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Nhiều nhà nghiên cứu gần đây cho rằng thể chế mới là yếu tố cơ bản quyết
định cho tăng trưởng kinh tế.
Nếu như các mô hình kinh tế về tích tụ các yếu tố sản xuất thay đổi công nghệ nội sinh
chỉ cung cấp những lời giải thích gần đúng cho tăng trưởng kinh tế tương đối, thì
những mô hình nào đưa ra lời giải thích đáng tin cậy hơn cả? Nhiều nhà nghiên cứu
gần đây cho rằng thể chế mới là yếu tố cơ bản quyết định cho tăng trưởng kinh tế. Khi
nhấn mạnh tầm quan trọng của lý thuyết thể chế và các thể chế kinh tế, để có các đánh
giá khách quan hơn, cần xem xét tới yếu tố địa lý, văn hoá, các thành tố dẫn đến việc
hình thành các động cơ kinh tế và một số cơ may có được từ một số xã hội.

Thể chế kinh tế
Có giả thiết cho rằng sự khác biệt về thể chế kinh tế là nguyên nhân cơ bản của các mẫu
hình khác nhau trong tăng trưởng kinh tế. Cốt lõi của giả thiết này dựa trên luận điểm
cách thức con người tổ chức xã hội của họ quyết định xã hội đó có thịnh vượng hay
không. Một cách tổ chức xã hội khuyến khích mọi người đổi mới, chấp nhận rủi ro, tiết
kiệm cho tương lai, học tập, giải quyết những vấn đề chung và cung cấp các hàng hoá
công cộng… là một xã hội đạt tới mức thu nhập cao hơn. Ngược lại với cách tổ chức này
thì xã hội đó sẽ rơi vào tình cảnh nghèo đói.
Ý tưởng về sự phồn vinh của một xã hội phụ thuộc vào các thể chế kinh tế, ít nhất đã
được Adam Smith đề cập trong các cuộc thảo luận về chủ nghĩa trọng thương và vai trò
của thị trường, và nổi bật hơn với luận điểm xã hội thành công về kinh tế khi họ có
được thể chế kinh tế tốt. Chúng ta có thể cho rằng, thể chế kinh tế tốt bao gồm một số
các sự vật có liên quan đến nhau. Đó là, quyền sở hữu phải được thực thi trên diện rộng
trong một xã hội, để cho tất cả các cá nhân có cơ hội đầu tư, đổi mới công nghệ và các
đổi mới đó tham gia vào các hoạt động kinh tế, có một mức độ hình đẳng về xã hội (kể
cả bình đẳng trước pháp luật), ngăn chặn người có quyền lực thâu tóm các cơ hội đầu
tư.
*
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Một loại hình khác của thể chế kinh tế là thị trường. Các quan điểm truyền thống của
các nhà sử học về tăng trưởng kinh tế nhấn mạnh tới sự lan toả của thị trường, đại diện
tiêu biểu của những quan điểm này là Pirenne (1937). Các mô hình về bẫy nghèo đói
của Acemoglu (1995, 1997), của Murphy và Shleifer (1989), dựa trên ý tưởng cho rằng
thị trường không hoàn hảo có thể dẫn đến sự tồn tại của điểm cân bằng tối ưu Pareto.
Kết quả là một quốc gia có thể gặp khó khăn trong một trạng thái cân bằng Pareto kém,
gắn liền với nghèo đói. Nhưng để nhận ra bẫy nghèo đói, đòi hỏi phải có sự hợp tác các
hoạt động mà thị trường không cung cấp. Các nghiên cứu được khởi xứng bởi Banerjee
và Newman (1993), Glor và Zeira (1993) dựa trên ý tưởng thị trường không hoàn hảo,
vấn đề phân phối của cải cho những người có cơ hội đầu tư, cùng với việc phân phối
thu nhập sai lệch thì xã hội đó sẽ bị mắc kẹt trong nghèo đói, nói khác đi là rơi vào bẫy
nghèo đói.
Các lý thuyết này đưa ra một số mô hình thú vị về động cơ mong muốn phụ thuộc vào
hành vi của một nhóm người khác hoặc phân phối của cải cho một nhóm người nào đó
khi mà thị trường không hoàn hảo. Tuy nhiên, cấu trúc của thị trường là nội sinh, và
được xác định bởi quyền sở hữu. Một khi cá nhân có quyền sở hữu an toàn và bình
đẳng trước các cơ hội, động cơ sẽ tồn tại để tạo ra và cải thiện thị trường (mặc dù rất
khó đạt tới một thị trường hoàn hảo). Vì vậy, sự khác biệt về thị trường là một kết quả
của các hệ thống khác nhau về quyền sở hữu và thể chế chính trị tạo nên sự khác biệt
giữa các nước về hoạt động kinh tế. Như vậy, vấn đề trọng tâm của thể chế kinh tế là
những nội dung có liên quan tới việc thực thi các quyền sở hữu trên diện rộng trong các
nhóm xã hội, tạo ra sự khác nhau về thu nhập.

Yếu tố địa lý
Trong khi các lý thuyết thể chế nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố do con người
tạo ra, để hình thành các động cơ thì một lý thuyết khác lại tập trung vào vai trò tự
nhiên có nghĩa là môi trường vật chất và vị trí địa lý. Trong bối cảnh hiểu biết về sự
khác biệt giữa các quốc gia trong hoạt động kinh tế, cách tiếp cận này nhấn mạnh tới sự
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khác biệt địa lý, khí hậu, sinh thái quyết định các sở thích và cơ hội của từng tác nhân
kinh tế ở các xã hội khác nhau. Phương pháp tiếp nhận này gọi là giả thuyết địa lý.
Hiện tại, có ít nhất ba phiên bản về giả thuyết địa lý, mỗi giả thiết nhấn mạnh một cơ
chế khác nhau của yếu tố địa lý ảnh hưởng thế nào tới sự thịnh vượng của một quốc
gia.
Thứ nhất, khí hậu có thể là một yếu tố quan trọng quyết định tới nỗ lực làm việc, động
cơ và năng suất. Nhiệt độ quá cao, làm cho cơ thể giảm sức mạnh. Vì vậy, sự kiệt sức sẽ
làm giảm tinh thần hăng say, giảm sức sáng tạo, thậm chí làm cho con người không còn
rộng lượng với nhau. Thực tế cho thấy con người ở xứ lạnh táo bạo và dũng mạnh hơn.
Một trong những nhà kinh tế học nổi tiếng là Marshall đã cho rằng thể chất phụ thuộc
phần nào vào chất lượng của chủng tộc, một phần khác quan trọng hơn là phụ thuộc
vào khí hậu.
Thứ hai, địa lý là yếu tố quyết định cho công nghệ phát triển tại một xã hội, đặc biệt là
trong nông nghiệp. Khi bắt đầu của thời kỳ tăng trưởng kinh tế hiện đại, công nghệ của
các vùng ôn đới có năng suất cao hơn so với vùng nhiệt đới. Khẳng định của nhà kinh
tế học Sachs (2001) cũng giải thích sự chinh phục ồ ạt của người Châu Âu vào Châu Mỹ
là do sự khác biệt về công nghệ. Châu Âu truyền thống là nơi tập trung dân cư đông
đúc, công nghệ trong nông nghiệp nhằm vào mục tiêu cung cấp thực phẩm. Tiến bộ
công nghệ đã giúp cho Châu Âu khai phá các vùng đất mới tại các quốc gia Bắc và Nam
Mỹ trong các thế kỷ trước.
Thứ ba, các giả thuyết địa lý đặc biệt phổ biến trong thập kỷ qua, liên quan tới gánh
nặng bệnh tật. Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét ở Châu Phi cận Sahara, HIV đang làm giảm tốc độ
tăng trưởng của Châu Phi.

Yếu tố văn hoá
Nghiên cứu nổi bật nhất về quan hệ giữa văn hoá và phát triển là của Weber (1930), ông
lập luận rằng, nguồn gốc của công nghiệp hoá ở Tây Âu, xuất phát từ cải cách đạo Tin
Lành. Theo quan điểm của ông, nhóm niềm tin về thế giới trong đạo Tin Lành, có vị trí
rất quan trọng đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đạo Tin Lành, nhấn mạnh tới
ý tưởng của lý thuyết định mệnh ở chỗ, một số cá nhân được Chúa chọn và được ưu ái,
trong khi những người khác thì không, và một phần của nhân loại được cứu rỗi, còn
phần khác thì bị nguyền rủa. Những ai được chọn, còn ai thì không? Weber đã giải
thích điều này là do thuyết định mệnh. Đạo Tin Lành dẫn đến một tập hợp các niềm tin,
trong đó nhấn mạnh tới thành công về kinh tế là nơi phù hợp với sự lựa chọn của Chúa.
Nếu so sánh với Đạo Tin Lành thì Công giáo và các tôn giáo khác thúc đẩy chủ nghĩa tư
bản phát triển yếu hơn. Đạo Tin Lành khoan dung hơn với sự đổi mới.
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Gần đây Landes (1998), cũng cho rằng nguồn gốc của sự thống trị kinh tế của phương
Tây là do có một tập hợp tín ngưỡng về thế giới, và họ biết cách chuyển các niềm tin đó
thành nỗ lực của con người. Ý tưởng về văn hoá ảnh hưởng như thế nào đến tăng
trưởng kinh tế bị giới hạn bởi tôn giáo. Thường thì các nghiên cứu độc lập cố gắng giải
thích sự phát triển là do các đặc điểm văn hoá ban đầu của một quốc gia, chủng tộc. Thí
dụ, Mỹ Latinh nghèo bởi vì áp dụng di sản của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, trong khi
Bắc Mỹ thịnh vượng là do áp dụng di sản Anglo-Saxon của nó. Ngoài ra, cũng có một
số nghiên cứu khác về nhân chủng học lập luận rằng, các xã hội có thể trở nên năng
động khác thường với hoàn cảnh là do họ có một hệ thống niềm tin và cách thức hoạt
động để phát huy thành công, tiến tới thịnh vượng. Ngược lại, các xã hội không thích
nghi với hoàn cảnh thì rơi vào nghèo đói. Thí dụ, người nghèo ở vùng miền Nam nước
Italia do chịu ảnh hưởng niềm tin vào các thành viên gia đình và từ chối hợp tác với
người khác. Những xã hội như thế là thiếu hụt vốn xã hội. Mối tương quan giữa xã hội
và tăng trưởng kinh tế là chặt chẽ, cùng chiều. Mức độ chặt chẽ khác nhau tạo ra các tỷ
lệ tăng trưởng khác nhau.

Thể chế chính trị dân chủ và tăng trưởng
Quan điểm trung tâm cho rằng dân chủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên các thể
chế chính trị dân chủ, và các thể chế đó vận hành có hiệu quả dưới chế độ dân chủ. Thể
chế này bao gồm chế độ pháp quyền, bảo vệ quyền sở hữu, tự do cá nhân nhằm phát
huy sáng tạo năng lực hoạt động trong các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ...
Trong công trình nghiên cứu của Iqbal, Jong-Ilyou (2001), tiến hành khảo sát 115 quốc
gia trong thời kỳ 1960 – 1980 đã cho thấy các nước có mức độ chính trị dân chủ, mở cửa
cao, đạt tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 2,5 – 3%, so với mức tăng trưởng
1,4% của những nước có nền kinh tế thiếu dân chủ và đóng cửa với bên ngoài.
Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa dân chủ và tăng trưởng kinh
tế đã được một số tác giả tập trung nghiên cứu, dựa vào các yếu tố về pháp quyền, chế
độ chính trị tác động tích cực đến mức nào tới tăng trưởng. Đại diện tiêu biểu nhất lý
giải cho mối quan hệ này là North (1990). Theo ông thì pháp quyền được hiểu là quyền
lực tối cao của định chế pháp luật, được củng cố nhờ bộ máy tư pháp độc lập thường là
tam quyền phân lập, và thiết chế quan trọng để bảo đảm các quyền sở hữu. North cho
rằng, các thiết chế dân chủ phải được xem là một phần của cơsở chính trị pháp quyền.
Hoạt động của thể chế dân chủ sẽ bảo đảm cho cạnh tranh chính trị công bằng hơn và
không cho phép thế lực chính trị nào giành được quyền lực hơn để áp đảo thế lực khác.
Nghiên cứu của ông đã đi đến kết luận rằng, thứ nhất thể chế dân chủ đóng vai trò
quan trọng trong việc duy trì một chính quyền tốt, hạn chế tham nhũng. Thứ hai,
những nước có thể chế chính trị dân chủ và quyền tự do dân sự có lợi cho phát triển
kinh tế. Thứ ba, những thành quả kinh tế đạt được to lớn hơn là do có môi trường kinh
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tế tự do hơn. Các kết luận này đã giúp cho các tổ chức quốc tế đưa ra một số giải pháp
giúp đỡ cho các nước nghèo. Theo quan điểm của các tổ chức này, ưu tiên hàng đầu
không phải là đẩy mạnh cải cách dân chủ ngay tức thì mà phải cải cách các thể chế hỗ
trợ cho tăng trưởng kinh tế. Không nên hy vọng quá nhiều vào cải cách chính trị, do đó
cải cách chính trị theo hướng dân chủ phải được tiến hành đồng thời với cải cách kinh
tế. Nhiều nước quá vội vàng thực hiện cải cách chính trị đã thất bại trong cải cách kinh
tế, thí dụ là nước Nga trong đầu thập niên 1990 dưới thời Eltsin làm tổng thống.

Các bằng chứng hiện tại
Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy giả thuyết thể chế kinh tế khác nhau tạo ra tỷ lệ
tăng trưởng khác nhau và mức thu nhập bình quân đầu người khác nhau.
Dựa vào chuỗi số liệu trong thời kỳ 1985-1995 về thu nhập bình quân đầu người và số
liệu về quyền sở hữu chống lại rủi ro do quốc hữu hoá hoặc xung công. Các nước có
quyền sở hữu an toàn (nghĩa là có thể chế kinh tế tốt hơn) sẽ có thu nhập bình quân đầu
người cao hơn. Thí dụ đầu tiên về những thửnghiệm rõ ràng nhất về thể chế là trường
hợp Hàn Quốc (Nam Triều Tiên).
Trước khi đi theo hai con đường phát triển khác nhau thì Hàn Quốc và CHDCND Triều
Tiên đều chung một nguồn gốc văn hoá. Bắc Triều Tiên được thiên nhiên ưu đãi hơn về
tài nguyên có các mỏ than trữ lượng lớn, vonfram, kẽm, magie, sắt, đường, vàng, muối,
thuỷ điện… Hàn Quốc cũng có một số khoáng sản. Nếu so sánh thì thấy rằng cả hai đều
có cùng khả năng về vị trí địa lý và tiếp cận thị trường, chi phí vận tải, nhưng về bất cứ
phương diện gì khác thì Bắc Triều Tiên vẫn vượt trội hơn. Thí dụ, đã đạt tới trình độ
công nghiệp hoá tương đối khi các công ty Nhật Bản mở rộng hoạt động trên miền Bắc.
Điển hình là nhà máy thuỷ điện trên sông Yalu lớn thứ hai thế giới lúc đó do tập đoàn
Suiho xây dựng. Nippon Chisso, một tổ hợp hoá chất lớn thứ hai thế giới cũng hoạt
động trên Bắc Triều Tiên, ngoài ra Chongjin là một cảng lớn trên biển Nhật Bản cũng ở
đất Bắc. Mặc dù, miền Bắc có một số tiềm năng, Maddison (2001), ước tính rằng tại thời
điểm chia cắt thì hai miền đều có mức thu nhập tương đương nhau. Nhưng đến cuối
thập niên 1960 Hàn Quốc trở thành nền kinh tế thần kỳ ở châu Á, một quốc gia nổi lên
nhanh nhất về sự thịnh vượng tại Đông Á, trong khi đó Triều Tiên vẫn ở trong tình
trạng kinh tế trì trệ. Năm 2000 thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc là
18.000USD, trong khi Triều Tiên là 1.000USD, tương đương với mức thu nhập của các
quốc gia Châu Phi cận Xahara. Hàng triệu người thiếu đói lương thực.
Có thể lãnh đạo Kim Nhật Thành và các cộng sự của ông tin rằng các chính sách kinh tế
theo mô hình Xô Viết tốt hơn cho đất nước. Tuy nhiên, những năm 1980 đã cho thấy các
chính sách kinh tế của Chính phủ Triều Tiên là không hiệu quả. Tiếp tục đi theo đường
lối kinh tế này, theo Acemoglu (2009) là do các nhà lãnh đạo muốn duy trì quyền lực và
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lợi ích riêng của mình mà quay lưng với lợi ích chung của đại đa số nhân dân. Khi mà
thể chế kinh tế chỉ phục vụ cho một nhóm người có quyền lực thì hầu hết các quốc gia
đi theo mô hình thể chế đó đều có kết cục thất bại.
Hàn Quốc đã áp dụng thể chế kinh tế thị trường tự do cùng với quá trình dân chủ hóa
đã đầu tư cho giáo dục, khoa học công nghệ ở mức cao, hội nhập sâu vào nền kinh tế
toàn cầu, nhanh chóng trở thành quốc gia có nền công nghiệp hiện đại. Nhiều ngành
công nghiệp như điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa dầu… có khả năng cạnh tranh cao trên thị
trường thế giới.
Nền văn minh duy nhất đáng lẽ có thể vượt qua châu Âu là Trung Quốc. Bảng liệt kê
danh sách các phát minh của Trung Quốc khá dài như la bàn, giấy và mực in, kỹ thuật
in, thuốc nổ, dệt lụa, sành sứ, xe ngựa.... Vào thế kỷ 12, công nghiệp dệt của Trung
Quốc đã vượt xa nước Anh, luyện thép tại Trung Quốc đã biết sử dụng than đá. Nhưng
lịch sử công nghiệp hoá của Trung Quốc là những bước lùi do không có công nghệ mới.
Bởi vì, Trung Quốc thiếu vắng thị trường tự do, nhà nước luôn can thiệp vào thị trường
và hoạt động kinh doanh của tư nhân. Thứ hai, nhà nước đã cấm đoán nhiều hoạt động
kinh tế, thao túng giá cả, tham nhũng và không muốn để cho tư nhân làm giàu. Thứ ba,
cung cách làm việc theo kiểu truyền thống, bóp chết sáng kiến, làm tăng các chi phí giao
dịch, loại bỏ các tài năng về công nghệ và kinh doanh khỏi lĩnh vực công nghiệp và
thương mại. Không có một biểu hiện nào của đời sống công cộng thoát khỏi sự kiểm
soát của nhà nước, thể chế chính trị mất dân chủ đã ngăn chặn quá trình phát triển của
Trung Quốc.

-----------------------------------
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