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Long đong tờ giấy phép xuất bản 

Thật kỳ lạ, không kiếm được trên thị trường chữ nghĩa Việt Nam một cuốn sách biên khảo 
bằng tiếng Việt về lịch sử kinh tế Đức, mặc dù nước này có nền kinh tế mạnh nhất châu Âu 
hiện nay. Đối với người Việt Nam, việc tìm hiểu lịch sử kinh tế Tây Đức trong hai thập niên 
hậu chiến lại càng lý thú hơn:  

Thứ nhất, tình trạng kinh tế và xã hội của Tây Đức sau 1945 rất giống Việt Nam sau 1975 và 
trong nhiều khía cạnh, họ còn khó khăn gấp bội so với Việt Nam vào giữa thập niên 1970. 
Đặc biệt về chính trị, Đức là nước bị chiếm đóng và mất hết chủ quyền cho đến 1955. Thế mà 
Tây Đức đã trở thành một nước công nghiệp hàng đầu trên thế giới chỉ sau một thế hệ, trong 
lúc đó, tại sao Việt Nam đến thế kỷ 21 vẫn chưa làm được một động cơ xe gắn máy?  

Thứ hai, Tây Đức xây dựng kinh tế thị trường từ điều kiện đặc thù của nền kinh tế tự cung tự 
cấp, một hệ thống kinh tế kế hoạch nhà nước ở mức độ cao để phục vụ chiến tranh; hay nói 
cách khác, họ xuất phát từ tình trạng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát 
triển kinh tế thị trường tự do. Hơn nữa, tư tưởng chủ đạo của chính trị gia và kinh tế gia trong 
vài năm đầu sau chiến tranh có xu hướng bị ảnh hưởng bởi học thuyết Marx, thế mà cuối cùng 
họ cũng vượt ra khỏi quĩ đạo của chủ nghĩa xã hội để toàn tâm toàn ý xây dựng thành công 
nền kinh tế thị trường. Từ đâu họ làm được chuyện đó? 

Thứ ba, Tây Đức kết hợp khôn ngoan thế nào giữa một bên là lý thuyết kinh tế thị trường tự 
do theo lý thuyết của Adam Smith, bên kia là tư tưởng bình đẳng trong công nghiệp theo tinh 
thần của Karl Marx và công bằng xã hội theo giáo lý của Kitô giáo. Trên nền tảng tư tưởng 
đó, điều gọi là „nhân bản hóa nền sản xuất công nghiệp“ được xây dựng thành công như thế 
nào?   

Thứ tư, Tây Đức giải quyết vấn nạn gia cư sau chiến tranh như thế nào? Chính sách xây dựng 
chung cư của họ – với mục tiêu phục vụ người nghèo – mang tính chất xã hội cao, xem ra thì 
rất phi kinh tế và ắt phải bù lỗ, nhưng cuối cùng, chính sách đó không những đại thành công 
về mặt xã hội, mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, nâng cao sự phồn vinh và làm giàu cho 
ngân sách nhà nước. Tại sao các nước khác có cùng hoàn cảnh không làm được điều đó? 

Đấy chỉ là vài thí dụ đơn sơ trong nhiều bài học lịch sử mà chúng ta có thể tham khảo để áp 
dụng vào hoàn cảnh Việt Nam. 

Từ nỗi băn khoăn đó, tác giả tìm cách tổng kết lại những nét chính của lịch sử kinh tế Tây 
Đức trong hai thập niên 1950 và 1960, giai đoạn mà sử gia thế giới đã tặng cho danh hiệu 
thần kỳ kinh tế Tây Đức. Sách viết xong tháng 5.2017, ký hợp đồng xuất bản với Phương 
Nam Books vào tháng 6.1917. Tưởng rằng mọi chuyện như thế đã được an bài. Nhưng rồi thu 
đến, đông qua, xuân đã tàn mà vẫn chưa thấy sách ra đời. Hỏi ra thì ai cũng tránh một câu trả 



lời dứt khoát minh bạch. Phải chăng, gần một năm long đong qua vài nhà xuất bản, dường 
như không ai muốn liên lụy với cái „di sản của chủ nghĩa tư bản phương Tây“ này?  

May mắn là cuối cùng, Phương Nam liên kết được với nhà xuất bản Tri Thức, lúc ấy Chu Hảo 
còn làm giám đốc, để có giấy phép vào tháng 6.2018. Tưởng thế là yên, không ngờ rằng trong 
hậu trường đang xảy ra „sự kiện Chu Hảo“. Dường như ban giám đốc mới của nhà xuất bản 
Tri Thức ngưng lại để xem xét, mãi đến tháng 11.2018 mới bật đèn xanh, sau khi kiểm duyệt 
thêm 10 trang. Chúng tôi cần mười tám tháng để có tờ giấy phép xuất bản, một quãng đường 
không ngắn ngủi chút nào! Quả thật không có gì phấn khởi cho nghề viết lách ở Việt Nam.   

Xin giới thiệu với độc giả tác phẩm Thần Kỳ Kinh Tế Tây Đức giai đoạn 1949-1969. Ở cuối 
bài, độc giả sẽ thấy một đường dẫn để tải đề mục đã bị kiểm duyệt, và bổ sung vào sách cho 
đầy đủ. 
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Trích lời nói đầu 

Sự vươn dậy của Tây Đức sau Thế chiến II là một hiện tượng lạ kỳ, và sự phát triển kinh tế vũ 
bão sau 1945 đã được nhiều sử gia thế giới phong tặng danh hiệu thần kỳ kinh tế. Không riêng 
về kinh tế vốn là đề tài đáng chý ý, mà sự vươn dậy nhanh chóng và bền vững của Tây Đức 
cho đến hôm nay còn được thúc đẩy bởi những thành công trong nhiều lĩnh vực khác mà sách 
báo ít đề cập. Dù không bàn hết mọi vấn đề, nhưng tập sách này cố gắng vẽ lên vài nét chấm 
phá về những lĩnh vực nói trên.   

Lịch sử kinh tế tất nhiên là nội dung chính của tập sách này. Độc giả sẽ tìm thấy rải rác trong 
sách nhiều đoạn nói về chính sách kinh tế, về lý thuyết, về tổ chức, về phương pháp thực hiện 
v.v... Chắc hẳn sẽ rất lý thú, nếu chúng ta trả lời được những câu hỏi như: Sự phát triển kinh 
tế của Đức khác các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, nhưng khác nhau ở chỗ nào? Lý thuyết kinh 
tế của họ khác với lý thuyết mà các nước phát triển đương thời áp dụng ở chỗ nào? Điều gì đã 
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làm cho họ tự tin vào sự thành công của những nguyên lý chưa ai từng thử nghiệm? Từ đâu 
mà vị kiến trúc sư kinh tế hậu chiến quả quyết rằng, mọi khung trật tự kinh tế trong tương lai 
được thành lập và hoạt động ở bất kỳ quốc gia tự do nào trên thế giới, bằng cách này hay cách 
khác, đều phải dựa trên luồng tư tưởng của mô hình họ đưa ra? Câu hỏi lý thú hơn cho người 
Việt Nam là, từ đâu họ dám quả quyết rằng mô hình kinh tế đó cũng áp dụng được cho các 
nước đang phát triển? Tập sách này sẽ cung cấp cho độc giả những dữ liệu cần thiết và những 
mối liên hệ giữa chúng với nhau để độc giả tự phán đoán.    

Nhưng thật là thiếu sót nếu chúng ta chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế khi bàn về lịch sử hậu 
chiến Tây Đức. 

Chính sách xã hội đóng vai trò gì trong sự phát triển toàn diện? Khi bàn về công bằng và an 
toàn xã hội, chúng ta thường nghĩ đến những dịch vụ tốt đẹp mà một nhà nước tốt đẹp mang 
đến cho người dân xứ họ, hòng giảm bớt chênh lệch giàu nghèo và làm cho xã hội được bình 
đẳng hơn. Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Nếu người Đức chỉ nghĩ như thế thì chắc hẳn sự phát 
triển hậu chiến sẽ không đạt đến mức xứng đáng được gọi là thần kỳ. Từ đâu họ quả quyết 
rằng chính sách xã hội đúng đắn sẽ có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế? Dựa trên nền 
tảng tư tưởng nào mà họ có thể thiết lập được những chính sách xã hội vốn dĩ rất tốn kém và 
phi kinh tế, cuối cùng không những thành công về mặt xã hội và còn có tác dụng hỗ trợ cho 
tăng trưởng kinh tế? Và một câu hỏi lý thú hơn: Có phải sự phát triển vững chắc của Tây Đức 
suốt một thời gian dài có nguồn gốc từ những chính sách xã hội được thiết kế trên những 
nguyên tắc hợp đạo đức và không đối kháng với qui luật kinh tế?  

Quan hệ mới trong công nghiệp được thiết kế thế nào, dựa vào nền tảng tư tưởng xã hội và 
đạo đức nào mà họ đã hóa giải một phần các xung khắc triền miên trong công nghiệp từ hơn 
một thế kỷ trước? Tây Đức đạt được một điều mà ít nước khác làm được trong thời hậu chiến: 
ấy là sự hợp tác hiếm có giữa chủ nhân và lao động trong hoạt động hàng ngày của doanh 
nghiệp. Từ đâu họ làm được chuyện đó? Dựa vào những nguyên tắc nào, sử dụng công cụ nào 
mà họ duy trì tình trạng đó một cách lâu dài? Việc giảm bớt xung khắc giữa các thành viên 
đối kháng trong công nghiệp đã tác động thế nào lên sự phát triển nói chung?  

Ngoài ra có những câu hỏi lý thú liên quan đến sự phát triển của Tây Đức. Thí dụ, việc tạo 
bình đẳng cơ hội trong giáo dục và đào tạo tại Tây Đức đã đóng góp thế nào vào quá trình xóa 
bỏ phân hóa giai cấp trong xã hội? Nhưng cũng quan trọng không kém, nó đóng góp thế nào 
vào việc nâng cao số lượng và chất lượng lực lượng lao động cũng như năng suất lao động? 
Và nhiều câu hỏi tương tự trong mối liên hệ hỗ tương giữa hai lĩnh vực kinh tế và xã hội. 

Đến đây, chúng ta thử nêu thêm một câu hỏi: chúng ta học được gì từ lịch sử Tây Đức? Giữa 
Việt Nam hôm nay và Tây Đức hậu chiến có rất nhiều điều khác biệt, nhưng cũng có những 
chỗ giống nhau đến lạ kỳ. Cuốn sách này bàn về lịch sử kinh tế Tây Đức, nhưng chắc hẳn độc 
giả sẽ không khỏi ưu tư về một vài câu hỏi thiết thân trong bối cảnh phát triển ở nước nhà: 
Làm thế nào Tây Đức có thể chuyển đổi từ một nền kinh tế phi thị trường sang kinh tế thị 
trường với thành công trong một thời gian ngắn? Mà đó lại là nền kinh tế thị trường tự do với 
rất ít vấn nạn xã hội? Điều gì đã giúp Tây Đức chuyển từ thể chế chính trị tập trung phi dân 
chủ sang thể chế dân chủ tự do với quyền lực phân tán? Và còn nhiều câu hỏi tương tự. Tập 
sách này hy vọng sẽ cung cấp cho độc giả những chất liệu cần thiết để tìm câu trả lời.  



Trọng điểm sách này bàn về lịch sử kinh tế, nhưng độc giả sẽ không tìm thấy những công 
thức trừu tượng, những đồ thị khô khan, những thuật ngữ chuyên môn, những lý luận rườm rà 
phức tạp. Thay vào đó là ngôn ngữ đời thường cho mọi người cùng đọc. Đặc biệt, tác giả 
muốn gởi gắm đôi lời đến các bạn trẻ nặng lòng với đất nước và ham thích kiến thức mới lạ: 
Muốn tìm thấy chân lý, chắc hẳn chúng ta cần biết nhiều nguồn tri thức khác nhau để so sánh 
và chọn lựa. Các bạn hãy so sánh nội dung sách này với những điều đã học ở trường, đã đọc 
trên báo, nghe trên đài, đã chứng kiến trong đời sống nghề nghiệp, đã trải nghiệm trong cuộc 
sống hàng ngày. Rồi so sánh, rồi phán đoán, rồi quyết định. Biết đâu các bạn sẽ thấy vài điều 
hay để cải tạo xã hội, để giúp đời, giúp người, giúp cả chính mình và con cháu mai sau.        

Tháng tư năm 2019 

 

Ghi chú: Bản thảo của tác giả có một đề mục “Karl Marx” dài 12 trang, nhưng sau “sự kiện 
Chu Hảo”, ban giám đốc mới của nhà xuất bản “chiếu cố” và kiểm duyệt bớt 10 trang, cho 
nên đề mục đó xem ra thật trơ trẽn như xác không hồn. Vì thế, tác giả quyết định bỏ hẳn tiểu 
mục Karl Marx. Độc giả có thể dùng đường dẫn dưới đây để tải đề mục bị kiểm duyệt và bổ 
sung vào trang 457, ở giữa hai phần Adam Smith và John Maynard Keynes: 

https://www.diendan.org/phe‐binh‐nghien‐cuu/karl‐marx‐va‐tay‐duc‐thoi‐hau‐chien/KarlMarx‐

KinhTe‐TayDuc.pdf 

./. 
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