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I. Mở đầu:
Về mặt kinh tế, sự trỗi dậy của Trung Quốc có ba đặc tính. Thứ
nhất, quy mô dân số lên tới 1,3 tỉ người nhưng kinh tế phát triển rất
nhanh kéo dài nhiều chục năm. Từ 1979 đến 2011, tổng sản phẩm
trong nước (GDP) tăng bình quân mỗi năm gần 10%, và từ năm
2010, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ
hai trên thế giới. Thứ hai, trong quá trình đó, kinh tế ngày càng
hướng ngoại. Tỉ lệ của xuất khẩu trên GDP chỉ có 7% vào năm
1980 nhưng tăng lên tới 33% năm 2008, sau đó có giảm nhưng vẫn
duy trì ở mức gần 30%. Thứ ba, hàng công nghiệp Trung Quốc
ngày càng ồ ạt tiến ra thị trường thế giới. Tỉ trọng của hàng công
nghiệp trong tổng xuất khẩu tăng từ 50% năm 1980 lên trên 90%
từ năm 2001.
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Với các đặc tính đó, quá trình trỗi dậy của Trung Quốc đã tác
động mạnh đến nhiều nước ở Á châu, nhất là những nước có trình
độ phát triển còn thấp. Riêng đối với Việt Nam tôi đã có bài viết
phân tích tác động đó, chủ yếu phân tích cơ cấu mậu dịch.1 Bài viêt
ở đây sẽ bàn về kinh tế biên giới Việt Trung, khảo sát sự trỗi dậy
của Trung Quốc tại các tỉnh gần biên giới để thấy rõ hơn sự chênh
lệch về quy mô và tốc độ phát triển của các tỉnh hai bên biên giới
và từ lý thuyết về địa kinh tế thử suy nghĩ chiến lược đối phó của
Việt Nam. Phần sau của bài viết sẽ bàn về vài khía cạnh ngoài kinh
tế mà tác giả cảm nhận được qua 3 chuyến khảo sát tại các tỉnh hai
bên biên giới.
Phần lớn các tư liệu sử dụng ở đây được thu thập qua 3
chuyến khảo sát ấy, gồm chuyến đi Nam Ninh (thủ phủ Quảng
Tây) và Lạng Sơn tháng 3 năm 2010, chuyến đi Vân Nam và 3
thành phố lớn ven biển của Quảng Tây (Khâm Châu, Phòng Thành
và Đông Hưng) tháng 3 năm 2012, và chuyến đi Quảng Ninh
(tháng 9 năm 2012).2 Tình hình kinh tế có thay đổi trong vài năm
qua nhưng bản chất của vấn đề vẫn như cũ. Vấn đề mới cần nói
đến có lẽ là sau sự kiện Giàn khoan 981 xâm phạm vùng đặc quyền
của Việt Nam ở Biển Đông (từ ngày 2/5 đến 15/7/2014), Việt Nam
cần cảnh giác hơn đối với Trung Quốc trong việc triển khai các
quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là hợp tác ở các tỉnh gần biên
giới.

Xem Trần Văn Thọ (2011). Gần đây sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn
khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tôi có bàn về chiến
lược chuyển trục quan hệ kinh tế Việt Trung (Trần Văn Thọ 2014).
2
Chuyến đi thứ nhất (3/2010) được thực hiện trong chương trình
nghiên cứu Năng lực cạnh tranh các ngành công nghiệp Việt Nam do
tác giả làm chủ nhiệm và do Trung tâm nghiên cứu kinh tế Đông Á và
ASEAN (ERIA, bản bộ ở Jakarta) tài trợ. Chuyến đi thứ hai (3/2012)
và thứ ba (9/2012) được tiến hành trong khuôn khổ của chương trình
nghiên cứu tác động của sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ đối với
các nước Đông Nam Á do Viện nghiên cứu các nền kinh tế đang phát
triển (IDE) của Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO) thực
hiện. Tác giả cảm ơn ERIA và IDE đã tài trợ và giúp tổ chức các
chuyến khảo sát này. Tác giả cũng đặc biệt cảm ơn Tiến sĩ Đỗ Tiến
Sâm, nguyên Viện trưởng, và các nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu
Trung Quốc (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã giúp
ý kiến trong việc chuẩn bị các chuyến khảo sát này.
1
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II. Vân Nam, Quảng Tây trỗi dậy và biên giới Việt Trung:
1. Tình hình chung:
Sau Hội nghị Thành Đô (tháng 9/1990), mậu dịch hai nước
tăng nhanh và Việt Nam ngày càng nhập siêu đối với Trung Quốc.
Buôn bán giữa các tỉnh biên giới cũng có cùng khuynh hướng đó.
Từ thập niên 2000, hai nước thỏa thuận nhiều kế hoạch thúc đẩy
giao lưu và phát triển kinh tế các tỉnh biên giới.3
Hai tỉnh của Trung Quốc giáp giới với Việt Nam là Vân Nam
và Quảng Tây. Dân số hai tỉnh cộng lại lên tới 97 triệu (Bảng 1),
lớn hơn dân số cả nước Việt Nam. Cơ cấu GDP cho thấy công
nghiệp hóa của hai tỉnh đã lên mức khá cao. Bảng 1 cũng cho thấy
nhiều thông tin cơ bản về kinh tế của các thành phố lớn ở Quảng
Tây và gần với Việt Nam như Nam Ninh, Bắc Hải, Khâm Châu và
Phòng Thành. Do vị trí địa lý, hướng phát triển trong tương lai của
các thành phố này sẽ tác động trực tiếp đến kinh tế Việt Nam.
Phía Việt Nam có 7 tỉnh tiếp giáp biên giới với Trung Quốc.
Như Bảng 2 cho thấy, dân số cả 7 tỉnh cộng lại chỉ độ 5 triệu, và
trừ Quảng Ninh, cả 6 tỉnh còn lại đều là vùng núi với ngành nông
lâm khoáng sản chiếm vị trí áp đảo trong GDP. Do sự chênh lệch
lớn về qui mô, quan hệ kinh tế giữa hai tỉnh của Trung Quốc với
Việt Nam không giới hạn trong 7 tỉnh này mà mở rộng đến phần
lớn miền Bắc bao gồm Hà Nội và Hải Phòng.
Năm 2002, theo đề khởi của hai thủ tướng Chu Dung Cơ và
Phan Văn Khải, ý tưởng Hai hành lang một vành đai ra đời. Nhân
chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Ôn Gia Bảo vào tháng 10
năm 2004, hai bên đã ra thông cáo chung về chiến lược hợp tác
này. Năm sau, hội nghị chuyên gia đã được tổ chức để cụ thể hóa.
Theo kế hoạch hợp tác này, hai hành lang sẽ được xây dựng: một
từ Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến Hải Phòng đi ngang qua
Lào Cai và Hà Nội, và một từ Nam Ninh đến Hải Phòng xuyên qua
Lạng Sơn và Hà Nội, đồng thời xây dựng vành đai phát triển kéo
dài từ Phòng Thành và Đông Hưng (thành phố phía Trung Quốc
giáp giới với Móng Cái của Việt Nam) sang Hạ Long và Hải
Phòng.4 Để cụ thể hóa chiến lược này, hai bên có kế hoạch xúc tiến

Về tình hình kinh tế biến giới Việt Trung trong giai đoạn trước năm
2000, xem Gu and Womack (2000) and Roper (2000).
4
Về chi tiết, xem Đỗ Tiến Sâm và Kurihara (2012).
3

Thời Đại Mới | Tháng 7, 2014

Trần Văn Thọ | Kinh tế biên giới Việt Trung

128

xây dựng các đường cao tốc hoặc/và đường sắt và đơn giản hóa thủ
tục ở các cửa khẩu để hàng hóa di chuyển dễ dàng giữa hai nước.

Nhưng sau đó Trung Quốc phát biểu một chiến lược khác,
hoành tráng hơn, nhằm nối kết Vân Nam và Quảng Tây với cả khối
ASEAN, không phải chỉ với Việt Nam. Đó là chiến lược Một trục
hai cánh, do chính quyền Quảng Tây công bố năm 2006, trong đó
một trục là hành lang kinh tế dài 3.900 km, kéo dài từ Nam Ninh
đến tận Singapore, xuyên qua Hà Nội, Vientian, Phnom Penh và
Kuala Lumpur (trên cơ sở hợp tác với các nước liên quan, xây
đường sắt và đường cao tốc nối các thành phố đó). Về hai cánh,
một là vùng liên đới kinh tế khu vực sông Mekong (nối kết Vân
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Nam với các nước trong khu vực Mekong) và một là vùng liên đới
kinh tế vịnh Bắc bộ mở rộng (nối kết vùng Hoa Nam gồm Quảng
Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Hong Kong với Việt Nam,
Philippines, Brunei, Cambodia, Singapore, Malaysia và Indonesia).
Chiến lược của Trung Quốc là muốn thông qua 3 tỉnh cực đông
nam, nhất là tỉnh Quảng Tây, để đẩy mạnh quan hệ với ASEAN.5
Như sẽ thấy dưới đây, từ cuối thập niên 2000 họ đã tích cực triển
khai cụ thể chiến lược này.

2. Kinh tế tỉnh Vân Nam:
Trong 31 tỉnh của Trung Quốc, Vân Nam là một trong những
tỉnh phát triển tương đối chậm, xếp thứ 20 tính theo GDP đầu
người năm 2012. Nhưng do vị trí quan trọng về địa chính trị tại Á
châu, gần đây Vân Nam được lãnh đạo Trung Quốc, cụ thể là sau
chuyến thăm Côn Minh năm 2009 của Chủ tịch nước Hồ Cẩm
Năm 2006 Trung Quốc lập Ủy ban Quản lý Khu hợp tác Kinh tế vịnh
Bắc bộ Quảng Tây. Từ đó Ủy ban này tổ chức hội nghị hằng năm với
đại diện chính phủ các nước ASEAN. Trong hội nghị năm 2012 Trung
Quốc đưa ra 7 chương trình phát triển và kêu gọi các nước ASEAN
cùng hợp tác. Ở Nam Ninh có cả một tòa nhà dành cho việc triển lãm,
giới thiệu hoạt động hợp tác giữa Quảng Tây với ASEAN.
5
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Đào, quyết định biến Vân Nam thành trung tâm phát triển nối kết
Trung Quốc với Đông Nam Á và Tây Nam Á (Myanmar, Ấn Độ,
..). Sau quyết định này, Vân Nam được nhận những ưu đãi về vốn
để xây dựng hạ tầng và các chương trình phát triển trọng điểm. Cụ
thể, vào tháng 6 năm 2012, Côn Minh đã khánh thành sân bay
quốc tế mới có quy mô lớn thứ tư tại Trung Quốc (sau Bắc Kinh,
Thượng Hải và Quảng Châu). Đường sắt xuyên Á phía Trung
Quốc cũng đã xây dựng xong (đoạn đường cuối cùng từ Mông Tự
đến Hà Khẩu đã hoàn thành vào tháng 3 năm 2013). Từ nay, đoạn
đường gần 500 km từ Côn Minh đến Hà Khẩu giáp biên giới Việt
Trung chỉ đi mất 4 tiếng bằng xe hơi.
Do đặc điểm về phong thổ và khí hậu, những ngành trọng
điểm của kinh tế Vân Nam là trồng hoa, chế tạo dược phẩm và du
lịch. Nhưng Côn Minh có công nghiệp điện tử và tơ sợi, và ở một
số thành phố ở phía nam, gần biên giới Việt Nam, như Khai Viễn
(thép), Cá Cựu (gia công chì), Mông Tự (thuốc lá) công nghiệp
cũng phát triển. 6
Về ngoại thương, hiện nay Việt Nam xếp thứ ba (sau
Myanmar và Hong Kong) trong các nước buôn bán nhiều với Vân
Nam. Như Bảng 3 cho thấy, có sự chênh lệch rất lớn giữa xuất và
nhập của Việt Nam. Tỉ lệ nhập siêu của Việt Nam trong tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu đối với Vân Nam lớn một cách bất bình
thường.
Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Vân Nam chủ yếu là
quặng sắt, quặng chì, hải sản và gạo. Nhập khẩu của Việt Nam từ
tỉnh này là hàng công nghiệp như tơ sợi, vải, sản phẩm điện tử. Tại
Hà Khẩu (tụ điểm của sông Hồng và sông Nam Khê), thị trấn phía
Vân Nam ở cửa khẩu giao dịch Việt Trung, nổi bật sự hiện diện
của nhiều cửa hàng đồ điện gia dụng và tơ sợi, vải vóc (bảng hiệu
được viết cả hai thứ tiếng). Tại đây thường xuyên tấp nập nhiều
thương nhân người Việt đến mua hàng và trở về trong cùng ngày.
Kim ngạch ngoại thương vừa khảo sát trên đây bao gồm buôn
bán chính quy và mậu dịch biên giới (thường được gọi là biên
mậu). So với buôn bán chính quy, biên mậu giữa Vân Nam với
Việt Nam (qua Lào Cai) rất ít (xem Bảng 4). Có điều đặc biệt là
Trần Sĩ Quốc (2011) phân tích các đặc tính của kinh tế tỉnh Vân Nam
trong sự so sánh với cơ cấu kinh tế của cả Trung Quốc, cho thấy Vân
Nam đặc biệt có lợi thế trong những ngành như thuốc lá, kim loại,
6
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xuất khẩu của Việt Nam sang Vân Nam chủ yếu là biên mậu, xuất
khẩu chính quy không đáng kể, trong khi nhập khẩu từ Vân Nam
hầu hết là chính quy.
Có hiện tượng này có lẽ là do năng lực cung cấp của Việt Nam
rất yếu (hàng hóa ít và lượng xuất khẩu cũng nhỏ) lại thiếu tổ chức
nên chủ yếu do cá nhân, tiểu thương mang sang Vân Nam bán.
Tình trạng giao thông bất tiện giữa Lào Cai với Hà Nội và các tỉnh
cũng là một nguyên nhân.7
Trong tương lai, với mạng lưới giao thông phía Trung Quốc
đã được hoàn thiện, hàng hóa không phải chỉ của Vân Nam mà từ
nhiều tỉnh khác có thể tiếp cận thị trường Việt Nam dễ dàng.

Bên cầu biên giới ở Hà Khẩu, bên kia là Lào Cai
(Tác giả chụp ngày 6/3/2012)
Từ Lào Cai đến Hà Nội chỉ có 330km nhưng tàu điện chạy mất 9
tiếng và xe hơi mất 10 tiếng.
7
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3. Quảng Tây và chiến lược phát triển khu vực vịnh Bắc bộ của
Trung Quốc:
So với Vân Nam, điều kiện địa lý và kế hoạch phát triển hoành
tráng của tỉnh Quảng Tây sẽ tác động mạnh đến Việt Nam hơn
nhiều. Đặc biệt thủ phủ Nam Ninh và các thành phố ven vịnh Bắc
bộ có vai trò quan trọng.
Thử xem mậu dịch giữa Nam Ninh và Việt Nam năm 2012:8
Riêng thành phố này chiếm tới 30% tổng xuất khẩu của Trung
Quốc sang Việt Nam. Nhập khẩu thì ít hơn (Nam Ninh chiếm 10%
tổng nhập của Trung Quốc từ Việt Nam) vì hàng nhập từ Việt Nam
tiêu thụ nhiều ở Quảng Đông hơn là Quảng Tây. Đối với ngoại
thương của Nam Ninh, Việt Nam chiếm 67% xuất khẩu và chỉ có
6,5% nhập khẩu. Cũng trong năm 2012, Nam Ninh xuất sang Việt
Nam 10,2 tỉ USD, lớn gấp 6 lần kim ngạch nhập khẩu từ nước ta
(chỉ có 1,7 tỉ USD). Khảo sát cơ cấu xuất của Nam Ninh ta thấy
quần áo, vải, tơ sợi chiếm 40%, các loại máy móc chiếm 20%. Cơ
cấu nhập từ Việt Nam cho thấy nhiên liệu 42%, quặng 23%, hoa
quả 15%, cao su 6%. Việt Nam nhập siêu nhiều và nhập từ Trung
Quốc chủ yếu là hàng công nghiệp trong khi xuất sang Trung Quốc
chủ yếu là nguyên nhiên liệu và nông sản phẩm. Đó là hiện tượng
mà tác giả từng gọi là “tính chất bắc nam trong quan hệ kinh tế
Việt Trung”(Trần Văn Thọ, 2002). Tính chất này càng đậm nét
hơn trong quan hệ giữa Việt Nam với Nam Ninh.

8

Tham khảo Ikebe (2013), Bảng 6-2, p. 168.
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Trên đường cao tốc từ Nam Ninh đến Phòng Thành
(Ảnh tác giả , 9/3/2012)
Một đặc điểm lớn của kế hoạch phát triển Quảng Tây là khai
thác tiềm năng các thành phố vùng ven biển gần vịnh Bắc bộ và
xây dựng mạng lưới giao thông nối các thành phố đó với những
trung tâm kinh tế trong và ngoài tỉnh, kể cả các thành phố lớn ở
Quảng Đông. Tháng 3 năm 2012, khi đi khảo sát vùng này, tôi
thực sự choáng ngợp với hệ thống giao thông và kế hoạch phát
triển đầy tham vọng. Sau khi làm việc ở Nam Ninh (gặp các
chuyên gia ở Đại học Dân tộc Quảng Tây và Viện Khoa học Xã
hội Quảng Tây, và thăm Tổng lãnh sự Việt Nam), tôi từ Nam Ninh
đi xe hơi theo đường cao tốc đến thăm các thành phố ven vịnh Bắc
bộ như Bắc Hải, Phòng Thành và Khâm Châu (Bảng 1 có ghi các
chỉ tiêu kinh tế của các thành phố này). Sau khi chính phủ Trung
Quốc quyết định xem các thành phố này là trọng điểm cho kế
hoạch phát triển từ năm 2006, việc xây dựng hạ tầng được đẩy
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mạnh và các chương trình phát triển trong kế hoạch 10 năm (mục
tiêu đến năm 2015) được triển khai nhanh.
Theo chương trình phát triển đó, từ năm 2006 đến 2015, sản
xuất và xuất khẩu hàng công nghiệp sẽ được đẩy mạnh và sẽ tăng
nhanh hơn giai đoạn trước năm 2006. Lúc người viết đi từ Nam
Ninh đến bờ biển vịnh Bắc bộ, đường cao tốc đã được chỉnh trang,
xe đi thông suốt với vận tốc đã trên 100 km/giờ. Nhưng với kế
hoạch phát triển mới, thời gian di động sẽ còn rút ngắn hơn nữa.
Theo mục tiêu phát triển của Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 (201115) của Quảng Tây, chất lượng các đường cao tốc sẽ cải thiện thêm
để rút ngắn thời gian từ Nam Ninh đến các thành phố ở vịnh Băc
bộ của tỉnh còn 1 tiếng (bây giờ là từ 1,5 đến 2 tiếng), từ Nam
Ninh đến các thành phố lớn khác trong tỉnh (như Quế Lâm, Liễu
Châu) còn 2 tiếng, và từ Nam Ninh đến các thủ phủ của hai tỉnh
lân cận là Quảng Châu (thuộc Quảng Đông) và Côn Minh (thuộc
Vân Nam) còn 3 tiếng.
Phòng Thành là một trong những hải cảng lớn của Trung
Quốc, tàu 20 vạn tấn có thể cập bến. Hàng hóa của khu vực miền
tây (Vân Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, 1 phần Hồ Nam) xuất ra
nước ngoài cũng qua cảng Phòng Thành. Cần nói thêm là nhà máy
điện hạt nhân Trung Quốc đang xây dựng tại Phòng Thành, dự
định hoàn thành năm 2016, chỉ cách Móng Cái có 60 km.
Bắc Hải đã có sân bay. Khâm Châu9 có kho ngoại quan. Cùng
với Phòng Thành, ba thành phố ở vịnh Bắc bộ này ngày càng kết
hợp thành một quần thể phát triển công nghiệp lớn. Cho đến nay,
Khu công nghiệp hóa dầu Khâm Châu, Khu công nghiệp ven cảng
Phòng Thành, và Khu công nghiệp Bắc Hải đang được xây dựng.
Theo Quy hoạch 5 năm nói trên, cho tới năm 2015, Trung Quốc dự
định xây dựng các khu công nghiệp lớn khác như Trung tâm gia
công dầu,

Phòng Thành và Khâm Châu trước đây thuộc tỉnh Quảng Đông, từ
năm 1965 tách ra sáp nhập với Quảng Tây. Tại Khâm Châu có đền thờ
tướng Lưu Vĩnh Phúc, người chỉ huy quân Cờ Đen chống Pháp tại Việt
Nam cuối thế kỷ 19. Tôi có đến thăm. Đền thờ rất lớn, hoành tráng.
9
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Cảng Khâm Châu của Quảng Tây
(Ảnh của tác giả, 10/3/2012)

Trung tâm phát triển kim loại mầu, Trung tâm công nghệ thông
tin, Trung tâm chế xuất thiết bị cơ khí, và Trung tâm gia công nông
sản phẩm. Những trung tâm nầy, với quy mô và tốc độ phát triển,
khi đi vào sản xuất và xuất khẩu sẽ tác động lớn đến Việt Nam. Ở
đây chưa có điều kiện đi sâu vào vấn đề này. Rất tiếc chưa thấy cơ
quan nào ở Việt Nam có kế hoạch nghiên cứu vấn đề này.
Về mậu dịch giữa Quảng Tây và Việt Nam, ngoài các cửa
khẩu biên giới như Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Bằng Tường và
Móng Cái (Quảng Ninh) –Đông Hưng,10 hàng hóa còn di chuyển
bằng đường biển giữa hai cảng Phòng Thành và Khâm Châu với
Hải Phòng và Đà Nẵng. Với mạng lưới giao thông như đã nói,
ngoài các cơ sở sản xuất tại Quảng Tây, hàng công nghiệp sản xuất
Ngoài những cửa khẩu lớn được xem là cửa khẩu quốc tế, còn có độ
20 cửa khẩu nhỏ, dùng cho buôn bán tiểu ngạch
10
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ở Quảng Đông và các tỉnh khác của Trung Quốc cũng dễ dàng đến
Việt Nam qua các cửa khẩu ở vịnh Bắc bộ.

III. Kinh tế biên giới Việt Trung: Hàm ý từ sự chênh lệch về
quy mô và tốc độ:
Như Bảng 2 cho thấy, 7 tỉnh biên giới phía Việt Nam chủ yếu
là vùng sơn cước, dân số ít. Do đó, quan hệ hợp tác và ảnh hưởng
kinh tế của Vân Nam và Quảng Tây không chỉ với 7 tỉnh mà kéo
dài đến Hà Nội và Hải Phòng trong khuôn khổ Hai hành lang một
vành đai. Để xúc tiến khuôn khổ hợp tác này, việc xây dựng hạ
tầng giao thông là quan trọng nhất. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có
đường cao tốc của hành lang Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải
Phòng là hoàn thành. Phía Trung Quốc xem như đã hoàn tất các
tuyến đường cao tốc nối Côn Minh và Nam Ninh đến các điểm
chính ở biên giới. Phía Việt Nam chủ yếu do thiếu vốn, do phải ưu
tiên xây dựng hạ tầng ở các nơi khác, việc đầu tư cho vùng này
chưa tiến triển nhiều. Tuy nhiên, nhìn cả hai mặt kinh tế và chính
trị, theo tôi, Việt Nam chưa nên vội hưởng ứng với Trung Quốc về
việc triển khai kế hoạch hai hàng lang một vành đai. Dưới đây ta
sẽ trở lại vấn đề này.
Trong 7 tỉnh giáp biên giới, Quảng Ninh có dân số đông nhất,
tình hình đô thị hóa và công nghiệp hóa cũng tiến triển (Bảng 2).
Hơn nữa, vị trí địa lý cũng thuận lợi, có bờ biển dài, có danh thắng
Hạ Long và lại ở gần thành phố cảng Hải Phòng. Do vị trí quan
trọng này, lãnh đạo Việt Nam hiện nay đang kết hợp Quảng Ninh
với Hà Nội và Hải Phòng làm thành một tam giác phát triển. Theo
kết quả của hội nghị giữa Bộ Chính trị và lãnh đạo tỉnh Quảng
Ninh vào tháng 9 năm 2012, phương hướng phát triển của Quảng
Ninh sẽ gồm các nội dung sau:
Thứ nhất, kinh tế của Quảng Ninh hiện nay có than, đóng tầu,
vật liệu xây dựng là 3 ngành chủ đạo nhưng tương lai sẽ chuyển
dần trọng điểm sang các ngành du lịch, thương mại, công nghệ cao
và nông lâm thủy sản. Thứ hai, hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc
biệt xây các đường cao tốc để rút ngắn thời gian đi từ Hạ Long đến
Hà Nội (từ 3 tiếng xuống còn 1,5 tiếng), từ Hạ Long đến Hải
Phòng (từ 1,5 tiếng còn 30 phút), và từ Hạ Long đến Móng Cái (từ
3 tiếng còn 1,5 tiếng). Thứ ba, xây dựng sân bay quốc tế tại Vân
Đồn và nối Vân Đồn với Móng Cái thành một đặc khu kinh tế,
trong đó sẽ có nhiều khu công nghiệp. Hiện nay đã có các khu
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công nghiệp Cái Lân (tư bản các nước Singapore, Malaysia, Hàn
Quốc và Trung Quốc đầu tư sản xuất linh kiện các loại máy móc,
gia công thực phẩm), Việt Hưng (tư bản Trung Quốc và Việt Nam
đã đầu tư gia công sản phẩm gỗ và đất hiếm), Hải Yến (tư bản
Hong Kong và Việt Nam sản xuất hàng may mặc), và Đông Mai
(đang xây dựng, dự kiến kêu gọi nước ngoài đầu tư sản xuất linh
kiện ô tô và thiết bị điện tử). Trong những năm tới sẽ xây dựng
thêm Khu công nghiệp Hoành Bồ (vật liệu xây dựng), Quan Triệu
(gia công thực phẩm), và Đầm Nhà Mạc (công nghệ thông tin).

Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) ở địa đầu biên giới
(ảnh của tác giả, 9/2012)
Tuy nhiên đây mới chỉ là kế hoạch. Kế hoạch thành hiện thực
hay không tùy thuộc vào tiến độ xây dựng và chất lượng hạ tầng sẽ
cung cấp, cũng như khả năng khăc phục những nhược điểm hiện
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nay mà các nhà đầu tư nước ngoài thường nêu ra khi đánh giá về
môi trường kinh tế của Quảng Ninh. Sau chuyến thăm Quảng Ninh
tháng 9 năm 2012, tôi có trao đổi với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp
Nhật Bản tại Hà Nội. Theo họ, hai nhược điểm của Quảng Ninh
hiện nay là giá cho thuê đất quá cao và tiền lương của lao động cao
hơn nhiều địa phương khác của Việt Nam11, và vì vậy, nếu tìm cứ
điểm để đầu tư sản xuất và xuất khẩu sang Nhật hay Âu Mỹ thì họ
không chọn Quảng Ninh. Vấn đề là tiền lương cao nhưng chưa
thấy có triển vọng phát triển được những ngành có giá trị gia tăng
cao tương ứng. Tính đến tháng 9 năm 2012, chỉ có 5 dự án có vốn
Nhật Bản đầu tư tại Quảng Ninh trong ngành nuôi ngọc trai và chế
biến đồ gỗ.
Như đã nói, Quảng Ninh là tỉnh tương đối phát triển và có
nhiều tiềm năng tại biên giới Việt Trung. Các tỉnh khác khó khăn
hơn nhiều. Nhìn toàn cục ta thấy có sự chênh lệch lớn về quy mô
và tốc độ phát triển12 giữa hai tỉnh phía Trung Quốc và 7 tỉnh phía
Việt Nam. Phía Việt Nam, có thể kể cả Hà Nội, Hải Phòng, và các
tỉnh đang phát triển mạnh gần đây như Bắc Ninh và Thái Nguyên
khi phân tích tác động của phía Trung Quốc, nhưng ngược lại,
trong trường hợp đó lại phải xét đến ảnh hưởng của tỉnh Quảng
Đông, một tỉnh phát triển mạnh mẽ nhất của Trung Quốc.
Bài này chưa có điều kiện phân tích định lượng hay đi sâu
và chi tiết hơn vào những tác động cụ thể của Trung Quốc đối với
Việt Nam xuyên qua biên giới phía Bắc. Ở đây chỉ suy nghĩ từ lý
thuyết về địa kinh tế để rút ra vài hàm ý đối với Việt Nam. Hai từ
khóa quan trọng nhất ở đây là tính quy mô và tốc độ. Từ khảo sát
ở trên ta đã thấy sự chênh lệch về quy mô. Dân số của Vân Nam và
Quảng Tây cộng lại lớn hơn dân số cả nước Việt Nam, GDP thì
gấp rưỡi Việt Nam. Tốc độ xây dựng hạ tầng, tốc độ thực hiện các
kế hoạch phát triển thì nhanh hơn Việt Nam nhiều. Tiết IV sẽ nói
thêm về tốc độ, khi đề cập đến những mặt ngoài kinh tế như tinh
Thu nhập đầu người của Quảng Ninh xếp thứ 10 trong các tỉnh thành
của Việt Nam.
12
Giữa hai lần thăm Nam Ninh chỉ cách nhau có 2 năm tôi đã thấy
được tốc độ phát triển của thành phố này. Nghe người hướng dẫn bản
xứ kể chuyện về tiến độ xây dựng các đường cao tốc từ Côn Minh đến
Hà Khẩu hay từ Nam Ninh đến các thành phố ven vịnh Bắc bộ tôi cũng
rất ấn tượng về tốc độ xây dựng ở Trung Quốc. Đây cũng là điểm đặc
biệt thường được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá về tốc độ xây
dựng hạ tầng ở nước này. Tiết IV sẽ trở lại vấn đề này.
11
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thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục tụt hậu của lãnh đạo và quan
chức Trung Quốc, những ấn tượng mà người viết có được trong
các cuộc điều tra thực đia trong 2 năm qua.
Lý thuyết địa kinh tế cho thấy khi hai nước hoặc hai vùng kinh
tế có sự chênh lệch về quy mô và thời điểm phát triển sẽ dễ trở
thành quan hệ giữa một bên là “trung tâm”(center) và một bên là
“ngoại vi” (periphery). Nếu “trung tâm” phát triển với tốc độ
nhanh hơn sẽ ngày càng kéo “ngoại vi”vào quỹ đạo của mình nếu
khu vực “ngoại vi”không thay đổi được các điều kiện kinh tế để
xác lập cho mình thành một “trung tâm”riêng. Khi có sự chênh
lệch quá lớn về quy mô và về thời điểm cũng như tốc độ phát triển,
các hoạt động sản xuất có khuynh hướng tập trung về “trung tâm”.
Tính quy mô giúp cho vùng sản xuất với quy mô lớn có lợi thế
ngay về chi phí sản xuất. Hàng Trung Quốc rẻ phần lớn là nhờ tinh
quy mô. Thời điểm phát triển sớm hơn lại với tốc độ nhanh hơn
cũng giúp nước (hoặc vùng) phát triển trước tạo lập được ưu thế về
phí tổn sản xuất so với nước đi sau. Đó là sự nghiệt ngã của lịch
sử, của tốc độ đối với nước đi sau.
Giữa “trung tâm”và “ngoại vi”, nếu hàng rào quan thuế và phí
tổn giao thông đủ lớn sẽ làm yếu sức thu hút (lực dẫn) của “trung
tâm”và các khu vực “ngoại vi”cũng có thể phát triển độc lập hoặc
tạo dựng được sự phân công hợp lý với “trung tâm”. Nhưng với
trào lưu tự do ngoại thương ngày nay và phí tổn giao thông không
lớn do sự tiếp giáp địa lý giữa “trung tâm”và “ngoại vi”, nguy cơ
lệ thuộc vào trung tâm của vùng ngoại vi có khả năng cao. Nguy
cơ đó chỉ được khắc phục nếu lãnh đạo của vùng “ngoại vi”có ý
thức độc lập và tìm mọi cách khắc phục lực dẫn từ “trung tâm”.13
Kinh nghiệm của Canada vào cuối thế kỷ 19 khi đối phó với
sự trỗi dậy của miền đông bắc nước Mỹ là bài học gợi nhiều ý hay.
Để miền đông nam của mình không bị cuốn vào quỹ đạo phát triển
của miền đông bắc Mỹ là vùng đã phát triển trước với tốc độ
nhanh, Canada đã khẩn trương xây dựng hạ tầng giao thông nối kết
hai miền đông nam và tây nam của họ tạo thành một nền kinh tế

13

Andre Sapir, trong phần thảo luận về bài viết của Krugman and
Venables (1990), cho rằng để tránh nguy cơ thu hút vào “trung tâm”,
vùng ngoại vi phải đầu tư mạnh vào hạ tầng và nguồn nhân lực. Đây là
một gợi ý hay.
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quốc dân thống nhất đủ mạnh để giảm ảnh hưởng của sự trỗi dậy
từ phía Mỹ.14
Tiết V sẽ đề cập đến chiến lược cần có của Việt Nam.
IV. Mấy vấn đề ngoài kinh tế: Những điều trông thấy từ mấy
chuyến đi thực tế
Phần này ghi lại mấy nhận xét của người viết trong ba chuyến
đi khảo sát các tỉnh hai bên biên giới Việt Trung. Ở đây nói về
nhiều khía cạnh, không chỉ giới hạn về kinh tế, và kể cả chuyến
thăm Quảng Đông (chủ yếu là Quảng Châu) vào năm 2010. Những
điều trông thấy sẽ nói dưới đây giúp ta hiểu hơn về chất lượng thể
chế ở Trung Quốc (tuy thể chế ở thượng tầng xã hội, chính trị thì
không khác Việt Nam), và sẽ giật mình thấy họ không những có ưu
thế về quy mô mà còn mạnh về nhiều mặt liên quan đến thể chế và
chính những mặt này làm cho tốc độ của họ đi nhanh. Dưới đây là
vài hiện tượng, vài cảm nhận đáng ghi lại:
Thứ nhất, tôi bắt gặp nhiều trường hợp cho thấy Trung Quốc
nỗ lực theo kịp các nước tiên tiến Âu Mỹ và Nhật Bản trong việc
làm chủ công nghệ. Nhiều công nghệ trước phải nhập khẩu nhưng
dần dần Trung Quốc tự chủ được. Chẳng hạn, lúc tôi thăm Nam
Ninh (2012), Trung Quốc đang khởi công xây tàu điện ngầm, được
biết là bằng công nghệ của chính họ. Trước đó tầu điện ngầm tại
Bắc Kinh và Thượng Hải phải dựa vào công nghệ nhập khẩu
nhưng bây giờ thì họ tự chủ. Tại Quảng Châu, lúc ở trong thang
máy của một tòa nhà văn phòng, một người bạn Nhật làm việc
nhiều năm ở đây cho biết thang máy đó do Trung Quốc chế tạo
bằng công nghệ của mình, trước đây họ phải nhập công nghệ của
Hitachi, công ty hàng đầu về công nghiệp nặng của Nhật.15
Thứ hai, những thành phố tôi đi qua đều tươm tất, phương tiện
giao thông công cộng phát triển, xe máy rất ít và nhất là không có
cảnh họp chợ tràn lan bên lề đường. Đặc biệt nhiều khẩu hiệu trên
đường phố kêu gọi mọi người sống có văn hóa, chấp hành luật lệ,
14

Theo Elaine Buckberg, “Settling the prairies: Canada’s national
policy in the late 19th century,” 1990 (mimeo, MIT), quoted in
Krugman (1991). Tôi có viết thư cho Elaine Burkberg để xin đọc bản
gốc nhưng được trả lời là luận văn ấy rất tiếc đã bị thất lạc.
15
Tàu điện cao tốc (shinkansen) là trường hợp nổi tiếng về nỗ lực tự
chủ công nghệ của Trung Quốc.
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không có khẩu hiệu liên quan đến Đảng Cộng sản hoặc hô hào theo
một chủ nghĩa, một ý thức hệ. Ở Hà Khẩu, chỗ xuất nhập cảnh với
Việt Nam, họ đặt hòm thư nhận ý kiến người dân về thái độ, năng
suất phục vụ của quan chức phụ trách. Nhân đây nói thêm, trò
chuyện với hai quan chức ở châu Hồng Hà, một châu của tỉnh Vân
Nam tiếp giáp với biên giới Việt Nam, tôi được biết chính quyền ở
đó cấm quan chức làm thêm, bị phát hiện sẽ bị tước mất khả năng
thăng tiến. Tham nhũng thì bị phạt rất nặng. Họ cũng cho biết đó là
quy định chung cho quan chức ở nhiều nơi khác, không phải riêng
ở châu Hồng Hà.
Thứ ba, các đại học ở 3 tỉnh cực nam của Trung Quốc cũng để
lại nhiều ấn tượng và bắt phải suy nghĩ về trường hợp của Việt
Nam. Khuôn viên của Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu, Đại học
Dân tộc Quảng Tây và Đại học Vân Nam, những nơi tôi ghé thăm
trong các chuyến khảo sát kinh tế biên giới, đều rộng rãi, hoành
tráng, đầy cây xanh. Khuôn viên đại học làm nên vẻ đẹp và điểm
nhấn đáng tự hào của một thành phố. Không cần nghiên cứu chi
tiết nội dung giảng dạy và cách tổ chức, chỉ đến sân trường ta cũng
có thể thấy sự phóng khoáng của các đại học này. Ngay cổng vào
Đại học Vân Nam đã thấy ngay một tấm bảng lớn, xây bằng đá
kiên cố, khắc hình của Einstein và một trong những câu nói nổi
tiếng của nhà khoa học thiên tài này (xem hình). Tại Đại học Trung
Sơn, tên của nhà cách mạng Tôn Dật Tiên, sự đóng góp của Hoa
kiều rất thực tế và được trân trọng. Tòa nhà có tên Vĩnh Phương
Đường do Hoa kiều Malaysia Diệu Vĩnh Phương xây dựng dùng
làm trung tâm giảng dạy và nghiên cứu của khoa Sử. Tòa nhà văn
phòng và tòa nhà giải trí cho sinh viên do một số Hoa kiều Hong
Kong xây dựng.
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Một góc trong khuôn viên Đại học Vân Nam (ảnh của
tác giả, 5/3/2012)

Thứ tư, không chỉ về mặt kinh tế, các tỉnh Trung Quốc gần
biên giới có vẻ ngày càng thu hút nhiều sinh viên Việt Nam sang
du học và nhiều quan chức địa phương Việt Nam ở 7 tỉnh gần biên
giới sang chữa bệnh hoặc du lịch. Hiện nay riêng tại Quảng Tây có
tới hơn 3.000 du học sinh Việt Nam. Tuy thu nhập bình quân đầu
người ở Nam Ninh hay Côn Minh lớn hơn Hà Nội nhưng giá nhà,
giá sinh hoạt, dịch vụ y tế lại rẻ hơn. Nhiều người nước ngoài có
nhận xét là vật giá ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thường
cao hơn hoặc tương đương với các thành phố của Trung Quốc và
nhiều nước ASEAN mặc dù thu nhập đầu người thấp hơn nhiều.
Nguyên nhân có lẽ do giá đất, giá thuê mặt bằng ở Việt Nam quá
cao, và nhiều hoạt động cung cấp dịch vụ ở Việt Nam chịu nhiều
phí tổn hành chánh mà hậu quả là giá thành bị nâng lên cao. Đây là
hiện tượng làm méo mó cơ cấu giả cả, cần phải giải quyết ngay
nếu muốn tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Riêng trong văn
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cảnh ở đây, do sự méo mó giá cả ở Việt Nam, cùng với tác động về
kinh tế, các tỉnh bên kia biên giới sẽ ngày càng trở thành trung tâm
cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế.

V. Thay lời kết: Vài ý nghĩ về phương châm, chiến lược của
Việt Nam
Kết quả khảo sát ở trên đã gợi mở một số vấn đề cơ bản của
Việt Nam trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Phần này sẽ được viết
kỹ hơn trong một dịp khác. Ở đây chỉ nêu vài ý kiến sơ bộ.
Thứ nhất, giữa Việt Nam và Trung Quốc có sự chênh lệch lớn
về quy mô, về thời điểm và tốc độ phát triển. Chỉ xét riêng tỉnh
Vân Nam và Quảng Tây cũng thấy quy mô kinh tế của Trung Quốc
lớn hơn Việt Nam nhiều, họ lại phát triển trước và với tốc độ cao
hơn. Kế hoạch phát triển tại các tỉnh thành gần biên giới đầy tham
vọng nhưng với khuynh hướng và nỗ lực của họ gần đây ta có thể
đoán chắc là sẽ được thực hiện với tốc độ nhanh. Việt Nam phải ý
thức về sự bất lợi này và tìm chiến lược bù trừ với bất lợi đó mới
tránh được sức hút của phía Trung Quốc.
Thứ hai, Việt Nam phải khắc phục về mặt tốc độ (trong việc
cải thiện môi trường đầu tư và thực hiện các chiến lược, chính sách
phát triển), đặc biệt tại Quảng Ninh là nơi có tiềm năng, và tìm
biện pháp “mua thời gian”trong quan hệ với Trung Quốc. Mua
thời gian có nghĩa là trước khi củng cố nội lực chưa vội triển khai
các chương trình hợp tác, chưa thúc đẩy các kế hoạch phát triển có
yếu tố Trung Quốc. Chẳng hạn về việc xây dựng hạ tầng trong kế
hoạch hai hàng lang một vành đai nên được hoãn lại.16
Thứ ba, sau sự kiện Giàn khoan 981 xâm phạm vùng đặc
quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, vấn đề an ninh ở biên
giới cần phải được quan tâm hơn. Các kế hoạch xây dựng hạ tầng
Gần đây Myanmar cũng cách giác với tham vọng bành trướng của
Trung Quốc nên đã cho ngưng lại các dự án hạ tầng liên quan đến
Trung Quốc. Chẳng hạn, dự án đường sắt nối Côn Minh của tỉnh Vân
Nam đến cảng Kyaukpyu của Myanmar dự kiến cho Trung Quốc đầu
tư 20 tỉ USD và vận hành trong 50 năm nay phải ngưng lại vì bị dân
chúng địa phương và các đoàn thể dân sự phản đối rất mạnh (Trung
Quốc muốn thông qua đường sắt này để tiến sang Ấn độ dương). Đập
thủy điện phía bắc Myanmar do Trung Quốc đầu tư 3,6 tỉ USD cũng đã
bị hoãn lại. Theo Asahi Shinbun ngày 20/8/2014.
16
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giao thông, các dự án mà doanh nghiệp Trung Quốc có thể thắng
thầu cần được lưu ý.
Thứ tư, tuy Trung Quốc và Việt Nam có cùng thể chế ở
thượng tầng chính trị, xã hội, nhưng chất lượng thể chế thể ở hạ
tầng cơ sở thì Trung Quốc hơn Việt Nam nhiều, thể hiện ở mặt
quản lý bộ máy nhà nước chính quyền địa phương, ở khả năng tự
chủ về công nghệ, ở việc xây dựng đại học, v..v. Việt Nam phải
nhận rõ vấn đề này và khẩn trương khắc phục. Từ đó, trong dài hạn
Việt Nam phải theo đuổi một chế độ chính trị tiến bộ hơn, tốt hơn
Trung Quốc thì mới có thể đối phó hữu hiệu với sự trỗi dậy của
nước láng giềng khổng lồ và đầy tham vọng này./.
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