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IIIIII..33..11      CCOONN  ÐÐƯƯỜỜNNGG  KKIINNHH--TTẾẾ--TTHHỊỊ--TTRRƯƯỜỜNNGG    

 

Kinh-Tế-Thị-Trường (KTTT) đã được giới học-giả và các nhà lãnh-đạo đương thời  trên thế giới 

đề cao và chủ trương để phát triển đất nước của mình. Thiên hạ xem đây là con đường duy nhất 

để tiến lên trong thế kỷ thứ 21 nầy. Nhưng bản chất của nó như thế nào? Ít người hiểu biết được 

thâm sâu. Và thực chất, cũng như giới hạn của nó, đối với giá-trị và nhân-phẩm con người ra 

sao? Ít ai lại quan tâm đến.  

Chỉ thấy Tây phương, Âu và Mỹ, phát triển mạnh bạo trong vòng 200 năm qua, bắt đầu từ giữa 

thế kỷ 18 cho đến nay, nhờ ở KTTT. Họ đi tới đâu, nhà lầu xe hơi mọc tới đó. Âu- Mỹ thì tiền 

tiến, còn đa số các quốc gia và dân tộc thuộc Châu Á, Phi, và Mỹ latin (ngoại trừ một vài nước, 

đếm được trên đầu ngón tay) vẫn còn chìm đắm, lặn ngụp trong vòng nghèo khổ và chậm tiến. 

Vì đâu nên nỗi? Có phải vì các dân Á, Phi, Mỹ latin không biết áp dụng KTTT? 

Mấy anh theo chủ-nghĩa tư-bản lúc nào cũng dương dương tự đắc, xem KTTT là con đẻ của 

mình; mình tiến đến đâu: thị-trường phát sinh đến đó, và các dân-tộc chậm phát triển phải bu 

quanh, làm cho cái chợ lớn thêm chút nữa. Còn mấy anh theo chủ-nghĩa cộng-sản nổi dậy cản 

đường, khuếch đại lên hàng quốc-tế, hung hăng vẫy vùng độ vài chục năm, rồi cũng tan hàng lạc 

hướng, như trường hợp liên-bang xô-viết của Nga (1917-1991). Mấy tay cộng-sản còn lại, cũng 

cố gắng vơ bèo vét tép, nhận KTTT là con ghẻ của mình, đặt đại cho nó một cái tên là ‘kinh-tế 

thị-trường theo định-hướng xã-hội chủ-nghĩa’. Trong cái mô-hình thị-trường kinh-tế xã-hội chủ-

nghĩa nầy, thay vì người-bóc-lột-người như của chủ-nghĩa tư-bản, cộng-sản chủ trương làm đảo 

ngược lại. 

   

  MMụụcc  IIIIII..33..11  vvềề  KKiinnhh--TTếế  TThhịị--TTrrưườờnngg  bbaaoo  ggồồmm  44  TTiiếếtt  ssaauu  đđââyy::    

 IIIIII..33..11..11          LLịịcchh--ssửử  pphháátt  ttrriiểểnn  KKTTTTTT    

  IIIIII..33..11..22          NNộộii  dduunngg  vvàà  ýý  nngghhĩĩaa  ccủủaa  kkiinnhh--ttếế--hhọọcc  hhiiệệnn  đđạạii    

  IIIIII..33..11..33          NNhhữữnngg  ggiiớớii  hhạạnn  vvàà  bbiiếếnn  tthhểể  ccủủaa  KKTTTTTT  ttrroonngg  ttưươơnngg  llaaii    

  IIIIII..33..11..44          TTạạmm  kkếếtt  vvớớii  bbààii  hhọọcc  kkiinnhh--ttếế  cchhoo  VViiệệttNNaamm..  

    

 

 

Trong bài, có nhiều danh từ được dùng thẳng bằng Anh-ngữ để làm rõ nghĩa gốc thêm. 
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IIIIII..33..11..11          LLỊỊCCHH--SSỬỬ  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  KKIINNHH--TTẾẾ  TTHHỊỊ--TTRRƯƯỜỜNNGG  
  

Trước khi đi sâu vào tìm hiểu lịch-sử phát triển kinh-tế thị-trường, đầu tiên, chúng ta cần lướt 

qua các định-nghĩa về kinh-tế và về thị-trường. Sau đó, bối cảnh lịch-sử của Tây phương sẽ được 

khảo sát để thấy rõ con đường phát triển của kinh-tế dựa trên thị-trường. 

  

 

  IIIIII..33..11..11..11      KKiinnhh  TTếế  LLàà  GGìì??  

 

Có hai loại định nghĩa khác nhau về kinh tế. Kinh tế, trước hết, được viết ngắn gọn từ cụm từ 

kinh bang tế thế  經經 邦邦 濟濟 世世 . Kinh bang có nghĩa là trị nước hay sửa nước, và tế thế có nghĩa 

là giúp đời hay cứu đời, theo Hán-Việt Từ Ðiển (Nguyễn Văn Khôn, 1960, tr. 460). Ý nghĩa của 

kinh tế, do đó, chính là phương cách để trị nước và giúp đời. Tôi đã được học cách nhìn về kinh 

tế như thế trong chương trình giáo dục trung học của miền Nam ViệtNam trước năm 1975. 

(Khoảng lớp đệ tứ, tương đương với lớp 9 bây giờ). Tuy nhiên, tầm nhìn nầy có tính triết học và 

chính trị, rất tổng quát, và chưa đi sâu vào phương pháp cụ thể như thế nào để có thể trị nước và 

giúp đời. Nhưng nếu mục tiêu của kinh tế học là xây dựng đất nước (trị nước) và đem hạnh phúc 

đến con người (giúp đời), thì quả thật, lý tưởng của kinh tế học rất là cao cả và đầy tính nhân 

bản. 

Ðến khi được học môn kinh tế (economics) tại trường đại học của Mỹ, và có dịp sinh hoạt trong 

thương trường, thì tôi thấy ý nghĩa lại khác đi. Tôi xin rút gọn lại một định nghĩa về kinh tế học 

của Mỹ sau khi đã tham khảo qua 16 quyển sách giáo khoa của 20 tác giả khác nhau 
1
, tính từ 

năm 1970 đến 2010:  

           KKiinnhh  ttếế  hhọọcc  llàà  mmộộtt  mmôônn  kkhhooaa  hhọọcc  xxãã  hhộộii  vvềề  ccáácchh  đđiiềềuu  hhợợpp  ccủủaa  ccoonn  nnggưườờii    

                      đđểể  llààmm  tthhếế  nnààoo,,  vvớớii  ssựự  ggiiớớii  hhạạnn  ccủủaa  nngguuồồnn  nngguuyyêênn  lliiệệuu  ((lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess)),,  

                      mmàà  ccóó  tthhểể  tthhỏỏaa  mmããnn  đđưượợcc  llòònngg  ưướớcc  mmuuốốnn  vvôô  ggiiớớii  hhạạnn  ((uunnlliimmiitteedd  wwaannttss))    

                      ccủủaa  mmììnnhh..  

Thật vậy, con người đã đứng giữa hai thái cực, một bên là tính ham muốn (lòng dục) vô bờ bến, 

và một bên là sự giới hạn của các nguồn tài nguyên. Do đó, sự khôn ngoan của nhân loại là làm 

sao để có thể thoả mãn được hết lòng dục của cá nhân, của quốc gia, và của thế giới loài người 

với nguồn tài nguyên sẵn có. Môn học về sự khôn ngoan điều hợp nầy là đường đi của kinh tế. 

Nó hàm chứa tất cả những chủ đề về sản xuất (production), phân phối (distribution) và tiêu thụ 

(consumption). 

Triết gia Tuân-Tử (-330 đến -270) của phái Khổng-học cho rằng, người ta sinh ra là đã có lòng 

muốn (nhân sinh nhi hữu dục), và vì không thể thỏa mãn được hết lòng muốn nầy (dục bất khả 

tận), nên con người cần phải biết cách ‘tiết dục’ và ‘đạo dục’ (Nguyễn Hiến Lê, 1978). Tiết dục 

là tiết chế bớt lòng ham muốn. Ðạo dục là dẫn dắt lòng ham muốn,  sao cho nó đi trúng lý lẽ, 

                                                 
1
    Paul A. Samuelson (1970), Lewis C. Solmon (1976), Thomas J. Hailstones (1984), Edwin Mansfield 

      (1989), Bradley R. Schiller (1991), Campbell R. McConnell và Stanley L. Brue (1996), David C. 

      Colander (1998), William A. McEachern (2000), Roger A. Arnold (2001), Robin Bade và Michael 

      Parkin (2004), Roger LeRoy Miller (2006), N. Gregory Mankiw (2007), Glenn Hubbard và Tony 

      O'Brien (2008), Michael Mandel (2009), Stephen Slavin (2009), Tyler Cowen và Alex Tabarrok (2010). 

http://vdict.com/index.php?dict=8&word=7D93&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=90A6&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=6FDF&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=4E16&match=5
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đừng thái quá, không thiên lệch (Khúc III.2.5.4.2); để vì không đạt được điều mình mong muốn 

mà sinh ra khổ đau. 

Dựa vào các phương pháp giáo dục để tiết dục và đạo dục, như lễ và nghĩa, mà xã hội đông 

phương vẫn đóng khung việc kinh bang tế thế (trị nước giúp đời) trên bối cảnh đạo lý, đã xem 

nhẹ những phương pháp khoa học để làm thoả mãn nhu cầu của con người. Nên rốt cuộc, nước 

thì chậm tiến và đời lại thêm rối loạn vì không tranh được với người ngoài. Cái cảnh ‘an bần lạc 

đạo’ khó có thể hấp dẫn được ai trong hoàn cảnh hiện tại của thế kỷ thứ 21 nầy.  

Trong khi ấy, tây phương lại biết dưỡng dục (nuôi lòng dục) và dựa vào khoa học để phát triển 

đất nước và con người, đáp ứng và thoả mãn được lòng dục trước mắt, nên đã có những bước 

tiến kỹ nghệ vượt bực vào thế kỷ thứ 18, hơn hẳn các châu khác. Tuy nhiên, vì Âu-Mỹ không 

cần nhấn mạnh đến diệt dục, tiết dục, và đạo dục để làm giảm nhẹ sự vô giới hạn của ước muốn, 

nên cũng đã gieo rắc nhiều sự đau khổ cho loài người, vừa tai hại cho dân tộc mình, mà còn di 

hại lan tràn đến những dân tộc khác. Thí dụ như kết quả tàn khốc của chủ nghĩa đế quốc đi tìm 

thuộc địa, như hậu quả tranh giành quyền lực giữa các cuộc đại chiến thế giới (lần thứ nhất: 

1914-1918; lần thứ nhì: 1941-1945), và nhân loại rất căng thẳng trong thời kỳ chiến tranh lạnh 

(1945-1990) giữa hai thế giới tư-bản và thế giới cộng-sản. 

Tóm lại, chúng ta có hai tầm nhìn khác nhau về việc kinh bang tế thế: một bên của đông phương, 

thiên về tiết dục, nhắm về hạn chế mức cầu (demand), làm giảm đi lòng mong muốn tiêu thụ của 

con người. Và một bên của tây phương, thiên về dưỡng dục, tìm cách phát kiến, phát minh, sáng 

tạo, chế biến và xử dụng nhiên liệu, nhắm về phát triển sức cung (supply), làm tăng tiến thêm 

nguồn nguyên liệu để sản xuất thêm nữa. 

 

  IIIIII..33..11..11..22      KKiinnhh  TTếế  TThhịị  TTrrưườờnngg  

Trở lại định nghĩa, có tính triết học, của kinh tế là sự điều hợp ứng phó giữa những ước muốn 

(cầu) và phương pháp vận dụng nguồn nguyên liệu (cung). Sự khôn ngoan điều hợp nầy được thể 

hiện qua ba đại công tác: một là sản xuất, hai là phân phối, và ba là tiêu thụ. Ba công tác: sản 

xuất, phân phối và tiêu thụ của một nền kinh tế phải được điều hành một cách thông suốt, quân 

bình, bền vững và tối ưu. Nền kinh tế (đại cuộc kinh bang tế thế, làm cho nước giàu dân mạnh) là 

làm thế nào để sản xuất được đầy đủ, phân phối được đồng đều, và tiêu thụ được thỏa mãn.  

Ðể đáng được gọi là khôn ngoan, thì các phương pháp về sản xuất, phân phối và tiêu thụ phải đạt 

đến độ hiệu quả (effectiveness), hiệu năng (efficiency), và hiệu dụng (utilitarianism) một cách 

tương ứng. Hiệu quả là làm sao để hàng sản xuất được phân phối đến tay người dùng một cách 

đồng đều. Hiệu năng là làm sao sản xuất với nguồn nguyên liệu tối thiểu mà vẫn đạt được độ tiêu 

dùng một cách tối đa. Và hiệu dụng là làm sao giới tiêu thụ được hài lòng và thỏa mãn lòng ham 

muốn và mê thích của mình. 

Con người có rất nhiều nhu cầu cần được thỏa mãn nên được gọi là người tiêu thụ, hoặc giới tiêu 

thụ (consumers). Và con người, vừa là một thành tố của phương thức sản xuất, vừa cũng có khả 

năng sản xuất, nên được gọi là người sản xuất, hoặc giới sản xuất (producers). Mỗi một cá nhân 

chúng ta đều hàm chứa cả hai loại tâm lý làm người: người tiêu thụ (đi chợ) và người sản xuất 



Page 5 of 38 

 

(đi làm). Khi cần tiêu thụ chúng ta trở thành người mua, và khi sản xuất, chúng ta trở nên người 

bán. Người mua và kẻ bán gặp nhau tại chợ để có thể trao đổi hoặc buôn bán hàng hóa và dịch 

vụ lẫn nhau. 

Chợ là thị trường. Chợ là tiếng nôm, xuất hiện trong kho từ vựng của ta cả ngàn năm nay. Thị 

trường 市市  塲塲 là tiếng Hán-Việt, mới xuất hiện độ trăm năm nay khi người mình tiếp xúc với tây 

phương. Tiếng Anh là market. Hình thức và hình thái tổ chức của một cái chợ đã được biến đổi 

theo thời gian, Hình 187. 

   

   

     

HHììnnhh  118877  ::      MMộộtt  ssốố  hhììnnhh  ảảnnhh  cchhợợ  bbúúaa  ttừừ  xxưưaa  đđếếnn  nnaayy  
[Nguồn: thu thập từ các tài liệu bưu thiếp công cộng] 

Theo huyền sử của ViệtNam thì vào thời Hùng-vương, công chúa Tiên Dung và Chử Ðồng Tử là 

cặp vợ chồng đã lập chợ đầu tiên. Truyện kể rằng, vì công chúa Tiên Dung là con nhà quyền thế 

mà dám cặp với anh nhà nghèo khố rách nên bị cha đuổi đi khỏi xứ; Tiên Dung không trở về quê 

nhà, lại cùng chồng mở chợ búa, lập phố xá, cùng dân gian mậu dịch, dần dần thành một ngôi 

http://vdict.com/index.php?dict=8&word=5E02&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=5872&match=5
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chợ lớn; thương nhân các vùng khác qua lại buôn bán, kính sự Tiên Dung Ðồng Tử làm chủ 
2
. 

Như vậy là tổ tiên người Việt đã biết đến thị trường (chợ búa) vào thời đại Hùng vương cách đây 

đến mấy ngàn năm. Chợ búa có thể là tiếng đọc trại từ chữ chợ bửa, chợ buổi, có nghĩa là chợ 

được nhóm họp theo từng buổi: buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều; tan chợ vào buổi chợ chiều.   

Ngày xửa ngày xưa, ngôi chợ được dựng lên dưới bóng mát của cây đa đầu làng, sáng họp chiều 

tan. Ngày nay rất tối tân, chợ búa được tổ chức rất sang trọng và tấp nập trong những khu nhà lầu 

đồ sộ, người ta gọi là siêu thị (supermarket). Cũng có nhiều cái chợ được lập ra qua máy vi tính 

(computer), mở cửa 24 giờ một ngày, kẻ mua người bán không cần phải gặp mặt nhau, chỉ cần 

nối mạng (internet) liên lạc là có thể trả giá, đấu giá, mua hàng, và trả tiền qua bàn máy gõ 

(keyboard). Thí dụ: vô http://www.ebay.com.  

Trong một xã hội phức tạp như thời nay, món hàng từ tay người sản xuất hoặc một công ty sản 

xuất, đến tay người tiêu thụ phải qua một số đơn vị thương mại trung gian như nhà chứa hàng, 

công ty chuyển vận, công ty phân phối, ngân hàng, vân vân. Những công ty trung gian nầy đã 

cung ứng dịch vụ của mình để làm cho thị trường hữu hiệu hơn. Dưới quan điểm của môn tiếp-

thị-học (marketing): các người sản xuất kết đoàn thành một nền kỹ nghệ, còn người tiêu thụ tạo 

thành một thị trường (Kotler, Marketing Management, 2000, tr. 8). 

Hồi còn bé, ngoài cuộc sống êm đềm bên mái ấm gia đình, tôi thường được người lớn dẫn dắt 

đến những chỗ nầy: một là đi chợ búa, hai là đi chùa chiền hoặc nhà thờ, ba là đi đến công sở 

(công đường, cơ quan chính quyền), và bốn là đi đến trường học. Ði chợ là thích nhất vì được 

mua hàng và ăn uống thả giàn. Ði chùa hoặc nhà thờ là mê nhất, vì được nghe kinh kệ, thấy lòng 

lâng lâng với Phật, Trời cao cả. Ði thăm công sở thì hơi sờ sợ, vì thấy quyền uy và nề nếp của 

nhà nước (mặc dầu là đi thăm người quen trong đó). Và khi đi đến trường học là cả một cực 

hình, chỉ mong tới giờ ra chơi, hoặc mau đến kỳ nghĩ hè để được về quê thăm ông bà. 

Bốn cái chùa, chợ, sở, trường là hình tướng của văn-kinh-chính-giáo. Ðó là những phạm trù 

sinh hoạt trong đời sống hằng ngày của con người. Văn là văn hóa (chùa, đình, nhà thờ). Kinh là 

kinh tế (chợ búa, hãng/xưởng, công ty). Chính là chính trị (công sở, công đường, nha môn). 

Giáo là giáo dục (trường học).  

Kinh-tế-thị-trường là một nền kinh tế dựa trên bản chất và giá trị của thị trường. Kinh tế dùng cái 

chợ để minh định giá cả (price) và số lượng (quantity) của sản xuất và tiêu thụ. Giá cả bao nhiêu 

là phải chăng giữa người mua (giới tiêu thụ) và người bán (giới sản xuất); và số lượng bao nhiêu 

là thích hợp để giới sản xuất (người bán) cung ứng thỏa mãn cho giới tiêu thụ (người mua) hài 

lòng. Cái chợ là môi trường để quyết định cho phần lớn của cuộc đời: ở đó mua bán có nhau, lời 

lỗ bon chen lẫn nhau. Nhờ cái chợ có người mua kẻ bán mà giới sản xuất kiếm được lợi-nhuận 

(profit, 利 潤); còn giới tiêu thụ thì được hài lòng, lợi-mãn 
3
 (benefit, 利 滿). Dân có ăn có mặc, 

nước sẽ hùng mạnh cương cường đều dựa vào sự phát triển của thị trường. Bản chất và giá trị 

của thị trường đã được các kinh tế gia tây phương trình bày và đề cao như thế. 

                                                 
2
   Trần Thế Pháp (1370).  Lĩnh Nam Chích Quái. Lê Hữu Mục dịch, 1960, truyện Ðầm nhất dạ, tr. 52. 

3
   Tôi gọi benefit là lợi-mãn để đối xứng với khái niệm lợi-nhuận. Người mua kẻ bán đều có lợi.  

     Chữ nhuận 潤 và chữ mãn 滿 (chữ Nho) đều viết chung với bộ thủy氵(nước), thuộc về sinh hoạt kinh-tế  

     (Mục III.2.4 về Ngũ hành). 

http://vdict.com/index.php?dict=8&word=5229&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=6F64&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=5229&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=6EFF&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=6F64&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=6EFF&match=5
http://vdict.com/index.php?dict=8&word=6C35&match=5
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 ●●          KKiinnhh  TTếế  TTrrọọnngg--NNôônngg  

  

Bóng dáng của chợ búa đã xuất hiện trong lịch sử xa xưa của phương Đông và nội dung của ngôi 

chợ như sản phẩm, phương thức sản xuất, trao đổi cũng lung linh hiện hình trong các mẩu 

chuyện huyền thoại như đã được viết lại trong sách Lĩnh-Nam Chích-Quái dưới đây: 

 

 

HHồồii  33 
  

 LLạạcc--LLoonngg  bbỗỗnngg  nnhhiiêênn  llạạii  vvềề,,  tthhấấyy  nnàànngg  ÂÂuu--CCơơ  ởở  mmộộtt  mmììnnhh,,  dduunngg  mmạạoo  đđẹẹpp    

  llạạ  llùùnngg,,  yyêêuu  qquuáá,,  mmớớii  hhóóaa  rraa  mmộộtt  cchhàànngg  ttrraaii  pphhoonngg  ccáácchh  mmỹỹ  llệệ,,  ttảả  hhữữuu  bbộộ  hhạạ    

  đđôônngg  đđảảoo,,  ttiiếếnngg  đđàànn  ccaa  vvaanngg  xxaa  đđếếnn  cchhỗỗ  ởở  ccủủaa  nnàànngg..  ÂÂuu--CCơơ  ttrrôônngg  tthhấấyy  mmàà    

  llòònngg  ccũũnngg  ưưnngg  tthheeoo..  LLạạcc--LLoonngg  bbèènn  rrưướớcc  ÂÂuu--CCơơ  vvềề  nnúúii  LLoonngg--TTrraanngg..  

  

  ĐĐếế--LLaaii  vvềề  kkhhôônngg  tthhấấyy  ÂÂuu--CCơơ  bbèènn  ssaaii  qquuầầnn  tthhầầnn  ttììmm  kkhhắắpp  tthhiiêênn  hhạạ..  LLạạcc--LLoonngg    

  ccóó  tthhầầnn  tthhuuậậtt,,  bbiiếếnn  hhiiệệnn  ttrrăămm  ccáácchh,,  nnààoo  llàà  yyêêuu  ttiinnhh  qquuỉỉ  mmịị,,  nnààoo  llàà  rrồồnngg  rrắắnn    

  ccọọpp  vvooii,,  kkẻẻ  đđii  ttììmm  ssợợ  hhããii  kkhhôônngg  ddáámm  ddòò  tthheeoo..  ĐĐếế--LLaaii  ttrrởở  vvềề  BBắắcc,,  llạạii  ttrruuyyềềnn    

  nnggôôii  cchhoo  ĐĐếế--DDuu  ccùùnngg  vvớớii  HHooàànngg--ĐĐếế  đđáánnhh  nnhhaauu  ởở  BBảảnn--TTuuyyềềnn  kkhhôônngg  hhơơnn    

  nnêênn  ttửử  ttrrậậnn..  HHọọ  TThhầầnn--NNôônngg  bbèènn  mmấấtt..  

    

  ÂÂuu--CCơơ  ởở  vvớớii  LLạạcc--LLoonngg  ggiiáápp  mmộộtt  nnăămm,,  ssiinnhh  rraa  mmộộtt  bbọọcc  ttrrứứnngg,,  cchhoo  llàà  đđiiềềmm    

  kkhhôônngg  hhaayy  nnêênn  đđeemm  bbỏỏ  rraa  nnggooààii  đđồồnngg  rruuộộnngg..  ĐĐúúnngg  bbảảyy  nnggààyy,,  ttrroonngg  bbọọcc  nnởở    

  rraa  110000  ttrrứứnngg,,  mmỗỗii  ttrrứứnngg  llàà  mmộộtt  nnggưườờii  ccoonn..  BBàà  đđeemm  vvềề  nnuuôôii  nnấấnngg,,  kkhhôônngg  ccầầnn    

  cchhoo  ăănn    cchhoo  bbúú,,  mmàà  ttựự  nnhhiiêênn  llớớnn  kkhhôônn,,  ttââmm  ttrríí  ssoonngg  ttooàànn,,  aaii  ccũũnngg  mmếếnn  pphhụụcc,,    

  bbảảoo  nnhhaauu  đđóó  llàà  nnhhữữnngg  aannhh  cchhịị  eemm  pphhii  tthhưườờnngg..    

  

  LLạạcc--LLoonngg  ởở  llââuu  ddưướớii  tthhủủyy  pphhủủ..  MMẹẹ  ccoonn  ÂÂuu--CCơơ  ởở  mmộộtt  mmììnnhh,,  nnhhớớ  vvềề  BBắắcc  qquuốốcc    

  lliiềềnn  đđii  llêênn  vvùùnngg  bbiiêênn  ccảảnnhh..  HHooàànngg--ĐĐếế  nngghhee  ttiinn  llấấyy  llààmm  ssợợ,,  mmớớii  pphhâânn  bbiinnhh    

  ttrrấấnn  ggiiữữ  ccáácc  ccửửaa  ảảii..  MMẹẹ  ccoonn  kkhhôônngg  vvềề  BBắắcc  đđưượợcc,,  đđêêmm  nnggààyy  ggọọii  LLạạcc--LLoonngg::  

""BBốố  ởở  pphhưươơnngg  nnààoo,,  llààmm  cchhoo  mmẹẹ  ccoonn  ttaa  tthhưươơnngg  nnhhớớ!!""  

  

  [[CCòònn  ttiiếếpp..  XXeemm  HHồồii  44  ccủủaa  PPhhụụ--LLụụcc  II,,  22..11::  TTrruuyyệệnn  HHồồnngg--BBàànngg  ssẽẽ  rrõõ]]  

  

Bọc-100-trứng được bỏ ra ngoài đồng ruộng ám chỉ các bộ tộc cổ vùng Đông-Nam-Á sinh sống 

trên các cánh đồng ruộng lúa. Mỗi trứng là một tập hợp người, thị tộc hoặc bộ  

tộc (Tiết III.1.2.2), kết đoàn trong tiến trình sản xuất và tự làm chủ sản vật của mình vì mỗi trứng 

là đại diện cho một người con. Sản phẩm của nền kinh tế là dựa trên nông nghiệp với ba mặt 

sinh hoạt lớn thuộc về trồng trọt, chăn nuôi và nghề biển (Wilhelm G. Solheim II, 1971. Mục 

II.1.3). Bản chất của nền kinh tế thời bấy giờ là tự lực cánh sinh, bởi vì không cần cho ăn cho 

bú mà tự nhiên lớn khôn, mang đầy nhân tính tự-túc-tự-cường, không phải là phương thức sản 

xuất của nhà nước, mở đường cho một xã hội nguyên thủy chứa các yếu tố dân-chủ sơ khai 

trong các sinh hoạt chính trị sau này (dưới 18 thời đại Hùng-vương và Lạc-vương nối tiếp theo 

sau).   
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Hình ảnh của một nền kinh tế trọng-nông tại Đông-Nam-Á cách nay cả chục ngàn năm chính là 

phương thức sản xuất kiểu châu Á mà các vị nghiên cứu kinh tế lỗi lạc phương Tây như 

Thomas Robert Malthus 
4
 (1766-1834) và Karl Heinrich Marx 

5
 (1818-1883) chưa có dịp biết 

đến và nhận thức ra. Có thể vì phương thức kinh tế kiểu châu Á dính dáng đến các chủ đề văn 

hóa, đạo học và nguồn gốc văn minh của phương Đông mà các học-giả phương Tây chưa nắm 

vững. Nguồn gốc văn minh của phương Tây đặt nền trên kinh tế trọng-thương 
6
 (như của Nhà 

Thương bên Tàu), chủ trương nền kinh tế đặt trên sự trao đổi và buôn bán tại ngôi chợ (Landreth 

và Colander, 2002) hơn là sinh hoạt sản xuất trên cánh đồng như của kinh tế trọng-nông. 

Tóm lại, công việc cứu nước giúp đời, từ đây, được đặt nền trên cái chợ. Tôi xin thay đổi cách 

diễn đạt của mình: đại cuộc kinh bang tế thế (kinh tế) được hanh thông là nhờ vào sự phát triển 

của thị trường. Bạn đọc có thể thấy ngay tầm quan trọng vĩ đại của thị trường vì thoả mãn được 

nhiều nhu cầu của con người. Nhưng, vấn đề quan trọng là ở sự hiểu biết tường tận về cả hệ 

thống, giới hạn, và giá trị nội tại của thị trường. Có như vậy ta mới định giá được sự lợi và hại 

của thị trường. 

Thị trường là nơi giải quyết được cả ba phương thức: sản xuất, phân phối, và tiêu thụ; đó là ba 

khâu chính yếu để điều hành một nền kinh tế. Thật ra, chưa hoàn toàn đúng hẳn như vậy. Bản 

chất của kinh tế là một sự lựa chọn về điều hành sao cho hữu hiệu; do đó, nó phải là một hệ 

thống sinh động, có tính mở, chớ không được đóng kín. Trong một xã hội, lúc nào cũng có hai 

thành phần hỗ tương: quần chúng (khu vực tư nhân) và nhà nước (khu vực công cộng). Nếu 

chúng ta chọn lựa sự điều hành và xử dụng các nguồn nguyên liệu giới hạn để thỏa mãn lòng 

muốn vô giới hạn của con người, đã được quy định vào ba phương thức sản xuất, phân phối và 

tiêu thụ, thế thì thành phần xã hội nào (công hay tư) có quyền lợi và trọng trách trên cả ba khâu 

kinh tế nầy?  

Nói cách khác, ai là chủ chợ? Câu trả lời rất đơn giản. Nó phải hội đủ cả hai thành phần, công 

lẫn tư. Câu hỏi bồi tiếp theo là: công mấy phần và tư mấy phần là ổn thoả? và ai là người định ra 

các tiêu chuẩn cho sự ổn thỏa đó? Phe tư-bản gồm hai trường phái: Adam Smith (phái cổ điển, 

classical) và John Maynard Keynes (phái hiện đại, Keynesian). Smith (1723-1790) cho rằng: cứ 

để cho quần chúng (giới sản xuất và giới tiêu thụ) tự do quyết định, không cần đến nhà nước 

nhúng tay vào việc điều hợp thị trường. Còn Keynes (1883-1946) lại chủ trương chính phủ phải 

điều chỉnh nền kinh tế và thương trường khi cần thiết. Trên thực tế, các nhà nước tư-bản chỉ khác 

                                                 
4
     Thomas Malthus, kinh tế gia người Anh, nổi tiếng với lý thuyết về ảnh hưởng của dân số trên nền kinh 

       tế. Ông cho rằng, dân số tăng theo cấp số nhân và sản xuất thực phẩm tăng theo cấp số cộng. Do đó, 

       sẽ không đủ thực phẩm cho con người, thành quả của xã hội sẽ đi vào chỗ khổ đau, bế tắc và bản chất 

       của con người là chiến tranh. Sự thiếu vắng trong tầm nhìn của ông là kết quả của một phương pháp 

       luận nghiên cứu bán phần, khi ông bỏ sót phần văn hóa và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong kinh tế. 

       Luận văn chính của ông là An Essay on the Principle of Population (1798). 
5
     Karl Marx, kinh tế gia người Đức-gốc-Do-thái, thiết lập phong trào cộng-sản, chủ trương tiêu diệt giới 

       tư-bản vì đã bóc lột giới công nhân và biến thợ thuyền thành dân vô sản. Luận văn chính là Capital, 

       Volume I (1867). 
6
     Lịch sử Trung-cộng khởi đầu với Nhà Hạ (-2205 đến -1766) và Nhà Thương (-1766 đến -1122). Khi 

       con cháu Nhà Thương bị Nhà Châu (-1122 đến -222) tiêu diệt thì phải chạy đi nơi khác. Bản chất của 

       Nhà Thương là giao lưu, trao đổi và buôn bán với các bộ-lạc nông nghiệp Bách-Việt ở phương Nam, 

       nên con cháu Nhà Thương xưng là Thương-Gia. Lâu ngày dài tháng, Thương-Gia (viết hoa) biến 

       thành thương-gia (viết thường) ám chỉ người buôn bán (theo Hoàng Văn Chí, 1990).  
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nhau ở mức độ can thiệp. Trong khi ấy, nhà nước của phe cộng-sản thì hoàn toàn chủ động và 

điều khiển thị trường. 

  

  IIIIII..33..11..11..33      TTóómm  LLưượợcc  LLịịcchh  SSửử  PPhháátt  TTrriiểểnn  XXãã  HHộộii  CChhââuu  ÂÂuu  

Kinh tế học của tây phương bắt đầu phát triển kể từ khi nhà khoa học xã hội Adam Smith (1723-

1790) viết quyển sách An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), 

thường được gọi tắt là The Wealth of Nations (Sự Giàu Có của Các Quốc Gia) 
7
. Ông luận bàn 

về phương pháp tổ chức nhân lực trong các xưởng sản xuất đưa đến các đề án phân công lao 

động (division of labour) trong nền kinh tế công nghiệp về sau nầy. Các thế kỷ trước thời ông, 

kinh tế của Âu châu vẫn chưa có gì xuất sắc, ngoài các xã hội nông nghiệp và đất đai thuộc 

quyền vua chúa. Chợ búa tuy có nhóm họp, nhưng tụ ở đầu làng, kẻ mua người bán vẫn còn thưa 

thớt. 

Adam Smith, người xứ Anh gốc Ái-nhĩ-lan, cũng là một triết gia chính trị đương thời. Ông là 

người nối gót triết gia René Descartes (1596-1650), theo trường phái chủ nghĩa duy-lý 

(rationalism), ‘tôi nghĩ cho nên tôi là’, dựa vào chủ trương lý luận của con người, thay vì tin 

tưởng ở niềm tin tôn giáo hoặc thần quyền như những thời trước đó. Xã hội châu Âu vào thế kỷ 

17 bắt đầu bùng lên với cách mạng khoa học, với các khoa học gia lừng danh như Isaac Newton 

(1643-1727) nhờ dựa trên các lý thuyết như: nguyên tử luận (atomism), quyết định luận 

(determinism), và khách quan luận (objectivity). Và cách mạng kỹ nghệ theo đó lớn dần lên. Về 

mặt chính trị, các tư tưởng gia tây phương thời nầy như John Locke (Anh, 1632- 1704), 

Montesquieu (Pháp, 1689-1755), Voltaire (Pháp, 1694-1778), Jean-Jacques Rousseau (Pháp, 

1712-1778), đã đưa ra các chủ nghĩa cá nhân, quyền công dân, đề cao chính quyền dân sự, sữa 

soạn cho con đường cách mạng dân chủ và đưa tới việc biến thể chế độ quân chủ. 

Hình ảnh chợ búa cũ kỹ từ làng quê được đưa lên thành thị, có nghĩa là ngôi chợ dựng lên tại 

thành phố, được các hãng xưởng phù trợ, sản xuất công nghiệp hàng loạt và lớn mạnh. Dân ở 

dưới quê, bỏ làng lên tỉnh hoặc thành phố (city) để làm ăn, nông dân biến thành thị dân (citizen). 

Trước là thị dân, sau trở thành công dân. Các dân tộc và quốc gia Âu châu, từ đó, trở nên giàu có 

và hùng mạnh. Kinh tế bắt đầu bằng nông nghiệp (trọng-nông), chuyễn dần qua công nghiệp 

(trọng-công), sản xuất từ nhẹ tới nặng, và sau cùng là kinh tế thị trường (trọng-thương) chễm 

chệ hàng đầu trên đời sống của con người. 

Với kinh tế học, công đầu là của Adam Smith, nhờ ở lý thuyết phân công lao động. Nhưng xét 

cho kỹ và rộng, thì toàn bộ bối cảnh sinh động của tây phương vào thế kỷ 17 như được mô tả ở 

trên, với đủ loại tư tưởng gia (triết học lẫn khoa học) rất phong phú, đã đem châu Âu lên hàng 

các cường quốc. Adam Smith được tôn vinh lên hàng sư tổ của bộ môn kinh tế học. Và quyển 

sách The Wealth of Nations, từ đây, trở thành sách gối đầu giường của tư bản chủ nghĩa. 

Trong ba khâu: sản xuất/phân phối/tiêu thụ của kinh tế học, nhờ vào cách mạng khoa học và kỹ 

nghệ ở thế kỷ 17 và 18, mà khâu sản xuất đã khởi đầu bằng những bước tiến nhảy vọt. Giới sản 

xuất phải vận dụng đến ba yếu tố sản xuất quan trọng như: một, sức lao động (labor) của nhân 

công; hai, tư bản (capital), dính líu đến tiền bạc để mua máy móc, nhiên liệu, trả lương nhân 

                                                 
7
    http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html 
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công, vân vân; và ba, đất đai (land) để xây dựng cơ xưởng. Trong ba yếu tố sản xuất nầy, giới 

sản xuất đặt nặng yếu tố tư bản nhất, vì họ cho rằng có tiền là mua cái gì cũng được hết, mua 

luôn đất đai, hãng xưởng, và mua cả nhân công. Họ đồng nghĩa giới sản xuất là giới tư bản. Tư 

bản chủ nghĩa bắt đầu thành hình, đặt nền móng suy tư và hành động trên tư bản qua trung gian 

là tiền bạc. Giống như ta có câu thành ngữ: có tiền mua tiên cũng được! 

Nhưng vào thời nầy, các khâu phân phối vẫn chưa được hanh thông, lý do là vì hàng ngũ vua 

chúa dưới chế độ quân chủ vẫn còn nắm giữ quyền lực chính trị để điều hành các sinh hoạt xã 

hội. Trong khi đó, giới sản xuất và tư bản là những người chủ hãng xưởng, với cả một tinh thần 

dấn thân, dám chấp nhận rủi ro trong các công tác sản xuất lớn, chỉ mong sao được phân phối sản 

phẩm của mình một cách trực tiếp và hàng loạt đến tay người tiêu thụ, để sinh lợi. Chính trị quân 

chủ cản đường phân phối, nên quần chúng do giới sản xuất lãnh đạo làm đảo chánh, thay quân 

chủ (giới vua chúa cầm quyền) bằng con đường dân chủ (bầu cử người đại diện). 

Khâu sản xuất, khâu phân phối đều tiến triển ở nội địa, nhưng giới tiêu thụ trong nước có giới 

hạn. Giới sản xuất, đã được đổi tên gọi thành giới tư bản, giờ đây có thể đặt kế hoạch với giới 

chính trị cầm quyền trong việc mưu tìm thuộc địa. Thuộc địa là cần thiết cho giai đoạn tư bản 

trong bước đường phát triển. Một mặt, thuộc địa cung ứng thêm các nguồn nguyên liệu khan 

hiếm cho mẫu quốc để đẩy mạnh thêm khâu sản xuất. Mặt khác, thuộc địa nới rộng thị trường, 

tăng thêm số người tiêu xài, nâng cao khâu tiêu thụ hơn nữa. Trên bước đường phát triển kinh tế 

thị trường, tây phương làm giàu cho dân mình xứ mình, nhưng đã tạo ra các vấn nạn lớn cho loài 

người như nạn đế quốc thực dân. 

Hậu quả của đế quốc thực dân là hai đại nạn cho nhân loại đã xảy ra vì các phương thức điều 

hành về kinh bang tế thế của loài người còn khiếm khuyết và nhiều sở đoản trong thế kỷ 19 và 

20. Nạn thứ nhất là tổ chức cộng sản thành hình vào thế kỷ 19. Nạn thứ hai là hậu quả của các 

cuộc chiến tranh thế giới vào thế kỷ 20 giữa các đế quốc để giành quyền tái phân thị trường thế 

giới. Nhưng xét cho cùng, các đại nạn nầy là những bài học cho loài người nói chung, và các dân 

tộc nói riêng trong tiến trình kinh bang tế thế, sữa soạn cho con đường hoàn cầu sắp tới. 

 

 

  

 IIIIII..33..11..11..44      KKiinnhh  TTếế  CCôônngg--TTyy    

  

Quan trọng cho bối cảnh kinh tế thị trường là sự hiện diện của các công-ty. Công-ty là một tổ 

chức do nhiều người hùn vốn lại để kinh doanh. Trước kia trong khung cảnh chợ búa chỉ có 

người mua kẻ bán; kẻ bán cũng có thể là một người hoặc một gia đình sản xuất, theo kiểu làm ăn 

nhỏ. Muốn sản xuất rộng lớn thì phải cần đến nhiều người hùn hạp, góp vốn, để có khả năng 

kinh doanh, đáp ứng mức cầu ngày càng gia tăng. Hình thức công-ty đã ra đời để đáp ứng tình 

thế. 

Chữ công-ty được dịch từ chữ company của tiếng Anh. Chữ 'company' có mặt trong từ điển từ 

thế kỷ thứ 13, với ý nghĩa là một nhóm người hợp tác cho một mục tiêu chung. Kể từ năm 1776, 

khi khái niệm về KTTT được bộc phát tại các xã hội châu Âu, thì chữ company lại mang thêm 

một ý nghĩa mới để ám chỉ các tổ chức kinh doanh. Thí dụ chữ 'joint stock company' có nghĩa là 

công-ty do nhiều người làm chủ dưới dạng sở hữu các cổ-phiếu hay cổ-phần (stock); chủ các cổ 
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phiếu nầy được gọi là cổ-đông (stockowner, stockholder) và họ có thể mua đi hoặc bán lại các cổ 

phiếu của mình cho người khác. Phương thức sản xuất cho được hữu hiệu tùy thuộc vào nghệ 

thuật tổ chức công-ty. Công-ty là một hình thức xã hội hóa thị trường. Dân chúng dành dụm tiền 

bạc của mình có thể đầu tư bằng cách mua lại các cổ-phần của một công-ty mà mình ưa thích. 

Nhóm người làm chủ nầy tự mình đứng ra trông nom việc sản xuất, hay thuê mướn lại các quản 

trị viên (manager) để điều hành công tác quản lý cho công-ty. Do đó, các công- ty, trên thực tế 

(của các nước tiền tiến, kỹ nghệ), cũng là một loại sản phẩm có thể được mua bán. Ði sâu vào 

thực chất của nền kinh tế thị trường chính là việc tìm hiểu giá trị nội tại của công-ty. Chúng ta 

cũng có thể gọi kinh tế chợ búa ngày nay là kinh tế công-ty. 

Song song với việc toàn cầu hoá của thế giới trên mặt kinh doanh, hình thức công-ty đa quốc tịch 

(multi national company), hay gọi tắt là công-ty đa-tịch xuất hiện tại các nước giàu mạnh. Loại 

công-ty đa-tịch nầy, có mặt trên nhiều xứ và ảnh hưởng việc kinh doanh cũng trên nhiều xứ cùng 

một lúc. Năng lực và ảnh hưởng của nó rất quan trọng và đa dạng. Sức mạnh của một công-ty 

đa-tịch tại một xứ lớn, nhiều khi to hơn sức mạnh của một quốc gia nhỏ. Có người cho rằng 

công-ty đa-tịch là một xứ trong một xứ. Nó có thể ảnh hưởng đến chính quyền mẫu quốc, và 

càng có thể khuynh đảo các tiểu quốc nghèo khó qua sức mạnh tiền bạc của các tướng lãnh quản 

lý công-ty. Thí dụ, các quốc gia nghèo thường e dè với hai ông tướng nầy: tướng 
8
 Motors 

(General Motors) và tướng Electric (General Electric). Thật ra đây là hai đại công-ty đa-tịch có 

mặt trên toàn thế giới: General Motors Corporation và General Electric Company. Nhưng mấy 

ông tướng nầy, thật ra, có thể tự tung tự tác hay không? nhất là trong giai đoạn kinh tế toàn cầu 

nầy. Chúng ta hãy lật lại trang sử cũ.  

Cách đây 30 năm, các môn học thương mại tại Mỹ rất xem thường vấn đề đạo đức, luân lý, và 

tinh thần trong các sinh hoạt thương trường và công-ty kinh doanh. Học giả (scholar) cũng như 

hành giả (practitioner) về thương mại/kinh doanh đều cho rằng KTTT có tính phi-luân-lý 

(amorality). Tối đa hoá lợi-nhuận là khẩu hiệu nhật tụng của giới quản trị. Nhưng trong vòng 20 

năm trở lại đây, tình hình KTTT thay đổi liền tay. Bắt nguồn từ giới hàn lâm đại học, các nghiên 

cứu gia đã dựa trên tình hình cụ thể của xã hội và các nghiên cứu khoa học được tích lũy lại, 

quan niệm thương mại của KTTT đã phải chấp  nhận tầm nhìn luân lý kinh doanh là thực dụng 

và hữu ích trên cả ba bình diện sản xuất, phân phối và tiêu dụng 
9
.  

Một trong những thay đổi tầm nhìn về cách quản lý công-ty là quan niệm về stakeholder thay vì 

stockholder hay stockowner (cổ-đông). Stakeholder 
10

, tôi tạm dịch là giới ảnh hưởng. Giới ảnh 

hưởng của một công-ty là những người tạo ra ảnh hưởng cũng như bị ảnh hưởng bởi những 

quyết định của công-ty ấy. Lấy thí dụ trong một công-ty sản xuất, giới ảnh hưởng, ngoài những 

chủ nhân của các cổ phần và ban giám đốc điều hành công- ty ra, còn là toàn thể các nhân viên 

làm việc trong hãng, kể thêm những người tiêu dùng, những nhà cung cấp vật liệu, và giới đối 

tác kinh doanh. Tóm lại, giới ảnh hưởng của một tổ chức kinh doanh bao gồm hầu hết mọi người 

trong xã hội. 

                                                 
8
     Đây là lối chơi chữ của tiếng Việt. General tiếng Anh có nhiều nghĩa: tổng quát, đại chúng, vị tướng. 

9    Dunfee T. & Werhane, P. (1997). Report on business ethics in North America. Journal of Business Ethics. 
10

   Theo Freeman (1984): stakeholder được định nghĩa là “any group or individual who can affect or is 

      affected by the achievement of the organization’s objectives” trong Strategic Management:  

      A Stakeholder Approach, tr. 46. 
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Bản chất của quyết định và hậu quả xã hội của quyền hành trên một tổ chức, dù trong phạm trù 

kinh tế hay chính trị, sẽ ảnh hưởng đến toàn thể mọi người trong xã hội, chứ không phải chỉ hạn 

hẹp trong vòng của tổ chức đó, trên mặt kinh tế hay chính trị. Nói cách khác, một quyết định về 

kinh tế sẽ có hậu quả toàn diện lên nhiều mặt văn-kinh- chính-giáo. Nghệ thuật về tổ chức và 

quản trị công-ty là làm sao nhận diện, phân loại, và cảnh báo về sự nổi bật của các thành phần 

ảnh hưởng cho một công-ty. Vì thuộc tính của giới ảnh hưởng gồm có ba mặt là tính quyền lực, 

tính hợp pháp và tính khẩn cấp, nên hậu quả xã hội của một quyết định kinh doanh do sự phối 

hợp giữa ba thuộc tính nầy tùy theo từng trường hợp phân tích, sẽ làm nổi bật cường độ ảnh 

hưởng cao hay thấp của giới ảnh hưởng 
11

. 

  

  

  

□□  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
11    Mitchell, R.; Agle, B.; Wood, D. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: 

        Defining the principle of who and what really counts. Academy of Management. The Academy of 

        Management Review. 
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IIIIII..33..11..22        NNỘỘII  DDUUNNGG  VVÀÀ  ÝÝ  NNGGHHĨĨAA    

                                    CCỦỦAA  KKIINNHH--TTẾẾ--HHỌỌCC  HHIIỆỆNN  ÐÐẠẠII  

Bài viết nầy không có tính cách trường quy, nên tôi chỉ muốn giới thiệu sơ qua với bạn đọc một 

số điểm căn bản về bộ môn kinh tế và nền kinh tế theo thị trường, để chúng ta có thể trao đổi về 

một số luận điểm gốc khi bàn đến các hiện tượng xã hội đương thời.        

Có 4 luận điểm căn bản cần nhắm đến: 

     Thứ nhất là  nguyên lý thuần lý của một nền kinh tế: môn kinh tế học, 

     Thứ hai là  nguyên lý thực hành cho một nền kinh tế: vấn đề quản lý kinh doanh, 

     Thứ ba là  tâm lý con người về sự ước vọng, và 

     Thứ tư là  thực tại kinh tế của thế giới. 

 

  IIIIII..33..11..22..11        NNgguuyyêênn  LLýý  TThhuuầầnn  LLýý::  MMôônn  KKiinnhh  TTếế  HHọọcc  

Kinh tế học là một bộ môn thuộc khoa học xã hội, môn học chuyên khảo sát về một số hạnh 

kiểm và hành động của con người ở nhiều cấp độ khác nhau. Xã hội con người rất đa dạng và 

phức tạp, nên không thể có một môn học nào bao trùm lên tất cả mọi việc. Vì thế chúng ta có 

nhiều môn học, nhiều ngành nghiên cứu khác nhau. Mỗi một bộ môn đều có sở trường, sở đoản, 

và giới hạn của nó. Thí dụ như các môn: kinh tế học, chính trị học, tâm lý học, nhân chủng học, 

ngôn ngữ học, vân vân.  

Khi muốn thấu đáo một hiện tượng nào của con người và nhân loại, chúng ta phải vận dụng 

nhiều ngành học và hướng khảo sát khác nhau. Có thể gọi đó là phương pháp liên ngành. Do đó, 

khi học thì phải đi từng bước, từng môn, phân tích từng li từng tí. Nhưng muốn hiểu rõ thì phải 

biết tổng hợp nhiều thứ liên hệ, liên quan với nhau lại.Muốn nắm vững môn kinh tế học, đòi hỏi 

chúng ta phải biết qua 4 thứ chính yếu sau đây: 

    11..    TTrriiếếtt  llýý  ccăănn  bbảảnn  vvềề  kkiinnhh  ttếế  ((PPhhiilloossoopphhiiccaall  rreeaassoonniinnggss)),,    

              22..    MMôô  hhììnnhh  kkiinnhh  ttếế  ((MMooddeellss)),,    

              33..    CCơơ  cchhếế  vvàà  hhạạ  ttầầnngg  ccơơ  ssởở  đđểể  tthhựựcc  hhiiệệnn  ((IInnssttiittuuttiioonnss))  

              44..    CChhíínnhh  ssáácchh  kkiinnhh  ttếế  ((PPoolliicciieess))..  

Bốn thành tố kinh tế học nầy có liên hệ hữu cơ và nhân quả với nhau. Nó là một hệ thống sinh 

động và mở. Thời đổi thì nhân đổi. Tầm nhìn về con người và xã hội, nếu biến đổi, thì triết lý về 

kinh tế học sẽ thay đổi. Từ đó, mô hình/cơ chế/chính sách sẽ lần lượt thay phiên nhau biến thể. 

Bản chất của kinh tế gia và bộ môn kinh tế học phát sinh từ ước vọng của con người, có tính 

nhân bản, nên con người cấp tiến trong xã hội chỉ chấp nhận những khuynh hướng thay đổi trong 

vòng trật tự và nhân đạo. Kinh tế chủ trương cách mạng để tùy thời tiến bộ, nhưng không chấp 

nhận cắt mạng. Bởi vì bạo lực lúc nào cũng thiếu chiều sâu của lịch sử và chiều dày của kiến 

thức. 

Lấy thí dụ về kinh tế Hoa kỳ để làm điển hình. Mô hình kinh tế được chia ra làm hai phần: vĩ-mô 

(macro) và vi-mô (micro). Dùng kinh tế vĩ mô để nhìn thấy tổng thể mọi vấn 
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đề của nền kinh tế trong quốc gia; dùng kinh tế vi mô để khảo sát các sinh hoạt thị trường của 

công-ty hay hãng xưởng. Vĩ-mô và vi-mô là hai mặt bất khả phân của một nền kinh tế. Các kinh 

tế gia thường dùng kinh tế toán (econometrics) để do lường, tiên liệu, và tính toán các chỉ số 

kinh tế trước khi tạo quyết định; do đó, môn kinh tế toán chỉ là phương tiện để ứng dụng.  

Cơ chế kinh tế bao gồm những hệ thống ngân hàng (banking system), hệ thống quỹ dự trữ liên 

bang (federal reserve system) hay cấp trung ương quốc gia, vân vân và vân vân. Các chính sách 

kinh tế căn bản trong một xứ gồm có 4 phạm trù hỗ tương lẫn nhau:  

   CChhíínnhh  ssáácchh  TTààii  cchhíínnhh  ((FFiissccaall  ppoolliiccyy)),,    

      CChhíínnhh  ssáácchh  TTiiềềnn  ttệệ  ((MMoonneettaarryy  ppoolliiccyy)),,    

      CChhíínnhh  ssáácchh  NNggooạạii  tthhưươơnngg  ((TTrraaddee  ppoolliiccyy)),,  vvàà    

      CChhíínnhh  ssáácchh  HHốốii  đđooááii  ((EExxcchhaannggee  rraattee  ppoolliiccyy))..    

Chính sách tài chính và tiền tệ dùng cho quốc nội, còn chính sách ngoại thương và hối đoái thì 

dùng để đối xử với quốc tế. Thay đổi một chính sách nầy sẽ ảnh hưởng đến cả ba chính sách kia 

vì chúng liên hệ hữu cơ với nhau. Tất cả mọi chính sách quốc gia về kinh tế đều nhắm chung tới 

4 tiêu điểm một cách đồng bộ: nâng cao mức tăng trưởng, không để vật giá leo thang (mức lạm 

phát vừa phải), chu kỳ thương mại đạt được độ tuần hoàn, và tạo công ăn việc làm cho dân 

chúng (độ thất nghiệp có thể chấp nhận được). Các tiêu điểm được thể hiện qua các chỉ số kinh 

tế (economic indexes) mà nhà nước cần đo lường, theo dõi, điều chỉnh, quân-bình-hóa và bền-

vững-hóa, Hình 188:  

 

                                                                                                             CChhíínnhh  SSáácchh  TTààii  CChhíínnhh  

                                                                                                                                                    GGrroowwtthh  ((GGDDPP))                          CChhíínnhh  SSáácchh  TTiiềềnn  TTệệ  

                                                                       MMứứcc  TTăănngg  TTrrưưởởnngg  

  

                                                                ĐĐộộ  TThhấấtt  NNgghhiiệệpp                      CCHHÍÍNNHH  SSÁÁCCHH                    MMứứcc  LLạạmm  PPhháátt  

                                                                                              UUnneemmppllooyymmeenntt                KKIINNHH  TTẾ                        IInnffllaattiioonn  

  

                                                                                                                                                        ĐĐộộ  TTuuầầnn  HHooàànn  

                                      CChhíínnhh  SSáácchh  NNggooạạii  TThhưươơnngg                        BBuussiinneessss  CCyycclleess      

                                            CChhíínnhh  SSáácchh  HHốốii  ĐĐooááii  

 

HHììnnhh  118888  ::    CCáácc  ttiiêêuu--đđiiểểmm  kkiinnhh--ttếế    

Như trên đã trình bày, định nghĩa về kinh tế học là, một môn khoa học về cách điều hợp của con 

người để làm thể nào, với sự giới hạn của các nguồn nguyên liệu (limited resources), mà có thể 

thỏa mãn được lòng ước muốn vô giới hạn (unlimited wants) của mình. Sách vở và kinh nghiệm 

Âu-Mỹ đã dạy như thế!  
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Ở đây, tôi muốn trình bày sâu thêm chút nữa về triết lý của sự ước muốn và nguồn nguyên liệu. 

Ðể diễn tả sự ước muốn, chúng ta cần phân biệt rõ ràng về sự khác biệt trên khái niệm một cách 

chi tiết, nhưng hỗ tương với nhau, của 3 động thái: 
 

cần (need), muốn (want), và cầu (demand). 
 

Cuộc sống con người cần rất nhiều thứ. Không có, không được. Như cần: ăn, uống, suy nghĩ, đi 

lại, nói năng, tụ tập, lập hội, vân vân. Tuy cần như vậy, nhưng tùy vào mỗi hoàn cảnh, mỗi thời 

điểm khác nhau, và dựa trên những tập tục và văn hoá khác nhau, mà mỗi người hoặc nhóm 

người lại mong muốn khác nhau để có thể thỏa mãn sự cần thiết cho mình. Xem thêm 5 cấp bậc 

cần thiết trong đời người  theo tâm lý gia Abraham Maslow (1908-1970), Hình 174 (Mục 

III.2.5.1).  

Thí dụ: ba người bạn đều đói bụng, cần đi ăn; bạn Tây muốn có miếng thịt bò nướng ăn với 

khoai chiên, bạn Tàu thì muốn tô mì vịt tiềm, phần Ta lại muốn có dĩa cơm tấm bì chả và nước 

mắm thật ngon. Rõ ràng là cùng cần đi ăn, nhưng có ba khuynh hướng mong muốn khác nhau. 

Tìm được một tiệm ăn để thoả lòng mong muốn cho cả ba người bạn không phải là một việc dễ. 

Tuy nhiên, tôi biết được trong vùng tôi ở, có một tiệm ăn có thể gọi được ba món ăn khác nhau 

như thế.   

Nhưng sức cầu (demand) và mức cầu (demand level) mới là điều quan trọng hơn trong quan 

niệm kinh tế và thương mại. Mức cầu là khả năng trả tiền của người tiêu thụ, của thực khách. 

Muốn có xe hơi mới, nhưng không đủ tiền mua vì người tiêu dùng bị hạn chế bởi khả năng tiền 

bạc của mình, thì không thể được xem là nhu cầu dưới tầm nhìn tiếp thị. Ðó là lý do tại sao hồi 

còn bé, tôi rất thích được đi chợ với người lớn, vì được ăn uống thả giàn, và người lớn trả tiền 

mua cho mình. 

Giới tiêu thụ có mức cầu thì tức khắc giới sản xuất (thương gia, chủ tiệm) tạo ra sức cung 

(supply) hoặc mức cung (supply level) để kinh doanh sinh lợi. Hình ảnh sinh động của cái chợ 

nơi trao đổi giữa sản xuất và tiêu thụ được giản lược hoá qua mô hình thị trường với các đường 

cong biểu diễn mức cung-cầu. Xem Hình 189 bên dưới, được gọi là đồ thị cung-cầu (supply and 

demand curves): 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

HHììnnhh  118899  ::      ĐĐồồ--tthhịị  CCuunngg--CCầầuu  

                                              PP  
                            PPrriiccee,,  GGiiáá  ccảả  

  

  

                                                                                                                                                        SS    ((CCuunngg))  

  

                                              PP**  

  

                                                                                                                                                        DD  ((CCầầuu))  

  

                                                                                                                                                                    QQ  
                                                                                                      QQ**                            QQuuaannttiittyy,,  SSốố  llưượợnngg  
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Tại chợ, hoặc trong hiệu tiệm, người mua kẻ bán được tự do trao đổi bởi giá cả và số lượng (tiêu 

thụ/sản xuất), miễn sao đôi bên đều vừa lòng hợp ý. Hễ giá càng hạ, một cách tổng quát, thì số 

lượng của mức cầu lại càng gia tăng hơn nữa. Cho đến khi nào mức cầu và mức cung gặp nhau 

tại một giao điểm, thì đó là nơi mà hai giới tiêu thụ và sản xuất minh định được giá cả và số 

lượng tiêu thụ/sản xuất chung cho cả đôi bên. Ðó là điểm quân bình (equilibrium point) cho một 

món hàng hoặc một ngành kỹ nghệ.  

Vì được tự do để định đoạt, nên ta gọi kinh tế thị trường là thị trường tự do. Tuy nhiên điều kiện 

tự do và thị trường tự do chỉ có thể thực hiện được, nếu có sự cạnh tranh giữa nhiều hiệu 

tiệm/công ty/nhà sản xuất. Nên thị trường tự do có thuộc tính là tự do cạnh tranh. Tuy nhiên, vì 

dựa vào bản chất của món hàng hoặc dịch vụ nào đó, có giới/người sản xuất lại mong muốn được 

sinh lợi một cách tối đa với lợi nhuận cao nhất, nên họ đã tìm cách kiểm soát giá cả hoặc đầu cơ 

tích trữ qua số lượng, khiến cho việc điều hợp nguồn nguyên liệu không còn hiệu năng nữa. 

Căn bản của kinh tế thị trường là, một mặt đối với người mua ta có sự tự do lựa chọn; và mặt 

khác đối với người bán, ta có sự sinh lợi. Sinh lợi cũng là nền móng của tư lợi, tư hữu và tư bản. 

Nếu không có lợi, không có sinh lợi, thì cũng không có kinh tế hiện hữu. Nhưng tư lợi tới mức 

độ nào mà mình sống được và người khác cũng còn sống được? Tư hữu tới mức độ nào mà bối 

cảnh môi sinh không bị phá hủy vĩnh viễn, gây nguy cơ cho tương lai? Và tư bản đến đâu mà 

không tha hoá nhân cách con người?  

Phạm trù kinh tế bắt đầu dính líu đến những sinh hoạt có tính luật pháp (chính trị) và luân lý 

(văn hoá và giáo dục). Không có chính trị, thì kinh tế không được thể hiện, và ngược lại. Cũng 

vậy, không có văn hoá và giáo dục, thì kinh tế sẽ đơn giản hoá con người thành con vật kinh tế. 

Kinh tế tự do cần đến một nền chính trị công minh. Kinh tế thị trường phải được song hành 

bằng một nền dân chủ pháp trị. Về dân chủ, xem Mục III.3.2: Dân chủ có thể giúp gì cho ta?  

Công minh là quyền hành và trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước cần thiết phải can dự vào thị 

trường một cách tối thiểu để điều chỉnh trạng thái sinh lợi tối đa của giới sản xuất khi họ thực 

hiện kinh doanh một cách phản kinh tế và thiếu khoa học (theo chủ trương của kinh tế gia đại tài 

người Anh là John Maynard Keynes (1883 - 1946), tổ sư của ngành kinh tế học vĩ mô). Và đồng 

thời, nhà nước cũng có trách nhiệm tạo dựng nên một môi sinh giáo dục trong lành để người 

công dân có đủ khả năng nhận định chính xác về sự không thể thoả mãn được lòng dục vô giới 

hạn của con người (theo chủ trương của triết gia Tuân-Tử , và sau nầy là Hàn-Phi-Tử).  

Kinh-bang-tế-thế gồm có hai vế: kinh bang và tế thế. Tế thế là kinh tế thị trường, là thị trường 

tự do, là tự do cạnh tranh. Còn kinh bang là chính trị công minh, là để phục vụ cho dân và nước. 

Công minh cũng đồng nghĩa với trong sáng, trong suốt, trong sạch, và minh bạch trong đường lối 

chính trị và hệ thống luật pháp của nhà nước (Giáp Văn Dương, 2009). 

Trong quá khứ, chỉ vì muốn chống lại sự sinh lợi của giới tư-bản và kinh tế thị trường (market 

economy), và dựa trên quan niệm về giá trị thặng dư của Karl Marx, mà phe chủ nghĩa cộng-sản 

và chủ nghĩa xã-hội đã chủ trương theo đường lối kinh tế chỉ-huy (command economy). Cộng-

sản, dựa vào đảng trị, thật ra là độc đảng trị (chỉ có một đảng tự tung tự tác), đã đặt định mọi kế 

hoạch kiểm soát về sản xuất, phân phối, và tiêu thụ cho một nền kinh tế, mà không cần đếm xỉa 
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gì đến nền dân chủ pháp trị. Hậu quả của kinh tế chỉ huy, phần nào, làm đồi trụy hoá nhân phẩm 

của con người và cũng mất hiệu năng; mà do đó, đất nước cũng không thể khá hơn. Cuốn phim 

sập tiệm của liên bang xô- viết Nga, từ bên trong vỡ ra, là một bài học quý giá về kinh bang tế 

thế để người đời học hiểu. 

Sự cao thượng và lý tưởng của triết học xã hội, về con người và cho con người, là điều rất cần 

thiết trong một nền kinh tế thị trường. Từ nguyên lý thuần lý 
12

, có tính triết học, chúng ta phải 

cần đến các nguyên lý thực hành, có tính khoa học, một cách tương ứng. Nguyên lý thực hành 

về kinh tế là tạo ra những mô hình về kinh tế, để từ đó, các hạ tầng cơ sở và chính sách kinh tế có 

thể được thay đổi và điều chỉnh cho tốt hơn. 

 

 

 IIIIII..33..11..22..22        NNgguuyyêênn  LLýý  TThhựựcc  HHàànnhh::  VVấấnn  ÐÐềề  QQuuảảnn  LLýý  KKiinnhh  DDooaannhh  

Tư bản chủ nghĩa có nhiều nguyên lý thực hành, nên hệ thống kinh tế thị trường của nó được 

thay đổi tùy thời, và nhất là dựa vào hệ thống chính trị tự do và công minh để có thể sửa sai và 

điều chỉnh lại những cái chợ cũ kỹ và xấu xí trước đây. Thí dụ, những khái niệm về human 

capital 
13

 (tư bản dụng-nhân 
14

) là dựa vào tri thức của giới trí thức (lao tâm) và tri thức của giới 

lao động (lao lực) trong vấn đề sản xuất; thay vì chỉ có đặt sự quan trọng trên máy móc, lao động 

tay chân và tiền bạc như thế kỷ 19 và 20 đã chủ trương.  

Một thí dụ khác: thương mại theo tư bản chủ nghĩa bắt đầu đề cao emotional intelligence (EI, 

thông minh dựa trên tình cảm, hay thông-tình). Thông-tình khác với rational intelligence (RI, 

thông-minh dựa trên lý-trí, hay thông-tính; Mỹ hay gọi tắt là IQ, intelligence quotient) mà trong 

vấn đề quản lý nhân sự trước đây, các giới sản xuất và thương mại chỉ biết đến thông-tính, chứ 

chưa biết đến thông-tình.  

Chưa hết! Trong ngành quản trị học, mới có thêm tư tưởng về spiritual intelligence nữa (SI, 

thông minh dựa trên tinh-thần, tôi gọi nó là thông-tang). Ý niệm về thông-tang sẽ dẫn đến một 

nền kinh tế trọng-nhân (humannomics) sau này . Tình-tính-tang là điệp ngữ trong các bài dân 

ca của người Việt chúng ta (Mục III.2.5). Thông-minh là phải hội đủ cả ba yếu tố tình-tính-tang. 

Trong phần tâm lý về con người, chúng ta đã lướt qua hình ảnh về con người mới (Khúc 

III.2.4.3.3, Hình 165). Nền kinh tế trọng-nhân là hướng tiến của chủ nghĩa tư-bản trong tương lai 

và là môi trường xây dựng của con người mới. Hệ thống sinh động của tư-bản chủ nghĩa cho 

phép nó tự sáng tạo nên các nguyên lý thực hành để phục vụ con người. Tình-tính-tang là nhân tố 

mới của tư-bản. 

Cộng-sản chủ nghĩa là một hệ thống suy tư sơ cứng, dẫn đến một hệ thống sinh hoạt ù lì vì thiếu 

nguyên lý thực dụng. Do đó, nó không thể chủ động trong việc tranh giành kinh bang tế thế với 

chủ nghĩa tư bản nổi. Thí dụ: mô hình phát triển kinh tế của Trung-cộng là thị trường kinh tế 

                                                 
12

   Xem Khúc III.2.4.3.1: Nguyên lý thuần lý và nguyên lý ứng dụng trong ứng dụng của thuyết ngũ-hành. 
13

   Human capital khác với physical capital (tư bản đặt nền trên tiền bạc và nguyên liệu vật thể), social 

      capital (tư bản căn cứ vào thói quen và phương thức sản xuất có hiệu quả). 
14

   Tư bản dụng-nhân (human capital) khác với tư bản tinh-thần (spiritual capital, xem Khúc III.2.5.5.4). 

     Tư bản tinh-thần bao gồm cả hai khái niệm dụng và dưỡng, còn tư bản dụng-nhân chỉ có dụng nhưng 

      chưa có dưỡng.  
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theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt-cộng cũng bắt chước theo cách nói và mô hình của 

Trung-cộng, dùng ổn định chính trị để phát triển kinh tế 
15

 (Giáp Văn Dương, 2009).   

Ðịnh hướng chính trị theo xã hội chủ nghĩa là định hướng gì? Dưới đây là quan niệm của đảng 

cộng-sản ViệtNam về tình hình chủ nghĩa xã hội: 

  

TTrroonngg  đđiiềềuu  kkiiệệnn  hhệệ  tthhốốnngg  xxãã  hhộộii  cchhủủ  nngghhĩĩaa  llââmm  vvààoo  kkhhủủnngg  hhooảảnngg,,    

mmôô  hhììnnhh  xxââyy  ddựựnngg  cchhủủ  nngghhĩĩaa  xxãã  hhộộii  kkiiểểuu  ccũũ  ttỏỏ  rraa  kkhhôônngg  pphhùù  hhợợpp,,    

ccôônngg  ccuuộộcc  ccảảii  ttổổ  ởở  LLiiêênn  xxôô  vvàà  ccáácc  nnưướớcc  xxãã  hhộộii  cchhủủ  nngghhĩĩaa  ÐÐôônngg  ÂÂuu    

ddiiễễnn  rraa  hhỗỗnn  llooạạnn  vvàà  cchhệệcchh  hhưướớnngg,,  vvấấnn  đđềề  qquuaann  nniiệệmm  vvềề  cchhủủ  nngghhĩĩaa  xxãã  hhộộii    

vvàà  ccoonn  đđưườờnngg  đđii  llêênn  cchhủủ  nngghhĩĩaa  xxãã  hhộộii  llạạii  đđưượợcc  đđặặtt  rraa  mmộộtt  ccáácchh  ggaayy  ggắắtt..      

              [[TTààii  LLiiệệuu  HHọọcc  TTậậpp  LLýý  LLuuậậnn  CChhíínnhh  TTrrịị  PPhhổổ  TThhôônngg,,  TTậậpp  II  ddoo  BBaann  TTưư  TTưưởởnngg,,    

              VVăănn  HHooáá  TTrruunngg  ƯƯơơnngg  bbiiêênn  ssooạạnn..  NNxxbb  CChhíínnhh  TTrrịị  QQuuốốcc  GGiiaa..  HHàà  NNộộii,,  11999977,,  ttrr..  8899]]  

[Ghi-chú: Quan niệm mới về xã hội chủ nghĩa như thế nào, và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ra sao? chúng ta không thấy Việt-cộng đề cập đến. Chỉ thấy phần giới thiệu về tư-tưởng Hồ Chí 

Minh (HCM) nối đuôi theo sau để làm hướng đi mới cho xã hội chủ nghĩa. Chỉ là bắt chước lại, 

theo kiểu tư-tưởng Mao Trạch Ðông của Tàu trước đây. Cũng trong tài liệu học tập lý luận 

chính trị này, chúng ta lại thấy được câu nầy: "chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc chủ yếu nhất 

tạo nên tư tưởng HCM " (sđd, tr. 100). Rốt cuộc, cái vòng tròn lẩn quẩn Mác-Lê-Mao lại hiện ra 

nguyên hình trong bản chất của tư tưởng của HCM].    

Ðồng ý là, trên một phần nào đó, thế giới cộng-sản đã thấy được những điều sai thiếu của thế 

giới tư-bản. Chính thế giới tư-bản, tự nó, nó cũng thấy những điều sai sót của nó, nên phải tự 

điều chỉnh lấy. Còn chủ nghĩa xã-hội kiểu Việt-cộng chỉ biết la đổng, chứ khi đi vào những chính 

sách kinh tế cụ thể thì rất là tham nhũng, thiếu công minh, và về chính trị thì rất là độc tài và tàn 

bạo.  

Học-giả Lu Xiaohe (2000) thuộc Viện Khoa Học Xã Hội tại thành phố Thượng Hải của Trung 

quốc đã nghiên cứu về những đặc điểm Trung quốc trong nền kinh tế thị trường. Ông đã đề ra 4 

vấn đề luân lý thương mại, có thuộc tính Trung quốc như sau: một, tầm nhìn về con người kinh 

tế (homo economicus); hai, vấn đề trách nhiệm xã hội của công- ty; ba, quan niệm về tinh thần 

của chủ nhân; và cuối cùng là vấn đề cá nhân hoá trách nhiệm quản lý tài sản công cộng 
16

. Ðây 

là những hệ lụy của chủ nghĩa cộng sản, chứa đầy tính chính trị chuyên chế. Luân lý thương mại 

của Trung quốc là làm sao tháo gỡ được các khúc mắc nầy.  

Ðặng Tiểu Bình 
17

 đã khôn ngoan nới lỏng sức sản xuất tư nhân chỉ trong vài năm mà tổng sản 

lượng quốc nội (gross domestic product, GDP) của Trung quốc đã gia tăng lên 9% hằng năm từ 

1977 đến 1997. Nhưng đây chỉ là theo đuôi chủ nghĩa tư-bản, chứ đâu có gì mới mẻ! Từ con 

người cộng sản nghèo đói, giờ được cởi trói để làm ăn, người dân trở thành tiểu tư sản đề cao 

                                                 
15

    Theo Giáp Văn Dương: ViệtNam nên theo phát triển để ổn định, thay vì bắt chước Trung-quốc theo 

       chính sách ổn định để phát triển. 
16

    Lu, Xiaohe (2002). Business Ethics in China: Its Characteristics, Difficulties and Tasks. Shangai 

       Academy of Social Sciences. 
17

    http://english.peopledaily.com.cn/data/people/dengxiaoping.shtml 
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chiêu bài tối đa hoá lợi nhuận và bắt đầu bước vào vòng u ám của con vật kinh tế. Chủ nghĩa 

Mác-Lê-Mao không có bài giải cho con người mới của một xã hội KTTT mới.  

Trong khi ấy, giáo sư Georges Enderle 
18

 của ngành Luân Lý Thương Mại Quốc Tế 

(International Business Ethics) thuộc trường University of Notre Dame tại bang Indiana, Mỹ 

quốc đã có nhiều nhận định về nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với đặc 

tính Trung quốc. Theo Enderle (1997), ông đã viện dẫn những nghị quyết chính thức từ trung 

ương đảng của Trung-cộng vào tháng 10 năm 1996, Trung quốc vẫn còn bám víu vào các tư 

tưởng chỉ đạo của Mác-xít/Lê-nin-nít, Mao Trạch Ðông, và Ðặng Tiểu Bình trong việc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội với đặc tính Trung quốc. Nhưng vẫn quanh co trong hệ thống lý thuyết và lý 

luận, chứ chưa đề ra một chính sách nào cụ thể.  

Sinh hoạt kinh doanh của con người, tóm lại, cũng là một biểu hiện của ước muốn con người. 

Nhưng vị thế và giá trị xã hội của nó đứng ở đâu trong tâm lý con người cần được ý thức cho 

đúng mức. Ý thức được sự ước muốn của thời đại và sâu thẳm trong lòng người sẽ mang đến 

những sáng tạo cao thượng và hữu dụng cho nhân loại. 

  

 

 IIIIII..33..11..22..33      TTââmm  LLýý  CCoonn  NNggưườờii  vvềề  SSựự  ƯƯớớcc  VVọọnngg  

 

Tôi xin giới thiệu thêm với bạn đọc về những khám phá mới của bộ môn tâm lý học tây phương 

(Tiết III.2.5.1), vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm về sự diễn biến của nền kinh tế trong tương 

lai, nhờ ở những quan điểm mới về con người. Triết học được gọi là nhân sinh quan: những quan 

niệm về cuộc sống của con người và xã hội. Một điều rất thích thú là khoảng cách tri-thức-học 

(triết học về sự hiểu biết, epistemology) giữa tây phương và đông phương, càng ngày càng tụ lại 

gần hơn. Tâm lý ước vọng của con người được nhìn qua 3 thể loại, theo các thời kỳ tiến bộ khác 

nhau, có khi trước, có khi sau, có khi cùng lúc: 

 

11..  ƯƯớớcc  vvọọnngg  hhưưởởnngg--tthhụụ    ((WWiillll  ttoo  pplleeaassuurree)),,  

22..  ƯƯớớcc  vvọọnngg  qquuyyềềnn--llựựcc    ((WWiillll  ttoo  ppoowweerr)),,  vvàà  

                                                                                      33..  ƯƯớớcc  vvọọnngg  ýý--nngghhĩĩaa    ((WWiillll  ttoo  mmeeaanniinngg))..  
 

 ●●      ƯƯớớcc  vvọọnngg  hhưưởởnngg--tthhụụ do tâm lý gia Sigmund Freud (1856 -1939) phát hiện ra. Bản 

tính hưởng thụ là vị kỷ, lo cho thân mình để được sinh tồn, nên loại ước muốn nầy rất cần thiết, 

thuộc về bản năng. Không có không xong. Freud tìm thấy ba bản năng khác nhau của con người 

là vô-thức (id), hữu-thức (ego) và siêu-thức (superego), nhưng tựu trung vẫn là quy về bản thân 

của một cá nhân. Sự nhận thức về giới hạn của hưởng thụ tới đâu sẽ minh định được dị độ giữa 

con người và con vật tới đấy. Sự ý thức (hữu-thức) về giới hạn hưởng thụ cá nhân trong bình 

diện tiêu thụ của kinh tế sẽ phản ánh độ thông minh lý trí (RI, sự thông-tính) của con người ấy. 

[http://www.utm.edu/research/iep/f/freud.htm]. 

 

 ●●      ƯƯớớcc  vvọọnngg  qquuyyềềnn--llựựcc  nói lên sự liên hệ giữa con người, giữa cá nhân nầy và cá nhân 

khác, rộng hơn nữa là cả bối cảnh sinh sống và xã hội bên ngoài. Tâm lý gia Alfred Adler (1870-

1937) là người khám phá ra động lực thúc đẩy trong mỗi con người để dồn hết nỗ lực cho sự 

toàn hảo trong cuộc sống (striving for superiority and perfection). Quyền lực chính là phương 

                                                 
18

   http://www.nd.edu/~genderle/ 
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tiện, và là động cơ đẩy con người tạo ảnh hưởng lên mọi người khác, để được hơn người. Không 

ai không muốn điều nầy. Nhưng mối liên hệ nhân sinh như thế nào để người chung quanh có thể 

chấp nhận và đồng thuận được, thay vì bị người khác bó buộc và cưỡng ép mình? Trong bối cảnh 

tự do cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, cường độ thông minh tình cảm (EI, sự thông-tình) sẽ 

mang đến khả năng tế thế cho giới sản xuất. [http://www.ship.edu/~cgboeree/adler.html]. 

 ●●      ƯƯớớcc  vvọọnngg  ýý--nngghhĩĩaa gợi ra con đường tìm kiếm hạnh phúc của con người. Các câu hỏi 

về đời người: Ta là ai? Ta là gì? và sống để làm chi? (Chương I.2: Mục đích Việt-học) là những 

ước muốn có tính xã hội và nhân sinh; mà con người trước sau sẽ một lần tự hỏi qua đời mình, 

bất luận ở trạng thái nào của bản năng, hoặc ở vị thế nào của quyền lực. Viktor E. Frankl (1905 -

1997) là nhà tâm lý học còn sống sót sau khi Ðức quốc xã tàn sát tập thể nhiều người trong thời 

thế giới đại chiến lần nhì, đã giới thiệu khái niệm về động lực ý-nghĩa trong cuộc sống con 

người. Ý-nghĩa cuộc đời, theo Frankl, không thể thiếu được, mà chính là một ước muốn căn bản 

của mỗi cá nhân. Ông đã chủ trương phương thức tâm trị Logotherapy (Trị liệu ý-nghĩa) và cho 

rằng: giá trị sống của mình là tùy thuộc vào quyết định lựa chọn, chứ không phải do điều kiện 

sống đưa đẩy (Frankl, 1946/1984, tr. 157). Chọn một giá trị sống có ý nghĩa chính là sự thông-

minh tinh-thần (sự thông-tang, SI).  

Như vậy, cuộc sống kinh doanh (làm ăn buôn bán) nói riêng và kinh bang tế thế nói chung là loại 

ước vọng nào của con người? muốn hưởng thụ, muốn quyền lực, hay muốn ý nghĩa? Lẽ dĩ nhiên 

là muốn hết cả ba, vì đã gọi là ước muốn, thì đó là bản chất của con người, không thể tách rời ra 

khỏi cuộc sống được. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, như nhà phân tâm học Clare W. 

Graves (1914-1986) đã nhận xét: hạnh kiểm của con người có thể phân loại thành nhiều mẫu 

mực khác nhau, được gọi là cấp độ hiện-hữu (Levels of Human Existence). 

Trên nguyên lý, giáo-sư Graves (1971/1977) cho rằng, cuộc sống có 7 cấp độ khác nhau, từ thấp 

đến cao: thấp như cỏ cây đến giống thú, rồi đến con người ích-kỷ và lên con người thiện-mỹ, vân 

vân. Tùy theo hoàn cảnh thực tại của cuộc đời, mà một dạng hiện- hữu (form of being) nầy lại 

thích hợp hơn một dạng hiện-hữu khác; do đó, mới xảy ra lối sinh-sống (way of living) nầy tốt 

hơn lối khác.  

Nhưng trên thực tế, khi chức năng của một dạng hiện-hữu không còn đáp ứng được tình thế xã-

hội nữa, thì một dạng hiện-hữu khác, hoặc cao hơn hoặc thấp hơn, sẽ được chấp nhận; và từ đó, 

lối sống mới sẽ ra đời. Graves tin tưởng và đề nghị là, trong đường dài của cuộc đời, dạng hiện-

hữu và lối sống cao độ hơn vẫn là tốt hơn dạng hiện-hữu và lối sống thấp. Do đó, vai trò của 

người lãnh đạo hoặc điều hành tổ chức là hãy đẩy mạnh diễn trình nhân-phẩm của con 

người lên độ cao hơn.  

[http://www.clarewgraves.com/theory_content]. 

 

Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng chân và đổi hướng nhìn ở đây. Chúng ta cần đi ra khỏi cái rừng 

tâm-lý-học, phân-tâm-học, tâm-lý trị-liệu (Tiết III.2.5.1: Tầm nhìn tâm-lý-học về cá-nhân và xã-

hội) để trở lại với thực tại của nền kinh tế trên thế giới. 

 

  

 

 

 

http://www.clarewgraves.com/theory_content
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  IIIIII..33..11..22..44      TThhựựcc  TTạạii  KKiinnhh  TTếế  ccủủaa  TThhếế  GGiiớớii  

Thế giới hiện nay có khoảng 200 quốc gia trên toàn cầu, với192 xứ có chân trong tổ chức Liên-

Hợp-Quốc (tính đến năm 2006). Thiên hạ trong thế kỷ thứ 21 nầy sẽ bao gồm 3 cái chợ lớn và 

một số chợ nhỏ vây chung quanh. Một là chợ Mỹ. Hai là chợ Tây. Và ba là chợ Tàu. 

 ●●      CChhợợ  tthhứứ  nnhhấấtt  llàà  cchhợợ  MMỹỹ  : Chợ lớn và lâu đời nhất!   

Với Thương Ước Mậu Dịch Tự Do Bắc Mỹ (North American Free Trade Agreement, NAFTA 
19

): ba xứ Mỹ, Canada, và Mexico bao gồm 451 triệu dân với GDP là 17.01 trỉ đôla Mỹ, tính theo 

năm 2009. Một trỉ bằng 1000 tỉ, tôi gọi là trỉ, cho gần giống với tiếng Anh là trillion. Xứ Mỹ, 

dưới thời chính quyền Bush (con), dự tính kết hợp 34 xứ thuộc châu Mỹ qua Thương Ước Mậu 

Dịch Tự Do Châu Mỹ (Free Trade Area of the Americas, FTAA) bao gồm 800 triệu dân. Dự tính 

nầy định thực hiện vào đầu tháng giêng năm 2005 và sẽ là thị trường lớn nhất thế giới, nhưng dự 

tính vẫn là dự tính. Năm 2004, Bush tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ hai, nên hứa hẹn và đầy 

hứa với hẹn. Và khi Bush đắc cử rồi thì FTAA 
20

 vẫn không cất cánh nổi!  

 

 ●●      CChhợợ  tthhứứ  nnhhìì  llàà  cchhợợ  TTââyy : Chợ đẹp nhất!  

Năm 1991, liên xô Nga tan rã, nhưng khối Âu châu lại kết đoàn. Hình ảnh đoàn kết của Liên 

Hiệp Âu Châu (European Union, EU) với sự hợp tác lãnh đạo của 27 xứ thuộc châu Âu qua ba 

mũi dùi thâm hậu của Pháp, Ðức và Ý, đã đem lại sinh khí mới cho các dân tộc tây-Âu, vì  tạo ra 

một cái chợ trời to lớn sau cuộc chiến tranh lạnh giữa tư-bản Mỹ và cộng-sản Nga. Dân số EU 

lên đến 501 triệu người với GDP là 14.79 trỉ đôla Mỹ, tính theo năm 2009. Có khoảng 10 xứ 

đông-Âu theo cộng sản trước đây sẽ gia nhập vào lực lượng EU trong vòng mười năm tới, nâng 

vai trò tranh thủ thị trường với chợ Mỹ một cách gay gắt hơn. Nên Mỹ lúc nào cũng tìm cách kỳ-

đà-cản-mủi chợ Tây. [http://europa.eu.int/]. 

 

 ●●      CChhợợ  tthhứứ  bbaa  llàà  cchhợợ  TTààuu : Chợ hứa hẹn nhiều nhất!  

Cộng-sản Trung-quốc, được gọi tắt là Trung-cộng, có đặc tính riêng của nó với mỹ từ chủ nghĩa 

xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tinh hoa của loại chủ nghĩa đặc sắc này là một tổng hợp nhuần 

nhuyễn giữa bản chất Trung Hoa và bản chất cộng-sản. Bản chất của Trung Hoa là chủ nghĩa 

thiên triều Hán tộc và bản chất của cộng sản là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Thật là xứng đôi 

vừa lứa! Chợ Tàu với hơn 1.3 tỉ miệng ăn là cái mồi rất hấp dẫn cho giới tài phiệt thế giới nhào 

vô buôn bán. Tính theo năm 2009, chợ Tàu có dân số là 1.34 tỉ người với GDP là 8.79 trỉ đôla 

Mỹ. Nhưng trong thập niên tới, dân số Ấn-Ðộ sẽ qua mặt dân số Trung-cộng; do đó, chợ Ấn sẽ 

có cơ hấp dẫn hơn chợ Tàu!  

Năm 1997, đảng cộng-sản Tàu và giới tài phiệt Nhật định kết hợp để xây dựng một trung tâm tài 

chánh lớn nhất Á châu tại thành phố Thượng Hải hầu tranh thủ với chợ Tây và chợ Mỹ. Tuy 

nhiên dự án nầy còn gặp rất nhiều trở ngại, bên trong lẫn bên ngoài, nhất là hai xứ Nhật Bản và 

Trung Hoa vẫn còn hiềm khích về cuộc chiến giữa hai dân tộc trong thế chiến thứ hai. (Các dân 

tộc ở châu Âu, nhất là Pháp, Ðức và Anh, xem ra: một là quên hận thù lẹ hơn, hai là biết cách 

giải quyết thù hận giỏi hơn các dân tộc ở châu Á). Vai trò của chợ Tàu cần được đánh giá và 

định hướng lại cho đúng mức. 

                                                 
19

   http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta  
20

   http://www.ftaa-alca.org/alca_e.asp 

http://europa.eu.int/
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Trong thập niên đầu của thế kỷ 21, theo Nguyễn Trung (2009): chính sách của chợ Tàu là tận thu 

tài nguyên dưới chiêu bài viện trợ để có thể ổn định tình hình phát triển GDP cho Trung-cộng. 

Mục tiêu cửa-miệng (stated purpose) là không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước 

nhận viện trợ, nhưng mục tiêu thực sự (true purpose) lại là miệng thì viện trợ còn tay thì vét chợ. 

Báo chí thế giới cho rằng sự thành công của Trung-cộng vượt xa chủ nghĩa thực dân mới của 

phương Tây tại châu Phi, Mỹ Latin và một số nơi khác trên thế giới (trong đó có Đông-Nam-Á 

...) 
21

, thí dụ trường hợp thành phố Bò Tèn của nước Lào đã đượcTrung-cộng viện trợ và bị Hán-

hóa 
22

 (Nguyễn Bặc, 2010). 

[Ghi-chú: Hiệp-Hội các Quốc-Gia Ðông-Nam-Á, gọi tắt là ASEAN (Association of Southeast 

Asian Nations), cũng đã dự tính thành lập cộng đồng kinh tế vùng AFTA (Asean Free Trade 

Agreement) từ năm 1992, để có thể mở một chợ vùng (chợ nhỏ), cạnh tranh với các chợ lớn; 

nhưng chưa ra ngô khoai gì cả, vì các quốc gia thành viên còn chênh lệch và nghi ngờ nhau 

nhiều quá. Tổ chức ASEAN gồm có 10 quốc gia thành viên sau đây: Brunei, Cambodia, Laos, 

Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia and Vietnam. Chiến lược của 

chợ Tàu Trung-cộng là chia bó đủa ASEAN thành từng chiếc lẻ để dễ bẻ. Trong cuộc họp 

thượng đỉnh năm 2010 tại ViệtNam, ASEAN lại dự định sẽ thành lập cộng đồng kinh tế và chính 

trị chung như EU (Liên Hiệp Châu Âu) vào năm 2015 với phương châm 'vision into action' (biến 

viễn kiến thành hành động).]   

Thực tại kinh tế thị trường trên thế giới, sau khi thông qua mô hình công-ty đa-tịch và tụ quanh 

ba vùng thị trường chung (chợ Mỹ/chợ Tây/chợ Tàu) có tính liên vùng (regional market 

economies), sẽ gặp nhiều thách thức và giới hạn trong tương lai. 

  

  

  

  

  

  

  

  

□□  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
21

  http://tuanvietnam.net/2009-12-24-dinh-vi-viet-nam-trong-the-gioi-cua-thap-ky-moi (Nguyễn Trung).  
22

  VN đi tới - http://www.shcd.de/ (Nguyễn Bặc, 27.3.2010). 
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IIIIII..33..11..33            NNHHỮỮNNGG  GGIIỚỚII  HHẠẠNN  VVÀÀ  BBIIẾẾNN  TTHHỂỂ    

                                        CCỦỦAA  KKIINNHH  TTẾẾ  TTHHỊỊ  TTRRƯƯỜỜNNGG  TTRROONNGG  TTƯƯƠƠNNGG  LLAAII  
  

Giới hạn và biến thể của KTTT trong tương lai bao gồm 4 khúc sau đây: 
  

         1.   Nền kinh tế ba-chợ-trời, 

         2.   Giới hạn của ngôi chợ, 

         3.   Mặt trái của toàn-cầu-hóa, và 

         4.   Sự cần thiết của một hệ-tiến-hoá mới.   

 

 IIIIII..33..11..33..11        NNềềnn  KKiinnhh  TTếế  BBaa--CChhợợ--TTrrờờii      

Trong những ngày sắp tới, ba cái chợ trời Âu-Mỹ-Tàu, chắc chắn, sẽ thi đua nhau quảng cáo, 

giành giật thị trường quốc tế; và sẽ giở đủ mọi sách lược, mưu thuật để ảnh hưởng và kiểm soát 

thương trường. Mưu thuật kinh doanh bao gồm nghệ thuật, ma thuật, xảo thuật, và thỉnh thoảng, 

kèm theo tà thuật. Giả sử nếu có thêm chợ Phi (của khối Phi Châu), chợ Ấn, chợ ASEAN trong 

tương lai thì sao? Cường độ cạnh tranh càng ngày càng gay gắt. Thật ra càng nhiều chợ thì càng 

tốt, vì phải có cạnh tranh, thì con người mới cầu tiến và không ỷ lại. Do đó, KTTT dựa trên tự do 

cạnh tranh vẫn còn giá trị tốt cho mọi quốc gia, dân tộc, và nhân loại.  

Trong một xứ, nếu các chợ, hoặc các hãng gây hấn nhau trên thương trường thì chính phủ quốc 

gia còn có thể đứng ra làm trung gian hoà giải (dựa trên sự thương lượng) hoặc hoá giải (dựa trên 

hệ thống pháp luật). Nhưng nếu giữa dân tộc nầy và dân tộc khác, giữa quốc gia nầy và quốc gia 

khác trên thế giới gây hấn với nhau, thì ai sẽ đứng ra làm trung gian? Và những quy luật nào, 

cũng như tiêu chuẩn nào có thể dàn xếp được những cạnh tranh bất chánh và bất nhân trên toàn 

cầu, trong khi con người đi mưu tìm sự sinh lợi? 

Ba cái chợ trời Âu-Mỹ-Tàu của thế kỷ 21 gần giống như thời Xuân-Thu Ngũ-Bá (-722 đến -481) 

tại phương đông, gồm dăm ba anh xứ lớn (Tấn, Tần, Tề, Sở, Tống), tranh giành ảnh hưởng làm 

bá chủ thiên hạ. Nhưng xưa và nay, khác nhau nhiều lắm: thời điểm đã khác, tiến bộ khoa học 

cũng khác, và nhất là, sự khôn ngoan của loài người, hiện nay, phức tạp hơn. Do đó, hành vi và 

hạnh kiểm của con người cá nhân, của từng quốc gia, dù lớn hay bé, và của toàn cầu cũng sẽ 

được thay đổi một cách tương ứng. Thay đổi tốt hơn, chứ không tệ hơn. 

Ngày 1.1.1995, World Trade Organization (WTO, Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới) ra đời tại 

thành phố Geneva của xứ trung lập Thụy Sĩ. WTO là tổ chức quốc tế nhắm về những quy luật 

mậu dịch giữa các quốc gia trên toàn thế giới. WTO, tính đến ngày 1.1.2009, gồm có 153 quốc 

gia thành viên. WTO là một biến thể của tổ chức General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) đã được thành lập sau thế chiến thứ hai, 50 năm trước đó.  

Mục đích của WTO là hợp tác, thoả thuận, và thương lượng giữa các quốc gia thành viên để giúp 

đỡ lẫn nhau trên các vấn đề sản xuất hoặc dịch vụ, xuất cảng, nhập cảng, và điều hành thương 

mại, để có thể cải tiến phúc lợi cho các dân tộc thành viên. Mọi va chạm quyền lợi, bất đồng 

cách xử thế trên thương trường sẽ được giải quyết qua những quy luật đã được đồng thuận với 
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nhau từ trước. Tuy WTO chưa đạt được hiệu năng như những nhà lý tưởng xã hội mong muốn 

như đã có những cuộc biểu tình để phản kháng về tầm nhìn và chương trình sinh hoạt của WTO, 

nhưng sự hiện hữu và ý nghĩa của tổ chức quốc tế nầy đã mang lại nhiều hy vọng cho các quốc 

gia và dân tộc đang trên đà phát triển. Ơn ích nhất, đây cũng là một diễn đàn để các chính phủ 

địa phương có dịp: một mặt, nhìn lại các chính sách đối nội của mình với toàn dân; mặt khác 

điều chỉnh lại phong thái ngoại giao với các xứ khác. Tóm lại, mọi quốc gia đều có trách nhiệm 

và cơ hội để nâng cao nhân phẩm dân xứ mình lên, từ đó ánh sáng cho thiên hạ thái bình có cơ ló 

dạng. (Xem http://www.wto.org). 

Ba cái chợ trời Âu-Mỹ-Tàu, qua con đường WTO, sẽ tự điều chỉnh lại bản chất luân lý thương 

mại và kinh doanh của mình. Thí dụ: Chợ Âu đã tạo ra dịp để các dân tộc thù địch trước đây ngồi 

gần lại với nhau hơn nữa. Chợ Mỹ, trong tương lai, sẽ thay đổi rất nhiều về quan niệm lãnh đạo, 

phương thức tổ chức, luân lý và quản lý nhân sự, nhất là các tin tức xấu xa về giới lãnh đạo gian 

lận của một loạt các đại công ty như Enron, WorldCom, Xerox, Tyco, ImClone, Qwest, Global 

Crossing, vân vân đã làm ê chề xã hội 
23

. Và Chợ Tàu đang đứng trước ngả ba đường nội-ưu-

ngoại-hoạn (trong cuống ngoài cuồng): Trung-cộng đang thử nghiệm cho giới tiểu tư sản gia 

nhập đảng cộng-sản trong những năm tháng sắp tới (!?$).   

Ước vọng quyền lực ra bên ngoài, nhưng lại thiếu công minh bên trong sẽ đưa từng cá nhân, 

từng công ty, và từng quốc gia, dù lớn hay bé, lên bàn mổ của công luận quốc tế, của luân lý 

nhân nghĩa qua các tổ chức xã hội dân sự (civil society organization); và nhất là áp lực nội tại 

của công dân bản địa sẽ tạo ra duyên lành để thúc đẩy ước muốn ý nghĩa ra đời. Con đường tự 

nhiên của văn-kinh-chính-giáo là như thế. Nền kinh tế ba chợ trời sẽ tiến lên hàng kinh tế hoàn 

cầu (hoàn cầu để bồi dưỡng và điền thế cho toàn cầu) trong tương lai gần.  

  

 

 IIIIII..33..11..33..22      GGiiớớii  hhạạnn  ccủủaa  NNggôôii  CChhợợ  

  

Một học giả, triết gia hậu hiện đại của tây phương, Charles Handy (1996), và cũng là giáo sư 

kinh tế học của trường đại học London Business School đã nhắc nhở nhiều lần với sinh viên về 

bài học thông cảm (sympathy) trong chủ nghĩa tư bản (tr. 20). Handy gợi lại ý trong bài A 

Theory of Moral Sentiments (Lý thuyết về tình cảm đạo đức) của vị tổ sư tư bản Adam Smith 

(1759) là sự cảm thông và đồng cảm; cách xử sự đạo lý giữa người và người chính là căn bản 

để tạo nên một xã hội văn minh. Handy dẫn đến kết luận là, thị trường, để cho được giàu sang, 

hiệu năng và phúc lợi, cần phải có sự thông cảm, tình nghĩa và đạo lý trong phương pháp quản 

trị. 

Từ đó, về phương pháp quản trị mới trong thương mại, Hosmer (2003) đề nghị một mô hình 

quản lý tổ chức phải hội đủ ba mặt: kinh tế (economics), luật pháp (law), và luân lý (ethics). Tôi 

xin nhấn mạnh thêm về khía cạnh luân lý trong kinh doanh ở đây. Bài viết nầy là một giới thiệu 

căn bản về kinh tế thị trường, đâu dính líu gì đến luân lý học. Tại sao tôi lại mang khía cạnh luân 

lý học về thương mại và kinh doanh ra bàn ở đây? Nhưng, tại sao không? Chúng ta có đến 3 lý 

do hiện hữu, dựa vào tình hình cụ thể của xã hội để trình bày ở đây. 
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    Xem The Corporate Scandal Sheet, http://www.forbes.com/2002/07/25/accountingtracker.html 
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●   Lý do thứ nhất, môn hhệệ--tthhốốnngg--hhọọcc (systems thinking, suy nghĩ thống hợp) của tây phương 

cho rằng, trên cõi đời nầy mọi việc đều liên hệ lẫn nhau. Ðông phương mình cũng vậy, đều tin 

tưởng rằng vạn-vật-đồng-nhất-thể (Tiết III.3.3.2), cái gì cũng đều có din-dan (âm dương) và 

dính-dáng với nhau cả! Do đó, kinh doanh và quản lý có quan hệ đến văn hoá và luân lý. 

●   Lý do thứ nhì, trong môn ttââmm--llýý--hhọọcc  kkỹỹ--nngghhệệ (industrial psychology), như đã trình bày ở 

phần trên: các đại sư tâm lý học như Viktor E. Frankle (1984), Clare W. Graves (1977) đều chủ 

trương, đã tới thời kỳ phải nâng giá trị và nhân phẩm của loài người lên hàng ước vọng có tính 

tinh thần và ý nghĩa; chứ không phải lòng vòng trong hàng hưởng thụ chứa nhiều thú tính, hoặc 

lẩn quẩn trong trò chơi quyền lực gây nhiều đau khổ. Nghe đâu đây, na ná như những giáo lý của 

Phật-học, Nho-học, Lão-học, và Thiên-chúa-học. Thiếu chợ búa không được! Nhưng vắng bóng 

đạo lý con người cũng không xong! Bởi vì lấy đâu ra nguồn nguyên liệu để đào tạo nên giá trị và 

nhân phẩm cho con người? Cho nên không thể dẹp chợ, dẹp công-ty (dẹp tư-bản chủ nghĩa), mà 

cần phải nâng cấp, thăng- hoa-hóa cuộc sống tư-bản lên, bằng sự hỗ trợ thêm và quân bình lực 

lượng của các mặt sinh hoạt văn hoá, giáo dục, và chính trị trong xã hội. 

●   Lý do thứ ba, trong môn lluuâânn--llýý  kkiinnhh--ddooaannhh (business ethics), nếu các công ty đa tịch không 

để ý đến các đại vấn đề như nhân quyền, môi trường sống, và lao động, thì trước sau gì cũng có 

nhân tai. Hầu như mỗi lần G-8 hay WTO nhóm họp là có biểu tình. (G-8 sẽ được trình bày ở các 

phần dưới). Biểu tình lên đến cả mấy chục ngàn người và xảy ra thiệt mạng. Nếu mộng của G-8 

là mang hoà bình đến thiên hạ, và lý tưởng của WTO là đem phúc lợi kinh doanh đến muôn 

người, thì tại sao lại có người chống đối. Hay đằng sau lưng G-8 và WTO vẫn là mấy ông thần 

và mấy ông tướng đa-tịch làm quân sư 
24

. Cho nên tham nhũng và hối lộ (‘tại-và-bị’ của công ty 

đa-tịch, hoặc của chính quyền sở tại) chỉ có thể xảy ra trong các ngôi chợ một cách đoản kỳ, chứ 

về lâu về dài, thiên hạ sẽ biết và sẽ lật tẩy lên hết. Khái niệm về luân lý kinh doanh và sự minh 

bạch (transparency) là cặp bài trùng, cùng sinh cùng tử. 

Do đó, với ba yếu tố thực tiễn hướng thượng của xã hội như vừa được kể ở trên: suy nghĩ thống 

hợp, tâm lý kỹ nghệ và luân lý kinh doanh, chúng ta có thể nâng cấp cách định nghĩa về kinh-

tế-học (Khúc III.3.1.1.1: Kinh tế là gì?) theo một hệ-tiến-hóa mới: 

 

 

           KKiinnhh  ttếế  hhọọcc  llàà  mmộộtt  mmôônn  kkhhooaa  hhọọcc  xxãã  hhộộii  vvềề  ccáácchh  đđiiềềuu  hhợợpp  ccủủaa  ccoonn  nnggưườờii    

                      đđểể  llààmm  tthhếế  nnààoo,,  vvớớii  ssựự  ggiiớớii  hhạạnn  ccủủaa  nngguuồồnn  nngguuyyêênn  lliiệệuu  ((lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess)),,  

                      hhầầuu  ccóó  tthhểể  tthhỏỏaa  mmããnn  đđưượợcc  llòònngg  ưướớcc  mmuuốốnn  vvôô  ggiiớớii  hhạạnn  ((uunnlliimmiitteedd  wwaannttss))    

                      ccủủaa  mmììnnhh  mmàà  vvẫẫnn  ggiiữữ  đđưượợcc  nnhhâânn  pphhẩẩmm..  

 

 

Làm kinh tế nhưng vẫn giữ được nhân phẩm 
25

 của con người, bởi vì: một mặt, bên cạnh Ngôi 

Chợ còn có Ngôi Lời (Logos); mặt khác, cũng không quên lời nhắc nhở và dạy bảo của Adam 

Smith về 'đạo lý giữa người và người'. 

    

                                                 
24

   Matthews, G. (2000). Moral Power and the Capitalist Dilemma. New York, NY: Union Theological 

      Seminary. 
25

   Economics is a social study that shows how people manage efficiently their limited resources for 

      unlimited wants without losing the human dignity [TruongSon, BT (2000)].  
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  IIIIII..33..11..33..33      MMặặtt  TTrrááii  ccủủaa  TTooàànn--CCầầuu--HHóóaa  

  

Tiến trình toàn-cầu-hóa, không phải đợi tới thời nầy mới có. Ngay từ thời homo erectus (ngợm 

đứng thẳng) cách nay trên 2 triệu năm đã có rồi; chứ không cần đợi tới bây giờ. Thời của homo 

sapiens spiens (người khôn ngoan hiện đại) đang xảy ra đại sự toàn-cầu- hoá. Con người trên trái 

đất: từ một chỗ, có khuynh hướng lan truyền ra mọi nơi. Vì trái đất có hình tròn, nên sau một 

thời gian, con người có thể loang đi vòng quanh toàn thế giới. Ta gọi đó là tiến trình toàn-cầu-

hoá, vì loài người đã tỏa ra cùng khắp khối cầu trái đất.  

Nhưng tầm nhìn trên vẫn còn giới hạn trong khung vật chất hoặc vật thể. Mà con người là một tụ 

hội cao thượng của vật chất và tinh thần, nên toàn-cầu-hóa cần phải đạt lên độ hoàn-cầu-hóa, 

với ý nghĩa là con người trở nên hoàn toàn hơn. Hoàn toàn hơn có nghĩa là thêm phần tinh thần, 

tiến lên phần phẩm một cách cao độ hơn, ta gọi là nhân phẩm con người để thể hiện ước muốn ý 

nghĩa của nhân loại. Do đó, hoàn-cầu-hóa phải có đặc tính quân bình và toàn diện. Thí dụ, sinh 

hoạt toàn cầu của loài người không phải chỉ có một đơn tố là kinh tế/kinh thương mà thôi, mà 

phải hội đủ đa tố về văn hoá, kinh tế, chính trị, và giáo dục (hệ văn-kinh-chính-giáo) để phục vụ 

cho nhân ý (Hình 162 và 163 về ứng dụng của ngũ-hành vào các nguyên lý tổ chức). 

Ngoài sự ra đời của Liên-Hợp-Quốc (LHQ, United Nations) từ 24.10.1945 đến nay, các cơ chế 

khác về toàn cầu hoá trên các bình diện chính trị, văn hoá, và giáo dục cũng lần lượt xuất hiện, 

tạo nên một cán cân quân bình với bình diện kinh doanh toàn cầu của các công-ty đa tịch. Có 3 

sinh hoạt toàn-cầu-hóa mà chúng ta có thể quan tâm đến, để cân bằng lực lượng với kinh tế thị 

trường toàn cầu, được lãnh đạo bởi các công-ty đa tịch. Ðó là: thứ nhất, sự hiện diện của G8; thứ 

nhì, sự ra đời của Global Compact Office trong LHQ; và thứ ba, sự hiện hữu của các phong trào 

tổ chức xã-dân.  

●   Thứ nhất, về xóm-nhà-ngói GG88  ((GGrroouupp  ooff  EEiigghhtt,,  NNhhóómm--88)). Năm 1945, sau khi phe Ðồng 

Minh (Mỹ, Nga, Pháp, Anh, và Trung Hoa quốc-gia) chiến thắng phe Trục (Ðức, Ý, và Nhật) 

trong thế giới đại chiến lần thứ hai, LHQ được ra đời với mục đích cao thượng là bảo vệ nền hòa 

bình thế giới, cũng như tạo phúc lợi cho người dân toàn cầu. Nhưng phương thức veto vote (đặc 

quyền phủ quyết) của năm anh thắng trận trong cơ chế Hội Ðồng Bảo An LHQ chỉ là kỹ thuật 

chính trị bá quyền để kềm giữ bàn cờ thế giới. 187 xứ kia không chịu. Mấy xứ đóng góp nhiều 

tiền cho quỹ LHQ như Nhật và Ðức, và mấy xứ đông dân như Ấn, Brazil và Ai cập cũng không 

đồng ý về giá trị nội tại của quyền phủ quyết. Liệu LHQ có thể thay đổi được phương pháp phủ 

quyết hay chăng? 

Năm 1975, tổng thống Pháp là Valéry Giscard d'Estaing mời các nguyên thủ quốc gia (tổng 

thống hoặc thủ tướng) của 5 xứ khác là Ðức, Anh, Ý, Nhật, và Mỹ về lâu đài Rambouillet gần 

thành phố Paris để họp mặt thân hữu, bàn luận và tìm giải pháp cho tình hình thế giới trên ba mặt 

sinh hoạt: dân chủ, nhân quyền, và kinh tế thị trường tự do 
26

. G6 (Group of Six, Nhóm-6) bắt 

                                                 
26

     Điều này có 2 nghĩa: một mặt cho chúng ta thấy, Liên-Hợp-Quốc không hữu hiệu trong việc quản lý 

        các vấn đề quốc tế; mặt khác, Pháp lại không mời hai xứ cộng-sản quốc tế là Nga-xô và Trung-cộng 

        vào G6. Đến 1997, Mỹ ủng hộ cho Nga vào G7 cũng như trong quá khứ đã ủng hộ Trung-cộng vào 

        thay thế Trung-hoa quốc-gia trong Liên-hợp-quốc vào năm 1971. 
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đầu ra đời. Nếu để ý, chúng ta không thấy sự có mặt của hai xứ cộng-sản là Nga-xô và Trung-

cộng trong xóm nầy. (Trung Hoa cộng-sản đã thay chân Trung Hoa quốc-gia tại LHQ vào năm 

1971). Phương thức sinh hoạt theo lối chia nhóm vào lúc này cũng là một hình thức chiến tranh 

lạnh giữa các cường quốc tư-bản và cộng-sản. 

Năm 1976, Canađa nhập cuộc, tạo thành G7 (Group of Seven, Nhóm-7). Năm 1997, Nga sau khi 

đã giã từ thiên đường cộng-sản, được G7 đồng thuận mời gọi tham gia; và một năm sau đó, Nga 

đã chính thức gia nhập xóm-nhà-ngói: G8 (Group of Eight) thành hình. Mỗi năm họp một lần. 

Thành viên luân phiên nhau chủ tọa và tổ chức hội họp. Vì thực chất của G8 không phải là một 

tổ chức quốc tế mà chỉ là một phương thức sinh hoạt, nên cách tổ chức sinh hoạt cho G8 tương 

đối nhẹ nhàng, năng động, và lỏng lẻo. Tuy nhiên G8 bao gồm một túi tiền kếch xù, chiếm đến 

60% của GDP toàn cầu.  

Sở dĩ tôi gọi G8 là xóm-nhà-ngói vì họ giàu mạnh, để phân biệt với các xóm-nhà-cháy là các 

quốc gia chậm phát triển, nghèo khổ, và mang nợ ngập đầu. G8 có liên hệ mật thiết với Liên-

Hiệp Âu-Châu và cộng tác với nhiều quốc gia khác để tạo thành G10 (vòng ngoài) và G20 (vòng 

ngoài nữa), nhưng đều là các quốc gia kỹ nghệ và tiền tiến. Trong khi ấy, xóm-nhà-cháy đã quy 

tụ thành những nhóm như G15, rồi G24, rồi G77, rồi G133, nhưng toàn là những xứ nghèo và 

mang nợ đầy cổ. 

Vào các năm trước, G7/G8 cũng đã mời 5 xứ có nền kinh tế đang trỗi dậy phát triển mạnh như: 

Ba-tây (Brazil), Trung-cộng, Ấn-độ, Mễ-tây-cơ và Nam-Phi vào tham dự các buổi họp đặc biệt 

để tìm cách giải quyết các vấn nạn quốc tế. Đây là xóm-nhà-lá G5 (Group of Five, Nhóm-5), 

Hình 190. 

Trong quá khứ, G8 đã giúp giải nợ cho 40 xứ nghèo nợ cao nhất thế giới (Highly Indebted Poor 

Countries, HIPC) vào năm 1996. Năm 2002, G8 họp nhau tại Kananaskis tại Canađa và ủng hộ 

việc phát triển bền vững cho Châu Phi khốn khó. Năm 2003, G8  họp nhau tại thành phố nghỉ 

mát Evian les Bains của Pháp để họp bàn về các vấn đề ngoại giao, tài chính, và kiểm soát các 

khí giới có tính hủy diệt hàng loạt, mà Hội Ðồng Bảo An LHQ, mấy tháng trước đó, đã không 

thống nhất về quyết định tấn công Iraq do Mỹ và Anh cầm đầu.  

Năm 2009, G8 họp tại L'Aquila, Italy 
27

, Hình 190, để tìm các giải pháp cho những vấn nạn quốc 

tế về: phương thức giải quyết khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đối thoại để tìm ra 

những nguyên tắc chung trong việc trao đổi ngoại thương, đặt con người làm tâm điểm để phục 

vụ, giúp đỡ phát triển những xứ nghèo và châu Phi, an toàn thực phẩm, nước uống đầy đủ và vệ 

sinh cho thế giới, y tế và sức khỏe con người, và cuối cùng là những điểm nóng chính trị như khí 

giới nguyên tử tại Iran và Bắc-Hàn 
28

. 

                                                 
27

    http://www.g8italia2009.it/G8/Home/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Home.htm 
28

    http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Summit/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_ 

      TemiPrincipali.htm 
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HHììnnhh  119900  ::    GG88  ((GGrroouupp  ooff  EEiigghhtt))  vvàà  GG55  ((GGrroouupp  ooff  FFiivvee))  
http://www.g8italia2009.it/static/G8_Foto/_MB24534,0.jpg 

http://www.g8italia2009.it/static/G8_Foto/g519,0.jpg 

Ðể ý ta sẽ thấy xứ Nga, tuy nghèo và mang nợ, nhưng vẫn được mời vào G8? Tại sao? Vì mặc 

dù nghèo, nhưng trong túi có rất nhiều bom nguyên tử. Sau khi cộng-sản giải thể, bom đạn của 

Nga có thể bán rẻ, rất hấp dẫn cho kỹ nghệ buôn bán khí giới. Một vài thành viên của G8 định 

mời Ấn- độ gia nhập 
29

. Tại sao? Chưa biết tại sao! Nhưng mạnh ai  nấy đoán cũng được. Ấn-độ 

là xứ trung lập và đông dân nhất thế giới trong 10 năm tới.  

Trong xóm-nhà-lá G5, Trung-cộng, Ba-tây, Ấn-độ lại rũ thêm Nga tụ với nhau thành xóm BRIC 

(Brazil, Russia, India, China) 
30

, Hình 190, chiếm khoảng 15% GDP của thế giới. 

 
  

   
                              BBRRIICC                                                                                          WWhhiittee  vvàà  KKeeyynneess                                                    WWBB  &&  IIMMFF    

HHììnnhh  119911  ::    TThhửử  tthháácchh  cchhoo  NNggâânn  HHàànngg  TThhếế  GGiiớớii  vvàà  QQuuỹỹ  TTiiềềnn  TTệệ  QQuuốốcc  TTếế  
Ảnh AP .  http://external.worldbankimflib.org/Bwf/60panel3.htm 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/ 

Xóm BRIC đang trỗi dậy và thách thức các chính sách của những tổ chức tài chánh thế giới như 

Ngân Hàng Thế Giới (World Bank hay WB) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary 

Fund hay IMF). Vì các tổ chức quốc tế IMF và WB đã được thiết lập vào cuối thời kỳ thế chiến 

 

                                                 
29    Kirton, J. (2003). Governing Globalization: The G8's Contribution for the Twenty First Century. 

        Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.   
30

     Tuy nhóm/xóm BRIC có viễn kiến (vision) muốn chống lại sự độc quyền của Mỹ trên bình diện kinh 

        tế toàn cầu do Mỹ-Âu-Nhật lèo lái, nhưng khả năng thực hiện (competency) của họ còn yếu kém, chưa 

        chắc có thể thay đổi hoặc cạnh tranh nổi với hai tổ chức quốc tế WB và IMF. Sự hiện hữu của nhóm 

        này thúc đẩy thế giới tiến tới đa-cực thay vì đơn-cực hay song-cực như sau thời Chiến Tranh Lạnh. 
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thứ hai (1944) do hai nuớc thắng trận là Mỹ và Anh chủ động 
31

, và tình hình kinh tế toàn cầu 

thay đổi vào đầu thế kỷ 21 với những bước tăng trưởng của nhiều quốc gia mang tính đa cực, nên 

các phương thức và kỹ thuật tài chánh quốc tế của IMF và WB cần được điều chỉnh một cách 

quân bình hơn. Một trong những bất đồng giữa xóm BRIC và G8 là thuật sử dụng Quyền rút tiền 

đặc biệt (Special Drawing Rights hay SDRs) của IMF. SDR là quỹ dự trữ tiền tệ quốc tế đã được 

IMF thiết lập năm 1969 để trợ giúp cho số tiền tệ dự trữ của từng quốc gia thành viên.  

Giá trị của tờ SDR đặt trên 4 đơn vị tiền tệ: đôla Mỹ ($), đôla Euro (€), đồng bảng Anh (£) và 

đồng yen Nhật (¥) vào sau năm 1973, và thành viên quốc gia có thể trao đổi SDR cho bất cứ 

ngoại tệ nào khác. Công thức hoán đổi giá trị SDR chỉ qua 4 loại ngoại tệ và phép phân phối 

SDR cho thành viên cần được hoạch định mỗi 5 năm để bảo đảm cho thị trường toàn cầu không 

bị khủng hoảng. Thông thường, SDR được tính bằng đôla Mỹ qua hối suất hằng ngày tại chợ 

London của Anh 
32

. SDR, không phải là đồng tiền quốc tế mà chỉ là một loại hóa đơn đặc biệt 

dựa trên khả năng xuất cảng hàng hóa và dịch vụ, có tiềm năng trao đổi quốc tế cao. Trung-cộng 

đòi hỏi phải cải tổ SDR và dùng nó như đồng tiền chung cho toàn cầu.      

Ðể ý thêm ta cũng sẽ thấy: G8 không có sự hiện diện của Trung-cộng. Đến nay, cũng chưa có ai 

dám mời Trung-cộng gia nhập xóm G8, vì có người cho rằng Trung- cộng chưa có tự do và dân 

chủ thực sự, mặc dù nền kinh tế của Trung-cộng đứng hàng thứ ba trên thế giới (sau Mỹ và 

Nhật). (Xem http://www.g8fr/evian). 

●   Thứ nhì, về GGlloobbaall  CCoommppaacctt  OOffffiiccee của Liên Hợp Quốc. LHQ đang tìm cách đẩy mạnh nhiều 

vấn đề phát triển tại địa phương, quốc gia hay toàn cầu với các yếu tố nhân quyền, bảo vệ môi 

sinh, bồi dưỡng lao động, chống tham nhũng và phát triển vững bền (sustainable development) 

sao cho có hậu trong chính sách về kinh tế và thương mại. Do chủ trương của tổng thư ký Kofy 

Annan vào năm 1999, LHQ đang phát triển Cơ quan Kết Hợp Hoàn Cầu (Global Compact 

Office, GCO) từ năm 2000 để điều hợp và đẩy mạnh nhiều dự án thương mại quốc tế hàm chứa 

nhiều nguyên lý về nhân bản, công minh, và đạo lý để các công-ty đa quốc tịch hợp tác đầu tư 

vào các nước chậm tiến mà không phá hoại xã hội địa phương.  

Chương trình GCO có khoảng 5300 công-ty thuộc 130 quốc gia hội viên LHQ tham dự, tính đến 

cuối năm 2009. Sau gần 10 năm sinh hoạt, đã có rất nhiều kết quả tốt, đặc biệt tại nhiều xứ 

nghèo, có thể dùng làm bài học điển hình cho nhiều quốc gia khác đang trên đà phát triển. 

[http://www.unglobalcompact.org].  

●   Thứ ba, về các phong trào ttổổ  cchhứứcc  xxãã--ddâânn (các tổ chức xã hội dân sự, civil society 

organizations, Khúc III.1.2.3.2). Luồng sóng tư tưởng về dân chủ đã ăn sâu vào gốc rễ của xã hội 

loài người cả ngàn năm nay, nhưng mới được thể hiện một cách minh hiển tại châu Âu vào thế 

kỷ thứ 17. (Mục III.3.2: Dân chủ có thể giúp gì cho ta?). Sau đó, hình thức dân-chủ đại-biểu 

(representative democracy) kiểu tư-bản đã ngự trị trên các xã hội theo phe tư-bản chủ nghĩa; và 

                                                 
31

     Hai nhà kinh tế hàng đầu của Anh là John Maynard Keynes và Mỹ là Harry Dexter White đã nhóm 

        họp với 44 xứ đồng minh tại bang New Hamshire, Mỹ (Hội nghị Bretton Woods, 1-22.7.1944) 

       để hoạch định ra hệ thống tài chánh quốc tế hầu giúp đỡ tái thiết các xứ sau khi thế chiến chấm dứt. 

       IMF được ra đời từ đây và gồm có 186 xứ. http://external.worldbankimflib.org/Bwf/whatisbw.htm    
32

     http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm 



Page 30 of 38 

 

hình thức dân-chủ tập-trung (centralized democracy) kiểu cộng-sản đã chế ngự trên phe theo 

chủ nghĩa xã-hội.  

Một luồng sóng mới về tư tưởng dân chủ để đáp ứng lại nhu cầu của thời đại vào thế kỷ thứ 21 

nầy là dân-chủ tham-gia (participatory democracy). Nó manh nha kể từ khi đệ nhị thế chiến 

chấm dứt (1945). Dân chủ tham gia có tính hoàn cầu, kỹ thuật cao, và siêu chính phủ. Dân chủ 

tham gia có nghĩa là người dân sẽ trực tiếp tham gia vào công việc quản lý đất nước, hỗ trợ cho 

đại cuộc kinh bang tế thế, chớ không khoán trắng cho chính phủ hay công-ty đa tịch làm một 

mình. Bởi vì làm một mình, thiếu yếu tố liên lập để cân bằng, các cơ chế quốc gia sẽ dễ bị lạm 

dụng, đưa tới tình trạng độc quyền, hối lộ, tham nhũng và rất tệ hại cho một xã hội cầu tiến. 

Dân chủ tham gia đã là nền móng đưa tới việc thành lập các tổ chức xã hội dân sự. Tôi gọi tắt tổ 

chức xã hội dân sự là tổ chức xã-dân. Các tổ chức xã-dân hiện diện trên mọi bình diện sinh hoạt 

xã hội, đặc biệt là trên hai mặt về kinh tế và chính trị, tạo nên một lực đối xứng làm cán cân quân 

bình cho các công-ty đa tịch và chính quyền địa phương. (Khúc III.1.2.3.2: Tổ chức xã-hội dân-

sự). Hiện có khoảng cả ngàn tổ chức xã-dân hiện hữu trên toàn thế giới, nhưng chỉ có một số 

nhỏ, khoảng vài trăm, có năng lực và bản lãnh quốc tế để góp mặt trên diễn đàn LHQ và đối mặt 

với G8 
33

. Nhu cầu của một hệ tiến hoá mới trở nên cấp bách hơn cho nền kinh tế hoàn cầu. 

 

 IIIIII..33..11..33..44      SSựự  CCầầnn  TThhiiếếtt  ccủủaa  mmộộtt  HHệệ--TTiiếếnn--HHooáá  MMớớii  

Nếu định nghĩa ‘kinh tế’ như là kinh-bang-tế-thế (giúp đời trị nước) thì mô hình, cơ chế, và 

chính sách của nó phải tương ứng với quan niệm triết lý kinh bang tế thế. Nghĩa là mô hình về tổ 

chức và lãnh đạo phải có tính kinh bang tế thế. Nghĩa là phương thức tổ chức xã hội phải hội đủ 

các phạm trù văn hoá 
34

, kinh thương, chính trị, và giáo dục. Nghĩa là các cơ chế về cách ‘trị 

nước’ phải thể hiện một nền văn hoá nhân chủ, một nền kinh thương trọng nhân, một nền chính 

trị dân hoà, và một nền giáo dục khai phóng.  

Văn hóa như thế nào là nhân chủ, chính trị là dân hoà, và giáo dục là khai phóng? Các đại chủ đề 

nầy cần phải được tập đại thành một cách độc lập và liên lập trong một hệ tiến hoá mới, Hình 

192, khác với hệ tư tưởng của tư-bản và cộng-sản đã lỗi thời.  

                                                 
33

    Danh sách một vài Tổ chức Xã-dân (Civil Society Organizations) toàn cầu rất năng động sẽ tạo nhiều 

       ảnh hưởng lên các công ty đa tịch: Amnesty International; Oxfam International; Lawyers Committee 

       for Human Rights; Human Rights Watch; Corpwatch; Global Reporting Initiative; SustainAbility; 

       Social Accountability International; Transparency International; và World Economic Forum. 
34

    Nguyen Tran Bat (2002). Cultural Globalization: A View from VietNam.  

       http://www. bwwsociety .org/journal/ html 
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VIỆT HỌC 201 – Ý Nghĩa / Văn Hoá

VĂN HOÁ LÀ GÌ ?
Ðịnh Nghĩa ● Bản Chất ● Thực Dụng                 

● Dùng Văn để chuyễn hoá xã hội
Văn  = Chân + Thiện + Mỹ + Thần

● 4 Bậc Văn Minh: Ðời Sống Vật Chất và Tinh Thần 

1. Vật Dụng Thường Ngày                                                  Chân
Nước mắm . Áo dài . Phở . Ðôi đủa …

2. Phong Tục Tập Quán                                                      Thiện
Tết Ta . Xưng hô . 12 Con Giáp …

3. Văn Chương Nghệ Thuật Khoa Học                                   Mỹ
Tiếng Việt .Thơ lục bát . Hò . Cải lương 

Ả đào . Thuốc Nam …

4. Hệ Thống Tư Tưởng & Đạo Lý                                         Thần
Huyền sử . Nhân thoại . Trống Ðồng . Ca dao …

● Thực Dụng         Tùy Duyên Hoá Ðộ   [Văn Hoá ≠ Culture]

  

VIỆT HỌC 201 – Ý Nghĩa / Ðịnh Hướng / Kinh Tế

KINH TẾ LÀ GÌ ?
KINH BANG TẾ THẾ

Phương thức điều hợp xã hội để làm thoả mãn
ước vọng vô hạn của con người qua nguồn nguyên liệu hữu hạn 

mà phải giữ được nhân phẩm.

1. CON ÐƯỜNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Sản Xuất – Phân Phối – Tiêu Thụ

cung

Dân Chúng              Nhà Nước Công Ty

cầu

2. KINH TẾ CÔNG TY ÐA TỊCH (MNC)
Lao động: nghệ thuật quân bình ước vọng giữa công nhân (phúc) và chủ nhân (lợi)

Công Ðoàn Ðộc Lập              Nhà Nước               Tư Bản Ða Tịch

3. HỘI NHẬP KINH TẾ TOÀN CẦU

Phát Triển Bền Vững – Kinh Tế Trọng Nhân

  
VIỆT HỌC 201 – Ý Nghĩa / Ðịnh Hướng / Chính Trị

CHÍNH TRỊ LÀ GÌ ?
Ðịnh Nghĩa ● Bản Chất ● Thực Dụng

● Dùng chính tâm để quản trị mọi sự việc

Chính trị  ≠  Tà trị                                   Chính sự  >  Chính trị

1. Cách Vật Trí Tri         Thành Ý          Chính Tâm

Cách Trí  = Học biết               Tổng hợp tư tưởng            Nắm bắt thời thế

2. Tạo Thời Thế Dụng quyền lực

Uốn khúc chính trực                          Công thành thân thoái

3. Ðức Lý + Pháp Trị  = Dân Chủ Lưỡng Nguyên

  

VIỆT HỌC 201 – Ý Nghĩa / Ðịnh Hướng / Giáo Dục

GIÁO DỤC LÀ GÌ ?
Vâng Theo Biến Cải 

1. THIÊN MỆNH CHI VỊ TÍNH

Tính = Thiên + Mệnh           Thiên Mệnh

(chưa được hiển hiện)                                                     

Thế Giới Tự Nhiên      Ước Vọng Xã Hội

2. XUẤT TÍNH CHI VỊ ÐẠO
Ðạo = Con đường biểu lộ ra nhân tính    (biến đổi theo thời-không)

Ðạo Lý Làm Người

Khoa Học Thiên Nhiên                                              Qui Luật Xã Hội

3. TU ÐẠO CHI VỊ GIÁO

Giáo = Sửa đổi con đường làm người để trở thành người hơn

(Giáo dục   ≠  Tôn giáo)
  

VIỆT HỌC 201 – Ý Nghĩa / Ðịnh Hướng / Múa Tứ Linh

MÚA TỨ LINH
KIM - MỘC - THỦY - HỎA - THỔ

Hợp Nội Ngoại Chi Ðạo

HỎA

Dịch Liên Sơn: Nối bên Ngoài

KIM                                                            MỘC

THỔ

Dịch Quy Tàng: Núp bên Trong

THỦY

HOẢ = lên = Văn Hoá = Phụng = Tình         KIM = theo-sửa = Giáo Dục = Lân = Danh

THỦY = xuống = Kinh Tế = Long = Tiền MỘC = cong-thẳng = Chính Trị = Quy = Quyền                                               

THỔ = gieo-gặt = Nhân Ý / Tâm Thức 

  

HHììnnhh  119922  ::      VVààii  nnéétt  vvềề  hhệệ--ttiiếếnn--hhóóaa  mmớớii  tthheeoo  VViiệệtt--HHọọcc    
[Nguồn: Power-Point slides No. 14, 22, 21, 23 và 24/34 trong khóa học Vietology-201, 2007] 

 

 

[Ghi-chú: Vị thế trung cung là nhân-ý hoặc tâm-thức. Về tâm-thức, xem Khúc III.2.4.3.3 (Hình 

165, tổ chức cá-nhân). Về nhân-ý, xem Khúc III.2.4.3.4 (Hình 170, tổ chức xã-hội)] 
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HHệệ  ttiiếếnn  hhooáá  llàà  mmộộtt  hhệệ  tthhốốnngg  bbiiếếnn  hhooáá,,  đđưượợcc  ttiiếếnn  hhàànnhh  mmộộtt  

ccáácchh  ssoonngg  hhiiệệpp  vvềề  ttưư  ttưưởởnngg  vvàà  hhàànnhh  đđộộnngg  đđểể  nnâânngg  ccaaoo  nnhhâânn  pphhẩẩmm  

vvàà  ggiiáá  ttrrịị  xxãã  hhộộii  ccủủaa  ccoonn  nnggưườờii  vvàà  llààmm  nnggưườờii,,  llêênn  hhàànngg  ccaaoo  đđộộ  hhơơnn..  

 

 

Con đường hành động của hệ tiến hóa mới khởi đi từ những thỏa mãn bình thường cho nhu cầu 

của một con người cá-nhân cụ thể; đây chính là hướng phát triển của kinh tế vi-mô 

(MicroEconomics). Trên bình diện xã-hội và toàn cầu, hệ tiến hóa mới này cũng vạch ra con 

đường phát triển một cách vững bền (xem Tiết IV.1.2.4) cho nền kinh tế vĩ-mô 

(MacroEconomics). Vi-mô và vĩ-mô là hai mặt của cùng một thực thể trung-hòa, Hình 193 . Hệ 

tiến hóa bền vững có tính trung-hòa sẽ làm cho con người và trời đất được yên ổn thanh bình (chí 

trung-hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên; Khúc III.2.5.4.2). 

 

 
    NNGGŨŨ  GGIIÁÁCC                                                      CCHHÍÍ  TTRRUUNNGG  HHÒÒAA                                                                  VVĂĂNN--KKIINNHH--CCHHÍÍNNHH--GGIIÁÁOO  
 
            TTAAII  nngghhee                                                      VVuuii                                                                                                                                                                          VVăănn  

                                     MMừừnngg                                                                                                                                                                            HHóóaa                                                                                                                                            

      MMẮẮTT  tthhấấyy                                                                                                                                                                                                                        

                               KKhhooááii                                                          ĐĐaauu                                                                                          GGiiááoo                                                  CChhíínnhh  

          MMỦỦII  nnggưưởởii          LLạạcc      TTRRUUNNGG            TThhưươơnngg                                  HHÒÒAA                                    DDụụcc                    TTÂÂMM                  TTrrịị  

 
      LLƯƯỞỞII  nnếếmm                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                      HHờờnn                                                                                                                                                                                KKiinnhh  

     DDAA  rrờờ                                                              GGiiậậnn                                                                                                                                                                              TTếế  

 
                            HHỉỉ,,  nnộộ,,  aaii,,  llạạcc  cchhii  vvịị  pphháátt                  PPhháátt  nnhhii  ggiiaaii  ttrrúúnngg  ttiiếếtt  

                                                                        vvịị  cchhii  TTRRUUNNGG                                                vvịị  cchhii  HHÒÒAA  

      

                    

     HHỆỆ  TTHHẦẦNN  KKIINNHH                                                                                                              HHỆỆ  TTIIẾẾNN  HHÓÓAA  

 

 

HHììnnhh  119933  ::      TTừừ  HHệệ  TThhầầnn--kkiinnhh  đđếếnn  HHệệ  TTiiếếnn--hhóóaa  

  

Bản chất của hệ thống biến hóa (hệ tiến hóa) này là sự ứng dụng của điệu múa tứ-linh, long-lân-

quy-phụng, vào các sinh hoạt văn-hóa, kinh-tế, chính-trị và giáo-dục của xã-hội vòng ngoài 

(Khúc III.2.4.2.2) với nhân-ý và tâm-thức ở vòng trong của con người làm trọng tâm để phục vụ 

cho nhân loại thái-hòa (xem lại Hình 163).  

 

 

 

  

□□  
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IIIIII..33..11..44            TTẠẠMM  KKẾẾTT  vvớớii  BBÀÀII  HHỌỌCC  CCHHOO  KKIINNHH  TTẾẾ  VVIIỆỆTTNNAAMM 

Trong bài luận nghiên cứu về một vấn đề xã hội thì vai trò của người nghiên cứu rất quan trọng. 

Bởi vì nhờ dựa vào tầm nhìn chủ quan của người nghiên cứu cộng với sự giải thích, cách diễn 

giải, phương pháp thu tóm các dữ kiện trong khi điều nghiên, nếu được vận dụng một cách khoa 

học và khách quan, thì sẽ cho chúng ta nhiều kết quả bổ ích và hữu dụng cho người đọc. Ngược 

lại, kinh nghiệm và kiến thức của cá nhân, hoặc ngay cả của tập thể, nếu không có được một 

phương pháp nghiên cứu khoa học thích hợp thì giá trị của kết luận chỉ có tính cách bì phu và 

bán phần (Chương II.4). 

Cộng-sản ViệtNam chủ trương đổi mới từ năm 1986! Nếu công việc đổi mới tư tưởng chỉ là việc 

thay đổi lề lối suy nghĩ và tâm tư, mà chưa có một hành động hay chương trình hành động cụ thể 

nào, thì mọi nỗ lực nếu có cũng chỉ như công việc hoa-lá-cành. Năm 2010, Nguyễn Phú Trọng 
35

 

lại chạy theo một vòng tròn lẩn quẩn trở về chỗ cũ của cương lĩnh cộng-sản 1991 với phương 

hướng: phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; và cho đây là bước tiến tư duy 

của đảng Việt-cộng trong việc tiến lên chủ nghĩa xã hội với khẳng định Đảng và nhân dân ta 

quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa 

Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (tr. 2). Câu này nghe quen quen từ hồi năm 1975!  NP 

Trọng lại bồi thêm:          
 Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị 

 trường ở nước ta là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã  hội, tăng 

trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước,  từng chính sách và trong 

suốt quá trình phát triển. 

              [Sự phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay. Tr. 4] 
 

Trong cuộc phỏng vấn của đài RFA ngày 13.3.2010, Vũ Quang Việt cho biết: nhà nước chỉ biết 

tăng trưởng GDP mà không chủ ý đến sự liên hệ với lạm phát phi mã, con số dân chúng thất 

nghiệp nhảy vọt, và cán cân ngoại thương bị khiếm hụt. Xem ôn lại Hình 188. Hãy thử làm bản 

tổng kết về tình hình kinh tế và so sánh 3 quốc gia Phi, Thái và Việt trong cùng đại gia đình 

ASEAN (Hình 194) vào năm 2009 để thấy rõ thực trạng của ViệtNam hơn là tờ báo cáo và tuyên 

truyền của nhà nước.   

 PPHHIILLIIPPPPIINNEESS  TTHHAAIILLAANNDD  VVIIEETTNNAAMM  
DDIIỆỆNN  TTÍÍCCHH  ((kkmm

22
))  300,000 

 
513,120 331,210 

 

DDÂÂNN  SSỐỐ  97,976,603 65,998,436 88,576,758 

GGDDPPPPPPPP  ((  ĐĐôôllaa  MMỹỹ))  $324.8 Tỉ $538.6 Tỉ $258.1 Tỉ 

GGDDPP  PPPPPP      ĐĐầầuu  NNggưườờii  
$3,300 $8,100 $2,900 

ĐĐỘỘ  LLẠẠMM  PPHHÁÁTT  4.1% 3.4% 17.48% 

MMỨỨCC  TTHHẤẤTT  NNGGHHIIỆỆPP  7.3% 1.0% 4.7% 

NNỢỢ  QQUUỐỐCC  GGIIAA  $71.45 Tỉ $111.29 Tỉ  $21.8 Tỉ 

NNGGOOẠẠII  TTHHƯƯƠƠNNGG  Hụt $4.656 Tỉ Dư $1.090 Tỉ Hụt $5.16 Tỉ 
 

HHììnnhh  119944  ::    BBảảnn  ssoo  ssáánnhh  tthhựựcc  ttrrạạnngg  kkiinnhh  ttếế  ccủủaa  PPhhii--TThhááii--VViiệệtt  ttrroonngg  nnăămm  22000099  
Nguồn:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 

http://www.census.gov.ph/data/sectordata/datacpi.html 

http://www.tradingeconomics.com/Economics/Government-Budget.aspx?Symbol=THB 

http://enews.mcot.net/view.php?id=9681    http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4130.htm 

http://www.vietnamimportexportstatistics.com/   

                                                 
35  Chủ tịch quốc hội, ủy viên bộ chính trị Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong bài Sự phát triển nhận thức 

       của Đảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay.  http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2010/5/225123/ 
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Ðại sự là kinh bang tế thế, trung sự là kinh tế thị trường, và tiểu sự là công-ty kinh doanh (làm 

ăn buôn bán). Ðại, trung, và tiểu sự chạy theo vòng tròn xoắn ốc, chứ không phân biệt độ lớn 

nhỏ. Trường độ, cao độ, và cường độ giữa vĩ-mô và vi-mô hoà nhịp lẫn nhau. Trong bối cảnh về 

sản xuất, phân phối, và tiêu thụ, cả hai thành phần xã hội, người dân và chính quyền, đều phải 

cần thay đổi lề lối suy tư, dẫn đến đổi mới chính sách, chương trình làm việc có trách nhiệm. Vì 

đi theo cái đuôi định-hướng xã-hội chủ-nghĩa nên nhà nước Việt-cộng đã ban phát nhiều lợi lộc 

cho các công-ty quốc-doanh do đảng viên cộng-sản phụ trách. Kết quả tệ hại do các công-ty 

quốc-doanh thua lỗ, nặng vay, mang lại khiếm hụt trầm trọng cho ngân sách quốc gia ViệtNam. 

Người dân đã bị quên lãng. 

Người dân, tối hậu là muốn có một cuộc sống hạnh phúc, có ấm no trong một môi sinh có đạo lý 

và truyền thống tốt đẹp. Chính quyền và nhà nước, chung cuộc là muốn phục vụ cho nhân dân và 

đất nước được thịnh vượng, công bằng và làm sao theo kịp đà tiến hóa của nhân loại trong một 

môi trường toàn cầu có tính thiên-hạ-thái-bình (hoàn-cầu-hoá). Lẽ dĩ nhiên, đây là những lý 

tưởng cao thượng của cuộc đời người dân và của lịch sử đất nước ViệtNam cần được hiện thực. 

Trong khi ấy, công-ty quốc-doanh trong xứ và công-ty đa-tịch ngoài xứ là hai mũi dùi đục phá 

ngôi nhà kinh tế của cộng-sản. Nội ưu và ngoại hoạn. Muốn sống còn, nhà nước Việt-cộng cần 

phải đẩy mạnh hai công tác tế-thế cho người dân. Thứ nhất, tỉ số phát triển doanh thương của tư 

nhân phải cao hơn của nhà nước như Nguyễn Quang A (2010) đã đề xuất, để quân-bình-hoá với 

quốc-doanh. Và thứ hai, công nhân ViệtNam cần có tổ chức liên-đoàn công-nhân độc-lập 
36

, 

không trực thuộc nhà nước và có liên hệ chặt chẽ với lao động quốc tế, để có khả năng trung-

hoà-hoá các công-ty đa-tịch qua trung gian của Văn-phòng Global Compact của LHQ.   

Hình ảnh và thực chất về sự hiện hữu của công-ty, nhất là các công-ty đa tịch, đối với xã hội con 

người, tuy cần nhưng chưa đủ! Các mặt trái, khuyết điểm nhơ nhớp và bất nhân của nó như làm 

ô nhiễm môi sinh, tạo đĩ điếm tệ hại, gây bất công lao động, chà đạp nhân quyền cần phải được 

nhân-chủ-hoá, tinh-thần-hoá, và tâm-linh-hoá. Các bài học về phương pháp tổ chức thương mại, 

nghệ thuật quản lý cần phải được điều chỉnh lại theo hướng đạo lý (ethics in management), có 

tinh thần phục vụ (stewardship). Các lề lối tổ chức chính quyền, vận dụng đảng phái cần phải 

được minh bạch (transparency), có trách nhiệm (accountability), và lãnh đạo với tinh thần công 

bộc (servant leadership) cho quần chúng (Mục III.3.3 về Lãnh-đạo-học).  

Cái chợ trời chòm hõm và cũ kỹ kia, tuy có tính đặc thù về kinh tế và chính trị, nhưng trước sau 

gì nó cũng phải nhường bước cho một ngôi chợ mới có thêm những đặc tính khác về văn hóa, và 

                                                 
36

    Tổ chức Tổng liên đoàn lao động ViệtNam (TLĐLĐ, www.congdoanvn.org) là cơ quan của nhà nước, 

       không đại diện quyền lợi chính đáng của người công nhân ViệtNam. Thậm chí, một số lãnh đạo 

      TLĐLĐ đã toa rập với công-ty đa-tịch để bảo vệ ‘nhóm lợi-ích’ cho đảng viên TLĐLĐ qua hình thức 

       tham nhũng, binh vực quyền lợi của giới chủ ngoại quốc, và đàn áp người công-nhân bản địa. 
               

       Điều lợi ngắn hạn của đảng Việt-cộng qua hình thức trá hình của TLĐLĐ sẽ làm tăng cường độ rủi ro 

       cho tư-bản ngoại quốc đầu tư vô ViệtNam, cũng như làm giảm nội-lực sản xuất của giới lao-động vì không 

       được dụng-dưỡng đúng mức. 
 

       Bằng chứng cụ thể là phẩm chất lao-động của ViệtNam khó sánh bằng các nước lân bang trong cùng 

       khối ASEAN. Mặt khác, lực lượng công nhân ViệtNam được xuất khẩu ra nước ngoài thường không 

       được bảo vệ vì không có tổ chức lao-động độc-lập can thiệp khi bị đối xử bất công.  
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giáo dục. Cái chợ mới được đặt nền trên cái chợ cũ, nhưng sẽ được tái tạo theo ý nghĩa của một 

hệ-tiến-hoá mới với văn-kinh-chính-giáo để đề ra một xã-hội quân bình và toàn diện hơn. 

Cái chợ trời của Mỹ, tuy là mỹ, nhưng chưa có nghĩa là mới. Bởi vì giáo sư David Levine trong 

Hội Ðồng Cố Vấn Kinh Tế dưới thời tổng thống Bill Clinton (1993-2001), luôn nhắc nhở chính 

quyền cần thúc đẩy ra bối cảnh thuận lợi cho nhân viên lao động cấp dưới (lao lực lẫn lao tâm) 

tham dự vào việc tạo dựng quyết định trong các tổ chức kinh doanh. Ðây là một cách mạng trong 

bài bản quản lý về tổ chức công-ty. Nhưng chính quyền vẫn chưa đáp ứng đúng mức. Phương 

pháp quản lý làm sao để cho mọi người được tham gia và đóng góp vào tổ chức kinh doanh là 

một thể hiện tổng hợp của khả năng sản xuất (productivity) và sự hài lòng (satisfaction) của 

giới nhân công và lực lượng lao động (Levine, 1995, tr. 174). 

Tư-bản chủ nghĩa là một hệ thống sinh động. Ðộng trên ý nghĩa cởi mở, thấy sai thì tìm cách cứu 

chữa. Tư-bản và cộng-sản là sản phẩm của nền văn minh Tây phương. Cả hai đều muốn làm chủ 

chợ, nói một cách tương đối. Thế giới tư-bản: đã, đang, và sẽ tiếp tục thay đổi và điều chỉnh để 

tiến hóa. Còn thế giới cộng-sản thì ra sao?  

Ðầu thập niên thế kỷ 20, chủ nghĩa cộng-sản thành công ở Nga (1917). Cuối thập niên 1960, 

Nga-Hoa rạn nức vì tranh chấp lãnh đạo quốc tế. Ðầu năm 1991, Nga-xô sập tiệm, Mỹ nhảy vào 

cấp cứu, đã viện trợ kinh tế và đề nghị đem Nga gia nhập vào ‘Nhóm-8’ xứ giàu. Ðiều nực cười 

là Nga vẫn còn nghèo yếu về kinh tế, thế mà Mỹ vẫn bảo trợ, cho vào ở chung với xóm-nhà-

ngói. Tại sao? Tư-bản và cộng-sản là hai anh em sanh đôi của nền văn minh Tây phương. Tuy 

thực tại của chúng là tranh giành thế lực, chèn ép lẫn nhau; nhưng bản chất triết-học của chúng 

vẫn là hỗ tương, nương tựa với nhau.  

Chủ nghĩa cộng-sản bắt nguồn từ những lý thuyết triết học xã-hội. Vì thế, chủ nghĩa cộng-sản và 

chủ nghĩa xã-hội thường hay được dùng một cách lẫn lộn. Phân tích chi tiết về sự khác biệt giữa 

cộng-sản và xã-hội không phải là chủ đề của mục nầy. Tuy nhiên, chủ nghĩa xã-hội đã lỗi thời, 

trong và ngoài đảng cộng-sản, ai cũng đều biết hết. Nhưng ý thức và lòng can đảm, sự tử tế và 

khả năng diễn giải ra được từ những người đang cầm quyền lãnh-đạo của cộng-sản lại là vấn đề 

khác. 

Chủ nghĩa xã-hội sai, vì lý thuyết xã-hội đã sai thiếu. Lý thuyết xã hội thiếu vì tầm nhìn, cách 

nhìn về con người chưa được quân bình và toàn diện. Từ đó, các kinh nghiệm thực hiện xã-hội 

của Marx, Lenin, Stalin và Mao về kinh-bang-tế-thế còn rất thiển cận, xảo quyệt và quái ác. 

Riêng về lãnh đạo cộng-sản ViệtNam, họ chỉ còn là những người học trò chậm tiến, một loại 

‘trâu chậm uống...’, đã bị tẩu-hỏa-nhập-ma, và đang khựng chân ở một ngả ba đường tăm tối. 

Con đường tiến hóa cần thiết cho đảng cộng-sản là muốn bắt thì hãy thả ra: hãy để cho các đảng 

không-cộng-sản thi đua trong việc kinh bang và tế thế với mình, thay vì chỉ có độc đảng cộng-

sản: độc quyền yêu nước và độc lợi tham nhũng. Toàn độc! 

Tâm lý tự-ti của một thân phận nhược tiểu không thể được bổ khuyết bằng những mặc cảm tự 

tôn dựa trên đấu tranh tính và đảng tính, mà cần được hóa giải qua tiến trình học biết với sự khởi 

đầu bằng các nghiên cứu và phát triển xã hội quy tụ nhiều đề nghị và xây dựng có tính hoàn-cầu-

hoá, suy nghĩ thống-hợp, và thiên-hạ-thái-hoà.  
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Tâm lý tự-tôn xem đảng, nước và dân tộc lúc nào cũng là anh hùng 
37

; và nhất là dựa trên sự 

thần-thánh-hoá các lãnh tụ, dựa vào công trình vĩ đại của đảng lãnh đạo qua kinh nghiệm ‘30 

năm ăn cơm vắt nằm hầm’ (1945-1975), trong khi đất nước vẫn còn nằm trong danh sách nghèo 

khó, nợ nần và chờ đợi quốc tế chẩn bần; còn người công dân thì vô hồn lạc hướng, chỉ mong 

sao hoá kiếp được thành con vật kinh tế, thì làm sao mà dân tộc có thể vươn lên, và thế giới có 

thể an bình cho được? 

                                      ÐÐộộnngg  ttââmm  đđii  ttrrưướớcc;;  đđộộnngg  ttrrờờii,,  đđộộnngg  đđấấtt  nnốốii  bbưướớcc  tthheeoo  ssaauu..  

Và một khi tâm lý của mình như thế nào, thì nó sẽ định tính về thái độ; rồi sau đó hướng dẫn 

hành động của ta ra thế ấy. Mạnh chống thì mạnh chấp. Và ngược lại. Càng chống tư-bản, thì sẽ 

càng chấp nhận và quỵ lụy vì nó. Con đường của KTTT không riêng gì cho hoàn cảnh ViệtNam, 

mà chung cho cả loài người còn cần đến nhiều nỗ lực đóng góp của ViệtNam nói riêng và người 

Việt trên toàn thế giới nói chung. 

ViệtNam theo Kinh Tế Thị Trường là đúng, nhưng chưa đủ! Phải theo kiểu nào?  

Kiểu tây, kiểu tàu, hay kiểu ta? 

 Cái chợ mới mà ViệtNam cần xây dựng là một nền kinh-tế trọng-nhân, một mô hình kinh tế 

mới, dựa trên một hệ-tiến-hoá mới có tính cách-mạng tâm-linh, bao trùm lên mọi chính sách về 

trọng-nông, trọng-công, trọng-thương, và trọng-doanh, một cách đầy đủ. Nông, công, thương, và 

doanh chỉ là phương tiện, nhân (con người) mới là cứu cánh (Ôn lại Khúc III.2.4.3.3: Tổ chức 

cá-nhân và III.2.4.3.4: Tổ chức xã-hội). Nhân là tập đại thành của cá-nhân và xã-hội. Phục vụ 

con người 
38

 là một trong những chủ đề mà G8 luôn chủ trương. Ðoàn Viết Hoạt (2005) gọi đó là 

kinh-tế thị-trường xã-hội (social market economy, socialized capitalism). Lương Kim Định 

(1975) đặt là kinh-tế đạo-trường 
39

 để thay thế cho thị-trường.  

Nền kinh tế thị trường, khi được hoàn-cầu-hoá và tâm-linh-hoá sẽ tiến hoá thành nền kinh tế 

hoàn cầu (xã-hội, vĩ-mô) và kinh tế trọng-nhân (cá-nhân, vi-mô), tuy một mà là hai. Trọng-nhân 

vượt lên trên chủ nghĩa tư-bản và chủ nghĩa xã-hội để tụ cả hai lại. Thuộc tính của trọng-nhân là 

nhân-chủ và dân-hòa (Tiết III.3.5.2). Trọng-nhân là kiểu Ta, kiểu của Bách-Việt. Vấn đề 

ViệtNam và Thế Giới tuy hai mà là một: hai cách nhìn khác nhau, nhưng chung cuộc cùng một 

tiêu đích. Từ đó, giới lãnh đạo ViệtNam, nhà nước lẫn nhân dân, nhắm về tương lai, có thể đi 

trước thời cuộc: 
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   Bệnh anh hùng (của VN so với Singapore) của Đinh Từ Thức (2005) 

       http://domole.tumblr.com/post/304528948/inh-tu-thuc-benh-anh-hung-cua-vn-so-sanh-voi 
38

  People first:  http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Summit/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_ 

      TemiPrincipali.htm   
39

  Chữ đạo-trường được rút ra từ tập sách Đạo-trường chung cho Đông-Á (Kim-Định, 1975). 



Page 37 of 38 

 

 

 

 

 
 

                                                     DDậậyy  !!  DDậậyy  !!  DDậậyy  !! 

                  BBêênn  áánn  mmộộtt  ttiiếếnngg  ggàà  vvừừaa  ggááyy  

CChhiimm  ttrrêênn  ccââyy  lliiềềnn  nnggỏỏ  ýý  cchhààoo  mmừừnngg  

                TThhưưaa  ccáácc  ccôô,,  ccáácc  ccậậuu  llạạii  ccáácc  aannhh  

                ĐĐờờii  đđãã  mmớớii,,  nnggưườờii  ccàànngg  nnêênn  đđổổii  mmớớii    

                MMởở  mmắắtt  tthhấấyy  rrõõ  rràànngg  ttâânn  vvậậnn  hhộộii  

                XXúúmm  vvaaii  vvààoo  xxốốcc  vváácc  ccựựuu  ggiiaanngg  ssơơnn..  
  

                                                    [[BBààii  ccaa  cchhúúcc  TTếếtt  tthhaannhh  nniiêênn  --  NNhhàà  cchhíí  ssĩĩ  PPhhaann  BBộộii  CChhââuu,,  11990055]]  

  

  

      

                                               Đổi mới tư tưởng là như vậy ! 

 

 

 

 

     

 

□□  
 

 

 

 

 

 

 

 

HHÃÃYY  TTÌÌMM  ĐĐỌỌCC  BBÀÀII  LLUUẬẬNN  VVĂĂNN  NNGGHHIIÊÊNN  CCƯƯÚÚ  
 

KKHHUUYYNNHH--HHƯƯỚỚNNGG  NNHHÂÂNN--CCHHỦỦ--DDÂÂNN--HHOOÀÀ    
  

CCủủaa  ccùùnngg  ttáácc--ggiiảả  TTrrưươơnngg  NNhhưư  TThhưườờnngg  
đđểể  rrõõ  tthhêêmm  ssựự  ttiiếếnn  hhooáá  ccủủaa  ddâânn--cchhủủ  vvàà  cchhủủ  nngghhĩĩaa  ttưư--bbảảnn  

ttrroonngg  tthhiiêênn  nniiêênn  kkỷỷ  tthhứứ  bbaa..  
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DDaawwnn  PPrriinncceessss  @@  MMeexxiiccoo,,  22000088  

                                            

VVÀÀII    HHÀÀNNGG  VVỀỀ  TTÁÁCC  GGIIẢẢ  
  

            TTrrưươơnngg  NNhhưư  TThhưườờnngg  llàà  bbúútt  hhiiệệuu  ccủủaa  GGiiááoo  ssưư  TTrrưươơnngg  BBổổnn  TTààii..  

ÔÔnngg  đđaanngg  ddạạyy  mmôônn  KKiinnhh  ttếế  vvàà  QQuuảảnn  ttrrịị  tthhưươơnngg  mmạạii  cchhoo  ttrrưườờnngg  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPhhooeenniixx  ((UUooPP))..  

SSiinnhh  rraa  vvàà  llớớnn  llêênn  ttạạii  SSààii  GGòònn..  MMấấtt  cchhaa  llúúcc  1100  ttuuổổii..  XXoonngg  ttrruunngg  hhọọcc  ccủủaa  VViiệệttNNaamm  vvàà  ssaanngg  MMỹỹ  dduu  

hhọọcc  nnăămm  11996677..  TTốốtt  nngghhiiệệpp  bbậậcc  ttiiếếnn  ssĩĩ..  ÔÔnngg  tthheeoo  hhọọcc  vvàà  hhàànnhh  nngghhềề  qquuaa  bbaa  nnggàànnhh  kkhháácc  nnhhaauu::  kkỹỹ  ssưư  

ccôônngg  cchháánnhh,,  pphhâânn  ttíícchh  kkiinnhh  ttếế  vvàà  qquuảảnn  ttrrịị  tthhưươơnngg  mmạạii..  NNăămm  22000000,,  ôônngg  đđịịnnhh  llạạii  hhưướớnngg  đđii,,  tthheeoo  

nngghhiiệệpp  ggiiááoo  ddụụcc..  

  

ÔÔnngg  rrấấtt  ssaayy  mmêê  hhọọcc  hhỏỏii  vvàà  nngghhiiêênn  ccứứuu  vvềề  bbảảnn  ssắắcc  ddâânn  ttộộcc,,  vvăănn  mmiinnhh,,  vvàà  vvăănn  hhóóaa  VViiệệtt..  SSaauu  11997755,,  

ôônngg  ccóó  ddịịpp  vviiếếnngg  tthhăămm  đđấấtt  nnưướớcc  VViiệệttNNaamm  ((11999977)),,  ccáácc  bbảảoo  ttàànngg  vviiệệnn  qquuốốcc  ttếế  vvàà  ddii  cchhỉỉ  kkhhảảoo  ccổổ  ccủủaa  

ccáácc  qquuốốcc  ggiiaa  đđãã  lliiêênn  hhệệ  đđếếnn  vvăănn  mmiinnhh  VViiệệtt  ttrroonngg  qquuáá  kkhhứứ  nnhhưư  TTrruunngg  qquuốốcc,,  PPhháápp,,  NNhhậậtt,,  vvàà  ÐÐôônngg--

NNaamm--ÁÁ  đđểể  ssưưuu  ttậậpp  ttààii  lliiệệuu..  ÔÔnngg  đđãã  ddàànnhh  nnhhiiềềuu  tthhờờii  ggiiờờ  vvàà  pphhưươơnngg  ttiiệệnn  ttrroonngg  4400  nnăămm  qquuaa,,  đđểể  ttììmm  

ttòòii  vvềề  nngguuồồnn  ggốốcc  ddâânn  ttộộcc  qquuaa  mmiinnhh  cchhứứnngg  kkhhooaa  hhọọcc,,  ssaann  đđịịnnhh  llạạii  ýý  nngghhĩĩaa  đđãã  tthhấấtt  ttrruuyyềềnn,,  vvàà  ssáánngg  

ttạạoo  rraa  ccáácc  ứứnngg  ddụụnngg  ddựựaa  ttrrêênn  pphhưươơnngg  pphháápp  ggiiááoo  ddụụcc  ttừừ  ccộộnngg  đđồồnngg,,  ssaaoo  cchhoo  tthhíícchh  hhợợpp  hhơơnn  vvàà  hhữữuu  

íícchh  vvớớii  hhiiệệnn  ttrrạạnngg  ccủủaa  nnggưườờii--VViiệệtt--ttooàànn--ccầầuu  ttrroonngg  tthhếế  kkỷỷ  2211..  

  

NNăămm  11998855  ôônngg  mmiinnhh  hhọọaa  1100  BBảảnn  ÐÐịịaa  ÐÐồồ::  TTììmm  VVềề  ÐÐấấtt  TTổổ..  NNăămm  11999900  ôônngg  hhooàànn  tthhàànnhh  ttậậpp  bbààii  

VViiệệtt--HHọọcc  LLàà  GGìì??  vvàà  cchhoo  pphháátt  hhàànnhh  llầầnn  đđầầuu  ttiiêênn..  ÔÔnngg  ddùùnngg  hhaaii  ttáácc  pphhẩẩmm  nnầầyy  đđểể  llààmm  ttưư  lliiệệuu  ttrroonngg  

kkhhii  kkhhởởii  ccôônngg  đđii  ssiinnhh  hhooạạtt  vvăănn  hhóóaa  vvàà  ggiiááoo  ddụụcc  ttrroonngg  ccáácc  ccộộnngg  đđồồnngg  nnggưườờii  VViiệệtt  ttựự  ddoo  ttạạii  hhảảii  

nnggooạạii..  NNăămm  22000000,,  ôônngg  ssáánngg  llậậpp  NNhhóómm  VViiệệtt--HHọọcc  ((VViieettoollooggyy  GGrroouupp))  nnhhưư  mmộộtt  ttổổ  cchhứứcc  bbấấtt--vvụụ--llợợii,,  

đđểể  llààmm  pphhưươơnngg  ttiiệệnn  ggiiớớii  tthhiiệệuu  vvàà  qquuảảnngg  bbáá  vvăănn  mmiinnhh  vvàà  vvăănn  hhóóaa  VViiệệttNNaamm  tthheeoo  hhưướớnngg  ggiiááoo--ddụụcc--

ccộộnngg--đđồồnngg,,  mmộộtt  ccáácchh  hhữữuu  hhiiệệuu  hhơơnn..    

  

ÔÔnngg  hhiiệệnn  đđịịnnhh  ccưư,,  llààmm  vviiệệcc  ttạạii  bbaanngg  CCaalliiffoorrnniiaa  ––  MMỹỹ,,  vvàà  vvẫẫnn  ttiiếếpp  ttụụcc  ssiinnhh  hhooạạtt  ccộộnngg  đđồồnngg  ttrrêênn  

ttooàànn  tthhếế  ggiiớớii..  LLiiêênn  llạạcc::    ttrruuoonnggbboonnttaaii@@hhoottmmaaiill..ccoomm    hhooặặcc  ggọọii  ((440088))  339944--00000066..  
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