáp ứng đƣợc 1,5% trong tổng số vốn; nhu cầu về vốn đối 

với các dự án kết nối cơ sở hạ tầng khu vực là 290 tỷ USD [56]. Bắc Kinh cho r ng 

nó là cần thiết để thúc đẩy sáng lập một cơ chế tài chính đầu tƣ mới. Ngày 

29/6/2015, đại diện 57 nƣớc thành viên của AIIB đã họp tại Bắc Kinh và thông qua 

các điều khoản thỏa thuận (AoA) về Ngân hàng AIIB, thiết lập các quy tắc nền tảng 

cho sự công bố chính thức định chế tài chính mới AIIB. Có 50/57 thành viên đã ký 

AoA, trong khi đó 7 thành viên còn lại chƣa tham gia ký kết do phải chờ sự phê 

chuẩn trong nƣớc [142]. Theo AoA, Trung Quốc sẽ đóng góp 29,78 tỷ USD trong 

tổng số 100 tỷ vốn cơ sở, trở thành cổ đông lớn nhất với 30,34% cổ phần. Cũng 

theo AoA, Trung Quốc nắm giữ 26,06% quyền bỏ phiếu. Sự chia s  cổ phần trong 

AIIB đƣợc quy định 75% dành cho các quốc gia châu Á và 25% dành cho các khu 

vực khác. Ngân hàng có thể đƣợc mở rộng trong tƣơng lai, các quốc gia phụ thuộc 

vào khu vực có thể mở rộng sự đóng góp nhƣng tỷ lệ không quá 30%. Đối tƣợng 

cho vay của AIIB không giới hạn trong các nƣớc thành viên mà đƣợc mở rộng cho 

toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Các khoản vay đƣợc chấp thuận khi hội tụ đủ hai 

yếu tố: (i) nhận đƣợc sự đồng ý của hơn 10 nƣớc thành viên sáng lập, và (ii) nhận 

đƣợc lớn hơn 50% quyền bỏ phiếu [142]. Nhƣ vậy, các điều khoản sơ bộ của AIIB 

đều có lợi đối với các quốc gia ASEAN trong việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát 

triển cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc đề xƣớng và là chủ tịch. Trung Quốc cũng đã 

tận dụng khuôn khổ Chƣơng trình hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Kông, đƣợc ADB 

tạo điều kiện, để cải thiện liên kết tự nhiên giữa khu vực Mê Kông và tỉnh Vân Nam 

và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. 
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3.2.2.3. Một số nhận xét đánh giá 

Thứ nhất, chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á 

liên quan về các hoạt động thƣơng mại đã đạt đƣợc kết quả khá tích cực. Mục tiêu 

ký kết FTA với ASEAN đã thành công ngay từ đầu và đã đi vào thực tế, hiện nay, 

Bắc Kinh đã và đang theo đuổi việc nâng cấp ACFTA với ASEAN tiến đến ký kết 

hiệp định toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thƣơng mại, đầu tƣ và dịch vụ. Tuy 

nhiên, lo ngại về kiểu quan hệ thƣơng mại Bắc - Nam (Bắc chi phối phía Nam) mà 

Bắc Kinh đang thực thi ngày càng bùng phát và trở thành mối lo thực sự đối với 

mỗi quốc gia ASEAN. Ngày 5/1/2010, chỉ chƣa đầy một tuần sau khi ACFTA có 

hiệu lực, Bộ trƣởng Thƣơng mại Indonesia đã đƣa ra đề nghị hoãn việc áp dụng chế 

độ cắt giảm thuế nhập khẩu trong khuôn khổ hiệp định, đồng thời muốn “đàm phán 

lại” để “hàng hóa nhập khẩu r  không tràn ngập thị trƣờng mà không bị ng n chặn”; 

bên cạnh đó, những quan ngại về hiệp định sẽ gây nhiều bất lợi cho các quốc gia 

ASEAN, làm t ng chênh lệnh cán cân thƣơng mại nghiêng về phía bất lợi cho nhiều 

nƣớc Đông Nam Á chậm phát triển, điều dẫn đến tình trạng đƣợc gọi là “giải công 

nghiệp hóa” - một quốc gia bị khóa chặt vào các ngành có lợi thế so sánh dựa trên 

yếu tố tự nhiên (khoáng sản, nguyên liệu thô) mà không chú tâm vào chƣơng trình 

công nghiệp hóá [60]. Hệ quả tất yếu là khả n ng công nghiệp hóa của các nƣớc đi 

sau bị xói mòn đúng nhƣ lo ngại của giáo sƣ Trần V n Thọ, Đại học Waseda, Nhật 

Bản đã nêu “cái bẫy của trào lƣu mậu dịch tự do, trong đó các nƣớc đi sau không nỗ 

lực cải cách và có chiến lƣợc phát triển thích hợp sẽ sa vào bẫy làm cố định cơ cấu 

kinh tế và ngoại thƣơng hiện tại, và do đó khó có khả n ng công nghiệp hóa [62]. 

Thứ hai, với chiến lƣợc đầu tƣ để khai thác tài nguyên của ASEAN phục vụ cho 

t ng trƣởng trong nƣớc, về cơ bản, Trung Quốc đã thành công, đạt đƣợc mục tiêu đề 

ra. Cụ thể, Myanmar đƣợc cho là cung cấp 10 tỷ m
3
 khí đốt cho Trung Quốc mỗi 

n m, chiếm khoảng 6% tổng tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc n m 2013 (167,6 tỷm
3
). 

Indonesia cũng là một trong các nƣớc cung cấp n ng lƣợng và nguyên liệu thô hàng 

đầu của Trung Quốc nhƣ khí tự nhiên hóa lỏng, than đá, quặng niken, bôxít và quặng 

sắt. N m 2012, Indonesia cung cấp 16% lƣợng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của 

Trung Quốc, con số này đối với Malaysia là 13%. N m 2013, Trung Quốc nhập khẩu 

cấp 66% quặng nhôm, 57% quặng Boxit, 6% quặng đồng từ Indonesia [1 . Theo Đinh 

Tuấn Anh (2015) trích dẫn chuyên gia Jonh Lee cho r ng ”trong sự háo hức triển khai 
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vốn và kiến thức của Trung Quốc để hoàn thành nhanh chóng các dự án khai thác tài 

nguyên, vận tải và sản xuất điện, các công ty thuộc sở hữu nhà nƣớc Trung Quốc đã 

đƣợc tự do hành động bất chấp các tiêu chuẩn môi trƣờng và lợi ích của ngƣời dân 

địa phƣơng bị ảnh hƣởng bởi các dự án này”. Điều này đƣợc phản ánh trong lập 

trƣờng của Myanmar r ng những sự can dự của Trung Quốc ở cấp địa phƣơng, cùng 

với xử lý khủng hoảng yếu k m, đã làm gia t ng nhận thức phổ biến r ng Trung 

Quốc chỉ quan tâm đến bảo vệ lợi ích từ các hoạt động kinh doanh và bảo đảm an 

ninh n ng lƣợng của chính mình, và đang không quan tâm nhu cầu và lợi ích của 

ngƣời dân sở tại [1 . N m 2012, Indonesia đƣa ra các quy định mới về xuất khẩu các 

tài nguyên khoáng sản nh m kiểm soát tài nguyên và tối đa hóa lợi ích cho đất nƣớc. 

Quan điểm này xuất phát từ thực tế xuất khẩu thô tài nguyên sang Trung Quốc lớn tác 

động xấu đến môi trƣờng và tạo ra những phản ứng trái chiều của ngƣời dân. Các dự 

án đầu tƣ của Trung Quốc tại Myanmar cũng đang gặp phải sự phản đối quyết liệt từ 

ngƣời dân và Chính phủ do lo ngại về các tác động môi trƣờng và cạn kiệt tài nguyên. 

Tháng 9/2011, Myanmar tuyên bố dừng dự án đập Myitsone (3,6 tỷ USD) do Trung 

Quốc đầu tƣ do sức  p của dân chúng gia t ng. Tiếp đến, là dự án mỏ đồng 

Letpadaung (1tỉ USD) và dự án đƣờng sắt Kyaukpyu - Côn Minh cũng bị hủy bỏ. 

Đây là minh chứng cụ thể và rõ ràng nhất về phản ứng của các nƣớc Đông Á với 

chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc. 

Thứ ba, các hoạt động hỗ trợ phát triển trong chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc đã mang lại cho họ vị thế và vị trí nhất định đối với ASEAN. Mặc dù, không 

có thông báo chính thức nào từ các thành viên ASEAN nhƣng ai cũng biết r ng do 

tác động từ Trung Quốc đến Campuchia mà lần đầu tiên trong 45 n m, Hội nghị cấp 

cao ASEAN đƣợc tổ chức ở Phnôm Pênh n m 2012 đã không đƣa ra đƣợc thông 

cáo chung. Các dự án viện trợ kinh tế của Trung Quốc đối với các quốc gia ASEAN 

đang dấy lên nhiều nghi ngại mang các mục đích chính trị, tuy nhiên không thể phủ 

nhận nó đã mang lại cho Trung Quốc một tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề bang 

giao đối với ASEAN. Việc Trung Quốc gần đây thông qua tổ chức tài chính trung 

gian là AIIB và Quỹ con đƣờng tơ lụa là một bƣớc đi sáng suốt và đƣợc đánh giá 

thành công về mặt chiến lƣợc. Bởi lẽ, thay vì cho vay ODA đang bị gán cho nhiều 

nghi ngại, Bắc Kinh chuyển sang kênh cho vay thông qua định chế tài chính trung 

gian là AIIB và Quỹ con đƣờng tơ lụa, điều này sẽ tạo cho các quốc gia ASEAN 
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niềm tin vào các khoản vay vốn đƣợc cung cấp bởi Trung Quốc mà không bận tâm 

đến các nghi ngại đang tồn tại. Hơn nữa, AIIB là tổ chức của 57 quốc gia thành 

viên, do đó nó sẽ giúp Trung Quốc dễ dàng thông qua các dự án cơ sở hạ tầng mang 

tính nhạy cảm hơn ở Đông Nam Á mà trƣớc kia vốn không thể thực thi bởi các yếu 

tố mang tính phi kinh tế đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, một lần nữa cũng cần phải 

nhấn mạnh r ng các vấn đề liên quan đến an ninh, chủ quyền đƣợc các quốc gia 

Đông Nam Á nhận thức thận trọng hơn trong các vấn đề quan hệ với Trung Quốc cả 

trong lĩnh vực ngoại giao, chính trị cho đến các hoạt động đầu tƣ kinh tế, hoạt động 

thƣơng mại. Do đó, trên thực tế sự thành công của AIIB và Quỹ con đƣờng tơ lụa 

mới chỉ đƣợc xem là bƣớc khởi đầu chứ chƣa thể khẳng định sự bền vững và xa hơn 

là thành công về mặt chiến lƣợc kinh tế dài hạn của Bắc Kinh.  

Thứ tư, việc Trung Quốc tiến hành quan hệ kinh tế với các nƣớc ASEAN trên 

thực tế một mặt, giúp các nƣớc trong khu vực này hƣởng lợi từ t ng trƣởng kinh tế 

của họ, cải thiện điều kiện tiêu dùng của thị trƣờng ASEAN, gây ảnh hƣởng lan tỏa 

của kỹ thuật công nghệ Trung Quốc (dù là công nghệ thâm dụng nhiều lao động) từ 

các dự án FDI... Tuy nhiên, họ cũng đã sử dụng những lợi ích kinh tế để gây chia rẽ 

các nƣớc thành viên, phá vỡ nguyên tắc đoàn kết của Hiệp hội các nƣớc Đông Nam 

Á vốn đƣợc ghi nhận trong hiến chƣơng ASEAN n m 2008. Ngoại trừ một số nƣớc 

ASEAN đƣợc xếp hạng quốc gia thu nhập cao hay trung bình cao, số còn lại đều 

thuộc thu nhập thấp, hậu quả của tình trạng giải công nghiệp hóa khiến cho mục tiêu 

phát triển đồng đều của ASEAN khó thực hiện, sự đố kị và quan ngại về cung ứng 

nguyên nhiên liệu với cơ chế giá và điều kiện thƣơng mại khác nhau từ các nƣớc 

ASEAN với Trung Quốc cũng tiềm ẩn mâu thuẫn nội bộ khối. Điều này diễn ra 

song hành với c ng thẳng biển Đông cũng khiến cho nội bộ khối ASEAN bị phân 

rã. Trong khi Trung Quốc không chấp nhận và trì hoãn xây dựng bộ quy tắc ứng xử 

COC, họ đồng thời dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc kinh tế, de dọa vũ lực, sử dụng 

công cụ phi quan thuế làm phƣơng hại đến thỏa thuận buôn bán với các thành viên 

ASEAN (vụ từ chối thông quan chuối xuất khẩu của Philippines, hay trái cây của Việt 

Nam... là những ví dụ cụ thể). Tất cả đều nh m phá vỡ đồng thuận ASEAN, chia tách 

khối thành nhiều mảnh riêng l  để thực hiện ý đồ chính trị bất minh và buộc các nƣớc 

nhỏ phải chấp nhận quyền lực thô bạo nƣớc lớn. Luận điểm “Trung Quốc và ASEAN 

là cộng đồng lợi ích và cộng đồng chung vận mệnh”; hai bên “thúc đẩy xây dựng một 
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trật tự khu vực công b ng, chính trực và hợp lý” [64] chỉ là luận điệu mị dân xoa dịu 

những bất bình về chủ quyền lãnh thổ tồn tại phổ biến ở nhiều nƣớc ASEAN. 

3.1.3. Chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Bắc Á 

3.1.3.1. Khung khổ chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á 

Nhật Bản và Hàn Quốc không chỉ là hai quốc gia láng giềng có nhiều duyên 

nợ lịch sử với Trung Quốc mà còn là hai trong số ít mô hình thành công trong việc 

phát triển kinh tế từ đống đổ nát sau chiến tranh, chính vì lẽ đó, ngay từ khi Trung 

Quốc thực hiện đƣờng lối chiến lƣợc cải cách mở cửa hội nhập với thế giới đã xác 

định Nhật Bản và Hàn Quốc là những bài học quý báu để áp dụng cho tiến trình 

phát triển kinh tế của mình. Mối quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Bắc Kinh - 

Tokyo - Seoul mặc dù có nhiều nút thắt khó tháo gỡ do hệ quả của lịch sử để lại 

(đặc biệt là đối với Nhật Bản) nhƣng quan hệ kinh tế đã có những bƣớc tiến vƣợt 

bậc, đúng nhƣ nhận định của các nhà ngoại giao về mối quan hệ Trung - Nhật: 

“chính trị lạnh, kinh tế nóng”. Khác với khu vực Đông Nam Á, chiến lƣợc kinh tế  

của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á gần nhƣ chỉ thực hiện trên hai khía cạnh chiến 

lƣợc: Thúc đẩy đầu tƣ và t ng cƣờng hợp tác thƣơng mại hai bên; trong khi về viện 

trợ phát triển, Nhật Bản và Hàn Quốc là bên tài trợ, Trung Quốc là bên nhận. Hai xu 

hƣớng chiến lƣợc này không chỉ có sự khác biệt với Đông Nam Á mà còn có sự 

thay đổi c n bản thời gian gần đây. Trung Quốc đẩy mạnh đầu tƣ, khai thác ở 

ASEAN đồng thời với thu hút nguồn vốn đầu tƣ công nghệ cao từ Nhật Bản, Hàn 

Quốc; Trung Quốc tận dụng thị trƣờng ASEAN tiêu thụ hàng hóa của họ nhƣng 

ASEAN cũng là đích đến của hàng hóa Nhật - Hàn; trong khi Trung Quốc từ quốc 

gia nhận viện trợ từ Đông Bắc Á, đến nay, họ trở thành đối thủ cạnh tranh trong 

chiến lƣợc viện trợ của Nhật Bản và Hàn Quốc trên địa bàn Đông Nam Á. 

Hội nghị APEC 2014 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đƣa ra thuật ngữ 

mới cho bức tranh tổng thể kinh tế Trung Quốc là “Trạng thái bình thƣờng mới”. 

Nội hàm của thuật ngữ này là kinh tế Trung Quốc chuyển từ tốc độ t ng trƣởng cao 

sang tốc độ t ng trƣởng từ trung bình đến cao; cấu trúc kinh tế tiếp tục đƣợc cải 

thiện và nâng cấp; động lực t ng trƣởng kinh tế chuyển từ xuất khẩu và đầu tƣ sang 

tiêu dùng và dịch vụ, nhấn mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, thân thiện môi trƣờng. 

Điều này hàm ý r ng chiến lƣợc t ng cƣờng thu hút khoa học công nghệ từ các 

nƣớc Đông Bắc Á tiếp tục đƣợc thúc đẩy để phục vụ cho quá trình cải cách kinh tế 

bên trong của Trung Quốc. 
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Bảng 3.3: Khung khổ chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á 

 Giai đoạn  2002 - 2012 Từ n m 2012 đến nay (2015) 

Nền tảng  

lý luận 

- Lý luận của Đặng Tiểu Bình 

- Lý luận Xã hội hài hòa - Khái luận Mộng Trung Hoa 

Cơ sở 

pháp lý 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 

n m lần thứ 10 (2001-2005) 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 

n m lần thứ 11 (2006-2010) 

- Chính sách láng giềng tốt 

- Kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội 5 n m lần thứ 12 (2011-2015) 

- Chính sách láng giềng tốt 

 

Quan điểm 
- Tận dụng nguồn lực bên ngoài phục vụ quá trình phát triển bên trong 

- Cạnh tranh chiến lƣợc 

Mục tiêu 
- Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và đầu tƣ 

- Tận dụng khoa học công nghệ để củng cố nguồn lực trong nƣớc 

Cách thức 

- Ký kết FTA 

- Hỗ trợ xuất khẩu và đầu tƣ thông 

qua các biện pháp miễn giảm thuế, 

hỗ trợ tín dụng và tài chính  

-  Đầu tƣ thông qua hoạt động M A 

- Ký kết FTA Trung- Nhật- Hàn 

- Đẩy mạnh đầu tƣ thông qua hoạt 

động M A 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

3.2.3.2. Thực hiện chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á 

* Về thương mại 

Thƣơng mại quốc tế của Trung Quốc nh m thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tham 

gia vào kinh tế khu vực và hợp tác mậu dịch thế giới. Là những quốc gia đi trƣớc 

trong giao thƣơng toàn cầu, Nhật Bản và Hàn Quốc có rất nhiều kinh nghiệm, do 

đó, thông qua quan hệ với hai nƣớc này, Trung Quốc có thể tiếp cận nhanh hơn với 

sân chơi chung toàn cầu. Chính sách thƣơng mại của Bắc Kinh cũng hƣớng tới cải 

thiện cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu. Nh m đối phó với điều kiện thị trƣờng đang 

thay đổi nhanh chóng, Trung Quốc chủ trƣơng gia t ng xuất khẩu các sản phẩm có 

hàm lƣợng kỹ thuật cao hơn, có sức cạnh tranh tốt hơn trên thị trƣờng quốc tế, đặc 

biệt là xuất khẩu các sản phẩm máy móc và linh kiện điện tử cao cấp “Made in 

China” để có thể tạo ra đƣợc hiệu quả tối ƣu của hoạt động mậu dịch đối ngoại, thúc 

đẩy tốc độ t ng trƣởng thƣơng mại. Bắc Kinh rất nỗ lực trở thành đối thủ cạnh tranh 
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quan trọng trên các thị trƣờng xuất khẩu truyền thống cũng nhƣ các thị trƣờng mới 

nổi của Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Nhật Bản và Hàn Quốc có vai trò rất quan trọng trong thƣơng mại toàn cầu, 

đặc biệt khi Nhật Bản, Hàn Quốc chuyển hƣớng quan tâm từ Trung Quốc - nơi mà 

các lợi thế so sánh vốn có đang dần mất - sang các nƣớc đang phát triển nhƣ 

ASEAN - nơi hai nƣớc có lợi ích cốt lõi. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh phải nhanh 

chóng thay đổi sách lƣợc kinh tế đối ngoại với khu vực Đông Bắc Á với mong 

muốn đạt đƣợc các mục tiêu thƣơng mại và phát triển. Hiệp định thƣơng mại tự do 

ba nƣớc Đông Bắc Á đƣợc coi là công cụ chiến lƣợc mới để Trung Quốc thúc đẩy 

quan hệ thƣơng mại với Nhật Bản và Hàn Quốc. N m 2005, FTA song phƣơng giữa 

Trung Quốc - Nhật Bản và Trung Quốc - Hàn Quốc đƣợc đề xuất, và đã trải qua 

nhiều vòng đàm phán cấp cao. N m 2015 đánh dấu mốc quan trọng khi Trung Quốc 

và Hàn Quốc chính thức tuyên bố ký kết FTA. X t về khối lƣợng thƣơng mại, đây là 

thỏa thuận FTA song phƣơng lớn nhất đối với Bắc Kinh. Theo FTA này, Seoul loại 

bỏ thuế nhập khẩu đối với 9.690 loại hàng hóa, tức 79% tổng số hàng nhập khẩu từ 

Trung Quốc trong vòng 10 n m sau khi FTA có hiệu lực, tƣơng tự, Bắc Kinh sẽ hủy 

bỏ thuế nhập khẩu đối với 5.846 loại hàng hóa, tƣơng đƣơng 71% tổng số hàng hóa 

nhập khẩu từ Hàn Quốc. Trong vòng 20 n m kể từ khi FTA bắt đầu thực hiện, Seoul 

sẽ dỡ bỏ các hàng rào thuế quan đối với 92% các sản phẩm nhập khẩu từ Trung 

Quốc trong khi đó, Bắc Kinh sẽ miễn thuế cho 91% các loại hàng hóa của Hàn Quốc 

trong thời gian tƣơng tự. 

 Chƣa dừng ở đó, với tham vọng thành lập khu vực thƣơng mại tự do Đông 

Bắc Á, Bắc Kinh đã thúc đẩy việc hình thành khu vực thƣơng mại tự do chung cho 

cả ba nƣớc. Tháng 11/2012, vòng khởi động đàm phán FTA ba bên chính thức bắt 

đầu. Dù còn nhiều bất đồng, song các vòng đàm phán cũng đã giành đƣợc những 

thành công nhất định. Ngày 26/3/2013, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chính 

thức khởi động đàm phán tiến tới việc ký kết một hiệp định thƣơng mại tự do của ba 

nền kinh tế lớn chiếm tới 20% GDP toàn cầu. Các bên cũng đã kết thúc vòng đàm 

phán thứ 5 trong tháng 9/2014 ở Trung Quốc, và hoàn tất vòng đám phán thứ 6 

tháng 11/2014 tại Nhật Bản; vòng đàm phán thứ 7 cũng đã hoàn thành vào tháng 

5/2015 tại Seoul. FTA này sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế, thƣơng mại lớn cho cả 

ba bên, đặc biệt là Trung Quốc. 
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Bảng 3.4: Thƣơng mại Trung Quốc với các đối tác khu vực Đông Á, 

giai đoạn 2003-2014 (tỷ USD,%) 

 Nhập khẩu Xuất khẩu Tổng 

 2003 2008 2014 2003 2008 2014 2003 2008 2014 

Thế giới 413 1132 1960 438 1429 2343 852 2561 4303 

ASEAN  11,46 10,34 10,63 7,06 7,99 11,60 9,19 9,03 11.15 

Nhật Bản 17,96 13,32 6,45 13,56 8,13 7,73 15,70 10,42 7,15 

Hàn Quốc  10,45 9,91 7,41 4,59 5,17 3,84 7,43 7,27 5,47 

Còn lại  60,45 66,43 75,51 74,79 78,71 77,26 67,68 73,28 76,23 

Nguồn:Bộ Thương mại Trung Quốc, qua cơ sở dữ liệu CEIC. Truy cập ngày 8/10/2015 

 Thương mại Trung Quốc - Hàn Quốc 

Theo Bộ Thƣơng mại, Công nghiệp và N ng lƣợng Hàn Quốc (MoTIE), kể từ 

khi thiết lập quan hệ thƣơng mại n m 1992, thƣơng mại song phƣơng Trung - Hàn 

đã t ng 47 lần kể từ mức 5 tỷ USD n m 1992 lên 235.4 tỷ USD n m 2014, n m 

2004 Trung Quốc vƣợt qua Mỹ trở thành đối tác thƣơng mại lớn nhất của Hàn 

Quốc. N m 2013 kim ngạch hai chiều đạt 274,25 tỷ USD trong đó Trung Quốc nhập 

khẩu 183,07 tỷ USD, xuất khẩu 91,8 tỷ USD. N m 2001, thƣơng mại song phƣơng 

Trung - Hàn chiếm tỷ trọng 12,6% trong tổng kim ngạch của Hàn Quốc. N m 2013 

tỷ trọng này t ng lên 25,51%, đối với Trung Quốc chỉ số này tuần tự là 7,24% và 

6,59% [91]. Rõ ràng là mức độ phụ thuộc thƣơng mại của Hàn Quốc vào Trung 

Quốc liên tục gia t ng. Với việc FTA Trung - Hàn đƣợc ký, MoTIE cho r ng sau 10 

n m thực hiện, FTA sẽ làm t ng GDP của Hàn Quốc thêm 0,96% và tạo thêm 

khoảng 54.000 việc làm [123]. 

Về cơ cấu thƣơng mại, Hàn Quốc xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là sản 

phẩm điện máy, đồng hồ quang học, thiết bị y tế và sản phẩm hóa chất. N m 2013, 

tổng giá trị xuất khẩu của các mặt hàng này lần lƣợt đạt 62,37 tỷ USD; 21,78 tỷ 

USD và 18,5 tỷ USD chiếm lần lƣợt 42,8,%; 14,9% và 12,7% tổng kim ngạch nhập 

khẩu của Trung Quốc từ Hàn Quốc. Các mặt hàng chủ yếu Hàn Quốc nhập khẩu từ 

Trung Quốc gồm sản phẩm điện máy, thiết bị kim loại và sản phẩm hóa chất. Kim 

ngạch nhập khẩu n m 2013 của các mặt hàng này lần lƣợt là 35,76 tỷ USD; 12,48 tỷ 

và 6,37 tỷ USD chiếm 43,1%; 15% và 7,7% tổng kim ngạch của Trung Quốc nhập 

khẩu từ Hàn Quốc [149, tr. 224-225].  
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Bảng 3.5: Thƣơng mại Trung Quốc - Hàn Quốc, giai đoạn  2001 - 2014 (tỷ USD, %) 

 
KNXNK TQ 

sang HQ 

T ng 

trƣởng  
KNXK 

T ng 

trƣởng 
KNNK 

T ng 

trƣởng 

  KNTM của 

TQ 

Tỷ trọng 

TMTQ 

   KNTM của 

HQ 

Tỷ trọng 

TMHQ 

2001 35,91 6,9 12,52 10,9 23,39 0,8 509,65 7,24 291,56 12,65 

2002 43,10 16,8 15,50 23,8 28,57 22,1 620,77 6,94 314,59 13,70 

2003 63,20 46,6 20,10 29,7 43,13 50,9 850,99 7,42 372,51 16,96 

2004 90,10 42,6 27,82 38,4 62,25 44,3 1154,55 7,80 478,31 18,84 

2005 111,90 24,2 35,10 26,2 76,80 23,4 1422,12 7,87 545,90 20,50 

2006 118,00 17,4 48,56 25,6 69,55 12,2 1760,69 6,70 635,00 18,58 

2007 145,00 22,9 63,03 29,8 81,99 18,0 2173,83 6,67 728,50 19,91 

2008 185,90 28,2 73,94 17,3 112,08 36,7 2561,63 7,26 857,28 21,70 

2009 156,23 -16 53,68 -27,4 102,55 -8,5 2207,22 7,08 686,62 22,75 

2010 207,17 32,6 68,77 28,1 138,40 35,0 2972,76 6,97 891,82 23,23 

2011 245,53 18,5 82,95 20,6 162,63 17,5 3641,01 6,74 1080,80 22,72 

2012 256,33 4,4 87,68 5,7 168,65 3,7 3866,76 6,63 1067,60 24,01 

2013 274,25 7,0 91,18 4,0 183,07 8,5 4160,33 6,59 1075,20 25,01 

2014 290,56 5,9 100,35 10 190,21 3,9 4302,80 6,75 1098,18 26,46 

 Chú thích: KNXNK: Kim ngạch xuất nhập khẩu; KNXK: Kim ngạch xuất khẩu; KNNK: Kim ngạch nhập khẩu;TQ: Trung Quốc; TMTQ: 

Thƣơng mại Trung Quốc; HQ: Hàn Quốc TMHQ: Thƣơng mại Hàn Quốc. 

Nguồn: Niên giám thống kê Trung Quốc, 2014 
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  Thương mại Trung Quốc - Nhật Bản 

Kể từ n m 1972, khi Trung Quốc và Nhật Bản bình thƣờng hóa quan hệ đến 

nay, quan hệ kinh tế thƣơng mại giữa hai nƣớc phát triển nhanh chóng. Nhật Bản 

luôn là đối tác thƣơng mại quan trọng hàng đầu của Trung Quốc. Từ con số 0 thập 

niên 1970, n m 2001, Trung Quốc trở thành đối tác thƣơng mại lớn thứ 2 của Nhật 

Bản và chính thức giữ vị trí số một từ n m 2007 đến 2014. 

Trƣớc khi Trung Quốc và Nhật Bản khôi phục lại quan hệ chính trị thì hai 

nƣớc đã duy trì một phƣơng thức trao đổi thƣơng mại theo các hình thức “thƣơng 

mại hiệp thƣơng nhân dân”, “thƣơng mại hữu nghị” và “thƣơng mại theo bản ghi nhớ”. 

Cùng với tốc độ t ng trƣởng kinh tế cao và mở cửa ngày càng rộng của Trung Quốc, 

tốc độ t ng trƣởng thƣơng mại giữa Trung Quốc và Nhật Bản cũng gia t ng nhanh 

chóng. N m 1972, khi hai nƣớc bình thƣờng hóa quan hệ, thƣơng mại giữa hai bên đạt 

1 tỷ USD, n m 1981 vƣợt 10 tỷ USD, n m 2002 vƣợt 100 tỷ USD, n m 2006 vƣợt 200 

tỷ USD, n m 2011 vƣợt 300 tỷ USD, n m 2013 tổng thƣơng mại hai chiều giữa 2 nƣớc 

đạt 312,55 tỷ USD [156]. 

Bƣớc sang thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển nhanh trong thƣơng mại song 

phƣơng, vị trí của thƣơng mại hai bên đối với thƣơng mại của mỗi nƣớc có sự thay 

đổi lớn. Nhìn tổng thể, Nhật Bản phụ thuộc vào thƣơng mại với Trung Quốc ở 

mức độ cao hơn. Thƣơng mại hai nƣớc chiếm 11,66% trong tổng kim ngạch 

thƣơng mại của Nhật Bản n m 2001 nhƣng đến n m 2010 tỷ lệ này t ng lên đến 

20,35%, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Những n m gần đây, thƣơng mại hai 

chiều mặc dù tiếp tục t ng trƣởng, nhƣng vị thế kim ngạch thƣơng mại hai chiều 

giữa Trung Quốc đối với Nhật Bản đã giảm, từ 17,22% n m 2001 giảm xuống còn 

7,51% n m 2013. Đây là một phần kết quả của việc Trung Quốc đa dạng hóa thị 

trƣờng tốt hơn sau khi họ gia nhập WTO.  
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Bảng 3.6: Thƣơng mại Trung Quốc - Nhật Bản, giai đoạn  2001 - 2014 (tỷ USD, %) 

 
KNXNK  TQ 

sang NB 

T ng 

trƣởng 
KNXK 

T ng 

trƣởng 
KNNK 

T ng 

trƣởng 
KN TM TQ 

Tỷ trọng TM 

TQ 
KN TM NB 

Tỷ trọng TM 

NB 

2001 87,754 2.78 44,957 9,72 42.796 3.10 509,65 17,22 752,58 11,66 

2002 101,899 16,11 48,433 7,73 53,466 24,93 520,77 16,41 753,92 13,51 

2003 133,556 31,06 59,408 22,66 47,148 38,68 580,99 15,69 854,74 15,62 

2004 167,835 25,66 73,509 23,73 94,326 27,21 1154,55 14,53 1020,21 16,45 

2005 144,393 9,86 38,986 14,25 100,407 6,44 1422,12 12,96 1110,80 16,09 

2006 207,295 12,42 91,622 9,09 115,673 15,20 1760,69 11,77 1225,78 16,91 

2007 236,020 13,90 102,070 11,40 133,950 15,80 2173,83 10,86 1335,75 17,67 

2008 266,725 13,01 116,145 13,79 150,619 12,49 2561,63 10,41 1544,13 17,27 

2009 228,850 -14,20 97,910 -15,70 130,940 -13,10 2207,22 10,37 1131,10 20,23 

2010 297,770 30,20 121,060 23,70 176,710 35,00 2972,76 10,02 1462,06 20,35 

2011 342,820 15,13 148,231 22,44 194,540 10,09 3641,01 9,42 1878,97 18,25 

2012 329,550 -3,90 151,640 2,30 177,810 -8,60 3866,76 8,52 1684,04 19,56 

2013 312,550 -5,10 150,280 -0,90 162,280 -8,70 4160,33 7,51 1547,88 20,19 

2014 309,120 -1,09 182,070 21,15 127,050 -21,70 4302,80 7,18 1506,09 20,52 

Chú thích: KNXK: Kim ngạch xuất khẩu; KNNK: Kim ngạch nhập khẩu; TQ: Trung Quốc; TMTQ: Thƣơng mại Trung Quốc; NB: Nhật Bản; TMNB: 

Thƣơng mại Nhật Bản. 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Trung tâm thông tin số liệu Bộ Thương mại Trung Quốc, 2014
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* Về đầu tư 

Thu hút đầu tƣ từ Nhật Bản và Hàn Quốc là một trong những chiến lƣợc quan 

trọng nhất của Trung Quốc, đặc biệt vào giai đoạn đầu khi Trung Quốc cải cách mở 

cửa hội nhập với thế giới. Chiến lƣợc thu hút đầu tƣ đƣợc hiểu là chiến lƣợc nắm bắt 

cơ hội điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế, toàn cầu hóa kết hợp với tình hình kinh tế 

trong nƣớc, làm cho vốn đầu tƣ nƣớc ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế tốt trong 

nƣớc. Trung Quốc t ng cƣờng thu hút và sử dụng vốn đầu tƣ của nƣớc ngoài, thực 

hiện nâng cấp các ngành công nghiệp kỹ thuật tiên tiến, xóa bỏ tình trạng các ngành 

lạc hậu. Đồng thời, thông qua các công ty nƣớc ngoài để xây dựng ngành công 

nghiệp hiện đại hóa cho đất nƣớc, nh m đuổi kịp trình độ tiên tiến của các nƣớc 

trong khu vực và thế giới. Nhờ vậy, Trung Quốc mới có thể thu hút những kỹ thuật 

mới nhất và phƣơng thức quản lý tiên tiến của nƣớc ngoài, đổi mới ngành nghề, kỹ 

thuật trong nƣớc, phù hợp với sản xuất toàn cầu hóa, đồng thời có thể thực hiện 

công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên môn và ngƣời quản 

lý tiên tiến, đƣa kinh tế Trung Quốc hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, 

Trung Quốc sẽ t ng cƣờng thu hút các hạng mục kỹ thuật quan trọng, then chốt và 

thực hiện thay đổi, nâng cấp thiết bị có kỹ thuật tiên tiến. Có thể khẳng định, tận 

dụng lợi thế về khoa học, kỹ thuật, vốn và trình độ quản lý của Nhật Bản và Hàn 

Quốc là chiến lƣợc hết sức khôn ngoan của Trung Quốc.  

Mục tiêu “lấy sức mạnh bên ngoài để cải tạo, xây dựng nền tảng trong nƣớc” 

của Bắc Kinh đã thành công về kinh tế. Thực tế, chiến lƣợc này vẫn đang đƣợc áp 

dụng đối với Đông Bắc Á, tuy nhiên, chiến lƣợc đầu tƣ của Bắc Kinh đã có những 

thay đổi c n bản kể từ đầu thế kỷ XXI, khi Trung Quốc giành đƣợc những thành tựu 

quan trọng về kinh tế, đặc biệt là việc tích trữ đƣợc nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào. 

Nhu cầu tìm kiếm đầu tƣ trở nên cấp bách đối với Bắc Kinh. “Hƣớng ngoại” trở 

thành chính sách ƣu tiên hàng đầu hiện nay. Nếu các khoản đầu tƣ vào các nƣớc 

đang phát triển là mục đích “chiếm đoạt tài nguyên” và tìm kiếm thị trƣờng mới thì 

đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, chiến lƣợc FDI của Bắc Kinh là “nắm giữ” tiến bộ 

khoa học kỹ thuật ở các quốc gia này. Điều này lý giải cho thực tế nhiều công ty 

Trung Quốc đã thông qua các vụ mua bán sáp nhập với các công ty của Nhật Bản và 

Hàn Quốc để chia s  lợi ích từ nguồn lực khoa học kỹ thuật cao. Hiện tại, các nhà 

đầu tƣ Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn có vai trò rất quan trọng đối với Trung Quốc, do 

đó, Bắc Kinh đã tiến hành một loạt cải cách bên trong (nh m níu k o các nhà đầu tƣ 
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Nhật Bản và Hàn Quốc ở lại với họ) nhƣ ƣu đãi thuế thuê đất, giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp, hỗ trợ các thủ tục hành chính, hỗ trợ xuất nhập khẩu, cho ph p huy 

động vốn nội địa, tự do chuyển lãi về nƣớc hay hỗ trợ các dịch vụ khác đi kèm. 

 

Nguồn: JETRO. Truy cập tại: http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/. Thời gian truy 

cập ngày 06/11/2015. 

Hình 3.1: FDI của Trung Quốc tại Nhật Bản, giai đoạn 2000-2014 (tỷ USD) 

Ngay sau khi bình thƣờng hóa quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc đã chủ động 

đầu tƣ sang Nhật Bản. Thập niên đầu của thế kỉ XXI, dòng đầu tƣ trực tiếp của 

Trung Quốc vào Nhật Bản t ng trƣởng nhanh, lĩnh vực đầu tƣ đƣợc mở rộng. 

Hƣởng ứng chiến lƣợc “đi ra ngoài” của Chính phủ, các doanh nghiệp Trung Quốc 

đã không ngừng gia t ng số dự án cũng nhƣ số vốn. N m 2012 là 552 triệu USD, 

t ng gấp 8,5 lần trong 11 n m, số doanh nghiệp Trung Quốc đầu tƣ tại Nhật Bản 

trên 1000 doanh nghiệp, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên chủ yếu vẫn là các 

lĩnh vực phi sản suất. Do kinh tế Nhật Bản liên tục suy thoái, thu nhập quốc dân đi 

xuống dẫn đến những dự báo không sáng sủa trong tƣơng lai, ngành bất động sản 

cũng vì thế mà suy giảm trong một thời gian dài nhiều n m, các dự án bất động sản 

tại Nhật Bản đã trở thành một điểm nóng hấp dẫn đầu tƣ của các doanh nghiệp 

Trung Quốc. Theo thống kê của Teikoku Date Bank Company Nhật Bản, tính đến 

tháng 6 n m 2010, có 611 doanh nghiệp Trung Quốc đầu tƣ tại Nhật Bản, gấp 3,5 

lần so với n m 2005, trong đó, công ty thƣơng mại là 323 tƣơng đƣơng với 52,9%, 

ngành sản xuất có 66 doanh nghiệp và số doanh nghiệp trong ngành dịch vụ cũng 

t ng gấp 3 lần so với 2005.  
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Việc mua bán, sáp nhập với các doanh nghiệp Nhật Bản cũng dần dần t ng 

lên. Chỉ riêng n m 2009 tổng quy mô mua và sáp nhập (M A) của các doanh 

nghiệp Trung Quốc với các doanh nghiệp Nhật Bản đến 28,5 tỷ Yên, gấp 5 lần so 

với n m 2008. Số ngƣời Hoa làm việc tại Nhật Bản lớn nhất so với ngƣời nƣớc 

ngoài làm việc tại quốc gia này (n m 2004, ghi nhận đến con số 600.000 ngƣời 

Hoa), họ là lực lƣợng đảm trách nhiệm vụ giao thƣơng kinh tế với nƣớc sở tại, do 

vậy, hoạt động thƣơng mại đầu tƣ diễn ra sôi động bất chấp những sóng gió trong 

quan hệ an ninh và chính trị giữa hai nƣớc. Chủ nghĩa thực dụng đã và đang chi 

phối chính sách quan hệ kinh tế đối ngoại của cả hai bên. N m 2012 nổ ra tranh 

chấp quần đảo Sensaku/Điếu ngƣ giữa hai nƣớc, nhƣng hoạt động đầu tƣ của Trung 

Quốc vào Nhật Bản vẫn t ng mạnh. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản những n m 

gần đây đã nới lỏng chính sách thu hút đầu tƣ từ nƣớc ngoài và trên thực tế các 

doanh nghiệp Trung Quốc đã tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh đầu tƣ tại Nhật Bản. 

 

Nguồn: EC.com.cn Truy cập tại:http://trade.ec.com.cn/article/tradehwtz/20130 

3/12359081.html?COLLCC= 123205514&: Thời gian truy cập ngày 9/4/2015. 

Hình 3.2: FDI của Trung Quốc tại Hàn Quốc, giai đoạn 2003 - 2014 (tỷ USD) 

Về thời gian, nguồn vốn đầu từ của Trung Quốc sang Nhật Bản sớm hơn FDI 

của Trung Quốc tới Hàn Quốc; nhƣng x t về quy mô thì không hề thua kém, thậm 

chí còn vƣợt trội. Các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tƣ sang Hàn Quốc từ sau n m 

2000, từ đó hai nƣớc chứng kiến sự gia t ng cả về tổng số vốn cũng nhƣ quy mô các 

dự án đầu tƣ. Theo thống kê của Hàn Quốc, tính đến cuối n m 2013, Trung Quốc 

đầu tƣ trên 8400 dự án tại Hàn Quốc, tổng số vốn đ ng ký lũy kế 4,945 tỷ USD, 

tổng số vốn đã triển khai là 2,554 tỷ USD.  
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Nhƣ vậy, chiến lƣợc FDI của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á đã có nhiều sự 

thay đổi từ chỗ là ngƣời nhận chuyển sang là nhà đầu tƣ. Xu thế này dự kiến sẽ tiếp 

tục trong thời gian tới khi nguồn lực vốn của Trung Quốc ngày càng dƣ thừa. 

3.2.3.3. Một số nhận xét đánh giá 

Cũng giống đối với Đông Nam Á, về mặt chiến lƣợc Bắc Kinh đã gặt hái đƣợc 

nhiều thành công trong chiến lƣợc kinh tế của mình đối với Đông Bắc Á. Đúng nhƣ 

mục tiêu ban đầu đề ra là mƣợn sức bên ngoài để phát triển, xây dựng kinh tế bên 

trong. Đối với chiến lƣợc kinh tế liên quan đến thƣơng mại, Bắc Kinh đã trở thành 

đối tác thƣơng mại quan trọng bậc nhất của Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi đó, 

Seoul và Tokyo cũng trở thành các đối tác thƣơng mại chiến lƣợc của Trung Quốc. 

Sự thành công đó là bƣớc tiếp nối của chiến lƣợc ngoại giao kinh tế “hảo hảo” của 

Bắc Kinh, gác lại các vấn đề liên quan đến chính trị để thực hiện mục đích phát 

triển kinh tế đúng với phƣơng châm “chính trị lạnh - kinh tế nóng”. Trung Quốc c n 

bản chƣa đạt đƣợc mục tiêu cuối cùng trong việc ký kết FTA với Nhật Bản và tiến 

tới ký kết FTA ba bên Trung - Nhật - Hàn, nhƣng các nỗ lực của Bắc Kinh ít nhiều 

đã đƣợc ghi nhận với việc thực hiện thành công ký kết FTA với Hàn Quốc n m 

2015, mở ra chƣơng mới trong quan hệ kinh tế hai bên, quan trọng hơn, đây đƣợc 

xem là nền tảng quan trọng để Bắc Kinh - Seoul - Tokyo đi đến thỏa thuận ký kết 

FTA Đông Á. Cũng cần thấy r ng với việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nƣớc thúc 

đẩy xuất khẩu sang các thị trƣờng nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, hàng hóa Trung Quốc 

tràn ngập các thị trƣờng này. Tuy nhiên, xuất phát từ tâm lý thù địch có nguồn gốc 

lịch sử của ngƣời dân Hàn Quốc và Nhật Bản đối với Bắc Kinh, cùng với những 

hạn chế về tiêu chuẩn chất lƣợng của hàng hóa Trung Quốc đã dẫn tới thực tế hàng 

hóa Trung Quốc ngày càng bị tẩy chay nhiều hơn ở thị trƣờng Đông Bắc Á. Theo 

khảo sát của tổ chức Pew Research Center trong n m 2013, số lƣợng ngƣời dân ở 

Nhật Bản và Hàn Quốc không muốn sử dụng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc 

đã t ng lần lƣợt từ 45% và 39% n m 2008 lên hơn 60% và 50% n m 2013. Đặc biệt 

xu hƣớng ngƣời dân không muốn sử dụng hàng hóa từ Trung Quốc có xu hƣớng 

t ng, bất kể hàng hóa đó chất lƣợng và r  tƣơng đối so với hàng hóa có nguồn gốc 

từ các quốc gia khác. Cũng theo khảo sát của Pew Research Center, phần lớn ngƣời 

dân từ hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc đều cho r ng hàng hóa Trung Quốc cơ 

bản chất lƣợng k m, đi kèm với chiến lƣợc xuất khẩu là các ý đồ chính trị. Mặc dù 
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đã đạt nhiều thành công về các con số thƣơng mại song phƣơng nhƣng hình ảnh về 

một hàng hóa Trung Quốc thân thiện và chất lƣợng ở Đông Bắc Á vẫn là một thứ gì 

đó tƣơng đối xa vời đối với ngƣời tiêu dùng Nhật Bản, Hàn Quốc. Với các chiến 

lƣợc thƣơng mại kèm theo các mƣu đồ chính trị thì hình ảnh đối tác thƣơng mại của 

Trung Quốc đƣợc dự báo sẽ càng ảm đạm hơn ở hai thị trƣờng này. Dẫn chứng thực 

tế có thể thấy, hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Bắc Á về mặt số 

lƣợng có thể t ng nh  nhƣng về mặt tỷ trọng giảm đi khá rõ, đối với Nhật Bản tỷ 

trọng thƣơng mại Trung Quốc giảm từ 16,41% trong n m 2002 xuống còn 7,51% 

n m 2013, trong khi đó tỷ trọng của Nhật Bản trong thƣơng mại đối với Trung 

Quốc t ng 20,19% n m 2013 so với con số khiêm tốn 13,51% trong n m 2002. 

Tình trạng tƣơng tự đối với Hàn Quốc, tỷ trọng thƣơng mại của Hàn Quốc trong 

thƣơng mại của Trung Quốc đã giảm còn 6,59% n m 2013 so với con số 7,42% 

n m 2003, trong khi đó, tỷ trọng thƣơng mại của Hàn Quốc đối với Trung Quốc 

t ng từ 16,96% n m 2003 lên 25,01% n m 2013 [152]. Nhƣ vậy, xu hƣớng xuất khẩu 

của Trung Quốc sang các quốc gia Đông Bắc Á giảm rõ rệt trong khi nhập khẩu từ 

hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc lại t ng lên không ngừng. Điều này lần nữa lại 

cho thấy thành công về mặt chiến lƣợc không đảm bảo cho Trung Quốc thành công 

trên thực tế. 

Liên quan đến hoạt động đầu tƣ, có thể khẳng định một lần nữa r ng Bắc Kinh 

cũng đã thành công về mặt chiến lƣợc từ một quốc gia chỉ nhận đầu tƣ trở thành 

một quốc gia xuất khẩu vốn, đầu tƣ ra ngoài lãnh thổ. Kể từ sau khủng hoảng tài 

chính toàn cầu 2008 - 2009, các nền kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhiều khó 

kh n, đặc biệt là cần các nguồn lực tài chính lớn để vực dậy nền kinh tế. Bắc Kinh 

với khối lƣợng dự trữ ngoại hối lớn đã kịp chớp lấy cơ hội này với mong muốn t ng 

cƣờng ảnh hƣởng và quan trọng hơn là nắm bắt cơ hội để sở hữu công nghệ, khoa 

học và trình độ của các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhƣ đã phân tích ở trên, 

thành công của Bắc Kinh thể hiện ở khối lƣợng đầu tƣ ngày càng t ng vào thị 

trƣờng Nhật Bản và Hàn Quốc. Khác với các thị trƣờng mới nổi khác, Trung Quốc 

đầu tƣ vào Đông Bắc Á với chiến lƣợc rõ rệt là thực hiện M A vào lĩnh vực phi 

sản xuất. Đây đƣợc coi là chiến lƣợc thông minh của Bắc Kinh, bởi nó cho thấy sự 

nhạy b n của các công ty Trung Quốc, đồng thời đây cũng là cách nhanh nhất để 

tiếp cận công nghệ cao. Tuy nhiên, quá trình này của Bắc Kinh gặp phải sự phản đối 
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lớn từ Tokyo và Seoul khi họ cho r ng Trung Quốc đang lợi dụng tình thế, hay nói 

cách khác là dùng tiền để chiếm lĩnh công nghệ. Thời gian gần đây, Nhật Bản đã 

phản ứng trƣớc làn sóng M A đến từ Trung Quốc với việc ban hành danh mục cho 

ph p thực hiện đầu tƣ theo hình thức M A, theo đó, một loạt các lĩnh vực trọng 

điểm, có liên quan đến công nghệ cao, có liên quan đến các hoạt động an ninh quốc 

phòng đã bị cấm đầu tƣ theo hình thức M A. Đặc biệt, đạo luật này nhắm đến các 

đối tác Trung Quốc, điều đó cho thấy Nhật Bản ý thức đƣợc mối lo thực sự đến từ 

các nhà đầu tƣ Trung Quốc. Giáo sƣ Richard Nakamura trong hội thảo “Hoạt động 

M A của Trung Quốc tới Nhật Bản - Tác động của chúng” đƣợc tổ chức ở Viện 

nghiên cứu của ADB, đã chỉ ra r ng thực chất Trung Quốc đang lợi dụng khi đối tác 

khó kh n, dùng tiền để thâu tóm công ty, chuyển giao công nghệ về cố quốc, hay 

nói cách khác là dùng tiền để mua bán cạnh tranh không lành mạnh. Ông cũng nhấn 

mạnh r ng, chiến lƣợc này của Bắc Kinh sẽ gặp phải sự phản ứng quyết liệt từ các 

nƣớc nhận đầu tƣ [120]. 

Nhƣ vậy, bên cạnh những thành công mà Bắc Kinh đã đạt đƣợc trong việc 

thực thi chiến lƣợc kinh tế đối với Đông Bắc Á, nó cũng để lại và đang xuất hiện 

những hạn chế nhất định ng n cản sự phát triển, hợp tác kinh tế của Trung Quốc đối 

với Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc chỉ khi nào tách bạch hai nội dung kinh tế 

và chính trị rành mạch thì khi đó sự tin tƣởng giao lƣu kinh tế giữa các đối tác Đông 

Bắc Á - Bắc Kinh mới mang tính cố kết và bền vững. Tính chất “chính trị lạnh - 

kinh tế nóng” hiện nay một khi bị phá vỡ bởi các yếu tố chính trị, thì hậu quả kinh 

tế chúng để lại là hết sức lớn đối với tất cả các bên. 

3.3. Xu hƣớng chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á - 

tầm nhìn 2030 

3.3.1. Xu hướng chiến lược kinh tế đối với Đông Á 

 Trong chiến lƣợc phát triển của Trung Quốc đặt mục tiêu đến n m 2021
11

 trở 

thành một nƣớc khá giả hài hòa vào n m 2049
12

 trở thành một quốc gia xã hội chủ 

nghĩa giàu mạnh, dân chủ, tiên tiến và hài hòa. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, 

Dƣơng Khiết Trì khi bàn về chiến lƣợc phát triển của Trung Quốc đã nhấn mạnh 

mục tiêu của chiến lƣợc “đi ra ngoài” là phải gắn với chiến lƣợc tổng thể về phát 

triển hòa bình của Bắc Kinh [138]. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi con đƣờng trỗi 

                                                 
11

 Dịp kỷ niệm100 n m ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 
12

 Dịp kỷ niệm 100 n m ngày lập nƣớc Trung Quốc 
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dậy vì hòa bình trong thời gian tới. Do đó, thúc đẩy hợp tác kinh tế đối ngoại đối 

với các quốc gia Đông Á vẫn sẽ là chiến lƣợc trọng tâm, tối quan trọng nh m hiện 

thực hóa hai mục tiêu lớn trên đây của Trung Quốc, bởi đúng nhƣ Thủ tƣớng Chu 

Dung Cơ đã nói: Trung Quốc không thể phát triển nếu thiếu Đông Á [82].  

Tại Hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dƣơng tháng 11/2014, Bắc 

Kinh đã chính thức đƣa ra thảo luận sáng kiến Khu vực thƣơng mại tự do châu Á - 

Thái Bình Dƣơng (FTAAP). Mặc dù, Bắc Kinh khẳng định FTAAP cam kết một 

khu vực thƣơng mại tự do bao gồm cả Mỹ, nhƣng rõ ràng r ng đây là chiến lƣợc 

đƣợc xem là câu trả lời đối trọng cần thiết đối với chiến lƣợc TPP mà Mỹ và các 

quốc gia châu Á - Thái Bình Dƣơng đang nỗ lực để hiện thực hóa các cam kết. Hầu 

hết các quốc gia trong khu vực Đông Á đều có liên quan đến cả hai hiệp định mà 

Bắc Kinh và Washington là những chủ thể chính. Mỹ thúc đẩy Hiệp định TPP với 

nhiều hàm ý chiến lƣợc cả kinh tế lẫn chính trị và ngoại giao, nhƣng rõ ràng r ng 

Washington đang can dự sâu hơn vào quá trình hội nhập kinh tế Đông Á, tranh 

giành ảnh hƣởng và chiếm vị trí cao hơn so với Bắc Kinh trong việc chi phối các 

vấn đề kinh tế khu vực. Vì vậy, Trung Quốc buộc phải thực hiện các biện pháp 

nh m đối trọng với sự ảnh hƣởng kinh tế đang gia t ng của Mỹ ở Đông Á. Việc ký 

kết FTA đối với các quốc gia láng giềng là chiến lƣợc kinh tế quan trọng nhất của 

Bắc Kinh đang tiến hành để hiện thực hóa các mục tiêu của mình. Mặc dù, Trung 

Quốc luôn khẳng định về sự trỗi dậy hòa bình, nhƣng không phải các quốc gia láng 

giềng đều tin tƣởng vào điều đó. Theo Gouyou Song   Wen Jin Yuan (2012) thì các 

quốc gia ASEAN đều đang rất quan ngại về sự trỗi dậy của Bắc Kinh ở các mức độ 

khác nhau cả về mặt kinh tế lẫn an ninh - chính trị. Nh m giảm bớt sự thiếu tin cậy 

của các nƣớc láng giềng, Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm các biện pháp 

xây dựng và hàn gắn mối quan hệ kinh tế - chính trị đối với các nƣớc trong khu vực 

Đông Á, và việc cung cấp các lợi ích kinh tế thông qua các FTA là công cụ hữu hiệu 

cho chiến lƣợc này của Bắc Kinh. 

Trung Quốc tích cực thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực Đông Á và sự hội nhập 

này phụ thuộc rất lớn vào kinh tế của các quốc gia láng giềng và khu vực. Với mục 

đích giành sự bá quyền trong khu vực, Bắc Kinh xem việc thành lập Cộng đồng 

Đông Á nhƣ là một trong các mục tiêu dài hạn quan trọng trong chiến lƣợc kinh tế 

đối với Đông Á. Nền tảng cơ bản nhất cho việc tiến tới thành lập Cộng đồng Đông 
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Á là Hiệp định Thƣơng mại tự do ASEAN+3. Gần đây, Nhật Bản đã đề xuất mở 

rộng cơ chế ASEAN+3 lên thành ASEAN+6 (thêm Australia, Ấn Độ và New 

Zealand), nhƣng các quốc gia trong khu vực tuyên bố r ng ASEAN+3 vẫn là trọng 

tâm chiến lƣợc, là phƣơng tiện chính thúc đẩy tự do hóa thƣơng mại khu vực và xa 

hơn là việc tiến tới thành lập Cộng đồng Đông Á. Trung Quốc đóng vai trò quan 

trọng trong nỗ lực thành lập Cộng đồng Đông Á và cũng là quốc gia có đƣợc nhiều 

lợi ích từ sự nhất thể hóa Đông Á này. Bắc Kinh xem trọng cơ chế hoạt động 

ASEAN+3 hơn đề xuất ASEAN+6 mà Tokyo đƣa ra, bởi sự tham gia của Ấn Độ và 

Australia sẽ trực tiếp thách thức vị trí lãnh đạo của Trung Quốc trong khu vực, vốn 

vị trí này đã bị cạnh tranh gay gắt từ Nhật Bản, Hàn Quốc và cả khối ASEAN. Do 

đó, các nỗ lực làm lu mờ nhóm ASEAN+6 cũng sẽ đƣợc Trung Quốc tập trung 

trong chiến lƣợc kinh tế đối với Đông Á trong thời gian tới. 

Cuối cùng, sáng kiến Một vành đai - Một con đƣờng mà Bắc Kinh đƣa ra trong 

n m 2014 sẽ tiếp tục đƣợc thực thi và các quốc gia trong khu vực Đông Á cũng sẽ là 

trọng tâm trong chiến lƣợc này của Trung Quốc. Chiến lƣợc kinh tế liên quan đến các 

hoạt động đầu tƣ sẽ đƣợc Trung Quốc thực thi một cách mạnh mẽ. Việc thúc đẩy đầu 

tƣ ra nƣớc ngoài của Trung Quốc một lúc đồng thời thực hiện nhiều mục tiêu, đó là: 

T ng cƣờng đầu tƣ xuất khẩu lao động; thúc đẩy trao đổi thƣơng mại; đẩy mạnh hoạt 

động quốc tế hóa đồng NDT; tạo thế cạnh tranh đối với các định chế tài chính quốc tế 

và khu vực; hình thành thị trƣờng châu Á hƣớng tâm về Trung Quốc. 

Cũng cần phải nhấn mạnh thêm r ng chiến lƣợc quốc tế hóa đồng NDT của 

Trung Quốc là một chiến lƣợc lớn mang tầm thế giới chứ không riêng gì khu vực 

Đông Á, tuy nhiên, nó cũng sẽ tác động trực tiếp đến mối quan hệ kinh tế Trung 

Quốc và Đông Á do sự tƣơng tác về thƣơng mại và đầu tƣ giữa Trung Quốc và các 

quốc gia khu vực Đông Á là rất lớn. Hơn nữa, việc NDT cạnh tranh với đồng Yên 

của Nhật Bản và đồng Won của Hàn Quốc (thậm chí tham vọng của ASEAN là tiến 

tới xây dựng một đồng tiền chung sử dụng chung cho khu vực ASEAN) về vai trò là 

đồng tiền dẫn dắt trong các hoạt động thƣơng mại và đầu tƣ của khu vực Đông Á là 

điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Trong chiến lƣợc cải cách kinh tế của Trung 

Quốc sau Đại hội Đảng toàn quốc lần XVIII của Thủ tƣớng Lý Khắc Cƣờng thì tạo 

lập thị trƣờng tài chính ổn định và lành mạnh để tiến tới quốc tế hóa đồng NDT sẽ 

đƣợc Bắc Kinh đặc biệt chú tâm.  
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3.3.2. Xu hướng chiến lược kinh tế với khu vực Đông Nam Á 

Biểu hiện cạnh tranh chiến lƣợc trong các hoạt động kinh tế giữa Trung Quốc 

và ASEAN đang đƣợc bộc lộ và có thể sẽ gia t ng trong thời gian tới. Các quốc gia 

ASEAN đang nỗ lực thực hiện chiến lƣợc đa dạng hóa thị trƣờng, trong đó mở rộng 

thị trƣờng xuất khẩu sang các quốc gia phƣơng Tây là ƣu tiên hàng đầu, trong khi 

đó, tập trung chiến lƣợc thu hút FDI từ các tập đoàn xuyên quốc gia vốn xem Trung 

Quốc - nơi có chi phí sản xuất thấp là đích đến ƣu tiên trong quá khứ. Song song với 

đó, sự phát triển kinh tế chứng kiến sự gia t ng nhanh chóng của tầng lớp trung lƣu, 

các quốc gia ASEAN sẽ chuyển các hoạt động kinh tế từ sản xuất định hƣớng xuất 

khẩu sang sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nƣớc. 

Tầng lớp trung lƣu đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Trung Quốc đẩy nhu cầu tiêu thụ các 

dịch vụ du lịch quốc tế t ng lên. Do đó, ASEAN có thể trở thành nhà cung cấp dịch vụ 

hàng đầu cho tầng lớp này của Trung Quốc. Theo Hiệp hội các quốc gia ASEAN, 

lƣợng khách du lịch đến các quốc gia ASEAN từ Trung Quốc n m 2014 đã t ng lên 

gần 13 triệu lƣợt ngƣời, chiếm 12,4% tổng lƣợng khách du lịch đến ASEAN, trong khi 

đó, con số này của Mỹ chỉ là hơn 3 triệu lƣợt khách (chiếm 3,1%) [83]. 

C ng thẳng gia t ng giữa Trung Quốc và quốc gia ASEAN (Việt Nam, Brunei, 

Indonesia, Malaysia và Philippines) về các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo ở 

Biển Đông sẽ là nhân tố tác động lớn đến chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với 

khu vực và phản ứng của các quốc gia ASEAN đối với chiến lƣợc của Trung Quốc, 

qua đó, ảnh hƣởng tới các hoạt động kinh tế thƣơng mại và đầu tƣ song phƣơng.  

Trung Quốc thông qua các sáng kiến và định chế tài chính mới muốn chứng 

minh cho khu vực và thế giới thấy vai trò của Bắc Kinh trong việc xây dựng và phát 

triển hòa bình, ổn định khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng. Trƣớc tiên, thông qua 2 

định chế tài chính mới là NDB và AIIB, Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy mũi nhọn chiến 

lƣợc đầu tƣ ở ASEAN theo mô hình đầu tƣ mới chuyển trọng tâm từ đầu tƣ khai 

thác sang đầu tƣ phát triển. NDB đƣợc thành lập và góp vốn bởi 5 quốc gia trong 

khối BRICS với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ USD. Theo điều lệ của NDB, Ngân 

hàng này không chỉ dành riêng cho các quốc gia thành viên sáng lập, mà còn tạo sân 

chơi cho các quốc gia đang phát triển với mục đích cung cấp tín dụng cho các quốc 

gia này phát triển và cải thiện các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ cơ bản, điện lực, 

giao thông, viễn thông, nƣớc và các lĩnh vực liên rác thải. ASEAN với vị trí chiến 
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lƣợc quan trọng về cả kinh tế, ngoại giao và quân sự, trong khi đó hình ảnh về một 

đất nƣớc Trung Quốc trỗi dậy thiếu hòa bình đang phủ khắp các nƣớc ASEAN, các 

khoản vay phát triển từ NDB đƣợc xem là nỗ lực cải thiện hình ảnh và t ng cƣờng 

sức mạnh mềm của Trung Quốc ở các nƣớc ASEAN. Cũng tƣơng tự nhƣ với NDB, 

AIIB là chiến lƣợc ủy thác của Bắc Kinh để cung cấp tài chính cho các đề án phát 

triển cơ sở hạ tầng của các quốc gia châu Á và các đề án liên kết hạ tầng khu vực 

châu Á, trong đó ASEAN giữ vai trò cầu nối quan trọng. AIIB là công cụ kinh tế 

thực hiện sứ mệnh cải thiện cơ sở hạ tầng các quốc gia châu Á và xây dựng liên kết 

cơ sở hạ tầng khu vực. Bề ngoài mục tiêu của Bắc Kinh là rất rõ ràng và có thể nhìn 

thấy ngay, tuy nhiên, AIIB còn mang nhiều mục đích sâu xa của Trung Quốc, trong 

đó có các mục đích an ninh và chính trị đối với Bắc Kinh. 

N m 2013 đánh dấu sự ra đời của sáng kiến “Một vành đai - Một con đƣờng‟‟, 

Bắc Kinh muốn tạo lập mạng lƣới liên kết cơ sở hạ tầng và phát triển thƣơng mại 

nội vùng, mang lợi ích đến tất cả các nƣớc trong khu vực, nói nhƣ cách mà Trung 

Quốc đề cập là chia s  lợi ích phát triển mà Bắc Kinh đã giành đƣợc cho các quốc 

gia trong khu vực (lan tỏa lợi ích phát triển). Rõ ràng r ng sự thành công trong chiến 

lƣợc này của Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào quan điểm và hành động của các 

quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia ASEAN. Để giải quyết các vấn đề 

tranh chấp chủ quyền hàng hải với các nƣớc trong khu vực ASEAN, Bắc Kinh dùng 

chiến lƣợc đánh lạc hƣớng với cách thức sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để 

tái cam kết với các quốc gia láng giềng về sự hỗ trợ phát triển và có lợi. Cụ thể, việc 

Bắc Kinh đƣa ra Quỹ Hợp tác đầu tƣ ASEAN để trợ giúp tài chính cho các dự án cơ 

sở hạ tầng ở khu vực ASEAN; tiếp đến, tháng 11/2014, tại Hội nghị ASEAN - 

Trung Quốc tại Myanmar, Thủ tƣớng Lý Khắc Cƣờng công bố gói cho vay trị giá 20 

tỷ USD dành cho các nƣớc ASEAN để phát triển cơ sở hạ tầng khu vực. Thủ tƣớng 

Lý Khắc Cƣờng cũng nhấn mạnh tại Hội nghị r ng quan hệ ASEAN - Trung Quốc 

trong mƣời n m tới là “thập kỷ kim cƣơng” [110, tr.8-9 . Có thể thấy r ng chiến 

lƣợc đầu tƣ cơ sở hạ tầng để t ng cƣờng sức mạnh kinh tế lẫn sức mạnh mềm (đi 

kèm các lợi ích chính trị, ngoại giao) sẽ là chiến lƣợc kinh tế trọng tâm của Trung 

Quốc đối với ASEAN.  

Bên cạnh đó, chiến lƣợc kinh tế hƣớng tới đầu tƣ nhiều hơn vào các lĩnh vực 

khai khoáng vẫn là một trong các trọng tâm chiến lƣợc của Trung Quốc đối với 
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ASEAN thời gian tới. Theo Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc, 

Bắc Kinh sẽ tiêu thụ gấp đôi sản lƣợng khí đốt vào cuối n m 2015 ở mức 260 tỷ m
3 

so với 107,5 tỷ m
3
 của n m 2010, k o theo đó lƣợng nhập khẩu của Trung Quốc đến 

cuối n m 2015 cũng t ng lên ở mức 50-60 tỷ m
3
. Đông Nam Á với ƣu thế là khu 

vực có trữ lƣợng khí tự nhiên lớn, hứa h n tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc 

hoạch định và thực thi chiến lƣợc kinh tế của Bắc Kinh. 

Nhƣ vậy, ASEAN với vị thế địa kinh tế - chính trị quan trọng, cùng với đà 

phát triển nhƣ hiện nay sẽ là một chủ thể quan trọng, chủ chốt trên bàn cờ kinh tế - 

chính trị - ngoại giao của thế giới trong những n m tới, thúc đẩy chiến lƣợc kinh tế 

đối với ASEAN thông qua hai định chế NDB và AIIB, và sáng kiến “Một vành đai - 

Một con đƣờng” nh m t ng cƣờng mối liên kết kinh tế, gia t ng sức mạnh mềm, cải 

thiện hình ảnh đang mờ nhạt đƣợc xem là trọng tâm chiến lƣợc kinh tế đối của Bắc 

Kinh đối với ASEAN trong thời gian tới. 

Chiến lƣợc kinh tế trong lĩnh vực thƣơng mại đối với ASEAN, Trung Quốc sẽ 

tiếp tục theo đuổi nâng cấp ACFTA, trong đó nhấn mạnh việc ký kết FTA đối với 

từng quốc gia. ASEAN về hình thức đã trở thành cộng đồng kinh tế ASEAN n m 

2015, nhƣng thực tế thì các quốc gia thành viên có nhiều sự khác biệt lớn về trình 

độ phát triển và hệ thống chính trị, chƣa kể tới trong quan hệ với Trung Quốc thậm 

chí còn có các lợi ích trái ngƣợc. Việc t ng cƣờng FTA song phƣơng giúp Bắc Kinh 

tận dụng đƣợc lợi thế nƣớc lớn trong đàm phán, đồng thời vẫn đảm bảo lợi ích 

chung của toàn bộ khối ASEAN.  

3.3.3. Xu hướng chiến lược kinh tế đối với khu vực Đông Bắc Á 

Nhật Bản và Hàn Quốc ở khu vực Đông Bắc Á là các quốc gia phát triển, là 

ngƣời chơi lớn trên bản đồ kinh tế khu vực và thế giới. Do đó, chiến lƣợc kinh tế của 

Bắc Kinh đối với Tokyo và Seoul cũng có những điểm khác biệt đối với Đông Nam 

Á, đặc biệt là sự cạnh tranh chiến lƣợc để giành ngôi vị thống trị trong khu vực. Xu 

hƣớng chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Bắc Á thể hiện ở trên ba khía 

cạnh chính. 

Thứ nhất, có thể thấy r ng xu hƣớng rõ ràng nhất trong chiến lƣợc kinh tế của 

Trung Quốc đối với Đông Bắc Á là việc tiến tới ký kết Hiệp định thƣơng mại tự do 

Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc. Nhƣ đã phân tích, FTA Trung Quốc - Nhật 

Bản - Hàn Quốc đƣợc chính quyền ba nƣớc ủy thác cho ba cơ quan Chính phủ tiến 
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hành nghiên cứu và soạn thảo là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Chính phủ 

Trung Quốc, Viện nghiên cứu Quốc gia Nhật Bản và Viện Nghiên cứu Chính sách 

Kinh tế quốc tế Hàn Quốc. N m 2005, nhóm nghiên cứu đã đề nghị thành lập FTA 

nhƣ là mục tiêu trung hạn và tái khẳng định sự cần thiết của đề án trong n m 2006. 

Thứ hai, chiến lƣợc đầu tƣ nhấn mạnh đến các hoạt động mua bán và sáp nhập 

đối với các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngày 18/5/2009, trong thông báo phát 

đi Bộ Thƣơng mại Trung Quốc cho r ng cơ hội cho các công ty Trung Quốc mua lại 

các tài sản có giá trị ở nƣớc ngoài đang t ng lên, trong khi chi phí đầu tƣ lại giảm do 

cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mang lại. Bộ này cũng nhấn mạnh Trung Quốc 

có nguồn dự trữ ngoại hối lớn, tính cạnh tranh quốc tế ngày càng gia t ng, các công 

ty Trung Quốc có cơ sở vững chắc để phát triển đầu tƣ ra nƣớc ngoài hơn nữa. 

Trung Quốc xác định r ng con đƣờng ngắn nhất để tiếp cận công nghệ, kỹ thuật và 

trình độ quản lý của các nƣớc tiên tiến trên thế giới là việc sở hữu hoặc đồng sở hữu 

các công ty có chứa hàm lƣợng khoa học kỹ thuật và nguồn lực con ngƣời cao. Các 

quốc gia Đông Á, đặc biệt là Nhật Bản đang gặp khó kh n với suy giảm kinh tế toàn 

cầu dẫn tới thị trƣờng xuất khẩu bị thu h p, ảnh hƣởng tới sự phục hồi và phát triển 

kinh tế trong nƣớc. Bên cạnh đó, nhu cầu về vốn của các quốc gia này rất lớn nh m 

vực dậy nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trung Quốc là quốc gia cần 

công nghệ và trình độ, có trong tay nguồn dự dữ ngoại hối khổng lồ, trong khi các 

doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc cần vốn, do đó, hoàn toàn dễ hiểu Trung Quốc 

sẽ thúc đẩy chiến lƣợc mua bán và sáp nhập nh m chiếm lĩnh các công nghệ kỹ thuật 

mà các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc đang nắm giữ. Cũng cần phải nhấn 

mạnh r ng Trung Quốc rất khó đầu tƣ trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh hoặc 

sản xuất tại hai quốc gia này bởi lẽ ngoài sự hạn chế về kỹ thuật dẫn tới sự không đáp 

ứng đƣợc các yêu cầu tiêu chuẩn cao của thị trƣờng thì tâm lý “ghét” Trung Quốc của 

ngƣời dân Nhật Bản và Hàn Quốc là rất rõ ràng do các vấn đề lịch sử để lại. Vì vậy, 

tránh các vấn đề tiêu cực này b ng con đƣờng mua bán và sáp nhập là cách thức phù 

hợp nhất mà Bắc Kinh có thể làm. 

Thứ ba, xu hƣớng cạnh tranh chiến lƣợc nh m thống lĩnh của khu vực giữa 

Trung Quốc và các quốc gia khu vực Đông Á, đặc biệt là Nhật Bản. Nhật Bản vốn 

là nền kinh tế lớn, dẫn dắt khu vực Đông Á thời gian dài trƣớc khi Trung Quốc 

vƣơn lên thành nền kinh tế thứ 2 thế giới n m 2010. Nhƣng không phải vì sự trỗi 
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dậy của Trung Quốc mà vai trò của Nhật Bản và Hàn Quốc trong khu vực bị mất đi. 

Cạnh tranh chiến lƣợc nh m lôi k o sự ủng hộ của các quốc gia trong khu vực của 

Trung Quốc đối với Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ diễn ra mạnh mẽ và khốc liệt thời 

gian tới. Ngay sau khi Trung Quốc sáng lập AIIB với cam kết hỗ trợ tài chính xây 

dựng kết cấu hạ tầng châu Á thì Nhật Bản trong Hội nghị thƣợng đỉnh Mê Kông - 

Nhật Bản cũng phản ứng lại ngay với việc cam kết sẽ tài trợ 110 tỷ USD trong giai 

đoạn 2016 - 2020 để cải thiện và phát triển cơ sở hạ tầng của các quốc gia tiểu vùng 

sông Mê Kông mở rộng. Trong Sách Trắng ODA của Nhật Bản n m 2013, 2014 đều 

nhấn mạnh việc đảm bảo nguồn vốn ODA cho các quốc gia ASEAN đẩy mạnh các 

sáng kiến trong việc phát triển cơ sở hạ tầng. Hiến chƣơng ODA của Nhật Bản đƣợc 

đổi tên thành Hiến chƣơng Hợp tác Phát triển trong Sách Trắng ODA n m 2014. 

Thủ tƣớng Nhật Bản Sinzo Abe cũng nhấn mạnh chính sách ODA của Nhật Bản sẽ 

không thay đổi và tƣơng lai ODA vẫn sẽ gắn chặt với các quốc gia đang phát triển, 

đặc biệt là các quốc gia ASEAN [108]. Nhƣ vậy, cạnh tranh chiến lƣợc nh m lôi 

k o sự ủng hộ của các quốc gia trong khu vực của Trung Quốc và Nhật Bản, Hàn 

Quốc sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ thời gian tới; và ODA là phƣơng tiện, công cụ rõ 

ràng nhất cho chiến lƣợc này của Bắc Kinh. 

3.3. Tác động của chiến lƣợc kinh tế đến một số quốc gia Đông Á và cách ứng 

phó với chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc. 

Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á nhƣ trình bày 

trong phần 3.1 cho thấy những điểm rất khác nhau giữa hai tiểu khu vực. Vì hạn chế 

tài liệu và những lý do riêng của việc lựa chọn, tác giả luận án chỉ có thể dành 

nghiên cứu về những tác động và phản ứng của ba trƣờng hợp ở tiểu vùng sông Mê 

Kông - những quốc gia gần gũi và có nhiều điểm tƣơng đồng về cấu trúc kinh tế với 

Việt Nam - với mong muốn rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về ứng 

phó với chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc ở khu vực này. 

Ngoại trừ Campuchia, một đặc điểm chung giữa Việt Nam, Lào và Myanmar 

là đều có chung biên giới phía Nam với Trung Quốc, cả ba nƣớc cùng chia s  lợi ích 

từ sông Mê Kông với Trung Quốc và Thái Lan. Từ xa xƣa trong lịch sử, cả ba nƣớc 

đã có những mối bang giao khá phức tạp với Trung Quốc: Trung Quốc luôn muốn 

biến ba nƣớc chung biên giới phƣơng Nam này thành châu, quận, thực hiện triều 

cống nhƣ thân phận của nƣớc nhỏ với nƣớc lớn, họ rất muốn đồng hóa các quốc gia 
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hàng xóm trên bộ liền kề vào nền v n hóa của họ. Cùng với biến đổi cục diện thế 

giới, sự ra đời của các quốc gia độc lập vào thập niên 50 - 60 của thế kỷ XX, các 

nƣớc thuộc tiểu vùng sông Mê Kông theo đuổi các thể chế chính trị độc lập khác 

nhau, ảnh hƣởng của Trung Quốc cũng thay đổi theo thời cuộc. Một mặt, Trung 

Quốc can dự mạnh vào các nƣớc láng giềng nh m thực hiện tham vọng chủ trƣơng 

tiến về phía Tây Nam của Trung Quốc, theo đó, kết nối về mặt chính trị và kinh tế 

giữa Đông Nam Á lục địa với Trung Quốc. Mặt khác, khi Trung Quốc thúc đẩy 

chiến lƣợc này, Vân Nam đã trở thành đầu mối quan trọng và Côn Minh - thủ phủ 

của tỉnh Vân Nam nổi lên nhƣ là trung tâm quan trọng nhất ở khu vực này nh m 

kiến tạo và hiện thực hóa những lợi ích phát triển nghiêng về có lợi cho Trung 

Quốc, đảm bảo nhiều cơ hội thị trƣờng hơn nữa trong thƣơng mại, đầu tƣ, cơ sở hạ 

tầng và n ng lƣợng cho chính mình. Quá trình này đƣợc thúc đẩy bởi các tiến trình 

thị trƣờng tích cực hơn thông qua thƣơng mại xuyên biên giới, di cƣ, đi lại, và các 

hoạt động du lịch. Với vị thế quá mạnh về kinh tế và chính trị, Trung Quốc rõ ràng 

đƣợc hƣởng lợi nhiều hơn từ sự gia t ng ảnh hƣởng với tiểu vùng sông MêKông, 

trong khi các nƣớc tiểu vùng (trừ Thái Lan) nhìn chung ở một vị trí ít thuận lợi 

trong việc đối phó với Trung Quốc do vị thế chính trị yếu và tình trạng k m phát 

triển của mình. Về bên ngoài, Trung Quốc luôn luôn tuyên bố quan hệ với các láng 

giềng nhỏ hơn là mối quan hệ Nam - Nam, cùng giúp nhau phát triển. Nhƣng trên 

thực tế, Trung Quốc không thiện chí giải quyết những bất công trong quan hệ với 

các nƣớc nghèo hơn họ (khai thác tài nguyên mà không chịu trách nhiệm xã hội, 

đền bù tài chính cho cƣ dân địa phƣơng thiếu thỏa đáng, gây ô nhiễm môi trƣờng, 

chính sách đối xử với lao động tại chỗ thiếu minh bạch...). Vấn đề trách nhiệm giải 

quyết những bất cập này hiện đang bị đẩy sang chính các nƣớc chịu thiệt thòi trong 

quan hệ kinh tế với Trung Quốc. 

3.3.1. Trư ng hợp   anmar 

Miến Điện (tên gọi trƣớc n m 1989 của Myanmar) chính thức tuyên bố độc 

lập ngày 4/1/1948 chấm dứt thời k  dài lệ thuộc vào đô hộ của thực dân Anh. Từ 

đó, quyền điều hành Miến Điện n m trong tay các tƣớng lĩnh quân đội phi cộng sản 

- những ngƣời quyết tâm tạo dựng Liên bang Miến Điện Xã hội Chủ nghĩa. Nhƣng 

từ n m 1962, chính quyền quân sự đã loại bỏ “xã hội chủ nghĩa”, thi hành chế độ 

độc tài quân phiệt, gia t ng đàn áp những tiếng nói tự do dân chủ khiến cho sự bất 
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mãn dâng lên mạnh mẽ trong lòng công chúng. Miến Điện chịu sự cô lập của quốc 

tế trong thời gian dài suốt ba thập kỷ khiến nền kinh tế của nƣớc này chìm vào kiệt 

quệ, nƣớc này vẫn bị WB xếp vào quốc gia có thu nhập thấp [127]. Nông nghiệp 

chiếm đến 38% GDP, nền kinh tế thiếu vắng sự phát triển công nghiệp, độ mở của 

nền kinh tế nƣớc này rất nhỏ với giá trị thƣơng mại quốc tế chỉ chiếm gần 50% 

GDP trong suốt những n m từ 2003 đến 2013. Trong hoàn cảnh đó, sự tồn tại của 

nhà nƣớc Miến Điện đã phải dựa chủ yếu vào sự trợ giúp của Trung Quốc. Chính vì 

vậy, Bắc Kinh không bỏ lỡ cơ hội thao túng chính quyền sở tại thuộc quyền của 

quân đội b ng nhiều biện pháp. Tuy nhiên, tình hình đã đảo ngƣợc khi vào n m 

2010, Tổng thống Thein Sein tuyên bố dân sự hóa chính quyền, đổi tên nƣớc thành 

Liên bang Cộng hòa Myanmar, thay đổi quốc hiệu và bắt đầu mở ra tiến trình dân 

chủ đầy cam go nhƣng hoàn toàn phù hợp với xu thế của thời đại. 

Về thƣơng mại, cơ cấu xuất khẩu của nƣớc này nghiêng về khai thác tài 

nguyên thô với 44% là khoáng sản, 21% là rau quả và các sản phẩm động vật, 14% 

là gỗ... 81% xuất khẩu và 87% nhập khẩu của Myanmar đƣợc giao dịch với các bạn 

hàng châu Á [140, tr.32]. Trong đó, Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn nhất và là 

đối tác xuất khẩu lớn thứ hai của Myanmar. Với bản chất của nền kinh tế thiên về 

nguyên liệu, Myanmar phụ thuộc vào thị trƣờng nƣớc ngoài hầu hết sản phẩm công 

nghiệp chế tạo, nhập khẩu từ Trung Quốc các sản phẩm công nghiệp, dẫn đầu là các 

sản phẩm điện và máy công nghiệp, thiết bị vận tải, dệt và hóa chất. Và hậu quả khó 

tránh khỏi là cán cân thƣơng mại giữa Myanmar với Trung Quốc rơi vào tình trạng 

thâm hụt k o dài. 

Bảng 3.7: Thƣơng mại Trung Quốc với Myanmar, giai đoạn 2003-2014 (tỷ USD) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

XK 0,91 0,93 0,93 1,20 1,69 1,97 2,27 3,47 4,81 5,67 7,35 9,37 

NK 0,17 0,20 0,27 0,25 0,37 0,64 0,64 0,96 1,67 1,30 2,81 15,6 

Cán cân 0,73 0,73 0,66 0,95 1,32 1,33 1,63 2,51 3,14 4,37 4,54 -6,2 

Nguồn: Bộ Thương mại Trung Quốc, qua cơ sở dữ liệu CEIC, 2014 
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Nguồn: UN Comtrade  

Hình 3.3: Cơ cấu thƣơng mại của Myanmar với Trung Quốc, 2013 

Cho đến trƣớc n m 2010, Trung Quốc vẫn là nhà đầu tƣ trực tiếp lớn nhất vào 

Myanmar khi các công ty nhà nƣớc lớn của Trung Quốc đầu tƣ ồ ạt vào Myanmar 

qua các dự án hạ tầng cơ sở quy mô lớn. Tuy nhiên, kể từ n m 2011, dòng vốn đầu 

tƣ của nƣớc này giảm mạnh mẽ từ xấp xỉ 12 tỷ USD n m 2008 xuống 407 triệu 

USD n m tài khóa 2012 - 2013. Trung Quốc đã giảm mạnh đầu tƣ vào Myanmar 

với FDI cam kết chƣa b ng 1/10 so với con số 4,3 tỷ USD cam kết trong n m trƣớc 

đó [140, tr.33]. Một trong những nguyên nhân của tình trạng sụt giảm nói trên đƣợc 

cho là Trung Quốc đã nhận ra một thực tế Myanmar đang ngày càng “không thiện 

chí” với đầu tƣ từ Bắc Kinh, môi trƣờng đầu tƣ ở Myanmar cho thấy chỉ dấu “rủi 

ro”, họ không hài lòng với thực tế r ng Chính phủ sở tại không còn bảo vệ lợi ích 

của các nhà đầu tƣ Trung Quốc nhƣ trƣớc nữa. Myamar chuyển đổi sang thể chế 

dân chủ cùng với nỗ lực hòa giải đoàn kết dân tộc thực sự làm Bắc Kinh “lo ngại”.  

Đồng thời với chế độ dân chủ đang đƣợc cải thiện rõ n t, ngƣời dân sở tại 

khẳng định quyền tham gia vào nhiều vấn đề của quốc gia, Chính phủ dân sự 

thực hiện trách nhiệm giải trình, do đó, nhiều công trình đầu tƣ của Trung Quốc 

đã phải chịu sự giám sát của ngƣời dân thông qua các tổ chức dân sự khác biệt 

chính kiến với Chính phủ quân sự trƣớc n m 2010. Bên cạnh quan hệ thƣơng 

mại bất cân xứng giữa hai nƣớc, hậu quả bất lợi mà các dự án đầu tƣ của Trung 

Quốc đã đƣợc nhận diện rõ hơn, tranh cãi xung quanh các dự  án này dẫn đến 

phán quyết của Chính phủ Myanmar theo chiều hƣớng đề cao hơn hết quyền lợi 

dân tộc, điển hình là 3 dự án dƣới đây: 

Khoáng 
sản 
26% 

Nhựa & 
cao su 
13% 

Rau quả 
11% 

SP 
động 
vật 
7% 

HH khác 
12% 

Gỗ 
31% 

Xuất khẩu 
Thiết bị 
vận tải 

19% 

Dệt 
may  
13% 

SP kim 
loại 
19% 

Hóa 
chất 
5% 

HH khác 
17% 

Máy 
móc và 
điện tử 

27% 

Nhập khẩu 



 

 106 

- Dự án xây đập nhà máy thủy điện Myitsone, với tổng trị giá dự kiến lên đến 

gần 3,7 tỷ USD, đã đƣợc ký kết giữa hai bên vào cuối n m 2009 nhân dịp Phó Chủ 

tịch nƣớc Tập Cận Bình th m Myanmar. Đây là con đập thủy điện lớn nhất trong 7 

đập xây dựng trên dòng sông Irrawaddy với 90% sản lƣợng điện dự kiến đƣợc bán 

và chuyển tải cho tỉnh Vân Nam theo hình thức BOT, sau 50 n m nhà máy thủy điện 

này sẽ chuyển giao hoàn toàn miễn phí cho chính phủ Myanmar [140, tr.7-8]. Tuy 

nhiên, dự án này vấp phải sự phê phán trên 3 vấn đề: (i) đập xây dựng trên địa bàn 

cƣ trú của dân tộc Kachin và chắn ngang dòng “sông m ” của nhiều sông ngòi ở 

Myanmar; (ii) dự xây dựng đập gần b ng diện tích quốc đảo Singapore mà hầu hết 

sản lƣợng điện phục vụ cho nhu cầu n ng lƣợng của Trung Quốc, ngƣời dân sở tại 

bất bình; (iii) dự án gây tổn thƣơng cho môi trƣờng và tác động xấu về phƣơng diện 

xã hội khi nó đòi hỏi di dân đến nơi định cƣ mới, tác động bất lợi đến kế sinh nhai 

của cƣ dân địa phƣơng; hơn thế nữa còn có rất nhiều lo ngại về tình trạng tham 

nhũng trong quá trình thƣơng thảo và thực hiện dự án giữa chính quyền quân sự, 

Công ty điện lực Quốc tế Trung Quốc (CPI) và nhà thầu địa phƣơng - Công ty Thế 

giới Á châu Miến Điện (BAWC). Kết quả là n m 2011, Tổng thống Thein Sein đã 

quyết định đình chỉ dự án này ít nhất cho đến hết nhiệm k  của ông vào n m 2016. 

Tuy nhiên, trƣớc những thay đổi nhanh chóng của tiến trình dân chủ ở Myanmar, 

tƣơng lai của dự án này hầu nhƣ mờ mịt. Trong khi đại sứ và sứ quán Trung Quốc ở 

Myanmar bày tỏ sự bi quan về khả n ng tái tục của công trình này thì họ vẫn hi 

vọng chính quyền Myanmar sẽ xem x t, thƣơng thảo lại các điều khoản trong hợp 

đồng theo hƣớng tích cực hơn cho phía Myanmar (cơ cấu lại tỷ lệ hƣởng lợi từ sản 

lƣợng điện giữa hai bên, tái phân bố định cƣ dân làng cho hợp lý hơn, đền bù thỏa 

đáng hơn và công ty Trung Quốc đầu tƣ vào dự án sẽ chịu trách nhiệm xã hội cũng 

nhƣ bảo vệ môi trƣờng. Hiện nay, vấn đề của dự án này vẫn chƣa đi đến kết luận 

cuối cùng. 

- Dự án khai thác mỏ đồng Letpadaung trị giá 1,065 tỷ USD thuộc liên doanh 

giữa công ty Wanbao, một chi nhánh của Tổng công ty công nghiệp Bắc Trung 

Quốc (NORINCO - doanh nghiệp nhà nƣớc) với Liên minh Trách nhiệm hữu hạn 

Myanmar (Union of Myanmar Economic Holdings Ltd - UMEHL). Dự án này cũng 

vấp phải sự phàn nàn và phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng dân cƣ địa phƣơng vì 

chiếm nhiều đất và gây ô nhiễm môi trƣờng. Mức độ phẫn nộ lan rộng trong xã hội 
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k o dài đến hai tháng và lên đến đỉnh điểm bạo loạn khiến cho cảnh sát phải can 

thiệp. Sau đó, Chính phủ Myanmar đã ra lệnh tạm ngƣng thực hiện và đồng ý thành 

lập ủy ban điều tra độc lập do bà Aung San Suu Kyi làm Chủ tịch để xem x t, đánh 

giá kỹ lƣỡng những đe dọa môi trƣờng và xã hội do thực thi dự án gây ra. Báo cáo 

điều tra tháng 3/2013 kết luận r ng dự án đã không tính đủ bồi thƣờng giá trị đất 

cho nông hộ, đền bù thiếu minh bạch, thiếu những biện pháp bảo vệ môi trƣờng, bỏ 

qua nhiều đánh giá tổn thƣơng môi trƣờng, tác động xã hội và đe dọa sức khỏe 

ngƣời dân. Báo cáo khuyến nghị những đòi hỏi của cộng đồng phải đƣợc đáp ứng 

trƣớc khi dự án tái tục. Giữa tháng 7/2013, một bản hợp đồng mới đƣợc Ủy ban đầu 

tƣ Myanmar thông qua với tỷ lệ hƣởng lợi nhuận của Chính phủ Myanmar, Wanbo, 

và UMEHL tuần tự là 51%, 30% và 19% so với bản hợp đồng trƣớc đó tuần tự là 

45%, 51% và 4%; thêm vào đó, đối tác Trung Quốc phải dành 1 triệu USD cho thực 

thi trách nhiệm xã hội và 2 triệu USD cho bảo vệ môi trƣờng hàng n m, cũng nhƣ 

phải tính toán lại phần đền bù cho ngƣời dân [140, tr.5-6]. Sau cùng, cộng đồng dân 

cƣ địa phƣơng đã hài lòng với cam kết mới, cách giải quyết vấn đề xung đột lợi ích 

giữa các bên của Myanmar đáp ứng nguyện vọng của toàn xã hội và mở ra tiền lệ 

pháp lý, chính trị và song phƣơng trong giải quyết những rắc rối tƣơng tự thuộc các 

dự án trong tƣơng lai.  

- Dự án đường ống dẫn dầu và khí đốt Trung Quốc - Myanmar. So với 2 dự án 

trên, dự án này dù ít gây tranh cãi hơn nhƣng vẫn bị phê phán về tác động xấu đến 

môi trƣờng và xã hội của Myanmar. Đƣợc ký kết vào n m 2009 nhân dịp chuyến 

th m Myanmar của Phó Chủ tịch nƣớc Tập Cận Bình, trị giá 2,54 tỷ USD, thời gian 

xây lắp bắt đầu từ mùa hè n m 2010 đến mùa hè n m 2014 đƣa vào vận hành, dự án 

này đƣợc coi là một trong tuyến đƣờng vận chuyển n ng lƣợng lớn thứ 4 vô cùng quan 

trọng trong hệ thống chiến lƣợc về an ninh n ng lƣợng của Trung Quốc [140, tr. 8-9]. 

Chính vì vậy, phía Bắc Kinh lựa chọn cách tiếp cận “khoan hòa” hơn, đàm phán chính 

thức và riêng rẽ với Chính phủ Myanmar trên tinh thần có tính đến lợi ích hợp lý 

của nƣớc chủ nhà. Chẳng hạn về chia s  lợi nhuận, trong hiệp định ký kết, dự án 

dành tối đa 2 triệu tấn dầu thô và 20% khi đốt hàng n m cho tiêu thụ n ng lƣợng 

của nƣớc sở tại. Dự án khí đốt có sự tham gia của sáu đối tác đến từ bốn nƣớc 

(Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ và Hàn Quốc) và có nhiệm vụ phân bổ sản lƣợng 

khí đốt do Hàn Quốc khai thác ở khu vực Shwe sang Trung Quốc. Có thể thấy rõ, 
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đối với Myanmar, việc quy tụ nhiều đối tác tham dự cũng là cách giảm thiểu rủi ro 

so với dự án chỉ có riêng Trung Quốc. Thậm chí có điều thú vị hơn là làn sóng phản 

đối tác động bất lợi đến an ninh môi trƣờng và an toàn xã hội của dự án không chỉ 

đến từ cộng đồng địa phƣơng Myanmar mà còn đến từ chính cộng đồng dân cƣ của 

Trung Quốc. Nhƣ một phần trong toàn bộ dự án, Tổng công ty dầu lửa quốc gia 

Trung Quốc (CNPC) xây dựng một nhà máy chế biến khí đốt n m gần thành phố 

Côn Minh, thủ phủ của Vân Nam. Tuy nhiên, trƣớc đó, đầu n m 2013, tỉnh này đã 

có kế hoạch xây dựng một nhà máy paraxylen, nếu tiến hành thêm dự án chế biến 

khí đốt nữa, cƣ dân khu vực này phải chịu nhiều hậu quả về môi trƣờng, do đó 

tháng 5/2013, hàng ngàn cƣ dân địa phƣơng đã xuống đƣờng phản đối, chủ dự án 

phải trì hoãn phê chuẩn. Liên quan đến làn sóng phản đối các dự án gây tổn thƣơng 

môi trƣờng, hay phân phối thu nhập không công b ng... còn có vai trò của các tổ 

chức phi Chính phủ nhƣ Phong trào khí đốt Shwe vốn đặt trụ sở ở Thái Lan. 

Trên đây chỉ là ba dự án gây nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện mặc dù 

không phải tất cả các dự án đầu tƣ của Trung Quốc vào Myanmar đều gặp khó 

kh n. Không ít dự án đƣợc chủ đầu tƣ Trung Quốc nghiêm túc thƣơng thảo với 

Chính phủ, trên nguyên tắc đồng thuận và có thiện chí sửa chữa những sai phạm đã 

nhận đƣợc sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng. Việc Chính phủ Myanmar quyết 

định dừng tạm thời hay vĩnh viễn các dự án trị giá nhiều tỷ USD của Trung Quốc 

với lý do ảnh hƣởng tới môi trƣờng, n m trên các vùng đất lịch sử nhạy cảm, thiếu 

công b ng đối với cƣ dân địa phƣơng  cho thấy đất nƣớc này một mặt, muốn lùi 

xa dần các nguồn vốn của Trung Quốc và đang tìm hƣớng hợp tác mới với các đối 

tác khác. Tuy nhiên, mặt khác vẫn giữ thái độ ủng hộ công b ng và nghiêm túc phản 

đối với từng dự án tác động tích cực hay tiêu cực cho thấy cả Chính phủ và ngƣời 

dân Myanmar thực sự giầu bản lĩnh trong ứng phó với chiến lƣợc đầu tƣ ra ngoài 

của Trung Quốc. Những n m gần đây, đất nƣớc này đã có những bƣớc đi mạnh mẽ 

trong việc đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế cũng nhƣ quan hệ kinh tế quốc tế 

khi thúc đẩy hơn các mối quan hệ hợp tác với nhiều nƣớc lớn nhƣ Mỹ và Anh thay 

vì quá tập trung vào một khu vực, một đối tƣợng nào. Bản thân các lãnh đạo của 

Myanmar cũng đã tuyên bố công khai không phản đối các đối tác truyền thống 

nhƣng có nhiều tín hiệu cho thấy xu hƣớng thân thiện với nhiều đối tác khác trên 

thế giới đang đƣợc gia t ng, trong đó, dựa vào Nhật Bản để giảm bớt sự lệ thuộc 
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vào Trung Quốc là lựa chọn quan trọng. Vì vậy, ban lãnh đạo Bắc Kinh coi đó là 

những biểu hiện làm phƣơng hại đến lợi ích của Trung Quốc. Vấn đề tùy thuộc 

không chỉ vào quá trình đa dạng hóa can dự quốc tế mà còn tùy thuộc vào diễn tiến 

cải cách kinh tế, chính trị ở Myanmar. 

3.3.2. Trư ng hợp Campuchia 

Về phƣơng diện địa lý và kinh tế, Campuchia là một trong những nƣớc Đông 

Nam Á nhỏ và nghèo nhất. Tuy nhiên, từ 2003 đến 2013, nƣớc này đạt mức t ng 

trƣởng kinh tế trung bình 8%/n m, một trong những tốc độ cao nhất ASEAN. Nền 

kinh tế Campuchia dựa chủ yếu vào ngành du lịch và dệt may. Mặc dù có nhiều 

điểm tƣơng đồng về phát triển so với Myanmar, nhƣng nền kinh tế của Campuchia 

phụ thuộc đến 70% giá trị xuất khẩu. Dù đạt GDP tính bình quân đầu ngƣời 1.008 

USD, nhƣng Campuchia vẫn đứng hàng 136/187 trên thế giới trong bảng xếp hạng 

về Chỉ số phát triển con ngƣời của Liên Hợp Quốc (chỉ trên Lào thứ 137 và 

Myanmar thứ 150). Trong khi hơn 50% ngân sách chi tiêu của Chính phủ Hoàng gia 

phụ thuộc vào các nhà tài trợ thì sự phát triển kinh tế của nƣớc này vẫn bị tổn 

thƣơng bởi nạn tham nhũng, bất bình đẳng thu nhập và tình trạng thiếu cơ hội giáo 

dục cũng nhƣ việc làm cho lao động địa phƣơng. 

Tƣơng tự nhƣ các nền kinh tế chậm phát triển khác trong ASEAN, thƣơng mại 

song phƣơng Campuchia - Trung Quốc luôn ở trong tình trạng thâm hụt ngày càng 

lớn với con số tới 3 tỷ USD n m 2013 so với 268 triệu USD n m 2003. Thế mạnh 

xuất khẩu của Campuchia là sản phẩm dệt may và gỗ, nhƣng đối với Trung Quốc, 

họ chỉ quan tâm nhập khẩu từ Campuchia gỗ, nhựa, cao su, nông sản với tổng trị giá 

lên khoảng 63% n m 2013 trong khi xuất khẩu ồ ạt máy móc thiết bị, đồ điện, 

phƣơng tiện vận tải, kim loại... sang Campuchia [140, tr.34]. Điều này lý giải tại sao 

Campuchia không có cơ hội cải thiện cán cân thƣơng mại hai bên theo chiều có lợi 

cho mình.  

Bảng 3.8: Thƣơng mại Trung Quốc với Campuchia, giai đoạn 2003-2014 (tỷ USD) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

XK 0,29 0,45 0,53 0,69 0,88 1,09 0,90 1,34 2,31 2,70 3,41 3,28 

NK 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 0,09 0,18 0,21 0,36 0,48 

Cán cân 0,26 0,42 0,51 0,66 0,83 1,05 0,86 1,25 2,13 2,49 3,05 2,80 

Nguồn: Bộ Thương mại Trung Quốc, qua cơ sở dữ liệu CEIC, 2014 
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Nguồn: UN Comtrade  

Hình 3.4: Cơ cấu thƣơng mại của Campuchia với Trung Quốc, 2013 

Theo số liệu Bộ Thƣơng mại Trung Quốc, đầu tƣ trực tiếp của Trung Quốc vào 

Campuchia t ng mạnh từ 59 triệu USD n m 2003 lên 2,9 tỷ USD n m 2013, đẩy 

nƣớc này lên hạng trung bình trong số các thành viên ASEAN tiếp nhận đầu tƣ từ 

Trung Quốc [140, tr.36]. Đó là chƣa kể đến dự án đầu tƣ đƣờng sắt cho Campuchia 

trị giá đến 9,6 tỷ USD do Tập đoàn xây dựng đƣờng sắt Trung Quốc và Tập đoàn 

công nghiệp khai thác sắt th p Campuchia thực hiện. Ngoài ra, Trung Quốc dành cho 

nƣớc này những khoản viện trợ phát triển rất hào phóng, cấp khoản vay không lãi 

suất tới 33 triệu USD n m 2013 để nƣớc này thực hiện những dự án phát triển kinh tế 

và xã hội. N m 2012, khi Campuchia chủ trì Hội nghị thƣợng đỉnh ASEAN, nơi dự 

kiến vấn đề Biển Đông sẽ trở thành điểm nóng, một tuần trƣớc đó, Bắc Kinh đã cam 

kết chính thức cho Phnôm Pênh vay từ 500 đến 700 triệu USD mỗi n m [140, tr. 36].  

Tóm lại, sự “bao bọc” dành cho Campuchia không phải vô cớ. Ngoài ý đồ 

kinh tế, Trung Quốc còn lồng nhiều ý đồ chính trị, đặc biệt liên quan đến ng n cản 

ảnh hƣởng can dự của Phƣơng Tây vào ASEAN cũng nhƣ chia rẽ nội bộ ASEAN 

khi họ yêu cầu Campuchia ủng hộ lập trƣờng ngang ngƣợc về chủ quyền của Trung 

Quốc ở Biển Đông. Trên thực tế, theo đuổi quan điểm thực dụng trong trò chơi đa 

phƣơng, Campuchia tự nhận lấy vai trò tiên phong, trong khi Trung Quốc sử dụng 

tiền của họ vào những thời điểm nhạy cảm để phân tán mối quan tâm và giảm bớt 

những phản đối của cộng đồng quốc tế và lôi k o đồng minh khi cần. Campuchia 

không có viễn kiến kiểm soát sự can dự của Trung Quốc, đó là điểm bất lợi khi hòa 

bình, an ninh khu vực ASEAN đối mặt với thách thức bất ổn. 
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3.3.3. Trư ng hợp   o 

Cùng với Campuchia, Lào là một trong những nƣớc nghèo nhất Đông Nam 

Á. Tuy nhiên, với tỷ lệ dân số ở tuổi lao động chiếm đến 61% trong tổng 6,8 triệu 

ngƣời, Lào có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (công ty Nikon của 

Nhật, hay công ty dệt may của Đan Mạch) trong những ngành công nghiệp chế biến 

sử dụng nhiều lao động. Ngoài ra, với trữ lƣợng rất dồi dào tài nguyên thiên nhiên 

nhƣ khí metan, khoáng sản (kali), gỗ  đất nƣớc này cũng hấp dẫn đối với các nhà 

đầu tƣ rất cần nguyên liệu đến từ Trung Quốc. Do đó, đất nƣớc triệu Voi - biệt danh 

của Lào, từ nhiều n m qua muốn định hình con đƣờng phát triển kinh tế của họ 

thông qua công nghiệp hóa dựa vào đầu tƣ trực tiếp từ bên ngoài. 

Tuy nhiên, Lào từ lâu bị k p giữa ảnh hƣởng kinh tế của Thái Lan, ảnh 

hƣởng chính trị của Việt Nam và ảnh hƣởng kinh tế chính trị của Trung Quốc 

những n m gần đây. Để chống lại sự can dự của Mỹ ở Tiểu vùng Mê Kông, Trung 

Quốc không ngừng lôi k o Lào vào quỹ đạo của họ b ng rất nhiều phƣơng cách 

khôn kh o: lợi dụng khó kh n kinh tế của Lào trong cuộc khủng hoảng tài chính 

châu Á n m 1997 - 1998 (tiền Kip của Lào gắn chặt vào đồng Bạt của Thái Lan một 

cách không chính thức, nên khi Thái Lan gặp khó kh n, Lào cũng bị ảnh hƣởng), 

Bắc Kinh đã đáp ứng tích cực, tranh thủ ký kết một loạt các thỏa thuận song phƣơng 

với Viên Ch n trong lĩnh vực đầu tƣ và hợp tác kinh tế, tài chính. Trung Quốc đã 

cung cấp cho Lào nhiều khoản vay với lãi suất thấp. Chính sự hỗ trợ của Trung 

Quốc tại thời điểm hệ trọng đó đã đặt nền tảng của mối quan hệ mới giữa Bắc Kinh 

và Viên Ch n. Từ đó, Trung Quốc tiếp tục t ng cƣờng quan hệ với giới lãnh đạo 

Lào một cách có hệ thống.  

Trung Quốc thiết lập mạng lƣới giao thông đƣờng bộ xuyên qua lãnh thổ Lào 

để tiêu thụ sản phẩm Trung Quốc sang thị trƣờng Thái Lan. Họ tài trợ 7 tỷ USD cho 

dự án đƣờng sắt dài hơn 400 km nối liền Côn Minh, miền Tây Nam Trung Quốc tới 

Viên Ch n, mở cửa vùng Tây Nam Trung Quốc, từ đó Trung Quốc có thể vƣơn đến 

Ấn Độ Dƣơng, nhờ một cây cầu nối liền Lào với Myanmar vừa đƣợc xây dựng. 

Tham vọng của Bắc Kinh ở Lào không chỉ về kinh tế, trong bối cảnh bàn cờ khu 

vực phức tạp trƣớc sự can dự của Hoa K , Trung Quốc muốn làm lu mờ ảnh hƣởng 

của Thái Lan và Việt Nam tại Lào [125].  
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Thúc đẩy thƣơng mại hai chiều giữa Trung Quốc và Lào t ng nhanh chóng từ 

109 triệu USD n m 2003 lên 2,742 tỷ USD n m 2013, gấp hàng tr m lần [140, tr.37]. 

Tuy nhiên vì bản chất quan hệ Bắc - Nam trong quan hệ kinh tế quốc tế (Bắc Kinh 

khai thác tài nguyên thiên nhiên của Lào và cung cấp hàng công nghiệp máy móc 

thiết bị cho Lào), thâm hụt thƣơng mại nghiêng về phía Lào t ng cùng k  từ 87 triệu 

USD n m 2003 lên 701 triệu USD n m 2013. Đây là kết quả của việc Trung Quốc 

khai thác nguồn nguyên liệu, nhất là kali rất dồi dào ở Lào, và các tài nguyên khác 

nhƣ gỗ, đồng và các sản phẩm nông nghiệp. Trong khuôn khổ hợp đồng tài trợ cho 

tuyến đƣờng sắt kể trên, quốc gia Đông Nam Á này phải bán mỗi n m 5 triệu tấn 

kali cho Trung Quốc.  

Từ khoảng n m 2010, một mặt, Lào rất thực tế trƣớc can dự của Bắc Kinh 

mang lại cho họ mối lợi lớn, nhƣng mặt khác, họ thực sự nhận ra những tác động 

bất lợi kinh tế từ sự can dự nhiều mặt của Trung Quốc. Tình trạng nông dân Lào 

phải bán đất r  cho nhiều dự án đầu tƣ của Trung Quốc tại đây gây bất bình, lao 

động sở tại không đƣợc sử dụng mà lao động Trung Quốc ồ ạt chuyển sang khiến 

cho dƣ luận ở Lào liên tục gia t ng. Trên thực tế, Trung Quốc dựa vào thế mạnh  p 

Lào trong các gói thầu dự án đƣờng sắt, nhƣng gần đây, đã xuất hiện công ty 100% 

vốn của Lào thi công nhiều hạng mục. Bên cạnh đó, việc khởi công dự án cũng bị 

đình hoãn vì nhiều lý do chƣa đƣợc hai bên thống nhất thỏa thuận. Dù vậy, những 

nỗ lực lùi xa ảnh hƣởng của Trung Quốc dƣờng nhƣ bất thành bởi sự yếu k m về 

kinh tế và nhỏ b  về phƣơng diện địa chính trị của nƣớc Lào vốn luôn luôn an hòa. 

3.3.4.  Một số bài học kinh nghiệm 

 Từ sự tác động của chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với một số 

quốc gia Đông Á, mỗi nƣớc có một phản ứng riêng trong việc ứng phó với tác 

động của chiến lƣợc. Thông qua đây, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm 

mà Việt Nam có thể kham khảo. 

Một là, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế.Myanmar là một quốc gia 

điển hình về sự thành công bƣớc đầu chống trả lại sự lệ thuộc thái quá vào 

Trung Quốc thông qua 2 nhiệm vụ then chốt: đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc 

tế và tiến hành cải cách chính trị theo hƣớng phù hợp với xu thế thời đại và các 

giá trị dân chủ thời đại. 
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Hai là, huy động vai trò tham gia của các tầng lớp dân cƣ trong xã hội trong 

việc giám sát thực hiện các dự án đầu tƣ từ nƣớc ngoài, t ng cƣờng khối đại đoàn 

kết dân tộc.Trong bài học kinh nghiệm này, Myanmar đã tích cực huy động đƣợc 

vai trò tham gia của nhiều bên, trong đó có các tổ chức dân sự vào ứng phó với 

chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc. Mục tiêu tối thƣợng của Myanmar là lợi ích dân 

tộc, do đó, họ đã tạo điều kiện để các tổ chức dân sự độc lập hoạt động, nhân tố tích 

cực đối với đoàn kết nội bộ. Chính phủ thực hiện cải cách thể chế kinh tế, chịu trách 

nhiệm giải trình và lắng nghe nguyện vọng của ngƣời dân để cùng nhau ứng phó 

trƣớc sự xâm nhập có ý đồ của Trung Quốc. Myanmar tránh lệ thuộc quá nặng vào 

Trung Quốc mà không bị quốc tế cô lập. 

Ba là, cách thức xử lý của các cơ quan chức n ng đối với các dự án đầu tƣ 

khi ngƣời dân địa phƣơng không đồng thuận với nhà đầu tƣ. Chính phủ và các cơ 

quan chức n ng cần có trách nhiệm cao với các dự án gọi vốn đầu tƣ từ Trung 

Quốc. Các cơ quan có thẩm quyền có cách xử lý, giải quyết hợp tình hợp lý để đảm 

bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tƣ cũng nhƣ quyền lợi chính đáng của 

ngƣời dân sở tại; đáp ứng yêu cầu của cả bên đầu tƣ cũng nhƣ bên tiếp nhận vốn, 

yêu cầu chấp hành pháp luật của nƣớc sở tại cũng nhƣ nghiêm túc trong khâu phê 

duyệt, theo dõi thực hiện dự án và tránh khỏi những cam kết bất lợi cho nƣớc chủ 

nhà. Chính phủ mới của Myanmar dƣới quyền của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ  

trong tƣơng lai tiếp tục rà soát và quản lý nghiêm túc các dự án do Trung Quốc đầu 

tƣ chỉ để bảo vệ lợi ích dân tộc và chủ quyền quốc gia, bất k  quan chức nào dung 

túng cho các dự án bất lợi với quyền và lợi ích dân tộc đều bị xử lý. Sean Turnell, 

nhà kinh tế học từ Đại học Macquarie (Australia) và là cố vấn của bà Aung San Suu 

Kyi – ngoại trƣởng Myanmar khẳng định: Đầu tƣ từ Trung Quốc sẽ đƣợc chào đón. 

Tôi không nghĩ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ thù địch với nó, nhƣng mọi thứ 

sẽ đƣợc tổ chức với tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với trƣớc đây [67]. Điều này cũng 

hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Tổng thống U Thein Sein, ông đã từng tuyên 

bố: Myanmar đang trên con đƣờng n ng động hơn với chính sách ngoại giao đa 

phƣơng [103]. 

Trên đây là một số bài học đƣợc rút ra từ các nƣớc Đông Á trong việc ứng 

phó với chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc mà Việt Nam có thể tham khảo trong 

quan hệ kinh tế với Trung Quốc. 
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Kết luận chƣơng 3 

Quan điểm chiến lƣợc của Trung Quốc đối với Đông Á cũng n m trong chiến 

lƣợc “đi ra ngoài” của Bắc Kinh đƣợc đề ra trong kế hoạch phát triển 5 n m lần thứ 

10. Đối với Đông Nam Á, Trung Quốc đã thành công đáng ghi nhận khi thực hiện 

đƣợc mục tiêu ký kết FTA biến ASEAN thành nơi tiêu thụ hàng hóa giá r  và cũng 

là nơi cung cấp nguyên nhiên liệu cho quá trình t ng trƣởng của Trung Quốc. Các 

chiến lƣợc liên quan đến hỗ trợ phát triển mang đến cho Trung Quốc vị thế và vị trí 

lớn hơn ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhận thức của các nƣớc ASEAN về tác động 

tiêu cực từ chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc cũng đang ngày càng rõ rệt hơn, thay 

quan điểm dè chừng b ng các biện pháp đối kháng trực diện. Cũng giống nhƣ đối 

với Đông Nam Á, về mặt chiến lƣợc Bắc Kinh đã gặt hái đƣợc nhiều thành công 

trong chiến lƣợc kinh tế của mình đối với Đông Bắc Á, đúng nhƣ mục tiêu ban đầu 

Trung Quốc đề ra là mƣợn sức bên ngoài để phát triển kinh tế bên trong. Tuy nhiên, 

thành công về mặt chiến lƣợc cũng cho thấy không có nghĩa thành công về mặt thực 

tế. Hàng hóa Trung Quốc ở Đông Bắc Á liên tục đứng trƣớc các làn sóng tẩy chay, 

bên cạnh đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng ý thức rõ hơn chiến lƣợc đầu tƣ của 

Trung Quốc có thể ảnh hƣởng trực tiếp đến n ng lực cạnh tranh và vị thế của họ 

trên bản đồ thế giới. 

Sau thời gian dài “giấu mình chờ thời”, Trung Quốc hiện nay đang vƣơn mình 

trỗi dậy, củng cố vị trí và đóng vai trò chủ động hơn trên trƣờng quốc tế cũng nhƣ 

khu vực. Cải cách kinh tế trong nƣớc và mở cửa với bên ngoài trong hơn 3 thập kỷ 

qua đã mang lại cho Trung Quốc những thành công gây ấn tƣợng, nó giúp Bắc Kinh 

hội nhập sâu hơn vào mạng lƣới sản xuất khu vực và toàn cầu, tạo lập sức mạnh 

kinh tế, quân sự và quyền lực mềm cho Bắc Kinh. Trung Quốc có đƣợc thành quả 

đó là từ sự tổng hợp của nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài, trong đó chiến lƣợc 

kinh tế đối với khu vực Đông Á đóng vai trò quan trọng. 

N m ở vị trí láng giềng, cùng với những điều kiện tự nhiên thuận tiện, thị 

trƣờng tiêu thụ rộng lớn, cùng nguồn tài nguyên phong phú và kho nguồn lực khoa 

học kỹ thuật, vốn và trình độ quản lý cao, Đông Á sẽ là nền tảng bên ngoài hết sức 

quan trọng cho chiến lƣợc phát triển kinh tế của Trung Quốc. Thực hiện chiến lƣợc 

kinh tế với Đông Á là yêu cầu tất yếu, nhƣng đó cũng là một nghệ thuật trong chiến 

lƣợc ngoại giao kinh tế của Bắc Kinh. Những n m gần đây, chiến lƣợc có đƣợc 
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điều chỉnh, Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các nƣớc láng giềng, 

xây dựng khu vực ổn định để tạo không gian cho phát triển kinh tế. Đứng trƣớc 

một đối tác kinh tế lớn nhƣ Trung Quốc, các quốc gia Đông Á phải hợp tác nhƣ 

thế nào để tối đa hóa lợi ích và tổi thiểu hóa bất lợi là vấn đề không dễ dàng và 

còn cần nghiên cứu tiếp tục. 

Trƣớc những tác động không nhỏ của chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đến 

các quốc gia Đông Á, mỗi nƣớc đã có những phản ứng khác nhau trong việc ứng 

phó với chiến lƣợc. Thông qua nghiên cứu ba nƣớc trong tiểu vùng sông Mê Kông - 

những nƣớc có nhiều điểm tƣơng đồng về kinh tế với Việt Nam. Việt Nam có thể 

rút ra một số bài học để vận dụng một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện trong 

nƣớc trong mối quan hệ với Trung Quốc, trong đó có quan hệ kinh tế đối ngoại. 
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CHƢƠNG 4 

CHIẾN LƢỢC KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM  

VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam 

4.1.1. Quan điểm chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam 

Trƣớc tiên có thể khẳng định r ng, cũng giống nhƣ các quốc gia trong khu vực 

Đông Á khác, nền tảng chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam đƣợc 

dựa trên nền tảng lý luận kinh tế đối ngoại của Đặng Tiểu Bình, Lý luận Xã hội hài 

hòa của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, chính sách Mục lân, an lân, phú lân của Thủ tƣớng 

Ôn Gia Bảo và Khái luận Mộng Trung Hoa của Chủ tịch Tập Cận Bình; đƣợc cụ thể 

hóa trong chính sách láng giềng tốt và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 n m lần 

thứ 10, 11 và 12 của Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với nhiều quốc gia trong khu vực, 

Việt Nam với đặc điểm là “láng giềng đặc biệt”, vì vậy bên cạnh những điểm chung 

nhƣ nhiều quốc gia ASEAN khác, Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong chiến 

lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực ASEAN. Điều này, càng làm rõ thêm 

quan điểm chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam và đƣợc thể hiện qua 

một số khía cạnh sau:  

- Là cửa ngõ thông xuống phía Nam Trung Quốc. Thông qua kết nối với Việt 

Nam nói riêng và Đông Dƣơng nói chung, Trung Quốc có thể vƣơn dài tầm ảnh 

hƣởng của mình đến toàn bộ ASEAN, trƣớc hết gắn chặt lợi ích của ASEAN lục địa 

với Trung Quốc, làm chủ biển Đông và sau đó bao quát cả ASEAN hải đảo. Việt 

Nam n m ở vị trí địa chính trị mà Trung Quốc rất muốn độc chiếm. Trong quá trình 

cải cách chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trƣờng, 

Trung Quốc nhận thức rất rõ không một quốc gia nào có thể tồn tại một cách biệt 

lập, thị trƣờng bên ngoài đóng vai trò quan trọng đối với cả đầu ra cũng nhƣ đầu 

vào, đối với các mối liên kết thƣợng nguồn và hạ nguồn của dây chuyền sản xuất 

trong và ngoài nƣớc. Là nền kinh tế thâm dụng nhiều nguyên liệu và n ng lƣợng, 

Trung Quốc coi ASEAN lục địa - nơi gần nhất về địa lý - là một trong những khu 

vực đáp ứng tốt nhất cho các nhu cầu cơ bản nuôi sống nền kinh tế đứng hàng thứ 2 

trên thế giới. Việt Nam chính là chiếc cầu nối giúp Trung Quốc thực hiện đƣợc mục 

đích trên. 
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- Là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu, nhiên liệu và nông sản thô cho thị 

trƣờng Trung Quốc. Cùng với đó, Việt Nam còn là nơi tiêu thụ hàng tiêu dùng giá 

r , nơi nhập khẩu nguyên phụ liệu, hàng chế tạo điện và điện tử, linh phụ kiện do 

các ngành chế tạo của Trung Quốc cung cấp.  

  - Là cơ sở, điều kiện vô cùng quan trọng để Trung Quốc thực hiện chiến lƣợc 

“đại khai phát miền Tây”. Vân Nam và Quảng Tây là hai trong số các địa phƣơng 

thuộc miền Tây của Trung Quốc, các tỉnh này có trình độ phát triển kinh tế còn thấp 

k m so với các tỉnh, thành phố vùng ven biển của Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc 

thông qua vị trí của Việt Nam để đƣa các địa phƣơng này có thể đƣợc hƣởng các 

nguồn lợi từ biển Đông, đồng thời thực hiện chiến lƣợc nh m mục tiêu làm giàu các 

tỉnh biên giới thông qua hoạt động kinh tế biên mậu với Việt Nam. Bên cạnh đó, có 

thể nhận thấy r ng Việt Nam n m ở vị trí “cánh thứ hai” của chiến lƣợc “Một trục, 

hai cánh”. Một trong các mục tiêu của chiến lƣợc “Một trục, hai cánh” là rút ngắn 

khoảng cách phát triển của các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc với các vùng khác 

trên cả nƣớc; khai thông quan hệ thƣơng mại, đầu tƣ, du lịch của cả khu vực với 

Đông Nam Á và các khu vực khác. Với mục tiêu đƣa vùng Tây Nam còn rất lạc hậu 

tiến ra biển qua con đƣờng hợp tác kinh tế vịnh Bắc bộ - Quảng Tây. Việt Nam 

chính là chiếc cầu nối để Trung Quốc thực hiện các mục tiêu trên trong chiến lƣợc 

“đại khai phát miền Tây”. Trên nền tảng đó, Trung Quốc khẳng định về mặt v n 

bản trong chính sách ngoại giao với Việt Nam trong đó có lĩnh vực kinh tế, cũng 

nhƣ thúc đẩy hàng loạt hành động trên thực tế nh m hiện thực hóa kế hoạch mở 

rộng ảnh hƣởng của họ một cách khá bài bản. Dựa vào đặc điểm địa lý “núi liền núi, 

sông liền sông”, Trung Quốc không ngừng khai thác lợi ích địa kinh tế đối với Việt 

Nam. Cụ thể cho tính chất đặc biệt của Việt Nam, phƣơng châm 16 chữ “Láng giềng 

hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hƣớng tới tƣơng lai” do lãnh đạo Trung 

Quốc đƣa ra là tƣ tƣởng, quan điểm chỉ đạo không chỉ đối với chiến lƣợc kinh tế của 

Trung Quốc mà còn là khung tổng thể phát triển quan hệ kinh tế, ngoại giao, chính 

trị, v n hóa - xã hội của của Trung Quốc đối với Việt Nam.  

Phƣơng châm 16 chữ bắt đầu đƣợc đề cập đầu thập niên 90 của thế kỷ XX khi 

Trung Quốc và Việt Nam bình thƣờng hóa quan hệ. Chủ tịch Trung Quốc Giang 

Trạch Dân đã lần đầu tiên đề cập đến phƣơng châm 16 chữ “phƣơng hƣớng rõ ràng, 
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từng bƣớc tiến lên, đại cục làm trọng, hữu hảo hiệp thƣơng” trong chuyến th m chính 

thức cấp cao Việt Nam tháng 11/1994. Và nó chính thức trở thành phƣơng châm 

trong quan hệ bang giao hai nƣớc khi Trung Quốc và Việt Nam đƣa ra Tuyên bố 

chung Việt Nam - Trung Quốc trong cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng bí thƣ Lê Khả 

Phiêu và Tổng bí thƣ Giang Trạch Dân tháng 3/1999 tại Bắc Kinh. Tháng 11/2000, 

Tổng bí thƣ Giang Trạch Dân một lần nữa nhấn mạnh phƣơng châm 16 chữ trong 

quan hệ hai nƣớc trong chuyến th m của Tổng bí thƣ Nông Đức Mạnh đến Bắc Kinh. 

Nh m làm sâu sắc thêm tính chất đặc biệt trong quan hệ với Việt Nam, tháng 3/2002, 

trong chuyến th m cấp cao chính thức Việt Nam, Tổng bí thƣ Giang Trạch Dân đã 

nâng tầm phƣơng châm 16 chữ, với tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng 

chí tốt, đối tác tốt”. Trong suốt hơn 2 thập kỷ kể từ khi bình thƣờng hóa quan hệ, lãnh 

đạo cấp cao hai nƣớc (Đảng và Chính phủ hai bên) đã thực hiện hơn 20 cuộc gặp gỡ, 

ra 8 Tuyên bố chung và 8 Thông cáo chung [4], [5 , [6 . Trong các v n bản này có đề 

cập đến hợp tác song phƣơng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Dựa trên 

phƣơng châm và tinh thần đó, Trung Quốc đã thực hiện một loạt các hoạt động kinh 

tế với Việt Nam nhƣ các tuyên bố, tuy nhiên, thực tế lại cho thấy những mƣu đồ hết 

sức sâu xa của Trung Quốc. 

Khác với phần lớn các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam có vị trí láng giềng 

đặc biệt với Trung Quốc, do đó mà chiến lƣợc kinh tế vùng biên cũng đƣợc Trung 

Quốc đặc biệt chú trọng với việc nhấn mạnh đến các chính sách thƣơng mại biên 

giới. Theo đó, Trung Quốc cho ph p các doanh nghiệp đƣợc quyền trực tiếp kinh 

doanh xuất nhập khẩu biên giới trên hai dạng thức cơ bản: Thực hiện xuất nhập 

khẩu ủy thác và không ủy thác qua biên giới. Bắc Kinh cho r ng tất cả các thành 

phần kinh tế đều đƣợc khuyến khích tham gia hoạt động biên giới không giới hạn về 

quy mô và khối lƣợng hàng hóa. Các mặt hàng kinh doanh đƣợc chú trọng là các 

mặt hàng liên quan đến quốc kế dân sinh, có dung lƣợng thị trƣờng hạn chế, lƣợng 

cung hạn chế và cạnh tranh quyết liệt. Trung Quốc thực hiện các biện pháp để thúc 

đẩy phƣơng thức kinh doanh mậu dịch chợ biên giới, các giao dịch tiểu ngạch biên 

giới và các hợp tác kỹ thuật và kinh tế. Trong quá trình giao dịch, Bắc Kinh khuyến 

khích thanh toán b ng đồng NDT hoặc VND và sử dụng tiền mặt trong giao dịch. 

Trên thực tế, ngay từ đầu n m 1989 đã có các hoạt động thƣơng mại ở các tỉnh biên 
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giới, nó phần nào thể hiện xu hƣớng chung trong việc nối lại các hoạt động kinh tế 

và kinh doanh dọc theo biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam mở ra vào cuối 

n m 1988. Kể từ đó, thƣơng mại biên giới với Việt Nam đã đƣợc khuyến khích đặc 

biệt bởi chính quyền địa phƣơng. Mặt khác, Trung Quốc đã bắt đầu mở rộng các 

khu vực biên giới với các nƣớc láng giềng để xúc tiến thƣơng mại kể từ đầu những 

n m 1980, với lý do là thƣơng mại biên giới là đội tiên phong cho việc mở rộng cửa 

và làm giàu cho các tỉnh nội địa Trung Quốc. 

Cuối cùng, quan điểm chiến lƣợc về các dự án tổng thầu tuy không đƣợc công 

bố chính thức nhƣ một chiến lƣợc kinh tế với Việt Nam nhƣng lại đƣợc giới chức 

Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Đây cũng là một trong bốn trọng tâm trong chiến 

lƣợc “đi ra ngoài” đƣợc nêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ 10 

của Trung Quốc là thực hiện đầu tƣ các dự án tổng thầu. Nhƣ vậy, việc thực thi các 

dự án tổng thầu ở Việt Nam n m trong mục tiêu chung của chiến lƣợc kinh tế của 

Trung Quốc, hay nói cách khác, Việt Nam là một trong những điểm đến của cái 

đích mà Trung Quốc muốn hƣớng tới. 

4.1.2. Thực hiện chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam 

4.1.2.1. Về thương mại 

Ngay từ khi bình thƣờng hóa quan hệ, lãnh đạo hai nƣớc đã khẳng định nguyên 

tắc quan hệ kinh tế quốc tế song phƣơng là “hai bên nhất trí thúc đẩy sự hợp tác giữa 

hai nƣớc trong các lĩnh vực kinh tế thƣơng mại, khoa học kỹ thuật và v n hóa theo 

nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi” [4], nh m mục tiêu thúc đẩy toàn diện quan hệ 

kinh tế hai nƣớc trên cơ sở ổn định lâu dài. Với tuyên bố chung Việt Nam - Trung 

Quốc về bình thƣờng hóa toàn diện quan hệ song phƣơng, một hiệp định thƣơng mại 

song phƣơng đã đƣợc ký kết vào ngày 7/11/1991. Theo đó, quy chế tối huệ quốc 

(MFN) đối với hàng hóa đƣợc áp dụng, trong đó nghiêm cấm phân biệt đối xử giữa 

Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến thuế và lệ phí biên giới. Đây có thể đƣợc xem 

nhƣ là bƣớc đầu tiên cho cả hai bên trong hành động hợp tác cải thiện quan hệ thƣơng 

mại để hƣớng tới lợi ích chung. Tại thỏa thuận này, một số chi tiết kỹ thuật khác cũng 

đƣợc quy định ngoài các quy chế ƣu đãi thuế quan phổ cập, chẳng hạn nhƣ thƣơng mại 

song phƣơng đƣợc thực hiện bởi các công ty thƣơng mại nƣớc ngoài hoặc các tổ chức 

kinh doanh khác có quyền thực hiện thƣơng mại quốc tế, trong khi giá cả hàng hóa đều 
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đƣợc kiểm soát bởi nhà nƣớc thông qua đàm phán song phƣơng. Bởi một thực tế r ng 

cả hai nƣớc đã có chính sách kiểm soát tiền tệ vào thời điểm đó, việc giải quyết thƣơng 

mại đƣợc thực hiện b ng các ngoại tệ mạnh thông qua các ngân hàng quốc gia. Nh m 

mục đích thúc đẩy xuất khẩu tới toàn bộ khu vực Đông Nam Á thông qua Việt Nam, 

Trung Quốc đã ký một thỏa thuận về quá cảnh hàng hoá với Việt Nam vào tháng 4 

n m 1994, trong khi 4 cửa khẩu đƣờng bộ và đƣờng sắt gồm Hữu Nghị - Hữu Nghị 

Quan, Đồng Đ ng - B ng Tƣờng, Lào Cai – Hà Khẩu, Móng Cái - Đông Hƣng đƣợc 

chỉ định những điểm là quá cảnh
13
. Các thoả thuận khác ký sau đó trong n m đƣợc 

công nhận quyền theo luật định của tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm của nhau.  

Trong Tuyên bố chung n m 1999 nhân chuyến th m Trung Quốc của nguyên 

Tổng bí thƣ Lê Khả Phiêu, lãnh đạo hai bên đƣa ra nguyên tắc hợp tác “bình đẳng, 

cùng có lợi, chú trọng hiệu quả và chất lƣợng, hình thức đa dạng, cùng nhau phát 

triển”; “thực hiện bổ sung ƣu thế cho nhau, hai bên cùng có lợi, cùng thắng”. Trong 

tuyên bố chung n m 1999, lãnh đạo hai nƣớc đã xác định hƣớng “mở rộng mậu dịch 

với khối lƣợng và kim ngạch lớn, khuyến khích và ủng hộ doanh nghiệp hai bên 

triển khai hợp tác các dự án lớn; tạo điều kiện thuận lợi để họ đầu tƣ lẫn nhau; thúc 

đẩy mậu dịch biên giới hai nƣớc phát triển lành mạnh, có trật tự”. Hơn thế nữa, 

trong Thông cáo chung n m 2005 đặc biệt đề cập đến “biện pháp thúc đẩy thƣơng 

mại song phƣơng phát triển cân đối”, “thu h p dần sự mất cân đối trong thƣơng mại 

song phƣơng”; “có biện pháp thúc đẩy phát triển cân b ng thƣơng mại; cùng nỗ lực 

thực hiện trƣớc thời hạn mục tiêu nâng kim ngạch thƣơng mại giữa hai nƣớc lên 10 

tỷ USD vào n m 2010” [4]. 

Nhìn tổng thể, các chính sách thúc đẩy thƣơng mại của Trung Quốc với Việt 

Nam là rất “tích cực” về hình thức. Nó đem lại cho Việt Nam sự tin tƣởng nhất định 

về thiện chí xây dựng quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Dựa trên sự hậu thuẫn về 

chính sách thƣơng mại, Trung Quốc đã thúc đẩy rất mạnh quan hệ thƣơng mại song 

phƣơng trên nền tảng thƣơng mại Bắc - Nam với lợi thế nghiêng hẳn về phía Trung 

Quốc. Giữa v n bản chính sách và thực tế có một khoảng cách rất lớn khi thƣơng 

mại Trung - Việt ngày càng trở nên đáng quan ngại đối với Việt Nam.  

                                                 
13

 Hiệp định giữa chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nƣớc Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa về quá cảnh hàng hóa. 



 

 121 

4.1.2.2. Về đầu tư 

Chiến lƣợc “đi ra ngoài” đƣợc đƣa ra trong Kế hoạch 5 n m lần thứ 10 và đƣợc 

củng cố trong Kế hoạch 5 n m lần thứ 11 và 12 chính là cơ sở nền tảng quan trọng 

trong việc thực thi chiến lƣợc kinh tế liên quan đến hoạt động đầu tƣ tại Việt Nam. 

Một trong bốn trọng tâm của chiến lƣợc đi ra ngoài là đầu tƣ các dự án tổng thầu 

đƣợc Bắc Kinh thực hiện rất thành công ở Việt Nam. Tuy không tuyên bố chính thức, 

nhƣng rõ ràng chiến lƣợc tổng thầu là điểm khác biệt rất rõ rệt trong chiến lƣợc kinh 

tế của Trung Quốc đối với Việt Nam và phần còn lại của khu vực Đông Á. 

Hoạt động đầu tƣ của Trung Quốc tại Việt Nam đƣợc diễn ra ngay sau khi hai 

nƣớc bình thƣờng hóa quan hệ n m 1991 nhƣng phải từ sau n m 2000 đến nay mới 

có chuyển biến rõ rệt, trở thành nội dung chủ yếu trong hợp tác giữa hai nƣớc và 

ngày càng đóng vai trò tích cực thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ Việt - 

Trung. Lãnh đạo cấp cao hai nƣớc đã cùng nhau xác định “khuyến khích và ủng hộ 

các doanh nghiệp của hai bên triển khai hợp tác các dự án lớn, tạo điều kiện thuận 

lợi để họ đầu tƣ lẫn nhau” [5]. Hơn thế, hai bên còn nhấn mạnh “tích cực triển khai 

đầu tƣ hai chiều” trên các lĩnh vực cụ thể “hợp tác lâu dài trong các dự án cơ sở hạ 

tầng và công nghiệp quan trọng, không ngừng nâng cao trình độ và chất lƣợng hợp 

tác” [5]; “phát triển công nghiệp chế tạo, nguồn nhân lực, n ng lƣợng, chế biến 

khoáng sản và các ngành quan trọng khác”. Cũng giống nhƣ các nƣớc trong khu 

vực, Việt Nam là điểm đến trong quá trình xúc tiến đầu tƣ của Trung Quốc. Quan 

điểm của Chính phủ Việt Nam là coi trọng tình hữu nghị, thân thiện với các nhà đầu 

tƣ đến từ Trung Quốc, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, s n sàng hợp tác để cùng 

có lợi. Trên tinh thần ấy, những n m qua lãnh đạo hai nƣớc Việt - Trung một mặt xây 

dựng niềm tin chính trị, mặt khác luôn chú trọng đến xây dựng mối quan hệ kinh tế 

hiệu quả. Đầu tƣ trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam liên tục t ng, đặc biệt giai 

đoạn 10 n m đầu thế kỷ XXI. Theo đó, lĩnh vực đầu tƣ, quy mô đầu tƣ và địa bàn đầu 

tƣ ngày càng mở rộng. Theo số liệu của Cục đầu tƣ nƣớc ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, 

nếu nhƣ trong 9 n m kể từ khi bình thƣờng hóa (1991-1999), Trung Quốc mới có 76 

dự án với tổng số vốn đầu tƣ theo giấy ph p là 120 triệu USD thì 10 n m sau đến 

2009 đã có 657 dự án, t ng 8 lần, với tổng số vốn đ ng ký là 2,7 tỷ USD, t ng 22 lần. 

Đến n m 2014, tổng số vốn đầu tƣ trực tiếp lũy kế của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 
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7,83 tỷ USD trở thành nƣớc có vốn đầu tƣ FDI lớn thứ 9 tại Việt Nam, tính đến tháng 

6 n m 2015, con số này là hơn 8,13 tỷ USD [41]. 

Chủ trƣơng chính sách thể hiện tình hữu nghị và hợp tác, nhƣng trên thực tế có 

quá nhiều vấn đề nan giải khiến cho Việt Nam đã và sẽ đối diện với rủi ro cũng nhƣ 

đe dọa đến an ninh chính trị. Trên v n bản, ngoài những khẳng định mang tính ôn 

hòa, chúng ta đều thấy cam kết hết sức chung chung, co dãn theo nhiều chiều. Trên 

thực tế, đầu tƣ trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam chỉ gồm những dự án nhỏ, 

tập trung tìm kiếm tài sản chiến lƣợc và chiếm lĩnh tài nguyên.  

Chiến lƣợc tổng thầu có thể xem là hình ảnh nổi bật và đậm n t nhất trong 

chiến lƣợc đầu tƣ của Trung Quốc tại Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc là nhà thầu 

lớn nhất của Việt Nam. Tuy chƣa có số liệu thống kê đầy đủ, nhƣng theo bà Phạm 

Thị Loan, Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội báo cáo tại Hội thảo Ngƣời 

Việt Nam dùng hàng Việt Nam ngày 6/8/2013, tính đến n m 2010 có hơn 90% các 

dự án Tổng thầu do doanh nghiệp Trung Quốc đảm nhận, trong đó có 30 dự án 

trọng điểm quốc gia. Theo ông Nguyễn Chỉ Sáng - Viện trƣởng Viện Nghiên cứu 

Cơ khí (Bộ Công thƣơng) dẫn nghiên cứu của Viện cho r ng giai đoạn 2003 - 2013, 

Việt Nam có 20 dự án nhiệt điện thì 15 dự án do các doanh nghiệp Trung Quốc làm 

tổng thầu; cũng trong giai đoạn này con số đối với ngành xi m ng là 23/24 dự án
14

. 

Trung Quốc thực hiện thành công chiến lƣợc tổng thầu có nhiều nguyên nhân cả 

chủ quan lẫn khách quan, tuy nhiên xuất phát từ 3 yếu tố chính: (i) các dự án đầu tƣ 

phải vay từ Trung Quốc kèm theo các điều khoản phải mua thiết bị từ thị trƣờng 

Trung Quốc; (ii) Luật Đấu thầu n m 2005 của Việt Nam còn nhiều bất cập, đặc biệt 

là việc ƣu tiên đấu thầu giá r  mà không nhấn mạnh tới nguồn gốc công nghệ, đồng 

thời, không ƣu tiên tỉ lệ nội địa hóa đúng mức; (iii) Việt Nam thiếu khuôn khổ pháp 

lý chặt chẽ và cơ chế, chế tài đủ mạnh liên quan đến việc đấu thầu và xử lý đấu thầu. 

Từ thực tế các dự án tổng thầu Trung Quốc ở Việt Nam cho thấy, việc chậm tiến độ, 

đội giá dự án là chuyện bình thƣờng và Việt Nam cũng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở 

nhƣ cách Bộ trƣởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Th ng đã làm đối với nhà thầu 

Trung Quốc ở dự án đƣờng sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông n m 2015. 

                                                 
14

Truy cập tại địa chỉ http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20140614/lam-an-voi-trung-quoc-vi-du-dang-tu-

nganh-co-khi/612582.htmlngày 22/8/2015 

http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20140614/lam-an-voi-trung-quoc-vi-du-dang-tu-nganh-co-khi/612582.html
http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20140614/lam-an-voi-trung-quoc-vi-du-dang-tu-nganh-co-khi/612582.html
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4.1.2.3 Về các hoạt động kinh tế biên giới 

Để thực hiện chiến lƣợc kinh tế đối với các khu vực vùng biên với Việt Nam, 

Trung Quốc chủ trƣơng xây dựng nền quản lý hành chính biên mậu quy mô nhỏ. 

Mục tiêu làm giàu cho các tỉnh nội địa đƣợc thể hiện trong các biện pháp tạm thời 

đƣợc Quốc vụ viện ban hành trong n m 1984 tại các tỉnh chung biên giới với Việt 

Nam. Với mục đích “làm mạnh mẽ kinh tế khu vực biên giới, để đáp ứng nhu cầu 

của ngƣời dân trong khu vực biên giới tới một mức độ lớn hơn..., thúc đẩy việc liên 

lạc và thông tin giữa cƣ dân biên giới của Trung Quốc và các nƣớc láng giềng, và 

phát triển quan hệ láng giềng tốt”, thay vì thƣơng mại thƣờng xuyên ở cấp nhà 

nƣớc, các biện pháp tạm thời cho ph p các cơ quan ban ngành hoặc doanh nghiệp 

đƣợc chỉ định bởi chính quyền cấp tỉnh thực hiện thƣơng mại quy mô nhỏ hoặc 

trong thị trấn biên giới của phía Trung Quốc hoặc ở các chợ trao đổi giữa các cƣ 

dân ở khu vực biên giới Trung Quốc và nƣớc lân cận trong đó có Việt Nam. Các cơ 

quan ban ngành hoặc doanh nghiệp đã đƣợc chỉ định đƣợc ph p kinh doanh chỉ ở tại 

cửa khẩu hoặc các điểm giao dịch hai bên thoả thuận, và là đối tƣợng quản lý của 

chính quyền cấp tỉnh. Thuế (bao gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia t ng) sẽ 

đƣợc áp dụng ở các loại hình thƣơng mại quy mô nhỏ, trong khi buôn bán tại các 

chợ biên giới đƣợc miễn thuế nếu không vƣợt quá hạn mức quy định. Quy định này 

đã thể hiện nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc nâng cao mức sống của khu 

vực biên giới nghèo khó. Những khu vực này đã phải chịu đựng những bất lợi tồn 

tại nhiều n m trong một nền kinh tế quốc gia kh p kín ở một quốc gia đông dân 

nhất thế giới này. Tuy nhiên, với thƣơng mại biên giới, các địa phƣơng đã chuyển 

thành lợi thế và khu vực biên giới đã trở thành nơi thuận tiện nhất để mua và bán 

hàng hóa với các nƣớc láng giềng. 

Cụ thể về chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc liên quan đến các hoạt động kinh 

tế vùng biên với Việt Nam nhƣ sau:  

Chính sách liên quan đến Dự án đầu tư: Các địa phƣơng biên giới với Việt 

Nam đƣợc quyền phê duyệt các dự án hợp tác, gia công, biên mậu trong phạm vi 

lãnh thổ của mình: Cấp huyện vùng biên đƣợc ph p phê duyệt các dự án đầu tƣ 

tƣơng đƣơng 2 triệu USD đối với các dự án thƣơng mại. Với các dự án khác, cấp 

huyện, thị đƣợc phê duyệt với số vốn đầu tƣ từ 1 triệu USD trở xuống, cấp tỉnh từ 1 



 

 124 

triệu USD đến 5 triệu USD. Các địa phƣơng cũng đƣợc phân quyền phê duyệt các 

dự án gia công, quyền quy định miễn giảm thuế cho các đối tƣợng kinh doanh, kể cả 

thuế xuất nhập khẩu mậu dịch biên giới. Bắc Kinh cũng áp dụng chính sách khuyến 

khích kêu gọi đầu tƣ, theo đó, những ngƣời có công kêu gọi đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc 

thƣởng từ 3 - 5% trị giá đầu tƣ, đơn vị đƣợc đầu tƣ khi có lợi nhuận sẽ trích 5 - 8% 

trong tổng số lợi nhuận thƣởng cho ngƣời có công kêu gọi đầu tƣ. Để thúc đẩy các 

hoạt động đầu tƣ, cũng nhƣ hoạt động kinh doanh, nhà nƣớc hàng n m dành một 

khoản tiền để xây dựng, tu bổ cơ sở hạ tầng ở các cửa khẩu với biên giới Việt Nam 

nhƣ B ng Tƣờng, Hữu Nghị Quan, Đông Hƣng, Hà Khẩu. Bên cạnh các khoản đầu 

tƣ từ ngân sách thì Bắc Kinh cũng chỉ đạo Ngân hàng Trung ƣơng hàng n m dành 

cho các tỉnh biên giới với Việt Nam một khoản vay lãi suất siêu thấp để đầu tƣ cơ 

sở hạ tầng vùng biên. Ngoài ra, địa phƣơng còn đƣợc sử dụng số tiền thu lệ phí 

hàng hóa qua biên giới để xây dựng, tu bổ cơ sở hạ tầng vùng biên. Để thúc đẩy 

hoạt động đầu tƣ và kinh doanh biên mậu, Chính phủ cho ph p các địa phƣơng 

vùng biên lập các khu hợp tác kinh tế biên mậu, thành lập doanh nghiệp nghiệp gia 

công xuất khẩu với các ƣu đãi đặc biệt về thuế đất. Giá thuê đất tại các khu kinh tế 

vùng biên giảm đến 30%, thời hạn cho thuê k o dài tới 70 n m đối với đất đầu tƣ 

xây dựng nhà ở, 60 n m đối với đất xây dựng công sở và 50 n m đối với đất cho 

các dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở kinh doanh. 

Chính sách liên quan đến thương mại, trọng tâm là các ưu đãi về thuế: Đây là 

chủ trƣơng chính sách quan trọng mà Trung Quốc thực hiện nh m thúc đẩy các hoạt 

động kinh tế thƣơng mại ở biên giới với Việt Nam. Trên lĩnh vực thƣơng mại, thuế 

đối với đầu vào, công nghệ và máy móc cho ngành công nghiệp chế biến nông sản 

địa phƣơng và nông nghiệp định hƣớng xuất khẩu đã hoàn toàn đƣợc miễn trong thời 

gian Kế hoạch 5 n m lần thứ 8 (1991- 995), lợi nhuận thu đƣợc ở một số hạng mục 

có thể đƣợc miễn thuế khi chuyển ra nƣớc ngoài. Trên lĩnh vực đầu tƣ, các nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài từ các nƣớc lân cận (cụ thể là Việt Nam và Myanmar) đƣợc ph p thay thế 

vốn tiền tệ b ng các nguyên vật liệu, bao gồm cả đầu vào và máy móc, trong các 

khoản đầu tƣ của họ trong 5 thành phố, trong khi các loại thuế đã đƣợc giảm đi một 

nửa đối với các nguyên vật liệu này. Các dự án đầu tƣ vào ngoại thƣơng hai n m đầu 

đƣợc miễn thuế, n m thứ 3 - 5 giảm 50%; các dự án đầu tƣ vào sản xuất, xây dựng, 
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giao thông, thông tin liên lạc thì đƣợc miễn thuế 5 n m đầu, kể từ n m thứ 6 - 10 

đƣợc giảm 50%, các n m tiếp theo đƣợc giảm dựa trên các cơ sở điều chỉnh cụ thể tại 

thời điểm đó nhƣng đảm bảo các lợi ích cho doanh nghiệp [40]. 

Đối với thuế nhập khẩu áp dụng với các doanh nghiệp đƣợc ph p hoạt động 

biên mậu Việt - Trung chỉ phải nộp 50% thuế nhập khẩu thông thƣờng và 50% thuế 

VAT ở cửa khẩu hải quan. Đây là có thể đƣợc xem là rào cản của hàng hóa Việt 

Nam khi xâm nhập vào Trung Quốc thông qua các hoạt động biên mậu, bởi theo 

quy định hiện hành, thuế nhập khẩu thông thƣờng trung bình của Trung Quốc là 

12% và thuế VAT là 17%. Đối với thuế doanh thu, tất cả các doanh nghiệp ở vùng 

biên giới đƣợc giảm 24% so với mức thuế doanh thu chung trong nội địa, trong 

trƣờng hợp thua lỗ thì các doanh nghiệp này đƣợc ph p lấy lãi n m sau bù vào, 

phần còn lại mới đƣợc tính thuế. Đặc biệt, các doanh nghiệp này nếu tiếp tục dùng 

lợi nhuận để đầu tƣ vào khu vực nội địa thì chỉ phải chịu mức thuế doanh thu là 9% 

[40 . Các chính sách ƣu đãi này áp dụng cho các thành phố và thị trấn mở cửa đối 

với Việt Nam, cũng tƣơng tự nhƣ áp dụng cho khu vực duyên hải, tức là cấp chính 

quyền địa phƣơng có quyền x t duyệt dự án đầu tƣ, giảm hoặc miễn trừ thuế xuất 

nhập khẩu và các loại thuế khác, cho vay để đầu tƣ vào tài sản cố định.  

Bên cạnh các chính sách áp dụng đối với các địa phƣơng biên giới của Trung 

Quốc thì Bắc Kinh cũng thực hiện các chính sách ƣu đãi đối với các địa phƣơng 

biên giới của Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động kinh tế biên mậu. Các chính sách 

này đƣợc thực hiện trên ba khía cạnh: (i) trao đổi hàng hóa của cƣ dân biên giới, 

n m 1996 nếu buôn bán biên giới có giá trị trên 500 NDT thì phải chịu thuế thì con 

số này hiện nay t ng lên 3000 NDT mới phải chịu thuế; (ii) thúc đẩy buôn bán ở 

quy mô các huyện, thị nhƣ Đông Hƣng, B ng Tƣờng, Hà Khẩu, (iii) thúc đẩy buôn 

bán qua biên giới của các doanh nghiệp cấp tỉnh, thành phố với quy mô lớn, bao 

gồm cả hợp tác kinh tế - kỹ thuật [40].  

Nhƣ vậy, trong chiến lƣợc kinh tế với Việt Nam, chiến lƣợc kinh tế biên 

mậu là một trong những trọng tâm chiến lƣợc không chỉ tạo lập vành đai kinh 

tế song phƣơng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh biên giới 

của Trung Quốc. 
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4.2. Tác động của chiến lƣợc kinh tế Trung Quốc đến Việt Nam 

Sau hơn hai mƣơi n m Trung Quốc thực hiện và triển khai chiến lƣợc kinh tế 

của mình đối với Việt Nam đã cho thấy những tác động trái chiều đến nền kinh tế 

nƣớc ta. Sự tác động này đƣợc thể hiện trên cả hai phƣơng diện, đó là cả những tác 

động tích cực và tác động tiêu cực. 

4.2.1. Tác động đến thương mại 

4.2.1.1. Tác động tích cực 

Quan hệ thƣơng mại Trung Quốc - Việt Nam là kiểu quan hệ thƣơng mại hàng 

dọc, có tính chất Bắc - Nam: Việt Nam nhập khẩu chủ yếu công nghệ, máy móc, 

thiết bị, nguyên vật liệu cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành may mặc, 

điện tử và hàng tiêu dùng, trong khi đó, xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị 

trƣờng Trung Quốc là các sản phẩm thô, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản và 

nông sản chƣa qua chế biến. Từ thực tế này, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định về 

quan hệ thƣơng mại Việt - Trung: Việt Nam chƣa tận dụng và khai thác đƣợc lợi thế 

của mình trong quan hệ thƣơng mại với Trung Quốc, trong khi đó thì chiến lƣợc của 

Trung Quốc đã không chỉ giúp nƣớc này phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế thƣơng 

mại biên mậu, làm giàu cho các tỉnh biên giới mà họ còn đã triển khai đƣợc các lợi 

thế trong Hiệp định Thƣơng mại tự do ASEAN - Trung Quốc và Hiệp định Thƣơng 

mại tự do ASEAN+3. Minh chứng cho điều này, ông Lê Quốc Phƣơng - Phó giám 

đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thƣơng mại, Bộ Công Thƣơng đã đánh 

giá: sau 10 n m Hiệp định ASEAN+3 có hiệu lực (2000-2010), xuất khẩu của 

Trung Quốc sang Việt Nam t ng 25 lần, trong khi đó xuất khẩu của Việt Nam sang 

Trung Quốc chỉ t ng có 5 lần, nếu xét về giá trị tuyệt đối thì con số chênh lệch có 

thể còn lớn hơn nhiều
15

.  

Xét dưới góc độ tích cực, chiến lƣợc kinh tế liên quan đến hoạt động thƣơng 

mại của Trung Quốc đối với Việt Nam mang lại cho Việt Nam ít nhất ba lợi ích 

quan trọng. Thứ nhất, hàng hóa từ Trung Quốc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của đại 

đa số ngƣời dân với chủng loại và mẫu mã phong phú, đa dạng, đặc biệt là phù hợp 

với thu nhập của ngƣời dân. Việt Nam chỉ mới thoát ra khỏi các nƣớc có thu nhập 

                                                 
15

Truy cập tại địa chỉ http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/phai-thay-doi-chat-luong-thuong-mai-

20140629225250693.htmngày 22/8/2015 

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/phai-thay-doi-chat-luong-thuong-mai-20140629225250693.htm
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thấp từ n m 2010, và hiện nay vẫn n m ở phân khúc dƣới của các nƣớc có thu nhập 

trung bình thấp (theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, thu nhập bình quân đầu ngƣời 

của Việt Nam n m 2014 là 2.028 USD/ngƣời, con số này của n m 2015 là 2.109 

USD/ngƣời/n m). Thứ hai, đáp ứng nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị giá r , 

nguyên phụ liệu, vật liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp trong nƣớc. Trong 

danh mục các quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu, Trung Quốc đang nắm giữ vị trí 

dẫn đầu trong việc cung cấp nguồn nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất cho Việt Nam. 

Theo thống kê chính thức từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, 60% hàng hóa nhập từ 

Trung Quốc là nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày, điện tử; 30% là các loại 

máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; và hàng hóa tiêu dùng chiếm 10%. Trung tâm 

WTO thuộc Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam trong một nghiên cứu 

còn chỉ ra r ng nếu tính cả thƣơng mại hàng hóa biên giới (đặc biệt là luồng tiểu 

ngạch) thì tỉ lệ hàng hóa trung gian đƣợc nhập khẩu từ Trung Quốc còn có thể cao 

hơn
16

. Thứ ba, phải thừa nhận r ng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có một thị 

trƣờng tiêu thụ rộng lớn là Trung Quốc, đặc biệt là nhóm hàng nông - lâm - thủy 

sản. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu hàng nông - lâm - thủy sản của 

Việt Nam sang Trung Quốc chiếm 31,2% tỉ trọng kim ngạch hàng hóa và chiếm 

20,9% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nƣớc. N m 2013, Việt Nam 

xuất khẩu gần 2,2 triệu tấn gạo sang Trung Quốc theo luồng chính ngạch, chiếm 

hơn 33% trong tổng số 6,6 triệu tấn gạo xuất khẩu của Việt Nam; nếu tính cả con 

đƣờng tiểu ngạch, Trung Quốc là thị trƣờng xuất khẩu gạo số một của Việt Nam với 

hơn 50% thị phần. Tiếp đến là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện chiếm 15,9%; hàng dệt may, giày d p chiếm 13%; nhiên liệu và khoáng sản 

chiếm 10% [71]. Bên cạnh đó, các chính sách mở cửa biên giới cũng nhƣ Hiệp định 

ACFTA thực thi đã góp phần xóa bỏ các rào cản, tạo môi trƣờng thuận lợi cho hợp 

tác giữa hai bên. Chiến lƣợc “một trục hai cánh” và chiến lƣợc “hai hành lang, một 

vành đai” đóng vai trò xóa bỏ sự ng n cách về niềm tin quốc gia, tạo điều kiện 

thuận lợi về cơ sở hạ tầng nhƣ giao thông vận tải, thông tin liên lạc, dịch vụ ngân 

hàng, thanh toán, điện nƣớc  cho hai bên phát triển quan hệ kinh tế.  

                                                 
16

 Truy cập tại địa chỉ  http://nld.com.vn/kinh-te/nhap-sieu-tu-trung-quoc-chong-mat-20150214212211942. 

htm ngày 22/8/2015 
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4.2.1.2. Tác động tiêu cực 

Nhiều nhà kinh tế và các học giả đánh giá r ng chiến lƣợc kinh tế của Trung 

Quốc liên quan đến hoạt động thƣơng mại đối với Việt Nam mang đến cho Việt Nam 

nhiều tác động xấu hơn là tác động tích cực. Tác giả luận án hoàn toàn đồng tình với 

nhận định này. Nhƣ đề cập ở trên, quan hệ kinh tế thƣơng mại Trung Quốc - Việt 

Nam tác động tích cực đối với Việt Nam ít nhất trên 3 khía cạnh, tuy nhiên, bên cạnh 

đó, mối quan hệ này gây cho Việt Nam không ít vấn đề và hạn chế trên nhiều phƣơng 

diện. Trong nhiều n m qua, sức hút của việc thay đổi các chính sách thƣơng mại, 

miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu do ACFTA mang lại, với Việt Nam nói riêng có thể 

chƣa tác động lớn b ng việc thay đổi các chính sách buôn bán biên mậu, mà phía 

Trung Quốc thƣờng chủ động thay đổi liên tục. Xuất khẩu theo con đƣờng biên mậu, 

hàng hóa chất lƣợng thƣờng bị đánh đồng, bị ép giá, thậm chí bán lỗ. Trung Quốc 

thƣờng xuyên áp dụng các chính sách linh hoạt để điều chỉnh lƣợng hàng cũng nhƣ 

giá hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trƣờng này sao cho có lợi nhất cho phía 

Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam chƣa có một chiến lƣợc tổng thể cho việc phát 

triển giao lƣu thƣơng mại đối với tuyến biên giới Việt - Trung; thiếu các chính sách 

cụ thể để phát triển mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc và trao đổi thƣơng mại thực 

hiện trên cơ sở thỏa thuận tƣ nhân hai bên, thiếu các ràng buộc pháp lý và không có 

cơ sở để khiếu kiện khi điều khoản buôn bán bị vi phạm. Trong một chừng mực nào 

đó, điều này tác động không tốt đến nền kinh tế ở một số khía cạnh sau. 

Thứ nhất, chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam tiếp tục làm 

gia t ng tình trạng thâm hụt thƣơng mại của Việt Nam trên cả hai phƣơng diện tỉ 

trọng và khối lƣợng hàng hóa. Trong thƣơng mại giữa hai quốc gia, tình trạng nhập 

siêu là điều bình thƣờng trong phân công lao động quốc tế. Tuy nhiên, bản chất của 

tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc của Việt Nam lại tác động tiêu cực lớn đối với 

sự phát triển trên từng khía cạnh ngành và khía cạnh tổng thể kinh tế của Việt Nam. 

Nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc xuất phát không phải nhập khẩu hàng hóa 

từ khu vực có trình độ công nghệ cao, công nghệ nguồn và các loại công nghệ có 

thể làm thay đổi cơ cấu kinh tế Việt Nam theo hƣớng hiện đại mà chủ yếu là do 

nhập khẩu hàng hóa công nghệ bậc thấp, gây ô nhiễm môi trƣờng, không chỉ tiêu 

hao n ng lƣợng mà còn có tỉ suất n ng suất thấp. Do đó, điều này sẽ ảnh hƣởng tiêu 

cực đến nền kinh tế, xã hội Việt Nam.  
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Nguồn: Tổng cục Hải Quan Việt Nam, 2016 

Hình 4.1: Nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc so với tổng nhập siêu, 

 giai đoạn 2000-2015 (tỉ USD) 

Tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc luôn lớn hơn tỷ lệ nhập siêu của cả nƣớc. 

Nhiều chuyên gia và các nhà kinh tế lo ngại về con số nhập siêu không ngừng gia 

t ng này. N m 2014, tổng kim ngạch thƣơng mại hai chiều t ng vọt lên 41,174 tỷ 

USD, trong đó nhập khẩu chiếm đến 28,786 tỷ USD, khiến cho tổng thâm hụt 

thƣơng mại mà Việt Nam phải chịu lên đến 16,398 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu 

sang Trung Quốc t ng 17,84%, nhập khẩu t ng 31,16% và nhập siêu t ng 38,26%. 

Đây là mức t ng đi ngƣợc lại dự đoán khi quan hệ hai nƣớc c ng thẳng do Trung 

Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông. Tuy nhiên, tác giả luận án 

cho r ng chúng ta không nên quá lo lắng vào tình trạng nhập siêu gia t ng của Việt 

Nam đối với Trung Quốc, điều đáng phải quan tâm là cơ cấu hàng hóa nhập siêu, vì 

nếu nhập siêu do nhập khẩu các loại hàng hóa máy móc, trang thiết bị hàm chứa tỉ 

lệ công nghệ cao có thể góp phần chuyển dịch kinh tế, thay đổi cấu trúc kinh tế theo 

hƣớng phát triển bền vững thì rõ ràng là điều nên làm và đáng khích lệ. Thế nhƣng 
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hiện nay, ngoài việc nhập máy móc thiết bị lạc hậu, Việt Nam còn chủ yếu nhập 

nguyên vật liệu của Trung Quốc về sản xuất và gia công để phục vụ xuất khẩu. Nhƣ 

vậy, trong chuỗi giá trị hàng hóa chúng ta chỉ có thể giành đƣợc phần giá trị gia 

t ng rất thấp, trong khi đó phần giá trị gia t ng cao lại “chảy” về Trung Quốc, dẫn 

đến thực tế Việt Nam đang xuất khẩu hàng hóa “hộ” Trung Quốc. 

Bảng 4.1: Thƣơng mại song phƣơng Việt Nam - Trung Quốc  

giai đoạn 2000 -2014 (tỷ USD, %) 

N m 
XK sang 

TQ 

NK từ 

TQ 
CC TM 

T ng 

trƣởng XK 

sang TQ 

T ng 

trƣởng NK 

từ TQ 

Tỉ trọng 

trong XK 

của VN 

Tỉ trọng 

trong NK 

của VN 

2000 1,54 1,40 0,14 - - 10,7 9,2 

2001 1,42 1,61 -0,19 -7,7 14,6 9,4 10,0 

2002 1,52 2,16 -0,64 7,1 34,4 9,1 11,0 

2003 1,88 3,14 -1,26 24,0 45,4 9,3 12.5 

2004 2,90 4,60 -1,70 54,0 46,4 10,9 14,4 

2005 3,23 5,90 -2,67 11,3 28,4 10,0 15,9 

2006 3,24 7,39 -4,15 0,5 25,3 8,1 16,5 

2007 3,65 12,71 -9,06 12,4 72,0 7,5 20,3 

2008 4,85 15,97 -11,12 33,0 25,7 7,7 19,8 

2009 5,40 16,44 -11,04 11,4 2,9 9,5 23,5 

2010 7,31 20,02 -12,71 35,3 21,8 10,1 23,6 

2011 11,13 24,59 -13,47 52,2 22,9 11,5 23,0 

2012 12,39 28,79 -16,04 11,3 17,0 10,8 25,3 

2013 13,10 36,80 -23,70 5,7 27,8 9,9 28,0 

2014 

2015 

14,90 

17,14 

43,86 

49,3 

-28,90 

-32,16 

13,7 

15,0 

19,2 

12,4 

9,8 

10,57 

29,2 

29,76 

Chú thích: XK: Xuất khẩu; TQ: Trung Quốc; NK: Nhập khẩu; CCTM: Cán cân 

thƣơng mại; VN: Việt Nam. 

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam, 2016 

Thứ hai, chính sách thƣơng mại của Trung Quốc, đặc biệt là các chính sách 

liên quan đến hoạt động kinh tế vùng biên đã tạo điều kiện cho gian lận thƣơng mại 
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và buôn lậu gia t ng dẫn tới thất thu thuế phổ biến. Việc mở cửa các tỉnh biên giới 

với hoạt động thƣơng mại chủ yếu đi qua 3 cửa khẩu chính: Lào Cai  (Lào Cai) - Hà 

Khẩu (Vân Nam) là kênh xuất khẩu nông, lâm, thủy sản và nhập khẩu phân bón, 

thuốc trừ sâu; cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) - B ng Tƣờng (Quảng Tây) là cửa 

khẩu chuyên nhập các loại máy móc, thiết bị từ Trung Quốc vào Việt Nam; và cửa 

khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) - Đông Hƣng (Quảng Tây) xuất khẩu than và nhập 

hàng công nghiệp tiêu dùng. Tuy nhiên, do việc kiểm soát thiếu chặt chẽ, Việt Nam 

phải đối phó với nạn buôn lậu nghiêm trọng; ngoài ra, các vấn đề nhƣ ô nhiễm môi 

trƣờng, lây lan dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên... cũng đe dọa rất lớn. Nguy cơ tài 

nguyên thiên nhiên nhƣ khoáng sản, động vật quý hiếm bị xuất lậu sang Trung 

Quốc. Tình trạng buôn lậu ngày một gia t ng, việc nhập khẩu hàng hóa k m chất 

lƣợng và công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc không đƣợc kiểm soát một cách chặt 

chẽ. Do cơ sở hạ tầng ở địa bàn các tỉnh biên giới chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, thƣờng xuyên bị ách tắc hàng hóa gây khó kh n 

và thiệt hại lớn về kinh tế cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thực tế cho thấy, hiện 

tƣợng “lách luật”, lợi dụng quy định cho chọn nơi thông quan để khai man về chủng 

loại, số lƣợng hàng hóa khi nhập vào Việt Nam vẫn xảy ra mà chƣa có biện pháp 

ng n chặn triệt để; một số đối tƣợng lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trà 

trộn hàng hóa xuất nhập khẩu “chui” trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nƣớc.  

Thứ ba, chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc liên quan đến thƣơng mại đã đẩy 

Việt Nam vào bẫy giải công nghiệp hóa sớm. Việt Nam giàu tài nguyên nhƣng lại 

có trình độ công nghiệp hóa thấp hơn Trung Quốc. Nền kinh tế trong nƣớc hấp dẫn 

bởi việc xuất khẩu hàng hóa thô, tài nguyên thiên nhiên; trong khi đó, Trung Quốc 

lại xuất khẩu hàng hóa có khả n ng cạnh tranh cao sang Việt Nam. Hệ quả là sản 

xuất công nghiệp của Việt Nam bị thu h p, cạnh tranh gay gắt và bị gắn chặt vào 

việc xuất khẩu tài nguyên và hàng hóa chứa hàm lƣợng kỹ thuật thấp. Điều này 

trong dài hạn sẽ mất khả n ng cạnh tranh của nền kinh tế, không những thế vô hình 

chung góp phần tạo nên sự ô nhiễm môi trƣờng, hình thành các rào cản thúc đẩy đổi 

mới và sáng tạo. Các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt trƣớc sự gia t ng áp lực 

cạnh tranh từ phía Trung Quốc do khả n ng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam 

thấp. Chẳng hạn nhƣ những ngành công nghiệp có giá trị gia t ng cao mà ở Việt 
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Nam còn đang rất non tr  nhƣ công nghệ thông tin, thiết bị điện tử  thì Trung 

Quốc lại phát triển rất mạnh. Thêm vào đó, cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam 

chủ yếu dựa vào các nguồn tài nguyên, các mặt hàng có giá trị gia t ng thấp. Hơn 

nữa, hiện nay có hơn 50% kim ngạch xuất và nhập khẩu của Trung Quốc do các 

Công ty đa quốc gia (MNCs) thực hiện, nhất là MNCs có gốc Nhật Bản, Hàn Quốc 

và Đài Loan, trong khi đó, cơ cấu xuất khẩu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm 

công nghiệp chế biến có giá trị gia t ng cao. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ 

gặp phải khó kh n lớn khi cạnh tranh với các doanh nghiệp của Trung Quốc.  

4.2.2. Tác động đến đầu tư 

4.2.2.1. Tác động tích cực 

Chiến lƣợc kinh tế liên quan đến hoạt động đầu tƣ của Trung Quốc đối với 

Việt Nam đƣợc đề cập nhiều không phải vì Bắc Kinh là nhà đầu tƣ lớn thứ 9 tại 

Việt Nam mà vì những hệ lụy nó đem lại do mục tiêu tận khai tài nguyên thiên 

nhiên và chất lƣợng yếu kém của các dự án tổng thầu. Tuy nhiên, nhìn nhận khách 

quan, chiến lƣợc liên quan đến hoạt động đầu tƣ của Trung Quốc tại Việt Nam cũng 

có nhiều tác động tích cực góp phần xây dựng và phát triển kinh tế. 

Thứ nhất, cũng giống nhƣ các nguồn lực FDI khác, FDI từ Trung Quốc vào 

Việt Nam giúp bổ sung nguồn vốn, góp phần thúc đẩy t ng trƣởng kinh tế Việt 

Nam. Việt Nam là quốc gia đang phát triển, hội nhập sâu hơn với khu vực và thế 

giới, nhu cầu về vốn từ bên ngoài để xây dựng và phát triển kinh tế bên trong là rất 

cần thiết, đặc biệt kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu n m 2008 - 2009, nhu 

cầu về nguồn vốn để phục hồi kinh tế sau khủng hoảng và tái cấu trúc nền kinh tế 

lại càng trở nên cấp bách. Trong ngắn hạn nhu cầu về vốn của cả FDI và ODA cho 

việc xây dựng các nền tảng kinh tế hiện nay là cấp thiết. Do đó, nguồn lực FDI và 

ODA từ Trung Quốc sẽ đóng góp không nhỏ cho quá trình xây dựng và phát triển 

kinh tế hiện nay của Việt Nam. 

Thứ hai, với số vốn đầu tƣ lũy kế đến tháng 6 n m 2015 của Trung Quốc đạt 

hơn 8,6 tỉ USD là nguồn lực không nhỏ đối với việc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

hệ thống giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt liên vùng, liên vận quốc tế của Việt Nam. 

Trong giai đoạn đầu, vốn đầu tƣ trung bình của một dự án từ Trung Quốc là khá 

nhỏ, khoảng 1,5 triệu USD, tuy nhiên, hiện nay đã lên khoảng 4,3 triệu USD/dự án. 
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Đầu tƣ trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam đang có sự chuyển dịch đáng kể từ 

trọng tâm lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và hàng tiêu dùng chuyển sang lĩnh vực 

công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong 17 ngành Trung Quốc có đầu tƣ ở Việt Nam 

hiện nay, công nghiệp chế biến, chế tạo có khoảng 500 dự án chiếm 76%, xây dựng 

chiếm 5,3%, tiếp đó là nông, lâm, thủy sản. Ngoài ra, đầu tƣ của Trung Quốc còn 

phân bố ở một số lĩnh vực khác nhƣ kinh doanh bất động sản, khai khoáng, thông 

tin - truyền thông và ngành điện [11].              

Thứ ba, đầu tƣ từ Trung Quốc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hƣớng công nghiệp hóa. Chiến lƣợc đầu tƣ của Trung Quốc đối với Việt Nam hiện 

nay đã thay đổi chuyển từ đầu tƣ công nghiệp nh  sang đầu tƣ các ngành công 

nghiệp chế tạo, chế biến và xây dựng. Mặc dù, công nghệ của Trung Quốc đầu tƣ ở 

Việt Nam chỉ là công nghệ ban đầu, không nhiều công nghệ nguồn nhƣng ở khía 

cạnh nào đó nó cũng là nhân tố thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam. 

Thứ tư, nguồn vốn đầu tƣ từ Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy quá trình hội 

nhập kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam. Với vai trò là ngƣời chơi lớn trên 

trƣờng quốc tế, sự gia t ng đầu tƣ từ Trung Quốc sẽ tạo niềm tin và động lực cho 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài khác tham gia hoạt động đầu tƣ tại Việt Nam. Bên cạnh 

đó, nguồn vốn đầu tƣ này cũng góp phần t ng kim ngạch xuất nhập khẩu, mở rộng 

thị trƣờng khu vực và quốc tế của Việt Nam. Xuất khẩu thông qua FDI với Trung 

Quốc là hình thức hiệu quả giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trƣờng Trung Quốc 

cũng nhƣ khu vực và thế giới. Một cách tổng thể, FDI từ Trung Quốc góp phần t ng 

sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Thứ năm, nguồn vốn đầu tƣ từ Trung Quốc tạo việc làm, nâng cao đời sống 

ngƣời dân. Hiện nay, FDI của Trung Quốc vào Việt Nam có 704 dự án thuộc lĩnh 

vực chế biến, chế tạo; 98 dự án thuộc ngành xây dựng. Các dự án này đều thuộc khu 

vực yêu cầu lực lƣợng lao động lớn. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, n m 2000 các 

công ty Trung Quốc tạo ra khoảng 53.000 việc làm, con số này n m 2010 t ng lên 

200.000 việc làm, chiếm 5% tổng số lao động làm việc tại khu vực có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài. Có nhiều tranh luận về việc các dự án đầu tƣ của Trung Quốc thƣờng đi 

kèm là các hợp đồng lao động của Trung Quốc, nhƣng không thể phủ nhận nó cũng 

tạo ra khối lƣợng việc làm cho ngƣời dân các địa phƣơng đƣợc đầu tƣ; hay việc 



 

 134 

lƣơng của công nhân Việt Nam trong các dự án Trung Quốc thấp hơn so với lƣơng 

của công nhân Trung Quốc cùng vị trí, tuy nhiên, so với mặt b ng chung của Việt 

Nam thì nó cũng cao hơn một cách tƣơng đối.  

4.2.2.2. Tác động tiêu cực 

Đúng nhƣ mục tiêu chiến lƣợc “đi ra ngoài” của Trung Quốc, các khoản đầu 

tƣ của Trung Quốc tại Việt Nam chủ yếu thực hiện mục tiêu khai thác nguồn lực tài 

nguyên để phục vụ quá trình phát triển bên trong của Trung Quốc. Cùng với đó là 

chiến lƣợc các dự án tổng thầu làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc kinh tế của Việt Nam 

vào Trung Quốc. Chiến lƣợc này của Trung Quốc đã tạo ra những tác động rất tiêu 

cực đối với nền kinh tế Việt Nam không chỉ ở việc thực hiện chiến lƣợc mà còn ở 

cả cách thức thực hiện chiến lƣợc; tác động xấu không chỉ đến toàn bộ nền kinh tế 

mà còn cả đối với từng địa phƣơng nhận đầu tƣ của Trung Quốc. 

* Từ các hoạt động FDI và ODA 

Thứ nhất, chiến lƣợc đầu tƣ của Trung Quốc đang tận khai tài nguyên, gây ô 

nhiễm môi trƣờng và không có tác động lan tỏa lớn. Việt Nam cũng giống nhƣ các 

quốc gia đang phát triển giầu tài nguyên khác, chiến lƣợc đầu tƣ của Trung Quốc là 

đầu tƣ để khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho quá trình phát triển bên 

trong của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, sự chú trọng đầu tƣ của Bắc Kinh vào khai thác 

tài nguyên còn dẫn tới hệ lụy làm mất cân b ng cơ cấu ngành của Việt Nam. 

Thứ hai, cùng với chiến lƣợc thƣơng mại, chiến lƣợc đầu tƣ của Trung Quốc 

đang đẩy Việt Nam trở thành bãi rác công nghệ của Bắc Kinh, góp phần triệt tiêu 

quá trình công nghiệp hóa và đƣa Việt Nam vào bẫy giải công nghiệp hóa. Một 

trong những trọng tâm cải cách kinh tế của Trung Quốc dƣới thời Thủ tƣớng Lý 

Khắc Cƣờng là tái cân b ng t ng trƣởng kinh tế hƣớng tới phát triển các ngành nghề 

thâm dụng khoa học công nghệ và thân thiện với môi trƣờng. Hầu hết các công 

nghệ sản xuất của Trung Quốc hiện nay là những công nghệ đƣợc đầu tƣ trong 

khoảng thập niên 1990 - 2000, thậm chí các công nghệ mà Trung Quốc đang sử 

dụng hiện nay trong sản xuất cũng chỉ đƣợc xếp vào hạng công nghệ bậc trung. 

Theo đó, dƣới quan điểm chiến lƣợc của Lý Khắc Cƣờng, các công nghệ thâm dụng 

lao động, gây ô nhiễm môi trƣờng sẽ theo các khoản đầu tƣ (FDI và ODA) chảy vào 

Việt Nam, tác động xấu tới sự phát triển bền vững của Việt Nam, thậm chí góp phần 
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phá hủy cơ cấu kinh tế bền vững mà Việt Nam đang theo đuổi. Đây đƣợc xem là 

hạn chế lớn nhất trong chiến lƣợc đầu tƣ của Trung Quốc ở Việt Nam. Theo số liệu 

của Tổng cục Thống kê, tính đến n m 2014, tổng lƣợng FDI đến từ Trung Quốc 

đứng thứ 9 trong danh mục các nƣớc có vốn đầu tƣ trực tiếp vào Việt Nam với tổng 

giá trị chỉ có 7,83 tỷ USD và đa phần là các dự án có quy mô vốn nhỏ, đổ vào các 

ngành công nghiệp khai khoáng, n ng lƣợng, dệt may... nơi hấp thụ công nghệ thấp, 

lạc hậu và gây ô nhiễm môi trƣờng.  

Thứ ba, bên cạnh lợi ích tạo ra việc làm thì chiến lƣợc đầu tƣ của Trung Quốc 

đối với Việt Nam cũng tạo ra những c ng thẳng đối với giải quyết lao động tại địa 

phƣơng. Nhƣ đã trình bày ở trên, chiến lƣợc đầu tƣ ra nƣớc ngoài của Trung Quốc 

luôn đi kèm là các gói hợp đồng lao động từ trong nƣớc, điều này ảnh hƣởng lớn 

đến mục tiêu giải quyết việc làm của các dòng vốn đầu tƣ. Bên cạnh đó, việc các 

nhà đầu tƣ Trung Quốc cho r ng lao động Việt Nam yếu k m về trình độ chuyên 

môn nên không thể đáp ứng nhu cầu công việc dẫn tới hai hệ lụy: (i) Lao động Việt 

Nam chỉ đƣợc tham gia làm việc ở các công việc dạng phổ thông nặng nhọc và tác 

động xấu tới sức khỏe với tiền lƣơng thấp; (ii) thui chột tính sáng tạo, không tạo 

động lực nâng cao tay nghề và n ng suất lao động đối với lao động Việt Nam, điều 

này cũng dẫn đến các hạn chế trong việc chuyển giao và thích ứng với các công 

nghệ mới. 

Thứ tư, nguồn vốn đầu tƣ từ Trung Quốc tạo áp lực cạnh tranh không lành 

mạnh đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Mỗi dự án đầu tƣ của Trung Quốc 

thƣờng luôn đi kèm với các thiết bị máy móc của Trung Quốc, bất kể Việt Nam có 

cung ứng đƣợc hay không. Đây cũng là thực trạng chung của các dự án đầu tƣ từ 

Trung Quốc đến các quốc gia đang phát triển khác. Điều này dẫn tới các doanh 

nghiệp sản xuất máy móc của Việt Nam bị cạnh tranh và thua ngay tại sân nhà. Bên 

cạnh đó, việc các doanh nghiệp ồ ạt nhập hàng hóa tiêu dùng từ Trung Quốc phục 

vụ các dự án đầu tƣ góp phần bóp ngh t các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở 

Việt Nam. 

Thứ năm, là các nguy cơ về an ninh, chính trị và xã hội. Với việc các dự án 

đầu tƣ k o theo lƣợng lớn lao động Trung Quốc tới sống và làm việc đã gây xáo 

trộn đối với đời sống ngƣời dân địa phƣơng, gây mất an ninh và tạo bất ổn xã hội. 
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Vụ bạo động dẫn tới cái chết của một số ngƣời ở Khu Kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh 

n m 2014 đƣợc xác định có phần lớn nguyên nhân đến từ lao động ngƣời Trung 

Quốc
17

. Bên cạnh đó, các dự án đầu tƣ của Trung Quốc còn ảnh hƣởng tới các vấn 

đề an ninh quốc phòng.  

* Từ các dự án Tổng thầu 

Việc Trung Quốc áp dụng chiến lƣợc Tổng thầu và thành công với một loạt 

các dự án tổng thầu ở Việt Nam trong suốt thời gian qua đã và đang có tác động tiêu 

cực đến an ninh kinh tế và sự phát triển kinh tế của Việt Nam. 

Thứ nhất, sự thắng thầu của Trung Quốc góp phần làm gia t ng nhập siêu từ 

Trung Quốc. Nhƣ đã phân tích, tỉ lệ nhập siêu cao hay thấp không phải là con số 

đáng lo ngại trong môi trƣờng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế nhƣ hiện nay, điều 

đáng nói là nội hàm của tỉ lệ nhập siêu đó. Thực tế cho thấy, các nhà thầu Trung 

Quốc nhập khẩu hàng loạt công nghệ kém chất lƣợng, gây ô nhiễm cho các dự án 

tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tỉ lệ tham gia thầu phụ của doanh nghiệp Việt Nam 

trong các dự án Trung Quốc đƣợc chọn là tổng thầu là rất thấp, thậm chí nhiều dự 

án tỉ lệ nội địa hóa là b ng không.  

Thứ hai, với việc Trung Quốc nắm giữ 15/20 (nhƣ đã đề cập ở phần trƣớc) các 

dự án điện trọng điểm của Việt Nam sẽ tạo ra mối nguy đối với an ninh n ng lƣợng 

quốc gia. Hầu hết các dự án điện mà Trung Quốc làm tổng thầu đều trong tình trạng 

hoặc chậm tiến độ, hoặc đội vốn, hoặc có vấn đề kỹ thuật máy móc khi vận hành. 

Thứ ba, kết cấu kinh tế của Việt Nam bị ảnh hƣởng do kết nối giao thông tại 

các hành lang kinh tế đều do Trung Quốc làm tổng thầu. Chẳng hạn nhƣ hành lang 

Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Lạng Sơn, hay các tuyến đƣờng sắt 

trọng điểm nhƣ Cát Linh - Hà Đông  đều đang trong tình trạng chậm tiến độ và 

đội vốn. 

Bên cạnh đó, cũng giống nhƣ các dự án FDI từ Trung Quốc, các dự án tại Việt 

Nam do các doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu kéo theo lực lƣợng lao động 

lớn đến từ Trung Quốc, đáng kể là tình trạng lao động chui phổ biến trong các dự án 

này. Theo Bộ Lao động - Thƣơng Binh và Xã hội, n m 2013 Việt Nam có khoảng 

5.500 lao động nƣớc ngoài không đƣợc cấp ph p và 31.300 ngƣời chờ cấp phép, 

                                                 
17

Truy cập tại trang web:  http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hang-nghin-nguoi-xo-xat-o-khu-kinh-te-

vung-ang-2990962.html. Thời gian truy cập 5/10/2014 

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hang-nghin-nguoi-xo-xat-o-khu-kinh-te-vung-ang-2990962.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hang-nghin-nguoi-xo-xat-o-khu-kinh-te-vung-ang-2990962.html
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phần lớn đều là lao động Trung Quốc. Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, theo Ban Quản 

lý Dự án tính đến thời điểm tháng 10/2014 có tổng cộng 5.321 lao động nƣớc ngoài 

làm việc, trong đó có 3.680 là lao động Trung Quốc, nhƣng chỉ có 2.340 ngƣời 

đƣợc cấp phép, số còn lại là lao động chui 
18

. 

4.2.3 Nguyên nhân của những tác động tiêu cực 

Một là, do cơ cấu trao đổi hàng hóa giữa hai nƣớc có sự khác biệt khá lớn về 

giá cả và giá trị gia t ng. Việt Nam thƣờng nhập hàng hóa của Trung Quốc là những 

sản phẩm đã qua chế biến nhƣ x ng dầu, vải, sắt th p, hóa chất, phụ liệu của dệt 

may, điện tử, máy móc, thiết bị  Xu thế này ngày càng thể hiện rõ dẫn đến Việt 

Nam nhập khẩu những mặt hàng đã qua chế biến ngày càng gia t ng. Điều này phản 

ánh mức độ phụ thuộc của Việt Nam vào thị trƣờng hàng hóa đã qua chế biến từ 

Trung Quốc ngày càng lớn. Bên cạnh đó, Việt Nam xuất sang Trung Quốc chủ yếu 

là hàng nông, lâm, hải sản, khoáng sản và thƣờng xuyên bị  p giá. Với xu thế phát 

triển nhƣ hiện nay, cơ cấu xuất khẩu theo mô hình Việt Nam cung cấp nguyên vật 

liệu, khoáng sản thô còn Trung Quốc cung cấp sản phẩm qua chế biến chắc chắn sẽ 

không cải thiện đƣợc tình trạng nhập siêu trong thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ trong 

trung hạn. 

Hai là, khả n ng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam còn nhiều hạn chế. X t cả 

về giá cả và chất lƣợng, nhiều sản phẩm của Việt Nam khó thâm nhập đƣợc vào thị 

trƣờng Trung Quốc mặc dù có nhiều nhân tố thuận lợi để có thể t ng cƣờng xuất 

khẩu sang Trung Quốc nhƣ: là nƣớc láng giềng của một thị trƣờng có nhu cầu tiêu 

thụ hàng hóa rất lớn với dân số lớn nhất thế giới. Thế nhƣng, khó có thể nhận thấy 

tại các siêu thị, cửa hàng của Trung Quốc, thậm chí tại ngay cả các cửa hàng ở các 

tỉnh giáp biên giới với Việt Nam xuất hiện hàng hóa của ngƣời Việt sản xuất. Trong 

khi đó, hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập thị trƣờng Việt Nam từ đô thị lớn đến 

các miền quê xa xôi. Nhiều sản phẩm cùng loại của Việt Nam không cạnh tranh nổi 

với hàng Trung Quốc khiến các doanh nghiệp trong nƣớc gặp nhiều khó kh n. 

Ba là, hiện nay Việt Nam có nhu cầu về máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, 

phụ liệu rất cao, phụ thuộc vào nƣớc ngoài mà chủ yếu là đƣợc nhập khẩu từ Trung 

Quốc. Để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, Việt Nam 

                                                 
18

Truy cập tại địa chỉ http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141008/gan-3000-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-

chui-tai-vung-ang/655822.htmlngày 12/8/2015 

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141008/gan-3000-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-chui-tai-vung-ang/655822.html
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141008/gan-3000-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-chui-tai-vung-ang/655822.html
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phải đầu tƣ nhiều dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng nhƣ điện, lọc dầu, đƣờng sắt, 

nhà máy luyện th p, sản xuất xi m ng  phần lớn các công trình này do Trung 

Quốc làm tổng thầu. Trong quá trình thi công các dự án các nhà thầu của nƣớc này 

nhập khẩu toàn bộ máy móc, thiết bị từ trong nƣớc mang sang Việt Nam. Thực tế 

này những n m gần đây đã góp phần làm gia t ng nhanh chóng nhập siêu từ Trung 

Quốc.  Bên cạnh đó, Việt Nam hầu nhƣ không có hàng rào kỹ thuật đối với hàng 

nhập khẩu từ Trung Quốc, từ yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực 

phẩm đến các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sử dụng đối với máy móc, thiết bị, đồ gia 

dụng. Do đó, hàng hóa của Trung Quốc bất kể chất lƣợng, phẩm cấp thế nào vẫn có 

thể nhập khẩu dễ dàng vào Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc xây dựng hàng rào 

kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. 

Bốn là, do tính chất Bắc - Nam trong mối quan hệ thƣơng mại Việt - Trung. 

Nƣớc ta là một nƣớc ở trình độ kém phát triển hơn Trung Quốc. Sự khác biệt về 

trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam dẫn đến khó có thể hình thành đƣợc sự 

phân công cơ cấu công nghiệp hoàn chỉnh, điều này là do bản thân nội tại của nền 

kinh tế Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh ở mặt hàng có hàm lƣợng kỹ thuật 

thấp và chƣa đủ khả n ng để tham gia vào chuỗi các mặt hàng có trình độ kỹ thuật 

trung và cao cấp với Trung Quốc. Bên cạnh đó, hiệu quả của FDI nói chung tại Việt 

Nam còn thấp, FDI tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực lắp ráp có giá trị gia t ng 

không cao, mức độ chuyển giao công nghệ và lan toả sang các thành phần kinh tế 

khác rất thấp. Do không tận dụng đƣợc cơ hội của hội nhập để cải cách kinh tế trong 

nƣớc, khiến cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc chậm chạp, và mặc dù đã thực hiện các 

cam kết hội nhập, song không đem lại hiệu quả đối với cải cách trong nƣớc. Hơn 

nữa, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam không quan tâm tới lợi ích mang tính dài 

hạn khi hội nhập trong ASEAN, khi mà cộng đồng kinh tế ASEAN đƣợc dự báo là 

sẽ tạo nên một thị trƣờng, cơ sở sản xuất thống nhất, tạo điều kiện cho các nƣớc 

ASEAN phát huy đƣợc lợi thế so sánh, phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả trong 

khu vực, tạo tính kết nối và tạo thị trƣờng thống nhất trong khu vực. 

Năm là, với lợi thế giá r , nhiều loại máy móc thiết bị từ Trung Quốc đang 

đƣợc nhập khẩu theo đơn đặt hàng ở mọi mức giá cho doanh nghiệp Việt Nam. Giá 

r  là yếu tố giúp các dây chuyền sản xuất cũ của Trung Quốc lấn lƣớt trên thị trƣờng 
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so với hàng nội địa và hàng nhập khẩu từ các thị trƣờng công nghệ nguồn nhƣ: Mỹ, 

EU, Nhật Bản... Bên cạnh đó, một yếu tố khác khiến hàng chất lƣợng thấp của 

Trung Quốc tràn lan là do “kẽ hở” chính sách. Cụ thể, nhiều dây chuyền, máy móc 

nhập khẩu đƣợc hƣởng thuế suất thuế nhập khẩu b ng 0% nên cạnh tranh khá dễ 

dàng với hàng trong nƣớc nhƣ máy công cụ, máy sản xuất giấy, máy đóng hộp và 

nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất khác. Do đó, có nhiều mối quan ngại r ng 

việc nhập khẩu máy móc thiết bị từ thị trƣờng Trung Quốc có thật sự hiệu quả hay 

Việt Nam là nƣớc tiêu thụ lại công nghệ lỗi thời, lạc hậu cho Trung Quốc Việc 

nhập khẩu công nghệ, thiết bị về chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn đã hƣ hỏng 

rõ ràng là vấn đề cần phải xem x t. Theo khảo sát đối với các cán bộ quản lý thuộc 

Bộ và Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thì 66% cho r ng trình độ công nghệ của các doanh 

nghiệp Trung Quốc là trung bình và hơn 33% còn lại cho r ng trình độ công nghệ 

của họ là k m và tiêu hao nhiều n ng lƣợng. Khi mà trình độ công nghệ của các 

doanh nghiệp Trung Quốc nhƣ vậy thì sự chuyển giao công nghệ sang Việt Nam dù 

có diễn ra cũng chỉ gọi là quá trình đẩy công nghệ lạc hậu cho Việt Nam. 

4.3. Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam 

4.3.1. Nhóm chính sách đối ngoại  

(i) Thực tế cho thấy, cơ chế hợp tác đa phƣơng là cách thức rất quan trọng trong 

việc ứng phó với nƣớc lớn. Việt Nam nhỏ b  và thƣờng bị coi nh  trong quan hệ kinh 

tế - chính trị song phƣơng với Trung Quốc, nhƣng trong một thực thể Cộng đồng 

ASEAN nói chung và Cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng, tiếng nói của Việt Nam 

đã và sẽ có trọng lƣợng hơn với Trung Quốc trong các quan hệ kinh tế đối ngoại. Nhƣ 

vậy, thông qua ASEAN, Việt Nam không chỉ nâng cao vai trò, vị thế của chính mình 

mà còn chuẩn bị ứng phó tốt hơn với chiến lƣợc kinh có xu hƣớng bất lợi từ Trung 

Quốc. Kinh nghiệm trong quan hệ kinh tế quốc tế của Myanmar với cộng đồng quốc 

tế để tránh khỏi phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc thực sự hữu ích, đây có thể xem 

nhƣ là một kinh nghiệm thực tiễn mà Việt Nam có thể vận dụng. 

(ii) Thúc đẩy và thực thi các biện pháp để tiếp cận nguồn lực trong sáng kiến 

phát triển cơ sở hạ tầng châu Á của Trung Quốc và cạnh tranh chiến lƣợc của Nhật 

Bản để xây dựng cơ sở hạ tầng trong nƣớc. Đối với Việt Nam, cơ sở hạ tầng yếu 

k m đƣợc nhận diện là điểm tắc nghẽn của t ng trƣởng. Nguyên Bộ trƣởng Bộ Kế 
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hoạch và Đầu tƣ - Bùi Quang Vinh trả lời chất vấn trƣớc Quốc hội ngày 8/6/2015 đã 

nhấn mạnh Việt Nam hàng n m cần 16 - 17 tỷ USD đầu tƣ kết cấu hạ tầng, trong 

khi đó ngân sách chỉ đáp ứng đƣợc 50 - 60%. Tìm kiếm nguồn lực từ Trung Quốc 

và Nhật Bản trong chiến lƣợc xuất khẩu vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng từ hai quốc 

gia này đƣợc xem là kênh huy động vốn quốc tế quan trọng giải tỏa nhu cầu đầu tƣ 

vốn cấp bách của Việt Nam. Với gợi ý chính sách này đƣợc thể hiện ở hai khía cạnh 

chính sau đây: 

- Một là, đối với Trung Quốc: Tận dụng cơ hội Trung Quốc đang thực hiện 

đẩy nhanh nguồn lực ra bên ngoài, đặc biệt là các nguồn lực đầu tƣ vào cơ sở hạ 

tầng để xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng trong nƣớc. Hai định chế tài chính do 

Trung Quốc khởi xƣớng là NDB và AIIB hƣớng tâm tới đầu tƣ cơ sở hạ tầng sẽ góp 

phần giúp Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng yếu kém. Cùng với hơn 50 quốc gia 

khác, Việt Nam là thành viên sáng lập của AIIB. Khi là nƣớc sáng lập, các dự án 

phát triển cơ sở hạ tầng n m trong các chƣơng trình phát triển của Việt Nam có thể 

sẽ đƣợc ƣu tiên và quá trình vay vốn có thể thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Việt Nam cần 

có cách tiếp cận thận trọng với AIIB. Đánh giá về mức độ rủi ro của mô hình AIIB 

và các khoản đầu tƣ của nƣớc này, có thể nhận thấy, rủi ro lớn nhất là nó đƣợc dẫn 

dắt bởi Trung Quốc – một quốc gia chƣa có kinh nghiệm quản trị quốc tế trong lĩnh 

vực tài chính tiền tệ nhƣng lại dƣ thừa công suất đầu tƣ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng 

[25]. Vì vậy, khi tiếp cận nguồn vốn chúng ta cần tránh các điều khoản kèm theo bất 

lợi cho Việt Nam.  

- Hai là, đối với Nhật Bản: Tận dụng chiến lƣợc hợp tác kinh tế thƣơng mại - 

đầu tƣ để tìm kiếm nguồn lực từ Nhật Bản, đặc biệt là chiến lƣợc Hợp tác Mê Kông 

-  Nhật Bản. Tokyo là ngƣời chơi lớn trên bàn cờ khu vực và thế giới, trƣớc sự gia 

t ng chiến lƣợc kinh tế của Bắc Kinh đối với khu vực, Tokyo không thể đứng ngoài 

quan sát mà đã và sẽ thúc đẩy hành động cạnh tranh chiến lƣợc để giành giật địa vị 

“bá chủ” ở Đông Á. Chƣơng trình hợp tác Mê Kông - Nhật Bản đƣợc xem là một 

trong các công cụ quan trọng để Nhật Bản phản ứng lại chiến lƣợc của Trung Quốc. 

Theo đó, tại Hội nghị Thƣợng đỉnh Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 7 khai mạc ngày 

4/7/2015 tại Tokyo, Nhật Bản nhấn mạnh chiến lƣợc hợp tác Mê Kông - Nhật Bản 

sẽ chuyển trọng tâm vào “quan hệ đối tác phát triển hạ tầng chất lƣợng cao” b ng 
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cách tài trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng chất lƣợng cao của các nƣớc tiểu 

vùng sông Mê Kông. Theo chiến lƣợc mới này, Tokyo cam kết sẽ t ng 25% tổng 

vốn ODA cho các dự án hạ tầng châu Á, đồng thời cũng cam kết t ng vốn vay của 

ADB, định chế tài chính khu vực mà Nhật Bản giữ vai trò chi phối [109]. Tại Hội 

nghị Quốc tế về Tƣơng lai của châu Á diễn ra ở Tokyo - Nhật Bản, tháng 5 n m 

2015, thủ tƣớng Nhật Bản Sinzo Abe đã có bài phát biểu với nhan đề “Tƣơng lai 

của châu Á: Cải cách” nhấn mạnh cam kết r ng Nhật Bản sẽ dành 110 tỉ USD để 

giúp các quốc gia châu Á phát triển cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2016 - 2020 [116]. 

Không khó để nhận thấy hành động này là bƣớc đi mang tính chất phản ứng chính 

sách của Nhật Bản trƣớc động thái thành lập AIIB của Trung Quốc. Tuy nhiên, phản 

ứng chính sách này lại mang cơ hội đến đối với Việt Nam - một trong các quốc gia 

thuộc tiểu vùng sông Mê Kông. Do đó, việc lập các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 

nhấn mạnh sự kết nối khu vực tiểu vùng sông Mê Kông để tận dụng nguồn vốn của 

Nhật Bản là chiến lƣợc cần phải đƣợc thúc đẩy và xem xét một cách nghiêm túc. 

Thực tế cũng cho thấy r ng các nguồn vốn kiểu ODA của Nhật Bản không phải là 

“cây gậy vạn n ng”, tuy nhiên, đối với một quốc gia nhƣ Việt Nam thì đó là cách 

thức nhanh nhất để hoàn thiện cơ sở hạ tầng yếu k m và đặc biệt là con đƣờng 

ngắn nhất để tiếp cận các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng của thế giới. Ở khía cạnh 

khác, nguồn vốn từ Nhật Bản xét một cách tổng thể đảm bảo an toàn và có tính 

xây dựng hơn hẳn các nguồn vốn tƣơng tự đến từ Trung Quốc. Kinh nghiệm thực 

tế ở một số nƣớc Đông Nam Á cho thấy rõ cách tiếp cận nguồn vốn của Nhật Bản 

đảm bảo trách nhiệm xã hội tốt hơn cũng nhƣ đạt hiệu quả cao hơn. 

(iii) Thúc đẩy hợp tác và nhanh chóng hoàn thiện các cơ chế để tận dụng cơ 

hội tốt nhất trong tham gia TPP và coi nhƣ một trong những kênh quan trọng nhất 

giảm dần sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Kinh tế Việt Nam từ trƣớc đến nay luôn phụ 

thuộc quá lớn vào Trung Quốc, trƣớc mỗi biến động chính sách từ Trung Quốc 

nƣớc ta đều ở trong thế bị động phản ứng. Sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc 

khiến Việt Nam bị tắc nghẽn trong khâu đột phát kinh tế, đặc biệt là việc tiếp cận 

các thị trƣờng lớn, hiện đại. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) là cơ 

hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào kinh tế thế giới, đồng thời lấy động lực bên 

ngoài để cải cách bên trong. Các tiêu chuẩn cao trong cơ chế hợp tác thƣơng mại 

của TPP yêu cầu Việt Nam phải t ng tốc cải cách, thích ứng và tạo động lực sáng 
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tạo mới cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nƣớc của Việt Nam. Bên 

cạnh đó, đa dạng hóa thƣơng mại trong TPP không chỉ giúp Việt Nam đa dạng hóa 

đối tác, tránh phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc mà còn là cách thức để hàng hóa 

Việt Nam tiếp cận thị trƣờng thế giới, đặc biệt là các thị trƣờng mới đầy tiềm n ng. 

Nỗ lực toàn diện trong hội nhập TPP giúp Việt Nam thay đổi cơ bản diện mạo, vị 

thế kinh tế - chính trị của mình trong cộng đồng quốc tế. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cần đƣa ra chiến lƣợc dài hạn thúc đẩy các FTA, trọng 

tâm là FTA với EU. Dành dƣ địa quan hệ kinh tế với các đối tác trong các FTA đã 

ký kết để thực hiện tốt nhất nguyên tắc đa dạng hóa, đa phƣơng hóa. Thúc đẩy cải 

cách kinh tế theo hƣớng thị trƣờng hội nhập sâu rộng với phần còn lại của các nền 

kinh tế thị trƣờng thế giới. Chỉ có kiên trì hợp tác với các nền kinh tế phát triển, 

kinh tế Việt Nam mới có thể nhanh chóng đạt đƣợc n ng lực cạnh tranh thực chất, 

bền vững và thoát khỏi sự phụ thuộc ngày càng t ng vào Trung Quốc vốn bị coi nhƣ 

hậu quả của thời gian dài quá tin tƣởng vào đối tác lớn và hoạt động quản lý nhà 

nƣớc bị buông lỏng trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ kinh tế song phƣơng. Vì vậy, 

tác giả luận án cũng đồng quan điểm với nhiều nhà nghiên cứu cho r ng những tác 

động tiêu cực từ chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với nƣớc ta có một phần rất 

lớn do lỗi từ chính Việt Nam, từ chính hoạt động quản lý nhà nƣớc về kinh tế của 

Việt Nam. Để khắc phục đƣợc những hạn chế này cần phải sớm thay đổi nhận thức 

trong tƣ duy và hành động nh m chống lại sức ép của đối tác Trung Quốc trong mỗi 

hoạt động kinh tế có thể bất lợi đối với Việt Nam. Kinh nghiệm của Myanmar là 

một bài học quý báu mà Việt Nam có thể tham khảo trong việc ứng phó với chiến 

lƣợc này.  

4.3.2. Nhóm chính sách đối nội 

Trong một thế giới phẳng, sự ràng buộc, tƣơng tác lẫn nhau về kinh tế là một 

tất yếu khách quan. Khi Việt Nam tham gia vào sân chơi toàn cầu, hội nhập kinh tế 

thế giới, chúng ta cần đa phƣơng hóa, đa dạng hóa các đối tác để tranh thủ nắm bắt 

cơ hội. Trong khi duy trì quan hệ đối tác kinh tế và xây dựng mối bang giao hữu 

nghị với Trung Quốc, điều đáng lƣu ý là cần tránh đƣa mình vào thế phụ thuộc quá 

lớn vào một thị trƣờng, đồng thời khai thác tối đa các cơ hội do các FTA Việt Nam 

ký kết với Trung Quốc cũng nhƣ với các quốc gia khác.  
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Từ sự phân tích những tác động trên của chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc tới 

nền kinh tế Việt Nam thông qua lĩnh vực thƣơng mại, đầu tƣ, ODA và các dự án tổng 

thầu, dựa trên các nguyên nhân của những tác động tiêu cực, tác giả luận án đƣa ra một 

số gợi ý chính sách nhƣ sau: 

(i) Để khắc phục tình trạng nhập siêu cao và kéo dài, cải thiện cán cân thƣơng 

mại với Trung Quốc, Việt Nam cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ trong việc cải cách 

về thể chế, tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động thƣơng mại. Bên cạnh đó, 

cần khẩn trƣơng xây dựng, ban hành và quản lý nghiêm túc các hàng rào kĩ thuật 

đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tiếp tục thực hiện chủ trƣơng đa dạng 

hóa thị trƣờng xuất nhập khẩu nh m tránh sự phụ thuộc vào thƣơng mại Trung 

Quốc. Thông qua một chiến lƣợc dài hạn thúc đẩy các Hiệp định Thƣơng mại tự do, 

trọng tâm là FTA với Liên minh Châu Âu và tham gia nghiêm túc vào TPP. 

(ii) Chính phủ cần chủ động đàm phán về cân b ng thƣơng mại hai bên; hƣớng 

dẫn cho các doanh nghiệp tổ chức lại mua bán c n cứ vào hợp đồng thƣơng mại 

theo thông lệ quốc tế, đặc biệt trong hoạt động biên mậu. Đồng thời Chính phủ cần 

có biện pháp, chính sách bảo vệ nông dân trong các thƣơng vụ với thƣơng lái Trung 

Quốc, nhất là trong hoạt động biên mậu để tránh tình trạng lật lọng của đối tác 

Trung Quốc gây tổn thất cho các chuyến hàng nông sản thông quan tại các cửa 

khẩu. Tính k m minh bạch trong các thƣơng vụ giao dịch với các công ty thu gom 

nông sản Việt Nam đã và đang tạo kẽ hở cho thƣơng lái Trung Quốc giao dịch tùy 

tiện, thậm chí, cố tình tùy tiện do có hậu thuẫn của chính quyền để gây thiệt hại cho 

bạn hàng Việt Nam. Chính phủ cũng cần tuyên truyền cách thức giao thƣơng chặt 

chẽ với chính ngƣời kinh doanh sản xuất ở trong nƣớc để góp phần hạn chế thiệt 

hại. Các cơ quan chức n ng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác 

phòng chống buôn lậu và gian lận thƣơng mại nhƣ hải quan, kiểm lâm, bộ đội biên 

phòng. Trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong công tác 

này, khuyến khích mọi ngƣời dân cùng tham gia.  

(iii) Xây dựng các doanh nghiệp Việt Nam có thƣơng hiệu, sáng tạo, nâng cao 

n ng lực cạnh tranh. Xây dựng các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo chuỗi cung ứng tốt 

cho các ngành sản xuất trong nƣớc, di chuyển cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để 

thực hiện đƣợc điều này, Chính phủ cần có các chính sách thiết thực nh m khuyến 
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khích mạnh mẽ khu vực kinh tế tƣ nhân vƣơn lên trong hợp tác kinh tế với các đối tác 

trong Hiệp định Thƣơng mại tự do giữa liên minh Châu Âu và Việt Nam và TPP 

cũng nhƣ các đối tác ASEAN tiềm n ng. Khu vực kinh tế tƣ nhân cần phải đóng vai 

trò động lực của t ng trƣởng, bởi nó là khu vực đã đƣợc chứng minh tính hiệu quả lâu 

dài và có sức sống mãnh liệt nhất. Điều này đã đƣợc thực tế minh chứng và ghi nhận 

tại các k  Đại hội Đảng. Từ khi đất nƣớc tiến hành đổi mới đến nay trải qua 30 n m, 

kinh tế tƣ nhân đã không chỉ đƣợc phục hồi mà còn có những bƣớc phát triển ngoạn 

mục. Đặc biệt là từ Đại hội X, khi kinh tế tƣ nhân đƣợc xác định chính thức với tƣ 

cách là một thành phần kinh tế đƣợc khuyến khích phát triển, không hạn chế về quy 

mô, nhờ vậy thành phần kinh tế này đã có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nƣớc. Tại Đại hội lần thứ XI, Đảng ta đã 

xác định là cần phải: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tƣ 

nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế”. Nghị quyết Đại hội XII 

đã có một một bƣớc phát triển mới về nhìn nhận vai trò của kinh tế tƣ nhân và đƣợc 

đông đảo dƣ luận trong và ngoài nƣớc đánh giá cao. Đó là sự xác nhận “kinh tế tƣ 

nhân là động lực quan trọng” trong sự phát triển của đất nƣớc. Quản lý nhà nƣớc cần 

tổ chức lại theo hƣớng hỗ trợ khu vực tƣ nhân phát triển, còn kinh tế nhà nƣớc chỉ 

tham gia vào những khu vực mà thị trƣờng thất bại hoặc có yếu tố an ninh quốc gia. 

Điều này sẽ góp phần không nhỏ nâng cao n ng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp 

trong nƣớc, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm và khẳng định đƣợc chỗ đứng trên 

thị trƣờng quốc tế.  

(iv) Chú trọng phát triển khoa học công nghệ, tạo tiền đề cho các ngành sản 

xuất phát triển, nâng cao n ng lực sản xuất quốc gia. Việt Nam cần thẩm định kỹ 

càng các thiết bị, công nghệ mà Trung Quốc đƣa vào thông qua các dự án mà họ 

trúng thầu hoặc làm tổng thầu. Thực tế cho thấy, khác với việc cam kết đầu tƣ vào 

công nghiệp chế tạo mà họ lại đầu tƣ vào khai khoáng và các dự án nhiệt điện. Bên 

cạnh đó, việc thực hiện vay hoặc thanh toán b ng đồng nhân dân tệ chứa đựng 

nhiều rủi ro. Cho nên, giao dịch tiền tệ quốc tế cần dựa trên nguyên tắc chỉ vay ngắn 

hạn các đồng tiền mạnh, hạn chế thanh toán b ng đồng nội tệ Trung Quốc vì các 

khoản vay đó luôn đi kèm với việc mua công nghệ thải loại, mua nguyên vật liệu 

k m chất lƣợng của Trung Quốc để sử dụng vào các công trình xây dựng lâu bền, 
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điều này gây bất lợi k p cho Việt Nam
19
. Thực tế, Trung Quốc khích lệ Việt Nam 

thực hiện thanh toán giao dịch thƣơng mại và đầu tƣ b ng NDT. Điều này có thể 

gây rủi ro cho an ninh tài chính khi mà n m 2015 tổng kim ngạch thƣơng mại hai 

chiều với Trung Quốc lên mức cao nhất trong lịch sử quan hệ từ n m 1990 đến nay.  

(v) Việt Nam cần lành mạnh hóa công tác đấu thầu những dự án trọng điểm 

của quốc gia. Trung Quốc hiện nay không áp dụng luật chống tham nhũng trong các 

dự án đầu tƣ hải ngoại, do vậy, chúng ta cần lấp các lỗ hổng nguyên tắc đấu thầu, 

kiên quyết chống tham nhũng trong quá trình duyệt thầu và giám sát thi công, 

nghiệm thu để loại bỏ ngay từ đầu hoặc kịp thời các dự án gây ô nhiễm hoặc đe dọa 

an ninh quốc gia. Theo thống kê của Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội cho 

biết, tính đến hết n m 2014, các nhà thầu Trung Quốc đã nắm trong tay 90% các dự 

án tổng thầu, trong đó có đến 30 dự án trọng điểm quốc gia. Tính riêng trong ngành 

nhiệt điện, thống kê của Viện Nghiên cứu cơ khí Bộ Công thƣơng cho thấy Việt 

Nam hiện có 20 dự án nhiệt điện thì 15 công trình do phía Trung Quốc làm tổng 

thầu EPC
20

. Số liệu này cho thấy sự nguy ngại thực sự trong chiến lƣợc kinh tế của 

Trung Quốc đối với các quốc gia nhƣ Việt Nam. Đẩy mạnh quá trình lành mạnh hóa 

đấu thầu trong các dự án trọng điểm là mấu chốt quan trọng bậc nhất để ứng phó 

với thực tế này. 

Có thể thấy rõ cách thức Việt Nam xử lý khá tế nhị các mối quan hệ với các 

cƣờng quốc, đặc biệt với bạn hàng khổng lồ láng giềng. Tuy nhiên, bảo vệ chủ quyền 

kinh tế, cảnh giác chống trả với cung cách giao thƣơng bất lợi từ phía Trung Quốc, 

Việt Nam phải lựa chọn chiến lƣợc kinh tế tổng hòa, trong đó, các chiến thuật đƣợc 

sử dụng để thiết lập cân b ng thông qua tạo ra nhiều mối quan hệ song phƣơng, đa 

phƣơng, đối trọng với Trung Quốc, hạn chế sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Các FTA 

Việt Nam tham gia tạo ra lợi ích k p, giảm bớt ảnh hƣởng chính trị tiềm tàng mà 

Trung Quốc có thể lợi dụng để kiềm chế Việt Nam hoặc buộc Việt Nam phải chấp 

nhận phần bất lợi quá lớn trong các mối quan hệ thƣơng mại hai nƣớc. 

                                                 
19
Giả định Trung Quốc cho Việt Nam vay 700 nhân dân tệ, tƣơng đƣơng 100 usd, tức tỷ giá 7 tệ/1 usd. Giả 

định 5 n m sau, tỷ giá đồng tệ mạnh lên, 1usd/6 tệ, để mua đủ 700 tệ, Việt Nam  phải xuất ra 117 usd, tức là 

chúng ta phải xuất dự trữ ngoại tệ của mình, sử dụng đồng Việt Nam mua thêm 17 usd, tất cả cộng hƣởng 

khiến đồng nội tệ Việt Nam mất giá, nguy cơ lạm phát khó tránh khỏi. (Lƣu Ngọc Trịnh, vietnamnet. org.vn) 
20

Truy cập tại địa chỉ: http://www.thesaigontimes.vn/129358/Them-vi-du-de-nhin-ro-nha-thau-Trung-

Quoc.html . Thời gian truy cập ngày 23/8/2015 

http://www.thesaigontimes.vn/129358/Them-vi-du-de-nhin-ro-nha-thau-Trung-Quoc.html
http://www.thesaigontimes.vn/129358/Them-vi-du-de-nhin-ro-nha-thau-Trung-Quoc.html
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Nhìn từ thực tế, điều không thể phủ nhận là Việt Nam ở vào vị thế yếu k m 

hơn Trung Quốc. Trong thời gian 15 n m qua, chúng ta đã không tận dụng đƣợc sự 

trỗi dậy của Trung Quốc để phát triển công nghiệp, không tận dụng đƣợc những cơ 

hội giao thƣơng mà đáng lẽ có thể mang lại cho nền kinh tế nƣớc ta sức bật mới. 

Hơn thế, Việt Nam ngày càng lún sâu và phụ thuộc nhiều hơn về kinh tế trƣớc nƣớc 

láng giềng khổng lồ. Cách tốt nhất để cải thiện tình hình này là Việt Nam cần cải 

cách toàn diện, độc lập chủ quyền kinh tế, và hợp tác chặt chẽ toàn diện với các nền 

kinh tế công nghiệp phát triển cao hơn. 

Kết luận chƣơng 4 

Việt Nam là quốc gia láng giềng có vị trí đặc biệt, chính vì vậy mà chiến 

lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng mang những n t đặc thù nhất 

định. Phƣơng châm “16 chữ” và tƣ tƣởng “4 tốt” là kim chỉ nam trong việc hoạch 

định và thực thi chiến lƣợc của Trung Quốc với Việt Nam không chỉ trong quan hệ 

ngoại giao mà còn trong cả quan hệ kinh tế. Ngay từ khi bình thƣờng hóa quan hệ 

hai nƣớc, Bắc Kinh tiến hành một loạt các biện pháp để thúc đẩy thƣơng mại và đầu 

tƣ vào Việt Nam. Đối với hoạt động thƣơng mại, Bắc Kinh không chỉ nhấn mạnh 

việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trƣờng Việt Nam mà Trung Quốc còn muốn thông 

qua Việt Nam để mở rộng thị phần ra toàn bộ Đông Nam Á. Chiến lƣợc kinh tế liên 

quan đến hoạt động kinh tế biên giới cũng đƣợc Trung Quốc rất quan tâm và xem 

đây là “đội tiên phong” cho việc mở rộng hoạt động thƣơng mại và làm giàu cho 

khu vực biên giới. Đối với hoạt động đầu tƣ, Bắc Kinh nhấn mạnh đến chiến lƣợc đi 

ra ngoài với hai hƣớng đi chủ đạo là đầu tƣ khai thác tài nguyên thiên nhiên và các 

dự án tổng thầu. Trên danh nghĩa, quan điểm, chủ trƣơng, chiến lƣợc kinh tế của 

Trung Quốc đối với Việt Nam là bình đẳng, hữu nghị hợp tác và đôi bên cùng có lợi 

nhƣng thực tế hành động luôn đi ngƣợc với những tuyên bố ngoại giao. 

Sau gần 15 n m kể từ ngày Trung Quốc gia nhập WTO, quan hệ kinh tế 

thƣơng mại - đầu tƣ giữa Trung Quốc và Việt Nam đã t ng trƣởng nhanh chóng. 

Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam ở khía cạnh nào đó đã tác 

động tích cực đối với sự phát triển kinh tế và hội nhập khu vực và quốc tế của Việt 

Nam. Hàng hóa từ Trung Quốc không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn cung 

ứng máy móc, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất công nghiệp trong nƣớc. Bên 
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cạnh đó, sự phát triển của quan hệ kinh tế giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị 

trƣờng tiêu dùng rộng lớn Trung Quốc. Nguồn vốn đầu tƣ từ Trung Quốc giúp Việt 

Nam bổ sung nguồn vốn thiếu hụt trong nƣớc, giúp cải thiệp cơ sở hạ tầng, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, tạo việc làm, nâng cao đời sống, 

và thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam. Chiến lƣợc kinh tế liên quan đến hoạt 

động kinh tế biên giới cũng phần nào giúp Việt Nam xây dựng và phát triển các tỉnh 

biên giới. Tuy nhiên, chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đã mang lại không ít tác 

động tiêu cực đối với kinh tế Việt Nam. Đối với hoạt động thƣơng mại, đó là gia 

t ng khoảng cách nhập siêu, gian lận thƣơng mại, hàng hóa kém chất lƣợng và nguy 

cơ rơi vào bẫy giải công nghiệp hóa sớm. Nguy hiểm hơn, các hoạt động đầu tƣ của 

Trung Quốc đặt Việt Nam vào nhiều mối nguy hại. Đó là sự tận khai tài nguyên, 

tình trạng ô nhiễm môi trƣờng; trở thành bãi chứa chất rác thải công nghiệp; gây 

tình trạng cạnh tranh không lành mạnh; và tạo các rủi ro, bất ổn kinh tế - xã hội.  

Trong thế giới hội nhập và toàn cầu hóa, giao lƣu kinh tế và sự phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các nền kinh tế là tất yếu khách quan. Tuy nhiên, trong quan hệ với 

Trung Quốc, Việt Nam cần phải tỉnh táo để tận dụng cơ hội phát triển đất nƣớc, hạn 

chế tối đa những nguy cơ lệ thuộc, tụt hậu và chậm phát triển. 
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KẾT LUẬN 

Trải qua hơn 35 n m cải cách mở cửa (1979), Trung Quốc từ một nền kinh tế lạc 

hậu, chậm phát triển đã vƣơn mình trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. 

Sự thành công thần k  đó của Bắc Kinh có đƣợc nhờ việc áp dụng “chiến lƣợc phát 

triển kinh tế - xã hội” đúng đắn, đặc biệt là vai trò của chiến lƣợc kinh tế đối với các 

nƣớc trên thế giới. Chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đối với Đông Á - khu vực vốn 

có vai trò quan trọng về địa kinh tế và chính trị đã không chỉ tác động tới quan hệ kinh 

tế khu vực mà còn ảnh hƣởng tới kinh tế toàn cầu, bởi những chủ thể là Trung Quốc, 

Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN đều là những nền kinh tế lớn trên thế giới. Trong 

chiến lƣợc này, Trung Quốc đã đạt đƣợc các mục tiêu c n bản mà chiến lƣợc đề ra 

trong các lĩnh vực về thƣơng mại, đầu tƣ và ODA. Với ASEAN, Trung Quốc đã biến 

khu vực này thành nơi tiêu thụ hàng hóa giá r  và là thị trƣờng cung cấp nguyên liệu 

đầu vào cho sản xuất trong nƣớc. Bên cạnh đó, với chiến lƣợc ngoại giao kinh tế thông 

qua các khoản hỗ trợ phát triển và các định chế tài chính khác, Trung Quốc phần nào 

đã khẳng định đƣợc vai trò, vị thế của mình trong khu vực. Chiến lƣợc kinh tế với 

Đông Bắc Á, Trung Quốc đã đạt mục tiêu “chiếm lĩnh” trình độ khoa học, kỹ thuật 

hiện đại từ hai nền kinh tế tiên tiến là Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Với việt Nam, chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đã mang lại lợi ích kinh tế 

cho cả hai nƣớc nhƣng lợi ích không đƣợc chia thành hai phần b ng nhau. Trong 

mối quan hệ này, Việt Nam gặp phải nhiều thách thức hơn là nắm bắt những cơ hội. 

Quá trình thực thi chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc đã tác động không nhỏ đến 

nền kinh tế nƣớc ta trên hai phƣơng diện tích cực và tiêu cực. Từ hoạt động thƣơng 

mại, đầu tƣ, đặc biệt là các dự án Tổng thầu đã cho thấy, kinh tế Việt Nam ngày 

càng phụ thuộc sâu sắc vào Trung Quốc. Tuy vậy, trong thời gian qua Việt Nam đã 

có những ứng xử khá mềm mỏng và linh hoạt để tránh những tổn hại trong quan hệ 

kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh quốc tế hóa và khu vực hóa với xu hƣớng hợp tác 

sâu và rộng, các quan hệ kinh tế trở nên phức hợp hơn. Điều này đòi hỏi Việt Nam 

không ngừng nỗ lực hợp tác đa phƣơng trên nhiều lĩnh vực nh m tránh lệ thuộc vào 

Trung Quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần có những đối sách phù hợp và kịp 

thời nh m biến những thách thức thành cơ hội trong mối quan hệ với Trung Quốc. 

Từ thực tiễn chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc, Việt Nam cần thực hiện đồng 
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thời các gợi ý chính sách đối nội và đối ngoại để bứt phá phát triển; không chỉ thoát 

khỏi sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc mà còn bình đẳng trong mối quan hệ 

kinh tế song phƣơng. Việt Nam cần nâng cao n ng lực cạnh tranh; tiếp cận nguồn 

lực trong các sáng kiến về cơ sở hạ tầng; t ng cƣờng hợp tác với các thành viên 

trong TPP. Bên cạnh đó, các chính sách thuộc về đối nội cũng cần đƣợc phát huy 

cao độ: khuyến khích kinh tế tƣ nhân phát triển mạnh mẽ; hoàn hiện khung pháp lý 

và chế tài xử lý trong Luật Đấu thầu; thực hiện các đàm phán song phƣơng nh m 

cân b ng thƣơng mại; và trong giao dịch tiền tệ với Trung Quốc cần tỉnh táo và xử 

lý vấn đề đồng NDT hợp lý. Bên cạnh đó, những bài học của một số quốc gia Đông 

Á đƣợc rút ra trong việc phản ứng lại chiến lƣợc kinh tế của Trung Quốc giúp Việt 

Nam có đƣợc những kinh nghiệm quý báu trong việc ứng phó với chiến lƣợc kinh tế 

của Trung Quốc.  
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