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Lời Mở Đầu 

  Ở tuổi 85, gần đất xa trời, người viết muốn truyền đạt một ít kiến thức hay tin 

tức tổng quát tới quý vị đồng hương thân mến về sự vận hành của nền kinh tế thị 

trường tự do Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống với hai bài đầu trong trong tập sách 

nhỏ bé này.  

   Sống trong một nền kinh tế, không ai trong chúng ta tránh khỏi trực tiếp hay 

gián tiếp, cách này hay cách khác, những sự kiện hay vấn nạn kinh tế như thất 

nghiệp, lạm phát. Những vấn nạn nầy là hậu quả đương nhiên bởi tác động nội tại 

của các chu kỳ thương mại của nền kinh tế tư bản thị trường. Tuy nhiên, chúng ta 

vẫn còn rất may mắn được sống trong nền kinh tế tự do này với không biết bao cơ 

hội thăng tiến cá nhân, nếu được trang bị một tinh thần tự lập, đứng vững trên 

đôi chân để kiếm sống với sự chịu khó, chăm chỉ, vấp ngã nhưng không bỏ cuộc, 

người viết tin chắc quý vị sẽ có một cuộc sống vật chất tương đối khá giả và còn 

có thể là triệu phú nữa, ngoài ra còn có cuộc sống tinh thần tự do và thoải mái. 

  Để so sánh, xin quý vị đồng hương đọc bài ba về nền “Kinh tế Tư bản  Nhà nước 

Trung quốc” hiện nay, trong đó cá nhân ít có cơ hội thăng tiến vì bị một nhà nước 

cộng sản độc tài đảng trị chỉ huy và kiểm soát chặc chẻ mọi hành động của quý vị, 

về phương diện vật chất cũng như tinh thần. Đó là một xã hội trong đó chỉ vì lợi 

nhuận con người giành giật, lừa đảo chém giết nhau bất kể đạo lý. 

  Với tham vọng trở thành một cường quốc kinh tế và quân sự nhằm bá chủ toàn 

cầu thay Hoa Kỳ, giòng Hán tộc Trung quốc không từ một thủ đoạn gian ác nào, vi 

phạm các quyền dân sự, luật lệ quốc tế, và để giảm áp lực nạn nhân mãn không 

ngần ngại giết các công dân coi như hạng hai Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Nội Mông, tù 

nhân, người theo Pháp luân công và tín hữu công giáo thầm lặng, và tàn ác hơn 

nữa mổ bụng lấy nội tạng đem bán. Thật là một nền “kinh tế tư bản nhà nước” 

man rợ! 
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              Tổng Thống Donald Trump và Kinh Tế Học Vĩ Mô 

                (President Donald Trump and Macroeconomics) 

                                                    Đỗ Ngọc Hiển 

                       Giáo sư Kinh Tế Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam 

A. Kinh Tế Học - Tổng quát. 

Người viết những dòng sau đây, trước hết bản thân người viết nhằm mục đích ôn 

lại những gì đã học về môn Kinh Tế Vĩ Mô (Macroeconomics) và thứ đến nhằm 

truyền đạt cho người đọc nào chưa học Kinh Tế Học (Economics) một số kiến thức 

tổng quát về những vấn đề trọng yếu ảnh hưởng đến đời sống của mỗi cá nhân. Sau 

cùng người viết muốn thử đánh giá thành quả kinh tế (Economic Performance) 

trong nhiệm kỳ bốn năm đầu của Tổng Thống Donald Trump.  

Để bàn về những Nguyên Lý (Principles) và Chính Sách (Policy) trong Kinh Tế Vĩ 

Mô, chúng ta cần một số kiến thức căn bản và tổng quát trong môn Kinh Tế Học.  

Trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là một Người Kinh Tế (The Economic man). 

Con Người Kinh Tế là một cá nhân có lý trí (Rationale) biết phân tích và lý luận 

những hoạt động kinh tế (Economic Activities) như kiếm lợi tức (Income), chi tiêu 

(Expenditures)  tiết kiệm (Saving), đầu tư (Investment) v.v   để đạt được tư lợi 

(Self-Interest) và sự thỏa mãn tối đa (Maximum Satisfaction).  

Như vậy người mất trí hay điên khùng không phải là một người kinh tế. Thứ đến 

con người kinh tế là một cá nhân đặt tư lợi trên hết. Tất cả các hoạt động kinh tế 

của họ đều nhằm mang lại tư lợi và sự thỏa mãn tối đa.  

Sau cùng, con người kinh tế còn là một người tiêu thụ (Consumer) ngay cả khi mới 

sinh và có một thái độ tiêu thụ (Consumer behavior) hay thay đổi, khó ước đoán 

được, vì thái độ tiêu thụ của họ bị ảnh hưởng bởi tâm lý cá nhân (Individual 

psychology), và tâm lý xã hội (social psychology)  

Một vấn đề khác cần bàn tới là Lý Luận Kinh Tế (Economic reasoning). Lý luận 

kinh tế nhằm phân tích và giải đoán một Sự Kiện Kinh Tế (Economic event) như 
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Pháp Qui Nạp và Phương Pháp Diễn Dịch. Phương pháp qui nạp (Induction) là 

quan sát các sự kiện kinh tế đơn lẻ để đi đến một kết luận tổng thể, nói một cách 

khác là một giả thuyết để rồi trở thành một quy luật, thí dụ quy luật cung cầu trong 

thị trường, nếu được chứng minh bằng dữ liệu thống kê. Ngược lại phương pháp 

diễn dịch (Deduction) là từ quan sát tổng thể để giải thích các sự kiện cá nhân đơn 

lẻ.  

Sau hết chúng ta đề cập tới các Phương Tiện (Means) để giải thích các sự kiện và 

hoạt động kinh tế. Các kinh tế gia sử dụng ba phương tiện sau đây để phân tích và 

giải đoán các vấn đề kinh tế. Thứ nhất bằng Lời (Words), thứ hai bằng Đại Số Học 

(Algebra) và thứ ba là bằng Đồ Hình (Graphs). Ngày nay toán học (Math) nói 

chung và đại số nói riêng được các kinh tế gia sử dụng tối đa qua các phương trình 

(Equations) và các hàm số (Functions) để phân tích và giải đoán các dữ liệu thống 

kê về các hoạt động kinh tế.  

Chính vì vậy gần đây môn Kinh Tế Toán (Econometrics) mới xuất hiện và ngày 

càng trở nên quan trọng trong phân khoa kinh tế (Faculty of Economics) tại các đại 

học Hoa Kỳ. Các kinh tế gia nổi tiếng tại Hoa Kỳ hiện nay phần lớn họ học chuyên 

toán ở bậc Cử Nhân rồi chuyển sang học kinh tế ở bậc Cao Học (Master) và bậc 

Tiến Sĩ (Ph. D.). Ngày nay muốn lấy bằng tiến sĩ kinh tế ở Hoa Kỳ phải có trình độ 

toán học khá cao, đặc biệt phải học Đại Số Học bậc đại học (College Algebra), 

môn Vi Tính (Calculus) và Xác Xuất Học (Probability).  

Trên đây là những kiến thức tổng quát, căn bản và là nền tảng cho việc tìm hiểu 

môn Kinh Tế Học (Economics) nói chung và Kinh Tế Học Vĩ Mô 

(Macroeconomics) nói riêng.  

Bây giờ người viết xin đi thẳng vào chủ đề tìm hiểu kinh tế học và kinh tế học vĩ 

mô là gì. Kinh tế học được đặt trên nền tảng “Luật khan hiếm“ (The law of 

scarcity} Trước hết nhu cầu vật chất (Material wants) của một xã hội, nghỉa là nhu 

cầu vật chất của các cá nhân và các định chế là vô giới hạn và không bao giờ thỏa 

mãn nổi. Ngược lại tài nguyên kinh tế (Economic resources), nghỉa là các phương 

tiện sản xuất (Means of production) tài hóa và dịch vụ thì có hạn hay khan hiếm. 

Hai thực tế nền tảng (Fundamental facts) này cùng tạo nên vấn nạn tiết kiệm 

(Economizing problem) và là nền tảng cho khoa kinh tế học.  
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Tài Hóa Kinh Tế và Tài Hóa Miễn Phí. 

Chúng ta cũng phải hiểu Tài Hóa Kinh Tế (Economic goods) và Tài Hóa Miễn Phí 

(Free goods) là gì. Tài hóa kinh tế được sản xuất với một giá phí (Production cost) 

nào đó, như sản xuất một chiếc xe hơi hay một tô phở. Ngược lại tài hóa miễn phí 

không có giá phí như nước biển hay không khí. Như vậy một tài hóa kinh tế không 

bao giờ trở thành một tài hóa miễn phí, nhưng ngược lại, một tài hóa miễn phí có 

thể trở thành một tài hóa kinh tế. Thí dụ người ta chế biến nước biển mặn thành 

nước ngọt như ở một số quốc gia thiếu nước uống. Vì nhu cầu con người vô hạn và 

tài nguyên hữu hạn, nên chúng ta phải tiết kiệm (To economize) và từ đó kinh tế 

học (Economics) mới xuất hiện. Có rất nhiều định nghĩa kinh tế học khác nhau, 

nhưng tựu trung định nghĩa sau đây được chấp nhận một cách phổ quát. “Kinh tế 

học là một khoa học nhằm nghiên cứu việc sử dụng tài nguyên hữu hạn để thỏa 

mãn những nhu cầu vô hạn của con người.” 

Do đó bất cứ một nền kinh tế nào, Tư Bản (Capitalist), Cộng Sản (Communist), Xã 

Hội (Socialist) hay Hỗn Hợp (Mixed) đều phải giải quyết ba vấn nạn cốt lõi sau 

đây: sản xuất gì (What)? sản xuất thế nào (How)? và sản xuất cho ai (For whom)? 

Nói cho dễ hiểu là phải chọn lựa sản xuất gì và bao nhiêu, dùng kỹ thuật nào để sản 

xuất hữu hiệu nhất và phân phối tài hóa ra sao để đạt được sự công bằng xã hội tối 

hảo. 

Sự định hình nền kinh tế.  

Nền kinh tế của một quốc gia được định hình bởi thể chế chính trị của quốc gia đó. 

Nói đúng hơn mức độ kiểm soát và can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế là yếu 

tố chủ yếu định hình. Nếu dùng thước đo can thiệp (Interference) thì nền kinh tế 

cộng sản như Bắc Hàn (North Korea) có sự can thiệp tuyệt đối ở một đầu, đầu kia 

là nền kinh tế Hoa Kỳ có sự can thiệp của chính phủ ít nhất, còn hai nền kinh tế 

nằm giữa là xã hội và hỗn hợp. Ngày nay, trên thực tế không có nền kinh tế nào 

trên thế giới không có sự can thiệp của chính phủ, vấn đề là ít hay nhiều mà thôi.  

Sự can thiệp của chính phủ liên quan tới ba vấn nạn kinh tế chủ yếu nêu trên, là sản 

xuất gì, sản xuất thế nào và sản xuất cho ai. Ba vấn nạn này được giải quyết hữu 

hiệu hay không tùy thuộc vào các yếu tố dưới đây: Ai là chủ đất đai, tư nhân hay 
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nhà nước; các phương tiện sản xuất như cơ sở hành chánh, cơ xưởng sản xuất, máy 

móc và dụng cụ thuộc tư nhân hay nhà nước, thị trường có được tự do vận hành 

theo luật cung cầu hay bị chính phủ kiểm soát và định hình; có sự tự do cạnh tranh 

trong kinh doanh hay bị hạn chế bởi nhà nước vì sự ưu đãi của nhà nước đối với 

các công ty quốc doanh v.v…  

Có thể nói trong nền kinh tế cộng sản Bắc Hàn sự can thiệp của nhà nước vào nền 

kinh tế là tuyệt đối, trong khi đó nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ, chính phủ chỉ giữ vai 

trò hướng dẫn (Guiding) và điều chỉnh (Adjustment) qua luật lệ, các biện pháp 

kinh tế ngắn hạn (Short-term economic measures) hay các chính sách kinh tế dài 

hạn (Long–term economic policies) qua Chính Sách Tiền Tệ (monetary policies) 

Chính Sách Tài Chánh (Fiscal policies) hay cả hai.  

Nền móng của nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ. 

Trong bài này người viết chỉ đề cập tới những nguyên lý và chính sách kinh tế trên 

bình diện vĩ mô hay tổng thể của nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ.  

Nền kinh tế Hoa Kỳ đặt trên những nền móng sau đây. Trước hết Quyền Tư Hữu 

(Private property right) nhất là tư hữu đất đai, là tuyệt đối được bảo đảm bởi hiến 

pháp. Con người kinh tế Hoa Kỳ đặt Tư Lợi (Self interest) trên hết và tư lợi là 

động lực (Motive) cho mọi hoạt động kinh tế. Thị trường phải có cạnh tranh tự do 

theo luật cung cầu. Tư nhân làm chủ các phương tiện sản xuất, không có công ty 

quốc doanh chỉ có tư doanh vì đối với dân chúng Hoa Kỳ chỉ có tư nhân mới quản 

lý (To manage) một xí nghiệp hay một cơ quan một cách hữu hiệu (Efficiently) 

nhất. Theo người viết biết tại Hoa Kỳ chỉ có Bưu Điện và Đập Hoover là do chính 

phủ quản lý dưới hình thức cơ quan tự trị (Automous Authority). Dân chúng Hoa 

Kỳ quan niệm rằng sự quản trị của hệ thống công quyền (bureaucracy) kém hữu 

hiệu vì “cha chung không ai khóc” và tiền bạc của chính phủ là “tiền chùa” nên dễ 

đưa đến lãng phí và nạn tham nhũng. Điều này thể hiện rõ trong nền kinh tế chỉ 

huy Việt Nam hiện nay. 

Thước đo thành quả kinh tế. 

Khi nói đến thành quả kinh tế của một nền kinh tế người ta thường nói tới Tổng 

Sản Lượng Quốc Gia Xổi (Gross National Product –GNP) và ít nói tới Tổng Lợi 
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Tức Quốc Gia Xổi (Gross National Income). Thực ra đây chỉ là hai mặt của một 

đồng tiền. Tổng sản lượng quốc gia xổi gồm Tài Hóa và Dịch Vụ và Tổng Sản Phí 

(Total production costs) của nó chính là tổng lợi tức xổi của người dân gồm tiền 

lương (Wages) tiền lãi (Interest) phải trả khi mượn vốn (Capital) để đầu tư, tiền 

thuê (Rent) khi thuê mướn cơ sở hành chánh, cơ xưởng sản xuất, máy móc và dụng 

cụ và tiền lời kinh doanh (Business profit). Tiền lời kinh doanh này còn được gọi là 

lợi nhuận (Net profit) như ở Việt Nam. Theo Karl Marx 1818-83, nhà triết học 

kinh tế và xã hội người Đức, đó là Giá Trị Thặng Dư (Surplus value) trong cuốn 

sách của ông Tư Bản Luận (Das Capital) xuất bản năm 1867 ở Đức. Theo Marx 

tiền lời kinh doanh là tiền lương của công nhân bị chủ nhân bóc lột.  

Ngược lại, chủ thuyết kinh tế tư bản coi tiền lời kinh doanh như là tiền thưởng cho 

khả năng quản trị (Ability of entrepreneurship). Thực ra chính các doanh nhân 

(Entrepreneurs) là chủ thể kết hợp các yếu tố sản xuất (Production factors) nhân 

công, cơ sở sản xuất, máy móc và dụng cụ để sản xuất tài hóa và dịch vụ nên tiền 

lời kinh doanh phải được coi như một sản phí. Như vậy sản phí của một tài hóa 

gồm tiền lương, tiền lãi, tiền thuê và tiền thưởng tài quản trị.  

Thực ra trong thực tế, tổng sản lượng quốc gia xổi (GNP) không phải là thước đo 

lường chính xác thành quả kinh tế trong năm vì nó chưa trừ đi những hư mòn, hao 

hụt và già cỗi của các phương tiện sản xuất như cơ sở, máy móc và dụng cụ được 

sử dụng trong tiến trình sản xuất. Các phương tiện này cũng là một phần của tổng 

sản lượng quốc gia xổi. Do đó phải trừ ra khỏi Tổng Sản Lượng Quốc Gia Xổi giá 

phí chiết cựu (Depreciation cost) để được Tổng Sản Lượng Quốc Gia Thuần (Net 

National Product – NNP). Đây mới là thước đo thành quả kinh tế đích thực.  

Hãy lấy một thí dụ làm sáng tỏ. Hai quốc gia A và B có tổng sản lượng quốc gia 

xổi bằng nhau, nhưng quốc gia A sản xuất hữu hiệu hơn nhờ nhân công bảo trì cơ 

sở, máy móc và dụng cụ tốt, nên ít hư hỏng, giảm bớt chi phí sửa chữa. Trái lại 

trong quốc gia B, cơ xưởng sản xuất, máy móc và dụng cụ không được bảo trì tốt 

nên phí tổn sửa chữa cao hơn. Do đó, chúng ta phải kết luận quốc gia A có thành 

quả kinh tế cao hơn quốc gia B, nói cách khác quốc gia A có tổng sản lượng quốc 

gia thuần cao hơn quốc gia B trong năm.  
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Một thước đo chính xác thành quả kinh tế nữa là thước đo theo tiêu chuẩn đầu 

người (Per Capita). Nhiều người hoảng sợ Trung Quốc hiện nay là cường quốc 

kinh tế thứ nhì sau Hoa Kỳ trên thế giới. Tổng Sản Lượng Xổi của Trung Quốc 

hiện nay gần bằng của Hoa Kỳ, chưa nói tới Tổng Sản Lượng Quốc Gia Thuần, 

chắc chắn Trung Quốc còn thua xa. Nhưng người đọc nên nhớ rằng Trung Quốc có 

1.4 tỷ người trong khi Hoa Kỳ chỉ có 350 triệu người. Như vậy số lượng Tài Hóa 

và Dịch Vụ mà một người được hưởng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ còn cách nhau 

rất xa. Nói khác đi mức sống (Standard of living) của một người dân còn cách nhau 

trời vực giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngoài ra con người không chỉ sống bằng vật 

chất mà cần món ăn tinh thần nữa như tự do tư tưởng, tôn giáo, báo chí, chính trị, 

lập hội, văn học và nghệ thuật v.v…  

Một thước đo thành quả kinh tế khác nữa hết mức trung thực là Lợi Tức Khả Dụng 

(Disposable income). Đây mới là lợi tức hay tiền mà một cá nhân mang về thực sự 

để chi tiêu trong gia đình. Đây là lợi tức sau khi trừ thuế lợi tức cá nhân (Individual 

income tax) và thuế lợi tức doanh nghiệp (Corporale income tax). Hai loại thuế này 

chiếm khoảng 80% tổng số thuế thu vào cho ngân sách quốc gia Hoa Kỳ. Vì thước 

đo này trung thực và chính xác nên các kinh tế gia thường dùng nó trong các bài 

toán kinh tế.  

Ý niệm về kinh tế gia đình có từ xa xưa và theo thời gian phát triển trong các bộ 

lạc hay quốc gia. Vào thời đó các hoạt động kinh tế cũng đã được phân công hóa 

trong gia đình. Người chồng đi săn bắn thú rừng hay đi lưới cá để kiếm lương thực 

nuôi gia đình. Người vợ lo việc nội trợ trồng trọt rau quả quanh nhà, hoặc nuôi 

thêm ít gia súc như heo hay gà vịt để phụ thêm vào bữa cơm gia đình. Các hoạt 

động kinh tế nhằm nuôi sống gia đình và nếu còn dư đem trao đổi lấy các vật dụng 

khác. Danh từ Kinh Tế Học có nguồn gốc từ chữ Hy Lạp"Oiko-nomia”. Oiko có 

nghĩa là gia đình (Household), nomia có nghĩa là chính sách (Policy). Vậy chúng ta 

có thể hiểu Oiko-nomia là môn học các sinh hoạt kinh tế gia đình.  

Trường phái Kinh Tế Cổ Điển. 

Trong thế kỷ XVIII có rất nhiều luồng tư tưởng kinh tế đơn lẻ đề cập tới mọi hoạt 

động kinh tế trong xã hội, và có nhiều Kinh Tế Gia (Economists) Triết Gia Kinh 

Tế (Economic philosophers) và Tư Tưởng Gia Kinh Tế (Economic thinkers) xuất 
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hiện, phần lớn từ Âu Châu, đặc biệt từ Anh và Đức Quốc vì hai quốc gia này thời 

đó có nền kinh tế khá phát triển. James Mill, Henry, George Marshall, David 

Ricardo với các bài khảo luận về Nguyên Lý Tiền Tệ và Thuế Vụ (Theory of 

Money and taxation). David Ricardo cũng là người sáng lập ra trường phái Kinh 

Tế Cổ Điển (The founder of the classical school of economics). Chúng ta phải còn 

kể tới Thomas Robert Malthus (1766-1834) người Anh với khảo luận nổi tiếng về 

Dân Số (Essay on the principle of population). Theo Malthus, thực phẩm tăng theo 

cấp số cộng, dân số tăng theo cấp số nhân do đó nhân loại sẽ có nạn Nhân Mãn 

(Over population).  

Sau hết, kinh tế gia đại diện cho trường phái kinh tế cổ điển nổi tiếng nhất thời đó 

là Adam Smith (1723-1790) người Tô Cách Lan (Scottish) với tác phẩm “Sự giàu 

có của các quốc gia” (Wealth of Nations) xuất bản năm 1776. Trong cuốn sách này 

Adam Smith tổng hợp và hệ thống hóa các tư tưởng kinh tế đương thời và từ cuốn 

sách này nền Kinh Tế Tư Bản (Capitalism) ra đời. Ông chủ trương chính sách bất 

can thiệp (Non-interference) hay không nhúng tay vào (Hand-off) của chính quyền 

vào nền kinh tế. Cơ chế thị trường tự do cạnh tranh (Mechanism of free and 

competitive market) sẽ hướng dẫn (Guiding) các hoạt động kinh tế và điều chỉnh 

(Adjusting) các vấn nạn kinh tế (Economic problems) nếu có. Ngày nay, một trong 

những kinh tế gia nổi tiếng đại diện cho trường phái kinh tế cổ điển là giáo sư kinh 

tế gia Milton Friedman tại đại học Chicago, tiểu bang Illinois.  

Trong thế kỷ XIX xuất hiện một số kinh tế gia có khuynh hướng xã hội cấp tiến 

như Friedrich Engels (1820–95) và Karl Marx (1818–83) cả hai đều là người Đức. 

Engels va Marx là đồng tác giả bản “Tuyên ngôn Cộng sản (Communist 

Manifesto–1884). Marx viết riêng cuốn sách nổi tiếng “Tư Bản Luận” (Das 

Capital–1867). Hai ông này Engels và Marx đả kích kịch liệt học thuyết kinh tế tư 

bản cổ điển vì những bất công xã hội do nền kinh tế tư bản tạo ra, Marx cho rằng 

các nhà tư bản hay các ông chủ xí nghiệp thời đó bóc lột giới công nhân bằng cách 

trả mức lương rẻ mạt để kiếm lời tối đa mà ông cho rằng đó là Giá Trị Thặng Dư 

(Surplus Value) đề cập tới trong tác phẩm Tư Bản Luận của ông. Theo ông, giá trị 

thặng dư này chính là số lương của công nhân bị chủ nhân ăn cướp, vì vậy phải trả 

lại cho công nhân.  
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Sau đây là những điểm chính yếu của trường phái kinh tế tư bản cổ điển. Trước hết 

chính phủ hay nhà nước tuyệt đối không được can thiệp vào nền kinh tế và hãy để 

cơ chế thị trường hướng dẫn các hoạt động kinh tế và điều chỉnh các vấn nạn kinh 

tế. Nền kinh tế tư bản lúc nào cũng ở thế quân bình (Equilibriun) giữa cung cầu và 

toàn dụng nhân công (Full employment), không có thất nghiệp (Unemployment). 

Đôi lúc có thiếu hụt (Shortage) hoặc thặng dư (Surplus) tài hóa nhưng chỉ là đoản 

kỳ, trong trường kỳ cơ chế thị trường sẽ điều chỉnh lại và lập lại thế quân bình.  

Các kinh tế gia cổ điển đem ra một luận cứ nữa là “số cung tạo ra số cầu” (Supply 

creates demand), nghĩa là các nhà sản xuất, người cung ứng (Suppliers) thường tạo 

ra nhu cầu tài hóa mà người tiêu thụ (Consumer) cần, như trong thí dụ điện thoại 

thông minh trên thị trường hiện nay. Các hãng điện thoại như Apple hay Samsung 

luôn luôn thay đổi mẫu mã để câu khách, và đó cũng là lý do tại sao ban nghiên 

cứu thị trường giữ vai trò quan trọng trong các công ty sản xuất.  

Về tiền tệ và giá cả với phương trình MV = PT trong đó M là khối lượng tiền lưu 

hành  V là tốc độ lưu hành của đơn vị tiền tệ như một đô la chẳng hạn, P là giá cả 

trung bình và T là khối lượng tài hóa trao đổi. Từ phương trình trên, các kinh tế gia 

cổ điển đi đến kết luận giá cả tăng hay giảm là do khối lượng tiền tệ tăng hay giảm, 

nói khác đi khối tiền tệ là nguyên nhân của việc tăng hay giảm của giá cả.  

Như chúng ta biết Y1 Tổng Lợi Tức Quốc Gia, Y2 Tổng Sản Lượng Quốc Gia là 

hai mặt của một thực thể, cũng như hai mặt của một đồng tiền trong hai phương 

trình Y1 = C+S và Y2 = C2+I+G . Trong phương trình Y1 tổng lợi tức quốc gia 

dùng để tiêu thụ công và tư (C), còn lại tiết kiệm (S), và chúng ta đã biết tổng lợi 

tức quốc gia gồm tiền lương (Wages), tiền lãi (Interests) tiền thuê (Rents) và tiền 

lời kinh doanh (Business profits) và các loại lợi tức này chính là các loại sản phí 

của tổng sản lượng quốc gia. Trong phương trình Y2 tổng sản lượng quốc gia gồm 

chi tiêu hay tiêu thụ tư nhân (Consumption) (C2), chi tiêu cho đầu tư của xí nghiệp 

(Investment) và chi tiêu hay tiêu phụ của chính phủ (Government).  

Như vậy chúng ta có Y1 = Y2 , tiêu thụ tư nhân và chính quyền (C) thì bằng tiêu 

thụ tư nhân (C2) cộng với chi tiêu hay tiêu thụ của chính quyền (G)(Government). 

Từ đó suy ra C = C2+G và tiết kiệm (S) bằng đầu tư (I).  
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Nói tóm lại, các kinh tế gia cổ điển cho rằng tiền tiết kiệm của dân chúng luôn luôn 

bằng tiền đầu tư của xí nghiệp, vì dân chúng gửi hết tiền tiết kiệm vào các ngân 

hàng và các ngân hàng này cho các xí nghiệp sản xuất vay vốn để đầu tư. Vì vậy 

nền kinh tế luôn luôn ở thế quân bình giữa cung cầu tài hóa và toàn dụng nhân 

công.  

Nền kinh tế Hoa Kỳ có tăng trưởng kinh tế (Economic growth) khá cao trong thời 

kỳ Đệ Nhất Thế Chiến (1914–1917) nhờ các xí nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ 

khí, các trang bị quân sự và lương thực. Nền kinh tế đạt được mức toàn dụng nhân 

công, thất nghiệp kể như không có.  

Nhưng những năm sau thế chiến chấm dứt, kỹ nghệ chiến tranh giảm sút, quân 

nhân giải ngũ đông cộng với gánh nặng thương phế binh, nền kinh tế bắt đầu rơi 

vào tình trạng trì trệ (Stagnancy) rồi suy thoái (Recession) cuối cùng rơi vào cuộc 

Đại Khủng Hoảng ( Great depression) kinh tế vào năm 1929 và kéo dài đến hết 

năm 1933.  

Cho đến nay các kinh tế gia cũng chưa giải thích được những lý do nào dẫn đến 

cuộc đại khủng hoảng hồi đó. Chỉ thấy rằng đùng một cái thị trường chứng khoán 

sụp đổ, dân chúng hoảng loạn (Panic) chạy đến các ngân hàng thương mại rút tiền 

làm các ngân hàng khánh kiệt đưa đến cả hệ thống ngân hàng tan rã. Lúc đó, Hoa 

Kỳ chưa có Ngân Hàng Trung Ương (Central bank), ngày nay gọi là Ngân Hàng 

Dự Trữ Liên Bang (The Federal Reserve Bank–The FED). Hàng hóa thì tràn ngập 

thị trường nhưng không có người mua vì không có tiền do thất nghiệp cao, chiếm 

20% lực lượng lao động. 

Trường phái Kinh Tế Keynes.  

Vào năm 1936, một cuốn sách nổi tiếng với nhan đề “Lý thuyết tổng quát về nhân 

dụng, lãi suất và tiền tệ" (The general Theory of employment Interest and money) 

của kinh tế gia người Anh John Maynard Keynes xuất hiện. Ông là một kinh tế gia 

và là một chuyên gia tài chánh (An Economist and financial Expert). Keynes là 

trưởng phái đoàn Anh Quốc tham dự hội nghị Bretton Woods Conference 1944. 

Ông cũng giữ một vai trò quan trọng trong việc thành lập Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế 

(International Monetary Fund–IMF) và Ngân Hàng Thế Giới (The World Bank). 
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Trong cuốn sách của ông, Keynes đưa ra giải thích mới về Chu Kỳ Thương Mại 

(Trade cycle). Ông nhấn mạnh về những thay đổi đầu tư nghĩa là mua máy móc, 

dụng cụ sản xuất (Capital goods) như là chìa khóa cho những thay đổi của tổng số 

cầu hay tổng số chi tiêu của giới tiêu thụ. Như những biện pháp kiểm soát kinh tế, 

Keynes đề xướng sử dụng những thay đổi lãi suất (Interest changes) và các công 

trình công cộng như sửa chữa đường xá, cầu cống, phi trường, thương cảng v.v… 

để bảo đảm toàn dụng nhân công. Ông cũng chú trọng tới Tái Phân Phối Lợi Tức 

để làm sao sức mua (Purchasing power) gia tăng theo tỷ lệ với sự phát triển của các 

phương tiện sản xuất (Means of production) tức là cơ xưởng, máy móc và dụng cụ. 

Quan điểm và lập luận kinh tế trong cuốn sách của ông được rất nhiều kinh tế gia 

hồi đó hưởng ứng  và đồng tình và từ đó Keynes được coi như là người sáng lập ra 

Trường Phái Kinh Tế Keynes (Keynesian school of economics)  

Tất cả kinh tế gia ngày nay không hẳn chấp nhận hay bác bỏ toàn bộ những giải 

thích và lập luận các sự kiện và vấn nạn kinh tế của Trường Phái Kinh Tế Cổ Điển 

và Trường Phái Kinh Tế Keynes. Do đó, có những bổ túc, sửa chữa hay cải tiến 

trong giải thích và lập luận và đưa đến hai trường phái kinh tế mới xuất hiện gần 

đây: Trường Phái Kinh Tế Cổ Điển Biến Thái (Neo-classical school of economics) 

và Trường Phái Kinh Tế Keynes Biến Thái (Neo-Keynesian school of economics). 

Chữ Neo có nghĩa là gần giống.  

Nói chung, trường phái kinh tế cổ điển chính thống hay biến thái đặc biệt chú trọng 

đến số Cung tức là nhà sản xuất, trong khi trường phái kinh tế Keynes chính thống 

hay biến thái đặc biệt chú trọng vào số Cầu tức là giới tiêu thụ.  

Ngày nay, qua kinh nghiệm thực tế đau thương của cuộc Đại Khủng Hoảng kinh tế 

(Great Depression) 1929–1933 tại Hoa Kỳ, và nhờ có những dữ liệu thống kê 

tương đối chính xác, tất cả các kinh tế gia trên thế giới nói chung và tại Hoa Kỳ nói 

riêng đều phản biện và bác bỏ một số luận cứ của trường phái kinh tế cổ điển.  

Trước hết thị trường nói chung không có sự cạnh tranh hoàn hảo (Perfect 

competition) nên có nhiều khuyết điểm phát sinh ra nhiều vấn nạn kinh tế như thất 

nghiệp, lạm phát, giá cả bất ổn, trì trệ và suy thoái kinh tế. Cơ chế thị trường 

(Market mechanism) bất lực trong việc điều chỉnh các vấn nạn trên. Do đó, sự can 
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thiệp của chính quyền vào nền kinh tế là cần thiết. Đây cũng là quan điểm của 

trường phái kinh tế Keynesian.  

Thứ đến, số Cung không tạo ra số Cầu. Người ta thường nói ngày nay “Người tiêu 

thụ là vua”. Chính giới tiêu thụ bỏ phiếu quyết định số mạng sống còn của bất cứ 

xí nghiệp sản xuất nào. Vì những bất cập của thị trường, cung cầu tài hóa và dịch 

vụ trong thị trường không luôn luôn ở mức quân bình (Equilibrium) nên thường 

nảy sinh nạn thừa thãi (Surplus) hay thiếu hụt (Shortage) tài hóa và dịch vụ. Hơn 

nữa khi nền kinh tế đạt được mức quân bình không có nghĩa là nền kinh tế có toàn 

dụng nhân công, không có nạn thất nghiệp.  

Trước cuộc đại khủng hoảng kinh tế, Hoa Kỳ không có Ngân Hàng Trung Ương 

(Central Bank) để kiểm soát và điều phối khối tiền tệ (M) lưu hành và hoạt động 

của các ngân hàng thương mại. Sau cuộc khủng hoảng, Ngân Hàng Dự Trữ Liên 

Bang (Federal Reserve Bank) tương tự Ngân Hàng Trung Ương và Công Ty Bảo 

Hiểm Ký Thác Liên Bang (Federal Deposit Insurance Corporation) mới ra đời.  

Công nhân có thể được lập Nghiệp Đoàn, nhưng ai vào nghiệp đoàn dễ bị chủ nhân 

sa thải và mãi sau đại khủng hoảng, Nghiệp Đoàn Công Nhân mới được chính phủ 

hợp thức hóa (Legalized) và được phép đình công hợp pháp. Ngày nay có rất nhiều 

nghiệp đoàn chuyên ngành như nghiệp đoàn sắt thép, nghiệp đoàn công nhân bốc 

rỡ hàng tại các thương cảng, nghiệp đoàn kỹ nghệ xe hơi, nghiệp đoàn công nhân 

mỏ than v.v... Tổng Liên Đoàn Lao Động và Kỹ Nghệ (American Federation of 

Labor – Congress of Industrial Organizations) viết tắt là AFL–CIO hiện nay là lớn 

và quyền lực nhất tại Hoa Kỳ trên bình diện kinh tế cũng như chính trị.  

Các doanh nghiệp vì ham danh lợi cấu kết với nhau thành lập các tập đoàn doanh 

nghiệp độc quyền (Monopolies) giảm mức sản xuất và tăng giá để kiếm lời tối đa; 

vì tệ nạn này mới có Luật Chống Độc Quyền (Anti-trust-law) ra đời. Tất cả những 

diễn biến này xảy ra trong thời kỳ Tổng thống Franklin Rosevelt 1882–1945, vị  

Tổng Thống duy nhất có ba nhiệm kỳ trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ.  

Trong lãnh vực tiền tệ và giá cả tổng quát, trường phái kinh tế cổ điển đưa ra 

phương trình MV=PT như đã giải thích ở trên, đưa ra kết luận số cung tiền tệ có 

tương quan nhân quả với giá cả. Những thay đổi trong khối tiền tệ là nguyên nhân 
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các thay đổi giá cả. Các kinh tế gia ngày nay hoàn toàn bác bỏ lập luận này vì 

phương trình trên là một sự thật hiển nhiên (Truism). Khối tiền tệ (M) nhân với tốc 

độ lưu hành (V) đương nhiên bằng số lượng tài hóa (T) nhân với giá cả trung bình 

(P).  

Một lập luận nữa của trường phái kinh tế cổ điển là tiết kiệm (Saving) của giới tiêu 

thụ luôn luôn bằng đầu tư (Investment) của các doanh nghiệp. Nói rõ hơn, giới tiêu 

thụ luôn luôn ký thác tất cả số tiền tiết kiệm vào các ngân hàng thương mại và các 

ngân hàng này cho các xí nghiệp sản xuất vay hết số tiền tiết kiệm đó. Kinh 

nghiệm thực tế qua các dữ liệu thống kê không chứng minh được lập luận này. Vì 

đôi khi không có sự quân bình giữa tiết kiệm (S) của giới tiêu thụ và đầu tư (I) của 

giới sản xuất nên mới có nạn thiếu hụt hoặc dư thừa tài hóa và dịch vụ.  

Tóm lại, cơ chế thị trường tự do cạnh tranh có nhiều khuyết điểm, vì vậy sự can 

thiệp của chính quyền vào nền kinh tế là bắt buộc. Vì ba vấn nạn nền tảng sản xuất 

gì (What) sản xuất thế nào (How) và sản xuất cho ai (For whom) trong mọi nền 

kinh tế, nên mới sinh ra các vấn nạn kinh tế phụ. Đó là Tăng Trưởng Kinh Tế 

(Economic growth), Toàn Dụng Nhân Công (Full employment), Thất Nghiệp 

(Unemployment), Lạm Phát (Inflation), Ổn Định Giá Cả (Price stability) Suy 

Thoái (Recession) Thiếu Hụt Ngân Sách (Budget deficit) Nợ Công (Public debt) và 

Thiếu Hụt Cán Cân Thương Mại (Trade deficit). Người viết sẽ trình bày từng đề tài 

trên đây và những chính sách kinh tế, tiền tệ và tài chánh mà các kinh tế gia sử 

dụng để điều chỉnh sau đây.  

Vấn nạn cốt lõi là Tăng Trưởng Kinh Tế. Làm thế nào duy trì được Tổng Sản 

Lượng Quốc Gia (GDP) gia tăng mỗi năm, nói nôm na là làm đồng-bánh càng 

ngày càng to hơn để mỗi công dân được chia miếng bánh càng ngày càng lớn hơn. 

Đó là mục tiêu chủ yếu và tối hậu của mọi nền kinh tế.   

Các kinh tế gia đưa ra nhiều lập luận. Người thì đưa ra một yếu tố chủ chốt thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế như gia tăng đầu tư (Investment) của các xí nghiệp sản 

xuất, nghĩa là xây cất thêm cơ sở sản xuất, mua thêm các máy móc và dụng cụ hiện 

đại. Người thì cho là phải duy trì cao mức chi tiêu tổng thể của giới tiêu thụ và nhất 

là chi tiêu của chính quyền. Người khác chủ trương phải sử dụng một tổng hợp các 

yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng như giảm thuế lợi tức cá nhân và doanh 
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nghiệp, gia tăng các chương trình công cộng (Public works) tăng mức lương tối 

thiểu (Minimum wage rate), hạ lãi suất tái chiết khấu (Rediscount rate) của ngân 

hàng dự trữ liên bang khi cho các ngân hàng thương mại vay tiền và cuối cùng là 

đơn giản hóa luật lệ và thủ tục hành chánh trói buộc các nhà kinh doanh.  

Hiện nay có rất nhiều kinh tế gia đồng tình với lập luận tăng trưởng kinh tế “Con 

gà đẻ trứng vàng” được trình bày sau đây.  

Trước hết, tăng trưởng kinh tế nói riêng (Economic growth) và phát triển kinh tế 

(Economic development) nói chung chỉ có thể xẩy ra trong một môi trường chính 

trị ổn định và chính phủ, nếu cần, phải can thiệp vào nền kinh tế để hướng dẫn và 

điều chỉnh qua việc đưa ra luật lệ kinh doanh mới hoặc thay đổi luật lệ cũ cho phù 

hợp. Chính phủ có hai công cụ trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, đó là 

Chính Sách Tiền Tệ và Tài Chánh. Chính sách tiền tệ gồm những thay đổi khối 

lượng tiền tệ qua thay đổi tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng thương mại, tỷ lệ tái chiết 

khấu (Rediscount rate) khi các ngân hàng thương mại vay ngân hàng dự trữ liên 

bang và qua các hoạt động thị trường mở (Open market operations) qua việc mua 

bán trái phiếu (Bonds) trên thị trường chứng khoán như Down Jones, Nasdaq và 

S&P. Chính sách tài chánh gồm những thay đổi chi tiêu thuế má của chính phủ.  

Lập luận tăng trưởng kinh tế “Con gà đẻ trứng vàng" mang ý nghĩa giới kinh 

doanh (Entrepreneurs) cần được nâng đỡ và ưu đãi vì chính họ mang lại công ăn 

việc làm cho dân chúng. Họ thuê thêm nhân công, mua thêm cơ sở sản xuất, mua 

thêm máy móc và dụng cụ hiện đại để gia tăng khả năng sản xuất. Họ là những đầu 

tàu kéo con tàu kinh tế quốc gia tiến lên.  

Những doanh nhân này mạo hiểm và liều lĩnh bỏ vốn kinh doanh với mục tiêu duy 

nhất là kiếm doanh lợi, nếu thất bại chính họ sẽ bị tán gia bại sản. Muốn có nhiều 

trứng ăn, phải vỗ béo con gà, hay cá nhân nếu muốn có miếng bánh ăn càng ngày 

càng lớn hơn phải tạo ra đồng-bánh càng ngày càng to hơn. Đây cũng là quan điểm 

của Trường Phái Kinh Tế Nghiêng Về Số Cung (Supply-side economics) xuất hiện 

gần đây mà chính Tổng Thống Ronald Reagan áp dụng trong hai nhiệm kỳ của ông 

và được gọi là Reaganomics, đưa lại mức tăng trưởng kinh tế cao và bền vững suốt 

trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông. Toàn thể dân chúng có lợi tức cao hơn, 

nhất là giới trung lưu và có một đời sống sung túc và thoải mái hơn.  
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Các hình thức kinh doanh. 

Có ba loại hình thức hay công ty kinh doanh:  

- Công ty cá nhân hay gia đình (Sole proprietor). Một cá nhân hay gia đình bỏ một 

số vốn riêng và mượn thêm vốn từ các thành viên trong gia đình hay bạn bè nếu 

cần để thành lập một công ty kinh doanh sản xuất một hay nhiều tài hóa. Nếu thành 

công, họ được hưởng toàn số doanh lợi, nhưng nếu thất bại họ mất hết tài sản và 

nếu mượn nợ họ phải bán hết tài sản riêng để trả nợ. Nếu làm ăn khấm khá, muốn 

phát triển lớn hơn họ có thể bán trái phiếu (Bonds) đó là giấy IOU (I owe you) để 

gây vốn thêm.  

- Công ty hùn hiệp (Parnership) cũng được thành lập và hoạt động tương tự như 

công ty cá nhân hay gia đình. Hai hay ba người, có thể là bạn, góp vốn thành lập 

công ty hùn hiệp. Họ được hưởng toàn số doanh lợi nhưng cũng có những trách 

nhiệm thanh toán các món nợ đã mượn, tiền mặt hay trái phiếu.  

- Công ty cổ phần hữu hạn (Corporation limited). Một người hay nhiều người bỏ 

một số vốn khá lớn thành lập một công ty cổ phần hữu hạn và bán cổ phiếu 

(Stocks) và trái phiếu (IOU) để gây vốn thêm. Trái phiếu là một giấy nợ, người 

mua trái phiếu (Bond holder) cho vay một số tiền, đến kỳ đáo hạn, được hưởng 

một số tiền lãi (Interests) nhất định như 10% bất kể công ty thành công hay thất 

bại. Cổ phần (Stocks) cũng là một lối gây vốn nhưng người mua cổ phần (Stock 

holder) là một sở hữu chủ của công ty. Có hai loại cổ phần, cổ phần thường 

(Common stock) và cổ phần ưu tiên (Prefered stocks) có quyền lợi khác nhau. Nếu 

có lời, sở hữu chủ cổ phần ưu tiên được chia cổ lợi (Dividends) trước rồi mới đến 

sở hữu chủ cổ phần thường. Công ty cổ phần hữu hạn, trước pháp luật là một thực 

thể pháp lý (Legal entity) giống như một cá nhân. Những người thành lập 

(Founders) công ty cổ phần bỏ vốn được định giá theo số lượng cổ phần với mệnh 

giá như 20 đô la một cổ phần. Vì là một thực thể pháp lý, nếu có lời, các cổ đông 

thường hay ưu tiên chia nhau số doanh lợi dưới hình thức cổ lợi (dividends). Nếu 

thất bại, các cổ đông thành lập công ty và các sở hữu chủ cổ phần chỉ chịu trách 

nhiệm về số tiền đã hùn mua cổ phiếu. Họ không phải bán tài sản riêng để trả nợ 

cho sở hữu chủ cổ phiếu, hay ngân hàng nếu họ có vay.  
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Các công ty lớn nếu thành công, có danh tiếng và muốn gây vốn thêm để phát triển 

rộng lớn hơn, họ có thể niêm yết trên giàn chứng khoán nội địa như Down Jones, 

Nasdaq, hay S&P hoặc các thị trường chứng khoán quốc tế như Hồng Kông, Trung 

Quốc, Nhật, Singapore v.v…  

Ở Hoa Kỳ, hàng tháng có hàng ngàn công ty lớn nhỏ bị phá sản và đóng cửa nhất 

là các công ty cá nhân và hùn hiệp, nhưng cũng có hàng ngàn công ty lớn nhỏ khác 

được thành lập, nhảy vào thị trường kinh doanh với hy vọng kiếm lời lớn.  

Các công ty kinh doanh cũng phải đối diện với những áp lực nặng nề về những vụ 

kiện tụng của giới tiêu thụ về những tài hóa kém phẩm chất (Defects) như trong kỹ 

nghệ xe hơi, túi an toàn không hoạt động hữu hiệu khi có tai nạn giao thông. 

Những hãng sản xuất thuốc lá cũng thường bị kiện bởi liên bang hay tiểu bang vì 

gây tai hại bệnh tật cho giới tiêu thụ, đăc biệt là giới trẻ.  

Các xí nghiệp sản xuất y dược hay cung cấp thực phẩm động vật và rau trái cũng 

phải đối đầu với nhiều vụ kiện. Quan trọng hơn nữa, các xí nghiệp sản xuất còn 

phải đối diện với những áp lực của các nghiệp đoàn lao động bởi các cuộc đình 

công đòi tăng lương, phúc lợi bảo hiểm, và môi trường làm việc thoải mái. 

Lực lượng lao động.  

Chúng ta cũng nên biết qua về Lực Lượng Lao Động (Labor force) và nạn thất 

nghiệp. Lực lượng lao động Hoa Kỳ gồm tất cả những ai trên 16 tuổi đang tìm 

kiếm việc làm. Như vậy học sinh Trung Tiểu Học không nằm trong lực lượng lao 

động. Dân số Hoa Kỳ hiện nay có khoảng 350 triệu người và lực lượng lao động có 

khoảng 180 triệu người.  

Có hai loại thất nghiệp, tự ý (Voluntary) và không tự ý hay bắt buộc (Involuntary 

or forced). Những người đang có việc làm mà tự ý bỏ để tìm một việc làm có mức 

lương cao hơn hay vì môi trường làm việc không thích hợp thì gọi là thất nghiệp tự 

ý. Những người đang ở tuổi lao động mà không có việc làm đang đi tìm việc làm 

với mức lương trung bình tương xứng trong thị trường lao động (Labor market) là 

người thất nghiệp không tự ý hay bắt buộc. Vậy một người lao công muốn kiếm 

việc làm có mức lương của một kỹ sư không được coi là người thất nghiệp.  
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Trước đây khi có mức thất nghiệp 4% lực lượng lao động, thì nền kinh tế được coi 

như có Toàn Dụng Nhân Công (Full employment). Tiêu chuẩn hiện nay là từ 5,5% 

tới 6% lực lượng lao động được phần lớn các kinh tế gia chấp nhận. Mức thất 

nghiệp bắt buộc trong nhiệm kỳ 4 năm đầu của Tổng thống Donald Trump được 

nhiều người coi như một phép lạ kinh tế thần kỳ. Mức thất nghiệp bắt buộc trung 

bình trong nhiệm kỳ của ông thay đổi từ 3.7% và 3.5% mức thất nghiệp thấp nhất 

trong 5 thập niên qua.  

Năng suất nhân công - Chìa khóa tăng trưởng kinh tế. 

Vấn đề Năng Suất Công Nhân (Worker productivity) cũng nên được bàn tới vì nó 

liên quan đến nền giáo dục quốc gia. Năng suất công nhân được hiểu là số lượng 

tài hóa mà một giờ của công nhân tạo ra. Như công nhân A một giờ sản xuất được 

10 cái đinh ốc chẳng hạn, nhưng công nhân B sản xuất được 50 chiếc, như vậy 

chúng ta có thể kết luận công nhân B có năng suất sản xuất gấp 5 lần công nhân A. 

Công nhân Hoa Kỳ có năng suất sản xuất vào hàng cao nhất thế giới. Đức và Nhật 

cũng có năng suất công nhân cao không kém.  

Nền giáo dục tân tiến Hoa Kỳ hiện nay nhằm hổ trợ mục tiêu phát triển và gia tăng 

tiện ích vật chất nên đăc biệt chú trọng đến các khoa học như Toán Học, Vật Lý và 

Hóa Học Thuần Túy (Pure science) và nhất là các Khoa Học Áp Dụng (Applied 

science) để tạo ra nhiều kỹ sư (Engineers) và các kỹ thuật viên (Technicians) thuộc 

đủ ngành. Hai nhóm này là nòng cốt sản xuất trong nền kinh tế Hoa Kỳ.  

Xã hội Hoa Kỳ nghiêng về vật chất, không hẳn là duy vật, nhưng không kém về 

phương diện tâm linh. Bằng chứng là hầu hết dân chúng Hoa Kỳ theo Thiên Chúa 

Giáo (Christian) và các tôn giáo khác. Có thể nói dân chúng Hoa Kỳ quan niệm 

“Có thực mới vực được đạo”. Nền giáo dục Hoa Kỳ hết sức tân tiến và đa dạng, 

tuy nhiên, khoa học và khoa học áp dụng được đặt nặng hơn vì chúng là những 

chìa khóa cho tăng trưởng và phát triển kinh tế trong xã hội.  

Nền giáo dục Hoa Kỳ là một nền giáo dục chuyên sâu (Specialized) nhằm đào tạo 

ra những chuyên gia (Experts) các khoa học gia (Scientists) nổi tiếng trong mọi 

ngành. Chắc người đọc cũng biết trong xã hội Hoa Kỳ nếu bạn là người tài giỏi 

nhất (second to none) trong bất cứ ngành nào cũng có thể trở thành triệu phú. Thí 
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dụ một thợ cắt tóc giỏi làm chủ một tiệm cắt tóc nam nữ, một thợ làm móng tay 

giỏi mở một tiệm làm móng tay, chã mấy hồi trở thành triệu phú như thực tế chứng 

minh trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại hiện nay. Trong xã hội Hoa Kỳ, bạn 

đừng là người cái gì cũng biết (Jack of all trades) nhưng chỉ biết lơ mơ mà hy vọng 

thành triệu phú.  

Tuy là đặt nặng phương diện vật chất, nhưng Hoa Kỳ cũng có một nền văn hóa và 

văn học phát triển và tân tiến không thua quốc gia nào trên thế giới. Về văn chương 

và nghệ thuật, nhất là nghệ thuật phim ảnh như Hollywood ở Los Angeles và nghệ 

thuật diễn xuất như Broadway ở New York không có quốc gia nào qua mặt nổi. 

Hoa Kỳ cũng có rất nhiều nhà văn nổi tiếng như Mark Twain 1835–1910, Ernest 

Hemingway 1898-1961 và tiểu thuyết gia như Danielle Steel với hàng trăm cuốn 

tiểu thuyết.  

Khi người viết theo học tại đại học Wisconsin, tiểu bang Wisconsin 1959 và đại 

học Georgetown 1962 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, các chính phủ như Trung Quốc, 

Đài Loan, Đại Hàn và Singapore có một chính sách gửi các sinh viên học bổng hay 

tự túc với mục đích rõ ràng. Các sinh viên này chỉ chuyên học các khoa học như 

toán, vật lý và hóa học. Người viết quen rất nhiều sinh viên thuộc các quốc gia nói 

trên, nói chung là người Tàu theo học tại hai đại học trên. Khi hỏi môn học chuyên 

môn (Major subject) của họ thì chỉ là Toán Học, Vật Lý và Hóa Học Áp Dụng. 

Không một sinh viên nào học khoa học xã hội như Kinh Tế Học, Xã Hội Học hay 

Chính Trị Học v..v…Duy chỉ có một sinh viên học Quản Trị Khách Sạn (Hotel 

management) Không lạ gì vì sao mà Trung Quốc, Đài Loan, Đại Hàn và Singapore 

có nền kinh tế phát triển mạnh như ngày nay chỉ trong vòng 20 năm qua.  

Một điểm son trong nền kinh tế Hoa Kỳ mà ít quốc gia nào có là sự tương quan 

mật thiết giữa các đại học và các công ty kinh doanh. Cứ mỗi kỳ ra trường cuối 

năm, các công ty gửi nhân viên đến các trường đại học tuyển chọn các sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc trong mọi ngành, đặc biệt là các kỹ sư giỏi. Các công ty còn tuyển 

lựa ngay cả các sinh viên giỏi năm chót, cấp học bổng cho họ để khi ra trường vào 

làm việc cho các công ty đó.  

Một điểm son nữa là các doanh nhân thành công, triệu phú cũng như tỷ phú thường 

hiến tặng các đại học những số tiền rất lớn cho việc nghiên cứu trong nhiều lãnh 
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vực. Steve Jobs và Bill Gates là những gương mặt điển hình. Gần đây tháng 2 năm 

2020 Jeff Bezos, chủ nhân công ty Amazon với tích sản (assets) 180 tỷ mỹ kim đã 

hứa hiến tặng 10 tỷ mỹ kim cho các chương trình công cũng như tư nhân nhằm 

kiểm soát và cải tiến những thay đổi khí hậu.  

Vì thế rất nhiều phát minh trong mọi lãnh vực phát xuất từ các trường đại học. Các 

cựu sinh viên thành công trong thương trường cũng thường trở về giúp đỡ ngôi 

trường mẹ đã đào tạo ra họ. Các doanh nhân triệu phú hay tỷ phú Hoa Kỳ có tinh 

thần xã hội rất cao, vì xã hội đã ưu đãi họ nên họ cảm thấy có trách nhiệm phải trả 

lại cho xã hội một phần nào bằng cách giúp đỡ các hội từ thiện hay các trung tâm 

nghiên cứu bệnh tật như bệnh tim, Parkinson, Alzeimer, Cancers các loại v..v…  

Với nền văn hóa đặt trên căn bản độc lập và tự lập, mỗi cá nhân phải đứng trên đôi 

chân mình để kiếm sống, không được ỷ lại vào cha mẹ. Các nhà giàu Hoa Kỳ 

thường chỉ để lại một phần tài sản rất nhỏ cho con cái khi quá vãng, họ hiến tặng 

số tài sản còn lại cho các đại học, các hội từ thiện và các trung tâm nghiên cứu 

bệnh tật nói ở trên.  

Trở lại vấn nạn tăng trưởng kinh tế, khi nền kinh tế có tăng trưởng kinh tế cao và 

bền vững qua nhiều năm, vấn đề toàn dụng nhân công và nạn thất nghiệp không 

còn là vấn đề nữa. Thâm thủng ngân sách cũng dần dần được cải thiện vì có tăng 

trưởng kinh tế hằng năm, chính phủ sẽ thu được càng nhiều thuế, đặc biệt là thuế 

lợi tức cá nhân và doanh nghiệp chiếm 80% ngân sách quốc gia. Nhờ tăng trưởng 

kinh tế, chính phủ cũng giảm được chi tiêu cho các chương trình phúc lợi xã hội 

như Medicaire, phiếu thực phẩm (Food stamp), trợ cấp nhà cửa (Housing) v.v... 

Tăng trưởng kinh tế cũng dần dà giúp giảm bớt nợ công, nhờ chính phủ thu được 

nhiều thuế hơn hàng năm. Trong nền kinh tế mở (Open economy) nghĩa là có giao 

thương quốc tế, cán cân thương mại (Trade balance) sẽ được cải thiện vì có dồi dào 

tài hóa các loại bán ra ngoại quốc giúp gia tăng xuất cảng và giảm nhập cảng. Tuy 

nhiên xuất cảng tăng còn tùy thuộc vào tổng lợi tức của các quốc gia nhập cảng. 

Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế còn mang lại sức mạnh quân sự và ngoại giao. Công 

dân trong nền kinh tế tăng trưởng cũng được thơm lây, được nể trọng và mến phục 

trên toàn thế giới. 
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Lạm phát và ổn định giá cả. 

Vấn đề kế tiếp là Lạm Phát và Ổn Định Giá Cả. Lạm phát (Inflation) có thể được 

hiểu một cách đơn giản là quá nhiều tiền đuổi theo quá it tài hóa (Too much money 

chases few goods) hay lạm phát phi mã (Hyperinflation) thường xảy ra trong nền 

kinh tế độc tài chính trị (totalitairian economic regime) như cộng sản Bắc Hàn, 

Cuba và Việt Nam hay trong nền kinh tế kiểm soát bởi trung ương (Centrally 

controlled economy) như trong một số quốc gia theo chủ nghĩa xã hội cấp tiến. Vì 

trong các quốc gia này, ngân hàng trung ương hoàn toàn theo lệnh của thủ tướng 

hay tổng thống, các vị này thấy nếu cần chi tiêu thêm chỉ cần ra lệnh cho Thống 

Đốc Ngân Hàng in tiền thêm tiêu thả cửa và bừa bãi, chẳng thèm quan tâm tổng 

sản lượng quốc gia có tăng trưởng tương xứng không, do đó nhiều tiền đuổi theo ít 

tài hóa, giá cả tổng quát tăng vọt, đó là lạm phát.  

Trong nền kinh tế tư bản tự do, Ngân Hàng Trung Ương (Central bank) hay Dự 

Trữ Liên Bang (The federal reserve bank-The FED) như ở Hoa Kỳ là một cơ quan 

độc lập và tự trị có nhiệm vụ điều phối khối lượng tiền tệ cho tương ứng với tổng 

sản lượng quốc gia để giá cả tổng quát không thay đổi (Price stability). Thống Đốc 

(The governor) của Ngân Hàng Trung Ương hay Chủ Tịch (Chairman) của FED do 

thủ tướng hay tổng thống bổ nhiệm và quốc hội chấp thuận với nhiệm kỳ 5 đến 7 

năm tùy mỗi quốc gia, không bị thủ tướng hay tổng thống bãi nhiệm. Các vị này 

được hưởng mức lương rất cao và suốt đời, dù chỉ một ngày giữ chức này, ngoài ra 

còn được hưởng nhiều bổng lộc như nhà cửa xe cộ, nhân viên phục dịch để tránh 

tham nhũng. Các thống đốc hay chủ tịch là những kinh tế gia nổi tiếng, chuyên 

môn trong lãnh vực tiền tệ.  

Trong nền kinh tế tư bản tự do, đôi khi có những xung khắc về chính sách tiền tệ 

giữa thủ tướng hay tổng thống và thống đốc hay chủ tịch thuộc đảng phái chính trị 

khác nhau. Như người viết được biết có chút xung khắc về chính sách tiền tệ giữa 

Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Ngân Hàng Dự Trữ. Chủ tịch ngân hàng dự trữ 

hiện nay do tổng thống Barack Obama bổ nhiệm. Xung khắc đó là Tổng T hống 

Trump muốn chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang hạ mức lãi suất tái chiết khấu 

(Rediscount rate) khi các ngân hàng thương mại vay tiền từ ngân hàng dự trữ. Ông 

chủ tịch ngân hàng dự trữ từ chối vì sợ lạm phát.  
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Giá cả tổng quát liên hệ với khối lượng tiền tệ và khối lượng tài hóa đang lưu hành 

trong nền kinh tế, do đó sự ổn định giá cả ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống của 

người dân. Giá cả tăng, mức sống giảm và ngược lại. Một điều tai hại nữa là giá cả 

có tính cách cứng ngắc (Price stickiness). Nó tăng rồi đôi khi giảm chút đỉnh rồi lại 

tăng cao hơn mức tăng trước khi giảm và cứ như thế ngày càng cao hơn. Sự duy trì 

ổn định giá cả rất phức tạp, nhiêu khê được trình bày dưới đây. Một đô la chi tiêu 

thêm của giới tiêu thụ hay của chính phủ, một đô la đầu tư thêm của giới sản xuất, 

và một đô la giảm thuế chảy vào dòng hoạt động kinh tế, mỗi đồng đô la thêm này 

có hiệu ứng kinh tế theo cấp số nhân (Multiplier effect).  

Hiệu ứng số nhân. 

Dùng một thí dụ cho dễ hiểu. Một ngàn đô la (1000) chi tiêu thêm chảy vào dòng 

hoạt động kinh tế nó sẽ tạo ra một tổng số chi tiêu thêm gấp nhiều lần. Giả thử 

khuynh hướng Tiêu Thụ Biên Tế (Marginal propensity to consume) là 20% thì 

tổng số chi tiêu tăng gấp 5 lần chi tiêu lúc ban đầu bằng 5000 đô la. Người tiêu thụ 

A có lợi tức thêm 1000 đô la, nếu khuynh hướng tiêu thụ biên tế của họ là 20%, họ 

sẽ chi tiêu 80% tức 800 đô la và để dành 20% tức 200 đô la. Người tiêu thụ B nhận 

được thêm 800 đô la và theo tỷ lệ như trên họ chi tiêu 80% tức 512 đô la và để 

dành 20% tức 128 đô la, và cứ tiếp tục như vậy tổng chi tiêu cuối cùng bằng 5 lần 

tức 5000 đô la. Và ngược lại, 1000 đô la chảy ra khỏi dòng hoạt động kinh tế sẽ 

làm giảm chi tiêu gấp 5 lần tức 5000 đô la.  

Cùng một lập luận đó, một người tiêu thụ ký thác thêm vào một ngân hàng thương 

mại A 1000 đô la với luật dự trữ bắt buộc (Reserve requirement) của ngân hàng 

trung ương hay dự trữ liên bang là 20%, họ phải bỏ vào 20% tức 200 đô la và có 

quyền cho vay 80% tức 800 đô la. Ngân hàng thương mại B nhận được 800 đô la 

ký thác phải nộp 20% tức 218 đô la cho ngân hàng trung ương và có quyền cho 

vay 80% tức 512 đô la và cứ như vậy tổng số tiền cho vay gấp 5 lần ký thác đầu, 

tức 5000 đô la. Và ngược lại 1000 đô la rút ra khỏi một ngân hàng thương mại có 

hiệu ứng ngược lại. Đây là sức mạnh tạo ra tiền (Money creation) của cả hệ thống 

ngân hàng thương mại. Như vậy người đọc thấy được vai trò của thống đốc ngân 

hàng trung ương hay chủ tịch ngân hàng dự trữ quan trọng và khó khăn như thế 

nào để kiểm soát và điều hướng khối tiền tệ tương ứng với tổng sản lượng quốc gia 

hiện có và duy trì được sự ổn định giá cả. 



25 

Phân chia lợi tức quốc gia.  

Vấn đề kế tiếp là phân phối tổng lợi tức hay tổng sản lượng quốc gia, ai hưởng 

nhiều ai hưởng ít và làm thế nào đạt được công bằng xã hội tối hảo. Một số người 

cho rằng sự phân phối lợi tức hay sản lượng quốc gia lý tưởng và công bằng khi 

20% dân số được hưởng 20% và 80% dân số được hưởng 80% tổng lợi tức hay sản 

lượng quốc gia. Điều này thiếu thực tế, không hợp lý và thiếu công bằng theo quy 

luật Hữu Dụng Biên Tế (Principle of marginal utility). Hữu dụng được tạm định 

nghĩa là sự thỏa mãn hay khoái lạc. Thí dụ người viết đang đói, ăn bát cơm đầu 

tiên thấy rất khoái, giả định đo được 10 đơn vị hữu dụng, ăn bát thứ hai 8 đơn vị, 

bát thứ ba 7 đơn vị, bát thứ tư 4 đơn vị, bát thứ năm 0 đơn vị và bát thứ sáu trừ 1 

đơn vị (--1), nghĩa là ăn bát thứ sáu người viết không còn cảm thấy khoái lạc nữa 

mà cảm thấy đầy bụng khó chịu, nên ai lấy đi cũng không màng. Qui luật này phải 

được áp dụng cho việc phân phối lợi tức hay sản lượng quốc gia.  

Đối với người triệu phú, ngàn đồng đầu tiên có hữu dụng cao vì để thỏa mãn 

những nhu cầu cần thiết như thực phẩm, quần áo, y dược, tiện ích công cộng như 

điện nước, hơi đốt v.v…Những ngàn đồng kế tiếp ngày càng bớt hữu dụng hay giá 

trị và ngàn đồng cuối cùng, nếu mất đi, cũng không gây ra tiếc rẻ và đau khổ.  

Dựa trên lập luận này, chính phủ áp dụng những loại thuế và thuế suất khác nhau 

trên lợi tức của người dân. Có ba thuế suất khác nhau, Lũy Tiến (Progressive) Tỷ 

Lệ (Proportional) và Tiệm Tiến (Regressive). Thí dụ ai có lợi tức 200 ngàn đô la 

một năm, 50 ngàn đô la đầu chịu thuế suất 10%, 50 ngàn đồng kế tiếp 20%, 50 

ngàn đồng chót có thể phải trả 50% thuế suất. Theo thuế suất tỷ lệ, mọi người có 

lợi tức cao hay thấp đều phải chịu một thuế suất như nhau như 25%. Thuế suất tỷ 

lệ không công bằng theo quy luật Hữu Dụng Biên Tế nói trên.  

Không có thuế suất tiệm tiến, nhưng có những sắc thuế tiệm tiến. Thuế lợi tức cá 

nhân và lợi tức doanh nghiệp là lũy tiến. Thuế tài sản (Property tax) là theo tỷ lệ, 

thuế được ước tính theo giá trị tài sản, thí dụ thuế suất tài sản 1.1% như ở 

California hiện nay. Thuế bán lẻ (Sale tax) là thuế tiệm tiến, người giàu hay người 

nghèo đều trả thuế suất như nhau khi mua một món hàng  
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Tất cả các chính phủ trong nền kinh tế tư bản đều nhằm phân chia lợi tức quốc gia 

để có giới trung lưu lớn, chiếm 90% dân số, còn lại hai đầu, người nghèo chiếm 

5%, và người giàu chiếm 5% dân số. Như vậy 90% dân số tức giới trung lưu 

hưởng 90%, 5% dân số giàu và nghèo hưởng 5% tổng số lợi tức quốc gia mỗi 

nhóm.  

Điều này dễ hiểu vì giới trung lưu lớn bảo đảm sự ổn định chính trị và kinh tế 

trong một quốc gia.. Đây cũng là cái nôi xuất hiện các nhà lãnh đạo quốc gia tài 

đức như George Washington, Winston Churchill, De Gaule và những lãnh đạo độc 

tài, gian ác như Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh.  

Tiền tệ và số cung tiền tệ. 

Một vấn đề quan trọng nữa, nếu không được đề cập tới, thì quả là một thiếu sót, đó 

là vấn đề Tiền Tệ. Người viết sẽ lần lượt trình bày về lịch sử, vai trò, giá trị, tốc độ 

lưu hành và số cung tiền tệ.  

Thời cổ xưa, khi chưa phát minh ra tiền tệ, người ta trao đổi tài hóa với nhau qua 

việc trao đổi bằng hiện vật (Barter exchange). Thí dụ một người tiêu thụ nào đó 

muốn trao đổi một đôi giày mới lấy một con gà để nuôi, họ phải tìm một người tiêu 

thụ nào khác muốn có một đôi giày mới. Việc trao đổi này quá bất tiện về thời gian 

và không gian. Cả hai phải mất thời gian đi tìm ở đâu. Vã lại đổi theo tỷ lệ nào, vì 

đôi giày mới trị giá 5 đô la, nhưng con gà trị giá 10 đô la, không lẽ chặt đôi con gà 

ra. Việc trao đổi này được gọi là trao đổi bằng Tiền Tài Hóa (Commodity money)  

Sự trao đổi hay mua bán bằng tiền tài hóa xuất hiện từ xa xưa, khi các hoạt động 

kinh tế tập trung vào nông nghiệp. Vì vậy người ta đã dùng súc vật (Cattle) để làm 

tiền trong các giao dịch thương mại. Trao đổi bằng tiền tài hóa gây bất tiện như 

trên, nên qua thời gian, một loại tiền khác xuất hiện. Đó là tiền Giấy Biên Nhận 

(Money receipts). Tiền thân của tiền giấy (Paper money) sau nầy là những biên 

nhận của các chủ nhân đúc tiền và giữ dùm kim loại vàng bạc (Goldsmiths)  

Những người có quý kim như vàng bạc đến nhà đúc tiền thành những đơn vị nhỏ 

tùy theo sức nặng để dễ trao đổi và nhận một giấy biên nhận (Receipt). Những chủ 

quý kim này dùng giấy biên nhận để trả khi mua vật dụng nào đó. Người bán vật 

dụng chấp nhận các biên nhận này vì họ biết rằng có thể đổi thành quý kim nơi các 
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chủ đúc tiền hay giữ hộ quý kim. Một số chủ đúc tiền khôn ngoan nhận thấy chỉ 

khoảng 35% số quý kim gửi phải trả ra, nên họ cho mượn 65% quý kim còn lại để 

kiếm lời. Những người này trở nên rất giàu có hồi đó.  

Sau này, thấy có lời, các ngân hàng thương mại tư nhân nhảy vào kinh doanh và từ 

từ thay thế các tiệm đúc và giữ kim loại và cũng phát hành các biên nhận. Để thống 

nhất và kiểm soát việc lưu hành các biên nhận của các ngân hàng thương mại tư 

nhân, ngân hàng trung ương quốc gia được thiết lập để thu mua quý kim trong dân 

chúng và phát hành một loại tiền giấy hợp pháp và thống nhất (Legal tender} có 

mệnh giá (Face value) khác nhau và tiền giấy bắt đầu chính thức lưu hành từ đó.  

Lúc đầu, khi các nền kinh tế chưa phát triển mạnh, khối tiền tệ được bảo đãm 

100% bằng quý kim bởi ngân hàng trung ương. Từ lúc này, tiền giấy được phát 

hành theo Kim Bản Vị (gold standard). Các nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh, 

tổng sản lượng tài hóa và dịch vụ ngày càng tăng, nên cần thêm nhiều tiền hơn 

tương ứng với tổng sản lượng quốc gia và duy trì ổn định giá cả. Sự bảo đảm 100% 

bằng quý kim của ngân hàng trung ương giảm xuống 35% và sau cùng bị bỏ hẳn.  

Tiền tệ có ba vai trò. Trước hết là một phương tiện trao đổi (Medium of exchange). 

Hai là đơn vị đo lường (Standard unit). Thí dụ một quả cam giá 50 xu, một đôi giày 

giá 5 đô la. Ba là vai trò tồn trữ tài sản (Store of wealth). Cá nhân nào cũng giữ tài 

sản bằng một số tiền mặt (Cash) trong nhà hay trong ngân hàng phòng hờ những 

bất trắc chứ không tồn trữ tài vật nhiều.  

Vậy trong nền kinh tế, trị giá đích thực của tiền tệ là gì? Đó không phải là khối quý 

kim vàng bạc hay khối ngoại tệ (Foreign currency) giữ trong ngân hàng trung 

ương. Giá trị của khối tiền tệ đích thực là tổng sản lượng quốc gia (GNP), vì tiền tệ 

là để mua tài hóa và dịch vụ. Một nền kinh tế nếu không tiếp tục gia tăng khả năng 

hay tiềm năng sản xuật nội địa sẽ thiếu hụt tài hóa và dịch vụ mà dân chúng cần, 

thì cũng lấy vàng hay ngoại tệ cứng (Hard foreign currency) để nhập cảng thêm 

hàng hóa để tránh lạm phát. Ngoại tệ cứng như đô la Mỹ có thể mua tài hóa dồi 

dào và đa dạng trong nền kinh tế phát triển Hoa Kỳ. Không ai dại tồn giữ ngoại tệ 

mềm (Soft foreign currency) như tiền đồng Việt Nam hiện nay.  
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Tốc độ lưu hành (Velocity) tiền tệ là số lần chuyển tay một đơn vị tiền tệ như một 

đô la trong một thời gian thường là một năm. Số lần chuyển tay này làm tăng tổng 

số chi tiêu của giới tiêu thụ, nên giá cả trung bình tăng. Ngược lại, khi nền kinh tế 

ở trong tình trạng trì trệ hay suy trầm, tốc độ lưu hành giảm, gây nên tổng chi tiêu 

của giới tiêu thụ giảm và làm giá cả trung bình có thể giảm. Khi nền kinh tế tăng 

trưởng mạnh, tổng chi tiêu của giới tiêu thụ tăng, tạo áp lực trên giá cả trung bình 

hay lạm phát vì tổng sản phí do tiền lương lao động, tiền lãi, tiền thuê và giá phí 

nguyên liệu đều tăng. Nói tóm lại sự tăng trưởng kinh tế và áp lực lạm phát thường 

biến đổi song hành cùng chiều với nhau. Vì vậy, ngân hàng dự trữ liên bang phải 

điều chỉnh khối lượng tiền tệ thích ứng qua tỷ lệ tái chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt 

buộc và các hoạt động thị trường mở (Open market operations). Điều này cho thấy 

sự tương giao và cộng tác giữa chính phủ và vị chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang 

tối quan trọng. Tuyệt đối tránh cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược.  

Giá trị của một đồng tiền như đô la Mỹ, đồng Yen của Nhật, đồng Euro của Âu 

châu v.v.. là sức mua (Purchasing power) của nó. Thí dụ một đô la Mỹ mua được 

một ổ bánh mì, nhưng phải mất 23 ngàn đồng Việt Nam mới mua nổi vì hối suất 

hiện nay là một đô la Mỹ ăn 23 ngàn đồng Việt Nam.  

Người viết còn nhớ năm 1979, một đồng tiền Bắc Việt trị giá bằng 5 trăm đồng 

thời Việt Nam Cộng Hòa trong lần đổi tiền lần thứ nhất, và 100 đồng Bắc Việt có 

thể đổi được một trăm đô la Mỹ hay mua được gần một lượng vàng. Quý vị người 

đọc nhìn thấy đồng bạc Việt Nam hiện nay mất giá thảm thiết như thế nào ? Đó là 

tình trạng lạm phát phi mã. Không có gì lạ! Ở Việt Nam, người ta đã từng gọi là 

tiền cụ Hồ, vì chính phủ cộng sản độc tài thả cửa in tiền bừa bãi, mà không lo gia 

tăng sản xuất tài hóa nội địa, ỷ lại vào nhập cảng và giết chết các xí nghiệp sản 

xuất nội địa.  

Điểm cuối cùng là khối lượng hay số cung tiền tệ (Money supply) gồm tiền mặt 

(Cash), tiền cắc kim loại (Coins) đang lưu hành và tiền ký thác chi phiếu 

(Checkable deposit) trong hệ thống ngân hàng. Cũng cần biết tiền mặt, tiền cắc và 

tiền chi phiếu có sức thanh khoản 100% (Liquidity) nghĩa là có thể mua tài hóa 

trực tiếp. Cổ phiếu (Stocks) trái phiếu (Bonds) như công khố phiếu (Treasury 

bonds) v..v…là loại tiền gần giống như tiền (Near money) vì phải đổi ra tiền mặt 

hay chi phiếu (Checks) mới mua được tài hóa và dịch vụ.  
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Trong tương lai, người ta dự đoán có một loại tiền mới “Electronic money” hay 

“E-cash” xuất hiện. Với kỹ thuật điện tử ngày càng phát triển, người ta sẽ trang trải 

các chi tiêu, mua bán, chuyển tải tiền tệ qua hệ thống chuyển khoản (Money 

transfer) qua hệ thống điện thoại thông minh trên mạng. 

Chủ thuyết Kinh Tế Toàn Cầu Hóa.  

Chủ đề chót là “Chủ thuyết kinh tế toàn cầu” (Economic globalization) Chủ thuyết 

này mới xuất hiện trong khoảng 20 năm qua, chủ trương và khuyến khích mở rộng 

giao dịch thương mại giữa các nền kinh tế, như mở rộng thị trường tiêu thụ, di 

động công nhân, bỏ hoặc giảm các loại quan thuế, bỏ chế độ giới hạn khối lượng 

(quota) trong xuất nhập cảng, bỏ chế độ quốc doanh và chính sách trợ gíá (Price 

subsidy), khuyến khích thành lập công ty đa quốc gia, đầu tư ngoại quốc qua việc 

xây dựng các công ty hợp doanh (Joint venture) giữa tư nhân hay giữa chính quyền 

sở tại với tư nhân ngoại quốc như hãng giày Nike, quần vợt Wilson và trao đổi các 

nhà bác học, chuyên viên và sinh viên du học. Tổ Chức Thương Mại Thế Giới 

(World Trade Organization) là định chế kiểm soát, điều hướng các hội viên thi 

hành nghiêm chỉnh các điều khoản nêu trên.  

Chủ thuyết toàn cầu hóa kinh tế có lợi hay hại cho ai? Các nền kinh tế kém phát 

triển hay đang phát triển (Underdeveloped or developing economy) tích cực ủng hộ 

chủ thuyết này vì nhờ có lực lượng lao động dồi dào với mức lương nhân công rẻ 

mạt. Quan trọng hơn cả là các nền kinh tế này có cơ hội tiếp nhận kỹ thuật cao cấp 

(High technology) và ăn cắp sở hữu trí tuệ. Điển hình là Trung Quốc là ông tổ tài 

bắt chước và ăn cắp sở hữu trí tuệ từ các nền kinh tế tân tiến như Hoa Kỳ, Đức, 

Anh, Pháp và Nga.  

Hãy lấy một thí dụ. Anh em ông Erville Wright 1871-1948 và Wilber Wright 

1867-1912, hai kỹ sư Hoa Kỳ sang chế chiếc máy bay thô sơ đầu tiên năm 1903 tại 

tiểu bang North Carolina. Qua thời gian từ 1903 đến nay 2020, các kỹ sư Hoa Kỳ 

đã bỏ ra biết bao tiền, thời gian và công sức để có được một chiếc máy bay quân 

hay dân sự tiên tiến và hoàn hảo như ngày nay. Trung Quốc chỉ cần mua một chiếc 

Mig của Nga, đem về tháo ra nghiên cứu trong ít năm đã sản xuất được các loại 

chiến đấu cơ không kém phẩm chất là bao và còn rất nhiều tài hóa kỹ thuật cao, 

quân cũng như dân sự nữa (đọc cuốn Death by China - Peter Navarro). Các quốc 



30 

gia được lợi nhất là Trung Quốc, Nam Hàn, Đài Loan và Singapore. Thật là một 

cuộc đốt giai đoạn thần tốc đáng sợ.  

Qua chủ thuyết hoàn cầu hóa kinh tế, các quốc gia tân tiến được lợi gì? Đó là thị 

trường tiêu thụ mở rộng, nguyên liệu dồi dào, tài nguyên thiên nhiên nhiều như các 

mỏ dầu hỏa, khí đốt và kim loại v.v... Giới tiêu thụ được hưởng nhiều tài hóa gíá rẻ 

bán la liệt trong các siêu thị như Macy, Costco, Walmart, gồm quần áo , giày dép, 

dụng cụ nhà bếp v..v… Ngày nay các quốc gia tân tiến như Hoa Kỳ không thể 

cạnh tranh nổi trong lãnh vực này nên chú trọng chuyển sang sản xuất tài hóa có kỹ 

thuật cao, để xuất cảng như máy bay quân và dân sự, thiết bị y tế như máy chẩn 

đoán bệnh lý như MRT-scan, CAT-scan, Muga-scan, vũ khí, thiết bị không gian 

v.v…  

Tổng thống Donald Trump kịch liệt chống đối chủ thuyết này nhất là giao thương 

với Trung Quốc. Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà Tổng 

Thống Trump khai hỏa không phải vì vấn đề siêu nhập trong cán cân thương mại, 

một lý do thứ yếu, nhưng là chủ yếu vì sự ăn cắp sở hữu trí tuệ, là chìa khóa cho sự 

tăng trưởng và phát triển kinh tế, theo quan điểm của ông.  

Kinh Tế Học - Khoa Học Xã Hội 

Kinh Tế Học nói chung và Kinh Tế Học Vĩ Mô không hẳn là một môn học cao 

siêu và khó hiểu. Tuy nhiên là một Khoa Học Xã Hội rất phức tạp có liên hệ với 

nhiều khoa hoc xã hội khác nhất là khoa Tâm Lý, Tâm  Lý Cá Nhân của người tiêu 

thụ.  

Các kinh tế gia có vai trò như một bác sĩ, tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh rồi cho 

đúng thuốc, và chờ kết quả. Các kinh tế gia, dựa vào các nguyên lý và qui luật kinh 

tế qua hai phương pháp qui nạp và diễn dịch để giải thích một sự kiện hay một vấn 

nạn và đưa ra các chính sách tiền tệ hay tài chánh để điều chỉnh và chờ kết quả. Sự 

khác biệt chính là vấn đề thời gian. Một viên thuốc aspirin có thể chữa bệnh nhức 

đầu ngay tức thời, nhưng một chính sách kinh tế đòi hỏi hàng năm mới nhìn thấy 

kết quả. Các kinh tế gia cũng như một khoa học gia, họ không có ý kiến chính sách 

kinh tế này tốt hay xấu, sẽ thành công hay thất bại. Quyết định chọn chính sách này 
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hay chính sách kia nằm trong tay các chính trị gia có thẩm quyền như thủ tướng 

hay tổng thống.  

Để tổng kết lại, người viết muốn tóm tắt lại nền kinh tế tư bản tự do vận hành như 

thế nào và có những thành phần nào cấu tạo nên nó qua phương trình dưới đây.  

Trong phương trình Y = C + I + G.  Y là Tổng Số Sản Lượng bằng hiện vật, là 

Tổng Lợi Tức của giới tiêu thụ và cũng là Tổng Sản Phí của giới sản xuất, có thể ví 

như ba cạnh của một hình tam giác cân. Từng thành phần trên đây tiêu thụ tư nhân 

(Consumption) chi tiêu cho tài hóa trung gian (Intermediate goods) tức cơ xưởng 

sản xuất, máy móc dụng cụ, gọi là đầu tư (Investment) và chi tiêu chính phủ 

(Government) cũng còn được gọi theo ba bình diện nói trên. Ba thành phần này 

chuyển đổi lên xuống hàng năm tức là nền kinh tế có tăng trưởng hay suy thoái 

kinh tế qua tác động thay đổi của giới tiêu thụ tư nhân, nhà sản xuất và chính phủ 

và nhất là các chính sách tiền tệ và tài chánh áp dụng. Câu hỏi cốt lõi ở đây là 

thành phần nào trên đây là đầu tàu kéo nền kinh tế lên hay xuống, nghĩa là Y tăng 

hay giảm. Câu trả lời này sẽ được trả lời qua hai trường phái kinh tế, Trường Phái 

Kinh Tế Cổ Điển Biến Thể (Neo-classical school of economics) hay còn gọi là 

trường phái nghiêng về số Cung (Supply side economics) được đảng Cộng Hòa 

Mỹ áp dụng và Trường Phái Keynes (Keynesian school of economics), cũng còn 

gọi là trường phái nghiêng về số Cầu (Demand-side economics) mà đảng Dân Chủ 

áp dụng. Đảng Dân Chủ tích cực chủ trương các điểm sau đây: Chính phủ phải tích 

cực can thiệp vào các hoạt động kinh tế qua thành phần chi tiêu của giới tiêu thụ và 

nhất là chi tiêu của chính quyền. Họ chủ trương một chính phủ trung ương phình to 

với nhiều cơ quan nhiều khi thiếu hiệu năng hay dư thừa, đặc biệt trong lãnh vực 

an sinh xã hội. Họ chủ trương đánh thuế thực cao trên doanh lợi của các doanh 

nhân giàu, chia bớt cho giới nghèo. Họ đặt ra nhiều luật lệ, thủ tục hành chánh trói 

buộc các nhà kinh doanh.  

Đảng Cộng Hòa chủ trương chính phủ bớt can thiệp vào nền kinh tế, để cơ chế thị 

trường hoạt động tự do. Họ muốn có một chính phủ trung ương nhỏ gọn, cắt bớt 

các cơ quan công quyền kém hữu hiệu hay dư thừa, gỉảm thiểu các luật lệ và thủ 

tục trói tay các nhà kinh doanh. Ngoài ra đảng Cộng Hòa chủ trương một quân đội 

hùng mạnh và tân tiến và một nền ngoại giao cứng rắn, không để quốc tế coi 

thường.  
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Nhưng đặc biệt đảng Cộng Hòa chú trọng nhất vào thành phần đầu tư 

(Investments) của giới doanh nhân vì giới này là đầu tàu đưa nền kinh tế lên hay 

xuống. Giới doanh nhân được ưu đãi qua việc giảm thuế doanh lợi và thuế trên tiền 

lời (Capital gain) khi bán các máy móc dụng cụ phế thải để đầu tư thêm vào cơ 

xưởng sản xuất, máy móc và dụng cụ v.v… nhằm tăng tổng sản lượng quốc gia 

(GNP hay Y) tức là tăng trưởng kinh tế.  

Dưới mắt đảng Cộng Hòa, các doanh nhân là “những con gà đẻ trứng vàng” tạo ra 

công ăn việc làm, thuê công nhân thêm kết hợp với tăng đầu tư vào cơ sở sản xuất, 

máy móc, dụng cụ cùng với tài quản trị (Entrepreneurship ability) làm tăng sản 

lượng quốc gia, tức là tăng trưởng kinh tế. Tóm lại đảng Cộng Hòa chú trọng đến 

tăng trưởng kinh tế hơn là tái phân phối tổng lợi tức, phải làm đồng-bánh ngày 

càng to hơn để mỗi cá nhân có được miếng bánh ngày càng lớn hơn, trong khi đó 

đảng Dân Chủ cứ loay hoay trong việc tái phân chia lợi tức. 

B. Thành quả kinh tế trong 3 năm đầu của Tổng Thống Donald Trump  

Trong thương thuyết, Tổng Thống Donald Trump luôn luôn đặt ra những điều kiện 

và đòi hỏi thật cao, và từ sự đánh giá chính xác các phản ứng của đối phương để 

nhân nhượng, nhưng cuối cùng phải đạt được phần lợi hơn (đọc The Art of the 

Deal - Donald Trump). Ông là một mưu lược gia lỗi lạc. Ông thả bong bóng bằng 

những tuyên bố lung tung, tiền hậu bất nhất để dò xét phản ứng quần chúng. Ông 

thả hỏa mù để dò xét phản ứng của địch thủ và ông đã có câu trả lời trong đầu mà 

địch thủ không thể đoán được. Như vậy, Donald Trump không phải là nhà mưu 

lược cao tay hay sao? Nếu ở trong quân ngũ, ông là một vị tướng giỏi. Tổng Thống 

Donald Trump còn là một nhà quản trị tài ba, biết dụng người. Ông tuyển dụng 

những thuộc cấp tài ba, có khả năng thực sự và trung thành cùng với ông hoàn 

thành mục tiêu tối hậu mà ông theo đuổi. Ông rất rộng lượng và khoan hồng đối 

với thuộc cấp có khả năng và cầu tiến. Nếu ai phạm lỗi, ở bất cứ cấp bậc nào, ông 

luôn luôn cho họ một cơ hội thứ hai.  

Tổng Thống Donald Trump, vì đã được nhào luyện trong một trường quân đội 

trong thời niên thiếu, đặt nặng vấn đề kỷ luật và gương mẫu. Ông sống một cuộc 

sống đơn giản, một người cha gương mẫu cho con cái, không rượu chè, hút xách.  
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Cuối cùng, Tổng Thống Donald Trump là một người yêu nước thương dân chân 

thực. Ông đã có danh vọng, là một tỷ phú, tiền bạc dư thừa chi tiêu cả đời không 

hết, vậy ông ra tranh cử chức tổng thống làm gì, để đảng Dân Chủ thổ tả, tham 

nhũng và mị dân, được chỉ đạo bởi cặp bài trùng Obama-Hillary đầy âm mưu đen 

tối và nhóm truyền thông thiên tả, vừa lưu manh và tham nhũng vùi dập tả tơi 

trong suốt ba năm qua. Bọn này quyết tâm đánh gục ông chỉ hai tuần sau khi ông 

thắng cử vẻ vang năm 2016 như tờ báo Washington đã đăng tải cuộc chiến truất 

phế ông thực sự đã bắt đầu. Phải chăng cặp bài trùng Obama-Hillary và đảng Dân 

Chủ có tật giật mình vì đang sống béo mập trong đầm lầy tham nhũng?  

Như Tổng Thống Donald Trump đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn năm 1988, 

hỏi bao giờ ông ra ứng cử tổng thống. Ông trả lời khi nào ông thấy đất nước và dân 

tộc Hoa Kỳ ở trên bờ vực thẳm đen tối và sống trong đầm lầy tham nhũng tại Hoa 

Thịnh Đốn, ông sẽ làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, tát sạch đầm lầy tham nhũng, bắt 

hết những con cá vồ béo mập lớn nhỏ chuyên ăn phân dơ bẩn. Ông quả là một vị 

cứu tinh (Savor) vĩ đại.  

Tổng Thống Donald Trump, theo người viết biết rất kính phục tổng thống Ronald 

Reagan, có lẽ vì một vài điểm tương đồng trong cá tính, quả quyết và cứng rắn. 

Ông theo chủ thuyết kinh tế (Reaganomics) thuộc trường phái kinh tế nghiêng về 

số Cung (Supply-side economics) đặc biệt nâng đỡ và ưu đãi các nhà sản xuất qua 

việc giảm thuế lợi tức đánh trên doanh lợi và đơn giản hóa luật lệ và thủ tục hành 

chánh rườm rà làm nản lòng các nhà kinh doanh.  

Kết quả là trong cả hai đời tổng thống, nền kinh tế phát triển mạnh và bền vững. 

Tổng Sản Lượng Quốc Gia (GDP) tăng đáng kể, nạn thất nghiệp thấp và giá cả ổn 

định. Công tâm mà nói, Tổng Thống Donald Trump gặt hái được thành quả tốt 

trong nhiều lãnh vực như nhiều tờ báo đã đăng tải và quý vị người đọc đã nghe 

trong Thông Điệp Liên Bang (State of Union) trước Lưỡng Viện Quốc Hội của 

Tổng Thống Donald Trump gần đây.  

Để kết luận, cả hai Tổng Thống Ronald Regan và Donald Trump đều áp dụng chủ 

thuyết kinh tế “Con gà đẻ trứng vàng” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nói nôm na, 

ngày càng làm cho đồng-bánh to hơn. Trong ba năm đầu Tổng Thống Donald 

Trump đạt được những thành quả trong nhiều lãnh vực sau đây: Trước hết, như 
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một võ sĩ, với hai cú đấm nặng ký ông đã đo ván địch thủ “Sự trì trệ kinh tế” 

(Economic stagnancy). Ông bỏ thuế đánh trên tiền lời do bán cơ sở, máy móc và 

dụng cụ sản xuất phế thải của giới sản xuất năm 2017 và ngay năm sau đó 2018, 

ông hạ thuế suất lợi tức cá nhân cho toàn dân để kích cầu và quan trọng nhất là 

giảm thuế suất lợi tức doanh nhân nhằm khích lệ họ gia tăng đầu tư vào cơ sở, máy 

móc và dụng cụ sản xuất là đầu tàu kéo nền kinh tế tiến lên. Tổng Thống Donald 

Trump đã thành công, nền kinh tế tăng trưởng mạnh và bền vững với tỷ lệ tăng 

trưởng tổng sản lượng quốc gia (GDP) hàng năm tăng trong khoảng từ 3.5% đến 

4%. Mức thất nghiệp có lúc xuống tới 3.5% lực lượng lao động, mức thấp nhất 

trong năm thập niên qua. Gần bảy triệu việc làm được tạo ra nhờ hàng trăm xí 

nghiệp lớn nhỏ rời bỏ Trung Quốc trở về nước vì hạ thuế suất doanh lợi từ 35% 

xuống 21%, một mức giảm lớn nhất trong lịch sử, đưa tới gia tăng gần bảy triệu 

việc làm chỉ trong ba năm như nói ở trên. Giá cả tổng quát ổn định chỉ số ở mức 

2% trong suốt ba năm đầu. Trên giàn chứng khoán trong ba năm đầu, Down Jones 

tăng gần 10.000 điểm. Nasdag và S&P cũng tăng đáng kể.  

Việc tăng thuế quan trên ba trăm tỷ đô la trên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc 

gần đây làm giảm siêu nhập và đưa về hàng nghìn tỷ đô la. Việc hủy bỏ thương 

ước cũ bất lợi và ký thương ước mới Bắc Mỹ với Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại cũng 

tạo thêm nhiều công ăn việc làm và tiết kiệm hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Quyết 

định của Tổng Thống Donald Trump rút ra khỏi hiệp ước quốc tế về thay đổi khí 

hậu toàn cầu tránh được những bất lợi cho nền kinh tế Hoa Kỳ.  

Đòi hỏi khối đồng minh NATO, Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan đóng góp thêm 

chi phí quân sự phòng thủ tại các quốc gia này. Yêu cầu các thành viên trong Liên 

Hiệp Quốc và Ngân Hàng Thế Giới đóng góp thêm chi phí để bớt gánh nặng cho 

Hoa Kỳ. Những yêu cầu trên giúp Hoa Kỳ tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền 

mà kể.  

Trong tương lai gần, Tổng Thống Donald Trump dự tính hai chương trình quan 

trọng nhằm giảm 1/2 giá thuốc men cho dân chúng và phát động chương trình công 

cộng (Public work) như sửa chữa đường sá, cầu cống, thương cảng và sân bay 

v.v…Thật là một thành quả kinh tế vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ.  
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Trên mặt trận quân sự, Tổng Thống Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa ước 

nguyên tử với Nga và Iran làm suy yếu khả năng phòng vệ và an ninh quốc gia. 

Ông tăng chi phí quốc phòng để duy trì một quân đội hùng mạnh với những vũ khí 

ngày càng tối tân hơn. Ông đã loại bỏ được ba trùm khủng bố nguy hiểm và tàn ác 

nhất thế giới, một ở Syria, một ở Iraq và một ở Iran, một địch thủ không đội trời 

chung với Hoa Kỳ.  

Trên mặt trận ngoại giao, Hoa Kỳ đã thực sự vĩ đại trở lại không còn bị khinh miệt 

và bắt nạt. Tập Cận Bình của Trung Quốc và Kim Chung Ủn của Bắc Hàn phải nể 

nang và kính phục và có phần khiếp sợ trước một lãnh đạo cương quyết, cứng rắn, 

mưu lược như Tổng Thống Donald Trump. Đất nước và dân tộc Hoa Kỳ có quyền 

ngẩng cao đầu hãnh diện và kiêu hãnh vì có một nhà lãnh đạo tài ba và một nền 

kinh tế thịnh vượng số một trên thế giới. 

C. Thành quả kinh tế trong nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama.  

Chúng ta cần nhìn lại trong tám năm cầm quyền lãnh đạo quốc gia, tổng thống 

Barrack Obama đã có những thành quả trên bình diện kinh tế, quân sự và ngoại 

giao ra sao.  

Trong lãnh vực kinh tế, nền kinh tế trì trệ, tăng trưởng kinh tế hàng năm thấp, 

khoảng 1.5%. Mức thất nghiệp giảm từ 8% lúc mới nhậm chức xuống 4,8% ở cuối 

nhiệm kỳ hai qua sắc luật phục hồi kinh tế (Economic Recovery Act) với khối kích 

cầu (Demand booster) 760 tỷ đô la giúp nền kinh tế phục hồi một phần nào.  

Khối kích cầu 760 tỷ đô la tạo ra một số việc làm bán thời gian, phần lớn số còn lại 

chi cho các chương trình phúc lợi xã hội làm tăng số người lười biếng, ỷ lại, có sức 

khỏe nhưng không chịu đi kiếm việc làm mà nằm nhà chờ sung rụng qua các 

chương trình như phiếu thực phẩm, trợ giúp nhà cửa, y tế v.v...  

Quý vị người đọc thử tưởng tượng chính phủ phải chi tiêu biết bao nhiêu tiền để 

nuôi 11 triệu di dân bất hợp pháp và những dòng người khác tiếp tục hàng ngày 

chạy vào Hoa Kỳ qua bãi đáp Mễ Tây Cơ từ các quốc gia nghèo Nam Mỹ như 

Bolivia, Columbia, Chile và Peru v..v…Tổng thống Barrack Obama đã chẳng đưa 

được chính sách nào để cải tổ nhằm chận đứng hoặc giảm bớt dòng di dân bất hợp 

pháp này.  
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Chi tiêu của chính quyền Barrack Obama tăng gấp đôi thời George Bush con, đã 

đẩy mức nợ công từ 10 ngàn tỷ lên đến 20 ngàn tỷ, tính ra số nợ công dười thời 

Obama bằng tổng cộng số nợ công của các tổng thống tiền nhiệm gộp lại.  

Trong thời tổng thống Barrack Obama, nổi bật nhất là chương trình Obamacare. 

Chính phủ phải chi trả một số tiền trợ cấp rất lớn, nhưng cho tới giờ, kết quả thế 

nào, lợi hay hại, chưa ai đánh giá nổi. Quân sự thì dậm chân tại chỗ. Quân đội 

không được cải tiến, vũ khí cũng thế. Đặc biệt, Obama đình chỉ chương trình 

Không Gian, nên mỗi lần đưa các phi hành gia Hoa Kỳ lên Trạm Không Gian 

Quốc Tế, Hoa Kỳ phải mướn phi thuyền của Nga chuyên chở, mỗi chuyến tốn 81 

triệu mỹ kim/ một người (giá cả năm 2018). Obama chủ trương chính sách hòa 

hoãn, sống chung hòa bình, hay vì bất tài và khiếp nhược?  

Trên bình diện ngoai giao, Tổng Thống Barrack Obama nhún mình xin lỗi khắp 

nơi, cho dù Hoa Kỳ không mắc lỗi gì với thế giới! Obama bị Tập Cận Bình coi 

thường, không thể xuống Air Force One bằng cửa trước với thảm đỏ mà phải 

xuống cửa sau, trong khi sang Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng 

Châu, Chiết Giang vào ngày 4 tháng 9 năm 2016. Đây là một hội nghị quốc tế gồm 

toàn các nguyên thủ quốc gia đã được Trung Quốc đón tiếp với đầy đủ nghi lễ 

ngoại giao dành cho các nguyên thủ quốc gia, ngoại trừ  TT Mỹ Obama! Thật là 

mối nhục quốc thể, chưa từng xảy ra trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ. Còn nữa, 

vào ngày 3 tháng 8 năm 2016, Obama phải cho phi cơ chở qua Iran 400 triệu tiền 

mặt (cash) để chuộc 4 công dân Hoa Kỳ bị Teheran bắt giữ! Thật là nhục nhã, tủi 

hổ!  

                             Obama gập đầu cúi chào vua Saudi Arabia 
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Barack Obama xuống cửa sau Air Force One 

Barrack Obama còn là một tổng thống vô trách nhiệm, không giải cứu Christopher  

Stevens, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Benghazi bị quân khủng bố tấn công vào tháng 9 năm 

2012. Trong cuộc tấn công này, quân khủng bố phá hủy tòa đại sứ,  hành hạ vị đại 

sứ tàn nhẫn rồi lôi kéo ra đường đau đớn cho đến khi tắt thở, để dân chúng địa 

phương đứng coi vổ tay, sau 13 giờ kêu cứu với hàng trăm cú điện thoại gọi về tòa 

Bạch Ốc, nhưng Obama và ngoại trưởng Hillary phớt lờ, coi như không biết gì, 

trong khi lực lượng tiếp viện của Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ 

sẳn sàng ứng phó đang đồn trú tại các quốc gia láng giềng gần đó. Thật là một thái 

độ đốn mạt, khiếp nhược và vô trách nhiệm đối với thuộc cấp. 

                     Đại sứ Mỹ Christopher Stevens bị thảm sát tại Benghazi 
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Một điểm son nhỏ trong thời tổng thống Barrack Obama là loại bỏ được trùm 

khủng bố quốc tế khét tiếng Bin Laden. Thực ra, kế hoạch hạ sát này đã có từ thời 

Bush con sau cuộc khủng bố 911, nhưng phải đợi đến thời cơ thuận lợi mới thi 

hành. Ông cũng đích thân chỉ huy và theo dõi cuộc truy kích như Donald Trump 

trong cuộc hạ sát 2 tên trùm khủng bố khát máu ở Bagdad. Trong phòng làm việc, 

ông được vây quanh bởi các tướng chỉ huy các cấp của bộ Quốc Phòng, các bộ 

trưởng liên hệ và giám đốc các cơ quan tình báo, đích thân theo dõi, chỉ huy và cho 

lệnh ra tay trên màn hình T.V.  

Nhưng ghê gớm và đáng sợ là cặp bài trùng Barrack-Hillary còn bán một phần 

Uranium 1 cho một địch thủ quân sự Nga và Nga đã chuyển 145 triệu đô la vào 

quỹ Clinton Foundation, trong khi Hoa Kỳ đang thiếu Uranium 1. Đây là một hành 

động phản quốc cần phải đưa ra tòa án liên bang để hỏi tội.  

 Riêng Hillary Clinton là một người đàn bà thủ đoạn, tham nhũng và tàn ác. Bà đã 

thủ tiêu trên 40 địch thủ (đọc The Clintons’ war on women - Roger Stone) phần 

lớn là những tình nhân của chồng bà và những người biết rõ sự bê bối của Bill 

Clinton để bịt miệng vì ghen tương hay sợ những nạn nhân này khai ra những việc 

làm sai trái, phi pháp của bà và chồng bà. Hillary là một người đàn bà tàn nhẫn và 

nhỏ mọn đối với cô Lewinsky. Cô này sau vụ bê bối với Bill Clinton đã phải sống 
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một cuộc sống chui lủi và bơ vơ, đi xin việc làm ở đâu cũng bị từ chối. Lý do tại 

sao, chắc quý vị người đọc đã rõ.  

Còn Obama, với chút tài ăn nói, ông ta là một chính trị gia mị dân. Xuất thân từ 

một gia đình tầm thường và nghèo, hẳn nhiên tiền bạc là một miếng bã hấp dẫn. 

Sau khi rời Bạch Ốc, vợ chồng Obama đã thủ đắc một gia sản 70 triệu, so với thời 

điểm trước khi đắc cử, tài sản chưa tới 2 triệu.  Obama cũng là một tổng thống sử 

dụng công quỹ, chi tiêu phung phí nhất trong các đời tổng thống gần đây. Ông từng 

xuất ngoại vì công vụ hay nghỉ dưỡng trên 48 quốc gia bằng chiếc Air Force One 

với bầu đàn thuộc cấp hay thành viên gia đình, tất cả 80 người, dĩ nhiên ở trong 

những khách sạn năm sao sang trọng.  

Tổng Thống Barrack Obama là một trong những tổng thống tồi nhất hay tốt nhất 

trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ? Theo nhiều quan sát viên nhận xét thì có hai ý 

kiến đối nghịch, thiết tưởng câu trả lời sẽ đến trong thời gian tới đây.  

Kinh nghiệm chính trị - Khả năng quản trị kinh doanh. 

Điểm cuối cùng mà người viết muốn bàn tới là sự quản trị một quốc gia và một đại 

công ty kinh doanh như công ty Apple của doanh nhân Hoa Kỳ, ông tỷ phú Bill 

Gates, có khác nhau gì không. Một tổng thống vây quanh bởi các Tổng Bộ Trưởng 

chuyên ngành, được trợ giúp bởi các hội đồng như Hội Đồng An Ninh Quốc Gia 

(Council of National Security) Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế (Council of Economic 

Advisers) Hội Đồng Bang Giao Quốc Tế (Council of Foreign Relations) và còn 

bao nhiêu các Giám Đốc cơ quan tình báo và trung tâm nghiên cứu các chính sách 

đủ ngành như công ty Rand Corporation, mà không phải bỏ tiền túi ra trả lương, 

ông chỉ có trách vụ duy nhất là lấy quyết định đúng hay sai chỉ ảnh hưởng đến 

thanh danh của mình.  

Nhưng quản lý một công ty sản xuất khổng lồ trong một môi trường kinh doanh 

cạnh tranh tự do khốc liệt trong một nền kinh tế tư bản như Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hội 

Đồng Quản Trị với Tổng Giám Đốc Điều Hành (Chairman of Executive Officers) 

phải đương đầu với biết bao khó khăn và thử thách trong mọi lãnh vực như kế 

hoạch sản xuất, nhân viên, cơ sở, máy móc và dụng cụ sản xuất, nghiên cứu thị 

trường và quảng cáo v.v…  
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Các doanh nhân phải bỏ tiền túi và vay mượn thêm, liều lĩnh và phiêu lưu nhảy vào 

thương trường với hy vọng kiếm doanh lợi. Một quyết định của ban giám đốc điều 

hành, nếu đúng thì mừng, còn sai thì có thể sập tiệm, vỡ nợ mà còn tán gia bại sản. 

Quý vị người đọc nghĩ sao, câu trả lời dành cho quý vị. Chỉ có người cùng hoàn 

cảnh mới thông cảm với giới doanh nhân, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tổng 

Thống Donald Trump sống trong hoàn cảnh đó trong mấy chục năm qua nên ông 

hiểu tại sao phải giúp đỡ và ưu ái giới doanh nhân để đưa lại tăng trưởng kinh tế 

cao và bền vững. Tổng Thống Trump đã thất bại, vỡ nợ ba lần nhưng ông không 

bỏ cuộc. Với sự kiên trì vô song và một ý chí sắt đá ông đã đứng dậy xây dựng lại 

cơ đồ huy hoàng như ngày nay. Ông quả là một doanh nhân đại tài. Khác với chủ 

nhân CNN, cũng kinh doanh trong lãnh vực địa ốc, nhưng thất bại, bỏ cuộc vì cạnh 

tranh không nổi, nên đã đổi nghề. Cũng vì vậy mà trở nên ghen ghét Trump và tìm 

mọi cách moi móc, chỉ trích Tổng Thống Trump bằng cách đưa những tin sai lạc, 

bóp méo sự thật để hạ thanh danh Tổng Thống Trump. Quý vị người đọc cho việc 

quản trị nào khó hơn?  

Mới giữ chức tổng thống được vài tuần, Tổng Thống Donald Trump đã bị một số 

người cho là ngu dốt, điên khùng, phát ngôn tứ tung, thiếu kinh nghiệm chính trị. 

Thật tội nghiệp cho ông! Đối với người viết, những kẻ đả kích ông mới là đồ ngu 

ngốc và dốt nát, phải cho ông một thời gian thử thách mới đánh giá chứ, chưa chi 

đã miệt thị ông. Donald Trump là một chính trị gia tay ngang, bất đắc dĩ, sau 3 năm 

cầm quyền đã trở thành một chính trị gia lỗi lạc, và nhất là yêu nước, thương nòi 

chân thực.  

Để tổng kết lại, sau những trình bày và giải thích trên mọi khía cạnh kinh tế vĩ mô 

trong một nền kinh tế tư bản như Hoa Kỳ, hai chủ thể cốt lõi là chính phủ, đại diện 

bởi một thủ tướng hay tổng thống và hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang điều 

hành bởi một vị chủ tịch, quyết định số mạng thịnh và ổn định hay suy và bất ổn 

của nền kinh tế quốc gia. Nhưng trên hết, hai chủ thể trên cũng nằm dưới quyền 

lãnh đạo tuyệt đối của một nhà lãnh đạo chính trị đương quyền. Phần lớn các chính 

trị gia Cộng Hòa hay Dân Chủ Mỹ hiện nay là những nhà chính trị hoạt đầu và mị 

dân, hứa thật nhiều khi ra tranh cử, bất cứ vị thế nào, nhưng chẳng thực hiện được 

bao nhiêu. Họ ra tranh cử các chức vụ vì tiền, vì quyền lực, danh vọng và vì nhiều 

tiền hơn. Họ thiếu cái tâm yêu nước thương nòi.  
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Chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế. 

Thưa quý vị người đọc, sau khi đã đọc tất cả những gì về kinh tế vĩ mô mà người 

viết đã trình bày, bây giờ quý vị có lẽ sẽ đặt câu hỏi chìa khóa cho một nền kinh tế 

tăng trưởng mạnh và bền vững là gì ? Người viết xin trả lời là một chùm chìa khóa 

phải mở các cửa cùng một lúc như sau.  

Một cá nhân có tâm lý riêng, nhưng một tập thể như các doanh nhân có một tâm lý 

chung. Một cá nhân, nói rõ hơn một người đi làm kiếm lợi tức khi đã đạt được mức 

lợi nào đó cho là tạm đủ, họ sẽ cân nhắc giữa lợi tức và thời gian nhàn rỗi để 

hưởng thụ. Không ai dại gì cắm đầu đi làm sáu chục tiếng đồng hồ một tuần, hay 

làm thêm các giờ phụ trội trong tuần để rồi chịu thuế suất lợi tức cá nhân 50% áp 

đặt bởi chính phủ. Các sở hữu chủ công ty cá nhân, hùn hiệp hay công ty hữu hạn 

cũng có cùng một tâm lý này. Không chủ nhân nào muốn đầu tư thêm để phát triển 

thêm, khi doanh lợi của họ bị chính phủ đánh thuế 50%, vã lại đầu tư thêm đã chắc 

gì thành công. Đó là chìa khóa thứ nhất.  

Chìa khóa thứ hai là một nền chính trị dân chủ tự do và ổn định, các doanh nhân sợ 

nhất là việc quốc hữu hóa doanh nghiệp khi có một cuộc đảo chính do một chính 

phủ xã hội cấp tiến độc tài như cộng sản.  

Chìa khóa thứ ba là một môi trường kinh tế sáng sủa và thuận lợi trong đó viễn 

tượng doanh lợi khởi sắc và bảo đảm.  

Chìa khóa thứ tư là hai chủ thể Thủ Tướng hay Tổng Thống và Thống Đốc Ngân 

Hàng Trung Ương hay Chủ Tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang phải giao lưu và 

cộng tác chặt chẽ với nhau qua các chính sách tiền tệ và tài chánh hướng về cùng 

một mục tiêu kinh tế.  

Chìa khóa cuối cùng và quan trọng nhất là một nhà lãnh đạo chính trị đương quyền 

có cái tâm yêu nước thương dân đích thực, đặt quyền lợi dân tộc trên hết để đạt 

được một nền kinh tế phú cường nhất với một dân tộc hạnh phúc nhất về vật chất 

cũng như tinh thần, đáng tự hào và kiêu hãnh với toàn thế giới.  

Như vậy, kết luận cuối cùng là, muốn có một nền kinh tế phồn thịnh bền vững, một 

quốc gia hùng cường và dân chúng được hạnh phúc về vật chất cũng như tinh thần, 
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cần phải có một nhà lãnh đạo chính trị tài đức và yêu nước thương dân đích thực. 

Kỳ vọng này có phải là Donald Trump, vị Tổng Thống đương nhiệm hay không. 

Quý vị người đọc nghĩ sao?  

Để tổng kết, quý vị sẽ bầu cho ai làm tổng thống nhiệm kỳ 2020, còn tôi, có lẽ quý 

vị đã rõ, tôi bầu cho ai cho tôi miếng bánh càng ngày to hơn và được sống trong 

một môi trường ngày càng an toàn hơn bên trong bức tường vĩ đại và kiên cố có 

một không hai trên trái đất này.  

Kính chào. 
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Lý Thuyết Tăng Trưởng Kinh Tế Trong Nền Kinh Tế Tư Bản Hoa 

Kỳ (The Theory of Economic Growth in the American Capitalist 

Economy) 

Đỗ Ngọc Hiển 

Giáo Sư Kinh Tế Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam 

Trong bài này, người viết chỉ bàn tới Lý Thuyết Tăng Trưởng Kinh Tế trong nền 

Kinh Tế Tư Bản Hoa Kỳ không có ngoại thương. 

Người viết xin nhắc lại ba nền tảng chính yếu trên đó nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ 

được xây dựng lên là Quyền Tư Bản Tối Thượng, Cơ Chế Thị Trường Tự Do Cạnh 

Tranh và Con Người Kinh Tế Hoa Kỳ. (The American economic man) đặt tư lợi 

trên hết và tư lợi là động lực cho các hoạt động kinh tế. 

Trong bài viết trước “Tổng Thống Donald Trump và Kinh tế Vĩ Mô” người viết đã 

nêu lên mục tiêu tối hậu của bất cứ một nền kinh tế nào là một sự tăng trưởng kinh 

tế bền vững (A steady Economic Growfh) nhằm nâng mức sống vật chất (Material 

standard of living) của người dân ngày càng cao, nghĩa là được hưởng một số 

lượng tài hóa và dịch vụ ngày càng nhiều với phẩm chất tốt hơn. Nói một cách 

nôm na là làm cho đồng-bánh ngày càng to và ngon hơn để mỗi cá nhân được chia 

một miếng bánh to và ngon hơn. 

Mỗi quốc gia hay nền kinh tế có những Khả Năng Sản Xuất (Production 

possibilities) Tài Hóa và Dịch Vụ Tiêu Thụ Cuối Cùng (Final consumer goods) và 

Tài Hóa Tư Bản (Capital goods) còn gọi là (Kapital – K) 

Những khả năng sản xuất này tức là những kết hợp tối đa (Maximum 

combinations) nghĩa là đạt được tổng số tài hóa tiêu thụ và tư bản  cao nhất mà một 

nền kinh tế có thể sản xuất được với số lượng và phẩm chất cố định của tài nguyên 

nhân lực (Human resource) tức là nhân công (Labor) và tài nguyên tư bản (Capital 

resource) tức là cơ sở, máy móc và dụng cụ sản xuất và kho kiến thức kỹ thuật 

(Stock of technological knowledge) hiện có. 

Dựa trên mục tiêu sử dụng, bất cứ một nền kinh tế nào cũng sản xuất chỉ hai loại 

tài hóa kinh tế. 
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Loại thứ nhất là Tài Hóa và Dịch Vụ Tiêu Thụ Cuối Cùng (Final consumer goods 

and services) mà giới tiêu thụ tư nhân và chính phủ tiêu thụ (Private consumption, 

Government – C, G). Loại tài hóa này trực tiếp thỏa mãn nhu cầu của giới tiêu thụ 

tư nhân như xe hơi, quần áo, thực phẩm, thuốc men v.v…và nhu cầu của chính 

quyền như vũ khí, quân dụng, cơ sở, văn phòng phẩm, xe cộ công quyền v.v… 

Loại tài hóa thứ hai là Tài Hóa Tư Bản (Capital goods) là phương tiện để sản xuất 

tài hóa và dịch vụ cuối cùng. Chỉ những nhà sản xuất và chính quyền mới tiêu thụ 

tài hóa này. Đối với tư nhân, đó là cơ sở, nhà máy, máy móc và dụng cụ sản xuất 

mà các xí nghiệp sản xuất tư nhân mua. Đối với chính quyền, đó là việc đầu tư vào 

các hạ tầng cơ sở như xây cất đường sá và cầu cống, phi cảng, hải cảng v..v… qua 

các chương trình công cộng (Public works). Hạ tầng cơ sở là tài hóa tư bản công, 

giúp chuyển vận nguyên liệu và sản phẩm tiêu thụ cuối cùng ra các thị trường. 

Vì tài nguyên thiên nhiên nhân lực và vật lực trong một nền kinh tế khan hiếm và 

có giới hạn, nên phải chọn cách kết hợp nào giữa hai loại tài hóa này để được một 

xuất lượng tài hóa tối đa. 

Thí dụ năm nay 2020 nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ có thể sản xuất tối đa 100 đơn vị tài 

hóa gồm 80 đơn vị tiêu thụ và 20 tài hóa tư bản. Như chúng ta đã biết tài hóa tư 

bản là cổ máy sản xuất ra tài hóa tiêu thụ. Vậy muốn có số lượng tài hóa tiêu thụ 

lớn hơn trong năm tới 2021 thì phải tăng tài hóa tư bản tức là tăng đầu tư 

(Investment) và phải giảm tiêu thụ tài hóa tiêu thụ cuối cùng (Final consumers 

goods) của giới tiêu thụ tư nhân (Consumption) và của chính phủ (G), hay nói cách 

khác tăng tiết kiệm (Saving) của tư nhân và chính phủ. 

Như quí vị đã biết trong phương trình Y = C+S tổng lợi tức quốc gia thì dùng để 

tiêu thụ (C) còn bao nhiêu để dành hay tiết kiệm (S). Nhưng số lợi tức tiết kiệm đó 

đi đâu và có ích gì cho nền kinh tế? Số lợi tức đó sẽ được dân chúng đem ký thác 

vào các ngân hàng thuơng mại để kiếm tiền lãi (Interests) và các ngân hàng này 

cho các xí nghiệp sản xuất vay để tăng đầu tư vào sản phẩm tư bản. Số lợi tức tiết 

kiệm này thay đổi bất thường mỗi năm và cũng từ đó mà đầu tư vào sản phẩm tư 

bản của các xí nghiệp sản xuất cũng thay đổi bất thường hằng năm. 

Nhưng có một vấn nạn là ít khi có sự quân bình (Equilibrium) giữa tiết kiệm (S) và 

đầu tư (I) nghĩa là không nhất thiết mỗi năm dân chúng bỏ hết tiền tiết kiệm vào 
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các ngân hàng thương mại, mà ngược lại sự bất quân bình (Disequilibrium) thường 

xảy ra. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra các Chu Kỳ Thương Mại mà 

người viết sẽ trình bày sau. 

 Để người đọc nắm rõ vấn đề trên, người viết xin trở lại hai phương trình:  Y1 = 

C+S và Y2 = C2+I+G. 

Như chúng ta biết Y1, là Tổng Lợi Tức Quốc Gia và Y2 là Tổng Sản Lượng Quốc 

Gia, là hai mặt của một thực thể, cũng như hai mặt của một đồng tiền. Trong 

phương trình Y1 tổng lợi tức quốc gia dùng để tiêu thụ công và tư (C), còn lại tiết 

kiệm (S) và chúng ta biết tổng lợi tức quốc gia gồm tiền lương (Wages) tiền lãi 

(Interests), tiền thuê (Rents) và tiền lời kinh doanh (Business profits) và các loại lợi 

tức này chính là các loại sản phí (Production costs) của tổng sản lượng quốc gia. 

Trong phương trình Y2 tổng sản lượng quốc gia gồm chi tiêu hay tiêu thụ tư nhân 

(Consumption - C2), chi tiêu cho đầu tư (Investment -I) của xí nghiệp và chi tiêu 

hay tiêu thụ của chính phủ (Government - G) 

Như vậy chúng ta có Y1= Y2, tiêu thụ tư nhân và chính quyền (C) trong phương 

trình Y1 = C+S thì bằng tiêu thụ tư nhân C2 cộng với tiêu thụ chính quyền (G), Từ 

đó suy ra C =  C2+G và tiết kiệm (S) bằng đầu tư { I }. Tóm lại Y1 = Y2 = C+S = 

C2+I+G. 

Trên đây người viết chỉ trình bày tiến trình tăng trưởng tổng quát, tiếp đến sẽ trình 

bày chi tiết những nguyên tố quyết định (Ingredients) tạo nên tăng trưởng kinh tế 

theo quan điểm số cung (Supply side) tức là giới sản xuất (Suppliers). 

Những nguyên tố quyết định xuất lượng (Outputs) hay tổng sản lượng nội địa thực 

sự xổi (Gross domestic Products - GDP) 

1. Kích thước lực lượng lao động làm việc (Size of employed labor force) 

Dân số Hoa Kỳ hiện nay khoảng 350 triệu người và lực lượng lao động khoảng 

180 triệu người. Lực lượng lao động Hoa Kỳ tăng trung bình khoảng 2 triệu người 

mỗi năm trong 25 năm qua. Sự gia tăng lực lượng lao động có việc làm hẳn nhiên 

góp phần quan trọng vào sự gia tăng tổng sản lượng quốc gia. 

Lực lượng lao động khả dụng trong nền kinh tế Hoa Kỳ trong mấy thập niên qua 

tăng đáng kể. Thứ nhất số sinh viên tốt nghiệp trung học và bậc cử nhân tham gia 



46 

vào lực lượng lao động gia tăng, thứ đến giới phụ nữ cũng tham gia vào lực lượng  

lao động tăng cao, không còn ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc con cái như trước 

đây. Vì cuộc sống đắt đỏ ngày càng gia tăng, nên cả hai vợ chồng phải đi làm để có 

đủ lợi tức hằng tháng trang trải các chi tiêu của gia đình. 

2. Số giờ làm việc trung bình (Average hours of work) 

Số giờ làm việc một tuần của các công nhân thay đổi tùy mỗi xí nghiệp sản xuất, 

có người làm ít, có người làm nhiều, thậm chí có người làm thêm giờ phụ trội. 

Hiện nay số giờ làm trung bình trong nền kinh tế Hoa Kỳ là 40 giờ một tuần. Hẳn 

nhiên các công nhân càng làm nhiều giờ càng gia tăng sản lượng quốc gia. 

Tóm lại hai nguyên tố nhân công này, số người và số giờ làm việc tạo nên nhập 

lượng lao đông (Labor inputs) hay số giờ làm việc. 

Bây giờ chúng ta bàn tới năng suất nhân công hay xuất lượng trung bình cho một 

giờ (Labor productivity or average output per hour). 

a /  Phát Triển Kỹ Thuật (Technological Advance) 

Phát triển kỹ thuật là một nguyên tố quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Phát triển 

kỹ thuật gồm chẳng những kỹ thuật sản xuất mà còn kỹ thuật quản trị mới và các 

hình thức kinh doanh mới (Business organizations). Nói chung là việc khám phá ra 

những kiến thức mới giúp xí nghiệp sản xuất kết hợp một số tài nguyên theo cách 

thức mới đưa tới một xuất lượng tài hóa (Outputs) lớn hơn.  Phát triển kỹ thuật và 

đầu tư vào tài hóa tư bản (Capital formation) có liên hệ mật thiết với nhau. 

b/  Số Lượng Tài Hóa Tư Bản (Quantity of capital goods). 

Một công nhân sẽ trở nên hữu hiệu hơn nếu được trang bị máy móc nhiều hơn. Một 

nền kinh tế nếu tiết kiệm gia tăng sẽ tăng đầu tư vào máy móc và dụng cụ sản xuất  

nhiều hơn. Nếu khối nhân công cao mà không được trang bị máy móc và dụng cụ 

sẽ làm giảm năng suất lao động. Hiện nay tại Hoa Kỳ số lượng cơ sở, máy móc và 

dụng cụ sản xuất cho mỗi công nhân là 90 ngàn đô la. Con số này thấp hơn so với 

Nhật Bản và Đức. Lý do là vì mức tiết kiệm quốc gia để đầu tư vào tài hóa tư bản 

chỉ chiếm 20% tổng sản lượng quốc gia trong khi Nhật Bản và Đức chiếm 35% 

tổng sản lượng quốc gia. 
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Đầu tư của chính phủ vào hạ tầng cơ sở cần được nâng cao. Hạ tầng cơ sở hiện nay 

ở Hoa Kỳ xuống cấp thê thảm. Hệ thống đường sá, cầu cống, sân bay, thương cảng 

v.v…cần được sửa chữa và tu bổ vì quá cũ và hư hỏng nhiều. Đầu tư công khuyến 

khích đầu tư của tư nhân. Khi mở một xa lộ mới, các xí nghiệp sản xuất cũng có 

khuynh hướng lập các xí nghiệp mới dọc theo xa lộ mới. 

c/  Giáo Dục và Huấn Luyện (Education and Training) 

Hiện nay, nền giáo dục Hoa Kỳ rất tân tiến và chuyên sâu (Specialized), đứng hàng 

đầu trên thế giới với rất nhiều đại học nổi tiếng như Stanford, Harvard, 

Massachusett Institute of Technology – MIT, Yales  v..v.. đã đào tạo rất nhiều 

khoa học gia nổi tiếng đủ các ngành, nhiều kỹ sư tài giỏi với nhiều phát minh trong 

nhiều lãnh vực. Nền giáo dục Hoa Kỳ đặc biệt chú trọng vào Toán Học, Vật Lý và 

Hóa Học, và đặc biệt là các Khoa Học Ứng Dụng. Giáo dục và các chương trình 

huấn nghệ giúp gia tăng năng suất công nhân, mang lại nhiều lợi tức hơn cho công 

nhân. Hiện nay, 82% dân số Hoa Kỳ tuổi từ 25 hoặc hơn có bằng Trung Học, 22% 

dân số có bằng Đại Học (College) hay cao hơn. 

Tuy nhiên, phẩm chất của nền giáo dục có phần sa sút gần đây. Số điểm của các kỳ 

thi vào đại học trong mấy thập niên qua giảm sút. Hơn nữa các sinh viên Hoa Kỳ 

thua kém về môn toán học và khoa học như vật lý và hóa học so với một số quốc 

gia kỹ nghệ tân tiến như Nhật Bản, Đức, Singapore, Đại Hàn và Đài Loan. Các trẻ 

em Hoa Kỳ chỉ học 180 ngày một năm, trong khi trẻ em Nhật Bản học 240 ngày 

một năm. 

d/  Hiệu Năng Phân Phối Tài Nguyên (Allocative efficiency of resources). 

 Sự cải tiến phân phối tài nguyên trong nền kinh tế Hoa Kỳ có nghĩa là một số công 

nhân  

được chuyển từ công việc kém hiệu năng (Low-productivity employment) sang 

công việc có hiệu năng cao (High- productivity employment). Nhiều công nhân 

chuyển nghề từ nông nghiệp sang công nghiệp có năng suất cao hơn như phần 

mềm hay cứng máy vi tính, kỹ nghệ y dược, kỹ nghệ máy móc y tế v..v.. 

e / Những Tiết Kiệm Nhờ Sản Xuất Kích Thước Lớn (Economies of scale).Các 

công ty sản xuất có khuynh hướng bành trướng sản xuất với quy mô lớn giúp giảm 

sản phí trung bình (Average cost) với việc áp dụng kỹ thuật sản xuất giây chuyền 

đưa đến sản xuất đại quy mô (Mass production) làm giảm giá thành, đưa đến giá 
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bán thấp để kích cầu. Hãng xe Ford đã đi tiên phong trong lãnh vực này vào thập 

niên 1960, và gặt hái được kết quả to lớn. 

Năm nguyên tố trên đây đều ảnh hưởng tới năng suất công nhân, tức là xuất lượng 

trung bình cho mỗi giờ làm việc. (Xem bảng I ) 

Tóm lại chúng ta có hai yếu tố sản xuất (Production factors), đó là Nhập Lượng 

Lao Động (Labor inputs) hay số giờ làm việc (Hours of work) và Năng Suất Nhân 

Công (Labor productivity) hay xuất lượng trung bình cho mỗi giờ làm việc 

(Average output per hour) kết hợp với nhau để tạo ra Xuất Lượng Nội Địa Thực Sự 

(Real domestic output) hay Tổng Sản Lượng Quốc Nội Thực Sự (Real domestic 

product) hay còn gọi là Tổng Sản Lượng Quốc Gia Thực Sự (Real national product 

– RNP)  Những giải thích trên đây được tóm tắt trong bảng dưới đây.  

Bảng I Các nguyên tố tăng trưởng kinh tế

1.Kích thước lực lượng lao động.       Nhập lượng lao động      

2.Số giờ làm việc trung bình.                  (Số giờ làm việc) 

1.Phát triển kỹ thuật 

2.Số lượng tài hóa tư bản                     Năng suất nhân công 

3.Giáo dục và huấn luyện                      (Xuất lượng trung 

4.Hiệu năng phân phối tài nguyên       bình cho một giờ  

5.Những tiết kiệm nhờ sản xuất           làm việc) 

kích thước lớn 

Xuất lượng 

nội địa thực 

sự 

(Real 

domestic 

output) hay 

sản lượng 

nội địa thục 

sự (Real 

domestic 

products) 

Hãy lấy một thí dụ. Một nền kinh tế có 10 công nhân, mỗi công nhân làm 2000 giờ 

một năm (50 tuần x 40 giờ một tuần) như vậy tổng nhập lương của công nhân/giờ 

là 20,000 giờ. Nếu năng suất - tức là xuất lượng trung bình thực sự cho một công 

nhân/giờ - là 5 đô la. Như vậy tổng sản lượng  hay xuất lượng nội địa xổi thực sự 

(GDP) sẽ là 100,000 đô la (20,000 x 5), đó là tăng trưởng kinh tế. 
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Bảng II Bảng tỷ lệ góp phần vào sự tăng trưởng lợi tức thực sự (Real 

national income) của các nguyên tố quyết định (Determinants) tại Hoa Kỳ giai  

đoạn 1929 – 1997 (Thực sự (Real) có nghĩa là đã loại trừ ảnh hưởng lạm phát)  

Nguồn phát triển 

(Sources of Growth) 

Tỷ lệ phát triển 

(Percentage of Growth) 
1.Gia tăng số lương công nhân 34%
2.Gia tăng năng suất lao động 66%
3.Phát triển kỹ thuật                            
4.Số lượng tài hóa tư bản                   
5.Giáo dục và huấn nghệ
6.Hiệu năng phân phối tài nguyên      
7.Những tiết kiệm nhờ sản xuất          

8% 

kích thước lớn                          Tổng 

                                 100% 

Nhìn vào bảng trên đây, chúng ta thấy gia tăng năng suất nhân công rất quan trọng, 

chiếm 66% trong khi gia tăng số lượng nhân công chỉ chiếm 34% góp phần vào 

tăng trưởng kinh tế tại Hoa Kỳ. Tóm lại muốn phát triển kinh tế, luôn luôn phải gia 

tăng năng suất nhân công, trong đó số lượng tài hóa tư bản chiếm một tỷ lệ khá 

quan trọng, chiếm 20%. Điều này chứng minh lập luận trên đây là muốn có tăng 

trưởng kinh tế cao thì phải đầu tư nhiều vào việc sản xuất các tài hóa tư bản như là 

cơ sở, máy móc và dụng cụ sản xuất và các nguyên tố phụ khác. 

Bảng III Bảng tăng trưởng sản xuất nội địa xổi, dân số, sản lượng theo đầu 

người, giá đô la 1992. 

        Năm 

  Tổng sản lượng 

(tỷ)    Giá đô la  1992      

         GNP 

       Dân số 

  (triệu người) 

   Sản lượng đầu                       

         người 

   Giá đô la 1992 

      1929    $     791         122     $  6,484 

      1933            577         126         4,579 

      1940            941         132         7,129 

      1945          1627         140       11,621 

      1950          1811         152       10,599 

      1955           2011         166       12,054 
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      1960           2263         181       12,503 

      1965           2881         194       14,851 

      1970           3398         205       16,576 

      1975           3874         214       18,103 

      1980           4615         228       20,241 

      1985           5324         239       22,276 

      1990           6134         250       24,544 

      1995           6742         263       25,563 

      1997           7191         268       26,832 

      2019       990,000  

     (ước tính) 

        350       28,285 

Nhìn vào bảng trên, ngoại trừ thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 và 

năm 1950, tổng sản lượng quốc gia xổi (GNP) suy giảm và bắt đầu từ năm 1945 

tăng điều mỗi năm tới 1997. Rất tiếc người viết không tìm được dữ liệu thống kê từ 

năm 1998 cho tới nay 2020. Tuy nhiên, trong một tài liệu gần đây người viết không 

nhớ rõ, GNP năm 2019 trong nền kinh tế Hoa Kỳ vào khoảng 990 ngàn tỷ đô la, 

dân số khoảng 350 triệu người và sản lượng hay lợi tức theo đầu người khoảng 

28,285. 

Chúng ta có thể vì tiến trình tăng trưởng GNP của nền kinh tế Hoa Kỳ từ 1929 tới 

nay như một con đường lên cao có rất nhiều đồi đất và vực sâu hay những con 

sóng nhấp nhô cao thấp. Những đồi đất và vực sâu đó là những Chu Kỳ Thương 

Mại gây nên những thăng trầm cho nền kinh tế. Những chu kỳ này dài ngắn tùy 

theo mỗi thời kỳ. 

Theo dữ liệu thống kê từ năm 1955 tới 1995, có rất nhiều thăng trầm (Ups and 

downs) trên con đường tăng trưởng GNP. Những thời kỳ suy thoái (Recessions) 

gồm suy thoái 1957–1958, 1960–1961, 1974 –1975, 1982-1983, 1991-1992. 

Những thời kỳ phát triển {Growth} gồm thập niên 1960, 1987-1980 và thời kỳ gần 

đây 2016-2019 trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ đầu dưới thời Tổng Thống Donald 

Trump. 

Những suy thoái kinh tế gây ra nạn thất nghiệp trong một số năm như sau. Năm 

1958 tỷ lệ thất nghiệp là 6.8%, 1961-6.7%, 1975-8.5%, 1982-9.7%, 1992-
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7.5%,1995-5.6%, và 2019-3.5%. Tỷ lệ lạm phát trung bình trong các năm tăng 

trưởng khoảng 2%. 

Cũng cần nói thêm trong suốt 5 thập niên qua tỷ lệ tăng trưởng kinh tế GNP thay 

đổi từ 1% đến 4.2%. Tỷ lệ tăng trưởng GNP cao nhất 4.2% là năm 2019 và tỷ lệ 

thất nghiệp thấp nhất 3.5% là dưới thời Tổng Thống Donald Trump. 

Sau đây người viết sẽ trình bày về những chu kỳ thương mại tại sao xảy ra và 

những chính sách tiền tệ và tài chánh chính phủ áp dụng nhằm giảm bớt các thăng 

trầm trong tiến trình tăng trưởng GNP. 

Một chu kỳ thương mại giống hình chữ V lộn ngược, có hai điểm, đỉnh và đáy, và 

hai giai đoạn phục hồi và suy thoái. Sau khi chạm đáy ở một thời điểm rồi nền kinh 

tế từ từ phục hồi lại đạt tới đỉnh điểm rồi lại suy thoái từ từ xuống điểm đáy mới và 

cứ tiếp tục như vậy trên tiến trình phát triển. Cũng có những năm hay giai đoạn nền 

kinh tế có toàn dụng nhân công nên chu kỳ thương mại không xảy ra. Tuy nhiên 

nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng cao vì các đỉnh điểm tiếp nối ngày càng ở mức độ cao 

hơn. Ở điểm đáy xẩy ra thất nghiệp và ở đỉnh điểm thường có lạm phát. Nhưng tại 

sao các chu kỳ thương mại xảy ra? Câu trả lời sẽ được giải thích sau đây: 

Như quí vị người đọc biết sự quân bình (Equilibrium) giữa số tiền tiết kiệm (S) của 

giới tiêu thụ và số tiền đầu tư ( I ) của các xí nghiệp sản xuất ít khi xẩy ra. Trái lại 

sự bất quân bình (Disequilibrium) giữa S vá I rất thường xảy ra, do đó mới có chu 

kỳ thương mại. 

Mỗi năm các xí nghiệp sản xuất duy trì một số lượng tài hóa tiêu thụ tồn kho được 

sản xuất năm trước, 2010 thí dụ 5 ngàn đơn vị. Năm nay 2011, các xí nghiệp này 

quan sát tình hình kinh tế có vẻ tươi sang, khả quan qua các chỉ số kinh tế 

(Economic indicators) như thị trường chứng khoán Down Jones, Nasdag, Standard 

& Poor, tỷ số xây cất nhà mới, tỷ số bán lẻ v..v…nên tăng đầu tư vào cơ sở, máy 

móc và dụng cụ sản xuất để sản xuất hàng tiêu thụ nhiều hơn, thí dụ 20 ngàn đơn 

vị, một phần  bù vào số tồn kho 5 ngàn đơn vị, còn lại bán ra thị trường 15 ngàn 

đơn vị. Rủi thay, số phiếu đặt hàng của các nhà bán sỉ và phân phối năm nay giảm 

sút chỉ có 18 ngàn đơn vị, như vậy số tài hóa tồn kho tăng 2 ngàn đơn vị. Điều này 

chúng tỏ năm nay giới tiêu thụ giảm chi tiêu và tăng tiết kiệm. 
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Nói cách khác, năm nay tiết kiệm lớn hơn đầu tư, do đó thặng dư 2,000 đơn vị. 

Phản ứng đưong nhiên của các xí nghiệp sản xuất là năm tới 2012 phải giảm đầu 

tư, sản xuất ít hơn, đưa tới sa thải bớt nhân công gây ra thất nghiệp.  

Hãy làm một bài toán. Năm 2011, tồn kho 5 ngàn đơn vị, sản xuất 20 ngàn đơn vị. 

Tổng cộng hiện có 25 ngàn đơn vị. Tổng số phiếu đặt hàng 18 ngàn đơn vị và 5 

ngàn đơn vị tồn kho. Tổng cộng 5 ngàn + 18 ngàn là 23 ngàn. Như vậy tài hóa tồn 

kho tăng thêm 2 ngàn 20+5 = 25 và 18+5 = 23 và 25–23 = 2 ngàn đơn vị. Số tồn 

kho năm 2011 là 5 dự trù + 2 ngàn ứ đọng là 7 ngàn đơn vị. 

Chúng ta hãy làm một bài toán khi tiết kiệm nhỏ hơn đầu tư. 

Thí dụ năm 2012 số tài hóa tồn kho dự trù 7 ngàn đơn vị, vì tình hình kinh tế 

không mấy sáng sủa  qua các chỉ số kinh tế nêu trên, các xí nghiệp giảm đầu tư vì 

kinh nghiệm trong năm 2011 cho biết. Năm 2012 các xí nghiệp sản xuất, chỉ sản 

xuất 10 ngàn đơn vị. Số lượng tài hóa hiện có là 7 ngàn tồn kho cộng với 10 ngàn 

đơn vị sản xuất. Tổng cộng có 17 ngàn ( 7+10 ) đơn vị để bán trong năm 2012. 

Phiếu đặt hàng năm nay là 15 ngàn đơn vị, như vậy số tồn kho chỉ còn 2 ngàn đơn 

vị (17-15) cho năm 2013. Điều này cho biết trong năm 2013 sẽ thiếu hụt tài hóa 

trong thị trường, vì số tài hóa tồn kho chỉ còn 2 ngàn đơn vị và vì tình hình kinh tế 

có vẻ sáng sủa hơn các xí nghiệp đầu tư thêm để sản xuất nhiều tài hóa để bù vào 

số tài hóa tồn kho dự trù 7 ngàn đơn vị, còn lại bán ra thị trường. Số tài hóa sản 

xuất có thể là 25 ngàn đơn vị. Gia tăng sản xuất đòi hỏi thêm nhân công, do đó thất 

nghiệp sẽ giảm. 

Diển tiến tăng giảm GNP trên đây diễn tả một chu kỳ thương mại. Nhưng yếu tố 

nào gây ra các thăng trầm hay chu kỳ thương mại, hay bất quân bình giữa tiết kiệm 

và đầu tư. Đó chính là thái độ tiêu thụ (Consumer behavior) mà giới sản xuất 

không ước đoán chính xác được, vì thái đô này bị chi phối rất nhiều yếu tố nội tại 

như tâm lý cá nhân và ngoại vi như kinh tế chính trị, xã hội, thiên tai v..v…Do đó, 

môn học dự đoán thương mại (business forecasting) ngày càng trở nên quan trọng 

trong kinh tế học vĩ mô. 

 Hậu quả của những chu kỳ thương mại ảnh hưởng tới mức sống vật chất của 

người dân qua ảnh hưởng của nạn thất nghiệp và lạm phát. 
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 Nhìn vào bảng tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia GNP trên đây, chúng ta có 

một số nhận xét sau đây. (Bảng III) 

Trước hết, mức sống vật chất hay lợi tức theo đầu người tùy thuộc vào sự tương 

quan giữa sự tăng giảm của tổng sản lượng quốc gia và dân số. Thí dụ so sánh hai 

năm 1945 và 1950. Năm 1945, GNP là 1627 tỷ, dân số là 140 triệu người, lợi tức 

đầu người 11,621 đô la. Năm 1950, GNP là 1611 tỷ, nhưng dân số là 152 triệu 

người lợi tức đầu người chỉ là 10,599 đô la. Sự kiện này đưa đến kết luận mức 

sống đã giảm đáng kể, có nghĩa là mỗi cá nhân được chia miếng bánh nhỏ hơn 

trong năm 1950. 

Thứ đến, muốn có một mức sống tăng cao mỗi năm tỷ lệ tăng GNP phải cao hơn tỷ 

lệ dân số. Tỷ lệ dân số tăng hay giảm mỗi năm tùy thuộc vào sinh suất và tử suất. 

Nhìn vào bảng trên đây dân số Hoa Kỳ từ năm 1929 đến 2019 tăng đều đặn tuy 

không đồng đều Năm 1929, dân số là 122 triệu người, đến năm 2019 dân số ước 

tính là 350 triệu người. Như vậy trong vòng 90 năm (2019-1929), dân số tăng 238 

triệu người (350-122 triệu). Sự kiện này cho biết sinh suất lớn hơn tử suất mỗi 

năm. Mức độ gia tăng dân số dĩ nhiên không đồng đều, có năm tăng nhiều, có năm 

tăng ít.  

Lý do tại sao dân số tăng? Câu trả lời liên quan đến những phát triển y tế trong thời 

gian qua. Tình trạng y tế tân tiến với những phát minh máy móc chẩn bệnh, y dược 

và sự chăm sóc chu đáo bệnh nhân trong các bệnh viện được trang bị hoàn hảo làm 

tăng sinh suất và giảm tử suất. Trẻ em sinh ra ít chết hơn, và người lớn sống lâu 

hơn, đặc biệt là những người cao tuổi. Hiện nay tại Hoa Kỳ, tuổi thọ (Life 

expectancy) trung bình của đàn ông khoảng 75 tuổi và đàn bà khoảng 85 tuổi. 

Chắc quý vị người đọc còn nhớ tư tưởng gia kinh tế (Economic thinker) người Anh 

quốc Thomas Robert Malthus (1766-1834) với khảo luận nổi tiếng về dân số 

(Essay on the principle of population). Theo Malthus thực phẩm tăng theo cấp số 

cộng, dân số tăng theo cấp số nhân, do đó nhân loại sẽ có nạn nhân mãn và chỉ có 

chiến tranh, dịch tể trên toàn thế giới (Pandemic virus-deseases), thiên tai,  hỏa 

hoạn, lụt lội và động đất, nạn đói v..v… mới có thể làm giảm dân số. 
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Tỷ lệ tăng dân số Hoa Kỳ hiện nay khoảng 1.1%, giảm nhiều trong những thập 

niên qua khoảng 2.5%. Những năm sau chiến tranh, dân số thường tăng cao sau nội 

chiến, Chiến Tranh Thế Giới I và II, để bù lại dân số chết trong chiến tranh. Cuộc 

sống vật chất ngày càng trở nên khó khăn, chi phí nuôi dưỡng một trẻ em sinh ra 

rất cao. Đó là lý do gia đình Hoa Kỳ hiện nay có ít con và nhiều người có khuynh 

hướng sống độc thân, nam giới cũng như nữ giới. 

Hiện nay một gia đình Mỹ trung bình có hai người con. Những sắc dân thiểu số 

như da đen, gốc Mễ và Á Châu nói chung có nhiều con, gốc Mỹ trắng hay Âu Mỹ 

có ít con. Sự gia tăng dân số hàng năm là một vấn nạn thử thách cho sự tăng trưởng 

kinh tế trong nền kinh tế. Muốn duy trì  hay gia tăng mức sống đo bằng sản lượng 

quốc gia đầu người, nền kinh tế phải đạt được mức tăng trưởng thật cao. Tỷ lệ tăng 

trưởng kinh tế Hoa Kỳ trong 50 năm qua nằm trong khoảng 1% đến 4.2% và tỷ lệ 

dân số  1.1%.  Giả thử lấy tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình là 2.6% (1.% + 4.2% 

: 2 = 2.6%) và tỷ lệ gia tăng dân số 1.1%, như vậy tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chỉ là 

1.5% (2.6% - 1.1%).  Tỷ lệ 1.5% tăng trưởng kinh tế không nâng cao mức sống vật 

chất hay lợi tức đầu người được là bao, và nếu dân số không tăng (0%) thì mức 

sống sẽ được nâng cao rất nhiều. Đây chính là chủ điểm tại sao phải duy trì được 

GNP ngày càng cao, tức là tăng trưởng kinh tế (Economic Growth). 

Để kết luận, chúng ta có thể xác định các chu kỳ thương mại gây ra những thăng 

trầm kinh tế nhất thời trong một thời gian ngắn hay dài tùy thuộc vào các chính 

sách tiền tệ và tài chánh mà chính phủ áp dụng có hữu hiệu  hay không. Trên tiến 

trình tăng trưởng kinh tế, có nhiều thời kỳ suy trầm hơn thời kỳ thăng tiến 

(Growth) như người viết đã nêu ra ở trên trong giai đoạn 1929 – 1997. Những 

thăng trầm kinh tế này là hậu quả của các chu kỳ thương mại gây nên những vấn 

nạn kinh tế đối với dân chúng như thất nghiệp và lạm phát và đối với chính phủ 

như thâm thủng ngân sách, nợ công và thâm thủng cán cân thương mại. Người viết 

sẽ trình bày từng vấn nạn dưới đây. 

1/ Thất nghiệp (Unemployment).

Trên bình diện tâm lý cá nhân, có hai loại thất nghiệp, tự ý (Voluntary) và không 

tự ý hay bắt buộc (Involuntary or forced). Những người đang có việc làm mà tự ý 



55 

bỏ để đi tìm một việc làm có mức lương cao hơn vì môi trường làm việc không 

thích hợp thì gọi là thất nghiệp tự ý. Những người đang ở tuổi lao động mà không 

có việc làm, đang đi tìm việc làm với mức lương trung bình tương xứng trong thị 

trường lao động là người thất nghiệp không tự ý hay bắt buộc. Vậy một người lao 

công muốn kiếm việc làm có mức lương của một kỹ sư không được coi là người 

thất nghiệp. 

 Trên bình diện nguyên nhân, có ba loại thất nghiệp: 

a/ Thất nghiệp bất trắc (Frictional unemployment). 

Thất nghiệp bất trắc xảy ra do nhiều lý do, như khi đổi việc làm đi tìm một việc 

khác có mức lương cao hơn hay thích hợp với khả năng  hơn, hoặc có một môi 

trường làm việc thích hợp hơn. Loại thất nghiệp này là do sự chuyển đổi bình 

thường công việc trong lực lượng lao động hay do sự thay đổi chỗ ở, di chuyển đi 

nơi khác làm việc. 

b/ Thất nghiệp cơ cấu (Structural unemployment).

Loại thất nghiệp này xảy ra là do những thay đổi cơ cấu nền kinh tế như tự động 

hóa (Automation) máy móc hay dùng người máy (Robots) thay thế nhân công, 

hoăc do những thay đổi vĩnh viễn trong số cầu của giới tiêu thụ. 

c/ Thất nghiệp do chu kỳ thương mại (Cyclical unemployment). 

 Loại thất nghiệp này tăng khi tổng sản lượng của nền kinh tế giảm trong giai đoạn 

suy trầm (Recessions), và giảm khi nền kinh tế phồn thịnh (Prosperity). Nạn thất 

nghiệp gây ra những giá phí (Costs) cho cá nhân, xí nghiệp và nền kinh tế. 

Đối với cá nhân, thất nghiệp làm mức sống giảm vì lợi tức giảm, còn gây ra những 

hậu quả tâm lý cá nhân như áp lực gây nên trầm cảm đưa đến tự tử, những bất hòa 

và đổ vỡ gia đình, xã hội bất ổn v..v..  

Đối với các xí nghiệp sản xuất, công suất của cơ sở máy móc và dụng cụ không 

được sử dụng tối đa, trở nên hao mòn, lỗi thời v..v… 
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Đối với nền kinh tế thì có một sự phí phạm nhân lực lớn lao, có biết bao nhiêu 

ngàn ngày không được xử dụng để sản xuất hàng hóa . Thất nghiệp ảnh hưởng đến 

các chủ thể kinh tế với mức độ khác nhau. 

Theo nghề nghiệp (Occupation). Những công nhân áo trắng (White-collar workers) 

ít bị thất nghiệp hơn vì làm trong các kỹ nghệ ít bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ 

thương mại như trong các xí nghiệp dịch vụ, các xí nghiệp sản xuất tài hóa có thời 

gian xử dụng ngắn (Non durable goods) và những cá nhân tự làm chủ (Self 

employed). Họ thường là công nhân có tay nghề (Skilled) cao, vì các xí nghiệp đầu 

tư nhiều vào họ qua các chương trình huấn nghệ. Trái lại những công nhân áo xanh 

(Blue-collar workers) thường bị thất nghiệp cao hơn như trong các kỹ nghệ sản 

xuất tài hóa có thời gian xử dụng lâu (Durable goods) như xe hơi, đồ điện tử v..v.. 

Theo tuổi (Age). Công nhân trẻ (Teenagers) có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn là công 

nhân đứng tuổi (Adult workers) vì kém tay nghề (Unskilled) lại hay thay đổi việc 

làm nên dễ bị sa thải. Các công nhân trẻ mới gia nhập lực lượng lao động có việc 

làm lần đầu cũng dễ bị thất nghiệp vì kém thâm niên. 

Theo sắc dân (Race) Tỷ lệ công dân da đen, trẻ cũng như đứng tuổi có tỷ lệ gấp đôi 

công nhân da trắng vì trình độ học vấn kém và thiếu tay nghề. Nhóm công nhân da 

đen này phần lớn thuộc nhóm công nhân áo xanh. 

Theo giới tính (Gender). Tỹ lệ thất nghiệp giữa công nhân nam và nữ thường bằng 

nhau, nhưng trong năm 1992 tỷ lệ công nhân nữ thấp hơn công nhân nam vì có 

nhiều công nhân nam làm trong các kỹ nghệ dễ bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế 

như kỹ nghệ xe hơi. 

Theo trình độ giáo dục (Education). Nói chung công nhân có trình độ giáo dục thấp 

có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn công nhân có trình độ cao, vì giáo dục có liên hệ trực 

tiếp với tay nghề (Skill) 

Thời gian thất nghiệp (Duration). Thời gian thất nghiệp thay đổi không chừng, từ 

15 tuần hay nhiều hơn, tùy vào chu kỳ thương mại dài hay ngắn. 
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Bảng IV.  Tỷ lệ thất nghiệp theo nhóm trong cuộc suy thoái kinh tế 1992. 

               Thất nghiệp toàn quốc 

 *  Nghề nghiệp:  

     Công nhân áo trắng 

     Công nhân áo xanh 

*  Tuổi: 

      16 – 19 

           Black 

           White 

           Nam 20 + 

           Nữ    20 + 

*  Sắc dân: 

            Trắng 

             Đen 

*  Giới tính: 

              Nữ 

              Nam 

*  Giáo dục: 

             Không có bằng trung học 

             Có bằng trung học 

             Có bằng đại học (college) hay hơn 

                    7.4% 

                     9.3% 

                     4.6% 

                     20% 

                     39.8% 

                     17.1% 

                       7%  

                       6.3% 

                      6.5% 

                     14.1% 

                      6.9% 

                      7.8% 

                    13.5% 

                      7.7% 

                      2.9% 

  2/ Lạm phát (Inflation)
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Lạm phát có thể được hiểu một cách đơn giản là có quá nhiều tiền đuổi theo quá ít 

tài hóa (Too much money chases  few goods), cũng có nghĩa là giá cả trung bình 

tổng quát gia tăng và liên quan đến sự ổn định giá cả. Lạm phát và phát triển kinh 

tế thường biến chuyển cùng chiều. Khi nền kinh tế phát triển, nghĩa là tổng sản 

lượng quốc gia hay tổng lợi tức quốc gia (National income) tăng, lạm phát hay giá 

cả trung bình tổng quát cũng tăng. Có hai loại lạm phát, lạm phát do sức cầu kéo 

(Demand pull inflation) và lạm phát do giá phí đẩy (Cost push inflation). 

a. Lạm Phát Do Số Cầu Kéo. (Demand-pull Inflation) Xảy ra khi nền kinh tế 

phát triển hay phồn thịnh. Nền kinh tế đạt được mức toàn dụng nhân công, không 

có thất nghiệp bắt buộc. Dân chúng có nhiều lợi tức nên tổng chi tiêu tăng mạnh và 

ngược lại tiết kiệm giảm. Trong thời kỳ kinh tế phồn thịnh giới sản xuất cũng tăng 

đầu tư vào sản phẩm tư bản và chính phủ cũng chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, 

hạ tầng cơ sở v..v… 

Bảng V.  Bảng thâm thủng ngân sách liên bang trung bình dưới thời các Tổng 

thống Hoa Kỳ 1970 - 1998.  (Tỷ đô la) 

         Tổng thống Rìchard Nixon 

                          Năm cao nhất 

                          Năm thấp nhất 

         Tổng thống Gerald Ford 

                          Năm cao nhất 

                          Năm thấp nhất 

          Tổng thống Jimmy Carter 

                          Năm cao nhất 

                          Năm thấp nhất 

         Tổng thống Ronald Reagan 

                          Năm cao nhất 

                          Năm thấp nhất 

          Tổng thống George Bush con 

                           Năm cao nhất                                          

                           Năm thấp nhất 

            Năm 

            1972 

            1970 

            1976 

            1975 

            1977 

            1979 

            1986 

            1981 

            1992 

            1989 

    Số lượng  (tỷ) 

           20 

           10 

           75 

           55 

           53 

           48 

         225 

           80 

          275 

          150 
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         Tổng Thống Bill Clinton 

                           Năm cao nhất 

                           Năm thấp nhất 

            1993 

            1998 

          275 

            20 

Rất tiếc người viết không có dữ liệu thống kê thâm thủng ngân sách dưới thời 

Tổng thống Barack Obama. Trong suốt 8 năm cầm quyền của Obama và Bush con, 

tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chỉ thay đổi từ 1% đến 2%, nhưng trong 8 năm này chi 

tiêu của chính phủ Obama bằng tổng số chi tiêu của 4 đời tổng thống tiền nhiệm, 

như vậy tổng thâm thủng ngân sách phải cao hơn rất nhiều. 

Trên phương diện tiền tệ, ngân hàng dự trữ liên bang có thể đã hạ tỷ lệ dự trữ bát 

buộc, tỷ lệ tái chiết khấu và tăng hoạt động thị trường mở, do đó hệ thống ngân 

hàng thương mại cho giới tiêu thụ tư nhân và xí nghiệp sản xuất vay tiền với lãi 

suất nhẹ. Chính quyền cũng có thể đã hạ thuế suất trên lợi tức cá nhân và doanh 

lợi. Ảnh hưởng tổng thể của các yếu tố trên làm tăng lạm phát. 

b.  Lạm Phát Do Giá Phí Đẩy (Cost-push inflation). Nguyên liệu và các phương 

tiện sản xuất có giá phí ngày càng cao. Tiền lương có đặc tính cứng ngắc (Wage 

stickiness), luôn luôn tăng không  bao giờ giảm vì áp lực của các nghiệp đoàn lao 

động. Gia tăng mức lương tối thiểu cũng có ảnh hưởng quan trọng. Giá phí nhân 

công chiếm khoảng 60% tổng giá phí sản xuất. 

Ai được lợi và ai bị thiệt thòi vì lạm phát ? 

Những người cho vay tiền là những nạn nhân, tiền ngày càng mất giá. Người được 

lợi là người vay tiền. 

Người có lợi tức cố định (Fixed income) như người về hưu, công tư chức và quân 

đội đều bị ảnh hưởng vì lạm phát.  

Khi có lạm phát dân chúng thường tồn trữ tài sản nhiều hơn, nhất là các quý kim 

vàng bạc hay ngoại tệ cứng vì sợ tiền ngày càng mất giá. 

3 / Thâm thủng ngân sách (Budget deficit)
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Thâm thủng ngân sách liên bang xảy ra khi chi tiêu của khu vực công hay chính 

phủ lớn hơn số thu hoạch qua thuế má thâu được trong một năm. Thí dụ năm 1997, 

chi tiêu của chính phủ liên bang là 1601 tỷ đô la, trong khi thâu hoạch qua thuế má 

là 1571 tỷ đô la, do đó thâm thủng ngân sách trong năm là 22 tỷ đô la.  

Thâm thủng ngân sách tăng khi tổng sản lượng quốc gia giảm (GNP) và giảm khi 

tổng sản lượng quốc gia tăng ngay khi chính sách tài chánh không thay đổi. Sau 

đây người viết xin trình bày triết lý ngân sách (Budget philosophies). Các kinh tế 

gia và triết gia đưa ra những triết lý ngân sách khác nhau. 

a/  Ngân sách cân bằng hằng năm (Annually balanced budget)

Trước hết, theo một số kinh tế và chính trị gia cân bằng ngân sách hằng năm đòi 

hỏi phải có tu chính án hiến pháp. Cân bằng ngân sách hằng năm phải được coi 

như một mục tiêu tài chánh công (Public finance) để tránh sự bành trướng khu vực 

công, làm hại khu vực tư nhân nhất là đầu tư của các xí nghiệp, cột sống của nền 

kinh tế tư bản. 

Trong thời kỳ lạm phát, chính sách cân bằng ngân sách hằng năm chủ trương phải 

tăng thuế suất và giảm chi tiêu của khu vực công nhằm giảm thặng dư. Ngược lại 

khi nền kinh tế suy trầm chính phủ phải giảm thuế suất và tăng chi tiêu để tránh 

thất nghiệp. 

b/ Cân bằng ngân sách theo chu kỳ (Cyclical balanced budget) 

Như chúng ta biết, tiến trình phát triển kinh tế không phẳng lặng mà gặp nhiều 

sóng gió là những chu kỳ thương mại, lúc thì làm tăng tổng sản lượng quốc gia 

kèm theo lạm phát, lúc thì suy thoái, tổng sản lượng quốc gia giảm kèm theo nạn 

thất nghiệp. 

Chính sách tài chính công qua chi tiêu và thâu hoạch thuế má của chính phủ phải 

được áp dụng làm sao để giảm thiểu các tai hại do các chu kỳ thương mại gây ra. 

Như vậy, một số kinh tế gia và chính trị gia chủ trương không cần duy trì cân bằng 

ngân sách hàng năm, và cân bằng ngân sách theo chu kỳ là thượng sách.  

 Như quý vị đã biết trên đây, trên tiến trình phát triển kinh tế, có nhiều thời kỳ trì 

trệ và suy thoái kinh tế (Recessions) hơn là thời kỳ phát triển (Boom). Vã lại các 

thời kỳ suy thoái thường kéo dài nhiều năm, trong khi thời kỳ phát triển thường 

ngắn. 
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Trong chu kỳ thương mại, từ điểm đáy lên tới định điểm là thời kỳ phục hồi, chính 

phủ có thể phải giảm thuế suất hoặc tăng chi tiêu hay cả hai để thúc đẩy phục hồi,  

do đó gây ra thâm thủng ngân sách. Từ đỉnh điểm xuống điểm đáy là thời kỳ suy 

thoái để kiểm soát và kiềm chế đà suy thoái chính phủ cũng phải giảm thuế suất 

hoặc gia tăng chi tiêu hay cả hai, do đó cũng tạo ra thâm thủng ngân sách. 

Tóm lại, cân bằng ngân sách theo chu kỳ chủ trương chính phủ phải xử dụng chính 

sách công chống chu kỳ thương mại và đồng thời làm cân bằng ngân sách, tuy 

nhiên ngân sách không nhất thiết phải cân bằng hằng năm. 

c/ Chính sách tài chánh thực dụng (Functional finance) 

Theo quan điểm này, cân bằng ngân sách hằng năm hay theo chu kỳ không thực sự 

quan trọng, vì mục đích chính yếu của vấn đề tài chánh liên bang là đạt được toàn 

dụng nhân công mà không có lạm phát. Vấn nạn thiếu hụt  hay thặng dư ngân sách 

liên bang ít quan trọng hơn là sự suy thoái kinh tế dài hạn và lạm phát trường kỳ. 

Ngân sách liên bang là phương tiện chủ yếu để duy trì sự tăng trưởng và ổn định 

vĩ mô. Có hai lý do. 

Thứ nhất khi nền kinh tế phát triển hay GNP tăng, thâu hoạch qua thuế má sẽ tự 

động tăng. Thứ đến vì có quyền hành về thuế khóa và khả năng tạo ra tiền qua 

ngân hàng dự trữ liên bang, chính phủ có khả năng cao tài trợ thâm thủng ngân 

sách. 

Nói tón lại, chính sách tài chánh liên bang là đạt được sự cân bằng giữa số cầu 

tổng thể (Aggregate demand) và số cung tổng thể (Aggregate supply) ở mức toàn 

dụng nhân công không có lạm phát. 

4/ Nợ công (Public debt)

Nợ quốc gia hay nợ công liên bang là sự tích lũy chồng chất (Accumulation) thâm 

thủng ngân sách qua nhiều năm. 

Bảng VI Nợ công liên bang cho số năm chọn lọc 1929 – 1997

    Năm     Nợ công 

   (tỷ đô la) 

       GNP 

   (tỷ đô 

la) 

 Lãi suất 

phải 

trả  (tỷ đô 

la)       

    Tỷ lệ nợ 

 công so 

với 

    GNP  % 

Nợ công 

theo 

  đầu người 

   1929  $     16.9     $    103.8  $       0.7         16%  $       134 
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   1940         50.7        100.2           0.9         51           384 

   1946        271.0        222.6           4.1        122          1917 

   1959        256.9        294.6           4.8         87          1667 

   1955        274.4        415.1           4.9         66          1654 

   1960        290.5        526.6           6.9         55          1510 

   1965        322.3        719.1           8.6         45          1659 

   1970        380.9      1035.6         14.4         37          1858 

   1975        541.9      1630.6         23.2         33          2507 

   1980        909.1      2784.2         52.5         33          3992 

   1985       1817.5      4180.7        129.5         43          7622 

   1990       3206.6      5743.8        184.2         56       12,829 

   1995       4921.0      7265.4        232.2         68       18,708 

   1997       5360.7      8083.4        244.0         66 20,044        

Vài nhận xét tổng quát sau đây. 

Thâm thủng ngân sách và nợ công dưới các thời tổng thống đảng Dân Chủ tăng 

mạnh vì chủ trương một chính phủ phồng to với quá nhiều cơ quan công quyền 

thiếu hiệu năng. Chi tiêu công dưới thời tổng thống Barack Obama bằng tổng số 

chi tiêu của bốn đời tổng thống tiền nhiệm. 

Thâm thủng ngân sách và nợ công cũng tăng vì thiên tai như lụt lội, hỏa hoạn, 

động đất và bệnh dịch như corons-virus đang xảy ra, vì chính phủ liên bang phải 

chi viện các tiểu bang. 

Gia tăng dân số cũng làm tăng thâm thủng ngân sách và nợ công để trang trải chi 

phí giáo dục, y tế và phúc lợi gia đình ngày càng gia tăng. Hạ tầng cơ sở như cầu 

đường, phi cảng và hải cảng đã xuống cấp, cần tu bổ và sửa chữa. 

Năm 1997, nợ công Hoa Kỳ chiếm 66% tổng sản lượng quốc gia (GNP). Với chi 

tiêu tăng mạnh bất ngờ của bệnh dịch corona-virus, nợ công có thể lên tới 90% 

tổng sản lượng quốc gia. 

Bảng VII Bảng tỷ lệ nợ công so với GNP của một số quốc gia, 1997. 
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   Bỉ                                         123% 

   Ý                                          121 

   Gia Nã Đại                             98 

   Nhật                                       85 

   Thụy Điển                              78 

   Hòa Lan                                 76 

   Tây Ban Nha                          75 

   Đan Mạch                            72% 

   Đúc Quốc                              70 

   Pháp Quốc                             65 

   Hoa Kỳ                                  66 

   Anh Quốc                              59 

   Phần Lan                               58 

   Úc Châu                                 42 

Bảng VIII   Bảng sở hữu chủ của nợ công 

Trương mục công 

     Ngân hàng dự trữ liên bang FED 

     Quỹ an sinh xã hội 

Tổng cộng chính phủ 

Trương mục tư nhân 

     Ngân hàng thương mại 

     Cá nhân 

     Công ty bảo hiểm 

      Quỹ thị trường tiền tệ 

      Các công ty 

      Chính phủ liên bang và địa phương 

      Ngoại quốc 

      Các định chế tiết kiệm cho vay, 

            Tín dụng và hưu bổng 

Tổng cộng tư nhân

            Tổng cộng nợ công 

       Số lượng 

       (tỷ đô la) 

       234.4 

       795.9 

1030.3 

        185.5 

        235.1 

        136.9 

         33.1 

         97.7 

       339.1 

       399.0 

      749.6 

       2196.0 

      3206.3    

           Tỷ lệ 

               % 

            7.3 

          24.8 

          32.1 

            5.8 

            7.3 

            4.3 

            1.0 

            3.1 

          10.6 

          12.4 

        23.4 

         67.9 

        100% 
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  Nợ công được trang trải qua việc Bộ Ngân Khố (Treasury department) bán ra các 

loại công khố phiếu (Treasury bills) và trái phiếu (Bonds) đủ loại cho các chủ thể 

kinh tế (Economic entities) như bảng trên đây cho biết.    

Nhiều người lo ngại nợ công có thể làm cho một quốc gia vỡ nợ và đổ gánh nặng 

trên trên thế hệ mai sau. Thực ra tỷ lệ nợ công của Hoa Kỳ mới chỉ chiếm 66% 

tổng sản lượng quốc gia, còn thấp so với các quốc gia trên thế giới như bảng VII 

cho thấy. 

Bằng chứng là Bỉ Quốc có tỷ lệ nợ công 123% và Ý 121%, Gia Nã Đại 98% của 

GNP, mà cũng không bị vỡ nợ. Vì như ở Hoa Kỳ, 87% là nội địa, tức là các sở hữu 

chủ ở nội địa, chỉ có 12.4% là do ngoại quốc nắm giữ. Có thể ví như cha mẹ nợ 

con cái, nợ người ngoài mới đáng lo. Một lý do nữa là một gia đình ngày càng nợ 

nhiều, khi chết hết phải trả nhưng một quốc gia không bao giờ chết. 

Bộ Ngân Khố có thể tái tài trợ (Refinancing) nợ công nghĩa là bán thêm công khố 

phiếu để trả nợ. Vã lại nợ công cũng mang lại lợi tức, tức tiền lãi (Interests) cho 

các sở hữu chủ. 

Gánh nặng trên vai thế hệ tương lai không nhất thiết ngày càng cao, vì khi nền kinh 

tế tăng trưởng mạnh về bền vững sẽ gia tăng thâu hoạch thuế khóa và có thể tạo ra 

thặng dư ngân sách làm giảm nợ công. 

 5/  Các chính sách tăng trưởng kinh tế (Growth policies)

Hầu hết các kinh tế gia Hoa Kỳ đều đồng ý với lập luận rằng hai yếu tố chủ yếu 

cho tăng trưởng kinh tế là sự kết hợp giữa nhập lượng lao động (Labor inputs) hay 

số giờ làm việc (Hours of work) và năng suất nhân công (Labor productivity) hay 

xuất lượng trung bình cho mỗi giờ (Average output per hour). Sự kết hợp này tạo 

ra tổng sản lượng quốc gia (GNP). Vậy muốn đạt được tăng trưởng kinh tế bền 

vững (Sustainable growth), phải ngày càng tăng hai yếu tố này (Xem bảng (I). 

Bảng II, nguồn tăng trưởng kinh tế cho thấy rõ quan điểm trên về sự kết hợp hai 

yếu tố nói trên. 

Nếu muốn có tăng trưởng kinh tế bền vũng, câu hỏi đặt ra ở đây là các chính sách 

công nào (Public policies) có thể khích lệ sự tăng trưởng. Có nhiều chính sách 

đang được áp dụng hoặc đã được đề nghị. Các chính sách này tựu trung nằm trong 

hai nhóm, tạm gọi là hai trường phái kinh tế (Economic school of economics). 
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1. Trường phái nghiêng về số cầu (Demand-side school) 

Trường phái này cho rằng tăng trưởng kinh tế thấp là hậu quả của tổng số cầu 

(Aggregate demand) thấp. Mục đích của các chính sách của trường phái này là loại 

bỏ hay gảm thiểu sự nguy hại của các cuộc suy thoái qua các chính sách tài chánh 

và tiền tệ thích ứng. 

Các chính sách tài chánh gồm chi tiêu và thuế khóa của chính phủ được áp dụng 

tùy trường hợp. Để tăng trưởng số cầu tổng thể khi có suy thoái, chính phủ phải 

tăng chi tiêu công qua các chương trình công cộng (Public works) như sửa chữa 

cầu đường, phi cảng, thương cảng v..v… Chính phủ cũng có thể giảm thuế suất 

trên lợi tức cá nhân và doanh nghiệp, và có thể áp dụng phương thức kích cầu này 

cả hai cùng lúc. 

Các chính sách tiền tệ gồm duy trì lãi suất cho vay thấp của hệ thống ngân hàng 

thương  

mại qua việc giảm lãi suất tái chiết khấu, hạ mức dự trữ bắt buộc và tăng các hoạt 

động thị trường mở (Open market operation) túc là mua bán trái phiếu công của 

ngân hàng dự trữ liên bang để tăng số cung tiền tệ. 

Trong trường hợp vì tăng trưởng mạnh gây ra lạm phát, các chính sách trên phải 

đảo ngược lại. 

Nói tóm lại để kích cầu và tăng đầu tư của các xí nghiệp sản xuất để chận đứng suy 

thoái kinh tế, chính phủ có những khí cụ trên. Một điểm cần lưu ý là tránh cảnh 

trống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa chính phủ và ngân hàng dự trữ liên bang. Để 

tránh trường hợp này, có lẽ nhiệm kỳ tổng thống và chủ tịch ngân hàng dự trữ cùng 

bắt đầu và kéo dài như nhau, để tổng thống đề cử chủ tịch ngân hàng dự trữ của 

mình, tránh cảnh hai người ở hai đảng phái chính trị khác nhau. Trường phái này 

cũng còn gọi là trường phái Keynesian Biến Thái (Neo Keynesian school) và đảng 

Dân Chủ thường áp dụng. 

2. Trường phái nghiêng về số cung (Supply-side school) 

Các chính sách của trường phái này đặc biệt chú trọng vào các yếu tố nhằm trực 

tiếp gia tăng tiềm năng xuất lượng (Output) tức là GNP của nền kinh tế. 

Đối với dân chúng, các chính sách của chính phủ phải đặc biệt chú trọng tới các 

chương trình giáo dục và huấn luyện, giảm học phí và tăng số học bổng, hạ thuế 

suất vay nợ trả học phí cho các sinh viên đại học. Chính phủ có thể xử dụng thuế 
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khóa nhằm gia tăng tiết kiệm của quần chúng, tăng đầu tư doanh nghiệp và các 

trung tâm nghiên cứu và phát triển (Research & Development R & D) 

Đối với giới doanh nhân hay các nhà cung cấp tài hóa (Suppliers), các kinh tế gia 

trong trường phái này cũng đề nghị một số thay đổi về các loại thuế, bỏ một phần 

hay toàn thể thuế lợi tức cá nhân bằng thuế tiêu thụ quốc gia. Họ đề nghị chính phủ 

giảm bớt chi tiêu cho một số chương trình phúc lợi để phát triển hạ tầng cơ sở, nới 

lỏng các luật lệ kinh doanh và môi trường làm nãn lòng các doanh gia. 

Nói chung, ngoài những chính sách đặc biệt riêng rẽ trên đây, các kinh tế gia trong 

trường phái này, trong trường hợp suy thoái kinh tế hay lạm phát, cũng áp dụng 

các chính sách tiền tệ và tài chính tương tự như trong trường phái nghiêng về số 

cầu để điều chỉnh. Họ đặc biệt nâng đỡ và ưu ái giới doanh nhân. 

Trường phái này cũng còn gọi là trường phái Cổ Điển Biến Thái (Neo-classical 

school) mà đảng Cộng Hòa thường áp dụng. 

LỜI CUỐI: 

Chủ thể kinh tế tối hậu vẫn là con người. Con người không hiện hữu, tài nguyên 

thiên nhiên như rừng vàng biển bạc, đất đai, các mỏ dầu hỏa khí đốt, các quặng mỏ 

kim loại vàng bạc trở thành vô ích, cũng nằm trơ ra đó. Con người muốn trở thành 

nhà lãnh đạo tài đức phải được tôi luyện trong một nền giáo dục tân tiến, một nền 

đạo lý nhân bản, có lòng ái quốc đích thực, yêu nước thương dân, hãnh diện là một 

công dân của một quốc gia, và trên hết có một niềm tin vào một Đấng Tối Cao 

hướng dẫn và phù trợ. Con người đó phải gạt bỏ tư lợi cá nhân, phe nhóm hay đảng 

phái chính trị và đặt quyền lợi quốc gia trên hết để phục vụ đất nước, đưa nền kinh 

tế quốc gia ngày càng phú cường và thịnh vượng bậc nhất thế giới.          

Phải chăng đó là khuôn mẫu Tổng Thống Donald Trump! 

Kính chào 
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Tăng Trưởng Kinh Tế Tại Trung Quốc

Trong Bốn Thập Niên Qua (1980 - 2020)

(Economìc Growth in China during past Four Decades, 1980 – 2020) 

Đỗ Ngọc Hiển 

Giáo sư Kinh Tế Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam 

LỜI MỞ ĐẦU 

Trong bài trước “Lý thuyết tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ” 

người viết đã trình bày tiến trình tăng trưởng kinh tế tư bản Hoa Kỳ đã diễn tiến ra 

sao trong nhiều thập niên qua để trở thành cường quốc kinh tế và quân sự số một 

trên thế giới. Thành quả tăng trưởng này qua thời gian có những thăng trầm nhưng 

ngày càng nâng cao mức sống vật chất của người dân và đưa Hoa Kỳ trở thành 

cường quốc kinh tế và quân sự số một trên thế giới. 

Đối thủ kinh tế và quân sự với dân số 1.4 tỷ người đang trên đà phát triển mạnh,  

nuôi tham vọng đánh bại  Hoa Kỳ về kinh tế và quân sự để đạt ngôi vị số một 

thống lãnh thế giới trong một ngày gần đây đó là Trung Quốc. 

Chỉ trong bốn thập niên qua, Trung quốc, từ một quốc gia chậm tiến và kém phát 

triển kinh tế (An economically backward and underveloped country) đã trở thành 

con rồng kinh tế Á Châu, đang lăm le qua mặt Hoa Kỳ để thành cường quốc kinh 

tế và quân sự số một nhằm bá chủ toàn cầu trong tương lai gần. 

Phép lạ kinh tế nào đã biến đổi Trung quốc trở thành đối thủ duy nhất, đáng gờm 

về kinh tế và quân sự đối với Hoa Kỳ hiện nay. Câu trả lời đó là mô thức “Kinh Tế 

Tư Bản Nhà Nước” (State capitalism). Người viết sẽ trình bày sau đây. 

Trong bài này người viết đã trích dẫn các dữ liệu chính yếu về thành quả kinh tế và 

tội ác trong mô hình tăng trưởng kinh tế “Kinh Tế Tư Bản Nhà Nước” tại Trung 

Quốc từ cuốn sách nổi tiếng “Chết Bởi Trung Quốc” (Death by China) của hai giáo 

sư kinh tế Peter Navarro và Greg Autry thuộc đại học California tại Irvine (UCI). 

Ông Peter Navarro hiện là cố vấn kinh tế cho Tổng Thống Donald Trump. Người 

viết đề nghị quý vị tìm đọc quyển sách này để biết rõ toàn diện sự thực mà Trung 

Quốc dưới quyền lãnh đạo của ông Tập Cận Bình hiện đang thực hiện với mọi thủ 
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đoạn gian ác bất chấp đạo lý. Cuốn sách đã được dịch ra tiếng Việt, hiện có bán 

trên mạng Amazon.  

Điểm chót là người viết không thể chuyển ngữ tên các quốc gia, thành phố Trung 

Quốc và những thuật ngữ (Technical terms) trong các ngành chuyên môn như Y 

Tế, Hóa Học, Điện Tử, Khoa Học Không Gian và Quân Sự liên quan đến các vũ 

khí hiện đại hải, lục, không quân Trung Quốc mới sản xuất gần đây, 1980 - 2020. 

A. Tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc 

I. Ngược dòng lịch sử 

Câu nói để đời của Đặng Tiểu Bình “ Mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được 

chuột “ phát biểu vào  khoảng năm 1976 là tiền đề cho chủ trương đổi mới kinh tế 

của ông để cứu vãn nền kinh tế cộng sản Trung Quốc đang trên bờ vực thẳm. Đặng 

Tiểu Bình, theo thiển ý người viết là một chính trị và kinh tế gia sáng suốt 

(Clairvoyant) và thực tiển (Pragmatic) đã đưa Trung Quốc lên ngôi vị một cường 

quốc kinh tế và quân sự hiện nay. Chủ trương đổi mới kinh tế này tiếp tục được 

Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình theo đuổi và phát triển. 

Ông Đặng Tiểu Bình đã nhận ra chủ thuyết kinh tế cộng sản ở Nga Sô Viết và ở 

nước ông dưới thời Mao Trạch Đông với mô thức Kinh Tế Tập Quyền Trung 

Ương (Centrally-controlled economic model) đã hoàn toàn thất bại, không đưa lại 

thịnh vượng kinh tế và nâng cao mức sống của nhân dân. 

     II. Hệ thống kinh tế Cộng Sản chính thống. 

Hệ thống kinh tế Cộng Sản chính thống xuất phát đầu tiên tại Nga Sô Viết dưới 

thời Lenin-Stalin sau cuộc cách mạng 1917 thành công, rồi năm 1949, sau khi 

thống nhất đất nước, Mao Trạch Đông mô phỏng y chang và áp dụng tại Trung 

Quốc. Đàn em Bắc Việt, bắt chước ông anh Trung Quốc, sau khi cướp được chính 

quyền 1945 từ chính phủ quốc gia Trần Trọng Kim và đến năm 1954 khi chia đôi 

đất nước, Hồ Chí Minh đem áp dụng y hệt khuôn mẫu của Trung Quốc. Vì cùng 

trong một lò, nên hệ thống kinh tế cộng sản chính thống tại ba quốc gia cộng sản 

này có cùng một số điểm chính yếu sau đây: 

1/ Đảng lãnh đạo, chính phủ quản lý và dân làm chủ mọi tài sản quốc gia như đất 

đai, tài nguyên thiên nhiên và các phương tiện sản xuất. 
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2/ Tất cả là quốc doanh, không có tư doanh và cơ chế thị trường tự do cạnh tranh. 

Ba vấn nạn kinh tế chủ yếu, sản xuất gì và bao nhiêu (What) sản xuất như thế nào 

(How) và sản xuất cho ai (For whom) đều được quyết định bởi nhà nước qua cơ 

quan kế hoạch trung ương (Central planning Agency) 

3/ Trong nông nghiệp, bắt chước 2 đàn anh, Bắc Việt phát động phong trào Cải 

Cách Ruộng Đất, 1956 với những màn đấu tố dã man, các địa chủ, phú nông và 

trung nông đã bị giết hại trên ba trăm ngàn người, gồm một số nhỏ có tội, còn phần 

đông là vô tội bị chết oan. Tất cả đất đai được quốc hữu hóa dưới quyền quản lý 

của nhà nước. Tất cả nông dân phải gia nhập Nông Trường Tập Thể (Agricultural 

co-operative communes) được chấm điểm theo số giờ lao động và được trả lương 

một phần bằng tiền, một phần bằng chính sản phẩm mà họ sản xuất ra.  Nông 

trường tập thể cũng được áp dụng trong miền Nam Việt Nam sau 1975. Các nông 

trường này ở Bắc cũng như trong Nam sống ngoi ngóp, họat động thiếu hiệu năng 

vì người cộng sản cố tình hay ngây thơ quên một chân lý vĩnh cửu là quyền tư hữu 

và tư lợi  là bản chất nguyên thủy của con người và câu nói “ Cha chung không ai 

khóc “đã trở thành qui luật bất biến trong dân gian. Và cho tới năm 1986, Nguyễn 

Văn Linh nhìn thấy nền kinh tế cộng sản Việt Nam đang rơi xuống vực thẳm, nạn 

đói bắt đầu hoành hành trên khắp đất nước nên đưa ra chính sách kinh tế đổi mới 

cấp thời. Chắc quí vị người đọc cũng đã kinh qua những kinh nghiệm đau thương 

này với bo bo, khoai sắn thay thế cho gạo cơm thơm ngon trước năm 1975 tại miền 

Nam. 

Những sự kiện này xảy ra rập theo khuôn mẫu ở Nga Sô Viết và Trung Quốc dưới 

thời Lenin-Stalin trước khi Boris Yersin xuất hiện và Mao Trạch Đông cho tới khi 

Đặng Tiểu Bình nắm chính quyền. Cũng nên nhớ rằng ở hai quốc gia cộng sản đàn 

anh này với cuộc cách mạng ruộng đất và nông trường tập thể có hàng trăm triệu 

người đã chết vì bị đấu tố và chết đói. 

4/ Trong thương mại, ba quốc gia này, Nga Sô Viết, Trung Quốc và cộng sản Việt 

Nam theo đuổi rập một khuôn mẫu. Trước hết quốc hữu hóa tất cả các phương tiện 

sản xuất và các định chế tài chánh tư nhân như cơ sở, máy móc, dụng cụ sản xuất, 

vật tư và các ngân hàng thương mại tư nhân. Thứ đến, phát động phong trào đánh 

tư sản mại bản, xung công tất cả tài sản của nhóm này. Khuôn mẫu này đã xảy ra ở 

ngoài Bắc ngay sau khi đất nước chia đôi 1954, và được áp dụng y hệt ở miền Nam 

sau 1975. 
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Các ngành nghề đều phải gia nhập các hợp tác xã (Cooperatives) như hợp tác xã 

may dệt, tơ lụa, khai thác lâm ngư sản, chăn nuôi gia súc và cả đến các nhà hàng, 

khách sạn v.v Từ đó, loại nhà hàng quốc doanh mới ra đời sau 1975, và chắc quí vị 

người đọc  đã trải nghiệm cũng như bản thân người viết. 

Trong thời bao cấp, ở Bắc trước đây và trong Nam sau này, mỗi hộ khẩu được cấp 

hàng tháng một phiếu đi mua thực phẩm, vải vóc hay các vật dụng khác như xà 

bông , kem đánh răng v.v... tại các cửa hàng phân phối quốc doanh. Quý vị mua 

được gì? Đó là những con cá ươn, miếng thịt heo với mỡ bầy nhầy, nhiều khi đã 

dậy mùi. Những gì ngon thì các nhân viên nhà nước mua trước rồi. 

Tệ hơn nữa, phiếu phân phối này có nhiều loại từ loại thường dân đến các loại của 

giai cấp thống trị như chủ tịch nhà nước, tổng thơ ký đảng, thủ tướng và tổng bộ 

trưởng, thứ trưởng, tổng giám đốc và giám đốc các ngành, các tướng tá trong quân 

đội và cảnh sát. 

Bản thân người viết, sau khi bị đi cải tạo 3 năm rưởi, một năm rưởi ở cô nhi viện 

Long Thành ở trong Nam và 2 năm ở trại Thanh Cẩm, Thanh Hóa, được thả tháng 

3 năm 1978, một lần đi ăn tại một nhà hàng quốc doanh trên đường Lê Lợi, đã trải 

qua một kinh nghiệm khó quên. Trên nửa tiếng, tô phở mới được đưa ra, tuy chỉ có 

3 thực khách lúc đó. Nước lèo nhạt nhẻo, lềnh bềnh một vài miếng thịt, tuy nóng 

bốc hơi nhưng không có mùi vị gì là phở, rau giá, rau thơm cũng chẳng có. Hơn 

nữa, cách đối xử của tiếp viên thì hống hách và bất nhã, coi thực khách như người 

đi ăn xin. Điều này cũng thường xảy ra tại các quầy hàng phân phối thực phẩm và 

các nhu yếu phẩm quốc doanh khắp nơi. 

Một kinh nghiệm khó quên khác, nhờ đó mà người viết mới biết thời bao cấp ở 

ngoài Bắc có những phiếu mua hàng theo đẳng cấp quyền lực. Ông bố vợ của 

người viết có một người bà con làm lớn ở Hà Nội, Phó Cục Trưởng Ngoại Giao 

đặc trách các nước tư bản, nhân một dịp vào Nam 1979 cho người viết một gói kẹo 

chanh cam, thực ra đây loại kẹo bình dân trong miền Nam hồi trước 1975, và dặn 

đây là loại kẹo dành cho cấp Thứ Trưởng. Ông đâu có biết một người bình thường 

trong Nam cũng từng được ăn các loại kẹo ngon nổi tiếng nhập cảng từ Pháp và 

Thụy Sĩ có đủ loại rượu bên trong như Rhrum, Whisky bán tại tiệm rượu và bánh 

kẹo Thái Thạch (Alimentation generale) trên đường Catinat trước đây. 
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     III. Kẹo đắng bọc đường.

Trong thập niên 1980, sau khi Đặng Tiểu Bình đưa ra chủ trương đổi mới kinh tế 

1976 với câu nói bất hủ ở trên, Trung Quốc bắt đầu mở rộng cửa giao thương  vói 

thế giới bên ngoài nhằm cứu vớt nền kinh tế nội địa đang giẫy chết. 

 Với lợi thế nhân công dồi dào rẻ mạt và một thị trường tiêu thụ nội địa khổng lồ 

với hơn một tỷ người thời đó. Hai yếu tố thuận lợi này là hai viên kẹo đắng bọc 

đường đã lôi cuốn một số công ty ngoại quốc thèm khát nhảy vào đầu tư. Tuy 

nhiên ở thời điểm này chỉ có một ít công ty nhỏ ngoại quốc nhảy vào đầu tư thăm 

dò, bởi vì tuy nhân công dồi dào và rẻ mạt, nhưng yếu tố thị trường tiêu thụ nội địa 

rất hạn hẹp vì mức tiêu thụ nội địa rất thấp. Lý do là vì, theo các quan sát viên kinh 

tế quốc tế, lợi tức đầu người rất thấp chỉ khoảng 600 đô la hồi đó, 1978. 

 Trong khoảng thời gian 1976 bắt đầu mở cửa giao thương tới năm 2001 được gia 

nhập tổ chức Thương Mại Quốc Tế (World Trade Organization) Trung Quốc dùng 

mọi thủ đoạn và chiêu bài để mời gọi các nhà tư bản ngoại quốc nhảy vào đầu tư 

với nhiều ưu đãi như cho mướn đất với giá rẻ, thuế suất doanh lợi thấp, và mượn 

vốn qua ngân hàng nhà nước với lãi suất thấp. Mặt khác, Trung Quốc gây ành 

hưởng và mua chuộc một số quốc gia thành viên quan trọng trong tổ chức thương 

mại quốc tế bỏ phiếu ủng hộ Trung Quốc trở thành một thành viên, được sắp xếp 

vào danh sách nhóm Tối Huệ Quốc với nhiều đặc ân về thuế quan  v…v.. Cuối 

cùng Trung Quốc đã đạt được mục tiêu năm 2001 dưới thời Tổng thống Bush con. 

Trong giai đoạn trước khi gia nhập WTO, các doanh nhân ngoại quốc vẫn còn rất e 

dè, và ngần ngại nhảy vào đầu tư vì không rõ luật lệ thương mại ra sao và cách 

hành xử của nhà nước thế nào khi có tranh chấp thương mại khi chưa phải là hội 

viên nên không bị ràng buộc bởi luật lệ của WTO. Do đó, trong thời gian này, 

nhiều công ty lớn ngoại quốc cũng chưa nhảy vào đầu tư; nhưng nhìn chung, tăng 

trưởng kinh tế tại Trung Quốc đã gia tăng khá khả quan. Một số kinh tế gia ngoại 

quốc ước đoán lợi tức đầu người tại Trung quốc vào năm 1995 là khoảng 2,500 đô 

la. 

Chỉ sau khi Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO 2001, các 

doanh nghiệp lớn quốc tế mới ồ ạt đầu tư vào nền kinh tế Trung Quốc. Các doanh 

nghiệp này đến từ rất nhiều quốc gia kỹ nghệ tân tiến. Phong trào các nhà tư bản 
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toàn cầu nhảy vào đầu tư vào Trung Quốc tăng mạnh hơn nữa khi chủ thuyết Toàn 

Cầu Hóa Kinh Tế (Economic Globalization) được phát động cách đây khoảng 20 

năm.  

Cho tới năm Tổng Thống Donald Trump khai hỏa chiến tranh thương mại Mỹ - 

Trung, người ta ước đoán có khoảng 1,500 công ty lớn nhỏ ngoại quốc bỏ nước ra 

đi, đưa toàn thể cơ sở sản xuất, hoặc lập chi nhánh sản xuất hay lắp ráp vào Trung 

Quốc. 

Từ Hoa Kỳ có những công ty lớn như Microsoft, General Motors, Ford, General 

Electric. Caterpillar, công ty dược phẩm, công ty máy móc y tế  v…v..Từ Nhật 

Bản có Cannon, Nikon. Từ Đại Hàn có Samsung. Từ  Đức quốc có BMW, 

Mercedes-Benz. Từ Thụy Điển có Volvo, và còn từ rất nhiều các quốc gia kỹ nghệ 

tân tiến khác như Anh, Pháp, và Ý. 

Chiêu bài “Kẹo đắng bọc đường“được Trung Quốc đề ra để thu hút đầu tư ngoại 

quốc được trình bày trong mục dưới đây: 

 IV. “Nền Kinh Tế Tư Bản Nhà Nước “ 

Chính quyền Trung Quốc áp dụng mô hình kinh tế tư bản nhà nước với những đặc 

điểm dưới đây:

1/ Các công ty tư nhân ngoại quốc không được tự thiết lập độc lập mà phải hợp 

doanh (Joint venture) với một công ty quốc doanh hoăc một công ty tư nhân được 

bảo kê (Sponsored) bởi nhà nước và cổ phần đóng góp là 51% của nhà nước và 

49% của tư nhân ngoại quốc. Phần hùn của chính phủ Trung Quốc thường là góp 

vốn bằng đất đai và được tài trợ bởi ngân hàng quốc gia Bank of China. Chính 

quyền Trung Quốc luôn luôn nắm đàng chuôi để có đại đa số cổ đông bỏ phiếu 

trong cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên bầu Ban Quản Trị và Ban 

Giám Đốc điều hành  đưa ra quyết định về chính sách và đường lối của công ty. 

2/ Các công ty tư nhân ngoại quốc phải chuyển giao kỹ thuật sản xuất, bản quyền, 

trung tâm nghiên cứu và phát triển (Research & Development-R&D). 

3/ Chỉ các nhà quản trị cao cấp (High-rank managers), khoa học gia, kỹ sư và các 

chuyên viên giỏi liên hệ mới được vào Trung Quốc để điều hành công ty. 
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4/ Những khí cụ (weapons) của chính sách kinh tế tư bản nhà nước là mại bản và 

bảo vệ (Mercantilist-Protectionist) dùng mọi thủ đoạn bảo vệ và gian manh để 

kiếm lời tối đa bất kể đạo lý nghề nghiệp. Đối với họ “Mục đích biện minh cho 

phương tiện “ (Ends justify means) là phương châm. 

5/ Sau khi các công ty hợp doanh hoạt động, sản xuất sản phẩm có lời một thời 

gian, nhà nước Trung Quốc lại khuyến khích các doanh nhân nội địa thiết lập một 

công ty khác đội lốt tư nhân sản xuất hàng nhái với sự trợ giá bán giá rẻ để cạnh 

tranh với  công ty hợp doanh. Doanh lợi của công ty hợp doanh ngày càng giảm 

sút, các nhà đầu tư ngoại quốc của các công ty hợp doanh này dần dà bị thua lỗ, 

cuối cùng phải bán lại cổ phần. Thế là công ty hợp doanh trở thành công ty chính 

phủ đội lốt tư nhân. Đó là trò ăn cướp trắng trợn núp dưới chiêu bài “viên kẹo đắng 

bọc đường“, lao động rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

6/ Các chủ nhân công ty tư nhân nội địa trá hình và hợp doanh đều là con ông cháu 

cha, họ hàng bà con của những cá nhân hay phe nhóm có thế lực trong bộ máy cầm 

quyền. Vì vậy tại Trung Quốc có rất nhiều nhà triệu phú và tỷ phú không kém gì 

Hoa Kỳ hiện nay.  

     V.  Công thức tăng trưởng kinh tế (Economic Growth Formula)

Trong tiến trình tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc trong bốn thập niên qua, nền 

kinh tế tư bản nhà nước rập theo công thức tăng trưởng kinh tế căn bản trong nền 

kinh tế tư bản tự do Hoa Kỳ. 

Trung Quốc hội đủ ba nguyên tố (ingredients) chủ đạo là lực lượng nhân công dồi 

dào, cải tiến kỹ thuật và số lượng tài hóa tư bản ngoại quốc kếch xù, tức là cơ 

xưởng, máy móc và dụng cụ sản xuất. Ba yếu tố này được kết hợp để đạt được hai 

yếu tố quyết định (Determinant factors) mang lại tăng trưởng kinh tế. Hai yếu tố đó 

là nhập lượng nhân công (Labor inputs) hay là số giờ làm việc và năng suất nhân 

công (Worker productivity) hay là xuất lượng (Outputs) trung bình cho một giờ 

làm việc. Xin xem bảng I và II dưới đây.  

Hai nguyên tố dồi dào công nhân nội địa và cải tiến kỹ thuật sản xuất ngoại quốc 

đương nhiên là quan trọng nhưng quan trọng nhất là số lượng tài hóa tư bản 

(Capital goods) ngoại quốc khổng lồ đưa vào, đó là cơ xưởng, máy móc và dụng cụ 

sản xuất. 
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Chúng ta hãy thử làm một bài tính thì rõ. Như chúng ta đã nói ở trên, ước tính có 

khoảng 1,500 công ty ngoại quốc lớn nhỏ vào đầu tư tại Trung Quốc. Giả thử trung 

bình mỗi công ty ngoại quốc đưa cơ sở, máy móc và dụng cụ sản xuất trị giá 30 

triệu, như vậy tổng đầu tư ngoại quốc vào Trung quốc trong 40 năm qua là 4,5 tỷ 

đô la. Không lạ gì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc ở mức trung bình hằng 

năm là 10% GNP trong suốt 20 năm qua, trong khi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tại Hoa 

Kỳ chỉ thay đổi trong khoảng 1% đến 4,2% GNP. Vào năm 2019, lợi tức đầu người 

ở Trung Quốc được ước tính là 6,780 đô la. 4,5 tỷ đô la chỉ là số đầu tư ban đầu 

qua nhiều năm hoạt động thành công, chắc chắn các công ty phải mở rộng cơ sở 

sản xuất, mua thêm máy móc, dụng cụ, nên ngày càng phải đầu tư thêm., và chắc 

chắn tổng số đầu tư ngoại quốc đã tăng gấp bội. 

Bảng I. Các nguyên tố tăng trưởng kinh tế 

  1.  Kích thước lực lượng lao 

động 

  2.  Số giờ làm việc trung bình 

   1.  Phát triển kỹ thuật 

   2.. Số lượng tài hóa tư bản 

   3. Giáo dục và huấn luyện 

4. Hiệu năng phân phối tài 

nguyên 

5. Những tiết kiệm nhờ sản 

xuất kích thước lớn 

    Nhập lượng lao động 

      ( Số giờ làm việc ) 

   Năng suất nhân công 

 (Xuất lượng trung bình 

cho một giờ làm việc ) 

Xuất lượng  

nội địa thực 

sự (Real 

domestic 

output) hay  

sản lượng nội 

địa thực sự 

(Real 

domestic 

products) 

Bảng II. Tỷ lệ góp phần của các nguyên tố vào tăng trưởng xuất lượng hay 

sản lượng tại Hoa Kỳ, giai đoạn 1929 – 1997 (Thực sự (Real) có nghĩa là đã 

loại trừ ảnh hưởng lạm phát) 
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                                  Nguồn phát triển                  Tỷ lệ phát triển 

1. Gia tăng số lượng công nhân 

2. Gia tăng năng suất lao động 

3. Phát triển kỹ thuật 

4. Số lượng tài hóa tư bản 

5. Giáo dục và huấn nghệ 

6. Hiệu năng phân phối tài nguyên 

7. Những tiết kiệm nhờ sản xuất kích thước 

lớn 

                 Tổng cộng 

34% 

66% 

          28% 

          20% 

          12% 

           8% 

           8% 

100%           

Thí dụ một nền kinh tế có 10 nhân công , mỗi nhân công làm 2,000 giờ một năm 

(50 tuần x 40 giờ một tuần) Như vậy tổng nhập lượng của công nhân/giờ là 20,000 

giờ. Nếu năng suất - tức là xuất lượng trung bình thực sự cho một công nhân/giờ là 

5 đô la. Tổng xuất lượng hay sản lượng nội địa xổi thực sự (GDP) sẽ là 100,000 đô 

la (20,00 X 5) đó là tăng trưởng kinh tế. 

VI. Những yếu tố thuận lợi khác 

1. Gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) 

Sau bao nhiêu năm vận động gay go với nhiều thủ đoạn khuynh đảo và mua chuộc 

các quốc gia thành viên WTO năm 2001, dưới thời Tổng Thống Bush con, người 

đã đồng ý bỏ phiếu cho Trung Quốc gia nhập. Phần nhiều các chính trị gia Hoa Kỳ 

hồi đó cho rằng để Trung Quốc trở thành hội viên mới có thể kiểm soát và trừng 

phạt những lộng hành và vi phạm luật lệ thương mại quốc tế. Phần lớn các quốc 

gia Âu Mỹ đều có cùng quan điểm rằng, để Trung Quốc trở thành hội viên mới ép 

buộc họ phải theo luật chơi sòng phẳng trên bàn cờ thương mại quốc tế. Họ còn 

ngây thơ nghĩ rằng, theo thiển ý người viết, phát triển và tăng trưởng kinh tế sẽ cải 

thiện tình trạng vi phạm nhân quyền và tiến tới dân chủ. Thật là một ảo tưởng. Vì 

quyền lợi hay vì chẳng hiểu biết gì về tâm địa thâm hiểm của giòng Hán tộc. 
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2. Chủ thuyết kinh tế toàn cầu (Economic Globalization) 

Cao trào Kinh Tế Toàn Cầu Hóa trong khoảng 20 năm qua đã giúp nền kinh tế tư 

bản nhà nước Trung Quốc  phát triển vượt bực nhờ thị trường tiêu thụ khắp thế 

giới mở rộng , tràn ngập hàng hóa rẻ tiền hợp với túi tiền của giới tiêu thụ bình dân 

khắp năm châu. Quan trọng hơn nữa là nguồn tài nguyên dồi dào, đặc biệt là các 

quặng mỏ kim khí, dầu hỏa, khí đốt tại các quốc gia đang phát triển tại Phi châu, Á 

Châu và Châu Mỹ La Tinh được Trung Quốc khai thác triệt để với chiêu bài cho 

các quốc gia này mượn vốn dài hạn với lãi xuất nhẹ để phát triển hạ tầng cơ sở. 

Thực ra, thâm ý đàng sau là để dễ vận chuyển tài nguyên về Trung Quốc. 

3. Tiếp cận kỹ thuật cao và ăn cắp sở hữu trí tuệ 

Trung quốc đã được tiếp cận những kỹ thuật sản xuất cao từ các quốc gia kỹ nghệ 

tân tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đại Hàn và Liên Âu. Ngoài ra Trung quốc còn là 

ông trùm ăn cắp sở hữu trí tuệ đặc biệt từ Hoa Kỳ với mạng lưới tình báo kinh tế 

dày đặc giăng bủa khắp mọi ngành. 

Tại Hoa Kỳ các chương trình trao đổi các nhà khoa học, giáo sư đại học, nghiên 

cứu sinh, quản trị viên và sinh viên tại các trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ như 

Havard, MIT, Stanford, Columbia, Yales và Princeton bành trướng mạnh. Các 

trung tâm nghiên cứu chuyên ngành cũng mọc lên như nấm tại các đại học này với 

sự bảo trợ tài chánh từ Trung Quốc. 

Gần đây viện Khổng Tử cũng xuất hiện tại các đại học Hoa Kỳ, và chương trình 

đào tạo Một Ngàn Tài Năng từ các đại học nổi tiếng Hoa Kỳ. Tất cả các chương 

trình trao đổi nhân tài, các trung tâm nghiên cứu chuyên ngành đều do Trung Quốc 

tài trợ, tham gia điều hành và gài cắm các điệp viên ăn cắp các dữ liệu bí mật và tối 

quan trọng.  

 Mới đây FBI đã khám phá ra đại học Havard và đại học Texas chấp chứa và nuôi 

dưỡng các điệp viên Trung Quốc nằm vùng trong các trung tâm nghiên cứu hỗn 

hợp và có cả một gíáo sư Trưởng khoa Hóa Học làm tay sai cho Trung Quốc ở đại 

học Havard. 
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4. Đặc quyền Tối Huệ Quốc (The most favored nations) 

Dù hiện nay nền kinh tế tư bản nhà nước đã đứng thứ hai sau Hoa Kỳ, với tổng sản 

lượng quốc gia (GNP) xấp xỉ bằng Hoa Kỳ, khoảng chin trăm ngàn tỷ đô la , 

nhưng vẫn nằm lì trong nhóm  các nền kinh tế đang phát triển với nhiều ưu đãi như 

đặc quyền Tối Huệ Quốc. Trung Quốc có thể vay tiền dài hạn với lãi suất thấp từ 

các định chế tài chánh quốc tế như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary 

Fund – IMF) Ngân Hàng Thế Giới (The World Bank – WB) và Ngân Hàng Phát 

Triển Á Châu (The Asian Delopment Bank – ADB).  

Tóm lại Trung Quốc đã sử dụng mọi thủ đoạn chính trị và kinh tế hợp pháp cũng 

như phi pháp nhằm mua chuộc và thao túng các định chế quốc tế như Liên Hiệp 

Quốc nói chung và các cơ quan phụ thuộc như Tổ Chức Thương Mại, Y Tế và 

Nông Lương Quốc Tế, lạm dụng quyền phủ quyết (Veto) tại Liên Hiệp Quốc để 

gạt bỏ tất cả những điều khoản nào, chính trị cũng như kinh tế gây bất lợi cho 

mình. 

VII. Thành quả kinh tế và tội ác. 

Chủ thuyết kinh tế tư bản nhà nước Trung Quốc với hai vũ khí mại bản và bảo kê 

(Mercantilism and Protectionism) phi đạo lý và tàn ác phi nhân chỉ nhằm được 

tăng trưởng kinh tế cao không trừ thủ đoạn bẩn thỉu nào, để rồi cuối cùng Trung 

Quốc đã trở thành một tên sát nhân (An assassin) hữu hiệu nhất trên hành tinh này. 

1. Chết bởi Trung quốc về thực phẩm 

Trong tất cả các loại thực phẩm nhập cảng từ Trung Quốc mà quý vị mua chất đầy 

trong tủ lạnh như cá, thịt, hoa quả và rau trái đều tìm thấy có chứa các chất kháng 

sinh bị cấm (Banned antibiotics), vi khuẩn hư thối (Putrefying bacteria), kim khí 

nặng (Heavy metals) hay các loại thuốc trừ sâu phi pháp (Illegal pesticides). Một 

nhà phân phối thực phẩm Nhật Bản nhập cảng 50 ngàn gói đậu xanh (Green beans) 

từ công ty thực phẩm Beihai Foodstuff Co. tỉnh Shandong, Trung Quốc. Sau khi ăn 

thực khách cảm thấy nôn mửa rồi miệng bị tê cứng. Nhân viên bộ y tế Nhật Bản 

mới khám phá ra là mức độ thuốc trừ sâu chết người cao gấp 35,000 lần mức hợp 

pháp. 
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2. Chết bởi Trung quốc về Y dược. 

Trong tủ thuốc của quý vị chất chứa đầy các loại thuốc nhập cảng từ Trung Quốc, 

vì Trung Quốc sản xuất 70% thuốc Tylenol, 90% thuốc bổ vitamin C và một số 

lượng lớn thuốc bổ khác như A, B12 và E. Vì vô tình hay hữu ý, các loại y dược 

độc hại này được sản xuất bằng các phương pháp mất vệ sinh ảnh hưởng bởi môi 

trường dơ bẩn. Để tăng lợi nhuận tối đa, nhóm mại bản mất nhân tính, thường được 

gọi ở Trung Quốc là những trái tim đen (Black Hearts) chủ tâm đầu độc giới tiêu 

thụ nội địa cũng như ngoại quốc. 

3. Chết bởi Trung Quốc với các đồ chơi trẻ em. 

Các đồ chơi độc hại chứa chì (Lead) bán tràn lan trong các siêu thị như Target. 

Toy-R-Us. Walmart tại Hoa Kỳ và khắp thế giới. Các đồ chơi đủ loại thượng vàng 

hạ cám như búp bê, các thú vật bằng  lông gỉả, bằng nhựa, chạy bằng pin, ghế an 

toàn trẻ em trong xe hơi, xe đẩy trẻ em, nôi con nít, đồ trang sức giả như giây đeo 

cổ và cổ tay. Tất cả đồ chơi này có chứa chất chì độc hại và nhiều khi bị nổ cháy 

gây thương tích bày bán các nơi trong các tiệm ở thương xá như Phúc Lộc Thọ ở 

Little Sàigòn hoặc trên các vỉa hè khắp nơi. 

4. Chết bởi Trung quốc với các đồ gia dụng. 

Trong nhà của quý vị có biết bao vật dụng “Made in China” kém phẩm chất và 

nguy hiểm. Trong nhà bếp, có biết bao nồi niêu xong chảo, đũa bát được nhập cảng 

từ Trung Quốc bán la liệt trong các siêu thị hay các chợ “99 xu”, chợ “Dollar Tree” 

và các chợ bách hóa khác. 

 Ngoài nhà bếp, trong nhà nói chung, quý vị còn sử dụng biết bao các vật dụng 

nguy hiểm khác như dây điện (Extension cords), quạt máy, đèn bàn, ngay cả sản 

phẩm điện tử dễ cháy nổ như điện thoại cầm tay, các nhạc cụ và phương tiện kiểm 

soát từ xa dễ nóng cháy (Overheating remote controls), đồng hồ Rolex và Omega 

giả và các mỹ phẩm giả gây ngứa ngáy và sưng phỏng v.v… 

5. Chết bởi Trung quốc với thực phẩm chó mèo 

Ngay cả chó mèo mà giới sản xuất và nhóm mại bản bất lương Trung Quốc cũng 

không tha. Trong năm 2007, lần đầu tiên thế giới mới khám ra là Trung Quốc xuất 

cảng trên khắp thế giới thực phẩm của chó mèo chứa các chất dinh dưởng giả tạo 

trộn với chất độc hóa học “Melamine” giết chết hàng mười ngàn chó mèo khắp Âu 
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Châu, Hoa Kỳ và Phi Châu, và theo cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ 

FDA, giới tiêu thụ Hoa Kỳ tiêu thụ rất nhiều thịt heo và thịt gà được nuôi bằng 

thực phẩm có pha chất độc hóa học “Melamine”. Nếu chó mèo khoẻ mạnh ăn thực 

phẩm nhiễm độc này mà bị bệnh thận hư thì đó là chết bởi Trung Hoa (Dead by 

China)

Khi biến cố này xảy ra, chính quyền Trung Quốc đã từ chối phái đoàn kiểm soát an 

toàn quốc tế vào điều tra. Hậu quả là biến cố này bùng phát ngay tại Trung Quốc 

sau đó. 

6. Chết bởi Trung quốc với vật liệu xây cất và bàn ghế da trang trí. 

Vật liệu xây cất độc hại điển hình là tấm ván tường khô (Drywall sheet) trong nhà 

gây chảy máu cam và nhức đầu. Các nhà sản xuất bất nhân Trung Quốc dung hợp 

chất lưu huỳnh dí mòn (Carrosive sulfurous compounds) độc hại để sản xuất loại 

vật liệu xây cất này. Họ dùng hợp chất than với lượng lưu huỳnh cao rẻ tiền là 

nguyên tố chính. Các tấm ván tường khô này làm không khí trong nhà bốc mùi 

trứng thối tấn công hệ thống hô hấp. Hơi độc lưu huỳnh rất mạnh, làm rỉ rét ống 

nước thiết bị kim loại như giàn bếp, hệ thống hút khói và tủ lạnh, làm đồ trang sức 

bằng bạc trở nên đen sì và còn giết chết chó mèo trong nhà. Các tấm ván tường khô 

này được dùng với hàng trăm  ngàn tấm ở trong các nhà mới xây, ít nhất ở trong 12 

tiểu bang Hoa Kỳ. Các tiểu bang bị nặng nhất là những tiểu bang có khí hậu nóng 

và ẩm ướt giúp thải ra hơi độc lưu huỳnh. 

Một loại độc tố hóa chất nữa là “dymethyl fumarate” gây bệnh dị ứng rất cao, dùng 

trong các sản phẩm bằng da như ghế dài sofa, ghế đấm bóp, và các bàn ghế trang 

trí nội thất khác. Lý do là vì kỹ thuật thuộc da kém, không đạt tiêu chuẩn. Độc tố 

hóa chất này “Dymethyl fumarate – DMF” đã làm cháy bỏng gần 2,000 nạn nhân ở 

Anh Quốc với các triệu chứng khác như da, mắt khó chịu, thở khó khăn khi sử 

dụng những tiện ích này. 

                    7. Chết bởi Trung Quốc với việc ăn cắp sở hữu trí tuệ. 

 Để yểm trợ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế quân sự mau lẹ nhằm bắt kịp và qua 

mặt Hoa Kỳ trong một tương lai gần để làm bá chủ toàn cầu, Trung Quốc đã giăng 

một mạng lưới tình báo dày đặc trong mọi lãnh vực, quân sự, kinh tế và chính trị 

Hoa Kỳ để ăn cắp sở hữu trí tuệ. Theo nguồn tin từ cơ quan Trung Ương Tình Báo 
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(Central  Intelligence Agency – CIA), hiện có 37 ngàn điệp viên Trung Quốc đang 

tích cực hoạt động tại Hoa Kỳ. Các điệp viên các cấp được cài cắm trong các cơ 

quan công quyền liên bang, tiểu bang và địa phương, trong các doanh nghiệp chủ 

yếu, trong quân đội, đảng phái chính trị, các đại học nổi tiếng và các trung tâm 

nghiên cứu chuyên ngành. 

Các hoạt động tình báo nhằm ăn cắp sở hữu trí tuệ núp dưới nhiều chiêu bài khác 

nhau như đã đề cập qua ở trên. Nói chung là qua các chương trình trao đổi các 

khoa học gia, giáo sư đại học, nghiên cứu sinh, sinh viên  v..v…tại các trung tâm 

nghiên cứu chuyên ngành ở các trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ như Havard, M I 

T, Yales. Princeton, Stanford, Georgetown, Texas v.v... 

Các chương trình trao đổi doanh nhân thượng thặng, các chủ tịch, tổng giám đốc 

điều hành (CEO) của các xí nghiệp sản xuất chủ yếu như General Electric, General 

Motors. Ford, Telecom, đăc biệt là các công ty điện tử tại thung lũng hoa vàng San 

Jose, California. Tất cả mọi chi phí phần lớn do chính quyền Trung Quốc ngấm 

ngầm tài trợ. 

Một điệp viên tiêu biểu quan trọng bậc nhất làm việc cho Trung Quốc là ông John 

Huang, cánh tay mặt của nhà đại tài phiệt Mochtar Riady, người Nam Dương gốc 

Tàu có liên hệ mật thiết với cơ quan tình báo Trung Quốc. Hai nhân vật này sinh ra 

cùng quê, tỉnh Fujian, một tỉnh duyên hải miền nam Trung Quốc. John Huang sinh 

năm 1945, thông thạo Anh ngữ và 5 thổ ngữ Trung Quốc, có bằng cao học thương 

mại (Master of Business Administration – MBA) tại đại học Connecticut, và nhập 

quốc tịch Mỹ năm 1977. Hai người này quen biết nhau lần đầu tại một buổi họp 

cựu sinh viên đại học Havard tại tiểu bang Arkansas khi Bill Clinton đang là thống 

đốc. Thực ra Riady đã gặp một chính trị gia đang lên Bill Clinton đang giữ chức 

Tổng Chưởng Lý (Attoney General) tiểu bang Arkansas trước đó. Con của 

Mochtar Riady là James Riady cũng là một doanh nhân nổi tiếng cùng với cha là 

đồng chủ tịch nhiều ngân hàng vùng Á Châu và Hoa Kỳ, mà còn là những nhà đầu 

tư trong rất nhiều dự án phát triển lớn khắp vùng Á Châu và đặc biệt là ở Trung 

Quốc. 

 John Huang là người rất điềm đạm, lịch thiệp, giao thiệp rộng, tài móc nối. Huang 

còn có tiếng là nhà phù thủy (Magician) và người gây quỹ (Fund raiser) đại tài, 

cùng với cha con Riady gây quỹ cho Đảng Dân Chủ và đặc biệt là Bill Clinton 
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tranh cử nhiệm kỳ đầu 1992 với hàng chục triệu đô la và chính Huang cũng là đảng 

viên Dân Chủ, có chức vụ trong Ủy Ban Quốc Gia Dân Chủ (National Democratic 

Party) Huang đã có những liên lạc với chính quyền Trung Quốc trong thập niên 

1970, và sự nghiệp của ông tập trung vào ngành ngân hàng khắp Á Châu và Hoa 

Kỳ. 

John Huang cũng đã từng phục vụ trong Bộ Thương Mại Hoa Kỳ với chức vụ phụ 

tá chính Bộ Trưởng Thương Mại do Hillary can thiệp năm 1994. Cùng là những ân 

nhân của Bill Clinton, nên Riady và Huang thường được lui tới tòa Bạch Ốc gặp 

Bill Clinton. Đặc biệt Huang là người có thể xem và nghe những tài liệu và tin tức 

tới cấp tối mật, đặc biệt những bí mật tối mật về tình báo ngoại giao (Xin đọc Year 

of the Rat, Edward Timperlake). Có nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Huang đã đọc 

550 hồ sơ mật thuộc mọi cơ quan chính quyền Hoa Kỳ và dĩ nhiên đã thông báo 

cho chính quyền Trung Quốc. 

  8.   Chết bởi Trung quốc với những vi phạm luật lệ WTO. 

Tuy là một thành viên của WTO từ năm 2001, Trung Quốc vi phạm rất nhiều luật 

chơi thương mại quốc tế để đạt được các mục tiêu thương mại. 

a/ Thiết lập một mạng lưới trợ giá cho các mặt hàng xuất cảng. Thí dụ một 

sản phẩm xuất cảng trị giá 10 đô la, nhà xuất cảng chỉ chịu 6 đô la 4 đô la do nhà 

nườc chịu. Như vậy giá sản phẩm xuất cảng chỉ là 6 đô la do đó sẽ bán được nhiều 

hơn trên thị trường quốc tế vì giá rẻ. 

          b/ Hối suất đồng đô la lên xuống do chính quyền quyết định tùy hoàn cảnh 

thương mại, không do luật cung cầu thị trường quốc tế quyết định. 

          c/ Dùng lao động trẻ em với mức lương rẻ mạt và làm từ 10 đến 12 tiếng một 

ngày, trong môi trường làm việc thiếu vệ sinh và không bảo đảm với nhiều tai nạn 

nghề nghiệp xảy ra mà không được đền bù thỏa đáng. Công nhân không được tổ 

chức nghiệp đoàn, nếu có ý định sẽ bị đánh đập và sa thải. Những ai dám đứng lên 

tranh đấu cho nhân quyền và quyền của phụ nữ sẽ bị truy nã, quản thúc tại gia và 

nhiều khi biến mất. Những người theo phái Pháp Luân Công hay tín hữu theo giáo 

hội thầm lặng sẽ bị tẩy não. 

d/ Áp đặt thuế quan, hạn chế số lượng xuất cảng (Quota) và các hạn chế 

xuất cảng bất hợp pháp từ A tới Z. Antimony to Zinc như là phương thức tăng 

cường kiểm soát các kỹ nghệ luyện kim và các kỹ nghệ nặng trên thế giới. Thí dụ 
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Trung Quốc cấm xuất cảng Đất Hiếm cho thế giới, trong đó Hoa Kỳ hàng năm 

phải nhập 80% nhu cầu từ Trung Quốc. 

            e/ Trung Quốc thiết lập những bức tường bảo vệ kiên cố nhằm không cho 

các xí nghiệp cạnh tranh ngoại quốc xây dựng cơ sở trên đất nhà. Còn rất nhiều vi 

phạm luật lệ thương mại quốc tế khác nữa không được đề cập tới ở đây. 

       9. Chết bởi Trung quốc với tội diệt chủng và buôn bán nội tạng. 

            a/ Chính sách kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình chỉ có một con, đã đẩy 

mạnh nạn phá thai lên cao. Các gia đình Á Châu nói chung và Trung Quốc nói 

riêng, thường muốn có một con trai để nuôi dưỡng cha mẹ lúc về già và nối dõi 

tông đường. Do đó, nếu biết là mang thai con gái họ không ngần ngại phá thai. 

Ngay cả khi lỡ có thai đứa con trai thứ hai thì cũng phải hy sinh nó, nếu không 

muốn chính quyền phạt. Vì vậy hiện nay, có tình trạng bất quân bình nam nữ. Có 

quá nhiều đàn ông nhưng thiếu phụ nữ trầm trọng. 

            b/ Phong trào đòi dân chủ và nhân quyền 1989 của sinh viên và học sinh 

cộng với một số công nhân tại Thiên An Môn là một đại thảm kịch trong thế kỷ.. 

Các nhà báo quốc tế ước tính có khoảng từ 5 ngàn tới 6 ngàn người bị bắn bởi súng 

ống các loại và dày nát dưới những chiếc xe tăng, máu đổ lay láng, thịt người chết 

chất đống khắp nơi trong quảng trường đỏ rộng mênh mông (Xem hình trong cuốn 

Red Dragon Rising – Edward Timperlake) 



83 

Cảnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung quốc dùng xe tăng cán người biểu 

tình tại Thiên An Môn. Thịt máu người biểu tình chất đống

            c/ Nhiều trại tập trung lao động khổ sai nhốt hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ 

Hồi Giáo trong tình trạng đói khát, bệnh tật để rồi chết dần, chết mòn không chút 

thương tiếc. Tiếp đến biết bao nhiêu người theo phong trào Pháp Luân Công, các 

giáo hữu thuộc gíáo hội Công Giáo thầm lặng bị sát hại. 



84 

            d/ Khủng khiếp và dã man hơn nữa là việc mổ và buôn bán nội tạng các tù 

nhân hình sự cũng như chính trị, các nhân vật bất đồng chính kiến, hoặc lên tiếng 

phản kháng, bất khuất thuộc mọi thành phần xã hội. Hội viên Pháp Luân Công và 

các tín hữu Công Giáo thầm lặng cũng là nạn nhân. 

Trong 40 năm qua, từ thời Mao Trạch Đông đến giờ, các quan sát viên quốc tế ước 

tính có hàng trăm triệu người dân Trung Hoa bị sát hại bởi chính quyền cộng sản 

Trung Quốc. Thật là kinh khủng, tội ác này chắc sẽ bị quả báo! 

                    10.   Chết bởi Trung Quốc với chế độ thuộc địa mới 

             “Một vòng đai một con đường “ 

Với một dĩ  vãng đau thương và nhục nhã bị Nhật Bản đô hộ và các cường quốc 

Âu Mỹ xâu xé và chia cắt trước thời Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông, 

Trung Quốc đã vùng dậy với chủ thuyết cộng sản. Ngoài ra Trung Quốc còn phải 

đối mặt với nạn nhân mãn không có lối thoát. Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình 

và nhất là Tập Cận Bình quyết tâm bằng mọi giá giải quyết nạn nhân mãn và nâng 

cao mức sống của người dân. 

 Đặc biệt là Tập Cận Bình, một lãnh đạo đầy mưu lược, khôn ngoan, cương quyết 

và không kém tàn ác kèm theo sự cao ngạo thuộc giòng Hán tộc muốn đưa Trung 

Quốc trở lại thời vàng son có 5 ngàn năm là trung tâm văn minh tại Châu Á. Ông 

vận dụng lòng yêu nước và kiêu hãnh giòng Hán tộc với trên 1 tỷ dân Hán tộc và 

độc đảng cộng sản quyết tâm đưa Trung Quốc lên hàng cường quốc kinh tế và 

quân sự nhằm bá chủ toàn cầu thay Hoa Kỳ trong một tương lai gần. 

Trong bốn chục năm tăng trưởng kinh tế vững mạnh, nền kinh tế tư bản nhà nước 

Trung Quốc đã tích lũy được một số vốn khổng lồ, đó là lợi nhuận, ước tính hàng 

trăm ngàn tỷ đô la. Với chiêu bài “một vòng đai, một con đường” để mở rộng thị 

trường tiêu thụ và giải quyết nạn nhân mãn. Nói đúng ra là Trung Quốc muốn áp 

đặt một chế độ thuộc địa mới ở các quốc gia nghèo khắp năm châu, đặc biệt ở Phi 

Châu, Nam Mỹ và các quốc gia vùng Đông Nam Á. 

Một viên kẹo đắng bọc đường bằng tấm “chi phiếu ngoại giao” (Diplomacy check) 

dăm ba hay hàng chục tỷ đô la cho vay dài hạn với lãi suất thấp để phát triển hạ 

tầng cơ sở. 
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Mục đích cho vay là để phát triển các đặc khu kinh tế, đường xá cầu cống, đường 

xe lửa, phi cảng và nhất là hải cảng. Những điều kiện đưa ra là tất cả các dự án này 

do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm với các quản trị viên, kỹ sư, chuyên viên và 

nhân công lao động là người Trung Quốc. Trung Quốc nhắm vào các nhà độc tài 

tham nhũng trong các quốc gia nghèo để dễ bề thao túng. Các công trình xây cất 

này thường bị kéo dài quá thời hạn hoàn tất để đội giá nhiều lần và như vậy phải 

vay thêm tiền. 

Kết quả là quốc gia vay nợ bị lỗ lả, không trả nổi nợ hàng năm và qua nhiều năm 

không trả nổi thế là bị Trung Quốc xiết nợ chiếm đoạt các đặc khu kinh tế, các 

công trình này gồm cả đất đai. Đó là mưu đồ thuộc điạ mới. Kampuchia có thể là 

một nạn nhân trong tương lai gần. Angola và Zimbabwe ở Phi Châu cũng đã là hai 

nạn nhân. Nhiều nơi trở thành các thành phố và căn cứ quân sự Trung Quốc. 

11.   Chết bởi Trung quốc với cuộc chiến biên giới 

Nhằm mở rộng lãnh thổ để làm giảm bớt áp lực nạn nhân mãn trong nước, trong 

mấy thập niên qua Trung Quốc tìm cách lấn chiếm đất đai tại các vùng biên giới 

với một số quốc gia láng giềng và dùng vũ lực ngang nhiên chiếm đoạt các biển 

đảo. (Đọc Red Dragon Rising – Edward Timperlake). 

     a/ Trong thập niên 1990 Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Spratly (Spratly 

Island) mà Phi Luật Tân cho là của mình vì quần đảo này nằm gần nhất với Phi 

Luật Tân. Đây là quần đảo có vị trí chiến lược quan trọng nằm trên đường hàng hải 

quốc tế dẫn đến Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn. 

Việt Nam cũng là nạn nhân với việc chiếm đóng các quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa gần đây bởi Trung Quốc. Trung Quốc còn tranh chấp về biển đảo với 

nhiều quốc gia khác trong biển Đông như Mã Lai Á, Nam Dương v…v.. 

      b/ Trên đất liền Trung Quốc chiếm đóng và Hán hóa Tây Tạng, Nội Mông và 

vùng tự trị sắc dân Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo. 

Tháng 10 năm 1962, Trung Quốc bất ngờ tấn công các vùng Đông và Tây cùng lúc 

ở biên giới Ấn Độ. Ấn Độ  thiệt hại 3,000 quân, trong khi Trung Quốc không có 

một tên lính nào chết. Nhiều ngàn dặm vuông đất đai của Ấn Độ rơi vào tay Trung 

Quốc. 

Tháng 3 năm 1969, Nga Sô Viết và Trung Quốc đụng độ nhau tại vùng biên giới 

phía Bắc giữa Trung Quốc và Sô Viết Viễn Đông (Soviet Far East). Hai bên đều đỗ 
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tội cho nhau khởi xướng trước cuộc đụng độ này. Các quan sát viên Tây phương 

cho rằng Trung Quốc gây sự trước. 

Tháng 2 năm 1979, Trung Quốc tung ra một đạo quân hùng hậu đánh chiếm 6 tỉnh 

miền Bắc Việt Nam sát biên giới Trung Quốc. Với quân số 360 ngàn người, một 

ngàn xe tăng và 1,500 khẩu đại bác, sau khi rút quân, để lại cả một vùng đất rộng 

lớn đổ nát tan hoang. Như Đặng Tiểu Bình nói phải dạy cho Việt Nam một bài học 

đã phản bội đàn anh. 

Ngoài ra Trung Quốc còn yểm trợ, cung cấp khí giới cho rất nhiều nhóm phiến 

quân cộng sản ở các quốc gia như Nam Dương, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Thái Lan, 

Miến Điện và Cao Miên. 

12.   Chết bởi Trung Quốc với tội ác chống nhân loại 

                   “Dịch Corona-Virus”

 Gần đây người viết có được nghe trên youtube một bài thuyết trình của một  Đại 

Tướng Tổng Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc vào năm 2005 đưa ra một kế sách 

tiêu diệt Hoa Kỳ để đưa di dân sang. Ông này cho rằng muốn hạ địch thủ Hoa Kỳ 

không thể dùng chiến tranh nguyên tử, vì như thế không giết được nhiều người Mỹ 

một lúc để chiếm đất di dân vã lại mình cũng bị thiệt hại không kém, nên chỉ có 

cách dùng vũ khí sinh học mới giết được nửa dân số, chiếm đất và di dân cả vài 

trăm triệu người Trung Quốc. Các cuộc nghiên cứu vi trùng học tại nhiều trung 

tâm ở nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Anh Quốc, Pháp Quốc và Gia Nã Đại đã 

xuất hiện từ nhiều thập niên qua. Giữa các quốc gia trên cũng đã có nhiều cuộc trao 

đổi các khoa học gia, nghiên cứu sinh, bác sĩ chuyên về sinh học để tìm ra các 

thuốc chữa và thuốc chủng cho các dịch bệnh. Trong lãnh vực này chắc chắn cũng 

có nhiều hoạt động gián điệp để ăn cắp các tài liệu bí mật về sinh học do Trung 

Quốc bí mật thực hiện. 

Phải chăng dịch corona-virus đang hoành hành trên thế giới hiện nay, phát xuất vì 

vô tình hay hữu ý từ một phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Đây có thể 

là một thử nghiệm do Trung Quốc thực hiện và che đậy để rồi lan tràn trên khắp 

thế giới. 

Việc thả con corona-virus này Trung Quốc có thể nhằm ba mục tiêu. Trước hết là 

làm giảm bớt áp lực nạn nhân mãn nội địa. Thứ hai là trục lợi khi bán lại với giá 

cắt cổ các vật liệu dự phòng hữu hiệu chống lại sự lây lan như khẩu trang, găng 

tay, áo khoác bảo hộ bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế mà các tòa đại sứ Trung 



87 

Quốc khắp thế giới đã mua hốt hết trước khi bệnh dịch xảy ra.. Thứ ba là Trung 

Quốc tỏ ra là mình tài giỏi đã khuất phục được bệnh dịch và còn tỏ ra hào phóng 

biếu tặng các vật liệu phòng chống rởm, kém phẩm chất do Trung Quốc sản xuất 

cho các quốc gia khác. 

Dựa trên các sự kiện thực tế các hủ tro trả lại cho các thân nhân nạn nhân mỗi ngày 

500 hủ từ hàng ngàn lò thiêu tại Vũ Hán và khắp nước trong thời gian 6 tháng, và 

sự kiện hàng chục triệu trương mục điện thoại cầm tay ngưng hoạt động. Hai sự 

kiện này đưa đến kết luận có hàng chục triệu người đã tử vong tại Trung Quốc, 

cộng với trên ba trăm ngàn nạn nhân trên thế giới. Thật là một tội ác chống nhân 

loại dã man và kinh tởm! Trung Quốc phải đền tội trước Tòa Án Quốc Tế. 

Trên đây chỉ là 1% tội ác mà người viết trích ra trong cuốn “Death by China” của 

Peter Navarro. 

Các độc tố hóa học mà Trung Quốc sử dụng trong mọi lãnh vực để đầu độc giới 

tiêu thụ trên toàn thế giới gồm Melamine, Herapin, Sulfur gypsum, Eczemas, 

Pesticides, chì, nhôm, thủy ngân, và còn nhiều chất độc hóa học khác nữa. 

VII  Sự tiếp tay của các Tổng Thống Hoa Kỳ. 

Sự tiếp tay của các Tổng thống Hoa Kỳ gần đây như Bill Clinton, George Bush 

con và Barack Obama đã trực tiếp chắp cánh cho con rồng đỏ Trung Quốc bay 

bổng trong ba chục năm qua. 

Nếu không có sự tiếp tay này, nền kinh tế tư bản nhà nước Trung Quốc không thể 

đạt được vị trí cường quốc kinh tế và quân sự chỉ đứng sau Hoa Kỳ và cứ đà này 

chắc chắn sẽ vượt mặt Hoa Kỳ trong một tương lai rất gần và sẽ bá chủ toàn cầu 

với chính sách thuộc địa mới qua chiêu bài “một vòng đai một con đường”. 

Quả thực may cho thế giới nói chung và cho Hoa Kỳ nói riêng vì đã xuất hiện một 

người nhìn thấy mối nguy toàn thế giới sắp rơi vào vòng nô lệ của giòng Hán tộc. 

Người đó chính là Tổng Thống Donald Trump, đơn độc, tay ngang và bất đắc dĩ 

phải tham gia vào chính trị dòng chính đầy tham nhũng và xuống cấp thê thảm để 

cứu vãn đất nước. Ông đã đánh thức thế giới về mối nguy tham vọng nô lệ hóa thế 

giới của giòng Hán tộc này. 

Tổng thống Donald Trump đã nhìn thấy sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung 

Quốc trong ba thập niên qua, nên vừa đắc cử, ông khai hỏa ngay cuộc chiến thương 

mại Mỹ - Trung để chận đứng âm mưu bá chủ toàn cầu của Trung Quốc. 
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 Tập Cận Bình không ngờ phải đương đầu với một tổng thống hoàn toàn khác với 

ba vị tổng thống tiền nhiệm vì quyền lợi cá nhân, đảng phái hay thiếu bản lãnh, 

mưu lược, trí óc và tệ nhất là thiếu cái tâm yêu nước thương nòi. 

1. Bill Clinton “America for Sale” 

Trong lịch sử Tổng Thống Hoa Kỳ, chưa có một vị tổng thống nào tầm thường, 

ngụp lặn trong sắc dục, coi rẻ danh dự và tham nhũng như Bill Clinton. Nhưng sau 

khi đọc cuốn “The Clintons’ War on Women“ của tác giả Roger Stone and Robert 

Morrow, người viết một phần nào thương hại và thông cảm cho ông, vì ông là nạn 

nhân của một bà vợ Hillary, thông minh, đầy mưu lược, gian ác, mất hết nhân tính, 

đã áp đảo, kiểm soát ông, và ngay cả chửi thề, nguyền rủa ông trong cuộc sống vợ 

chồng, không phải một lần mà cả trăm lần. Người viết không thể tưởng tượng nổi, 

thật tội nghiệp cho ông! Ngoài xã hội Bill Clinton đường đường là một vị tổng 

thống uy quyền của một đại cường quốc nhưng trong gia đình, ông thực sự sống cô 

đơn trong buồn tủi và nhục nhã bởi một người đàn bà đáng ghê tởm. 

Tướng lực lượng nhảy dù Trung Cộng Zhang Wannian có nợ máu trong cuộc thảm 

sát Thiên An Môn 1989, được TT Clinton tiếp đón tại tòa Bạch Ốc 

Có biết bao nhiêu vụ bạo lực gia đình mà người gây ra bạo lực chính là Hillary, 

Bill Clinton chỉ là nạn nhân và ông chưa một lần là người gây ra. Xin người đọc 

xem cuốn sách nói trên, để người viết khỏi mang tiếng đã nói quá đáng.
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Không biết có bao nhiêu người đàn bà, con gái đã có liên hệ tình dục với Bill 

Clinton từ khi ông là Tổng Chưởng Lý, một chính trị gia sáng giá đang lên rồi trở 

thành Thống Đốc tiểu bang Arkansas. Ông Trời sinh ra Bill Clinton, một chàng trai 

thông minh ngoại hình rất đẹp trai lại ăn nói quyến rũ đối với phái nữ, có tiền bạc 

và danh vọng thì bà nào, cô nào mà không muốn có quan hệ này nọ với ông. Mật 

ngọt mà, ruồi nào không muốn bâu vào. Chuyện ông nhăng nhít cũng là lẽ thường, 

điều đáng trách Bill Clinton là ông đã quên lãng trách vụ lãnh đạo cả một đại 

cường khi ông làm Tổng Thống mà lại tiếp tay cho địch thủ đang lăm le chiếm 

đoạt ngôi vị cường quốc của quốc gia và dân tộc mình. 

 John Huang, như đã đề cập ở trên, một tay phù thủy đại tài trong việc gây quỹ yểm 

trợ tài chánh cho đảng Dân Chủ nói chung và cho Bill Clinton nói riêng trong hai 

lần tranh cử tổng thống 1992 và 1996. Huang đã có liên hệ mật thiết với cơ quan 

tình báo Trung Quốc từ 1970. Là người Trung quốc, có quốc tịch Mỹ năm 1977, 

Huang là đảng viên Dân Chủ và có chức quyền trong Ủy Ban Quốc Gia Dân Chủ 

(National Democratic Committee) và sau này, do sự can thiệp của Hillary, giữ 

chức Phụ Tá Chính (Principal Assistant) cho Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ. 

     Bill Clinton bắt tay John Huang                       Bill Clinton thân tình bá vai John Huang    

                              phù thủy gây quỹ  yểm trợ Clinton tại Bạch Ốc   

John Huang quen biết nhà tỷ phú Nam Dương, Mochtar Riady là Hoa kiều, là tổng 

giám đốc của rất nhiều ngân hàng và các dự án phát triển lớn ở Trung Quốc và 
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vùng Á Châu. Hai người này quen biết nhau tại một cuộc họp cựu sinh viên Đại 

Học Havard ở Little Rock, tiểu bang Arkansas do Thống Đốc Bill Clinton tổ chức. 

Mochtar Riady đã quen biết Clinton khi làm Tổng Chưởng Lý Arkansas trước đó, 

và cũng có liên hệ mật thiết với cơ quan tình báo Trung Quốc. 

Cơ quan tình báo Trung Quốc đánh mùi được Thống đốc Arkansas, một chính trị 

gia sáng giá sẽ ra tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 1992, nên ngầm yêu cầu 

Riady tích cực yểm trợ tài chánh cho đảng Dân Chủ và Bill Clinton. Riady đã dùng 

Huang như cánh tay mặt để gây quỹ, phần lớn do Riady và một số nhà tài phiệt 

Trung Quốc khác tài trợ. Nhóm này đã bỏ ra 10 triệu trong kỳ bầu cử 1992 của 

Clinton.  

Vì Huang có công trong việc gây quỹ nên Riady ngầm áp lực Hillary để cho Huang 

giữ chức Phụ Tá Chính cho Bộ Trưởng Thương Mại nhằm thu thập các tài liệu tình 

báo mật của Hoa Kỳ sau đây qua sự chỉ đạo của cơ quan tình báo Trung Quốc. Âm 

mưu gài người này Riady gọi là “Người của tôi trong chính phủ Hoa Kỳ” (My man 

in the American Government). 

          a/ Những cơ hội thương mại tại Việt Nam 

          b/ Những vấn đề kinh tế mà Đài Loan và Trung Quốc phải đương đầu 

          c/ Khan hiếm lương thực tại Bắc Hàn 

          d/ Sự chuyển giao quyền lực tại Trung Quốc 

          e/ Sự chuyển giao kỹ thuật của Trung Quốc 

          f/ Kỹ nghệ năng lượng nguyên tử tại Á Châu 

          g/ Những đầu tư vào kỹ nghệ xe hơi Trung Quốc 

          h/ Những đầu tư về thay đổi khí hậu tại Hồng Kông 

          i/ Ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc đối với đầu tư ở Trung Quốc và 

Đài Loan. 

Ngoài ra Huang đã đọc 550 hồ sơ mật thuộc mọi cơ quan chính quyền Hoa Kỳ và 

dĩ nhiên đã báo về cơ quan tình báo Trung Quốc (Đọc Year of the Rat–Edward 

Timperlake). 

Mạng lưới gây quỹ tài chánh do Riady chủ đạo và một số tài phiệt thiên Trung 

Quốc khác đã cứu đảng Dân Chủ nói chung và Bill Clinton nói riêng 4 lần cạn vốn 

cho các hoạt động đảng Dân Chủ và nhất là trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ hai 1996 
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của Bill Clinton (Xin xem sơ đồ gây quỹ yểm trợ do chính phủ và quân đội Trung 

Quốc chỉ đạo sau đây – Year of the Rat p.219). 

Bảng III. Sơ đồ gây quỹ bất hợp pháp của doanh nhân ngoại quốc

                         The Road to the White House – Con đường đưa tới tòa Bạch Ốc. 

Chú thích : 

Arms sale = bán vũ khí 

Weapons = mua vũ khí 

Espionage = ngành gián điệp 

People’s Liberation Army – PLA = Quân Đội Giải Phóng Trung Quốc 

People’s Republic of China PRC = Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc 

China Ocean shipping COSCO = Công ty chuyên chở đại dương Trung Quốc 

CP group = Công ty sản xuất thịt gà Thái Lan 

Triads = nhóm tội phạm Trung Quốc. 

Theng = nhóm buôn lậu ma túy 
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Những Hoa kiều gây quỹ cho Bill Clinton, dưới sự chỉ đạo của chính phủ và quân 

đội Trung Quốc: Nina Wang, Johnny Chung, Pauline Kanchanalak, Ng Lapseng, 

Hua Yeh Chun, cha con Mochtar Riady, Ted Sioeng,  John Huang, Charlie Trie, 

Maria Hsia.   

Cha con Mochtar Riady, Hoa kiều Nam Dương có liên hệ với tình báo Trung Quốc 

Hai người gây quỹ chính giúp Bill Clinton - Gore thắng cử tổng thống 1992 và 1996 
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Những chuyên viên gây quỹ cho Clinton: 

Johnny Chung (bìa trái) John Huang (bìa phải) 

2. George Bush con: “America still for sale“ 

Thực sự người viết chưa tìm được cuốn sách nào đề cập tới sự tiếp tay trực tiếp nào 

của Tổng Thống Bush con cho con rồng đỏ Trung Quốc bay cao. Tuy nhiên theo 

người viết biết phong thanh gia đình Bill Clinton và George Bush con liên hệ khá 

mật thiết, thường qua lại với nhau trong nhiều dịp sinh hoạt gia đình hai bên. Có lẽ 

vì vậy mà George Bush con theo cùng chiều hướng đối xử với Trung Quốc.  Vã lại 

George Bush con quá bận bịu với hai cuộc chiến ở Iraq và Afganistan, và quý vị 

đừng quên là gia đình Bush là nhà tài phiệt về dầu hỏa ở tiểu bang Texas nên mới 

mở cuộc chiến ở hai quốc gia này. Đây có thể là lý do chính trong nhiều lý do 

khác. 

Từ khi Đặng Tiểu Bình đưa ra chính sách kinh tế đổi mới, mở cửa giao thương với 

thế giới bên ngoài nhằm cứu nguy nền kinh tế yếu kém nội địa cho tới khi được 

George Bush con đặt bút ký cho gia nhập năm 2001, Trung Quốc đã vận dụng mọi 

thủ đoạn mua chuộc các thành viên WTO để cuối cùng đạt được mục tiêu. 
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Như người viết đã nói ở trên, không hiểu vì ngây thơ, hay thiếu hiểu biết về tâm 

địa của giòng Hán tộc mà cho rằng để kiểm soát và kiềm tỏa Trung Quốc thì phải 

để Trung Quốc gia nhập WTO thì Trung Quốc mới tuân thủ luật chơi sòng phẳng 

trên thương trường quốc tế, và như vậy ý thức dân chủ đa đảng dần dần thâm nhập 

vào xã hội Trung Quốc. Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh đó chỉ là một ảo 

tưởng ngây ngô. 

3. Barack Obama: “American for final sale” 

Thực tế, theo thiển ý người viết Tập Cận Bình cũng đã có thành kiến phân biệt 

chủng tộc, không coi nể một tổng thống da màu, dù là một tổng thống một đại 

cường. Tập Cận Bình không coi Barack Obama là một đối thủ nặng ký, vì ông biết 

rõ Barack Obama đã xuất thân từ dòng họ nào và tiền là miếng mồi ngon để ông 

sai khiến Barack Obama. Chỉ nhìn vào hai cuộc đón tiếp khác nhau trời vực khi 

Obama và  Trump đến thăm Trung Quốc thì rõ. 

Khi Obama phải xuống cửa sau Air Force One, tại sao không dám bỏ ra về? Thưa, 

vì đã mắc câu rồi. 

Trong suốt thời gian từ khi Trung Quốc gia nhập WTO với phong trào thương mại 

tự do đến chủ trương toàn cầu hóa kinh tế thời Barack Obama, nền kinh tế Hoa Kỳ 

coi như đang hấp hối với hàng ngàn công ty lớn nhỏ bỏ Hoa Kỳ rời sang Trung 

Quốc vì hai viên kẹo đắng bọc đường: nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ rộng 

lớn. Cả một nền tảng kỹ nghệ nội địa bị sụp đổ. 

Trong nước mọc lên không biết bao nhiêu “chính phủ ngầm” (Xin đọc The deep 

state- Jason Chaffets). 

Mỗi bộ ngành và cơ quan công quyền đều do một nhóm người có quyền thuộc 

đảng Dân Chủ cấu kết với nhau như một chính phủ ngầm tha hồ lạm quyền tham 

nhũng bao che cho nhau như ở Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội Vụ, Bộ Thương Mại và các 

cơ quan như CIA, FBI v.v… 

Tất cả các chính phủ ngầm này đều dưới trướng cặp phù thủy Obama - Hillary mị 

dân và tham nhũng. Trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ, chưa có một ông tổng thống 

tiền nhiệm nào mà lại đi dùng mọi mưu kế bẩn thỉu để lật đổ vị tổng thống kế 

nhiệm được toàn dân bầu lên một cách hợp pháp. Chắc có tật mới giật mình! 
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Vậy nền kinh tế Hoa Kỳ bị trì trệ, suy thoái trầm trọng trong 24 năm qua ba đời 

tổng thống cho tới khi Tổng Thống Donald Trump nắm chính quyền là lỗi của ai? 

Ai để cho Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế và quân sự để trở thành địch 

thủ đối đầu với Hoa Kỳ hiện nay? 

Chúng ta có thể đổ lỗi cho một số doanh nhân tài phiệt, sở hữu chủ các công ty lớn 

nhỏ Hoa Kỳ dời sang Trung Quốc kinh doanh vì lợi nhuận không ? Trên thương 

trường quốc tế, công ty nào muốn sống sót, phát triển và kiếm được lợi nhuận cũng 

phải đầu tư ở đâu có nhân công rẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Đó là quy luật kinh 

doanh bất biến. Cũng có một thiểu số doanh nhân vì quá ham lợi nhuận, lòng tham 

vô đáy mà sản xuất những thực phẩm, y dược độc hại bán cho giới tiêu thụ khắp 

nơi. Lenin từng nói “Bọn tư bản bất nhân để có lợi nhuận tối đa, chúng không ngần 

ngại bán cả sợi dây treo cổ chúng”. 

Nhưng chúng ta cũng phải thông cảm cho các chủ tịch hội đồng quản trị và các 

tổng giám đốc điều hành vì họ có trách nhiệm với các cổ đông, sở hữu chủ của các 

công ty. Họ phải kiếm lời cho chính họ và chia cổ lợi (Dividends) cho các cổ đông 

(Stockholders). Vì vậy việc họ bỏ Hoa Kỳ chuyển sang Trung Quốc kinh doanh là 

lẽ đương nhiên. 

Như vậy chúng ta có thể kết luận đó là lỗi của ba vị tổng thống nói trên. Các vị này 

không tìm cách tạo điều kiện thuận lợi kinh doanh giữ chân họ ở lại qua các chính 

sách tiền tệ và tài chánh và đơn giản hóa luật lệ kinh doanh. Bằng chứng là Tổng 

Thống Donald Trump đã làm được với thành quả kinh tế xuất sắc trong ba năm đầu 

nhiệm kỳ đầu của ông. Chỉ mới đây vì bệnh dịch Corona-Virus Vũ Hán xẩy ra, nền 

kinh tế Hoa Kỳ mới bị khựng lại. 

Nói tóm lại, ba vị tổng thống tiền nhiệm Bill Clinton, George Bush con và Barack 

Obama vì quyền lợi cá nhân, đảng phái, hay thiếu cái tâm yêu nước thương nòi 

đích thực và cái trí để điều hành đất nước tốt đẹp về kinh tế cũng như quân sự. 

Người viết nghĩ vì cả hai lý do trên. 
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B- Bành trướng sức mạnh quân sự 1980-2020 

(Military Strength Buildup 1980-2020) 

Trong 40 năm qua, đặc biệt từ năm 2001, khi Trung Quốc được gia nhập tổ chức 

thương mại quốc tế WTO các công ty lớn nhỏ ngoại quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ, Liên 

Âu, Đại Hàn, Nhật Bản v.v.. bỏ nước di chuyển sang Trung Quốc kinh doanh. Họ 

đem cơ sở sản xuất, máy móc, dụng cụ tân tiến kèm theo kỹ thuật cao, những quản 

trị gia, khoa học gia, kỹ sư và chuyên viên tài giỏi trực tiếp tham gia vào sản xuất. 

Chừng 1.500 công ty lớn nhỏ ngoại quốc cộng với cả ngàn công ty quốc doanh nội 

địa đã mang lại cho Trung Quốc một số vốn khổng lồ, ước lượng hàng mấy trăm 

ngàn tỷ đô la. Số vốn này gồm doanh lợi của các công ty quốc doanh, các công ty 

hợp doanh được bảo kê bởi nhà nước, thuế lợi tức cá nhân và doanh nghiệp, thuế 

trị giá gia tăng hay thuế sản xuất, thuế bán lẻ, lợi nhuận từ xuất siêu và các dịch vụ 

như khách sạn, hàng không, ngân hàng và du lịch v..v… 

Nhà nước và đảng cộng sản dùng số tiền này trước hết để bành trướng sức mạnh 

quân sự nhằm thực hiện ý đồ thực dân mới qua kế hoạch “Một vòng đai một con 

đường“ trong dài hạn. 

1/ Lực lượng Bộ Binh (Army) 

Lực lượng Bộ Binh Trung Quốc hiện nay là 2,3 triệu người, lớn hơn tổng quân số 

của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức Quốc và Gia Nã Đại cộng lại. Với các vũ khí nguyên 

tử, tên lửa đầu đạn hạt nhân hiện nay, chiến tranh biển người mà Trung Quốc áp 

dụng ở cuộc chiến tranh Nam- Bắc Cao Ly (Hàn Quốc) 1949 hay trận Điện Biên 

Phủ ở Việt Nam 1954 không còn là yếu tố quyết định thắng bại trên mặt trận nữa, 

tuy vẫn còn là một yếu tố quan trọng trong nhiều trường hợp. 

Bộ Binh Trung Quốc được huấn luyện trở nên năng động và thiện chiến hơn với rất 

nhiều võ khí tối tân đủ loại. 

Bộ Binh Trung Quốc hiện có 6,700 xe tăng các loại như Type 99, loại bắt chước T-

72 của Nga Sô Viết. Vũ khí giết người hàng loạt thì có tên lửa Dongfeng (DF) hay 

East Wind 31A. Đây là loại tên lửa xuyên lục địa (ICBM) có thể bắn tới thành phố 

Des Moines, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Tên lửa này mang đầu đạn nguyên tử I-

megaton. 
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2/ Lực lượng Không Quân (Air Force) 

Trong khi lực lượng bộ binh Trung Quốc dựa vào số lượng, lực lượng không quân 

của Trung Quốc đã trở thành một trong những lực lượng tốt và mạnh nhất mà 

Trung Quốc có thể mua được bằng đồng “Walmart đô la” của chúng ta hay do các 

điệp viên có thể ăn cắp. 

Theo Tuần Báo Hàng Không (Aviation Week) của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến 

Lược (Rand Corporation) nếu có cuộc chiến trên không, tỷ số bắn hạ 6-1 nghiêng 

về Hoa Kỳ, nhưng cuối cùng Hoa Kỳ sẽ thua vì Trung Quốc chú trọng vào số 

lượng máy bay tham chiến. 

Trung Quốc có các loại máy bay chiến đấu một động cơ như Shenyang I-II B, 

Flying shark J-15, máy bay chiến đấu 2 động cơ bắt chước Sulkhoi SU-27 của Nga 

và chiến đấu cơ J-17, Thunder và J-20. Trung Quốc chế tạo máy bay không người 

lái (Drones) tự động hay kiểm soát điều khiển từ xa, và còn nhiều loại máy bay 

khác nữa, như trực thăng, máy bay vận tải v.v… 

3/ Lực lượng Hải Quân (Navy) 

Lực lượng Hải Quân Trung Quốc trong những năm gần đây đã phát triển vượt bực. 

Mục tiêu mà hải quân Trung Quốc nhắm tới trong tương lai là duy trì một lực 

lượng hải quân vượt trội ở vùng biển Thái Bình Dương nằm bên trong giới tuyến 

phòng thủ từ quần đảo Nhật Bản tới đảo Guam và Nam Dương. Sau đó, Trung 

Quốc sẽ đương đầu và thách thức Hải Quân Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương và toàn thể 

vùng Thái Bình Dương. Đó là nhận xét của nhà chiến lược quân sự Asahi Shimbun 

người Nhật. 

Trong lực lượng hải quân, Trung Quốc coi số lượng cũng là yếu tố rất quan trọng. 

Do đó,  tàu chiến đủ loại được sản xuất với số lượng rất lớn. 

Hải quân Trung Quốc hiện có 3 hàng không mẫu hạm và đang còn đóng thêm 

nhiều nữa như các chiến lược gia quân sự Trung Quốc chủ trương, mặt khác gia 

tăng chế tạo tên lửa diệt hàng không mẫu hạm “carrier-killer” mà Ngũ Giác Đài 

(Pentagon) gọi là Bamer Ballistic Anti-ship Missile – có khả năng bắn chìm hàng 

không mẫu hạm cách xa hàng ngàn dặm. 
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                   Khu trục ngư lôi hạm “The Sovremenny” tối tân đặt mua từ Nga  

Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc có tên là Varyag, nặng 

67.500 tấn mua từ Ukraine, nằm trong hạm đội hải quân mà Nga Sô Viết trước đây 

rất tự hào về nó. 

Các chiến lược gia quân sự tại Ngũ Giác Đài đã khám phá ra, qua vệ tinh, Trung 

Quốc đã đào hầm trú ẩn cho gần 20 tàu ngầm nguyên tử ở căn cứ quân sự bí mật 

gần tỉnh duyên hải Sanga trên đảo Hải Nam. 

Gần đây hải quân Trung Quốc đặt mua hai khu trục ngư lôi hạm “The 

Sovremenny” tối tân nhất của Nga, được trang bị với mọi loại vũ khí tối tân tấn 

công và phòng thủ trên không, trên biển cũng như dưới nước. (Xem hình trên đây - 

Red Dragon Rising, trang 167) 

  4/ Lực lượng quân sự không gian (Military Space - Milspace)

Trong cuốn “Year of the Rat” tác giả Edward Timperlake đã cho biết chính quyền 

Clinton - Gore đã giúp chương trình không gian của Trung Quốc rất nhiều, và như 

vậy đe dọa nền an ninh Hoa Kỳ. 

Như Trung tướng Howell Estes, tổng chỉ huy cơ quan không gian Hoa Kỳ nhận 

định mục tiêu của Trung Quốc là sẽ chiến đấu trên không gian “Chúng tôi sẽ chiến 

đấu từ không gian và vào không gian khi tài sản không gian trở nên quý giá và đó 
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là quyền lợi quốc gia mà chúng tôi phải làm như vậy” (Đọc Year of the Rat - E. 

Timperlake) 

Các phi hành gia Trung Quốc được huấn luyện ở Nga hai năm trước năm 1999. 

Năm mà Trung Quốc dự trù phóng phi thuyền không gian có một phi hành gia như 

chương trình US Mercury của Hoa Kỳ và tiếp theo sau phóng phi thuyền với hai 

phi hành gia như chương trình Gemimi của Hoa Kỳ. Sang thế kỷ XXI Trung Quốc 

hy vọng chế tạo được máy bay không gian (Space plane) và phi thuyền đổ bộ mặt 

trăng (Lunar Lander) và một cuộc hành trình lên sao hỏa (Mars). 

Cũng nên nói cha tổ của chương trình phát triển tên lửa và không gian là Qian 

Xuesen là một khoa học gia tốt nghiệp đại học MIT và là giáo sư tại đại học Kỹ 

Thuật California, vì bị nghi ngờ là Cộng Sản nên đã bị chính phủ Hoa Kỳ trục xuất 

năm 1955. 

Lời cuối 

Nói tóm lại, trong 40 năm qua, Trung Quốc đã phát triển vượt bực về kinh tế cũng 

như quân sự để trở thành cường quốc như hiện nay. 

Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi, tự Trung Quốc một mình có thể đạt được thành 

quả này không? 

Theo người viết câu trả lời chắc chắn là không. Vậy những yếu tố nào đã giúp 

Trung Quốc? Có nhiều yếu tố: nội tại và ngoại vi. 

1. Những yếu tố nội tại. 

 a/ Hai viên kẹo đắng bọc đường “Lao động rẻ và thị trường tiêu thụ lớn” đã làm 

mờ mắt phần lớn các doanh nhân quốc tế và nhất là Hoa Kỳ chỉ biết lợi nhuận mà 

quên quyền lợi quốc gia. 

  b/ Chính phủ và quân đội nhân dân Trung Quốc đã giăng một mạng lưới gián điệp 

và tình báo kinh tế và quân sự rất tinh vi và hữu hiệu trong khắp các cơ quan chính 

phủ và các công ty thương mại chiến lược Hoa Kỳ. 

  c/ Sự thành công được gia nhập WTO, 2001 

  d/ Chủ thuyết tự do thương mại quốc tế và kinh tế toàn cầu hóa. 
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2. Những yếu tố ngoại vi 

   a/ Yếu tố ngoại vi chính yếu là sự tiếp tay của ba đời tổng thống Hoa Kỳ trong 24 

năm của Bill Clinton, George Bush con, và Barack Obama mà tội đồ chính là Bill 

Clinton và sau đó là Barack Obama. 

   b/ Ba vị tổng thống này không có tâm yêu đất nước thương dân, chỉ là những 

chính trị gia chính thống tầm thường, mị dân và tham nhũng. 

   c/ Ba vị tổng thống này thiếu cái trí để có thể đối đầu với Tập Cận Bình, một nhà 

lãnh đạo kiêu hãnh thuộc giòng Hán tộc, đầy âm mưu thủ đoạn thâm độc với tham 

vọng sẽ qua mặt Hoa Kỳ để trở thành cường quốc bá chủ thế giới trong tương lai. 

Kính chào 
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Nền Kinh Tế Xã Hội Chủ Nghĩa 

(The Socialist Economy) 

Đỗ Ngọc Hiển 

Gíáo Sư Kinh Tế Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam 

Hoan hô “ Xã Hội Chủ Nghĩa”. Xã hội Chủ Nghĩa muôn năm! Đó là những tiếng la 

ó mà người viết nghe được gần đây từ bọn tứ quái nữ dân biểu trẻ đảng Dân Chủ, 

bọn ngựa non háu đá. Bọn này chỉ là những con tốt đen múa rối, nông nổi và thiếu 

kiến thức. Bọn này chẵng hiểu Xã Hội Chủ Nghĩa là gì, cương lĩnh và mục tiêu ra 

sao. Ngay cả một trong tứ quái dân biểu nữ tự xưng là “A trained socialist” hô hào 

theo xã hội chủ nghĩa cũng chẳng đưa ra được đường hướng và mục tiêu của xã hội 

chủ nghĩa là gì. Con này được huấn luyện ở đâu? Trung Quốc, Việt Nam, Cuba 

hay ở Venezuela? Rồi một con nữ quái dân biểu trẻ nữa chủ trương phải thay đổi 

nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ giống như nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của một quốc 

gia thuộc khối  Bắc Âu như Na Uy, Đan Mạch hay Thụy Điển chẳng hạn. Thực là 

một quan điểm thiển cận, thiếu hiểu biết không muốn nói ra là ngu dốt như người 

viết sẽ trình bày sau. 

Ngược dòng lịch sử, khoảng nhiều thập niên trước đây, có hai nhóm “Xã hội bí 

mật” (Secret Society Group) là nhóm “Bilderberg” và nhóm “Đầu sọ - Hai xương 

chéo” (Skull-Bone). 

Nhóm Xã Hội Bí Mật Bilderberg có tính cách quốc tế, họp lần đầu tiên ở thành phố 

Bilderberg thuộc một quốc gia Âu Châu. Nhóm này gồm một số chính trị gia, và 

những tài phiệt tỷ phú có khuynh hướng cấp tiến thiên tả. Họ hoạt động trong mọi 

lãnh vực, chính trị, truyền thông, kinh doanh và tài chánh và từ đó trở nên giàu có. 

Nhóm này gồm những hội viên kỳ cựu như Henry Kissinger, Bill-Hillary Clinton, 

Bill-Melinda Gates, David Rocketfeller, Tony Blair, Donald Rumsfeld, Magaret 

Thatcher và sau này có thêm Barack Obama. Henry Kissinger là đầu sỏ 

(Mastermind) và đỡ đầu cho Bill-Hillary Clinton và Barack Obama trong sự 

nghiệp chính trị.  

Nhóm này muốn thành lập một trật tự thế giới mới, một Thế Giới Đại Đồng và 

Kinh Tế Toàn Cầu Hóa chỉ có một chính phủ toàn cầu sặc mùi cộng sản theo ý 
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thức hệ Karl Marx. Nhóm này chủ trương xóa bỏ nền Kinh Tế Tư Bản Thị Trường 

Hoa Kỳ vì tạo ra sự bất công giàu nghèo quá đáng, không thể chấp nhận được. 

Tại Hoa Kỳ hiện nay, tiêu biểu chính quan trọng và có thế lực nhất là George 

Soros, sở hữu chủ công ty Coca Cola,và Bill-Melinda Gates. sở hữu chủ công ty 

Microsoft. 

Thứ hai là nhóm xã hội bí mật “Đầu sọ với hai xương chéo” (Skull-Bone Secret 

Society). Nhóm này gồm những nhà trí thức và giáo sư cấp tiến thiên tả phát xuất 

đầu tiên tại đại học Yale và sau này lan sang nhiều đại học Hoa Kỳ khác như 

Havard, MIT, Berkerly v.v...Nhóm này cũng chủ trương xóa bỏ nền kinh tế tư bản 

và thể chế chính trị Cộng Hòa Hoa Kỳ và thay vào đó thể chế xã hội chủ nghĩa 

công bằng hơn, giảm bớt cách biệt giàu nghèo, theo quan điểm của họ. 

Thực là mâu thuẩn với chủ trương công bằng xã hội trên lại muốn làm giàu và đạt 

danh vọng và quyền lực tối thượng, cả hai nhóm này lại bị mua chuộc bởi Trung 

Quốc dưới sự chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và nhất là Tập Cận 

Bình mưu lược thủ đoạn xuất chúng hiện nay với mục tiêu tối hậu là phá nát nền 

kinh tế tư bản thị trường Hoa Kỳ để chiếm đoạt ngôi vị cường quốc kinh tế và quân 

sự số một nhằm bá chủ toàn cầu và biến Hoa Kỳ thành nền kinh tế xã hội chủ 

nghĩa nằm dưới trướng chỉ huy của Trung Quốc. Đây không phải là những nhóm 

thiên tả đạo đức giả sao? 

Như đã nói ở trên, tại Hoa Kỳ hiện nay, George Soros và Bill Gates đã trở nên giàu 

có vì có liên hệ làm ăn với Trung Quốc và đã bị Trung Quốc mua chuộc, đã trở 

thành cánh tay nối dài để Trung Quốc thực hiện mưu đồ trên. 

Vậy George Soros là ai? Soros là người Do Thái. Trước đây chưa là tỷ phú, ông là 

người siêu thủ cựu (Ultra Conservative) nhưng khi thành tỷ phú Soros có khuynh 

hướng cấp tiến khuynh tả. Soros rất ghét Do Thái vì ghen tị hay cạnh tranh. Người 

Do Thái rất giỏi và thành công trong thương trường tại Hoa Kỳ. Họ là chủ nhân 

các công ty lớn trong lãnh vực ngân hàng, tài chánh và bảo hiểm, hệ thống nghĩa 

trang và nhà thương v.v… 

George Soros là viên kỹ sư chủ trương chuyển đổi xã hội hóa (Socialist 

transformation) xã hội tư bản Hoa Kỳ hiện tại. Ông từng yểm trợ phong trào “Đời 
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sống da đen quan trọng” (Black Lives Matter). Ông yểm trợ tài chánh cho phong 

trào di dân bất hợp pháp từ các nước Nam Mỹ vào Hoa Kỳ gần đây. 

Năm 2017 ông trả chi phí chuyên chở cho cuộc biểu tình của giới phụ nữ 

(Women’s  March) ngay sau ngày lễ nhậm chức của Tổng Thống Donald Trump vì  

cho rằng Tổng Thống Donald Trump coi thường và kỳ thị phụ nữ. George Soros 

còn ngầm tài trợ nhiều phong trào khác nữa như Antifa v.v… nhằm quậy phá lật đổ 

Tổng Thống Donald Trump, nền Chính Trị Cộng Hòa và Kinh Tế Tư Bản Hoa Kỳ. 

Bill Gates là nhà tài phiệt tỷ phú, chủ nhân công ty khổng lồ Microsoft mà ai cũng 

nể phục và ái mộ. Ông Gates cũng có khuynh hướng cấp tiến thiên tả, nhất là bà vợ 

Melinda Gates. Bill Gates cũng trở nên giàu nhờ liên hệ làm ăn với Trung Quốc 

nên không khỏi bị mua chuộc. Ông Gates muốn giúp Trung Quốc giảm dân số qua 

các chương trình y tế. Ông muốn là vị cứu tinh nhân loại trong việc nghiên cứu tìm 

ra thuốc chủng (vaccine) diệt trừ các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là con corona–

virus hiện nay. Ông đã chi ra hàng tỷ mỹ kim để thiết lập 7 phòng thí nghiệm chạy 

đua sản xuất thuốc chủng chống corona-virus hiện nay tại Hoa Kỳ. 

Bill Gates từng mua chuộc chính quyền các nước như Ấn Độ, nhất là các nước có 

chế độ chính trị độc tài ở Châu Phi để bắt dân chúng làm vật thí nghiệm cho các 

thuốc chủng mà các phòng thí nghiệm bào chế ra. Gần đây, ông đã mua chuộc 

chính quyền  Ấn Độ, để thử thuốc chủng trên các trẻ em, làm 5 trăm ngàn trẻ em bị 

tê liệt và 3 trăm ngàn phụ nữ Phi Châu bị tuyệt sản. Ấn Độ phẫn nộ, và đã đuổi 

nhóm thí nghiệm thuốc chủng ra khỏi nước. 

Bill Gates cũng là một tài phiệt tỷ phú có khuynh hướng cấp tiến thiên tả. Ông chủ 

trương xã hội chủ nghĩa, loại bỏ nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ, nên Bill Gates cũng 

chống đối kịch liệt Tổng Thống Donald Trump vì Bill cũng là đảng viên Dân Chủ. 

Tóm lại Bill Gates muốn trở thành vị cứu tinh nhân loại qua cố gắng tìm ra các loại 

thuốc chủng chống các dịch tể toàn cầu, đồng thời kiếm được nhiều tiền hơn nữa. 

Đảng Dân Chủ mị dân và đạo đức giả được chỉ đạo bởi nhóm ngũ quỷ bán nước 

Bill-Hillary Clinton, Barack Obama, mụ phù thủy Nancy Pelosi và tên dân biểu 

Adam Schiff mà đầu sỏ (Mastermind) là Barack Obama. Nhóm này đã bị Trung 

Quốc mua chuộc trong suốt các nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 24 năm, kể cả nhiệm 

kỳ của Bush con. 
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Nhóm ngũ quỷ này nhờ sự trợ giúp của Trung Quốc và nhóm lâu la cấp tiến thiên 

tả đánh phá Tổng Thống Trump trên mọi mặt nhằm hạ bệ ông trong cuộc bầu cử 

tổng thống 2020 sắp tới. 

Nhóm ngũ quỷ này có thương hại gì nhóm da đen thiểu số thất học, lười biếng, hút 

sách, trộm cắp? Nếu họ quan tâm và thực tâm muốn giúp đỡ, thì trong suốt mấy 

nhiệm kỳ 24 năm, sao chẳng đưa ra được chương trình cải tiến nào nhằm thăng tiến 

nhóm thiểu số da đen kém may mắn này? 

Nếu có sự kỳ thị chủng tộc như đảng Dân Chủ đạo đúc giả và nhóm truyền thông 

thổ tả thổi phồng thì tại sao lại có biết bao nhiêu người da đen giàu có, triệu và tỷ 

phú trong mọi ngành như thể thao, âm nhạc, phim ảnh, kinh doanh, điạ ốc v.v..? 

Trong các tổ chức công quyền, nhiều người da đen là bộ trưởng, thứ trưởng, tổng 

giám đốc trong nhiều cơ quan. Có cả tổng thống là da đen nữa, Barack Obama. 

Trong quân đội, có bao nhiêu tướng lãnh giữ những chúc vụ quan trọng, như đại 

tướng cựu Bộ trưởng quốc phòng thời Bush con, ông Collin Powers. 

Trong ngành cảnh sát, có biết bao nhiêu là cảnh sát trưởng như ở Chicago, New 

York, Los Angeles, San Francisco, Washington DC v..v… 

Trong các tiểu bang, có biết bao người da đen là thống đốc tiểu bang, thị trưởng 

các thành phố, các dân biểu và thượng nghị sĩ tiểu bang v…v… Giới trung lưu da 

đen cũng có một cuộc sống sung túc không kém gì giới trung lưu da trắng. 

Những người da đen thành công này hẳn nhiên phải là những người chịu khó học 

hành, tự tin, nhẫn nại, cố gắng tiến thân, và đứng vững trên đôi chân để thăng tiến. 

Nói tóm lại, ý thức hệ cộng sản ảo tưởng tại Nga Sô Viết, Trung Quốc, và các quốc 

gia Đông Âu phá sản về chính trị cũng như kinh tế, không mang lại hạnh phúc vật 

chất và nâng cao mức sống cho nhân dân, ngược lại chỉ đưa đến nghèo đói, lạc hậu, 

phá nát nền đạo lý gia đình và xã hội. Cuối cùng nền chính trị và kinh tế cộng sản 

nguyên thủy phải bắt buộc lột xác để trở thành nền chính trị và kinh tế tư bản tự do 

như ở Đông Âu hay xã hội chủ nghĩa để sống còn mà Trung Quốc và Việt Nam là 

những tiêu biểu. Trung Quốc mặc cái áo mới là “nền kinh tế tư bản nhà nước”, còn 

ở Việt Nam là nền “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 
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Trở lại mô thức xã hội chủ nghĩa trong các quốc gia Bắc Âu như Na Uy, Đan 

Mạch, và Thụy Điển mà một con trong tứ quái dân biểu trẻ, bọn ngựa non háu đá, 

muốn được áp dụng tại Hoa Kỳ. Thật là một lũ ngu dốt, thiếu kiến thức! 

Lấy Thụy Điển làm thí dụ, theo sự hiểu biết của người viết, Thụy Điển là một quốc 

gia có nền kinh tế tư bản thị trường tự do. Giới kinh doanh tư nhân giữ vai trò chủ 

yếu phát triển kinh tế. Thụy Điển sản xuất xe Volvo nổi tiếng khắp thế giới và 

nhiều tài hóa kinh tế nổi tiếng khác như trái banh Tretorn cho môn quần vợt v..v… 

Về chính trị, nếu người viết không lầm, Thụy Điển theo thể chế Cộng Hòa của 

Plato, dân chúng là chủ, có đa đảng, hiến pháp và tam quyền phân lập. 

Công dân Thụy Điển có đủ các quyền hiến định như quyền tư hữu, sở hữu đất đai 

và phương tiện sản xuất, tự do tư tưởng, tín ngưỡng, lập hội. Công dân Thụy Điển 

có quyền phản biện, chỉ trích và góp ý xây dựng đối với các chính sách của nhà 

nước. Thụy Điển trên phương diện chính trị và kinh tế không có gì khác với Hoa 

Kỳ. 

Thụy Điển chỉ có 3 điểm khác biệt với Hoa Kỳ: 

- Thứ nhất là Thụy Điển áp dụng chính sách y tế miển phí cho toàn dân 

- Thứ hai là các học sinh tiểu và trung học phải bắt buộc đi học không phải trả học 

phí cũng như ở Hoa Kỳ, nhưng Thụy Điển có hệ thống đại học công. Các sinh viên 

được tuyển chọn theo đại học phải qua một kỳ thi tuyển lựa, nếu đậu mới được vào 

đại học. 

- Thứ ba, Thụy Điển có những chương trình phúc lợi xã hội ưu việt đối với người 

già, người tàn tật, trẻ mồ côi, người thất nghiệp và tất cả công dân nào gặp khó 

khăn và kém may mắn được chính quyền giúp đỡ tận tình. 

Người dân Bắc Âu nói chung và Thụy Điển nói riêng có dân trí rất cao. Họ rất 

năng động, chăm chỉ làm việc, có tinh thần tự lập, tự tin đứng trên đôi chân để 

kiếm sống, và không ỷ lại vào chính phủ, nên mức thất nghiệp hàng năm rất thấp, 

và nếu chẵng may thất nghiệp có trợ cấp chính phủ rất tốt. 

Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá phải trả, vì phải chi tiêu nhiều tiền cho các 

chương trình phúc lợi xã hội, chi phí của chính phủ rất lớn. Đó là tiền thuế mà các 
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người dân đang đi làm phải è cổ gánh chịu với thuế suất lợi tức cá nhân, doanh 

nghiệp và thuế tiêu thụ rất cao so với Hoa Kỳ. Mời xem tài liệu:  

Insights into the Tax Systems of Scandinavian Countries 

February 24, 2020, Elke Asen 

Scandinavian countries are well-known for their broad social safety net and their 

public funding of services such as universal healthcare, higher education, parental 

leave, and child and elderly care. High levels of public spending naturally require 

high levels of taxation. In 2018, Denmark’s tax-to-GDP ratio was at 44.9 percent, 

Norway’s at 39.0 percent, and Sweden’s at 43.9 percent. This compares to a ratio 

of 24.3 percent in the United States. 

(Chưa kể đến một yếu tố quan trọng là dân số của Hoa Kỳ và các quốc gia Bắc Âu 

khác biệt rất xa. Thí dụ dân số trong năm 2019, Thụy Điển chỉ có 10 triệu 230 

ngàn so với Hoa Kỳ là 328 triệu 200 ngàn, sự điều hành quốc gia do đó không thể 

giống nhau) 

Lấy một thí dụ khác, Canada cũng áp dụng chương trình y tế miển phí cho toàn 

dân và các chương trình phúc lợi xã hội ưu việt, nhưng quý vị thử hỏi bà con hay 

bạn bè sống ở Canada phải trả thuế lợi tức cá nhân hay thuế tiêu thụ cao như thế 

nào so với Hoa Kỳ. Thuế suất lợi tức cá nhân khoảng 35% và thuế tiêu thụ hiện giờ 

là  15% trong khi tại Hoa Kỳ, tiểu bang California có thuế tiêu thụ cao nhất chỉ là 

8.5%.  Không lạ gì người viết thấy người Việt Nam sinh sống tại Canada sang Hoa 

Kỳ mua sắm quá trời, và quý vị có biết nợ công của Canada là 98% của GNP năm 

1997 không ?

Để trả lời cho lời tố cáo của một nữ quái dân biểu trẻ đảng Dân Chủ cho rằng nền 

kinh tế tư bản thị trường Hoa Kỳ là xấu xa, kỳ thị chủng tộc nên cần phải dẹp bỏ và 

thay thế bằng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần kiểm điểm lại. 

Trên bình diện chính trị, công dân Hoa Kỳ được hưởng mọi thứ tốt đẹp. Họ không 

bị kiểm soát và theo dõi về các hành vi của mình bởi nhà nước. Họ được hưởng tất 

cả các quyền căn bản như tự do tư tưởng, tín ngưỡng, hội họp, thành lập nghiệp 

đoàn, di chuyển và quyền tư hữu đất đai, các phương tiện sản xuất v..v… 
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Trên bình diện kinh tế, công dân Hoa Kỳ có mức sống rất cao. Lợi tức đầu người 

trong năm 2019 đạt mức gần 30 ngàn đô la. Nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ tạo ra vô 

vàn cơ hội thăng tiến cá nhân. Nếu chịu khó làm việc hoặc kinh doanh, người ta có 

thể thành triệu phú không mấy chốc. “Giấc mơ Mỹ Quốc” (American Dream) đã 

có rất nhiều người đạt được. Tóm lại đại đa số công dân chân chính Hoa Kỳ được 

hưởng một cuộc sống vật chất sung túc và một tinh thần thoải mái. 

Nếu nền kinh tế tư bản thị trường Hoa Kỳ tồi tệ, xấu xa và kém hữu hiệu thì tại sao 

nó vẫn tồn tại và giữ vị trí cường quốc kinh tế số một trên thế giới trong trăm năm 

qua? Không một công dân nào trên thế giới không mơ ước trở thành một công dân 

Hoa Kỳ và được sinh sống tại Hoa Kỳ hiện nay. 

Bây giờ chúng ta hãy công tâm đánh giá chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc 

trên bình diện chính trị và kinh tế với chiêu bài “nền kinh tế tư bản nhà nước” đã 

mang lại những gì cho nhân dân Trung Quốc. Người viết chỉ xin đưa ra những 

điểm chính yếu. 

Trên bình diện chính trị, đó là một chế độ độc tài đảng trị thối nát tham nhũng và 

tàn ác. Nhà nước kiểm soát và theo dõi mọi hành vi của mọi công dân. Người dân 

bị tước đoạt quyền làm người, không có nhân quyền, tự do tư tưởng, tín ngưỡng, 

lập hội và tư hữu đất đai v.v.. và gây ra biết bao tội ác đối với nhân dân như Duy 

Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Nội Mông, phong trào Pháp Luân Công, các tín hữu Công 

Giáo thầm lặng, tù nhân lương tâm hay hình sự. Những người này bị giết chết, mổ 

nội tạng đem bán. 

Đối với nhân loại, Trung Quốc vô tình hay hữu ý phát tán dịch bệnh Corona-Virus 

giết chết biết bao sinh mạng và gây ra những thiệt hại vật chất trên khắp thế giới. 

Trên bình diện kinh tế, chủ trương “nền kinh tế tư bản nhà nước” và “chính sách 

một vành đai một con đường” đi xâm chiếm các nước láng giềng để khai thác các 

tài nguyên kinh tế. Giăng bủa một mạng lưới tình báo và gián điệp đi ăn cắp sở 

hữu trí tuệ của các quốc gia kỹ nghệ tân tiến và còn rất nhiều tội ác khác nữa v.v… 

Trong bốn chục năm qua, nhờ mở cửa tự do giao thương với thế giới và chủ thuyết 

kinh tế toàn cầu hóa, Trung Quốc đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao để trở 

thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới. Thành quả này thực sự là 

do kinh tế tư bản thị trường mang lại, đội lốt nền kinh tế tư bản nhà nước. 
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Để làm sáng tỏ hơn những gì đang xẩy ra trong chế độ xã hội chủ nghĩa Trung 

Quốc, ngoài những nhận xét người viết trình bày trên đây, xin quý vị đọc một số 

đoạn viết về Trung Quốc của tác giả Mạnh Kim trong tạp chí “Chiến Sĩ Cộng Hòa” 

số 124 trong mục diễn đàn “Sau 70 năm, Trung Quốc đã biến thành một quái vật”. 

…..Tuy nhiên, thế giới đã tiếp tục thu thập những hồ sơ dầy cộm “thành tích bất 

hảo” của Trung Quốc về vi phạm nhân quyền. Tổ chức Phóng Viên Không Biên 

Giới “chấm” Trung Quốc 177/180 quốc gia về tự do báo chí trong bảng xếp hạng 

2019. Luật sư bị bỏ tù, internet bị kiểm soát, xã hội bị theo dõi, tôn giáo bị “đảng 

hóa”, chính trị bị tham nhũng, tất cả đều tồn tại cùng lúc với những thành phố bóng 

lộn ngạo mạn đắc ý. Không chỉ nhân quyền hiểu theo nghĩa liên quan những quyền 

căn bản con người, mọi chữ “Nhân” khác, từ nhân đạo, nhân bản đến nhân tính, 

đều bị phá hủy dưới bàn tay Trung Quốc. 

…..Cùng với cơn lốc “trí phú quang vinh” (làm giàu là vinh quang) theo chủ 

trương của Đặng Tiểu Bình là sự đổ nát giá trị đạo đức. Cái xấu được nhân rộng, 

cái ác tràn lan. Người ta sẳn sàng giết nhau không gươm giáo bằng mọi thủ đoạn 

gian trá trên con đường làm giàu. Không lãnh vực nào có thể thấy rõ điều đó bằng 

vệ sinh thực phẩm. Không có gì mà không bị đầu độc. Bà bán thịt đầu độc ông bán 

trái cây và ngược lại. Mọi thứ đều bị nhiễm độc, từ bột sữa chứa melamine, thịt 

heo “phát sáng” (phát quang trong bóng tối), mì sợi “ướp” mực in, bánh bao chỉ 

nhồi nhân thịt thối, giá đỗ nhiễm sodium nitrite, urea, thuốc kháng sinh và 

hormone 6 – benzylademine (giúp tăng trưởng cấp tốc), bánh bao nhiễm nhôm, gạo 

cao su, đến dầu ăn vớt từ cống rãnh… Đó là chưa kể nạn thuốc giả. 

…..Song hành với nạn đầu độc thực phẩm là tình trạng ô nhiễm môi trường. Hơn 

½ nguồn nước ngọt (khảo sát tại 198 điểm ở 4,229 thành phố) đã bị ô nhiễm trầm 

trọng trong đó có 5 trong 10 lưu vực sông lớn nhất và 25 trong 60 con hồ. Và trong 

20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới Trung Quốc chiếm tới 16 thành phố. 

…..Trung Quốc không thể thành một quốc gia giàu có tử tế khi cơ chế phát triển 

của nó dựa vào mô hình thành tích. Đảng cộng sản Trung Quốc tạo ra một mô hình 

phát triển chụp giật bất chấp hậu quả. Họ khai sinh một mô hình bị lỗi ngay từ căn 

bản. Họ phát triển “cái sai” đến mức nó đã trở thành hệ thống của những cái sai. 

Họ đẻ ra và nuôi những con quái vật tàn phá chính họ. Một đảng cai trị lưu manh 

đã tạo ra một xã hội lấy lưu manh làm tôn chỉ sống. “Xã hội hóa lưu manh” xảy ra 
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ngay cả trong giáo dục, trong sinh hoạt tôn giáo và nó còn phát triển đến mức trở 

thành “quốc tế hóa” sự lưu manh trong đường lối ngoại giao. 

…..Một video lọt lên youtube tố cáo Trung Quốc rằng Bắc Kinh đang cố xóa sạch 

văn hóa Hồi Giáo ở Tân Cương. Video cho thấy hàng trăm tù nhân Duy Ngô Nhĩ 

bị còng tay và bịt mắt một cách man rợ. Sự đối xử của Trung Quốc với người Hồi 

Giáo Duy Ngô Nhĩ là dã man ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ bị theo dõi bởi 

hàng triệu camera, tất cả người Duy Ngô Nhĩ còn bị lấy mẩu mã di truyền (DNA). 

…..Tân Cương ngộp thở với an ninh Trung Quốc. Tù nhân Duy Ngô Nhĩ phải từ 

bỏ đạo Hồi và ngôn ngữ mình cùng lúc phải học tiếng Hán và thuộc lòng các ca 

khúc tuyên truyền. Trung Quốc đã giam từ 1-2 triệu người Duy Ngô Nhĩ, tức 

11,5% dân số sắc dân này từ 20 đến 79 tuổi trong những nhà tù bí mật khổng lồ 

khắp Tân Cương. Và để tiêu diệt tận gốc văn hóa Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc đã đưa 

1.1 triệu cán bộ đảng viên đến sống chung trong các ngôi nhà người địa phương để 

giám sát họ ngày đêm. Và để tiêu diệt tận gốc văn hóa Duy Ngô Nhĩ, Bắc Kinh 

cũng khuyến khích các giải pháp đồng hóa toàn diện. 

…..Đàn áp tôn giáo là hành động bất nhân nữa của chế độ phi nhân Trung Quốc. 

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chỉ trong năm 2018 Trung Quốc đã giam giữ 310 

tín đồ Tin lành, 205 tín đồ Chúa Toàn Năng thuộc giáo hội Đông Phương, 136 tín 

đồ Hồi Giáo ngoài Tân Cương, 22 tín đồ Phật Giáo và 9 tín đồ Cơ Đốc Giáo. Kinh 

thánh cũng bị biên tập lại. Bỏ tù bắt cóc các giám mục, phá sập nhà thờ v..v.. Dưới 

mắt một phần thế giới Trung Quốc đang biến thành “Chinazi”. 

Trung Quốc còn rất nhiều tội ác nữa đối với nhân dân Trung Quốc và thế giới 

không thể đề cập tới trong bài này. Người viết khuyến khích quý vị nên đọc toàn 

bài trong mục diễn đàn của tác giả Mạnh Kim nói trên để có nhận biết toàn diện. 

Nói tóm lại, tất cả những hỗn loạn chính trị hiện nay tại Hoa Kỳ nằm trong chiến 

lược Hán hóa xã hội Hoa Kỳ và toàn thế giới theo xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc 

hiện nay được lãnh đạo bởi đảng Cộng sản Trung Quốc biến thái chỉ đạo. 

Mục tiêu tối hậu của dòng Hán tộc Trung Quốc là bá chủ và nô lệ hóa toàn cầu trên 

bình diện chính trị cũng như kinh tế nhằm nâng cao mức sống của trên 1 tỷ người 

Đại Hán và nhất là  mục tiêu  giảm áp lực dân số bằng cách di dân các công dân 

hạng hai thuộc các sắc dân thiểu số trên khắp thế giới. 
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Trở ngại chính yếu cho chiến lược Đại Hán hóa toàn cầu là nền chính trị Cộng Hòa 

và nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ hiện do Tổng Thống Donald Trump, người yêu nước 

đích thực quyết tâm đứng lên chận đứng. 

Với số tiền đô la vô cùng to lớn, có tới hàng trăm ngàn tỷ đô la kiếm được qua chủ 

thuyết “Nền kinh tế tư bản nhà nước” núp dưới bóng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa  

mà Trung Quốc kiếm được trong bốn chục năm qua, Trung Quốc dùng số tiền này 

mua chuộc phần lớn các chính trị gia chuyên nghiệp mị dân và đạo đức giả của cả 

hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, đặc biệt ba tổng thống Bill Clinton, Bush con, và 

Obama. 

Tất cả những nhà tài phiệt và tỷ phú cấp tiến thiên tả đều có liên hệ làm ăn với 

Trung Quốc. Nhóm trí thức cấp tiến thiên tả như các nhà khoa học, các giáo sư đại 

học giảng dạy hay nghiên cứu trong các trung tâm nghiên cứu thuộc mọi lãnh vực, 

chính trị, kinh tế và quân sự cũng đều bị Trung Quốc mua chuộc bằng tiền, là 

những cánh tay nối dài của Trung Quốc trong chiến lược Đại Hán hóa thế giới và 

đảng Dân Chủ Hoa Kỳ tay sai giữ vai trò chỉ đạo. 

Hai nhóm mị dân và đạo đức giả này là hậu thân của hai tổ chức “xã hội bí mật 

Bilderberg” và nhóm “xã hội bí mật Đầu sọ với hai xương chéo” (Skull-bone) xuất 

hiện nhiều thập niên trước đây. 

Hai nhóm này như đã nói trên chủ trương xóa bỏ nền chính trị Cộng Hòa và nền 

kinh tế tư bản Hoa Kỳ và thay thế vào đó bằng chế độ đại đồng toàn cầu hóa chỉ có 

một chính phủ. Đó chính là chủ đích mà Trung Quốc đang chủ trương dưới lớp áo 

“Chủ nghĩa xã hội” và “nền kinh tế tư bản nhà nước” hiện nay. 

Theo người viết, hai nhóm tài phiệt và trí thức cấp tiến thiên tả tại Hoa Kỳ thật là 

ngây thơ, vì một khi đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành cường quốc số một và 

thống lãnh thế giới với chủ trương Hán hóa toàn cầu thì những bọn này cũng chẳng 

còn chỗ đứng và sẽ trở thành một lũ nô lệ trong chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự 

lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc. 
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LỜI KẾT 

Đảng Dân Chủ mị dân và đạo đức giả và nhóm ngũ quỷ bán nước dùng chiêu bài 

bẩn thỉu “Black Lives Matter”, nhóm phá hoại Antifa và nhóm đảng viên Dân Chủ 

trẻ thiển cận, cấp tiến thiên tả để khuấy động kiếm phiếu bầu trong cuộc bầu cử 

tổng thống 2020 sắp tới nhằm triệt hạ Tổng Thống Donald Trump hầu chạy tội lạm 

quyền, tham nhũng và bán nước trong mấy chục năm qua. 

Bọn ngũ quỷ bán nước biết rằng một khi Tổng Thống Donald Trump tái đắc cử, 

bọn này chắc chắn sẽ bị lột mặt nạ lưu manh và tham nhũng sẽ bị đưa ra trước tòa 

án.  

Đảng Dân Chủ có thương gì những nhóm phá hoại trên, rồi cũng bị vắt chanh bỏ 

vỏ, chỉ là những con cờ thí. Những con tốt đen này là ai. Đó chỉ là một thiểu số da 

đen và trắng không chịu học hành, lười biếng, thiếu tự tin và ý chí tự lập, không 

đứng vững trên đôi chân để kiếm sống, chỉ ỷ lại vào chính phủ qua các chương 

trình phúc lợi xã hội, trở nên nghèo đói để rồi bất mãn dể bị lôi cuốn trong các 

phong trào chống đối. 

Nhóm thứ hai bị lợi dụng và xúi giục là thiểu số giới trẻ. Nhóm này trẻ dại, nông 

nổi và hoang tưởng, muốn cái gì cũng miễn phí vì bị tuyên truyền nhồi sọ bởi các 

chính trị gia Dân Chủ đạo đức giả và mị dân. Nhóm trẻ này sống phóng túng, 

nghiện ngập ma túy, lười biếng không chịu học hành tiến thân, muốn cái gì cũng 

miễn phí. Bọn này thích một cuộc sống thác loạn, mê đắm sắc dục, tự do yêu 

đương và ly dị, tự do phá thai, tự do đồng tính luyến ái nam cũng như nữ. 

Họ nghĩ rằng chủ nghĩa xã hội sẽ đem lại cho họ những thứ điên rồ đó. Một xã hội 

có những phần tử như vậy đi về đâu và phải gánh chịu biết bao hậu quả tai hại. 

Đảng Dân Chủ cầm đầu bởi nhóm ngũ quỷ, với âm mưu chính trị bẩn thỉu nhằm 

mua chuộc, xúi dục và lôi kéo hai nhóm trên gây bạo loạn, lại được tiếp tay bởi 

Trung Quốc với con Corona-virus ác ôn nhằm làm giảm uy tín của Tổng Thống 

Donald Trump, người yêu nước thương nòi quyết tâm bảo vệ nền Cộng Hòa Plato 

và nền kinh tế tư bản phú cường dựa trên căn bản cố hữu “Luật pháp và Trật tự”. 
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Chẵng có vấn đề “kỳ thị chủng tộc” (Black Lives Matter) mà chỉ là âm mưu chính 

trị hèn hạ và bẩn thỉu nhằm đánh bại Tổng Thống Donald Trump trong kỳ bầu cử 

2020 sắp tới. 

Tóm lại, chế độ xã hội chủ nghĩa chính là chế độ chính trị Trung Quốc hiện tại mà 

bọn Dân Chủ muốn Hoa Kỳ trở thành. 

Quý vị có muốn trở thành những tên nô lệ của dòng Hán tộc và sống trong gông 

cùm xiềng xích dưới chế độ xã hội chủ nghĩa này không? 

Kính chào 
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Nền Kinh tế Hỗn hợp 

(The Mixed Economy) 

                                                          Đỗ Ngọc Hiển 

                            Giáo sư Kinh tế Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam 

A.Tổng quát.

  Như  người viết đã trình bày ở bài đầu “Kinh tế học và kinh tế vĩ mô”, nền kinh tế 

của một quốc gia được định hình bởi thể chế chính trị của quốc gia đó. Nói đúng 

hơn mức độ kiểm soát và can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế là yếu tố chủ yếu 

định hình 

  Nếu dung thước đo can thiệp (Interference Measure) từ 0% đến 100% thì nền 

kinh tế cộng sản Nga sô viết nguyên thủy, nền kinh tế Trung cộng nguyên thủy, 

nền kinh tế cộng sản Việt Nam nguyên thủy và nền kinh tế cộng sản nguyên thủy 

Bắc Hàn (North Korea) ở thái cực 100%. 

  Các nền kinh tế cộng sản Nga sô, Trung quốc, Việt Nam cộng sản hiện nay đã 

biến thể thành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở khoảng 75% trên thước đo can thiệp 

của chính quyền vào nền kinh tế. Lý do tại sao vậy? Vì các nền kinh tế cộng sản 

nguyên thủy đã thất bại hoàn toàn như kinh nghiệm thực tế đã chứng minh trong 

những thập niên qua. Những nền kinh tế cộng sản nguyên thủy này đã không mang 

lại phát triển và tăng trưởng kinh tế (Economic Development and Economic 

Growth) nhằm nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

  Sự khác biệt giàu nghèo ngày càng trở nên sâu rộng giữa một thiểu số rất nhỏ có 

chức quyền và địa vị của một đảng phái chính trị độc tài đương quyền ngày càng 

trở nên giàu có vì tham nhũng và đại đa số quần chúng ngày càng nghèo mạt và đói 

khát. Dân trí trong mọi lảnh vực vẫn dậm chân tại chỗ, không được khai sáng vì 

không cò tự do ngôn luận do chủ thuyết ngu dân để dễ bề cai trị. 

  Ở khoảng 25% trên thước đo can thiệp là nền Kinh tế Hỗn hợp mà người viết sẽ 

trình bày sau đây: 

  Ở thái cực kia tức 5% là nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ mà người viết đã đề cập tới 

trong bài “Tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế tư bản Hoa Kỳ”. 

  Nền”Kinh tế Hỗn hợp” hiện nay không được một quốc gia nào trên thế giới áp 

dụng. Thực tình người viết không tìm được quốc gia nào trên khắp thế giới đã và 

đang áp dụng ngoại trừ Đệ nhất và Đệ nhị Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. 
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  Có hai tiêu chuẩn chủ yếu để phân biệt quốc gia nào áp dụng nền kinh tế cộng sản 

nguyên thủy, xã hội chủ nghĩa, Hỗn hợp và Tư bản là sự can thiệp của chính phủ 

(Government Interference), và “Cơ chế thị trường tự do với luật cung cầu” 

(Mechanism of Free Market with Supply and Demand) 

  Trong nền kinh tế cộng sản nguyên thủy, sự can thiệp của chính phủ là tuyệt đối 

100%, không có cơ chế thị trường tự do như Bắc Hàn. Trong nền kinh tế xã hội 

chủ nghĩa sự can thiệp của chính phủ là 75% trong đó quốc doanh giữ vai trò chủ 

yếu. Trong nền kinh tế hỗn hợp, sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế ở mức 

25% trong đó các công\ ty quốc doanh được quản trị dưới hình thức tự trị 

(Automous), và giới tư doanh với cơ chế thị trường là đầu tàu chủ yếu trong nền 

kinh tế. Trong nền kinh tế tư bản thị trường, sự can thiệp của chính phủ rất hạn chế 

chỉ nhằm hướng dẫn và điều chỉnh khi cần, ở mức độ gần 0% trên thước đo can 

thiệp và tư doanh với cơ chế thị trường là chủ đạo. 

  Người viết xin trình bày nền “Kinh tế Hỗn hợp” mà tiêu biểu là Việt Nam Cộng 

hòa trước năm 1975. 

1. Thể chế chính trị. 

  Truóc hết, người viết nói qua về thể chế chính của Đệ nhất cũng như Đệ nhị Việt 

Nam Cộng hòa. Việt Nam Cộng hòa có thể nói, áp dụng một thể chế chính trị 

giống hệt như Hoa Kỳ. Việt Nam Cộng hòa có Hiến pháp, tam quyền phân lập : Có 

Lập pháp với Quốc hội, Tư pháp với Tối cao pháp viện và Hành pháp với Chính 

phủ. 

  Người công dân Việt Nam Cộng hòa có đủ các quyền như quyền tư hữu, tư hữu 

đát đai, tư hữu phương tiện sản xuất như cơ xưởng máy móc và dụng cụ .v..v.. 

  Người công dân Việt Nam Cộng hòa có đầy đủ các quyền tự do như tôn giáo, 

chính trị đa đảng, ngôn luận, lập hội, nghiệp đoàn lao động, biểu tình ôn hòa, di 

chuyển, không kỳ thị giới tính và sắc dân, và nhất là tự do mưu cầu hạnh phúc cá 

nhân. Nói tóm lại, thể chế chính trị Việt Nam Cộng hòa áp dụng tích cực và 

nghiêm chỉnh bản tuyên ngôn nhân quyền mà Liên Hiệp Quốc đòi hỏi các thành 

viên phải thi hành. 
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2. Nền Kinh tế. 

  Trên bình diện kinh tế, Việt Nam Cộng hòa áp dụng mô hình nền “Kinh tế Hỗn 

hợp”, với những đặc điểm sau đây. 

  Chính phủ chủ trương cơ chế thị trường tự do kinh doanh, bất cứ công dân nào 

cũng được tự do mở xí nghiệp kinh doanh tư nhân, kỹ nghệ tiểu công nghệ xuất 

nhập cảng hay dịch vụ. Thủ tục hành chánh xin thiết lập rất thông thoáng và ngắn 

gọn, chỉ cần 2 tuần là có giấy phép hành nghề.  

  Về nông nghiệp với luật “Người cày có ruộng” trong đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa, 

nông dân trở nên sở hữu chủ ruộng đất, không còn phải  di làm mướn cho điền chủ 

nữa. Đất đai không canh tác của các điền chủ trước 1954 phải bán lại cho chính 

phủ với giá cả được thương thảo và đền bù thỏa đáng và công bằng. 

  Để giúp các nông dân sản xuất nông phẩm hữu hiệu, chính phủ thiết lập “Nông 

Tín Cuộc” (Agricultural Credit Union) sau này đổi thành “Ngân Hàng Phát Triển 

Nông Nghiệp” (Agriculture Development Bank) có các chi nhánh trên khắp đất 

nước để cho các nông dân vay tiền mua hạt giống, thuốc sát trùng ..v..v.. 

  Nhằm yểm trợ kỹ thuật, chính quyền Việt Nam Cộng hòa mở trường Nông Lâm 

Súc trung cấp (School of Agriculture, Forestry-Husbandry) ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng và sau này còn có đại học Nông Lâm Súc tại trung tâm Bách khoa Phú Thọ, 

Sài gòn. Hai trường này đào tạo các kỹ sư và chuyên viên nhằm yểm trợ kỹ thuật 

cho nông dân. Các trung tâm nghiên cứu và yểm trợ kỷ thuật cũng được thiêt lập 

khắp nước như thay đổi giống lúa một vụ thành nhiều vụ, và các giống heo lớn Âu 

Mỹ. 

  Về kỹ nghệ, chính phủ khuyến khích phát triển các công ty, công kỹ nghệ và tiểu 

công nghệ nội địa và chào đón nồng nhiệt các công ty ngoại quốc vào Việt Nam 

đầu tư qua “Trung tâm Dịch vụ và Đầu tư” (Center of Investment Services) trên 

đường Tự Do, Sài gòn. 

  Để hổ trợ tài chánh cho các kỹ nghệ gia, bằng cách cho vay tiền với lãi suất thấp 

để họ thiết lập nhiều công ty kỹ nghệ sản xuất mọi ngành, chính phủ thiết lập 

“Trung tâm Phát triển Kỹ nghệ” (Industrial Development Center) sau này đổi 

thành “Ngân hàng Phát triển Kỹ nghệ” (Industrial Development Bank) tại 42 

Nguyễn Huệ, Sài gòn. Một trung tâm phát triển tiểu công nghệ cũng đã được thiết 

lập trong thời đệ nhị Cộng hòa. 
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  Đi xa hơn nữa, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nội địa và ngoại quốc vào Việt 

Nam thiết lập các công ty kỹ nghệ sản xuất, chính quyền cố tổng thống Ngô Đình 

Diệm đã cho thiết lập “khu kỹ nghệ Biên Hòa” rất rộng lớn nhằm tập trung gần 

200 công ty lớn nhỏ trong một khu xa Sài gòn để bảo đảm môi sinh. 

  Trong thời Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ đang xúc tiến mở hai khu kỹ 

nghệ nữa. Thứ nhất là khu “Chế Xuất Tân Thuận” (Tân Thuận Export Processing 

Zone) và khu”Kỹ nghệ Long Bình” (Long Bình Industrial Development Zone) 

trước đây là căn cứ quân sự Long Bình do Hoa Kỳ thiết lập. Người viết đã là giám 

đốc khu kỹ nghệ Long Bình này năm 1974. 

  Tất cả các khu kỹ nghệ này nằm dưới quyền quản lý của “Công ty quốc gia phát 

triển khu kỹ nghệ” có tên tiếng Pháp là (Société Nationale de Developpement des 

Zones Industrielles) SONADEZI tại đường Hai Bà Trưng, Sài gòn. 

  Trong các khu phát triển kỹ nghệ này, chính phủ xây đường sá cống rảnh, san 

bằng nền đất và chia thành nhiều lô lớn nhỏ được cho mướn với giá phí khuyến 

khích, có sẳn điện nước, dịch vụ vệ sinh ..v..v.. và có một văn phòng quản lý ngay 

ở khu để giải quyết các trở ngại và khó khăn xảy ra. 

  Về thương mại, nhằm khuyếch trương xuất cảng kiếm ngoại tệ cho nhà nước, 

chính phủ cũng thiết lập “Trung tâm Khuyếch trương Xuất cảng” (Export 

Development Center) nằm trên đường Hai Bà Trưng Sài gòn. Trung tâm này yểm 

trợ các nhà xuật cảng bằng cách cho vay nhe lãi, cung ứng những kỹ thuật, và tìm 

thị trường xuất cảng trên thế giới. 

  Ở trên trung tâm xuất cảng có “Hội đồng quốc gia khuyếch trương xuất cảng” 

(Nation Council of Export Development)  do Thủ tướng làm chủ tịch và các thành 

viên gồm một số tổng bộ trưởng như Thương Mại và Kỹ Nghệ, Bộ Tài Chánh và 

Bộ Canh Nông.v..v...Văn phòng Điều hợp (Coordination Office) có Tổng giám đốc 

và phó tổng giám đóc, và có nhiều chuyên viên các ngành xuất cảng nằm trong hai 

ban điều hành và chính sách. Người viết đã là trưởng ban chính sách từ khi thành 

lập Hội đồng cho đến năm 1974. 

  Ban chính sách có trách vụ nghiên cứu luật và chính sách khuyến khích xuất cảng 

để đệ trình lên Hội đồng quyết định. 

  Ngoài khuyến khích phát triển xuất cảng ngoại biên tức là xuất cảng ra thế giới, 

còn có xuất cảng nội biên tức là sản xuất thực phẩm hành quân như cơm sấy khô, 

mì ăn liền, cá và thịt đóng hộp bán cho co quan Viện trợ Hoa Kỳ (USAID) lấy đô 

la, trả tiền Việt Nam cho cơ quan (USAID) trong quỹ đối giá  Hoa Kỳ sẽ dung tiền 
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Việt Nam giúp trả lương quân đội, mua quân trang, quân dụng và vũ khí đạn dược  

v..v…từ các nước đồng minh như Đại Hàn, Nhật Bản v…v.. Mỗi năm chính phủ 

Việt Nam thâu được hàng tỷ mỹ kim qua chương trình xuất cảng nội biên này. 

  Xin nói thêm các công ty hay cơ quan tự trị (Autonomous Authority) được thiết 

lập và điều hành ra sao. Các cơ quan tự trị như Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp, 

Ngân hàng Phát triển Kỹ nghệ, Trung tâm Khuyếch trương xuất cảng  v…v.. được 

chính phủ cấp phát một số tiền và tự điều hành lấy. Các tổng giám đốc, hay giám 

đốc của các cơ quan này do Tổng hay Bộ trưởng liên hệ bổ nhiệm hay bãi nhiệm. 

Cơ quan này được quản lý như tư nhân, lời ăn lổ chịu. 

  Các công ty tự trị như công ty Đường, công ty giấy Đồng Nai (COGIDO), công ty 

Xi măng Hà Tiên, Điện lực v..v.. đều là tự trị được cấp vốn thành lập và quản trị 

như một công ty tư nhân, cũng lời ăn lổ chịu. Chính phủ không quan tâm đến lời 

thuần, tuy nhiên phải dóng thuế doanh lợi. Điều chính yếu là phải cung cấp tài hóa 

hay dịch vụ với giá rẻ \cho dân chúng, không được tăng giá tùy tiện, phải có sự 

chuẩn thuận của Tổng trưởng liên hệ. Chỉ có Bưu Điện, Viễn thông, Điện thoại, 

truyền hình và truyền thanh là thuần túy quốc doanh. 

C- Thành quả.

1. Bối cảnh.

Trong suốt 20 năm 1954-1975 với hai nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa, Việt Nam 

Cộng hòa luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh du kích tại địa phương do những 

người cộng sản trong miền Nam được cài cắm ở lại quấy phá để rồi với thời gian 

chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt và toàn diện và cuối cùng Việt Nam Cọng 

hòa bị cưỡng chiếm bởi cộng sản miền Bắc tháng 4, 1975. 

  Nội tình chính trị trong suốt 20 năm tồn tại cũng có nhiều biến động chính trị bất 

lợi như loạn Bình Xuyên, Hòa Hảo. Tiếp đến cuộc đảo chính 1960 bất thành và 

cuộc đảo chính 1963 của một số tướng tá đưa đến sự chấm dứt nền Đệ nhất Cộng 

hòa. Từ 1963 đến 1967 tình hình chính trị trở nên rối ren, bất ổn với biết bao lần 

thay đổi chính phủ. 

  Trong thời gian nền Đệ nhị Cộng hòa ra đời dưới sự lãnh đạo của cố tổng thống 

Nguyễn Văn Thiệu, có biết bao cuộc bạo động chính trị xảy ra như biến cố Miền 

Trung, những cuộc xuống đường được kích động bởi nhóm thành phần thứ ba bị 
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dựt giây bởi chính phủ ma “Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam,.cánh tay nối 

dài của cộng sản Bắc Việt. 

  Tuy vậy, với sự giúp đỡ của các đồng minh thuộc thế giới tự do, đặc biệt là Hoa 

Kỳ, Việt Nam Cộng hòa vẫn đứng vững cho đến năm 1975 bị bất tử vì những toan 

tính và sắp xếp của các đại cường quốc. 

2. Chương trình định cư.

 Công việc đầu tiên và khẩn cấp nhất là phải định cư gần một triệu người, tương 

đương bằng 7% dân số miền Bắc di cư vào Nam. Đoàn người này hoàn toàn “tay 

trắng”: hầu hết là không nhà cửa, tiền bạc, đất đai, họ hàng tại miền Nam, cũng 

không có ngành nghề chuyên môn ngoài nghề nông. Theo một thống kê của tác giả 

Lê Xuân Khoa, ngành nghề được phỏng định là 70% làm nghề nông, 15% ngư 

nghiệp, 10% tiểu công nghệ và 5% tiểu thương. Làm sao tìm lại được nơi ăn, chốn 

ở, tạo dựng được công ăn việc làm, đào giếng nước, xây nhà thương, bệnh xá, 

trường học cho con em để đáp ứng nhu cầu của gần một triệu người. Ngoài việc 

hành chính lại còn tìm ra đâu bác sĩ, y tá, thầy dạy cho con em. Bây giờ nhìn lại 

thời gian ấy, nhiều độc giả không thể quên được những cố gắng lớn lao của chính 

phủ Ngô Đình Diệm và những sự yểm trợ liên tục của Hoa Kỳ và Pháp. 

  Các làng định cư mọc lên khắp nơi, từ Phú Nhuận tới Gia Kiệm, lên Bảo Lộc. ra 

Phan Thiết. Một mô hình định cư được coi là rất thành công tượng trưng cho viện 

trợ Hoa Kỳ là dự án Cái Sắn (Kiên Giang) gần Rạch Giá. Nơi đây, 100.000 di cư 

cùng với 200.000 dân địa phương được chuyên chỡ tới để khai khẩn 270.000 mẩu 

đất trước đây bỏ hoang. 

  Số người định cư tại Cái Sắn sống rải rác theo các Kênh. Chính quyền địa phương 

cùng với người dân tị nạn với những phương tiện máy móc và dụng cụ đã đào 

được 17 con kinh dẫn nước từ sông Tân Hiệp vào nơi cư trú và đồng ruộng, vừa 

giúp công việc trồng trọt, lại trở thành những tuyến giao thông, chuyên chỡ hàng 

hóa tiện lợi. 

  Cái Sắn vào năm 1957 dân di cư có đời sống nhộn nhịp, vui vẻ và tương đối đầy 

đủ.  Tại “Kênh F” thì phần đông là nhân dân tỉnh Thái Bình cư ngụ, nổi tiếng về 

nghề làm pháo, “Kênh G” gồm dân Phát Diệm làm chiếu, “Kênh E” gồm dân Bắc 

Ninh sản xuất thuốc lào. Cái Sắn trở nên một biểu tượng thành công của chính phủ 

Ngô Đình Diệm 
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  Tổng kết năm đầu thì khoảng 400.000 người được định cư ở đồng bằng Cửu 

Long, 53.000 ở miền Trung và 64.000 trên Cao Nguyên. 

3. Tái thiết và phát triển Nông nghiệp.

  Ưu tiên của công việc tái thiết và phát triển phải là nông nghiệp vì đại đa số nhân 

dân làm nghề nông. Đồng bằng Cửu Long là vựa lúa của cả nước, nhưng sản xuất 

đã giảm đáng kể trong 10 năm ly loạn. Thời tiền chiến sản xuất lên tới 4,2 triệu tấn 

(1939). Tới 1954 chỉ còn 2,5 triệu tấn. Cũng năm 1939 xuất cảng gạo là gần 2 triệu 

tấn, năm 1954 còn 520.000 tấn. Vào thời điểm này lại thêm gần một triệu người di 

cư từ miền Bắc. Đa số là “bốn không”: không nhà cửa, đất đai, tiền bạc, ngành 

nghề chuyên môn ngoài nghề nông. 

  Nổ lực phát triển nông nghiệp nhắm vào hai mặt: tái canh tác ruộng đất bỏ hoang 

và cải cách điền địa. 

a. Tái canh tác ruộng đất bỏ hoang. 

       Tại vùng đồng bằng, trong tổng sồ là 7 triệu hecta đất trồng trọt có tới 2,5 triệu 

hecta bị bỏ hoang. Lúa gạo là mạch máu của người dân cho nên công việc đầu tiên 

là phải đưa diện tích này vào canh tác. Đây là một cố gắng vượt mức vì không 

những nó đòi hỏi phải tốn phí tiền bạc, công sức, để sửa chữa lại hệ thống thủy lợi, 

vét nạo kênh rạch, lại còn làm sao xây dựng được quyền sở hữu đất đai và phương 

tiện sản xuất cho người nông dân. 

  Trên vùng Tây Nguyên, nơi sinh sống củạ 500.000 đến 700.000 người dân tộc 

hay “đồng bào Thượng” cũng có một diện tích đất đai mầu mở, ước tính tới 5 triệu 

hecta. Một phần đất này đã bị bỏ hoang, phần còn lại không được khai thác đúng 

mức, ngoại trừ một số đồn điền cao su, cà phê, trà thuộc về người Pháp và một vài 

người Việt Nam giàu có. Nhiều công sức và nổ lực đã được dành cho đồng bào 

thiểu số để khai khẩn. Lúc đầu mục tiêu là 300.000 rồi từng bước tăng lên dần. Tới 

1960 thì có 78 làng mới được thành lập. 
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b. Đa canh hóa Nông nghiệp 

   Để tăng năng suất đất đai và tạo nên công ăn việc làm, một chương trình chuyển 

hướng nông nghiệp từ độc canh (căn bản là gạo thóc và cao su) sang đa canh. 

Trước hết là phát triển các loại rau, hoa quả trên vùng Tây Nguyên, đăc biệt là Đà 

Lạt. Ngoài việc cung cấp rau và hoa quả cho Sài gòn, Chợ lớn và các thị trường địa 

phương, chỉ trong vòng vài năm đã có thể xuất cảng 1,25 triệu tấn các loại rau tươi 

đến Singapơre. Các thứ nông sản xuất cảng khác bao gồm cà rót, đậu, cà chua, bí, 

rau diếp, tỏi và hành tây. Đăc biệt là đã nhập cảng một số loại cây trồng mới : cây 

cọ để chế ra dầu ăn thượng hạng, phát triển mạnh ở khu vực ven biển phía Nam và 

ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1958 hạt giống Cacoa (ca cao) từ Phi Luật Tân 

được mua về để cung cấp cho nông dân vùng đồng bằng và cao nguyên. 

4. Cải cách Điền địa.

Các biện pháp cải cách ruộng đất vào năm 1955 với lệnh giới hạn địa tô (tiền thuê 

đất) và những biện pháp giúp cho tá điền (người nông dân thuê đất) có được sự yên 

tâm về quyền xử dụng đất. Trước hết điền chủ đã được yêu cầu phải khai báo diện 

tích đất bỏ hoang, đất trồng, và nếu họ không chịu canh tác thì chính phủ mua lại 

để dùng vào chương trình định cư đoàn người di cư từ miền Bắc. Tới nửa triệu 

người đã được định cư trên những khu đất thuộc loại này. 

  Làm sao mà lấy ruộng của người này chuyễn cho người khác, nhất là khi đất canh 

tác lại tập trung vào một số rất ít đại điền chủ ? Chỉ có 2.5% điền chủ sở hữu tới 

một nửa diện tích canh tác, trung bình mỗi điền chủ có hơn 50 mẫu đất. Ngược lại 

70% chủ điền nhỏ chỉ sở hữu 12.5%   diện tích canh tác, trung bình không quá 5 

mẫu một gia đình. 

  Trước tình huống này, tổng thống Diệm đã phải đối mặt với một khủng hoảng xã 

hội rất có thể xẩy ra nếu như phát động mạnh chương trình cải cách điền địa. Tổng 

thống Diệm đặt vấn đề này là ưu tiên số một của chính sách kinh tế với Dụ số 2 

năm 1955 dẫn đến Dụ số 7 năm 1956 đưa ra 4 điều khoản sau đây: 

     a/ Đặt giới hạn cho tiền thuê đất từ 15% tới 25% giá trị thu hoạch hàng năm 

     b/ Giúp cho nông dân có được bảo đảm trong việc thuê đất; phải cò khế ước 

thuê chứ không chỉ nói miệng. 

     c/ Đặt giới hạn cho tiền thuê đất khi thu hoạch ít đi vì bị mất mùa. 
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     d/ Cho tá điền ưu tiên được mua đất khi điền chủ muốn bán. 

Thêm vào đó Dụ số 57 tháng 10,1956 còn giới hạn quyền sở hữu đát đai là 100 

hecta, cộng thêm 15 hecta để dùng vào những chi phí thờ cúng tổ tiên. Số ruộng 

trên giới hạn này được chính phủ mua để bán lại theo ưu tiên cho 4 đối tượng: tá 

điền hay người làm thuê đã trồng cấy ít nhất là hai năm, cựu chiến binh, người di 

cư và người thất nghiệp. 

  Trong thời đệ nhị Cộng hòa, tổng thống Thiệu áp dụng chương trình “Người cày 

có ruộng” và từ đó tình trạng tá điền kể như chấm dứt. Nông dân nào muốn làm sở 

hữu chủ ruộng đất canh tác, chính phủ sẽ giúp thiết lập hồ sơ hành chánh và tín 

dụng. 

5. Chăn nuôi và Ngư nghiệp.

a/ Chăn nuôi. 

TRÂU VÀ BÒ. Trong những năm chiến tranh, số trâu bò đã bị giảm sút tới 50% vì 

thiếu hoạt động gây giống và mổ thịt làm thức ăn. Để tăng thêm, bộ Canh Nông đã 

nhập cảng 21.000 trâu từ Thái Lan, đồng thời tăng cường gây giống, nuôi dưởng 

súc vât. Việc tăng số lượng được kèm theo với những chương trình bảo vệ gia súc 

để ngăn ngừa sự thiệt hại cho người chăn nuôi do dịch bệnh. Thêm vào đó là 

những dự án nhập cảng và sản xuất thuốc chủng để ngừa bệnh. 

  Tới năm 1960/1961 số trâu được kiểm kê tăng lên 800.000 so với 220.000 năm 

1954. Miền Nam có hai loại bò: bò nhỏ và vàng xuất xứ từ bên Trung hoa và loại 

bò lớn, chân dài từ Ấn Độ. Để thêm phẩm chất, một số các loại bò khác nhau được 

nhập cảng để lai giống cho bò nội địa. 

VỊT. Là một trong những nguồn lợi lớn cho người nông dân. Vùng đồng bằng với 

nhiều kênh rạch là môi trường rất thuận lợi để nuôi những đàn vịt lớn. Khi được hổ 

trợ để khai thác, số lượng sản xuất đã tăng lên thật nhanh, chỉ trong vài năm, trứng 

vịt muối và lông vịt xuất cảng trở thành nguồn lợi tức đáng kể. 

HEO. Việt Nam nhập cảng các loại heo đực từ Mỹ để tăng sản xuất cả về lượng 

lẫn phẩm. Tới năm 1960, xuất cảng heo sống và thịt heo đứng hạng thứ 3 trong số 
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sản phẩm xuất cảng. Nguyên thị trường Hồng Kông nhập cảng tới 80.000 con heo 

mỗi năm. 

     b/ Ngư nghiệp. 

Việt Nam Cộng hòa đặt trọng tâm vào việc gia tăng khai thác ngư sản: cá biển, cá 

đồng, tôm cua và sò ốc. Đặc biệt là giúp cho khoảng 190.000 ngư dân sinh sống 

dọc bờ biển miền Trung có thêm phương tiện và được đào tạo để bắt đầu khai thác 

ngư sản viễn duyên. Viện trợ Hoa Kỳ USAID giúp tín dụng để ngư dân cơ giới hóa 

3,500 tàu đánh cá và mua lưới làm bằng bông gòn hay sợi kenaf. Chỉ trong 5 năm 

số thu hoạch hải sản tăng lên 300% và tới 1961 xuất cảng một nửa triệu tấn hải sản. 

Thêm vào đó là gần 60.000 tấn cá dùng làm nước mắm. 

6. Những biện pháp hổ trợ nông nghiệp.

     a/ Công trình Thủy Nông 

Nhằm yểm trợ việc điều hành cho có hiệu quả các diện tích trồng trọt đã được 

trang bị thủy nông, bộ Canh Nông thực hiện các chương trình trùng tu lại các diện 

tích bị hư hại vì cuộc chiến hay bão lụt và tân trang một số thủy nông mới nhằm 

bốn mặt : dẫn thủy nhập điền và thoát thủy, xả phèn, và ngăn chặn nước mặn. 

b/ Tín dung Nông nghiệp và Hợp tác xã 

Nhằm yểm trợ tài chánh cho các nông dân, chính phủ thiết lập cơ quan “Nông Tín 

Cuộc” (Agricultural Credit Union) và sau này đổi thành Ngân Hàng Phát Triển 

Nông Nghiệp (Agricultural Development Bank). 

Hiệp hội Nông Dân và Hợp Tác Xã được khuyến khích thành lập để nâng đỡ nhau 

về tổ chức cũng như trao đổi kỹ thuật. Chương trình “Radio Nông Thôn” do đài 

phát thanh chuyển tải và phổ biến các tin tức liên hệ. 

7. Phát triển Công Kỹ Nghệ

Để phản biện quan điểm của tác giả Trần Tuấn Sang trong tập tài liệu kinh tế 

“Miền Nam trước 1975-Kỳ 1 Nền kinh tế Việt Nam Cọng hòa” rằng thời kỳ tự do 

kinh doanh chỉ thực sự bắt đầu từ sau năm 1963, đánh dấu một cột mốc vàng son 

của một thế lực kinh tế mới tại châu Á. 
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Tôi không hiểu ông Trần Tuấn Sang hiểu thế nào là tự do kinh doanh? Tự do kinh 

doanh là điểm then chốt của nền kinh tế tư bản thị trường. Tự do kinh doanh dựa 

trên căn bản cơ chế thị trường cung cầu và tự do cạnh tranh. 

  Trong suốt hai nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng hòa 1954 – 1975, tự do kinh 

doanh vẫn hiện hành. Tự do kinh doanh chỉ có thể hiểu là bất cứ cá nhân nào cũng 

có được tự do mở một công ty sản xuất tài hóa hay dịch vụ, như thiết lập một công 

ty sản xuất vỏ xe, một hảng du lịch hay một tiệm phở, tiệm hớt tóc v..v… 

Ông Trần Tuấn Sang dựa vào lý do vì có những kế hoạch ngũ niên I, 1957-1961 

ngũ niên Ì1 1961-1966 là kế hoạch ngũ niên Stanley-Vũ Quốc Thúc mà kết luận 

như trên. Kế hoạch ngũ niên I là sản phẩm của Tổng Nha Kế Hoạch, Bộ Kế Hoạch 

soạn thảo.  Kế hoạch II là sản phẩm của Stanley-Vũ Quốc Thúc soan thảo với sự 

yểm trợ của Tổng Nha Kế Hoạch. Năm 1972 Tổng Nha Kế Họach cũng soạn thảo 

một kế hoạch ngũ niên nũa và người viết là một thành viên trong đó, đặc trách về 

khuyếch trương xuất cảng. Người viết cũng đóng góp một bài trong kế hoạch ngũ 

niên này về khuyếch trương xuất cảng. 

  Nói một cách tổng quát, với chỉ thị của thủ tướng, Tổng Nha Kế Hoạch yêu cầu 

tất cả các bộ ngành cho biết tình trạng hiện tại hoạt động ra sao, có những thiếu sót 

khuyết điểm nào cần phải khuất phục trong 5 năm tới. Các bộ ngành còn phải đề ra 

các mục tiêu trong 5 năm tới để thỏa mãn nhu cầu của nền kinh tế, kèm với bảng 

chi phí chi tiết cần có để đạt được những chi tiêu đề ra trong 5 năm tới. Đó là một 

tài liệu khổng lồ gồm 1 ngàn trang như trong kế hoạch ngũ niên II. 

  Nến kinh tế (thời kỳ) hoạch định phải được hiểu là sản xuất gì và bao nhiêu 

(What) sản xhất thế nào (How) và cho ai (for Whom) do một cơ quan kế hoạch 

trung ương (A central planning Agency) quyết định. Nền kinh tế hoạch định chỉ 

xảy ra trong các nền kinh tế chỉ huy bởi trung ương (Centrally Controlled 

Economy) như trong các nước cộng sản trước đây như Nga Sô Viết. Trung Cộng 

và Bắc Hàn v…v… 

  Một điểm nữa mà người viết không đồng ý với ông Trần Tuấn Sang cho rằng thời 

đệ nhất Cộng hòa, chính phủ áp dụng chế độ bảo hộ (Protectionism). Sự bảo hộ chỉ 

xẩy ra trong lãnh vực xuất-nhập cảng. Về xuất cảng, có chính sách trợ giá (price 

subsidy) để hạ giá bán nhằm tăng xuất cảng trên thị trường quốc tế, nghĩa là chính 

phủ trợ cấp một phần sản phí (production cost) để nhà xuất cảng hạ giá bán. Về 

nhập cảng, để tiết kiệm ngoại tệ cứng như đồng Franc của Pháp, Pound của Anh, 

Yen của Nhật, Dutch của Đức và nhất là đồng đô la Mỹ chính phủ cấm hoăc đánh 
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thuế thật cao đối với hàng hóa xa xỉ như xe hơi, đồ mỹ phẩm, đồng hồ Thụy sỉ.. 

v..v.. Chế độ bảo hộ thường được áp dụng cho các công ty kỹ nghệ non trẻ (infant 

industries), vì giá cao và kém phẩm chất, không cạnh tranh nổi hàng hóa nhập 

cảng. giá rẻ và phẩm chất cao, nếu cho nhập cảng các công ty non trẻ nội địa sẽ 

chết. Người viết đã từng là chuyên viên kinh tế tại Bộ Kinh tế trên đường Gia Long 

trước đây, không tìm thấy có điều khoản luật lệ xuất nhập cảng nào chủ trương 

chính sách bảo vệ phổ quát. 

  Để chứng minh cụ thể, dù ở trong hoàn cảnh chiến tranh 20 năm ròng, chính phủ 

của đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng hòa đã đạt được thành quả phá triển kỹ nghệ 

xuất sắc.  

  Những tài liệu thống kê dưới đây được trích từ tài liệu của ông Trần Tuấn Sang 

nói tới ở trên, dưới đề mục “Kỹ nghệ trong nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa”. 

Người viết không đề cập tới lịch sử thành lập mà chỉ nêu lên tên và năng suất của 

các công ty trong mỗi ngành kỹ nghệ. 

1. Nhiệt điện. 

Điện lực Việt Nam, 1967, với các chi nhánh như nhà máy nhiệt điện Thủ Đức-Đa 

Nhim. Sài gòn điện lực với vốn đầu tư 974 triệu đồng Việt Nam và 32 triệu đô la 

viện trợ Mỹ. 

2. Thũy điện. 

Đập thủy điện Đa Nhim, 1961 do 300 chuyên gia Nhật và 3.000 nhân công Việt 

Nam xây cất. 

3. Mỏ và tinh khoáng. 

Nam Việt Nam có ít quặng mỏ hơn Bác Việt. Chỉ có xi măng, thủy tinh, phân bón, 

đồ gốm, hóa học, than đá Nông Sơn, than bùn ở Cà Mâu. Có hai mỏ vàng, một tại 

Bồng Miêu (Quảng Ngãi), và miền núi Bạch Mã (Thừa Thiên). Mỏ sắt ở đảo Phú 

Quốc, Hải tặc, Hòn heo, Con bé, và Đồi trung (Kiên Giang). Ngoài ra còn có thiết 

khoáng (magnetite), đá ong (laterite) và bạch thiết. khoáng (oligiste).  

  Về tinh khoáng, Nam Việt Nam có tràng thạch (feldspath), vân vàng (nepheline), 

than chì, muối, đá vôi, cát trắng và đất sét. 
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4. Công nghiệp thực phẩm. 

a/ Công nghiệp đường: Gồm có 5 công ty : Công ty đường Quảng Ngãi, công ty 

đường Bình Dương, công ty đường Việt Nam hoạt động trên căn bản một cơ quan 

tự trị (Automous Authority) và công ty đường Vĩnh Phú tư nhân. 

b/ Công nghiệp thức uống: Gồm có BGI,1927 của Pháp, công ty rượu Bình Tây, 

1901 của Pháp và xí nghiệp Phương Toàn của Việt Nam. 

c/ Công nghiệp thuốc lá : Gồm ba hãng thuốc lá lớn là MIC, BASTOS, MITAC 

của người Pháp. 

d/ Ngành nước mắm: Có hãng Liên Thành, chủ là Viet Nam và Hoa kiều. Các 

miền sản xuất nhiều nhất là Phú Quốc, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình 

Thuận. 

e/ Đồ hộp : Gồm Mỹ Châu, Vĩnh Ký Intraco, Somico, Á Châu đều là Việt Nam và 

một công ty Mỹ. 

5. Ngành dệt. 

Công nghiệp dệt trước kia đa phần do người Hoa làm chủ, sau này người Việt mới 

tham gia. Công nghiệp dệt gồm khoảng 21 xí nghiệp quan trọng nằm ở Sài gòn, 

Chợ lớn và Gia định. 

a/ Bông vải : Ngành đứng đầu và phát triển mạnh nhất, bắt đầu từ năm 1960. Công 

ty bông vải được trang bị máy móc tân tiến nhất là Sicovina, Phong Phù, sản xuất 

30 triệu thước / năm. Tổng cộng ngành bông vải có 9 công ty với 12 nhà máy. 

b/ Dệt hàng tơ hóa, tơ bóng : Ra đòi từ 1961 – 1962. Tổng số xí nghiệp trong 

ngành này là 20, trong đó có 8 xí nghiệp được trang bị khoảng 200 máy dệt là 

Visyfasa, Nam Á, Tô Châu, Liên Phương, Thanh Hòa, Đông Thịnh, Hoàng Anh, 

còn 12 hãng còn lại có khoảng 100 máy dệt. 

c/ Các ngành dệt phụ thuộc. 

• Dệt mền len có các hãng Sakymen,1961 trang bị máy dệt Jacquard, 800 suốt 

kéo sợi, có khả năng dệt 800.000 mền bông fibrane mỗi năm 

• Dệt lưới đánh cá có hãng Trúc Giang (sản xuất 120 tấn mỗi năm) Trần Nô 

(70 tấn) Halicoty (70 tấn) Khải Vinh (60 tấn) Sing Sang (30 tấn) và Việt 

Nam Netting (30 tấn) 

• Dệt bao bố gồm có các hãng Soviju, Dofitex được trang bị 132 máy dệt 1856 

suốt kéo sợi, có khả năng sản xuất 6 triệu bao bố bằng sợi kenap nhập cảng. 
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• Dệt mùng lưới nylon : gồm hai hãng Visyfasa và Mỹ Á có năng suất dệt 1.5 

triệu thước / năm. 

6. Công nghiệp kim khí và cơ khí. 

Công nghiệp kim khí và cơ khí trong nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa lúc này chỉ 

mới trong giai đoạn phôi thai. Đa số các cơ xưởng đều hoạt động dưới hình thức 

tiểu công nghệ và được chia thành  5 nhóm : 

                    Luyện kim, đúc và cán kim loại. 

                    Chế phẩm kim khí. 

                    Chế tạo các vật dụng bằng nhôm. 

                    Cơ khí. 

                    Lắp ráp. 

a/ Luyện kim, đúc và cán kim loại. Ngành công nghệ này gồm các công ty Thành 

Mỹ dùng một lò nấu đồng Đài Loan, đạt năng suất 600 tấn đồng / năm, dung đồng 

vụn đem tinh lọc rồi cán thành dây máy để chế tạo dây điện. 

  Hãng Việt Nam Steel luyện sắt vụn thành thép, năng suất 10.000 tấn / năm 

  Công ty VICASA, trang bị hai lò nấu thép quang điện với năng suất 12.000 tấn / 

năm. 

  Hãng Đông Á có 1 lò hồ quang 5 tấn để luyện sắt vụn thành thép thỏi, với năng 

suất 12.000 tấn thép mỗi năm. 

b/ Chế phẩm kim khí. Sản xuất đinh, lưới kẻm, dây kẻm gai. Chế phẩm kim khí 

gồm đinh, lưới kẻm, dây kẻm gai, đinh ốc , bù long, con tán, tôn tráng kẻm, thùng, 

hộp, lon  v..v… Có các hãng LIFAMEWO, Mỹ Châu và Thật Dung đều có năng 

suất 10.000 tấn / năm., thép sang dung chế tạo đinh, dây kẻm và lưới kẻm. 

  Về chế tạo đinh, miền Nam có tới 31 hãng sản xuất với năng suất 4.000 tấn / năm. 

Các công ty lớn như Trương Ngọc VITAKO và LIFAMEN. 

  Về cế tạo lưới kẻm, tiêu biểu là hãng VITAKO với mức sản xuất năm 1967 là 1.2 

triệu mét vuông. 

  về chế tạo kẻm gai có 4 hãng : Tứ Nguyên, Mỹ Châu, VITAKO và LIFAMEWO, 

năng suất 1067 là 2.400 tấn. 

  Về sản xuất đinh ốc, bù loong và con tán, có các hãng Liên Hiệp và Tấn Hưng. 

  Về chế tạo tôn tráng kẻm, có hảng VINATON, sản xuất 10.000 tấn / năm, và nhu 

cầu thị trường là 70.000 tấn.Aric, kỹ nghệ Bình Đông, Silico, và Liên Ích sản xuất 

143.000 thùng chứa dầu cho Esso, Shell và Caltex. 
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  Ngoài ra, các hãng như Wa Wa, Hụê Nghệ, Phương Nguyên, Quế Phương, Vĩnh 

Du và Vĩnh Ký chế tạo khoảng 7.5 triệu thùng , hộp, lon đủ cở bằng sắt trắng năm 

1967. 

c/ Chế tạo vật dụng bằng nhôm. Việt Nam có tổng cộng 60 nhà chế tạo nhôm chia 

thành 12 tổ hợp, một hợp tác xả và một nhà kinh doanh độc lập. Các hãng quan 

trọng là Vạn Lợi, Hiệp Lợi, Ninh Sơn, Tuấn Thành, Đức Phát, Vinalu, Vidafa, Cát 

Lợi, Việt Phát và Ngô Bình. 

d/ Cơ khí. Cơ khí tại miền Nam còn ở trong tình trạng tiểu công nghiệp, nặng tính 

cách sửa chữa hơn là sản xuất. Đại diện ngành cơ khí thực chỉ có hai công ty là 

CARIC và SAO, còn EIFEL và SFEDTP thiên về hoạt động kiến trúc. 

e/ Lắp ráp. Ngành này gồm các cơ xưởng ráp đồng hồ, máy may, xe scooter 

v…v… 

  Về xe máy, hãng ráp chỉ được phép nhập cảng 85 – 90% bộ phận trị gía FOB củ 

xe nguyên chiếc, tỷ lệ bộ phận nội hóa kể cả công ráp chiếm 10% (xe Vespa) 15% 

(xe Lambretta) và 26% xe ba bánh (xe Lam). Công ty Phi Mã ráp xe Vespa, công 

ty VINACO ráp xe Lambretta. 

  Với máy may, hãng ráp phải chế tạo bàn và chân máy. Có 12 hãng ráp như 

LUCIA-ASIE, SINCO, Nguyễn Văn Khương, VINACO, Sài gòn Công nghiệp, 

Đức La,  Huỳnh Đăng Nguôn, Nguyễn Văn Điệp, Mycolty, Tân Việt Công thương, 

Sinaco và Dress Sewing Machine.

  Về kỹ nghệ lắp ráp, còn phải nói tới kỹ nghệ lắp ráp xe LaDaLat, một điểm son 

tuyệt vời trong nền kinh tế Hỗn hợp Việt Nam Cộng hòa. 

7. Công nghiệp Cao su. 

Trước 1954 có hai hãng cao su lớn của Pháp là LABBE và BATA và sau 1945 

ngành công nghiệp này phát triển mạnh và dùng cao su nội địa. Ngành này gồm 4 

nhóm như sau : 

a. Ngành sản xuất vỏ ruột xe. 

Trước 1970, miền Nam có khoảng 10 hãng. Trong đó Michelin và Dutaco đúng 

đầu. Sau này có thêm nhiều hảng nữa như Mỹ Hạnh, Đức Lợi, Liandrat, Đồng Ích, 

Việt Tân và Phạm Hiệp. 

b. Ngành sản xuất giày dép cao su. 
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Miền Nam trước 1975 có khoảng 30 hãng sản xuất giày dép cao su, phần lớn tập 

trung vùng Sài gòn, Gia Định. Sau này có hãng Hợp Ôn. Năm 1968, ngành này sản 

xuất 275.000 đôi giày cao su và 983.000 dép cao su. 

c. Ngành sản xuất nệm xốp (mousse). 

Khởi đầu có hai hãng Liandrat và Kim Đan. Sau này có thêm hảng Hà Văn, Liên 

Sơn, Gấm Vàng, Phạm Hiệp và Xồng Xương. Năm 1967 ngành này sản xuất 922 

tấn. 

d. Ngành chế tạo vật dụng linh tinh bằng cao su. 

Miền Nam có khoảng 12 hãng nhỏ sản xuất các vật dụng như ống dẫn nước, bong 

bóng, dây thun, đế giày, thảm cao su  v ..v…Tất cả tập trung vùng Sái gòn, Gia 

Định, năm 1967 đạt 512 tấn. 

8. Công nghiệp xi măng. 

Trước năm 1954, Việt Nam Cộng hòa nhập cảng một lượng lớn xi măng. Năm 

1961 chính phủ đã cho thiết lập nhà máy xi măng Hà Tiên. Nhà máy Hà Tiên có 

hai cơ sở chính tại Kiên Lương và Thủ Đức sản xuất 30% nhu cầu nội địa. 

9. Công nghiệp Thủy tinh. 

Công ty thủy tinh là một công ty hỗn hợp giữa chính phủ Việt Nam và công ty 

Pháp, hảng Société Indochinoise Pyrotechnie – BGI. 

Ba nhóm sản phẩm chính trong ngành công nghiệp thủy tinh gồm : 

• Thủy tinh thường, ve chai, bình thủy (10 xí nghiệp) 

• Thủy tinh trung tính (4 xí nghiệp) ống đựng thuốc 

• Các loại kiếng phẳng. 

10. Công ty giấy 

Việt Nam Cộng hòa có hai công ty giấy, COGIDO (Công ty giấy và Hóa phẩm 

Đồng Nai) và công ty kỹ nghệ Việt Nam (Tân Mai). Đây là hai công ty quốc doanh 

được quản trị dưới hình thức tự trị (Autonomous Authority). Chính phủ thuê mướn 

các kỹ sư Đài Loan và Mỹ yểm trợ kỹ thuật. Nếu không xảy ra biến cố 1975, Việt 

Nam Cộng hòa, sau khi thỏa mản nhu cầu nội địa, có thể xuất cảng sang Phi Luật 

Tân, Thái Lan và Mã Lai Á. 
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11.Công nghiệp Hóa học. 

Trước 1960, công nghiệp hóa học chỉ mới trong giai đoạn phôi thai, đến năm 1960, 

ngành công nghiệp này phát triển mạnh với nhiều nhà máy tối tân trong vùng Sài 

gòn, Chợ Lớn và khu công nghiệp Biên Hòa. 

a. Hóa phẩm căn bản 

Có 6 xí nghiệp chuyên sản xuất hóa phẩm vô cơ căn bản. Công ty VICACO, 

VIKAINCO, NAMYO, Thiên Hương sản xuất soude caustique (NaOH) và Acide  

Chlorhydrique (HCI). 

Công ty SOAEO (Societe d’Oxygene et d’Acetylene) chuyên sản xuất các loại khí 

hóa học như  O2, C2H2 (Acetylene) và khí Carbonic (CO2) 

b. Nhựa dẻo. 

Tính đến cuối năm 1969, miền Nam có khoảng 250 cơ sở sản xuất thuộc dạng tiểu 

công nghệ và 30 cơ sở sản xuất lớn. Sản phẩm từ nhựa dẻo có đặc tính vừa bền, rẻ, 

tiện lợi, không bể ngày càng gia tăng về sản lượng và dần dà thay thế các sản phẩm 

bằng cao su, nhôm, tre và mây. 

  Năm 1969, các sản phẩm bằng nhựa dẻo gồm giày dép 294.715 đôi, gọng kiếng 

74.523 cái, nút nhựa 4.6 triệu cái, nắp nhựa 1.2 triệu cái, hộp nhựa 32.200 cái. 

c. Xà bông. 

Riêng tại Sài gòn có 21 nhà chế tạo xà bông đáng chú ý là công ty Trương Văn 

Bền. Có hai thương hiệu nổi tiếng là Viso và Net. 

d. Âu dược (Thuốc Tây) 

Ngành sản xuất Âu dược có tốc độ phát triển nhanh nhất tại miền Nam. Máy móc 

đa phần nhập cảng từ Pháp, Đức, Mỹ, và Nhật. Vào năm 1967, 10 viện bào chế Âu 

dược lớn nhất gồm O.P.V, Roussel, Tenamyd, Cophavina, Neofarma, Sifapp, 

Farmo, La Thành và Vinaspecia. Tổng giá trị các thương vụ của 10 công ty được 

trong năm 1967 đạt 2.2 tỷ đồng.; 

e. Bột ngọt. 

Ngành bột ngọt có 4 hảng gồm Thiên Hương, VIFOINCO, NABOCO và Thái Sơn. 

Sản lượng bột ngọt từ năm 1964 đến 1969 tăng 1,700%, từ 137 tấn / năm lên 2,334 

tấn / năm. 

12.Ngành thuộc da. 

Ngành thuộc da hoạt động từ lâu tại miền Nam dưới dạng tiểu công nghệ. Trong 

ngành có 2 hãng lớn được trang bị đầy đủ máy móc là VINAD và Bình Lợi, còn lại 
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là các xí nghiệp vừa và nhỏ. Năm 1967, số lượng sản xuất da thuộc đạt 553,862  

pieds, da đế đạt 152,281 kg. 

13.Thiết bị điện. 

Sản xuất thiết bị điện miền Nam trước 1975 tương đối phát triển. 

a. Quạt điện. 

Có hai công ty lớn sản xuất quạt điện là NATICO (Công ty Nam Tiến) và Tân Lợi 

kỹ nghệ điện, còn lại các hãng nhỏ như Khương Hữu Electric Industry, Minh Tân 

Trading, Đông Á kỹ nghệ điện và Ngọc Giao. Hai thương hiệu chiếm thị trường 

phần cao là Bel Air của Tân Lợi và Natico của Nam Tiến. 

  Sản lượng của Natico năm 1967 gồm 2.378 quạt bàn và 2.122 quạt đứng và quạt 

hút gió 482, quạt trần 1.326. Cũng trong năm này, sản lượng của công ty Tân Lợi 

gồm 9.620 quạt bàn, 2.122 quạt đứng và 482 quạt trần. 

b. Đèn pin. 

Sản xuất đèn pin là ngành phát triển mạnh nhờ thị trường mở rộng. Có 8 hãng sản 

xuất đèn pin, tất cả đều tập trung tại Sài gòn, gồm Viễn Đông (từ Hải Phòng vào), 

Á Châu, Kwong Ming, Videco, Kwong, Wa, Bạc Lan, Vinameco và Pin đèn Việt 

Nam. Kwom Ming và Videco là được trang bị máy móc tối tân của Nhật và Đức và 

có kỹ sư và chuyên viên điều hành. 

c. Dây và cáp điện. 

Có hai hãng sản xuất là Thamyco và Cường Sanh. 

  Năm 1969 có thêm 2 hãng nữa là Videco và Tân Á, sản lượng đạt khoảng 2.450 

tấn các loại dây và cáp điện. Phần lớn các máy móc của Thamyco nhập cảng từ Mỹ 

và Đài Loan. 

d. Bóng đèn điện. 

Miền Nam chỉ có hai hảng sản xuất bong đèn điện là COTECO và VIELECCO. 

Theo tài liệu bộ Kinh tế, năm 1967 Coteco sản xuất được 1 triệu bóng đèn, 

Vielecco sản xuất 331.685 bóng đèn, phần lớn là bóng đèn tròn có công suất 5 đến 

200 watt. 

e. Bình điện. 

Có 2 hảng chế tạo bình điện nội địa là VABCO (Việtnam Automoyive Battery 

Corporation) và VIDECO (Việtnam Development Corporation). Cả hai hãng được 

trang bị máy móc hiện đại. Phần lớn sản xuất là bình điện xe hơi 6 volt và 120 volt 

loại bằng chì. Riêng Videco có sản xuất một số bình điện cho xe scooter và xe máy 
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dầu. Sản lượng của hai hãng tăng 1.5 lần từ 34.662 năm 1964 lên 48.645 bình năm 

1996. 

  Nói tóm lại, dù bị chiến tranh ròng rã 20 năm với những phá hoại trong mọi lãnh 

vực do Cộng sản Bắc Việt gây ra, Việt Nam Cộng Hòa vẫn đứng vững và phát 

triển mạnh vượt bực trong cả hai lãnh vực canh nông và kỹ nghệ, một thành quả 

chói sáng mà không một ai có thể phủ nhận được. Đây là một thành quả đặc biệt và 

ưu việt của nền kinh tế hỗn hợp đặc trưng và độc đáo Việt Nam Cộng Hòa.  Tại 

sao người viết lại gọi nền kinh tế hỗn hợp Việt Nam Cộng hòa là nền kinh tế hỗn 

hợp “Đặc trưng và độc đáo”? Đó chính là vì các nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa 

ý thức được câu nói dân gian để đời “Cha chung không ai khóc” và tiền bạc của 

nhà nước là “Tiền chùa” vì vậy các công ty quốc doanh phải được quản lý như 

những cơ quan tự trị (Autonomous Authority) để tránh lạm quyền đưa đến nạn lãng 

phí và tham nhũng. Chỉ có sự quản trị dưới hình thức kinh doanh tư nhân mới tránh 

được tệ nạn trên. Chúng ta không chối cải nền chính trị và kinh tế Việt Nam Cộng 

Hòa có tệ nạn lạm quyền và tham nhũng, nhưng chỉ ở mức tối thiểu. Trên thế giới, 

không có một quốc gia nào mà không có nạn lạm quyền và tham nhũng. Vấn đề ít 

hay nhiều mà thôi. Việt Nam hiện nay là biểu tượng cho chế độ xã hội độc tài với 

hệ thống công ty quốc doanh lạm quyền và tham nhũng khủng khiếp, từ địa 

phương đến trung ương. 

  Trước đây từ 1954 đến 1965 người viết còn là học sinh cũng chưa nghe thấy có 

ông Tổng hay Bộ trưởng nào giàu kếch sù với tài sản hàng chục triệu đô la. Năm 

1965 ngưới viết đi du học tại Mỹ trở về nước phục vụ tại Bộ Kinh Tế cho đến ngày 

mất nước 1975, người viết biết hầu hết các Tổng Bộ Trưởng các ngành trước đây 

như Nguyễn Xuân Oánh, Âu Trường Thanh, Âu Ngọc Hồ, Phạm Kim Ngọc và Phó 

Bá Long. Đặc biệt trong những năm sau gần mất nước, các Tổng Bộ Trưởng hoặc 

tổng giám đốc đều là những người bạn hoặc quen biết vì là những du sinh học 

bỗng cùng thời với người viết từ năm 1959 trong chương trình “Lãnh đạo” 

(Leadership Progam) và chương trình “Trao đổi giáo dục quốc tế” (International 

Institute of Education) do bộ ngoại giao Hoa Kỳ cấp phát 

  Các tổng bộ trưởng là bạn hay quen biết như Tổng trưởng Kế hoạch Nguyễn Tiến 

Hưng, Tổng trưởng bộ Thương mại, Kỹ nghệ Nguyễn Đức Cường, Tổng trưởng bộ 

Tài chánh Hà Xuân Trừng, và Tổng trưởng bộ Chiêu hồi Hoàng Đức Nhã. 

  Các Tổng và giám đốc như Trần Văn Khởi, tổng cục dầu hỏa, Phí Minh Tâm, 

viện định chuẩn, Nguyễn Hải Bình, Tổng nha thuế vụ, Trần Khánh Vân Tổng cục 
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gia cư, Nguyễn Quang Minh, Tổng cục thực phẩm Nguyễn Xuân Nghĩa, Giám đốc 

nội vụ, Nguyễn Hữu Tấn, giám đốc ngoại vụ Quỹ Phát triển do ông Tổng đốc kiêm 

phó thủ tướng Nguyễn Văn Hảo lãnh đạo., không người nào trên đây nhờ chức vụ 

cao cấp, theo người việt biết, mà có tài sản lên tới triệu mỹ kim. Các vị này được 

chính phủ cung cấp nhà ở là những vila cổ do người Pháp để lai hoăc một căn nhà 

trong các cư xá công chức hạng khá sang, đầy đủ tiện nghi, và dĩ nhiên có xe hơi 

và tài xế do chính phủ cung cấp. 

  Nhìn vào nền “Kinh té thị trường theo định hướng xã hội” của cộng sản Việt Nam 

hiện  nay thì rõ nạn lạm quyền và tham nhũng trong chính phủ và các công ty quốc 

doanh hoành hành khủng khiếp như thế nào. Một tên giám đốc quèn mà có thể 

đánh bạc thua một triệu đô la một đêm. Các đảng viên cao và trung cấp trong chính 

quyền có hàng trăm triệu, hàng tỹ đô la. Thật là khủng khiếp. 

C. GIÁO DỤC

  Một điểm son độc đáo phải nói tới là nền giáo dục tân tiến của Việt Nam Cộng 

Hòa. 

Bậc tiểu học hoàn toàn miễn phí và có hàng ngàn trường tiểu học khắp đất nước. 

Bậc trung học có biết bao nhiêu trường công lập và tư thục được thiết lập trên cả 

nước. Những trường trung học công lập nổi tiếng như Chu Văn An, Nguyễn Trải, 

Hồ Ngọc Cẩn, Petrus Ký, Trưng Vương, Gia Long, Quốc Học và Đồng Khánh ở 

Huế. Trường trung học tư thục nổi tiếng như Tabert, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Bá 

Tòng và một số trường trung học theo chương trình Pháp như Jean Jacques 

Rousseau, Yersin, Marie Curie, và Regina Pacis. 

Bậc đại học, trước 1954 miền Nam không có trường đại học nào cả, ai muốn học 

đại học phải ra Hà Nội. Sau 1954 Việt Nam Cộng hòa thiết lập rất nhiều trường đại 

học công và tư. 

  Đại học công lập gồm đại học Luật khoa, Văn khoa, Y khoa, Nha khoa, Dược 

khoa ở Sài gòn và Huế và đại học Cần Thơ. Ngoài ra còn có Trung tâm Kỹ thuật 

Phú Thọ gồm các đại học chuyên ngành đào tạo các kỹ sư công chánh, cơ khí, hóa 

học, kiến trúc và Nông Lâm Súc. 

  Đại học tư gồm các Viện Đại học Đà Lạt, viện đại học Minh Đức, Sài gòn, đại 

học Cửu Long, Gia Định, đại học Hòa Hảo và đại học Vạn Hạnh. 

  Các giáo sư tiến sĩ giảng dạy trước kia phần lớn tốt nghiệp từ các trường nổi tiếng 

Pháp như Sorbone, Haute d’Etude de Commerce ở Paris, Cambridge ở Anh quốc 
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và sau này từ Hoa Kỳ như Havard, MIT, Yale, Princeton, Stanford, Berkeley bang 

California. 

  Bằng cấp từ bậc cử nhân trở lên được các quốc gia tân tiến Anh, Pháp, Đức và 

Mỹ công nhận có gía trị tương đương. Trong lãnh vực hành chánh cọng quyền, có 

trường Quốc Gia Hành chánh chuyên sâu về quản trị công quyền, kinh tế và xã hội. 

  Trong Quân đội cũng có những đại học như trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, 

đại học Chiến tranh chính trị, trường Chỉ huy tham mưu cao cấp, Đà Lạt và trường 

Cao Đẳng Quốc Phòng ở Sài gòn.  

LỜI KẾT 

  Mặc dầu phải đương đầu với cuộc chiến tàn phá khốc liệt trong suốt 20 năm do 

cộng sản Bắc Việt gây ra cộng thêm cuộc ám sát tổng thống Ngô Đình Diệm, nhà 

ái quốc chân chính yêu nước thương nòi và những biến loạn chính trị do thành 

phần thứ ba thiên cộng gây ra, Việt Nam Cộng Hòa vẫn đứng vững và phát triển 

vượt bực về mọi lãnh vực cho tới biến cố 1975, bị bất tử bởi các đại cường quốc. 

  Nhân dân, trong thời Việt Nam Cộng Hòa, có đủ mọi thứ để tiêu dùng do hàng 

ngàn công ty tư nhân sản xuất những hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, đường, 

muối, các tiện ích công cộng như điện, nước và các loại hàng hóa tiêu dùng khác 

như vải vóc, thực phẩm, y dược, đồ điện tử như TV, tủ lạnh, máy lạnh v..v.. 

  Với tài nguyên nhân lực và vật lực bị giảm sút vì chiến tranh cộng thêm gần 2 tỷ 

mỹ kim do Hoa Kỳ và các nước đồng minh viện trợ hàng năm, Việt Nam Cộng 

Hòa đứng vững và phát triển vượt bực. 

  Hãy nhìn sang Cộng sản Bắc Việt trong 20 năm 1954 - 1975 đã phát triển kinh tế 

như thế nào ? Lấy một thí dụ điển hình cả nước chỉ có một công ty may dệt Nam 

Định cũ kỷ sản xuát vải thô. Hàng năm mỗi người dân chỉ được mua từ 3 tới 5 mét 

vải. Thật thảm hại ! 

  Sau cuộc đổi mới kinh tế năm 1986 do Nguyễn Văn Linh chủ xướng để cứu nền 

kinh tế cộng sản chủ nghĩa đang dẩy chết và nạn đói khắp nơi sắp xảy ra, mỗi năm 

kiếm được biết bao nhiêu đô la do viện trợ, vay mượn, đầu tư ngoại quốc, xuất 

khẩu lao động và do Việt kiều trên khắp thế giới gửi về giúp bà con họ hàng, cộng 

sản VIệt Nam đã phát triển kinh tế ra sao, mà phải nhập cảng từ Trung quốc 80% 

nhu cầu tiêu thụ nội địa trong khi các xí nghiệp sản xuất trong nước chết dần chết 

mòn. Hãy làm một bài toán.  
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  Từ 1986 tới 2020, tính trung bình mỗi năm cộng sản Việt Nam nhận được ít nhất 

là 20 tỷ đô la. Trong thời gian 34 năm (2020 -1986) nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam như vậy đã nhận được 680 tỷ đô la. Chính quyền cộng sản Việt Nam đã 

làm gì với số tiền khổng lồ này? Chắc chắn một nửa 340 tỷ đô la bị tham nhũng 

làm thịt, vì vậy từ địa phương lên đến trung ương, các đảng viên có chức vị và 

quyền lực xây vila, siêu biệt thự và cao ốc lộng lẫy. 

  Còn lại 340 tỷ đô la làm gì? Người viết chưa về Việt Nam bao giờ từ ngày bỏ 

nước trốn chạy cộng sản 1980. Nhìn trên truyền hình và các bạn bè trí thức đã về 

Việt Nam khen ngợi Sài gòn và Hà Nội phát triển kinh ngạc, không tưởng tượng 

nổi. Đường sá, xa lộ thênh thang, cầu cống, đường cao tốc thật vĩ đại. Có hàng 

trăm cao ốc thương mại và cư ngụ mọc khắp nơi trong nước. Có những sân gôn 

(golf) đạt tiêu chuẩn quốc tế, những khu nghỉ mát sang trọng không thua gì quốc 

tế. Đây mới là nền kinh tế phồn vinh giả tạo như Việt cộng tuyên truyền về Việt 

Nam Cộng Hòa trước đây. Hãy ra vùng ngoại ô các đô thị và vùng quê xa xôi thử 

xem, cuộc sống của dân chúng nghèo nàn và đói khổ thế nào. Ai ở những cao ốc 

sang trọng kia? Hẳn nhiên là khách du lịch thuê mướn, còn lại là những cán bộ 

đảng viên cấp trung và một số người dân giàu có nhờ làm ăn móc nối, hoặc có ô dù 

bảo trợ bởi các viên chức công quyền có quyền lực. 

  Nếu không có chiến tranh, với 680 tỷ đô la đổ vào Việt Nam trong 34 năm qua, 

Việt Nam Cộng Hòa có thể phát triển gấp 100 lần, và chắc chắn không thua kém gì 

Nhật Bản ngày nay.  

 Để kết luận, người viết ở tuổi 85 sẽ không bao giờ trở về quê hương Việt Nam khi 

còn Cộng sản trị vì. Người viết rất hãnh diện và tự hào đã là một công dân, một sĩ 

quan, một công chức đã đóng góp hết công sức tuy nhỏ mọn cho Việt Nam Cộng 

hòa. Giờ đây là công dân Hoa Kỳ nên nhận nơi đây là quê hương thứ hai và cũng 

cố gắng chu toàn nghĩa vụ công dân của nền Cộng hòa Hoa Kỳ vĩ đại cho tới khi 

nhắm mắt lìa đời và sẽ chọn một người lảnh đạo tài đức và yêu nước làm cho nước 

Mỹ vĩ đại trở lại trong cuộc bầu cử 2020 này. 

  Quý vị chắc biết người đó là Ai? 

Kính chào.




