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Trung Hoa Nhờ Mỹ Mới Tiến Bộ. 
 

Nguyễn Quang Duy 

 

Trung Hoa Dân Quốc nay gọi là Đài Loan phát triển được là nhờ nước 

Mỹ điều này chúng ta đều đã biết. 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn được gọi là Trung cộng tăng trưởng 

kinh tế cũng chính nhờ dựa trên mô hình xuất cảng thúc đẩy tăng 

trưởng của Mỹ và nhờ Mỹ mở cửa cho hàng hóa giao thương thì ít người 

biết đến. 

Biết được lịch sử phát triển xã hội Trung Hoa giúp chúng ta hiểu rõ hơn 

về vai trò của nước Mỹ trong việc phát triển kinh tế toàn cầu và hậu quả 

của “chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc” mà Bắc Kinh đang 

theo đuổi. 

  

Khu công nghiệp xuất cảng đầu tiên 

Puerto Rico đảo quốc thuộc khối Thịnh Vượng Chung Hoa Kỳ đã nhanh 

chóng chuyển đổi từ một quốc gia nông nghiệp sang công nghiệp dựa 

trên giáo dục và xuất cảng. 

Trước tiên, Hoa Kỳ giúp Puerto Rico có một nền giáo dục phổ thông 

tương đương với Mỹ. Nếu sống ở Hoa Kỳ, dân Puerto Rico được công 

nhận là công dân Mỹ vì thế nhiều người đã gởi con em sang Mỹ du học. 

Trước đây nguồn lợi chính Puerto Rico là trồng mía và xuất khẩu đường. 

Đến năm 1942, Hoa Kỳ xây dựng Puerto Rico thành một khu công 

nghiệp, sử dụng nguồn nhân công rẻ và xuất cảng miễn thuế sang Mỹ. 

Puerto Rico hiện có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Mỹ La 

Tinh. Nông nghiệp chỉ còn chiếm 1%, công nghiệp chiếm 45% và dịch 

vụ chiếm 54%. 

Thành công tại Puerto Rico đã được người Mỹ áp dụng cho nhiều quốc 

gia khác như Đài Loan, Nam Hàn, Nhật bản, Trung cộng,… và cả cho 

Việt Nam. Nhưng kết quả chỉ vài quốc gia thực sự thành công trong đó 

có Đài Loan. 
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Công bằng, thịnh vượng và tiến bộ 

Năm 1949 khi cộng sản chiếm được lục địa, chính phủ Tưởng Giới Thạch 

phải rút sang Đài Loan và nhờ sự giúp đỡ của Mỹ xây dựng hòn đảo này 

thành một quốc gia tiến bộ. 

Phát triển xã hội Đài Loan dựa trên kinh tế tự do và chủ trương dân sinh 

hạnh phúc của Tôn Dật Tiên. 

Chính phủ cho cải cách ruộng đất để nông dân có ruộng cấy cày. Những 

điền chủ bán ruộng đất cho chính phủ lại được khuyến khích đầu tư vào 

các kỹ nghệ nhẹ phục vụ tiêu dùng quốc nội. 

Chính phủ cho phát triển giáo dục từ bậc phổ thông lên đến đại học. 

Nhiều sinh viên được gởi sang Mỹ du học để khi về nước có thể phục vụ 

phát triển kinh tế Đài Loan. 

Đến năm 1966, Mỹ cho phép hàng hóa Đài Loan được miễn thuế hay 

nhập cảng vào Mỹ với thuế quan nhẹ, đồng thời cho đầu tư vào kỹ nghệ 

sản xuất phục vụ xuất cảng tại Đài Loan. 

Khu Chế Xuất (Export Processing Zone) đầu tiên của thế giới được xây 

dựng tại phía Nam của thành phố Cao Hùng. 

Đài Loan khởi đầu bằng kỹ nghệ may mặc, chế biến nông phẩm bao bì 

và đóng hộp xuất cảng. 

Rồi từng bước phát triển sản xuất các mặt hàng như đồng hồ, quạt 

máy, tủ lạnh, truyền hình,... hầu hết các mặt hàng công nghệ xuất cảng 

đều rẻ tiền nhưng tiện dụng. 

Nhiều hãng xưởng nhỏ sau đó được xây dựng khắp nơi nhằm phục vụ 

chính sách xuất cảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đài Loan. 

Đồng thời là một số khu kỹ nghệ nặng như lọc dầu hay sắt thép chủ yếu 

phục vụ cho phát triển kinh tế quốc gia. 

Hoa Kỳ cũng đã có những kế hoạch giúp đỡ xây dựng Việt Nam Cộng 

Hòa không khác gì Đài Loan. 

Hoa Kỳ giúp cải cách ruộng đất, nâng cao việc giáo dục, phát triển kinh 

tế tự do, xây dựng công nghiệp nhẹ và đặc biệt các khu công nghiệp 

hướng đến xuất khẩu như khu kỹ nghệ Biên Hòa - Thủ Đức. 
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Đáng tiếc, Bắc Việt đã xâm nhập miền Nam và chiến tranh ngày càng 

trở nên khốc liệt. 

Chiến tranh Việt Nam lại tạo điều kiện cho kỹ nghệ Đài Loan phát triển 

mạnh. Nhiều mặt hàng được sản xuất tại Đài Loan nhằm phục vụ quân 

đội Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Mỹ đóng tại miền Nam. 

Đến năm 1980, Đài Loan mở ra Khu Kỹ Nghệ Hsinchu cách Đài Bắc 45 

dặm, là nơi quy tụ các tài năng kỹ thuật Trung Hoa du học các nước 

quay về đóng góp cho Đài Loan. 

Khu kỹ nghệ khi đó đã có 25,000 công nhân với 125 xí nghiệp điện tử 

sản xuất các mặt hàng kỹ thuật cao, chẳng khác gì Thung Lũng Silicon 

của miền Bắc California, Hoa Kỳ. 

Nhờ chủ trương dân sinh hạnh phúc, khoảng chênh lệch giữa người giầu 

và người nghèo và trình độ kiến thức giữa nông thôn và thành thị không 

mấy cách biệt. 

Từ đầu những năm 1990, Đài Loan cải cách để có được một nền tảng 

chính trị dân chủ và tiến bộ. 

Năm 2017, GDP (PPP) dựa trên sức mua bình quân đầu người của Đài 

Loan là 49.901 Mỹ kim, đứng hạng 16 trên thế giới. 

Đài Loan đã tận dụng sự nâng đỡ của Hoa Kỳ để phát triển thành một 

nước tự do, dân chủ, công bằng, thịnh vượng và tiến bộ. 

  

Bắt chước Đài Loan 

Năm 1979, khi Hoa Kỳ chính thức nối lại bang giao và mở cửa giao 

thương với Trung cộng, cũng là lúc Đặng Tiểu Bình cho thử nghiệm Khu 

Chế Xuất Thâm Quyến giáp ranh với Hong Kong. 

Ý tưởng xây dựng Khu Chế Xuất Thâm Quyến xuất phát từ sự thành 

công của Khu Chế Xuất Cao Hùng của Đài Loan. 

Mặc dù chính trị giữa Bắc Kinh và Đài Bắc còn căng thẳng, giới tư bản 

Đài Loan vẫn muốn đầu tư vào lục địa Trung Hoa là nơi dư thừa nhân 

công, giá nhân công rẻ, cùng chung ngôn ngữ và văn hóa, lại được ưu 

đãi của nhà cầm quyền Bắc Kinh. 



4 
 

Qua ngã Hong Kong, giới tư bản Đài Loan đã tích cực đầu tư, cố vấn xây 

dựng Khu Chế Xuất Thâm Quyến cũng như xây dựng ngoại thương giữa 

Trung cộng và thế giới tự do. 

Thành công của Khu Chế Xuất Thâm Quyến là động lực để Trung cộng 

xây dựng thêm các Khu Chế Xuất Châu Hải, Hạ Môn và Sán Đầu, đồng 

thời xây dựng mô hình xuất cảng thúc đẩy tăng trưởng cho đến ngày 

nay. 

Nhiều cơ xưởng kỹ nghệ của Đài Loan đã di chuyển dần dần qua lục địa, 

sản phẩm được hoàn tất ở Đài Loan trước khi xuất cảng qua Mỹ hay thế 

giới. 

Đến năm 1993, đầu tư của Đài Loan tại Trung cộng đã lên tới 8.9 tỷ Mỹ 

kim và doanh số giao thương giữa hai miền vượt qua 7 tỷ Mỹ kim. 

  

Trung cộng Lợi dụng Mỹ 

Tổng thống Ronald Regan theo khuynh hướng tân tự do nên tin rằng 

việc mở rộng thương mãi sẽ mang lại lợi ích chung cho toàn nhân loại. 

Dựa vào đó Trung cộng cho mở rộng thương mại với Mỹ. Đến năm 1989 

Mỹ xuất cảng 5,7 tỷ Mỹ Kim hàng hóa sang Trung cộng và nhập cảng 12 

tỷ Mỹ Kim từ nước này. 

Sang thời Tổng Thống George Bush (Cha) và Bill Clinton thương mại tiếp 

tục gia tăng giữa hai nước. Năm 2000 Mỹ xuất cảng 16,1 tỷ Mỹ Kim 

hàng hóa sang Trung cộng và nhập cảng 25,7 tỷ Mỹ Kim từ nước này. 

Giữa năm 2000, Tổng Thống Bill Clinton ban quyền “tối huệ quốc” và 

cho phép Trung cộng gia nhập WTO. 

Ông Clinton tin rằng Trung cộng sẽ tôn trọng luật chơi chung và như thế 

cả hai quốc gia cùng có lợi. Điều đó đã không bao giờ xảy ra. 

Trung cộng lợi dụng WTO thao túng thị trường tiền tệ, gia tăng các 

khoản trợ cấp, mở rộng các rào cản hợp pháp và bất hợp pháp nhắm 

vào nhập cảng, bán phá giá, đánh cắp bản quyền, ép các công ty Hoa 

Kỳ chuyển giao tài sản trí tuệ, và hạn chế tiền lương và các quyền lao 

động công nhân. 

Dựa vào WTO, hàng hóa Trung cộng xuất cảng vào Mỹ tăng mạnh trong 

thời Tổng Thống Bush (Con). Năm 2008 Trung cộng xuất cảng lên tới 
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337,7 tỷ Mỹ Kim hàng hóa sang Mỹ nhưng chỉ nhập cảng 69,7 tỷ Mỹ Kim 

từ Mỹ. 

Tổng Thống Barack Obama đòi hỏi Trung cộng chấm dứt thao túng tiền 

tệ nhưng kết quả rất giới hạn, cán cân thương mãi tiếp tục mất cân 

bằng, hãng xưởng tiếp tục rời sang Trung cộng, công nhân Mỹ tiếp tục 

mất công ăn việc làm. 

Đến năm 2016 đã có trên 20.000 công ty Mỹ thiết lập doanh nghiệp ở 

Trung cộng. 

Các kỹ nghệ và các nghiệp đoàn bị thua thiệt từ thương mãi vận động 

bầu cho Tổng Thống Trump dẫn tới việc Hoa Kỳ dùng thuế quan trừng 

phạt Trung cộng. 

Với thặng dư thương mãi Trung cộng đã trở thành mối đe dọa đến an 

ninh và quân sự toàn cầu vì thế việc Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế Trung 

cộng được hầu hết các quốc gia trên thế giới tán thành. 

  

Chủ nghĩa xã hội theo bản sắc Trung Quốc 

Nhà cầm quyền Bắc kinh thặng dư thương mãi và ngân sách nhưng 

Trung cộng vẫn là nước thu nhập trung bình. 

Năm 2017, GDP (PPP) dựa trên sức mua bình quân đầu người của Trung 

cộng là 16.676 Mỹ kim, chỉ bằng 1/3 của Đài Loan và đứng hạng 83 trên 

thế giới, thua cả Thái Lan 17.750 Mỹ kim. 

Công nghệ Trung cộng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo báo 

cáo của tổ chức nghiên cứu môi trường Berkeley Earth, việc sử dụng 

than đá làm nguồn năng lượng chính đã gây ô nhiễm không khí làm tổn 

hại 1,6 triệu sinh mạng mỗi năm. 

Chính sách “một con” trước đây để người trẻ không mất quá nhiều thời 

gian chăm sóc con cái, dành thời giờ tham gia sản xuất, thúc đẩy nền 

kinh tế phát triển, nay phản tác dụng. 

Trung cộng đang lâm vào hiện trạng lão hóa, thiếu người trẻ tham gia 

lực lượng lao động sản xuất. Nhiều người trẻ có học và khá giả còn di 

dân sang các quốc gia có cuộc sống tốt hơn. 

Vừa thiếu đầu tư vào phát triển, y tế và giáo dục tại nông thôn, vừa đất 

đai thường xuyên bị cưỡng chế, nên đời sống nông dân vô cùng nghèo 
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khổ. Khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị càng ngày 

càng mở rộng. 

Khoảng chênh lệch lợi tức cũng càng ngày càng cách xa giữa người giàu 

và người nghèo. Theo hãng nghiên cứu tài sản Hurun, Trung cộng hiện 

có 819 tỷ phú, trong khi đó Mỹ chỉ có 535 tỷ phú. 

Chỉ riêng trong năm 2017 Trung cộng đã có thêm hơn 200 người sở hữu 

tài sản trên 1 tỷ Mỹ Kim, tương đương thêm 4 tỷ phú mỗi tuần. 

Chưa kể tới số tỷ phú tham quan làm giàu nhờ tham nhũng. Nhiều 

người bị phát hiện, bị xử tử nhưng tình trạng tham nhũng ở cấp cao vẫn 

không thể ngăn chặn được. 

Trung cộng vẫn duy trì một hệ thống doanh nghiệp nhà nước vừa cồng 

kềnh vừa tham nhũng vừa thiếu hiệu quả. 

Nhà nước không kiểm soát được hệ thống ngân hàng “ngầm” với trị giá 

ước tính lên đến 20.000 tỷ Mỹ Kim. Không ai biết ai nợ ai và nợ bao 

nhiêu. Chỉ khi doanh nghiệp phá sản thì mọi thứ mới bắt đầu lòi ra. 

Điều đáng nói là ngay các doanh nghiệp nhà nước và chính quyền địa 

phương cũng sử dụng hệ thống ngân hàng “ngầm” này. 

Nhìn chung Trung cộng vẫn chưa thay đổi nhiều cả về kinh tế lẫn chính 

trị. Biểu hiện một quốc gia chậm tiến bộ. 

Mô hình “chủ nghĩa xã hội theo bản sắc Trung Quốc” tự nó đã gặp nhiều 

rủi ro dễ gây ra đổ vỡ. 

Nay Trung cộng lại đối đầu với chiến tranh thương mãi Mỹ - Trung, từ 

bỏ chủ nghĩa xã hội để hội nhập cùng chia sẻ thịnh vượng chung là điều 

Trung cộng khó có thể tránh khỏi. 

  

Vì thịnh vượng chung… 

Tối Chủ Nhật 30/9/2018, Mỹ và Canada ký hiệp định thương mại ba 

nước Hoa Kỳ - Mexico - Canada (USMCA) để có được thị trường tự do 

hơn, thương mại công bằng hơn và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn 

trong khu vực. 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau vui mừng cho biết “Hôm nay là ngày 

tốt đẹp cho Canada”. 
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Còn Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray cho hay “Đây là một đêm tuyệt 

vời cho Mexico”. 

Theo mô hình Trung cộng, đảng Cộng sản Việt Nam đến nay vẫn chủ 

trương “kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội”, vì thế 

không có gì ngạc nhiên khi nghe Tổng Thống Trump phát biểu nhiều 

người Việt rất vui mừng và ủng hộ ông: 

“Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã 

được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. 

Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn 

tính và đàn áp. 

Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự 

bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người.” 

Rõ ràng thịnh vượng Hoa Kỳ gắn liền với thịnh vượng của thế giới tự do. 

Con đường tự do thoát khỏi chủ nghĩa xã hội là con đường cho Việt Nam 

hội nhập và chia sẻ thịnh vượng cùng nhân loại. 

 

Nguyễn Quang Duy 

Melbourne, Úc Đại Lợi 

2/10/2018 
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