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LỜI GIỚI THIỆU
Đồng chí Đào Xuân Sâm là nhà giáo – nhà khoa học đã
có 50 năm tuổi nghề. Từ năm 1950 đã giảng dạy chính trị tại Trường
Sĩ quan Lục quân Việt Nam. Năm 1961 tốt nghiệp đại học, chuyên
ngành kinh tế công nghiệp. Trong 40 năm liên tục từ 1961 đến nay,
làm nghiên cứu, giảng dạy với cương vị trưởng khoa hoặc bộ môn
kinh tế trong nhiều trường đại học công, trường Đảng, đại học dân
lập. Cũng trong 40 năm ấy, đã liên tục được cơ quan của Trung ương
Đảng và Nhà nước sử dụng làm nghiên cứu tư vấn. Hiện nay là thành
viên của Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.
Tại khoa Quản lý kinh tế, học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh, đồng chí đã giữ chức vụ: Phó trưởng khoa từ năm 1977,
trưởng khoa từ 1981 đến 1990, Chủ tịch Hội đồng khoa học từ 1981
đến 1994, cộng tác viên từ 1994 đến nay.
Trên 20 năm gắn bó với Khoa Quản lý kinh tế là thời kỳ
đồng chí có hoạt động khoa học và tư vấn sôi nổi nhất, đã công bố
trên 100 bài và sách nghiên cứu. Đặc điểm chung và nổi bật của
những bài và sách nghiên cứu đó là đề cập khía cạnh đổi mới tư duy,
chủ yếu là tư duy kinh tế. Từ đó đã có đóng góp thiết thực vào quá
trình đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta. Nhiều
bài và sách nghiên cứu của đồng chí được đông đảo đồng nghiệp, học
viên và người làm công tác quan tâm tìm đọc tham khảo. Năm 1992,
đồng chí được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, được Học viện chứng
nhận đạt thành tích khoa học loại xuất sắc trong giai đoạn 1986 –
1991.
Tuyển tập “Viết theo dòng đổi mới tư duy kinh tế”
gồm 35 bài đã được công bố trong 20 năm vừa qua là một tư liệu
tham khảo bổ ích với người nghiên cứu giảng dạy, học viên, nghiên
cứu sinh cũng như người làm công tác thực tế trong lĩnh vực kinh tế.
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Bạn đọc có thể khai thác cuốn sách như một tư liệu lịch sử khá
phong phú và đa diện của quá trình tìm tòi đổi mới tư duy, chủ yếu là
tư duy kinh tế ở nước ta trong hai thập kỷ vừa qua. Do tính cơ bản về
kiến thức lý luận và kinh nghiệm được phản ánh, các bài trong cuốn
sách, kể cả những bài đã công bố trước đây khá lâu, không chỉ có ý
nghĩa tư liệu lịch sử, mà vẫn có tính thời sự với việc nghiên cứu hiện
nay. Hơn nữa, qua cuốn sách, bạn độc còn có thể tìm hiểu kinh
nghiệm về phương pháp nghiên cứu tiếp cận của một người làm khoa
học lâu năm, luôn cố gắng bám sát và đóng góp vào quá trình đổi
mới tư duy kinh tế, phục vụ sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản
Việt Nam lãnh đạo.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng đông đảo bạn đọc!
Hà Nội, năm 1999
Khoa Quản lý kinh tế
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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LỜI MỞ ĐẦU
Ở nước ta, quá trình chuyển sang nền kinh tế thị thường đã khởi
đầu từ 1979 như một xu hướng khách quan thể hiện nguyện vọng của
đông đảo nhân dân, được Đảng và Nhà nước nắm bắt, tổng kết, định
hướng từng bước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa IV (1979) là cột mốc đánh dấu bước khởi đầu
đó. Đến 1986, sau 7 năm tìm tòi thử nghiệm, Đại hội lần thứ VI của
Đảng đi tới bước ngoặt về quan điểm chính sách – khẳng định chính
sách phát triển nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần với định
hướng xã hội chủ nghĩa. Cho đến nay việc chuyển sang nền kinh tế
thị trường đã đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa bước ngoặt đầu tiên,
nhưng đang còn ở trình độ kinh tế thị trường sơ khai. Chuyển sang
nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa đã, đang và sẽ
còn là quá trình tiếp tục tìm tòi đổi mới.
Là người nghiên cứu theo khuynh hướng góp sức tổng kết, khái
quát lý luận từ thực tiễn nhằm phục vụ công cuộc đổi mới do Đảng
lãnh đạo, trong 20 năm từ 1980 đến nay chúng tôi đã có gần 100 bài
và sách nghiên cứu được công bố ( có danh mục kèm theo). Hệ thống
bài và sách nghiên cứu đó là cố gắng nhất quán theo hướng góp phần
đổi mới tư duy, chủ yếu là tư duy kinh tế, nhằm góp phần thúc đẩy
quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa.
Cuốn sách này là tuyển tập chọn lọc 35 bài viết theo dòng đổi
mới tư duy kinh tế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường
ở nước ta từ khởi đầu cuộc Đổi mới đến nay.
Để thuận tiện cho bạn đọc tham khảo, các bài được tập hợp
thành 7 chương: I. Mấy vấn đề phương pháp luận và quan điểm định
hướng; II. Đổi mới nhận thức về thị trường và kinh doanh; III. Một
số khía cạnh đổi mới tư duy trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp
từ “ khoán” (1981) đến nay; IV. Đổi mới nhận thức về công nghiệp
hóa, hiện đại hóa; V. Một số vấn đề đổi mới trong lĩnh vực tài chính,
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tiền tệ; VI. Nhân tố con người trong điều kiện mới; VII. Sự gắn bó
giữa những biến đổi kinh tế, văn hóa, xã hội trong bước chuyển sang
kinh tế thị trường.
Với kết cấu như vậy, các chương được bố trí theo trình tự từ
những vấn đề có tính phương pháp luận, phân tích tổng quan và quan
điểm định hướng; kế đó là những chương về từng lĩnh vực. Ở từng
chương cũng xếp các bài theo thứ tự từ bài tổng quan đến những bài
nghiên cứu từng mặt.
Cuốn sách mang tính hệ thống, trong đó các bài và các chương
có quan hệ gắn bó với nhau theo một mạch tư duy nhất quán. Đồng
thời mỗi chương, mỗi bài có tính độc lập tương đối. Xin lưu ý rằng
35 bài trong cuốn sách đã được công bố và rải ra trong 20 năm ( 1980
– 1999). Ngay cả những bài trong từng chương cũng được nghiên
cứu rải ra trong khoảng trên 10 năm, tức là có bài đã từng công bố
gần 20 năm trước đây, có bài mới công bố gần đây. Riêng mỗi bài
trong cuốn sách đều là những bài đã tham gia nghiên cứu tổng kết,
tham luận khoa học trong đó xử lý riêng biệt một vấn đề trong hoàn
cảnh và thời điểm lịch sử cụ thể. Khi tuyển chọn và biên tập, chúng
tôi đã cân nhắc và thấy cần cơ bản giữ nguyên bản đã công bố ( ở
mỗi đầu bài có ghi chú thời gian và nơi công bố). Như vậy là cần và
có ích cho việc nghiên cứu mỗi bài, mỗi chương như một tư liệu lịch
sử đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể, và cả cuốn sách là một tư liệu về
quá trình lịch sử đổi mới tư duy.
Những điều trình bày trên đây về tính hệ thống của cuốn sách,
tính độc lập tương đối của mỗi chương và bài trong đó, là nhằm lưu ý
bạn đọc khi sử dụng cuốn sách có thể tham khảo theo trình tự từ đầu
đến cuối, cũng có thể bắt đầu từ bất kỳ bài hay chương nào mà mình
quan tâm.
Về việc tiếp cận nghiên cứu và dòng suy nghĩ, có mấy điều xin
lưu ý:
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Một, cuốn sách và mỗi bài trong đó đều đề cập vấn đề đổi mới
tư duy kinh tế là chủ yếu, nhưng đặt sách trong cách nhìn tổng thể gắn kinh tế với các mặt chính trị và xã hội. Đây là hương pháp đặc
trưng của Bộ môn lý luận quản lý kinh tế xã hội, với tính chất môn
khoa học liên nghành. Phương pháp đó cho phép phản ánh lịch sử
trong đó cuộc đổi mới về kinh tế với bước chuyển sang nền kinh tế
thị trường luôn có tác động qua lại sâu sắc với các mặt khác của đời
sống xã hội. Đổi mới tư duy kinh tế phải được xem xét trong tác
động qua lại đó.
Hai, trong cả cuốn sách và hầu như ở mỗi bài, việc đổi mới
nhận thức đều nằm trong tình huống lịch sử cụ thể, đồng thời đặt
trong hồi ức về quá trình học hỏi tìm toig, tranh luận về khoa học và
về quan điểm chính sách đã diễn ra ở nước ta và trong hệ thống xã
hội chủ nghĩa trước đây. Như vậy, đổi mới nhận thức được nghiên
cứu từ quá trình lịch sử ra đời, thăng trầm và tìm tòi đổi mới của
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Ba, cuốn sách và các bài viết đều thể hiện cố gắng phân tích
nhận thức cũ – mô hình cũ với nhận thức mới theo định hướng mới.
Sự cố gắng đó thể hiện từ những vấn đề thuộc phương pháp luận,
quan niệm định hướng, đến việc luận giải những vấn đề cụ thể.
Bốn, cuốn sách và các bài viết trong đó đều theo hướng cố gắng
đi vào những khía cạnh cơ bản và thời sự về lý luận và thực tế, đặt
trong sự gắn bó giữa những nguyên lý kinh điển, quan điểm chính
sách của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức khoa
học hiện đại; đều là cố gắng đóng góp vào quá trình đổi mới do Đảng
lãnh đạo qua các kỳ Đại hội Đảng từ đầu thập kỷ 80 đến nay.
Là người nghiên cứu, giảng dạy có may mắn được liên tục tiếp
cận quá trình xử lý những vấn đề lý luận, chính sách và thực tiễn đời
sống kinh tế nước ta từ sau ngày miền bắc được giải phóng đến nay,
tác giả tự thấy mặc dù sức có hạn khó tránh khỏi sai sót, nhưng
không được lẩn tránh, mà có bổn phận nghiên cứu đề cập những vấn
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đề cơ bản và thời sự của đất nước; đặc biệt là những vấn đề thuộc tư
tưởng chính sách trong sự gắn bó với thực tiễn, để góp phần thực
hiện bước chuyển sang nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội
chủ nghĩa. Cuốn sách này là một cố gắng nhằm thực hiện bổn phận
đó, xem như việc làm dịch vụ tư vấn để bạn đọc xem xét sử dụng.
Tác giả mong đợi những ý kiến trao đổi, bình luận của bạn đọc.
Tác giả
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Chương một
MẤY VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
VÀ QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG
I
KHÍA CẠNH TƯ DUY CỦA CÔNG CUỘC
ĐỔI MỚI LĨNH VỰC KINH TẾ
1.

Nguồn gốc tư duy của cơ chế tập trung quan liêu bao

cấp:
Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế là cuộc cách mạng toàn diện,
sâu sắc, trong đó ngày càng thấy phải có cách mạng tư duy. Điều đó
đòi hỏi tìm sâu vào nguồn gốc tư duy của cơ chế cũ trong quá trình
hình thành phát triển và quan liêu hóa của nó.
Cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay là bộ phận mới trong
tổng thể cơ chế quản lý chính trị xã hội, ra đời ngay từ khi có tổ chức
lực lượng cách mạng. Cần xem xét nguồn gốc tư duy của cơ chế quản
lý kinh tế như một bộ phận của cơ chế tổ chức lực lượng cách mạng
trong quá trình đấu tranh giải phóng, bảo vệ và bước đầu xây dựng
đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Trước đây, cơ chế tổ chức lực lượng cách mạng theo quy luật tổ
chức chiến đấu, trong đó cơ quan và người lãnh đạo sinh ra từ phong
trào và gắn bó sống còn với phong trào quần chúng; cơ quan và
người lãnh đạo ấy có uy tín và hiệu lực lãnh đạo rất cao, trên cơ sở
quần chúng tự nguyện siết chặt hàng ngũ, hy sinh chiến đấu trong
tình huống sống còn của dân tộc, của cách mạng. Cơ chế tổ chức lực
lượng cách mạng như vậy tạo nên sức mạnh muôn người như một,
quyết định chiến thắng. Ai đã trải qua những thời kỳ đó thì không thể
nào quên những năm tháng gian khổ mà quan hệ tổ chức thật tốt đẹp,
trên dưới đồng long trong cuộc sống cộng đồng tập thể, một cuộc
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sống chiến đấu, trong đó những quan hệ kinh tế của con người còn
đơn giản và những quy luật kinh tế không thể có tác động chủ yếu.
Ở nước ta, sau khi miền Bắc được giải phóng ( 1955), cơ chế
quản lý kinh tế theo kiểu xã hội chủ nghĩa được xây dựng với kinh
nghiệm quốc tế lúc đó, lại trong hoàn cảnh còn chiến tranh nên đã
mang nặng tính chất hành chính tập trung trực tiếp. Sau khi đất nước
thống nhất chuyển sang thời kỳ hòa bình xây dựng, cơ chế ấy đã
được mở rộng ra cả nước. Đó là cơ chế quản lý kinh tế trên quy mô
toàn xã hội với sự điều hành tập trung rất cụ thể, dựa vào quan hệ tổ
chức hành chính trực tiếp ( lệnh) với giả định như cũ về khả năng
quản lý tập trung đúng đắn trên cơ sở cấp dưới và quần chúng tự giác
hy sinh và chấp hành vô điều kiện. Với cơ chế như vậy, hy vọng và
đặt niềm tin tạo ra hệ thống quản lý có kế hoạch thật sự xã hội chủ
nghĩa, khác hẳn và hơn hẳn cơ chế quản lý của tư bản. Đồng thời chế
độ cung cấp của tổ chức chiến đấu cách mạng được vận dụng cùng
với xu hướng muốn cải tạo quan hệ sản xuất một cách nhanh chóng
nhằm công cộng hóa triệt để đời sống kinh tế và hiện vật hóa các
quan hệ phân phối trao đổi… ngay trong điều kiện lực lượng sản xuất
còn quá yếu kém.
Cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta trong quá trình sinh thành và
phát triển như vậy đã gắn liền với những chiến thắng vĩ đại nhất
trong lịch sử dân tộc. Bởi vậy nó có chỗ đứng bền vững ở niềm tin
vào những luận điểm, những cách làm và kinh nghiệm đã có; Một
niềm tin rất mãnh liệt của người chiến thắng oanh liệt, của người đã
tự cho là từng trải nhiều thập kỷ làm kinh tế với một kiến thức khá
dồi dào…
Đã xảy ra tình huống đông đảo xã hội chấp nhận cơ chế quản lý
tập trung trực tiếp theo lệnh, với các quan hệ công cộng và giao nộp
cấp phát hiện vật; chấp nhận từ lý luận đến thể chế và các hình thức
cụ thể của cơ chế ấy, xem đó là cơ chế duy nhất chủ nghĩa xã hội.
Trong tình huống đó những quan điểm cải cách mà đến nay dần dần
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chấp nhận, thì khi mới xuất hiện, đều là thiểu số, bị lên án không chỉ
của tổ chức mà còn của dư luận xã hội. Những luận điểm của Lênin
trong thời kỳ Chính sách kinh tế mới cũng bị xem như chỉ là bước lùi
bất đắc dĩ lúc đó. Cơ chế cũ đã và chỉ bị lung lay, bị mất hiệu lực
từng phần trên thực tế bằng cách gây tổn thất cho mọi hoạt động
cưỡng lại quy luật kinh tế khách quan. Ở nước ta, từ lâu đã diễn ra
tình hình kinh tế quốc doanh thua kém kinh tế tập thể, kinh tế tập thể
thua kém kinh tế gia đình và tư nhân cá thể. Hiện tượng đó lúc đầu
thường được giải thích rằng cái mới ra đời có quyền chưa ưu việt
ngay; và bằng cách tìm nguyên nhân yếu kém chính là do sự tấn công
phá hoạt của những di sản tư hữu, cá nhân và quan hệ thị trường.
Nước ta vì xuất phát từ trình độ kinh tế thấp kém, gặp chiến tranh kéo
dài, càng có quyền nói như vậy. Chỉ đến gần đây, sự kéo dài những
hiện tượng lãng phí, kìm hãm và thực trạng kinh tế bị rối loạn, khủng
hoảng ở nước ta và nhiều nước an hem; hơn nữa sự yếu kém về khả
năng đua tranh của nền kinh tế nhiều nước xã hội chủ nghĩa trên thị
trường thế giới… mới thực sự thúc đẩy lãnh đạo và toàn xã hội bắt
đầu thức tỉnh, có nghi vấn về tính đúng đắn của chính sách kinh tế và
cơ chế quản lý cũ. Sự thức tỉnh đó rất khó khăn. Đã xảy ra những đổi
mới nửa vời, vụn vặt, thậm chí hiện đại hóa mặt kỹ thuật nghiệp vụ
như sự tân trang cái cũ.
Mặc dù vậy, xu hướng tất yếu kinh tế vẫn tự phát diễn ra dưới
các dạng như: làm chui ( khoán chui, với danh nghĩa tập thể hợp tác,
nhưng thực chất là tư nhân hóa cá thể…) thử nghiệm ngoại lệ về kế
hoạch tự làm, về kinh tế quốc doanh tham gia thị trường xã hội, xuất
nhập khẩu tự cân đối, tự trang trải v..v.. sự phát triển của kinh tế
ngầm với tỷ trọng rất lớn cũng là một biểu hiện tự phát tất yếu kinh
tế. Sự tồn tại hai cơ chế song trùng vừa thể hiện tính bền của cái cũ,
vừa thể hiện sự tất yếu ra đời của cơ chế mới làm đối chứng thực tế
cho lãnh đạo và xã hội lựa chọn. Phải đợi cho đến lúc xảy ra thực
trạng kinh tế bị kìm hãm, rối loạn, tác động trực tiếp đến đời sống vật
chất và tinh thần của đông đảo quần chúng, đe dọa thắng lợi của con
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đường đi lên xã hội chủ nghĩa, thì đông đảo xã hội mới có thể từ bỏ
sự luyến tiếc chính sách và cơ chế cũ.
2.
chế cũ:

Tính không tưởng quan liêu trong sự luận chứng cho cơ

Hệ thống kiến thức với tư cách là cơ sở lý luận của cơ chế cũ đã
được xây dựng rất hoàn chỉnh. Những luận điểm cơ bản được nhất
quán triển khai thành lý luận ứng dụng và thể chế cụ thể. Bởi vậy,
muốn kiểm kê, đánh giá, xem xét lại sự luận chứng cho cơ chế cũ
phải đi sâu xem xét từ những luận điểm xuất phát.
Nói đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, từ lâu chúng ta đã thừa
nhận hai đặc điểm ưu việt lớn nhất: chế độ công hữu và tính tổ chức
có kế hoạch trên quy mô toàn xã hội. Trong dự báo của các nhà kinh
điển thì đó đúng là hai đặc trưng của xã hội cộng sản chủ nghĩa trong
kỷ nguyên thế giới đại đồng. Vậy thì cái sai không phải ở những luận
điểm, dẫu sao cũng chỉ mang tính dự báo ấy. Cái sai là ở chỗ chúng
ra hiểu và định thực hiện những ưu việt đó một cách nhanh chóng; đã
bỏ qua luận điểm của các nhà kinh điển về sự ra đời của chủ nghĩa xã
hội như một quá trình lịch sử lâu dài, quá trình tiến hóa hợp quy luật
qua những bước, những nấc thang quá độ từ chủ nghĩa xã hội cũ sang
xã hội mới. Do đó đã rơi vào những luận điểm không tưởng, ấu trĩ “
tả”.
Tư tưởng không tưởng, ấu trĩ “ tả” thể hiện ở hai xu hướng cơ
bản nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau.: xu hướng cường điệu, tuyệt
đối hóa khả năng tự giác tổ chức quản lý có kế hoạch tập trung trực
tiếp trên quy mô toàn xã hội và xu hướng cường điệu, tuyệt đối hóa
khả năng công cộng hóa các quan hệ kinh tế, xem đó là sự giải phóng
lần cuối cùng và triệt để mọi lực lượng sản xuất và sức sáng tạo của
con người. Từ những xu hướng đó, phát sinh ý chí thực hiện xã hội
chủ nghĩa thuần khiết ngay từ đầu với những mục tiêu, chính sách và
cơ chế quản lý “ triệt để cách mạng” và thái độ thù địch đối với mọi
nhân tố tư hữu, sẵn sang trấn áp, đè bẹp mọi trở ngại. Ý chí cách
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mạng xã hội chủ nghĩa không tưởng như vậy đã đi chệch chủ nghĩa
xã hội khoa học từ gốc, càng đi xa, sai một ly đi một dặm.
Xu hướng cường điệu, tuyệt đối hóa khả năng tự giác tổ chức
có kế hoạch trên quy mô toàn xã hội, bắt đầu từ sự cường điệu cái đã
biết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân
danh Đảng cách mạng được trang bị chủ nghĩa Mác – Lênin là đỉnh
cao trí tuệ thời đại. Sự cường điều đó xa lạ với tư tưởng các nhà kinh
điển là những người chỉ dự báo định hướng cơ bản chứ không bao
giờ thiết kế cụ thể xã hội tương lai. Sự cường điệu đó thật ra chỉ
nhằm luận chứng và thuyết phục xã hội về tính đúng đắn tuyệt đối,
không bao giờ sai của đường lối chính sách. Định đề đường lối chính
sách và lãnh đạo cấp cao luôn luôn đúng, cơ bản đúng, đã thành tiêu
chuẩn bắt buộc đối với lãnh đạo cấp cao. Như vậy, lãnh đạo cấp cao
và Đảng nói chung không có quyền sai. Hơn nữa, sự luận chứng đó
còn chưa tới thống nhất chính trị với lý luận. Lãnh đạo chính trị đồng
thời phải làm khoa học, phải độc quyền chân lý – trí tuệ. Nghị quyết,
chỉ thị, lời dạy của lãnh đạo là nguồn sáng duy nhất. Khoa học chỉ
còn có nhiệm vụ trích dẫn, nói sau, nói theo, biện hộ. Phẩm chất chủ
yếu của mọi công dân nói chung là tin tưởng ở lãnh đạo và chấp hành
kỷ luật. Như vậy, Đảng và đất nước rơi vào cơ chế xây dựng chủ
nghĩa xã hội bằng sắc luật từ trên trời rơi xuống là điều mà Lênin đã
cảnh báo. Sự kiểm soát từ dưới lên, sự kiểm soát của quần chúng với
lãnh đạo về căn bản không còn.
Cơ chế cũ như vậy đòi hỏi quá nhiều ở cấp cao và cấp trên (
vừa là đòi hỏi vừa là sự tự phong). Đồng thời đòi hỏi quá thấp ở cấp
dưới và quần chúng, chỉ cần đức tin và thừa hành lệnh trên ( vừa là
đòi hỏi vừa là an phận). Trong cơ chế cũ, mọi mệnh lệnh từ trên
thường được luận chứng rằng: đó là chân lý đã được nhận biết tất cả,
là tự giác có khoa học đã thay cho tự phát, là dân chủ đã được tập
trung, là có tổ chức kế hoạch thay cho vô tổ chức, là quy luật đã được
vận dụng, lợi ích xã hội đã được tính toán. Và nhờ đó, sự nghiệp xây
dựng đất nước sẽ tiến triển thuận buồm xuôi gió.
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Mô hình một hệ thống quản lý kinh tế như vậy, với những mức
độ triệt để khác nhau, đã được gọi tên là chủ nghĩa xã hội hành chính.
Đó là một xã hội được thiết kế từ trên rất tỉ mỉ cho cả hiện tại và
tương lai; một xã hội phát triển theo kịch bản đã biên soạn đầy đủ từ
trên và từ trước. Cá nhân con người hoàn toàn lệ thuộc vào tập thể và
tổ chức, mà thật ra là lệ thuộc vào một số người có chức có quyền.
Mỗi người đều sống theo những điều được thông qua xét duyệt và
quy chế thu phát. Đương nhiên, mô hình chủ nghĩa xã hội như vậy
nói chung thường dễ thi hành trong điều kiện có chiến tranh, trong
điều kiện có nguy cơ xâm lược. Đồng thời chính nó tất yếu sinh ra xu
hướng cường điệu đấu tranh giai cấp ngay trong nội bộ tổ chức cách
mạng, để làm điều kiện tăng cường kỷ luật tập trung và độc tài
chuyên chế. Lý luận về đấu tranh giai cấp ngày càng tăng trong chủ
nghĩa xã hội, sự nhìn nhận những phản ứng của quần chúng trước xu
hướng cưỡng chế về kinh tế và chính trị chỉ là tự phát tư bản chủ
nghĩa…đều là sự luận chứng cho cách quản lý tập trung chuyên chế.
Xu hướng cường điệu khả năng công cộng hóa thể hiện rõ nhất
ở xu hướng cường điệu tính ưu việt của chế dộ công hữu, như điều
kiện quyết định giải phóng mọi lực lượng sản xuất dù thô sơ nhất, và
đảm bảo triệt để công bằng xã hội. Điều đó gắn liền với xu hướng
cường điệu hóa đến mức hoang tưởng về hiểm họa do sự tồn tại và
phát triển các quan hệ hàng hóa – tiền tệ và quan hệ thị trường. Tất cả
những điều đó dẫn tới luận chứng tổng quát là tất yếu phải công cộng
hóa và hiện vật hóa mọi quan hệ kinh tế: công hữu, công quản, công
ích, gắn liền với quan hệ phân phối, giao nộp, cấp phát bằng hiện vật.
Sự tồn tại của những nhân tố tư hữu và quan hệ hàng hóa, nếu còn,
chỉ có thể chấp nhận như di sản cũ, phải loại trừ càng sớm càng tốt.
Sự thúc mạnh công nghiệp hóa mà thực chất là thúc mạnh xây dựng
công nghiệp nặng và công nghiệp lớn tập trung, được xem như đòi
hỏi tất yếu của quan hệ sản xuất công cộng tiên tiến, đến lượt nó lại
là lý do cường điệu yêu cầu quản lý tập trung và kỷ luật chấp hành
mệnh lệnh, làm kinh tế theo đòi hỏi hy sinh cho tương lai. Sự hy sinh
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đó có tính cần thiết đến mức nào đó trong thời gian đầu, đã bị cường
điệu. Hậu quả là làm triệt tiêu động lực kinh tế, khiến cho nhiệt tình
cách mạng sôi sục của quần chúng trong những năm đầu không
những không được nuôi dưỡng, mà còn mất dần. Chính sách công
cộng triệt để, chính sách đòi hỏi hy sinh lâu dài trong cơ chế quản lý
tập trung theo lệnh đã trở thành chính sách kìm hàm lực lượng sản
xuất và tiêu phí nhiều nguồn khả năng, trở thành chính sách hà khắc
với người lao động. Trong khi đó thì đặc quyền, đặc lợi lại dành cho
người có chức có quyền trong bộ máy quan liêu đông đúc chưa từng
thấy. Bộ máy lãnh đạo quản lý lẽ ra phải là đầy tớ của dân, nhưng đã
trở thành bộ máy quan liêu, cửa quyền đến mức những nhân viên
thấp nhất của nó cũng mang tính chất đó trong quy trình thông qua
xét duyệt và thu phát.
Sự luận chứng cho cơ chế cũ, với hai xu hướng trên đây, còn có
đặc điểm là bao giờ cũng nhân danh cách mạng duy nhất và triệt để,
từ đó cảnh báo và kết tội mọi ý kiến đối lập. Ở đây, luận đề cơ bản là:
không làm ăn kiểu tư bản; mọi lý luận, chính sách, công cụ và biện
pháp kinh tế - xã hội đều phải ngược với tư bản. Chỉ có thể học kỹ
thuật tư bản. Đây là một khía cạnh lập luận nhằm bảo vệ quan điểm
thiết kế chủ nghĩa xã hội thuần khiết ngay từ đầu. Luận đề này được
thực hành trên hai phương diện:
Một là, về chính sách và cơ chế quản lý kinh tế đối nội thì
nhanh chóng thực hiện chủ nghĩa xã hội thuần khiết. Các nhân tố tư
hữu, hàng hóa được xem như di sản bất đắc dĩ cần sớm loại trừ hoặc
cô lập cách ly thành khu vực phi xã hội chủ nghĩa, khu vực thị trường
tự do. Ở nước ta, sự phân biệt hai loại thành phần kinh tế: xã hội chủ
nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa; và hai thị trường: có tổ chức và tự do,
thường được hiểu như hiện tượng tạm thời, như hai phía trong cuộc
đấu tranh “ ai thắng ai” phải được phân biệt đối xử, cách ly và phải
được kết thúc càng nhanh càng tốt bằng sự xóa bỏ các thành phần phi
xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ thị trường tự do.
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Hai là, trong quan hệ kinh tế quốc tế có xu hướng cường điệu
quá mức yêu cầu an ninh, kỳ thị những nhân tố ngoại lai khác lạ với
tâm lý và thói quen truyền thống. Trong khi không thể sống cách ly
với thế giới, không thể loại trừ mọi ảnh hưởng ngoại lai khác lạ,
trong khi hàng loạt thanh niên đi học tập và lao động ở nước ngoài,
trong khi có cơ quan ngoại giao ở rất nhiều nước nhưng về chính
sách và cơ chế quản lý vẫn nặng tính chất kiểm soát ngạt nghèo về
cách ly cấm đoán. Trong xã hội vẫn còn ở một mức độ quan trọng
tâm lý phòng ngự tự vệ rào làng giữ nhà của công xã nông thôn. Sự
liên kết hòa nhập của nước ta với cộng đồng xã hội chủ nghĩa là
những nước theo chủ nghĩa quốc tế vô sản, vẫn rất chậm trễ. Như vậy
không thể phát triển mạnh để từng bước tham gia vào cuộc đua tranh
trên thế giới.
Điểm qua những xu hướng luận chứng kể trên của cơ chế tập
trung quan liêu bao cấp, cần đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta, đa số
chúng ta, nếu không muốn nói là hầu hết chúng ta, trong Đảng và
trong toàn xã hội, đã có lúc chấp nhận và đặt long tin vào những luận
đề ấy và rất khó từ bỏ chúng? Có hàng loạt nguyên nhân kinh tế xã
hội lịch sử rất sâu xa. Đó là mặt trái của truyền thống siết chặt hàng
ngũ kiểu gia trưởng phong kiến trong tổ chức chiến đấu bảo vệ tổ
quốc. Đó là hoàn cảnh chiến tranh kéo dài quá lâu trong điều kiện có
viện trợ lớn. Đó là uy tín và lòng tin lớn lao của lớp người cách mạng
khai quốc công thần, lớp cán bộ chiến sỹ giàu đức tính cách mạng và
trong sạch. Đó là sự thấp kém về truyền thống dân chủ, truyền thống
kinh doanh, do đó người được trao quyền rất dễ lộng quyền; còn
người dân rất dễ an phận, chỉ mong có cấp trên tốt như minh quân
thánh chúa, sống nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ, ơn các cấp trên. Đó là
sự thấp kém về trình độ văn hóa và khoa học. Đó là hậu quả của sự
cách biệt lâu năm với thế giới, sự thiếu thông tin về thế giới hiện đại.
Nói đến cùng, đó là bệnh “ ấu trĩ tả khó tránh trong điều kiện kinh tế
văn hóa lạc hậu và chiến tranh kéo dài.
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3.
Tư tưởng kinh tế của Đại hội VI và việc tạo bước
ngoặt trong tư tưởng, lý luận kinh tế:
Đất nước ta chỉ đến 10 năm gần đây mới dần dần có điều kiện
khách quan để đi vào công cuộc hòa bình xây dựng. Ngay từ đầu thời
đoạn này, đã thực tế diễn ra xu hướng đổi mới chính sách và cơ chế
quản lý kinh tế. Nghị quyết hội nghị lần thứ VI của Ban chấp hành
Trung ương khóa IV ( 1979) đã mở đường cho quá trình tìm tòi thử
nghiệm khá táo bạo rộng khắp mang tính quần chúng, làm xuất hiện
hàng loạt nhân tố mới, kinh nghiệm mới về chính sách và cơ chế
quản lý kinh tế. Đồng thời, thực tiễn cũng cho thấy tính bền vững của
chính sách và cơ chế cũ. Từ đó, xuất hiện thực trạng hai cơ chế song
trùng. Những bước tiến mới đầy hứa hẹn xen lẫn những việc làm theo
nếp cũ. Đại hội lần thứ VI của Đảng đã thực hiện bước ngoặt sâu sắc
và toàn diện về đổi mới quan điểm chỉ đạo chính sách và cơ chế quản
lý kinh tế. Hệ thống quan điểm mới của Đại hội là kết quả tìm tòi
tổng kết kinh nghiệm của nước ta và nghiêm túc xem xét kinh
nghiệm quốc tế trên một vấn đề tổng quát nhất: nhận thức về phức
hợp quá trình phát triển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa trong điều kiện cụ
thể của nước ta. Vấn đề tổng quát này, có hai mặt phải nhận thức:
nhận thức về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và nhận thức về quá trình
tạo lập nền kinh tế ấy.
Trong nhận thức mới về quá trình sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn
xã hội chủ nghĩa, so với nhận thức cũ, có nhiều vấn đề lớn. Trước hết
là vấn đề bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa như thế nào?
Sự xác định chủ trương cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và chuyển
sang kinh tế hàng hóa, phải chăng là chấp nhận phát triển tư bản chủ
nghĩa? Nếu không thì đó là kinh quá chế độ kinh tế gì?
Tư tưởng Lênin về chế độ hợp tác trong điều kiện của chế độ
chính trị mới và kinh nghiệm phong phú của nước ta về mô hình hợp
tác liên doanh liên kết các thành phần kinh tế, lấy thành phần xã hội
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chủ nghĩa làm hạt nhân chủ đạo, cho phép đi tới xác định: có thể bỏ
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, nhưng phải kinh qua sự
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế độ hợp tác
để tiến hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là nền kinh tế khác
về nguyên tắc so với nền kinh tế tư bản trên các mặt: cơ cấu kinh tế,
cơ cấu giai cấp và quan hệ giai cấp, cũng như chế độ chính trị xã hội.
Nền kinh tế ấy loại trừ khả năng phát triển theo con đường tư bản chủ
nghĩa, nhưng vẫn kinh qua một quá trình phát triển tiến hóa tự nhiên,
hợp quy luật với những nấc thang quá độ từ chế độ tư hữu chuyển
sang chế độ công hữu ngày càng đầy đủ.
Trong chế độ kinh tế hợp tác nhiều thành phần như vậy, các
thành phần gắn bó với nhau trong một hệ thống, không còn bị phân
tách ra hai loại: xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa như hai phía
trong cuộc đấu tranh “ ai thắng ai”. Trái lại, mọi thành phần đều là
thành viên bình đẳng trong đội quân xây dựng chủ nghĩa xã hội, nằm
trong khối đại đoàn kết của cộng đồng dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội
do Đảng Mác – Lênin lãnh đạo.
Tư tưởng về công nghiệp hóa và chính sách cơ cấu ngành nghề
sản xuất cũng có sự đổi mới rất sâu sắc trên hai mặt. Một là, đặt
chính sách công nghiệp hóa và chính sách cơ chế ngành nghề bắt đầu
từ những ngành nghề truyền thống vốn có, trước hết là nông nghiệp.
Từ đó, từng bước công nghiệp hóa và cải biến, hiện đại hóa cơ cấu
sản xuất phù hợp với thời đại hiện nay, tranh thủ sử dụng một cách
thích hợp những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật.
Hai là, đặt chính sách công nghiệp hóa, chính sách cơ cấu trên cơ sở
phân công liên kết quốc tế xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự hòa nhập
vào nền kinh tế của cộng đồng xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô là trụ
cột. Từ đó tạo thế mở rộng quan hệ kinh tế với các nước khác. Không
thực hiện được sự hòa nhập như vậy, thì không đủ sức phát triển và
đua tranh kinh tế trên phạm vi thế giới, không thể sử dụng được sức
mạnh do thời đại đem lại. Sự phát triển kinh tế nhanh hay chậm phụ
thuộc một cách quyết định vào tiến trình hòa nhập và mở cửa, không
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chỉ để trao đổi hàng hóa, mà để các nước anh em và bè bạn vào nước
ta kinh doanh; cũng như để hàng triệu, hàng triệu người Việt Nam đi
làm ăn sinh sống, kinh doanh trên các nước anh em trên thế giới nói
chung. Đó là xu hướng quốc tế hóa lực lượng sản xuất, quốc tế hóa
đời sống kinh tế và xã hội.
Cùng với chính sách cơ cấu và phù hợp với chính sách cơ cấu
mới. Đại hội VI cũng định hướng quá trình đổi mới cơ chế quản lý
kinh tế. Sự nhất quán từ chính sách cơ cấu đến cơ chế quản lý kinh tế
là điều kiện cơ bản bảo đản thắng lợi của quá trình xây dựng và cải
tạo kinh tế. Bước ngoặt sang cơ chế quản lý mới phải gắn liền và nhất
quán với bước ngoặt sang chính sách cơ cấu mới, trước hết là cơ cấu
kinh tế nhiều thành phần và chuyển hẳn sang nền kinh tế hàng hóa.
Nói cách khác, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp gắn liền với chính
sách cũ thúc mạnh quá trình công cộng hóa, hiện vật hóa, xóa bỏ các
nhân tố tư hữu và quan hệ hàng hóa. Cơ chế mới đặt trên cơ sở thật
sự tôn trọng tính khách quan của cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần theo chế độ hợp tác, xem đó là đối tượng khách quan mà cơ chế
quản lý phải phù hợp để tạo thành chính sách và cơ chế nhất quán
thực hiện tư tưởng giải phóng, động viên mọi nguồn sức người sức
của và tài nguyên, tạo tích lũy thực hiện công nghiệp hóa, phát huy
và cải biến cơ cấu kinh tế hiện có phù hợp với xu hướng phân công
và liên kết quốc tế. Từ đó, có thể đạt được tốc độ và hiệu quả phát
triển cao, nhanh chóng vượt qua tình trạng trì trệ, nghèo nàn, lạc hậu.
Phương hướng cơ bản thể hiện tính phù hợp của quá trình xây
dựng và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tất yếu bao gồm hai mặt gắn
bó hữu cơ với nhau: quá trình dân chủ hóa, tạo nền tảng dân chủ cho
hệ thống quản lý có kế hoạch trên quy mô toàn xã hội, và quý trình
chuyển sang cách quản lý bằng phương pháp kinh tế là chủ yếu trên
cơ sở vận dụng tổng thể quy luật khách quan, khơi dậy động lực kinh
tế chính trị, xã hội toàn diện lấy động lực kinh tế là gốc. Trong bước
đầu thời kỳ quá độ hiện nay, nhiệm vụ cơ bản cấp bách của quản lý
kinh tế là tạo bước ngoặt xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp,
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chuyển sang cơ chế quản lý mới. Bước ngoặt như vậy trên thực tế rất
khó khăn, trong đó việc tạo bước ngoặt trên lĩnh vực phân phối lưu
thông đã trở thành khâu nóng bỏng nhất. Đó là bài toán kinh tế được
đặt ra một cách tất yếu trong quá trình chuyển sang nền kinh tế hàng
hóa. Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế hàng hóa cần
và chỉ có điều tiết vĩ mô với toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội khi
xử lý đúng và làm chủ được lĩnh vực phân phối lưu thông.
Thực trạng kinh tế và thị trường rối loạn hiện nay, là thể hiện sự
không dung hợp giữa một bên là xu hướng chuyển sang nền kinh tế
hàng hóa nhiều thành phần theo chế độ hợp tác với sức mạnh của tất
yếu và tiến bộ kinh tế, sức mạnh của tất yếu và tiến bộ kinh tế, sức
mạnh hồi sinh sau chiến tranh; một bên là sự tồn tại cơ chế tập trung
quan liêu bao cấp đã thành hệ thống, có bộ máy quản lý to lớn với xu
hướng giữ lại quan hệ giao nộp cấp phát của kinh tế hiện vật. Sự
không dung hợp đó làm cho thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa
không phát huy được vai trò chủ đạo, làm mất hiệu lực quản lý của
nhà nước với các quá trình kinh tế khách quan.
Bởi vậy, để thúc đẩy và từng bước làm chủ quá trình chuyển
sang nền kinh tế hàng hóa, nhân tố quyết định là thành phần kinh tế
xã hội chủ nghĩa, trước hết là kinh tế quốc doanh, và Nhà nước phải
phát huy vai trò tự giác và đi tiên phong chủ đạo. Để làm tròn sứ
mệnh đó, phải thay đổi căn bản cơ chế quản lý, xóa bỏ cơ chế hạch
toán kinh doanh gắn liền với việc đổi mới công tác quản lý Nhà nước
về kinh tế. Quan điểm của Đại hội VI và nhiều Nghị quyết Trung
ướng về chuyển sang nền kinh tế hàng hóa gắn liền với việc chuyển
sang cơ chế quản lý có kế hoạch theo nguyên tắc hạch toán kinh
doanh và nguyên tắc tập trung dân chủ, là sự tuân theo tư tưởng chiến
lược của Lênin về chính sách và cơ chế điều tiết cải tạo nền kinh tế
nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ. Chỉ có thể nắm vững và nhất
quán triển khai thực hiện thành công quan điểm của Đại hội VI, tạo
ra bước ngoặt sang cơ chế quản lý mới khi thật sự trở lại hệ thống
luận điểm của Lênin: ổn định nghĩa vụ thuế lương thực và tự do trao
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đổi hàng hóa; đặt xí nghiệp Nhà nước trong thị trường, theo nguyên
tắc buôn bán, nguyên tắc tư sản; nhà nước vô sản phải học làm nhà
buôn lớn, lấy thương nghiệp làm mặt xích chính, học tập cách buôn
bán văn minh của tư bản; kiên định con đường lãnh đạo kinh tế có kế
hoạch nhưng thay đổi cách thực hiện kế hoạch hóa.
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II
PHÁT HUY NHÂN TỐ CHỦ QUAN
TỰ GIÁC TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ
1.

Quản lý kinh tế là loại hoạt động cực kỳ phức tạp

Trong điều kiện sản xuất nhỏ còn phổ biến lại trải qua chiến
tranh và chia cắt lâu dài, đó càng là công việc phức tạp. Hơn nữa với
đất nước ta, dù có chính quyền cách mạng gần 40 năm , công việc
quản lý kinh tế này nay vấn là công việc mới mẻ ( 1984.BT) không
chỉ vì nó khác với nhiệm vụ chiến đấu mà chúng ta đã có nhiều kinh
nghiệm, mà còn khác ngay cả với việc quản lý kinh tế chúng ta đã
quen thuộc qua nhiều thập kỷ vừa sản xuất vừa chiến đấu. Tính chất
khó khăn phức tạp và mới mẻ đó của công tác quản lý kinh tế làm
cho việc phát huy nhân tố chủ quan tự giác tuyệt đối không thể là quá
trình đơn giản, nhanh chóng, mặc dù đó là cái tất yếu.
Đặc điểm tình huống quản lý của nước ta, xét trên góc độ khả
năng phát huy nhân tố chủ quan tự giác nhận thức và vận dụng quy
luật khách quan, đã có điều kiện thuận lợi căn bản. Trước hết chúng
ta có Đảng cách mạng chân chính của giai cấp vô sản và có nhân dân
cách mạng giàu sức sáng tạo. Đảng được trang bị vũ khí lý luận vô
song của chủ nghĩa Mác – Lênin, lại luôn luôn tiếp thu những thành
quả mới nhất của trí tuệ loại người; đã tích lũy kinh nghiệm phong
phú và nhạy cảm với sức sáng tạo mới của quần chúng, luôn luôn gắn
bó với quần chúng, với thực tiễn. Chính nhờ đó mà trên con đường
xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ
nghĩa là con đường mới mẻ mà loài người đang khai phá, chúng ta
không những có đường lối đúng, đi đúng đường mà còn từng bước tỏ
rõ ngày càng hành động hợp quy luật khách quan hơn, ngày càng
hiểu và làm đúng hơn, cao hơn, đủ hơn. Có thể nói trong lãnh đạo và
quản lý kinh tế, vừa đi vừa mở đường, chúng ta đã từ chỗ bỡ ngỡ
bước đầu, đi từ học thầy, học bạn, học lý luận và bắt chước cách làm,
rồi trải qua mò mẫm trong thực tiễn mà ngày càng có kinh nghiệm
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bản than, là điều kiện không thể thiếu được để từng bước trưởng
thành, từng bước tự giác hơn trong việc nắm bắt quy luật. Đó là quá
trình tiến hóa tất yếu của nhân tố chủ quan tự giác. Không bao giờ có
cái gọi là khôn ngoan, tự giác, đúng đắn toàn diện tức thời ngay từ
bước đầu.
Để phát huy nhân tố chủ quan tự giác, không phải chúng ta chỉ
có thuận lợi mà còn có khó khăn khách quan cản trở sự tự giác. Khi
thấy rõ khó khăn đó thì có thể nâng nhanh trình độ tự giác, đỡ vấp
váp, đỡ phải trả giá. Trong tình huống quản lý kinh tế của nước ta
phải chăng là trên thực tế chúng ta đã, đang và sẽ còn phải vượt qua
hai khó khăn lớn cản trở phát huy nhân tố chủ quan tự giác: Một là,
tình trạng thiếu thông tin của việc quản lý kinh tế bước đầu thời kỳ
lịch sử mới. Hai là, quán tính bảo thủ của bản thân hệ thống quản lý
cũ với tư cách chủ thể tự giác khi cách mạng đã chuyển giai đoạn.
2.

Về tình trạng thiếu thông tin:

Có thể nói rằng trong bước đầu đi vào làm kinh tế, tuy đã có
thông tin để khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa, để xác định
đường lối chung cho cả thời kỳ quá độ, nhưng còn thiếu rất nhiều
thông tin, thiếu hiểu biết cần thiết về những khả năng hiện thực lịch
sử trên mọi mặt của đất nước, cũng như về hình thức kinh tế và hình
thức quản lý cụ thể và đặc thù. Chính những thông tin và kiến thức
như thế là điều tối cần thiết giúp chúng ta cụ thể hóa đường lối chung
thành chiến lược, kế hoạch, chính sách, thể chế…để có hành động
hợp lý, đúng đắn trong cách mạng khoa học – kỹ thuật và công
nghiệp hóa, trong cách mạng quan hệ sản xuất và cách mạng tư tưởng
văn hóa, trong thực hiện cơ chế làm chủ tập thể, trong kế hoạch hóa
và quản lý kinh tế.
Tất cả những vấn đề như đánh giá trạng thái xuất phát về kinh
tế - xã hội: cách làm công nghiệp hóa bước đầu: kinh tế nhiều thành
phần, cách mạng quan hệ sản xuất, quản lý kinh tế có kế hoạch bước
đầu; tổ chức lại sản xuất và các loại mô hình kinh tế xí nghiệp, liên
25

hiệp xí nghiệp, huyện, hợp tác xã; khoán việc và khoán sản phẩm,
khoán quỹ lương…tất cả đều chỉ sáng tỏ dần trải qua hành động vừa
làm vừa tìm tòi. Những phương án và mô hình được hình dung trước
khi hành động chỉ là trên nét chung, áng chừng. Phải nhấn mạnh rằng
mặc dù như thế, ta phải lập tức đi vào hành động cụ thể trên mọi
phương diện của công cuộc xây dựng và cải tạo kinh tế. Không thể
đợi đủ thông tin, đợi học đủ bài bản rồi mới đi vào hành động. Khách
quan không cho phép như thế. Một khía cạnh của sự thiếu thông tin
là hiện nay trong quản lý, làm thế nào là sai thường dễ xác định hơn,
nhưng làm thế nào là đúng còn phải tìm tòi nhiều.
Quản lý kinh tế - xã hội dù nước ta lúc nào cũng luôn luôn ở
tình trạng ít nhiều thiếu thông tin. Kinh tế càng lạc hậu và chưa ổn
định thì mức độ thiếu thông tin càng lớn. Vậy có thể nói công tác
quản lý kinh tế ở nước ta về khách quan mang tính mò mẫm rất lớn,
không tránh khỏi ít nhiều phải la quá trình thử - sai. Trong khi lãnh
đạo kinh tế những năm đầu của Nhà nước Xô – Viết V.I Lênin đã nói
rõ về thời kỳ mò mẫm, thí nghiệm, do dự, ngả nghiêng trong việc lựa
chọn những phương pháp mới đáp ứng được tình hình khách quan
mới. Khi ta càng nhận thức đầy đủ cái khó đó thì càng tỉnh táo hơn,
tự giác hơn. Cụ thể là tự giác hành động theo kiểu người thám hiểm
vừa đi vừa mở đường. Nếu hành động như người đi đường đã rộng
mở thì càng dễ sai phạm. Bài học lớn rút ra từ đặc điểm đó phải là coi
trọng thực tiễn, coi trọng kinh nghiệm của quần chúng, của các cấp
cơ sở. Thực tiễn những năm từ sau Đại hội lần thứ IV của Đảng đến
nay đã chứng tỏ rằng, chính trảu qua thực tiễn mõ mẫm tìm tòi có
tính xã hội, tính quần chúng mà Đảng và Nhà nước ta mới từng bước
đánh giá đầy đủ hơn trạng thái kinh tế - xã hội khách quan của đất
nước, phát hiện đầy đủ hơn những khả năng hạn chế có tính lịch sử
khách quan (cái có thể làm và cái chưa thể làm). Cũng chính là trên
cơ sở những nhân tố mới xuất hiện từ thực tiễn mà từng bước chúng
ta mới sáng tạo được những hình thức và phương pháp, những mô
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hình cụ thể đặc thù thể hiện ngày càng đúng đắn những yêu cầu của
quy luật khách quan trong điều kiện lịch sử hiện nay.
Những chủ trương đúng đắn của Đảng ta về phương hướng
chiến lược kinh tế - xã hội, về phân cấp quản lý, về đổi mới chính
sách kinh tế, về khoán sản phẩm trong nông nghiệp, về quyền tự chủ
của xí nghiệp, về xuất nhập khẩu của ngành và địa phương…đều xuất
hiện từ sự tổng kết, khái quát những tìm tòi sáng tạo có tính quần
chúng, tính xã hội. Đảng ta, với tư cách hạt nhân của chuyên chính
vô sản, đã tỏ rõ khả năng phát huy nhân tố chủ quan tự giác, khắc
phục trở ngại thiếu thông tin bằng con đường kết hợp nguyên lý phổ
biến của chủ nghĩa Mác – Lênin và kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn
đất nước; bằng con đường đúc kết, tập hợp tri thức của quần chúng.
Đương nhiên trong sự mò mẫm tìm tòi qua thực tiễn ấy, Đảng
ta và nhân dân ta luôn luôn kiên định cách mạng, nắm vững nguyên
lý lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối cách mạng xã hội
chủ nghĩa mà các đại hội Đảng đã đề ra. Có thể nói trên con đường
cách mạng xã hội chủ nghĩa, việc nắm lý luận Mác – Lênin tạo cho
chúng ta khả năng không đi chệch quỹ đạo. Còn chính cuộc sống mới
cho chúng ta biết phải đi qua những bước, những đoạn dường vòng
cụ thể như thế nào và bằng cách nào. Để khắc phục trở ngại thiếu
thông tin, hạn chế vấp váp, Đảng ta đã luôn tìm thông tin từ nguồn trí
tuệ của loài người, của thời đại, từ nguồn trí tuệ của nhân dân nảy
sinh trong hoạt động thực tiễn cách mạng.
Tình trạng thiếu thông tin hay mức độ bảo đảm thông tin phải
được tính đến trong mọi hoạt động quản lý, trước hết là trong việc ra
quyết định là khâu chính của hoạt động quản lý. Có thể nói trong
điều kiện định hướng vững chắc về đường lối, về chiến lược, các
quyết định quản lý ở tầm chỉ đạo tác chiến chưa thể đạt yêu cầu cao
về tầm xa và tính chính xác, nhất là về định lượng. Trong kế hoạch
hóa, điều đó rất rõ. Kế hoạch hóa dài hạn và 5 năm chưa thể đạt trình
độ cao. Kế hoạch ngắn, vấn đề dự trữ và phương án dự phòng, vấn đề
27

điều hành, điều chỉnh…là rất quan trọng. Trong xây dựng và đổi mới
chính sách cụ thể về kinh tế tài chính và trong thể chế hóa, do mức độ
đảm bảo thông tin thấp, nhân tố bất định còn nhiều, nên một mặt phải
có định hướng chính xác ổn định về nguyên tắc của đường lối chính
sách lớn; đồng thời cơ động trong hình thức và phương pháp cụ thể,
không nên vội vàng thể chế hóa, định hình hóa ổn định thống nhất
một kiểu ngay từ đầu. Năm 1921, V.I Lênin đã phê phán cách làm đó
như sau: “ Nếu ngay bây giờ định đem tất cả những mối quan hệ đó
xây dựng thành quy chế thì chưa chắc đã đúng lúc, kinh nghiệm của
chúng ta còn ít, những chủ trương định quy chế hóa như vậy có thể
trở thành một sáng tác toàn quan liêu…Tốt hơn là thoạt đầu cứ để
những hình thức đó không tuyệt đối cố định, tính muôn vẻ là cái đáng
mong muốn…”
Trong tổ chức và quản lý, tình trạng thiếu thông tin bắt nguồn
chủ yếu từ tình trạng sản xuất nhỏ còn phổ biến, không cho phép
quản lý tập trung thống nhất quá trình cụ thể, chặt chẽ, tập trung quá
mức quyền ra quyết định lên cấp cao thì càng thiếu thông tin, quyết
định càng dễ sai và chậm. Mà quyết định chậm cũng có hại như quyết
định sai. Kết hợp giữa lý luận tập trung và phân cấp cho phép đạt tới
mức bảo đảm thông tin tốt nhất có thể có trong khi ra quyết định.
Tình trạng thiếu thông tin còn do thông tin dễ bị méo bởi hệ
thống thông tin gần như chưa có cơ sở vật chất – kỹ thuật, chưa có sự
đảm bảo khách quan tính vật chất – kỹ thuật. Nhân tố tâm lý, động cơ
của người truyền tin, người báo cáo có tác động lớn. Trong điều kiện
ấy, những mâu thuẫn về lợi ích, kể cả mâu thuẫn khách quan và mâu
thuẫn giả tạo do vi phạm sự thống nhất lợi ích kinh tế gây ra, đều làm
méo thông tin . Ngược lại, chính vấn đề chú trọng thống nhất các lợi
ích kinh tế trong khi ban hành và chỉ đạo thực hiện các quyết định về
kế hoạch, chính sách…sẽ làm cho thông tin bớt bị bóp méo, nâng
mức bảo đảm thông tin.
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Như vật có thể nói rằng tình trạng thiếu thông tin với tư cách
cái khách quan, có thể được hạn chế ở mức thấp nhất nếu có ý thức
tự giác. Và cơ chế điều hành quản lý kiểu hành chính quan liêu bao
cấp làm nghiêm trọng thêm tình trạng thiếu thông tin do tập trung
quan liêu bao cấp hành chính, gây ra mâu thuẫn giả tạo về lợi ích
kinh tế. Đồng thời chính những xu hướng cơ bản của đổi mới quản lý
kinh tế được Đảng và Nhà nước chỉ ra, là con đường tự giác hạn chế
sự thiếu thông tin, tạo khả năng nâng cao chất lượng các quyết định
quản lý nhờ giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ,
bảo đảm thống nhất các lợi ích kinh tế, chuyển từ cách làm kế hoạch
nặng tính chất hành chính đơn thuần sang kế hoạch hóa theo nguyên
tắc hạch toán kinh tế.
3.

Khó khăn khách quan thứ hai

Cản trở phát huy nhân tố chủ quan tự giác trong tình huống
quản lý kinh tế của nước ta hiện nay là quán tính bảo thủ của hệ
thống quản lý cũ khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới. Trong
chặng đường hiện nay của giai đoạn cách mạng mới, chúng ta bắt tay
vào quản lý kinh tế không phải từ điểm khởi đầu, mà lại từ một hệ
thống đã trải qua 20 năm quản lý trong điều kiện vừa sản xuất vừa
chiến đấu tức là trong điều kiện chưa có đòi hỏi khách quan phải
quản lý kinh tế thật sự theo quy luật kinh tế. Ta đã có cả một hệ
thống quản lý kinh tế hình thành và phát triển như một thực thể
khách quan, với nền nếp cũ, tri thức cũ như một quán tính, với lòng
tự tin của người từng trải. Hơn nữa với long tự tin của người chiến
thắng. Tính bảo thủ của hệ thống quản lý cũ ở nước ta, khi cách mạng
chuyển giai đoạn, tồn tại trên đủ mặt, từ tư tưởng lý luận, tổ chức và
con người, chính sách cụ thể và thể chế, nền nếp, thói quen. Những
cái đó đã ăn sâu vào hệ thống quản lý kinh tế trong nhiều thập kỷ,
gây ra nguy cơ phạm sai lầm trong quản lý.
Các cơ quan và cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta có người đã
qua quản lý kinh tế kiểu cũ lâu năm, có người mới bắt tay vào việc.
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Thực tế đã thấy không ít trường hợp người có kinh nghiệm quản lý
kiểu cũ lại vấp váp nhiều hơn người mới bắt tay vào việc. Đó là vì
một người biết mình non kém, tự giác vừa làm vừa tìm hiểu, sẵn sang
nhận sai sót và sửa chữa, dễ nhạy cảm với nhân tố mới trong thực
tiễn. Một người mang quán tính hành động theo tri thức, kinh
nghiệm, nền nếp cũ, với lòng tin rằng tri thức và kinh nghiệm của
mình là đúng, hơn nữa là duy nhất cách mạng và do đó là thiêng
liêng, cố gò thực tiễn và cuộc sống theo những cái đó. Đương nhiên
nhiều người đã qua cách quản lỹ cũ nhiều năm, nhưng vẫn tự giác
nhạy cảm với môi trường mới, tự giác chọn lọc lại những cái cũ, do
đó càng ít sai lầm. Một nhà văn lớn rất có lý khi nói rằng: sự hiểu biết
sai còn tệ hại hơn gấp bội so với sự ngu dốt. Trở ngại khách quan nói
trên làm cho quản lý kinh tế của nước ta từ những năm sau giải
phóng miền Nam thực chất là đấu tranh đổi mới quản lý kinh tế. Đó
là biểu hiện độc đáo của sự tự giác của chủ thể quản lý, là sự đấu
tranh tự đổi mới, tự hoàn thiện của chính chủ thể quản lý một cách
toàn diện và sâu sắc để phù hợp với quy luật khách quan của đối
tượng, của khách thể, của môi trường mới.
Đảng ta, ngay từ Đại hội lần thứ IV đã đòi hỏi đổi mới kinh tế
một cách sâu sắc, toàn diện và cơ bản. Trên thực tế, từ sau Đại hội
lần thứ IV, nhất là từ Hội nghị Trung ương lần thứ VI ( 1979 – BT)
đến nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng và mới đó với tất cả uy
quyền và trí tuệ của mình trên cơ sở gắn bó với quần chúng, với thực
tiễn. Ở địa phương và đơn vị nào mà tổ chức Đảng chưa đi tiên
phong và trực tiếp bắt tay vào đấu tranh cho sự nghiệp đổi mới, thì cơ
chế quản lý cũ, bộ máy quản lý cũ có tính quán tính lớn, thường
không thể tự đổi mới.
Có thể nói, với tư cách hạt nhân của chủ thể tự giác, Đảng ta đã
bảo đảm cho chủ thể ấy từng bước vượt qua được quán tính của
chính nó, khắc phục quan liêu là cái mà V.I.Lê – nin nói nó có thể
làm cho chúng ta thất bại. Ngày này quán tính bảo thủ còn lớn. Cơ
chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước trực tiếp quản lý, nhân dân làm chủ tập
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thể chưa phải là cơ chế đã được tạo lập, mà đang trong quá trình tạo
lập, nhất là về bọ máy nhà nước quản lý kinh tế, kể từ cơ cấu tổ chức,
cán bộ thể chế, phương thức hoạt động. Sự xem xét mối quan hệ giữa
Đảng, Nhà nước và quần chúng phải đặt trong tình huống đó. Nếu
vội hạn chế phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể của Đảng, phó thác quá
sớm cho cơ quan quản lý, thì rất khó có thể đổi mới. Vai trò của quần
chúng trong việc đổi mới quản lý cũng là điều phải đặc biệt chú ý
phát huy, để chống quan liêu. Vấn đề kiện toàn bộ máy Nhà nước
quản lý kinh tế để nó thực sự trở thành người trực tiếp thực hiện có
hiệu quả đường lối của Đảng, thật sự là công cụ thực hiện quyền làm
chủ của quần chúng, là vấn đề cực kỳ quan trọng, là vấn đề cốt yếu
của việc xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản.
Những chủ trương của Đảng về đổi mới quản lý kinh tế có tính
toàn diện, cơ bản, từ đổi mới chế độ quản lý và kế hoạch hóa, đến tổ
chức lại sản xuất và kiện toàn, tăng cường bộ máy quản lý và cán bộ,
chính là cuộc đấu tranh làm cho quản lý với tư cách chủ thể tự giác,
có cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động thích ứng với đối tượng
và quy luật phát triển của đối tượng, di đó mới có thể trở thành nhân
tố tự giác thúc đẩy kinh tế tiến bộ, thực hiện quyền làm chủ của quần
chúng.
4.
Trong quán tính bảo thủ của hệ thống quản lý cũ còn có
tính quán tính bảo thủ của kiến thức cũ:
Đó là vấn đề mà giới lý luận phải chịu trách nhiệm chủ yếu .
Không thể phát huy nhân tố tự giác tập thể xã hội, của Đảng và Nhà
nước, nếu không phát huy vai trò lý luận, tri thức. Trên thực tế những
quá trình đấu tranh đổi mới bao giờ cũng kéo theo và kết hợp với
cuộc đấu tranh đổi mới tư tưởng, lý luận. Phong trào khoán sản phẩm
và đổi mới quản lý trong nông nghiệp là phong trào có sự kết hợp tốt
nhất đã thấy trên thực tế nước ta. Phải chăng nhiều cuộc hội thảo lý
luận thực tiễn về đổi mới kế hoạch hóa đã góp phần làm cho nhiều
vấn đề của lĩnh vực này dần sáng tỏ hơn so với các chức năng khác.
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Phải chăng quán tính bảo thủ tri thức quản lý kinh tế cũ còn nặng, ít
nhất không kém quán tính ấy mới kiến thức và tư duy kinh tế lại im
ắng hơn cả. Đôi khi còn thấy có thái độ xem vốn kiến thức về nếp tư
duy kinh tế mà ta đã học, đã viết, đã dạy tự nó vẫn có đầy đủ tính
khoa học, mặc dù trong nhiều trường hợp có thuộc trình độ kiến thức
kinh tế cách đây nhiều thập kỷ. Chủ chương của Trung ương Đảng và
Chính phủ mời nhiều viện sĩ và giáo sư kinh tế giỏi của Liên Xô sang
giảng dạy ở nước ta, đã giúp nhiều vào việc khắc phục sự lạc hậu ấy.
Song bạn không thể làm thay ta. Sẽ là công bằng nếu đặt vấn đề tổng
kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ hệ thống kiến thức với tư cách cơ sở lý
luận của quản lý kinh tế trước hết là hệ thống kiến thức kinh tế, giống
như chúng ta đã và đang kiểm kê, đánh giá lại để đổi mới các thể chế
kinh tế tài chính. Nói cụ thể hơn là nên tổng kiểm kê, đánh giá lại để
từ đó đổi mới sách giáo khoa, giáo trình và các sách báo kinh tế hiện
hành gần đây. Hơn nữa, qua đó mà tập hợp lực lượng đi tới hình
thành một hay một số trung tâm có chức năng hướng dẫn, kiểm tra
bảo đảm đổi mới và phát triển đúng đắn lý luận kinh tế và quản lý
kinh tế phù hợp với thực tế Việt Nam.
Có thể nói không có cơ quan nào biết được rõ hiện nay trong hệ
thống giáo dục quốc dân, các môn kinh tế và quản lý kinh tế được
dạy đúng sai như thế nào. Chắc rằng tính thống nhất, trình độ khoa
học và độ phù hợp với chính sách mới, chưa được đảm bảo tốt.
Thực tiễn đã và đang đặt ra đòi hỏi phải kiểm tra lại đổi mới,
hoàn thiện kiến thức kinh tế không chỉ ở lĩnh vực kinh tế cụ thể, mà
từ những bộ môn lý luận cơ bản như kinh tế chính trị học trong thời
kỳ quá độ của nước ta, cũng như lý luận về kế hoạch hóa, giá cả, tài
chính và lưu thông tiền tệ, chế độ hoạch toán kinh tế, tổ chức lao
động và thù lao…Đó là nhiệm vụ hệ trọng và nghiêm túc nhằm làm
cho công tác lý luận, công tác khoa học và giáo dục làm tròn nhiệm
vụ góp phần nâng cao trình độ tự giác của xã hội, của tập thể Đảng và
Nhà nước chuyên chính vô sản. Tiêu chuẩn thước đo để kiểm kê,
đánh giá đổi mới kiến thức kinh tế xã hội chủ nghĩa hiện đại, là quan
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điểm đường lối chính sách mới nhất của Đảng, là thực tiễn xây dựng
và cải tạo kinh tế.
Đảng ta, Đảng của trí tuệ, rất cần sự phát triển của công tác lý
luận. Giới lý luận nói chung và giới lý luận kinh tế nói riêng không
có lý do gì để xúc tiến hoạt động lý luận gắn chặt chẽ với đường lối
chính sách của Đảng và thực tiễn.
Là chủ thể thật sự của đất nước, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo
của Đảng đã và đang phát huy nỗ lực chủ quan, trải qua thực tiễn
cách mạng, tìm tòi sáng tạo trên con đường vô cùng tận và cực kỳ
khó khăn của tiếp cận chân lý. Với tất cả tính phức tạp của việc phát
huy nhân tố tự giác của hệ thống chuyên chính vô sản trong sự
nghiệp xây dựng kinh tế, nhân tố tự giác đó đã ngày càng bộc lộ rõ
nét, vì đó là tất yếu lịch sử.
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III
NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT,
ĐÁNH GIÁ NHẬN DẠNG NHÂN TỐ MỚI
Hội nghị lần thứ tám BCHTU Đảng ( 6/1985) đã đưa ra Nghị
quyết xóa bỏ tập trung quan liêu – bao cấp, thực hiện đúng chế độ tập
trung dân chủ, hạch toán kinh tế và kinh doanh XHCN. Từ đó, có yêu
cầu bức bách phải đổi mới tư duy kinh tế. Trong bài nói tại Hội nghị
lần thứ sáu BCHTU Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã vạch rõ: “ Đảng phải
trang bị cho cán bộ, đảng viên những hiểu biết sâu sắc về lý luận và
thực tiễn, tạo ra trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý một
tư duy kinh tế đúng đắn, tức là nắm vững và vận dụng đúng các quy
luật kinh tế, và các vấn đề có tính quy luật của cách mạng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta.
Mục này nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trên theo hướng
thử nêu ra một số bài học nhận thức và vận dụng quy luật trong thực
tiễn đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.
1.
Nhận thức quy luật, xác lập hệ quan điểm và nguyên
tắc chỉ đạo
1.1. Cơ chế quản lý kinh tế XHCN phát sinh, phát triển và
hoàn thiện có quy luật.
Nhận thức càng đầy đủ và đúng đắn hệ thống quy luật khách
quan thì càng có thêm cơ sở khoa học cho việc đổi mới quản lý kinh
tế. Việc xử lý những vấn đề thực tiễn cực kỳ đa dạng, khó khăn và
phức tạp hiện nay của công tác kinh tế nước ta càng đòi hỏi nghiên
cứu cơ bản về các quy luật. Bài học lớn và sâu sắc mà Đảng ta, đặc
biệt là Đại hội V đặt ra, là bài học về quan điểm lịch sử trong nhận
thức đúng thực trạng nền kinh tế ở bước đầu thời kỳ quá độ hiện nay
với tư cách là đối tượng ( khách thể) của quản lý. Từ đó mới có thể
nhận thức đúng đắn về hệ thống quy luật mang tính lịch sử khách
quan. Chính sự phân kỳ và xác định chặng đường trước mắt, vạch rõ
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trạng thái hiện nay của nền kinh tế, là bước tiến mới rất quan trọng
cho phép nhận thức và vận dụng quy luật với quan điểm lịch sử cụ
thể. Từ quan điểm lịch sử, khi đề cập trực tiếp đến hệ thống quy luật,
trước hết phải nói đến quy luật về sự phù hợp và tác động trở lại của
quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất. Hơn nữa trong thời kỳ quá
độ tất yếu đòi hỏi sự phù hợp có tính khách quá độ. Như vậy, từ quan
điểm ấy mới có thể thấy rõ trong điều kiện của nền chuyên chính vô
sản vững mạnh, với nền kinh tế quốc doanh nắm vai trò chủ đạo, hệ
thống kinh tế nhiều thành phần là hệ thống kinh tế phù hợp nhưng là
quá độ và tiến hóa có định hướng vững chắc theo con đường XHCN.
Trong hệ thống kinh tế quá độ ấy, tất cả các thành phần kinh tế đặt
dưới sự quản lý của Nhà nước chuyên chính vô sản và sự chỉ đạo của
chính sách kinh tế và kế hoạch kinh tế quốc dân thống nhất, tạo thành
cơ sở kinh tế của liên minh các lực lượng xây dựng CNXH, trong đó
nền tảng là liên minh công nông, do giai cấp vô sản lãnh đạo. Trong
hệ thống kinh tế nhiều thành phần ấy, hệ thống quy luật kinh tế của
XHCN xuất hiện và tác động chủ yếu trong kinh tế quốc doanh và
kinh tế tập thể, qua đó tác động quyết định đến sự phát triển của toàn
bộ nền kinh tế. Các thành phần kinh tế tư hữu được sử dụng và cải
tạo từng bước. Các quy luật kinh tế riêng có trong các thành phần ấy
còn tự phát hoạt động nhưng sẽ mất dần tính tự phát và thu hẹp điều
kiện hoạt động. Hệ thống lợi ích kinh tế chưa là XHCN thuần túy,
song lợi ích kinh tế XHCN của toàn dân là lợi ích kinh tế có liên
quan đến sự tồn tại sỡ hữu tư nhân. Mâu thuẫn đối kháng về lợi ích
kinh tế thực sự XHCN, thống nhất. Với trình độ kiến thức hiện đại
của các nước anh em cũng như của nước ta, Đảng ta đã nhận thức và
vận dụng quy luật kinh tế với những quan niệm mới về hệ thống kinh
tế quá độ nhiều thành phần. Từ quan điểm xuất phát đó mà trên thực
tế đã và đang mở ra khả năng sử dụng kinh tế tư nhân, cá thể, kinh tế
gia đình, sử dụng các công cụ của kinh tế hàng hóa và quan hệ thị
trường như những hình thức kinh tế tư nhan, cá thể, kinh tế gia đình,
sử dụng các công cụ của kinh tế hàng hóa và quan hệ thị trường như
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những hình thức kinh tế quá độ, được chuyển hóa từng bước, mất dần
tính tự phát để đi vào tổ chức có kế hoạch. Với quan niệm mới thì xu
hướng tự phát tư bản chủ nghĩa ( TBCN) của người sản xuất hàng
hóa nhỏ tuy là một khả năng khách quan nhưng có thể hạn chế hạn
chế loại trừ, không phải là một “ định mệnh”. Trong điều kiện có nền
chuyên chính vô sản vững mạnh và kinh tế quốc doanh khá lớn, ngày
càng có nhiều khả năng sử dụng những hình thức kinh tế quá độ, loại
trừ xu hướng tự phát TBCN, thực hiện xu hướng quá độ lên CNXH
của người sản xuất nhỏ nhằm giải quyết triệt để vấn đề “ ai thắng ai”
một cách hợp quy luật. Đó cũng là khả năng thực hiện cải tạo và quản
lý một cách dân chủ, văn minh, đúng với nguyên tắc chính sách
Leenin của giai cấp vô sản đối với các tầng lớp lao động và đồng
minh.
Cần khắc phục cách nhìn cũ, không thấy tính hệ thống của nền
kinh tế quá độ, không thấy tính hệ thống của quy luật và lợi ích, đem
đối lập các loại thành phần, lợi ích và quy luật một cách siêu hình.
Cách nhìn cũ đó tự nhiên dẫn tới cách hiểu rất thô thiển: năm thành
phần được phân chia thành hai phía trong cuộc đấu tranh “ ai thắng
ai”. Từ đó dẫn tới cách làm cải tạo kiểu xóa bỏ thô bạo, mà hậu quả
là làm chậm và hạn chế hiệu quả của công cuộc cải tạo. Cách nhìn
siêu hình, máy móc đó không giúp thấy được khả năng đưa những
người sản xuất nhỏ, đưa thị trường của nền kinh tế nhiều thành phần
vào quỹ đạo quản lý có kế hoạch. Có thể nói quan điểm lịch sử, quan
điểm tiến hóa quá độ và quan điểm hệ thống là cách nhìn khách quan,
cách mạng và khoa học trong nhận thức về hệ thống kinh tế và hệ
thống quản lý trong đó. Văn kiện đại hội V của Đảng, bài phát biểu
của đồng chí Lê Duẩn tại hội nghị lần thứ VI của BCHTU Đảng (
khóa V) là những kiểu mẫu về trình độ nhận thức và vận dụng quy
luật kinh tế - xã hội với quan điểm lịch sử, quan điểm tiến hóa quá độ
( quan điểm tiến hóa luận kinh tế - xã hội) và quan điểm hệ thống. Đó
là những mô hình – tổng sơ đồ của sự tiến hóa quá độ cách mạng từ
trạng thái sản xuất nhỏ còn phổ biến, bỏ qua giai đoạn phát triển
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TBCN, đi lên CNXH trong điều kiện chính trị, xã hội đặc thù của
nước ta.
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1.2.

Quản lý kinh tế là hoạt động liên quan đến nhiều loại quy

luật:
kinh tế, tổ chức, chính trị, xã hội, tự nhiên, kỹ thuật, tâm lý…
Các quy luật tác động trong hệ thống, trong chỉnh thể. Mô hình hóa
hệ thống quản lý và cơ chế quản lý, có thể làm ở bậc quan điểm
nguyên tắc, đồng thời làm ở những bậc cụ thể hóa từng bước, trong
đó quan trọng nhất là xác lập hệ quan điểm – nguyên tắc, đồng thời
làm ở những bậc cụ thể hóa từng bước, trong đó quan trọng nhất là
xác lập hệ quan điểm – nguyên tắc ( tức là mô hình nguyên tắc). Nói
cách khác, trong quá trình nhận thức và vận dụng quy luật vào quản
lý, bước cơ bản nhất là từ sự phân tích thực trạng đối tượng ( khách
thể), nhận thức hệ thống quy luật trong đó, mà xác lập hệ thống quan
điểm, nguyên tắc, xem đó là quan điểm cơ bản về hệ thống quản lý.
Điều đó tương tự như khi xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội thì
bước cơ bản nhất là xác lập quan niệm phát triển. hệ quan điểm và
nguyên tắc đó là mô hình nguyên tắc của hệ thống quản lý, cơ chế
quản lý với tư cách mô hình nhận thức vận dụng chỉnh thể quy luật.
Hệ quan điểm – nguyên tắc như vậy la cực kỳ quan trọng nhưng chỉ
giúp chúng ta không đi lệch quỹ đạo, chứ không phải là cái duy nhất
tự nó giúp giải quyết mọi vấn đề của việc xác lập và đổi mới hệ thống
quản lý. Những hình thức, phương pháp cụ thể và đặc thù của quản lý
thì theo V.I.Leenin, chỉ có kinh nghiệm, trong đó hệ quan điểm
nguyên tắc đóng vai trò chim chỉ nam cho nghiên cứu lý luận và đề ra
những chính sách.
Đại hội V và nhiều nghị quyết Trung ương Đảng đã đề xuất hệ
quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo xây dựng, đổi mới quản lý kinh tế.
Có thể kể ra một số quan điểm, nguyên tắc cơ bản nhất là: quan điểm
tiến hóa quá độ ( quan điểm phù hợp) trong cải tạo và quản lý kinh
tế; quan điểm thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế; quan điểm làm
chủ tập thể, tập trung dân chủ; quan điểm lấy kế hoạch hóa làm công
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cụ trung tâm, kế hoạch hóa thấu suốt nguyên tắc hoạch toán kinh tế
và kinh doanh XHCN; quan điểm kết hợp và thống nhất các lợi ích
kinh tế, lấy lợi ích của toàn dân là chủ đạo; quan điểm thường xuyên
đổi mới hoàn thiện quản lý.
2.
Giải phẫu cơ chế hiện hành, nhận dạng cơ chế mới:
2.1. Lâu nay, đã phổ biến cách trình bày phân biệt cơ chế tác
động của quy luật:
Cơ chế khách quan ( cơ chế lý tưởng) để phân biệt với cơ chế
vận dụng quy luật và cơ chế tồn tại trên hiện thực. Ở đây, phải đề
phòng và loại trừ nguy cơ chủ quan ( mặc dù nhân danh cái khách
quan), bởi vì mọi sự trình bày về “ cơ chế tác động của quy luật, cơ
chế khách quan, cơ chế lý tưởng” đều là sản phẩm của tư duy, đều
chỉ là những quan niệm, những mô hình nhằm phản ánh đối tượng
khách quan. Còn chính những quy luật, cái khách quan, cái lý tưởng
tự nó không bao giờ thể hiện ra dưới dạng tuyệt đối. Đặt vấn đề như
vậy không phải để hạ thấp ý nghĩa của tư duy lý luận khoa học, mà
chỉ để loại trừ ảo tưởng xem chính những quan niệm và mô hình ấy,
tự nó đã la cái khách quan, là chân lý trọn vẹn. Cũng là để loại trừ
nguy cơ nghiên cứu lý luận không trên cơ sở thực tiễn, không lấy
thực tiễn làm chuẩn.
Trong cuộc sống hiện thực chỉ tồn tại một cơ chế hiện hành,
trong đó cái tất yếu ẩn giấu trong vô số cái ngẫu nhiên, cái tất yếu
tiến bộ xen lẫn cái lỗi thời và cái tạm thời. Nói cách khác, chỉ tồn tại
một cơ chế quản lý, một hệ thống quản lý mang tính lịch sử, đang
tiến hóa, thay cũ đổi mới, mà lãnh đạo và quản lý với tư cách nhân tố
chủ quan tự giác nhận thức, vận dụng quy luật đứng trước vấn đề:
phải giải phẫu chính cơ chế hiện thực đó, tác động thúc đẩy quá trình
tiến hóa đổi mới phù hợp với quy luật khách quan.
Trên cơ sở đã xác định quan điểm và nguyên tắc, phải đi vào
giải cơ chế hiện thực, phanh phui cái lạc hậu lỗi thời, đúc kết nhân tố
mới tiến bộ ( tổng kết kinh nghiệm) và nhân nó ra. Phải thiết kế cơ
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chế cụ thể qua phân tích, đúc kết kinh nghiệm, dưới ánh sáng hệ quan
điểm nguyên tắc, đồng thời qua đó bổ sung, hoàn thiện quan điểm –
nguyên tắc. Phải tránh xa cách làm quan liêu bàn giấy, sáng tác cơ
chế, thể chế mới không trên cơ sở gắn với kinh nghiệm thực tiễn.
Trong giải phẫu cơ chế hiện hành, nên chú ý hai loại vấn đề rất cơ
bản và thời sự của việc vận dụng quy luật, đấu tranh đổi mới quản lý
đúng quỹ đạo. Một làm vấn đề phân biệt đâu là cách làm XHCN thật
sự, đâu là phi XHCN, đâu là XHCn “ giả tưởng” : Hai là, phân biệt
cơ chế mới với cơ chế tập trung quan liêu – bao cấp.
2.2. Sự phân biệt, nhận dạng đâu là cách làm XHCN thật sự,
đâu là phi XHCN, đâu là XHCN “ giả tưởng”
Luôn luôn là sự quan tâm có tính quần chúng, tính xã hội. Điều
phức tạp là cái XHCN còn quá độ, manh nha, chưa thuần khiết ngay,
nên sự nhận dạng càng khó, càng dễ “ nhìn gà hóa cuốc”. Trên thực
tế, trong sự đánh giá những hiện tượng kinh tế và cách làm mới,
thường thấy nhiều ý kiến khác nhau rất cơ bản. Cùng một hiện tượng,
có người coi là nhân tố mới, có người coi là phi XHCN. Đã và đang
còn lưu hành cách nhìn cuộc sống với “ mô hình tư duy” về một “
CNXH thuần khiết” ngay từ đầu, với “ công hữu hoàn toàn, công
quản hoàn toàn, công ích hoàn toàn”, trong khi thực tiễn lịch sử đòi
hỏi, và chính sách xác định: trên cơ sở công hữu, công quản, công ích
là chủ đạo còn phải biết sử dụng tư hữu, khoán quản, hạch toán kinh
tế, lợi ích cá nhân, quan hệ hàng hóa và thị trường. Người mang “ mô
hình CNXH thuần khiết” thường rất công kỵ với hàng loạt hiện
tượng, hình thức kinh tế quá độ đang còn là tất yếu lịch sử: tư hữu, lãi
suất, lợi tức, hùn vốn chia lời, kích thích cá nhân, buôn bán lấy lời,
giao khoán…; công kỵ mọi cái gì còn là dấu vết của tư hữu, bóc lột.
Như vậy rơi vào không tưởng, lại có cách nhìn buông thả, xem như
quá độ là còn tư hữu, bóc lột, do đó buông thả cho nó tự phát, thậm
chí tự mình buông thả. Cách nhìn đúng đắn là phải trên cơ sơ sở quan
điểm lịch sử, quan điểm tiến hóa quá độ. Từ đó mới có thể thấy tất
yếu phải sử dụng hệ thống kinh tế nhiều thành phần và hình thức quá
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độ theo hướng cải tạo, chuyển hóa, đưa vào quỹ đạo, dưới sự chỉ đạo
của kinh tế quốc doanh và sự quản lý của nhà nước. Để nhận dạng
đúng cần đổi mới kiến thức về những vấn đề cơ bản của quá trình từ
tư hữu đến công hữu; về mối quan hệ giữa tính kế hoạch và tính hàng
hóa; về quan hệ phân phối trong bước đầu thời kỳ quá độ; về khoán,
hạch toán kinh tế và lợi ích cá nhân trong thời kỳ quá độ. Nói cách
khác, phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống kiến thức với
tư cách mô hình về nền kinh tế XHCN và việc quản lý kinh tế ấy,
trong đó điều quan trọng không chỉ là mô hình về nền kinh tế XHCN
và việc quản lý nền kinh tế ấy, trong đó điều quan trọng không chỉ là
mô hình mục tiêu cuối cùng, mà còn là mô hình mục tiêu từng bước,
mô hình quá trình từng bước đi tới mục tiêu ( tức sự phân kỳ). Trong
các nước XHCN, tư tưởng và lý luận kinh tế về những vấn đề nói
trên, đã và đang chuyển từ “ mô hình tiến lên CNXH theo đường
thẳng, nhảy vọt, trực tiếp… “ sang” mô hình tiến hóa quá độ qua
nhiều bước như quá trình tự nhiên tiến hóa tự nhiên” hợp quy luật.
Gần đây, trong hệ thống XHCN thế giới đã có những hiện tượng mới
rất cơ bản nảy sinh như tất yếu lịch sử, mà lý luận phải xử lý lại. Việc
sử dụng kinh tế tư hữu nhỏ, kinh tế gia đình, và sử dụng “ tư bản nhà
nước”, không chỉ trong điều kiện của CNXH phát triển; sự mở rộng
quan hệ hàng hóa, thật sự sử dụng nó trong quan hệ hữu cơ với sự
quản lý thống nhất có kế hoạch, trong cả hai điều kiện lịch sử nói
trên; sử dụng mạnh mẽ những hình thức quản lý và phân phối quá độ,
còn dấu vết tư hữu, bóc lột…
Lưu ý rằng, cũng đã xảy ra tình hình thực tiễn đi trước lý luận
và lý luận khá bảo thủ. Những hiện tượng thực tiễn nói trên thể hiện
ở những chính sách và giải pháp thực tiễn, không những không làm
yếu CNXH mà lại có tác dụng thúc đẩy quá trình xây dựng CNXH,
mở ra những khả năng mới, to lớn, để CNXH bộc lộ ưu việt vốn có,
ngay cả trong thời kỳ quá độ. Có thể nói, CNXH càng trưởng thành,
càng mạnh mẽ về kinh tế và chính trị, với chuyên chính vơ sản mạnh
và công hữu chủ đạo thì càng có thể và thực tế đã qua sử dụng hàng
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loạt thành phần và hình thức kinh tế quá độ để phục vụ cho CNXH.
Chính V.I.Leenin đã xác định khả năng đó trong tác phẩm “ Bàn về
thuế lương thực”.
2.3. Sự nhận dạng, phân biệt cơ chế cũ và cơ chế mới trong
thực tiễn quản lý kinh tế hiện nay luôn luôn gắn liền với sự đánh giá
các nhân tố mới:
Điều rất phức tạp cho sự đánh giá đó là mọi nhân tố mới đều
chưa trọn vẹn. Hơn nữa thực tế đã xảy ra tình hình không đáng có:
hầu như mọi nhân tố mới, làm ăn có hiệu quả, thực hiện được mục
tiêu kinh tế chính trị theo các chủ trương chính sách lớn, nhiều khi đã
được nhận bằng khen và huân chương, được quần chúng hoan
nghênh, thì đồng thời lại vi phạm nhiều thể chế. Đó la vì nhiều thể
chế hiện hành đang là khâu lạc hậu, bảo thủ. Do đó người quản lý
đứng trước sự không dung hợp giữa một bên là trách nhiệm cháp
hành thể chế, một bên là trách nhiệm kinh tế - chính trị. Trong trường
hợp này, có thể nói các thể chế cụ thể với tư cách “ luật pháp” không
trùng hợp với quy luật, cản trở tiến bộ kinh tế. Do đó nhiều nghị
quyết của Đảng đòi hỏi điều chỉnh, đổi mới chính sách cụ thể và thể
chế. Nhưng lại cũng là ảo tưởng, nếu đòi hỏi sớm có ngay hệ thống
thể chế cụ thể, đúng đắn, đồng bộ.
Trong tình huống đó, có những vấn đề rất quan trọng về
phương pháp luận hành động hợp quy luật của người quản lý. Trước
hết, trong khi ra quyết định cũng như khi chấp hành, khi đánh giá
phải làm rõ đâu là quan điểm, nguyên tắc cơ bản ở bậc quy luật, tức
là ở bậc bản chất. Còn đâu là nguyên tắc ở bậc thể chế cụ thể; đâu là
hình thức và phương pháp cụ thể. Quy luật, nguyên tắc năm trong hệ
thống, và trong hệ thống ấy, quy luật và nguyễn tắc cũng có ngôi thứ
của nó – có quy luật, nguyên tắc cơ bản hơn so với cái khác. Bởi vậy,
khi xảy ra mâu thuẫn, thì nguyên tắc bậc thấp, nguyên tắc nghiệp vụ
và thể chế cụ thể phải phục tùng và phụ thuộc vào nguyên tắc bậc
cao. Thái độ chấp hành thể chế cũ một cách thụ động, cầu an, thậm
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chí lợi dụng sơ hở của thể chế, không đảm bảo nhiệm vụ kinh tế
chính trị nhân danh “ tính kỷ luật”, chính nó là thái độ vô nguyên tắc.
Người quản lý có trách nhiệm có tính nguyên tắc cao lúc này phải
nắm vững nguyên tắc cơ bản, sáng tạo trong hình thức và phương
pháp, mạnh dạn đấu tranh góp phần đổi mới thể chế một cách có
nguyên tắc, có tổ chức.
Hình thức và phương pháp là cái vốn có tính đa dạng, rất đông,
mà người quản lý phải biết sáng tạo, chọn lựa. Song, chọn lựa bao
giờ cũng là chọn lựa có nguyên tắc. Trong sự lựa chọn đó, phải xuất
phát từ mục tiêu, phải có quan điểm mục tiêu, kiên định mục tiêu –
kinh tế - xã hội – chính trị toàn diện. Bốn mục tiêu của chiến lược
kinh tế - xã hội mà Đại hội V nêu ra cho chặng đường hiện nay là
tiêu chuẩn của mọi sự lựa chọn. Quan điểm mục tiêu cuối cùng, ( kết
quả cuối cùng) là quan điểm hiện đại của quản lý kinh tế xã hội chủ
nghĩa. Nó đòi hỏi người quản lý phải biết liên kết mọi công cụ, biện
pháp định hướng thống nhất vào mục tiêu cuối cùng. Kế hoạch hóa là
công cụ tổng hợp, chủ đạo của sự vận dụng quy luật và nguyên tắc
trong hệ thống, trong chỉnh thể. Nhược điểm lớn nhất của việc hệ
thống chính sách đòn bẩy kinh tế hiện nay là không có tính đồng bộ.
Do đó mỗi đòn bẩy mang tính mục tiêu tự nó, cản trở nhau, cản trở
việc thực hiện mục tiêu cuối cùng, gây rối loạn ngay từ hệ thống chỉ
huy: chỉ huy nhiều mối, không thống nhất. Như vậy, là trái cả quy
luật kinh tế, cũng như quy luật tổ chức, mặc dù mỗi ngành chức năng
nắm công cụ đều nói quy luật. Nói cách khác, các quy luật bị nhận
thức vận dụng riêng rẽ, không trong hệ thống đồng bộ.
Ở nước ta hiện nay, điều quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn
nhất trong sự nhận dạng phân biệt đúng sai trong quản lý kinh tế là
nhận dạng, phân biệt đâu là cơ chế quản lý mới, đâu là tập trung quan
liêu – bao cấp. Điều đó có liên quan đến hiện tượng bảo thủ khá đặc
biệt – đó là sự tái sản xuất ra cơ chế cũ trong khi đổi mới cơ chế quản
lý. Sự bảo thủ này bộc lộ ở hai mặt trong khi đi vào thể chế cụ thể.
Một, chưa rõ thế nào là tập trung quan liêu – bao cấp, thế nào la sai;
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Hai, chưa rõ thế nào là mới, là đúng. Chẳng hạn, cặp phạm trù giao
nộp – cấp phát là cái riêng có của cơ chế cung cấp, cao cấp vẫn được
sử dụng phổ biến trong đổi mới thể chế nhằm chuyển sang hạch toán
kinh tế và kinh doanh. Như vậy là vẫn loại trừ quan hệ mua bán, kinh
doanh là phạm trù vốn có của cơ chế mới. Một cặp phạm trù khách
thông qua xét duyệt và chấp hành vốn là phạm trù cơ bản nhất của cơ
chế quản lý hành chính đơn thuần, vẫn được xem xét như cái duy
nhất đảm bảo quản lý tập trung thống nhất. Như vậy, loại trừ quyền
tự chủ của quản lý kinh doanh, loại trừ chế độ trách nhiệm hai chiều
và quan hệ hợp đồng kinh tế, là chế độ mang tính chất kép: hành
chính, pháp lý và kinh tế, mà thiếu nó thì không còn chế độ hạch toán
kinh tế, kinh doanh XHCN.
3. Phân biệt hai chiến lược quản lý và thực chất của sự
chuyển hướng
Chiến lược quản lý là bộ phận hợp thành, phục tùng và phục vụ
chiến lược chung, là khâu đưa chiến lược chung vào thực hiện.
Không thể có chiến lược quản lý có hiệu lực nếu chiến lược và chính
sách chung chưa rõ. Và, khi chiến lược và chính sách chung đã được
xác định về nguyên tắc, như hiện nay, thì chiến lược quản lý là khâu
then chốt.
Ta đang ở tình hình mà cơ chế quản lý với chiến lược cũ chưa
được khắc phục, cơ chế quản lý với chiến lược mới triển khai rất
chậm. Cần phân tích so sánh hai chiến lược, hai cơ chế đó, để làm rõ
thêm phương hướng đổi mới quản lý, chuyển hắn sang hạch toán
XHCN.
Trước hết cần nói rằng cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là
nguồn gốc ấu trĩ “tả” trong xây dựng và cải tạo kinh tế, nhất là trong
cách mạng quan hệ sản xuất của thời kỳ đầu xây dựng CNVH. Có thể
khái quát so sánh chiến lược quản lý kiểu cũ và kiểu mới như sau:
Chiến lược quản lý cũ – Trên cơ sở cuộc cách mạng nhảy vọt
trong quan hệ sản xuất, nhanh chóng công cộng hóa quan hệ kinh tế,
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xóa bỏ hoặc thu hẹp dần các quan hệ hàng hóa (hiện vật hóa) đồng
thời hành chính hóa hệ thống quản lý – Tạo lập hệ thống quản lý có
kế hoạch tập trung cao độ dựa vào quan hệ hành chính tổ chức trực
tiếp. Quy tắc tác động cơ bản của kiểu quản lý này là ưu tiên tác
động bằng quyền lực tổ chức – hành chính trực tiếp, gắn liền với
quan hệ kịnh tế giao nộp, cấp phát. Có thẻ gọi đó là chiến lược quản
lý hành chính, đường thẳng trực tiếp.
Chiến lược quản lý mới, thay thế chiến lược cũ – Trên cơ sở
tiến hóa quá độ trong cách mạng quan hệ sản xuất, sử dụng hệ thống
kinh tế quá độ lấy công hữu là chủ đạo, mở rộng các quan hệ hàng
hóa (thương phẩm hóa)*, đồng thời kinh doanh hóa hệ thống quản lý
có kế hoạch, tạo lập hệ thống quản lý có kế hoạch tập trung thống
nhất trên cơ sở phân cấp làm chủ tạp thể dựa vào quan hệ kinh
doanh XHCN Quy tắc tác động cơ bản của kiểu quản lý này là tác
động bằng biện pháp và sức mạnh tổng hợp, lấy kinh tế làm gốc, trên
cơ sở chế độ trách nhiệm hai chiều và quan hệ hợp đồng kinh doanh.
Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp ở nước ta có những nguyên
nhân khách quan ở bước ấu trĩ, được tăng cường bởi hoàn cành chiến
tranh kéo dài với nguồn viện trợ lớn, cho phép bao cấp một cách rất
cực đoan, trong điều kiện kinh tế rất lạc hậu. Nhưng bất kể do
nguyên nhân nào khi cách mạng chuyển giai đoạn thì tất yếu đòi hỏi
phảo đổi mới chiến lược quản lý
Để làm rõ hơn thực chất của sự chuyển hướng chiến lược quản
lý cần phải xem xét cơ chế quản lý kinh tế XHCN trên hai mặt cơ
bản, hai hình thức tác động cơ bản: tác động tổ chức- hành chính và
tác động kinh tế. Ở bước đầu và trong điều kiện có chiến tranh, mặt
tổ chức hành chính nổi lên thành mặt chủ yếu xuất phát từ sự tất yếu
của việc phát huy quyền lực của hệ thống chuyên chính vô sản, tước
đoạt các giai cấp bóc lột, thực hành cưỡng bức siêu kinh tế vì yêu cầu
chiến đấu, cũng như để thực hành quản lý kinh tế, phải lấy tác động
kinh tế là gốc. Bởi vậy, thực chất của sự chuyển hướng chiến lược
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quản lý ở một nước XHCN là chuyển từ chỗ nặng về tác động tổ
chức – hành chính trực tiếp, tác động kinh tế chỉ là phụ trợ bổ sung
sang chỗ lấy tác động kinh tế làm gốc. Sự chuyển hướng ấy nhất thiết
phải đòi hỏi gắn liền kế hoạch hóa, tức quản lý có kế hoạch với
thương phẩm hóa, trên cơ sở đó hạch toán kinh tế về kinh doanh
XHCN. Cần thấy rằng việc chuyển hẳn sang cơ chế hạch toán kinh
doanh là nói chung với đại bộ phận nền kinh tế chứ không phải tất cả.
Bao giờ cũng có một số ngành và lĩnh vực đặc biệt được nhà nước
bảo trợ, với cơ chế hạch toán kinh tế có mức độ. Cơ chế quản lý cũ
và mới đều là quản lý có kế hoạch. Nhưng chúng khác nhau căn bản
là ở chỗ cơ chế cũ đặt trên cơ sở xóa bỏ hoặc thu hẹp quan hệ hàng
hóa (hiện vật hàng hóa). Cơ chế mới đặt trên cơ sở mở rộng các quan
hệ hàng hóa (thương phẩm hóa). Ở cơ chế cũ, tính kế hoạch loại trừ
tính hàng hóa. Ở cơ chế mới, tính kế hoạch gắn với tính hàng hóa
một cách hữu cơ như hai thuộc tính của một cơ chế, trong đó tính kế
hoạch là chủ đạo.Nó không loại trừ mà còn đòi hỏi mở rộng tính
hàng hóa. Vì nếu không mở rộng quan hệ hàng hóa thì không thể
quản lý có kế hoạch theo nguyên tắc hạch toán kinh tế và kinh doanh
XHCN, không thể thoát khỏi bao cấp. Điều đó quy lại đòi hỏi thay
đổi căn bản cơ chế quản lý giá cả, tài chính tiền tệ và quan trọng nhất
là cơ chế kế hoạch hóa. Ở cơ chế cũ, đó là cơ chế lệnh kế hoạch, kèm
theo cơ chế lệnh giá cả. tài chính tiền tệ theo quy tắc cấp phát giao
nộp để thực hiện lệnh kế hoạch. Ở cơ chế mới, đó là cơ chế kinh
doanh: kế hoạch kinh doanh, giá cả kinh doanh, tài chính kinh doanh,
tín dụng kinh doanh, phục vụ yêu cầu mua bán của các chủ thể sản
xuất hàng hóa có kế hoạch, theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh
XHCN. Như vậy là trong cơ chế cũ các phạm trù giá cả, tài chính,
lưu thông tiền tệ là những phạm trù vốn có của kinh tế hàng hóa, đều
được sử dụng nhwung chỉ được sử dụng trên hình thức theo kiểu tập
trung quan liêu – bao cấp rất cực đoan. Có thể tóm tắt một số đặc
trưng cơ bản của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trong các ngành
chức năng kinh tế tài chính, trên hai góc độ: quan hệ tổ chức - hành
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chính và quan hệ kinh tế. Về quan hệ tổ chức – hành chính, đó là cơ
chết tập trung quá mức (quá chi tiết) nhưng lại điều hành theo nhiều
mối của các ngành chức năng, như hình ảnh dàn nhạc nhiều nhạc
trưởng, tự nó mang tính phân tán và sự rối loạn về chỉ huy. Về quan
hệ kinh tế, là quan hệ giao nộp, thu mua, cấp phát, công kỵ quan hệ
kinh doanh mua bán theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, tức là làm
công tác hậu cần quân đội (gần như vậy). Hậu quả của cơ chế đó, một
là làm mất sức mạnh của tổ chức quản lý thống nhất có kế hoạch,
trước hết là với kinh tế quốc doanh. Chỉ huy tập trung quá mức và
theo nhiều mối gây ra sự gò bó vướng mắc trói buộc kinh tế quốc
doanh: từ đó chính sự chỉ huy tập trung trở thành bất lực và buông
lỏng cho thực tế tự phát; hai làm suy yếu, triệt tiêu động lực kinh tế,
thậm chí tác động ngược lại – khuyến khích ỷ lại, dựa dẫm, lười
biếng và gây thiệt hại cho người tích cực, gây sự thất thoát rất lớn về
tài sản công hữu; ba là, cản trở thực hiện mục tiêu ổn định cải thiện
đời sống và phát triển sản xuất. Chính cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là cơ chế không hướng vào mục tiêu cuối cùng, quản lý vì
quản lý, mỗi chức năng:kế hoạch hóa, giá cả, tài chính, lưu thông tiền
tệ mang mục tiêu tự nó. Mục tiêu chức năng được ưu tiên so với mục
tiêu toàn cục và cuối cùng. Nói cách khác quản lý tha hóa vào các
chức năng riêng biệt, sùng bái thể chế. Quản lý mất định hướng
thống nhất vào mục tiêu cuối cùng, mà lạc vào những mục tiêu trung
gian. Cơ chế quản lý như vậy là trái quy luật tổ chức, cũng trái quy
luật kinh tế.
Mặt khác, chính các ngành chức năng kinh tế tài chính rơi vào
tình trạng bế tắc không có phương án, làm cho nhà nước bất lực trước
tình hình và do đó buông lỏng cho thực tế tự phát. Chính trong tình
huống đó mà Hội nghị lần thứ tám của BCHTW Đảng (6-1985) chỉ ra
bài học bao trùm là: phải dứt khoát xóa bỏ tập trung quan liêu – bao
cấp, thực hiện đúng chế độ tập trung dân chủ và hạch toán kinh tế,
kinh doanh XHCN thì mới đẩy mạnh được sản xuất kinh doanh hiệu
quả.
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4. Đột phá vào khâu giá và lương nhằm chuyển sang cơ chế
quản lý hạch toán kinh doanh XHCN trên cơ sở kế hoạch hóa.
Nghị quyết Hội nghị lần tứ tám khóa V (1985) của Ban chấp
hành Trung ương Đảng quyết định đột phá vào khâu giá và lương
nhằm chuyển hẳn từ cơ chế tập trung quan liêu – bao cấp sang cơ chế
hạch toán, kinh doanh XHCN. Đột phá vào khâu cấp phát, giao nộp
sang cơ chế giá cả kinh doanh, mua bán, nhằm giành quyền làm chủ,
điều tiết giá cả và thị trường. Sự thay đổi căn bản như thế không thể
thực hiện bằng hoặc chủ yếu bằng cách tính tại và quy định mức giá,
tỷ giá.
Một câu hỏi lớn đã và đang đặt ra là trong thực trạng kinh tế,
thực trạng giá cả và thị trường cực kỳ phức tạp và rối loạn như hiện
nay (1986.BT) thì có hay không có khả năng để Nhà nước và các tổ
chức kinh tế quốc daonh giành quyền làm chủ, điều tiết giá cả thị
trường? Trên thực tế nước ta, mặc dù nhìn chung chưa thực hiện
được nhiệm vụ làm chủ, nhưng cũng đã xuất hiện nhiều tổ chức kinh
doanh và nhà nước địa phương từng bước trở thành chủ thể tự giác
điều tiết giá cả và thị trường trong phạm vi họ phụ trách. Từ thực tế
thành công và chưa thành công đó, có thể rút ra một số luận điểm có
ý nghĩa phương pháp luận của cơ chế làm chủ giá cả và thị trường,
rất thiết thực với việc triển khai Nghị quyết tám.
Thực tiễn kinh tế đã chứng tỏ rằng thị trường và giá các trên thị
trường là hiện tượng khách quan. Chúng hình thành và phát triển có
quy luật và do đó có thể được điều tiết bởi chủ thể có thực lực và
nhận thức được quy luật, có kinh nghiệm kinh doanh. Nói riêng giắ
cả hình thành và biến động không giả định phải có chủ thể, nhưng
cũng không từ chối chủ thể kinh doanh tự giác thích nghi và điều tiết
một cách hợp quy luật đặt trong những điều kiện cụ thể. Chủ thể kinh
doanh lớn trong chừng mực mà họ nhận thức được quy luật khách
quan, có thực lực kinh tế đến mức cần thiết và có kinh nghiệm kinh
doanh, với sự hỗ trợ về hành chính và giáo dục của nhà nước, có thể
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nâng giá, giảm giá theo định hướng của kế hoạch và chính sách, làm
chủ giá cả ngoài thị trường trong cuộc đua tranh với các chủ thể sản
xuất hàng hóa khác trên thị trường trong nước và quốc tế. Không thể
làm chủ giá cả và thị trường với cơ chế quản lý giá cả chủ yếu bằng
cách tính toán định giá và đảm bảo ổn định giá cả theo hệ thống
ngành chức năng, tách rời việc xây dựng và điều hành kế hoạch sản
xuất kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. Trên thực tế kinh tế hiện
nay, có hai vấn đề lớn về chính sách và cơ chế quản lý trong việc
điều tiết giá cả thị trường.
Một là, phải nhất quán thực hiện chính sách lớn của Đảng, mà ở
đây trực tiếp nhất là chính sách kinh tế nhiều thành phần trong quá
trình xây dựng cải tạo và quản lý kinh tế ở bước đầu thời kỳ quá độ;
và chính sách mở rộng giao lưu hàng hóa, để tạo ra trạng thái bình
thường trong đời sống kinh tế nói chung cũng như trong thị trường
giá cả. Phải tạo thành một thị trường xã hội thống nhất, trong đó mọi
tổ chức kinh tế và công dân điều có quyền sản xuất kinh doanh hợp
pháp.
Hai là, trong điều kiện của chính sách kinh tế nhiều thành phần
và mở rộng giao lưu hàng hóa, kinh tế quốc doanh vốn có ưu thế áp
đảo về nắm thực lực kinh tế, tài chính, nắm quyền lực hành chính
trong tay, hoàn toàn có khả năng làm chủ điều tiết giá cả và thị
trường theo định hướng của chính sách và kế hoạch kinh tế quốc dân.
Ta chưa thực hiện được khả năng đó có phần do thiếu nhất quán về
chính sách, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là do cơ chế tập trung
quan liêu – bao cấp, làm cho tổ chức kinh tế quốc doanh mặc dù có
thực lực rất là lớn mà không mạnh, chịu thua thiệt trên thị trường một
cách rất vô lý. Để làm chủ thị trường và giá cả, nhà nước vô sản và
quốc doanh chỉ có một con đường đó là chuyển sang cơ chế quản lý
gắn với hạch toán kinh doanh XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, học tập để
nắm lấy khoa học và nghệ thuật tổ chức buôn bán với tư cách nhà
kinh doanh lớn, nhà buôn lớn và văn minh. Chân lý thật đơn giản:
nếu muốn làm chủ chiến trường phải năm được khoa học nghệ thuật
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kinh doanh và buôn bán giỏi. Đó chính là sự vận dụng đứng đắn và
sáng tạo tư tưởng của V.I.Lênin về sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà
nước và vấn đề nhà nước vô sản phải là nhà buôn lớn. Đó là con
đường hợp quy luật nhằm giành quyền làm chủ toàn bộ quá trình sản
xuất xã hội, gồm cả việc làm chủ thị trường, trong đó điều kiện kinh
tế nhiều thành phần và mở rộng giao lưu hàng hóa nhằm góp phần
quyết định thực hiện nhiệm vụ đưa hàng chục triệu người sản xuất
nhỏ đi lên CNXH. Trong điều kiện đó, cần đặc biệt ghi nhớ luận
điểm vủa V.I.Lênin phát biểu năm 1921 về kế hoạch hóa: “chính
sách kinh tế mới không thay đổi kế hoạch kinh tế thống nhất của nhà
nước và không vượt ra ngoài giới hạn của nhà nước đó, nhưng thay
đổi biện pháp thực hiện kế hoạch đó”. Ở nước ta hiện nay, đó là việc
thực hiện cơ chế kế hoạch hóa thâu suốt nguyên tắc hach toán kinh tế
và kinh doanh XHCN.
Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyến hướng chiến lược quản
lý và kế hoạch hóa như vậy, việc xóa bỏ cái cũ đã khó, nhưng việc
xây dựng tạo lập cơ chế mới và đúng đắn còn khó khăn phức tạp hơn
nhiều. Tuy nhiên kinh nghiệm quản lý kinh tế của nước ta trong
những thập kỷ qua, đặc biệt là kinh nghiệm 10 năm gần đây, đã giúp
những bước nhận thức rõ hơn mô hình của cơ chế mới. Xuất phát từ
những nghị quyết về quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước, từ kinh
nghiệm thực tế, có thể thấy việc chuyển hướng sang chiến lược quản
lý được thực hiện trên mấy khâu quan trọng sau:
Thứ nhất: Chuyển hẳn các tổ chức kinh tế quốc doanh sang cơ
chế hạch toán, kinh doanh XHCN để đủ sức giành quyền lãnh đạo
làm chủ các ngành kinh tế kỹ thuật và ngành hàng trên từng phạm vi
lãnh thổ quy định. Ở nhiều huyện, quận, tỉnh thành, ngành đãcó
những xí nghiệp, liên hiệp, công ty…có kinh nghiệm đó. Đó là mô
hình liên kết kinh tế nhiều thành phần, lấy quốc doanh làm nòng cốt
chủ đạo; nó tạo ra khả năng kế hoạch hóa kinh tế trên cơ sở mở rộng
giao lưu hàng hóa và quan hệ thị trường; từng bước xóa bỏ tính tự
phát của giao lưu hàng hóa và thị trường đồng thời thậ sự sử dụng
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các quan hệ hàng hóa xóa bỏ tận gốc cơ chế tập trung quan liêu – bao
cấp. Công ty lương thực thành phố Hồ Chí Minh (1986.BT) là một
trong những điển hình thành công sớm nhất và rõ rang nhất. Vấn đề
là tiếp tục tổng kết và nhân rộng nâng cao kinh nghiệm loại này
Thứ hai: Thay đổi căn bản cách tác động của nhà nước với các
tổ chức kinh tế quốc doanh, nhằm đảm bảo tính tự chủ năng động của
các tổ chức ấy, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước.
Việc đổi mới cách quản lý của nhà nước đã và đang đi theo hai
hướng. Một mặt tiếp tục phân cấp quản lý khắc phục cách chỉ huy tập
trung quan liêu mà thực tế là chỉ huy phân tán theo nhiều đầu mối
chức năng; thực hiện nguyên tắc thống nhất chỉ huy theo trực tuyến
trên cơ sở tăng cường mạnh mẽ cán bộ ở tuyến lãnh đạo chính, nâng
cao chất lượng nghiên cứu hướng dẫn kiểm tra. Mặt khác, chuyển tư
cách tác động chủ yếu bằng lệnh hành chính đơn thuần và trực tiếp,
sang sử dụng toàn diện ba loại phương pháp kinh tế, hành chính và
giáo dục, trong đó quan trọng nhất là học hỏi, tìm tòi để làm tốt công
tác kế hoạch hóa và sử dụng các công cụ đòn bẩy kinh tế mà chúng ta
còn ít kinh nghiệm. Như vậy, đổi mới kế hoạch hóa là khâu quan
trọng nhất của đổi mới quản lý. Thực tiễn ngày càng chứng tỏ rằng
hiệu lực quản lý kinh tế của nhà nước ở các cấp, nhất là cấp trên và
cấp cao, chủ yếu tùy thuộc và trình độ nắm và sử dụng các
phương pháp kinh tế, công cụ kinh tế của quản lý, trong đó kế
hoạch hóa là công cụ chủ yếu, kế hoạch hóa là khâu trung tâm. Con
đường đổi mới nang cao hiệu lực của kế hoạch hóa là thật sự phân
cấp làm chủ tập thể, thấu suốt nguyên tắc hạch toán kinh tế và kinh
doanh XHCN, trong đó bao quát việc sử dụng mọi công cụ đòn bẩy,
giá cả, tài chính, tiền tệ, tiền lương. Như vậy, đổi mới kế hoạch hóa
là khâu trung tâm của đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới chiến lược
quản lý ở mọi cấp.
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IV
BẢN CHẤT MỚI VÀ KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NỀN KINH TẾ
HÀNG HÓA NƯỚC TA
Ở nước ta, công cuộc xây dựng nền kinh tế mới theo con đường
xã hội chủ nghĩa đã có quá trình lịch sử gần 40 năm, từ khi miền Bắc
được giải phóng. Đó là quá trình vừa làm vừa tìm tòi, quá trình từ ấu
trĩ bắt chước máy móc, sai lầm và sửa chữa, qua đó tất yếu khách
quan đã dẫn dắt chúng ta tới quan điểm kinh tế của Đại hội VI. Từ
thực tiễn lịch sử gần 40 năm đó, cần và có thể rút r aba kết luận lớn
về chính sách kinh tế: 1) Về điểm xuất phát của sự phát triển kinh tế
nước ta chưa qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa (nhiều lắm
mới có tư bản sơ kỳ), do đó không thể trực tiếp áp dụng học thuyết về
cách mạng vô sản và thời kỳ quá độ mà Mác – Ăngghen xây dựng
cho sự phát triển hậu tư bản; 2) Chính sách kinh tế đến trước Đại hội
VI, xét về mặt chế độ kinh tế, là chính sách công cộng hóa, hiện vật
hóa gắn với cơ chế quản lý hành chính tập trung, là sự áp dụng máy
móc học thuyết phát triển kinh tế hậu tư bản trên tất cả các mặt : cải
tạo, hợp tác hóa, cơ chế quản lý; đã trở thành chính sách và cơ chế
kìm hãm dẫn tới khủng hoảng; 3) Sự xuất hiện, sự ra đời và phát triển
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong hơn 10 năm gần đây,
sau khi xóa bỏ các giai câp bót lột đã diễn ra trước hết như tất yếu
kinh tế với sức mạnh hồi sinh sau chiến tranh, sức mạnh tự phát tìm
kế sinh sốn của đông đảo quần chúng được Đảng và Nhà nước chấp
nhận từng bước và Đại hội VI chấp nhận triệt để, như sự trở lại có
phát triển những tu tưởng của Lênin trong chính sách kinh tế mới.
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Từ đại hội VI, quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần đã trở thành quan điểm cơ bản trong chính sách và cơ chế
quản lý kinh tế, đưa tới sự hồi sinh thật sự của nền kinh tế hàng hóa
gồm nhiều thành phần như bước tiến tất yếu nhưng cũng rất phức tap.
Từ đó vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế được đặt
ra hoàn toàn mới. Cần khẳng định rằng quan điểm phát triển nền kinh
tế hàng hóa gồm nhiều thành phần không hề là chủ trương khôi phục
nền kinh tế cũ, cũng không phải là sự chấp nhận con đường kinh qua
giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Trái lại, đó là chủ trương nhằm thiết lập
một nền kinh tế mới về chất, mới về nguyên tắc phù hợp với logic
lịch sử khách quan. Trong sự luận chứng cho vấn đề này không thể
không bắt đầu từ quan hệ sở hữu, hơn nữa từ tính chất và trình độ của
lực lượng sản xuất. Đại hội lần thứ VII của Đảng đã xác định: trong
nền kinh tế nước ta có ba hình thức sở hữu cơ bản (toàn dân, tập thể,
tư nhân). Từ ba hình thức sở hữu cơ bản đó đã tạo ra nền kinh tế hàng
hóa nhiều thành phần và những loại hình doanh nghiệp rất đa dạng.
Hiện tượng đó không thể lý giải đơn giản như bước lùi về quan hệ sở
hữu (chấp nhận tư hữu, thu hẹp công hữu) để phù hợp với trình độ
lực lượng sản xuất còn thấp kém của nước ta.
Đúng là lực lượng sản xuất của nước ta còn thấp kém. Đó là
một mặt. Mặt khác, quan trọng hơn, là do ảnh hưởng của cách mạng
khoa học kỹ thuật hiện đại và sự phát triển nền kinh tế thị trường
đang quốc tế hóa, ngay trong lực lượng sản xuất của nước ta đã có
những nhân tố mới về chất đưa tới sự tất yếu tồn tại lâu dài ba hình
thức sở hữu cơ bản trong quá trình phát triển XHCN. Có thể nêu lên
mấy nhân tố khách quan quy định tính tất yếu đó. Trước hết, các
dạng của cải với tư cách lực lượng sản xuất theo quan niệm hiện đại
không chỉ là hoặc chủ yếu là của cải ở dạng vật thể thông thường.
Dạng của cải xem như lực lượng sản xuất này càng quan trọng là chất
xám, thông tin, quan hệ kinh doanh (chữ tín trên thị trường ..). Đâu là
dạng của cải thường gắn với cá nhân người lao động, do đó mang
tính tư nhân về sở hữu, đồng thời có thuộc tính xã hội hóa lực lượng
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sản xuất kinh doanh. Thứ hai, trong quá trình xã hội hóa lực lượng
sản xuất của nền kinh tế hiện dại, cùng với xu hướng hình thành
những doanh nghiệp lớn, khổng lồ (đại doanh nghiệp tư bản hoặc
doanh nghiệp công XHCN), đồng thời cũng phát triển xu hướng hình
thành nhiều loại hình doanh nghiệp vừa và nhở gắn với sở hữu tư
nhân, đặt trong quan hệ phân công, hiệp tác, liên kết tạo thành nền
kinh tế nhiều tầng năng động và có hiệu quả cao; Thứ ba, trong điều
kiện nền kinh tế thị trường, mọi dạng của cải với tư cách đối tượng sở
hữu đè có giá trị tính bằng tiền, đều được xử lý theo quan điểm tài
chính, đều có thể trở thành vốn sản xuất có sinh lợi. Nói cách khác,
mọi của cải của người dân có thể chuyển thành tiền bạc, được xã hội
sử dụng thành vốn có sinh lợi cho chủ sở hữu.
Chính do những nhân tố đó mà trong quá trình phát triển
lực lượng sản xuất và nền kinh tế thị trường ở nước ta 10 năm gần
đây đã có xu hướng hữu sản hóa đông đảo người lao động, trong
quan hệ đan kết với sở hữu toàn dân và tập thể. Ngay ở các nước tư
bản phát triển, cũng có xu hướng hữu sản hóa những người lao động
có thu nhập cao, và duy trì sở hữu của chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ,
chứ không chỉ có xu hướng đại tư hóa và vô sản hóa. Từ đó có thể
thấy nền kinh tế XHCN và nền kinh tế tư bản chủ nghĩa khác nhau
không phải ở sự đa dạng về hình thức sở hữu hay ở sự tồn tại tư hữu.
Chỗ khác nhau là trong mội hệ đó có nhân tố chủ đạo định hướng
tiêng: mộ bên là đại doanh nghiệp tư bản, mộ bên là đại doanh nghiệp
XHCN. Hơn nữa, còn phải kể đến tính chất nhà nước là của ai, vì ai.
Có thể đi tới kết luận: Cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội
là nền kinh tế xã hội hóa chứ không phải là nền kinh tế công cộng
hóa như quan niệm cũ. Công cộng hóa về sở hữu chỉ là một mặt của
xã hội hóa về sở hữu chỉ là một mặt của xã hội hóa. Chính với xu
hướng xã hội hóa XHCN như vậy, có thẻ khẳng định chính sách phát
triển nền kinh tế hàng hóa với ba hình thức sở hữu cơ bản, tạo thành
nền kinh tế nhiều thành phần với các loại hình doanh nghiệp là chiến
lược lâu dài, mà ngay từ bước đầu đã mang bản chất XHCN.
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Bởi vậy có thể nói ở nước ta hiện nay trong điều kiện có
giai cấp địa chủ và tư sản, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
trong nội bộ nhân dân đã ra đời. Đó là nền kinh tế mang bản chất mới
về nguyên tắc so với nền kinh tế trong xã hội cũ. Trong nền kinh tế
ấy, các thành phần không tồn tại biệt lập đối lập như hai phía trong
cuộc đấu tranh ai thắng ai, mà ngày càng mở rộng liên kết hợp tác;
đồng thời có đấu tranh, đua tranh phát triển. Các thành phần bình
đẳng trước pháp luật, liên kết hợp tác theo nguyên tắc dân chủ tự
nguyện cùng có lợi , trong đó kinh tế quốc doanh có vai trò chủ đạo
nòng cốt. Nền kinh tế ấy tất yếu có thể đi lên sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa bằng con đường của chế độ kinh tế hợp tác xã hội chủ nghĩa.
Đó là con đường mà Lênin phát hiện ra và khởi xướng trong chính
sách kinh tế mới với tư tưởng về chế độ hợp tác và chủ nghĩa tư bản
nhà nước.(Sau đây xin quy ước nói tắt là tư tưởng về chế độ kinh tế
hợp tác).
Cần và có thể đi tới kết luận: Ở nước ta mô hình quá
trình kinh tế từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn sã hội chủ nghĩa, bỏ qua
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, là mô hình kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần phát triển theo chế độ hợp tác với định hướng xã
hội chủ nghĩa. Nền kinh tế ấy, với tư cách phương thức sản xuát là
tương đương với phương thứ sản xuất tư bản chủ nghĩa xét về quá
trình và trình độ phát triển lực lượng sản xuaats tư bản chủ nghĩa xét
về quá trình và trình độ phát triển lực lượng sản xuất, cũng như quá
trình phát triển nền kinh tế hàng hóa, nhưng khác cơ bản về quan hệ
kinh tế - xã hội(thành phần kinh tế chủ đạo, cơ cấu và quan hệ giai
cấp …). Các yếu tố tư hữu tồn tại trong đó tất yếu được định hướng
phát triển theo con đường hợp tác hóa xã hội chủ nghĩa. Tính tự phát
tư bản chủ nghĩa của người sản xuất hàng hóa nhỏ còn là một khả
năng khách quan, nhất là trong bước đầu, nhưng không phải là khả
năng chủ yếu, cho nên có thể loại trừ. Bản chất nền kinh tế mới là
chế độ kinh tế hợp tác kiểu theo tư tưởng Lênin.
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Tư tưởng về chế độ kinh tế hợp tác như vậy là quan điểm
cơ bản của sự thiếp lập từng bước nền kinh tế xã hộ chủ nghĩa trong
điều kiện chủ nghĩa tư bản chưa phát triển. Ở nước ta nền kinh tế mới
không ra đời trên cơ sở chủ nghĩa tư bản đã phát triển; cũng không
phải đợi đến sau khi đã có sự phát triển tương ứng về lực lượng sản
xuất. Nó ra đời như cái hình nền kinh tế phát triển theo con đường tư
bản chủ nghĩa, là con đường đã không mở ra trên thực tiễn lịch sử
Việt Nam. Phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa không phải là
một định mệnh.
Chế độ kinh tế hợp tác, xét về bản chất cũng là chế độ
kinh tế dân chủ trong điều kiện lịch sử cụ thể. Ở nước ta hiện chế độ
chính trị mới dù ở bước đâu với tư cách chế độ dân chủ, cần phải có
và đã bắt đầu có cái gốc là chế độ kinh tế hợp tác. Chế độ kinh tế
phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa cường điệu sự tự do phát
triển cá nhân tư bản, đưa tới nền dân chủ tư sản, tư sản nắm thực
quyền. Chế độ kinh tế công cộng hiện vật bình quân với cơ chế hành
chính tập trung mà chúng ta áp dụng trước đây đã kiềm chế cá nhân
vì cộng đồng, trong đó bộ máy cầm quyền nhân danh cộng đồng
không tránh khỏi quan liêu, mất dân chủ. Chế độ kinh tế hợp tác thật
sự tôn trọng cá nhân , phát triển cá nhân tron quan hệ hợp tác, tạo cơ
sở cho chế độ dân chủ mang bản chất nhân dân, bản chất xã hội chủ
nghĩa. Đó là quyền tự do hợp tác lao động và tích lũy phát triển sản
xuất kinh doanh.
Chỉ với cế độ kinh tế hợp tác theo nguyên tắc dân chủ tự
nguyện cùng có lợi giữa mọi công dân thuộc các giai cấp và tần lớp
trong nộ bộ nhân dân như vật, mới có cơ sở kinh tế để xây dựng Nhà
nước thật sự là Nhà nước nhân dân có Đảng cộng sản lãnh đạo; mới
có thể tạo thành khối đại đoàn kết thống nhất lợi ích kinh tế; tạo
thành cao trào toàn dân tiến quân trên mặt trận kinh tế, tạo khả năng
đi vào sự tổ chức có kế hoạch trên quy mô toàn xã hội theo quan
điểm kinh tế, trên nền tảng dân chủ đấu tranh chống quan liêu.
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Sự nhận thức bản chất kinh tế mới, nền dân chủ mới đang
hình thành ở nước ta như vậy là tối cần thiết để nhất quan thực hiện
tư tưởng chính sách mới của Đảng, giải phóng lực lượng sản xuất của
mọi thành phần kinh tế làm ăn hợp pháp, tạo thành khối liên minh
kinh tế và tổ chức lực lượng của mọi tành phần vào đôụ quân đi lên
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Khối kiên minh kinh tế như vậy là cơ
sở của liên minh chính trị các lực lượng xây dựng chủ nghĩa xã hội
trong Mặt trận Tổ quốc. Sự mở rộng tổ chức của Công đoàn và hội
nông dân sang tất cả các thành phần kinh tế, ngay cả sự nhìn nhận vai
trò người đảng viên trên mặt trận kinh tế cần đặt trong khối liên minh
kinh tế và chính trị, trong chế độ kinh tế hợp tác trên cơ sở nhận thức
bản chất nền kinh tế mới. Thiếu sự nhận thứ lại một cách nhất quán
như vậy, sẽ không tránh khỏi sự tùy ý du nhập nhưng phạm trù và
công thức của nền kinh tế cũ, trong đó có giai cấp và mâu thuẫn giai
cấp đối kháng, vào nền kinh tế mới trong nội bộ nhân dân. Sự du
nhập như thế không tránh khỏi đưa tới sự thiếu nhất quán về lý luận
và chính sách.
Với nhận thức về bản chất nền kinh tế mới và nền dân
chủ mới như vậy, đương nhiên phải nhận thức lại tính chất thời kỳ
quá độ hiện nay ở nước ta. Khi chúng ta nói nước Cộng hòa Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam đang ở bước đầu thời kỳ quá độ, thì cần và có
thể hiểu đó là bước đầu của chủ nghĩ xã hội, chứ không phải là bước
đầu của thời kỳ quá độ nằm ngoài chủ nghĩa xã hội.
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V
ĐỔI MỚI NHẮM NÂNG CAO HIỆU LỰC
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
Thực tiễn lịch sử phát triển kinh tế của các quốc gia cho
thấy việc nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế là
xu hướng phổ biến. Trong vấn đề này, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ
nghĩa tư bản có chỗ khác nhau, có chỗ giống nhau. Mọi quốc gia
trong trường hợp kinh tế phát triển thành công lớn, cũng như trong
trường hợp kinh tế suy thoái, trì trệ khủng hoảng, đều tìm thấy một
nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp ở vai trò nhà nước. Bởi vậy, mọi
quốc gia đều quan tâm nâng cao nhanh chóng chất lượng và hiệu quả
quản lý nhà nước về kinh tế xét theo nghĩ rộng nhất của chức năng
này.
Đối với nước ta, đây không chỉ là sự quan tâm mà còn là
mói lo, bởi vì việc quản lý nhà nước về kinh tế đã rơi vào và mắc kẹt
lâu dài trong cơ chế tập trung quan liêu - bao cấp rất nặng. Do đó,
việc quản lý nhà nước về kinh tế trong một thời gian dài đã trở thành
nhân tố gấy vướng mắc, kìm hãm hoạt động sản xuất kinh doanh.
Vấn đề này đặt ra là phải đổi mới như thế nào để việc quản lý nhà
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nước về kinh tế thoát khỏi cơ chế tập trung quan liêu bao – bao cấp,
trở thành nhân tố tích cực thực hiện tư tưởng giải phóng sản xuất mà
Đại hội VI đã đề ra. Hơn nữa, đổi mới không đơn giản là tìm cách
làm khác, làm nược với nhà nước tư bản, mà là một mặt tìm ra cái gì
chung cần và có thể học tư bản. Đồng thời, tìm ra cái tạo thành thế
mạnh tiêng có của chủ nghĩa xã hội.
Những nước tư bản chủ nghĩa đã phát triển và hệ thống
kinh tế tư bản nói chung, so với hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa, do
quá trình phát triển lịch sử lâu dài, vố có trình độ phát triển lịch sử
lâu dài, vốn có trình độ phát triển cao hơn về lực lượng sản xuất, đã
tích lũy kinh nghiệm lâu đời trong việc quản lý nhà nước về kinh tế.
Ngày nay, trong những nước tư bản chủ nghĩa đã phát
trienr cũng như đang phát triển, việc quản lý nhà nước về kinh tế
ngày càng đạt trình độ và hiệu quả cao do hai nhân tố:
Thứ nhất là sự phát triển lực lượng sản xuất với trình đọ
mới về chất nhờ tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật, trong đó
khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp với lĩnh vực dịch
vụ thông tin.
Thứ hai là sự phát triển cao của xã hội hóa, gắn liền với
trình độ phát triển cao của các quan hệ hàng hóa – tiền tệ.
Hai nhân tố đó đặt ra đòi hỏi, đồng thời tạo khả năng
nâng cao trình độ và hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế, nhất là
khả năng để nhà nước nắm trong tay những công cụ hùng mạng của
kinh tế hàng hóa và khả năng bảo đảm thông tin nờ lĩnh vực dịch vụ
thông tin phát triển.
Ưu việt riêng có của hệ thống quản lý kinh tế xã hộ chủ
nghĩa là ngay từ đầu đã có hệ thống chính trị mang tính nhân dân và
dân chủ, có uy tín và khả nưng rất lớn để động viên các tổ chức nhân
dân trong công cuộc xây dựng kinh tế trên quy mô toàn xã hộ, với
quyết tâm đuổi kịp và vượt chủ nghĩa tư bản. Liên Xô (cũ) và nhiều
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nước xã hội chủ nghĩa khác đã có thời lỳ phát triển tăng trưởng kinh
tế rất nhanh nhờ những nhân tố đó. Bước tiến kỳ diệu của Liên Xô
trong thời kỳ chính sách kinh tế mới của Lênin là tấm gương sáng về
vai trò nhà nước cách mạng với chính sách kinh tế mới và chơ chế
quản lý phù hợp, phát huy những ưu việt của kinh tế xã hội chủ nghĩa
ngay từ bước đầu, trong sự bao hàm việc thừa kê và sử dụng những
hình thức kinh tế và cơ chế quản lý của tư bản. Sự từ bỏ chính sách
kinh tế mới của Lênin đã đồng thời đứa tới sự hình thành mô hình
kinh tế xã hội chủ nghĩa công cộng triệt để, giao nộp cấp phát hiện
vật và cơ chế quản lý có kế hoạch tập trung theo lệnh. Chính sách và
cơ chế đó được thiết lập gắn liền với quan điểm ấu trĩ “tả” nhân danh
cách mạng triệt để: không làm ăn kiểu tư bản, với hy vọng nhờ đó ưu
việt hơn hẳn tư bản. Hậu quả thực tế là làm cho sự quản lý của nhà
nước rơi vào cơ chế tập trung quan liêu bao cấp không phát huy được
những ưu việt vốn có của chế đọ kinh tế - xã hội mới.
Sự phủ định sạch trơn với phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa như vậy, hoàn toàn xa lạ với tư tưởng Mac – Lênin về sự
phủ định đó càng sai lầm ở chõ chỗ phủ định mọi thành quả mà loài
người đã đạt tới trong phương thức sản xuát tư bản chủ nghĩa. Tư
tưởng cách mạng ấu trĩ “tả” như vậy, trong nhiều thập kỷ, luôn luôn
giương ngọn cờ cách mạng triệt để, nhưng thật ra chỉ là nhằm luận
chứng và bảo vệ cơ chế quản lý tập trng quan liêu bao cấp. Nó nhăn
chặn mọi sự đổi mới cính sách kinh tế và cơ chế quản lý, đặc biệt kìm
hãm đổi mới quản lý Nhà nước về kinh tế bằng những luận điểm hù
họa, răn đe, kết tội: đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, đề cao lợi
ích các nhân, chạy theo cơ chế thị trường,v.v… Ngày nay, trước công
cuộc cải tổ, đổi mới, vẫn còn nghe thấy lặp lại những luận điểm đó.
Nhưng tình huống hiện nay đã căn bẳn khác trước. Chính sách và cơ
chế cũ với hệ thống lý luận tương ứng, đã là nguyên nhân chủ yếu và
trực tiếp đưa tới thực trạnh kinh tế khủng hoảng suy thoái. Hơn nữa,
cũng đưa tới tệ quan liêu hóa nghiêm trọng, làm hỏng sự quản lý nhà
nước về kinh tế theo đúng bản chất vốn có của chủ nghĩa xã hội.
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Ngày nay, sự trở lại tư tưởng Chính sách kinh tế mới của Lênin đã
đạt trình độ mới, nhờ thực tiễn kinh tế của nhiều nước tìm tòi kiểm
nghiệm, cho phép định hướng đúng đắn công cuộc đổi mới nói chung
và đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế nói
riêng.
Việc quản lý nhà nước về kinh tế theo kiểu xã hội chủ
nghĩa ở nước ta đang đứng trước đòi hỏi bức bách phải được đỏi mới,
giải thoát khỏi cơ chế tập trung quan liêu – bao cấp, có khuyết điểm
chính là trong khi chưa làm đầy đủ chức năng quản lý nhà nước, thì
dồng thời lại làm thay chức năng của các chủ thề trực tiếp quản lý
sản xuất kinh doanh, vi phạm chế độ tự chủ và sự năng động sáng tạo
của họ. Từ thực tế đó, với ý muốn bảo đảm chế độ tự chủ sản xuất
kinh doanh, đã có cách nói: chức năng nhà nước là sự quản lý hành
chính – kinh tế. Điều đó mang hàm nghĩa nhà nước quản lý cơ bản
bằng công cụ hành chính, pháp chế, tương tư trọng tài trên sân bóng.
Còn bản thân hoạt động kinh tế trong khuôn khổ hành chính, pháp
chế. Sự thu hẹp mắc kẹt hơn vào việc sử dụng công cụ hành chính,
pháp chế một cách đơn thuần và quá mức. Từ đó, ngày càng làm cho
vướng mắc nhiều hờn. Đồng thời, hiệu lực quản lý của nhà nước
cũng yếu ngay cả về mặt hành chính, pháp chế. Nghị quyết Hội nghị
lần thứ ba của Ban chấp hành Trung ương (khóa VI) năm 1987, đã
đặt vấn đề chế độ tự chủ sản xuất kinh doanh của đơn vị kinh tế cơ
sở. Nghị quyết cũng bước đầu xác định nội dung cơ bản của chức
năng quản lý nhà nước về kinh tế.
Thuật ngữ quản lý nhà nước về kinh tế cần được hiểu với
hàm nghĩa đây là chức năng quản lý toàn diện, khác biệt với chức
năng của chủ thể trực tiếp quản lý sản xuất kinh doanh, nhưng không
phải chỉ là chức năng quản lý hàng hành chính - kinh tế. Nhà nước
quản lý nền kinh tế trước hết hàng chính sách, chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch. Mọi nhà nước, dù ở mức sơ khai nhất, đều có chính sách
quốc gia. Nhà nước là nhân tố kìm hãm hoặc là nhân tố tích cực cách
mạng, trước hết xét trên chính sách quốc gia. Ở thời đại hiện nay,
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nhiều nhà nước đã có chiến lược kinh tế xã hội, có chương trình và
kế hoạch kinh tế quốc gia với trình độ cao thấp khác nhau. Hiệu lực
và sự sai đúng trong chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, trước hết
xét ở sự sai đúng về chính sách, chiến lược chương trình, kế hoạch
quốc gia. Có thể nói đây là chức năng chủ đạo, mở đầu trong sự quản
lý nhà nước về kinh tế. chức năng định hướng hệ thống mục tiêu và
biện pháp bảo đàm về mặt nhà nước. Với cơ chế đã trở thành truyền
thống trong quá trình lâu dài đấu tranh giải phóng và xây dựng đất
nước, Đảng ta với tư cách đội tiên phong cách mạng của giai cấp
công nhân và của dân tộc, hạt nhân lãnh đạo nhà nước cách mạng, có
sứ mệnh, trách nhiệm tập trung trí tuệ, nhân tài của đất nước để xây
dựng, đổi mới chính sách xét cả về mặt chính trị và tổ chức cán bộ.
Đồng thời, mọi chính sách của Đảng phải được xây dựng và chuyển
thành chính sách quốc gia theo nguyên tắc dân chủ. Đại hội lần thứ
VI của Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm sai lầm, khuyết điểm của
Đảng trong chính sách và cơ chế quản lý. Đồng thời, Đại hội đã thực
hiện bước ngoặt cơ bản trong đối mới hệ thống chính sách kinh tế.
Đó là nhân tố quyết định tạo khả năng để trong những năm sau
Đại hội, Nhà nước đã từng bước đổi mới việc quản lý kinh tế,
trước hết ở việc chuyển và cụ thể hoá chính sách mới của Đảng thành
chính sách quốc gia. Trên cơ sở và gắn liền với việc đó, Nhà nước
cần và có thể tác động điểu khiển các quá trình kinh tế một cách toàn
diện theo ba hướng chủ yếu: tác động hành chính, pháp chế (lập
pháp, hành pháp. tư pháp). tác động kinh tế; tác đông thông tin:
hướng dẫn, chỉ dẫn, v. v. Nhà nước phát huy tác dụng điều khiển các
quá trình kinh tế một. cách toàn diện và nhất quán theo hệ thống
chính sách mới là nội dung cơ bản của việc đổi mới nhằm nâng cao
hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế. Tác động hành chính pháp chế
là cách tác động mang tính cưỡng chế, là đặc trưng vốn có của sự
quản lý nhà nước Trong quản lý kinh tế, tác động này chỉ có hiệu lực
tích cực khi đặt trên cơ sở chính sách kinh tế và cơ chế quản lý đúng
đắn, và đặt trong quan hệ gắn bó hữu cơ với tác động kinh tế và tác
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động thông tin. Tác động kinh tế là cách tác động dựa vào thực lực và
công cụ kinh tế. Việc chuyển sang cơ chế mới phải lấy tác động kinh
tế là chủ yếu, thay cho cơ chế chủ“ yếu dựa vào tác động hành chính
pháp chế. Nhà nước ta có khả năng lớn để xây dựng thực lực và công
cụ kinh tế, dựa vào đó tác động điều khiển các quá trình kinh tế theo
định hướng chính sách và kế hoạch, cụ thể là: xây dựng khu vực kinh
tế quốc doanh với thực lực đủ mạnh, với cơ chế năng động trên
những vị trí then chốt và những khâu quan trọng cần thiết để làm lực
lượng chủ đạo định hướng cho các thành phần và hình thức kinh tế
khác; xây dựng và sử dụng những công cụ của kinh tế hàng hoá, đặc
biệt là công cụ tài chính, tiền tệ là hình thức chủ yếu của tác động
kinh tế. Khả năng Nhà nước tác động về kinh tế như vậy gắn liền với
sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Trong cơ chế cũ, việc xoá bổ kinh
tế hàng hoá, đối lập kế hoạch nhà nước với thị trường, tất yếu đưa tới
tác động quản lý chủ yếu theo lệnh gắn với cơ chế giao nộp cấp phát
hiện vật. Với cơ chế ấy, không thể điều khiển nổi các quá trình kinh
tế nước ta mà trên thực tế đang chuyển mạnh sang nền kinh tế hàng
hoá. Hiện nay, chỉ có trên cơ sở nhất quán chuyển sang nền kinh tế
hàng hoá, tạo ra hệ thống thị trường xã hội thống nhất, từng bước gắn
với thị trường thế giới, chúng ta mới có thể xây dựng khu vực kinh
tế. quốc doanh vững mạnh và kinh doanh năng động có hiệu quả để
đóng vai trò chủ đạo. Trên cơ sở ấy, Nhà nước mới có thể trút được
gánh nặng bao cấp, bù lỗ. tạo khả năng huy động vốn, tạo dự trữ
mạnh. Điều quan trọng nhất là trên cơ sở ấy, mới có thể tạo ra và sữ
dụng những công cụ hùng mạnh của chính nền kinh tế hàng hoá …
trước hết là “công cụ tiền tệ, tài chính, tín dụng để từ đó điều tiết thị
trường xã hội bằng ngôn ngữ và công cụ của thị trường Bài toán lạm
phát hiện nay (1989.BT) thực chất là bài toán ngân sách tiền tệ ở cấp
vĩ mô, được đặt ra một cách tất yếu trong quá trình chuyển sang nền
kinh tế hàng hoá và đổi mới quản lý, xoá bỏ cơ chế tập trung quan
liêu bao cấp. Chỉ có thể tìm lời giải cho bài toán đó trên cơ sở nhất
quản chuyển sang nền kinh tế hàng hoá. Từ đó, đổi mới căn bản cơ
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chế xử lý ngân sách, tiền tệ, tín dụng theo quan điểm kinh tế hàng
hoá, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trong xử lý ngân
sách,“ tiền tệ, tín dụng, giá cả”. Tác động thông tin là hướng tác động
vốn có của quản lý kinh tế xã hội, mà gần đâyngày càng được coi
trọng. Ngày nay, người ta coi thông tin là tài nguyên số một, là của
cải quý nhất. Dịch vụ thông tin: nghiên cứu sáng chế phát mình, thiết
kế công nghệ kỹ thuật, hoạt động tư vấn môi giới chuyển giao kỹ
thuật công nghệ và quản lý, v.v… đã bắt đầu được xem là lĩnh vực
thứ tư trong cơ cấu sản xuất. Đã có vấn để chủ nghĩa thực dân thông
tin, còn cần nói đến chiến tranh thông tin. Trên góc độ lãnh đạo quản
lý, người ta coi nắm thông tin là nắm uy quyền. Ai nắm được thông
tin, thì người đó có uy quyền điều khiển, lãnh đạo quản lý. Đó Ìà uy
quyền của trí tuệ. Binh thư có câu: “Biết mình, biết địch, trăm trận
trăm thắng”. Điều đó cũng đúng với quản lý nhà nước về kinh tế,
trong đó. cần thông tin về nội tỉnh, về thị trường. bạn hàng, đối thủ...
cần thông tin về thực trạng và dự báo tương lai. Điều đáng tiếc là
chúng ta đã chậm trễ trong nhận thức vai trò thông tin trong chính
sách cơ cấu và cơ chế quản lý. Khu vực nghiên cứu sáng chế nghiên
cứu công nghệ kỹ thuật và quan lý vấn bị coi là phi sản xuất. Do đó,
trên mặt đó luôn phân tách rồi với các ngành sản xuất khác, chưa
thành dịch vụ thông tin với từ cách bộ phận của cơ cấu sản xuất. Điều
đó cản trở xu hướng biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Việc quản lý nhà nước về kinh tế, với cơ chế tập trung quan liêu …
bao cấp và bệnh chủ quan duy ý chí, tự nó không những không đòi
hỏi mà còn lẩn tránh thông tin khách quan. Khi chuyển sang cơ chế
mới, việc quản lý nhà nước về kinh tế ở trong thực trạng rất lạc hậu
về bảo đảm thông tin. Thông tin đã thiếu lại bị rối loạn. Đó là nguyên
nhân trực tiếp cản trở Nhà nước ra quyết định quản lý kịp thời và
chính xác. Do bộ máy Nhà nước rất yếu về mặt thu thập, lưu giữ và
xử lý thông tin, hơn nữa, còn rơi vào tình trạng rối loạn thông tin, cho
nên tác động hướng dẫn, chỉ dẫn của Nhà nước với các chủ thể sản
xuất kinh doanh rất ít. Người quản lý sản xuất kinh doanh nước ta khi
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chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh rất ít được Nhà nước chi
viện về thông tin, phải tự mò mẫm, rất dễ sai lầm và thất bại, nhất là
khi mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trưởng thế giới. Nhìn chung,
việc quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta trong điều kiện chính sách
kinh tế cũ và cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, nhiều mặt không
phù hợp với thực tế lịch sử và quy luật khách quan, không tránh khỏi
hậu quả tự làm mất hiệu lực. Trong cơ chế cũ, việc quản lý Nhà nước
về kinh tế đã tập trung quá mức quyền điều hành vào bộ máy cấp cao
và “cấp trên với cách điều hành chủ yếu theo lệnh hành chính, cụ thể
nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối. Sự quản lý đó ngay cả về tác động
hành chính pháp chế cũng rất đơn giản, yếu kèm. Các công cụ kinh
tế: kế hoạch, tài chính, tín dụng, giá cả đều bị hành chính hoá với cơ
chế thu mua, giao nộp, cấp phát theo lệnh. Tác động thông tin được
thay thế bằng mệnh lệnh huấn thị theo ý chủ quan của bộ máy cấp
trên. Đó thực chất vẫn là cơ chế quản lý kinh tế thời chiến, tương tự
quản lý công tác hậu cần quân đội. Từ những sự “phân tích” trên đây,
có thể nói, cuộc đổi mới nhằm nâng cao chất, lượng và hiệu lực tích
cực của sự quản lý nhà nước về kinh tế tất yếu đi theo hai hướng lớn:
trước hết, đó là việc nhất quản cụ thể hoá và triển khai chính sách
mới của Đại hội VI thành hệ thống chính sách, chiến lược, chương
trình, kế hoạch quốc gia. Từ đó và gắn với đó, Nhà nước tác động
điều khiển toàn diện. Chỉ với sự đổi mới nhất quân từ chính sách kinh
tế và với tác động toàn diện như vậy, Nhà nước ta với tư cách nhà
nước cách mạng, nhà nước nhân dân, mới có thể phát huy đầy đủ uy
quyền vốn có của mình do nhân dân giao phó, kể từ pháp quyền (lập
pháp, hành pháp, tư pháp) đến quyền lực kinh tế và uy quyền thông
tin, trí tuệ. Chỉ như vậy Nhà nước mới có dù công cụ trong tay để tác
động điều khiển hợp quy luật vào các quá trình kinh tế khách quan,
tạo thành môi trường sao cho các chủ thể sản xuất kinh doanh vì lợi
ích thiết thân mà hoạt động theo quỹ đạo chính sách và kế hoạch
quốc gia. Chỉ như vậy Nhà nước mới có thể vũng tâm từ bỏ cách
quản lý điều hành theo lệnh hành chính cụ thể, bảo đảm chế độ tự
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chủ sản xuất kinh doanh trước hết cho các tổ chức kinh tế quốc
doanh. Đổi mới quản lý Nhà nước về kinh tế như vậy không những
không ngăn cần thực hiện chế độ tự chủ của người sản xuất kinh
doanh mà còn là điều kiện tối cần thiết để thực hiện đúng chế độ tư
chủ đó. Thật. vậy, người sản xuất kinh doanh tự chủ, nhất là những tổ
chức kinh tế quốc doanh lớn, rất cần đến sự quản lý Nhà nước, cụ thể
là cần sự định hướng chính sách, kế hoạch quốc gia, cần môi trường
pháp lý văn minh, cần sự bảo đảm cần đổi kinh tế ở cấp chiên lược,
sự bảo hiểm Nhà nước trước những chấn động bình thường và sau
cũng cần sự chi viện về thông tin (dự báo, hướng dẫn, chỉ dẫn) trong
quá trình phát triển sản xuất kinh doanh trong khi mở rộng quan hệ
kinh tế quốc tế. Ông cha ta đã cảm thấy sâu sắc vai trò thông tin với
châm ngôn: "Cho bạc cho vàng không bằng chỉ đường làm ăn". Tổng
quát lại, có thể nói rằng, với chính sách mới về kinh tế và cơ chế
quản lý kinh tế theo Nghị quyết Đại hội VI và nhiều Nghị quyết của
Trung ương Đảng, chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế không
những không bị thu hẹp, hạ thấp, mà cần được mở rộng, nâng cao rất
căn bản. Sự mở rộng nâng cao đó đòi hỏi bộ máy quản lý Nhà nước
về kinh tế phải được cải tố, tinh giản. nhằm nâng cao trình độ và chất
lượng hoạt động để đủ sức gánh vác. Chủ trương của Đảng và Nhà
nước kiên quyết chuyển hẳn các đơn vị kinh tế cơ sở sang cơ chế
hạch toán kinh doanh đã và đang trở thành hiện thực phổ biến. Từ đó,
tất yếu thúc bách bộ máy Nhà nước từ bỏ cách điều hành tập trung
quan liêu theo lệnh, phải cải tổ và" học tập” cách quản lý theo quan
điểm mới. Việc nhận thức đúng chức năng quản lý Nhà nước về kinh
tế theo quan điểm mới là căn cứ định hướng cho cuộc đổi mới bộ
máy quản lý.
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VI
ĐỔI MỚI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VỚI THỊ
TRƯỜNG SỰ GẮN BÓ GIỮA CẢI CÁCH KINH TẾ VỚI CẢI
CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Quá trình thay đổi mối quan hệ giữa nhà nước với thị
trường
Ở nước ta, trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị
trường, đã và đang diễn ra sự thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa Nhà
nước với thị trường thông qua cuộc đổi mới cải cách toàn diện, trong
đó có cải cách kinh tế và cải cách hành chính .
1.1. Thời điểm khởi đầu cuộc đổi mới
Năm 1979 được ghi nhận là thời điểm khởi đầu cuộc tìm tôi đối
mới cải cách kinh tế ở Việt Nam. Đó là năm kết thúc chiến tranh biên
giới phía Bắc, cho phép cả nước tập trung sức hơn vào mặt trận kinh
tế. Vào thời điểm ấy nền kinh tế đang rất suy yếu. sản xuất trì trệ.
Mọi sản phẩm đều khan_ hiếm, đời sống nhân dân hết sức khó khăn,
ngân sách Nhà nước thiếu hụt nặng. nguồn trợ giúp từ bên ngoài
giảm mạnh. Thực trạng khó khăn đó có phần do hậu quả chiến tranh
lâu dài, phần khác do trong mấy năm trước 1979 đã có nhiều vấp váp
gây tổn thất trong thực hiện chính sách và cơ chế quản lý kinh tế theo
mô hình kinh tế công cộng và kế hoạch hóa pháp lệnh tập trung ngăn
cấm quan hệ thị trường. Chính sự trì trệ trong sản xuất và khó khăn
gay gắt trong đời sống nhân dân đòi hỏi đổi mới chính sách và cơ chế
quản lý kinh tế. Đáp ứng đòi hỏi đó, năm 1979, Hội nghị lần thứ 6
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã“ ra Nghị
quyết trong đó chấp nhận sự tồn tại kinh tế cả thể trong tiểu thủ công
và tư bản tư nhân sản xuất với một số mặt hàng, cũng chấp nhận thị
trường tự do như sự bổ sung cho khu vực công hữu và "thị trường có
kế hoạch", nhằm khai thác các nguồn lực vốn có trong tất cả các
thành phần kinh tế để phát triển sản xuất và đảm bảo đời sống. Một
đặc điểm của tình hình kinh tế Việt Nam lúc ấy là Nhà nước. Với
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nguồn lực trong tay rất có hạn, không có khả năng áp dụng đầy đủ cơ
chế kế hoạch hoá tập trung theo lệnh, ngay cả với kinh tế quốc
doanh. Xin lưu ý, trong cơ chế ấy, về nguyên tắc. Khi Nhà nước giao
nhiệm vụ pháp lệnh thì chính Nhà nước phải bảo đàm về vật chất cho
sự thực hiện. Đồng thời, trong nền kinh tế, vẫn còn khu vực ngoài
quốc doanh và hợp tác xã: và riêng ở miền Nam còn 5 thành phần
kinh tế trong đó có tư bản tư nhân. Ở tình hình đó, thay vì cách Nhà
nước thống nhất lo toan mọi việc, đã nêu phương châm "Nhà nước và
nhân dân cùng làm". Cùng với việc chấp nhận kinh tế nhiều thành
phần và thị trường ”tự do”, còn có sự nới lỏng cơ chế quản lý, tăng
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị kinh tế quốc
doạnh, hợp tác xã bậc cao và nhà nước địa phương. Cụ thể là trong
điều kiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ kế hoạch pháp lệnh trong quan
hệ giao nộp cấp phát với Nhà nước là chính, các đơn vị cơ sở và Nhà
nước địa phương được phép có kế hoạch tự cân đối với quan hệ mua
bản trên thị trường tự do theo giá cả thoả thuận. Trong phạm vi nhân
định, một số đơn vị còn được phép xuất nhập tự “cân đối”.(bao gồm
tự cân đổi về ngoại tệ BT).
Sự nới lỏng về chính sách và cơ chế quản lý kinh tế như trên
nói, một mặt tạo động lực thúc đẩy sản xuất lưu thông phát triển năng
động và có hiệu quả hơn trước, mà nét nổi bật nhất là sự năng động
của người nông dân nhận khoản và phát triển kinh tế hộ gia đình.
Cũng đã xuất hiện không ít đơn vị quốc doanh và một số địa phương
đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh và đổi mới cơ chế quẩn lý
hướng mạnh sang cơ chế thị trường, mà Nhà nước chấp nhận như
trường hợp ngoại lệ, để tìm tòi thử nghiệm cách làm ăn mới. Kết quả
nhìn chung đã giảm bớt được ít nhiều khó khăn trong sản xuất và đời
sống.
1.2. Trạng thái hai thị trường
Với những đổi mới bước đầu đó trong nền kinh tế đã xuất hiện
trạng thái hai thị trường: "Thị trường có kế hoạch" chủ yếu trong khu
vực kinh tế quốc doanh cơ bản vẫn theo cơ chế thống nhất quản lý
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thu mua phân phối theo giả cả Nhà nước và kế hoạch pháp lệnh như
cũ (thực chất đó không phải là thị trường); và thị trường tự do với
quan hệ mua bản theo giả cả thị trường, mà tất cả các thành phần
kinh tế đều tham gia. Trong những năm trước 1986, Nhà nước chủ
yếu chăm lo cũng cố "Thị trường có kế hoạch”). Thị trường tự do còn
chịu nhiều hạn chế về mặt hàng, khối lượng và phạm vi lưu thông.
Nhưng với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế, kể cả kinh
tế quốc doanh, thị trường tự do đã tự phát mở rộng nhanh và có tỷ
phần càng lớn với số lượng hàng chục triệu ngươi sản xuất kinh
doanh buôn bán nhỏ là chủ yếu mà Nhà nước rất khó kiểm soát.
Với thực trạng hai thị trường như vậy, đương nhiên tồn tại hai
hệ thông giả cả: giá thị trường tự do và giá do Nhà nước quy sinh; giá
cả do Nhà nước thống nhất quản lý, luôn thấp hơn giá thị trường tự
do lại được giữ ổn định trong khi giá thị trường luôn tăng rất nhanh,
tạo thành sự "chênh lệch giá" và bị đầu cơ khiến tài sản nhà nước thất
thoát ngày càng lớn. Từ đó Nhà nước buộc phải làm nhiều cuộc nâng
giá đột ngột để xoá "chênh lệch giá", nhưng ngay sau đó "chênh lệch
giá 'lại tái xuất hiện. Và nạn "đầu cơ chênh lệch giá", găm giữ hàng
hoá gây khan hiếm và càng đẩy giá thị trường lên rất nhanh. Giá cả
biến động rối loạn làm cho toàn bộ lĩnh vực tiền lương, tài chính tiền
tệ cũng như toàn bộ hoạt động sản xuất rối loạn theo, ngân sách bội
chi và bất đắc dĩ phải in tiền bù đắp. Năm 1986 lạm phát tỉnh theo giá
bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đạt mức tăng kỷ lục -774, 7%.
Đó là lúc mà nguồn lực trong tay Nhà nước rất cạn kiệt, tài chính tiền
tệ rốii loạn, Nhà nước hầu như mất khả năng quản lý vĩ mô.
Trước thực trạng đó, vấn để đặt ra là để tăng trưởng “kinh tế và
tạo trật tự phù hợp, cần đẩy tới sự phát triển“ theo hướng nền kinh tế
hàng hoá nhiều thành phần và tạo lập cơ chế quản lý mới tương ứng;
hay ngược lại, phải đẩy tới công cuộc tập thể hoá và khôi phục cơ chế
kế hoạch hoá tập trung, đẩy lùi thị trường tự do. Đó “là vấn đề mà
trong những năm từ 1979 đến 1986 luôn có sự suy nghĩ, tranh luận;
hơn nữa và quan trọng nhất là được thử nghiệmtìm tòi so sánh trên
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thực tế”. Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đứng trước sự lựa
chọn đó.
1.3 Bước chuyển cơ bản về quan điểm (1986)
Cuối năm 1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản
ViệtNam trên cơ sở tổng kết quả trình tìm tòi thử nghiệm từ 1979 đến
1986, và tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, đã đưa ra những thay
đổi có tính nguyên tắc trong chính sách kinh tế nhằm đẩy tới công
cuộc đổi mới vì sự nghiệp từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Đánh giá tình hình kinh tế những năm trước 1986, Đại hội nhận định
có ba khuyết điểm chính: Một là, bố trí cơ cấu kinh tế và đầu tư quá
chú trọng vào công nghiệp nặng quan tâm không đầy đủ đến nông
nghiệp và công nghiệp nhẹ, hiệu quả đầu tư rất thấp: Hai là, vội vã
trong việc cải tạo kinh tế tư nhân hợp tác hoá theo mô hình tập thể
hoá trong nông nghiệp và ngay cả với khu vực tiểu công nghiệp, thủ
công nghiệp, thương nghiệp nhỏ: Ba là, sau khi kết thúc chiến tranh,
đã duy trì quá lâu cơ chế kế hoạch hoá theo pháp lệnh tập trung kìm
hãm quan hệ thị trường.
Từ những đánh giá đó Đại hội đã có những quyết định lớn và
mới về chính sách. Trước hết về cơ cấu kinh tế, đã để ra ba chương
trình kinh tế lớn: phát triển sản xuất lương thực thực phẩm; phát triển
hàng tiêu dùng; phát triển sản xuất hàng xuất khẩu. Việc xây dung cơ
sở hạ tầng được lựa chọn phù hợp với khả năng. Về cơ cấu thành
phần kinh tế và sự phát triển kinh tế hàng hoá Đại hội đã khẳng định
chính sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa lâu dài trong
đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Đại hội cũng đưa ra quan
điểm về sự cần thiết phải phát triển kinh tế hàng hoá trong sự nghiệp
phát triển kinh tế; và đòi hỏi chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung
theo pháp lệnh sang cơ chế kế hoạch trên cơ số tính toán kinh tế xuất
phát từ đòi hỏi của thị trường. Lưu ý rằng, trong văn kiện Đại hội VI
vẫn còn sự phân chia hai thị trường: thị trường có tổ chức và thị
trường tư do, nhưng đã đặt như hai bộ phận gắn bó với nhau trong
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một thị trường xã hội thống nhất trong đó cẩc thành phần kinh tế bình
đẳng trước pháp luật và hoạt động trong quan hệ liên kết hợp tác,
cạnh tranh.
Nghị quyết đại hội VI của Đảng (1986) đánh dấu sự đổi mới về
chính sách kinh tế. Song từ việc ra được chính sách mới đến việc đổi
mới trên thực tế luôn luôn có một khoảng cách đáng kể Thách thức
lớn "đối với Nhà nước là làm thế nào để có thể chuyển từ cách quản
lý dựa trên nguyên tắc: của nền kinh tế công cộng và kế hoạch hóa
tập trung sang cách điều hành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
Từ năm 1986 đến đầu năm 1989. Nhà nước vẫn co gắng kiểm soát
trực tiếp một số loại giá cả nông sản, nguyên vật liệu, năng lượng,
một số nhu yếu phẩm; vẫn cố gắng tổ chức hệ thống thống nhất thu
mua phân phối những sản phẩm đó. Nhưng khả năng thực tế của Nhà
nước để giải quyết tất cả những vấn đề này rất có hạn, Nhà nước luôn
luôn gặp khó khăn trong thu mua hàng vì giá đặt ra quả thấp. Cũng
rất khó bản phân phối vì giá bản ra quả thấp không thể có đủ hàng
hoá để bán. Giá thấp khuyến khích tạo ra một lượng dư cầu ra rất lớn.
Những khó khăn trong việc thu mua và phân phối đã dẫn đên việc
phải duy trì hệ thông phân phôi theo tiêu chuẩn và sử dụng các loại
tem phiêu và số mua hàng cho rất nhiều loại hàng hoá,… Những tem
phiếu này trên thực tế đã được mua, bản trên thị trường. Hệ thống thu
mua phân phối đó, như trên đã nói, được coi là "thị trường có tổ
chức", thật ra đó không phải là thị thường. Cùng với "thị trường có tổ
chức", Nhà nước cũng mua bán trên thị trường tư do. Trong thời gian
ấy, nhiều cửa hàng Nhà nước có hai bộ phận, một bộ phận bản hàng
theo tem phiếu và một bộ phận bản "giá tự do". Tỷ phần kinh doanh
theo giá thị trường ngày càng mở rộng. Dẫu sao "chênh lệch giá" vẫn
tồn tại với những hậu quả rất tiêu cực. Chỉ số giá bản lẻ hàng hoá và
dịch vụ tiêu dùng trong ba năm từ "1986, 1987, 1988 vẫn tăng ở mức
ba con số(774, 4%, 223, 1% và 398, 8%.)
1.4. Bước chuyển mạnh trên thực tê từ 1989
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Đến năm 1989, với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban
chấp hành Trung ương Đảng khoả VI (1989), Nhà nước đã chuyển
sang chính sách một thị trường xã hội thống nhất, thông suốt cả nước
và gắn với thị trường. Việc mua bản theo giả nhà nước kèm theo tem
phiếu cơ bản bị xoá bỏ. Đồng thời, Nhà nước cũng đã chấp nhận để
lãi suất và tỷ giá hồi đoái gần với mức lãi suất và tỷ giá của thị
trường. Từ lúc này trở đi. các doanh nghiệp quốc doanh phải tự tìm
khách hàng và người cung ứng cho mình và thoả thuận giả cả với họ.
Người dân không còn được phát tem phiếu. Người ăn lương được
nhận lương có tính đến giá cả thị trường. Với bước ngoặt này, trong
xã hội đã có những lo lắng nhất là sơ những kẻ đầu cơ và buôn bán sẽ
mua hết lương thực hàng hoá trên thị trường và sẽ rất khó đảm bảo
nhu cầu cho quân đội; cũng lo rằng nếu không có hệ thống phân phối
của Nhà nước thì các thành phố sẽ càng thiếu nguồn cung ứng lương
thực, v.v... Kinh nghiệm thực tế đã thử nghiệm ở nhiều đơn vị và địa
phương giúp Nhà nước mạnh đạn tự do hoá giả cả. Nhờ tự do hoá giả
cả và tu“ do mua bản, những người trồng lúa và những người sản
xuất hàng tiêu dùng đã rất hàng hải tăng sản xuất hàng hoá cho thị
trường. Họ đã chú trọng hơn vào sản xuất và sự lo ngại khan hiểm
hàng hoá không xảy ra. Thực tế là, căn bệnh khan hiểm hàng hoá
kinh niên đã bị xoá bỏ vì những người sản xuất đã chú tâm vào sản
xuất hơn, những kẻ đầu cơ ít đi và đã có nhiều hàng nhập khẩu trên
thị trường. Đương nhiên những cải cách trong năm 1989 làm cho
nhiều doanh nghiệp quốc doanh gặp khó khăn lớn, phải tự lo tìm
nguồn vốn, tìm khách hàng tiêu thụ và mua vật tư v.v... Từ đó có quá
trình chọn lọc sắp xếp lại khu vực kinh tế quốc doanh để thích nghi
với tình huống mới. Như vậy, năm 1989 là một năm có bước ngoặt
trên thực tế đời sống kinh tế: Đó là một bước ngoặt trong quá trình
chuyển sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, đa dạng và đa
phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế. Một câu hỏi thường được đặt ra:
"ai là tác giả của những cải cách này?". Tác giả thực sự của cải cách
ở đây chính là nhân dân Việt Nam; những người luôn luôn quan tâm
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đến đối mới; Đảng và Nhà nước cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của
nhân dân và thay đổi chính sách của mình một nhiệm vụ không hề
đơn giản và dễ dàng.
1,5. Thực trạng thị trường sơ khai và đòi hối thúc đẩy
cuộc cải cách
Nhìn tổng quát lại, cuộc cải cách kinh tế gắn với cải cách hành
chính nhằm chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự quản lý có
hiệu lực và hiệu quả cuả Nhà nước mới ở bước đầu - đang ở tình
huống thị trường sơ khai với hai đặc điểm:
- Bản thân hệ thông thị trường phát triển chưa đầy đủ và còn ở
bậc rất thấp;
- Sự quản lý của Nhà nước cũng mới ở bước đầu thích nghi với
nền kinh tế thị trường, ít-nhiều còn vướng mắc trong cách quản lý cũ:
nhiều việc còn làm thay thị trường,trong khi chưa làm hoặc làm chưa
tốt nhiều việc mà thị trường cần Nhà nước, và chỉ Nhà nước mới làm
được. Thị trường sơ khai như vậy đã hạn chế việc khai thác các
nguồn lực,… ít nhiều còn gây khó khăn cho sự phát triển các loại
hình doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đó lại là môi trường để
nảy sinh tệ nạn từ hai phía: quan liêu tham nhũng trong cơ quan Nhà
nước, và hoặt động phi pháp bất lương trong các loại doanh nghiệp.
Như vậy cản trở sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá vì mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn mình. Tình huống thị
trường sơ khai là điều không thể hoàn toàn tránh khỏi, song phải sớm
vượt qua. Điều đó đòi hỏi tiếp tục và phải kiên trì thúc đẩy cuộc cải
cách kinh tế gắn với cải cách hành chính nhằm hướng:
- Thúc đẩy hình thành ngày càng đầy đủ hệ thống thị trường với
các loại hình doanh nghiệp theo cơ chế kinh doanh cạnh tranh.
- Đồng thời đối mới quản lý Nhà nước về kinh tế, xoá bỏ những
di sản còn lại của cơ chế cũ, để Nhà nước làm đúng chức năng và
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; trong đó khâu quan trọng và
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thiết thực nhất là trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách
và luật pháp mới, xúc tiến cuộc cải cách kinh tế gắn liền với cải cách
nền hành chính Nhà nước trên ba mặt: Cải cách thể chế, cải cách và
nâng cao chất lượng bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
2. Đổi mới thể chế khâu cơ bản gắn kết cải cách kinh tế với
cải cách hành chính
2.1. Quá trình và thực trạng
Ở nước ta, trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường,
đã và đang diễn ra sự thay đổi cơ bản mối quan hệ Nhà nước thị
trường doanh nghiệp thông qua cuộc đổi mới toàn điện, trực tiếp nhất
là thông qua cải cách kinh tế và cải cách hành chính. Đổi mới thể chế
là khâu cơ bản gắn kết hai cuộc cải cách đó.
Thật vậy, trong cuộc đổi mới về kinh tế, mỗi bước tìm tôi đối
mới luôn bao hàm sự gắn bó giữa hai mặt: kinh tế và hành chính, thể
hiện rõ nhất và cơ bản nhất ở sự từ bỏ từng bước thể chế kinh tế cũ
thay bằng thể chế kinh tế mới, tức là quan hệ kinh tế mới, luật chơi
mới trong kinh tế từng bước được hợp pháp hoá.
Phạm trù thể chế kinh tế ở đây được hiếu với hàm nghĩa những
thể chế như luật chơi trong đời sống kinh tế đã được hợp pháp hoá,
không trực tiếp để cập thể chế kinh tế vốn có trong xã hội dân sự
nhưng không mang tính pháp lý.
Những thể chế kinh tế mới, từ nhỏ đến lớn, như: cơ chế khoán
sản phẩm đến bộ nông dân; các bước đổi mới kế hoạch hóa, sự chấp
nhận cơ chế thị trường, giả cả thị trường, đên cả chính sách cơ bản về
phát triển nền kinh tế hàng hoá, kinh tệ thị trường nhiều thành phần
có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa như
chiến lược lâu dài… đều là hợp pháp hoá khoác áo pháp lý cho quan
hệ kinh tế mới. Quá trình xây dựng thể chế mới, trong điều kiện lịch
sử cụ thể của nước ta, là quá trình bắt đầu từ việc Đảng đáp ứng xu
hướng đổi mới trong cuộc sống, ra Nghị quyết, ra chính sách mới; tự
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đó chuyển thành thể chế Nhà nước theo nguyên tắc dân chủ. Ở đây
chủ yếu nói về quá trình Nhà nước đối mới thể chế kinh tế.
Đáp ứng đòi hỏi bức bách của bước chuyển sang nền kinh tế thị
trường, trong hơn mười năm gần đây và còn nhiều năm nữa, ở nước
ta đã và còn diễn ra dồn dập việc làm lại thể chế kinh tế làm và sửa
lặp đi lặp lại nhiều lần, từ luật đến dưới luật. Từ đó, một mặt đã bước
đầu tạo môi trường pháp lý cho nền kinh tê thị trường; mặt khác còn
sự bât cập mà chủ yếu không phải ở sự chậm trễ về số lượng, mà là
chất lượng thể chế; thiếu tính hệ thống, nhất quân đối mới, tính ổn
định tương đối và khả năng thực thì trong đời sống kinh tế. Có lĩnh
vực như nhà đất ở đô thị, người ta thấy có cả rừng luật trên giấy tờ và
luật rừng trên thực tế. Nhìn chung hoạt động kinh tế hợp pháp và mới
đã có; nhưng phi pháp, trái luật nhà nước, còn rất nhiều. Môi trường
pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh còn đang ở bước đầu tạo
lập sơ khai, trong đó người muốn làm ăn hợp pháp vệ có hiệu quả thì
rất khó, nhưng muốn đầu cơ, lợi dụng sơ hở lẩn trốn pháp luật thì
không khó Đó là khía cạnh pháp lý sơ khai của tình huống thị trường
sơ khai.
2.2. Nguyên nhân hai mặt của bước tiên và sự bất cập
Trong thể chế kinh tế hiện hành, những chỗ đã đổi mới tiến bộ
bao giờ cũng là sự nhất quán đối mới trên hai khía cạnh kinh tế và
hành chính. Những chỗ chậm trễ hoặc chưa đổi cũng có nguyên nhân
hai mặt, nhưng thường có mặt. chính yếu và thứ yếu. Chẳng hạn khi
về quan điểm kinh tế chấp nhận thị trường bất động sản, thì về thể
chế nhất thiết phải giữ nguyên tắc Nhà nước trực tiếp giao cấp quyền
sử dụng đất và nhà của nhà nước; ngay cả khi giao cấp có thu tiền thì
cũng phải làm thể chế Nhà nước phân hạng phân loại, định giá…,
không thể có thể chế mua bản thế chấp theo giả cả thị trường. Ở đây
sự chậm trễ chủ yếu do quan điểm kinh tế.
Một trường hợp khác: nhiều văn bản Luật và Nghị định thường
có câu: "Những quy định trước đây trái với văn bản này, đều bãi bỏ",
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trong khi văn bản trước đây rất nhiều, do đó trong thi hành, công
chức nắm quyền tuỳ ý xác định. Ở trường hợp này, cái sai thuộc khía
cạnh hành chính. Sự kiện minh họa cho trường hợp này là: sau khi đã
có Hiến pháp (1992) và Luật doanh nghiệp Nhà nước, trong đó nói rõ
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp độc lập, nhưng
sau đó ngành tài chính vẫn thực hiện chế độ duyệt quyết toán hàng
năm với mọi doanh nghiệp nhà nước như trước đây, coi đó là việc
làm không trái Hiến pháp và Luật, vì không văn bản nào "ghi rõ việc
bỏ chế độ duyệt quyết toán". Kế đó, Nghị định 59/CP về quy chế
quản lý tài chính với doanh nghiệp nhà nước đã không còn ghi chế độ
duyệt quyết toán, nhưng trong Nghị định vẫn giành quyền cho "nhiều
cấp trên" can thiệp vào tài chính của doanh nghiệp độc lập. Như vậy
chưa thể có chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm thật sự của doanh
nghiệp. Hiện nay, đang khá phổ biến tình hình: Luật, Pháp lệnh, Nghị
định có nhiều điều mới, nhưng thông tư hướng dẫn thi hành và văn
bản của cấp dưới, sự giải thích của công chức, các thủ tục hành chính
gò bó trở lại. Ở trường hợp này, nguyên nhân chủ yếu nằm ở nền
hành chính với guồng máy quan liêu bảo thủ có xu hướng bảo vệ đặc
quyền thông qua xét. duyệt phân phối cấp phát dưới hình thức mới!
Nhìn thẳng vào sự thật vậy mới có thể rút ra bài học và tìm giải
pháp thúc đẩy đổi mới thể chế có hiệu quả hơn. Một mặt, về kinh tế
cần có sự rà soát lại và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quan điểm mới,
trên cơ sở tổng kết thực tiễn và khai thác kinh nghiệm nước ngoài.
Đó là cơ sở, là nội dung kinh tế của thể chế mới. Đồng thời cần tổ
chức lại guồng máy chuyên gia nghiên cứu dự thảo thể chế và thay
đổi quy trình công nghệ làm và sửa thể chế. Đã đến lúc nghiên cứu
phối hợp các nhóm làm nghiên cứu dự thảo từng thể chế riêng rẽ, bảo
đảm các thể chế có tính hệ thống và nhất quán theo xu hướng đổi
mới, loại trừ dần sự trái chéo. Về tổ chức chuyên gia làm thể chế, cần
có cơ cấu bảo đảm tính khách quan, không thể để ngành nào làm luật
ngành ấy, rất dễ vụ lợi bảo thủ. Khi chuyển sang nền kinh tế thị
trường các chuyên gia kinh tế và luật đều phải học lại. Trên 10 năm
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đổi mới, đã có cuộc học lại khá nhanh nhạy. Nay bước đầu đã có
không ít người có năng lực cần được chọn lọc và sử dụng. Cùng với
việc khai thác kinh nghiemj và chuyên gia nước ngoài cần và có thể
tổ chức lại cơ cấu chuyên gia vaf quy trình làm thể chế, để chính
khâu đó trở thành một nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi
sang nền kinh tế thị trườn. Có thể nói, với hệ thống quan điểm kinh tế
mới hiện nay, tuy còn phải bổ sung hoàn thiện, nhưng đã có khả năng
đổi mới thể chế tốt hơn nhiều nếu có chuyên gia và quy trình soạn
thỏa phù hợp hơn. Đó là khâu rất quan trọng và thiết thực của cải
cách nền hành chính nhà nước.
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2.3 . Sự chậm trễ của việc cải cách nền hành chính
Về vấn đề này đã và đang có ý kiến khác nhau. Xét từ khi khởi
đầu cuộc đổi mới cho đến nay, đã và đang có nhiều ý kiến xem như
cải cách lĩnh vực kinh tế đi trước, cải cách nền hành chính nhà nước
luôn đi sau, chậm trễ hơn (Xin lưu ý: cải cách làm hai mặt kinh tế và
hành chính). Sự kiện cải cách lớn nhất trong lĩnh vực kinh tế là sự
khôi hục, hợp pháp hóa và phát triển khu vực kinh tế tư nhân cá thể
và thu hút các doanh nghiệp nước ngoài; từ đó và cùng với bước đâu
đổi mới khu vực kinh tế quốc doanh, đã từng bước tạo thành nền kinh
tế thị trường nhiều thành phần và mở rộng quan hệ quốc tế. Với sự
cải cách kinh tế đó, sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà
nước về kinh tế theo hàm nghĩa rộng nhất, đã có vai trò tích cực rất
quan trọng. Song xét riêng về nên hành chính nhà nước, kể từ thể chế
hành chính đến bộ máy và cán bộ, tuy cũng có sự đổi mới thích nghi
và đóng ghóp nhất định, song cho đến nay vẫn chuyển sang nền kinh
tế thị trường, cản trở việc nâng cao hiệu quả và quản lý Nhà nước về
kinh té trong điều kiện mới, cản trở việc chuyển doanh nghiệp Nhà
nước sang cơ chế kinh doanh trên thị trường.
Từ đó đưa tình hình ngay trong lĩnh vực kinh tế, thì khu
vực kinh tế tư nhân, kinh tế quốc doanh, doanh nghiệp nước ngoài đã
đi vào quan hệ thị trường sớm và đầy đủ hơn nhiều so với kinh tế
quốc doanh. Luật đầu từ nước ngoài Luật kinh tế ngoài quóc daoanh
cũng được Nhà nước ban hành sớm hơn và có tính thương mại nhiều
hơn. Việc xóa bỏ cấp hành chính chủ quản với doanh nghiệp nhà
nước rất khó khăn. Quan hệ giữa bộ máy hành chính Nhà nước với
doanh nghiệp Nhà nước còn vướng hiều trong cơ chế cũ.
Hơn nữa, còn có tình hình, thể chế mới cho bản thân nên hành
chính Nhà nước trên thực tế ra đời chậm hơn, đổi mới chậm hơn so
với thể chế Nhà nước ban hành cho lĩnh vực kinh tế (mà chúng tôi
gọi là thể chế kinh tế). Do đó đã xảy ra nghịch lý: một nền kinh tế đã
có nhiều đổi mới đang được bảo quản lý bằng một nền hành chính
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Nhà nước còn ít đổi mới, còn mang nhiều di sản cũ.bản thân nền
hành chính Nhà nước đã thành khâu lạc hậu cản trở.
2.4. Đòi hỏi mới đối với cải cách hành chính
Ngày nay, qua trên mười năm đổi mới, đời sống kinh tế xã hội
đã phát triển rộng lớn, phong phú, phức tạp gấp bội so với những
năm trước đây. Từ đó đặt ra đòi hỏi phải có hệ thống thể chế (pháp
chế) đồng bộ, nhất quán và ngày càng phù hợp hơn theo xu hướng
đổi mới. Đó là nhiệm vụ mà Nhà nước, trong đó nền hành chính Nhà
nước, phải gánh vác. Đồng thời nền hành chính Nhà nước còn phải
làm nhiệm vụ đổi mới hể chế của chính nó.
Như vậy, cuộc cải cách nền kinh tế và cải cách hành chính, cơ
bản là cuộc họp cải cách thể chế (gồm thể chế kinh tế và thể chế bản
thân nền hành chính), nhằm tạo lập hệ thống thể chế ngày càng phù
hợp cho nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước với định
hướng XHCN, là nhiệm vụ của Nhà nước, mà trực tiếp là nhiệm vụ
của nền hành chính Nhà nước. Cải cách hành chính theo nghĩa rộng,
với hai nhiệm vụ như trên nói, là hợp điểm, khâu mấu chốt của cải
cách bản thân tiến hành nói riêng.
Chính trong tình huống đó, năm 1995, Ban chấp hành Trung
ương Đảng đã ra Nghị quyết về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà trọng tâm là cải cách một
bước nền hành chính Nhà nước.
Khách quan mà xét, cải cách thể chế trong bước chuyển sang
nền kinh tế thị trường là công việc rất khó khăn. Trước hết đây là sự
cải cách cả hệ thống thể chế, từ bỏ hệ thống thể chế cũ vốn là khuôn
khổ pháp lý của nền kinh tế công cộng, kế hoạch hóa và quản lý tập
trung thống nhất theo lệnh Nhà nước, ngăn cấm quan hệ thị trường tự
do, nay phải làm ngược lại, tạo lập hệ thống thể chế kinh tế thị trường
nhiều thành phần định hướng XHCN. Đó là cuộc đổi mới thể chế tài
chính, tiền tệ, tín dụng, các định chế tài chính; đổi mới thể chế doanh
nghiệp nhà nước các loại, trong đó bao gồm đổi mới quan hệ giữa cơ
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quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp nhà nước…. Một mặt, phải
đổi mới những thể chế cũ nay không còn phù hợp, mặt khác phải xây
dựng nhiều thể chế mới trước đây chưa hề có như: nhân hàng thương
mại, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty bảo hiểm, kiểm toán, tòa
án kinh tế, tòa án hành chính…
Khó khăn không chỉ ở chỗ bản thân vấn đề khó, mà cò do
guồng máy sản xuất thể chế vốn quen thạo mô hình cũ, thể chế cũ, rất
thiếu kiến thức kinh tế và luật cũng như kỹ năng hành chính làm thể
chế mới. Hơn nữa, thể chế mới theo hướng kinh tế thị trường, khách
quan mà xét, đã đụng đến đặc quyền đặc lợi của chính guồng máy
làm thể chế, của guồng máy hành chính nói chung. Cuộc đổi mới thể
chế kinh tế trong bước chuyển sang nên kinh tế thị trường như vậy
chưa đâu đạt được kết quả cơ bản. Hơn nữa, không loại trừ khả năng
kéo dài tình huống đổi mới nửa vời, cái cũ cái mới xen lẫn, là môi
trường nuôi dưỡng nạn nhân quan liêu tham nhũng về phía nền hành
chính, và tình trạng vô Chính phủ trong hoạt động sản xuất kinh
doanh.
Một nền hành chính nhà nước, đã và đang được đánh giá là
khâu còn yếu kém và nhiều tiêu cực, phải gánh vác nhiệm vụ cải cách
thể chế như vậy là điều rất khó mà chỉ với quyền lực,trí tuệ và phẩm
chất của bản thân nó thì không thể làm được.
Chính đó là lý do mà ngay từ Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của
Ban chấp hánh Trung ương Đảng khóa VII đã đặt việc cải cách nền
hành chính, mặc dù là trọng tâm, nhưng chỉ là bộ phận của việc xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước theo nghĩa rộng nhất. Hội nghị lần thứ
3 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII tiếp tục đặt việc đẩy mạnh
cải cách nền hành chính như vậy.
Cải cách nền hành chính trong quá trình chuyển sang nền kinh
tế thị trường là một thách thức đặt ra không chỉ với Việt Nam, mà với
mọi nước đang trong quá trình chuyển đổi, mà những tình huống
thành công nổi bật là hiếm, cũng có thể nói rất hiếm.
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Việt Nam là một tình huống mà thực tế quá trình đổi mới đã
chứng tỏ là có khả năng vượt qua khó khăn thử thách. Hai bài học
thực tế quan trọng là: Một, cuộc cải cách phải thực sự vì dân, tổng kết
kinh nghiệm sáng tạo của dân, phát huy trí tuệ của dân và khiêm tốn
học tập có chọn lọc kinh ngiệm nước ngoài với tinh thần tự chủ; Hai,
cuộc cải cách thể chế chỉ có thể thành đạt, khi đặt trong sự phụ thuộc
vào tổng thể cuộc xây dựng hoàn thiện nhà nước nói chung, vào việc
tiếp tục nhất quán hoàn thiện tổng thể chính sách đổi mới và phát
triển kinh tế xã hội mà Nhà nước hoạch định và điều hành.
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Chương hai
ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ THỊ TRƯỜNG
VÀ KINH DOANH CÓ KẾ HOẠCH
I
THỊ TRƯỜNG VÀ KINH DOANH CÓ KẾ HOẠCH
Đây là vấn đề nóng bỏng, rất phức tạp, cũng rất hệ trọng về lý
luận và chính sách. Nó càng phức tạp bởi lẽ ở đây đã và đang còn
nhiều cách suy nghĩ, lý giải khác nhau, trong đó có rất nhiều luận đề
mang tính chất định kiến, duy tình, húy kỵ, làm mất tỉnh táo trong
cách nghĩ, cách nhìn. Chúng tôi góp phần nhận thức vấn đề bằng
cách xem xét sự vật trong thực tiễn lịch sử, trong quá trình tiến hóa
của nó và trên cơ sở những kinh nghiệm mới của thực tiến quản lý và
thành quả mới của kinh tế học xã hội chủ nghĩa. Với cách đó, hy
vọng góp phần tổng kết thực tiễn, phân tích các hình mẫu kinh doanh,
góp phần đỏi mới tư duy lý luận, lý giải cơ chế kinh doanh, quyền tự
chủ kinh doanh; lý giải cơ chế kế hoạch hóa và cơ chế quản lý giá,
lương, tiền theo quan điểm kinh doanh xã hội chủ nghĩa.
1.Thị trường và kinh doanh có kế hoạch
Hoạt động kinh doanh, nhà kinh doanh xuất hiện và phát triển
gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hóa: nhà buôn, nhà kinh
doanh công, nông, lâm; nhà kinh doanh tiền tệ. Như vậy, hoạt động
kinh doanh và nhà kinh doanh chỉ tồn tại và phát triển khi có kinh tế
hàng hóa phát triển. Trong kinh tế hàng hoán , nhà kinh doanh lấy thi
trường làm môi trường giao dịch, hoạt động; lấy hành động mua –
bán làm động cơ tác bản. Trong kinh tế thời chiến, trong cơ chế tập
trung quan liêu cao cấp, hoạt động sản xuất thực hiện theo lệnh hành
chính (lệnh kế hoạch, lệnh cấp phát tài chính, tín dụng, lệch giá cả)
với động tác cơ bản là giao nộp, cấp phát. Trong cơ chế ấy, việc sử
dụng các phạm trù của kinh tế hàng hóa, hạch toán kinh tế đều chỉ là
hình thức. Trong điều kiện ấy, không có môi trường cho kinh doanh,
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không có hoạt động kinh doanh, không có nhà kinh doanh, không có
cơ ché kinh doanh.
Kinh tế hàng hóa, mua bán, hoạt động kinh doanh khi mới xuất
hiện và trong một thời ký lịch sử lâu dài vốn mang tính tự phát vô tổ
chức. Nhưng nó đã tiến hóa đến tư bản tự do cạnh tranh, nay đã và
đang tiến hóa đến thời kỳ tư bản lũng đoạn với trình độ tổ chức có kế
hoạch khá cao của các tổ hợp quốc gia và siêu quốc gia. Chính
Leenin đã phát hiện điều đó, xem như sự chuẩn bị đầy đủ nhất cho
chủ nghĩa xã hội, gắn liền với sự phát triển của lực lượng sản xuất,
cách mạng khoa học và kỹ thuật, điều khiển học, khoa học và nghệ
thuật quản lý ngay trong nền kinh tế tư bản hiện đại. Vậy không thể
nói đơn giản: kinh doanh xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa
khác nhau chỉ ở và căn bản ở trình độ tổ chức có kế hoạch. Cũng
không thể nói hễ là kinh doanh, hễ là cơ chế thị trường thì tất yếu chỉ
là tự phát, vô tổ chức. Ngay cả việc nhà nước tư sản có quản lý kinh
tế hay không, thì với tư bản lũng đoạn, vấn đề đã rất khác với thời kỳ
tư bản tự do cạnh tranh.
Từ lâu, chúng ta có luận đề: kinh doanh tư bản chủ nghĩa chạy
theo thị trường (hay xuất phát từ thị trường), còn kinh doanh xã hội
chủ nghĩa pahir trên cơ sở và xuất phát từ kế hoạch. Từ luận đề đó,
qua thực tế, ta đã buộc phải tiến tới luận đề nửa vời “kết hợp kế
hoạch với thị trường”. Đến nay, luận đề mới nhất của kinh tế học xã
hội chủ nghĩa là: trong quan hệ giữa người sản xuất và người tiêu thụ
(hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất, nội địa và xuất) thì người tiêu thụ
giữ tiếng nói quyết định bằng hành động chọn mua, đặt mua. Từ đó,
có một luận điểm hiện đại của kinh tế học xã hội chủ nghĩa: kế hoạch
hóa trên cơ sở hợp đồng kinh tế (giữa người sản xuất với khách hàng
cung, tiêu). Trước đây ta xem hợp đồng là công cụ để cụ thể hóa kế
hoạch thì nay hợp đồng được xem là sự khởi đầu của kế hoạch, trong
đó mọi nhiệm vụ sản xuất đều có cân đối (với khách hàng tiêu thụ,
cung ứng) và cân đối được cam kết bằng hợp đồng kinh tế. Và do đó.
Kỷ luật kế hoạch, tính pháp lý của kế hoạch căn bản nhất là kỷ luật,
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pháp lý của hợp đồng kinh tế. Từ đó, dẫn tới khi làm và thực hiện kế
hoạch thì việc khởi đầu là nghiên cứu thị trường (thị trường bán
hàng, mua vật tư trong nước và quốc tế). Chỉ như vậy, kinh doanh có
kế hoạch mới thoát khỏi chủ quan, duy ý chí, sản xuất ra sản phẩm
theo kế hoạch nhưng kết quả hoặc là gây ra khan hiếm, hoặc ngược
lại rơi vào sự ế thừa (đồng thời có khan hiếm, có ế thừa). Nói chung,
kế hoạch hóa kiếu cũ làm cho sản phẩm xã hội nghèo đi về chủng
loại, rất chậm đổi mới. Sức đua tranh trên thị trường rất yếu. Đó là
bài học rất đắt của hệ thống kinh tế xã hội, để trả giá cho mặc cảm
kiêng kỵ, cưỡng lại quan hệ thị trường là cái khách quan. Đó cũng là
khía cạnh của chủ nghĩa ý chí. Kinh tế học xã hội chủ nghĩa tự nó có
một khoảng trống: rất xa lạ với khoa học và nghệ thuật nghiên cứu
điều tiết thị trường. Khi thực tiễn kinh tế buộc mỗi nước xã hội chủ
nghĩa kinh doanh trên ba thị trường: thị trường trong nước, thị trường
của tổ chức hội đồng tương trợ kinh tế và thị trường thế giới nói
chung, thì nhà kinh doanh của ta trên mức độ quan trọng ở vào tình
thế “nhà quê ra tỉnh”, rất bỡ ngỡ, vụng về, vấp váp và thua thiệt bởi
đầu óc đấy mặc cảm, lập dị và kiêng kỵ. Song, chính sự thua thiệt, và
cả lợi ích do không biết hoặc do biết kinh doanh đem lại, đã thức tỉnh
và buộc ta thay đổi tư duy, bỏ đi những cái không chịu nổi sự thử
thách của thời gian.
Làm kế hoạch trên cơ sở hợp đồng trong trao đổi hàng hóa, liên
doanh liên kết cùng có lợi, trong quan hệ mua bán với giá cả thỏa
thuận, làm kế hoạch từ dưới lên, tức là làm kế hoạch theo quan điểm
hạch toán kinh tế và kinh doanh. Đó là những tư tưởng mới mà nhiều
nghị quyết của Đảng đã xác định.
Đó là sự khắc phục cách làm kế hoạch với ý chí chủ quan và
hành chính trực tiếp áp đặt từ trên xuống, nhân danh đặc điểm kế
hoạch hóa xã hội chủ nghĩa không chạy theo thị trường, tức là cưỡng
lại tính khách quan của quan hệ thị trường.
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Như vậy kinh doanh, kế hoạch kinh doanh bao giờ cũng phải
xuất phát từ nghiên cứu thị trường, tức là nghiên cứu cung cầu, thích
nghi và qua đó tác động tích cực hợp quy luật, làm chủ và điều tiết
thị trường. Tư bản lũng đoạn đã làm việc đó đến mức khá cao, như
một khoa học và nghệ thuật. Kinh tế quốc doanh xã hội chủ nghĩa
hoàn toàn có khả năng làm hơn thế. Đó là khách quan.
2. Nhận thức về thị trường trong thực trạng kinh tế nước ta
hiện nay
Thực trạng kinh tế nhiều thành phần và mở thông giao lưu hàng
hóa là đặc điểm mới nhất của nền kinh tế từ thời chiến sang thời bình,
từ cung cấp sang kinh doanh. Đó là tất yếu, hơn nữa là tiến bộ kinh
tế. Đặc điểm đó thể hiện đầy đủ nhất trong cac lĩnh vực nông lâm
thủy sản, tiểu thủ công, hàng tiêu dùng, đặc biệt là ở các thành phố
thị trấn, trung tâm công thương. Tất yếu kinh tế đó đã được xác định
thành chính sách, mà điểm mở đầu là Nghị quyết hội nghị lần thức 6
BCHTƯ (khóa IV 1979) được Đại hội V khẳng định về nguyên tắc.
Tuy vậy, sự thực hiện hai chính sách ấy còn chưa thật nhất quán.
Nguyên nhân quan trọng là sự mắc kẹt về tư duy, lý luận kinh tế gắn
liền với sự mắc kẹt trong cơ chế cũ đã tồn tại như thực thể khách
quan với bộ máy lớn, với thể chế, nề nếp thói quen cũ. Sau đây xin
điểm một số luận đề quan trọng.
Trước hết, từ lâu đã có luận đề phân chia các thành phần kinh tế
thành hai loại: xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa; cũng như
luận đề phân chia hai thị trường: xã hội chủ nghĩa có tổ chức, và “tự
do”. Những luận đề đó xuất phát từ sự căm ghét tư hữu và thị trường
tự phát, là sự suy nghĩ “ duy tình” chứ không phải từ luận chứng có
khoa học và tỉnh táo. Tình cảm đó gắn liền với ảo tưởng cộng sản ấu
trĩ “tả” muốn mau chóng có chủ nghĩa xã hội thuần khiết. Trước mắt
nếu chưa thể có điều đó thì phải cách ly kinh tế xã hội chủ nghĩa khỏi
các thành phần khác, phải lập cơ chế riêng cho thị trường có tổ chức.
Kết quả là trói buộc kinh tế xã hội chủ nghĩa trong cơ chế tập trung
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quan liêu bao cấp, thực chất là sản xuất theo lệnh từ trên, lưu thông
theo quy tắc giao nộp cấp phát, nhưng mang hình thức mua bán, hạch
toán với hầu hết các phạm trù của kinh tế hàng hóa và thị trường: giá
cả, lời lỗ, tiền lương, tín dụng, hạch toán kinh tế… Mãi gần đây
chúng ta mới thực sự phát hiện ra rằng trong cơ chế tập trung quan
liêu – bao cấp, thì các phạm trù ấy chỉ có trên hình thức, đều là giả
tạo. Thị trường có tổ chức mang đầy tính hình thức, đều là giả tạo, là
thị trường giả tạo mà nội dung bên trong là cơ chế tập trung quan liêu
– bao cấp. Thị trường giả tạo đó gây ra hậu quả kinh tế - xã hội rất
nghiêm trọng, trước hết là làm yếu, làm hỏng các thành phần xã hội
chủ nghĩa và người lao động trong đó.
Mặt khác, với lý luận hai loại thành phần, hai thị trường, đã
diễn ra sự thiếu nhất quán, lúng túng trong cải tạo và quản lý các
thành phần tư hữu cũng như trong quản lý thị trường. Có lúc ta gò
nhanh mọi thành phần vào quốc doanh và hợp tác, ngăn cấm sản xuất
kinh doanh, đưa tới chỗ kìm hãm lực lượng sản xuất. Có lúc lại
buông thả cho các thành phần tự phát. Từ đó, tái diễn lặp lại cách cải
tạo và qunar lý xóa bỏ hoặc gò vào tổ chức, kể cả bằng nhiều cách
làm thô bạo, cách làm đó thường chỉ làm tăng sự đối phó của người
sản xuất hàng hóa nhỏ, hầu hết là người lao động. Họ rút vào sản
xuất kinh doanh phân tán, vào kinh tế ngầm. Trên đây mới chỉ nói
khía cạnh kinh tế. Phải xét vấn đề ở khía cạnh chính trị mới thấy thật
sự đầy đủ sự thiếu nhất quán. Về chính trị, ta nói chính sách mặt trận
liên minh các giai cấp và tầng lớp nhân dân yêu nước, yêu chủ nghĩa
xã hội, lấy công nông làm nền tảng do giai cấp công nhân lãnh đạo.
Vậy mà về kinh tế, ta lại phân chia các thành phần và tầng lớp làm
hai: xã hội chủ nghãi và phi xã hội chủ nghĩa; từ đó phân chia quá
trình sản xuất xã hội, thị trường xã hội làm hai một cách giả tạo. Như
vậy là, về mặt kinh tế, không tạo cơ sở cho liên minh chính trị, mà lại
gây đối lập, chia rẽ. Tư tưởng kinh tế đó thực chất là óc biệt phái, óc
xã hội chủ nghĩa cửa quyền, gây chia rẽ khối liên minh nhân dân và
dân tộc, là nền tảng tư tưởng của cơ chế tập trung quan liên – bao
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cấp. Chính sách của Đảng vô sản cải tạo và quản lý các thành phần tư
hữu nhỏ phải là chính sách liên kết, liên doanh, dân chủ, tự nguyện,
cùng có lợi, nhằm củng cố và tăng cường cơ sở kinh tế của liên minh
chính trị, lấy công nông làm nền tảng, công nhân lãnh đạo.
Sự phân chia, phân cách như trên đối với một nền kinh tế, một
hệ thống kinh tế quốc dân trong bước đầu thời kỳ quá độ, xét theo
quan điểm hệ thống cũng là không đúng . Thực tiễn diễn ra là sức
mạnh và uy quyền lớn vốn có của Nhà nước được dùng vào việc lập
thành lũy ngăn cách (hàng rào tổ chức, chính sách, luật) và quản chặt
các thành phần và cán bộ quản lú của ta mắc kẹt vào cách nghĩ và
cách làm cũ đến mức hầu như không còn cách nào khôn ngoan hơn.
Thực tiễn kinh tế nước ta, nhiều nhân tố mới về cải tạo và
quản lý đã làm rõ tư tưởng mới, cách làm mới, nhất quán với tư
tưởng chính sách của Đảng, hợp quy luật tiến hóa và do đó hợp lòng
người hơn , văn minh hơn . Ở nhiều ngành và địa phương khi nhất
quán đặt các thành phần kinh tế và thị trường xã hội vào một thể
thống nhất , mọi thành phần bình đẳng trước pháp luật và chính sách,
thì đương nhiên trong mối quan hệ giữa các thành phần , nhất định
quốc doanh sẽ chiếm vai trò chủ đạo vì có thức lực lớn, có trình độ tổ
chức và cán bộ cao, nắm khâu cốt yếu, có Nhà nước hỗ trợ. Thực tế
của các nhân tối mới đã chỉ rõ, trong các thành phố, thị trấn, ngành
kinh tế kỹ thuật và ngàng hàng với quân đội đa thành phần, thì quốc
doanh và công nhân nắm quyền chủ đạo, lãnh đạo là khả năng khách
quan, trong tầm tay, nếu quốc doanh được và biết hành động như nhà
kinh doanh lớn. Hiện tượng quốc doanh lo phòng ngự giữ mình, giữ
nhà không xong, cá bé rỉa cá lớn, là do quốc doanh bị quản chặt trong
cơ chế tập trung quan liêu - bao cấp. Quốc doanh mạnh thành ra yếu,
bởi ở trong thế không ngang quyền, không có tự chủ kinh donah
trong khi các thành phần khác tự phát hành động, cơ chế kế hoạch
hóa phân ra mấy phần kế hoạch, dẫu sao cũng là bước tiến, nhưng
còn nửa vời, do đó vẫn gât công kỵ giữa các lợi ích, giữa tự chủ và
thống nhất.
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Xin chuyển sang một luận đề khác cũng liên quan đến cơ
chế kinh doanh – luận đề về đồi hỏi lập tức xóa bỏ cạnh tranh tự phát
mà trên thực tế thường gắn với hiện tượng nâng giá, tranh mua. Ở
đây luôn có những tiếng kêu báo động, hoảng hốt về sự phục hồi của
tư hữu, tự do cạnh tranh, phá kỷ luật và kế hoạch thống nhất ( kỷ luật
giá, tài, ngân). Trước hết nhà kinh tế học không thể duy tình, la lối
báo động ồn ào khi thấy cái gì còn chưa thuần khiết xã hội chủ nghĩa.
Tỉnh táo mà nhìn nhận , có thể thấy, trong nền kinh tế nhiều thành
phần, sản xuất nhỏ còn phổ biến, thì hiện tượng tự phát, cạnh tranh là
chưa thể tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là bằng cách nào mà đưa tình trạng
tự phát, rối loạn, cạnh tranh chuyển dần sang quỹ đạo tổ chức có kế
hoạch. Trong lịch sử, tư bản độc quyền với thủ đoạn kinh tế, đã xóa
bỏ tự do cạnh tranh, chuyển sang trạng thái tổ chức có kế hoạch khá
cao. Trên thực tế nước ta, ở đâu kinh tế quốc doanh ra quân kinh
doanh thật sự thì ở đó từng bước, tổ chức có kế hoạch sẽ thay thế tự
phát và tự do cạnh tranh; thi đua, đua tranh kinh kế văn minh sẽ thay
thế cạnh tranh sinh tồn theo luật rừng.
Một luận điểm, cũng được coi như lẽ phải hiển nhiên, nói rằng:
chỉ ngành lưu thông và thương nghiệp mới được mua bán, buôn bá,
còn xí nghiệp sản xuất chỉ lo sản xuất; tương tự như vậy có luận
điểm: “xí nghiệp nào, ngành nào chuyên mặt hàng nào chỉ kinh
doanh mặt hàng đó”. Với luận điểm đó, xí nghiệp sản xuất phải “giao
nộp” và kỷ luật “giao nộp” là quan tọng nhất.
Như vậy còn đâu quyền tự chủ kinh doanh, với sự mua bán
ngang quyền. Chính vì thế, mà thể chế luôn có ngoại lệ nếu thương
nghiệp không nhận. Lẽ ra, mối quan hệ giữa thương nghiệp và xí
nghiệp sản xuất, tức là giữa hai nhà kinh doanh, phải là quan hệ mua
bán, mà tốt nhất là quan hệ mua bán quan hệ hợp đồng thoả thuận có
kế hoạch. Trên thực tế: có những xí nghiệp, cửa hàng nên chuyên
doanh. Mức chuyên doanh rộng, hẹp phải đa dạng sao cho hợp lý và
có hiệu quả không thể chuyên cứng nhắc làm cho chuyên môn hoá
trở thành "cửa quyền". Trong cuộc sống, chuyên doanh với phạm vi
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hợp lý, luôn luôn kéo theo kinh doanh tổng hợp mới cho phép tận
dụng khả năng và đạt hiệu quả cao.
Luận điểm về "Nhà nước độc quyền, thống nhất quản lý cũng
thường được hiểu theo quan điểm hành chính, trên thực tế rất ít hiệu
lực. Về chính sách cần phân biệt một số sản phẩm mà Nhà nước giữ
độc quyền sản xuất, tiêu thụ; tuyệt đối cấm tư nhân kinh doanh như:
rượu, thuốc lá... Ở đây, Nhà nước phải tổ chức sản xuất và phân phối
đảm bảo nhu cầu hợp lý, đồng thời nghiêm khắc trừng trị mọi hoạt
động phi pháp. Đối với các tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng nói
chung; chủ yếu phải quản lý và thực hiện độc quyền chi phối theo
quan điểm kinh tế. Hiện nay, sự thống nhất quản lý và thu mua của
Nhà nước đặc biệt tới nông sản phẩm thường dẫn tới ngăn đò, cấm
chợ. Các cơ quan quản lý địa phương thường lập hàng rào khám và
đánh thuế để giữ đặc quyền thu mua. Như “vậy chẳng khác gì sự trỏ
lùi về tình trạng phong kiến cắt cư. Đúng ra, phải cho hàng hoá lưu
thông theo dòng chảy hợp lý về kinh tế, cơ sở quốc doanh lặp trạm
thu mua hợp lý để thuận tiện cho người mua bản. Muốn vậy, phải
từng bước tổ chức kinh doanh mua bán thay thế cho cách giao "nghĩa
vụ thu mua" theo địa phương và cách độc quyền thu mua bằng ép
cấn, ép giá, thực chất là trưng mua. Trong tình hình còn vướng mắc
như hiện nay. Công ty kinh doanh lương thực thành phố Hồ Chí
Minh đang gặp khó khăn lớn. Nếu khổ nhất quán chính sách mở
thông giao lưu hàng hoá thì Công ty sẽ rơi vào bế tắc. Điều đáng lo
hơn nữa là không khuyến khích tăng sản xuất lương thực.
Mọi cách làm gây cản trở lưu thông hàng hoà bình thường, với
những mặc cảm kiêng kỵ và luận điểm cũ kỹ…rút cuộc đều gây thiệt
thòi cho người sản xuất hàng hoá của mọi thành phần, trong đó thành
phần xã hội chủ nghĩa, trước hết là quốc doanh chịu hậu quả nặng nề
nhất. Người thu lợi rút cuộc là người làm kinh tế ngẫm chui luồn, và
nhân viên quản lý của người ăn hối lộ. Tổn thất lớn nhất là cản trở
sản xuất và lưu thông.
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Sự nhất quán về chính sách như nói trên, là tiền đề của cơ chế
quản lý mới. Từ những sự phân tích trên đây, có thể thấy những luận
để phân cắt nền kinh tế đang ở bước đầu thời kỳ quá độ làm hai loại
thành phần (xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa) và hai thị
trường; luận để về sự cần thiết xoá ngay tự phát và cạnh tranh, thực
hiện độc quyền và chuyên doanh theo cách của quyền… có nguyên
nhân chung. Đó là tư tưởng muôn có ngay, tạo ra ngay một nền kinh
tế xã hội chủ nghĩa thuần khiết; chỉ ít là tạo riêng một thị trường với
thành phần xã hội chủ nghĩa thuần khiết, không chấp nhận chính sách
và cơcấu kinh tế quá độ. Đó là ảo tưởng, trái quy luật, và đương
nhiên cản trở lực lượng sản xuất, bị quần chúng phản ứng, đối phó.
Sự phản đối phó đó thường bị xem chỉ là phản ứng tiêu cực của
người lao động tư hữu nhỏ, của thế lực tự phát tư bản chủ nghĩa. Từ
đó, đi tới cường điệu hiện pháp hành chính cưỡng bức từ trên xuống,
tạo thành xu hướng tập trung quan liêu hoá và hành chính hoà, nhân
danh chủ nghĩa xã hội và chuyên chính vô sản. Đó là cơ chế mất lòng
tin vào cấp dưới và quần chúng, xa lạ với tư tưởng làm chủ tập thể và
tập trung dân chủ của Đảng ta.
Để tồn tại và hoạt động, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp luôn
luôn có xu hướng đi ngược chính sách cơ cấu kinh tế quá độ. Đó là
xu hướng đơn giản hoá cơ cấu kinh tế (hấp tấp thực hiện.công hữu
hoàn toàn, công quân hoàn toàn, công ích hoàn toàn) để tiện cho việc
quản lý tập trung quan liêu hoá và hành chính hoá. Nói đến cùng đó
là chủ nghĩa ý chỉ, là ảo tưởng nhất tự công, nhưng trá hình bằng một
hệ thống “luận đề "cách mạng . Thực chất đó là những luận để duy
tính, là những đạo lý răn đe húy kỵ, kiêng kỵ chứ không có luận lý
khoa học, tỉnh táo theo phép biện chứng lịch sử Mác xít. Không thể
xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp nếu không xoá bỏ hệ thống
luận điểm cũ kỹ và sai lầm của chủ nghĩa ý chỉ. Điều đó đòi hỏi hoạt
động lý luận gắn với thực tiễn và sắc bén.
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3. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa là sự phủ dịnh biện“ chứng
kinh doanh tư bản chủ nghĩa
Đồng nhất kinh doanh xã hội chủ nghĩa với kinh doanh tư bản
chủ nghĩa là sai lầm. Mặt khác, xem kinh doanh xã hội chủ nghĩa là
không có gì kế thừa, là sự phủ định siêu hình (đơn giản xoá sạch
trơn) kinh doanh tư bản chủ nghĩa, cũng là sai lầm rất cơ bản, hoàn
toàn xa lạ với phép biện chứng lịch sử, với quan điểm tiến hoá luận
kinh tế của chủ nghĩa Mác. Phải thấy rằng, cả hai thứ kinh doanh đầu
đặt trong điều kiện của nền sản xuất còn mang tính hàng hoá. Vì vậy,
về mặt sử dụng các quan hệ hàng hoá tiền tệ và những quý luật của
nó thì kinh doanh xă hội chủ nghĩa có sự kế thừa kinh doanh tư bản
chủ nghĩa, là sự phủ định biện chứng kinh doanh tư bản chủ nghĩa do
đó ưu việt hơn. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa mang nội dung kinh tế
xã hội mới về bản chất về nguyên tắc (hệ thống lợi ích mới, quan hệ
giai cấp mới, hệ quy luật mới…); đồng thời về nguyên tắc đó vẫn là
kinh doanh trong điều kiện của nền sản xuất hàng hoá. Nói cách khác
kinh doanh xă hội chủ nghĩa được đặt trong nền kinh tế mới với hai
thuộc tỉnh: tính kế hoạch và tỉnh hàng hoá. Hai thuộc tính đó quan hệ
hữu cơ, cái này là điều kiện của cái kia; trong đó tính kế hoạch là
thuộc tỉnh mới và chủ đạo của sản xuất hàng hoá xã hội chủ nghĩa;
tức là tỉnh tự phát đang từng bước được thay thế bởi tính tự giác có
kế hoạch.
Sách vở cũ thường cường điệu sự khác biệt
máy móc giũa kinh doanh xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa,
thường nêu ra những luận đề nặng tính chất đạo đức (đức hạnh) như
không làm ăn kiểu tư bản, không chạy theo cơ chế thị trường, đi buôn
ăn chênh lệch giá là xấu, người sản xuất chỉ nên lo sản xuất còn buôn
bán là việc riêng của thương nghiệp. Điều kỳ lạ là có lúc chúng ta nói
"đạo lý" như vậy, mặc dù chính V.I. Lênin nói xí nghiệp nhà nước,
không chỉ có thương nghiệp, được đặt trên phương diện buôn bán,
nhà nước phải làm nhà buôn, phải học buôn bản văn mình, đi với chó
sói phải gào như chó sói…
91

Trong lập luận và tình cảm nhiều khi chúng ta đối lập buôn bản
ăn lãi với đức hạnh trong khi ta cần phải biết buôn bán văn minh,
sành sỏi, sắc sảo... Đức hạnh nói cho cùng là ở chỗ phục vụ ai.
Không thể nói kinh doanh xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ
nghĩa một cách trừu tượng, phải xét trong cuộc sống.
Trong Hội nghị anh hùng vừa họp, chị Ba Thi là anh hùng kinh
doanh (1986.BT). Có thể nói đó là anh hùng kinh doanh (kinh doanh
lương thực và có phần kinh doanh tổng hợp) mà nông dân tin cậy,
dân thành phố tin cậy, trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ
phong danh hiệu cao quý. Trong cơ chế kinh doanh ấy, việc xử lý giá
cả, nguồn vốn, tiền mặt, mối quan hệ buôn bán với nông dân, việcbản hàng cho dân thành phố trên nhiều mặt về hình thức làm ăn là
học cách kinh doanh của tư bản độc quyền. Học ngay cả cách chi
phối trung thương, tiểu thương, để hướng dẫn sử dụng cải tạo họ một
cách dân chủ, tự nguyện, văn minh, nhân đạo vô sản .
Có thể nói đó là sự phủ định hiện chúng cơ chế kinh doanh của
tư bản độc quyền, do đó mà thành công và mạhh hơn tư bản độc
quyền, văn minh hơn. Đó là mô hình nhà kinh doanh, tổ chức kinh
doanh xã hội chủ nghĩa trong hiện thực bước đầu thời kỳ quá độ. Còn
có thể nói, đó là nhà "tư bản đó", nhà "kinh doanh đồ". Trên đất nước
ta không chỉ có một điển hình. Đã có rất nhiều tổ chức quốc doanh và
nhà kinh doanh kiểu như vậy trong nhiều ngành công thương, trong
khai thác thuỷ sản, xuất khẩu thuỷ sản, trong xây dựng nông trường
và liên hiệp nông công nghiệp kiểu mới, trong kinh doanh dịch vụ
phục vụ nông nghiệp, kinh doanh xuất nhập khẩu.
Đặc trưng của các điển hình kinh doanh đó là mô hình quốc
doanh gánh vác trách nhiệm của tổ chức kinh tế quốc doanh xã hội
chủ nghĩa, đứng đầu, tập hợp các thành phẩn bằng liên doanh liên kết
để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh phục
vụ, sử dụng và cải tạo các thành phần khác theo đúng nguyên tắc dân
chủ, tự nguyện, cùng có lợi. Nó khác hẳn mô hình quốc doanh kiểu
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cũ trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là quốc doanh khép kín,
cô lập, cách ly khỏi các thành phần khác và thị trường "tự do" mà hậu
quả thường là gây ra sự đối lập, cản phá nhau và sự thụ động của
kinh tế quốc doanh. Mô hình quốc doanh ra quân kiểu mới đó hoàn
toàn xa lạ với lý luận phân cách các thành phần kinh tế, chia ra thành
phần xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa, cũng như lý luận phân
cảch_hai thị trường, lý luậnịđộc quyển và chuyên doanh kiểu hành
chính máy móc. Các mô hình quốc doanh…ra quân kinh doanh kiểu
mới đó đặc biệt công kỵ với cơ chế kế hoạch hoả và cơ chế quản lý
giá cả, tài chính, ngân hàng, tiền lương, kiết tập trung quan liêu bao
cấp, vì đó là sự điều hành tập trung quả mức đồng thời phân quyền
chỉ huy theo ngành chức năng, kìm hãm tỉnh chủ động của cấp dưới,
đồng thời chỉ huy rất chậm và rối; là sự điều hành bằng lệnh hành
chính đơn thuần (lệnh kế hoạch, lệnh cấp phát, giao nộp tài chính tín
dụng, lệnh giả cả lệnh thù lao) loại trừ quan hệ mua bán và chế độ tự
chịu trách nhiệm.
Thực tiễn hoạt động của các nhân tố mới ra quân kinh doanh
bức bách đòi hỏi xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thực hiện
tập trung dân chủ, làm chủ tập thể, trong đó có chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của người kinh doanh.
4. Quyền tự chủ của người kinh doanh và sự đảm bảo quản
lý thống nhất có kế hoạch
Với vấn đề này, cũng không thể xem xét bằng lý giải trừu
tượng. Phải khái quát từ thực tiền ra đời và hoạt động của các nhân tố
mới. Phân tích sự ra đời và hoạt động của nhân tố mới trong kinh
tếquốc doanh và cơ quan quản lý kinh tế theo lãnh thổ có thể thấy nổi
lên ba nhân tố quyết định sự xuất hiện và khởi động của cơ chế kinh
doanh, xoá bỏ tập trung quan liêu bao cấp. Một là, có cốt cản vững
vàng về chính trị đủ uy tín và năng lực để kinh doanh trong điều kiện
nhiều khó khăn, cản trở, cám dỗ rất phức tạp; Hai là, có quyền tự chủ
đích đáng, ứng với sứ mệnh phải gánh vác trên cơ sở có cốt cán lãnh
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đạo như nói ở trên (tự chủ về phương án sản xuất kinh doanh, về tổ
chức cán bộ...); Ba là, có phương án đúng với chính sách cơ cấu và
cơ chế quản lý mới. Trên thực tế có nhiều kinh nghiệm quý rất đa
dạng về phương án sản xuất kinh doanh khôn ngoan, hợp lý. Trong
nhiều trường hợp đó là phương án dựng nghiệp từ tay không, hồi
phục thoát khỏi sự suy thoái triền miên, vươn lên trong tình huống
cực kỳ khó khăn về nguồn vốn và vật tư, rất vướng mắc về thể chế.
Điều đó thể hiện rõ sự hệ trọng của cơ chế quản lý. Nếu có chế quản
lý không phù hợp, thì dẫu thuận lợi và bao cấp ưu đãi, vẫn suy thoái.
Nếu cơ chế quản lý phù hợp, thì đầu nhiều khó khăn vẫn tìm và khai
thác được nhiều khả năng phát triển, tăng trường
Từ những sự phân tích trên đây, cần nhấn mạnh rằng: Khi xem
xét quyền tự chủ, trước hết cần đặt trong điều kiện ở các ngành, các
cấp có cán bộ cốt cán đủ sức quán triệt chính sách của Đảng, xây
dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng
động, nhưng không tự phát tuỳ tiện, lạm dụng. Đảng ta, với 56 tuổi
Đảng (1.986-BT), trải qua hơn ba mươi năm Xây dựng tổ chức và
cán bộ trực tiếp trong công tác kinh tế, có vốn rất lớn, rất quý về cán
bộ. Đó chính là nhân tố quyết định sự xuất hiện rất nhiều nhân tố
mới, kinh nghiệm mới, đặc biệt là ở cấp cơ sở, ở các ngành sản xuất
kinh doanh, thành phố, huyện, quận, phường xã. Đó là nhân tố quyết
định để thực hiện làm chủ tập thể bằng tổ chức, làm chủ tập thể ở
nhiều cấp; để đi vào kinh doanh năng động nhưng vẫn thống nhất
thích đáng, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Cơ chế quản lý
mới thấu suốt nguyên tắc làm chủ tập thể, đặt lòng tin vào cấp dưới
và quần chúng, từ đó hoàn thiện quản lý tập trung thống nhất trên cơ
sở phát huy chủ động sáng tạo của cấp dưới và quân chủng. Do đó,
nó tuỳ thuộc vào tiềm lực tổ chức cán bộ ở các ngành, các cấp. Mà đó
là điểm mạnh của Đảng và đất nước ta. .
Để xác định nội dung, thực chất của quyền tự chủ, chủ động
của người kinh doanh cận lưu ý mấy vấn để có tính nguyên tắc.
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Quyền chủ động, tự chủ, nói đến cùng là quyền chủ động, tư
chủ của người kinh doanh được đặt trước thị trường với động tác cơ
bản là mua bản và chế độ tự chịu trách nhiệm về kinh tế (tự bù đắp,
lời ăn, lỗ chịu) trong quan hệ bình đẳng với người kinh doanh khác,
trong khuôn khổ chính sách, kế hoạch kinh tế quốc dân và pháp luật
cho phép.
Quyền tự chủ, chủ động đó rất đa dạng, nó cao hay thấp, rộng
hay hẹp tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của sứ mệnh mà tổ chức kinh
doanh, cán bộ kinh doanh đó được giao phó, và môi trường hoạt động
của họ. Những công ty, liên hiệp xí nghiệp hay xí nghiệp sản xuất
kinh doanh đầu ngành, ở những ngành hàng, ngành kinh tế …kỹ
thuật quan trọng; cơ quan quản lý kinh tế theo lãnh thổ ở những địa
bản quan trọng (thành phố, cảng) có sứ mệnh xây dựng, phát triển cải
tạo toàn ngành (cả nước hoặc địa bàn lãnh thổ), phải có quyền tự chủ
cao, ứng với cốt cán lãnh đạo đủ tin cậy. Đó là quyền tự chủ của chủ
thể điều tiết giả cả, giành quyền phân phối và phân phối lại thu nhập
quốc dân qua thị trường, nắm hàng, nằm tiền, cải tạo theo đòi hỏi của
kế hoạch kinh tế quốc dân và chính sách của Đảng và Nhà nước...
Chỉ xét với thị trường trong nước, thì đó là quyền tự chủ, chủ
động của tư lệnh kinh doanh trên thị trường đa thành phần nhân danh
thành phần chủ đạo, nhân danh sự tổ chức có kế hoạch, nhằm đưa
toàn bộ các thành phẩm toàn bộ quá trình sản xuất xã hội từng bước
vào quỹ đạo của kế hoạch và chính sách, vào quỹ đạo quá độ đi lên
chủ nghĩa xã hội.
Có thể nói quyền tự chủ, chủ động của người kinh doanh đòi
hỏi sự chỉ huy thông nhất đích đáng và đồng bộ, tức là thống nhất
trên cơ sở phân cấp hợp lý, và điều hành đồng bộ với công cụ trung
tâm là kê hoạch. Đó là những quan điểm cơ bản của Đảng trong việc
xác lập cơ chế quản lý nói chung và cơ chê giá cả, tài chính, lưu
thông tiền tệ, tiền lương nói riêng.
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5. Nâng cao hiệu lực quản lý tập trung nhất trong thực
trạng kinh tê hiện nay
Nước ta đang đứng trước thực trạng kinh tế nhiều thành phần
và mở rộng giao lưu hàng hoá. Hơn nữa đang ở thực trạng kinh tế
chưa bình thường. Có hai vấn để phải đặt ra:
Một là, sự nhất quân về chính sách cơ chế nhiều thành phân và
mở rộng giao lưu hàng hoá.
Hai là, nâng cao hiệu lực của sự điều hành tập trung thống nhất
trên cơ sở phân cập quản lý phát huy quyền tự chủ ,chủ động của cấp
dưới và cơ sở.
Trong tình huống phức tạp hiện nay, vấn đề quan trọng trước
hết là phải làm sáng tỏ. cụ thể hóa hơn nữa chiến lược kinh tế và
chiến lược quản lý (chính sách cơ cấu cơ chế). Chỉ xét hẹp trong
những chính sách trực tiếp quan hệ với quá trình chuyển sang kinh
doanh, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp cả hai chính sách
lớn:
Một là, chính sách kinh tế nhiều thành phần trong đã quốc
doanh chủ đạo. Nhà nước quản lý: trong đó cách mạng quan hệ sản
xuất được thực hiện như quá trình tiến hoà hợp quy luật với những
hình thức kinh tế quá độ, nhằm huy động mọi lực lượng sản xuất của
toàn dân vào làm kinh tế theo phương châm trung ương và địa
phương cùng làm, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đó là dân chủ
trong kinh tế, dân chủ có lãnh đạo, có tập trung.
Hai là, chính sách mở thông giao lưu hàng hoá trong quỹ đạo
của chính sách, kế hoạch kinh tế quốc dân và pháp luật cho phép. Sự
nhất quán hai chính sách nói trên sẽ tạo thế mạnh cho kinh tế quốc
doanh nhân danh sản xuất kinh doanh lớn, đồng thời khuyến khích
mọi công dân sản xuất kinh doanh, vì quốc kể dân sinh; từ đó, tạo ra
tình huống kinh tế hình thường rất thuận lợi cho cảì tạo và quản lý.
Đó là tình huống tốt nhất có thể có, là tình huống đảng mong đợi.
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Trên cơ sở nhất quán về Chính sách như thế, việc nâng cao
hiệu lực điều hành tập trung thống nhất nên như thế nào? Từ thực tế
nước ta và kinh nghiệm quốc tế, xin nêu ra ba khâu cơ bản nhất:
- Một là, phân cấp quản lý, xác lập quyền tự chủ cho các cổ sở
sản xuất kinh doanh và các cơ quan quản lý theo lãnh thể, giải quyết
đúng mối quan hệ giữa trách nhiệm (nghĩa vụ) với quyền hạn;
phương tiện và lợi ích. Các tổ chức sản xuất kinh doanh và các cơ sở
sẵn xuất theo ngành và lãnh thổ được sắp xếp 104 hợp lý có quyền
tự chủ thích đáng, có cốt cản lãnh đạo đủ tin tưởng là nền tảng của
của hệ thống quản lý thống nhất nhưng đó là vấn để cơ bản của chiến
lược tổ chức quản lý những cơ chế kinh doanh, là chiến lược ra quân
kinh doanh, với sức mạnh làm chủ tập thể bằng tổ chức từ cấp cơ sở.
- Hai là, thực hiện nghiêm ngặt chế độ thủ trưởng trong chỉ đạo
sản xuất kinh doanh, đi liền với sự thống nhất chỉ huy của cấp trên và
cấp cao, xoá bỏ sự chỉ huy nhiều mối.
Trong sự thống nhất chỉ huy của cấp trên và cấp cao với cấp
dưới, cần đảm bảo thống nhất chỉ huy bằng hướng dẫn, xét duyệt
phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh đồng bộ, trong đồ xử lý
đồng bộ mọi vấn để từ sản xuất đến phân phối lưu thông; bảo đảm
thống nhất bằng bố trí cán bộ đủ tin cậy để trao quyền tự chủ rộng, có
khi phải rất rộng, mà không sợ sản xuất kinh doanh vô nguyên tắc
hoặc cục bộ, bản vị; bảo đảm thống nhất bằng sự kiểm tra, đánh giá
xử lý, uốn nắm một cách có thẩm quyền; khắc phục sự kiểm tra
nhiều mối rất phiền hà và không có hiệu lực.
-Ba là, các cơ quan tham mưu cấp trên nên tập trung vào chức
năng nghiên cứu xây dựng phương án chiến lược, chính sách để phục
vụ sự chỉ đạo thống nhất về chiến lược, chính sách và phương án kế
hoạch toàn điện. Phải đặc biệt chú trọng làm tốt dịch vụ thông tin
cho các cấp.
Phải thay đổi chiến lược thể chế hóa, tập trung làm lại những
luật cơ bản như: chế độ phân cấp quản lý kinh tế lãnh thổ, chế độ về
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quyền tự chủ của tổ chức sản xuất kinh doanh và mối quan hệ giữa
nó với cấp trên; chế độ kế hoạch hoá; chế độ hợp đồng kinh tế; chế
độ tài chính kinh doanh… Các thể chế do Trung ương ban hành nên
rất ngắn gọn, cơ bản, nhằm định hướng rõ về nguyên tắc. Đồng thời,
đòi hỏi các cấp cụ thể hoá cơ chế quản lý thành thể chế cụ thể ở cấp
mình từ nghị quyết của đảng bộ các cấp, đến điều lệ, thể lệ nội hộ các
đơn vị không trái với cái chung. Tóm lại, chính việc thể chế hoá cũng
phải đi từ thấp đến cao theo con đường thống nhất có phân cấp, và là
quá trình tổng kê thực tế, hoàn thiện từng bước. Để kết luận, có thể
nói, khi Trung ương ra Nghị quyết ắt chuyển hẳn sang cơ chế quản lý
kế hoạch, thấu suốt nguyên tắc; hạch toán kinh tế và kinh doanh xã
hội chủ nghĩa, có nghĩa là đòi hồi chuyển chiến lược quản lý…Sự
chuyển hướng đó có hai mặt cơ bản và gắn bó hữu cơ với nhau: Mặt
tổ chức, xoá hồ tập trung. quan liêu, thực hiện tập trung dân chủ
trong đó thực hiện sự phân cấp phát huy tự chủ gắn với sự thay đổi
căn bản nhằm nâng cao hiệu lực quản lý thống nhất. Mặt kinh tế, xoá
bỏ cơ chế bao cấp, thực hiện cơ chế kinh doanh trong đó đề cao trách
nhiệm kinh tế, người sản xuất kinh doanh tự bù đắp và làm nghĩa vụ
với Nhà nước, thực hiện thống nhất các lợi ích kinh tế.
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II
TẠO LẬP CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ
CỦA NHÀ NƯỚC
1. Bước chuyển tất yếu và nhiệm vụ đặt ra
Một nhiệm vụ kinh tế to lớn và gay cấn nhất đặt ra trong công
cuộc đổi mới, cải cách ở nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa
(XHCN) là thực hiện bước chuyển sang nền kinh tế thị trường. Hiện
nay không còn vấn để có hay không cần chuyển sang nền kinh tế thị
trường một cách cơ bản, chính thể, lâu dài xem như quá trình tất yếu
và tiến bộ. Vấn để đặt ra là có thực hiện nổi bước chuyển đó không,
hơn nữa, làm sao để bước chuyển đó tác động tích cực đến sự nghiệp
xây dựng và phát triển nền kinh tế theo con đường XHCN.
Hiện nay không phải nước ta đã chuyển quá xa sang nền kinh tế
thị trường. Trái lại trên thực tế thị trường của nước ta đang ở trình độ
rất thấp, còn hoang sơ và rất rối loạn. Đó là tình hình không thể hoàn
toàn tránh khỏi trong bước ngoặt phức tạp này. Điều cần rút ra từ
thực trạng hiện nay là: với tất cả tính phức tạp và mặt tiêu cực đã xảy
ra, việc chuyển sang nền kinh tế thị trường vẫn đưa tới bước tiến về
kinh tế hơn hẳn trước đây, và cả lãi suất, chế độ lao động và trả công.
Việc xử lý lại hệ thông kinh tế quốc doanh để nó làm đúng vai trò
chủ đạo, đang được thực hiện từng bước theo những xu hướng tất
yếu.
Một là, chỉ tổ chức kinh tế quốc doanh ở những lĩnh vực thật
cần, thu hẹp một số đơn vị tỏ ra không hiệu quả, hoặc không thật cần
thiết; đồng thời khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế khác,
đặt trong quan hệ hợp tác, liên kết, mà kinh tế quốc doanh làm nòng
cốt..Do đã phát triển kinh tế quốc doanh một cách tràn lan, nay cần
phải chọn lọc, sắp xếp lại, trong đó, một bộ phận có thể chuyển thành
kinh “tế tư nhân hay hợp tảo Chỉ nên hiểu quốc doanh chủ đạo trên
quy mô toàn quốc, căn bản là quốc doanh lớn. Điều đặc biệt quan
trọng là khi đã chuyển sang nền kinh tế thị trường thì vai trò chủ đạo,
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trên mức độ rất quyết định, thuộc về ngân hàng nhà nước, ngân hàng
thương mại quốc doanh, các tổ chức tài chính Nhà nước. Những tổ
chức quốc doanh lớn trong hệ thống ngân hàng và tài chính có vai trò
tương tự như tư bản tài chính trong nền kinh tế thị trường tư bản.
Hai là, thật sự chuyển sang nền kinh tế thị trường và quốc
doanh được đặt trước thị trường như mọi thành phần kinh tế khác,
hoạt động theo luật pháp thống nhất. Ở tất cả nước, mức độ hoàn
thiện của kinh tế theo quốc doanh tùy thuộc vào trình độ phát triển
của hệ thống thị trường. Với chính sách và cơ chế cũ thực chất là
cưỡng lại các quan hệ thị trường, kinh tếquốc doanh nước ta yếu kém
là điều dễ hiểu. Trong thực trạng thị trường còn chưa đầy đủ và rồi
loạn hiện nay, kinh tế quốc doanh nước ta ở trong tình huống hoạt
động rất đơn độc, rất khó khăn, tốn phí, đặc biệt là gặp bất trắc quả
lớn do lạm phát nặng nề và nhiều đột biến về cung cầu, giả cả. Việc
tạo ra hệ thống thị trường tương đôi đầy đủ và ổn định đàm môi
trường kinh doanh hình thường, chủ yếu thuộc trách nhiệm Nhà
nước, đồng thời kinh tế quốc doanh cẩn thích nghi và ghóp phần tích
cực. Khi hoạt động trong cơ chế mới, về nguyên tắc mọi loại quốc
doanh phải được đặt trước thị trường, theo cơ chẽ kinh doanh. Việc
phân loại quốc doanh xét theo mức độ độc quyền, mức độ làm nghĩa
vụ Nhà nước… không thể dẫn tới từ bỏ cơ chế kinh doanh về nguyên
tắc, mà chỉ để tìm giải pháp xử lý sao cho không lấy đặc điểm để lẩn
trốn trách nhiệm tự chủ kinh doanh, hoặc để cấp trên làm thay bao
hiện bao cấp như cũ.
Ba là, từng bước xây dựng đội ngũ giám đốc và quản trị kinh
doanh như một nghề chuyên và cơ chế uỷ quyền quản lý theo nguyên
tắc của kinh tế thị trường. Không có bất kỳ tổ chức kinh doanh lớn
nào lại có thể làm ăn có hiệu quả, kể cả tổ chức đại tư bản, nếu không
có đội ngũ giám đốc và quản trị kinh doanh chuyên nghiệp có tài.
Quốc doanh nhiều nước thua kinh tế tư nhân, chính là do Nhà nước
xử lý với giám đốc kinh doanh giống như xử lý với viên chức, quan
chức hành chính.
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Bốn là, kinh tế quốc doanh luôn chịu sự quản lý của bộ máy
Nhà nước. Do đó chất lượng và hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà
nước là điều không thể thiếu để có thể sử dụng chế độ uỷ quyền quản
lý, để chọn lọc và sử dụng nhân tài, để định hướng chiến lược, chính
sách, luật pháp và tác động kinh tế vĩ mô. Doanh nghiệp Nhà nước
rất cần sự nhất quân về chính sách và thể chế; rất cần những dự báo
chỉ dẫn và các hoạt động yểm trợ của Nhà nước và của hệ thống dịch
vụ quản lý và pháp lý. Việc xây dựng và phát huy vai trò chủ đạo
của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước do đó tuỳ thuộc rất nhiều vào
chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước và phải gắn liền với việc
đổi mới hoạt động của bộ máy đó.
Trong khi kiên định con đường XHCN, chúng ta đang phải thật
sự học lại bài học kinh doanh buôn bản văn minh và bài học quản lý
nhà nước với nền kinh tế thị trường mà Lênin đã căn dặn. Cũng phải
mạnh dạn dùng chuyên gia thông thạo kinh tế thị trưởng, nhanh
chóng đào tạo lại chuyên gia của ta thay thếnhững người không đủ
sức tiếp cận yêu cầu mới.
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III
VAI TRÒ TRUNG TÂM CỦA KẾ HOẠCH HÓA
Quản lý có kế hoạch trên quy mô toàn bộ nền kinh tế quốq dân
là khả năng và tính ưu Việt vốn có của hệ thống quản lý kinh tế nước
ta ngay từ bước đầu thời kỳ quá độ. Kế hoạch hóa có vai trò trung
tâm; chủ đạo trong hệ thống chức năng cơ bản của quản lý kinh tế.
Đó là những luận để mà về lý thuyết đã được xem như lẽ phải hiển
nhiên, nhưng trên thực tế được thực hiện rất kém. Sự yếu kém trong
kế hoạch hoá không phải do những luận để trên đây là sai; thực tế đó
chỉ chứng tỏ rằng khả năng và tính ưu Việt khách quan không tự nó
thực hiện, mà nhất thiết phải thông qua nỗ lực chủ quan của chủ thể
quản lý. Kinh nghiệm lịch sử của quân ly kinh tếxă hội chủ nghĩa đă
chứng tỏ việc học tập được cách quản lý nền kinh tế có kế hoạch, tức
là nắm được phương pháp quản lý sản xuất xã hội tiến bộ nhất trong
lịch sử. Thể hiện trình độ cao của việc tự giác vận dụng hệ thống quy
luật kinh tế xã hội khách quan, là một quá trình học tập, thử nghiệm
không đơn giản nhẹ nhàng.
Với chủ để “Vai trò trung tâm của kế hoạch hóa trong hệ thống
chức năng cơ bản của quản lý kinh tế" chúng tôi muốn góp phần tổng
kết khái quát lý luận từ thực tiền trên ba vấn để: kế hoạch hóa chức
năng quản lý mang tính cương lĩnh; kế hoạch hóa chức năng mang
tính kinh tế; và kế hoạch hóa chức năng mang tính lãnh đạo tổng
hợp. Đó là ba vấn để cơ bản nhất quyết định vai trò trung tâm của kế
hoạch hóa trong hệ thống những chức năng cơ bản, tức là những hoạt
động cơ bản của quản lý kinh tế.
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1. Kế hoạch hóa chức năng quản lý mang tính cương lĩnh
1.1.Kế hoạch hóa là chức năng đầu tiên biến cương lĩnh chính
trị thành phương án kế hoạch kinh tế, cương lĩnh thứ hai của Đảng.
Vậy kế hoạch hóa là chức năng quản lý mang tính cương lĩnh nhiều
nhất: toàn diện và tập trung nhất.
Điều quan trọng cần rút ra từ thực tiễn kinh tế nước ta về mối
quan hệ giữa việc hoạch định đường lối chính sách kinh tế với công
tác kế hoạch hóa phải chăng là:
Kế hoạch hóa thành công hay chưa, đúng hay sai, trước hết phụ
thuộc vào trình độ hoàn thiện đường lối chính sách.Ví dụ những sai
lầm về kế hoạch hóa đầu tư cơ bản sau Đại hội IV trực tiếp gắn với
chủ trương lúc này. của Đại hội là: “đẩy mạnh công nghiệp hóa”.

Kế hoạch hóa với tư cách hoạt động mang tính cương lĩnh, có
tác động tích cực hoặc tiêu cực trở lại với đường lối chính sách
chung. Sau Đại hội V, Đảng đã có quan điểm mới về công nghiệp
hóa và cơ cấu kinh tế, nhưng kế hoạch hóa, nhất là trong việc bố trí
đầu tư, về cơ bản vẫn theo hướng Cũa Nếu như vậy thì quan điểm
mới, chủ trương mới có được để ra cũng không được triển khai.
Ngược lại, xét trong một số lĩnh vực khác, qua kinh nghiệm thực tiễn
kế hoạch hóa với xu hướng phân cấp làm chủ, khai thác nhiều nguồn
khả năng, kế hoạch hóa thấu suốt nguyên tắc hạch toán kinh doanh,
đã góp phần làm sáng tỏ quan điểm mới về công nghiệp hóa, về kinh
tế hàng hóa, về quan hệ kinh tế quốc tế vv...
Như vậy. kế hoạch hóa đóng vai trò trung tâm như thế nào
trước hết phụ thuộc vào đường lối chính sách phù hợp đến mức nào.
Mặt khác kế hoạch hóa tự nó mang tính cương lĩnh, đóng vai trò
quyết định nhất để đưa đường lối chính sách chung vào cuộc sống,
quyết định cả thành công và thất bại.
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1.2. Để đóng vai trò chức năng trung tâm, kế hoạch hóa phải
vươn lên tâm chiến lược, chương trình kinh tế trọng diễn dài hạn, tức
là tầm cương lĩnh thứ hai xét trên phạm vi quốc gia cũng như ở từng
ngành, từng cấp.
Thiếu điều đó thì kế hoạch sẽ dừng lại ở cương lĩnh thứ nhất, ở
những mục tiêu mang tính nguyện vọng; mặt khác, là hoạt động điều
hành có tính tác nghiệp rất “tuỳ tiện” ngay ở những sự bố trí có tâm
chiến lược, cương lĩnh (như trong việc bố trí kế hoạch đầu tư, cải
tạo).
Trên thực tế kế hoạch hóa của nước ta, cho đến nay vẫn chưa
gây dựng được hệ thống chương trình kinh tế trọng điểm. Nói cách
khác, đường lối chung chưa được cụ thể hóa thành chiến lược chương
trình trọng điểm có tầm xa. Kế hoạch hóa trên thực tế mang tỉnh tác
nghiệp “tuỳ tiện" về chiến lược về cương lĩnh. Như vậy, kế hoạch
hóa không thể có vai trò trung tâm tích cực, và do đó tính ưu việt về
khả năng kế hoạch hóa trên quy mồ toàn xã hội không thể trở thành
hiện thực.
Cũng do chưa có một chương trình kinh tế nào thuộc cấp quốc
gia, cho nên có thể nói, nước ta đang ở trình độ rất thấp kém về mặt
lãnh đạo quản lý. Tình hình đó cản trở rất lớn khả năng quản lý thống
nhất và có hiệu quả trên quy mô toàn xã hội`
2. Kế hoạch hóa chức năng mang tính chất kinh tế
2.1.Luận điểm cơ bản nhất của Đại hội VI về đổi mới kế hoạch
hóa là:
Đặt trên cơ sở vận dụng tổng hợp hệ thống quy luật kinh tế
khách quan, trong đó có quy luật của kinh tế hàng hóa uy luật đặc thù
của chu nghĩa xã hội ngày càng phát huy vai trò chủ đạo; phải vận
dụng toàn diện các hiện pháp tác động gọng đó hiện pháp kinh tế là
chủ yếu; phải theo phương thức hạch toán kinh doanh. Chi như vậy
kế hoạch hóa mới có thể làm ai trò trung tâm.
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Nói cách khác, kế hoạch hóa phải là chức năng mang tínhc hất
kinh tế theo phương thức kinh doanh chủ không phải là chức năng
mang tính chất hành chính pháp lệnh. Kế hoạch trước hết, là phương
án kinh tế, phương án kinh doanh:
2.2Trong cơ chể cũ, kế hoạch hóa theo lệnh hành chính
Trung trực tiếp từ trên, nhân danh nhận thức và vận dụng các
quy luật nhưng thực tế đã vi phạm mọi quy luật kinh tế, làm mất hiệu
lực của kế hoạch hóa, đưa nền kinh tế vào thực trạng rối loạn. Nguồn
gốc tư duy lý luận của cơ chế kế hoạch hóa cũ chủ yếu ở luận để:
kinh tế XHCN là nền sản xuất có tỉnh xã hội trực tiếp ngay từ đầu,
không cẩn hoặc chỉ sử dụng quan “hệ hàng hóa tiền tệ một cách hình
thức, cục bộ và tạm thời; và luận để: kế hoạch trước hết mang tính
pháp lệnh, trước hết là pháp lệnh hành chính, nhân danh nghĩa vụ
thiêng liêng và cưỡng bức.
Kế hoạch hóa theo lệnh như vậy vì phạm mọi quy luật kinh tế,
là những quy luật tác động chủ yêu vào con người thông qua lợi ích
kinh tế là chủ yếu.
Kế hoạch hóa với quan điểm xã hội hóa trực tiếp và lập tức đã
cường điệu vai trò quy luật đặc thù, kỳ thị những quy luật Và phạm
trù của kinh tế hàng hóa với nhiều thành kiến và sự tuỳ tiện. Do đó
cũng đưa tới vì phạm mọi quy luật đặc thù của chủ nghĩa xã hội; nói
cách khác, đã vi phạm tính hệ thống của các quy luật đang tác động.
Hình ảnh đặc trưng nhất là sự vi phạm các quy luật và phạm trù kinh
tế hàng hóa, thực chất là sự cưỡng lại những quy luật và phạm trù
khách quan ấy, đưa tới sự rối loạn nặng nề trên lĩnh vực giả cả, thị
thường; đưa tới sự rôi loạn trên toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội
làm cho hệ thống quản lý mất hiệu lực; mất thực lực, là thể hiện sự
chưa dung hợp giữa cơ chế quản lý, trước hết là kế hoạch hóa là nhân
tố chủ quan, với hệ thống quy luật là phạm trù kinh tế khách quan.
Kế hoạch hóa theo phương thức hạch toán kinh doanh đúng nguyên
tắc tập trung dân chủ, là con đường thích nghi nhằm làm chủ các quá
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trình kinh tế đang chuyển mạnh sang kinh tế hàng hóa theo định
hướng xã hội chủ nghĩa, thay cho tính chất tự cấp, tự túc và các quan
hệ kinh tế hiện vật giao nộp, cấp phát.
Vận dụng tổng hợp hệ thống quy luật kinh tế, xoá bỏ mọi thành
kiến kỳ thị với kinh tế hàng hóa, là cải ngưỡng mà chúng ta chưa
vượt qua được; và chỉ khi nào vượt qua được mới có thể kế hoạch
hóa theo quan điểm Đại hội VI, từ đó mới làm cho kế hoạch hóa có
vai trò trung tâm, mới là đặc điểm ưu việt và nhân tố thúc đẩy tiến
bộ kinh tế.
2.3 Là phương án kinh têỊ kế hoạch phải mang tính cân đối
thống nhất, tôi ưu. Đây cũng là vấn để mà thực tế đòi hỏi cần có
cảchhiểu, cách làm đúng. .
Về cân đối và thống nhất: cân đối được cam kết bằng hợp đồng,
bắt đầu từ hợp đồng kinh tế, mới là cân đối hiện thực vững chắc; cân
đổi theo lệnh từ trên rất dễ trở thành cân đối trên giấy mà nhiều
trường hợp là tuỳ tiện, giả tạo. Hệ thống kế hoạch hóa thống nhất,
tính thống nhất của kế hoạch kinh tế quốc dân phải là sự thống nhất
có phân cấp xử lý, không thể cường điệu khả năng thống nhất cân đổi
điều tiết từ trên tính tối ưu thực chất là tỉnh hiệu quả, phải được hiểu
theo quan điểm hạch toán kinh doanh và nguyên tắc tập trung dân
chủ mỗi cấp. mỗi ngành, trong kế hoạch hóa, phải bảo đảm tính tối
ưu theo nghĩa kết hợp và thống nhất các lợi ích tức là đem lại hiệu
quả cho cả nhân, cho tập thể và cho toàn xã hội. Chỉ như vậy, kim
ngạch mới có sự định hướng đúng dân về mục tiêu, mới tạo thành
động lực kinh tế tổng hợp, mới được quần chúng hưởng làng và coi
là thiết thân. Cường điệu hiệu quả và lợi ích chung,vi Phạm lợi ích cá
nhân và tập thể lao động, sẽ làm cho kẻ hoạch thành xa lạ với quần
chúng, bị họ đôis phó, mất khấ năng kế hoạch hóa đúng đắn. Đưa kế
hoạch chăm lo đời sống, kế hoạch xã hội vào cấu thành kế hoạch sản
xuất kinh doanh là bước tiến quan trọng.
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Nói tổng quát, kế hoạch với tư cách phương án kinh tế, phải
giải quyết hai vấn đề: trước hết, đó là phương án kinh tế đem lại hiệu
quả cao nhất có thể có; thứ hai, bản thân kế hoạch phải bao hàm sự
thống nhất ba lợi ích. Như vậy nó mới trở thành công cụ chủ đạo,
khơi dậy nguồn động lực kinh tế mạnh mẽ, tạo thành hợp lực kinh tế
mạnh mẽ. Kế hoạch không mang tính tối ưu, không phải là phương
án có hiệu quả thì không lấy gì để bảo đảm các lợi ích. sẽ có khả
năng thực hiện. Kế hoạch với tính chất như vậy sẽ là nhân tố kìm
hãm rất lớn.
2. 4. Với tư cách chức năng kinh tểtổng hợp, kế hoạch hóa là
chức năng phức tạp nhất, khó nhất và quan trọng nhất của quản lý
kinh tê .
Ở nước ta, tính khó khăn, phức tạp của kế hoạch hóa là do
nhiều nhân tố khách quan: đối tượng kế hoạch hóa là nền kinh tế sản
xuất nhỏ còn phổ biến, nhiều thành phần, nhiều mất cân đối; Rất
thiếu thông tin do điều tra, nghiên cứu cơ bản và công tác dự báo còn
chưa làm được bao nhiêu; Cơ chế cũ … tập trung quan liêu, bao cấp
mang tính bảo thủ rất nặng. Nhưng bên cạnh đó, ta cũng có nhiều
thuận lợi như: kinh nghiệm của quá trình tìm tòi thử nghiệm rộng
khắp trong hàng chục năm từ khi khởi đầu cuộc đổi mới đến nay.
Vấn để đổi mới kế hoạch hóa chỉ có thể tiến nhanh, để nó đóng vai
trò trung tâm, bằng cách tổng kết thực tế, tiếp tục và liên tục tổng
kết, đổi mới trên thực tế. Đỉnh cao nhất đã đạt cho đến nay là sự định
hướng ba chương trình kinh tế lớn do Đại hội VI của Đảng để ra với
tư cách chương trình ở tầm chiến lược dài bạn thể hiện quan điểm
kinh tế mới của Đại hội VI và luận để kế hoạch hóa theo phương thức
hạch toán kinh doanh và nguyên tắc tập trung dân chủ.
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3. Kế hoạch hóa chức năng mang tính lãnh đạo tổng hợp
Người (cơ quan) lãnh đạo và quản lý kinh tế có nhiều chức
năng, trong đó kế hoạch hóa Xây dựng và tổ chức thực hiện phương
án kế hoạch là chức năng đầu tiên và quan trọng nhất, bởi vì: phương
án kế hoạch là quyết định tổng hợp nhất của người Lãnh đạo; là bước
quyết định đưa đường lối chính sách vào cuộc sống; là công cụ bảo
đảm toàn bộ hoạt động kinh tế của mỗi ngành, mỗi cấp mạng tỉnh
đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trình độ lănh đạo và quản lý kinh tế
trước hết xét ở trình độ kế hoạch hóa, tức là trình độ biển đường lối
chủ trương thành phương án kinh tế mang tính cương lĩnh và thực
hiện phương án đó.
Xét trong vấn đề này, có thể thấy trên thực tế nước ta người (cơ
quan) quản lý kinh tế thường rất thụ động, ỷ lại, tuỳ tiện, lúng túng
trong kế hoạch hóa: Ít thấy người lãnh đạo nhận chức vụ quản lý với
phương án kinh tế chương trình kinh tế đã trù tính.
Bản thân hoạt động kế hoạch hóa bị tập trung quá mức. các cấp
dưới và cơ sở chỉ thừa hành thụ động đợi lệnh kế hoạch từ trên;
Ngay ở mỗi cấp kế hoạch hóa không bao quát toàn diện: các
công việc quản lý giá cả, tài chính..., các đòn bẩy kinh tế nói chung
không được xử lý đồng bộ trong phương án kế hoạch.
Kế hoạch hóa kiểu cũ mạng đậm nét những đặc trưng cơ bắn
của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp:
Cường điệu sự cân đổi, điều tiết tập trung từ trên, đồng thời
phân quyền( nhiều mối) xử lý giữa kế hoạch hóa và các công cụ đòn
bẩy kinh tế.
Điều này làm cho người lãnh đạo cấp dưới và cơ sở bị đặt trong
tình trạng thừa hành thụ động dưới sự chỉ huy phân quyền (nhiều
mối) rất chậm trễ và trải chéo nhau.
Cường điệu lệnh hành chính, nghĩa vụ cưỡng bức. Điều này làm
cho người lãnh đạo cấp dưới và cơ sở không bị đòi hỏi và không có
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khả năng tính toàn hiệu quả đúng đắn. Họ rơi vào tình cảnh tranh thủ
“hiệu quả” trong quan hệ cấp phát, giao nộp; tức là rơi vào tình trạng
đối phó lẫn nhau giữa cấp dưới và cấp trên, tạo thành mâu thuẫn giả
tạo về lợi ích và cơ chế nói dối, bóp méo thông tin, cơ chế tranh thủ
tiêu phí, xoay sở.
Có thể nói trong cơ chế cũ, kế hoạch hóa bị hạ thấp vai trò,
không còn là chức năng trung tâm..., nhiều đòn bẩy kinh tế được xử
lý riêng rẽ theo hệ thống dọc của ngành chức năng chuyên môn. Mỗi
cấp quản lý kinh tế chưa đủ thẩm quyển cũng như chưa bị đòi hỏi lấy
kế hoạch hóa lãnh chức năng quan trọng nhất. Kế hoạch hóa kinh tế
về cơ bản không khác bao nhiêu so với kế hoạch bảo đảm hậu cần
trong quân đội với những đặc trưng: tập trung điều tiết, lệnh cưỡng
bức và sự tiêu phí trong quân hệ cấp phát, giao nộp. Cách làm đó phù
hợp với hậu cần quân đội nhưng hoàn toàn sai trái trong kinh tế.
Cơ chế mới về kế hoạch hóa theo quan điểm của Đại hội VI đòi
hỏi phân cấp kế hoạch hóa theo phương thức hạch toán kinh doanh,
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, trong đó đặc trưng mới nhất là
tính tự chủ của mỗi cấp trong mối quan hệ: quyển bạn gắn với trách
nhiệm. lợi ích gắn với nghĩa vụ. Trong cơ chế ấy, kế hoạch hóa là
chức năng phổ biến của mọi cấp quản lý chức năng lãnh đạo số một
mà người quản lý phải nắm lấy để quát toàn diện mọi hoạt động kinh
tế của cấp mình, chứ không phải là chức năng của một cơ quan
chuyên môn nghĩa vụ . Có thể đi tới kết luận: kế hoạch hóa sở dĩ
được coi là chức năng trung tâm và có thể đóng được vai trò đó khi
nó đạt tầm của một chức năng mang tính cương lĩnh (đạt tâm chiến
lược, đường lối cụ thể); một chức năng mang tính kinh tế, kinh
doanh; một chức năng mang tỉnh lãnh đạo tổng hợp ở mọi cấp quản
lý. Đat tới trình độ kế hoạch hóa như vậy là quá trình hoàn thiện từng
bước, gắn liền với quá trình hoàn thiện đường lối chính sách kinh tế;
sự tích luỹ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu dự báo;
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IV
NÉT MỚI CỦA KẾ HOẠCH HÓA
TRONG BƯỚC CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
Chỉ có thể tìm hiểu thực chất của việc đổi mới kế hoạch hóa khi
đặt nó trong tổng thế cuộc đổi mới chính sách cơ cấu và cơ chế quản
lý, trong đó đổi mới chính sách cơ cấu với bước chuyển sang nền
kinh tế thị trường là nhân tố cơ bản nhất. Một cách ngắn gọn, có thể
nói đổi mới kế hoạch hóa là bước chuyển từ kế hoạch hóa nền kinh tế
khộng thị trường sang kế hoạch hóa nền kinh tế thị trường.
Ở nước ta tổng thế cuộc đổi mới trên lĩnh vực kinh tế theo
hướng chuyển sang nền kinh tế thị trường đã khởi đầu từ 1979, đạt
tới bước ngoặt về quan điểm vào năm 1986 với Đại hội VI, và bước
chuyển mạnh trên thực tế vào năm 1989. Từ 1976 đến 1979 việc triển
khai Nghị quyết Đại hội IV đã bị vấp vấp và tổn thất trên tất cả các
mặt: công nghiệp hóa, cải tạo công thương nghiệp, hợp tác hóa nông
nghiệp, tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý. Sản xuất bị kìm hãm.
Sản xuất và đời sống nhân dân đi xuống nhanh chóng nhất là ở phía
Nam, buộc phải tìm giải pháp mới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV ra đời nhằm đáp ứng yêu
cầu tháo gỡ cho sản xuất và đòi sống. Nghị quyết này trên thực tế là
nấc thang mới đầu tiên của việc đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện ở sự
chấp nhận và có phần khuyến khích kinh tế cả thể, kinh tế tư nhân và
quan hệ thị trường tự do đến mức nhất định, trong khi vẫn giữ quan
điểm cơ bản và lâu dài là chế độ công hữu và cơ chế kế hoạch hóa tập
trung trực tiếp. Sự chấp nhận đó có thể coi là nấc thang mới, hơn nữa
là bước đột phá trong đối mới tư duy, vì đã bắt đầu vượt qua hai điều
tối kỵ trong mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa theo quan điểm chính
thống lúc đó: kinh tế tư hữu và quan hệ thị trường tự do. Nói cách
khác, đã “vi phạm” hai đặc trưng ưu việt của mô hình kinh tế xã hội
chủ nghĩa kiểu cũ là chế độ công hữu hoàn toàn và cơ chế kế hoạch
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hóa trực tiếp, loại trừ thị trường tự do. Nấc thang mới hay sự đột phá
đó còn có thể hiểu theo nghĩa đã thực tế đụng đến cơ cấu kinh tế,
bước đầu chấp nhận cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Trước
đó, mọi cải tiến trên mặt trận kinh tế chỉ trong giới hạn cơ chế quản
lý do đó mà luẩn quẩn bế tắc. Sau Nghị quyết hội nghị lần thứ 6
(1979) của Ban chấp hành Trung ương khoá IV, là chỉ thị 100 của
Ban Bí thư Trung ương về khoản sản phẩm trong nông nghiệp; Quyết
định 25/CP về quản lý xí nghiệp; chủ trương kế hoạch hóa từ đơn vị
cơ sở, ba phần kế hoạch, bốn nguồn cân đối, xuất nhập tự cân đổi, tư
trang trải, chấp nhận thị trường tư do bên cạnh thị trường có tổ chức.
Tất cả các quyết định đó đều đặt trên cơ sở chấp nhận và triển khai có
cấu kinh tế nhiều thành phần dù còn nhiều hạn chế. Chính nhờ đó,
sản xuất lưu thông đã bung ra rất sôi động, rộng khắp, làm cho đời
sống bớt căng thẳng. Ở nước ta, trong công cuộc xây dựng kinh tế lần
đầu tiên diễn ra tình hình chưa từng có một phong trào quần chúng
năng động phát triển sản xuất lưu thông: phong trào nông dân nhận
khoản, phong trào 124 phát huy tự chủ năng động của đơn vị cơ sở và
địa phương với ứng điển hình làm ăn có hiệu quả nổi bật, đây là một
mặt khác sự bung ra của thị trường tự do với sự tham gia của tất cỗ
các thành phần kinh tế, ngày càng lấn áp đục khoét kinh tế kinh
doanh và thị trường có kế hoạch. Hợp tác xả ngày càng rệu rã Mặt
trận giá lương tiền phân phôi lưu thông cực kỳ rối loạn nóng bỏng.
Nhà nước bị tổn thất lớn về của cải ngày càng rơi vào tình thể gần
như mất khả năng điều khiển.
Trước thực trạng đó, đã diễn ra cuộc tranh luận cọ sát kéo dài
và rất gay cấn về lý luận và chính sách kinh tế trên tất cả câc vấn để:
khoản sản phẩm, hạch toán kinh doanh của đơn vị cơ sở, phân cấp
quản lý và kế hoạch hóa, cơ chế xử lý giá, lương, tiền. Nhìn một cách
tổng quát, mọi cuộc tranh luận đều có thể quy vào vấn để: không thể
không chấp nhận cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhưng từ
đó liệu còn “kinh tế xã hội chủ nghĩa” với nền tảng công hữu và kế
hoạch hóa thống nhất? Cụ thể là còn quốc doanh, hợp tác xã và thị
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trường có tổ chức theo kế hoạch ngày càng mạnh lên không, hay tất
yếu sẽ trượt dài sang cơ chế thị trường mà lúc đó được coi như tai
họa làm mất chủ nghĩa xã hội.
Trong cuộc tranh luận kéo dài đó có hai xu hướng trái ngược
nhau: xu hướng chấp nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần như
chiến lược lâu dài; và xu hướng chấp nhận như bước lùi sách lược
tạm thời, gắn với những nhận thức khác nhau về mô hình kinh tế xă
hội chủ nghĩa và con đường xây dựng nền kinh tế ấy. Hiện tương đặc
trưng cho hai xu hướng này là khi trù bị Đại hội VI, đã có hai lần làm
dự thảo Văn kiện. Lần đầu, dự thảo văn kiện giữ quan điểm cũ về
kinh tế, chủ trương thúc đẩy cải tạo hợp tác hóa theo hướng tập thể
hóa và kế hoạch hóa pháp lệnh tập trung. Dự thảo đó khi đưa ra lấy ý
kiến đã không được đông đảo tổ chức Đảng và nhân dân chấp nhận.
Sau đó Bộ Chính trị có cuộc họp thảo luận và ra văn kiện kết luận về
quan điểm kinh tế làm cơ số biên tập dự thảo văn kiện lần thứ 2,
được Đại hội thông qua thành quan điểm chính thống. Vậy nguyên
nhân nào, nhân tố nào đưa tới và thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy từ
nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (1979) của Ban chấp hành Trung ương
Đảng khoá IV đến Đại hội Đảng lần thứ VI.
Nguyên nhân khách quan, sâu xa nhất là sự thúc bách của cuộc
sống, buộc xă hội tìm lối thoát trong cảnh bế tắc. Trước hết đó là do
những vấp vảp và tổn thất trong việc triển khai nghị quyết Đại hội IV
về kinh tế, đưa tới sự kìm hãm sản xuất làm cho đời sống đi xuống
rất nhanh, chỉ ít lâu sau đại thắng 80/4l1975. Lúc ấy, nguồn bao cấp
quốc tế giảm mạnh, làm cho nguồn bao cấp từ trung ương cho địa
phương và đơn vị kinh tế cơ số giảm mạnh. Kinh tế quốc doanh và
tập thể, vốn sống nhờ bag cấp tập trung, ngày càng đình đốn rệu rã.
Trong khi đó kinh tế gia đình, kinh tế cả thể bộc lộ ưu điểm về tính tự
chủ năng động và khả năng lớn của nó chỉ ít trong phát triển nông
nghiệp, tiểu thủ công, hàng tiêu dùng và thương nghiệp dịch vụ, đặc
biệt là phía Nam. Các đơn vị quốc doanh, các địa phương cũng có
khả năng khai thác nhiều nguồn ngoài tầm tay trung ương để tự cân
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đối. Những hình thức kinh tế và những khả năng đó đã bị kìm hãm do
chính sách cải tạo, hợp tác hóa, hạn chế kinh tế gia đình cả thể; và
chính sách thống nhất quản lý thu mua phân phối với hệ thống kế
hoạch cân đổi tập trung, cấm trao đổi hàng hóa tự do. Lúc ấy các
quan hệ ngang bị coi là tội móc ngoặc làm rối kỷ cương thống nhất.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (1979) của Ban Chấp hành Trung
ương khoá IV thực hiện sự tháo gỡ trong sản xuất và lưu thông bằng
cách hạ thấp mục tiêu và trì hoãn thời gian thực hiện cải tạo và hợp
tác hóa; nới lỏng cơ chế kế hoạch tập trung vìcơ chế thống nhất quản
lý thu mua phân phối. Sự hạ thấp và nới lỏng đố một mặt đã giành
đất cho kinh tế tư hữu và thị trường tự do phát triển, song trùng (có
thể nói là cộng sinh) Với kinh tế công hữu và thị trường có kế hoạch.
Mặt khác, là sự hạ thấp, trì hoãn, nới lỏng mà bước đầu xem như
bước lùi sách lược tạm thời trong khi kiên trì mục tiêu và nguyên tắc
cơ bản và tiêu dài là chế độ công hữu và kế hoạch hóa tập trung. Lúc
ấy ít nghi ngờ rằng kinh tế tư hữu và thị trường tự do được cởi trói có
sức tự phát tự nhiên rất mạnh, ngày càng chứng tỏ là tất yếu bất khả
kháng; hơn nữa là tất yếu tiến bộ, để sau 10 năm (từ 1979 đến 1989)
đạt tới bước ngoặt sang nền kinh tế thị trường; tức là thị trường tự do
trở thành thị trường xã hội thống nhất và duy nhất; "thị trường có tổ
chức” đã bị loại bố trên nguyên tắc! Quá trình lên ngôi của thị trường
đã diễn ra rất độc đáo. Từ 1979, trong sự cộng sinh giữa hai thị
trường, thị trường tự do tự phát ngày càng bung ra rất nhanh. Đây là
thị trường với hàng chục triệu hộ tư hữu sản xuất hàng hóa nhỏ, là thị
trường thật, (trong khi thị trường có tổ chức là thị trường giả tạo).
Trong thị trường thật đó mọi quy luật kinh tế đều hoạt động thực sự.
Tính tự phát vô tổ chức vốn có của nó được tăng cường thêm để đối
phó, lẩn trốn sự cản trở về phía Nhà nước do chính sách “lúc mở, lúc
cấm” lặp lại nhiều lần. Trong thời kỳ song trùng, người kinh doanh
nhỏ ở thị trường tự do rất dễ làm giầu mà một nguồn quan trọng là
của cải Nhà nước luôn mất mát rất lớn do cơ chế hai giá (giá hàng
hóa, vật tư, lãi suất và tỷ giá) với nhiều cuộc điều chỉnh giá nhà nước
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theo giá thị trường tự do. Trong cuộc khai thác huởng thất thoát này,
đã có sự liên kết giữa không ít người Nhà nước là ngưòi kinh doanh
tự do. Các doanh nghiệp nhà nước, các hợp tác xã và người Nhà nước
nói chung ít nhiều đầu tham gia thị trường tự do; tuỳ hoàn cảnh, ít
nhiều đầu thu chênh lệch giá do chính Nhà nước tạo ra. Đó chính là
một khía cạnh độc đáo của hiện tượng tư hữu hóa ở nước ta. Ở đây có
điều tương tự như định luật bảo toàn năng lượng: Của cải chỉ chuyển
chỗ, đổi chủ (tìm chủ) chủ không mất đi. Hơn nữa, một hiện tượng
như sự thách thức: khi còn là công hữu, với cách quản lý yếu kém
của ta, của cải là vô chủ, rất để ra đi (tìm chủ). Nhưng khi đã rơi vào
tay chủ tư hữu ở thị trường tư do, thì lập tức có thần giữ của, không
những rất; khó mất đi mà còn sinh lời. Trên ý nghĩa nhất định, Nhà
nước tạ đã vô tình đầu tư một phần cho cơ chế kinh tế hàng hóa nhiểu
thành phần như một sự cấp vốn không cẩn hoàn trả. Âu cũng gần như
truyền “Vua Sở mất cung ’.
Với nhiều nguồn khả năng sẵn có, cộng thêm nguồn kiếm được
từ vốn Nhà nước, ở nước ta từ năm 1979 đến 1989 đã từng bước khôi
phục và mở rộng thị trường tự do khá rộng lớn với cơ cấu kinh tế
nhiều thành phần. Nó lấn dân, thay dân thị trường có tổ chức (giả
tạo). Thị trường đó từng bước tự phát làm chức năng định giả , kích
thích huy động và cân đổi điều tiết. Những chức năng đó trong nền
kinh tế trước đây và trong thị trường có tổ chức, đều do Nhà nước
trực tiếp thực hiện bằng kế hoạch pháp lệnh. Chính trên cái nền thị
trường tư do đã phát triển, mở rộng qua 10 năm kể từ 1979, mà vào
năm 1989, khi Nhà nước thả nổi giả cả, nâng lãi suất và tỷ giá sát giá
thị trường, tức là trả lại thị trường chức năng định giả vốn có của nó,
thì cơ chế thị trường trong đó cái cơ bản nhất là cơ chế giá cả thị
trường, đã bắt đầu hoạt động được. Nói cách khác, chính thị trường
tư do đã lớn lên đến mức đủ sức đón nhận trở lại chức năng vốn của
nó. Bước chuyển đó không những không làm yếu vai trò Nhà nước,
trái lại đã làm cho nhà nước mạnh hơn hẳn trước về thực lực và công
cụ điều tiết. Nhà nước từ chỗ gần như mất tay lái. nay bắt đầu cầm
114

được tay lái, tuy còn rất bỡ ngỡ, vụng về. Lưu ý rằng ở nhiều nước xã
hội chủ nghĩa trước đây, đo chưa có cải nền thị trường tư do đó (nó
đã bị xoá, chưa khôi phục), khi Nhà nước thả nổi giả cả nước ta đã
làm năm 1989. kết quả đã khác hẳn. khiến người “ta phải thốt lên: bỏ
cơ chế nhà nước nhưng sao cơ chế thị trường chưa hoạt động? Người
ta quên rằng bản thân thị trường tự do với cơ cấu nhiều thành phần
chưa có, thì làm sao có cơ chế thị trường, làm sao có cơ chế giá cả thị
trường. Với nước ta hiện nay vấn để đặt ra vẫn là cần đẩy tới xu
hướng hình thành hệ thống đủ loại thị trường với cơ chế vốn có của
nó: cơ chế đánh giả định giải kích thích huy động và cân đổi điều tiết.
Trên nền đó, Nhà nước, với quyền lực Nhà nước và với việc sử dụng
những công cụ của bản thân thị trường đặc biệt là công cụ tài chính
tiền tệ, có “thể tác động hợp' quy luật, tạo thành cơ chế thị trường có
sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nói riêng
về hễ hoạch hóa, thì cơ chế kế hoạch hóa theo pháp lệnh tập trưng
nhất thiết phải đặt trong điều kiện cơ cấu kinh tế công cộng và quan
hệ giao nộp cấp phát hiện vật, loại trừ quan hệ thị trường; còn cơ chế
kế hoạch hóa mới theo quan điểm kinh tế chỉ có thể thực hiện được
trong điều kiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và phát triển quan hệ
thị trường. Từ sự phân tích trên đây; có thể rút ra một số nhận thức:
Kế hoạch hóa cũng như toàn bộ việc quản lý kinh tế của nhà nước
cần và chỉ có thể đổi mới gắn liền với quá trình chuyển sang nền kinh
tế thị trường nhiều thành phẩn. Kinh tế thị trường không những
không làm yếu, ngược lại đòi hỏi và tạo khả năng nâng cao vai trò và
hiệu lực quản lý và kế hoạch hóa của nhà nước theo cách mới. Sự
thiếu vắng thị trường là sự thiếu vắng môi trường cho cơ chế quản lý
và kế hoạch hóa kiểu mới; đồng thời đó lại là môi trường duy trì cơ
chế quản lý và kế hoạch hóa kiểu cũ. Hiện nay kinh tế quốc doanh
trên chừng mực quan trọng, đang trong tình huống này tình huống
“kinh doanh trong vòng tay kế hoạch, ngân hành, tài chính và bộ máy
nhà nước chủ quản, vướng mắc nhiều trong cơ chế cũ mà đầu hiệu rõ
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nét nhất là quan hệ xin cho hiện vật hoặc dưới hình thức tại chính, tín
dụng.
Kế hoạch hóa là công cụ quản lý tổng hợp, ngày càng quan
trọng, sự thành bại cơ bản không phải tự nó mà tuỳ thuộc và; chính
sách mà nó cụ thể hóa với tư cách cương lĩnh thứ hai. Lịch sử kế
hoạch hóa ở nước ta từ Đại hội VI về trước trong điều kiện chính
sách kinh tế có sai lầm, đã là lịch sử mà mọi kế hoạch 5 năm đều
không hoàn thành; đồng thời mọi đơn vị hàng năm vẫn ăn mừng hoàn
thành “kế hoạch đã điều chỉnh”. Ngược hắn lại, với quan điểm mới
về chính sách kinh tế của Đại hội VI, với ạế hoạch định hướng theo
ba chương trình kinh tế lớn, kế hoạch hóa đã chuyển sang thời kỳ
luôn luôn vượt mức kế hoạch. Những dự tính của Đại hội VII về mục
tiêu phát triển kinh tế đến năm 1995 đã thấy khả năng vượt ngay
trong lúc không còn ngoại viện, hơn nữa còn bị cấm vận. Ba chương
trình kinh tế lớn của Đại hội VI, với tư cách cương lĩnh thứ hai, và
chiến lược kinh tế xã hội của Đại hội VII thể hiện chính sách cơ cấu
và cơ chế quản lý mới, đã định hướng đúng ba vấn để:
Định hướng sản xuất đúng cái nhân dân cần, thị trường cần và
có khả năng (thay vì sản xuất theo ý chí chủ quan của Nhà nước);
Định hướng đúng nguồn lực. Tổng động viên các thành phần
kinh tế trong nước và thu hút nguồn lực từ nước ngoài thay vì mọi cái
Nhà nước lo);
Xác định quyền tự do lưu thông buôn bán của người sản xuất
tạo động lực mạnh đến từng tế bào kinh tế.
Có thể nói đây là mấy vấn để cơ bản của kế hoạch hóa kiểu mới
ở cấp vĩ mô, ở trình độ cương lĩnh thứ hai.
Cho đến nay, nước ta mới chuyển sang nền kinh tế thị trường
đến bước sơ khai; chỉ có thể tiếp tục đổi mới kế hoạch hóa cũng như
đối mới quản lý Nhà nước về kinh tế nói chung đặt trong tổng thể quá
trình tiếp tục chuyển sang nền kinh tế thị
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IV
GIÁM ĐỐC KINH DOANH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI
MỚI
1. Giám đốc kinh doanh với công luận
Giám đốc kinh doanh trong công cuộc đổi mới hiện nay là một
chức nghiệp thuộc loại mới mẽ nhất, nặng nề nhất, nhiều hấp dẫn
vinh quang, đồng thời cũng nhiều khó khăn, cản trở; không ít cạm
bẫy, cám dỗ, răn đe và cả oan trái. Đỏ đã và đang là nhân vật được
báo chí và phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày hàng giờ đưa
ra trước công luận. Sự công khai hoá như thể góp phân loại trừ một
số phần tử xấu, làm gương nghiêm trị ngăn trước ngừa sau. Đảng quý
hơn cả là đã có lúc, có nơi nhân ảnh khá tốt tiếng nói thật của giám
đốc kinh doanh, đòi hỏi tháo gỡ để tư chủ kinh doanh theo Nghị
quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng. Trên báo chí đã có cả lời cuối
cùng của Trần Xuân Hợi“, đơn từ chức của Kiểu Xuân Trường. Cũng
có nơi, có lúc thiên về phê phán người kinh doanh như nhân vật chu
yếu và trực tiêp gây tổn thất kinh tế, vượt rào thể chế, làm hỏng kỷ
cương. Báo chí và phương tiện thông tin đại chúng đưa ra trước công
luận tiếng nói đa dạng như vậy là điều tự nhiên trong quả dân chủ
hóa công khai hóa; thể hiện sự kiểm tra, hình luân tổ công chúng với
một chức nghiệp hàng đầu trong cuộc đầu mình cho dân giấu nước
mạnh. Người giám đốc kinh doanh chân chỉnh chấp nhận xu hướng
công khai, dân chủ và sẵn sàng đối ngoại. Nhờ tiếng nói đa dạng,
công khai dân chủ như vậy mới có {hệ đẩy lùi, ngăn ngừa được cái
đáng sợ nhất với giám đốc kinh doanh chân chính. Đó là sự đánh giá
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của quyền, độc thoại thiên vị, mang danh nghĩa “thanh tra nội bộ"
mà thật ra rất để mở ám ghông trong sáng công khai. Trong khi
chúng ta chưa có tờ báo kinh tế hàng ngày như diễn đàn của giám
đốc kinh doanh, thì mong mới là các báo, đài phát thanh, mở rộng
trang mục cho tiếng nói giám đốc.
2. Giám đốc kinh doanh trong công cuộc đổi mới
Đấu tranh đổi mới cơ chế quản lý kinh tế là cuộc đổi mới có
tính cách mạng, trong nội bộ hàng ngũ cách mạng, nhưng là cuộc đấu
tranh gay cấn, giằng co, khá lâu dài. Trong bước đầu, ít ai lường tới
lực cản to lớn của cái cũ, cũng như nỗi gian truân trong tìm tòi cái
mới. Quả thật, đổi mới không phải là cuộc thẳng tiến vào vườn cây
đã sẵn quả ngọt. Đó là cuộc khai phá vào vùng đất mới khác lạ, đầy
hứa hẹn, nhưng không thể hội thu ngay vụ đầu. Trồng cuộc đổi mới
đó, chức nghiệp giám đốc kinh doanh là chức nghiệp người cải cách,
cách tân, người khai phá dựng nghiệp, kỵ sĩ xung kích trong đội quân
kinh tế vì sự nghiệpdân giầu nước mạnh. Có thể so sánh chức nghiệp
ấy tương đương chức nghiệp tướng chiến trường trong chiến tranh
cách mạng. Khi đất nước thật sự đi vào thời kỳ xây dựng kinh tế, mở
của giao lưu đua tranh trên thị trường thế giới, thì đội ngũ giám đốc
kinh doanh trở thành loại cán bộ mới mẻ nhất và quan trọng hàng
đầu. Mới mẽ nhất vì trước đây trong kinh tế thời chiến, trong cơ chế
tập trung quan liêu bao cấp, ta mới chỉ có chức nghiệp giám đốc thực
hành chưa có chức nghiệp giám đốc kinh doanh một cách nói hình
ảnh rất hay về hai mẫu người giám đốc. Trong cơ chế tập trung quan
liêu bao cấp, giám đốc là người thừa hành đặt trong sự điều tiết theo
lệnh rất cụ thể từ trên, chỉ như một người đội trường nhỏ. Giám đốc
kinh doanh trong cơ chế mới là người kinh doanh được đặt trước thị
trường đủ quyền tự chủ đồng thời từ gánh vác trách nhiệm nặng nề
trước đất nước và đơn vị của mình, đúng như viên tướng trên chiến
trường. Mà chiến trường đây là thị trường trong nước và cả thị trường
quốc tế. Lênin, trong thời kỳ chính sách kinh tế mới, là thời kỳ nền
kinh tế rơi vào thực trạng thiếu hụt khủng hoảng rối loạn rất nặng nề,
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đã đề xưởng chế độ hạch toán kinh doanh với xí nghiệp Nhà nước
theo nguyên tắc: đặt xí nghiệp trước thị trưòng, theo nguyên tắc buôn
bán, nguyên tắc tự chủ. Đó thực chất là trao cho những người cộng
sản, giám đốc kinh doanh, chế độ tự chủ đầy đủ như một nhà tư sản,
tức là chấp nhân luật chơi của thị trường để phát huy vai trò chủ đạo
giành quyền làm chủ thị trường vì sự nghiệp xă hội chủ nghĩa. Chế
độ tự chủ như vậy không làm yếu mà chỉ đòi hỏi thay đổi căn bản sự
điều hành thống nhất của Nhà nước, tạo khả năng nâng cao hiệu lực
của sự điều hành đó: Đây là quan điểm đã được để ra trong nhiều văn
kiện của Đảng và Nhà nước ta.
Chính do’“ sự khác nhau rất cơ bản của hai mẫu giám đốc như
vậy mà không phải mọi giám đốc kiểu cũ, thậm chí không phải số
đông giám đốc kiểu cũ có thể dễ dàng tự đối mới và thích nghi được
với chức nghiệp mới. Cần có thời gian và phải trải qua thực tiền mới
có thể thực hiện được sự chọn lọc, đào tạo lại. Nhưng đến nay nhờ
thực tiễn hơn 10 năm qua, nhất là từ sau Nghị quyết Hội nghị lần thứ
VI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV (1979) đã có bước
ngoặt chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, tạo ra môi
trường mới, trong đó vừa có đòi hỏi vừa tạo điều kiện thực hiện sự
chọn lọc, đào tạo lại. Nhờ đó, đã hình thành đội ngũ giám đốc kinh
doanh mà đến nay khá đông đảo. Trong đội ngũ mới này, ngày càng
nổi lên nhiều nhân tài có uy tín trong đơn vị, trong ngành, trong địa
phương
Không ít người được cả nước biết đến, bắt đầu có uy tín trên
trường kinh doanh quốc tế. Đó là vốn quý mà đất nước bắt đầu có. Sự
hình thành đội ngũ giám đốc kinh doanh, cho đến nay rất giống tình
hình trong chiến tranh cách mạng trước đây, chỉ sau cuộc chiến tranh
chống thực dân Pháp, đất nước mới có được đội ngũ tướng lĩnh có dù
bản lĩnh vào cuộc chống Mỹ. Có thể nói, đội ngũ giám đốc kinh
doanh mà đất nước đã có cho đến nay là sự chuẩn bị bước đầu đáng
quý để đi vào vận hội mới đang mở ra cho sự nghiệp kinh tế.
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3. Giám đốc kinh doanh, người lao động đặc biệt
Giám đốc kinh doanh là người lao động sản xuất thuộc loại
quan trọng nhất, như viên tướng của đoàn quân. Đó là chức nghiệp
đòi hỏi rất cao về sự tin cẩn, trí dũng và năng khiếu đã phát triển
thành tài năng. Đòi hỏi đó bắt nguồn từ đặc điểm lao động của họ, là
người kinh doanh phải tự chủ, tự quyết, năng động, sáng tạo rất cao
trong định hướng quỹ đạo của đường lối chính sách quốc gia. Đội
ngũ đó không thể tạo ra chủ yếu bằng con đường tuyển sinh mở
trường lớp học lý thuyết đại trà, với quy hoạch và thủ tục bản giấy.
Kinh nghiệm đã cho thấy rất rõ phải phát hiện, tìm chọn tài năng qua
thử thách, chọn lọc từng người một trong thực tiễn sản xuất kinh
doanh. Trong sự phát hiện, chọn lọc như vậy có vai trò công chúng,
vai trò tập thế, vai trò trường đào tạo, nhưng quan trọng nhất là vai
trò các nhà lãnh đạo chính trị và các giám đốc kinh doanh giỏi đang
giữ các cương vị trọng yếu. Giám đốc kinh doanh là một nghề cần
những phẩm chất và năng khiếu đặc biệt, cho nên các nhà lãnh đạo
chính trị và giám đốc kinh doanh đương quyền không chỉ có trách
nhiệm mà còn có khả năng hơn ai hết trong việc tuyển chọn, thử
thách, dìu dắt từng người. Ngừòi lãnh đạo có Tâm huyết vì sự nghiệp
lâu dài, không thể không lo gây dựng nhân tài kế tục, đủ tài đức đi xa
vươn cao hơn mình. Sự điều động thay thể đơn giản theo cấp bậc
lương và thâm niên, theo bằng cấp, thành phần, sự trẻ hóa một cách
hình thức, là có hại. Hiện nay, không ít giám đốc kinh doanh cỡ lớn,
mặc dù tuổi cao, nhưng có uy tín và còn sức làm việc, còn rất cần cho
sự nghiệp trong đó có cả việc đào tạo lớp sau đủ sức thay thế. Hơn
nữa phải chú ý tiếp tục sử dụng ngay khi đã thôi chức vụ quản lý, vào
công việc tư vấn, hội đồng quản trị, công việc đào tạo và huấn luyện.
Với những giám đốc: kinh doanh giỏi đã có công khai phá, gây dựng,
mở mang một sự nghiệp sản xuất kinh doanh (một nghề, một đơn vị
một công ty hay hiệp hội), có uy tín trên trường kinh doanh, đã tích
luỹ kinh nghiệm phong phú, thì không thế máy móc theo chế độ về
hưu. Nước ta còn thiếu kinh nghiệm và truyền thống kinh doanh, cho
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nên cũng chưa thật sự coi giám đốc kinh doanh là loại lao động đặc
biệt quý hiểm không kém gì lao động của chính khách, bác học,
nghệ sĩ, nghệ nhân. Không hiếm thấy giám đốc kinh doanh giỏi, đang
say mê sự nghiệp bỗng được về hưu vì tuổi tác, điều đi việc khác,
thậm chí được đề bạt, để rồi tài năng, kinh nghiệm và uy tín đã tích
luỹ trở thành vô nghĩa!
Nếu trong chiến tranh cách mạng, để chiến thắng đất nước
không thể không gây dựng đội ngũ tướng lĩnh giỏi, thì trong kinh tế
cũng vậy, không thể không thấy đầy đủ tầm quan trong, tính đặc thù
và con đường gây dựng đội ngũ giám đốc kinh doanh.
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VI
NHÀ KINH DOANH VÌ DÂN GIẨU NƯỚC MẠNH
1. Chức nghiệp kinh doanh vì dân giầu nước mạnh
Kinh doanh là việc xây dựng và điều hành cơ sở sản xuất và
dịch vụ hoạt động theo nguyên tắc mua bán. Hoạt động kinh doanh
và nhà kinh doanh chỉ tồn tại và phát triển khi quan hệ mua bán trở
thành phổ biến, tức là khi có nền kinh tế thị trường Nước ta trong
bước chuyển sang nền kinh tế thị trường vơi bước ngoặt từ 1989, đã
mở ra một thị trường thông nhất thông suốt cả nước, từng bước gắn
bó với thị trường thế giới Trong bước chuyển nàý, các giám đôc quốc
doanh thật sự bắt đầu hoạt đọng theo cơ chế kinh doanh. Đồng thời,
có thêm hàng chục vạn người thuộc tất cả các thành phần kinh tế
xông ra thị trường, tự phát lao vào hoạt động kinh doanh như cuộc ra
quân rất sôi động từ thành thị đến nông thôn Đó là hiện tượng tự
nhiên, là bước tiến lớn đã làm cho đời sống xã hội thêm phong phủ,
để chịu hơn hẳn thời bao cấp.
Trong cuộc tự phát ra quân đó, bên cạnh những người làm ăn
lương thiện hợp pháp, đã nẩy sinh quả nhiều người làm ăn phi pháp,
bất lương. Cuộc sống và thị trường xã hội sẽ chọn lọc, qua đó chỉ
những người kinh doanh lương thiện hợp pháp mới có tương lai.
Người làm ăn phi pháp bất lương sớm muộn sẽ bị đào thải. Điều
quan trọng lúc này là phải thật sự nhìn nhận kinh doanh như một
nghề, nhìn nhận tầng lớp nhà kinh doanh có tài, có đức như đội xung
kích trong bước chuyển sang nền kinh tế thị trường. Hơn nữa phải
thấy kinh doanh là một nghề rất khó. Những nhà kinh doanh có tài có
đức cũng quý hiếm như các bác học, văn nhân, nghệ sĩ, chính khách
Nhà kinh doanh điểu khiển quá trình kinh doanh mà sự thành
bại có quan hệ đến khối lượng của cải và công ăn việc làm không chỉ
của cả nhân và gia đình họ, mà của hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn
người. Đó là người có năng khiếu về thương mại, nhảy cảm với như
cầu thị trường, coi trong chữ tín và trách nhiệm xã hội, am hiểu công
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nghệ kỹ thuật, có tính tự chủ và chấp nhận mạo hiểm. Người ta đã có
những cách diễn tả rất đáng chú ý về nghề kinh doanh. Đó là nghề
không dạy được, nhưng lại có thể học được nếu có năng khiếu và
ham muốn. Điềti đó giống như không thể chọn một người bất ký rồi
dạy thành nhạc sỹ, trong khi một người có năng khiếu và ham thích
âm nhạc có thể học tập rèn luyện thành nhạc sỹ. Năng khiếu kinh
doanh còn có nguồn gốc sâu xa trong truyền thống gia đình, truyền
thống địa phương và cả trong truyền thống văn hóa của một dân tộc.
Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường đang quốc tế hóa rất
nhanh, người ta xem truyền thống kinh doanh và số lượng, chất
lượng đội ngũ kinh doanh là một tiêu chuẩn nói lên khả năng của một
nước có thể tham gia tích cực vào sự phân công hợp tác quốc tế và
đua tranh phát triển.
Đất nước ta đang cần nhiều giám đốc quốc doanh đủ tư cách
làm nhà kinh doanh lớn. Đội ngũ này đang trong quá trình chọn lọc
lại để phát triển. Nhà nước và nhân dân đã thấm thía ,sai lầm trong
việc uỷ quyền kinh doanh không chỉ do chọn phải người lạm dụng, tư
túi, mà còn do chọn ngươi tốt có nhiệt tình phung không có tay nghề,
đưa tới tổn thât to lớn .
Đất nước cũng đang cần hàng chục vạn nhà kinh doanh trong
các lĩnh vực kinh tế hợp doanh, hợp tác, tư nhân, tiểu chủ. chủ trại
nông lâm nghiệp với những doanh nghiệp vừa và nhỏ trên tất cả các
lĩnh vực của nền sản xuất xã hội. Mỗi ngành nghề, mỗi thành phố, thị
trấn, làng xã muốn mở mang nền kinh tế phải gây dựng lớp người
này. Đó là tầng lớp cùng với các nhà công nghệ, góp phần quyết định
giải bài toán huy động vốn trong. dân “Về tạo nhiều công ăn việc làm
có hiệu quả. Chính từ lớp người này sẽ xuất hiện những nhà kinh
doanh lớn. Thiếu lớp người này thì hệ thống kinh tế nhiều thành phần
không tránh khỏi rơi vào tình trạng kinh doanh phân tán quả nhỏ và
kinh tế ngẫm là chủ yếu. Nước ta đang bước đầu _chuyển sang nền
kinh tế thị trường, tầng lớp nhà kinh doanh đang còn nhiều yếu kém.
Trong tâm lý xã hội, chưa thấy kinh doanh là nghề hệ trọng với quốc
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kể dân sinh, chưa kể rằng vẫn còn tâm lý ky thị với người kinh doanh
ngoài quốc doanh.
Cho đến những năm gần đây, hệ thống giáo dục đào tạo của
nước ta chưa có chuyên ngành kinh doanh. Ngay cả nền kinh tế học
trước đây cũng xa lạ với khoa học và nghệ thuật kinh doanh. Lớp
người trẻ thông minh và có chỉ, thường hướng vào một số ngành
khoa học tư nhiên và kỹ thuật. Trong khi đó ở các nước đang phát
triển, những khoa và trường có uy tín về đào tạo bồi dưỡng nhà kinh
doanh, là nơi thu hút nhân tài, có thày giỏi, trò giỏi nhất, được xã hội
trong dụng. N hieu nước đang phát triển ở xung quanh chúng ta đã có
chương trình Nhà nước về tìm kiêm, bồi dưỡng, tư vấn, trợ giúp cho
các nhà kinh doanh vừa và nhỏ gây dựng doanh nghiệp. Người ta đặc
biệt coi trọng năng khiển và có cách đào tạo độc đáo. Ở lĩnh vực này
cần nhấn mạnh rằng nhân tài không thể tạo dựng hàng loạt và chỉ qua
trường, lớp học lý thuyết. Đã đến lúc cần có chính sách, hơn nữa cần
tạo hướng tâm lý xã hội và chương trình Nhà nươc hướng vào việc
thúc đẩy xuất hiện nhiều nhân tài trong kinh doanh và công nghệ.
Đất nước muốn phát triển nhanh thì trong chiến lược con người,
trong cơ cấu chức nghiệp xã hội phải tính đến nghề kinh doanh và
tầng lớp nhà kinh doanh như một trong những nghề xung kích quan
trọng nhất.
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2. Quan điểm về lợi nhuận trong kinh doanh
Nước ta đang trong bước chuyển sang nền kinh tế thị trường,
mọi người làm kinh tể đều phải học kinh doanh. Kinh doanh luôn
luôn nhằm mục tiêu lợi ích dưới hình thức lợi nhuận. Lợi nhuận là
mục tiêu và là động lục trực tiếp của nhà kinh doanh và tổ chức kinh
doanh.
Hiện nay, trong bước đầu của quá trình chuyển sang nền kinh tê
thị trường nhiều thành phần, hoạt động kinh doanh được giải phóng,
bung ra rất mạnh, góp phần làm cho đời sông kinh te hoạt bát, phong
phú. Đồng thời không tránh khỏi tình trạng kinh doanh ấu trĩ, dại dột.
Hơn nữa cũng đã có xu hướng chạy theo lợi nhuận cả nhân, cục bộ;
nảy sinh những hoạt động kinh tế ngẫm, đặc biệt là hiện tượng kinh
doanh phi pháp bất lương làm hàng giả, làm dịch vụ lừa đảo, gây độc
hại cho người tiêu dùng. Đó là xu hướng nguy hiểm: mưu cầu lợi
nhuận bằng cách gây tổn hại cho người khác và cho xã hội. Trong
tình hình đó, phải xác định tiêu chuẩn về tính đúng đắn trong họat
động mưu cầu lợi nhuận của người kinh doanh.
Tiêu chuẩn cơ bản chung về tính đúng đắn trong hoạt động kinh
doanh là mưu cầu lợi nhuận cả nhân, bộ phận bằng cách đồng thời
làm lợi cho nhân dân và Nhà nước. Từ tiêu chuẩn đó, có thể nêu lên
những yêu cầu về phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh và tổ chức
kinh doanh, xét trong các mối quan hệ .
Buôn có bạn, bán có phường cũng là yêu cầu quan trọng của
người kinh doanh. Phường, bạn hiểu theo nghĩa người kmă doanh cần
có bạn hàng cùng nghề để liên kết hợp tác có ngươì hùn vốn, bạn
hàng cung ứng vật tư, vệ tính đại lý. Trong quanhệ này, cũng phải
mưu cầu lợi nhuận bằng con đường cũng có lợì với phường, bạn.
Hơn nữa còn cần biết gắn bó hỗ trợ cưu mang nhau lúc thịnh cũng
như lúc suy. Lòng chung thuỷ là rất quan trọng. Phường, bạn ở đây là
phường bạn lương thiện, hợp pháp` Người kinh doanh trên thị trường
đương nhiên có đối thủ cạnh tranh, nhất là trên thị trường quốc tế.
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Điều quan trọng là biết tìm bạn hàng liên kết, hợp tác, để tạo lực cạnh
tranh. Nhà kinh doanh và tổ chức doanh nghiệp Nhà nước vơí tư cách
thành phần chủ đạo trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. có
vai trò nòng cốt trong quan hệ liên doanh liên kết theo nguyên tắc
cũng có lợi với hình thức đa dạng. Hình thức buôn có bạn, bản có
phường cũng có mặt trái của nó: lập phường, hội độc quyền làm tổn
hại lợi ích xã hội. Do đó trong việc điều tiết thị trường, Nhà nước cần
tạo ra cơ chế cạnh tranh chống độc tôn độc quyền.
Trong sự nghiệp kinh doanh cũng như trong mọi sự nghiệp
khác, nói đến cùng, nhân tố quyết định thành công là chính sách đôi
với người lao động, chính sách cầu hiền, tìm kiếm trọng dụng nhân
tài nhằm tập hợp một đội ngũ lao động nòng cốt có phẩm chất và tài
năng gắn bó với nhau trên cơ sở thống nhất lợi ích. Chỉ với đội ngũ
ấy mới có thể tiếp cận thị trường, liên tục tạo ra, đổi mới sản phẩm và
dịch vụ có sức cạnh tranh cao, tìm lợi nhuận lớn; từ đó tạo sức hấp
dẫn trong việc thu hút vốn và mỡ rộng liên doanh liên kết. Doanh
nghiệp Nhà nước của ta. trong cơ chế cũ với chính sách lao động biên
chế và trả công bình quân` thường có đội ngũ lao động quá đông mà
không mạnh. Khi chuyển sang cơ chế mới, với chế độ lao động hợp
đồng , đang có quá trình chọn lọc lại theo chính sách cầu hiển. Điều
dò xét trực tiếp và trước mắt, có thể tăng thêm số người thất nghiệp,
Nhưng phủ chung toàn cục và lâu dài, sẽ tạo khả năng tích luỹ, mở
mang thêm nhiều ngành nghề tức là tạo thêm việc làm cho nhiều
người lao động phổ thông, nâng cao mức sống của toàn xã hội. Tổ
chức kinh doanh bao giờ cũng cư trú trong một địa bản, một cộng
đồng dân cư cần tạo ra sự gắn bỏ về lợi ích với cộng đồng dân cư nơi
cư trú, đem lại lợi ích cho cộng đồng và tìm sự hợp tác hỗ trợ của
cộng đồng đó. Tổ chức kinh doanh trong khi phát triển, cẩn góp sức
phát triển công đồng dân cư về mặt kinh tế cũng như sự nghiệp văn
hóa giáo dục và phúc lợi công cộng , bảo về môi trường. Đồng thời
tìm sự hỗ trợ của cộng đồng địa phương về trật tự trị an, chăm lo đời
sống vật chất và văn hóa của người lao động và gia đình họ. Chỉ khi
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biết mưu cầu lợi nhuận một cách đúng đắn. nhà kinh doanh và tổ
chức kinh . doanh mới có thể được xã hội chấp nhận, mở mang sự
nghiệp ngày càng to lớn và bền vững. .

128

Chương ba

MỘT SỐ KHÍA CẠNH ĐỔI MỚI TƯ DUY TRONG SỰ
PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP TỪ KHOÁN (1981) ĐẾN NAY

( 1999 BT ghi chú: Ba bài về “khoán" ở chương này được công
bố vào các thời điểm: 1981 (bài I), 1983 (bài II), 1987 (bài III) đã
phản ánh nấc thang đổi mới của quá trình từ khoán mới đến kinh tế
hộ và hợp tác hóa kiểu mới; cũng đồng thời phản ánh ba lần có tranh
luận về lý luận và chính sách. Ba bài này giúp hiểu thêm tính cơ bản
và rất phức tạp của quá trình đổi mới này).
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I
KHOÁN SẢN PHẨM ĐẾN CÁ NHÂN
NGƯỜI LAO ĐỘNG – BƯỚC ĐỘT PHÁ VÀO
MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU CŨ (1981)
Từ khi có thông bảo và chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (1980, 1981-BT), khoản sản phẩm đến người lao động nhanh
chóng lan rộng như một tất yếu tiến bộ, đã và đang tác động tích cực
đến sự đổi mới các mặt khác của hệ thống quản lý hợp tác xã. Đồng
thời cũng như mọi bước tiến trong quản lý, nó đặt ra nhiều vấn để
phải làm rõ thêm và cũng có một số khả năng xấu cần chủ động ngăn
ngừa.
1. Đặc điểm của hình thức khoán mới
Khoản sản phẩm đến người lao động là một hình thức nằm
trong hệ thống đa dạng, muôn hình muôn vẻ của những hình thức tổ
chức lao động và phân phối. Nó vừa là hình thức tổ chức lao động
vừa là hình thức phân phôỉ. Đồng thời đây là hình thức khoản có
nhiều nét độc đáo. Phân tích những đặc điểm đó là vấn để quan trọng
để làm rõ bản chất của nó.
Đặc điểm thứ nhất của khoán sản phẩm đến người lao động là
khoán gọn nhiều khâu gắn với sản phẩm cuối cùng của trồng trọt và
chăn nuôi. Người nhận khoán hưởng trọn phần sản phẩm vượt mức,
bù đắp trọn phần sản phẩm hụt mức. Cần lưu ý rằng nhiều khâu lao
động cuối cùng trong quá trình sản xuất của nghề trồng trọt và chăn
nuôi ở hợp tác xã nông nghiệp nước ta với trình độ kỹ thuật hiện nay.
chủ yếu là những khâu lao động thủ công, thâm canh rất tinh vi.
Trong điều kiện điện tích canh tác tỉnh theo đầu người rất thấp.
nguồn lao động dồi dào, yêu cầu tăng sản phẩm nông nghiệp rất bức
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bách, đã tạo ra đòi hỏi và khả năng khách quan phải có kiểu thâm
canh cao độ, làm ruộng như làm vườn. Hơn nữa, đó còn là những
khâu đã khó; còn việc kiểm tra đânh giả, xác nhận kết quả lao động
theo từng việc từng khâu sản xuất mà việc lập định mức, tiêu chuẩn
cụ thể cho từng khâu thì vừa tốn công sức lại còn khó hơn. Thế mà
một trong những điệu kiện bất búộc phải có khi áp dụng bất kỳ hình
thức khoản nào là khâu công việc hay sản phẩm được khoán phải là
khấu có thể định tiêu chuẩn rõ ràng về số lượng và chất lượng công
việc hay sản phẩm; có khả năng kiểm tra đáng giá chính xác nhằm
bảo đảm kết quả cuối cùng. Trong trường hợp này, việc khoán gọn
nhiều khán gắn liền với sản phẩm cuối cùng làm cho việc định tiêu
chuẩn khoán và việc kiểm tra đánh giá kết. quả trở thành đơn giản,
nhẹ nhàng lại để chính xác hơn. Đó là cách làm khoa học, biết chọn
đúng đối tượng (công việc hay sản phẩm để khoán). Đó còn là một
nguyên nhân làm cho hình thức khoán mới có khả năng áp dụng phổ
biến vì nó vừa sức với các hợp tác xã. Với đặc điểm đó, cách khoán
mới đồng dạng với một hình thức tổ chức lao động và trả công mới
nhất đang áp dụng trong xây dựng vận tải và trong công nghiệp hiện
đại hình thức khoán gọn nhiều khăn cho cả nhân hoặc cho tập thể lao
động. Như vậy không có căn cứ nào để nói rằng hình thức khoán này
không nên áp dụng với hợp tác xã tiên tiến và khả.
Nét độc đáo thứ hai của khoản sản phẩm đến người người lao
động trong nông nghiệp là người lao động đó gắn liền với kinh tế gia
đình. bởi vậy nó còn là hình thức liên kết. kinh tế tập thể với kinh tế
gia đình, mà kinh tế tập thể là chủ đạo; liên kết cả về bổ vốn sản xuất
phân công hiệp tác lao động và phân phối Sự liên kết này trong một
thời gian dài và đến nay ít nhiều còn bị nhận dạng sai, xem như tư
hữu cả thể xâm nhập, gặm nhấm kinh tế tập thể. Những kiến thức
hiện đại về hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. xem kinh tế gia đình
của người lao động như bộ phận của hệ thống kinh tế xã hội chủ
nghĩa ngay cả trong điều kiện của Chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi và
Chủ nghĩa xã hội đã phát triển. Có thể nói, ở khâu sản xuất nào mà
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kinh tế gia đình còn có tiềm năng lớn thì chỉ khi khoán n tới cánhân
mới khai thác triệt để tiềm năng ấy. Đó là những khâu gắn với sản
phẩm cuối cùng trong nghề trồng trọt và chăn nuôi, và nói riêng là
trong nghề trồng lúa. Khoán tập thể cho đội hay nhóm không thể tận
dụng tiềm năng đó. Cẩn nói thêm rằng, với cách khoán mới, người
nhận khoán hưởng toàn bộ sản phẩm vượt mức và phải bù đắp toàn
bộ sản phẩm hụt mức là cách làm đúng nhất. Đó là vì trong điều kiện
tiêu chuẩn giao khoán đã tỉnh đên sự thù lao hợp lý cho mọi khâu lao
động trong điều kiện mọi người nhận tiệu chuẩn khoán như nhau, nếu
xén bớt phần vượt cỉỉa người làm giỏi. tức là kìm hãm họ, đồng thời
lại chịu `thay phần hụt của người làm kém, sẽ là phi lý, cản trổ tính
tích cực sản xuất của mọi người lao động. Qua sự phân tích trên đây,
có thể nói rằng việc khoán sản phẩm đến người lao động đã mang
trong nó những yếu tổ tiên tiến, có khoa học thể hiện một số kiến
thức và quan điểm hiện đại của kinh tế học và quản lý kinh tê xã hội
chủ nghĩa: quan điểm mục tiêu cuối cũng (sản phẩm cuối cùng); quan
điểm kết hợp ba loại lợi ích; nhận thức về kinh tế gia đình trong chủ
nghĩa xã hội; quan điểm kết hợp sự tổ chức có kế hoạch với kích
thích kinh tế và sự quan tâm vật chất của người lao động trong một
cơ chế thông nhât vv…
Nhưng lại phải thấy rằng khoán sản phẩm đến người lao động
không phải là hình thức tổ chức lao động duy nhất dùng cho mọi
khâu lao động trong hợp tác xã. Nó cũng chỉ là đúng. là tiến bộ trong
những điều kiện xác định. và như vậy không tự nộ là hợp lý mãi mãi.
Hiện nay ta đang mở rộng áp dụng khoán sản phẩm ở nhiều ngành
rất cần để phòng và khắc phục xu hướng dập khuôn một kiểu khoản.
hoặc áp dụng khoán thay cho tất cả các hình thức tổ chức lao động và
trả công khác bất kể trong điều, kiện nào. Cân nhắc lại những điều
kiện bắt buộc phải có khi mở rộng áp dụng các hình thức khoán và
lương sản phẩm nói chung. Đó là: sản xuất tương đối ổn định, có
nhu cầu và có khả năng tầng sản phẩm và công việc tăng giảm phụ
thuộc trực tiếp vào nỗ lực của người lao động; công việc hay sản
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phẩm giao khoán đã có định mức và tiêu chuẩn đúng đắn về chi phí
và kết quả sản xuất (số lượng và chất lượng) và có khả năng kiểm tra
đánh giá chính xác; việc khoản bảo đảm kết hợp đúng đắn ba loại lợi
ích. Trong sản xuất thường vẫn có nhiều khâu không có những điều
kiện ấy, do đó không thể khoán mà phải trả thù lao theo thời gian lao
động với chức trách nhất định kết hợp với các loại tiền thưởng nhằm
bảo đảm phân phối theo lao động gắn với kết quả sản xuất.
2. Khoán mới và vấn để quản lý thống nhất có kế hoạch,
hạch toán kinh tế
Áp dụng khoán sản phẩm đến người lao động trong nông
nghiệp tạo ra sự năng động tích cực, chủ động rất cao của cả nhân
người lao động và gia đình họ. Sự năng động đó đã phá vỡ gây khó
khăn cho một số cách tổ chức quản lý cũ đang áp dụng và tưởng như
nó chiếm chỗ, nó thu hẹp phạm vo quản lý. Tình hình đó đã khiên
một số đồng chỉ lo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa bị suy yếu.
Ở đây cần xem lại vấn để từ bản chất từ nguyên tắc quân xã hội
chủ nghĩa phai nói rằng: trong quản lý kinh tê xă hội hú nghĩa tỉnh tổ
chức có kế hoạch cao không loại trừ tính năng chủ động của tập thể
và của cá nhân. Nêu việc tổ chức có kế hoạch cứng rắn đến nỗi không
còn chỗ cho cả nhân chủ động sáng tạo thì nó cũng trái với nguyền
tắc xă hội chủ nghĩa. Và nếu hoạt động của cả nhân và kinh tế gia
đình tự phát không theo sự quản lý có kế hoạch thì cũng là sai lầm về
nguyên tắc, mặt đó không loại trừ nhau. Khi mở rộng khoán sản
phẩm đên người lao động về khảch quan không loại trừ sự tổ chức có
kế hoạch nhưng đòi hỏi đổi mới tổ chức kế hoạch, đòi hỏi xoá bỏ tổ
chức và kế hoạch quan liêu bao hiện kìm hãm sự chủ động của cả
nhân. Nó tạo điều kiện đối mới tổ chức quản lý và kế hoạch hóa theo
nguyên tắc tập trung dân chú, làm chủ tập thể, hạch toán kinh tế, tiết
kiệm. Về nguyên tắc, phải để phòng và khắc .phục cả hai khuynh
hướng sai: buông lỏng tổ chức và kế hoạch thống nhất, đưa tới khoản
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trắng và ngược lại, tổ chức_kế hoạch cũng nhắc, bao biện một cách
không cần thiết, không tất yếu.
Trên thực tế, áp dụng khoán sản phẩm đến người lao động đã
xuất hiện hình thức kế hoạch kinh tế gia đình xã viên, được đội sản
xuất và hợp tác xã duyệt trong đó ghi rõ: nghĩa vụ gia đình xã viên
với tập thể, những điều kiện mà tập phế bảo đảm và những điều
khoản thưởng phạt. Có thể nói đây là hình thức kế hoạch hợp đồng
với trách nhiệm hai chiều. kết hợp kế hoạch với hạch toán kinh tế. Nó
bảo đảm kế hoạch của hợp tác xã được cụ thể hóa, cân đối, thống
nhất ba lợi ích, xã viên tự nguyện đi vào quỹ đạo quản lý có kế
hoạch. Với kế hoạch ấy, ngay cả các khâu giao khoán cho xã viên
cũng không đi ra ngoài kế hoạch và sự quản lý thống nhất của hợp
tác xã. Với thực tế đó. việc chống khoản trắng không phải chỉ là vấn
để hợp tác xã làm càng nhiều khâu càng tốt, mà còn là vấn để hợp tác
xã có cách quản lý tốt ngay cả các khâu giao khoán cho xã viên. Với
kế hoạch hợp đồng trách nhiệm hai chiều ấy, đương nhiên quân
chủng đòi hỏi hợp tác xã, và hợp tác xã đòi hỏi cấp trên làm kế hoạch
cân đối, kí kết và thi hành hợp đồng nghiêm túc; đòi hỏi xoá bỏ cách
làm kị hoạch quan liêu một chiều từ trên dội xuống, cấp trên không
có trách nhiệm với cấp dưới và quần chúng.
Vấn để tập thể trực tiếp tổ chức làm mấy khâu, khoán cho cả
nhân xã viên mấy khâu cũng là vấn để được quan tâm nhiều. Công
thức giải quyết vấn đề này cần được xác định hợp lý, không thể dập
khuôn một kiểu. Cấn xuất phát từ đặc điểm của mỗi ngành nghề và
những điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, trình độ tổ chức quản lý
của hợp tác xã, để tìm công thức hợp lý vừa bảo đảm nguyên tắc
chung vừa phù hợp với điều kiện cụ thể. Điều này rất quan trọng bởi
lẽ trình độ về mọi mặt của các hợp tác xã nông nghiệp nước ta hiện
nay còn chưa đồng đều giữa niền Bắc và miền Nam, miền núi và
đồng bằng, giữa loại tiến tiến với loại trung bình và yếu kém. Đương
nhiên là những hợp tác xã tiên tiến và loại khá sẽ có thuận lợi trong
việc áp dụng đúng dẫn cách khoản mới. Còn các hợp tác xã mới xây
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dựng và những hợp tác xã trình độ còn yếu thì khi bắt đầu áp dụng
cách khoản mới, để có khả năng khoản hời. Tập thể thường chỉ có
khả năng trực tiếp tổ chức làm một số khâu; khả năng điều hòa lao
động vật tư, công cụ cũng có hạn. Do đó sẽ xảy ra sự quản lý lỏng
lẻo, dễ xảy ra những va chạm, tranh chấp… sự trục trặc như vậy cũng
khó tránh, và về cơ bản đó chỉ là những trục trặc kỹ thuật trong khi
thực hiện bướctiê'n quan trọng theo hướng kết hợp quản lý thống
nhất có kế hoạch với kích thích lợi ích, sự quan tâm với tính năng
động của cả nhân xã viên và gia đình họ nhằm thúc đẩy sản xuất phát
triển mạnh mẽ... Không thể khắc phục khoản trắng bằng cách buộc
mỗi hợp tác xã phải đạt trình độ cao ngay từ đầu, mà phải bằng cách
nâng cao trình độ quản lý, chăm lo, bố trí cán bộ xây dựng tổ chức
hướng dẫn, kiểm tra uốn nắn giúp hợp tác xã vươn lên từng bước.
3. Khoán mới và phân công lao động, thực hiện tiền
Tổ chức sản xuất, phân công lao động, đụng chạm đến cả việc
sử dụng trang bị kỹ thuật, tức là đụng chạm đến xã hội hóa sản xuất
và cách mạng kỹ thuật, đụng đến các yếu tố của công ` nghiệp hóa
nông nghiệp. Khi khoản có hiện tượng bớt đội chuyên, một số
phương tiện vật chất kỹ thuật ít hoặc không sử dụng như trước... Điều
đó cũng làm một số đồng chỉ lo lắng, liệu nó cản đường tiến lên sản
xuất lớn, cản đường công nghiệp hóa. Theo chúng tôi, hiện tượng nói
trên xét bề ngoài thì có về đáng lo. ngại. Nhưng xét sâu xa thì lại có
mặt rất lý thú về bản chất sự vật. Đó là mọi mức độ phân công, mọi
phương tiện kỹ thuật không còn tự nó là hợp lý là mục đích, mà đầu
bị phán xét về hiệu quả kinh tế với con mắt của người kinh doanh,
chủ không phải với nếp nghĩ của người thừa hành trong cơ chế cung
cấp. Một số hình thức phân công, một số trang bị có về “trình độ
cao", nay bị xếp lại, mà năng suất, hiệu quả sản xuất lại tăng lên,
khiến ta càng thấy trước đây đã lãng phí công của vào những thứ ấy
đến mức nào. Trước đây, hiện nay chưa khi nào ta có đủ tiền và vật
tư để giúp đỡ cũng như để cung ứng thoả mãn nhu cầu nông dân về
kỹ thuật mới như để xây dựng hệ thống thuỷ lại đủ sức chống lụt,
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úng,hạn; cung cấp phân bón hóa chất. giống mới, điện năng, những
máy móc hiệu quả cao… Nông dân sẵn sàng mua ký thuật mới với
giá cao, họ nhạy cảm với kỹ thuật mới nhưng bằng con mắt kinh
doanh, chọn lựa chứ không coi như những vật xin được trong cơ chế
cung cấp. Như vậy khoán sản phẩm một cách đúng đắn để góp phần
áp dụng kỹ thuật mới vớì hiệu quả cao thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật.
Một điều tiêu cực đang diễn ra hiện nay là, do còn dư địa lớn về
khả năng xã viên có thể vượt mức dù mức khoán đã định cao hơn
hàng chục phần trăm so với mức họp tác xã đã đạt trước đây. làm cho
việc chia ruộng giao khoán được giải quyết nặng về khía cạnh ăn chia
hơn là khía cạnh phản công để ai chuyên ai giỏi nghề nào thì làm
nghề đó. Ngày nay, ngay cả gia đình neo đơn mà lao động và kinh tế
phụ ít tiềm lực khó đạt năng suất cao cũng nhận ruộng. Hiện tượng
cán bộ buông lỏng nhiệm vụ, xã viên đội chuyên rút về làm ruộng
khoản cũng vì mức khoán còn để vượt. thu nhập lao động cao hơn.
Đây là khía cạnh cản trở sự phân công, chuyên sâu năng suất cao. Có
thể đặt câu hỏi: Nếu có người lao động còn khẳ nâng và cam kết nhận
mức cao hơn người khác thì có nên giao thêm cho họ không? Câu hỏi
này sẽ được trả lời hợp lý khi mức khoán đạt đến giới hạn tiên tiến
khiến chỉ những lao động lành nghề cao và có nhiều tiềm lực kinh tế
phụ mới có khả năng vượt. Lúc đó những lao động chuyên ngành
khác, những người neo đơn sẽ không muốn nhận khoản. Lúc ấy việc
giao nộp sản phẩm sẽ dễ dàng hơn vì những người nhận khoản đầu
có khả năng giao nộp đầy đủ. Hiện nay, những khó khăn về giao nộp
sản phẩm hầu hết thuộc điện gia đinh neo đơn nhận khoản. Khi việc
phân chia ruộng giao khoán được thực hiện theo nguyên tắc phân
công với tiêu chuẩn tiên tiến thì cũng tránh được việc chia ruộng là
hiện tượng tạm thời trong bước tiến hiện nay. Khoản mới khi thưc
hiện đến cả nhân xã viên và gia đình họ còn khách quan đặt ra yêu
cầu đổi công, tương trợ. trả thù lao và trả tiền thuê trâu bò. nông cụ
giữa nông dân với nhau. Từ đó xuất hiện nhu cấu tổ chức quản lý
việc đổi công. tương trợ và những quan bộ tiền tệ. thanh toán kinh tế
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trong nội bộ nông dân tập thể theo nguyên tắc thoả thuận, cùng có lợi
tương trợ hợp lý. Không nên xem các hình thức thức trả thù lao và trả
tiền thuê trâu bò. nông cụ trong nội bộ nông dân tập thể là thuê mướn
bóc lột. đi tới ngăn cấm hoặc gây thiệt hại cho một bên. kết quả là
buộc mọi người tự túc. cản trở phân công để tăng năng suất. Mặt
khác phải thấy’ nếu không quản lý. để việc đó tự phát thì sẽ dẫn tôi
những hiện tượng tiêu cực. đều có trục lợi ngay trong nội bộ nông
dân.
4. Khoán mới và cáchnghĩ có khoa học trong quản lý kinh tế
Mở rộng khoản sản phẩm đến người lao động là một tình huống
rất điển hình của cải tiến quản lý kinh tế, bước tiến bộ nổi bật. trong
quản lý kinh tế. Đồng thời qua đấu tranh tư tưởng và lý luận cách tư
duy có khoa học của người kinh doanh đã đẩy lùi cách tư duy chủ
quan một bước quan trọng. Cách tư duy chủ quan gắn liền với nếp
quản lý quan liêu bao cấp trong mấy chục năm đã gây trở ngại cho
quá trình nâng cao nhận thức tiếp cận chân lý. cải tiến quản lý. Đặc
trưng của cách tư duy ấy phải chăng là:
Suy nghỉ với những thiên kiến giáo điều sách vở cũ kỹ, nhìn sự
vật mới với con mặt cũ. Đây là cách nhìn dừng lại ở hiện tượng
không tìm hiểu bản chất sự vật, đưa tới nhiều sự ngộ nhận: xem kinh
tế gia đình xã viên đồng nhất với kinh tế cả thể cũ: xem lao động tập
thể đồng nhất với lao động đông người. xem lao động từng người
đồng nhất với lao động cả thể không xét đến quan hệ phân công hiệp
tác; đồng nhất sự thu nhập cao thấp khác nhau do lao động với sự
giàu nghèo cũ; đồng nhất việc từ chối phương tiện kỹ thuật kém hiệu
quả với việc cần trồ cách mạng kỹ thuật. Có thể nói cách nghĩ ấy trên
mức độ rất. lớn đã bị lạc hậu về lý luận đến mấy thập kỷ. Một đặc
điểm nữa của cách nghĩ chủ quan đó là bệnh "âú trĩ”, xem những
phương pháp công cụ quản lý và kỹ thuật tự nó là mục đích, tự nó là
hợp lý trong mọi điều kiện, nhất thành bất biến, sinh dùng phương
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pháp công cụ có vẻ “cao, tiên tiến“, sùng bái những cái đó, áp dụng
dập khuôn một kiểu.
Trong điều kiện bước đầu của thời kỳ quá độ ở một nước tiểu
nông, xu hướng “tả", sinh “hình thức cao", cố tránh xa hình thức mà
có về còn màu sắc kích thích vật chất, tư hữu, cá nhân…tức là tránh
xa mọi hình thức quá độ trên thực tế không đưa ta nhanh đến chủ
nghĩa cộng sản, mà chỉ làm cho ta thoát ly quần chúng nông dân, kìm
hãm những đổi mới cách mạng.
Tóm lại, tư duy như vậy dù do nguyên nhân thiếu kiến thức,
thiếu thực tiền hoặc do quan liêu thì trên thực tế cũng vẫn“ là tự trói
mình vào" những thiên kiến giáo điều lạc hậu, những hình thức,
những công cụ của quản lý kinh tế. Điều đặc biệt quan trọng là từ đó
và vi đó bỏ mất mục đích, làm kinh tế màkhông quan tâm hiệu quả
kinh tế; loại trừ khả năng nhận thức bản chất và quy luật của sự vật;
loại trừ khả năng tìm chọn hình thức ngày càng hợp lý; cản trở sức
sáng tạo của quần chúng, vi phạm dân chủ.
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II
KHOÁN SẢN PHẨM VÀ VIỆC ĐỔII MỚI CHÍNH SÁCH
KINH TẾ, ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ TRONG NÔNG
NGHIỆP(1983).
1. Khoản sản phẩm … khâu then chốt của quá trình đổi mới
chính sách kinh tế và cơ chế quản lý .
Khoán sản phẩm đến người lao động trong hợp tác xã nông
nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế to lớn, không thể nghi ngờ được.
Hơn nữa nó còn tác động tích cực toàn diện đến cuộc cách mạng xã
hội chủ nghĩa trong nồng. nghiệp và qua đó tác động tích cực đến
toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác phong trào
khoán cũng đặt ra nhiều vấn đề và cũng có một số lệch lạc cẩn xử lý,
uốn nắn. Một hình thức quản lý kinh tế tưởng như không lớn lại có
thể gây tác động dây chuyển lớn như thể chính vì nó được đặt trên cơ
sở đổi mới căn bản chính sách kinh tế và cơ chế quản lý nông nghiệp
của Đảng và Nhà nước, nhất là từ nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của
BCH Trung ương khoá IV. Khoán sản phẩm đã diễn ra như khâu then
chốt để triển khai đổi mới chính sách kinh tê'uà cơ chế quản lý trên 3
mặt: chính sách lương thực từ định suấtvà thu mua chuyển sang ổn
định nghĩa vụ lương thực và trao đổi hàng hóa; chính sách khuyến
khích kinh tế gia đìinh dưới sự chỉ đạo của kinh tế tập thể; cơ chế
quản lý kinh tế từ quan liêu bao cấp sang quản lý có kế hoạch gắn với
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa.
Không có ba chính sách chính sách lớn được đổi mới như thế
thì không có phong trào khoán. Bởi vậy, việc đánh giá thành quả,
thiếu sót và triển vọng của khoản sản phẩm phải đặt trong hệ thống
chính sách và, biện pháp đối mới về những mặt cơ bản nói trên.
khoán sản phẩm là tấm gương phản ảnh quá trình đổi mới ấy. Thái độ
hưởng ứng mạnh mẽ. thiết tha của đông đảo nông dân tập thể với
khoản sản phẩm là sự hưởng ứng của họ đối với chính sách ổn định
nghĩa vụ và trao đổi hàng hóa nông sản,nhất là lương thực, hưởng
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ứng chính sách khuyến khích kinh tế gia đình và cơ chế quản lý mới.
Nông dân Nam bộ cũ làm đơn xin vào tập đoàn với điều kiện thực
hiện Chỉ thị 100 chính là hưởng ứng 3 đổi mới cơ bản đó. Mặt khác
những phản ứng tiêu cực của nông dân xảy ra trong quá trình thực
hiện khoản sản phẩm cũng phản ánh mặt chưa hoàn thiện của chính
sách kinh tế và quản lý. Chẳng hạn, nêu nông dân không có quyền
hay bí hạn chế quvển tự do bản lương thực thực phẩm thừa sau khi
làm nghĩa vụ, thì dù phải nhận khoán họ cũng không đầu tư thêm để
vượt mức khoán, vì làm như vậy sẽ lỗ vốn. Trong việc cụ thể hóa và
vận dụng chính sách lương thực hiện nay, phải chăng còn những bất
hợp lý trong quan hệ giữa Nhà nước và hợp tác xã? Mức nghĩa vụ ổn
định dựa trên cơ sở quy định của những năm trước đây đã gây thiệt
thòi cho hợp tác xã tiên tiến và xã viên của họ. Vì. trước đây họ làm
nghĩa vụ cao trong điều kiện được ưu tiên cung cấp vật tư giá rẻ, nay
nghĩa vụ vẫn cao, mức khoán phải đặt cao, mà ưu tiên thì không còn.
Đó là lý do kinh tế của việc nông dân nhiều hợp tác xã tiên tiến khó
nhận khoản. Rõ ràng là những hợp tác xã mớin lên nhanh về năng
suất nhì khoán sản phẩm đã có lợi hơn nhiều, vì mức nghĩa vụ tương
đối thấp, Nghiên cứu xác định lại mức nghĩa vụ ổn định cho các hợp
các xã một cách có căn cứ công hàng và hợp lý hơn. Tương quan
giũa giả cả hàng hóa mà hợp tác xã bản cho Nhà nước (lương thực,
nông sản). giả cả hàng gia công (nghề tiểu thủ công), với giả cả hàng
hóa Nhà nước bản đối lưu cùng như dịch vụ kỹ thuật nhiều trường
hợp còn làm cho hợp tác xã lỗ vốn, xã viên không thế hàng hải nhận
khoản nếu thua lỗ. Tình hình đó cộng thêm tội ăn bớt, hối lộ của một
số cán bộ trong các cơ quan có quan hệ với hợp tác xã, đã làm yếu
kinh tế tập thể lấn vào quỹ tập thể, trước hết là lấn vào quỹ tích luỹ
tái sản xuất mở rộng để tăng tài sản không chia. Do vậy cũng hạn chế
khả găng mở rộng ngành nghề và mở rộng khoán ra những ngành
nghề mới.
Thành quả và những thiếu sót của khoản sản phẩm cũng gắn
liền với tỉnh đồng bộ, toàn diện trong đổi mới quản lý. Nếu không có
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biện pháp bảo đảrh tương quan hợp lý về thu nhập giữa các ngành
nghề và công việc trong hợp tác xã thì sẽ có tình trạng nông dân bị
hút vào khâu cố lợi nhất như dồn sức làm khoán lúa và lợn, đến mức
những người lao động các đội chuyên khâu và cán bộ quản lý vì chạy
theo làm ruộng khoản mà sao lãng nhiệm vụ chính. Đàn trâu bị sử
dụng thái quá vì khoán lúa màu mà chưa khoản chăm sóc sử dụng
trâu. Người riêng dân nhận khoản đôi có kế hoạch cân đối bảo đảm
lợi ích và chịu trách nhiệm hai chiều nhưng nếu cấp trên không làm
kế hoạch theo tình thân chịu trách nhiệm hai chiều đối với hợp tác xã,
thì sẽ gây tình trạng vi phạm hợp đồng từ phía trên xuống, làm cho
hợp tác xã không bảo đảm nổi những khâu mà tập thể phải làm, do đó
để ra khoảng trắng, làm hỏng cơ chế khoán.
Sự thống nhất ba lợi ích liên quan nhiều nhất đến mục khoán và
những điều kiện phải tuân theo trong kê hoạch hợp đồng giao khoán.
Đặt mức khoán cao hay thấp đến không tốt nhưng đặt quả cao đến
mức nào đó thì khoản không còn có tận dụng kích thích nữa. Thực tế
đôi chỗ đã xảy ra tình trạng đặt mức khoán cao và ép nhận khoản như
nghĩa vụ bắt buộc. Đó là nguyên nhân kinh tế khiến một sốhợp tác xã
tiến tiến phải chịu mất vị trí dẫn đầu về năng suất. Điều phức tạp hơn
nữa là sự lời lỗ của nông dân nhận khoản chịu tác động trực tiếp và
rất nhạy của giá cả trên thị trường. Tuỳ tình hình giá cả mà họ điểư
chỉnh mức độ và hướng đầu tư vào những cây con và nghề khác nhau
Lãnh đạo phải tính đến điều đó, sử dụng hợp lý và khôn khéo các
quan hệ thị trường, giả cả để kích thích sản xuất theo những mục tiêu
của chiến lược và kế hoạch kinh tế quốc dân. Khi thương nghiệp Nhà
nước tổ chức được việc trao đổi hàng hóa với nông dân theo nguyên
tắc kế hoạch hợp đồng với giả cả hợp lý, thì vấn để đỡ phức tạp hơn
nhiều. Có thể nói việc định mức giao khoán và những điều kiện phải
tuân theo là vấn để quan trọng hàng đầu đồng thời là vấn đề phức tạp
phải được lãnh đạo thường xuyên chủ ý, hướng dẫn. Đây còn là vấn
để quan trọng của dân chủ kinh tế trong hợp tác xã, phải được xác
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định có căn cứ, có dân chủ, có lãnh đạo, để tránh cả việc quan liêu gò
ép quần chúng cũng như sự buông lỏng, tuỳ tiện hạ mức khoán.
Một vấn để quan trọng lâu nay đã đặt ra trong hợp tác xã là mở
thêm ngành nghề, tìm thêm việc làm, khắc phục tình hình thừa lao
động. Đây cũng là một vấn đề lớn của chiến lược kinh tế. Nếu không
giải quyết tốt. vẫn thừa người thiếu việc thì không tránh khỏi tình
trạng giao ruộng theo nhân khẩu và phải đặt mức khoán thấp để
những người khó khăn neo đơn có thể chấp nhận, tức là giao ruộng
khoán theo nguyên tắc ăn chia chứ chưa phải là phân công hợp lý.
Trong khoản sản phẩm nêu không đồng thời có biện pháp mới và hợp
lý để ưu đãi người có công trợ giúp người neo đơn, khó khăn thì sẽ
không có lợi về chính trị và quốc phòng. Song vấn để ưu đãi và trợ
giúp chỉ có thể được giải quyết cơ bản trong điều kiện mọi người có
dù việc làm phù hợp gởi khả năng, sản xuất của tập thể phải đạt hiệu
quả cao.

Một nét độc đáo của khoán sản phẩm là nó gắn bó với chính
sách khuyến khích kinh tế gia đình. Có thể nói khoán sản phẩm mang
những đặc trưng vốn có của cơ chế quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa
như tính kế hoạch nguyên tắc hạch toán kinh tế,phân phối theo lao
động, trách nhiệm vất chất; đồng thời nó cũng là phương phức kết
hợp chặt chẽ kinh tế tập thể với kinh tế gia đình. phát huy mạnh mẽ
mọi khả năng kinh tế gia đình, dưới sự chủ đạo của kinh tế tập thể.
Với khoản sản phẩm, kinh tế gia đình nông dân thay đổi căn bản về
phạm vi hoạt động: từ chỗ hạn chế trên mảnh đất phần trăm và đất
vườn (mà nhiều gia đình không có), đã được mở rộng ra toàn bộ diện
tích vườn, [ruộng,ao, gia súc... nhận khoản. Phạm vi tự bỏ vốn chăn
nuôi cũng được mở rộng. Nói cách khác, khả năng về lao động, công
cụ và vốn sản xuất của gia đình đã tìm được chỗ để phát huy, sử dụng
với hàng tỷ đồng vốn; hàng chục triệu lao động đủ loại, với khả năng
thâm canh tinh vi vốn có.
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Điều đáng lưu ý là những băn khoăn hiện nay về khoán sản
phẩm thường có liên quan đến vấn để sử dụng kinh tế gia đình coi
kinh tế gia đình là mang tinh tư hữu. Được phát huy, được tái sản
xuất mở rộng như vậy, nó sẽ gây nguy cơ gì cho cách mạng quan hệ
sản xuất? Phải chăng đằng sau hiệu quả kinh tế của sản xuất là nguy
có tư hữu hóa? Đó là những băn khoăn không đúng. Cuộc sống đã
chứng tỏ rằng không thể lập tức xoá bỏ mọi tư hữu, thay tất cả bằng
quốc doanh và tập thể, bất kể trình độ của lực lượng sản xuất. Chúng
ta không được tự do lựa chọn quan hệ sản xuất “tiên tiến" mà không
bị trình độ lực lượng sản xuất thấp kém hạn chế. Xoá hoàc hạn chế
kinh tế gia đình trong điều kiện đã có kinh tế tập thể ở những khấu và
vị trí quyết định, có nghĩa là xoá bỏ hay hạn chế một lực lượng sản
xuất mà chỉ hình thức kinh tế gia đình mới phù hợp. Điều quan trọng
có tính nguyên tắc còn là kinh tế gia đình ở đây không phải là kinh tế
tư hữu cả thể nguyên vẹn như ở môi trường chính trị kinh tế của chế
độ tư hữu trước đây. Kinh tế gia đình có một số yếu tố nào đó còn
mang tính tư hữu, nhưng nó tồn tại trong môi trường kinh tế mà quốc
doanh và tập thể là chủ yếu, chủ đạo, trong môi trường chính trị của
chuyên chính vô sản. Bởi vậy. nó là bộ phận của kinh tế tập thể. Có
thể nói đó là một hình thức kinh tế quá độ. còn tồn tại lâu dài trong
giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Đương nhiên, những hình thức cụ thể của
việc phát triển kinh tế gia đình sẽ không ngừng thay đổi theo sự phát
triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Trên thực tế, khoán sản phẩm với chính sách sử dụng và
khuyến khích kinh tế gia đình, đã khơi dậy một phong trào gia đình
nông dân tập thể gắn bó với hợp tác xã để phát triển sản xuất tăng
sản lượng, tăng năng suất, và tiết kiệm khá cao cho xă hội, cho tập
thể và cho gia đình. Qua đó, tính ưu Việt của quan hệ sản xuất xã hội
chủ nghĩa được thể hiện và tỏ rõ sức sống mạnh mẽ của nó. Với cách
làm ăn mới, hàng loạt hợp tác xã yếu đã trỗi dậy, năng nổ hơn và
lành mạnh hơn. Nông dân ở những nơi vừa mới tổ chức hợp tác xã,
hoặc đang chuẩn bị , hoặc xin ra hợp tác xã, đã tìm thấy một hình
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thức thích hợp về tổ chức lao động và phân phối, trong đó có chỗ
đứng của kinh tế gia đình họ, nên cảng hàng hải và vững tâm đi vào
làm ăn tập thể.
Sự kết hợp kinh tế tập thể và kinh tế gia đình đã mở ra khả năng
lớn về tăng vụ, xen canh và nói chung là thâm canh ngày càng cao.
thực hiện “làm ruộng như làm vườn”. Phải chàng có thể nói đó là
kiểu thâm canh độc đáo của chúng ta trong điều kiện điện tích canh
tác bình quân đầu người thấp nhưng khi hậu cho phép gieo trồng
quanh năm; đặc biệt là có nguồn lao động dồi đào, có văn hóa, có kỹ
năng có thể sử dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới, ngay
khi đại công nghiệp chưa phát. triển. Kiểu thâm canh đó chắc còn có
ý nghĩa lâu dài,. rất cần đi nghiên cứu những hình thức tổ chức kinh
tế. xã hội của việc thực hiện thâm canh như thế nào trong ngành nông
lâm nghiệp . Ở đây, cũng cần lưu ý rằng khi bản sâu về khoán sản
phẩm đến cá nhân, không thể coi đó là hình thức tổ chức lao động và
thù lao duy nhất hiện nay. Thực tế ở các đơn vị sản xuất để và đang
đồng thời áp dụng các hình thức khoán sản phẩm, khoán khâu công
việc, hoặc cho cả nhân hoặc cho tập thể. Hơn nữa còn có hình thức
trả công theo chức vụ, theo thời gian có thưởng... Ở các nước xã hội
chủ nghĩa anh em có nền kinh tế đã phát triển, vẫn đồng thời tồn tại
các hình thức tổ chức lao động và thù lao ấy; chúng luôn được đổi
mới, hoàn thiện và áp dụng mỹ theo những điều kiện cụ thể từng nơi,
từng lúc.
Trong điều kiện của nước ta, khoán sản phẩm đến người lao
động trong nông nghiệp còn chứa đựng những khả năng kinh tế
không nhỏ, cần tiếp tục phát hiện, khai thác .
Để huy động được những khả năng ấy, phải biết sử dụng kinh tế
gia đình một cách khôn ngoan, mạnh dạn, trên cơ số cũng cố và tăng
cường kinh tế quốc doanh và tập thể. Có nhiều vấn đề mới, phức tạp
về lý luận va thực tiền có liên quan đến những hình thức kết hợp kinh
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tế gia đình với kinh tế tập thể còn phải tiếp tục nghiên cứu sâu sắc
hơn nữa.
2. Tác động kinh tế xã hội và một số vấn để đặt ra từ phong
trào khoản sản phẩm
Khoán sản phẩm là một hình thức tổ chức và quản lý kinh tế
đem lại hiệu quả về nhiều mặt. Ở đây chỉ xin lưu ý một nét đặc biệt
trong hiệu quả kinh tế quốc dân của khoản sản phẩm, thường chưa
được đánh giá hết, đó là hiệu lực huy động vốn sản xuất của kinh tế
gia đình. Có thể xem xét hiệu quả huy động vốn ấy trên một số điểm:
Khoán sản phẩm thúc đẩy người nông dân vì lợi ích thiết thân,
ra sức dành vốn đầu tư vào sản xuất, làm tăng thêm tỷ trong tích lũy
tái sản xuất trong tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Vốn
đó được đầu tư cho thâm canh, phát triển ngành nghề, cho việc áp
dụng cách mạng khoa học – kỹ thuật.
Vì lợi ích kinh tế mà nông dân sử dụng mọi nguồn vốn và tư
liệu sản xuất của tập thể và gia đình với hiệu quả cao hơn . Điều đó
cũng tương đương như tăng vốn tích lũy.
- Do quan tâm đến tái sản xuất, nông dân tự giác hạn chế tiêu
dùng ở mức cần thiết. Như vậy ta có khả năng làm cho vấn đề tiết
kiệm tiêu dùng để tích lũy phục vụ tái sản xuất thật sự mang tính xã
hội, tính quần chúng, khác với tình hình đã xảy ra trong cơ chế quản
lý quan liêu bao cấp: chỉ có Nhà nước và tập thể lo tích lũy tái sản
xuất, còn người lao động chỉ lo tiêu dùng. Phải chăng đây là một nét
độc đáo của tích lũy ban đầu trong điều kiện sản xuất nhỏ còn phổ
biến, trong đó một bộ phận quan trọng vốn sản xuất xã hội còn phải
phân tán trong tay những người nông dân, chưa tích lũy thành vốn
lớn.
Nếu hiệu quả kinh tế là kết quả hiển nhiên dễ thấy, thì tác động
của khoán sản phẩm đến tư tưởng, tâm lý nông dân, đến sự hình
thành người nông dân mới là vấn đề phức tạp hơn. Phải chăng, với
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khoán sản phẩm, người nông dân cũ, tư hữu, cá thể được khôi phục
và mọi ưu điểm và khuyết điểm của họ: cần cù, lao động, tiết
kiệm…? Hoàn toàn không phải như vậy.
Khoán sản phẩm với tư cách một hình thức tổ chức lao động và
phân phối hợp lý, hợp quy luật sẽ góp phần tích cực vào việc xây
dựng người nông dân mới. Đó là khả năng khách quan. Trước hết,
con người mới được tạo thành thông qua lao động kiểu mới. Khoán
sản phẩm với cách tổ chức lao động hợp lý, vừa có tổ chức, vừa có kế
hoạch với những điều kiện ràng buộc đơn giản, nhưng cũng đủ chặt
chẽ về kinh tế - kỹ thuật. Mặt khác, cách khoán đó dành được khoảng
tự do khá rộng cho người lao động phát huy tinh thần làm chủ, tự chủ
khiến người lao động của họ tăng thêm tính tự giác, say mê sáng tạo
với năng suất cao… Kiểu tổ chức lao động như thế rất xa lạ với lao
động của nông dân cá thể, ai lo phận ấy, cũng rất xa lạ với kiểu lao
động tập thể kiểu hình thức gò bó. Cần lưu ý rằng trong công nghiệp
hiện đại của thế giới, ngay cả ở nhiều nước tư bản cũng đang có xu
hướng mở rộng hình thức tổ chức lao động theo kiểu khoán gọn
tương tự như trên, thay cho kiểu tổ chức lao động gò bó cứng nhắc
theo thời gian và sự kiểm tra can thiệp vụn vặt, khiến cho lao động
của con người chỉ còn là hoạt động máy móc, thụ động. Thứ hai,
khoán sản phẩm quán triệt quan điểm kết hợp, thống nhất ba lợi ích,
đã khách quan tạo ra sự ràng buộc thật sự bằng lợi ích kinh tế giữa
người nông dân với tập thể và xã hội theo nguyên tắc; muốn có lợi
ích cho mình thì đồng thời và trước hết phải thực hiện dùng hợp đồng
khoán, tức làm lợi cho tập thể, cho xã hội, trong đó có chính mình.
Sự kết hợp thống nhất ba lợi ích như thế chính là cơ sở kinh tế của
chế độ làm chủ tập thể trong điều kiện chế độ công hữu đã làm chủ
đạo, nhưng lợi ích kinh tế của cá nhân người lao động còn là chủ đạo,
nhưng lợi ích kinh tế của cá nhân người lao động còn là tất yếu kinh
tế. Chính sự đảm bảo bình quân cho lợi ích mọi cá nhân, cùng như sự
xem thường lợi ích các nhân trong cách quản lý cũ, mới là nguyên
nhân gây ra chủ nghĩa cá nhân theo kiểu ỷ lại, dựa dẫm vào tập thể,
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hoặc ngược lại mạnh ai lấy lo, mà kết quả đều gây tổng thất cho cả ba
lợi ích, làm gay gắt thêm mẫu thuẫn giữa ba mặt lợi ích, làm mấy cơ
sở kinh tế của sự thống nhất ý chí và hành động trong chế độ làm chủ
tập thể. Có thể nói khi cơ chế khoán được thực hiện tốt thì tác động
của nó đến sự hình thành con người mới chính là tác động của kiểu tổ
chức lao động và tổ chức kinh tế của chủ nghĩa xã hội, mà khoán sản
phẩm là một trường hợp cụ thể, một điển hình tốt.
Tuy nhiên, cũng như hình thức tổ chức lao động và tổ chức
kinh tế khác, khoán sản phẩm không phải là cái hoàn thiện, trọn vẹn
ngay từ đầu. Nó không phải là cơ chế có thể tự động khắc phục mọi
nhân tố tiêu cực trong con người nông dân, người quản lý, người cán
bộ, Đảng viên. Sự thống nhất ba lợi ích kinh tế trong cơ chế khoán
cững không diễn ra một cách tự động, mà là quá trình đấu tranh nội
bộ phức tạp để khắc phục tính tư hữu ích kỷ của người nông dân,
cũng như tệ quan liêu vi phạm lợi ích quần chúng. Chính cuộc đấu
tranh ấy vừa là đấu tranh để hoàn thiện cơ chế khoán và cơ chế quản
lý kinh tế, đồng thời là quá trình đấu tranh góp phần xây dựng người
nông dân mới, người quản lý mới, đương nhiên phải kết hợp sử dụng
toàn diện các biện pháp kinh tế, tổ chức hành chính và giáo dục. Biện
pháp kinh tế là quan trọng, nhưng không chỉ đơn thuần dùng biện
pháp kinh tế. Đó là đòi hỏi có tình quy luật của quá trình đồng thời
tiến hành ba cuộc cách mạng và tăng cường chuyên chính vô sản để
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới và con người mới.
Khoán sản phẩm và những đổi mới về chính sách và cơ chế
quản lý gắn liền với nó còn tác dụng tích cực đến quá trình cách
mạng kỹ thuật và cách mạng quan hệ sản xuất. Hiện tượng nổi bật
trong lĩnh vực này, khiến cho việc đánh giá tác động kinh tế – xã hội
của khoán sản phẩm trở nên phức tạp, đó là sự kiện khoán sản phẩm
một mặt thúc đẩy và mở rộng hoàn thiện hợp tác hóa, thúc đẩy đổi
mới kỹ thuật; mặt khác cũng làm đảo lộn nhiều cái vốn được coi là
“thành quả” và niềm “tự hào” của cách mạng kỹ thuật và cách mạng
quan hệ sản xuất, là “dấu hiệu đặc trưng” của sản xuất lớn. Đó là
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những nhà kho, sân phơi, các loại máy móc chuồng trại tập thể quy
mô lớn, hợp tác xã và đội quy mô lớn, v.v… Những đảo lộn ấy là có
thật, mà nếu xét về ngoài thì có vẻ đáng lo. Nhưng nếu đi sâu phân
tích, thì lại có mặt rất lý thú về cách xử lý mối quan hệ giữa mục tiêu
và phương diện. Đó là tất cả các phương tiện kỹ thuật, các hình thức
tổ chức và quản lý đều được xem xét theo quan điểm lợi ích kinh tế,
hiệu quả kinh tế là quan điểm cơ bản của sự đổi mới quản lý. Sự đảo
lộn đã xảy ra chẳng qua chỉ là sự chọn lọc có tính tất yếu kinh tế.
Hợp tác xã theo chế độ hạch toán kinh tế thật sự, cũng như người
nông dân nhận khoán, tất yếu phải sử dụng kỹ thuật mới, sử dụng
hình thức và phương pháp quản lý với con mắt đánh giá chọn lọc của
người kinh doanh, chứ không thể sử dụng như vật xin được trong cơ
chế bao cấp.
Có thể nói khoán sản phẩm gắn liền với sự đổi mới chính sách
kinh tế và cơ chế quản lý, đã đem lại sự thay đổi căn bản về quan
điểm kinh tế trong cách mạng và khoa học – kỹ thuật và cách mạng
quan hệ sản xuất góp phần tạo ra sức mạnh mới để thúc đẩy hai cuộc
cách mạng ấy. Đối với cách mạng khoa học – kỹ thuật, có mấy nhân
tố mới có ý nghĩa quan trọng sau đây:
Một: Nguồn vốn làm cách mạng kỹ thuật không còn chỉ dựa
vào Nhà nước như trước mà đã được khơi thêm từ kinh tế gia đình.
Vậy là cách mạng khoa học – kỹ thuật có thêm nguồn tích lũy để
thực hiện.
Hai: Mọi biện pháp khoa học – kỹ thuật được quần chúng nắm
bắt, áp dụng vì lợi ích thiết thân, do đó đem lại hiệu quả cao, làm cho
khoa học kỹ thuật càng được coi trọng.
Ba: Do hai nhân tố trên, cách mạng khoa học – kỹ thuật càng
mang tính quần chúng, đem lại lợi ích kinh tế càng lớn. Có thể nói
cách mạng khoa học kỹ thuật đã được tiến hành theo phương châm
“Nhà nước và nhân dân cùng sức làm”, không còn đơn thuần trông
cậy vào sự cấp phát kinh phí từ trên xuống.
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Tác động của khoán sản phẩm với cách mạng quan hệ sản xuất
là vấn đề khiến cho một số người lo ngại, mặc dù trên thực tế nó đã
thúc đẩy mở rộng hợp tác hóa và cải tiến hợp tác xã nói chung. Sự lo
ngại đó thể hiện trên một số khía cạnh: Sự gia tăng nhân tố tư hữu có
thể đe dọa công hữu? Sự gia tăng những nhân tố phân phối theo vốn
có thể làm yếu nguyên tắc cơ bản phân phối theo lao động? Sự phi
tập trung hóa trong quản lý và nguy cơ khoán trắng?...
Xét trên thực tế chế độ sở hữu trong điều kiện sử dụng kinh tế
gia đình có những nhân tố mới sau đây:
Một: Bản thân tư liệu công hữu, sau khi giao khoán không hề
thay đổi quyền sở hữu. Cái mới rất quan trọng là do xác định chế độ
trách nhiệm vật chất và lợi ích vật chất của người quản lý sử dụng,
nên những tư liệu sản xuất đó đã được bảo quản và sử dụng có hiệu
quả hơn. Phải chăng đó là một phương thức tốt để bảo đảm giữ gìn
của công như của chính mỗi người. Những của công ấy trong cơ chế
quản lý quan liêu – bao cấp tuy chưa có chủ sở hữu, nhưng thường có
nguy cơ “vô chủ” về mặt quản lý và sử dụng, kéo theo những tổn thất
lãng phí lớn;
Hai: Do giao khoán đã huy động được vốn gia đình vào tái sản
xuất, tiết kiệm vốn của tập thể hoặc hạn chế được khó khăn của tập
thể do thiếu hoặc không có vốn. Nếu huy động tốt vốn gia đình thì
ngay khi sở hữu vốn còn là gia đình, nhưng sử dụng đã là tập thể,
thực hiện được sự tích tụ một lượng vốn không nhỏ, v.v…
Ba: Do hai nhân tố trên làm cho sản xuất phát triển, về khách
quan sẽ tạo thêm khả năng tài sản quốc doanh và tập thể, bảo đảm tốt
nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã
hội và tạo tiền đề phát triển đại công nghiệp, là cơ sở vật chất quan
trọng nhất cho chế độ công hữu.
Rõ ràng là các gia đình nông dân cũng khá giả lên (đương nhiên
không đều nhau). Sự giàu có này mang nguy cơ gì và có khả năng gì
cần sử dụng? Có thể nói trong điều kiện có hệ thống chuyên chính vô
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sản vững mạnh, trong điều kiện kinh tế quốc doanh chủ đạo, kinh tế
tập thể được nhà nước nâng đỡ, khách quan không còn môi trường để
kinh tế gia đình trung nông hóa, tư sản hóa. Bản thân người nông
dân, bằng trực giác đã thấy rất rõ cái giới hạn kinh tế ấy. Trong thực
tế, vốn của gia đình nông dân cũng có thẻ bị sử dụng để buôn bán,
cho vay lấy lời, gồm cả sự đầu cơ nhỏ, tiêu xài hoang phí v,v… nhất
là khi họ lo sợ huy động. Để khắc phục tình trạng đó, cách tốt nhất là
Nhà nước và tập thể huy động vốn này vào tái sản xuất. Vấn đề đặt
ra là tiếp tục khuyến khích nông dân làm giau một cách hợp pháp bao
gồm việc khuyến khích tiết kiệm, tích lũy, đồng thời phải biết tranh
thủ khả năng tốt, loại trừ khả năng xấu. Chính sự khá giả lên của gia
đình nông dân là một tiềm lực mà Nhà nước và tập thể phải có chính
sách kinh tế để huy động, sử dụng.
Thực tiễn đã chứng tỏ rằng: nhờ khoán sản phẩm, kinh tế gia
đình nông dân khá lên, phần Nhà nước cũng được đảm bảo khá hơn
trước nhiều. Riêng phần của tập thể thì thường còn có những khó
khăn, chưa ổn định, ngay cả khi đã được trích đúng và đủ mức. Đó là
do:
- Nhà nước đang lúc thiếu hụt, giao mức nghĩa vụ ổn định cho
hợp tác xã, nhưng nguồn vật tư kỹ thuật cung ứng cho hợp tác xã
giảm đi và Nhà nước không còn khả năng ưu đãi, trợ giúp kinh tế cho
hợp tác xã như trước.
- Nhiều khoản ưu đãi người có công, cứu trợ người neo đơn khó
khăn v.v…. mà ngân sách không có khả năng bảo đảm đủ, cũng phải
dựa vào quỹ của hợp tác xã.
- Nhiều tài sản của hợp tác xã có giá trị ban đầu lớn nhưng nay
mất giá vì đó là những chuồng trại, nhà xưởng, máy móc mà nếu sử
dụng tiếp thì sẽ thua lỗ thêm, hoặc đành xếp lại vì không còn phụ
tùng và nhiên liệu. Đó là hậu quả của việc sử dụng đầu tư và quản lý
tài sản theo cơ chế quan liêu – bao cấp không tính đến tiết kiệm và
hiệu quả;
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- Trong quan hệ hợp tác xã có những tổ chức kinh tế và dich vụ
kỹ thuật vi phạm hợp đồng; mắc nợ sản phẩm đối lưu làm hụt vốn
của tập thể, Điều nghiêm trọng là tệ bớt xén, hối lộ của một số người
xấu trong các cơ quan và tổ chức kinh tế quốc doanh có trách nhiệm
hỗ trợ cho hợp tác xã, đã làm tổn hại tài sản Nhà ước và tài sản tập
thể;
- Trong khi mở rộng khoán sản phẩm đã diễn ra sự sắp xếp lại
qu mô hợp tác xã, độ sản xuất và cán bộ quản lý; đồng thời đã có
hiện tượng cán bộ quản lý buông lỏng nhiệm vụ vì lo làm ruộng
khoán của mình v.v… Những việc đó cũng gây tổn thất về tài sản tập
thể;
- Một bộ phận nông dân nhận khoán không giao nộp đủ sản
phẩm, cũng hụt vào quỹ tập thể.
Do những nguyên nhân nhiều mặt như thế, việc đấu tranh để
bảo vẹ và mở rộng tài sản tập thể cũng có nhiều mặt. Trước hết trong
quan hệ giữa Nhà nước và tập thể, có hai vấn đề lơn:
- Quán triệt đúng đắn chính sách, ổn dịnh nghĩa vụ và quan hệ
trao đổi hàng hóa thật sự giữa Nhà nước và hợp tác xã, trong đó có
vấn đề Nhà nước hỗ trợ, nâng đỡ hợp tác xã;
- Đấu tranh chống tệ của quyền, ăn bớt, hối lộ .. trong các cơ
quan và tổ chức kinh tế quốc doanh có quan hệ với hợp tác xã, xác
lập quan hệ kinh tế theo kế hoạch và hợp đồng chặt chẽ nghiêm túc.
Xét trong nội bộ hợp tác xã, có mấy vấn đề cẩn giải quyết:
- Đổi mới căn bản cơ chế quản lý, mở rộng khoán đồng bộ các
khâu để vừa phát triển sản xuất mạnh mẽ, vừa bảo đảm hiệu quả kinh
tế, tạo nguồn ngày càng lớn cho cả ba lợi ích;
- Đổi mới căn bản chế độ quản lý, sử dụng tài sản tập thể nhằm
bảo vệ, sử dụng có hiệu quả nhất những tài sản đó. Trong khi tìm
cách tăng tài sản tập thể không bao giờ ta được xem thường nguy cơ
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tài sản đó bị sử dụng lãng phí, bị đục khoét, như đã từng xảy ra, do
chưa có cơ chế quản lý tốt.
- Có chính sách hợp lý huy động vốn của xã viên để mở rộng
vốn kinh doanh của hợp tác xã.
Để kết luận, cần xem xét tác động khoán sản phẩm đặt trong
thực trạng kinh tế nước ta mấy năm qua. Phong trào khoán lan rộng
từ cuối năm 1980 đúng vào lúc nền kinh tế đứng trước sự thiếu hụt về
vật tư, kỹ thuật và lương thực thực phẩm, sản xuất và đời sống rất
khó khăn. Trên thực tế, phong trào khoán đã diễn ra ở nhiều nơi như
một biện pháp cứu nguy. Trong điều kiện vật tư kỹ thuật dành cho
nông nghiệp giảm sút nhiều, nhưng sản lượng thực vẫn tăng nhanh từ
cuối năm 1980 đến nay, trong đó tác dụng của khoán rất rõ, đã làm
dịu bớt nhiều khó khăn. Giả sử nếu không có Chỉ thị 100 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng thì kinh thế nhà nước, tập thể và gia đình nông
dân còn có khó khăn đến mức nào. Người nông dân tập thể từ chỗ
thiếu ăn, ngày nay hầu hết đã đủ ăn, nhiều người có thóc du gối vụ.
Về phí Nhà nước, đã có khả năng thực tế để đảm bảo cần đổi lương
thực bước đầu dựa vào nguồn sản xuất trong nước. Đó là những dấu
hiệu của đất nước mạnh lên cả về kinh tế và quốc phòng.
Khoán sản phẩm thực chất là phong trào quần chúng hưởng
ứng, triển khai thực hiện đổi mới chính sách kinh tế và cơ chế quản
lý. Vì vậy vị trí và ý nghĩa của phong trào là ở tầm chiến lược. Chỉ thị
100 của Ban Bí thư Trung ương là một quyết định ở tầm chiến lược.
Với tất cả tính phức tạp của nó, phong trào khoán sản phẩm là điển
hình thành công nổi bật nhất của chính sách kinh tế và cơ chế quản lý
mới.
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III
TỪ KHOÁN SẢN PHẨM ĐẾN KINH TẾ HỘ
VÀ HỢP TÁC HÓA KIỂU MỚI (1987)
Sau khi đọc một số bài viết ở chuyên mục “Nghiên cứu – trao
đổi” về khoán sản phẩm trong nông nghiệp đăng trong Tạp chí Cộng
sản số 7 và 8 năm 1987, điều băn khoăn nhất của chúng tôi là trong
những bài ấy có nhiều suy nghĩ, lý giải chưa theo kịp, thậm chí còn
khác với hệ thống quan điểm kinh tế của Đại hội VI. Vì vậy, để đánh
giá và định hướng hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm trong nông
nghiệp hiện nay, cần nhất quán xuất phát từ quan điểm kinh tế mà
Đại hội VI đã đề ra. Từ cách nghĩ như vậy, chúng tôi xin phát biểu
thêm hai vấn đề dưới đây.
1.Xem xét cơ chế khoán trong nông nghiệp như hình thức
cụ thể và đặc trưng của cơ chế quản lý mới
Cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng đến cá nhân, gia đình, tổ
chức, tổ đội lao động được áp dụng trân thực tế trong hầu hết các
ngành kinh tế quốc dân ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa. Ở nước ta, cơ
chế khoán sản phẩm cuối cùng tới nhóm và người lao động trong thời
gian qua đã được vận dụng với nhiều hình thức khác nhay tùy theo
hoàn cảnh cụ thể của từng miền, từng vùng trong nước. Tuy nhiên,
đằng sau tính đa dạng về hình thức đó, chúng tôi thấy cơ chế hạch
toán kinh tế (hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa). Tất nhiên, hình
thức hạch toán kinh tế này không dừng lại ở cấp xí nghiệp, hợp tác
xã, mà được vận dụng tới cá nhân, gia đình, tổ, đội sản xuất. Chính vì
vậy, về nguyên tắc, cơ chế khoán mới trong nông nghiệp nước ta
khác với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp ở ba điểm sau đây:
- Cơ chế khoán mới mở rộng phạm vi tự chủ cho cá nhân, gia
đình, tổ, đội trên cơ sở giải quyết tốt mối quan hệ: quyền hạn gắn với
trách nhiệm, nhiệm vụ gắn với lợi ích… Cho nên nó tạo được động
lực sáng tạo của cá nhân và tổ, đội thay cho hoạt động tắc trách, thực
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hiện một cách thụ động những định mức quá chi li được ban ra từ bộ
máy quản lý cấp trên.
- Cơ chế khoán đòi hỏi phải dùng cách quản lý lấy tác động
kinh tế là chính thay cho cách quản lý cũ lấy mệnh lệnh là chính,
quan hệ giữa cấp giao khoán và người nhận khoán được thực hiện
bằng hợp đồng khoán, trong đó việc bảo đảm lợi ích và trách nhiệm
đều được thực hiện bình đẳng từ hai phía.
- Từ hai điều trên, cơ chế khoán mới thúc đẩy từng cá nhân, gia
đình, tổ, đội vì lợi ích bản thân mà chăm lo hiệu quả kinh tế, bảo đảm
lợi ích tập thể và toàn xã hội.
- Như vậy, muốn nhận dạng cơ chế khoán mới là đúng hay sai
cần xem xét từ bản chất của nó với tư cách là hình thức hạch toán
kinh tế đến cá nhân, gia đình và tổ, đội lao động.
- Chung quanh vấn đề khoán sản phẩm trong nông nghiệp hiện
nay có nhiều câu hỏi đặt ra: khoán còn phù hợp đến khi nào? Nó còn
“thọ” bao lâu? Đã hết vai trò chưa?...
- Ở đây có hai khía cạnh cần xem xét. Một là, xét theo hình
thức cụ thể thì các hình thức khoán sản phẩm trong nông nghiệp rất
đa dạng và động.
- Kinh nghiệm thực tiễn về khoán sản phẩm trong nông nghiệp,
ngay cả ở các nước đã đi vào chủ nghĩa xã hội phát triển (kể cả trong
công nghiệp hiện đại) cũng không chứng tỏ rằng đến lúc ấy sẽ khong
còn khoán cho cá nhân và gia đình và tất cả phải khoán cho tập thể.
- Hai là, xét về bản chất, cơ chế khoán với các đặc điểm lâu dàu
ngang với sự tồn tại của cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội, chủ
nghĩa. Mặt khác, cơ chế khoán trong nông nghiệp cũng như cơ chế
hạch toán kinh tế có thể được áp dụng đến cá nhân chứ không buộc
dừng lại ở khoán cho tập thể.
- Hiện nay có một số người nghĩ rằng mọi khó khăn, tiêu cực
trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, con người… trong hợp tác xã
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nông nghiệp đều do cơ chế khoán mới gây nên. Họ cho rằng cơ chế
khoán sản phẩm đến cá nhân, gia đình… là sai và đã hết vai trò tích
cực. Họ lập luận rằng, mọi hiện tượng tiêu cực đó sẽ được giải quyết
khi quay lại hình thức khoán tập thể, thực hiện công hữu hóa và lao
động tập thể một cách trọn vẹn!... Thật ra, bài toán kinh tế trong nông
nghiệp nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng ở nước ta hiện
nay không quá đơn giản như thế. Những mặt tiêu cực của cơ chế
khoán mới trong nông nghiệp hiện nay có quan hệ và chịu sự chi phối
về nhiều mặt của thực trạng kinh tế nước ta ở chặng đường đầu của
thời kỳ quá độ. Khi đánh giá tình hình tiêu cực rối ren, vướng mắc
trong hoạt động kinh tế, Đại hội VI của Đảng đã chỉ ra những nguyên
nhân chủ quan là những sai lầm, thiếu sót trên các mặt: chính sách
kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa, cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý
kinh tế… Và, để khắc phục những sai lầm đó, Đại hội VI đã chỉ ra
con đường giải phóng sức sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất là
phải thực hiện một hệ thống chính sách kinh tế - xã hội đúng đắn. Vì
vậy, theo chúng tôi, những vấn đề tiêu cực đang tồn tại ở khoán sản
phẩm trong nông nghiệp hiện nay bắt nguồn từ những trở ngại rất lớn
do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp căn bản tồn tại. Trong thực thế
không chỉ cơ chế khoán mới trong nông nghiệp mà tất cả những nhân
tố mới của cơ chế hạch toán kinh tế trong tất cả các ngành đều đang
bị cơ chế cũ đẩy lùi, bóp méo, đe dọa và làm hỏng. Trong nông
nghiệp, những biểu hiện đó thể hiện rất rõ: sựu tùy tiện nâng mức
khoán và “nghĩa vụ” đóng góp sản phẩm: bộ máy quan liêu, ăn bám,
của quyền nặng nề ở đơn vị cơ sở đã vi phạm đến lợi ích người nhận
khoán trắng thực chất là sự vi phạm hợp đồng giao khoán và từ phía
cấp giao khoán và từ phía cấp trên… Trong điều kiện ấy, cá nhân và
gia đình buộc phải tự lo mọi việc và tất yếu dẫn đến vấn đề “tự phát”.
Tất cả những việc đó chứng tỏ rằng, không phải cơ chế khoán mới
trong nông nghiệp đã hết vai trò, tác dụng mà chính cơ chế cũ, chính
sách kinh tế cũ (hiện chưa được đổi mới) đã ngăn cản, không cho cơ
chế khoán mới phát huy vai trò tích cực. Thực tế cho thấy rằng ở địa
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phương và đơn vị nào làm tốt việc ổn định mức khoán, bảo đảm lợi
ích của hợp tác xã và nông dân trong quan hệ trao đổi hàng hóa, có
sự nghiêm túc thực hiện hợp đồng từ phía cấp trên… thì ở đó, cơ chế
khoán mới trong nông nghiệp tiếp tục phát triển và vẫn phát huy tốt
vai trò tích cực của nó.
- Từ sự phân tích trên đây, có thể kết luận rằng việc đánh giá và
định hướng hoàn thiện cơ chế khoán mới trong nông nghiệp phải
được đặt trong sự đánh giá và định hướng của Đại hội VI về thực
trạng chính sách kinh tế - xã hội nói chung, trực tiếp nhất là vấn đề
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, mà cơ chế khoán sản phẩm trong
nông nghiệp hiên nay là một hình thức cụ thể của nó.
2. Xem xét cơ chế khoán mới trong nông nghiệp xuất phát
từ quan điểm của Đại hội VI về cơ cấu kinh tế nhiều thành phần
Trong quá trình phát triển cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng
đến cá nhân, gia đình và tổ, đội lao động đã xuất hiện những hiện
tượng kinh tế mới rất đáng chú ý. Nhiều gia đình làm ăn khá giả đã
mua sắm được trâu, bò, một số tư liệu sản xuất khác và đã làm ruộng
vượt mức khoán cao. Nhiều gia đình cnah tác đổi rừng có thu nhập
hàng trăm ngàn đồng một năm. Nhiều gia đình chuyên nuôi theo hình
thức gia công hoặc nhận khoán, trong đó có gia đình đã nuôi tới hàng
trăm con. Không ít hợp tác xã mới xây dựng đã giữ nguyên tắc trả
hoa lợi ruộng đất và lãi vốn cổ phẩn, nhờ đó mà có nhiều vốn sản
xuất; nhiều hợp tác xã bậc cao lâu năm nay cũng huy động vốn của
xã viên theo chế độ vay lãi hoặc góp cổ phần chia lãi. Ở miền núi,
kinh tế cá thể gắn bó với nhau bằng hình thức tổ đổi công, tổ đoàn
kết mà làm ăn lại có hiệu quả hơn so với việc lập hợp tác xã theo
công thức cũ. Cũng đã xuất hiện xu hướng liên doanh, liên kết giữa
kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế gia đình, kinh tế tư nhân,
kinh tế cá thể trên những địa bàn nông, lâm trường đạt hiệu quả kinh
tế cao. Hoặc trong một số ngành sản xuất kinh doanh, nhiều đơn vị
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quốc doanh và hợp tác xã áp dụng hình thức khoán cho cá nhân, gia
đình và các thành phần khác cũng mang lại hiệu quả tốt.
Tất cả những hiện tượng mới như thế xuất hiện từ khi có Nghị
quyết Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng (khóa IV) là nghị
quyết bước đầu xác định quan điểm về sử dụng kinh tế tư nhân, cá
thể, khuyến khích kinh tế gia đình, uốn nắn hiện tượng “nóng vội”
trong hợp tác hóa. Đại hội Vu của Đảng đã tổng kết thực tiễn, xác
định quan điểm mới rất cơ bản và toàn diện về cách mạng quan hệ
sản xuất, trong đó có quan điểm sử dụng kinh tế tư nhân, cá thể với
phương châm: “Sử dụng để cải tạo và cải tạo để sử dụng tốt hơn”.
Vì vậy, việc đánh giá hiện tượng “tư hữu” và “phân hóa” giàu
nghèo trong cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp hiện nay cũng
cần làm theo quan điểm của Đại hội VI. Sự phát triển kinh tế tư nhân,
cá thể, gia đình là xu hướng tất yếu hiện nay (đã được Đại hội VI
khẳng định dứt khoát) đang được xây dựng thành các chính sách cụ
thể và luật phát nhằm huy động mọi khả năng về vốn, tư liệu sản
xuất, lao động (đã được Đại hội VI khẳng định dứt khoát) đang được
xây dựng thành các chính sách cụ thể và luật pháp nhằm huy động
mọi khả năng về vốn, tư liệu sản xuất, lao động… của các thành phần
và hình thức kinh tế để mở rộng sản xuất kinh doanh theo đúng chính
sách và luật pháp của Nhà nước…. Cho nên, với tư duy mới, chúng
ta cũng phải thay đổi cách nhìn cũ, đánh giá thành phần kinh tế tư
nhân cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Hơn nữa, trong điều
kiện có nền chuyên chính cô sản vững mạnh, các giai cấp thống trị và
bóc lột bọ xóa bỏ (xét về mặt giai cấp), thành phần kinh tế xã hội chủ
nghĩa, trước hết là kinh tế quốc doanh đã chiếm lĩnh những vị trí
quan trọng, quyết định nhất… thì việc sử dụng kinh tế tư nhân, cá
thể, kinh tế gia đình trong một số ngành nghề, dù có gắn liền với hiện
tượng “phân hóa” giàu nghèo, thay cho “sự nghèo đều”, vẫn khác xa
sự phân hóa giai cấp. Càng không phải là sự tác xuất hiện giai cấp
bóc lột thống trị. Lênin đã từng nói: “chúng ta leo càng cao trên bậc
thang chính trị ấy, chúng ta thể hiện càng đầy đủ nhà nước” hơn,
157

chẳng lẽ điều đó không rõ ràng hay sao?.” Mặt khác, ai đã sống và
am hiểu thực tế ở nông thôn đều biết: trong nông dân, không phải
mọi gia đình, mọi người đều có khả năng như nhau về lao động, vốn
liếng, khả năng quản lý và tính toán làm ăn. Không nên vì sợ “phân
hóa” mà kìm hãm những cá nhân và gia đình có nhiều khả năng về
các mặt đó, đồng thời ép buộc những người ít vốn, yếu sức, vụng về
cũng nhận khoán như những người khác. Xu hướng hợp lý là trên cơ
sở mở rộng sản xuất, tìm thêm ngành nghề, phát triển công hợp lý để
mỗi cá nhân và gia đình có được công việc làm phù hợp với khả năng
của họ. Về nguyên tắc sự làm giàu của cá nhân và gia đình nhận
khoán đặt trên cơ sở thu nhập hợp pháp, do bỏ thêm lao động, vốn
liếng, khéo tính toán… vừa lợi cho cá nhân, vừa làm tròn nghĩa vụ
khoán, nói chúng là làm ăn chính đáng… thì sự giàu có lên như vậy
là có lợi cho đất nước.
Hơn nữa nếu chúng ta biết sử dụng, khai thác thế mạnh của
những gia đình này thì có thể còn tạo thêm việc làm cho người đang
thiếu việc (trong trường hợp họ được phép thuê một số công nhân)
góp phần giảm bớt khó khăn cho những gia đình còn nghèo và thiếu
thốn. Tất nhiên dưới chủ nghĩa xã hội, không có cơ chế khoán nào lại
cho phép cá nhân, gia đình làm giàu bằng cách gây sự nghèo khổ cho
người khác hoặc trên cơ sở làm ăn phi pháp…
Như vậy, trong tình hình hiện nay, một trong những vấn đề đổi
mới tư duy nhằm hoàn thiên cơ chế khoán sản phẩm trong nông
nghiệp là vận dụng đúng đắn quan điểm mới của Đại hội VI về sử
dụng và phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể…
gắn liền với hình thức liên kết, liên doanh dưới sự chủ đạo của kinh
tế quốc doanh và tập thể, quyết tâm xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu
bao cấp chuyển sang cơ chế kinh doanh xã hội chủ nghĩa.
Với đường hướng như vậy, chúng ta sẽ tạo tiền đề để giải quyết
từng bước khó khăn, tiêu cực của khoán sản phẩm trong nông nghiệp
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hiện nay, đưa hình thức khoán đó phát triển theo xu hướng ngày càng
hoàn thiện.
IV
NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI Ở NÔNG THÔNG MẤT NĂM GẦN ĐÂY
Trong nông thôn nước ta, những năm gần đây đã có những thay
đổi về cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu giai cấp xã hội quan hệ hợp
tác và về quản lý nhà nước ở cấp cơ sở xã, thôn, ấp.
Sự thay đổi bắt nguồn từ chính sách mới, khởi đầu là NQTW 6
khóa IV (1979). Đến 1989, NQTW 6 khóa VI đã xác định thành phần
đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội VI (1986) đã đặt nền móng cơ bản
cho quan điểm đó. Đây là sự từ bỏ quan điểm cũ – quan điểm cải tạo,
xã hội hóa trực tiếp, công cộng hóa, hiện vật hóa để xây dựng cơ cấy
một thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, với hai giai cấp vô sản triệt
để - công nhân và nông dân tập thể, cùng tầng lớp trí thức. Trên thực
tế đây là sự giải thể cấu trúc cũ, một sự thay đổi sâu sắc mang tính
cách mạng. Từ đó tạo ra những chuyển biến lớn trên nhiều mặt và
mang tính tất yếu tiến bộ về kinh tế xã hội.
1. Sự thay đổi trước hết là về cơ cấu thành phần kinh tế và
chế độ sở hữu, tức là sự phát triển cơ cấu kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần. Trên thực tế đã khôi phục phát triển mạnh kinh tế hộ
nông dân, kinh tế tư nhân.
Vấn đề đặt ra là: Phải chăng ta lùi về kinh tế tư nhân cá thể như
trong xã hội cũ? Cách mạng quan hệ sản xuất và vấn đề (1989) chưa
có sự trình bày để nhận thức rõ về hệ thống kinh tế mới. Trong nghị
quyết nêu năm mục tiêu riêng: quốc doanh, hợp tác xã và tập đoàn tư
nhân cá thể; liên doanh liên kết các thành phần, công ty liên hiệp. Có
thể hiểu đó là những mảnh bên cạnh nhau, không thành hệ thống kinh
tế, không thành chế độ kinh tế.
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Cần đi tới quan điểm về chế độ kinh tế hợp tác theo tư tưởng
Lênin, trong đó mọi thành phần và hình thức kinh tế mới theo chế độ
hợp tác. Có thể diễn tả “Đó là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,
có công hữu chủ đạo trên cả nướ, phát triển theo chế độ hợp tác để
xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”. Nền kinh tế đó phải
được coi là hệ kinh tế mới về chất, và đã ở bước đầu chủ nghĩa xã
hội. Trong nền kinh tế ấy mọi thành phần đề là thành viên của chế độ
hợp tác theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tự nguyện gắn bó lâu dài
theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Trong hệ thống mới ấy không có vấn đề phân hóa giai cấp hai
đầu thành tư sản và vô sản, không có mâu thuẫn đối kháng giai cấp
và cuộc đấu tranh “ai thắng ai” trong nội bộ nhân dân. (Cũng có thể
nói, nếu đó còn là một khả năng khách quan, thì cũng không thể là
khả năng chủ yếu).
Trong chế độ hợp tác đó, kinh tế tư nhân, cá thể tất yếu nằm
trong chế độ hợp tác theo nghĩa rộng nhất; đồng thời cũng tất yếu
tham gia các hình thức hợp tác liên doanh liên kết đa thành phần rất
đa dạng theo nguyên tắc dân chủ tự nguyện, cùng có lợi. Hợp tác xã,
tập đoàn kiểu cũ phải cấu tạo lại để thích nghi. Quốc doanh cũng vậy.
Không thể có quốc doanh tập thể thuần khiết, cô lập. Thực tế đòi hỏi
phải triệt để về quan điểm chiến lược hợp tác, thực hiện đầy đủ tư
tưởng giải phóng, dân chủ bình đẳng.
2.Cơ cấu thành phần kinh tế (sở hữu) thay đổi làm cho cơ
cấu giai cấp xã hội thay đổi
Không còn, cũng không có vấn đề phấn đấu tạo ra giai cấp
nông dân tập thể (vô sản hóa triệt để). Đã hình thành cơ cấu nhiều
thành phần trong nội bộ nhân dân, lấy liên kết hợp tác là chính, có
đấu tranh, đua tranh nội bộ.
Câu hỏi đặt ra là nông thôn và nông dân, đâu là tầng lớp có tính
xây dựng nhất? Đâu là tầng lớp tiên tiến? Sự phân hóa giàu nghèo,
điều tiết lớp giùa, cưu mang lớp nghèo, nhằm loại trừ tự phát tư bản
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chủ nghĩa, tự phát khôi phục chế độ bóc lột? Hay ngược lại nhằm
khuyến khích giải phóng sản xuất, khuyến khích làm giàu hợp pháp
theo khả năng, do đó mà tạo nên việc làm và cuộc sống tốt hơn cho
mọi người lao động, tạo khả năng có nguồn của cải cho chính sách xã
hội (ưu đãi, cứu trợ, bảo hiểm…)
Đã có thể khẳng định: tất yếu phải nhất quán từ quan điểm
chính sách kinh tế đến quan điểm chính sách giai cấp xã hội: giải
phóng, dân chủ, bình đẳng, liên minh hợp tác đua tranh làm ăn như
một chiến lược lâu dài.
Không thể mang công thức, phạm trù phân định thành phần,
chính sách giai cấp xã hội trong thời kỳ đánh địch vào chế độ kinh tế
mới. Điều này chưa giải quyết, chưa gỡ “mũ kim cô” lập trường bắn
cổ nông và bình đẳng kiểu bình quân nghèo đều thì nông dân còn rơi
vào bi kịch nghèo đều và chia rẽ nội bộ. Trong nền kinh tế mới với
cơ cấu giai cấp xã hội như vậy, không thể tiếp tục giữ quan điểm về
mâu thuẫn và đấu tranh giai cấp ai thắng ai giữa hai con đường trong
nội bộ nhân dân, không thể tìm sức mạnh, tìm động lực và hợp lực,
càng không thể mưu cầu hạnh phúc dân giàu nước mạnh trong cuộc
đấu tranh giai cấp ai thắng ai kiểu đó. Mâu thuẫn và cuộc đấu tranh ai
thắng ai đó đã được giải quyết cơ bản khi đất nước đã giải phóng và
thống nhất, đã xóa bỏ giai cấp địa chủ và tư sản với tư cách giai cấp
bóc lột, thống trị.
Trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu giai cấp trong nội bộ nhân dân,
có mâu thuẫn mới – mâu thuẫn giữa xu hướng giải phóng phát triển
cá nhân để tạo động lực phát triern kinh tế với xu hướng từng bước
thực hiện công bằng xã hội để phát triển cộng đồng, tạo thành hợp
lực của dân tộc. Chế độ kinh tế hợp tác theo quan điểm mới là hình
thức giải quyết mâu thuẫn đó. Nó giải phóng phát triển cá nhân, đồng
thời phát triển quan hệ hợp tác để có động lực cá nhân mạnh đồng
thời tạo thành hợp lực, là thể thống nhất biện chứng giữa hai xu
hướng vừa đối lập vừa nương tựa nhau.
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3.Sự tất yếu phải cấu trúc lại nhà nước cấp xã và thôn cấp
Sự thay đổi lớn về cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu giai cấp
xã hội, đã tất yếu đòi hỏi cấu trúc lại nhà nước cấp xã. Nhà nước theo
cấu trúc đã xuống cấp, rã rời cùng với sự thay đổi mô hình hợp tác
xã. Đó là điều tự nhiên vì không còn nguồn bao cấp và đặc quyền đặc
lợi nhờ chỗ nắm quyền chi phối mọi của cải tập thể và của nhà nước.
Vấn đề phải cấu trúc lại nếu không thì nhà nước ta với nghĩa là
nhà nước nhân dân, sẽ yếu từ gốc, từ cơ sở.
Qua khảo sát tìm tòi ở nhiều nơi, nhất là ở An Giang và một số
tỉnh Tấy Nam Bộ cho thấy có nhiều nhân tố mới trong đó cần lưu ý
và sự đặt lại, sự thay đổi quan điểm về vị trí chức năng nhà nước xã
và thôn cấp.
Đây là tất yếu là nhà nước mang tính nhân dân trực tiếp tự
quản toàn diện. Trước hết, nhà nước cấp xã và thôn, ấp trong xã phải
có chức năng nhà nước toàn diện từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, an
ninh. Trước đây có quan điểm nhà nước cấp xã chỉ làm hành chính
trật tự, trong điều kiện hợp tác xã toàn xã kiểu cũ. Nay nhìn cung
không còn hợp tác xã toàn xã kiểu cũ, mà trong một xã có nhiều
thành phần, nhiều hợp tác xã. Hơn nữa, xã có thể có công hữu của
cộng đồng dân cư. Nhiều xã đã tổ chức kinh doanh dịch vụ, phát triển
giao thông, lưới điện v.v… An Giang, và nhiều tỉnh đã đặt vấn đề xã
có ngân sách tự chủ, có nguồn thu từ thuế, hoặc từ tổ chức kinh
doanh dịch vụ. Nhờ đó tạo khả năng tự cân đối, đồng thời có điều tiết
từ cấp trên. Như vậy, tạo khả năng cho xã xây dựng mở mang về mọi
mặt một cách tự chủ. Không nên đặt chức năng xã chỉ lo việc hành
chính và sống dựa vào ngân sách từ trên.
Nhà nước cấp xã và thôn ấp là Nhà nước cơ sở, quần chúng
trực tiếp tự quản toàn diện. Ở đây chế độ dân cử là trực tiếp. Ở đây
mọi sự nghiệp do dân trực tiếp lo kể từ kinh tế, văn hóa, xã hội, ưu
đãi cứu trợ, an ninh theo phương châm: tự quản, tự quyết, tự lo liệu
theo luật Nhà nước.
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Bằng con đường ấy, đã thấy phát huy vai trò cấp xã, thôn, ấp
dựa vào dân, giải nhiều bài toán theo cách mới; đã tự quản tự lo về
thúc đẩy xây dựng mở kinh tế, xây dựng giao thông, thủy lợi, tổ chức
dịch vụ, mở mang kinh tế, xây dựng giao thông, thủy lợi, tổ chức
dịch vụ, mở mang giáo dục, y tế, văn hóa theo con đường dân lập,
cộng với sự trợ giúp của nhà nước cấp trên; xã cũng cần và có thể tìm
cách chăm lo sự nghiệp chính sách xã hội: ưu đãi, bảo hiểm, từ thiện,
cứu trợ. Xã và thôn ấp với cách làm quần chúng tự quản dân ấp, có
thể lo việc an ninh trật tự rất căn bản.
Cần lưu ý rằng: tất cả các sự nghiệp trên đây là nhu cầu lợi ích
của dân, và do đó phải để dân xã tự quản tự lo là chính. Ở nhiều nơi,
nhờ cách làm đó, các xã và thôn ấp áp đang đua tranh xây dựng kinh
tế và văn hóa xã hội nông thôn. Đặt vấn đề như vậy thì việc tìm
nguồn thu nhập cho cán bộ lo việc công ở xã và thông ấp cũng không
bế tắc như cách làm định xuất bao cấp. Kinh nghiệm cho thấy cán bộ
lo việc công cộng, công ích ở xã và thôn ấy không nên thoát ly từ sản
xuất, (theo nghĩa rộng); nên có nghề hợp lý và thu nhập từ đó, đồng
thời có thù lao mà một phần do dân nuôi với ngân sách xã, một phần
nhà nước trên điều hòa.
Đặc biệt lưu ý rằng tong nhà nước quần chúng tự quản trực tiếp
và toàn diện ở xã và thôn ấp, thì tất yếu và hợp lý và nhà nước (nghĩa
hẹp) và đoàn thể quần hòa làm một thành nhà nước quần chúng tự
quản trực tiếp. Từ đó, không nên đặt vấn đề mọi đoàn thể phải đủ
chân rết ở xã và thôn ấp, và phải tìm việc riêng cho mỗi đoàn thể. Vai
trò tổ chức Đảng ở cở sở cũng phải đặt trong nhà nước quần chúng tự
quản trực tiếp và toàn diện. Trong đó tổ chức Đảng và đảng viên phải
xứng đáng với vai trò lãnh đạo, phải là những đảng viên và tổ chức
tiên phong.
Tóm lại, có thể nói ở nông thôn nước ta, trước hết ở cấp xã và
thôn ấp, đang có những xu hướng xây dựng, chuyển biến tất yếu và
tiến bộ về kinh tế xã hội;
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- Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế độ
hợp tác.
- Tạo thành cơ cấu giai cấp xã hội trong nội bộ nhân dân, với
con người nông dân công dân tự do và xã hội công dân.
- Xây dựng nhà nước pháp quyền dân chủ cấp cơ sở và quần
chúng quản trực tiếp toàn diện, có Đảng là hạt nhân đội tiên phong.
Đó chính là xu hướng phát triển tất yếu theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, là sự ra đời và phát triển của nền kinh tế mới, con người
và xã hội công dân mới, chế độ chính trị mới.
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V
MỘT SỐ SUY NGHĨA VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU VÀ QUẢN
LÝ, SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT (1992)
Chúng tôi muốn góp ý làm rõ những điều kiện và quan điểm
xuất phát, từ đó gợi ý phương hướng biện pháp. Lâu nay, tron xử lý
còn thiếu quan điểm xuất phát thật phù hợp và nhất quán, do đó xử lý
cụ thể rất dễ tùy tiện, tạm bợ.
Chí ít có ba vấn đề thuộc điều kiện và quan điểm xuất phát.
1.Ruộng đất với tư cách tư liệu sản xuất
Là đối tượng đặc thù. Nét đặc thù của ruộng đất so với tư liệu
sản xuất khác là ở chỗ ruộng đất là một phần lãnh thổ quốc gia do
cộng đồng từ lâu đã đổ mồ hôi và xương máu để gây dựng, chiếm giữ
và để lại, không ai có thể làm ra ruộng đất như các tư liệu sản xuất
khác. Từ đặc điểm này, có hai điều cần lưu ý. Thứ nhất, dù chính
sách theo nguyên tắc tất cả đất đai là quốc gia công thổ hoặc chấp
nhận sở hữu tư nhân và tập thể, thì Nhà nước nhân daanh công đồng
vẫn có trách nhiệm và đặc quyền vì lợi ích công mà quy hoạch và
quy hoạch lại, cũng như đặc quyền thu thuế và địa tô, xác định yêu
cầu bảo vệ, làm giàu đất và kiểm tra xử lý các sai phạm.
Thứ hai, dù theo nguyên tắc nào (có hay không có tư hữu) thì
khi có quan hệ mua bán, Nhà nước luôn có những luật lệ xác định ai
được mua, mua vào mục đích gì… Trong mọi trường hợp, Nhà nước
nhân danh lợi ích công, luôn có trách nhiệm và đặc quyền trong xử lý
các quan hệ ruộng đất. Dù chấp nhận hay không chấp nhận tư hữu
ruộng đất, đều không loại bỏ được trách nhiệm và đặc quyền Nhà
nước trong việc này. Cũng có thể nói, giả sử có sự chấp nhận tư hữu
đến mức nào đó, thì không vì thế mà làm suy yếu hay làm mất trách
nhiệm và quyền Nhà nước với đối tượng sở hữu đặc thù này.
2. Nước ta đã và đang xử lý vấn đề ruộng đất, về mặt quan
hệ sở hữu và sử dụng, quản lý nhằm khắc phục tình trạng vô chủ,
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nhưng phải tính đến điều kiện lịch sử cụ thể rất khác nhau xét theo
vùng, không thể có giải pháp đồng loạt.
Nhìn chung, trước cách mạng và trước cải cách, ruộng đất, ở
nước ta có ba hình thức sở hữu ruộng đất: quốc gia công thổ, ruộng
đất công của làng xã thôn ấp, và ruộng tư. Đấy là chuyện đã xa xưa,
đã được các công cuộc cải cách ruộng đất tư hữu hóa, trao cho nông
dân một phần quan trọng. Đến khi hợp tác hóa, lại có quá trình tập
thể hoa, xóa tư hữu, mà hậu quả là vô chủ, nay phải xử lý lại.
Mục tiêu xử lý nhằm để nhà nông làm chủ ruộng đất, yên tâm
canh tác, hơn nữa còn đi tới phát triển phân công ai giỏi nghề nào
làm nghề ấy, không mãi mãi chia nhỏ manh mún, đồng thời vẫn bảo
đảm trách nhiệm và đặc quyền Nhà nước. Hiện nay, theo luật định thì
ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân nhưng về sử dụng quản lý phải thỏa
mãn mục tiêu đó. Vì vậy mà quyền của người sử dụng quản lý cũng
rất đặc thù, đến mức “nhà nông thực sự là chủ cụ thể của ruộng đát”.
Trong trường hợp này, có thể hiểu thực tế có “đồng sở hữu”. Mặc
khác lại phải thấy việc thực hiện mục tiêu đó khá phức tạp, mà mỗi
vùng có điều kiện lịch sử cụ thể rất khác nhau.
Có hai vùng điển hình, với điều kiện cơ bản, khác nhau Nam bộ
cũ và đồng bằng Bắc bộ và Khu bốn cũ. Ở đồng bằng Bắc bộ, đã hợp
tác hóa trên 30 năm, người xã viên đưa đất vào hợp tác xã nay đã cao
tuổi hoặc đã qua đời, căn bản không còn vấn đề ruộng nhà ai, mà là
ruộng hợp tác. Nhưng lại còn vấn đề ruộng làng nào, là khía cạnh rất
dẽ gây xưng đột giữa các làng. Hơn nữa vùng này rất thiếu ruộng đất,
lao động thiếu ngành nghề khác, buộc phải bám chặt vào ruộng đất.
Đây là tình huống khó nhất, vẫn đang ở phương án giao đất nhiều
vòng, khá manh mún, lại còn phải dành phần cho người sẽ ra đời mà
chưa rõ về lâu dài sử lý như thế nào? Lại có cả tình hình gần đây
người thuộc biên chế Nhà nước ở thành phố, nay đưuọc nghỉ chế độ
trở về làng, cũng xin nhận ruộng đất (nhận khoán) để sinh sống. Chỉ
có một số trường hợp hoặc hồ đầm hoang hóa là cho thâu canh tác
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quy mô tương đối lớn. Đầy là tình huống khó xử nhất. Trước hết,
không thể đặt vấn đề ruộng đất về chủ cũ. Thứ hai như hiện nay – xã
viên và mỗi khẩu, đều được đảm bảo quyền nhận khoán tối thiểu, là
cách làm chưa thể khác được, nhưng sẽ bế tắc nếu cứ nguyên như
cách hiện nay.
Ở đồng bằng Nam bộ, điều kiện rất khác. Hợp tác hóa mới làm
ở bậc thấp và ngăn ngày, nay làm lại, trong đó nông bộ là đơn vị kinh
tế tự chủ. Vấn đề ruộng nhà ai còn rất nóng bỏng; đỗi chỗ cũng có
vấn đề ruộng thuộc xã, ấp nào. Hơn nữa ở đây quỹ ruộng đất nhiều
hơn, người lao động để tìm nghề sinh sống, người dân cũng rất quen
xử lý theo quan hệ mua bán sòng phẳng. Do đó tự nhiên có xu hướng
ruộng về chủ cũ, mà tùy nơi có châm chước với từng điều kiện cụ
thể. Nhìn chung, tuy có nhiều phức tạp nhưng sau ít năm đã cơ bản
đạt yêu cầu ruộng đất có chủ cụ thể, nhà nông yên tâm canh tác.
Quan hệ mua bán cũng rất tự nhiên và tự phát. Từ đó, rất dễ sinh vấn
đề phức tạp như: phân hóa nhanh, đầu cơ, tùy tiện mua bán…
Ở các vùng khác, tuy không có đặc trưng, nhưng có hơi giống
đồng bằng Bắc bộ, có nơi giống Đồng bằng Nam bộ.
3. Xét cơ bản và lâu dài, việc sử lý vấn đề ruộng đất về mặt
hình thức, phương thức thực hiện phải theo quan điểm kinh tế thị
trường. Dù là tư liệu sản xuất rất đặc thù, dù giữ nguyên tắc có hay
không có tư hữu, thì cũng phải xử lý theo quan điểm kinh tế thị
trường, tức là đất có giá, có quan hệ mua bán cầm cố, mà giá cả cũng
phải có giá thị trường (tuy rất đặc thù).
Ở đây có thể gợi ra một số hướng suy nghĩ xử lý
Từ hiện trạng với nguyên tắc đất thuộc sở hữu toàn dân, nhưng
đồng thời phải xác định chủ thể quản lý sử dụng, tất yếu có ruộng đất
công quản (nông trường, lâm trường Nhà nước); tập thể, tư nhân.
Phải chấp nhận quan hệ mua bán quyền quản lý sử dụng, mua bán
đúng theo giá thị trường, xóa hẳn quan hệ cấp đất thu đất. Nhà nước
cần thì phải mua lại đủ giá, chứ không được thu. Nhà nước cần thì
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phải mua lại đủ giá, chứ không được thu. Nhà nước cũng ó thể bán
quyền sử dụng quản lý ruộng đất đang công quản, tuyệt đối không có
cấp đất hoặc hóa giá. Với quan điểm này, ở Nam bộ có ruộng đất tư
nhân. Còn hợp tác xã đồng bằng Bắc bộ là đất hợp tác xã. Mặt khác
lại phải thấy do đây là tư liệu sản xuất đặc thù, nên Nhà nước phải có
luật về mua đất nông để làm nông theo quy hoạch. Và khi Nhà nước
cần làm công trình, thì chỉ bù đắp cho nhà nông nhằm đảm bảo cuộc
sống bình thường để làm nông hoặc ly nông, chứ không ai có đặc
quyền đòi hỏi cao phi lý.
- Ruộng đất hợp tác xã đồng bằng Bắc bộ, nên tiền tệ hóa thành
vốn sản xuất, và phần đều một lần cho xã viên và người ăn theo như
một cổ phần có hưởng hoa lợi (có tính đến người tổng quản nghĩa vụ
và người xã viên đi làm ăn xa tạm thời, rồi trở về); và chỉ giải quyết
một lần. Sự phân chia như vậy không phải là chia ruộng đất cụ thể,
mà là chia vốn để hưởng hoa lợi do người nhận khoán nộp. Đồng thời
vẫn phải phân chia ruộng khoán đảm bảo nhà nông có việc làm, tức
là phân chia ruộng khoán đảm bảo nhà nông có việc làm, tức là phân
chia vòng một, và cố mở rộng dần phần giao khoán thật sự cho người
giỏi nghề nông, tức là người giám trả giá cao để canh tác nhiều diện
tích hơn. Nay, dũ đã cấp “sổ đỏ” vẫn có thể coi “sổ đỏ” như cổ phiếu
về quyền hưởng hoa lợi (tức là đại tô), để khỏi canh tác manh mún,
và nhiều vướng mắc khác, nhất là để tránh việc đòi Nhà nước đền bù
quá đáng.
Như vậy có thể thấy rõ, nếu ở đồng bằng Nam bộ và một số nơi
có điều kiện tương tự, có thể sớm trao quyền sử dụng quản lý lâu dài
cho nông hộ với giấy tờ hợp pháp, thì ở đồng bằng Bắc bộ chưa thể
làm như vậy (trừ thổ cư) và cũng không nên làm như vậy. Nhưng lại
nên trao quyền sử dụng quản lý lâu dài cho hợp tác xã, đồng thời giải
quyết một lần quyền dự phần của xã viên và người ăn theo như đã nói
trên đây.
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4. Nhìn tổng quát: trên cả nước xét về chủ thể quản lý sử
dụng, cũng có ba hình thức cơ bản: chủ thể quốc doanh công quản,
tập thể, tư nhân. Nhưng chủ thể quản lý sử dụng cũng phải được cấp
giấy tờ sử dụng hợp pháp.
Khi xác định chủ thể sử dụng quản lý như vậy, đồng thời cần
xác định các quan hệ mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, trong đó các
vấn đề quyền quản lý sử dụng lâu dài nên như thế nào?
Ở đây có một số vấn đề cần xác định. Trước hết quá trình phát
triển sản xuất nhất thiết đòi hoi phân công và phân công lại theo
hướng chuyên môn hóa, ai giỏi việc nào làm việc nấy, trong đó có xu
hướng hình thành các bộ giỏi và chuyên nghề nông, cần có diện tích
canh tác đủ lớn và hợp lý với hiệu quả kinh tế xã hội tối đa. Đồng
thời có xu hướng một số người rút khỏi nghề nông sang nghề khác,
không cần ruộng đất. Xu hướng đó có thể nhanh chậm tùy vùng,
nhưng tất yếu với mọi vùng; hơn nữa, cần tạo điều kiện đẩy nhanh xu
hướng đó.Ở đây tuyệt nhiên không thể thu lại đất của người ly nông
để cấp cho người chuyên nông. Tất yếu phải chấp nhận quan hệ mua
bán, hay gọi là chuyện nhượng quyền quản lý sử dụng, mà mua bán,
hay gọi là chuyển nhượng quyền quản lý sử dụng, mà mua bán đủ giá
là công bằng nhất. Đương nhiên, như trên nói, không thể có mua bán
tự do dễ dãi. Nhà nước cần có luật định về vấn đề ai và trườn hợp nào
thì được mua bán, và hình thức mua bnas chuyển nhượng ngắn hạn,
dài hạn, lâu dài như thế nào.
Có thể hình dung cách xử lý qua một số tình huống:
- Người ly nông là chủ thể có văn tự để lại ruộng đất cho người
chuyên nông, tùy trường hợp có teher được quyền bán hẳn quyền
quản lý sử dụng lâu dài, hoặc chỉ cho giao khoán sử dụng một số mùa
vụ, để lấy vốn đầu tư làm nghề khác. Như vậy vừa thuận cho cả
người ly nông và người chuyên nông, đồng thời Nhà nước và hợp tác
xã xem xét để phòng người tiêu cực bán ruộng đất ăn tiêu rồi thất
nghiệp.
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- Xã viên hợp tác xã đồng bằng Bắc bộ, với tư cách người tự
phần chứ không có ruộng đất cụ thể, khi ly nông có thể tùy từng
trường hợp: hoặc hợp tác xã trr đủ gốc để lấy vốn chuyên nghề; hoặc
vẫn dự phần hưởng hoa lợi ruộng đất tương tự như người có quyền
lấy một phần ruộng đất cụ thể ra canh tác riêng hoặc chuyển nhượng.
- Trường hợp có quan hệ chuyển quyền quản lý sử dụng giữa
các chủ thể công quản, tập thể và tư nhân, tức là trong mọi trường
hợp quyền quản lý sử dụng đất, đều có thể xử lý theo cách bán hẳn
hoặc giao khoán có kỳ hạn. Cân nhắc lại: Phải đình chỉ hẳn mọi quan
hệ giao nộp cấp phát, kể cả việc hóa giá.
Một vấn đề đặt ra là kỳ hạn giao quyền sử dụng quản lý bao lâu
là vừa. Trước hết, cần xác định lại rằng giả sử có giao quyền quản lý
sử dụng lâu dài, kể cả quyền thừa kế; hơn nữa ngay cả khi công nhận
tư hữu, thì điều đó không bao giờ loại trừ trách nhiệm và đặc quyền
quy hoạch điều tiết của Nhà nước. Đồng thời, cũng cần xác định, với
quan điểm kinh tế thị trường mọi sự quy hoạch và điều tiết của Nhà
nước phải theo quan hệ mua bán, không thể có giao nộp cấp phát.
Với sự xác định như vậy, mọi mảnh ruộng đất phải có chủ thể
quản lý sử dụng không thời hạn (tức lâu dài) và có văn tự hợp pháp.
Trong khuôn khổ luật pháp, họ được mua bán, kể từ mua bán quyền
quản lý sử dụng lâu dài có văn tự đến mua bán theo kiểu giao thầu,
giao khoán có thời hạn ngắn hay dài tùy theo thỏa thuận hai phía.
Trong thể chế hiện hành còn lúng túng về thời hạn giao ruộng
đất thì bao lâu. Có cách giao theo chu kỳ canh tác, tức cây dài ngày
thì giao dài hạn, cây ngắn ngày thì giao ngắn hạn và cũng lúng túng
trong vấn đề thừa kế. Ở đây có sự vô lý ở chỗ trong khi xử lý quan hệ
ruộng đất, là quan hệ con người, lại xuất phát từ cây cối. Hày nêu ví
dụ: một nông hộ trồng cây dài ngày theo quy hoạch Nhà nước, nay có
khả năng ly nông mà trước đây chưa dự tính; vậy họ không cần mà
lại bị quyền sử dụng dài ngày trói buộc. Nếu xử lý quan hệ quản lý sử
dụng như quan hệ con người và theo quan điểm kinh tế thị trường, thì
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vấn đề hoàn toàn nhẹ nhàng. Cụ thể là: trong trường hợp nông họ này
là chủ thể quản lý sử dụng có văn tự, tức có quyền quản lý lâu dài
hoặc là người ký hợp đồng nhận khoán hợp pháp của bất kỳ chủ thể
nào khác, họ có thể tìm người bán lại quyền đó trong khuôn khổ luật
pháp. Với quan điểm tương tự như vậy, quyền hạn và hơn nữa cả
trách nhiệm thừa kế cũng là đương nhiên. Và như vậy cha mẹ là nhà
nông có thể cho con cái đã ly nông thừa kế xét về mặt giá trị.
Một vấn đề được đặt ra là kỳ hạn giao chuyển quyền sử dụng
quản lý bao lâu là vừa. Trước hết, cần xác định lại rằng giả sử có
giao quyền quản lý sử dụng lâu dai, kể cả quyền thừa kế; hơn nữa
ngay cả khi công nhân tư hữ, thì điều đó khong bao giờ loại trừ trách
nhiệm và đặc quyền quy hoạch và điều tiết của Nhà nước. Đồng thời,
cũng cần xác định, với quan điểm kinh tế thị trường, mọi sự quy
hoạch và điều tiết của Nhà nước phải theo quan hệ mua bán, không
thể có giao nộp cấp phát.
Với sự xác định như vậy, mọi mảnh ruộng đất phải có chủ thể
quản lý sử dụng không thời hạn (tức là lâu dài) và có văn tự hợp
pháp. Trong khuôn khổ luật pháp, họ được mua bán, kể từ mua bán
quyền quản lý sử dụng lâu dài có văn tự, đến mua bán theo kiểu giao
thầu, giao khoán có thời hạn ngắn hay dài tùy theo thỏa thuận hai
phía.
Trong thể chế hiện hành còn lúng túng về thời hạn giao ruộng
đất là bao lâu. Có cách giao theo chu kỳ canh tác, tức cây dài ngày thì
giao dài hạn, cây ngắn ngày thì giao ngắn hạn; và cũng lúng túng
trong vấn đề thừa kế. Ở đấy có sự vô lý ở chỗ phát từ cây cối. Hãy
nêu ví dụ: một nông hộ trồng cây dài ngày chưa dự tính; vậy hộ
không những không cần mà lại bị quyền sử dụng dài ngày trói buộc.
Nếu xử lý quan hệ quản lý sử dụng như để hoàn toàn nhẹ nhàng. Cụ
thể là,: trong trường hợp nông hộ này là chủ thể quản lý sử dụng có
văn tự, tức có quyền quản lý kỳ chủ thể nnaof khác, họ có thể tìm
người bán lại quyền đó trong khuôn khổ luật pháp. Với quan điểm
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tương tự như vậy quyền hạn và hơn nữa cả trách nhiệm thừa kế cũng
là đương nhiên. Và như vậy cha mẹ là nhà nông có thể cho con cái đã
ly nông thừa kế và xét về mặt giá trị.
Cách xử lý theo quan điểm kinh tế thị trường như vậy một mặt
đảm bảo người làm ruộng đất thật sự làm chủ, đồng thời lại được tự
do ly nông, không bị trói buộc vào ruộng đất. Nhà nước không hề
mất quyền và trách nhiệm nhân danh lợi ích công, nhưng cũng không
còn đặc quyền thu phát.
Chỉ có quan điểm xuất phát hợp lý mơi có thể có chính sách
phù hợp và nhất quán.
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VI
NÂNG CAO THU NHẬP VÀ SỨC MUA CỦA NÔNG DÂN
TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI
1.Quan nhiều năm theo dõi và cộng tác với Nhân hàng Nông
nhiệ và phát triển nông thôn Việt Nam, chúng tôi thấy Ngân hàng
ngày càng có hướng hoạt động với tầm nhìn toàn cục và lâu dài; đã
chủ động iên kết hợp tác vơi nhiều quan quản lý, doanh nghiệp và
giới khoa học trong việc nghiên cứu kinh tế xã hội nông thôn. Hơn
nữa, đã thực tế tham gia thử nghiệm tìm tòi xây dựng mô hình phát
triển mới như trường hợp Liên hiệp mía đường Lam Sơn, trong đó có
liên doanh liên kết hợp tác và tự nguyện và có hiệu quả giữa nông
nghiệp – công nghiệp – dịch vụ và tín dụng thuộc tất cả các thành
phần kinh tế trên một địa bàn lãnh thổ. Đâu là một trong số nhiều
nhân tố mới xuất hiện khá phong phú ở nông thôn nước ta, trong đó
đã thực tế gowijmowir lời giải cụ thể cho những vấn đề cơ bản của sự
phát triển kinh tế xã hội nông thôn theo hướng đường lối của Đảng,
như: công nhiệp hóa, hiện đai hóa, hợp tác hóa kiểu mới; xử ls tại
doanh nghiệp nhà nước, tăng thu nhập và sức mua của nông dân,
công nhân trên địa bàn nông thôn, xây dựng nông thôn mới của cộng
đồng công dân lao động tự do hợp tác đồng thuận… Có thể nói ở
nhiều nhân tố mới, đã lộ rõ sự xuất hiện nền kinh tế mới, xã hội mới,
con người mới phù hợp định hướng XHCN, mà nếu chỉ từ nghiên
cứu bàn giấy thì không thể có được. Đó là chất liệu, chắc chắn có
phần còn ở mức sơ khai, nhưng là rất quý để giưới nghiên cứu lý luận
và chính sách như chúng tôi học tập từ cuộc sống và ghóp phần tổng
kết. Tham luận này là cố gắng góp phần suy nghĩ tổng kết thực tiễn
theo đề tài được phân công.
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2. Khi xem xét thu nhập và sức mua của nông dân, không
thể xét hẹp ở thu nhập và sức mua cho tiêu dung cá nhân, mà cần
xem xét thu nhập và sức mua trong sản xuất mở rộng, trong đó có thu
nhập và sức mua dành cho tiêu dung của con người.
Trên góc độ đó, qua cuộc đổi mới, ta đã thấy thu nhập và sức
mua của nông dân nước ta tăng khá nhanh. Đồng thời cũng diễn ra sự
phân hóa giàu nghèo, không còn nghèo đều như trước. Dẫu sao, thu
nhập và sức mua của nông dân còn rất thấp dù theo góc độ chó tái
sản xuất hay cho tiêu dùng cá nhân. Diện hộ nghèo, với cái xiềng
không còn đủ 3 sào, còn rộng. Do điểm xuất phát thấp, ruộng đất ít,
thiếu việc làm, nên dù nông nghiệp đã có nhiều năm đạt tốc độ hát
triển 4-5%, nhưng thu nhập và sức mua của nông dân còn rất thấp.
Tình hình đó khiến dung lượng hàng hóa trên thị trường nông thôn
còn nhỏ, dung lượng lưu thông tiền tệ và tín dụng đầu tư trong dân
ngày càng rất nhỏ. Ở nhiều vùng rừng và biền còn chưa được khai
thác hợp lý, chỉ có thể nâng cao thu nhập và sức mua của nông dân
theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cả nước và mở
rộng thâm canh khai thác ra các vùng kinh tế nông lâm và kinh tế
biển nói chun. Các nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nhiều chương
trình phát triển vùng và ngành đã từng bước tạo định hướng và giải
pháp cho niệm vụ chiến lược đó. Như vậy, Nhân hàng Nông nghiệp
và phát triển nông thôn ngày càng có địa bàn hoạt động rộng lớn.
Ở đây chỉ lưu ý một điều: Cần thấy hết cái khó, từ đó trân trọng
moijkhar năng và cơ hội phát triển của cả nước nói chung và nông
nghiệp nói riêng. Trong nền kinh tế có con số 72. Nếu đem số đó
chia cho tốc độ tăng GDP bình quân đầu người hàng năm, ta sữ có số
năng cần để tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người. Như vậy, nếu có
tốc độ cỡ 10% liên tục trong 7 năm sẽ có GDP tăng gấp đôi; nếu tốc
độ 7% - cần 10 năm. Giả sử có tốc độ 10% liên tục trong 20 năm,
GDP tăng cỡ 8 lần vẫn chưa bằng mức hiện nay cua Malaixia. Còn
nếu tốc độ 7% liên tục, cần tới 30 năm.
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Tự sự phác tính trên đây, có mấy vấn đề được đặt ra về tăng thu
nhập và sức mua của toàn xã hội và của nông dân nói riêng.
Một là, với quan niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa như nay,
cơ bản theo mô hình các nước đã và đang phát triển, nước ta hiện nay
hầu như khó có khả năng theo kịp, thậm chí vẫn có khả năng
khaonagr cách ngày càng xa. Ở đây có vấn đề rất lớn về cơ cấu sản
xuất, mức sống và cách sống ít tiêu toonsgs tài nguyên hơn (ít tàn phá
thiên nhiên hơn), thuận hòa giữa con người, môi trường và thiên
nhiên hơn tức là văn minh hơn. Qua nhiều cuộc khảo sát ở các nước
đã phát triển, là thiểu số so với nhân loại, tôi có cảm nhận chỉ cần nửa
nhân oại phát triển theo kiểu ấy thì hành tinh nayf không còn là môi
trường sống cho loài người. Ta công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới ở
mức rất thấp mà đã gặp bao hiểm họa về môi trường. Ở điểm này
mong có sự chú trọng nhiên cứu cơ bản hơn nữa về cong nghiệp hóa,
hiện đại hóa sao cho hài hòa giữa xã hội – môi trường và thiên nhiên,
không chỉ chú trọng mức sống mà còn cần cách sống hợp lý.
Hai, khả năng các nước chậm phát triển và nghèo như nước ta,
trên thực tế từ sau đại chiến thứ 2, số nước dù không có chiến tranh,
thậm chí còn hưởng lợi nhờ chiến tranh mà vươn lên thành hổ thành
rồng là rất hiếm; phải trải qua nhiều thăng trầm, đấu tanh, chọn lọc.
Bài học cơ bản của mọi trường hợp thành và bại, nói đến cùng là quy
về bản lĩnh của một quốc gia xét ở trình độ văn hóa, dân trí, sự năng
động của cá nhân và sự đồng tâm nhất trí tạo thành hợp lực cộng
đồng, với một nhà nước lành mạnh có trí tuệ.
Việt Nam, qua thành quả đổi mới đã được coi là một đất nước
có khả năng, mà sự tranh thủ khả năng vận hộ phụ thuộc vào nhân tố
chủ quan trong đó điều quyết điịnh nhất là khả năng tổng động viên
sức lao động sáng tạo của toàn dân, trên cơ sở định hướng đúng về
chính sách mà Đảng và Nhà nước hoạch định và điều hành.
Đảng và nhà nước ra đã có đường lối chính sách cho tổng thể
cuộc đổi mới phát triển, song không thể yên tâm là mọi vấn đề đã rõ;
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ngày càng không thể coi là sang tạo bước tiến trên thực tế là dễ dàng,
thuận buồm xuôi gió. Định hướng XHCN là một quyết tâm chính trị,
không cho phép ta vội an tâm, mà đòi hỏi phấn đấu tiếp tục làm sáng
tỏ và nhất quán thêm về chính sách và giải pháp thực hiện bước trong
cuộc sống.
3. Về mối quan hệ giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng
cao thu thập và sức mua với việc thúc đẩy toàn diện công cuộc
đổi mới kinh tế - xã hội.
Từ khi Đảng và Nhà nước xác định nước ta bước vào giai đoạn
phát triển mới, thường có cách hiểu và cách trình bày giai đoạn mới
là giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hiểu như vậy là
thiếu hẳng một vế so với nghị quyết Đại hội 8 và nghị quyết TW 4,
trong đó công nghiệp hóa iện đại hóa gắn bó và đặt trên cơ sở thúc
đẩy cuộc đổimới toàn diện. Xét riêng về kinh tế công nghiệp hóa hiện
đại hóa đặt trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường nhiều
thành phần và mở cửa hội nhập đua tranh quốc tế. Công nghiệp hóa
hiện đại hóa chỉ trong điều kiện thúc đẩy bước chuyển sang nền kinh
tế thị trường như vậy mới có thể có phương thức phù hợp, khơi dậy
được động lực và lực lượng mạnh mẽ. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
theo quan điểm mới, khác với công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo
quan điểm cũ chính là ở điểm này. Quan điểm mới như vậy đã được
xcs định từ Đại họi 6 trong đó có ba điều mới cơ bản khác quan điểm
cũ.
Một, về chính sách cơ cấu – tức là vấn đề sản xuất cái gì, khôn
theo xu hướn tự túc hoàn chỉnh, mà chọn sản phẩm cớ lợ thế so sánh
có thể trao đổi tthu lãi lớn trên thị trường trong nước và quốc tế. Nói
cách khác, phải chọn lựa cơ cấu snar xuất taoaj khửa năng nâng cao
sức mạng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, do đó tạo
thu nhập và lợi nhuận cao.
Hai, về lực lượng làm công nghiệ hóa, hiện đại hóa, kchỉ Nhà
nước với quốc doannh và hợp tác xã lo, mà mọi thành phần kinh tế
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mọi người lo tích lũy đầu tư, nâng cao kỹ năng và sức sáng tạo…
theo định hướng chính sách. Hơn nữa, còn thu hút đầu tư từ nước
ngoài, và đầu tư ra nước ngoài. Nhờ vậy lực lượng tăng gấp bộ.
Ba, về động lực không phải do lệnh và sức ép từ trên mà từ
động lực và ý chí mọi người phấn đấu làm giàu tăng thu nhập sức
mua cho mình và cho đất nước, khơi dậy trí tuệ và sức sáng tạo của
toàn dân.
Trên thực tế từ những năm có phong trào khoán, nhất là từ Đại
hội lần thwuc VII của Đảng, công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra với
chính sách cơ cấu, với lực lượng mới hơn hang nhưng năm trước đó.
4. Xét riêng trong nông nghiệp, yếu tố cơ bản để nâng cao
thu nhập và sức mu của nông dân là nâng nhanh tỷ trọng sản
phẩm hàng hóa, thu hẹp snr xuất tự túc với nông hộ nhỏ và kinh
tế thuần nông.
Một sự thật đơn giản là người nông dân với quy mô canh tác
nhỏ, nặng tính tự túc thì năng suất thu nhập và sức mua thấp, yêu cầu
đầu tư tín dụng rất nhỏ. Ngược lại, nếu phát ttrieenr them đượcnhiều
ngành nghề và thâm canh cao trong nông nghiệp và các nghề ngoài
nông nghiệ, tạo được môi trường phân công lại, ai giỏi nghề nào làm
nghề nấy và làm để trao đỏi trên thị trường thì tất yếu sẽ có năng
suất, thu nhập, sức mua cao cho sản xuất và cho tiêu dùng; từ đó nhu
cầu đầu tư và tín dụng cũng tăng theo.
Ở những vùng còn dư địa về đất canh tác, về nghề biển và rừng,
sự xuất hiện trạng trại và hộ kinh doanh quy mô ngày càng lớn, rất
cần được trân trọng, cổ vũ, hướng dẫn. Cái khó nhất là ở vùng đông
dân, diện tích cannh tác trên đầu người quá ít. ở những nơi này cấp
bách là phải mở hướng ly nông,ngay trên địa bàn nông thôn, và ra
thành hố. Từ đó dần dần có nông bộ với quy mô canh tác lứn hơn,
với người lao động có trình độ canh tác cơ chuyên gai cannh nông và
đầu óc kinh doanh năng đọng văn minh. Đây là bài toán rất khó trên
hai phương diện; ngay cả với điều kiện có quan điểm thật nhất quán
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và phù hợp, thì việc tạo ra nghề mới, thực hiện ly nông vẫn rất khó.
Mặt khác, nếu quả là đang có một số vấn đề cần thảo luận. Chúng tôi
xin ghóp vài ý kiến về mặt khía cạnh liên quan đến quan điểm chính
sách.
5.Vấn đề ly nông.
Từ ngày giải phóng miền Bắc đến nay, mỗi lần vè quê gặp hải
bà con lằm nông, tôi đêu chỉ thấy nguyện vọng và sự nhờ vả tìm
đường cho lớp trẻ thoát ly, dù phải đi xa, phải làm nghề khó nhọc mà
lớp trẻ ở thành thị và con cháu cán bộ thường không chịu làm. Có thể
nói, đã đang và còn diễn ra dòng thác ly nông, ly hương có tổ chức ít
hơn là tự phát, trong đó có cả phúc và họa. Cái phúc là ta sẵn có
nguồn lao động sẵn sang ra đi làm các nghề hi nông và cho vùng
chưa khia thác, cho xuất khẩu lao động. Cái họa là, nếu dòng thác lao
động trẻ không được nhà nước và xã hộ tạo khả năng tạo môi trường
để ly nông, tìm kế sinh sống, thì không ai có quyền cấm đoán họ. Từ
đó thành phố sẽ ngày càng không ai có quyền cấm đoán họ. Từ đó
thành phố ngày càng đông người du dân, ngụ cư tạm bợ thường
xuyên, như lớp người khốn khổ nhất. Đây không còn là vấn đề kinh
tế xã hội chính trị.
Ở làng xã, nhất là ở đồng bằng Bắc và Trung bộ, cơ cấu dân cư
ít thấy người có tài có chí ởi lại quê nhà kinh doanh làm giàu. Tỷ lệ
người cao tuổi và người trung niên khá cáo. Tỷ lệ người về hưu quá
đông. Với cơ cấu dân cư và lao động như vậy, khó tìm thấy dư luận
cổ vũ mời đón thu hút hoạnh động sản xuất kinh doanh sôi động. Đây
là một khía cạnh tiêu cực của sự ly nông ly hương, cần có chính sách
và taọ môi trường cải thiện cơ cấu lao động ở nông thôn.
Về tích tụ ruộng đất và thuê mước lao động, cũng cần có cách
nghĩ và cách làm phù hợp. Tạo hóa sinh ra con người không phải đều
có tài sức như nhau. Giả sử có tình huống có người phải đem ruộng
thuộc quyền sử dụng của mình, cho hộ khác canh tác, tức là lĩnh canh
và trả tiền thuê ruộng. Đồng tời mình lại làm thê lấy công, theo nghề
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mà minh sở trường (tất nhiên là không được bán ruộng tiêu xài rồi
nghèo đói). Như vậy chắc cả hai người đều có thu nhập và sức mua
cao hơn. Và quyền sử dụng đất được thực hiện như sự góp vốn thu
lãi, để dành sức làm nghề chuyên không bị trói buộc vào quy mo
canh tác nhanh manh mún không thể tăng thu nhập và sức mua.
6.Thay lời kết luận.
Con đường tăng thu nhập và sức mua của nông dân, cư dân
nông thôn, từ đó tăng dung lượng thị trường nông thôn nói chung và
dung lượng lưu thông tiền tệ đầu tư tín dụng nói riêng, là vấn đề quan
trọng thuộc mục tiêu kinh tế của công nghiệp hóa hiện đại hóa mà
phương thức, động lực, và lực lượng thực hiện chỉ có thể tìm thấy
trong quá trình phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phân và mở
cửa hội nhập. Trải qua cuộc đổi mới trong nông nghiệp và nông thôn
nước ta đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, kinh nghiệm mới rất phong
phú. Mặt khác, bài toán phát triển kinh tế nông thôn theo định hướng
XHCN vẫn là hai bài toán khó, đồng thời bài toán có vận hội và khả
năng xử lý từng bước. Hơn nữa, lúc này, phải nói rằng vấn đề phát
triển kinh tế xã hội nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo về cả
vật chất và văn hóa tinh thần giữa thành thị và nông thôn, giữa người
trong biên chế Nhà nước và nông thôn, không chỉ là quan trọng, mà
còn là cấp bách và nóng bỏng, phải biết chăm lo càng sớm càng tốt.
Dành nhiều vốn, trí tuệ hơn cho mặt trận kinh tế xã hội nông thôn là
vấn đề lớn nhất của công bằng xã hội, vì không có việc làm và nghèo
đói, hầu hết là ở nông thôn.
Người xưa đã đúc kết: phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi
phương bất hoạt, phi trí bất hưng. Nông nghiệp nước ta đã có công
đầu trong việc giải bài toán ổn định lương thực, thực phẩm cho cả
nước, nay đang chịu thiệt thòi. Thành thị với công nghiệp, thương
mại, dịch vụ phải nóng lòng cho nông thôn, cũng là lo cho mình và lo
cho cả nước
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Chương bốn

MỘT SỐ NHẬN THÚC MỚI VỀ
CÔNG NGHỆ HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA
I
NÉT MỚI CỦA CÔNG NGHỆ HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
TRONG BƯỚC CHUYỂN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.
Bước đầu đổi mới chính sách và giải đáp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa
Nền kinh tế nước ta đã đi vào cuộc đổi mớ trong đó quan
niệm và chính sách, giải pháp về công nghiệp hóa hiện đại hóa cũng
đổi mới. Một đặc điểm của sự đổi mới này là đặt quá trình công
nghiệp hóa hiện đại hóa trong sự gắn bó với quá trình chuyển sang
nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, mở rộng quan hệ kinh tế đa
phương đa dạng.
Trước cuộc đổi mới, trong đường lối kinh tế của Việt
Nam, chủ trương về công nghiệp hóa và xây dựng nền kinh tế hiện
đại được đề ra và thực hiện từ Đại hội Đảng lần thứ III (1961) và lần
thứ VI (1976) đặt trong điều kiện kinh tế công cộng với cơ chế quản
lý theo kế hoạch tập trung, không chấp nhận kinh tế thị trường nhiều
thành phần; chủ trương xây dựng cơ cấu công nông nghiệp hiện đại,
tương đối hoàn chỉnh (để tự chủ) và ưu tiên công nghiệp nặng một
cách hợp lý. Đường lối kinh tế nói chung và công nghiệp hóa như
vậy, qua thực tiễn đã chứng tỏ là không phù hợp; không khai thác và
phát huy được các nguồn nhân tài, vật lực; sản xuất lưu thông trì trệ;
vốn đầu tư bị tổn thất lớn; đời sống nhân dân ngày càng khó khăn.
Chính từ thực trạng đó, Đại hội Đảng lần thứ VI năm
1986 đưa ra quan điểm mới về kinh tế trên ba mặt: bố trí lại cơ cấu
180

kinh tế và đầu tư; phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và
đổi mới cơ chế quản lý.
Như vậy từ Đại hội VI, Việt Nam đã bước đầu từ bỏ quan
niệm cũ, xác lập quan điểm mới về phát triển kinh tế nói chung trong
đó có quan niệm mớ về công nghiệp hóa. Chỉ có thể hiểu nét mớ
trong chính sách và giải pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa khi xem
xét trong quan hệ vớ quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường và
mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế đa phương đa dạng.
2.Nhân tố mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền
kinh tế từ Đại hội VI đến nay
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế luôn bao hàm một
nội dung cơ bản nhất: sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đại hội thứ VI
có hai chính sách lớn và mới về cơ cấu kinh tế.
-Định hướng phát triển sản xuất tập trung vào ba chương trình
kinh tế lớn: lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu.
Định hứng này đã thực tế từ bỏ quan điểm cũ, nhất là về vai trò công
nghiệp nặng và về cơ cấu kinh tế tương đối hoàn chỉnh để tự chủ
(thực chất là cơ cấu tương đối khép kín).
- Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần bao hàm hai
quan điểm mới: từ cơ cấu một thành phần công hữu chuyển sang
nhiều thành phần; từ sản xuất lưu thông theo kế hoạch Nhà nước,
sang sản xuất lưu thông bắt đầu theo quan niệm thị trường, theo tín
hiệu thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nếu ba chương trình giải
đáp lại vấn đề sản xuất cái gì, thì chính sách phát triển kinh tế hàng
hóa nhiều thành phần giải đáp lại vấn đề ai làm (ai tiết kiệm tích lũy
đầu tư, tạo việc làm, chọn lựa phương án,…) và làm như thế nào
(theo lệnh hay tín hiệu thị trường).
Sự thay đổi cơ bản và rất thực tế trong chính sách cơ cấu như
vậy đã nhanh chóng giải phóng sức sản xuất của các thành phần kinh
tế; đưa tới sự khôi phục các quan hệ thị trường để thị trường làm
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chức năng định giá, kích thích huy động và cân đối điều tiết… Nhờ
chính sách mới, lần đầu tiên trong quản lý kinh tế ở Việt Nam, ba
chương trình kinh tế lớn của kế hoạch 5 năm 1986 – 1990 đã được
hoàn thành vượt mức, trong đó nổi bật nhất là về lương thực. Lưu ý
rằng, trước đó các kế hoạch 5 năm của Nhà nước đều không thực
hiện được. Hàng loạt vấn đề lớn của công cuộc xây dựng kinh tế, từ
chỗ bế tắc, đã hé mở lối thoát: ngân sách Nhà nước nhiều năm cạn
kiệt không còn vốn đầu tư, thì dân tự bỏ vốn đầu tư và phần nào nước
ngoài vào đầu tư, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công,
thương nghiệp và dịch vụ… Trong khi Nhà nước không những không
tuyển thêm mà còn giãn bớt lao động, thì dân tự tạo thêm việc làm;
Nhà nước cạn nguồn bao cấp thì nhiều doanh nghiệp tự bù đắp, tự
huy động vốn, tự trang trải.
Đại hội lần thứ VII của Đảng, với chiến lược kinh tế - xã hội đã
tiếp tục nhất quán đổi mới chính sách kinh tế - xã hội thêm một bước.
Với Đại hội VII, lần đầu tiên ở Việt Nam có văn kiện chiến lược kinh
tế - xã hội, trong đó đề cập vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặt
trong tổng thể quan điểm mới về xây dựng và phát triển kinh tế. Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
VII (7/1994) đã nêu mục tiêu và quan điểm chỉ đạo toàn diện sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ
nghĩa ở nước ta.
Xét riêng về khía cạnh kinh tế, từ khi thực hiện công cuộc đổi
mới trong nền kinh tế có thể nhìn thấy rõ mối quan hệ gắn bó giữa
việc tiếp tục chuyển sang nền kinh tế thị trường, hội nhập vào thị
trường thế giới với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế theo
cách mới. Ở đâu thiếu vắng thị trường thì không thể thúc đẩy công
nghiệp hóa hiện đại hóa theo cách mới. Chỉ đặt trong quá trình
chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập nhanh vào thị trường
thế giới, mới có thể có quan niệm mới và nhất quán về kinh tế tự chủ,
về hiệu quả, về cơ cấu ngành và lãnh thổ, về các nguồn lực và
phương thức huy động sử dụng chúng, cũng như về vai trò rất quan
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trọng của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Mặt khác chỉ khi công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển có hiệu quả
thì mới có khả năng phát triển đầy đủ hệ thống thị trường; mới có thể
từng bước đạt tới nền kinh tế thị trường phát triển có tổ chức với sự
điều tiết có hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước.
Ở Việt Nam hiện nay cùng với những nhân tố mới về chuyển
sang kinh tế thị trường và công nghiệp hóa hiện đại hóa theo cách
mới như trên đã nói, đang nổi bật lên vấn đề; với thực trạng kinh tế
thị trường còn ở nước sơ khai, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện
đại hóa gặp nhiều vướng mắc. Nói cách khác, thị trường sơ khai chưa
tạo môi trường kích thích động viên mạnh và sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực bên trong và bên ngoài.
3.Nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra để tạo môi trường thúc
đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra để tạo môi trường thúc đẩy công
nghiệp hóa hiện đại hóa là sớm vượt qua thực trạng thị trường sơ
khai. Đặc trưng của thị trường sơ khai có thể xét trên hai mặt: Một là,
hệ thống thị trường phát triển chưa đầy đủ, nhất là thị trường tiền tệ
và thị trường vốn. Hai là, hoạt động thị trường còn đang rối loạn với
dạng kinh doanh nhỏ là chủ yếu, tình trạng kinh doanh phi pháp bất
lương rất nghiêm trọng, môi trường pháp lý chưa đầy đủ; cân đối
điều tiết kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc… Thực trạng đó có
nguyên nhân lịch sử khách quan, song nguyên nhân chủ quan có tính
quyết định là do khu vực kinh tế Nhà nước và bộ máy quản lý Nhà
núc về kinh tế còn nhiều yếu kém và tiêu cực, còn vướng mắc nhiều
trong cách làm cũ, cơ chế cũ. Trong môi trường kinh tế vĩ mô và
pháp lý như vậy, người kinh doanh lớn và hợp pháp gặp rất nhiều
khó khăn, tốn phí, nhất là có thể gặp bất trắc lớn. Đó là nguyên nhân
khiến nhiều nhà kinh doanh trong nước và ngoài nước còn dè dặt,
thăm dò.
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Chính từ thực trạng đó việc thúc đẩy cuộc cải cách kinh tế hành chính trong khu vực kinh tế Nhà nước (gồm hệ thống tài chính,
Ngân hàng và các doanh nghiệp của Nhà nước) và trong bộ máy quản
lý Nhà nước, là nhiệm vụ cơ bản cấp bách nhất để làm cho khu vực
kinh tế Nhà nước và bộ máy quản lý Nhà nước sớm phát huy được
vai trò nhân tố tích cực thúc đẩy phát triển hệ thống thị trường với
trật tự kinh tế và pháp lý ngày càng đầy đủ, tức là tạo môi trường
thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Một số chính sách và giải pháp đã và đang áp dụng theo hướng
Nhà nước chủ động thúc đẩy tạo lập hệ thống thị trường nói chung
nhất là thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Lưu ý rằng, ở Việt Nam
thị trường không thể tự phát triển; không phải chỉ cần Nhà nước thả
nổi, tự do hóa là có thị trường. Làm như vậy nhiều lắm cũng chỉ có
thị trường ở trình độ kinh doanh phân tán nhỏ là chủ yếu. Quá trình
chuyển sang nền kinh tế thị trường và công nghiệp hóa hiện đại hóa
không hạ thấp, ngược lại đòi hỏi nâng cao vai trò Nhà nước với cách
quản lý mới. Nhà nước Việt Nam, về mặt quản lý kinh tế, với khu
vực kinh tế Nhà nước và bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế, có sức
mạnh to lớn; nếu đổi mới tốt sẽ thành nhân tố tích cực thúc đẩy phát
triển hệ thống thị trường, tạo môi trường pháp lý phù hợp cho công
nghiệp hóa hiện đại hóa; ngược lại, sẽ là nhân tố kìm hãm.
Về vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, hay doanh nghiệp
Nhà nước, gần đây đã bắt đầy có nhận thức mới – xem đó là vai trò
của khu vực kinh tế Nhà nước, gồm hệ thống Ngân hàng, hệ thống tài
chính, các tổ chức kinh tế công trong đó quốc doanh là một bộ phận.
Trong khu vực kinh tế Nhà nước thì quan trọng là vai trò của hệ
thống Ngân hàng, tài chính, kế đó là những doanh nghiệp lớn.
Bởi vậy, thúc đẩy cải cách kinh tế - hành chính trước hết ở khu
vực kinh tế Nhà nước, tức là cải cách hệ thống kế hoạch, Ngân hàng,
tài chính và các loại quốc doanh, và đổi mới quản lý Nhà nước về
kinh tế, đang là khâu cơ bản và cấp bách của việc chuyển sang kinh
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tế thị trường, vượt qua tình huống thị trường sơ khai, tạo điều kiện cơ
bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
4.Nhận thức mối quan hệ đổi mới, mở của hội nhập với tiến
bộ và cường độ công nghiệp hóa hiện đại hóa trong giai đoạn mới
Về giai đoạn mới của sự phát triển, thường gặp cách nói: giai
đoạn mới là giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cách
nói như vậy đã tách rời công nghiệp hóa hiện đại hóa với cuộc đổi
mới và mở cửa hội nhập, nhằm tạo môi trường, ngày càng đầy đủ cho
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trên thực tế, khi bước vào giai đoạn, lập tức đặt ra một vấn đề
quan trọng hàng đầu là phân tích bối cảnh trong nước và quan hệ
quốc tế, xem xét các khả năng, xác định mối quan hệ giữa đổi mới,
mở cửa hội nhập với tiến độ và cường độ CNH, HĐH. Phải trả lời
câu hỏi: Cho đến nay cuộc đổi mới bên trong và mở cửa hội nhập đã
dọn đừng đến mức nào cho CNH, HĐH? Những năm tới còn nhiều
nhiệm vụ rất nặng nề về đổi mới – cải cách bên trong và mở của hội
nhập như đã cam kết, nhằm tạo môi trường – tiền đề cơ bản đủ khả
năng thật sự giải phóng, tổng động viên các nguồn lực bên trong,
đồng thờ thu hút các hiệu quả hơn nguồn lực bên ngoài vào để thực
hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa? Hay ngược lại, đến nay những
nhiệm vụ đổi mới cải cách bên trong và mở cửa xong đường giải
phóng, có thể đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa với tốc độ
nhanh và ngày càng bền vững?
Đại hội VIII của Đảng khi nói về giai đoạn đầu của thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, đã nói rất nhiều về những mặt
yếu kém, bất cập, chưa vững chắc. Tình huống từ giữa 1996 đến nay
là sự thể hiện những vốn kém bất cập ít nhiều có tính cơ bản chứ
không phải là những thăng trầm tạm thời do điều hành kém.
Trả lời đúng vấn đề này, tức là nhận dạng đúng trạng thái xuất
phát hiện nay khi bước vào giai đoạn mới, là điều cơ bản về quan
điểm định hướng cho việc hoạch định chính sách trên mọi mặt của
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giai đoạn mới. Phải chăng cần đánh giá: Ta đang còn ở bước sơ khai
của quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập,
dù xét về môi trường kinh tế và pháp lý, về thế lực trong tương quan
quốc tế, cũng như trình độ lãnh đạo quản lý của nhà nước và sự thích
ứng của xã hội. Như vậy nhiệm vụ đổi mới – cải cách còn rất nặng
(mở cửa hội nhập cũng là cải cách). Đại hội VIII đã đặt rất rõ nhiệm
vụ thúc đẩy cuộc đổi mới. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban
chấp hành Trung ương Nghị quyết. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện đó cần có chính sách và bước đi phù hợp. Sự bàn
định, đi tới bớt chữ “nhanh” trong nhiệm vụ phát triển, và đặt vấn đề
“điều chỉnh” trong đầu tư tại Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành
Trung ương khóa VIII là sự tỉnh táo trong đánh giá và định hướng.
Trên thực tế khi vừa bước vào giai đoạn phát triển mới lập tức
vấp ngay vấn đề huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
trong nước và từ ngoài vào; Khi thu hút mạnh vốn nước ngoài, lập
tức có nỗi lo đô la hóa, mang công tác mắc nợ; Đầu tư của dân cư
trong nước chưa được hướng dẫ hỗ trợ và khai thông, nên tốc độ tăng
rất thấp và tỷ trọng đã giảm mạnh; tỷ trọng đầu tư của khu vực nhà
nước tăng mạnh trong khi tình trạng lãng phí và tham nhũng ở đây
vẫn nghiêm trọng; Tổn thất lớn về tài sản công, nhất là quỹ nhà đất
đô thị; Lúng túng kéo dài trong xử lý tài chính doanh nghiệp công, rộ
lên nhiều vụ tham nhũng lớn trong khu vực kinh tế công có dính líu
với bộ máy lãnh đạo quản lý; Đảng lo hơn cả là những yếu kém, tiêu
cực và khả năng mất ổn định trong hệ thống Ngân hàng và Tài chính
Nhà nước.
Tổng quát lại, cuộc đổi mới – cải cách bên trong và mở cửa hội
nhập (cũng là cải cách) chưa đạt mức tạo khả năng huy động mạnh
và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo phát triển kinh tế
nhanh và bền vững. Từ nay đến Đại hội IX là những năm khó khăn,
đòi hỏi quyết tâm đổi mới. Nhiệm vụ đổi mới cải cách còn nặng. Với
trạng thái xuất phát như vậy, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong giai đoạn đầu đòi hỏi có chiến lược và tiến độ phù hợp, vừa
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tính đến những hạn chế do cuộc đổi mới cải cách chưa tạo đủ tiền đề,
đồng thời tác động tích cực thúc đẩy cuộc đổi mới.
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II
NHẬN THỨC MỚI VỀ CƠ CẤU KINH TẾ
Trong chính sách kinh tế của mọi nước đều có hai mặt cơ
bản: Chính sách cơ cấu và cơ chế quản lý, mà việc phát triển kinh tế
thành công hay không trước hết do chính sách cơ cấu phù hợp và gắn
với nó là cơ cấu quản lý tương ứng.
Cơ cấu kinh tế là tổng thể các bộ phận hợp thành, với vị
trí, tỷ trọng tương ứng của mỗi bộ phận và quan hệ tương tác giữa tất
cả các bộ phận ấy trong quá trình phát triển sản xuất xã hội. Có thể
xem xét cơ cấu kinh tế trên hai mặt cơ bản: cơ cấu xét về mặt sản
xuất vật chất – kỹ thuật, và cơ cấu xét về mặt kinh tế - xã hội. Cơ cấu
xét về mặt sản xuất vật chất – kỹ thuật bao gồm cơ cấu xét theo
ngành nghề, theo loại hình tổ chức sản xuất, theo trình độ kỹ thuật và
theo sự bố trí về lãnh thổ. Cơ cấu về mặt kinh tế - xã hội bao gồm cơ
cấu xét theo quan hệ hàng hóa tiền tệ, quan hệ thị trường.
Trong điều kiện hiện đại hóa của cuộc cách mạng khoa
học kỹ thuật về xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế và của sự hình
thành thị trường thế giới, mọi nước dù lớn hay nhỏ đều buộc phải bố
trí cơ cấu kinh tế theo hướng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, tham
gia vào quá trình phân công, hợp tác và đua tranh phát triển trên thế
giới. Mọi nước dù lớn hay nhỏ, chỉ có thể phát triển kinh tế với hiệu
quả cao khi thích nghi với thị trường thế giới, từ đó tìm thế mạnh
trong sự phụ thuộc với các nước khác.
Chính trong điều kiện đó người ta đã nhận thức lại những
tiêu chuẩn của một nền kinh tế năng động, có sức mạnh và có hiệu
quả. Những chỉ tiêu về sản phẩm công nông nghiệp cổ điển như than,
thép, dầu lửa, ngũ cốc, bông… và về quy mô lãnh thổ, hàng đầu của
một nền kinh tế mạnh, thì nay đã giảm bớt ý nghĩa. Thay vào đó,
những tiêu chuẩn hàng đầu của một nền kinh tế mạnh là trình độ phát
triển ngành công nghiệp chế biến tinh xảo, tiềm lực thông tin, sáng
chế phát minh và ngân hàng dữ kiện; đồng tiền ổn định có giá trị
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chuyển đổi gắn liền với hệ thống ngân hàng, tài chính, giới kinh
doanh người bản xứ, đội ngũ viên chức Nhà nước biết làm ăn theo
nguyên tắc thông lệ của kinh tế thị trường, vị trí địa lý và sự phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc…
Sự thua kém về kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa
trước đây so với nhiều nước phương Tây, trước hết là kết quả của sự
lạc hậu về cơ cấu kinh tế, mà nguyên nhân do chính sách trong nhiều
thập kỷ trước cơ bản giữ quan niệm cũ về cơ cấu kinh tế: cường điệu
vai trò công nghiệp nặng cổ điển, chậm trễ trong sự phát triển là dịch
vụ thông tin bị xếp vào lĩnh vực sự nghiệp, rất lạc hậu và kém năng
động, rất chậm trễ trong việc đưa thành tựu khoa học kỹ thuật mới
vào sản xuất. Việc sử dụng các quan hệ hàng hóa tiền tệ một cách
hình thức, thực chất là từ bỏ sự phát triển nền kinh tế hàng hóa, khiến
mọi nước đều chua có đồng tiền thật sự có giá trị chuyển đổi (chưa
nói đến đồng tiền mạnh), chưa có hệ thống ngân hàng, hệ thống tài
chính và giới kinh doanh theo nguyên tắc của kinh tế thị trường.
Chính sự lạc hậu về cơ cấu kinh tế nhu vậy đưa tới sự yếu kém, bỡ
ngỡ, thua thiệt lớn khi tham gia vào sự phân công hợp tác và đua
tranh trên thị trường thế giới.
Công cuộc đổi mới trên mặt trận kinh tế của nước ta trên
10 năm gần đây trước hết và quan trọng nhất là từng bước đổi mới
chính sách cơ cấu. Đại hội lần thứ VI của Đảng với chính sách cơ cấu
trong nhấn mạnh ba chương trình kinh tế lớn (về lương thực và thực
phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu). Đặc biệt là sự xác định quan
điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần đi lên
chủ nghĩa xã hội… là cột mốc đánh dấu bước ngoặt trong đổi mới
chính sách cơ cấu, đồng thời đổi mới cơ chế quản lý tương ứng.
Chính nhờ đó đã đưa tới nhiều thành tựu rất quan trọng trong xây
dựng và phát triển kinh tế những năm sau Đại hội. Đại hội lần thứ
VII của Đảng, nhất quán và phát triển quan điểm kinh tế của Đại hội
VI, trong chiến lược kinh tế xã hội đã bố trí cơ cấu sản xuất hàng tiêu
dùng và hàng xuất khẩu, công nghiệp khai khoáng và sản xuất tư liệu
189

sản xuất; kinh tế dịch vụ, kết cấu hạ tầng. Đó là kết quả tiếp thu và
vận động kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta. Đại hội
lần thứ VII của Đảng, về mặt bố trí cơ cấu kinh tế - xã hội, tiếp tục
khẳng định và phát triển quan điểm của Đại hội VI về phát triển nền
kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần với định hướng xã hội chủ
nghĩa.
Hai mặt cơ bản của chính sách cơ cấu: mặt sản xuất vật
chất – kỹ thuật và mặt kinh tế - xã hội là một tổng thể hữu cơ, chỉ có
thể phát triển trong sự nương tựa và thúc đẩy lẫn nhau như một quá
trình tiến hóa tự nhiên. Từ đó bảo đảm nền kinh tế phát triển năng
động, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lựng, hiệu quả và sức đua
tranh trên thị trường thế giới. Chính sách mới về cơ cấu kinh tế còn
thể hiện nhận thức mới về tính tự chủ của nền kinh tế và tiền đề quốc
tế của sự phát triển nền kinh tế nước ta theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. Với chính sách cơ cấu mới, tính tự chủ của nền kinh tế đòi hỏi
bố trí cơ cấu sao cho từng bước tạo ra và nâng cao thế mạnh trong
quan hệ phân công hợp tác và đua tranh quốc tế. Tiền đề quốc tế của
sự phát triển kinh tế theo định hứng xã hội chủ nghĩa cũng đặt trong
tình huống mới, trong đó nước ta với nền độc lập tự chủ vững mạnh
về chính trị, có khả năng lớn để hợp tác quốc tế đa phương đa dạng
trong xây dựng kinh tế, là khả năng mà trước đây chua có. Nói cách
khác, ngày nay nước ta không còn và cũng không cần một nước xã
hội chủ nghĩa lớn trợ giúp đỡ đầu. Đại hội lần thứ VII của Đảng đã
khẳng định chính sách quan hệ kinh tế quốc tế đa dạng đa phương và
thái độ sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới.
Khi xem xét cơ cấu kinh tế, cần có nhận thức mới trên cả
hai mặt cơ cấu sản xuất vật chất – kỹ thuật và cơ cấu kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên cần lưu ý, điều khó khăn gay cấn nhất là đổi mới nhận
thức về mặt cơ cấu kinh tế - xã hội, cụ thể là chuyển từ quan điểm cũ
xây dựng nền kinh tế một thành phần công hữu (gồm hai hình thức
quốc doanh và tập thể) với tính kế hoạch hóa tập trung và quan hệ
giao nộp cấp phát hiện vật, sang quan điểm phát triển kinh tế hàng
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hóa gồm nhiều thành phần. Khó khăn gay gấn chính do đây là sự thay
đổi cơ bản nhận thức về mô hình nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và quá
trình xây dựng nền kinh tế ấy. Từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986)
quan điểm mới đã trở thành quan điểm cơ bản trong chính sách và cơ
cấu quản lý kinh tế, nhờ đó đưa tới sự hồi sinh thật sự của nền kinh tế
hàng hóa gồm nhiều thành phần như một bước tiến tất yếu, to lớn
nhưng cũng rất phức tạp. Từ đó vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa
của nền kinh tế được đặt ra hoàn toàn mới.
Nhiều văn kiện của Đảng đã nhấn mạnh chính sách phát
triển nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần là chính sách mang
tư tưởng giải phóng, dân chủ và là chiến lược lâu dài. Chính sách đó
không phải là bước lùi về chiến lược, cũng không phải là sách lược
tạm thời, càng không phải sự từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa. Đó
là chiến lược mới của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang
tính tất yếu từ yêu cầu giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất,
thực hiện quyền tự do làm ăn sinh sống hợp pháp của đông đảo quần
chúng vì mục đích dân giàu nước mạnh.
Với chính sách mới, các thành phần kinh tế làm ăn hợp
pháp nằm trong hệ thống phân công hợp tác và đua tranh phát triển,
trong đó kinh tế quốc doanh tất yếu có vai trò chủ đạo. Công dân
thuộc mọi thành phần đều bình đẳng trước pháp luật. Các thành phần
làm ăn hợp pháp đều là đối tượng lãnh đạo của Đảng, đối tượng quản
lý của Nhà nước, đối tượng vận động của các đoàn thể chính trị.
Trong hệ thống phân công hợp tác, cũng đã xuất hiện nhiều nhân tố
mới về mô hình kinh tế quốc doanh làm đầu đàn nòng cốt liên doanh
liên kết, thay cho mô hình kinh tế quốc doanh biệt lập, khép kín trước
đây. Mô hình hợp tác xã kiểu mới rất đa dạng, không nhất loạt tập thể
hóa với quy mô lớn trước đây, thể hiện sự tôn trọng tập thể hóa với
quy mô lớn như trước đây, thể hiện sự tôn trọng nguyên tắc tự
nguyện, dân chủ, cùng có lợi. Các hình thức kinh doanh tư nhân, cá
thể và kinh tế gia đình được đặt trong quan hệ phân công, hiệp tác
theo nghĩa rộng.
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III
NỀN THƯƠNG MẠI TRONG CƠ CẤU
KINH TẾ MỚI
1.Nền thương mại trong cơ cấu kinh tế mới
Đổi mới nền thương mại là quá trình xóa bỏ hệ thống thu
mua phân phối sản phẩm hiện vật theo kế hoạch pháp lệnh, phát triển
nền thương mại tự do lưu thông mua bán hàng hóa theo giá cả thị
trường. Năm 1989 là thời điểm đã diễn ra bước ngoặt. Từ đó với
chính sách một thị trường xã hội thống nhất thông suốt cả nước và
gắn với thị trường thế giới, hoạt động thương mại thật sự chuyển
mình, thay da đổi thịt, liên tục lớn lên trông thấy, chấm dứt thời suy
thoái. Dẫu sao 10 năm ngắn ngủi từ 1989 đến nay chỉ là bước đầu của
hành trình đổi mới. Hiện nay, trong tình huống thị trường sơ khai,
hoạt động thương mại với đội quân thương mại mới bung ra rất năng
động, nhưng cũng lắm khuyết tật. Sự quản lý của Nhà nước đã thích
nghi nhiều bất cập. Còn rất nhiều việc phải xử lý trên con đường thúc
đẩy hành trình đổi mới, từng bước tạo lập nền thương mại phát triển
ngày càng lành mạnh trong tổng thể nền kinh tế thị trường có sự quản
lý của Nhà nước với định hướng xã hội chủ nghĩa.
Với công cuộc đổi mới của nền thương mại nước ta cho
đến nay, ít nhiều còn có cách nhìn nhận coi đó là sự đổi mới cơ chế
quản lý. Trên thực tế, cuộc đổi mới có chiều sâu từ cơ cấu của nền
sản xuất xã hội. Bước chuyển sang kinh tế thị trường là sự cấu trúc
lại nền sản xuất xã hội trong đó cùng với các ngành công nghiệp,
nông nghiệp vốn được coi trọng, ngành thương mại được khôi phục
phát triển thay thế hệ thống thóng nhất quản lý thu mua phân phối.
Sự khôi phục phát triển hoạt động thương mại đã diễn ra như sự hồi
sinh mạnh mẽ của cải tiến hóa tất yếu mới được giải phóng.
Thời kỳ 1991 – 1995 tổng mức lưu chuyển hàng hóa nội
địa đã tăng bột phát đạt tốc độ bình quân 25% năm. Xuất nhập khẩu
193

20%; ứng với tốc độ tăng GDP bình quân 8,3% năm, thể hiện xu
hướng tăng tỷ trọng sản phẩm được sản xuất để bán, để xuất khẩu;
tức là mọi người sản xuất và toàn bộ sản xuất xã hội ngày càng ít tính
tự túc tự cấp.
Đó chính là sự phát triển phân công xã hội theo hướng ai
giỏi việc gì làm việc nấy, làm để trao đổi, khiến năng suất lao động
xã hội được nâng cao. Nhờ đó trên thị trường nội địa hàng hóa ngày
càng dồi dào phong phú, chấm dứt rất nhanh thời khan hiếm nghèo
nàn. Xuất nhập khẩu, từ mức chênh lệch: xuất một mà nhập đến ba,
bốn, nay đã thu hẹp nhanh.
Khi quan hệ mua bán phát triển, đương nhiên cần có
người chuyên nghề buôn bán và dịch vụ thông tin môi giới, vì hầu hết
người sản xuất không thể đi mua tận gốc bán tận ngọn. Họ cần dịch
vụ trung gian hỗ trợ. Đó cũng là phân công xã hội, là nhân tố làm
tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất xã hội. Lớp người
chuyên nghề quản trị kinh doanh nói chung, và kinh doanh thương
mại dịch vụ nói riêng, là bộ phận mới rất quan trọng trong cơ cấu
nhân lực lao động của nền kinh tế thị trường. Không nên quên rằng
nước ta, do trải qua thời thực dân cai trị, lại trải qua chiến tranh lâu
dài, nằm trong số nước không mạnh về truyền thống kinh doanh. Hơn
nữa, trong mô hình kinh tế cũ, không có nghề và không có trường
dạy nghề kinh doanh; kinh doanh thương mại bị kỳ thị. Vào cuộc đổi
mới, chuyển sang kinh tế thị trường, nhiều người trong khu vực quốc
doanh và ngoài quốc doanh trong đó có nhiều người thuộc lớp trẻ có
học vấn, đã nhanh chóng đi vào kinh doanh, vào những ngành nghề
cần thiết cho kinh doanh. Trường, lớp, sách báo thông tin kinh doanh
cũng nở rộ. Nếu ở đầu kỳ kế hoạch 1991 – 1995, bên cạnh quốc
doanh, hầu như chỉ có tiểu thương và tiểu chủ thì nay đa có thêm
hàng chục ngàn doanh nghiệp quy mô vừa và ngày càng lớn. Đã có
hàng trăm công dân Việt Nam tự lo mở doanh nghiệp ở các nước
SNG và Đông Âu. Doanh nghiệp được phép trực tiếp làm xuất khẩu
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năm 1987 mới có 37, nay đã là 1250 trong đó có doanh nghiệp ngoài
quốc doanh.
Đó là những sự phát triển đáng mừng, nói lên tính năng
động thích nghi của con người Việt Nam. Mặt khác, đội quân non trẻ
mới vào nghề tránh sao khỏi còn yếu kém và lắm khuyết tật.
Bên cạnh nhiều điều mừng lớn, có phần bất ngờ khác lạ,
nay đang còn nhiều việc phải lo toan. Hoạt động thương mại dường
như đã bung ra quá mức, quá lộn xộn, hoạt động phi pháp bất lương
quá nhiều ! Đó đúng là điều đáng lo, nhưng đáng lo hơn cả là hệ
thống thị trường phát triển chưa đủ bộ, nền thương mại chưa mở ra
đủ rộng. Những vùng xa đô thị, nhất là vùng sâu vùng cao là những
noi mà làn sóng thương mại còn ít dội tới, bởi giao thông khó khăn,
phí lưu thông quá lớn. Điều đáng lo hơn nữa là chưa đủ môi trường
cần thiết, nhất là môi trường pháp lý để hoạt động thương mại có sự
cạnh tranh bình đảng như cuộc chọn lọc tự nhiên, tự động chống độc
quyền, loại trừ phi pháp bất lương, đẩy lùi quan liêu tham nhũng.
Chính vì thế, Nhà nước đang dự thảo đủ bộ Luật Thương mại nhằm
đẩy tới sự phát triển hoạt động thương mại với dội quân nhiều thành
phần ngày càng lành mạnh, cũng đang lo toan điều tiết, trợ giúp các
vùng khó khăn và những lớp người khó khăn.
2.Nền thương mại mới, dân chủ hóa và đẩy lùi quan
liêu
Trong bước chuyển nền kinh tế thị trường với sự phát
triển thương mại, mọi người lao động sản xuất kinh doanh đều được
đặt trong quan hệ mua – bán, thay cho quan hệ xin cho. Đó là sự kiện
mới rất cơ bản, sự trả lại quyền bán cho người sản xuất và quyền mua
cho người tiêu dùng. Mà mỗi người bao giờ cũng vừa là người bán
vừa là người mua. Người sản xuất không còn nghĩa vụ giao nộp, mà
sản xuất để bán lấy tiền. Từ đó, cần thứ gì cho sản xuất và đời sống
thì tự mình chọn mua, khỏi lo đi xin cấp. Đây là nỗi vui mừng lớn
của đại chúng, từ đó khơi dậy tính tự chủ và năng động của người lao
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động sản xuất kinh doanh, khơi dậy động lực kinh tế trong từng
người.
Đó là bước tiến của dân chủ hóa về kinh tế trên hai phía:
-Trả quyền tự chủ cho người lao động sản xuất kinh
doanh
- Xóa bỏ đặc quyền của người thu mua phân phối cấp
phát.
Tính tự chủ năng động và động lực kinh tế của mọi người
lao động sản xuất kinh doanh được khơi dậy là nguồn tạo thành xu
hướng mọi người lo trau dồi nghề nghiệp, thi thố tài năng; hợp yêu
cầu của người mua, của đại chúng. Hơn nữa, không chỉ tạo ra xu
hướng cạnh tranh mà còn tạo ra xu hướng tự nguyện liên kết hợp tác
sản xuất, buôn có bạn bán có phường từ quy mô phường, xã, ngành,
vùng, toàn quốc, và cả trên quan hệ phân công, hợp tác, cạnh tranh
quốc tế.
Ông cha ta từ xưa đã nói rất chí lý về cơ cấu của nền kinh
tế có khả năng phát triển nhanh và bền vững: “Phi nông bất ổn, phi
công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng”. Cơ cấu kinh tế
nước ta đã và đang đổi mới theo hướng đó. Lưu ý rằng, trong mô
hình kinh tế cũ, sự thiếu vắng thương mại đã làm cho người sản xuất
công, nông nghiệp trên danh nghĩa rất được đề cao nhưng mất bạn
đồng hành, phải hoạt động trong vòng tay hệ thống thu mua phân
phối. Từ đó, mà sinh ra xu hướng tiêu cực từ hai phía: người sản xuất
thụ động, ỷ lại, làm theo lệnh trên, không cần cũng không thể tự chủ
tự lo tính hiệu quả; người nắm quyền thu mua phân phối có đặc
quyền, không tránh khỏi xa lầy vào tệ quan liêu tham nhũng. Cần
nhắc chuyện cũ như vậy vì hiện nay trước tệ nạn quan liêu tham
nhũng và tiêu xài sa phí, đâu dó lại thấy cách tìm nguyên nhân chủ
yếu ở thị trường, xem như đó là nguy cơ của thời buổi kinh tế thị
trường! Xin gợi ra mấy điều góp phần nhìn nhận tỉnh táo, bình tĩnh
hơn về nguồn gốc quan liêu và con đường giải thoát. Quan liêu tham
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nhũng là căn bệnh của mọi cơ cấu lớn; Vấn đề là cơ cấu nào co sức
đề kháng? Mô hình kinh tế cũ tất yếu đẻ ra quan liêu đặc quyền, đặc
lợi, đã được gọi đích danh là cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, mà
hiệu quả nguy hiểm nhất không chỉ ở số lượng và mức độ của các vụ
việc tham nhũng, mà nguy hại hơn cả là sự kìm hãm tính năng động
sáng tạo của cả cộng đồng lao động, đưa nền kinh tế vào con đường
suy thoái, ngày càng nghèo khó đến mức khủng hoảng !
Trong tình huống thị trường sơ khai hiện nay, tham
nhũng diễn ra nhiều nhất, nặng nhất là ở nơi còn tàn dư của cơ chế cũ
với quan hệ xin – cho, cấp phát; ghê gớm nhất là ở trong xử lý nhà
đất đô thị. Ở đó đã có sự chậm trễ đáng tiếc về tiền tệ hóa và mở rộng
mua bán bình thường. Thêm nữa, ở đâu còn độc quyền kinh doanh thì
ở đó quan liêu tham nhũng lộng hành mạnh mẽ hơn hẳn nơi có thị
trường cạnh tranh bình thường trong khuôn khổ luật pháp… Tình
huống thị trường sơ khai hiện nay là tình huống không thể hoàn thành
tránh khỏi, song phải thấy đó là tình huống nguy hiểm, cần nhanh
chóng vượt qua.
Nhất quán đẩy tới hành trình đổi mới chuyển sang nền
kinh tế thị trường ngày càng đầy đủ, với sự quản lý ngày càng có
hiệu lực và hiệu quả Nhà nước, sớm vượt qua tình huống thị trường
sơ khai là con đường thúc đẩy dân chủ hóa từ nền tảng kinh tế, đẩy
lùi nguy cơ tham nhũng, đưa nền kinh tế vào trật tự mới, vào hành
trình phát triển nhanh và bền vững. Đó là tiêu chuẩn hàng đầu của sự
phát triển nhanh và bền vững. Đó là tiêu chuẩn hàng đầu của sự phát
triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đặt trong tổng thể mới đó, nền thương mại và đội quan
thương mại mới của nước ta, với thành quả đã đạt, có khả năng vươn
nhanh trên con đường học tập buôn bán văn minh, góp phần vào cuộc
phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.
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IV
KHẢ NĂNG TẠO THÊM VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG
Thực trạng kinh tế xã hội nước ta đang đặt ra những vấn
đề lớn về kế hoạch hóa và quản lý lao động:
-Nguồn lao động to lớn, khá phát triển về cơ cấu ngành
nghề và trình độ, nhưng mức sử dụng rất kém; người đang làm việc
thì năng suất và hiệu quả thấp, số người chưa có hoặc thiếu việc làm
rất nhiều:
- Nền giáo dục quốc dân xuống cấp, nguồn lao động
xuống cấp.
Tình hình đó có nguyên nhân lịch sử khác quan. Nhưng
để tìm hướng giải quyết, cần nhấn mạnh nguyên nhân lãnh đạo, quản
lý. Rõ ràng là những sai lầm, khuyết điểm trong chính sách kinh tế về
cơ cấu sản xuất, đầu tư, cải tạo và quản lý kinh tế và trong hệ thống
giáo dục quốc dân, đã kìm hãm khả năng tạo thêm việc làm, cản trở
việc sử dụng tốt và nâng chất nguồn lao động. Bởi vậy, việc xem xét
khả năng tạo thêm việc làm và nâng chất nguồn lao động cần đặt
trong công cuộc đổi mới tổng thể chính sách và cơ chế quản lý kinh
tế xã hội, trước hết ở tầm vĩ mô.
1.Cơ cấu sản xuất, tiêu dùng và khả năng tạo thêm
việc làm
Ở đây trước hết có vấn đề nhận thức thế nào là việc làm?
Cần và có thể tạo thêm việc làm ở những lĩnh vực nào? Nói cách
khác đi, trong cơ cấu sản xuất, những ngành nghề lao động nào, việc
làm nào được coi là lao động sản xuất tạo ra giá trị, có ích cho xã
hội? Điều đó lại liên quan đến nhận thức về cơ cấu nhu cầu tiêu dùng
cho sản xuất và đời sống con người. Hiển nhiên là chỉ khi nhu cầu
tiêu dùng được nâng cao về chất lượng và phong phú về chủng loại
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thì mới tạo thêm nhu cầu về việc làm, tạo thêm nhu cầu về đầu tư
phát triển sản xuất.
Nhiều năm nay, trong lý luận kinh tế của chúng ta thường
quan niệm hầu như chỉ có lao động trực tiếp (theo nghĩa cổ điển) chủ
yếu là lao động trong công, nông nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh lao
động chân tay, là cái tạo ra giá trị. Còn lao động ở lĩnh vực dịch vụ
các loại, hầu như dịch vụ thông tin và lao động quản lý, đều là gián
tiếp, hầu như chỉ dự phần ăn chia chứ không tạo ra giá trị mới. Điều
đó gắn liền với quan niệm cũ về lực lượng sản xuất xã hội, trong đó
cường độ các ngành công, nông nghiệp với lao động, công cụ và tư
liệu cổ điển. Điều đó gắn liền với quan niệm cũ về nhu cầu tiêu dùng
cho sản xuất và đời sống, chỉ thấy nhu cầu sản phẩm cơ bản, xem
nhẹ, thâm chí bỏ qua nhu cầu thông tin và dịch vụ nói chung. Nhận
thức cũ là nguồn gốc tư tưởng lý luận của tình hình kéo dài nhiều
năm: kế hoạch hóa và quản lý kinh tế, quản lý lao động đã kìm hãm,
ràng buộc nền kinh tế trong sơ đồ cổ điển về cơ cấu sản xuất và tiêu
dùng; do đó kìm hãm khả năng tạo thêm việc làm trên cơ sở làm
phong phú và nâng cao nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và đời sống
con người. Hình ảnh rõ nét là sản phẩm cơ bản vốn đã rất ít, lại ngày
càng nghèo nàn về chủng loại, thiếu về số lượng, chất lưng giảm
thấp. Sinh hoạt của con người, từ sản xuất, công tác đến đời sống cá
nhân, cho đến cả công việc quản lý, rơi vào xu hướng ngày càng tự
cấp tự túc mọi thứ, hầu như không còn dịch vụ. Đời sống nhiều thành
phố lớn đã nông thôn hóa trên mức độ rất quan trọng với đặc trưng là
dịch vụ bị thu hẹp và xuống cấp. Tiêu dùng cho sản xuất và đời sống
ở mức thấp và tự túc, với năng suất rất thấp, đã không tạo ra nhu cầu
về mở rộng sản xuất và dịch vụ, làm tăng thêm nạn thất nghiệp. Toàn
xã hội rơi vào “một sự nhàn rỗi nghèo khổ”.
Trước thực trạng đó, cần đề xướng tư tưởng làm phong
phú cơ cấu tiêu dùng (tạo cầu) để làm phong phú cơ cấu sản xuất, từ
đó tạo thêm nhiều việc làm, làm việc tốt hơn để có đời sống tốt hơn.
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Để đánh giá, dự báo, định hướng cơ cấu nhu cầu tiêu
dùng, cơ cấu sản xuất đầu tư tạo thêm việc làm, cần thay đổi nhận
thức về cơ cấu ngành nghề sản xuất, khắc phục sự cường điệu một
chiều vai trò công, nông nghiệp cổ điển, chậm trễ trong phát triển các
ngành chế biến tinh xảo và sự lạc hậu của lĩnh vực dịch vụ. Quan
niệm cũ lạc hậu quá xa so với sự phát triển lực lượng sản xuất của thế
giới hiện đại, trong các ngành chế biến tinh xảo là rất quan trọng dịch
vụ nói chung, nhất là dịch vụ thông tin phát triển và thể hiện sinh
động luận điểm của Mác: khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực
tiếp. Quan niệm cũ đã kìm hãm khả năng tạo thêm việc làm trên cơ
sở làm phong phú chủng loại và nâng cao số lượng, chất lượng sản
phẩm và dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống. Hơn nữa, từ đó không
thể thấy hết tiềm năng, thế mạnh, triển vọng của nguồn lao động
nước ta trong điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế. Đó là thế
mạnh không chỉ hay chủ yếu nhờ nhân công rẻ, mà chủ yếu nhờ khả
năng cao về lao động trí óc và tay nghề tinh xảo.
2.Cơ chế tập trung quan liêu và thực trạng nhân dân
tự phát
Đã từ nhiều năm, nhất là những năm trước cuộc đổi mới,
việc quản lý và kế hoạch lao động chủ yếu chỉ lo tính cho khu vực
Nhà nước, tức là chỉ bao quát một phạm vi ngày càng hẹp so với toàn
bộ lực lượng lao động xã hội. Trong khi đó, lại sử dụng toàn bộ vốn,
đầu tư tập trung để tạo thêm việc làm với hiệu quả thấp kém và ngày
càng bế tắc về khả năng Nhà nước tạo thêm việc làm. Lực lượng lao
động xã hội ngoài sự chi phối của Nhà nước, đã tự phát tìm nghề để
kiếm sống.
Những năm gần đây, nhất là từ đầu 1989, thương nghiệp
và dịch vụ bung ra rất mạnh, rất phong phú, cũng rất lộn xộn. Nhưng
rõ ràng đó là xu hướng tất yếu gắn liền với quá trình chuyển mạnh
sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và mở rộng quan hệ kinh
tế quốc tế. Nhờ đó đã tự phát tạo ra rất nhiều việc làm, có thể chưa có
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ổn định và hợp lý, nhưng đã được xã hội chấp nhận và trả công. Vấn
đề đặt ra là rất cần hướng dẫn, quản lý với mọi lĩnh vực sản xuất
khác. Hiện nay, Nhà nước từ chỗ kỳ thị, ngăn cấm, đến chỗ thả nổi
cho sự tự phát xảy ra nhiều cách làm ăn phi pháp, bất lương, nâng giá
dịch vụ một cách phi lý, kinh doanh có thu nhập và lãi lớn nhưng chỉ
kê khai rất nhỏ. Những hiện tượng đó đã xảy ra ngay ở các ngành
giáo dục, y tế cho đến vận tải, bốc vác, sửa chữa bơm vá và giữ xe,
sửa chữa nhà cửa, điện nước, dụng cụ gia đình, thông tin quảng
cáo…
Đã đến lúc cần một mặt bảo đảm quyền tự do hành nghề
của mọi công dân trong khuôn khổ các ngành nghề mà luật pháp
không cấm; mặt khác cần quản lý kiểm soát. Đó là một vấn đề quan
trọng của việc xây dựng trật tự kinh tế văn minh ở các thành phố hiện
nay. Xét riêng về mặt tạo công việc làm hợp pháp, lương thiện trong
thương nghiệp và dịch vụ đời sống, vai trò Nhà nước cấp cơ sở
phường xã đặc biệt quan trọng, mà phương thức tốt nhất là xây dựng
chế độ quần chúng tự quản. Trong điều kiện đề cao vai trò Nhà nước
cấp cơ sở và chế độ quần chúng tự quản, có thể đấu tranh chống cách
làm ăn phi pháp, bất lương, khai gian thu nhập, nâng giá phi lý… Với
trật tự tối thiểu như vậy, nên mở rộng phạm vi nhìn nhận về chỗ làm
việc, chú ý những lĩnh vực lâu nay bị kỳ thị hoặc bỏ quên như nghề
làm công giúp việc gia đình cho người có nhu cầu. Riêng người nội
trợ lo việc gia đình phải được coi là việc làm đáng trọng… Còn nhiều
dịch vụ khác nên tổ chức như: người gác trông nhà tập thể, tuần tra
và gác đêm do nhân dân đóng góp trả công, gần với tổ chức công an;
người lo dọn vệ sinh cho khu nhà… Đó đều là những chỗ làm việc
cần và có ích, góp phần xây dựng cuộc sống hợp lý, có trật tự và văn
minh hơn, đặc biệt là cuộc sống thành thị.
Dịch vụ thông tin tư vấn khoa học – kỹ thuật và dịch vụ
quản lý kinh doanh càng cần được quan tâm phát triển và quản lý. Ở
đây cũng cần chống cách làm ăn phi pháp, bất lương, tính giá quá
cao. Cần tạo ra một lĩnh vực đặc trưng của lao động trí óc.
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3. Nhạy cảm và tự giác tác động mở rộng cung cầu
Nhìn chung, hệ thống quản lý và kế hoạch hóa của ta, với
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, rất ít nhạy cảm với nhu cầu và
khả năng của nhân dân trong việc tạo ra ngành nghề mới và việc làm
mới. Có rất nhiều trường hợp đáng tiếc. Trước hết cần nói đến phong
trào xây cất, cơi nới nhà cửa. Vì nhu cầu bức bách của đông đảo nhân
dân, đã tự phát diễn ra một phong trào rộng lớn xây dựng, nâng câp,
cơi nới nhà cửa, từ thành thị đến nông thôn, với quy mô bỏ vốn, sử
dụng lao động và vật chất chắc chắn là rất lớn. Trước phong trào đó,
Nhà nước hầu như không biết đến, xét về mặt chính sách, qui hoạch,
hướng dẫ, thống kê sản phẩm xã hội. Trong nhiều trường hợp Nhà
nước chỉ làm vai trò xử phạt, cao nhà, thanh toán hậu quả mà lẽ ra có
thể tránh. Nhiều cán bộ, nhân viên Nhà nước, nhất là những người
nắm được quyền thông qua xét duyệt phân phối cấp phát đất đai, vật
liệu… đã trục lợi rất mạnh. Vì vậy sự nỗ lực tư phát của quần chúng
không đem lại hiệu quả đáng có, xét trên các mặt chất lượng công
trình, mức cải thiện đời sống, vẻ đẹp làng xóm phố phường, công
bằng xã hội… Sự phát triển khai thác vàng và đá quý cũng là một
phong trào tự phát hỗn loạn. Lẽ ra, nếu được Nhà nước nhạy cảm chủ
động có chính sách và hướng dẫn thì đâu phải là một nghề không
đáng làm, nếu không muốn nói là nghề rất quan trọng.
Chúng ta đang chứng kiến về sự phát triển của phong
trào dùng xe máy ở thành thị và nông thôn và bắt đầu mua sẵm ô tô
cho gia đình và hợp tác xã… Đó không chỉ là một phong trào xài
sang, mà còn là sắm phương tiện làm ăn có hiệu quả. Phong trào đó
lẽ ra là khách hàng lớn mà ngành cơ khí nước ta phải dự báo, đón
đầu. Đáng tiếc, khách hàng lớn đó cho đến nay vẫn dành cho các
hãng nước ngoài, trong khi ngành cơ khí Việt Nam chịu thất nghiệp
nặng nề.
Dẫn ra mấy trường hợp trên đây, cốt nói lên một ý quan
trọng: Nhà nước, các nhà sản xuất Việt Nam, nếu nhạy cảm, dự báo
202

đúng nhu cầu xã hội và đón đầu, hướng dẫn,… thì hoàn toàn có thể
có chính sách, biện pháp thúc đẩy và làm lành mạnh phong trào xây
cất nhà, khai thác vàng, phát triển xe máy và vận tải nhỏ…
Trái với những trường hợp nhân dân có thể tự phát như
trên nói, có nhiều lĩnh vực tác động rất lớn đến việc mở rộng sản
xuất, tạo thêm việc làm trong toàn xã hội, mà chỉ Nhà nước mới có
khả năng đầu tư ở những khâu quan trọng nhất, kế đó nhân dân tiếp
tay triển khai. Có thể nêu ví dụ về việc đầu tư nâng cấp và mở rộng
hệ thống đường sá, luồng lạch giao thông, phát triển mạng lưới điện
quốc gia (mà nguồn điện đã khá). Chắc chắn việc Nhà nước đầu tư
vào mạng giao thông và mạng điện quốc gia sẽ tác động rất lớn đến
việc nâng cao hiệu quả sử dụng toàn bộ guồng máy sản xuất xã hội,
xét về mọi mặt: tạo thêm việc làm ở nhiều ngành nghề và vùng, tăng
sản lượng chủng loại, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tiết kiệm chi
phí. Đã chín muồi để đặt vấn đề lập chương trình điện khí hóa và cải
thiện mạng giao thông quốc gia, như những chương trình ưu tiên
hàng đầu, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trung
ương và địa phương cùng làm. Thực tế cho thấy không ít Nhà nước
địa phương nông nghiệp, nhờ ưu tiên đầu tư cho mạng giao thông,
điện và thủy lợi, đã thúc đẩy, cải thiện rất nhanh toàn bộ nền sản xuất
và đời sống xã hội của địa phương mình. Như vậy, cũng là mở rộng
thị trường cho các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển.
4. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
và khả năng tạo thêm việc làm
Sự nhất quán chính sách cơ cấu kinh tế hàng hóa gồm
nhiều thành phần, thật sự giải phóng và khuyến khích các thành phần
làm ăn hợp pháp, đã và còn nhiều khả năng tạo thêm việc làm đồng
thời nâng cao tích cực và tự chịu trách nhiệm của người lao động.
Vấn đề đặt ra hiện nay là xóa bỏ tâm lý phân biệt đối xử, quán triệt
tinh thần dân chủ bình đẳng với người lao động cũng như người sử
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dụng lao động ở các thành phần. Cần sớm đi tới một chế độ lao động
áp dụng thống nhất với mới thành phần kinh tế.
Điều đặc biệt quan trọng hiện nay là muốn phát triển sản
xuất, tạo thêm việc làm, phải nâng cao sức mua của thị trường nội
địa, nhất là sức mua của nông dân, và mở rộng xuất khẩu – tức là tạo
cầu. Với một nước có quy mô dân số khá lớn như nước ta, dù với
chính sách mở của, trước hết phải nâng sức mua của thị trường nội
địa. Đồng thời các ngành sản xuất trong nước cần chiếm lấy thị
trường nội địa, không theo quan điểm đóng cửa, mà chủ yếu bằng
biện pháp kỹ thuật và kinh tế. Hiện nay có hai vấn đề lớn phải đặt ra.
Một là, nâng cao sức mức của thị trùng nội địa, trước hết là sức mua
của nông dân. Giá nông sản quá thấp, xuất khẩu nông sản khó khăn
đang kìm hãm sức mua của nông dân, kìm hãm bước tiến của nông
nghiệp, ảnh hưởng kìm hãm mọi ngành kinh tế. Định hướng đúng các
chương trình trọng điểm về đầu tư, như phần trên gợi ý, cũng là tạo
cầu. Thứ hai là, nâng sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường nội địa về
hàng công nghiệp chế tạo chế biến tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng
không nên trông cậy chủ yếu vào sự bảo vệ tiêu cực thụ động trước
sức cạnh tranh của hàng ngoại nhờ biện pháp thuế quan và hành
chính, mặc dù đó là việc Nhà nước cần làm. Người sản xuất trong
nước phải tiến công tích cực, chủ yếu nhờ cải tiến chất lượng, chủng
loại và giảm giá hàng. Rất nên chọn lựa một số loại sản phẩm có nhu
cầu lớn, trong nước có khả năng đảm bảo, để phấn đấu sản xuất đạt
hoặc đạt xấp xỉ hàng ngoại với giá rẻ hơn. Đương nhiên, phải chấp
nhận việc nhập một phần vật tư mà ta chưa thể làm tốt, chấp nhận
liên doanh sản xuất với hãng nước ngoài để vừa tiêu thụ và xuất bù
nhập. Khi sản xuất trong nước đã vươn lên như vậy, có thể chọn lựa
áp dụng biện pháp cấm hẳn việc nhập một số loại hàng, chẳng hạn,
với bia, rượu, thuốc lá. Cũng có thể sớm tiến hành làm như vậy với
xe đạp, xe máy, ô tô và một số máy thông dụng. Đương nhiên cần tạo
ra cơ chế cạnh tranh ngay trong nội địa. Chỉ có con đường tích cực
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tiến công như vậy mới đồng thời thỏa mãn được lợi ích của người
tiêu thụ và người sản xuất trong điều kiện mở cửa.
Mở rộng xuất khẩu sản phẩm và phát triển ngành gia
công xuất khẩu nổi tiếng, và xuất khẩu lao động là hướng lớn đã quá
rõ ràng. Vấn đề hiện nay là chính sách và cơ chế đã, đang kìm hãm,
thậm chí làm suy sụp nhiều nghề và đơn vị làm hàng xuất bởi đặc
quyền của các tổ chúc kinh doanh xuất khẩu mua rẻ, mua chịu, chiếm
vốn, xóa hợp đồng. Cần báo động nếu không có sự cải tổ cơ bản về
chính sách và cơ chế, sẽ gây bế tắc cho xuất khẩu, làm định đốn sản
xuất trong nước. Ở đây có hai loại vốn để mấu chốt: nhất quán chấp
nhận tỷ giá thị trường ngoại tệ mạnh, thoát hẳn cơ chế nhiều tỷ giá có
hại cho người làm hàng xuất khẩu; nhất quán chính sách khuyến
khích xuất khẩu, nếu không phải bằng trợ cấp thêm, thì chí ít phải là
chính sách không điều tiết đánh vào người làm hàng xuất. Trong điều
kiện như vậy, với giá cạnh tranh trên thị trường thế giới, sản phẩm
của ta, nhất là nông sản được giá cao hơn so với giá nội địa hiện nay.
5. Thị trường sức lao động, nền giáo dục và việc nâng
cao chất lượng nguồn lao động
Việc nâng cao chất lượng nguồn lao động, xét theo khía
cạnh kinh tế hàng hóa, có hai vấn đề gắn bó với nhau: thật sự chấp
nhận sức lao động là hàng hóa, tạo ra thị trường sức lao động như
môi trường kích thích người lao động tự chủ, năng động học tập rèn
luyện nâng cao tài đức, cải tổ hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là
hệ thống giáo dục đại học chuyên nghiệp và dạy nghề, đặt trong điều
kiện sức lao động là hàng hóa, có thị trường sức lao động.
Chính sách và cơ chế quản lý cũ về lao động, xuất phát từ
luận điểm sức lao động trong xã hội ta không còn là hàng hóa, mà đã
mang tính xã hội trực tiếp – xã hội trực tiếp bảo đảm việc làm cho
mỗi người, trực tiếp thực hiện phân phối theo kết quả lao động, loại
trừ thất nghiệp và phân hóa giàu nghèo. Thực tế lịch sử đã chứng tỏ
chính sách và cơ chế đó tất yếu đưa tới đặc quyền của bộ máy quản
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lý trong bố trí việc làm, đánh giá và đãi ngộ người lao động nhân
danh xã hội. Từ đó đưa tới nguy cơ quan liêu hóa bộ máy, và thái độ
thụ động của người lao động. Hơn nữa, tạo ra xu hướng tìm ô dù
hoặc lo lót để có chỗ đứng thuận lợi trong hưởng thụ mà không lo
học tập rèn luyện tinh thông nghề nghiệp. Nói cách khác, cơ chế quan
liêu không những làm cho người lao động mất quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm, mà còn khuyến khích xu hướng “ăn đi trước lội nước
theo sau”, “ăn tìm đến khó khăn tìm đi”.
Việc chuyển sang chế độ lao động hợp đồng thay cho chế
độ lao động biên chế trong kinh tế quốc doanh và chế độ thống nhất
quản lý ăn chia phân phối trong hợp tác xã, chỉ có thể triển khai khi
thật sự coi sức lao động là hàng hóa, trước hết là trả quyền tự chủ và
tự chịu trách nhiệm cho mọi người lao động. Thiếu điều đó thì không
thể có lao động tự do bình đẳng trong chế độ hợp tác, dù hiện nay
mới chỉ bình đẳng theo nguyên tắc pháp quyền tư sản. Thiếu điều đó
thì không thể lao động còn xuống cấp cả về động lực và do đó về tài
đức.
Trong chính sách và cơ chế quản lý kinh tế kiểu cũ, hệ
thống giáo dục đào tạo cũng mang khuyết tật lớn. Trước hết, xu
hướng học để thi trả bài cho thầy, lấy mảnh bàng để vào biên chế, để
tăng bậc tăng chức, lên lương,… là xu hướng bao trùm toàn bộ nền
giáo dục quốc dân. Như vậy mục tiêu học tập, mục tiêu giáo dục đào
tạo không nhằm chuẩn bị và nâng chất nguồn lao động, hướng tới tài
nưng và tay nghề cao thật sự. Đã có xu hướng bỏ gần hết hệ thống
học nghề ngắn hạn, tư thục để người lao động nâng cao tay nghề và
học thêm nghề. Việc dạy nghề, truyền nghề truyền thống trong gia
đình, phường xã đã ngày càng mất dần. Tính hiếu học, nếp tự học
thường xuyên để có thực tài chỉ còn là ngoại lệ hiếm hoi. Hầu như
với số đông người học, lễ tốt nghiệp nhận bằng là sự cáo chung của
quá trình học tập. Nhìn tổng quát lại, hệ thống giáo dục quốc phòng
tự phát đi ngược với xu hướng tiến bộ nhất trong nền giáo dục hiện
đại: đề cao tự học, học tập thường xuyên (suốt đời), ưu tiên trí dục
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phương pháp, học tập để làm người làm việc tốt và có ích hơn cho xã
hội. Xu hướng chạy theo bằng cấp một cách hình thức như vậy, đến
lượt nó, lại làm xuất hiện tệ quan liêu cửa quyền trong trường học và
giáo giới, làm xuất hiện “học quan” – người nắm quyền phân phối
kiến thức, chấm thi, tuyển chọn, quyết định sinh mệnh người học. Từ
đó, nạn lo lót, hối lộ nảy sinh. Học sinh đi học phải kèm theo cha mẹ
biết điều. Nạn cưỡng bức học thêm càng làm tăng tính chất dạy học
nhồi sọ để thi cử. Hậu quả cuối cùng là khi khả năng học để vào biên
chế, để thăng quan tiến chức bị thu hẹp, hơn nữa khi “bằng cấp” thua
kém “bằng lòng” thì nền giáo dục rơi vào khủng hoảng. Việc chuyển
sang chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần với
định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang đòi hỏi nền giáo dục quốc
dân phải được cải tổ để tác động tích cực nâng cao chất lượng nguồn
lao động, sao cho vệc dạy và học hướng tới nhân văn, trí tuệ, tài năng
và tay nghề cao thật sự.
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V
VỐN TRONG NƯỚC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Bước chuyển tự nhiên, tất yếu về chính sách và cơ
chế
Chính sách cơ chế tạo nguồn và huy động, sử dụng vốn
có hiệu quả vào đầu tư phát triển đã được đặt ra ngay từ buổi đầu đi
vào khôi phục và xây dựng kinh tế sau khi miền Bắc nước ta được
giải phóng, mà trước đây thường được đề cập với tiêu đề “tích lũy
ban đầu”, một vấn đề cơ bản nhất của lý luận công nghiệp hóa
XHCN theo cách hiểu trước thời đổi mới. Chính sách, cơ chế xử lý
vốn trước thời đổi mới (trước 1979) được đặt trong chính sách và cơ
chế quản lý kinh tế theo mô hình cũ với dặc trưng cơ bản là nền kinh
tế công cộng hóa và kế hoạch hóa tập trung trực tiếp, xóa bỏ quan hệ
thị trường. Trong điều kiện đó, việc tạo nguồn vốn và dầu tư phát
triển chỉ là việc của Nhà nước; hơn nữa, việc đó hầu như chỉ là của
Nhà nước Trung ương. Nhà nước động viên mọi người vốn tích lũy.
Nhà nước tập trung việc bố trí vốn đầu tư theo định hướng chính sách
và kế hoạch pháp lệnh. Các xí nghiệp và HTX – đơn vị gần như duy
nhất của nền kinh tế, với tư cách là thành phần kinh tế XHCN, không
có quyền cũng như không có trách nhiệm đầu tư. Nhà nước địa
phương cũng vậy. Tự đầu tư được xem là phương thức kinh tế thị
trường tự phát TBCN, bị nghiêm cấm.
Trong điều kiện ấy, để tăng nguồn vốn tập trung (chỉ xét
nguồn trong nước) luôn có xu hướng lấy tích lũy từ nền nông nghiệp
tập thể với lý luận cảnh kéo; mặt khác, hạn chế tiền lương khu vực
Nhà nước ở mức tối thiểu. Khẩu hiệu chung là “thắt lưng buộc bụng”
vì tương lai. Với chính sách như vậy, cùng với nguồn vốn viện trợ
quốc tế, đã có thể làm được một số công trình quan trọng. Nhưng
nhìn chung, vốn trong nước ngày càng cạn, sử dụng kém hiệu quả,
nhiều sai lầm và lãng phí rất lớn. Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986)
đã nêu một sai lầm trong chỉ đạo kinh tế là bố trí cơ cấu và đầu tư sai.
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Trong điều kiện chính sách và cơ chế cũ, còn có lý luận về tích lũy từ
lao động, từ tài nguyên gắn liền với chính sách huy động lao động
nghĩa vụ và chính sách Nhà nước độc quyền khai thác tài nguyên.
Hậu quả chung của chính sách và cơ chế quản lý vốn như vậy đưa tới
một xu hướng hai mặt rất nguy hiểm. Nguồn vốn trong nước cạn dần
do đầu tư sai, do kinh tế quốc doanh và HTX làm ăn kém hiệu quả,
đời sống người lao động đã quá thấp, không còn khả năng điều tiết;
đồng thời người lao động đã quá thấp, không còn khả năng điều tiết;
đồng thời mọi cấp, mọi đơn vị luôn ỷ lại Trung ương về vốn, luôn đòi
hỏi tăng đầu tư như một điều kiện đảm bảo thực hiện kế hoạch pháp
lệnh. Mọi đơn vị, ngành, cấp cố lo xin thêm vốn càng nhiều càng tốt,
còn hiệu quả sử dụng không ai quan tâm vì có cơ chế thực thi thực
thanh. Trước xu hướng đó, khi còn nguồn viện trợ và vay lớn từ bên
ngoài, cấp Trung ương còn gắng sức cân đối tập trung. Từ khoảng
cuối những năm 1970, khi ngoại viện giảm mạnh, cấp Trung ương
rơi vào tình thế ngân sách chỉ còn khả năng cân đối tập trung một
phần.
Chính từ tình thế đó, bắt đầu diễn ra một bước chuyển tự
nhiên, tất yếu, bất khả kháng về chính sách, cơ chế xử lý vốn. Chính
sách cơ chế tự đầu tư của các đơn vị quốc doanh. HTX và các cấp địa
phương; thực hiện song trùng với chính sách, cơ chế tập trung vào
Trung ương.
Bước chuyển này nằm trong bước chuyển cơ bản hơn.
Bắt đầu chấp nhận sự tồn tại kinh tế tư nhân, cá thể, kinh tế gia đình;
gắn liền với sự bắt đầu chấp nhận mở rộng tự do giao lưu hàng hóa.
Đây là bước đầu chấp nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, như
cái bổ sung cho kinh tế XHCN có kế hoạch; cũng tức là chấp nhận thị
trường tự do như cái bổ sung cho thị trường XHCN có kế hoạch. Lúc
ấy, quan điểm chung coi đây là bước lùi tạm thời. Đến Đại hội lần
thứ VI thì sự phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phầ được nâng
lên tầm chính sách cơ bản lâu dài.
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Như vậy, bước chuyển của chính sách cơ chế xử lý vốn
đã thực tế đặt trong tổng thể bước chuyển sang nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần và là một nội dung rất cơ bản của bước chuyển tổng
thể đó. Khoán sản phẩm đến hộ xã viên trong nông nghiệp bao hàm
cơ chế tự đầu tư của gia đình xã viên. Chế độ tự chủ của xí nghiệp
quốc doanh (QĐ 25CP) với kế hoạch hai phần cũng bao hàm cơ chế
tự đầu tư. Một cơ chế đặc trưng cho bước chuyển về xử lý vốn là cơ
chế cân đối trong nội bộ, nguồn cân đối trong quan hệ ngang (đối
lưu), nguồn xuất nhập tự cân đối. Cơ chế cân đối kế hoạch như vậy,
áp dụng từ đầu những năm 1980 với các đơn vị quốc doanh, HTX các
địa phương là dấu hiệu đặc trưng của chính sách và cơ chế tự đầu tư
tồn tại song trùng với đầu tư tập trung. Cơ chế đó đã thực tế giải
phóng nhiều năng lực đầu tư; gỡ bí cho sự bế tắc của Trung ương về
đầu tư tập trung. Ngành thủy sản, từ đầu những năm 80, trong tình
cảnh suy kiệt, nhờ đục cơ cế “tự bù đắp, tự trang trải”, đặc biệt là nhờ
xuất nhập tự cân đối, đã hồi sinh và trở thành ngành xung kích liên
tục phát triển vượt kế hoạch hầu như có một không hai cho đến Đại
hội VI. Với cơ chế cân đối kế hoạch và tự đầu tư như vậy, nhiều
doanh nghiệp và địa phương phát triển rất năng động và có hiệu quả.
Khu vực kinh tế hộ nông dân, kinh tế cá thể và tư nhân trong tiểu thủ
công, thương nghiệp và dịch vụ được giải phóng và phát triển, đương
nhiên theo cơ chế “tự đầu tư” đã làm cho tổng nguồn “tự đầu tư” lấp
đục khoảng trống nguy hiểm về đầu tư phát triển trong những năm
mà ngân sách, thực lực hàng hóa và vật tư trong tay Trung ương có
lúc cạn kiệt.
Cả một biển mênh mông hàng chục triệu hộ sản xuất
hàng hóa loại “mini” trong nông, công, thương nghiệp và dịch vụ
bung ra tự đầu tư làm khoán, kinh doanh nhỏ; nhiều doanh nghiệp
nhà nước, HTX, địa phương cũng tự đầu tư trong kế hoạch tự làm.
Tự đầu tư, kế hoạch tự làm, tự cân đối luôn luôn mang trong nó động
lực và tính năng đọng rất đáng quý, đồng thời cũng rất tự phát. Dẫu
sao, nhờ đó mà đã có lúc trong khi cấp Trung ương rơi vào thế cạn
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kiệt, nhưng nền kinh tế không những không cạn kiệt mà còn sống
động hơn. Qua đó mới thấy sản xuất hàng hóa loại “mini” có tiềm lực
từ Trung ương thì khả năng vốn đầu tư với nguồn vốn trong nước là
rất lớn.
2. Động thái vốn trong thời kỳ hai thị trường, hai cơ
chế
Với cuộc đổi mới, trong nền kinh tế nước ta có thời kỳ
tồn tại hai thị trường, hai cơ chế song trùng. Cho đến năm 1989 mới
có bước ngoặt sang thời kỳ một thị trường xã hội thống nhất, một cơ
chế chính thống và mới, tuy di sản hai thị trường, hai cơ chế vẫn còn.
Từ những năm 70 và gần hết những năm 80, thị trường XHCN có tổ
chức với cơ chế kế hoạch hóa pháp lệnh tập trung, theo giá cả nhà
nước, vốn cấp phát tài chính tín dụng nhà nước, cơ chế thống nhất
quản lý thu mua phân phối vật tư và hàng hóa thiết yếu, thực chất
không phải là thị trường. Ở đó, về xử lý vốn vẫn là quan hệ cấp phát
giao nộp tập trung theo lệnh như trước kia. Cái mới là nó phải cộng
sinh với thị trường tự do, tự phát ngày càng bung ra rất mạnh, công
khai và ngắm, hợp pháp và không. Đây là thị trường của sản xuất
hàng hóa nhỏ, với hàng chục triệu hộ, là thị trường thật. Trong thị
trường thật này, mọi quy luật của kinh tế hàng hóa đều hoạt động thật
sự. Đương nhiên tính tự phát vốn có của nó được tăng cường thêm để
đối phó, lẩn trốn sự cản trở từ phía Nhà nước do chính sách cơ chế
“lúc mở lúc cấm”.
Đặc biệt lưu ý rằng, trong thời kỳ song trùng hai thị
trường, hai cơ chế, người kinh doanh nhỏ ở thị trường tự do rất dễ
làm giàu mà một nguồn vốn quan trọng là của cải Nhà nước đã mất
mát rất lớn do cơ chế hai giá (giá hàng hóa, vật tư, lãi suất và tỷ giá)
với nhiều cuộc điều chỉnh giá Nhà nước theo giá tự do. Trong luồng
thất thoát vốn và tài sản Nhà nước, có sự “liên kết” giữa không ít cán
bộ công nhân viên Nhà nước và người kinh doanh tư nhân. Chính
trong thời kỳ này, nhiều người kinh doanh ở phía Nam là nơi vốn có
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kinh tế thị trường, đã phải thốt lên: “chưa lúc nào gặp thời hoàng kim
cho người kinh doanh vừa và nhỏ lúc này”. Có tình hình đó là vì họ
không gặp đối thủ lớn đại tư bản cạnh tranh chèn ép như thời xưa;
khu vực quốc doanh đang lúng túng, bỡ ngỡ, Nhà nước thiếu kinh
nghiệm quản lý.
Chính trong tình huống đó, vốn xã hội có một luồng, một
động thái di chuyển rất độc đáo: của cải nhà nước, tức là của toàn
dân, “đội nón ra đi” và đi vào thị trường tự do của kinh tế tư nhân, cá
thể, nhờ cơ chế hai giá và nhiều nguồn cân đối. Các doanh nghiệp
nhà nước, các hợp tác xã và cán bộ nhà nước nói chung ít nhiều đều
tham gia thị trường tự do. Mọi người, tùy hoàn cảnh, ít nhiều đều thu
chênh lệch giá do Nhà nước tạo ra. Anh này không lấy thì người khác
lấy. Cho đến nay, luồng đi chuyển – động thái di chuyển độc đáo này
vẫn còn. Gần tương tự như định luật bảo toàn năng lượng; ở đây vốn
và của cải chỉ chuyển chỗ, đổi chủ, chứ không mất đi. Hơn nữa, một
hiện tượng như là một sự thách thức; khi còn là công hữu, với cách
quản lý yếu kém của ta, vốn là vô chủ, rất dễ ra đi; nhưng khi đã rơi
vào các chủ tư hữu ở thị trường tự do thì lập tức có thần dữ của,
không những rất khó khăn mất đi mà còn sinh lời.
Có thể nói, với chính sách hai thị trường, hai giá, hai
phần kế hoạch, hai cơ chế,… Nhà nước đã vô tình bất đắc dĩ đầu tư
vào khu vực kinh tế sản xuất hàng hóa với đông đảo người hữu sản
nhỏ, đặc biệt là trong thương nghiệp, dịch vụ, trong đó có nhiều cán
bộ công nhân viên nhà nước. Điều đó không xảy ra với người nông
dân nói chung, những người luôn phải làm nhiệm vụ nặng, bị điều
tiết. Nông dân tích lũy tự đầu tư cơ bản nhờ trực tiếp bỏ thêm công
sức và nhịn ăn tiêu.
Dẫu sao, với nhiều nguồn vốn có sẵn, cộng thêm nguồn
thất thoát vốn nhà nước, từ năm 1979 đến 1989, ở nước ta đã hình
thành thị trường tự do với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần khá rộng
lớn. Nó lấn dần, thay dần thị trường có tổ chức (giả tạo). Thị trường
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đó tự phát bắt đầu làm chúc năng định giá, tạo ra giá cả thị trường;
cũng bắt đầu làm chức năng kích thích, huy động cả thị trường; cũng
bắt đầu làm chức năng kích thích, huy động và cân đối, điều tiết.
Chính trên cái nền đó, mà vào năm 1989 khi nhà nước thả nổi giá cả,
nâng lãi suất và tỷ giá sát giá thị trường, tức là trả lại thị trường chức
năng vốn có của nó, chính thị trường tự do đã lớn lên đến mức đủ sức
bước đầu đón nhận chức năng vốn có của nó. Lưu ý rằng, ở nhiều
nước XHCN trước đây chưa có nền kinh tế thị trường tự do đó, khi
nhà nước thả nổi giá cả như Việt Nam làm 1989, kết quả lại khác
hẳn, khiến người ta phải thốt lên: “Bỏ cơ chế nhà nước nhưng cơ chế
thị trường lại chưa hoạt động”. Người ta quên rằng bản thân thị
trường tự do nhiều thành phần chưa có, thì làm sao có cơ chế thị
trường. Có thể nói, trong thời kỳ hai thị trường, đặc biệt với chính
sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã một mặt thúc
đẩy tự đầu tư, đồng thời thúc đẩy hữu sản hóa người dân. Trong
trường hợp này, cơ chế tự đầu tư đã thay thế, lấn át, đục khoét kinh tế
công cộng – là nơi vẫn giữ cơ chế xử lý vốn kiểu cũ. Nhưng đến nay
cần nói rằng: tự đầu tư với nền kinh tế hàng hóa nhỏ là cần, nhưng
chỉ như vậy không thể có sự phát triển mạnh, phải có đầu tư tập trung
lớn với cơ chế xử lý có hiệu quả. Đồng thời, vẫn phải kích thích tạo
ra và huy động nguồn vốn đầu tư ở mọi thành phần, mọi cấp.
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3. Chính sách với nguồn vốn tư hữu trong nhân dân
Nếu ở miền Bắc trước thời đổi mới khởi đầu từ 1979, cơ
bản đã có một cộng đồng công, nông, binh, tri thức vô sản, thì đến
nay trải qua hơn 10 năm, tình hình đã đổi khác. Với chính sách phát
triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, mà ở miền Nam có mức độ
cao hơn.
Từ đó, đã ngày càng nổi lên vấn đề: trong dân còn nguồn
vốn tư hữu khá lớn: cơ chế tự đầu tư mới sử dụng một phần; phần
quan trọng còn tự cất trữ; cần huy động để làm nguồn đầu tư phát
triển. Nguồn vốn đó chủ yếu ở thanh phố và thị trấn, nhất là ccs thành
phố lớn. Phía Nam có lượng vốn cất trữ lớn hơn miền Bắc. Chỉ nói
riêng về vàng, đã có những ước tính: tại thành phố Hồ Chí Minh còn
lưu trữ cỡ 6 – 10 triệu lượng vàng và trong cả nước còn cỡ 10 triệu.
Dẫu chưa và không thể định lượng chính xác, nhưng có thể định
lượng đại cương như vậy. Còn có thể nói, động viên nguồn vốn đó
vào đầu tư phát triển là tạo một lượng vốn đầu tư, gắn liền với một hệ
thống định chế mới có ý nghĩa chiến lược cơ bản, cấp bách và lâu dài
về tài sản xuất mở rộng vốn trong nước. Để giải quyết vấn đề đó,
trước hết phải chấp nhận, hơn nữa phải chính xác tính hợp pháp của
vốn tư hữu. Đây là vấn đề không đơn giản, vì vốn tư hữu đó có
nguồn gốc rất phức tạp; vốn dành dụm từ chế độ cũ (mà riêng ở miền
Bắc thì căn bản không còn); vốn mới có do sản xuất, kinh doanh tích
lũy lại, do gia đình từ nước ngoài chi viện, do có cơ hội đi lao động,
công tác, học tập ở nước ngoài mà dành dụm hoặc xuất nhập tiểu
ngạch; do lợi dụng quyền chức, có đặc quyền đặc lợi khai thác sơ hở
trong thời bao cấp và thời hai cơ chế song trùng (cũng có thể nói là
tham nhũng); do tham nhũng; do làm ăn phi pháp, bất lương…
Trước tình trạng phức tạp về nguồn vốn như vậy, đã có
lúc Hà Nội làm kiểm tra hành chính: vào nhà người giàu kiểm kê tiền
của, hỏi chứng từ, nếu không chứng mình được thì đó là vốn phi
pháp. Mấy lần đổi tiền cũng đánh người vào giữ nhiều tiền bằng cách
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định hạn mức được đổi và còn hàm ý truy chứng từ nguồn! Khi có ai
mua sắm lớn hoặc xây nhà, hoặc hùn vốn… đều có thể bị chứng từ
nguồn ! Lúc ấy Nhà nước thấy mình mất của, nhưng không bắt được
thủ phạm quả tang, nên có ý muốn làm theo cách: Nếu của cải không
có chứng từ về nguồn hợp rõ ràng không thể kiểm soát mọi nhà. Ở
phía Nam lại càng không thể làm như vậy. Những nưm đó ở miền
Bắc, chỉ những người đã đi nước ngoài là có quyền giàu hơn người
khác, có thể khoe của. Còn nói chung ai có của phải tự giữ và biến
thành của chìm, giấu kỹ. Tâm lý trữ kim vốn có càng nặng thêm, như
vậy vốn trong dân đi vào tĩnh lặng, vào sự ngủ yên.
Trước thực trạng đó, trong cuộc đổi mới, khoảng những
năm 80, đã tự phát có cách huy động vốn mà không hỏi nguồn, dù tự
bỏ vốn kinh doanh khá lớn hay mua công trái gửi tiền tiết kiệm…
Đương nhiên không phải vì thế mà không chống tham ô, hối lộ, trộm
cướp, buôn lậu, trốn thuế,… Chỉ có điều phải bắt và trị có tang chứng
pháp lý, chứ không thể coi mọi của cải không đủ chứng từ nguồn là
của lấy cắp.
Thực trạng nước ta do chiến tranh, do chính sách và cơ
chế cũ, người dân có tâm lý trữ kim. Đồng thời, trong thời kỳ chuyển
sang chính sách và cơ chế mới, nguồn làm giàu rất phức tạp, hợp
pháp, lương thiện, xen lẫn phi pháp, bất lương, nhưng hầu hết đều
không còn hoặc không có chứng từ, văn tự. Thành thủ xã hội ra trong
bước đầu phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, đã đương
nhiên chấp nhận; của ai đang giữ là của người đó, trừ khi có tang
chứng phi pháp, bất lương, và “Cá vào ao tôi là cá của tôi”. Dẫu sao,
cho đến nay từ người dân cho đến quan chức chưa có vấn đề công
khai về tài sản. Ở nhiều nước phát triển, điều đó đã thành luật, thành
nề nếp. Ở nước ta, trong bước đầu tất yếu phải chấp nhận thực trạng
này, song đến lúc nào đó, phải công khai hóa tài sản – cũng tức là
hợp pháp hóa. Đó là điều kiện cơ bản để Nhà nước và cơ quan bảo
hiểm có thể bảo vệ tài sản tư hữu của mọi công dân, đồng thời có khả
năng kiểm kê, kiểm soát, loại trừ nguồn làm giàu phi pháp, bất lương.
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Chấp nhận thực trạng, hợp pháp hóa tài sản tư hữu của
công dân cũng là điều kiện tiền đề quan trọng tạo khả năng huy động
vốn còn đang cất trữ. Tình trạng tự cất trữ, không công khai hóa và
hợp pháp hóa, là nguy hiểm trên nhiều mặt; vốn xã hội chôn cất nằm
chết, trong khi có quá nhiều người không có việc làm do thiếu vốn
đầu tư phát triển, an ninh xã hội thêm phức tạp, người có của tự cất
giữ, rất dễ mất cả của lẫn người, nhà nước mãi mãi không thể kiểm
tra tính hợp pháp của tài sản, của thu nhập mới, không thể điều tiết
bảo đảm công bằng hợp lý…
Để làm điều đơn giản đó, phải làm rõ thêm thực trạng và
con đường tìm giải pháp trong bước chuyển sang nền kinh tế thị
trường.
4. Tính hạn chế của chính sách cơ chế xử lý vốn hiện
hành và con đường tìm giải pháp
Từ năm 1989 ở nước ta có tình hình mới: phát triển xu
hướng hữu sản hóa, xu hướng làm giàu, tạo thành lớp người giàu lên;
cũng bắt dầu có cơ chế huy động vốn trong dân vào tài chính, ngân
hàng nhà nước với quy mô có lúc tăng khá lớn, nhưng rồi lại tắc
nghẽn. Đồng thời có những động thái vốn rất tiêu cực.
Một là hiện tượng nổi bật cần chú ý
-Đã có lớp người mới giàu lên từ rất nhiều nguồn như đã
nêu ở trên. Trong đó, có một số đã tự đầu tư sản xuất kinh doanh; có
nhiều người vì lý do nào đó mà giàu lên, xong tự mình không có khả
năng tự đầu tư sản xuất kinh doanh mà chỉ biết tự giữ của, tiêu dần
vào vốn. Trong số người giàu, không ít người và gia đình họ đi vào
xu hướng dài sang; mà sài sang thường do dễ kiếm được đồng tiền.
Sợ sài sang là xa phí, còn là thiếu văn hóa, thậm chí dã man.
- Cơ chế huy động vốn của ngành ngân hàng, tài chính
nhà nước có bước tiến mới từ năm 1989. Vào thời điểm đó, do ngân
hàng nâng lãi suất sát lãi suất thị trường, đã nhanh chóng vay dân để
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bù đắp thiếu hụt của Nhà nước tương đương 400 triệu USD. Nhờ
nâng lãi suất, cũng đã đảm bảo giữ giá đồng tiền trong khi vẫn tăng
phát hành khá lớn. Đó là giải pháp rất quyết định để đẩy lùi lạm phát
vào thời điểm năm 1989. Cũng từ đó đến nay, ngoài việc ngân hàng
huy động qua “tiết kiệm” còn có kho bạc huy động qua “tín phiếu”.
Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là dần dần có tình trạng chính ngân hàng
cũng sợ huy động vì không tiêu hóa nổi vốn đã vay, tức là vay được
nhưng khó cho vay (mua mà không bán được). Từ năm 1992, Ngân
hàng ngoại thương huy động ngoại tệ rồi phải đưa ra nước ngoài;
phải hạ lãi suất ngoại tệ đến mức như không cần vay… Như vậy, hệ
thống ngân hàng Việt Nam hiện nay rất ít khả năng vay và cho vay;
sợ cả hai bề - vay và cho vay, bởi vì cho vay không đòi được nên sợ
đi vay và sợ thua lỗ. Hơn nữa, chức năng làm dịch vụ thanh toán
cũng kém, khiến hầu hết người sản xuất kinh doanh ngoài quốc
doanh và ngay cả quốc doanh cố tránh ngân hàng. Về phía người dân
có vốn nhàn rỗi và người kinh doanh cần vay vốn cũng rất dễ đặt.
Vốn cất trữ ứ đọng trong dân vẫn còn rất lớn, cơ bản chưa huy động
được. Từ thực trạng đó, cộng với sự thiếu kinh nghiệm của Nhà
nước, trong quản lý nhà đất, một trào lưu kinh doanh nhà đất đã diễn
ra, trước hết ở thành phố và thị trấn. Qua đó, của cải Nhà nước lại
sang tay tư nhân.
Nguồn gốc tình hình đó do đâu ?
Đồng tiền chưa ổn định vững chắc và hợp lý do chưa có
hệ thống định chế ngân hàng – tài chính đảm bảo tạo ra đồng tiền làm
đủ chức năng, có sức mua và giá trị chuyển đổi tương đối ổn định.
Đây là điều cơ bản nhất khiến người kinh doanh ở Việt Nam cũng
như mọi người cho vay và đi vay đều đắn đo lo sợ những biến động
bất trắc may rủi quá lớn do đồng tiền chưa ổn định. Từ cuối năm
1989 đến năm 1991 đồng tiền Việt Nam mất giá nhanh và USD lên
giá nhanh làm phá sản nhiều doanh nghiệp vay ngoại tệ chuyển thành
tiền Việt để kinh doanh. Trong những năm ấy, giá 1 USD từ 3 – 4
ngàn đã lên đến 10 ngàn. Như vậy tính theo đơn vị tiền Việt, dù kinh
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doanh lãi lớn cũng không đủ sức khôi phục ngoại tệ trả nợ. Trái lại,
đến năm 1992, nếu cứ vay USD từ đầu năm đem bán lấy tiền Việt, dù
kinh doanh không lãi vẫn cứ lãi to nhờ đầu năm bán cao, cuối năm
mua USD trả nợ giá thấp; lãi chí ít vài chục phần trăm. Người gử tiết
kiệm vào ngân hàng có lãi lớn trong năm 1989 vì lãi suất cao, tiền lên
giá. Từ năm 1990 – 1991 người này lại thấy lúc lãi, lúc lỗ tùy giá
vàng và USD. Từ năm 1991, người gửi tiền Việt bị lỗ. Xong đến năm
1992, nếu ai gửi tiền Việt thì lãi to, nếu bán vàng và USD từ đầu năm
đem gửi thì lãi càng to (hai lần lãi, lãi tiết kiệm và lãi do đồng tiền
lên giá). Ngược lại, đầu năm 1992 ai mua vàng và USD đem gửi, hay
để dành đều lỗ. Năm 1992 tuy nói lạm phát còn 17% nhưng không
nên quên rằng tỷ giá đồng tiền Việt Nam so với USD lại lên giá chí ít
từ 20%. Sự lên giá tiền nội địa đã làm điêu đứng người xuất khẩu,
khuyến kích người nhập khẩu và hàng ngoại cạnh tranh với hàng nội
địa. Đây là một tình huống rất đặc thù. Nguồn gốc tình hình đó là do
lạm phát ở nước ta trong điều kiện đồng tiền chưa thật sự là đủ chức
năng gắn liền với thực trạng chưa có hệ thống tài chính và ngân hàng
theo nguyên tắc kinh tế thị trường, chưa có định chế tạo ra đồng tiền
theo nguyên tắc của kinh tế thị trường.
Trong điều kiện đó, sẽ là sai lầm căn bản nếu đem áp
dụng vào nước ta những thông số đo lường lạm phát từ những nền
kinh tế thị trường đa có hệ thống ngân hàng – tài chính và doanh
nghiệp theo nguyên tắc kinh tế thị trường. Nước ta ở trong tình huống
chưa thật sự có đồng tiền làm đủ chức năng, chưa có hệ thống ngân
hàng – tài chính và doanh nghiệp theo nguyên tắc kinh tế thị trường.
Do đó cơ bản chưa có một thị trường tiền tệ và thị trường vốn thống
nhất thông suốt cả nước gắn với thị trường thế giới.
Thị trường tiền tệ, thị trường vốn chưa có thì chức năng
và cơ chế vốn của nó cũng chưa hoạt động. Đó là những chức năng
định giá, đánh giá đồng tiền và tài sản; chức năng kích thích huy
động mọi nguồn tiền và vốn nhàn rỗi vào đầu tư phát triển và chức
năng phân phối, điều tiết, cân đối và cân đối lại các nguồn vốn. Ở
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nước ta, các chức năng đó đang thực hiện theo hai cơ chế, một là,
trong khu vực mênh mông của sản xuất hàng hóa nhỏ vẫn có thị
trường hàng hóa tiền tệ và vốn hoàn toàn tự phát, rất hoang sơ. Hai
là, trong hệ thống tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước thì cơ
bản vẫn là cơ chế Nhà nước thống nhất; quản lý điều hành tài chính
tín dụng, dù đang cố đi sát thị trừng, nhưng vẫn chưa có cơ chế thị
trường mà Nhà nước tác động trên cơ sở ấy.
Tất cả sự trình bày trên đây quy vào vấn đề: Bài toán tạo
nguồn và huy động sử dụng vốn tư hữu vào đầu tư phát triển chỉ có
thể giải quyết cơ bản trong điều kiện từng bước tạo ra đồng tiền làm
đủ chức năng với sức mua tương đối ổn định; gắn liền với sự cải tổ
căn bản hệ thống ngân hàng – tài chính theo những nguyên tắc của
kinh tế thị trường. Đó là nội dung cơ bản của bài toán tiền tệ, tài
chính vĩ mô; của trật tự kinh tế vĩ mô, mà trong điều kiện kinh tế thị
trường luôn luôn là trật tự tài chính tiền tệ.
Đó là cái ngưỡng mà chỉ khi vượt qua, nước ta mới có
thể đạt được bước chuyển có tính quyết định sang nền kinh tế thị
trường có sự quản lý của Nhà nước, trong đó điều quan trọng nhất là
Nhà nước nắm được tay lái vĩ mô về tài chính tiền tệ. Lúc ấy cũng
mới có thể chiến lược vốn (Chính sách, cơ chế) theo nguyên tắc của
cơ chế thị trường.
5. Vấn đề cơ bản của chính sách, cơ chế xử lý vốn để
tạo bước ngoặt sang kinh tế thị trường.
Nguồn vốn tư hữu trong nhân dân đã có, đã và đang tăng
lên nhanh. Đó là một tiềm lực chiến lược. Tiềm lực đó đã được nhiều
hộ tư nhân, cá thể, gia đình tự đầu tư tạo ra đội quân sản xuất hàng
hóa cỡ “mini” rất đáng quý. Song ta vẫn chưa huy động hết tiềm lực
vốn, trong khi Nhà nước, xã hội thiếu vốn đầu tư phát triển để tạo
việc làm. Cần một định chế có khả năng thu hút mọi nguồn vốn nhỏ
như mọi dòng suối nhỏ, để tạo thành dòng sông lớn, biển hồ lớn về
vốn, từ đó đưa vào đầu tư phát triển quy mô lớn. Đó là thực chất của
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bài toán chiến lục vốn trong nước mà trách nhiệm trước hết đặt lên
vai hệ thống ngân hàng – tài chính dưới hình thức bài toán chống lạm
phát và thiểu phát; tạo ra đồng tiền làm đủ chức năng: tạo ra thị
trường tiền tệ và thị trường vốn. Việc giải bài toán đó đòi hỏi một
chường trình quốc gia cải cách hệ thống tài chính ngân hàng, để hình
thành một hệ thống định chế bảo đảm tạo ra đồng tiền thật sự, tạo ra
thị trường tiền tệ và thị trường vốn có sự quản lý của Nhà nước.
Chương trình có mục tiêu đó đồng thời cũng tạo ra môi trường thu
hút và tiêu hóa vốn từ nước ngoài vào.
Đó không phải chỉ là bài toán kinh tế quan trọng nhất mà
còn là vấn đề chính trị quan trọng nhất vì hai lẽ: Một là, đối nội, khả
năng Nhà nước thực hiện kiểm kê, kiểm soát, đầy lùi hai quốc nạn:
quan liêu, tham nhũng về phía cơ quan và doanh nghiệp nhà nước và
tự phát vỏ chính phủ trong toàn xã hội phụ thuộc vào việc giải vài
toán đó. Với thực trạng lạm phát và hệ thốn tiền tệ còn mang nặng cơ
chế cũ như hiện nay, về mặt kỹ thuật không có khả năng kiểm kê,
kiểm soát. Điều đó đe dọa Đảng và chế độ. Hai là, nếu không giải
được bài toán tài chính – tiền tệ cơ bản đó thì không thể làm chủ nền
kinh tế, do đó rất dễ rơi vào tình cành các thế lực đầu tư bên ngoài
vào sẽ thao túng. Như vậy nguy hiểm về kinh tế, cũng đe dọa nền độc
lập tự chủ. Đảng và Nhà nước phải thật sự tập trung nhân tài và trí
tuệ vào lĩnh vực tài chính – tiền tệ. Cho đến nay, có thể nói việc bố trí
chọn lựa cán bộ lãnh đạo và chuyên gia ở đây còn bất cập mà phúc và
họa lại nằm ở khâu này.
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Chương năm
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỔI MỚI
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
I
ĐỒNG TIỀN TRONG GIẢI PHÁP CHỐNG
LẠM PHÁT
1.Đồng tiền ngân hàng nhà nước trong sự nghiệp phát
triển kinh tế
Đồng tiền ngân hàng nhà nước (tiền giấy) là tờ giấy chỉ
có giá trị với tư cách một chứng từ bảo đảm quyền của người giữ tiền
có thể đem đổi (mua) lấy một lượng của cải hay dịch vụ… với giá trị
ghi trên đó. Nói cách khác, đó là giấy chứng nhận về quyền được
nhận một lượng của cải, tùy ý lựa chọn về mặt giá trị sử dụng, nhưng
có giá trị tương ứng với giá trị ghi trên đó. Trong quá trình ra đời và
phát triển của nền kinh tế hàng hóa, từ bước sơ khởi người ta đem
hàng đổi hàng, đến bước tạo ra đồng tiền kim loại, tiếp nữa đã tạo ra
đồng tiền giấy. Đó là những nấc thang tiến hóa có ý nghĩa lịch sử.
Nói riêng đồng tiền giấy ra đời từ lâu, thay cho tiền kim loại, do việc
dùng tiền giấy tiết kiệm và thuận lợi hơn rất nhiều. Điều đó đã quá
rõ. Trong điều kiện nước ta hiện nay, cần đặc biệt lưu ý rằng vì là
tiền giấy nên chỉ khi có cơ chế, định chế phát hành và quản lý đúng
đắn bảo đảm sức mua tương đối ổn định thì đồng tiền ngân hàng nhà
nước mới có thể làm đủ chức năng của đồng tiền: thước đo giá trị,
phương tiện lưu thông thanh toán, dự trữ, chuyển đổi quốc tế. Nhiều
nước đã có đồng tiền thật sự và ổn định; không ít nước đã có đồng
tiền chuyển đổi quốc tế; một số nước có đồng tiền mà thế giới nói
chung phải chịu coi là ngoại tệ mạnh. Trong khi đó nước ta cùng tất
cả các nước trong khối SEV trước đây, dù là nước giàu hay nghèo,
đều chưa thật sự có đồng tiền, càng chưa có đồng tiề chuyển đổi quốc
tế, càng chưa thể có đồng tiền mạnh. Vậy mà ngày nay, một trong
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những tiêu chuẩn của nền kinh tế năng động có thể gia nhập vào xu
hướng quốc tế hóa, có khả nưng động có thể gia nhập vào xu hướng
quốc tế hóa, có khả năng hợp tác và đua tranh, là vấn đề có hay chưa
có đồng tiền thật sự ổn định với cơ chế, định chế phát hành quản lý vĩ
mô tương ứng. Một nét đặc trưng, cũng là điểm yếu của nền kinh tế
hiện vật là nó chưa thật sự có đồng tiền; nó đã làm hỏng đồng tiền, đã
xóa bỏ thị trường tiền tệ với cả hệ thống cơ chế định chế tạo ra và xử
lý đồng tiền. Chính vì thế mà nền kinh tế không tránh khỏi rơi vào và
mắc kẹt trong cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, rất kém
năng động và nhạy cảm với khoa học kỹ thuật mới, rất khó xã hội
hóa và quốc tế hóa, sức đua tranh yếu kém. Trong mô hình nền kinh
tế và cơ chế quản lý như vậy, vấn đề “đồng tiền giấy tuy đã có nhưng
chưa phải đồng tiền thật chế, định chế tạo ra và xử lý nó – chua có thị
trường tiền tệ, thị trường vốn, vô cùng xa lạ với thị trường chứng
khoán cùng những cơ chế, định chế về tiền tệ, tín dụng, tài chính
tương ứng. Người dân, người quản lý kinh tế quốc doanh và quản lý
Nhà nước nói chung, xa lạ với đồng tiền thật sự và mọi cơ chế, định
chế tương đương. Kinh tế học của chủ nghĩa xã hội cũng có sự xa lạ
như thế. Điều phức tạp hơn nữa là trong khi trên thực tế chưa thật sự
có đồng tiền thì về hình thức, trên lý thuyết kinh tế và trong thể chế
quản lý, vẫn sử dụng hàng loạt phạm trù vốn có của các quan hệ hàng
hóa tiền tệ: mua bán, hạch toán kinh doanh, thị trường, thương
nghiệp, giá cả, tiền lương, tín dụng, tài chính,…
Mãi đến ít năm gần đây chúng ta mới thật sự nhận ra
rằng việc sử dụng các quan hệ hàng hóa – tiền tệ như vậy chỉ là hình
thức giả tạo. Bởi vậy quá trình chuyển sang nền kinh tế hàng hóa
thực chất là quá trình khôi phục các quan hệ hàng hóa – tiền tệ, đòi
hỏi phải làm lại từ đầu, trong đó có quá trình tạo ra đồng tiền ngân
hàng nhà nước, ở đâu mà việc sử dụng các quan hệ hàng hóa – tiền tệ
và sử dụng đồng tiền ngân hàng Nhà nước một cách hình thức giả tạo
đã có quá trình càng lâu dài và triệt để, thì ở đó sự khôi phục càng
khó khăn.
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2.Thực trạng đồng tiền Việt Nam trước giải pháp
chống lạm phát 1989
Nếu việc chống lạm phát ở mọi nước, về thực chất bao
giờ cũng là vấn đề của cơ chế xử lý tiền tệ, tín dụng, tài chính vĩ mô,
thì ở nước ta nó còn một đặc biệt riêng rất quan trọng – đặt trong điều
kiện chưa thật sự có đồng tiền. Vì vậy một nội dung quan trọng nhất
của quá trình chống lạm phát là quá trình tạo ra đồng tiền ngân hàng
nhà nước với hệ thống cơ chế, định chế tương ứng, đặt trong tổng thể
quá trình chuyển sang nền kinh tế hàng hóa.
Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã đến thời kỳ dùng
thẻ tín dụng điện tử (hơn nữa còn được quốc tế hóa); nhiều nước
đang phát triển ở quanh ta đã có đồng tiền ngân hàng nhà nước khá
ổn định, có khả năng chuyển đổi quốc tế, có thị trường chứng khoán.
Với ta, vấn đề đặt ra còn ở bậc thấp hơn nhiều – phải bắt đầu từ việc
tạo ra đồng tiền ngân hàng nhà nước, nhằm một mục tiêu ban đầu rất
hệ trọng: sao cho trên thị trường Việt Nam mọi người chấp nhận
dùng đồng tiền Việt Nam thay vì dùng vàng và ngoại tệ hoặc mua vét
hàng để dành, tức là từ chối đồng tiền Việt Nam. Muốn vậy, trong
khi chống lạm phát, cần nhận thức và xử lý lại từ những điều sơ đẳng
nhất của việc tạo ra đồng tiền ngân hàng nhà nước.
Mỗi người dân có đồng tiền ngân hàng, xét đến cùng và
nói chung đều do đã bán một lượng của cải hay dịch vụ nào đó. Chỉ
có Ngân hàng nhà nước mới là người không có gì bán cả mà có đặc
quyền phát hành tiền giấy hợp pháp. Nói cách khác, trong nền kinh tế
hàng hóa. Ngân hàng nhà nước có sứ mệnh hệ trọng do quốc dân ủy
thác; đó là việc phát hành tiền – giấy với cơ chế, định chế ao cho
đồng tiền giấy chứng nhận đó không mất giá và làm đủ chức năng
của nó. Làm được như vậy sẽ tạo cho Nhà nước một tiềm lực và công
cụ kinh tế vĩ mô hùng mạnh và riêng có của nền kinh tế hàng hóa. Đó
là tiềm lực nhờ vay của dân mà có.
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Thật vậy, người dân dùng tiền giấy là cho Ngân hàng nhà
nước vay không có lãi. Đem tiền gửi tiết kiệm hay đưa vào tín dụng
nhà nước là cho nhà nước vay có lãi. Ngân hàng và tín dụng nhà
nước nhờ đó trở thành công cụ tích tụ mọi nguồn vốn của dân cư
thành tiềm lực và công cụ điều tiết vĩ mô hùng mạnh của Nhà nước.
Nhưng điều đó chỉ diễn ra khi ngân hàng và tín dụng nhà nước có cơ
chế, định chế bảo đảm đồng tiền vững giá. Trong nền kinh tế hàng
hóa, nhà nước nào cũng coi đó là điều hệ trọng đối với vận mệnh nền
kinh tế. Trước giải pháp chống lạm phát 1989, ngân hàng và nhà
nước ta với chính sách và cơ chế cũ, đã không có khả nưng làm được
điều đó, nên chưa có đồng tiền thật sự. Cũng có thể nói là đã làm
hỏng đồng tiền. Điều đó đưa đến những thiệt hại to lớn.
Khi đồng tiền mất giá, làm cho người giữ tiền và đưa tiền
vào tín dụng bị thiệt hại như đã xảy ra ở nước ra hàng chục năm, thì
sớm muộn người ta tìm đủ cách tránh đồng tiền Ngân hàng nhà nước.
Trên thực tế đông đảo người dân đã tự phát tự bảo vệ tài sản của
mình bằng cách sau khi bán, lập tức mua trữ hàng hóa thay cho việc
giữ tiền hoặc đưa tiền vào tín dụng ngân hàng. Người giàu có và
người kinh doanh càng nhanh chóng chuyển sang dùng vàng làm
đồng tiền chuẩn, hoặc dùng ngoại tệ mạnh. Thị trường nhiều đồng
tiền đã xuất hiện trên thực tế, trong đó vàng và đô la đóng vai trò
đồng tiền chuẩn và mạnh, tự phát chi phối thị trường xã hội, dù Nhà
nước chưa chấp nhận. Đặc biệt lưu ý rằng, khi đông đảo người dân đã
tự phát tìm cách bảo vệ tài sản tư hữu, thì tài sản công do Nhà nước
quản lý vẫn chịu hợp quy luật giá cả, tỷ giá và lãi suất thị trường.
Nhà nước với tài sản công rất to lớn, tiếp tục làm người cho vay lớn
nhất với lãi suất cực nhỏ; làm người cho vay cấp vốn không tính đến
chỉ số giá cả thị trùng, làm người bán hàng hóa vật tư lớn nhất với giá
rẻ khác xa giá thị trừng. Chênh lệch về giá cả, tỷ giá và lãi suất đã tạo
ra những luồng thất thoát tài sản công, đồng thời là nguồn thu lợi làm
giàu phi lý, bất công, trước hết cho những người nắm đặc quyền
thông qua xét duyệt, thu mua phân phối, cấp phát sử dụng tài sản
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công. Trong xã hội, đặc biệt là trong khu vực Nhà nước ngày càng
lan tràn nạn “kinh doanh” chênh lệch giá, tỷ giá, lãi suất thực chất là
cuộc tranh chấp ăn chia tài sản công.
Khu vực kinh tế công làm ăn lãi giả lỗ thật, ăn mòn dần
vào vốn công hữu, khiến ngân sách đã thiếu hụt càng thâm hụt, được
bù đắp bằng cách tăng phát hành tiền giấy mạnh và rất đơn giản – in
tiền giấy để chi, làm cho đồng tiền ngày càng mất giá, thất tín.
Trước giải pháp chống lạm phát đầu năm 1989 nhìn tổng
quát lại có thể thấy rất rõ: đặt trong tổng thể chính sách kinh tế cũ và
cơ chế quản lý tập trugn quan liêu bao cấp, đồng tiền Ngân hàng nhà
nước càng ngày thất tín, yếu thế trên thị trùng nhiều đồng tiền; làm
cho Nhà nước mất thực lực, mất công cụ tiền tệ, tín dụng, tài chính
rơi vào siêu lạm phát, mất khả năng điều tiết vĩ mô, bất lực trước thị
trường tự phát rối loạn. Vào thời điểm cuối năm 1988 đầu năm 1989,
tổng lượng tiền giấy được phát hành từ 1985 (khi đổi tiền) đến đầu
năm 1989 đã tăng rất nhiều lần, nhưng xét theo sức mua so với vàng,
đô la và cả thế giới hàng hóa đẩy lùi. Đông đảo người dân từ chối
đồng tiền ngân hàng, tức là từ chối cho Nhà nước vay. Người dân bất
đắc dĩ phải trữ hàng hóa, giữ vàng và đô la, tạo thành nền kinh tế “ai
có của phải tự ôm giữ lấy”, vì không có đồng tiền với hệ thống ngân
hàng và tài chính đủ tin cậy.
Thực trạng tiêu cực đó, tỉnh táo mà xét, lại bao hàm một
khả năng rất lớn. Đó là khả năng vốn nằm trong dân mà hầu như Nhà
nước ra chưa huy động và tích tụ được sự cho sự nghiệp xây dựng và
phát triển kinh tế, chỉ vì xét đến cùng do chưa nắm được khoa học và
nghệ thuật tạo ra đồng tiền ngân hàng đủ tin cậy với cơ chế tương
ứng. Giải pháp chống lạm phát năm 1989 bắt đầu từ thực trạng đó.
Lịch sử đặt ra nhiệm vụ chống lạm phát, đồng thời cũng tạo ra khả
năng giải quyết.
3.Bước tiến từ đầu 1989 và đoạn đường cần đi tiếp
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Giải pháp chống lạm phát từ đầu 1989, với tất cả tính
phức tạp của tình hình, đã đưa tới bước tiến hơn hẳn trước, như một
bước ngoặt về cải thiện cơ bản tình hình mặt trận lương nhập khẩu
tăng mạnh, giá cả nói chung kể cả giá đồng tiền trong thời gian khá
dài không còn ở mức siêu lạm phát như trước.
Bước tiến như vậy đạt được ngay trong khi khu vực kinh
tế Nhà nước chưa chuyển kịp để thích nghi với hoàn cảnh mới ngay
trong khi hệ thống ngân hàng, tài chính và bộ máy Nhà nước quản lý
kinh tế vẫn yếu kém, chưa chuyển kịp, hơn nữa còn quan liêu tham
nhũng nặng. Điều đó cho thấy giải pháp chống lạm phát thời điểm
1989 mang tính khả thi cao; nó không lấy việc làm mạnh hóa khu
vực kinh tế và bộ máy quản lý nhà nước làm điều kiện phải có trước
để chống lạm phát, mà tìm giải pháp chống lạm phát ở cấp vĩ mô để
chính khu vực kinh tế và bộ máy quản lý Nhà nước bị đặt vào tình
huống mới, làm bộc lộ hết cái yếu kém và tiêu cực của nó, buộc nó
phải đổi mới, phải lành mạnh hóa. Dẫu sao chỗ yếu kém và tiêu cực
của khu vực kinh tế và bộ máy quản lý Nhà nước đã hạn chế thành
quả chống lạm phát, thậm chí gây tổn thất. Đó chính là một nhân tố
khiến việc chống lạm phát mới được nửa đường, đó là nhân tố đe dọa
tái lạm phát.
Một điều khiến nhiều nhà nghiên cứu, quan sát người
nước ngoài khó hiểu là: để chống lạm phát đạt kết quả như ta làm từ
đầu 1989 đến cuối 1990, thông thường phải có thêm nguồn tại trợ tín
dụng hỗ trợ tín dụng cỡ nửa tỷ đô la từ ngoài vào. Chúng ta đã không
có nguồn thêm đó, nguồn như cũ cũng đã giảm, hơn nữa ai cũng biết
trong thời gian đó ngân sách Nhà nước vẫn bội chi lớn hơn trước.
Vậy lấy nguồn vốn từ đâu để bù thiếu hụt ngân sách ? Đặc biệt nữa là
lấy nguồn vốn từ đâu để cũng từ năm 1989 lần đầu tiên Nhà nước
mua thóc dự trữ, mua thêm vàng dự trữ… nhờ đó có được một thực
lực kinh tế tạo khả năng ít nhiều có thể bắt đầu can thiệp vĩ mô khi có
những cơn sốt trên thị trường mà trước 1989 hầu như bó tay hoàn
toàn.
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Giải pháp chống lạm phát từ đầu 1989, bao gồm việc
nâng lãi suất đi sát lãi suất thị trường lúc đó, tức là nâng giá đồng
tiền, đặt đồng bộ trong chủ trương chấp nhận giá cả và tỷ giá thị
trường, mở rộng giao lưu hàng hóa trên thị trường thống nhất thông
suốt cả nước, khuyến khích mạnh việc xuất khẩu, đã đưa tới kết quả
Nhà nước có thể vay dân quy mô lớn qua quỹ tiết kiệm, đồng thời
tăng phát hành mà đồng tiền không mất giá như trước. Tổng lượng
vốn Nhà nước có thêm từ hai nguồn đó, tính đại cương sức mua đã
vựt qua con số 500 triệu đô la, tương tự như một khoản tài trợ và tín
dụng lớn đến mức tạo bước ngoặt về thế và bù thiếu hụt ngân sách,
bắt đầu tạo được dự trữ đến mức có ý nghĩa chiến lược trong điều tiết
vĩ mô. Tại sao việc phát hành trước 1989 luôn kéo theo hậu quả đẩy
tốc độ tăng giá cả vượt quá tốc độ tăng phát hành, khiến càng phát
hành đồng tiền càng mất giá, tổng lượng tiền tính theo sức mua cũng
giảm; mà việc tăng phát hành từ đầu 1989 đến đầu 1990 lại đạt kết
quả tích cực khác hẳn ? Nguyên nhân cơ bản là do việc phát hành
trước đây đặt trong điều kiện có bước ngoặt sang kinh tế thị trừng
quan trọng nhất về lương thực, thực phẩm toàn bộ hàng tiêu dùng,
trọng nhất về lương thực, thực phẩm toàn bộ hàng tiêu dùng, nhiều
loại vật tư, đến cả thị trường vàng và ngoại tệ. Với bước ngoặt đó,
nạn mua trữ, đầu cơ tích trữ hàng hóa nhanh chóng được giải tỏa,
hàng hóa tràn vào lưu thông. Nhìn tổng quát việc thật sự giải phóng
sản xuất lưu thông với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, trên thị
trường thống nhất thông suốt cả nước và gắn bó với thị trường thế
giới, đã tạo ra sự bừng nở của kinh tế hộ nông dân, của tiểu thủ công
thương nghiệp và dịch vụ nhiều thành phần, tuy còn mang nhiều tính
tự phát và có mặt tiêu cực song đã làm cho đời sống toàn xã hội dễ
chịu hơn nhiều. Đó là phong trào mở rộng sản xuất và lưu thông hàng
hóa mang tính đại chúng, phát triển từ thành thị đến nông thôn, với
quy mô vốn do dân tự đầu tư là chính, chưa ai thống kê nổi, song ước
tính có thể đến số tỷ đô la. Sự mở rộng quy mô sản xuất lưu thông
như vậy, trong điều kiện đồng tiền Ngân hàng nhà nước có giá hơn,
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bước đầu đẩy lùi vàng và đô la, đã tạo thêm nhu cầu lớn về tiền ngân
hàng, là điều bảo đảm có thể tăng phát hành mà đồng tiền vẫn có giá
trị tương đối ổn định hơn hẳn trước dây. Dù vậy, vẫn còn thị trường
nhiều đồng tiền, thế đứng của đồng tiền Ngân hàng nhà nước chưa đủ
vững.
Để đồng tiền Ngân hàng nhà nước thật sự thành đồng tiền
vững giá và ổn định, thành đồng tiền duy nhất trên thị trường nước ta,
còn phải làm nhiều việc… Cơ chế phát hành và xử lý tiền tệ đã có
bước ngoặt xong đang mắc kẹt ở cơ chế nhiều lãi suất do Nhà nước
quy định ngày càng thoát lý lãi suất thị trường. Cơ chế nhiều lãi suất
hiện nay ngày càng gây ách tắc trong huy động và sử dụng vốn tiền
tệ, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình đốn, rối loạn do
ách tắc và bất trắc quá lớn trong xử lý vốn; đã làm tái diễn tình hình
vay cũng khó, cho vay cũng khó nhưng dễ lợ dụng chênh lệch lãi
suất, giống như tình hình khó mua khó bán nhưng dễ lợi dụng trong
cơ chế hai giá trước đây. Tình hình đó là do trên thực tế chưa có hệ
thống ngân hàng mới, trong đó phân biệt rõ chức năng Ngân hàng
nhà nước với Ngân hàng thương mại kinh doanh tiền tệ; cũng liên
quan đến việc chưa có tín dụng ngân sách (mới có công trái quy mô
rất nhỏ và giản đơn, và thí điểm tín phiếu Kho bạc Nhà nước… ); tổ
chức kinh doanh theo chế độ vốn cổ phần còn manh nha, từ đó chưa
có thị trường tiền tệ, thị trường vốn với lãi suất thị trường và tỷ giá
thị trường bình thường có điều tiết vĩ mô.
Như vậy quá trình đi tới đồng tiền vững giá, ổn định
chiếm lĩnh toàn bộ thị trường trong nước, phải đặt trong tổng thể quá
trình tạo thành hệ thống cơ chế, định chế tiền tệ, tín dụng tài chính
mới, bao gồm: đổi mới hệ thống ngân hàng, hệ thống tài chính Nhà
nước, mở rộng hình thức kinh doanh theo chế độ cổ phần, từng bước
tạo thành thị trường tiền tệ, thị trường vốn với lãi suất thị trường có
điều tiết vĩ mô. Quá trình tạo thành hệ thống cơ chế, định chế mới
như vậy là điều kiện không thể thiếu để kinh tế quốc daonh chuyển
sang cơ chế hạch toán kinh doanh; để mọi thành phần kinh tế mở
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rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả; để làm tăng khả năng huy
động vốn trong nước và vốn từ nước ngoài. Quá trình đó trực tiếp
quyết định việc tăng tiềm lực và hoàn thiện công cụ tiền tệ, tín dụng,
tài chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế, nhất
từ ở câp vĩ mô.
4. Vấn đề cơ bản của chiến lược huy động vốn
Hiện nay, trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch
kinh tế 1991 – 1995 và thập kỷ 90, nổi lên khó khăn về cân đối một
số vật tư chiến lược, do nguồn từ Liên Xô có đảo lộn. Liệu nước ta,
trong bước ngoặt sang nền kinh tế hàng hóa, có tìm ra được khả năng
cân đối bù thiếu hụt không ? Mà nếu không thì làm sao tránh được
khả năng tái lạm phát và đồng tiền lại mất giá.
Trong việc tìm lời giải, cần lưu ý mấy vấn đề có nghĩa
phương pháp luận cân đối vĩ mô trong điều kiện của bước ngoặt sang
nền kinh tế hàng hóa và mở rộng quan hệ quốc tế đa phương.
Trước hết, cân đối nói cho cùng là cân đối tài chính. Điều
đó không có nghĩa là không tính đến cân đối vật tư, mà chỉ có nghĩa
là trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa và mở rộng quan hệ quốc tế,
sự thiếu hụt vật tư nói chung đều có thể gỡ được, nếu tìm được nguồn
tài chính, nếu có tiền. Các nhà làm kế hoạch đã tính, để nhập một số
loại vật tư quan trọng cho thời kỳ 91 – 95, mà trong nước chưa kịp
hoặc không nên sản xuất, cần có thêm trên 6 tỷ đô la, tức là mỗi năm
trên một tỷ.
Thứ hai, phải xem vật tư thật sự là hàng hóa. Điều đó có
nghĩa là việc nhập, tức là mua vật tư bằng ngoại tệ hoặc bàng vàng
đưa vào trong nước, là để làm ra của cải hàng hóa bán cho dân hoặc
xuất khẩu, tuyệt đối không phải để cấp phát cho không hoặc bán rẻ.
Như vậy, về nguyên tắc nguồn tài chính để nhập nhất
thiết phải được tái tạo, hơn nữa tái tạo với nghĩa có vốn có lãi, dù đó
là nguồn viện trợ, đi vay hay tự tạo. Từ đó phải tìm nguồn vay trong
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nước và quốc tế, phải học làm kinh tế bằng vốn vay. Với nguyên tắc
mua bán, vay trả không bao cấp như vậy, cần và có thể chia nhỏ bài
toán lớn. Cụ thể là không nên chỉ Nhà nước và Trung ương vay rồi
bao cấp; không có vấn đề thu và phát ngoại tệ, mà phải là mua bán
trên cơ sở chấp nhận tỷ giá thị trừng có điều tiết vĩ mô. Như vậy ngân
hàng phải thực sự mua, bán và làm dịch vụ tín dụng ngoại tệ.
Thứ ba, về nguồn vốn trong nước, ai cũng thấy rằng dân
còn nhiều vốn, người có nhiều vốn phần lớn chuyển thành vàng và
chôn giấu. Mà vàng bao giờ cũng là tiền, là tiền quốc tế. Về nguồn
vốn vay từ nước ngoài, ngay trong khi Mỹ còn cấm vận với ta, thì với
quan hệ Nhà nước đa phương, hơn nữa với quan hệ giữa các tổ chức
kinh doanh, vẫn còn khả năng này.
Như vậy, khả năng còn lớn, các vướng mắc trước mắc
cần và có thể sớm giải quyết vẫn là ở chỗ cơ chế, định chế tiền tệ, tín
dụng, tài chính chưa đổi mới kịp. Từ đó chưa bảo đảm đồng tiền
vững giá và đủ tin cậy; chưa thật sự nắm được khoa học và nghệ
thuật động viên nguồn vốn trong dân vào sản xuất kinh doanh và tích
tụ vốn của dân vào tay Nhà nước, chưa thật biết cách làm ăn theo
thông lệ thị trường quốc tế.
Có thể đi tới kết luận: bài toán chống lạm phát, thực chất
là xử lý tiền tệ tài chính vĩ mô nhằm tạo ra đồng tiền vững giá và ổn
định, vấn là vấn đề cấp bách của đổi mới quản lý kinh tế vĩ mô nói
chung, và của cân đối kinh tế vĩ mô nói riêng, xét theo quan điểm tài
chính của nền kinh tế hàng hóa. Đó là cái ngưỡng mà khi ta vượt qua
được, có nghĩa là đã thực hiện được bước ngoặt đầu tiên áng quỹ đạo
phát triển nền kinh tế hàng hóa có điều tiết vĩ mô.
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II
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA
TRONG CUỘC ĐỔI MỚI
Ở nước ta chính sách tài chính quốc gia (CSTCQG), gồm
các chính sách Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả, tiền
lương, kể từ nằm 1989 đến nay đã thực sự vào cuộc đổi mới mạnh
mẽ với không ít thăng trầm, những chung cuộc đã thành đạt vượt
mức mong đợi ban đầu. Trong thành quả này, điều quan trọng nhất là
đã chấm dứt thời kỳ suy thoái và ngày càng bế tắc trước đó, chuyển
sang tình thế mới với bước tiến liên tục nhiều năm liền. Tuy vậy, đây
vẫn là mảng chính sách còn nhiều bất cập so với những vấn đề mà
cuộc sống đang đặt ra; là mảng chính sách rất hệ trọng mà sự đúng
sai có tính công phạt nhanh nhạy với toàn bộ sự nghiệp phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội và nền chính trị, đang được nghiên cứu tổng
kết để có chính sách đủ bộ và phù hợp hơn.
Trong tổng kết và hoạch CSTCQG, một vấn đề có tính
nguyên tắc cơ bản nhất là đặt CSTCQG trong đổi mới tổng thể chính
sách phát triển kinh tế xã hội. Đó là bài học kinh nghiệm quan trọng
cần và có thể rút ra từ thực tiễn thành công cũng như sai lầm vấp váp
trên mặt trận kinh tế từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay.
Thật tệ, để lý giải rối loạn bế tắc kéo dài của lĩnh vực tài
chính, tiền tệ, giá cả, tiền lương thời kỳ trước 1989, phải xét nguồn
gốc cơ bản từ tổng thể chính sách phát triển kinh tế xã hội theo mô
hình xã hội chủ nghĩa kiểu cũ, trong đó chính sách tài chính, tiền tệ,
giá cả, tiền lương là bộ phận hữu cơ, mà sai lầm của nó là bộ phận
nhất quán trong sai lầm chung. Tương tự như vậy, nay nhìn lại bước
chuyển vào cuộc đổi mới từ 1989, không thể lý giải nguyên nhân của
thành quả về xử lý lạm phát, xử lý tiền lương, tạo nguồn vốn đầu tư,
tạo dự trữ ngoại tệ, tăng thế lực kinh tế của Nhà nước,… nếu chỉ xét
nguyên nhân trực tiếp từ CSTCQG. Những thành quả đó có nguyên
nhân sâu xa và cơ bản nhất là sự đổi mới tổng thể chính sách chuyển
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sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, mở rộng quan hệ kinh tế
quốc tế đa phương đa dạng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa,… với
bước ngoặt về quan điểm từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
của Đảng và bước ngoặt trên thực tế từ 1989. Bước ngoặt trên quan
điểm chính sách cũng như trên thực tế đó là sự kiên định sự nghiệp
xây dựng đất nước với định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng đổi mới
chính sách phát triển phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể và ý
nguyện của nhân dân.
Tổng thể chính sách mới đó được đưa vào cuộc sống,
ngay từ bước đầu và liên tục nhiều năm đã khơi dậy nhiều nguồn lực
mới, tạo ra sự tăng trưởng nhanh của toàn bộ nền sản xuất xã hội với
quy mô ngày càng lớn. Nhớ lại khi bước vào kế hoạch 1991 – 1995,
các nhà hoạch định chính sách lo khó tin tìm đâu ra 6 tỷ USD cho
nhập khẩu trong 5 nă. Nay trên thực tế, con số đó đã vượt qua khá xa.
Nhìn rộng hơn, theo số liệu gần đây, tổng vốn đầu tư thời kỳ 1991 –
1995 đã tăng nhanh về quy mô và thay đổi cơ bản về cơ cấu nguồn.
Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và quốc doanh tăng nhanh về quy
mô nhưng tỷ trọng chỉ còn trên 40%. Lưu ý rằng, trong chính sách và
cơ chế cũ, đây hầu như là nguồn duy nhất. Tỷ trọng tương ứng của
khu vực ngoài quốc doanh đã đạt 30% của nước ngoài đạt gần 30%.
Có thể nói, trên thực tế ta đã thực thi chiến lược mới về vốn đầu tư,
như hệ quả tự nhiên do tổng thể chính sách mới đem lại. Từ đó đã
khách quan thúc đẩy hệ thống tài chính, ngân hàng, bộ máy quản lý
và doanh nghiệp Nhà nước từng bước đổi mới, thích nghi.
Nay trước ngưỡng cửa của thời kỳ kế hoạch 1996 – 2000
lại nổi lên vấn đề vốn với yêu cầu lớn hơn về quy mô, đặc biệt là yêu
cầu cao hơn về hiệu quả kinh tế vă hóa xã hội của việc huy động và
sử dụng vốn. Trong khi đó, hệ thống tài chính, ngân hàng và bộ máy
quản lý Nhà nước về kinh tế của nước ta, tuy đã có bước tiến bộ mới,
song còn non yếu về trình độ, hơn nữa còn vướng mắc nhiều trong cơ
chế cũ, nạn quan liêu tham nhũng còn là nỗi lo lớn mà kế sách đẩy lùi
nó chưa đủ sáng tỏ. Đó là một khía cạnh của tình huống kinh tế thị
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trường có sự quản lý của Nhà nước ở mức sơ khai. Dẫu sao tình
huống hiện nay đã thuận lợi hơn rất nhiều so với khi mở đầu kế
hoạch 1991 – 1995, đúng vào lúc hệ thống xã hội chủ nghĩa và Liên
Xô cũ đổ vỡ.
Thuận lợi lớn và mới đang có trên tất cả các mặt về quy
mô, chất lượng cũng như về kinh nghiệm huy động sử dụng có hiệu
quả hơn các nguồn vốn. Nếu đầu kỳ kế hoạch 1991 – 1995, khu vực
ngoài quốc daonh của nước ta căn bản mới chỉ là doanh nghiệp gia
đình, cá thể qui mô nhỏ thì ngày càng lớn, có khả năng hoạt động
sang lĩnh vcj khó hơn như công nghệ chế tác, xuất khẩu, ngân hàng
thương mại, dịch vụ thông tin… Như vậy chính sách tài chính quốc
gia lấy nguồn lực trong nước là chính; đã có thêm một lực lượng mới.
Hơn nữa, đã có hàng trăm công dân Việt Nam mở mang kinh doanh
ở Liên Xô cũ và Đông Âu, không những bước đầu có khả năng kinh
doanh ở nước ngoài mà còn có khả năng đầu tư về nước hoặc liên
doanh với trong nước. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào đã lớn hơn
rất nhiều về quy mô, đa phương đa dạng về đối tác và hình thức đầu
tư. Điều đó tạo khả năng mới để có thể tạo thế tự chủ ngày càng
mạnh trong sự phụ thuộc đa phương. Điều quan trọng nhất là Nhà
nước, với khu vực kinh tế Nhà nước trong đó có quốc doanh và bộ
máy quản lý Nhà nước về kinh tế với vai trò nhân tố chủ đạo, tạo trật
tự, bảo đảm định hướng, dù còn nhiều non yếu bất cập và nhiều điều
tiêu cực, nhưng đã hơn hẳn 5 năm trước đây cả về thế và lực kinh tế,
kỹ năng và công nghệ mới trong điều kiện kinh tế thị trường và ngay
cả về kinh nghiệm làm ăn với nước ngoài.
Cùng với thành quả và thuận lợi mới, trong đời sống kinh
tế xã hội cũng nổi lên nhiều vấn đề phức tạp mới; sự phân hóa giàu
nghèo, tệ nạn xã hội, những mặt tiêu cực của khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh, những thua thiệt mất mát trong thu hút đầu tư nước
ngoài, tổn thất lớn về tài sản công do tệ nạn quan liêu nhũng trong
khu vực kinh tế và bộ máy quản lý Nhà nước.
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Đó là những thử thách đặt ra không chỉ nước ta mà là với
mọi nước nghèo nàn lạc hậu trên con đường phát triển. Một sự thật ác
nghiệt là đa số những nước loại này đã không thể vượt qua thách thức
để vươn lên. Sự thành bại của những nước này nói đến cùng có
nguyên nhân từ Nhà nước, từ năng lực lãnh đạo quản lý kinh tế của
nhà nước, từ sự đúng sai của tổng thể chính sách phát triển kinh tế xã
hội mà Nhà nước hoạch định và điều hành.
Nước ta, với thành quả của cuộc đổi mới những năm vừa
qua, là một tình huống được đánh giá cao về khả năng phát triển với
tổng thể chính sách đổi mới ngày càng nhất quán của Đảng và Nhà
nước.
Bởi vậy, trong tình huống hiện nay, khi nghiên cứu tổng
kế hoạch định CSTCQG, tìm kế sách tranh thủ thuận lợi, vượt qua
thách thức, càng cần trở lại bài học kinh nghiệm quan trọng nhất –
đặt chính sách tài chính quốc gia trong sự phụ thuộc và phục vụ cuộc
đổi mới ngày càng nhất quán tổng thể chính sách phát triển kinh tế xã
hội.
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III
ĐÁNH GIÁ CUỘC ĐỔI MỚI LĨNH VỰC
TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NHỮNG NĂM QUA
Cuộc đổi mới lĩnh vực tài chính tiền tệ (TCTT) ở nước ta
những năm qua là bộ phận của quá trình chuyển sang nền kinh tế thị
trường nhiều thành phần và mở rộng quan hệ quốc tế. Đó là quá trình
có sự quản lý của Nhà nước với định hướng xã hội chủ nghĩa. Để tìm
hiểu thực chất cuộc đổi mới trên lĩnh vực này, cần chú ý rằng trong
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo mô hình cũ với cơ chế tập trung
quan liêu bao cấp, xét về thực chất, đã xóa bỏ đồng tiền và hệ thống
TCTT theo nguyên tắc kinh tế thị trường, đã tạo ra đồng tiền và hệ
thống TCTT mượn hình thức tiền tệ và thị trường nhưng hoàn toàn
xa lạ với tính chất kinh tế thị trường. Do đó cuộc đổi mới, cải cách
trên mặt trận TCTT những năm qua về thực chất là quá trình từng
bước học lại từ A đến Z, từ lý thuyết đến chính sách, luật lệ, tổ chức
bộ máy và cán bộ cho đến công nghệ kỹ năng nghiệp vụ. Đây là cuộc
cấu trúc lại cực kỳ khó khăn.
Ở nước ta cũng như những năm XHCN cũ, trong công
cuộc đổi mới cải cách này thường nổi lên mấy điều nan giải. Đồng
nội tệ mới hồi sinh còn non yếu, bị ngoại tệ lấn át, thị trường TCTT
sơ khai; hệ thống ngân hàng và định chế tài chính non yếu, trật tự
TCTT rối loạn; Ngân sách bội chi lớn do áp lực xã hội, chính trị, tài
sản công thất thoát lớn; Nhà nước mang công mắc nợ; bộ máy, cán
bộ luật lệ thể chế lạc hậu, yếu kém, tham nhũng nặng nề. Hậu quả
tổng quát là siêu lạm phát, kìm hãm phát triển kinh tế, gây rối loạn xã
hội, chính trị. Xét về mặt xử lý mấy điều nan giải đó, chưa nước vào
có thành công cơ bản vững chắc. Việt Nam trong tình huống nghèo
khó nhất, đã có thành quả bước đầu rất quan trọng. Vậy thực tiễn đổi
mới trên lĩnh vực TCTT ở nước ta diễn ra như thế nào ? Từ đó có thể
rút ra kinh nghiệm gì ?
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Có thể thấy rõ cuộc đổi mới trên lĩnh vực TCTT được
khởi đầu trước hết từ quá trình khôi phục phát triển thị trường TCTT
và tái tạo đồng tiền Việt Nam theo nguyên tắc kinh tế thị trường. Sự
kiện thực tế là từ 1989 đã chấp nhận thị trường nhiều đồng tiền, chấp
nhận công khai lưu hành vàng và USD như điều bất khả kháng dù
không muốn, dù về lâu dài là không nên, đồng thời đã thả nổi đồng
tiền Việt Nam (VND) với lãi suất tỷ giá và giá cả thị trường. Đó là
một sự phá giá rất mạnh. Sự thả nổi như vậy thực chất là sự tái tạo –
khai sinh này, VND từ chỗ chưa phải đồng tiền, đã lớn lên nhanh, có
thể tăng phát hành như một yêu cầu tất yếu trong thị trường nhiều
đồng tiền, từng bước tạo thế lực mới, đọ sức với các đồng tiền khác
trên thị trường nhiều đồng tiền. Nay dù còn non yếu nhưng đã có khả
năng đi tới làm được sứ mệnh bao quát thị trường nội địa và chuyển
đổi quốc tế.
Thứ hai, là quá trình từng bước thúc đẩy sự ra đời các
loại thị trường mà sự kiện cụ thể là tiền tệ hóa của cải xã hội, xóa bỏ
ngăn đường cấm chợ mở rộng quan hệ buôn bán theo giá cả thị
trường thay thế cho quan hệ giao nộp cấp phát và trao đổi hiện vật.
Quá trình này diễn ra chậm trễ và khó khăn đối với tài sản công trong
khu vực kinh tế Nhà nước, đặc biệt là với bất động sản, nhà đất đô
thị. Nhà nước e ngại chưa chấp nhận thị trường nhà đất, nhưng nhiều
người Nhà nước đã tự phát triển tệ hóa và mua bán ăn chia, gây thất
thoát lớn về tài sản công. Đã hình thành những doanh nghiệp và liên
doanh, những quỹ dựa trên quyền lực và tài sản công, nhưng ngoài
tầm tay Nhà nước.
Thứ ba, là quá trình xã hội hóa các quan hệ tài chính thay
thế cho Nhà nước hóa quá mức trước đây, tức là quá trình giải phóng
ngân sách khỏi gánh nặng bao cấp tràn lan đến kiệt sức. Phương
châm mới là Nhà nước và nhân dân cùng làm, mà về TCTT là cùng
tích lũy, đầu tư để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và chăm lo
đời sống… Xã hội hóa các quan hệ tài chính như vậy đã là điều bất
khả kháng do tình huống ngân sách Nhà nước cạn kiệt. Đó cũng là
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điều khả thi vì từ 1979 tức 10 năm trước 1989 đã từng bước hữu sản
hóa đông đảo từng người lao động với cơ chế khoán và hạch toán
kinh doanh, đã từng bước tiến cũng đã xảy ra nhiều tệ nạn mới trong
thu chi ngân sách, tự phát đặt ra và lạm thu nhiều lệ phí.
Thứ tư là quá trình đổi mới, xây dựng lại cơ chế, bộ máy
và đội ngũ lao động, nhất là đội ngũ cán bộ trong hệ thống ngân
hàng, tài chính và bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế. Đây là quá
trình có đổi mới tiến bộ nhưng luôn được đánh giá là quá trình còn
nhiều vướng mắc, chậm trễ nhất so với các quá trình nói trên. Đặc
điểm nổi bật ở quá trình này là chỉ trong khoảng 5 năm đã ra đời
hàng loạt tổ chức mới, luật và thể chất mới trong hệ thống ngân hàng
và hệ thống tài chính theo thông lệ kinh tế thị trường. Đến nay đây
còn là hệ thống tổ chức, luật, thể chế và cán bộ chưa đủ bộ, trình độ
thấp và nhiều mặt chưa phù hợp còn phải tiếp tục đổi mới và nâng
cao.
Dù ở bước đầu thúc đẩy tổng thể quá trình đó, trong điều
kiện không có ngoại viên, còn bị cấm vận, thực tế đã giải phóng các
nguồn khả năng của mọi thành phần kinh tế và loại hình doanh
nghiệp để phát triển sản xuất lưu thông của cải trong nước và mở
rộng xuất khẩu. Sản xuất và thị trường bung ra mạnh mẽ trong đó thị
trừng TCTT cũng tự động bung ra khiến nhu cầu về lượng tiền tăng
lên rất nhanh (tức là nhu cầu phát hành); dung lượng lưu thông tiền
tệ, quan hệ tài chính tăng lên rất nhiều mà đến nay chưa thể định
lượng đúng (với thị trường nhiều đồng tiền và hai thị trường).
Hệ quả, hiển nhiên dễ thấy, là sự cải thiện các chỉ tiêu
kinh tế vĩ mô. Đồng tiền có thế lực hơn thể hiện ở dung lượng và tỷ
trọng VND trên thị trường, ở tỷ giá và giá cả ổn định hơn. Tích lũy
đầu tư để công nghiệp hóa hiện đại hóa với ba chương trình lớn về
kinh tế đề ra từ Đại hội VI, đã hơn hẳn trước nhờ xã hội hóa, Nhà
nước và nhân dân cùng làm. Dự trữ ngoại tệ, dự trữ vàng tăng lên;
ngân sách đã có thể tăng thu rất nhanh, (đáng tiếc là ngày càng tăng
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chi quá nhanh) thế và lực kinh tế Nhà nước mạnh lên ngay trong khi
thu chi ngân sách còn thất thoát lớn , ngay trong khi tài sản công đặc
biệt là nhà đất đô thị bị thất thoát lớn, ngay trong khi khu vực kinh tế
Nhà nước và bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế nói chung và trong
lĩnh vực TCTT chậm đổi mới, còn non yếu và nhiều tiêu cực.
Kết quả tổng quát nhất thể hiện ở việc xử lý lạm phát có
thành công bước đầu, tạo thế lực mới, nhất là tạo khả năng tổng kết
thực tiễn làm sáng tỏ hơn quan điểm chính sách cũng như giải pháp
cụ thể để có thể xử lý khôn ngoan hơn những vấn đề cơ bản của
chính sách tài chính quốc gia.
Từ sự phân tích trên đây có thể thấy nổi lên vấn đề cơ
bản nhất của bước tiến đã đạt: đó là sự đổi mới quan hệ giữa Nhà
nước và thị trường, Nhà nước từ chính sách xóa bỏ nền kinh tế thị
trường, quản lý nền kinh tế công cộng hiện vật theo cơ chế quản lý
tập trung quan liêu bao cấp, đã chuyển sang chính sách mới thúc đẩy
khôi phục phát triển nhanh nền kinh tế thị trường, đồng thời từng
bước xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp tạo lập cơ chế quản lý
mới. Quá trình này đang còn ở bước đầu, ở điều quan trọng hơn là
thấy rõ sự tụt hậu non yếu để nhất quán tiếp tục cuộc đổi mới sao cho
có thể khai thác các khả năng, đón nhận được vận hội lớn, ứng biến
khôn ngoan, tránh bớt sai lầm. Việc xây dựng chính sách tài chính
quốc gia phù hợp với thực trạng là vấn đề hệ trọng và cáp bách của
cuộc đổi mới. Hơn nữa, thực tiễn đổi mới những năm qua tạo khả
năng hiểu đúng hơn tình huống và kinh nghiệm đặc thù của nước ta
để có chính sách phù hợp.

238

IV
THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI
CUỘC CẢI CÁCH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Để làm rõ thực trạng nền TCTT nước ta hiện nay, cần
xem xét trình độ phát triển của tổng thể hệ thống TCTT trên ba mặt
gắn bó hữu cơ với nhau:
-Trình độ phát triển của bản thân thị trường TCTT với
các định chế tài chính hoạt động theo cơ chế kinh doanh trên thị
trường. (Ngân hàng thương mại, bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài
chính, thị trường, chứng khoán…)
- Trình độ phát triển của các cơ quan chuyên môn làm
chức năng quản lý nhà nước về TCTT (quản lý chi tiêu ngân sách,
thuế khóa, tài sản công, quản lý nợ nhà nước và đầu tư nước ngoài,
ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ, thanh tra, bảo
hiểm…)
- Mức độ hoàn thiện chính sách và pháp luật về tài chính
tiền tệ và mức độ đã đạt về những chi tiêu TCTT vĩ mô…
Xin gợi ý một số suy nghĩ, đánh giá:
Trước hết bản thân thị trường TCTT còn ở trình độ sơ
khai – là thị trường còn thiếu, rất kém trật tự mà đặc điểm nổi bật
nhất là sự lưu hành nhiều đồng tiền, sự tồn tại hai thì trường, hiệu lực
và hiệu quả điều tiết của Nhà nước còn thấp.
Thị trường TCTT đang còn là thị trường nhiều đồng tiền,
trong đó ngoại tệ chủ yếu là USD lưu hành rộng rãi với đủ chức
năng, trong đó ngoại tệ tiếp tục vào mạnh và ngày càng có nhiều chi
nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động. Ở đặc điểm này
có cả vận hội lớn về thu hút vốn đầu tưu, cũng có khả năng phạm sai
lầm về tỷ giá, quản lý ngoại tệ, đô la hóa hoặc cản trở vốn đầu tư bên
ngoài… Trạng thái ổn định của VND hiện nay gắn bó với tỷ giá cũng
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như lãi suất ở mức cao, trong điều kiện còn lạm phát, có lợi cho phát
hành và mua ngoại tệ trong tình huống cung lớn, đang vay ngoại tệ
và nhập khẩu vốn; nhưng bất lợi cho xuất khẩu, trả nợ và khi người
nước ngoài chuyển tiền ra. Giải pháp đi tới một đồng tiền đang là vấn
đề phải đặt ra và phấn đấu. Lãi suất cao và nhiều mức, khó cho phát
triển tín dụng, đầu tư sản xuất nhưng dễ bị đầu cơ.
Trong lĩnh vực TCTT vẫn còn hai thị trường, vẫn còn sân
riêng của khu vực Nhà nước gồm doanh nghiệp, các định chế tài
chính quốc doanh nói riêng và cơ quan quản lý Nhà nước về TCTT
với tỷ giá, lãi suất và quan hệ tín dụng chưa hẳn theo nguyên tắc thị
trường. Do đó đã tạo ra tình trạng ngân hàng thương mại ứ đọng vốn,
sợ huy động nội tệ trong khi doanh nghiệp thiếu vốn vì sợ lãi suất cao
hoặc do không được vay. Nhìn chung các định chế tài chính mới ra
đời khoảng 5 – 7 năm gần đây, trong đó ngân hàng thương mại quốc
doanh là định chế lớn nhất, nay vẫn còn chưa thật sự tách biệt ngân
hàng Nhà nước Trung ương và còn rất yếu kém về chức năng tín
dụng đầu tư, kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài chính ở
bước sơ khai; công ty cổ phần và thị trường chứng khoán mới ở mức
chuẩn bị. Mức bao quát thị trường nội địa của các định chế tài chính
còn rất hẹp và gần như chưa vươn ra thị trường thế giới. Mặt khác là
sự tồn tại thị trường TCTT phi chính thống, kinh tế ngầm của hàng
triệu người kinh doanh tự do tự phát ngoài sự kiểm soát của Nhà
nước. Hơn nữa hệ thống tín dụng ngoại tệ và thị trường ngoại hối
đang tự phát mạnh, sự kiểm soát của Nhà nước rất bất cập.
Các cơ quan làm chức nang quản lý Nhà nước về TCTT
tuy đã hình thành lâu năm, song xét theo yêu cầu quản lý Nhà nước
trong điều kiện kinh tế thị trường còn nhiều bất cập; đang đào tạo lại
cán bộ về chuyên môn với nhiều nghề mới: Bộ máy, về chức năng,
phương thức hoạt động và cơ cấu còn vướng nhiều trong cơ chế cũ
như một quán tính, chưa phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trong
nền kinh tế thị trường.
240

Hệ thống chính sách, luật, thể chế trong lĩnh vực TCTT
đã có nhiều đổi mới, dẫu sao còn ở bước đầu, nhiều mặt chưa phù
hợp và nhiều đổi mới, dẫu sao còn ở bước đầu, nhiều mặt chưa phù
hợp và thiếu: Từ pháp lệnh gần đây đã đi tới Luật ngân hàng; Luật
ngân sách mới được xây dựng; cải cách hệ thống thuế đang ở đầu.
Những thể chế về kế toán, thanh tra, bảo hiểm, về quản lý tài sản
công, tài chính quốc doanh đều là những việc đã và đang ở bước đầu
cải cách đổi mới.
Với hệ thống còn non yếu như vậy, nước ta đã có thành
quả nổi bật về xử lý lạm phát, huy động vốn cho đầu tư phát triển
thời kỳ 1991 – 1995, bước đầu nâng cao vị thế VND và tạo dự trữ
ngoại tệ… Đó là một mặt. Mặt khác cần thấy trình độ đã đạt về các
chỉ tiêu TCTT vĩ mô của nước ta, so với yêu cầu công nghiệp hóa –
hiện đại hóa cũng như so với trình độ các nước xung quanh còn ở bậc
thấp. Tỷ lệ tiết kiệm so với GDP của ta còn dưới 15%, trong khi các
nước ASEAN đều cao hơn: Philippin cỡ 15%, năm nước khác trên
dưới 35%. Dự trữ vàng và ngoại tệ của nước ta còn mỏng.
Tình huống thị trường sơ khai, hệ thống TCTT non yếu
như vậy là môi trường rất khó cho người kinh doanh hợp pháp vì luật
và thể chế chưa hợp lý và ổn định, vì bộ máy Nhà nước quan liêu
tham nhũng còn giữ rộng quyền cho phép; vì hoạt động kinh tế ngầm,
kinh doanh phi pháp bất lương phổ biến, còn nhiều đặc quyền, chưa
có môi trường cạnh tranh bình đảng trong khuôn khổ pháp luật của
Nhà nước. Nhìn tổng quát, đó là môi trường mà độ bất trắc rủi ro quá
lớn với người kinh doanh hợp pháp. Đồng thời đó là môi trường
nhiều sơ hở, là cơ hội tốt cho những kẻ đầu cơ, làm ăn phi pháp, bất
lương và quan liêu tham nhũng.
Thực trạng thị trường sơ khai và hệ thống TCTT còn non
yếu là tình huống không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là tỉnh táo
đánh giá đúng, tự biết mình, để có kế sách từng bước vượt qua nhằm
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tạo ra môi trừng ngày càng thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế
xã hội nhanh, bền vững với hiệu quả ngày càng cao.
Để vượt qua tình huống thị trường sơ khai, từng bước tạo
thành hệ thống TCTT phát triển đầy đủ, với sự quản lý ngày càng có
hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước nhằm đảm bảo định hướng xã hội
chủ nghĩa, cần đặt vấn đề: trong kinh tế thị trường nhiều thành phần
có sự quản lý của Nhà nước, đâu là nhân tố có thể và phải gánh vác
sứ mệnh tạo trật tự, chủ đạo, định hướng. Đặt sứ mệnh đó lên vai trò
quốc doanh, nhất là quốc doanh chủ yếu trong phạm vi công, nông,
thương nghiệp, là cách nhìn hẹp rất chưa đầy đủ dẫn tới lúng túng
trong chính sách và giải pháp. Nhiều văn kiện gần đây của Đảng và
Nhà nước đã nhìn nhận rộng và đầy đủ hơn. Việc xếp 4 ngân hàng
thương mại vào danh mục các doanh nghiệp Nhà nước loại đặc biệt
thể hiện nhận thức mới.
Trong điều tiết kinh tế vĩ mô, trong tay lái kinh tế vĩ mô,
sứ mệnh tạo trật tự, chủ đạo, định hướng phải đặt lên vai tổng thể khu
vực kinh tế và bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế, trong đó hệ
thống ngân hàng, tài chính và kế hoạch Nhà núc có vai trò hàng đầu.
Nhiều nghị quyết của Đảng và Nhà nước đã đặt nhiệm vụ cải cách hệ
thống ngân hàng, tài chính coi đây là lĩnh vực hệ trọng nhất, có thành
quả đồng thời còn lạc hậu xa nhất so với yêu cầu của đất nước cũng
như so với hệ thống đó ở các nước xung quanh ta.
Hệ thống ngân hàng tài chính Việt Nam tuy chưa đạt
mức cải cách cơ bản nhưng đã có sự đổi mới khá nhanh trên nhiều
mặt cụ thể. Đó là điều cần thiết để đi tới đổi mới cơ bản hơn. Tuy
nhiên rất cần tránh sự đánh giá quá lạc quan, nhất là hệ thống ngân
hàng. Thành tích chống lạm phát do tổng thể cuộc đổi mới của nền
kinh tế đem lại, dễ che dấu những yếu kém bất cập. Cùng với tình
hình đó, bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế nói chung còn vướng
mắc nhiều trong cơ chế cũ, cuộc cải cách hành chính tiến triển chậm.
Trong khi thị trường cơ bản chưa được tạo lập để làm chức năng
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đánh giá, kích thích huy động và cân đối điều tiết vốn có của nó,
không tránh khỏi việc các tổ chức tài chính, ngân hàng Nhà nước
nắm quyền định đoạt và đánh giá tài sản công, quyền thu và cấp vốn,
trực tiếp định lãi suất và tỷ giá, bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế
nắm nhiều quyền cho phép, xét duyệt, thu phát, xét xử,…
Như vậy chưa thể xử lý các quan hệ tài chính tiền tệ thật
sự theo cơ chế mới. Quốc doanh chưa thể tự chủ (Tự quyết và tự chịu
trách nhiệm). Ngược lại đương nhiên quốc doanh trên mức độ quan
trọng vẫn kinh doanh trong sự điều hành và bảo trợ trực tiếp của hệ
thống tài chính, ngân hàng và kế hoạch Nhà nước. Cho đến nay đối
với quốc doanh, việc đánh giá tài sản cấp phát thu hồi và điều động,
giám độc, cho đăng ký hay không… cơ bản vẫn thuộc quyền công
chức cấp trên.
Từ sự phân tích trên đây có thể đi tới kết luận: việc vượt
qua trình độ thị trường sơ khai tùy thuộc vào sự đổi mới, cải cách khu
vực kinh tế và bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế. Xét riêng lĩnh
vực TCTT tùy thuộc vào cuộc cải cách hệ thống ngân hàng, tài chính,
kế hoạch Nhà nước nhằm một mặt thúc đẩy sự ra đời của thị trường
TCTT với lãi suất, tỷ giá thị trường. Đồng thời tạo thực lực và công
cụ điều tiết, tạo thành cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
Như vậy, chính sách tài chính quốc gia trong tình huống này phải
mang tính chất đổi mới cải cách, đặt trong tổng thể chính sách
chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhằm tạo môi trường TCTT có sự
quản lý của Nhà nước thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hóa với
định hướng xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa tất yếu cần sự kết hợp giữa cải
cách kinh tế với cải cách hành chính.
Cuộc cải cách hệ thống TCTT rất đặc thù đòi hỏi nhiều
thời gian mới có thể thành quả không thể đạo ngược và vươn lên
ngang tầm trình độ các nước ASEAN. Tuy nhiên nếu có định hướng
đúng, nhất quán và giải pháp ứng biến phù hợp thì có thể có bước
tiến thong dong, liên tục (như đã có từ 1989 đến nay). Đương nhiên
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chưa thể có ngay bước tiến thong dong, có thể còn thăng trầm mức
nào đó, nhưng xu hướng là ngày càng có hệ thống TCTT mạnh mẽ
hơn, liên tục cải thiện các chỉ tiêu tài chính tiền tệ vĩ mô, phục vụ
thiết thực sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Trên xu hướng
đó, mà loại trừ nguy cơ tụt hậu, đẩy lùi quan liêu tham nhũng.
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V
BÌNH LUẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THỜI KỲ (1996 – 2000)
Theo những con số của kế hoạch đầu tư phát triển thời kỳ
1996 – 2000 đã được công bố: Tổng lượng vốn đầu tư phát triển
(ĐTPT) dự tính khoảng 41 – 42 tỷ USD, tăng 2,3 lần so với vốn
ĐTPT thời kỳ 1991 – 1995 (trong bài này vốn được tính theo USD
mặt bằng giá năm 1995). Điều đáng chú ý nhất là dự tính thay đổi lớn
về cơ cấu các luồng đầu tư thực hiện thời kỳ 1991 – 2000 so với cơ
cấu các luồng đầu tư thực hiện thời kỳ 1991 – 1995. Đầu tư của khu
vực Nhà nước từ tỷ trọng 43% tăng lên 51 – 52% tổng lượng vốn
ĐTPT, đầu tư của dân cư từ 30% tụt xuống 16 – 17%, đầu tư trực
tiếp của nước ngoài từ 27% lên 31%. Dẫu sao đây mới là dự tính của
kế hoạch, mà ở nước ta từ kế hoạch đến thực hiện luôn có khoảng
cách.
Hơn nữa, kinh nghiệm qua hai thời kỳ kế hoạch 5 năm
1986 – 1990 và 1991 – 1995 đã cho thấy, nhờ liên tục đổi mới chính
sách cơ chế và việc điều hành mà phần lớn chỉ tiêu kế hoạch dự tính
đã được thực hiện cao hơn, phù hợp và có hiệu quả hơn, không ít
trường hợp vượt kế hoạch rất xa và bất ngờ trình độ thị trường sơ
khai trong đó bản thân hệ thống thị trường chưa mở ra đầy đủ để làm
chức năng vốn có của nó, mà khâu chậm và khó khăn nhất là sự ra
đời của thị trường TCTT. Mặt khác khu vực kinh tế Nhà nước và bộ
máy quản lý Nhà nước về kinh tế với thực lực kinh tế to lớn và quyền
lực Nhà nước vẫn còn nhiều vướng mắc trong chính sách và cơ chế
cũ, ít nhiều còn làm thay thị trường trong khi chưa làm tròn hoặc là
rất kém cái mà chỉ Nhà nước mới làm được, cái mà thị trường cần
Nhà nước, cần vai trò của khu vực kinh tế và bộ máy quản lý Nhà
nước hoạt động theo cơ chế mới. Để chuyển sang thời kỳ phát triển
mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần đặt thật rõ tính hệ
trọng, phức tạp, mới mẻ và tính công phạt của chính sách trong lĩnh
245

vực TCTT. Cần thật sự thấy đây vẫn là khâu phải tập trng uy quyền,
trí tuệ mới có thể tranh thủ được khả năng thành công, nắm bắt vận
hội mới, chuyển sang thời kỳ mới.
Trên thực tế, bước vào thời kỳ phát triển mới lập tức vấp
ngay vấn đề huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, lạm
phát cao vẫn có thể xảy ra, khi thu hút mạnh vốn nước ngoài lập tức
có nỗi lo đô la hóa, mang công mắc nợ, đầu tư trong nước chưa được
hỗ trợ và khai thông mạnh trong khi nước ngoài vào mạnh, tham
nhũng trong huy động và sử dụng vốn Nhà nước vẫn tăng lên, tổn
thất lớn về tài sản công nhất là quỹ nhà đất đô thị; lúng túng kéo dài
trong xử lý tài chính doanh nghiệp công; khó khăn trong xử lý lãi
suất và tỷ giá, áp lực tăng chi ngân sách vốn đã bội chi lớn…
Với tình huống thị trường sơ khai, với hệ thống TCTT
còn yếu kém như hiện nay, không thể công nghiệp hóa – hiện đại hóa
một cách có hiệu quả về kinh tế xã hội. So với các nước xung quanh
ta, so với các nước ASEAN mà ta là thành viên, hệ thống TCTT của
ta có khoảng cách – sự tụt hậu xa và non yếu rất đáng lo ngại. Điều
đáng nói không chỉ ở bản thân sự tụt hậu, non yếu;
Với cách nhìn nhận như vậy, xin nêu một số vấn đề đổi
mới chính sách cơ chế và việc điều hành lĩnh vực huy động và sử
dụng vốn ĐTPT nhằm khai thác tốt hơn các khả năng, đặc biệt là
thực hiện cơ cấu các luồng đầu tư phù hợp hơn nhừm nâng cao hiệu
quả kinh tế - xã hội – chính trị của vốn ĐTPT.
Điểm nổi bật nhất trong dự tính kế hoạch đầu tư 1996 –
2000 là luồng đầu tư của khu vực Nhà nước tăng rất nhanh về số
lượng và tỷ trọng; trong khi luồng đầu tư của dân cư trong nước tăng
rất ít, tỷ trọng giảm sút mạnh.
Đầu tư của khu vực Nhà nước gồm đầu tư qua ngân sách
Nhà nước,tín dụng ưu đãi của Nhà nước và đầu tư của daonh nghiệp
Nhà nước dự tính tăng khối lượng từ 7,74 tỷ thực hiện thời kỳ 1991 –
1995 lên 21 tỷ thời kỳ 1996 – 2000; tốc dộ tăng 2,7 lần, vượt xa tốc
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độ tăng tổng vốn ĐTPT (2,3 lần); nâng tỷ trọng từ 43% trong thời kỳ
1991 – 1995 lên 51 – 52% trong 5 năm tới. Tăng quá nhanh luồng
đầu tư này là điều đáng lo, đáng hạn chế.
Trong luồng đầu tư của khu vực Nhà nước, xét riêng đầu
tư của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) với nguồn từ khấu hao cơ
bản, lợi nhuận để lại sau thuế và vốn vay, có tốc độ tăng cao nhất -3,4
lần; lượng vốn từ 1,8 tỷ lên 5,7 tỷ, tỷ trọng từ 10% lên 14 – 15% tổng
vốn ĐTPT. Đầu tư qua ngân sách và tín dụng ưu đãi của Nhà nước
tăng 2,6 lần, lượng vốn từ 6 tủ lên 15,5 tỷ, tỷ trọng từ 33% lên 37,6%
tổng vốn ĐTPT. Cần lưu ý rằng trong vốn ĐTPT của ngân sách và tín
dụng ưu đãi của Nhà nước, chỉ có 1/3 lấy từ thu ngân sách dành cho
đầu tưu, còn 2/3 là vay trong nước và ngoài nước trong khi gánh
nặng trả lãi và trả nợ đến hạn của Nhà nước đã bắt đầu lớn. Đầu tư
của DNNN chủ yếu cũng dựa vào vốn đi vay, trong khi gánh nặng
công nợ đã lớn, cũng dựa vào vốn đi vay, trong khi gánh nặng công
nợ đã lớn, khả năng trả nợ rất thấp. Thời điểm 31 – 12 – 1995, tổng
số vốn DNNN huy động và chiếm dụng của nơi khác để kinh doanh
lớn hơn 2,7 lần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Nhiều DNNN lấy
vốn vay ngắn hạn để đầu tư xây dựng cơ bản. Đến gần đây lượng vốn
DNNN vay ngân hàng thương mại Nhà nước lớn gấp nhiều lần vốn
tự có, gánh nặng trả lãi lớn. Năm 1995 tiền trả lãi bằng 2,2% tổng chi
phí trong năm và bằng 35% lợi nhuận phát sinh trong năm của
DNNN. Nhiều DNNN lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán,
đe dọa làm yếu khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại Nhà
nước. Những xu hướng tiêu cực kể trên chưa thấy có dấu hiệu thuyên
giảm, thậm chí có dấu hiệu tăng. Như vậy luồng đầu tư của khu vực
Nhà nước nói chung đang ở thế rất khó và rất tiêu cực về nguồn.
Đáng lo hơn nữa là quốc nạn tham nhũng, tham ô hối lộ
trong sử dụng vốn của khu vực Nhà nước đang có xu hướng tăng.
Nhiều vụ bùng nổ lớn đã xảy ra đúng vào đầu kỳ kế hoạch 1996 –
2000. Con số tổn thấy trê ¼ vốn đầu tư của Nhà nước để đi qua các
cửa làm thủ tục cấp và nhận vốn, cũng chưa thấy khả năng thuyên
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giảm. Trên đây là mấy nét lớn về những đe dọa tổn thất lớn trong đầu
tư của khu vực Nhà nước.
Dù đặt trước những đe dọa như vậy, vẫn phải tăng vốn
của khu vực Nhà nước, kể cả việc tăng vốn vay, xong có hai điều
phải đặt ra:
Một là hạn chế việc Nhà nước đầu tư ở những lĩnh vực
tối cần mà nhất thiết chỉ Nhà nước mới được làm và những lĩnh vực
mà các luồng đầu tư khác không thể làm, không muốn làm dù có
khuyến khích. Chỉ ở mức hạn chế như vậy, gánh nặng đầu tư của Nhà
nước đã rất lớn.
Hai là đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư của Nhà nước
và tài chính DNNN, đi mạnh theo hướng tích cực tạo lập thị trường
vốn với các định chế tài chính có sự quản lý của Nhà nước, thay cho
cơ chế hiện nay Nhà nước còn nắm quyền trực tiếp thông qua xét
duyệt và thu phát (theo lệnh, gồm cả lệnh thành văn, lệnh miệng và
thư tay). Trong khi đó rất ít làm hoặc còn làm mất hiệu lực các chức
năng canh giữ, xét xử. Vụ án Tamexco là điển hình đặc trưng của tệ
nạn tham ô hối lộ tất yếu phải và chỉ có thể xảy ra ở một doanh
nghiệp đặc quyền. Hiện nay còn nhiều doanh nghiệp làm ăn theo
dạng đặc quyền như Tamexco; còn nhiều khả năng xảy ra những vụ
đổ bể như Xí nghiệp liên hợp dệt Nam Định, Tổng công ty dâu tằm
tơ, Imexco Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty xây dựng và Thương
mại Vũng Tàu… Đặt DNNN loại kinh doanh cạnh tranh trước thị
trường, hoạt động theo nguyên tắc buôn bán, đúng như quan điểm
của V.I.Lênin, là định hướng cơ bản để đẩy lùi quốc nạn tham ô, hối
lộ. Nói cụ thể cần chuyển mạnh DNNN loại kinh doanh cạnh tranh
sang cơ chế công ty trách nhiệm hữu hạn, với chế độ tự chủ tài chính,
tự huy động vốn đầu tư trực tiếp của dân cư, thay vì vay vốn Nhà
nước kể cả vay có Nhà nước bảo lãnh; Và chế độ sử dụng cán bộ
quản lý nhà nghề, chuyên gia làm thuê theo luật, hợp đồng. Từ đó
trong việc quản lý DNNN, Nhà nước chủ yếu tập trung vào việc tạo
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khuôn khổ pháp lý, thông tin hướng dẫn hỗ trợ, đặc biệt là tăng
cường chức năng điều tiết kinh tế vĩ mô và canh giữ xét xử. Phấn đấu
theo hướng đổi mới chính sách, cơ chế và điều hành như vậy, có thể
thực hiện đầu tư của Nhà nước và DNNN ở mức độ hợp lý hơn, đích
đáng hơn ngày càng có hiệu quả hơn. Đó là vấn đề rất thiết thực để
chứng tỏ vai trò nhân tố chủ đạo của Nhà nước, trong đó có khu vực
kinh tế Nhà nước. Từ đó mà tác động tích cực đến các luồng đầu tư
dân cư và nước ngoài.
Đầu tư của dân cư dự tính tăng rất ít, tỷ trọng giảm mạnh
là điều đáng lo. Ngược với dự tính tăng rất nhanh khối lượng và tỷ
trọng vốn ĐTPT của khu vực Nhà nước, vốn ĐTPT của khu vực dân
cư (gồm đầu tư trực tiếp và gián tiếp, không kể tín dụng ngắn hạn)
được kế hoạch dự tính rất chậm: từu 5,4 tỷ lên 6,7 tỷ, tức là kế hoạch
1996-2000 chỉ tăng 24% so với vốn thực hiện thời kỳ 1991-1995. Do
đó tỷ trọng giảm mạnh từ 30% xuống 16-17 % tổng vốn ĐTPT.
Như vậy, theo kế hoạch dự tính, đầu tư của khu vực Nhà nước
có tỷ lệ áp đảo 3/1 so với đầu tư của dân cư (tỷ lên đó của thời kỳ
1991-1995 là 1,33/1). Con số đó nói lên xu hướng lập kế hoạch ưu
tiên chăm lo tìm nguồn đầu tư qua Nhà nước và doanh nghiệp nhà
nước, chưa chú trọng cổ vũ động viên và khơi nguồn đầu tư của dân
cư, trong khi ai cũng thấy trong dân cong vốn nhàn rỗi tự cất trữ, giới
kinh doanh ngoài kinh tế quốc doanh còn e ngại, luồng vốn hoạt động
trong kinh tế ngắn ngày càng lớn…
Từ đó có hai điều cần đặt ra: Một, nguồn vốn của dân cư trong
nước còn bị kìm hãm, và do bị kìm hãm mà tự phát tìm hướng đầu tư
đối phó, đầu cơ, tránh luật. Hai, hệ quả làm cho nguồn đầu tư này
không chỉ bị hạn chế về lượng mà còn đưa tới nhiều hậu quả bất lợi
về kinh tế, xã hôi. Chính sách cơ chế phù hợp hơn có thể làm tăng
khối lượng và hiệu quả của luồng đầu tư này. Cần chọn lựa phát triển
những định chế tài chính trung gian phù hợp như các quỹ đầu tư,
công ty thuê mua… Cũng rất cần mạnh dạn chuyển nhiều doanh
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nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, công ty cổ phần đại chúng
có quy mô lớn, đủ tin cậy để trực tiếp huy động vón của dân cư.
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài tiếp tục tăng với tốc độ khá. Kế
hoạch dự tính vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thời kỳ 1996-2000
so với vốn thực hiện thời kỳ 1991-1995 tăng 2,9 lần, từ 4,86 tỷ USD
lên 13-15 tỷ và tỷ trọng từ 27% lên 31% tổng vốn ĐTPT (nếu tính
toàn bộ các nguồn vốn nước ngoài, thường có con số ước tính trên
50%). Điều đáng chú ý là đầu tư nước ngoài còn trường vốn, mức
vốn thực hiện có thể cao hơn nếu họ thấy có lợi; và trên thực tế nhà
đầu tư nước ngoài ngày càng được Nhà nước và doanh nghiệp nhà
nước mời đón, cam kết. Đó là điều cần làm. Điều bất hợp lý là giới
kinh doanh và dân cư trong nước chưa được mời đón và cam kết như
vậy. Nhà đầu tưu nước ngoài vào Việt Nam, với lợi thế về vốn và
công nghệ, kinh nghiệm và thị trường, lại gặp một thị trường có
nhiều tiềm năng chưa khai phá. Mặt khác họ cũng gặp môi trường
kinh tế và pháp lý ít thuận lợi hơn môi trường ở một số nước xung
quanh ra. Do đó, người ta vẫn tăng đầu từ và đã tìm được hình thức
đầu tư phù hợp nhất để phát huy lợi thể, dễ vượt qua trở ngại quan
liêu – đó là hình thức liên doanh với doanh nghiệp này. Trong liên
doanh, bên nước ngoài thường chiếm tỷ lệ vốn lớn, còn có thể cho
bên Việt Nam vay vốn để liên doanh. Về phía ta, việc liên doanh với
nước ngoài còng xem như một ưu đãi có bảo lãnh cuả Nhà nước với
doanh nghiệp nhà nước, để tìm cứu cánh về vốn công nghệ và thị
trường. Trong liên doanh, phía Việt Nam đã yếu thế, lại thường tùy
tiện trong lựa chọn cán bộ và quản lý liên doanh, nên hiệu quả liên
doanh tuy vẫn có nhưng cái giá của “học phí” phải trả lẽ ra có thể ít
hơn… Gần đây, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nổi lên
vấn đề nhà kinh doanh nước ngoài đã đầu tư chui khá nhiều dưới
danh nghĩa doanh nghiệp Việt Nam loại vừa và loại nhỏ, để vượt qua
các thủ tục phiền hà mà Nhà nước rất khó kiểm soát. Ta vẫn nên
dùng hình thức liên doanh, xong nên khuyến khích hơn các hình thức
100% vốn nước ngoài, hình thức liên doanh mà bên Việt Nam là tư
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nhân và BOT… Với DNNN bên Việt Nam tham gia liên doanh nhất
thiết phải là đơn vị kinh doanh theo chế độ trách nhiệm hữu hạn, tự
chủ tài chính, có cán bộ quản lý nhà nghề ít nhiều đã có kinh nghiệm,
đã có thử thách và đã được lựa chọn sử dụng theo chế độ làm thuê
chuyên gia quản lý nhà nghề, từ đó vừa loại trừ khả năng thuê chuyên
gia quản lý nhà nghề, từ đó vừa bảo đảm hiệu quả liên doanh vừa để
cán bộ ta học nghề nhanh hơn.
Có thể đi tới kết luận: nước ta có khả năng thực hiện đầu tư
phát triển tốt hơn dự tính trong kế hoạch 1996-2000 về lượng vốn
huy động, đặc biệt là về cơ cấy các luồng đầu tư hợp pháp và sử dụng
có hiệu quả hơn, nếu tiếp tục đổi mới chính sách cơ chế và việc điều
hành. Đó chính là con đường từng bước thực hiện tư tưởng sử dụng
mạnh mẽ mọi nguồn lực trong nước là chính, dựa vào sức dân là
chính, tổng động viên sức dân vào sự nghiệp phát triển. Từ đó, cũng
có thể thu hút mạnh và có hiệu quả hơn nguồn lực từ bên ngoài, đồng
thời nâng nhanh vị thế nền kinh tế nước ta trong cuộc hội nhập vào
nền kinh tế khu vực và toàn cầu.
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Chương sáu
NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI*
I
TIỀM NĂNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAMMỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN
1.

Tiềm năng con người và cộng đồng Việt Nam
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước ta đặt con
người vào vị trí trung tâm, là chiến lược của dân, do dân và vì dân.
Đây không phải là điều hoàn toàn mới và riêng có của nước ta. “Dân
vi quý” đã từng là đường lối dựng nước và giữ nước có từ hàng ngàn
năm của nhiều dân tộc. Tuy nhiên thời đại ngày nay làm cho bài học
đó có thêm nội dung và ý nghĩa mới, quan trọng gấp bội. Sự phát
triển của khoa học- kỹ thuật và kinh tế xã hội trong thế giới hiện đại
với những bước tiến kỳ diệu ngày càng chứng tỏ khả năng sáng tạo
tiềm ẩn trong con người là vô tận. Những khả năng con người xét về
thể lực, đã được khai thác khá nhiều, nhưng về mặt sức sáng tạo và
sự tinh xảo trong trí tuệ, trong nghệ thuật và kỹ năng thì mức khai
thác chưa đáng là bao. Những thập kỷ vừa qua và tới đây trên thế giới
đã và đang phát triển mạnh mexu hướng trong đó mỗi con người và
cộng đồng người tự phát hiện và khai thác khả năng của chính côn
người với tư cách một sản phẩm kỳ diệu mà thiên nhiên đã trải qua
hàng tỉ năm để sáng tạo ra.
Tiềm năng của con người cần và có thể xem xét từng cá nhân
trong quan hệ với cộng đồng, nhưng với một đất nước thì cơ bản nhất
là tiềm năng của cộng đồng. Hơn nữa, trong thời đại hiện nay, mỗi
quốc gia không thể phát triển trong sự cô lập, mà trong bối cảnh quốc
tế hóa mọi mặt của đời sống xã hội. Điều đó có nghĩa là tiềm năng
phát triển của mỗi cộng đồng phải được xét về mặt cộng đồng đó có
tiềm năng phát triển như thế nào trong quan hệ phân công, hợp tác và
đua tranh quốc tế. Trên cơ sở kinh nghiệm thành, bại của nhiều nước
đã và đang vươn lên từ điểm xuất phát kinh tế lạc hậu, người ta đã
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nêu những nhân tố quan trọng về tiềm năng phát triển của một quốc
gia xét về mặt tiềm năng phát triển của một cộng đồng người. Có ba
nhân tố được chú ý nhiều nhất.
Nhân tố có ý nghĩa nền tảng là truyền thống văn hóa, giáo dục,
trực tiếp là quy mô và chất lượng nền giáo dục hiện có gắn liền với
trình độ dân trí, sự phát triển của lĩnh vực văn hóa, khoa học, sự
chuẩn về số lượng, chất lượng nhân lực lao động của cộng đồng. Một
nước có truyền thống và có sự chuẩn bị càng tốt về mặt trí tuệ và
nhân lực lao động, thì dù kinh tế lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên có
hạn... vẫn có thể vươn lên nhanh, vì có khả năng sớm tiếp thu nắm
bắt và tận dụng có hiệu quả những thành tựu mới nhất của nhân loại
về khoa học- kỹ thuật công nghệ sản xuất và khoa học nghệ thuật
quản lý. Truyền thống văn hóa tốt đẹp và dân trí càng cao, thì cộng
đồng trong khi học tập bắt trước các nước đã phát triển, càng có khả
năng giữ bản sắc văn hóa riêng, hấp thu các tinh tế, chọn lựa và loại
bỏ cái thô.
Trong điều kiện kinh tế thị trường thế giới phát triển cao, rất
phức tạp và năng động thì truyền thống kinh doanh của cộng đồng
gắn liền với trình độ phát triển của kinh tế thị trường trong nước, với
hệ thống ngân hàng- tài chính, tổ chức kinh doanh và đội ngũ kinh
doanh người bản sứ là nhân tố trực tiếp quyết định khả năng có thể
gia nhập và tạo thế mạnh trong khi mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.
Những nước kinh tế lạc hậu thường yếu kém về mặt này, nhưng nếu
có truyền thống văn hóa giáo dục càng cao thì sự bù đắp chỗ yếu này
càng thuận lợi.
Nhân tố cơ bản nhất quyết định khả năng phát triển kinh tế của
một quốc gia là truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó và nền độc
lập vững chắc với thiết chế chính trị ổn định. Nước ta thuộc loại nước
lạc hậu về kinh tế nhưng có truyền thống giáo dục, trình độ kinh tế
khá, nhân lực lao động đông đảo và có khả năng. Điều đặc biệt quan
trọng là cộng đồng dân tộc có truyền thống gắn bó trong sự nghiệp
dựng nước và giữ nước, nay đã có nền độc lập thống nhất vững chắc,
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có sự ổn định về chính trị với định hướng về xã hội chủ nghĩa tiến bộ,
đủ bản lĩnh làm chủ vận mệnh dân tộc mình trong quan hệ bình đẳng,
hữu nghị với các nước. Những điểm mạnh đó tạo khả năng sớm khắc
phục những khuyết điểm yếu kém lạc hậu về trình độ khoa học và kỹ
thuật, về chất lượng nền giáo dục và nhân lực lao động, về truyền
thống kinh doanh và đội ngũ nhà kinh doanh, cũng như sự yếu kém
về năng lực quản lý Nhà nước với nền kinh tế thị trường.
Chính sách và cơ chế quản lý kinh tế xã hội nhiều thập kỷ trước
đây, trong khuôn khổ mô hình chủ nghĩa xã hội hành chính Nhà
nước, đã tạo ra môi trường kìm hãm và làm yếu con người trên hai
mặt; nuôi dưỡng tính thụ động ỷ lại về phía người lao động với tư
cách đối tượng bị quản lý; và kích thích quan liêu đặc quyền đặc lợi
của những con người trong guồng máy lãnh đạo quản lý. Môi trường
không tốt đó bao quát từ lĩnh vực kinh tế đến các lĩnh vực văn hóa,
giáo dục, đào tạo, chính sách cán bộ và lao động... khiến trong khi có
sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và số lượng, thì lại diễn ra sự
xuống cấp về chất lượng nhân lực lao động và về con người nói
chung. Mô hình chủ nghĩa xã hội hành chính Nhà nước cũng đã làm
yếu thêm truyền thống kinh doanh vốn đã yếu. Công cuộc đổi mới có
tính cách mạng trên mọi mặt của đời sống xã hội nước ta hơn 10 năm
đổi mới, trước hết trong lĩnh vực kinh tế với quá trình chuyển sang
nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, đã từng bước
tạo môi trường để phát huy chỗ mạnh, khắc phục những mặt yếu kém
tiêu cực trong nhân tố con người. Nhìn tổng quát, nhân dân ta đã tỏ
rõ thái độ năng động cách mạng trong cuộc tìm tòi đổi mới và cũng
thích nghi khá nhanh với môi trường mới. Đó là một đặc điểm của
công cuộc đổi mới - người lao động tích cực gia nhập vào cuộc đổi
mới, qua đó đổi mới bản thân mình để trở thành người lao động công
dân tự do của chủ nghĩa xã hội.
Chiến lược kinh tế xã hội đặt con người vào vị trí trung tâm đòi
hỏi đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học và
văn hóa xã hội, chính sách cán bộ và lao động nhằm phát triển mạnh
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về quy mô, đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển, nghiêm khắc chọn
lọc và tận dụng tài năng của mỗi cá nhaan. Chính sách phát triển nền
kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần có điều tiết vĩ mô với định
hướng xã hội chủ nghĩa, là chính sách khuyến khích phát triển và tận
dụng tài năng cá nhân trong quan hệ liên kết hợp tác cộng đồng.
Trong chính sách và cơ chế quản lý kinh tế xã hội, để phát huy nhân
tố con người, điều cơ bản nhất là giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích
kinh tế với tư cách là mục tiêu và động lực kinh tế.
2.
Mục tiêu và động lực kinh tế
Trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng cần phải có
kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng
nâng cao đời sống của nhân dân”. Từ luận điểm đó điều quan trọng
cần rút ra là phải coi lợi ích kinh tế là mục tiêu cơ bản nhất của mọi
hoạt động sản xuất – kinh doanh. Lợi ích kinh tế không chỉ là động
lực, là công cụ thực hiện mục tiêu, mà trước hết chính nó là mục tiêu.
Chính vì là mục tiêu mà nó trở thành động lực, dẫu xét với từng
người, từng tập thể hay với toàn xã hội.
Trong lãnh đạo và quản lý kinh tế, khi xem xét các lợi ích kinh
tế với tư cách là mục tiêu và động lực, phải xử lý hai vấn đề cơ bản:
quan điểm về lợi ích kinh tế với tư cách mục tiêu cao nhất, và quan
điểm về mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân, lợi ích bộ phận và lợi ích
toàn xã hội.
Mục tiêu kinh tế cao nhất của nền sản xuất xã hội nước ta, suy
đến cùng là phát triển sản xuất và nâng cao đời sống quần chúng. Sự
xá định đó có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng, bởi vì đây là tiêu
chuẩn để định hướng chọn lựa, đánh giá, phân biệt đúng – sai, lợi –
hại, hiệu quả hay không hiệu quả trong khi xem xét, luận chứng đánh
giá các phương án kế hoạch, chính sách, đánh giá tình hình và kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cần lưu ý rằng trong mục tiêu
cao nhất đó, giữa hai mặt có quan hệ hữu cơ, cái này là điều kiện của
cái kia, như thể thống nhất của hai mặt đối lập. Phát triển sản xuất
không mang mục đích tự thân mà là nhằm nâng cao đời sống. Nâng
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cao đời sống là mục tiêu cuối cùng, đồng thời là động lực khiến
người lao động chăm lo tích lũy tăng năng suất. Mặt khác, nâng cao
đời sống nếu không đặt trên cơ sở phát triển sản xuất, thì rút cuộc là
bóc ngắn cắn dài, ăn hụt vào vốn, tất yếu dẫn đến đời sống giảm sút.
Trong lãnh đạo và quản lý kinh tế, ngay cả trong đời sống kinh tế của
mỗi gia đình, phải tìm quan hệ hợp lý giữa hai mặt đó. Xét toàn cục
và lâu dài, thì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, cho đến toàn bộ
hoạt động nền kinh tế, phải định hướng vào mục tiêu cuối cùng là
nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Tuy nhiên trong từng thời
gian và trường hợp nhất định, có thể cần nhấn mạnh tích lũy, thực
hiện chính sách khắc khổ, nhưng về cơ bản và lâu dài nếu làm như
vậy có nghĩa là lấy phát triển sản xuất làm mục tiêu cuối cùng, thì sẽ
mất động lực kinh tế. Trong chiến tranh cách mạng, việc kêu gọi
nhân dân hy sinh chiến đấu vì sự sống còn của dân tộc, của cách
mạng là tất yếu. Nhưng trong cuộc sống xây dựng kinh tế, về cơ bản
và lâu dài nếu vẫn kêu gọi nhân dân hy sinh phấn đấu sẽ làm mất
động lực kinh tế, mất tính tự nguyện của quần chúng. Từ đó không
thể có phong trào quần chúng, không tránh khỏi cách lãnh đạo quản
lý quan liêu, áp đặt mà kết quả cuối cùng là kìm hãm sản xuất, gây
thêm khó khăn về đời sống. Một khuyết điểm thường mắc trong
chính sách và cơ chế quản lý cũ là cách làm kinh tế lấy phương tiện
làm mục tiêu: hợp tác hóa, kế hoạch hóa, quản lý tài chính, tiền tệ,
giá cả, vật tư... mang mục tiêu tự nó, không được liên kết định hướng
thống nhất vào mục tiêu cao nhất và mục tiêu cuối cùng. Lưu ý rằng
mỗi khâu, mỗi lĩnh vực hoạt động kinh tế bao giờ cũng có mục tiêu
trực tiếp, mục tiêu của chính nó: như đổi mới công nghệ kỹ thuật, đổi
mới cách quản lý. Tuy nhiên, phải thấy rằng so với mục tiêu cuối
cùng thì đó chỉ là những mục tiêu trung gian, tức là những phương
tiện, những nấc thang để đạt tới mục tiêu cao nhất và cuối cùng. Khái
niệm cây mục tiêu cho ta công cụ nhận thức, công cụ kế hoạch hóa
và quản lý nhằm xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa mục tiêu cuối
cùng và những mục tiêu trung gian, tức là giữa mục tiêu và phương
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tiện biện pháp; giúp chúng ta khắc phục sai lầm trên hai mặt: hoặc là
lấy mục tiêu trung gian, tức là phương tiện, biện pháp làm mục tiêu
tự nó, hoặc ngược lại đề ra mục tiêu cao nhất và cuối cùng nhưng lại
không thiết kế được hệ thốn biện pháp, phương tiện (là mục tiêu
trung gian) do đó không thể đạt kết quả tốt.
Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân, lợi ích
bộ phận và lợi ích toàn xã hội cũng là vấn đề rất quan trọng, để tạo ra
không chỉ động lực cá nhân mà còn ttaoj được hợp lực của tập thể và
cả cộng đồng. Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước
ta, sau khi xóa bỏ giai cấp bóc lột và thống trị thì trong mối quan hệ
giữa lợi ích cá nhân, tập thể và toàn xã hội không còn mâu thuẫn giai
cấp đối khàng, đã có khả năng bảo đảm sự kết hợp và thống nhất các
lợi ích. Nhưng đó chưa thể là sự thống nhất theo nguyên tắc cộng sản
chủ nghĩa, mà tất yếu là sự thống nhất theo nguyên tắc mà Mác gọi là
nguyên tắc pháp quyền tư sản. Trong chính sách và cơ chế cũ, sự
chăm lo lợi ích người lao động được xử lý theo cơ chế tập trung quan
lieu bao cấp bình quân, là cơ chế làm mất động lực cá nhân kìm hãm
người giỏi và tích cực khuyến khích người yếu kém và ỷ lại. Chính
sách và cơ chế mới đặt trên cơ sở lấy lợi ích cá nhân làm động lực
trực tiếp, kích thích lợi ích cá nhân, đặt trong sự kết hợp và thống
nhất hữu cơ với lợi ích của tập thể và lợi ích của toàn xã hội.
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II
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN
LÝ KINH TẾ
1.

Cuộc xây dựng lại có tính chất cơ bản.

Các Mác, ngay trong điều kiện thời đại máy hơi nước và máy
dệt đã nêu luận điểm cơ bản về vai trò lao động quản lý kinh tế trong
quá trình sản xuất xã hội: đó là vai trò nhạc trưởng trong dàn nhạc, và
đó là một thứ lao động sản xuất.
Ngày nay sự phát triển lực lượng sản xuất và nền kinh tế hiện
đại xã hội hóa ngày càng cao, phát triển các quan hệ phân công hiệp
tác, liên kết đua tranh trong phạm vi quốc gia và quốc tế, đưa tới xu
hướng nâng cao vai trò lao động quản lý kinh tế như một nhân tố của
sự phát triển dù xét ở tầm quốc gia hay tầm doanh nghiệp. Xu hướng
đó thể hiện ở sự tăng số lượng và tỷ trọng lao động quản lý trong lao
động xã hội, với cơ cấu ngành nghề ngày càng phức tạp, trình độ
ngày càng cao về chất lượng lao động cũng như trang bị kỹ thuật và
công nghệ tin học hiện đại nhất, một loạt vấn đề mới về định hướng
và giải pháp xây dựng lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế.
Về cơ cấu ngành nghề, có hàng loạt nghề vốn có trong mọi
nền kinh tế thị trường và thết chế Nhà nước pháp quyền mà trong đội
ngũ của ta chưa có, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ quản lý kinh tế, có
nhiều nghề tuy đã có đào tạo nhưng bất cập rất xa cả về số lượng và
trình độ cán bộ so với yêu cầu mới: đội ngũ luật gia, đội ngũ nhà
doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia về tiền tệ - tín dụng, tài chính, đội
ngũ viên chức chuyên gia trong quản lý nhà nước về kinh tế
Về nội dung kiến thức và tay nghề của lao động quản lý
nói chung, nhất là cán bộ qunr lý và chuyên gia, cần đổi mới căn bản;
cần học lại, như sự nhập môn vào nghề quản lý trong nền kinh tế thị
trường, từ lý thuyết đến tay nghề. Đồng thời cũng đặt ra với hệ thống
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giáo dục đào tạo một cuộc cải cách toàn diện từ cơ cấu ngành nghề,
trình độ đến nội dung kiến thức và phương thức giáo dục và đào tạo.
Về quan điểm chính trị và đạo đức của người hành nghề
quản lý cũng phải học lại theo hệ thống quan điểm kinh tế - chính trị
mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra; cũng như theo yêu cầu khách
quan về đạo đức của người hành nghề quản lý trong nền kinh tế thị
trường và thiết chế Nhà nước pháp quyền.
Về nguồn thầy, nguồn chuyên gia, và kiến thức mà ta cần
học có sự chuyển hướng từ nguồn XHCN cũ sang nguồn đa phương
trong đó có những tổ chức quốc tế và nhiều nước bạn, ít nhiều khác
ta viết về thiết chế chính trị xã hội và ý thức hệ. Trong sự chuyển
hướng này có cả sự chuyển hướng về ngoại ngữ
Từ những vấn đề mà chính cuộc đội mới đặt ra một cách khá
đột ngột, bất ngờ như vậy, trên thực tế đã diễn ra quá trình xây dựng
lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong đó thành quả tiến bộ xen lẫn
mặt tiêu cực và thách thức mới. Về thành quả, có thể nói đội ngũ cán
bộ quản lý kinh tế nước ta có bước thích nghi khá nhanh, ghóp phần
vào thành công bước đầu trong đổi mới về kinh tế mà nhiều nước xã
hộ chủ nghĩa cũ không đạt được. Mặt khác, trong điều kiện mới, tệ
nạn tham nhũng và làm ăn phi pháp bất lương trở nên nghiêm trọng.
Đội ngũ đang yếu kém cả về trình độ và về phẩm chất. hơn nữa,
trong khi đã có phong trào tự phát và say xưa lao vào học nghề mới,
thì việc tổ chức bồi dưỡng về quan điểm kinh tế - chính trị còn rất bất
cập.
Từ đó nảy sinh vấn đề tổng quát nhất: khi vào nền kinh tế thị
trường tất yếu phải học chuyên gia tư sản như Lênin nói nhưng liệu
có bảo đảm được quan điểm kinh tế - chính trị của cán bộ với định
hướng xã hội chủ nghĩa không? Hơn nữa, chuyển sang nền kinh tế thị
trường là tạo môi trường xây dựng lại đội ngũ cán bộ phù hợp hay
ngược lại sẽ là môi trường làm hỏng con người với tệ nạn tham
những, đặt đồng tiền lên trên hết… Ở đây cần có quan điểm định
hướng trên hai vấn đề cơ bản:
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1. Thấy hết sự bất cập về tài năng nghề nghiệp, để quyết chí
và dung cảm học tập nước ngoài – học chuyên gia tư sản như sự học
nghê nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ tương ứng của các nước lân cận,
vươn tới trình độ khá trên quốc tế. Đồng thời nâng cao chất lượng bồi
dưỡng về quan điểm chính trị .
2. Nhất quán chuyển sang nền kinh tế thị trường và thiết chế
Nhà nước pháp quyền có Đảng lãnh đạo, sớm vượt qua giai đoạn
giao thời hiện nay. Đó là con đường từng bước tạo môi trường với
trật tự kinh tế và kyr cương Nhà nước kiểu mới, đầy lùi tệ nạn quan
lieu tham nhũng trong guồng máy lãnh đạo quản lý cũng như tình
trạng vô chính phủ trong xã hội.
2. Đòi hỏi cao về tài năng chính sách cầu hiền.
Lao động quản lý kinh tế nói chung, nhất là lao động của người
lãnh đạo quản lý, thuộc loại lao động phức tạp nhất, bởi đối tượng mà
nó tác động điều khiển là con người và cộng đồng trong hoạt động
kinh tế xã hội – một sản phẩm phức tạp nhất mà thiên nhiên đã tạo ra
trải hàng tỷ năm tiến hóa, Tác động quản lý trong trường hợp này là
tổng thể các tác đọng kinh tế, tổ chưc 0 hành chính, và tâm lý xã
hội… Hơn nữa quản lý trong hệ thống kinh tế xã hội bao giờ cũng
dựa vò quyền uy mà trong lucjh sử và hiện đại đã thấy ba loại quyền
uy cơ bản: quyền uy của sức mạnh bạo lực cưỡng bức; quyền uy của
tiền bạc, quyền uy của trí tuệ. Quản lý luôn ffoongf thời sử dụng ba
loại quyền uy đó mầ trong lucjh sử, có lúc có nơi bạo lực nổi trội, có
lúc có cơi tiền bạc nội trội nhưng chỗ dựa đằng sau hai quyền lực đó
bao giờ cũng là trí tuệ. Sự thịnh suy của mọt triều đại một Nhà nước,
một doanh nghiệp… nói đến cùng có nguonf gốc từ trí tuệ. Ngày nay
trong điều kiện nền kinh tế thị trường thiết chế quốc tế, lại càng cần
trí tuệ. Cụ thể là cần đội ngũ cán bộ có tài có đức và tâm huyết – gọi
tắt là nhân tài trong quản lý. Những năm trước đây ta chưa nhận thức
đúng vai trò nhân tài loại này, trong khi đó đã chú trọng về nhân tài
về khoa học và công nghê, dẫn tới đội ngũ cán bộ nói chung giống
như dàn nhạc kém. Đó là nguyên nhân sâu xa của sự lạc hận trong
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quản lý Nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh. Boojmays và cán
bộ quản lý Nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh lẽ ra phải là
nhân tố thúc đẩy phát triển, nay vẫn còn là nhân tố yếu kem. Đã đến
lúc đất nước phải có cơ chế phát hiện lựa chọn nhwungx người cán
bộ quản lý kinh tế xem đó như một loại của cải quốc gia quý hiêm.
Thật rất khó có thể nhanh chóng tạo ngay moojt độ ngũ mà mọi
người đều tài đức song toàn. Tài đức song toàn là quý nhất. trường
hợp phổ biến đặt ra cho việc chọn lựa hiện nay là : trong điều kiện
đạt tiêu chẩn cần thiết về đức, phải ưu tiên chọn người có tài.
Không có quốc gia có văn hóa nào mà lại không có chính sách
cầu hiền, mua chất xám. Một doanh nghiệp cũng vậy. Trong nền kinh
tế thị trường có hợp tác, có cạnh tranh mà nói đền cùng là đấu trí.
Hơn nữa nhân tài, dù ở lĩnh viwjc nào cũng có thức bậc. Kinh
nghiệm của các nước trong việc chọn ra sử dụng nhân tài, thì chọn
đúng người đầu đàn là hệ trọng nhất. Kinh nghiệm của Trung Quốc là
tỏng 1000 tri thức, chỉ có 2 nhân tài đầu đàn. Cộng hòa Triều Tiên
trông cậy vào mấy trăm nhân tài đầu đàn… Chọn sai đầu đàn thì cả
đội ngũ kém hiệu lực. Trong sự lựa chọn này người ta nhấn mạnh
kinh nghiệm liên tục lựa chọn lại, và trong luwajc chọn ấy thực tài
qua công việc làm trọng chứ không dại dột cả tin vào bằng cấp, hàm
vị.
Ở những nước có nền giáo dục đào tạo tốt, có cơ chế lựa chọn
sử dụng khôn ngoan đã tạo được môi trường để nhân tài đủ laoij có
thể xuất hiện, đồng thời xuất hiện xu hướng: việc khó tìm người tài,
người tài tìm việc khó.. Hệ quả là mọi người làm đúng khả năng và
sở trường. Như vậy trên toàn xã hội có thể đạt hiệu quả tối ưu như
một xu hướng. Ở nước ta do hệ thống giáo dục đào tạo và quản lý sử
dụng mang tính dân chủ dàn hàng ngang, do cách đánh giá tài năng
quá tin vào bằng cấp, hàm vị.. và do nhiều nguyên nhân lịch sử khách
quan khác, đã xảy ra tình hình chưa sử dụng đúng. Hơn nữa còn có
sự bố trí lao độngvà cán bộ thiên về ưu đãi, chiếu cố, khác hẳn cách
261

chọn tưởng lĩnh sĩ quan tài giỏi trận tiền của thời chiến tranh. Hậu
quả đã được nhiều người có tâm huyết tổng kết rất gọn: nhiều người
được làm nhưng không biết làm, nhiều người biết làm nhưng không
được làm. Kết quả là người thì thừa sức người thì đuối sức, hiệu quả
chung là thấp kém.
Trong bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, đã có dấu hiệu
tích cực nhiều cơ quan và doanh nghiệp bắt đầu cầu hiền; hệ thống
giáo dục đào tạo đa dạng hơn đã tọa cơ hội thêm cho người học tìm
thầy học theo sở trường… Tuy nhiên đó mới là những điểm sáng
nhỏ. Điểm sáng nhỏ đó trong nhiều trường hợp, lại xuất hiện ngoài
khu vực Nhà nước, tức là xuất hiện trong hệ trường tư, trong lớp học
thêm, trong doanh nghiệp tư nhân, doanh ngiệp nước ngoài… Nói
riêng trong khu vực kinh tế và bộ máy quản lý Nhà nước, vẫn còn
hiện tượng người chưa có việc làm mà năng lực có hạn thường có tìm
“cầu nói” để vào đó có trú ngụ. Trong khi đó người có tài có chí tự lo
ra làm doanh nghiệp tư nhân cá thê, thậm chí rời khu vực Nhà nước
ra làm ăn bên ngoài mà chcinhs sách mới đã mở đường.
Từ tình hình này có hai điều phải đặt ra.
Không thể để người có tài có chi lánh xã nhà nước và kinh
tế Nhà nước. Trái lại cần tạo sức hút mạnh nhất để có viên chức quốc
gia và doanh nhân giỏi với tầm cỡ lớn.
Đồng thời không nen kỳ thị người có tài có chí trong khu
vực tư nhân, kể cả tư nhân trong kinh tế, giáo dục, văn hóa…
Cần mở rộng cửa chọn lọc, hơn nữa mở cửa lưu thông cho
người lao động và nhân tài nói riêng, dù họ làm ở khu vực nào Nhà
nước có thể và cần tìm cán bộ từ khu vực tư nhân; tạo thành đọ ngũ
cán bộ có trí tuệ ở mọi khu vực, từ đó sẽ có cán bộ và bộ máy Nhà
nước ngày càng trí tuệ hơn, và độ ngũ doanh nhân dù mọi tầm cỡ và
lưa tuổi, sớm đuổi kịp và sánh vai với nước ngoài.
Nước ta có truyền thống văn hóa lâu đời, dân trí khá , có truyền
thống hiếu học. Đó là vống quý nhất để có thể, trong cảnh nghèo mà
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làm nên được sự nghiệp lớn về xây dựng đất nước. Để khai thác
nguồn tài nguyên này, cần làm một cuộc xây dựng lại có tính cơ bản
với độ ngũ cán bộ quản lý kinh tế gắn liền với cuộc cải cách sâu sắc
trong hệ thống giáo dục cũng như trong cơ chế sự dụng lao động và
cán bộ.
Lao động quản lý nói chung và cán bộ quản lý kinh tế nói riêng
từ lâu đã trở thành một ngành lao động chuyên, gồm nhiều nghề cụ
thể với ba nhóm nghề lớn: lãnh đạo quản lý và chuyên gia và nhân
viên kỹ thuật nghiệp vụ.
Người lao động làm nghề lãnh đạo quản lý và chuyên gia
đương nhiên phải là người có vốn nghề nghiệp. Do tính phức tạp của
bản thân việc quản lý con người, do hành lang tự do rộng rãi dành
cho con người quản lý tự chủ chọn phương án hành động, do quan hệ
hợp tác đồng thời cạnh tranh, đua tranh đấu trí trên mwajt trận kinh
tế, mà cán bộ quản lý và chuyên gia là loại cần có năng khiếu, phẩm
chất tâm lý đặc biệt rất đa dạng, cũng đòi hỏi sự học tập rèn luyện thử
thách, chọn lọc đặc biệt… tương tự như đòi hỏi với chính khách,
tướng lĩnh, văn nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học… ở đây không thể có sự
tuyển chọn đại trà bỏ qua năng khiếu rồi đào tạo hàng loạt. Người
quản lý và chuyên gia đương nhiên cần có học vấn, nhà trường cũng
phải có cơ chế chọn lọc, song quan trọng hơn nữa là sự học tập rèn
luyện chọn lọc qua thực tiễn. Nhiều năm trước đây trong hệ thống
giáo dục đào tạo và trong xã hộ chưa coi trọng loại ngành nghề này;
rất chậm trễ về cơ ché thu hút tài năng; không có lò đào tạo chuyên
và mạng . Trong sử dụng thì gaanf như xem quản lý là nghề ai cũng
làm được, do đó đến nay vẫn chưa có một độ ngũ nhà nghề có thứ
bậc.
Trong cán bộ quản lý và chuyên gia lĩnh vực kinh tế, không
phải không có, hơn nữa đã có không ít người tài, có công… Đáng
tiếc là trong số đó nhiều người đang say mê hành nghề, đã có quan hệ
rộng rãi với chữ tín, còn sức lực…. bông nhiên được đề bạt lên chức
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cao hoặc được nghỉ hưu. Từ đó biến kinh nghiệm quan hệ săn có lẽ ra
là vốn quý, thành vô dụng. Nhiều người trong số này đã nản chí bỏ
nghề. Nhiều nhười khác ra làm ngoài. Trong quan hệ quốc tế, nhà
toán học, nhà văn nước ngoài có thể có đồng nghiệp Việt Nam vơi
quan hệ lâu dài. Trái lại cac nhà kinh doanh nước ngoài chưa thể có
đồng nghiệp Việt nam với quan hệ lâu dài.
Trao một công việc cần năng khiếu, tay nghề và sự chuyên
nghề cho những con người dù tốt, nhưng không có nghề hoặc trái
nghề là một nguồn gốc của sự bế tắc trong việc giải bài toán quốc
doanh và bài toán nâng cao chất lượng bộ máy quản lý Nhà nước về
kinh tế.
Một đặc điểm rất quan trọng của sự hành nghề quản lý kinh tế
là chế độ quản lý làm thuê, còn gọi là chế độ ủy quyền quản lý, đặt
trong điều kiện nền kinh tế thị trường, có độ ngũ nhà nghề đủ tư cách
hành nghề theo luật, theo chế độ lao động hợp đồng. Chính Mắc
trong điều kiện kinh tế thị trường của thế kỷ trước đã nói đến sự phân
biệt giữa tư bản sở hữ và tư bản chức năng, và nghề quản lý làm thuê.
Từ xa xưa đã có quản gia trong điền trang. Chế độ quản lý làm thuê
hay ủy quyền quản lý như vậy đã thành thông lệ trong tổ chức bộ
máy Nhà nước quản lý kinh tế và trong các doanh nghiệp lớn. Chủ sở
hữu doanh nghiệp lớn dù là một đại tư bản, hay một tập hợp cổ đông
không bao giờ có thể tự mình trực tieps làm mọi việc quản lý. Họ
luôn phải thuê người từ quản lý đến chuyên gia, bác học, kỹ sư, công
nhân viên… Diều cần nhấn mạnh là các chủ tư bản lớn thuê nhà quản
lý và chuyên gai nhưu sự tìm kiếm của quý, chọn lọc khắt khe, mời
đón cầu hiền để “ cùng có lợi” và mong muốn làm ăn lâu dài tịnh suy
cùng gánh chịu. Người ta còn gọi đó là kinh doanh chất xám, mà câu
nói của một nhà kinh doanh lớn đã trở thành danh ngôn “tài năng là
chỗ biết dùng người giỏi hơn mình”. Ở đây có sự chọn lựa của cả hai
phía: chủ khôn có việc khó đi tìm người tài đức gánh vác, chọn mặt
phẳng gửi vàng. Ngược lại, có người có tài đức tìm chủ hiền việc khó
để thi thố tài năng. Từ đó tạo thành trạnh thái tâm lý: học tập rèn
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luyện với châm ngôn “nhất nghệ tinh nhất thân vinh” và tâm lý “cùng
có lợi”, “ăn cây nào rào cây ấy”.
Trên đây à mấy nét lớn của cơ chế quản lý làm thuê, một trong
những bí quyết khiến trong nền kinh tế thị trường của nhiều nước,
người ta đã xây dựng được bộ máy quản lý nhà nước vè kinh tế với
đội ngũ viên chức có tài, mẫn cảm, thậm chí rất ít tham nhũng; nhiều
doanh nghiệp tư bản lớn hoặc doanh nghiệp cổ phần, cũng có được
đội ngũ quản lý và chuyên gia làm thuê rất tài giỏi và trung thành. Ở
nước ta cho đến nay căn bản chưa có chế độ quản lý làm thuê, hơn
nữa rất ít người quan tâm đến bí quyết đó, mà đang đi tìm giải pháp
trái ngược lại: “đi tìm người quản lý đồng thời là ông chủ sở hữu, để
loại trừ nạn vô chủ”.
Có sự tìm kiếm như vậy là do đã và đang có hiện tượng nhiều
cán bộ quản lý kinh tế lạm dụng chức quyền, tư túi… là giám đốc,
quản đốc, viên chức, chủ nhiệm hợp tác xã… Tình hình quản lý kinh
tế của nước ta đang có một đặc trưng : mọi tài sản nếu là của công thì
lập tức bị bòn rút. Với doanh nghiệp lớn, đó là tâm lý anh nào công
tâm là dại; không có lòng ham mê và lương tâm trách nhiệm nghề
nghiệp, như vậy rất khó có thể trung thành thật tâm với mục tiêu xã
hội chủ nghĩa.
Trong bước chuyển sang nền kinh tế thị trường, thiết chế Nhà
nước pháp quyền và mở rộng quan hệ quốc tế sang chân trời mới lạ,
mặt trận kinh tế đã trở thành mặt trận chính ngày càng nóng bỏng,
đang đứng trước vận hội lớn và thách thức lớn. Cán bộ lãnh đạo quản
lý kinh tế theo nghĩa rộng có vai trò tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy trên
mặt trận này. Những thành công trong cong cuộc đổi mới cho đến
nay trước hết là do quốc dân năng động; do Đảng và nhà nước nhạy
cảm với đòi hỏi của quần chúng, của thực tiễn, đã đưa ra chính sách
mới về kinh tế không quá muộn. Riêng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản
lý kinh tế, kể cả quản lý Nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh,
có phần đóng ghóp; trong đo nhiều người đã có vai trò xung kích mở
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đường, ít nhiều nếm trải thương vong. Sự tự phá, tự động thích nghi
của nghiều cán bộ trong nhưng năm qua, đã hứng tỏ cán bộ nước ta
có tiềm lực và dung khí tự thích nghi. Cái thiếu đó là bản thân công
tác cán bộ, cơ chế lựa chọn đổi mới bồi dưỡng, bố trí sử dụng còn
lúng túng trong định hướng đổi mới. Có hiện tượng “đổi mà không
mới”.
Đã đến lúc cần và có khả năng, có thực tế để làm tổng kết định
hướng đổi mới chính sách cơ chế đi tới sớm có chương trình Nhà
nước chủ động gây dựng lại đội ngũ cán bộ này.
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III
VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG
Trước thực tiễn chuyển mạng sang nền kinh tế hàng hóa và cơ
ché quản lý hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, rất nhiều vấn đề lý luận
được đặt lại và có những bước tiến. Nhiều vấn đề được làm sáng tỏ
song ccngx có những vấn đề chưa thật sáng tỏ trong đó có vấn đề sức
lao động nói chung và “chất xám” của các nhà khoa học nói riêng, có
phải là hàng hóa không?
Trong chủ nghĩa xã hội, sản hẩm của lao động là hàng
hóa (trong đó có sản phẩm lao động trí óc của ccs nhà khoa học)
không còn là vẫn đề phải bàn cãi. Vấn đề còn bàn cãi là sức lao động
của con người nói chung và sức lao động của các nhà khoa học hay
“chất xám” nói riêng có phải hàng hóa không? Có thể nói đây là vấn
đề không chỉ có ý nghĩ lý luận, học thuật mà đang là vấn đề thực tiễn
rất cư bản thiết thực vầ gay cấn.
Nghiên cứu quá trình lịch sử ra đời của hàng hóa sức lao
động, ta có thể thấy rõ trong chế độ phong kiến, nông nô và trước
nữa là chế độ chiếm hữu nô lệ, toàn bộ con người lao động cùng với
sức lao động của họ đều thuộc sở hữu của chủ, giống như các vật sở
hữu khác. Ở đây, những người lao động trí óc, lao động nghệ thuật
không ở tầng lớp ông chủ cũng chịu chung số phận như vậy.
Kinh tế hàng hóa phát triển, nền kinh tế hàng hóa tư bản
chủ nghĩa ra đời người lao động được giải phóng từ người nô lệ thành
người tự do bán sức lao động. Đồng thời đại đa số quần chúng lao
động bị vô sản hóa., cho nên buộc phải bán sức lao động cho nhà tư
bản – một sự mua bán không thể có bình đẳng thực sự. Đã xuất hiện
thị trường sức lao động với tất cả các đặc trưng của chế độ tư bản chủ
nghĩa. Dẫu sao đó là một bước tiến có tính lịch sử trong quá trình con
người giành giải phóng. Đồng thời cũng còn là tất cả các mặt tiêu
cực, những mặt tồi tệ do bản chất lich sử trong quá trình con người
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giành giải phóng. Đồng thời cũng còn tất cả các mặt tiêu cực, những
mặt tồi tệ do bản chất chế độ tư bản chủ nghĩa quy định.
Chính thực tiễn lịch sử đó, những nỗi đau khổ của người
bán sức lao dộng trong chế độ tư bản đã làm bùng nổ sự nghiệ cách
mạng của giai cấp vô snar, của người cộng sản hướng tới một cách
mạng của xã hội tương lai, trong đó con người được giải phóng triệt
để. Chính với lý tưởng hoài bão tốt đẹp đó, sau khi có chính quyền
mọi Đảng và Nhà nước cách mạng đều muốn xóa bỏ các quan hệ
hàng hóa – tiền tệ, đặc biệt là cxoas bỏ phạm trù hàng hóa sức lao
động, xóa bỏ thị trường sức lao động. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa
được thiết kế với luận đề cơ bản: đó là nền kinh tế mang tính xã hội
trực tiế ngay từ đầu với chế độ công hữu tối đa về tư liệu sản xuất,
không cần xã hội hóa gián tiếp qua các quan hệ hàng hóa – tiên tệ, là
con đường xã hội hóa gián tiếp kiểu tư bản. Từ luận đề đó, lao đọng
của con người cũng mang tính xã hội trực tiếp, xã hội trực tiếp phân
công, bảo đảm việc làm cho mỗi người, mỗi người được xã hội trực
tiếp phân phối sản phẩm lao ddongj theo kết quả lao động mà xã hội
đánh giá. Cách làm như vậy gắn với hy vọng và niềm tin khơi dậy
sức sáng tạo của mỗi người lao động. Đồng thời, tránh được mọi nỗi
khổ đau mà người lao động phải gánh chịu điều kiện sức lao động là
hàng hóa kiểu tư bản chủ nghĩa như thất nghiệp, phân phối bất công,
thậm chí vẫn phải bán cả thân mình chứ không phải chỉ bán sức lao
động.
Luận điểm về lao động đã mang tính xã hội trực tiếp
được quán triệt rất cụ thể thành chế độ lao động biên chế trong kinh
tế quốc doanh và chế độ lao động tập thể, thống nhất quản lý ăn chia
phân phối trong khu vực kinh tế hợp tác xã. Ở nước ta trong nhiều
thập kỷ, việc lo cho con em khi trưởng thành có một chân biên chế
hay cùng lắm là một chân xã viên, đã từng là mối quan tâm hàng đầu
của cha anh. Xã hội nói chung mong muốn tất cả mọi người đều vào
thành phần xã họi chủ nghĩa, thậm chí hơn nữa, tất cả thành cán bộ,
công nhân, viên chức trong biên chế bằng con đường nân hợp tác xã
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lên quốc doanh . Đó là cong đường xây dựng nền kinh tế công cộng
triệt để với quan hệ phân phối hiện vật trực tiếp, nhanh chóng thu
hẹp, xóa bỏ mọi nhân tố tư hữu và quan hệ hàng hóa – tiền tệ, xác lập
cơ chế điều hành tập trung trực tiếp từ trên theo lệnh hành chính. Mô
hình kinh tế và cơ chế quản lý lao động như vậy đã được thử nghiêm
kiên trì qua nhiều thập kỷ, mà kết quả trái với mong đợi, hơn nữa nó
còn mang những khuyết tật làm biến dạng chủ nghĩa xã hội.
Trong thực trạng đó, điều đó rõ rang là sức lao động
không còn là hàng hóa vì được và bị xã hội hóa trực tiếp đã công
hữu hàng hóa như mọi của công không thể có mua bán thỏa thuận (
đã được xếp đặt trực tiếp). Đức tính đòi hỏi người lao động không
phải tự chủ chọn nghề chọn việc, học hành tu luyện theo sở trường,
mà là chấp hành sự sắp xếp phân phối của tổ chức. Việc tính đến
năng khiếu, sự ham mê thực hiện sở trường… chỉ là ngoại lệ hiếm
hoi. Điều đáng chú ý đặc biệt là, trong khi sức lao động không còn là
hàng hóa (trong biên chế và trong tập thể) thì nó đã không trở thành
cái gì đó cao hơn sức lao động là hàng hóa. Hơn nữa, còn thấp hơn về
giá trị sử dụng, về năng suất và hiệu quả, về tính tự lực và quyền tự
chủ của cong người, do đó cả về tính năng động sáng tạo của họ.
Một dạng bất công mới đã nảy sinh: một bên là nhưng
người năm quyền xét duyệt, thu mua, cấp thấp cuối cùng là khuyến
khích tìm đặc quyền đặc lợi, chí ít là tìm chỗ dựa dẫm ỷ lại “giành
một xuất tối thiểu” dù không cần lao động để được bảo đảm suất ăn
chia tối thiều và không lo thất nghiệp.
Đó là nguồn gốc sâu xa nhất của nghịch cảnh: Lao động
quốc doanh, tập thể tư nhân, cá thể, thức chất là lao động được và bị
xã hội hóa trực tiếp thư lao động của người sản xuất hàng hóa nhỏ và
lao động làm thuê, kể cả về năng suất, hiệu quả, tính năng động sáng
tạo. Và do đó, cũn thua vả về trả công sao cho đủ tài sản xuất sức lao
động.
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Cùng với quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoa trong
chủ nghĩa xã hội sức lao động của con người, “chất xám” của các nhà
khoa học khi trở thành hàng hóa, có nghĩa là con người thật sự làm
chủ bản thân mình, làm chủ hàng hóa sức lao động của mình và được
xax hội đánh giá, trả công xứng đáng vơi giá trị đích thực của nó.
Cũng phải lưu ý rằng xã họi ở đây là xã hội chủ nghĩa với đầy đủ bản
chất kinh tế xã hội tốt đẹp của nó. Mặt tihcs cực của sức lao động là
hàng hóa được thừa kế và phát huy, nhưng mặt tiêu cực do bản chất
chế độ xã hội trước đó quy định hoặc do điều kiện lịch sử hạn chế sẽ
được khắc phục và ngăn ngừa. Người lao động được tự do chọn lựa
công việc thích hợp được cống hiến với khả năng cao nhất của mình,
được tự ý di chuyển chỗ làm việc nếu bị đối xử không công bằng…
người quản lý sản xuất kinh doanh cũng được lựa chọn những người
lao động thích hợp và sử dụng có hiểu quả sức lao độngcủa họ. Trong
điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, mỗi thành phần
ddeuf có vấn đề tạo việc làm sử dụng và trả công lao động. Nước ta
cần và có thể có đạo luật lao động chung cho mọi quản hệ lo động và
sử dụng lao động thuộc mọi thành phần kinh tê, mọi người llao động
cần có và bắt buộc có sổ lao động.
Trong quan hệ lao động đó, mỗi người lao động trong
chế độ hợp tác hiểu theo tư tưởng lê Nin, trước hết là người làm chủ
sức lao động của mình, có quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm.
Mõi người có khả năng lao động phải bằng kết quả lao động của
mình để tự khẳng định bản lĩnh lao động cống hiến cho xã hội của
mình mình. Chế độ lao động hợp đồng là cơ chế đánh giá tuyển chọn
và trả công đúng đắn, kích thích mỗi người học tập, rèn luyện, phát
huy tài năng sáng tạo thật sự đưa tài năng đưa sức ghóp vào sự
nghiệp làm cho dân giầu nước mạnh. Lúc đó kết quả lao động cao,
thấp, tốt , xuất, thật, giả… dễ được phân định rõ ràng. Sẽ nhanh
chóng thu hẹp chỗ ẩn náu cho những người lười nhác, nhưng người
lo tìm ô dù che chở và đặc biệt là nhưng người có đặc quyền lợi trong
cơ chế tuyển chọn, quản lý xếp đặt ăn chia phân phói theo lệnh. Cơ
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chế mới như vậy sẽ ghóp phần mở ra khả năng tạo thêm việc làm,
đồng thời từng bước thực hiện công bằng xã hội trên cơ sở thúc đây
mở rộng sản xuất kinh doanh với năng suất, chất lượng, và hiệu quả
cao. Và sau cùng, chế độ lao động hợp đồng như vậy sẽ ghóp phần
quyết định xây dựng con người mới mà trước hết, phải là con người
lao động tự chủ, siêng năng, sáng tạo trong chế độ hợp tác xã hội chủ
nghĩa.

Chương bẩy
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KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI TRONG
BƯỚC CHUYỂN ĐÔI SANG KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG
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Sự gắn bó giữa những biến đổi kinh tế, văn hóa, xã

hội

Gắn liền với những biến đổi về kinh tế, những biến đổi văn hóa
và xã hội đã diễn ra ngày càng sâu rộng trong đời sống của đất nước
ngày càng sâu rộng trong đời sống của đất nước ngay từ 1979 năm
khởi đầu của cuộc Đổi mới. Từ đó đến nay đã 20 năm, thời gian đủ
cho một con người sinh ra và Gắn liền với những biến đổi về kinh tế,
những biến đổi văn hóa và xã hội đã diễn ra ngày càng sâu rộng trong
đời sống của đất nước ngày càng sâu rộng trong đời sống của đất
nước ngay từ 1979 năm khởi đầu của cuộc Đổi mới. Từ đó đến nay
đã 20 năm, thời gian đủ cho một con người sinh ra và lớn lên đến tuổi
cầm lá phiếu bầu cử Quốc hội. Chính trong thời gian đó, trạng thái
kinh tế xã hội của đât nước đã biến đổi sau sắc trong đó nhiều việc
diễn ra ngoài dự báo về cả hai mặt thành tựu và tổn thất vận hội và
thách thức.
Trước những biến đổi ấy, đã và đang có những cách nhìn nhận
khác nhau: vui buồn, mừng lo xen lẫn. khác nhau như vậy cũng là
điều khó tránh khỏi, nhưng cần đi tới cách nhìn nhận phù hợp.
Cuộc Đổi Mới khởi đầu từ năm 1979 và từ lĩnh vực kinh
tế trong đó điều quan trọng nhất là đã vượt qua được sự hạn chế của
những cuộc cải tiến quản lý kinh tế trước đó, lúng túng hàng chục
năm tron cải tiến cơ chế qujanr lý, chưa đụng đến hai đặc điểm cơ
bản của mô hình kinh tế XHCN cũ là chế độ công hữu và chê độ kế
hoạch hóa tập trung theo lệnh, xóa bỏ tư hữu và chế độ kế hoạch hóa
tập trung theo lệnh, xóa bỏ tư hữu và quan hệ thị trường. Hội nghị lần
thứ 6 của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa
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4 năm 1979, với sự chấp nhận một số thành phần kinh tế tư hữu và
quan hệ thị trường ở mức hạn chế, nhằm bỏ sung cho kinh tế công
hữu và kế hoạch hóa tập trung, trên thực tế đã thành bước độ ngột
phá vào cơ cấu kinh tế, vào nền tảng của mô hình kinh tế cũ. Khoản
sản phẩm trong nông nghiệp vơi sự chấp nhận quyền sở hữu của
nông dân về một số tư liệu sản xuất và sản hẩn vượt qua khoán và
quyền tự do mua bán trên thị trường, cũng là bước đột phá vào cơ cấu
kinh tế. Chính vì sự đột phát vào cơ cấu kinh tế như vậy đã mở
đường cho khu vực tư hữu và thị trường tự do bung ra rất nhanh
trong các năm từ 1979 đến năm 1986, tạo thành nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần, Đại hội 6 chấp nhận thành chính sách mang tính
chiến lược lâu dài.
Đến nay, sau 20 năm trong bước chuyển sang nền kinh tế
thị trường kinh tế nhà nước đã biến đổi, phát triển và còn có vai trò
quan trọng. Cái mới xuất hiện và phát triển rất nhanh chóng là khu
vực kinh tế dân sự ngoài nhà nước (tiểu chủ, hộ, hợp tác xã kiểu mới,
tư sản nhỏ…) và kinh tế nước ngoài vào với nhiều hình thức. Đến
thời đoạn 1991 – 1996 ngày càng rõ nét trạng thái ba lực lượng kinh
tế lớn: nhà nước, dân sự và nước ngoài, hoạt động trong liên doanh
liên kết đua tranh hợp tác. Gắn liền với sự thay đổi về cơ cấu thành
phần kinh tế như vậy là sự thay đổi cơ bản về cơ cấu nền sản xuất xã
hộ, mà nét mới nhát là sự khôi hcuj và bùng nổ lĩnh vực dịch vụ…..,
tạo thành cơ cấu công – nông – dịch vụ của nền kinh tế thị trường với
sức sống với diện mạo và thành tựu mới to lớn phức tạp gấp bộ phần
so với thời mô hình cũ.
Mặt khác đây là nền kinh tế thị trường còn ở bước đầu sơ
khai bên cạnh thành tựu vận hội mới và to lớn, còn nhiều khuyết tật
và thách thức lớn. Hơn nữa khuyết tật và thách thức đặt ra không chỉ
về kinh tế mà còn đặt ra về xã hội và văn hóa với mức gay cấn nhức
nhối hơn cả trong kinh tế, mà không ít người thường tìm nguyên
nhân từ mặt trái của kinh tế thị trường. Nói cách khác không ít người
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cảm thấy sang kinh tế thị trường có nhiều cái được và đi lên về kinh
tế còn xã hội và văn hóa e rang đã mất nhiều hơn so với được.
Với sự quan sát tỉnh táo khách quan vó thể thấy rất rõ sự
gắn bó đồng hành của những thay đổi trên các mặt kinh tế, văn hóa
và xã hội như một quá trình phát triển tự nhiên, tuy không bao giờ là
cuộ tiến đến bước. Văn hóa vầ xã hội không phải là nhân tố thụ động
một chiều so với kinh tế, hơn nữa ngay trong văn hóa và xã hội đã có
nhiệm vụ thay đổi, tiến bộ khá cơ bản.
2. Vai trò văn hóa và tính năng động xã hội trong
cuộc Đổi Mới
Trong cuộc Đổi Mới cho đến nay, kinh tế là mặt trận
chính nhưng không đơn thuần về kinh tế, mà luôn có sự gắn bó giữa
những thay đổi trên ba mặt kinh tế - văn hóa- xã hội, luân phiên thúc
đẩy níu kéo nhau. Đổi mới tư duy kinh tế với tư cách nhân tố văn
hóa, đã có mặt ngay từ đầu cuộc đổi mới. Nhưng tư duy kinh tế mới
đã nẩy sinh và được xã hội chấp nhân, không phải từ trên trời rơi
xuống, mà là do trong đời sống kinh tế xã hội với mô hình cũ ngày
càng nẩy sinh nhiều tiêu cực, bất an. Trước thực trạng đó xã hội đã
không an phận cam chịu, trái lại đã năng động tìm tòi cách làm ăn
hiệu quả hơn thiết chế chính thống. tạo ra những nhân tố mới, từ đó
mà có cuộc Đổi Mới.
Thật vậy, trước cuộc Đổi Mới, Việt Nam đã mắc kẹt
trong mô hình CNXH kiểu cũ kể từ cơ sở kinh tế đến thiết chế chính
trị và hệ thống lý luận, thang giá trị xã hội… Lúc ấy, sức bảo thủ của
hệ cũ – như mật quán tính là khá mạnh. Cuộc đổi mới có sự thúc
bách của đời sống kinh tế theo cách làm cũ ngày càng khó khan bế
tắc. Ở tình huống đó, con người Việt Nam khá năng động. Cuộc Đổi
Mới đã bắt đầu từ đòi hỏi từ sự tìm tòi khai phá cái mới của nhiều
người lao động, người quản lí, người lãnh đạo. Những người đổi mới
ngày càng trở thành đa số so với người bảo thủ. Ở đây có nguồn gốc
từ truyển thống văn hóa , dân trí tương đối khá so với thực trạng kinh
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tế thấp kém. Con người lao động Việt Nam, ở những vị trí khác nhau
đã năng động tích cực đi vào cuộc đổi mới vì lợi ích của mình và của
cộng đồng. Còn có vai trò của truyền thống văn hóa cách mạng với di
sản Hồ Chí Minh để lại, trong đó nổi bật là truyền thốn trong dân và
quan hệ gắn bó giữa Đảng cầm quyền và nhà nước với nhân dân. Có
thể nói, vói di sản văn hóa Hồ Chí Minh như vậy, Đảng và Nhà nước
đã có thể nghe dân, từ bỏ nhiều giáo điều húy kỵ, từ bỏ chính sách
lớn lỗi thời, ra nhiều nghị quyết và luật mới về kinh tế.
Từ 1979 đến nay, đã ngày càng đề cao tư tưởng Hồ Chí
Minh trong khi thực hiện công cuộc đổi mới định hướng XHCN. Có
hai đoạn văn trong Di chúc thường được trích ra xem như định hướng
cơ bản nhất của công cuộ phát triển kinh tế văn hóa.
-Đảng và Nhà nước phải có kế hoạch thật tốt, để phát triển kinh
tế và văn hóa nhằm nâng cao đời sống quần chúng.
- Toàn Đảng , toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng nước Việt
Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.
Hai đoạn văn trên đây nói lên mục tiêu cuối cùng của sự nghiệp
xây dựng CNXH trong đó kinh tế văn hóa gắn liền với nhau; là sự
cưu nước và cải cách xã hội của dân,do dân, vì dân. Định hướng
XHCN như vậy thể hiện rõ nhân tố văn hóa; là cách nói văn hóa, giản
dị mà uyên thâm, có sức thuyết phục và cổ vũ đoàn kết rất lớn.
Nhiều người thường nêu câu hỏi: Tác giả Đối mới là ai? Trên
thực tế không có cá nhân duy nhất nào là tác giả. Cuộc đổi mới xuất
hiện và phát triển từ tính năng động xã hội, trong đó từng lúc nổi bật
lên những con người, những địa phương, những đơn vị có vai trò
nhân tố mới, được tổng kết và nâng lên thành chính sách mới. Có thể
nói sức sống, tiềm lực của cuộc Đổi Mới nằm ngay trong truyền
thống văn hóa và tính năng động xã hội, Đổi Mới là sự nghiệp của
nhân dân, có sự lãnh đạo của Đảng.
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3.Những thay đổi cơ bản về tầng lớp và chức nghiệp
xã hội
Trải qua cuộc Đổi mới, cùng với sự thay đổi sâu sắc từ
nền tảng kinh tế, cơ cấu xã hội có những thay đổi cơ bản, nhất là trên
hai mặt: thành phần giai cấp xã hội và chức nghiệp lao động xã hội.
Cùng với sự xuất hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, trên miền Bắc
không còn cơ cấu xã hội theo công thức hai giai cấp công, nông
(quốc doanh, tập thể) và tầng lớp trí thức (chủ yếu là công thức nhà
nước). Nhìn trên cả nước, công nhân có các loại: trong quốc doanh,
ngoài quốc doanh, và công nhân làm thuê cho nước ngoài, nông dân
hầu hết trở thành hộ tiểu nông và đang phân hóa; tiểu thương, tiểu
chủ phát triển rất nhanh ở thành thị; đã bắt đầu có vài chục ngàn hộ
tư sản nhỏ, trí thức đã phân ra loại trong và ngoài nhà nước, và cũng
phân phối giàu nghèo.
Nét mới ở đây là bộ phận dân cư thuộc khu vực nhà nước đãvà
còn đang giảm về số lượng và tỷ trọng, do đó dân cư thuộc khu vực
dân sự ngày càng đông đảo. Khi nhiều doanh nghiệp nhà nước loại
kinh doanh được cổ phần hóa, công ty hóa thì khu vực dân sự sẽ ngày
càng đông đảo. Khi nhiều doanh nghiệp nhà nước loại kinh doanh
được cổ phần hóa, công ty hóa thì khu vực dân sự ngày càng tăng.
Hơn nũa, do nhiều người trong khu vực nhà nước đã có tư hữu, nhiều
người đã sống trong gia đình có kinh doanh từ nhỏ đến lớn, nên
không còn sự phân biệt rạch ròi giữa người ngoài nhà nước. Sự mở
rộng khu vực dân sự sẽ ngày càng đông đảo. Khi nhiều doanh nghiệp
nhà nước loại kinh doanh được cổ phần hóa, công ty hóa thì khu vực
dân sự sẽ ngày càng tăng. Hơn nữa, do nhiều người trong khu vực
Nhà nước đã có tư hữu, nhiều người đã sống trong gia đình có kinh
doanh từ nhỏ đến lớn, nên không còn sự phân biệt rạch ròi giữa
người trong và ngoài nhà nước. Sự mở rộng khu vực dân sự và quan
hệ dân sự tự lo liệu, tự quản như vậy thay cho việc nhà nước bao biện
bao cấp, là bước tiến mới. Nhờ đó Nhà nước đã có thể thực hiện
chính sách xã hội hóa Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo ra những
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tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, thay cho chính sách cũ mọi việc đều do
nhà nước, mà thực tế đã xuống cấp từ lâu do nhà nước không thể lo
nổi. Mặt khác trong điều kiện kinh tế thị trường sơ khai đời sống xã
hội dân sự cũng còn ở trình độ tự tổ chức, tự quản rất thấp. Việc thực
hiện chính sách xã hội hóa Nhà nước và nhân dân cùng làm đã có
những bất hợp lý theo cả hai phía: nhà nước cùng ôm quá nhiều việc
mà dân có thể làm tốt hơn, như việc kinh doanh; đồng thời lại huy
động sức dân quá mức, phó thác cho dân tự lo liệu trên một số lĩnh
vực khác như giáo dục, y tế cộng đồng, cơ sở hạ tầng. Rất cần hợp lý
hóa sự phân công này.
Chuyển từ nền kinh tế cũ trong đó xóa bỏ quan hệ thị trường
sang nền kinh tế thị trường, đặt ra những yêu cầu mới về cơ cấu
ngành nghề và chất lượng nhân lực lao động. Hàng loạt về vốn có
trong mọi nền kinh tế thị trường, mà trong đội ngũ lao động chưa có
như đội ngũ nhà kinh doanh, chuyên gia tiếp thị, dịch vụ thông tin tư
vấn và kinh doanh… Hơn nữa, có nhiều nghề tuy đã có đào tạo,
nhưng bất cập rất xa cả về số lượng và chất lượng kiến thức cũng như
tay nghề gần như phải học lại từ đầu trên các lĩnh vực kinh tế, pháp
lý, kinh doanh, quản lý nhà nước, tiền tệ, tín dụng, tài chính, kế toán,
kiểm toán, thuế… Cũng đã có đòi hỏi bức bắt chuyển hướng học
ngoại ngữ với quy mô lớn. Thực tế đã diễn ra sự hụt hẫng của toàn bộ
đội ngũ lao động. Từ đó cũng đặt ra với hệ thống giáo dục đào tạo
một cuộc cải cách toàn diện từ cơ cấu ngành nghề, trình độ nội dung,
kiến thức và phương pháp giáo dục đào tạo.
Trước sự hụt hẫng đó đội ngũ lao động Việt Nam và hệ thống
giáo dục đã có sự năng động chuyển hướng thích nghi khá nhanh,
đáp ứng được yêu cầu trước mắt cũng có phần chuẩn bị cho lâu dài.
Nhờ đó, nhân lực lao động vẫn được coi là một tiềm lực lượng lớn
nhất, một lợi thế của đất nước và chính sách phát triển phải biết bồi
dưỡng. Khai thác khắc phục sự bất cập hiện nay vẫn còn rất nặng nề.
Việc khắc phục sự hụt hẫng của nhân lực lao động và của hệ thống
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giáo dục đào tạo chỉ có hiệu quả tích cực trong điều kiện hình thành
thị trường lao động
4. Mối quan hệ giữa phát triển và công bằng xã hội
Ngay từ những năm đầu của bước chuyển sang kinh tế thị
trường, cùng với kết quả cải thiện đời sống của đông đảo dân cư kể
từ lớp người nghèo nhất cũng đã diễn ra sự mở rộng khoảng cách thu
nhập giữa dân cư thành thị và nông thôn, giữa nghề nông với người
khác, giữa vùng gần đô thị với vùng sâu vùng xa và giữa các tầng lớp
dân cư. Những vấn đề nan giải về xã hội vốn tự có trước đây như nạn
thất nghiệp và thiếu việc làm sự xuống cấp của giáo dục phổ cập
phúc lợi và y tế cộng đồng… có mặt được cải thiện, có mặt lại phức
tạp hơn. Trước thực trạng đó Đảng và Nhà nước đã nêu định hướng
chính chính sách phát triển vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội
công bằng và văn minh. Hiện chính sách đó đang là thách thức lớn
nhất cũng là sự nghiệp đòi hỏi phấn đấu lâu dài tiến lên từng bước.
Xin nêu một số suy nghĩ về ít điều cơ bản cấp bách và cũng chỉ
ở mức nêu vấn đề về mối quan hệ giữa phát triển và công bằng.
Kinh tế thị trường là con đường dẫn tới sự giàu có, với đội hình
kẻ trước người sau. Như vậy mới có động lực kinh tế thị trường tự nó
không tạo ra sự công bằng không tạo khả năng của cải và phương
pháp để nhà nước và xã hội thực hiện ăn với lại và tổ chức hợp lý
dịch vụ chăm sóc con người, đảm bảo cân bằng giữa kích thích cá
nhân tạo động lực cá nhân mạnh, đồng thời có công bằng hợp lý
nhằm tạo hợp lực và sức mạnh cộng đồng.
Bài học nhà nước bao cấp trong mô hình của đã dẫn đến không
chỉ sự nghèo đều, mà đúng ra là sự bất công trong một đất nước chưa
rõ lối thoát khỏi cảnh nghèo. So với tình hình khó khăn bế tắc không
ra lối thoát trước đây, hiện nay dù còn ở bước đầu chuyển sang kinh
tế thị trường, đã thấy xã hội và nhà nước có khả năng tăng nguồn lực
và tìm hình thức hợp lý để điều tiết thu nhập và tổ chức lại khu vực
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dịch vụ công cộng và phúc lợi xã hội theo phương châm nhà nước và
nhân dân cùng làm, trung ương địa phương và cơ sở cùng làm.
Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy chỉ có thể đảm bảo sự
hài hòa giữa phát triển và công bằng nhờ sự phát triển và kết hợp 3
nhân tố: kinh tế thị trường, xã hội dân sự tự lo liệu tự quản và nhà
nước, đặt trên nền tảng văn hóa tiến bộ và đặc thù của mỗi nước.
Bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển và công bằng là thách thức
đặt ra không chỉ với Việt Nam, và với mọi nước đang trong quá trình
chuyển đổi, mà những tình huống thành công này hiếm có thể nói là
rất hiếm. Việt Nam là một mà thực tế quá trình Đổi Mới chứng tỏ có
khả năng vượt qua khó khăn thách thức.
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II
ĐỔI MỚI LĨNH VỰC KINH TẾ VÀ SỰ HÌNH THÀNH
ĐẠO ĐỨC MỚI
Quản lý kinh tế nói cho cùng là quản lý con người. Bởi vậy vẫn
đề xây dựng con người mới. Phát huy phẩm chất đạo đức và sức sang
tạo của người lao động mới luôn luôn là vấn đề hàng đầu của quản lý
kinh tế. Mục tiêu của quản lý kinh tế không chỉ nhằm lợi ích và hiệu
quả kinh tế mà còn nhằm xây dựng con người mới và chế độ mới. Là
người nghiên cứu lý luận quản lý kinh tế XHCN, chúng tôi muốn nêu
một số suy nghĩ bước đầu về mối quan hệ giữa đổi mới quản lý kinh
tế và sự hình thành đạo đức của con người lao động kiểu mới trong
hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây chỉ là những suy nghĩ bước đầu,
có thể xem như đặt vấn đề nghiên cứu.
1.Khi nghiên cứu quá trình phát sinh phát triển của đạo đức
mới thay thể đạo đức cũ, phải tìm nguồn gốc từ trong quan hệ kinh
tế-xã hội. Đó là luận đề đúng đắn, xong không thể không lưu ý tính
độc lập tương đối của quan hệ đạo đức. Quan hệ đạo đức có thể tồn
tại dai dẳng hơn quan hệ kinh tế sản sinh ra nó. Mặt khác phẩm chất
đạo đức của những người tiên tiến, những chiến sỹ cách mạng lại
không phụ thuộc giản đơn vào các quan hệ kinh tế. Hơn nữa đó là
nhân tố thúc đẩy tiến bộ kinh tế và đổi mới quản lý.
Với chế độ chính trị mưới và bước đầu xấy dựng nền kinh tế
mới, hàng triệu người lao động làm chủ tập thể đã xuất hiện. Nhưng
điều khá phức tạp hiện nay là những quan hệ kinh tế và quan hệ quản
lý kinh tế nói riêng đang trong quá trình cải tạo, đổi mới, đảo lộn. Sự
đảo lộn, đổi mới ấy không chỉ ở sự thay thế các quan hệ kinh tế tư
hữu bóc lột mà còn là sự xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp
đã tồn tại nhiều thập kỷ ở nước ta, để xác lập cơ chế quản lý và kế
hoạch đúng đắn. Do đó về mặt quan hệ đạo đức cần lưu ý rằng ta
không chỉ cần xóa bỏ những quan hệ đạo đức vốn có trong xã hội tư
bản bóc lột cũ, mà còn phải thanh toán ngay những quan hệ đạo đức
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gắn liền với cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, mà đôi khi
người ta cảm thấy như một sự thụt lùi về mặt đạo đức sau những năm
của cao trào cách mạng.
Phân tích phê phán những quan điểm đạo đức gắn liền với cơ
chế quản lý quan liêu có thể góp phần khắc phục cơ chế quản lý quan
liêu, thúc đẩy hình thành đạo đức mới tỏng con người lao động,
người quản lý sản xuất kinh doanh.
Cơ chế quản lý kinh tế kiểu hành chính quan liêu bao cấp phát
sinh và tồn tại trong hệ thống quản lý kinh tế của nhà nước ta có
nguyên nhân từ trong điều kiện kinh tế xã hội, từ hoàn cảnh chiến
tranh kéo dài. Cũng có nguyên nhân chủ quan do chúng ta chậm ngăn
ngừa và khắc phục tệ nạn quan liêu. Bất kể do nguyên nhân nào, nó
đã thành một cơ chế bắt rễ sâu trong cơ cấu tổ chức, thể chế, lề lối
làm việc, thói quen, sở trường, sở đoản, trong kiến thức và cả trong
quan niệm đạo đức của những người làm việc trong hệ thống quản lý
sản xuất kinh doanh. Đó là cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh. Đó là
cơ chế quản lý mà Đảng và nhà nước ta đã phê phán rất nghiêm khắc.
Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã gây ra những ảnh hưởng tiêu
cực đến sự hình thành con người lao động kiểu mới trên những mặt
rất cơ bản.
Con người mới trước hết là con người lao động đàn vươn lên
làm chủ tập thể, con người cần kiệm. Cần kiệm để mưu cầu cuộc
sống ấm no cho chính mình và xây dựng đất nước giầu mạnh. Đó tự
nhiên phải là lẽ sống, là đạo đức sơ đẳng của người lao động trong
chế độ mới. Vậy mà trong cơ chế quản lý cũ, sự phân phố bao cấp
bình quân kéo dài đã làm cho người lao động thiếu hăng hái sản xuất.
Có thể nói chế độ bao cấp bình quân làm thiệt thòi cho người lao
động tích cực, lương thiện, chỉ có lợi cho người lười nhác ỷ lại. Như
vậy đã làm yếu con người mới từ gốc, làm yếu tính cần kiệm và ý
thức tập thể. Tệ tập trung quan liêu trong cơ chết quản lý cũ ảnh
hưỡng tiêu cực đến tinh thần tự chủ, tính tổ chức, tính tập thể và trách
281

nhiệm xã hội của con người. Đó là nguồn gốc trực tiếp sinh ra và
nuôi dưỡng nhiều thói xấu: thói cửa quyền, thói thừa hành thụ động
tắc trách, thói nịnh bợ chạy vạy luồn cúi, ích kỷ hại nhân, sự buông
lỏng quản lý. Không phải cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp.
là nguồn gốc duy nhất gây ra tất cả thói xấu ấy. Song phải nói rằng
nó là môi trường làm sống lại nhiều thói xấu cũ với sắc thái có phần
mới. Nó tạo cơ hội cho kẻ thù mới và cũ tấn công vào mặt trận tư
tưởng tâm lý xã hội. Với cơ chế ấy, khi nó tồn tại trên hiện thực mà
không được khắc phục từng bước có hiệu lực, thì những bài giảng về
đạo đức mới rất khó có hiệu quả. Không thể dạy đạo đức chỉ bằng lời
nói. Phải tiến hành đồng thời với việc khắc phục cơ chế quản lý tiêu
cực.
2.Nếu cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp gây hậu quả
xấu về đạo đức, thì quá trình đấu tranh đổi mới quản lý kinh tế , nhất
là trong những năm từ nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của ban Chấp
hành trung ương Đảng khóa 4 – năm (1979), đã từng bước tác động
tích cực vào việc hình thành con người mới trong sản xuất kinh
doanh, đã thúc đẩy tinh thần lao động hăng say, chăm lo tiết kiệm và
hiệu quả, tinh thần tự chủ và trách nhiệm với tập thể với xã hội.
Xin lấy ví dụ về người lao động trong quá trình mở rộng khoán
sản phẩm trong hợp tác xã nông nghiệp. Đã có ý kiến lo lắng rằng, do
khoán sản phẩm, người nông dân cũ được khôi phục với mọi ưu
ddiierm và khuyết điểm: cần cù lao động và tiết kiệm… đồng thời tư
hữu, làm ăn riêng lẻ, tính toán lợi ích cá nhân, thiếu tinh thần tập thể
và tính tổ chức kỉ luật, bảo thủ và cản trở tiến bộ kỉ thuật… Sư thật
không phải như vậy, mà ngược lại. Đương nhiên không thể nói rằng
với khoán sản phẩm, người nông dân mới đã lập tức có được đạo đức
mới. Chỉ có thể nói rằng do khoán sản phẩm , tức là đổi mới quản lý
thực hiện một cơ chế quản lý phù hợp hơn với quy luật khách quan,
đã thúc đẩy và tạp ra một bước tiến về đạo đức của người nông dân
mới. Khoán sản phẩm với cách tổ chức lao động hợp lý có tổ chức
phân công theo kế hoạch với những điều kiện ràng buộc tuy đơn giản
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nhưng đủ chặt chẽ về kinh tế kĩ thuật, đồng thời giành được khoảng
tự do rộng rãi cho người lao động phát huy độc lập tự chủ. Do đó đã
khiến lao động của họ có điều kiện để thật sự là hoạt đọng tự giác,
say mê, sang tạo với nắng suất, chất lượng và tiết kiệm cao , và rất
quan tâm áp dụng kĩ thuật mới vì lợi ích thiết thân. Kiểu tổ chức lao
động như thế rất xa lạ với lao động của nông dân cá thể, ai lo phận
ấy. Và cũng rất xa lạ với kiểu lao động tập thể hình thức vừa gò bó,
vừa ỷ lại dựa dẫm nhau , theo kiểu “ cơm vua việc chúa, múa cho tối
ngày”.
Xin lưu ý rằng trong công nghiệp hiện đại của thế giới đang có
xu hướng mở rộng hình thức tổ chức lao động theo kiểu khoản gọn
như trên, thay cho kiểu tổ chức lao động gò bó, cứng nhắc về thời
gian biểu, với những định mức, tiêu chuẩn và sự kiểm tra, can thiệp
vụn vặt khiến cho lao động của con người chỉ còn là hoạt động máy
móc thụ động.
Tìm kiểu tổ chức lao động thích hợp với con người là rất quan
trọng vì con người là một thực thể xã hội luôn hướng tới tự chủ, tự do
và sang tạo. Nhờ vậy, sẽ góp phần từng bước tạo ra con người hăng
say lao động như để thỏa mãn một nhu cầu lao động sang tạo. Trước
mắt hiện nay, việc đó góp phần từng bước làm cho lao động từ chỗ là
sự kiếm sống tất yếu và ai lo phận nấy, đến chỗ dù vẫn còn là kiếm
sống nhưng trong tập thể hoặc ít nhưng gắn bó với xã hội trong lao
dộng tự do và sang tạo.
Chúng ta cần chú ý môn công thái học, là môn học hướng về
sự tìm kiếm giải pháp khiến cho máy móc, công cụ và môi trường lao
động thích nghi với con người , chứ không phải ngược lại. Có thể nói
ngay cả chế độ lao động, thời gian biểu lao động và nghỉ ngơi cũng
phải được cải tiến theo hướng thích nghi, dành khoảng tự do tự chủ
cho con người. Những giải pháp theo hướng như khoán kết quả cuối
cùng để người lao động tự do bố trí công việc, hay áp dụng thời gian
biểu trong đó chỉ cần đủ số giờ làm việc trong ngày, trong tuần hoặc
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chỉ cần đủ số ngày làm việc trong tháng, người lao động hoặc tổ chức
lao động tự thu xếp giờ đi và về, số giờ làm việc mỗi ngày, số ngày
mỗi tuần. Đó là những điều rất đáng chú ý, nó đưa tới sự hứng thú
trong lao động, năng suất cao mà không cần đầu tư gì thêm. Điều
quan trọng không phải là một giải pháp cụ thể như ví dụ nói trên, vì
giải pháp vô cùng đa dạng. Quan trọng là phương hướng đổi mới
điều kiện và chế độ lao động.
Mặt thứ hai của tác động khoán sản phẩm trong nông nghiệp (
cũng như khoán quỹ lương và khoán công trình… trong công nghiệp
và xây dựng) là sự kết hợp thống nhất bao lợi ích, đã khách quan tạo
ra sự ràng buộc thật sự bằng lợi ích kinh tế giữa người lao động với
tập thể và với xã hội theo nguyên tắc: muốn có lợi ích cho mình thì
đồng thời và trước hết phải làm đúng hợp đồng khoán, tức là đảm
bảo lợi ích cho tập thể và cho xã hội. Đó là mối quan hệ kinh tế mới
về nguyên tắc so với lợi ích của người nông dân cá thể cũ. Sự kết
hợp, thống nhất ba lợi ích như thế, khi được đảm bảo, chính là cơ sở
kinh tế của chế độ làm chủ tập thể trong điều kiện lịch sử xã hội hiện
nay: mỗi người làm chủ thu nhập cho mình, đồng thời góp phần làm
chủ tập thể hợp tác xã, xí nghiệp và làm chủ toàn xã hội.
Sự bảo đảm bình quân cho lợi ích cá nhân, cũng như sự xem
thường lợi ích cá nhân trong cách quản lý cũ đã là một nguyên nhân
gây ra chủ nghĩa cá nhân theo kiểu ỷ lại, dựa dẫm, ăn bám tập thể;
hoặc ngược lại mạnh ai nấy lo, thậm chí tranh chấp nhau trong “ăn
chia”, gây tổn thất cho cả ba lợi ích, làm mất ý thức tập thể. Tính tự
chủ, tự lực, đồng thời gắn bó với tập thể và xã hội còn được hình
thành, khuyến khích trong quan hệ hợp đồng kinh tế giữa người lao
động với người quản lý. Với hợp đồng giao – nhận khoán, người lao
động vừa có nghĩa vụ rõ, vừa có quyền tự chủ, hơn nữa có quyền đòi
hỏi người quản lý làm đúng nghĩa vụ với họ. Như vậy, tính kỷ luật
được rèn luyện trên cơ sở kinh tế, không trừ ai. Người lao động tự
chủ như vậy là bước tiến so với người lao động an phận bảo gì làm
nấy, phân phối cho bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Và người quản lý
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cũng khó cửa quyền, buộc phải đối xử bình đẳng với người lao động
theo luật hợp đồng.
Có thể nói rằng khi cơ chế khoán được thực hiện tốt thì tác
động của nó đến sự tạo thành con người chính là tác động của kiểu tổ
chức lao động và tổ chức kinh tế của chủ nghĩa xã hội, mà khoán sản
phẩm là một trường hợp cụ thể, một điển hình tốt.
Phong trào khoán cũng như quá trình đổi mới kinh tế đang diễn
biến, chưa hoàn thành. Bên cạnh mặt tốt là cơ bản, không phải không
có mặt lệch lạc, tiêu cực.Điều quan trọng là phải xác định, khẳng
định, cổ vũ cho nhân tố mới của quan hệ kinh tế cũng như của quan
hệ đạo đức.
3.Trong đời sống kinh tế hiện nay đang nẩy sinh vấn đề đánh
giá, xác định nhân tố nào là mới, là tiến bộ, là đúng, và nhân tố nào là
lạc hậu, sai trái về mặt kinh tế. Đó là vấn đề không đơn giản vì đang
tồn tại những hình thức kinh tế quá độ, chưa phải là xã hội chủ nghĩa
thuần khiết. Rất thường thất những cách nhìn khác nhau với tiêu
chuẩn rất khác nhau.
Không phải là người hiểu sâu tâm lý học, đạo đức học, chúng
tôi vẫn cảm thấy sự xác định phân biệt đúng sai, phải trái, tiến bộ và
lạc hậu về mặt đạo đức trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng rất
không giản đơn. Đã có nhiều cách nhìn khác nhau với những thang
giá trị khác nhau, trong khi đạo đức mới làm chủ tập thể của người
lao động, người kinh doanh cũng không hình thành tức thời với tính
xã hội chủ nghĩa thuần khiết. Nó đang trong quá trình tiến hóa từng
bước.
Do còn có những cách nhìn khác nhau nên rất cần phải xác
định những giá trị đạo đức nào, những tiến bộ nào về đạo đức cần
phải cổ vũ. Và do đó mà xác định và phải thanh toán triệt để để
những hành vi , tế nhị của quan niệm đạo đức cũ.
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Xin nêu ví dụ một số cách nhìn khác nhau, biểu hiện quan
niệm khác nhau về phẩm giá, đức hạnh trong sản xuất, kinh doanh.
Trước hết về cách nhìn phẩm giá con người trong vấn đề lao
động. Khi phong trào khoán sản phẩm lan rộng trong nông nghiệp,
người ta hăng hái lao động, tiết kiệm, chăm sóc từng khóm lúa, nhặt
từng hạt thóc rơi…Như vậy ai cũng khen. Song khi thấy người già,
người yếu, trẻ em phải tham gia lao động tùy sức thì lại có ý thương
cảm vì cho rằng, lẽ ra họ phải được nghỉ, hoặc chưa có nghĩa vụ. Vậy
ta nên hay không nên cổ vũ cho quan niệm mọi người hãy tự giác lao
động vừa sức, để có đời sống tốt hơn? Và tình thương như trên có
phải là tình cảm đạo đức mới không ?
Hiện nay có tình hình một số không ít cán bộ công nhân viên về
hưu, trong đó có cả cán bộ chung cao cấp, để có thêm thu nhập đảm
bảo đời sống đã làm những việc như gác cổng, trông xe, trông trẻ,
bơm xe, mở quán nước… Tình hình đó đã làm cho không ít người
trong và ngoài cuộc buồn phiền và bang khuâng, mặc dù những việc
đó có thể là lao động dịch vụ cần có ích cho xã hội, cần được chính
quyền đoàn thể quan tâm sắp xếp quản lý và hướng dẫn. Đáng tiếc là
hiện nay vẫn là tự phát. Do tự phát mà có thể trở thành tiêu cực, làm
hạ phẩm giá con người, khiến người nào khi buộc phải làm thì dễ
mang tâm trạng buồn phiền bâng khuâng, từ đó có thể buông thả theo
cách làm ăn thiếu đạo đức. Trong xã hội ta, quan niệm phân biệt lao
động sang hèn còn nhiều. Con mắt nhìn như thế không phù hợp với
yêu cầu kinh tế đang đòi hỏi mọi người lao động vừa sức, cần kiệm
để cải thiện đời sống và xây dựng đất nước. Lao động vừa sức như
nhu cầu và niềm vui, cũng là cách tốt nhất đối với người già.
Một ví dụ nữa về kinh tế gia đình, đầu óc kinh doanh của người
lao động và quan niệm đạo đức. Với quan niệm đạo đức khác nhau,
đã có ba cách làm kinh tế gia đình trong cán bộ công nhân viên và xã
viên hợp tác xã. Thứ nhất là kiểu tự cấp, rất thịnh hành thời gian
trước đây, với mặc cảm tránh chuyện mua vào bán ra tính toán lời lãi.
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Kiểu Rô-bin-sơn đó bây giờ còn rất ít. Kiểu thứ hai là kinh doanh
buôn bán theo chiều chợ, tham gia buôn bán nhỏ với đạo lý thực
dụng “cốt sao ra tiền”. Không ít người say mê việc nhà sao lãng việc
công, hoặc cùng nhau chuyển việc công về kinh tế gia đình. Kiểu này
rất dễ tượt sang tư hữu cũ, thậm chí đầu cơ, buôn lậu, làm ăn phi
pháp. Kiểu thứ ba là làm kinh tế gia đình nhưng được tổ chức gắn với
kinh tế tập thể và quốc doanh bằng gia công nhận khoán…, lấy lao
động làm nguồn thu nhập , và làm đúng mức trong điều kiện bảo đảm
nghĩa vụ lao động trọn vẹn cho tập thể, cho xã hội. Đây là kinh tế gia
đình kiểu mới như bộ phận hữu cơ của kinh té xã hội chủ nghĩa.
Từ ba kiểu làm ăn kinh tế gia đình như trên có hai vấn đề cần
lưu ý: cũng là kinh tế gia đình, nhưng với quan niệm đạo đức khác
nhau, có cách làm khác nhau. Mặt khác, kinh tế gia đình chỉ khi được
gắn với kinh tế tập thể và quốc doanh, được quản lý và sắp xếp hợp
lý, thì mới góp phần xây dựng đạo đức cần kiệm đồng thời làm chủ
tập thể, tự chủ nhưng có trách nhiệm xã hội. Làm kinh tế gia đình
kiểu buông lỏng, tự phát, tùy nghi ai lo phận nấy có thể làm tang lợi
ích cá nhân nhưng chưa chắc có lợi cho xã hội, và chắc chắn không
có lợi cho việc xây dựng đạo đức người lao động mới làm chủ tập
thể. Kinh tế gia đình hiện nay đã là hoạt động kinh tế rộng khắp, rất
cần được sắp xếp, quản lý để thu được hiệu quả cả về hai mặt: kinh tế
và con người.
Một ví dụ khác nữa về quan niệm đạo đức trong khi mở rộng
hạch toán và khoán sản phẩm. Với chế độ hạch toán kinh tế và khoán
sản phẩm, người lao động và người quản lý kinh doanh đương nhiên
phải tính toán lời lỗ và đòi hỏi cấp trên tuân thủ hợp đồng trách
nhiệm hai chiều. Chính sách và luật pháp quy định như vậy. Người
lao động sau khi làm nghĩa vụ, nếu mức khoán và giá cả không hợp
lý, tính ra mình không có lợi, thậm chí bị lỗ, thì trả ruộng khoán, từ
chối bán sản phẩm… Điều đó là tự nhiên. Đồng thời xu hướng vụ lợi
quá mức cũng dễ có. Nhưng phải chăng có thể quy hiện tượng đó bao
giờ cũng là và chỉ là sự biểu hiện của đầu óc tư hữu, cá nhân, như sự
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tụt lùi về đạo đức so với đòi hỏi người lao động phải quên mình vô
điều kiện như người chiến sỹ trong đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ
quốc. Có thể nói cách nhìn như vậy trong kinh tế la cách nhìn quan
liêu, trái quy luật, xem thường lợi ích người lao động, sẽ gây ra sự
đối lập giả tạo giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích xã
hội. Từ đó đẩy người lao động vào tình trạng tiêu cực sản xuất hoặc
làm ăn kiểu chân trong chân ngoài.
Mặt khác nếu hạch toán kinh tế và khoán sản phẩm theo kiểu
buông lỏng và cũ bộ bản vị, thì có thể biến tập thể thành phường hội
với những hậu quả tệ hại nhất về con người. Bởi vậy, đấu tranh cho
hạch toán kinh tế và khoán đúng đắn cũng là đấu tranh xây dựng con
người mới cần được quan tâm thường xuyên. Trong cuộc đấu tranh
đó một mặt phải phê phán đầu óc tư hữu cá nhân của người lao động,
một mặt phải phê phán tệ quan liêu trong người quản lý, để xây dựng
người lao động mới, người quản lý mới.
4.Một vấn đề phức tạp hơn nữa là trong điều kiện của nền kinh
tế nhiều thành phần, phải chăng đạo đức mới, việc giáo dục đạo đức
mới,chỉ đặt ra với khu vực tập thể và quốc doanh. Còn với người lao
động và người kinh doanh trong kinh tế tư nhân và cá thể thì có hay
không có vấn đề đạo đức mới của ngươi công dân lương thiện, yêu
nước, sản xuất kinh doanh hợp pháp. Trong quan niệm thông thường
của xã hội, và nhiều khi trong lý luận có cách phân chia cách thành
phần kinh tế làm hai loại: xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa.
Có khi còn xem đó là sự phân chia hai phía trong cuộc đấu tranh “ai
thắng ai” được hiểu một cách thô thiển. Phải chăng vì quan niệm đó
mà mọi công dân ở miền bắc trước đây có tâm trạng lo nhanh vào
khu vực kinh tế quốc doanh và tập thể, nhất là quốc doanh để lấy vị
trí “chính trị”, vì tương lai con cái dù phải hy sinh lợi ích kinh tế. Có
khi tập thể hóa chỉ là hình thức, lấy danh giá, còn kinh tế thì phải tự
lo thân. Hiện nay tất yếu kinh tế và chính sách xác định sự tồn tại
kinh tế nhiều thành phần, thì hang triệu công dân vẫn làm ăn ngoài
quốc doanh và tập thể, dù muốn hay không. Các thành phần tư nhân
288

và cá thể đó có thể phát triển theo hai khả năng: quá độ vào chủ nghĩa
xã hội hay tự phát tư bản chủ nghĩa. Trong điều kiện có nhà nước của
dân, do dân, vì dân, và công hữu có vai trò chủ đạo thì ưu thế thuộc
về khả năng quá đọ vào chủ nghĩa xã hội. Nhờ đó các thành phần ấy
là những hình thức kinh tế quá độ trên con đường tiến hóa, không còn
giữ nguyên vẹn như cũ. Họ cũng có khả năng tiến hóa từng bước về
mặt quan hệ kinh tế và về mặt con người.
Điều đáng suy nghĩ là hiện nay trong dư luận xã hội, và trong
con người ở các thành phần ấy còn mặc cảm “phi xã hội chủ nghĩa”.
Đó còn là mặc cảm rất sai lầm. Hơn nữa đó còn là một sự đau khổ về
tinh thần. Với mặc cảm đó và theo lẽ thường “ăn cây nào rào cây
nấy”, người ta ít nhất cũng thờ ơ với cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Hơn nữa rất dễ có tâm trạng đối phó với nhà nước và quốc doanh.
Với mặc cảm “phi xã hội chủ nghĩa”, rất dễ dấn thân vào sự làm ăn
phi pháp, bất lương, sống gấp bởi không có chỗ đứng và tiền đồ trong
cộng đồng dân tộc đang đi lên chủ nghĩa xã hội. Rất cần phải giải tỏa
mặc cảm “phi xã hội chủ nghĩa” của những công dân ấy, khi lao động
và kinh doanh của họ tuân theo chính sách kinh tế có định hướng xã
hội chủ nghĩa và có sự quản lý của Nhà nước. Hơn nữa phải đưa
những công dân đó vào các tổ chức quần chúng, để đuộc tiếp thu giáo
dục của Đảng và tự giáo dục.
Cải tạo những thành phần kinh tế tư nhân, cá thể và những công
dân trong đó theo tinh thần dân chủ là nguyên tắc chính sách của giai
cấp vô sản với các giai cấp, các tầng lớp lao động và đồng minh. Đó
là cải tạo và quản lý ở trình độ của chủ nghĩa xã hội hiện đại đã qua
bước ấu trĩ “tả”. Không nên gọi các thành phần tư hữu là phi xã hội
chủ nghĩa. Chỉ có bạn làm ăn phi pháp bất lương, không kể thuộc
thành phần nào, mới là phi xã hội chủ nghĩa, phải được cải tạo bằng
cưỡng bức và trừng phạt nghiêm khắc.
Có thể nới chính sách kinh tế nhiều thành phần, lấy thành phần
xã hội chủ nghĩa là chủ yếu, quốc doanh chủ đạo, là chính sách đoàn
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kết các tầng lớp lao động và kinh doanh tiến bộ vì sự nghiệp xã hội
chủ nghĩa, do giai cấp vô sản lãnh đạo lấy công nông làm nền
tảng.Mọi công dân thành viên của liên minh ấy đều phải tự nguyện
cải tạo theo hướng xã hội mới chủ nghĩa.
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Đổi mới quản lý kinh tế đang thúc đẩy quá trình hình thành con
người mới. Việc xây dựng quan niệm đúng đắn và cổ vũ cho những
giá trị đạo đức cách mạng và tiến bộ có ý nghĩa rất quan trọng với đổi
mới quản lý. Quan niệm lịch sử trong việc xác định các giá trị đạo
đức đòi hỏi trong khi khẳng định tính duy nhất cách mạng và khoa
học của đạo đức giai cấp vô sản cách mạng, đồng thời phải thấy và cổ
vũ cho những nhân tố tiến bộ trong đạo đức của các tầng lớp lao
động và đồng minh, để khích lệ, giáo dục và cải tạo họ thành con
người xã hội chủ nghĩa, cùng với quá trình cải tạo kinh tế.
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III
DÂN CHỦ HÓA TỪ SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ
HÀNG HÓA KIỂU MỚI*
Trong công cuộc đổi mới có tính cách mạng ở nước ta hiện nay,
dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội vơi địinh hướng xã hội chủ
nghĩa là một nội dung cơ bản nhất, đồng thời là quá trình rất phức
tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa mang bản chất dân chủ tất yếu bao hàm
trong nó một nền kinh tế dân chủ. Thực tiễn tìm tới đổi mới đã chứng
tỏ ở nước ta, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo
con đường xã hội chủ nghĩa là tất yếu tiến bộ, đồng thời là nền kinh
tế mang bản chất dân chủ phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể.
Sự phát triển nền kinh tế ấy, với tư cách nền kinh tế mới mang
bản chất dân chủ đã và đang tác động sâu sắc đến tổng thể quá trình
dân chủ hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề rất lớn
có liên quan đến nhận thức mới về chế độ xã hội chủ nghĩa và quá
trình xây dựng chế độ ấy. Chúng tôi góp phần nhận thức, lý giải mấy
vấn đề mà chính cuộc sống đã và đang đặt ra.
1. Chuyển sang nền kinh tế mới – bước khởi đầu của dân
chủ hóa
Ở nước ta, nhà nước cách mạng ngay từ buổi đầu đã giương cao
ngọn cờ dân chủ, đấu tranh chống quan liêu. Công cuộc chiến đấu lâu
dài nhằm bảo vệ, giải phóng và thống nhất đất nước đã giành thắng
lợi kì diệu, chính vì đây là sự nghiệp cách mạng do dân, vì dân, trong
đó Đảng, Nhà nước và nhân dân gắn bó máu thịt. Tuy nhiên trong
một thời kỳ lịch sử lâu dài từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945,
nước ta ở trong điều kiện chiến tranh cách mạng mà chính sách và cơ
chế quản lý kinh tế không tránh khỏi ngày càng mang nặng tính chất
công cộng hiện vật thời chiến. Truwosc cuộc chiến đấu vì sự sống
còn của đất nước và chế độ mới, đông đảo quần chúng tự giác chấp
nhận chính sách và cơ chế quản lý kinh tế đó với khẩu hiệu “tất cả
cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”. Đó là chính sách và cơ chế
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quản lý kinh tế đã phục vụ đắc lực cho cuộc chiến tranh nhân dân.
Còn có thể nói đó là chính sách và cơ chế mang tinh thần dân chủ,
lấy dân làm gốc, nhưng là dân chủ trong điều kiện chiến tranh cách
mạng.
Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước chuyển sang thời kỳ
lịch sử mới, nhiệm vụ xây dựng được đặt lên hàng đầu. Trong sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nước ta cũng không tránh khỏi rơi
vào mô hình chủ nghĩa xã hội hành chính- nhà nước, là mô hình thịnh
hành trong các nước xã hội chủ nghĩa nhiều thập kỷ trước đây. Nói
riêng về kinh tế, đã tiếp tục áp dụng chính sách công cộng hóa, hiện
vật hóa với cơ chế quản lý rất tập trung và bao cấp, cơ bản như trong
nền kinh tế thời chiến. Chính sách và cơ chế quản lý kinh tế đó, trong
điều kiện xây dựng, ngay từ đầu đã tỏ ra không được đông đảo quần
chúng nhân dân chấp nhận. Hơn nữa đã trở thành chính sách và cơ
chế mất dân chủ, kìm hãm sản xuất.đưa tới thực trạng kinh tế trì trệ,
rối loạn. Chính từ thực tế đó mà công cuộc đổi mới được Đảng và
Nhà nước để ra rất sớm, từ trên 10 năm gần đây. Công cuộc đổi mới
đó chính là từng bước từ bỏ mô hình chủ nghĩa xã hội hành chính –
nhà nước, tìm tới sáng tạo để nhận thức lại và từng bước xây dựng
chủ nghĩa xã hội với tư cách là một chế độ kinh tế xã hội mang bản
chất dân chủ.
Trong công cuộc đổi mới hơn 10 năm qua, sự ra đời và phát
triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa xã
hội đã diễn ra như tất yếu tiến bộ, như đòi hỏi cơ bản nhất về tự do
dân chủ của đông đảo nhân dân lao động, được các nghị quyết của
Đảng chấp nhận từng bước. Cuộc sống đã chứng tỏ trong điều kiện
lịch sử hiện nay ở nước ta, nền kinh tế mới mang bản chất dân chủ tất
yếu phải là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát triển theo
định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đó là nền kinh tế mới về chất, mới về nguyên tắc so với nền
kinh tế phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nền kinh tế mới
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ấy ra đời trong điều kiện có nhà nước cách mạng do Đảng lãnh đạo,
trên cơ sở đã xóa bỏ giai cấp địa chủ và tư bản. Trong nền kinh tế
mới không còn và không thể khôi phục các giai cấp thống trị bóc lột,
tuy còn người giàu người nghèo, nhưng không thể phân cực thành
giai cấp tư bản và vô sản. Các thành phần và hình thức tư hữu, trong
điều kiện công hữu là nhân tố mới và chủ đạo, không thể phát triển
con đường đại tư bản hóa, mà hoàn toàn có khả năng phát triển theo
con đường của chế đọ kinh tế hợp tác xã hội chủ nghĩa (nền kinh tế
xã hội chủ nghĩa được hiểu như chế độ kinh tế hợp tác theo tư tưởng
Leenin ). Điều rất quan trọng là trong nền kinh tế mới ấy sự bình
đẳng còn theo nguyên tắc pháp quyền tư sản, tất yếu phải từ bỏ chính
sách công cộng hóa, hiện vật hóa và cơ chế tập trung quan liêu bao
cấp, là chính sách và cơ chế không chỉ kìm hãm sự phát triển kinh tế
mà còn kim hãm dân chủ hóa toàn bộ đời sống xã hội.
Bởi vậy có thể nói trong công cuộc đổi mới có tính cách mạng,
quá trình chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là bước
khởi đầu của quá trình dân chủ hóa mang tính quần chúng, do Đảng
ta lãnh đạo. Qúa trình dân chủ hóa từ cơ sở kinh tế và mang tính quần
chúng như vậy đã tác động tích cực đến sự giải phóng và phát triển
sản xuất lưu thông, từng bước đem đến lợi ích thiết thực cho đông
đảo quần chúng, tạo điều kiện thúc đẩy công cuộc đổi mới nói chung,
đặc biệt là tạo cơ sở cho sự hình thành con người lao động công dân
và xã hội công dân tự do kiểu mới.
2. Sự hình thành con người và xã hội công dân kiểu mới –
bước thứ hai của dân chủ hóa.
Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần, có ba hiện tượng kinh tế mới và quan trọng nhất đã tác động
tích cực đến sự ra đời của con người mới – người lao động công dân
tự do và xã hội công dân kiểu mới.
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-Từng bước chuyến sang chế độ lao động hợp đồng, chế độ
giao khoán thay cho chế dộ biên chế trong kinh tế quốc doanh và chế
độ thống nhất quản lý ăn chia phân phối trong hợp tác xã;
- Xu hướng hữu sản hóa một bộ phận quan trọng những người
lao động trong kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể do khuyến khích
phát triển kinh tế gia đình và các hình thức giao thầu, giao khoán,
hùn vốn kinh doanh.
- Xu hướng phát triển hợp tác liên doanh, liên kết các thành
phần theo nguyên tắc dân chủ tự nguyện, cùng có lợi với công hữu là
chủ đạo, hoạt động theo một luật kinh doanh thống nhất
Những hiện tượng đó mang tính tất yếu và tiến bộ về kinh tế, đã
tác động tích cực đến sự ra đời của con người lao động và xã hội
công dân kiểu mới như thế nào?
Việc chuyển sang chế độ lao động hợp đồng và giao khoán gắn
liền với việc hữu sản hóa một bộ phận quan trọng những người lao
động trong lao động quốc doanh và tập thể, là xác lập sự tự chủ của
cá nhân về lao động và vốn sản xuất kinh doanh, đã có tác động tích
cực đến con người lao động. Trước hết, đã đẩy mạnh, đẩy lùi xu
hướng xấu rất phổ biến trong những người lao động thuộc khu vực
kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể: xu hướng tiêu cực trong lao động
và tích lũy, thậm chí lẩn trốn lao động và nghĩa vụ xã hội, nhưng rất
nhanh nhạy ăn giành suất ăn chia, tìm ô dù lo lót để dành vị trí an
nhàn và có lợi, ham quyền đặc lợi. Cũng đánh mạnh, đẩy lùi một
dạng bất công mới diễn ra giữa một bên là những người có chức có
quyền trong bộ máy quản lý ngày càng đông đúc, với moojot bên là
những người lao động bị vô sản hóa triệt để nhất loạt, làm việc kiểu
thừa hành lệnh trên, không có gì để tự chủ. Trong điều kiện chính
sách và cơ chế quản lý mới, mỗi người có tự chủ về lao động và vốn,
từ đó tạo khả năng để mỗi người tự quyết định đồng thời tự chịu
trách nhiệm vật chất với kết quả sản xuất kinh doanh, trong khuân
khổ hợp đồng và luật pháp. Sự tự chủ về kinh tế như vậy tự động và
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thường xuyên tác động đến sự hình thành những phẩm chất cơ bản
của người lao động công dân tụ chủ tự do kiểu mới: vì lợi ích thiết
thân mà đua tranh lao động hăng say với hiệu quả cao, chăm lo tích
lũy vốn và nâng cao trình độ; đồng thời cũng vì lợi ích thiết thân mà
quan tâm và có ý thức trách nhiệm với lợi ích người khác, lợi ích tập
thể và lợi ích toàn xã hội. Nói cách khác, lẽ sống “nhất nghệ tinh nhất
thân vinh” và triết lý “cùng có lợi trong lao động hợp tác”
Điều đặc biệt quan trọng là với xu hướng chuyển sang chế độ
lao động hợp đồng, xu hướng hữu sản hóa người lao động, và xu
hướng phát triển quan hệ liên kết hợp tác giữa các thành phần theo
nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, cùng có lợi, đã làm xuất hiện cơ cấu
xã hội công dân kiểu mới, cơ cấu giai cấp xã hội mới về nguyên tắc.
Có thể thấy hai đặc trưng mới về cơ cấu giai cấp, xã hội. Trước hết,
mọi phần tử trong hệ mới làm ăn hợp pháp, đều ít nhiều mang chất
của hệ mới và ngày càng gắn bó với nhau trong hệ mới. Thứ hai, đó
là cơ cấu giai cấp xã hội trong nội bộ nhân dân, có mâu thuẫn và đấu
tranh, nhưng xu hướng liên minh hợp tác là chủ yếu.
Từ những đặc trưng đó, tổng quát lại, có thể đi tới luận điểm:
với chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa bao gồm nhiều thành
phần mang tinh thần dân chủ và là chiến lược lâu dài, đã bắt đầu xuất
hiện cơ cấu giai cấp xã hội của cộng đồng những người lao động
công dân tự do. Nói cách khác, trong quá trình xây dựng nền kinh tế
mới và xã hội mới ở nước ta, sau khi xóa bỏ giai cấp bóc lột và thống
trị, giai cấp công nhân từng bước tiếp tục tự giải phóng gắn liền với
công cuộc giải phóng các giai cấp lao động và đồng minh; cùng nhau
xây dựng xã hội công dân kiểu mới trên cơ sở nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần phát triển theo chế độ kinh tế hợp tác. Đó là bước
thứ hai của dân chủ hóa, bước tiến có ý nghĩa lịch sử, dẫu rằng đây là
xã hội công dân trong đó dân chủ, bình đẳng tất yếu còn mang ít
nhiều tính chất pháp quyền tư sản.
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Chính trên cơ sở bước tiến có ý nghĩa lịch sử đó mà Tổng công
đoàn Việt Nam trước đây vốn là công đoàn của những người trong
biên chế nhà nước, nay đã chuyển thành Tổng liên đoàn lao động
Việt Nam. Hội nông dân cũng không chỉ là Hội nông dân tập thể, mà
là Hội nông dân Việt Nam. Đường lối giai cấp của Đảng ở nông thôn,
trước đây là đường lối dựa vào bần cố nông, nhiều năm nay đã
chuyển sang đường lối dựa vào khối đoàn kết của nông dân lao động.
Như vậy là khối đại đoàn kết toàn đân trong sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội đã bước đầu được đặt trên cơ sở nền kinh tế mới, cơ cấu
giai cấp xã hội mới.
Đó là thành quả lớn của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa,
xét về mặt là thành quả dân chủ hóa sâu sắc từ cơ sở kinh tế cơ cấu
giai cấp xã hội.
3. Dân chủ hóa và khả năng khắc phục tình trạng vô chính
phủ và quan liêu tham nhũng
Từ nhiều năm nay nước ta đã rơi vào thực trạng khủng hoảng
kinh tế xã hội. Đồng thời quá trình đổi mới, trong đó có vấn đề dân
chủ hóa chống quan liêu, đã diễn ra như quá trình tìm tòi mò mẫm rất
khó khăn, thành công từng bước, xen lẫn nhiều vấp vá và sai lầm.
Điều quan trọng là cuối cùng đã có bước chuyển về kinh tế từ năm
1989 với đặc điểm cơ bản là bước ngoặt sang nền kinh tế hàng hóa
trên thực tế, đưa đến những chuyển biến nổi bật về phát triển sản xuất
và lưu thông thực phẩm, hàng tiêu dùng, mở rộng xuất nhập khẩu,
gắn liền với việc đẩy lùi lạm phát, tạo khả năng ổn định giá cả và giá
trị đồng tiền …
Tuy vậy chúng ta chưa thoát khỏi thực trạng khủng hoảng trong
đó có hai đặc trưng quan trọng nhất :
Hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội được
giải phóng, có sự bừng nở công khai, mạnh mẽ và rất sôi động; đồng
thời vẫn là sự phát triển đặc biệt rối loạn với tỷ trọng sản xuất kinh
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doanh phân tán nhỏ và kinh tế ngầm rất lớn, xu hướng làm ăn phi
pháp bất lương vẫn nghiêm trọng.
Hệ thống quản lý kinh tế xã hội và khu vực kinh tế nhà
nước vốn mang nặng cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, không dễ
quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh vốn đã thấp kém, lại càng
bộc lộ sự yếu kém, bỡ ngỡ lúng túng trước bước ngoặt sang nền kinh
tế thị trường. Hơn nữa bộ máy quản lý kinh tế xã hội và khu vực kinh
tế nhà nước đang là nơi trú ngụ của hai tệ nạn lớn: làm ăn phi pháp
(trốn thuế, buôn lâu,…) và tham nhũng.
Từ thực trạng đó cần và có thể rút ra kết luận gì?
Trước hết, bước tiến kinh tế từ 1989 có đặc trưng là bước ngoặt
sang chính sách và cơ chế mới theo quan điểm phát triển nền kinh tế
hàng hóa nhiều thanh phần. Có bước tiến đó là nhờ chính sách mới
được khẳng định dứt khoát ở cấp vĩ mô cả trên văn bản cũng như trên
một loạt biện pháp chỉ đạo vĩ mô về mở rộng thị trường trong nước
và xuất nhập khẩu, chấp nhận giá cả và tỉ giá thị trường, xử lý lãi
xuất,… Nhờ chính sách mới và sự chỉ đạo chiến lược nhất quán, đã
có thể tạo bước ngoặt trên thực tế, tạo ra thực trạng và thế chiến lược
mới ngay trong khi bộ máy quản lý kinh tế và khu vực kinh tế nhà
nước còn rất yếu kém và nhiều tiêu cực. Nói cách khác, phương án
chính sách và chiến lược mới mang tính khả thi ngay trong điều kiện
bộ máy thực hiện còn rất yếu kém và tiêu cực. Điều đó càng làm nổi
bật tầm quan trọng của chính sách mới phù hợp tất yếu kinh tế và vai
trò chỉ đạo chiến lược ở cấp vĩ mô.
Thứ hai, tình trạng vô chính phủ trong hoặt động sản xuất kinh
doanh và trong đời sống xã hội, cũng như sự yếu kém và tệ nạn quan
liêu tham nhũng trong bộ máy quản lý và trong khu vực kinh tế nhà
nước có nguyên nhân khách quan nhiều mặt. Nhưng nguyên nhân
chủ yếu và trực tiếp là do sai lầm khuyết điểm trong chính sách và cơ
chế quản lý cũ.
Cụ thể là:
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Với chính sách và cơ chế cũ , nhà nước cách mạng áp đặt
ý chí chủ quan quan liêu vào đời sống xã hội, không phù hợp với
toàn thể đông đảo quần chúng; còn đông đảo người dân thì thích
bằng cách dối phó lẩn trốn chính sách và cơ chế chính thống hợp
pháp, dẫn tới tình trạng phát triển rất rối loạn.
Với chính sách và cơ chế cũ, nhà nước dành đặc quyền
đặc lợi cho bộ máy quản lý và khu vực kinh tế nhà nước: đặc biệt
quyền thông qua, xét duyệt mua và thu, phân phối, cấp phát, thậm chí
đặc quyền đứng ngoài luật pháp, hoặc có luật riêng. Do đó đã tạo
miếng đất tốt cho tệ quan liêu, đặc quyền đặc lợi tham nhũng.
Điều này một lần nữa càng làm nổi bật tầm quan trọng của sự
sai đúng trong chính sách và cơ chế quản lý. Sự sai đúng đó mang
tính công phạt rất lớn.
Hiện nay, sự tiếp tục nhất quán đổi mới chính sách và cơ chế
quản lý kinh tế với quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần mang tính dân chủ, và là chiến lược lâu dài, có thể làm
cho người lao động, người sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần
vì lợi ích thiết thân mà từ bỏ cách làm ăn đối phó chính sách và cơ
chế chính thống hợp pháp; tự nguyện đi vào xu hướng làm ăn công
khai, lương thiện, hợp pháp trong sự thống nhất giữa lợi ích cá nhân,
lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội. Cùng với sự nhất quán như vậy,
có thể hạn chế đặc quyền đặc lợi của bộ máy và cán bộ quản lý, tạo
môi trường đẩy lùi, loại trừ tệ nạn quan liêu tham nhũng, tạo môi
trường và thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước chuyển mạnh sang cơ
chế kinh doanh.
Như vậy chính sách kinh tế mới mang tinh thân dân chủ, phù
hợp với lợi ích đông đảo quần chúng, có hai tác động tất yếu tạo khả
năng vượt qua khủng hoảng. Một mặt tạo khả năng và khuyến khích
xu hướng làm ăn công khai, hợp pháp, đẩy lùi tình trạng rối loạn do
đối phó, lẩn trốn chính sách và pháp luật. Mặt khác tạo khả năng để
cấp vĩ mô tăng thực lực, có được công cụ thật sự của kinh tế thị
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trường, nâng cao hiệu lực điều tiết tập trung, đồng thời tôn trọng dân
chủ, tôn trọng chế độ tự chủ của người sản xuất kinh doanh, khắc
phục tận gốc cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là môi trường, là
miếng đất quá màu mỡ cho quan liêu tham nhũng.
Có thể đi tới một số kết luận tổng quát về quá trình dân chủ hóa
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Việc chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, công
hữu là chủ đạo, phát triển theo chế độ kinh tế hợp tác xã chủ nghĩa
thay cho nền kinh tế tất yếu tiến bộ, đồng thời là bước khởi đầu của
quá trình dân chủ hóa mang tính quần chúng, được Đảng lãnh đạo
thúc đẩy.
Sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, với tư
cách nền kinh tế mới như vậy, đã làm xuất hiện giai cấp xã hội kiểu
mới – xã hội của cộng đồng lao động công dân tự do, bình đẳng
tương thân tương ái, như bước thứ hai của quá trình dân chủ hóa;
loại trừ xu hướng đại tư bản hóa cũng như xu hướng vô sản hóa,
bước đầu tạo thành xã hội không có giai cấp đối kháng và mâu thuẫn
giai cấp đối kháng, từ đó khơi dậy động lực cá nhân, đồng thời phát
triển sự hợp tác hòa hợp dân tộc mới về chất vì sự nghiệp dân giầu
nước mạnh đi lên chủ nghĩa xã hội.
Hai bước tiến tất yếu và có ý nghĩa lịch sử đó của quá trình dân
chủ hóa đã tạo ra một nền kinh tế mang bản chất dân chủ, một cơ cấu
giai cấp xã hội mang bản chất dân chủ. Chính sách kinh tế và chính
sách giai cấp xã hội của Đảng, nhất là chính sách kinh tế, đã có quá
trình đổi mới phù hợp và thúc đẩy các quá trình tất yếu tiến bộ đó. Sự
tiếp tục nhất quán đổi mới chính sách kinh tế xã hội mang tinh thần
dân chủ cũng là con đường tất yếu để đổi mới cơ chế quản lý kinh tế,
vượt qua thực trạng khủng khoảng, mà những khả năng mới đã xuất
hiện từ 1989.
Sau cùng, sự nhất quán đổi mới chính sách kinh tế xã hội như
quá trình dân chủ hóa, thực chất là từng bước xây dựng xã hội xã hội
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chủ nghĩa mang bản chất dân chủ từ nền tảng các quan hệ kinh tế và
giai cấp xã hội.
Trên nền tảng ấy mới có điều kiện để đổi mới hệ thống chính
trị, đặc biệt là để xây dựng nhà nước mang tính chất nhà nước pháp
quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa của cộng đồng nhân dân và dân tộc
tự do, để cây dựng Đảng như tập hợp tự nguyện của những người lao
động tien phong trong xây dựng và cải cách xã hội, bảo đảm cho
Đảng thật sự là lãnh tụ dân chủ, là người lãnh đạo có trí tuệ đồng thời
là đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
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PHỤ LỤC
MỤC LỤC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ
CÔNG BỐ (TỪ 1980 ĐẾN 1998)

THỨ

TÊN TÀI LIỆU

TỰ

HÌNH THỨC VÀ
CƠ QUAN CÔNG BỐ
(SÁCH, BÁO, NXB,…)

1980
01

02

Mấy ý kiến về đặc
điểm của kế hoạch hóa
trong bước đi ban đầu
Mở rộng phạm vi
kế hoạch hóa trong điều
kiện kinh tế nhiều thành
phần

Tạp chí kế hoạch
hóa
Số 91, 11/1980
Báo Nhân Dân
ngày 26/11/1980

1981
03

Khoán sản phẩm và
những vấn đề đổi mới
quản lý HTX nông
nghiệp
Nt

Nội san nghiên cứu
trường Đảng cao cấp
Nguyễn Ái Quốc 2/1981

Báo
27/5/1981

Nt

Khoán
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Nhân

Dân

sản

phẩm

trong
nông
XBST, 1981
đoàn

nghiệp,

04

Cách nghĩ có khoa
học trong quản lý kinh tế

Đại
24/6/1981

kết

05

Luận bàn về đặc
điểm của QLKT trong
bước đi ban đầu

Nghiên cứu kinh tế
6(124), 12/1981

06

Cấp huyện trong
quá trình vươn lên làm
chức năng QLKT

Nghiên cứu kinh tế
(143), 2/1981

1982
07

Mấy suy nghĩa về
tạo thêm việc làm, làm
việc tốt hơn để đời sống
tốt hơn

Tạp chí Kế hoạch
hóa Số 107, 3/1982

08

Chế độ quản lý và
kế hoạch hóa trong nền
kinh tế nhiều thành phần
của chặng đường đầu tiên

Tạp chí Kế hoạch
hóa Số 144, 10/1892

09

Vấn đê lợi ích kinh
tế trong thực tiễn quản lý
kinh tế hiện nay

Nội san nghiên cứu
1/1982 Nghiên cứu kinh
tế số 4 (128), 8/1982

10

Khoán sản phẩm và
đổi mới chính sách kinh
tế, đổi mới cơ chế quản lý

Nội san nghiên cứu
số 3/1982.
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Khoán sản phẩm và

11

trong nông nghiệp

ché độ quản lý mới trong
nông nghiệp, NXBST
1983

Xác lập chế độ quản
lý và kế hoạch hóa đúng
đắn, xóa bỏ chế độ quản
lý hiện hành quan liêu,
bao cấp

Giáo dục lý luận
soso3, 5/6/1982
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1983
12

Mấy khía cạnh
phương pháp Mác –xít
trong việc nghiên cứu KT
thời kỳ quá độ

Nghiên cứu kinh tế
số 3(133), 6/1983

13

Một số vấn đề cơ
bản và thời sự của việc
xác lập chế độ quản lý
kinh tế thống nhất có kế
hoạch

Tạp chí nghiên cứu
Trường Đảng cao caaso
NAQ, 1/2/1983

14

Vấn đề đưa thị
tường vào quỹ đạo quản
lý có kế hoạch

Tạp chí Kế hoạch
hóa số 125, 9/1983

15

Xác lạp chế độ quản
lý kinh tế thống nhất có
kế hoạch, quán triệt
nguyên tắc tập trung dân
chủ

Báo Nhân Dân,
ngày 7 và 8/6/1983

16

Xác định chặng
đường trước mắt và xây
dựng quan điểm lịch sử
trong nhận thức vận dụng
quy luật kinh tế

Nghiên cứu kinh tế
số 2, 4/1983

1984
17

Sử dụng có nguyên
tắc những hình thức kinh
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Nhân dân 10/2/1984

tế quá độ trong cải tạo và
quản lý người tiểu sản
xuất
18

Vấn dề lợi ích, tiết
kiệm, hiệu quả trong việc
đổi mới quản lý kinh tế

Nhân dân 13/2/1984

19

Mấy suy nghic về
đặc điểm thời kỳ quá độ,
phương pháp luận phân
bước và xây dựng chiến
lược kinh tế

Thông tin khoa học
xã hội 1/1984

20

Đổi mới quản lý
kinh tế và sự hình thành
đạo đức mới

Tạp chí Triết họ số
1 (144) 3/1984

21

Quan điểm phù hợp
trong việc sử dụng những
hình thức kinh tế và chế
độ quản lý quá độ

Nghiên cứu của
kinh tế 3/1984 Thông tin
KHXH 4/1984

22

Những vấn đề lý
luận và phương pháp luận
của quản lý kinh tế

Thông tin KHXH
7/1984

23

Mấy suy nghĩ lý
luận trước thực tiễn quản
lý kinh tế nhiều thành
phần dưới hình thức sáng
tư tưởng Lênin

Thông tin lý luận
11/1984

24

Suy nghĩa về cơ chế

Tạp chí Kế hoạch
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25

quản lý thích hợp một số
nhân tố mới

hóa 7/1984

Về nhân tố chủ
quan tự giác trong quản
lý kinh tế ở bước đầu thời
kỳ quá độ

Tạp chỉ Triết học
12/1984
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1985
26

Quá độ lên CNXH
– Những hình thức kinh
tế và chế độ quản lý phù
hợp

Vietnam
Sociales 1/1995

27

Về triển vọng phát
triển mặt trận nông
nghiệp và vấn đề quản
lý

Thông
1/1985

28

Nhận thức quy luật
và phân tích thực tiễn
đổi mới quản lý kinh tế

29

Một số vấn đề lý
luận – thực tiễn của việc
chuyển sang cơ chế
quản lý hạch toán kinh
tế

Nhân
Dân
3,4,5,6/9/1985

ngày

30

Mấy khâu cơ bản
của việc xây dựng cơ
chế quản lý có kế hoạch
gắn với hạch toán kinh
tế và kinh doanh

Nhân
dân
12,13,16,17/9/1985

ngày

31

Xóa bỏ quan liêu
bao cấp, chuyển hẳn
sang hạch toán kinh
doanh XHCN

32

Chuyển hẳn sang
308

Sciences

tin

KHXH

Kế hoạch hóa 3/1985

8,10,13,14/8/1985

NXB Tổng hopjwj TP

cơ chế hạch toán kinh
doanh XHCN
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– HCM 1985.110tr

1986
33

Nhận thức và vận
dụng quy luật trong thực
tiễn chuyển sang cơ chế
hạch toán kinh doanh

Tạp chí Giáo dục lý
luận 1-2/1986

34

Kinh doanh XHCN
và quyền tự chủ của
người kinh doanh

Nhân
dân
17,18,19/3/1986

35

Mấy vấn đề thuộc
quan điểm kinh tế (Biên
tập không ký tên)

Nhân Dân từ 5 đến
20/11/1986

36

Những vấn đề kinh
tế của sự quá độ lên
CNXH của những nước
kinh tế lạc hâu (bài trong
cuốn của tập thể tác giả)

NXB.
Khoa
học.M.1986 (Tiếng Nga)

37

Cơ chế giá cả kinh
doanh trong cơ chế kinh
doanh có kể hoạch

Tạp chí Cộng sản
11/1986

38

Góp phần quán
triệt tư tưởng Bác Hồ Vì
dân, dựa vào dân, chống
quan liêu trong QLKT

Thông tin lý luận
12/1986

ngày

1987
39

Từ quan điểm kinh
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Thông tin chuyên đề

tế từ Đại hội VI đến thực
tiễn QLKT

(Viên Mác –
2/1987 2/1990

40

Cải tạo và sử dụng
các thành phần kinh tế

Nghiên cứu kinh tế
2/1987

41

Mấy suy nghĩ về
đánh giá và định hướng
hòan thiện cơ chế khoán
sản phẩm trong nông
nghiệp

Tạp chí Cộng sản
10/1987

42

Đồng tiền trong quá
trình chuyển sang nền
kinh tế hàng hóa ở nước
ta (trao đổi ý kiến về vấn
đề lạm phát)

Tạp chí Cộng sản
12/1987

43

Mấy vấn đề đổi mới
tư duy trong bước chuyển
sang cơ chế hạch toán
kinh doanh XHCN

Tạp chí Nghiên cứu
1-2/1987

44

Nâng cao tính tự
chủ và chế độ trách
nhiệm trong QLKT ở
Việt Nam

Cuốn sách đồng tác
giả: “chuyên đề trách
nhiệm trong hệ thống
QLKT” NXB.Tiến bộ,
M.,1987 Tiếng Nga

45

Vấn đề tiền lương
và thu nhập của người lao
động
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Lênin)

Tạp chí Lao động

1988
46

Khía cạnh tư duy
trong công cuộc đổi mới
quản lý

Thông tin lý luận
7/1988

47

Sự ra đời của hình
thành kinh té xã hội mới
ở nước ta

Nhân
28/12/1988

48

Không nên dùng
phạm trù “bóc lột” vào bị
“bóc lột” trong nền kinh
tế mới

Tạp chí Cộng sản
1/1988

dân

1989
49

Giám đốc kinh
doanh trong cuộc đổi mới
hiệu lực quản lý Nhà
nước về kinh tế

Nhân dân

51

Bàn về hàng hóa
sức lao động

Nhân Dân 17/5/1989

52

Đặc diểm quá trình
phát triển nền kinh tế
nước ta theo con đường
XHCN

Tạp chí Cộng sản
11/1989

53

Quan điểm mới của
Đảng trong cách mạng

Tạp chí Cộng sản
5/1989
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quan hệ sản xuất
54

Mấy vấn đề về sự
thống nhất giữa chính
sách giai cấp xã hội

Thông tin lý luận
10/1989

55

Mấy nhận thức về
nền kinh tế mới ở nước ta

NXB.Tổng hợp TP
–HCM 1989, 114tr

1990
56

Hồ Chí Minh và mô
hình CNXH ở nước ta

Thông tin lý luận
5/1990

57

Tư tưởng Lênin về
chế độ hợp tác và sự ra
đời nền kinh tế mới ở
nước ta

Tạp chí Cộng sản
8/1990

58

Chính sách kinh tế
mới của Lênin và công
cuộc đổi mới của chúng
ta

NXB.
1990, 100tr

59

Những chuyển biến
của tình hình kinh tế - xã
hội nông thôn những năm
gần đây

Nghiên cứu kinh tế
số 2, 4/1990

60

Giáo trình “Những
vấn đề QLKT ở Việt
Nam”

NXB. Tuyên huấn
1988 (tái bản 1990)
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Sự

thật,

61

Từ sự phat triển
kinh tế hàng hóa kiểu mới

Tạp chí Cộng snr –
Tháng 12/1990

1991
62

Nhà kinh doanh
trong công cuộ đổi mới

Tạp chí Thông tin
kinh tế Số 1/91 – Hội
KHKT

63

Đồng tiền trong
bước ngoặt sang nền kinh
tế hàng hóa

Tạp chí Cộng sản
3/1991

64

Đánh giá tình hình
và xét theo những khả
năng

Tuần tin tức số 1920 5/1991

65

Về đạo đức trong
kinh doanh

66

Thực hiện bước
chuyển sang nền kinh tế
thị trường có định hướng
XHCN

314

Nhân dân 6/1991

Đại đoàn kết số 25
(từ 19-25/6/1991)

1992
67

Để chuyển sang nền
kinh tế thị trườn

Nghiên cứu kinh tế
1 (185) tháng 2/1992

68

Nhân tố con người
trong phát triển kinh tế

Nhân dân chủ nhật
15/3/1992

69

Khâu cấp bách của
chiến lược vốn

Thời báo kinh tế
VN, số 5,1/1992

70

Giáo trình “Những
vấn đề quản lý kinh té ở
Việt Nam

NXB Văn hóa tư
tưởng 1992 (Tái bản có
bổ sung)

71

Chuyển sang nền
kinh tế thị trường định
hướng và giải pháp

NXB. Tổng hợp
TP.HC 1992.100tr (Bài
chọn lọc và mới)

72

Quốc doanh trong
bước chuyển sang nền
kinh tế thị trườn

NXB.
1992.60tr

73

Định hướng và giải
pháp chuyển sang nền
kinh tế thị trường ở nước
ta (Tài liệu tham khảo
phục vụ lãnh đạo, nghiên
cứu và giảng dạy)

Trung tâm tài liệu
học viện Nguyễn Ái Quốc

Sự

thật

Tháng 11.1992

1993
74

Bản chất mới và khả
năng định hướng XHCN
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Nghien cứu kinh tế

của nền kinh tế hàng hóa
nước ta

- Tháng 2/1993

1994
75

Học thuyết lao động
và giá trị thặng du trong
công cuộc xây dựng kinh
tế

Nghiên cứu kinh tế
- tháng 4/1994

76

Vấn đề vốn trong
nước với sự phát triển
kinh tế

Nghiên cứu kinh tế
- Tháng 2/1994

77

Cầu hiền đài sĩ:Xây
dựng lại đội ngũ cán bộ
quản lý kinh tế. (Bản
Tiếng
Anh
–
VN
Economic
times
–
10/1994)

Thời báo kinh tế
VN
Số 33 (101) 1824/1994

1995
78

Nét mới của kế
hoạch hóa trong bước
chuyển sang nền kinh tế
thị trường

Thời báo Tài chính
chuyên san hàng tháng số
8, tháng 10/1995

79

Nét mới của công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong bước chuyển sang

Thời báo Tài chính
chuyên san số 9, tháng
10/1995
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nền kinh tế thị trường
80

Nhìn với chính sách
tài chính quốc gia

317

Thời báo Tài chính
chuyên san số 10 – tháng
10/1995

1996
81

Thương mại trong
thời đổi mới

Tạp chí Thương mại
số 3-4 (2/96) Xuân Bính
Tý

82

Tài chính – tiền tệ
vai trò hàng đầy trong
điều kiện kinh tế vĩ mô
(tr5)

Thị trường TCTT
Xuân Bính Tý

Cần đặt chính sách
TCTT trong tổng thể
chính sách kinh tế xã hội

Diễn đàn doanh
nghiệp số 23 ngày 717/3/1996

83
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Thời báo Tài chính
VN số 1- 2/1/96

1997-1998
84

Để thực hiện tốt
hơn kế hoạch đầu từ phát
triển

Đầu tư số 21 ngày
12/3/1997

85

Cải cách hành chính
và cải cách kinh tế

Báo Đầu
32,33 năm 1997

86

Nâng cao thu nhập
và sức mua của nông dân
trong quá trình CNH HĐH

Hội thảo 1998 về tín
dụng cho công nghiệp hóa
Nông nghiệp nông thôn
và Ngân hàng nông
nghiệp

87

Một số suy nghĩ về
chế độ sở hữu và quản lý,
sử dụng ruộng đất

Tham luận trù bị
xây dựng Luật đất đai
1992. Sử dụng lại trong
Hội thảo 1998 nói trên

88

Quá trình chuyển
sang nền kinh tế thị
trường sự gắn bó giữa cải
cách kinh tế với cải cách
hành chính

Bài giảng tại Khoa
Quản trị kinh doanh – Đại
học Quốc Gia Hà Nội
1998
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tư

Số

