Chuyên mục Nghiên cứu Khoa học Sinh viên, Số 2.2020/UEB Catalogy of Student Science Research, No.2.2020

1

Chuyên mục Nghiên cứu Khoa học Sinh viên, Số 2.2020/UEB Catalogy of Student Science Research, No.2.2020

2

Chuyên mục Nghiên cứu Khoa học Sinh viên, Số 2.2020/UEB Catalogy of Student Science Research, No.2.2020

3

Chuyên mục Nghiên cứu Khoa học Sinh viên, Số 2.2020/UEB Catalogy of Student Science Research, No.2.2020

[Điểm sách]
Postcapitallism: A Guide to Our Future
(Tạm dịch: Hậu chủ nghĩa tư bản - Đường đến tương lai của chúng ta)
Tác giả: Paul Mason
Nhà xuất bản: Farrar, Straus và Giroux, năm 2015
Hơn hai thế kỷ qua, chủ nghĩa tư bản đã có những thay đổi liên tục - chu kỳ kinh tế chao
đảo từ bùng nổ đến sụp đổ - và không ngừng biến đổi và phát triển. Nghiên cứu lịch sử đầy
biến động này, Paul Mason tự hỏi phải chăng ngày nay chúng ta đang đứng trước một sự
thay đổi lớn lao, sâu sắc đến mức chính chủ nghĩa tư bản hiện nay, hệ thống vô cùng phức
tạp mà toàn bộ xã hội vận hành, đã đạt đến giới hạn của nó và đang chuyển đổi sang một
mô hình hoàn toàn mới.
Trọng tâm của sự thay đổi này là công nghệ thông tin: một cuộc cách mạng, như Mason
trình bày, có khả năng định hình lại toàn bộ các quan niệm quen thuộc của chúng ta về
công việc, sản xuất và giá trị; và từ đó hủy hoại cả nền kinh tế lấy thị trường và quyền sở
hữu tư nhân làm nền tảng. Thực tế thì, ông cho rằng, mọi thứ đang diễn ra như vậy rồi.
Trong cuốn sách mang tính đột phá này, một trong mười cuốn sách hàng đầu do tờ Sunday
Times bình chọn, Mason cho thấy, từ đống tro tàn của cuộc khủng hoảng tài chính gần đây,
chúng ta có cơ hội tạo ra một nền kinh tế toàn cầu bền vững và xã hội hóa hơn.

[Điểm sách]
Economic for the Common Good
(Tạm dịch: Nhà kinh tế đoạt giải Nobel Jean Tirole trình bày kế hoạch mới đầy táo
bạo cho vai trò của kinh tế học trong xã hội đương đại)
Tác giả: Jean Tirole
Nhà xuất bản: Đại học Princeton, năm 2017
Khi Jean Tirole đoạt giải Nobel về kinh tế năm 2014, ông bỗng nhận ra rằng mình bị những
người hoàn toàn xa lạ chặn ở ngoài đường và yêu cầu bình luận về các vấn đề đương đại,
bất kể việc nó chẳng liên quan gì tới nghiên cứu của ông. Việc chuyển từ một nhà kinh tế
hàn lâm sang một nhà trí thức cộng đồng đã thúc đẩy ông suy nghĩ sâu hơn về vai trò của
các nhà kinh tế và lý thuyết của họ đối với xã hội. Điều đó đã bắt nguồn cho sự ra đời của
Kinh tế vì Lợi ích chung (Economics for the Common Good), một tuyên ngôn đầy nhiệt
huyết về một thế giới trong đó kinh tế học, không phải là một môn “khoa học buồn thảm”,
mà là một lực lượng tích cực phục vụ lợi ích chung.
Các nhà kinh tế được tưởng thưởng vì những nghiên cứu kỹ thuật trên các tạp chí học thuật,
mà không tham gia vào các cuộc tranh luận có tính đại chúng. Nhưng Tirole nói rằng chúng
ta thực sự rất cần các nhà kinh tế tham gia vào nhiều thách thức mà xã hội đang phải đối
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mặt, giúp xác định các mục tiêu chính của chúng ta và các công cụ cần thiết để giải quyết
được chúng.
Để làm rõ luận điểm kinh tế học có thể giúp chúng ta nhận ra lợi ích chung như thế nào,
Tirole trình bày những hiểu biết của mình về một loạt vấn đề đang ảnh hưởng đến cuộc
sống hàng ngày của chúng ta và tương lai của xã hội, bao gồm sự nóng lên toàn cầu, thất
nghiệp, trật tự tài chính toàn cầu hậu 2008, khủng hoảng đồng euro, cuộc cách mạng kỹ
thuật số, đổi mới và sự bằng hợp lý giữa thị trường tự do và sự điều tiết.
Bằng việc cung cấp những luận điểm mạnh mẽ về những lợi ích mà kinh tế học có thể
mang lại cho tất cả mọi người, Kinh tế vì Lợi ích chung đưa ra một kế hoạch mới cho vai
trò của kinh tế học trong xã hội của chúng ta.

[Điểm sách]
The Globalization Paradox Democracy and the Future of the World Economy.
(Tạm dịch: Nghịch lý toàn cầu hóa: Nền dân chủ và tương lai của nền kinh tế thế giới)
Tác giả: Dani Rodrik
Nhà xuất bản: WW Norton & Company, năm 2010
Từ việc nghiên cứu lịch sử kinh tế trong ba thế kỷ, Dani Rodrik cho rằng muốn có một hệ
thống toàn cầu tinh gọn hơn, chúng ta cần đặt nền dân chủ làm trọng tâm. Từ chỗ độc
quyền về thương mại ở các đế chế thế kỷ XVII đến những cơ quan hiện đại của WTO, IMF
và Ngân hàng Thế giới, các quốc gia trên thế giới đã đấu tranh để khai thác một cách hiệu
quả kế hoạch toàn cầu hóa. Các lý thuyết kinh tế là nền tảng cho kỷ nguyên bản vị vàng,
chế độ Bretton Woods, "Đồng thuận Washington" đã mang lại thành công đồng thời cả
những thất bại lớn.
Bằng cuốn sách mang tính thách thức hùng hồn này với quan điểm đang thống trị về quá
trình toàn cầu hóa, Dani Rodrik trình bày một mô hình mới, mô tả một căng thẳng không
thể chối cãi: chúng ta không thể đồng thời theo đuổi nền dân chủ, quyền tự quyết dân tộc
và toàn cầu hóa kinh tế.
Khi trật tự xã hội của các nền dân chủ chắc chắn sẽ xung đột với nhu cầu toàn cầu hóa quốc
tế, các ưu tiên quốc gia nên được đặt lên hàng đầu. Kết hợp lịch sử với các luận điểm, tính
hài hước đi kèm những lời phê bình đúng đắn, nghiên cứu của Rodrik cho thấy toàn cầu
hóa có thể tùy chỉnh được nhờ một khung quy tắc quốc tế mềm mỏng để dẫn chúng ta tới
sự thịnh vượng ổn định khi chúng ta đương đầu với những thách thức toàn cầu về thương
mại, tài chính và thị trường lao động.
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[Điểm sách]
The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy
(Tạm dịch: Sự biến mất của tầng lớp trung lưu: Định kiến và Sức mạnh trong nền
kinh tế lưỡng phân)
Tác giả: Peter Temin
Nhà xuất bản: The MIT Press, năm 2017
Tại sao nước Mỹ lại trở thành một nền kinh tế của người giàu và người nghèo và chủ nghĩa
phân biệt chủng tộc đã góp phần vào quá trình này như thế nào.
Nước Mỹ đang trở thành một quốc gia chỉ gồm người nghèo và người giàu, với rất ít gia
đình thuộc tầng lớp trung lưu. Trong cuốn sách này, nhà kinh tế Peter Temin thuộc MIT
cung cấp một nghiên cứu sáng tỏ về tầng lớp trung lưu đang biến mất. Temin lập luận rằng
lịch sử và chính trị Mỹ, đặc biệt là chế độ nô lệ và hậu quả của nó, là một yếu tố quan trọng
tạo nên khoảng cách giàu nghèo. Temin đã sử dụng một mô hình đơn giản, nổi tiếng về
nền kinh tế lưỡng phân để kiểm tra tính năng động của sự phân chia giàu nghèo ở Mỹ và
vạch ra phương hướng nhằm đạt được bình đẳng lớn hơn để nước Mỹ không còn là một
nền kinh tế chỉ gồm người giàu và người nghèo.
Rất nhiều người Mỹ nghèo sống trong điều kiện giống như ở một nước đang phát triển,
giáo dục dưới chuẩn, nhà ở dột nát và ít cơ hội việc làm ổn định. Và mặc dù gần một nửa
người Mỹ da đen là người nghèo, nhưng hầu hết người nghèo không phải là người da đen.
Các chính trị gia da trắng thuộc cánh bảo thủ vẫn kêu gọi phân biệt chủng tộc từ những cử
tri da trắng nghèo khổ để nhận được sự ủng hộ cho các chính sách gây hại cho toàn bộ
người thu nhập thấp. Các chính trị gia cũng sử dụng việc tống giam hàng loạt như một công
cụ để ngăn người Mỹ da đen và Latinh tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội. Tiền
được đổ vào một hệ thống nhà tù cố thủ rộng lớn hơn là dành cho giáo dục. Trong hệ thống
tư pháp lưỡng cực này, người giàu chi tiền và người nghèo thì vào tù.

[Điểm sách]
The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy
(Tạm dịch: Giá trị của mọi thứ – Kiến tạo và tham gia vào nền kinh tế toàn cầu)
Tác giả: Prof. Mariana Mazzucato
Nhà xuất bản: PublicAffairs, năm 2018
The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Tạm dịch: Giá trị
của mọi thứ - Kiến tạo và tham gia vào nền kinh tế toàn cầu)
Cuốn sách là một bản cáo trạng gay gắt về hệ thống tài chính toàn cầu hiện tại của chúng
ta hiện nay, The Value of Everything đánh giá tường tận phương pháp tính toán giá trị kinh
tế và cho thấy lý thuyết kinh tế đã thất bại trong việc phân định rõ ràng sự khác biệt giữa
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kiến tạo giá trị (value creation) và khai thác giá trị (value extraction). Giáo sư
Mariana Mazzucato cho rằng sự khác biệt ngày càng mờ nhạt giữa hai loại giá trị này đã cho
phép những diễn viên chính trong nền kinh tế thể hiện mình là người tạo ra giá trị, trong
khi thực tế họ chỉ di chuyển xung quanh những giá trị hiện tồn hoặc, thậm chí tệ hơn, phá
hủy nó.
Cuốn sách sử dụng các ví dụ điển hình - từ Thung lũng Silicon đến lĩnh vực tài chính cho
đến các hãng dược phẩm lớn - để chỉ ra nguyên nhân các khái niệm mù mờ về giá trị tạo
ra sự nhầm lẫn giữa tiền thuê và lợi nhuận, người khai thác và người tạo ra phần thưởng,
và làm sai lệch các tính toán tăng trưởng và GDP. Trong quá trình đó, tính đổi mới bị ảnh
hưởng và bất bình đẳng tăng lên.
Vì thế cần nhanh chóng và tỉnh táo: để giải cứu nền kinh tế của chúng ta khỏi cuộc khủng hoảng
không thể tránh khỏi tiếp theo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, chúng ta sẽ cần phải suy
nghĩ lại về chủ nghĩa tư bản, suy nghĩ lại về vai trò của chính sách công và tầm quan trọng của
khu vực công, và xác định lại phương pháp đo lường giá trị trong xã hội.
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