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KINH T  TRI TH C VÀ  
CON Đ NG H I NH P C A CHÚNG TA 

 

PHAN ĐÌNH DI U 

Đại học Quốc gia Hà n i 

Sinh thời, Norbert Wiener, cha đẻ của Điều khiển học (Cybernetics) đã dự báo: 
“Chúng ta đang làm biến đổi môi trường của ta tận gốc rễ đến mức rồi ta phải tự biến  đổi 
chính mình để tồn tại được trong môi trường mới đó”[1]. Quả thực, mấy chục năm qua, 
dưới tác động của những tiến bộ vũ bão của khoa học và công nghệ, mà nổi bật là công 
nghệ thông tin, môi trường kinh tế và xã hội đang có những biến đổi căn bản, đang chuyển 
biến tới một môi trường kinh tế và xã hội về cơ bản là mới, mà ta bắt đầu gọi là kinh tế tri 
thức và xã hội tri thức. Con người tạo ra môi trường đó, nhưng rồi đến lượt mình, chính sự 
phát triển khách quan của môi trường đó, với tất cả tính phức tạp, bất định và thường 
xuyên biến động của mình, lại đòi hỏi con người phải tự biến đổi để có được cách nhìn 
mới, cách nghĩ mới, nhiều năng lực trí tuệ mới khác về chất so với các năng lực cũ, nhằm 
giúp mình thích nghi với môi trường mới, có khả năng hành động linh hoạt trong cái phức 
tạp, bất định và thường xuyên biến động đó của môi trường mới. 

 I. Những chuyển bi n h ng t i kinh t  và xã h i tri th c 

 1. M t môi tr ng đang thay đổi nhanh chóng 

  Trong thế kỷ 20, khoa học và công nghệ đã liên tục phát triển mạnh mẽ với nhiều 
thành tựu có ý nghĩa cách mạng trong khắp các lĩnh vực, và càng ngày càng dồn dập, để đi 
đến những thập niên cuối của thế kỷ góp phần chủ đạo tạo nên bước chuyển biến mới của 

nền kinh tế và xã hội trên phạm vi toàn thế giới.  Những thành tựu khoa học to lớn đó  đã 
cung cấp cho con người những nhận thức hoàn toàn mới về thế giới vật chất, về sự sống, 
và đặc biệt về chính hệ thống kinh tế và xã hội của loài người; đã làm cơ sở cho hàng loạt 
những phát minh công nghệ kỳ diệu đưa đến những cải tiến và đổi mới liên tục nền sản 
xuất của xã hội; và những cải cách cơ cấu tổ chức, phương thức quản lý, những phát triển 
mạnh mẽ của kinh tế thị trường trong từng quốc gia cũng như trên phạm vi toàn cầu.  

  Sự ra đời của máy tính điện tử cùng với việc xuất hiện các khoa học về thông tin, 
điều khiển, hệ thống,... vào những năm giữa thế kỷ này là những mầm mống báo hiệu cho 
một kỷ nguyên phát triển mới của xã hội loài người, đúng như Norbert Wiener đã dự báo 
“Chúng ta đang làm biến đổi môi trường của ta tận gốc rễ ....”.  Nhưng, “biến đổi môi 
trường đến mức rồi ta phải tự biến đổi chính mình để tồn tại được trong môi trường mới 
đó” thì là một dự báo mà đương thời ít ai tính đến. Những biến đổi trong môi trường kinh 
tế, xã hội trên thế giới trong mấy chục năm qua, đặc biệt trong thập niên cuối cùng của thế 
kỷ này, đã xẩy ra càng lúc càng nhanh chóng, dồn dập, càng lúc càng đầy tính bất ngờ và 
không tiên đoán được. Ngay trong lĩnh vực máy tính, những chuyên gia hàng đầu như 
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"ông vua" phần mềm Bill Gates vào năm 1981 còn dự đoán “640K là đủ cho mọi người”, 

không thể ngờ chưa đầy hai mươi năm sau, các máy vi tính hạng trung đã có khả năng nhớ 
hàng chục tỷ bytes và tính toán với tốc độ hàng chục triệu phép tính/giây, để rồi thừa nhận 
là thực tế thay đổi nhanh hơn mọi dự đoán, mọi chuẩn mực, vì vậy, ngày nay trong công 
nghệ phần mềm, "chuẩn mực chính là sự thay đổi”, liên tục thay đổi để cải tiến, để thích 
nghi với yêu cầu luôn thay đổi của thị trường[2]

. 

Ba mươi năm trước, khi tin học và máy tính bắt đầu được sử dụng phổ biến vào 
các lĩnh vực kinh tế xã hội, thúc đẩy cuộc “cách mạng quản lý”, người ta đã nói đến tin 
học hoá xã hội và một “xã hội thông tin” trong tương lai, nhưng những điều hình dung về 
tương lai đó còn mang tính dự phóng. Nhưng rồi vào thập niên 80 khi lần lượt các thế hệ 
máy vi tính ra đời, với khả năng cung cấp cho thị trường mỗi năm hàng triệu, hàng chục 
triệu rồi hàng trăm triệu máy, với năng lực xử lý thông tin càng ngày càng cao, được sử 
dụng trong khắp mọi lĩnh vực hoạt động, thì hình thù của một cơ sở hạ tầng cho “xã hội 
thông tin” mới bắt đầu rõ nét. Và, bước chuyển biến có ý nghĩa quyết định nhất, thuyết 
phục nhất, khẳng định sự xuất hiện của xã hội thông tin trong thực tế là các siêu xa lộ 
thông tin mà bằng chứng hiển hiện là sự phát triển bùng nổ của mạng Internet toàn cầu với 
những bước đi lừng lững vào sâu mọi ngõ ngách của đời sống con người, bất chấp mọi rào 
ngăn và cản trở.  Mạng Internet, nối hàng trăm triệu máy tính của người dùng, có thể truy 
cập đến hàng triệu nguồn cung cấp thông tin trên khắp thế giới, không còn chỉ là một 
phương tiện kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành một môi trường mới của mọi hoạt động 
kinh tế, xã hội, văn hoá,... có tác động rất lớn đến các chuyển biến nhanh chóng của đời 
sống con người trên khắp hành tinh chúng ta. Và đó mới chỉ là những bước đầu để khẳng 
định “xã hội thông tin” đã là một hiện thực. Con đường hoàn thiện nó, có những điều dự 
đoán được và vô số điều không dự đoán được, còn trải dài ở phía trước, hứa hẹn nhiều bất 
ngờ mới cho thế kỷ mà ta vừa bước vào. 

Và vì thế, có lẽ không lấy làm lạ là vào thập niên cuối thế kỷ 20, trong bề bộn của 
những biến động chính trị và xã hội sâu sắc, những tăng trưởng thần kỳ xen lẫn những 
khủng hoảng của nhiều nền kinh tế, sự xuất hiện của thương mại điện tử, của xu thế toàn 

cầu hoá kinh tế, v.v... nổi bật lên những hy vọng mới (và cả những lo âu mới) về tương lai 
gần của một nền kinh tế tri thức, của một xã hội tri thức, không chỉ cho các nước giàu đã 
phát triển, mà còn là cho mọi quốc gia, và cùng với những hy vọng đó là các khuyến nghị 
và cảnh báo từ các cơ quan quốc tế như Liên hiệp quốc, Ngân hàng thế giới,... [3]

 

2. Và yêu cầu “tự bi n đổi chính mình” 

Để đi đến những chuyển biến hiện nay, loài người đã trải qua những bước phát 
triển và những thử thách liên tục trong suốt con đường thế kỷ 20. Một thế kỷ của sự phát 
triển mạnh mẽ về kinh tế, của những thử thách đối với các hình thức tổ chức và quản lý xã 
hội, của các phát minh vĩ đại về khoa học và công nghệ, của những tiến triển trong nhận 
thức con người về kinh tế, xã hội và nhân văn,... đã chuẩn bị cho bước chuyển biến hiện 
nay, được xác định là bước chuyển biến của nền kinh tế và xã hội công nghiệp lên giai 
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đoạn mới của kinh tế và xã hội tri thức.  Có thể đối với một người sống trong các nước 
công nghiệp phát triển, từng trải nghiệm qua những chặng đường phát triển đó, thì dù 
những đổi thay có diễn ra nhanh chóng nhưng việc chờ đón bước chuyển biến đó cũng là 
tự nhiên, còn đối với chúng ta, sống trong một nước còn chậm phát triển, chưa có điều 
kiện của sự trải nghiệm đó, thì những thuật ngữ như nền kinh tế tri thức, xã hội tri thức,... 
còn là khá xa vời, và tất nhiên sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi dòng chảy của những điều “xa 

vời” đó bỗng ập đến lôi cuốn chúng ta đòi hội nhập. Và cũng là tự nhiên nếu những hiểu 
biết của chúng ta về kinh tế tri thức, về con đường tiếp cận đến kinh tế tri thức và khả 
năng thực tế của sự hội nhập còn có nhiều điều khác nhau. Kinh tế tri thức là giai đoạn 
phát triển hiện đại của nền sản xuất công nghiệp và nền kinh tế thị trường toàn cầu hoá, 
tuy đã được xem là xu thế tất yếu của sự phát triển kinh tế thế giới nhưng đối với đại đa số 
các nước đang phát triển như nước ta thì rõ ràng khoảng cách từ thực trạng hiện nay đến 
nền kinh tế tri thức đó còn khá xa. Nhưng dẫu xa đến đâu thì để tồn tại và phát triển được 
trong thế giới hiện đại đó ta cũng không thể có con đường nào khác ngoài con đường hội 
nhập, và ta hiểu rằng hội nhập sẽ là một con đường đầy khó khăn thử thách, đòi hỏi nhiều 
nỗ lực cố gắng. Để có thể vượt qua những khó khăn thử thách đó, như lời của N.Wiener, 

ta phải chuẩn bị cho mình đủ năng lực và bản lĩnh “tự biến đổi chính mình để tồn tại và 
phát triển trong môi trường mới đó”. Tự biến đổi chính mình, nói theo thuật ngữ ta quen 
dùng là tự đổi mới, trước hết phải là đổi mới về tư duy và nhận thức, từ đó mà có đủ sáng 
suốt và kiên định liên tục tiến hành những đổi mới về kinh tế và xã hội, làm cho đất nước 
ta phát huy được mọi năng lực sáng tạo, thích nghi và vươn lên được trong môi trường đầy 
biến động của kinh tế tri thức toàn cầu hoá hiện đại. Để có phương hướng cho sự “tự biển 
đổi” đó, ta cần tìm hiểu một cách khoa học một số vấn đề về kinh tế và xã hội tri thức, về 
thực chất những biến đổi của kinh tế và xã hội hiện đại, về vai trò của “tri thức” trong quá 

trình biến đổi đó, về các cách thức và các điều kiện để tri thức thực sự góp phần tạo ra của 
cải, về một số “qui luật” kinh tế khi có sự tham gia trực tiếp của nguồn lực tri thức, v.v.... , 
từ đó suy nghĩ về con đường hội nhập của chúng ta. 

II. M t số đặc điểm c a quá trình chuyển bi n đ n kinh t  tri th c 

1. Tri th c trong quá trình phát triển kinh t  xã h i[4]
 

Sự phát triển của tri thức gắn liền với lịch sử phát triển của loài người, và vai trò 
quan trọng của tri thức nói chung trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội loài người thì 
chẳng phải là điều mới, ai cũng đã biết. Nhưng để có môi trường cho tri thức bừng nở 
trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và trở thành nguồn lực chủ đạo trực tiếp tạo 
ra phần lớn của cải và sự giàu có cho con người và xã hội thì phải chờ đến thời đại của 
chúng ta mới trở thành hiện thực. 

Ta biết con người cần có tri thức để nhận thức thế giới và để tác động lên thế giới 
(nhằm phát triển sản xuất làm ra của cải phục vụ cuộc sống con người). Nói theo cách của 
Peter Drucker, tri thức được dùng để sống, rồi để làm, và quan trọng hơn nữa, là dùng tri 
thức để tạo tri thức[5]

. Từ xa xưa, tri thức thường được coi như của riêng của các bậc thức 



THỜI ÐẠI n° 5, 2001, pp 9-29 

4 
Civillawinfor St. 

giả, tri thức là dấu hiệu của đời sống tinh thần, đạo đức, trí tuệ của một người; tri thức là 
để cho mình, để chứng tỏ phẩm giá của mình, tức là để sống, để khẳng định sự tồn tại của 
mình. Dù có những hiểu biết giúp con người làm ra các công cụ và có được các kinh 
nghiệm sản xuất, góp phần hữu ích cho cuộc sống, nhưng có lẽ do thiếu tính hệ thống và 
nặng về trực cảm kinh nghiệm, nên chúng thường ít được coi trọng, thậm chí không được 
xem là tri thức một cách chính thống. Phải đợi đến khoảng thế kỷ 18, khi bắt đầu cuộc 
cách mạng công nghiệp (lần thứ nhất) thì tri thức mới thực sự được dùng để làm, các tri 

thức khoa học được bắt đầu phát triển có hệ thống và được chuyển thành các giải pháp kỹ 
thuật và công nghệ, mà con người có thể dùng để tìm kiếm và khai thác tài nguyên, để chế 
tạo công cụ sản xuất, để làm ra sản phẩm,...  Khoa học phát triển, cung cấp các tri thức 
khoa học ngày càng phong phú, làm cơ sở cho các sáng chế kỹ thuật, phát triển các ngành 

công nghiệp, hình thành nên nền sản xuất công nghiệp và nền kinh tế thị trường. Chức 
năng để làm của tri thức được thể hiện trong việc liên tục phát triển sức sản xuất; và về 
sau, vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chức năng đó còn được thể hiện ở chỗ tri thức được 
dùng để nghiên cứu bản thân việc làm (lao động), phân tích lao động và tổ chức một cách 
khoa học các quá trình lao động trong sản xuất công nghiệp. Điều đó đã khởi đầu cho một 
cuộc “cách mạng năng suất” trong nhiều nước công nghiệp phát triển, mà nổi bật là 
phương pháp nổi tiếng về quản lý khoa học các quá trình sản xuất do F. Taylor đề xướng. 
Kinh tế thị trường càng phát triển thì vai trò của hoạt động kinh doanh càng quan trọng, 
trong nhiều trường hợp là quan trọng hơn cả hoạt động sản xuất trực tiếp. Và vì vậy, trong 
nền kinh tế thị trường, ưu thế thường thuộc về các tài năng kinh doanh, đó là các tài năng 
biết phát hiện và tận dụng cơ hội, nắm bắt các ý tưởng mới, tổ chức và sử dụng khéo léo 
các nguồn lực,... Quản lý kinh doanh trở thành một hoạt động hết sức quan trọng trong 
kinh tế thị trường, và khả năng luôn luôn đưa ra được các ý tưởng mới, các giải pháp mới, 
sáng tạo và linh hoạt, để tạo ra và giữ được ưu thế cạnh tranh là phẩm chất chủ yếu tạo nên 
thành công trong loại hoạt động đó. Chức năng "dùng tri thức để tạo tri thức", vốn là chức 
năng chủ yếu của tri thức trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong điều 
kiện phát triển kinh tế thị trường đã có thêm vai trò càng ngày càng quan trọng trong các 
hoạt động quản lý kinh doanh, và nói rộng hơn là trong các loại hoạt động kinh tế đa dạng 
và phong phú, hết sức năng động và linh hoạt trong môi trường của một thị trường liên tục 
mở rộng và biến hoá không ngừng. 

Tri thức tạo tri thức trong hoạt động thường xuyên của quản lý kinh doanh ngày 

nay lại được hỗ trợ thêm một cách đắc lực bởi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tin 
học hoá và khai thác các kho dữ liệu phong phú phản ánh mọi mặt phức tạp, đa dạng và 
luôn biến động của thị trường. Khác với tri thức khoa học và công nghệ có ý nghĩa phổ 
quát và ổn định, tri thức ở đây thường đòi hỏi phải đáp ứng những nhu cầu trực tiếp, nhất 
thời, có tính đặc thù cho từng lĩnh vực, từng tình huống, và không nhất thiết phải thoả mãn 
các tính chất đầy đủ, phi mâu thuẫn, không nhất thiết phải hoàn toàn chắc chắn, nhưng 
phải giúp cho người quản lý lấy những quyết định kịp thời để không bỏ lỡ thời cơ của 
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công việc kinh doanh[6]. Sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông 
trong vài thập niên gần đây đã giúp con người những năng lực tuyệt vời trong việc thu 
thập và tổ chức những kho thông tin và dữ liệu phong phú trong nhiều lĩnh vực, đồng thời 
cũng đã bắt đầu cung cấp cho con người những phương pháp và công cụ có hiệu quả để 
“khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức” từ những kho tàng đó nhằm hỗ trợ con người trong 
các hoạt động tạo tri thức nói trên.  

Năng lực tri thức của một con người, một doanh nghiệp hay một quốc gia bao gồm 
một vốn tri thức và một năng lực tạo tri thức của con người, doanh nghiệp hay quốc gia 
đó. Nếu có một vốn tri thức do tiếp thu thụ động từ ngoài, thì dù có “hiểu nhiều biết rộng” 

cũng chỉ có thể có nhiều lắm là một nền kinh tế bắt chước, lệ thuộc, kém sức cạnh tranh. 
Vì vậy, để có thể phát triển và đua tranh được trong nền kinh tế tri thức với thị trường toàn 
cầu hoá hiện nay, một người, một doanh nghiệp hay một quốc gia cần có không chỉ một 
vốn tri thức phong phú, mà chủ yếu phải là một năng lực tạo tri thức hùng hậu, tức là một 
năng lực sáng tạo các tri thức mới để đáp ứng các nhu cầu đổi mới công nghệ, đổi mới sản 

phẩm, đổi mới tổ chức, đổi mới các giải pháp quản lý và kinh doanh,... nhằm thích nghi 
với các đòi hỏi luôn biến động của việc giành và giữ ưu thế cạnh tranh trên thị trường.  

2. N i dung c a b c chuyển bi n t i kinh t  tri th c 

Kinh tế tri thức được hình thành trong quá trình phát triển mạnh mẽ của nền kinh 
tế  công nghiệp thế giới dưới tác động của cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là 
cách mạng thông tin, và sự mở rộng thị trường toàn cầu hoá từ những thập niên cuối của 
thế kỷ 20 vừa qua. Để đi đến một nền kinh tế mà các hoạt động thông tin và tri thức tạo ra 
hơn một nửa (và đang tiếp tục tăng thêm) giá trị trong GDP, thì rõ ràng nền kinh tế và xã 
hội đã phải trải qua nhiều chuyển biến và đổi thay to lớn trong cơ cấu của nền sản xuất với 
việc hiện đại hoá và sáng tạo các công nghệ mới, nhiều cải cách sâu rộng trong quản lý 
kinh doanh của các doanh nghiệp, trong tổ chức và điều hành các hoạt động kinh tế của 
các quốc gia, v.v...[7]

 

Ta biết rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất khai sinh nền kinh tế công 
nghiệp từ thế kỷ 18 đã được đánh dấu bởi việc phát minh ra động cơ máy hơi nước, và đến 
cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai được đánh dấu 
bởi  hai phát minh quan trọng, một là phát minh ra nguồn năng lượng điện khởi đầu cho 
công cuộc điện khí hoá, hai là phát minh ra hình thức tổ chức nghiên cứu và phát triển 
công nghiệp một cách hệ thống, từ đó lần lượt ra đời nhiều phòng nghiên cứu liên hiệp ở 
các công ty, doanh nghiệp, làm cho việc phát minh các kỹ thuật và công nghệ mới không 
còn là ngẫu nhiên mà được chuẩn bị một cách chủ động, có kế hoạch, vì vậy khoảng cách 
từ sáng tạo khoa học đến phát minh công nghệ được rút ngắn dần. Trong giai đoạn này 
nhiều ngành công nghiệp đã hình thành và phát triển nhanh chóng như: cơ khí và chế tạo 
máy, hoá chất, giao thông, bưu điện, v.v...  

Và trong nửa sau của thế kỷ 20, nền kinh tế công nghiệp thế giới dẫu có trải qua 
nhiều biến động và những bước thịnh suy khác nhau ở nước này nước nọ, nhưng xu thế 
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phát triển kể trên nói chung vẫn được tiếp tục càng ngày càng mạnh mẽ và dồn dập hơn, 
tạo ra nhiều công nghệ tiên tiến mới, đặc trưng cho giai đoạn cách mạng công nghiệp lần 
thứ ba, giai đoạn chuyển biến sang nền kinh tế tri thức hiện nay. Những lĩnh vực công 
nghệ tiên tiến đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn kinh tế tri thức hiện nay là: vi điện tử, 
máy tính, viễn thông, vật liệu mới (được chế tạo theo thiết kế), người máy và công nghệ 
sinh học. Những công nghệ mới đó có ý nghĩa quyết định tạo nên những biến chuyển cơ 
bản của nền sản xuất và kinh tế hiện đại. Một mặt, chúng được ứng dụng để tự động hoá, 
hiện đại hoá và đổi mới hầu hết các ngành sản xuất công, nông nghiệp và dịch vụ truyền 
thống, góp phần quan trọng trong việc biến nhiều ngành sản xuất và dịch vụ này thành 
những ngành công nghiệp “trí tuệ”, dịch vụ “trí tuệ”. Mặt khác, chúng được tích hợp để 
tạo nên hàng loạt những ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ hoàn toàn mới mà trước 
đây chưa hề có, điển hình như các ngành công nghiệp máy tính (phần cứng và phần mềm), 
công nghiệp viễn thông và mạng, các dịch vụ Internet, ngân hàng điện tử, thương mại điện 
tử, các dịch vụ giáo dục từ xa, tư vấn từ xa, v.v...  Các sản phẩm của các ngành công 
nghiệp mới này là các máy móc, công cụ và phương tiện thực hiện các công việc xử lý 
thông tin và tri thức (thu thập, lưu trữ, chế biến, truyền đưa,...), hoặc chính nội dung sản 
phẩm là thông tin và tri thức như các sản phẩm phần mềm, các sản phẩm của “công 

nghiệp nội dung”, v.v...  Các ngành công nghiệp mới này và các loại hoạt động mà 
“nguyên liệu” cũng như “sản phẩm” chủ yếu là thông tin và tri thức trong nền kinh tế hình 
thành một khu vực mới thường được gọi là khu vực thông tin trong nền kinh tế của nhiều 
nước phát triển[8]. Khu vực mới này lớn mạnh nhanh chóng, đối với nhiều nước phát triển 
hàng đầu, hiện nay khu vực này đã chiếm khoảng trên 50% phần đóng góp vào GDP cũng 
như số lao động trong tổng lực lượng lao động xã hội (ở Mỹ là trên 60%), và chắc chắn sẽ 
còn tiếp tục lớn mạnh hơn nữa trong những thập niên sắp tới.  

3. Từ thực ti n b c đầu phát triển kinh t  tri th c ở m t số n c 

Kinh tế tri thức là xu thế phát triển chung của kinh tế thế giới trong thế kỷ 21, loài 
người đã bắt đầu được thụ hưởng những thành tựu to lớn của nền kinh tế đó và ảnh hưởng 
toàn cầu hoá của nó đã phủ khắp mọi quốc gia lớn nhỏ trên hành tinh chúng ta, nhưng 
trong thực tế kinh tế tri thức mới chỉ bước đầu hiện hữu tại một số nước có nền kinh tế 
công nghiệp phát triển nhất hoặc một số nước có những thuận lợi hay những năng lực sớm 
chuyển đổi để thích nghi với yêu cầu phát triển trong nền kinh tế mới. 

Từ khi ra đời và tiếp theo hơn hai thế kỷ phát triển của mình, nền kinh tế công 
nghiệp trên thế giới đã trải qua mấy lần biến đổi có tính cách mạng như ta đã biết. Mỗi lần 
như vậy được đánh dấu bởi sự xuất hiện của những công nghệ đột phá có tác động làm 
biến đổi gần như toàn bộ nền kinh tế của xã hội. Những công nghệ đột phá như vậy 
thường ra đời ở những nước có nền khoa học và nền sản xuất tiên tiến nhất, nhưng chỉ có 
thể gây nên tác động to lớn và rộng khắp đối với nền kinh tế ở những nước có khả năng 
thay đổi tổ chức xã hội một cách linh hoạt để thích ứng với những tác động đó. Khả năng 
thay đổi tổ chức xã hội bao gồm các khả năng về thay đổi thể chế kinh tế và xã hội, thay 
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đổi cơ cấu sản xuất, cải tổ nền giáo dục và các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ, v.v...  Nước nào làm chủ các công nghệ đột phá và có khả năng thay đổi tổ 
chức xã hội như vậy thường là nước đi đầu trong các cuộc cách mạng công nghiệp tương 
ứng. Nước Anh đã là nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, nhưng đến 
cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20 đã phải nhường vị trí đi đầu trong cách mạng công 
nghiệp lần thứ hai cho Đức là nước vừa làm chủ được công nghệ điện lực, vừa phát triển 
được hệ thống các labo nghiên cứu khoa học và công nghệ, chủ động và nhậy bén ứng 
dụng công nghệ năng lượng điện để phát minh nhiều công nghệ tiên tiến mới cho các 
ngành cơ khí, giao thông, hàng không, điện thoại,... Trong giai đoạn cách mạng công 

nghiệp lần thứ hai, Mỹ cũng đã vươn lên vị trí hàng đầu trong các nước công nghiệp, đã 
phát triển được một hệ thống giáo dục phổ cập công nghệ, rồi trong và sau chiến tranh thế 
giới lần thứ hai đã thu hút được một lực lượng đông đảo các nhà khoa học hàng đầu từ 
châu Âu, nên sau chiến tranh, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, và đã lần lượt tạo ra 
nhiều công nghệ đột phá (như đã kể đến trong một phần trước), những công nghệ làm nền 
tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba hiện nay. Công nghệ thông tin (hiểu là 
bao gồm cả viễn thông), tích hợp từ những công nghệ đột phá đó, trở thành nhân tố chủ 
đạo của bước chuyển biến sang kỷ nguyên mới của kinh tế tri thức và xã hội tri thức. 
Những công nghệ đột phá đó với những mức độ khác nhau cũng đã được phát minh ở một 
số nước khác, nhưng ở những nước đó do không hội đủ các điều kiện cần thiết (trong đó ở 
một số nước có lý do về thiếu khả năng thay đổi linh hoạt các tổ chức kinh tế xã hội), nên 
cho đến nay Mỹ vẫn là nước giữ vị trí dẫn đầu. 

Những công nghệ đột phá trong cuộc cách mạng công nghiệp lần này, đặc biệt 
công nghệ thông tin, là các công nghệ “tạo khả năng” (enabling technology), tức là một 
công nghệ mẹ có thể áp dụng trong mọi ngành của sản xuất, kinh tế để tạo ra các năng lực 
mới, các công nghệ mới trong các ngành đó. Mà công nghệ mới có nghĩa là thay đổi, thay 
đổi thường tạo ra những cái mà ta gọi là cơ hội và thách thức, cơ hội của lợi nhuận cao, 
của tăng trưởng cao, nhưng đồng thời cũng là thách thức của nhiều rủi ro thua thiệt nếu 
không giành được ưu thế mới trong cạnh tranh. Chính vì vậy mà đối với các doanh nghiệp, 
các quốc gia, yêu cầu thay đổi tổ chức trong giai đoạn này cũng cao hơn, đòi hỏi phải năng 
động hơn, linh hoạt hơn, phải có khả năng hy sinh cái cũ để tạo lập cái mới thích nghi với 
điều kiện phát triển mới[9]. Sự chuyển biến sang nền kinh tế tri thức không phải xảy ra 
đồng đều ngay đối với những nước công nghiệp phát triển nhất; nhiều nước đã tụt lại hoặc 
gặp khó khăn vì không có được khả năng tự đổi mới tổ chức xã hội một cách nhạy bén và 
kịp thời. 

Một hiện tượng đáng chú ý và có ý nghĩa khích lệ đối với chúng ta là trong bối 
cảnh của sự chuyển biến hiện nay, nhiều nước tuy chưa thuộc hàng các nước công nghiệp 
phát triển nhất đã vươn lên thành những nước có nền kinh tế tri thức tiên tiến trong một 
khoảng thời gian không dài lắm. Phần lan, Xingapo, Ailen, Niu Dilân, v.v... là những thí 
dụ. Tất cả những nước này đều đã thực hiện sớm việc tin học hoá và xây dựng kết cấu hạ 
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tầng thông tin trên cơ sở phát triển mạng các xa lộ thông tin và Internet; áp dụng các công 
nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, để nhanh chóng hiện đại hoá các ngành sản xuất và 
dịch vụ; tiến lên phát triển các cơ sở công nghiệp công nghệ cao; đào tạo lại lao động và 
tạo việc làm; cải tổ hệ thống giáo dục và phổ cập việc học, học liên tục, học suốt đời cho 
mọi người; đẩy mạnh và liên tục cải cách tổ chức, v.v... Đối với những nước này, trong 
thời gian qua họ chưa phải là nơi phát  minh ra các công nghệ đột phá, nhưng họ đã rất 
sáng tạo trong việc “dùng công nghệ thông tin để khuếch đại những tài năng và trí tuệ con 
người”[10]

 làm nên những bước tiến to lớn, và hiện nay để giữ được các vị trí đã giành 
được họ đang tiếp tục đầu tư mạnh cho giáo dục, cho nghiên cứu và triển khai để hy vọng 
sáng tạo được nhiều công nghệ mới độc đáo trong tương lai. 

4. Kinh t  tri th c và sự phát triển toàn cầu 

Như vậy, có thể nói kinh tế tri thức là giai đoạn phát triển hiện đại của nền kinh tế 
thế giới, hay nói đúng hơn, của nền sản xuất công nghiệp và nền kinh tế thị trường thế 
giới; cách mạng khoa học và công nghệ là động lực then chốt và cơ chế thị trường toàn 
cầu hoá là môi trường thiết yếu cho việc nẩy nở và phát triển nền kinh tế đó. Trên con 
đường phát triển chắc chắn là có nhiều biến động với đầy những cơ hội và thử thách, hiện 
nay kinh tế tri thức mới chỉ đi những bước đầu tiên, và cũng chỉ mới có một số ít quốc gia 
là thành viên thực tế, còn phần lớn các quốc gia khác được "hội nhập" vào cái "toàn cầu 
hoá" đó như những thị trường tiêu thụ. Con đường đó chắc không trải đầy hoa cho mọi 
người và mọi quốc gia, nhưng đó là xa lộ chính của văn minh nhân loại, mà mọi con 
đường khác dẫu khó khăn đến đâu thì sớm muộn rồi cũng phải vất vả tìm về xa lộ đó.  

Sự phân hoá, hay nguy cơ của sự phân hoá, không phải chỉ có giữa các quốc gia, 
mà là một thực tế ngay trong lòng của từng quốc gia, kể cả những quốc gia có nền kinh tế 
tri thức hùng mạnh nhất.  Kinh tế tri thức đã làm cho nước Mỹ trong vòng hai thập niên có 
thêm 176 tỷ phú (năm 1982 mới chỉ có 13 tỷ phú), có đến 9 trong 10 công ty lớn nhất thế 
giới, và người giàu nhất thế giới (Bill Gates) có tài sản bằng tài sản của 110 triệu dân Mỹ 
ở tầng lớp dưới! Nhưng gần đây có những con số thống kê cho biết năng suất lao động 
trong thập niên qua không tăng, và lương thực tế của 80% lao động lớp dưới giảm[11]

.  Giá 

trị của các con số thống kê trong một xã hội mà các giá trị đã có nhiều biến đổi chắc 
không phản ánh đúng những tiến bộ thực tế, nhưng dầu sao cũng cảnh báo cho ta biết kinh 
tế tri thức không mang lại lập tức sự giàu có cho mọi người, mọi quốc gia!  

Nguy cơ tụt hậu, đối với nhiều nước chậm phát triển, đã là trầm trọng, có khả năng 
càng trầm trọng hơn trong môi trường của kinh tế tri thức. Sự chuyển biến sang nền kinh 
tế tri thức cùng với quá trình toàn cầu hoá kinh tế nhanh chóng cũng đã làm phân hoá bản 
thân “thế giới thứ ba”, thế giới đó không còn có lý do để được coi như một thế giới riêng 
tự thân nữa, mà vỡ ra thành 4 loại nước khác nhau: loại các nước khổng lồ về dân số, loại 
các nước có nhiều tài nguyên dầu mỏ để xuất khẩu, và ở hai cực là loại các nước “công 

nghiệp hoá mới” có khả năng hội nhập có hiệu quả vào nền kinh tế thế giới và loại các 
nước có nguy cơ bị dạt ra rìa của dòng chảy[12]. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là loại 
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trừ bất kỳ một nước nào ra ngoài dòng chảy chung. Chỉ có điều là, hội nhập quả không 
phải là con đường dễ dàng. Có thể, một chiến lược phát triển và ứng dụng công nghệ 
thông tin để tăng năng lực thông tin và tri thức cho đất nước là bước khởi đầu quan trọng 
đối với nhiều nước đang phát triển đang phấn đấu vươn lên hội nhập vào nền kinh tế tri 
thức trong tương lai.  Đối với các nước đó, Uỷ ban Khoa học và công nghệ vì Phát triển 
của Liên hiệp quốc có khuyến nghị một số nội dung chiến lược cần được tập trung thực 
hiện trong chính sách phát triển công nghệ thông tin như sau : ứng dụng công nghệ thông 
tin để đổi mới quản lý các tổ chức vì sự phát triển quốc gia, việc sản xuất các sản phẩm 
công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phải hướng vào việc phục vụ thiết 
thực các mục tiêu xã hội và tăng khả năng (cạnh tranh) cho nền kinh tế, đẩy mạnh và mở 
rộng các hình thức học, học liên tục và học suốt đời để phát triển nguồn tài nguyên nhân 
lực, phát triển các mạng thông tin và xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin quốc gia, thực 
hiện các biện pháp mở rộng khả năng truy cập của mọi người đến các mạng đó, tạo mọi 
khả năng để truy cập tới các nguồn tri thức khoa học và kỹ thuật trên thế giới, v.v...[13]

. 

Cần chú ý đến nhận định: "Các nước đang phát triển từ các điểm xuất phát khác nhau đều 
cần xây dựng một kết cấu hạ tầng thông tin quốc gia để phục vụ các mục tiêu phát triển, 

hướng tới một xã hội tri thức đổi mới, và dù cái giá phải trả cho việc xây dựng kết cấu hạ 
tầng thông tin đó là khá cao, nhưng cái giá phải trả cho việc không làm điều đó chắc sẽ 
còn cao hơn rất nhiều!”.         

Người ta thường nói: nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu là tự cung tự cấp, với cách 
mạng công nghiệp lần thứ nhất, thị trường bắt đầu phát triển nhưng chủ yếu ở qui mô địa 
phương, cách mạng công nghiệp lần thứ hai mang thị trường từ địa phương ra qui mô 
quốc gia, và cách mạng công nghiệp lần này đưa thị trường từ qui mô quốc gia là chủ yếu 
ra qui mô toàn cầu. Với qui mô quốc gia, thì cùng với nền kinh tế quốc gia còn có các thể 
chế xã hội quốc gia, nền dân chủ quốc gia để điều tiết nền kinh tế đó. Còn nay, có kinh tế 
toàn cầu, có thị trường toàn cầu, nhưng chưa biết đến tương lai nào mới có một "xã hội 
toàn cầu" với một "Nhà nước toàn cầu" để giám sát và điều tiết nền kinh tế toàn cầu đó vì 
lợi ích của dân chúng toàn cầu. Các định chế quốc tế hiện có như Liên Hiệp Quốc, Ngân 
hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Tổ chức thương mại thế giới,... đều không có (và chưa 
thể có) chức năng thực hiện vai trò nói trên. Vì vậy, phải chăng trong một thời gian dài 
nữa, kinh tế toàn cầu sẽ hoạt động theo cách của các hệ sinh thái, tiến hoá theo luật cạnh 
tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên, cho đến khi loài người thoả thuận được một hình thức 
"xã hội toàn cầu" thích hợp? 

III. M t số nh n th c m i về kinh t  tri th c 

1. Những vấn đề nẩy sinh từ kinh t  tri th c 

Dù mới là ở những bước đầu, nhưng nền kinh tế thế giới đã chuyển biến sang một 
giai đoạn phát triển mới, có những khác biệt rõ ràng về chất so với các giai đoạn trước. 
Thông tin và tri thức trở thành nguồn lực chủ đạo của phát triển kinh tế, nhưng đấy là nói 

chung, chứ điều đó không có nghĩa là bất kỳ khi nào thông tin và tri thức cũng tạo ra của 
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cải. Ta từng biết có những đất nước có nhiều nhà bác học tài năng, có không ít những phát 
minh hàng đầu trong khoa học thế giới, nhưng đã không có thể chế xã hội và cơ chế kinh 
tế thích hợp để những năng lực tri thức to lớn đó biến thành của cải và sự giàu có, và nền 
kinh tế đã rơi vào suy thoái trầm trọng. Vì vậy khi nói thông tin và tri thức là nguồn lực 
chủ đạo của phát triển kinh tế là nói trong môi trường của những chuyển biến sang giai 
đoạn mới của kinh tế tri thức, mà đặc điểm chính là tác động to lớn và dồn dập của cách 
mạng khoa học-công nghệ, và của một thị trường phát triển đang được toàn cầu hoá nhanh 
chóng. Tất nhiên, ngay trong môi trường đó thì không phải thông tin, tri thức nào cũng tạo 
nên của cải; chúng cũng phải làm nên của cải và sự giàu có thông qua các cơ chế cạnh 
tranh gay gắt của thị trường.  

Kinh tế tri thức đang đặt ra hàng loạt những vấn đề mới, không thể lý giải bằng 
những lý thuyết đã có, và còn cần có thời gian để hình thành và chín muồi những lý thuyết 
mới, trong đó có những vấn đề rất thiết thực được nhiều người quan tâm như: giá trị kinh 
tế của tri thức được thực hiện trong những loại hoạt động kinh tế nào, những loại tri thức 
nào có giá trị kinh tế và cách thức tạo ra chúng ra sao, khi tri thức là nguồn lực trực tiếp 
của kinh tế thì có những thuộc tính đặc biệt nào mà các nguồn lực khác không có, các 
“hàng hoá tri thức” có tuân theo các luật cũ của thị trường hay theo các luật cạnh tranh 

mới, động thái của nền kinh tế dưới tác động của các luật mới đó sẽ biến hoá ra sao, và 
hoạt động “quản lý” của con người trong nền kinh tế mới đó cần được đổi mới thế nào, 
v.v...  

Theo cách nhìn hệ thống, từ lâu ta đã hiểu rằng nền sản xuất xã hội là một chỉnh 
thể, các khâu trực tiếp làm ra sản phẩm cuối cùng tất nhiên là thành phần quan trọng, 
nhưng tuyệt đại đa số các hoạt động trong xã hội đều ít nhiều đóng góp phần giá trị gia 
tăng vào thu nhập chung của toàn xã hội. Mà các hoạt động này thì có phổ rất rộng, từ 
nghiên cứu khoa học, phát minh công nghệ, trực tiếp sản xuất ,... đến thương mại, dịch vụ, 
giáo dục, y tế, văn hoá, nghệ thuật, quản lý hành chính, kinh doanh, v.v... Nói chung, mọi 
hoạt động này đều cần có tri thức để nâng cao chất lượng và hiệu quả, do đó trong môi 
trường của kinh tế thị trường, các tri thức mới trong các ngành đó đều có thể trực tiếp hoặc 
gián tiếp tạo thêm giá trị kinh tế. Con người có được các tri thức mới đó bằng nhiều con 
đường và cách thức khác nhau, trước hết và quan trọng nhất là từ hoạt động sáng tạo trong 
nghiên cứu khoa học và phát minh công nghệ, nhưng cũng rất đáng chú ý đến những tri 
thức thu được từ trực cảm, kinh nghiệm, phỏng đoán, qui nạp, từ phân tích dữ liệu,... trong 
muôn mặt của cuộc sống đời thường, được sử dụng trực tiếp hoặc qua sự tinh lọc, chế biến 
bằng các phương pháp khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức của công nghệ thông tin hiện 
đại[14]

. 

Để việc trình bày được đơn giản, sau đây ta sẽ xét vai trò của tri thức trong khu 
vực sản xuất các sản phẩm hàng hoá có hàm lượng thông tin và tri thức cao, hoặc bản thân 
sản phẩm là thông tin và tri thức, đó là ngành sản xuất dựa trên các công nghệ chủ đạo như 
vi điện tử, máy tính (phần cứng và phần mềm), viễn thông, người máy, vật liệu mới (được 
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tạo ra theo thiết kế), các sản phẩm công nghệ sinh học, các dược phẩm cao cấp, v.v.... Khu 
vực này có vị trí chủ đạo và chiếm một tỷ trọng càng ngày càng lớn trong nền kinh tế tri 
thức, nên hành vi của nó sẽ có tác động quyết định đến động thái chung của toàn bộ nền 
kinh tế. 

2. Lu t  “tỷ suất lợi nhu n tăng” trong kinh t  tri th c 

Khi trở thành tài nguyên trực tiếp của kinh tế thì tri thức có nhiều thuộc tính khác 
thường mà các loại tài nguyên khác không có: tri thức không mất đi qua việc sử dụng, việc 
dùng tri thức có tính tích luỹ theo thời gian nghĩa là tri thức mới thu được trên nền của các 
tri thức đã có, tri thức thường xuyên có thể tạo ra những thay đổi công nghệ nhanh chóng 
gây được hiệu quả lớn làm cho hệ thống không ổn định ở các trạng thái cân bằng, vì vậy 
việc dùng tri thức có thể làm tăng thêm tính bất định của hệ thống kinh tế, và do đó hành 
vi của hệ thống trở thành khó tiên đoán được. Tuy nhiên, nếu đối với các nguồn lực của 
các nền kinh tế truyền thống như đất đai, tài nguyên thiên nhiên, lao động, ta có thể đánh 
giá định lượng, và do đó có thể xác định một cách định lượng phần đóng góp của các 
nguồn lực, cũng như năng suất, hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực đó trong các hoạt 
động sản xuất, thì đối với nguồn lực “tri thức” là một nguồn lực phi vật thể, vô hình, việc 
tìm kiếm một mẫu số chung cho các loại tri thức khác nhau để có thể hình dung một cách 
đánh giá định lượng tri thức còn đang ở bước đầu nghiên cứu, và vì vậy, việc xây dựng 
các mô hình toán học để nghiên cứu động thái của các hệ kinh tế tri thức cũng còn là vấn 
đề mới, đang ở bước đầu của giai đoạn tìm kiếm[15]

.  

Ta biết rằng trong các nền kinh tế truyền thống chủ yếu dựa vào các nguồn lực như 
lao động và vốn (đất đai, tài nguyên, thiết bị,...), và các chu trình thay đổi công nghệ 
thường rất dài (hàng chục năm), việc sản xuất hàng hoá trong kinh tế thị trường phù hợp 
với luật Marchall về tỷ suất lợi nhuận giảm (law of diminishing returns), luật này có nội 
dung cơ bản là trong việc sản xuất một hàng hoá, nếu một đầu vào tăng trong khi các đầu 
vào khác giữ không đổi thì có thể đạt tới một điểm mà từ đó việc tăng thêm đầu vào sẽ kéo 
theo sự giảm dần độ tăng của đầu ra. Luật này cũng còn được gọi là luật năng suất biên 
giảm (law of diminishing marginal productivity). Trong thế giới của A. Marshall vào cuối 
thế kỷ 19,  khi nền sản xuất còn chủ yếu gồm các ngành sử dụng nhiều tài nguyên thô và ít 
know-how như dệt nhuộm, than, khai khoáng, luyện kim, nông sản,..., thì luật tỷ suất lợi 
nhuận giảm có thể xem là phổ biến; luật đó nói chung còn thích hợp với nhiều khu vực sản 
xuất hàng hoá cho đến hiện nay, và có ảnh hưởng lớn đến các học thuyết kinh tế trong thế 
kỷ 20. Do sản xuất hàng hoá tuân theo luật tỷ suất lợi nhuận giảm mà, về lý thuyết, có thể 
đạt tới một trạng thái cân bằng về giá, thị trường được chia sẻ trong sự cạnh tranh hoàn 

hảo, và nền kinh tế ổn định, tiên đoán được và do đó có thể quản lý bằng kế hoạch hoá “tối 
ưu” được.  

Sang thế kỷ 20 bắt đầu xuất hiện những ngành sản xuất với công nghệ cao, trong 
đó yếu tố tiến bộ công nghệ đóng vai trò quan trọng, người ta nhận thấy luật tỷ suất lợi 
nhuận giảm không còn thích hợp với các ngành đó, và đã có những nghiên cứu bước đầu 
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về hiện tượng “tỷ suất lợi nhuận tăng” (increasing returns)
[16]. Mặc dù vậy, “tỷ suất lợi 

nhuận tăng” chưa có tính phổ biến và chưa được thừa nhận trong các học thuyết kinh tế, vì 
như lời nhà kinh tế học Anh John Hicks năm 1939, thừa nhận tỷ suất lợi nhuận tăng sẽ dẫn 
đến “sự sụp đổ của phần lớn học thuyết kinh tế”. Cho đến các thập niên 80, 90 cuối thế kỷ 
20, khi đã xuất hiện liên tiếp nhiều ngành sản xuất với công nghệ cao và với nhịp độ đổi 
mới công nghệ nhanh chóng, đặc biệt các ngành công nghiệp máy tính và viễn thông, một 
số nhà kinh tế như W.B.Arthur, P.M.Romer đã nhìn thấy trong các ngành sản xuất mới 
này những nội dung mới của “tỷ suất lợi nhuận tăng”, và do tính phổ biến ngày càng rộng 
của nó, đã nghiên cứu  “tỷ suất lợi nhuận tăng” như một luật đối với nền kinh tế mới, nền 
kinh tế dựa vào tri thức[17]

.   

Luật tỷ suất lợi nhuận tăng có nội dung cơ bản là trong việc sản xuất hàng hoá, nếu 
sản phẩm được sản xuất và tiêu thụ với số lượng lớn thì càng sản xuất nhiều tỷ suất lợi 
nhuận càng tăng. Điều đó cũng có nghĩa là đối với việc sản xuất sản phẩm đó năng suất 

biên tăng. Rõ ràng là đối với nhiều sản phẩm của nền sản xuất công nghệ cao của kinh tế 
tri thức như các mạch vi điện tử, các chip vi xử lý dùng cho máy tính, các phần mềm công 
cụ, các dược phẩm cao cấp, v.v... luật tỷ suất lợi nhuận tăng là thích hợp. Thí dụ, giá thành 
(bao gồm cả chi phí nghiên cứu) để làm ra đĩa Windows đầu tiên vào khoảng 50 triệu 
USD, nhưng sau đó thì giá thành của mỗi đĩa tiếp theo chỉ vài ba USD, trong khi giá bán 
của mỗi đĩa đều như nhau, chẳng hạn là 100USD. Ta tạm gọi tính chất gần như toàn bộ 
chi phí dồn cho loạt sản phẩm đầu tiên là chi phí trả trước (up-front costs); việc bán được 
nhiều sản phẩm thường do một hiệu ứng lan toả sự chấp nhận của khách hàng (một khách 
hàng chấp nhận sản phẩm do thấy nhiều khách hàng khác chấp nhận hoặc do việc dùng 
sản phẩm đó hỗ trợ cho việc dùng nhiều sản phẩm khác mà mình đã chọn), ta gọi đó là 
hiệu ứng mạng (network effect); ngoài ra các sản phẩm công nghệ cao thường đòi hỏi 
nhiều chi phí đào tạo để sử dụng nên khách hàng thường thích mua những sản phẩm mới 
nếu nó là mở rộng hoặc cập nhật của những sản phẩm mà mình đã có, ta gọi tính chất này 
là thói quen khách hàng (phỏng dịch từ customer groove-in). W.B. Arthur xem đó là ba 
đặc điểm làm nên “tỷ suất lợi nhuận tăng” trong nền kinh tế mới. Một hệ quả quan trọng 
của luật tỷ suất lợi nhuận tăng với các đặc điểm kể trên là tính phụ thuộc lịch sử (history 

dependent, path-dependent) trong động thái của hệ thống kinh tế, nghĩa là một dòng sản 
phẩm nào đó đã chiếm được ưu thế thì thường tiếp tục chiếm được ưu thế cạnh tranh trên 
thị trường, và ngược lại nếu vì một lý do nào đó mà không giành được ưu thế cạnh tranh 
(dù sản phẩm có chất lượng và tính năng cao hơn) thì có nguy cơ tiếp tục mất ưu thế, từ đó 
có thể dẫn tới phá sản. Một sản phẩm khi đã chiếm được ưu thế trên thị trường thì do việc 
tăng thêm số lượng sản phẩm là gần như không tốn thêm chi phí (chi phí sản xuất thêm là 
không đáng kể) nên dễ chiếm được phần lớn hoặc toàn bộ thị phần và trở thành độc 
quyền; ở đây không có cân bằng do chia sẻ thị trường như trong nền kinh tế vật thể. Tính 
chất này thường được gọi là tính khoá chặt (lock-in) thị trường vào sản phẩm “độc quyền” 

đó. Nhưng mặt khác, trong môi trường của kinh tế tri thức, những yêu cầu mới đối với các 
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sản phẩm luôn luôn nẩy sinh, chẳng hạn việc sử dụng phổ biến một phần mềm nhanh 
chóng gây ra những nhu cầu mới về chất lượng, về tính năng,... đòi hỏi phải cải tiến, đổi 
mới phần mềm đó; những nhu cầu mới như vậy hình thành những điều kiện cạnh tranh 
mới, và ưu thế “khóa chặt” của sản phẩm cũ sẽ có thể bị phá vỡ nếu có một sản phẩm mới 
có đủ ưu việt để vượt qua những hiệu ứng[18]

 tạo nên “độc quyền” của sản phẩm cũ đó. 
Những điều kiện cạnh tranh mới thường có thể tạo ra trong nền kinh tế những trạng thái có 
tính ngẫu nhiên hay “hỗn độn”, do có nhiều công nghệ cạnh tranh mới, và không tiên đoán 
được là công nghệ nào sẽ giành được ưu thế cạnh tranh mới.  

Các hệ thống kinh tế xã hội là những hệ thống lớn, phức tạp; nhưng trong các nền 
kinh tế công nghiệp trước đây, với điều kiện chấp nhận luật tỷ suất lợi nhuận giảm, nền 
kinh tế tuân theo cơ chế “liên hệ ngược âm”, do đó có thể tự điều chỉnh về trạng thái cân 
bằng một cách tất định và ổn định[19]. Điều đó đã là căn cứ cho việc lập kế hoạch, điều tiết 
thị trường, v.v... ở qui mô doanh nghiệp, và trong một chừng mực nhất định, cả ở qui mô 
quốc gia. Nhưng nay, khi chuyển sang giai đoạn của kinh tế tri thức, các hệ thống kinh tế 
càng trở nên phức tạp hơn bội phần do có thêm những yếu tố thường xuyên biến động, bất 
ổn định và bất định do tác động to lớn của luật tỷ suất lợi nhuận tăng và các hệ quả của nó. 
Tỷ suất lợi nhuận tăng tạo nên cơ chế “tự tăng cường” (self-reinforcing mechanism), cũng 
tức là cơ chế “liên hệ ngược dương” (positive feedback) trong nền kinh tế; các liên hệ 
ngược dương này luôn có xu thế phá vỡ trạng thái cân bằng để tạo ra những phi cân bằng, 
những hỗn độn mới. Nhưng chính trong trạng thái phi cân bằng và hỗn độn đó mà các tài 
năng sáng tạo có cơ hội đua tranh đưa ra những công nghệ mới, giải pháp mới, và qua 
cạnh tranh có thể phá vỡ tình trạng “khoá chặt” vào một cân bằng độc quyền đang tồn tại 
để lập nên một cân bằng mới, tất nhiên cân bằng mới này cũng chỉ là ổn định tạm thời rồi 
lại sẽ dẫn đến phi cân bằng tiếp theo, và điều kiện cạnh tranh tiếp theo, v.v... Đây chính là 
những đặc điểm chủ yếu của các hệ thống phức tạp (complex systems), thuật ngữ “phức 
tạp” được hiểu theo một nghĩa khoa học dành cho những hệ thống có các thuộc tính hợp 
trội (emergent) không thể qui giản về thuộc tính của các thành phần, trong đó trật tự và phi 
trật tự có thể chuyển hoá một cách không dự đoán được, một tác động rất nhỏ có thể 
chuyển trật tự thành hỗn độn, và ngược lại từ hỗn độn hệ thống có khả năng tự tổ chức 

(self-organizing) để lập nên trật tự mới, và trật tự mới đó là kết quả tạo nên bởi sự vận 
hành của cơ chế tự tổ chức chứ không thể tiên đoán được[20]

. 

Ta chú ý rằng, trong thực tế, các hệ thống kinh tế hiện có không thuần tuý là kinh 
tế tri thức, ngay trong các nước phát triển thì kinh tế tri thức và kinh tế truyền thống cũng 
vẫn đồng thời tồn tại, tác động tương hỗ và đan xen nhau, trong phạm vi quốc gia và thậm 
chí cả trong phạm vi từng doanh nghiệp, hai loại cơ chế tỷ suất lợi nhuận tăng và tỷ suất 
lợi nhuận giảm đều có tác dụng, nên việc vận dụng các cơ chế đó lại càng phức tạp và khó 
khăn. Ngoài ra, trong hệ thống lớn của nền kinh tế với những phức tạp, bất định, phi cân 
bằng và tự tổ chức đó, ta cần xem con người là thành viên tham gia trực tiếp vào tiến trình 
diễn biến của hệ thống, và bằng khả năng thích nghi, sáng tạo và đổi mới của mình mà 
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góp phần tạo nên năng lực tự tổ chức của hệ thống, chứ không phải chỉ đứng ngoài hệ 
thống để lập kế hoạch hay giám sát sự phát triển “khách quan” của nó. Vai trò tham gia 
trực tiếp đó của con người với tư cách là thành viên đang tư duy (thinking participant) 

trong các hệ thống kinh tế đã được nhà tài chính nổi tiếng G. Soros phân tích một cách độc 
đáo trong lý thuyết về tính phản xạ (reflexivity)

[21], sự tham gia đó có tính chất hai chiều: 
vừa là thụ động với tư cách người tìm hiểu và suy nghĩ về hệ thống, vừa là tích cực với tư 
cách người tham gia quyết định có ảnh hưởng đến hành vi và kết quả của hệ thống, đặc 
biệt trong những trạng thái phi cân bằng của hỗn độn. Và hai tư cách đó được thực hiện 
đồng thời. Do là đồng thời nên thường gặp những tình huống mà con người khi suy nghĩ 
để làm quyết định không thể dựa vào tri thức đầy đủ và chính xác về hệ thống, đơn giản là 
vì chưa thể có những tri thức như vậy, tình trạng của hệ thống còn phụ thuộc vào chính 
quyết định của những người tham gia; vì vậy, kết quả thường khác với dự kiến, và do đó 
lại thêm một yếu tố bất định cho bước diễn biến tiếp theo. Như vậy, tính phản xạ thường 
thể hiện trong bất định, và chứa đựng tiềm năng thường trực làm tăng tính bất định của hệ 
thống. Tất cả những tính chất mới nói trên của kinh tế tri thức làm cho động thái của kinh 
tế thị trường và tính chất cạnh tranh trong thị trường thực sự có nhiều đặc điểm mới, đòi 
hỏi con người phải có tư duy mới, năng lực mới để tồn tại và vươn lên trong môi trường 
mới đó. 

3. T  duy m i về tổ ch c và quản lý trong môi tr ng kinh t  tri th c 

Hiện nay, tuy kinh tế tri thức thực sự mới phát triển mạnh ở một số nước tiên tiến, 
nhưng do tác động toàn cầu hoá của nó, bất kỳ nền kinh tế nào cũng chịu ít nhiều ảnh 
hưởng to lớn mà kinh tế tri thức toàn cầu mang lại. Kinh tế tri thức có đưa đến sự giàu có 
cho mọi người, mọi doanh nghiệp và mọi quốc gia hay không? Câu trả lời thuộc về tương 
lai, và chắc cũng không thể là tương lai gần.  Trước mắt, ít nhất ta cũng có thể thấy muốn 
tồn tại (và trở nên giàu có) trong môi trường kinh tế tri thức thì trước hết phải có một vốn 
giàu có về tri thức và năng lực tạo tri thức, thứ hai phải có khả năng biến các năng lực đó 
thành các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ chứa nhiều hàm lượng tri thức hoặc nội dung của 
bản thân chúng là thông tin và tri thức, và thứ ba, có ý nghĩa quyết định, là có khả năng 
cạnh tranh để chiếm lĩnh và/hoặc giữ được ưu thế cạnh tranh cho các sản phẩm và dịch vụ 
đó. Không ai có thể bảo đảm là mình, doanh nghiệp hoặc tổ chức của mình, luôn có đầy 
đủ những khả năng đó. Môi trường kinh tế tri thức, như trình bày trong phần trên, đầy 
những bất định và bất ổn định, không có chỗ cho những kế hoạch định sẵn, những phương 
án “tối ưu”, con người chỉ có thể nhận thức tương đối đầy đủ tình hình một cách tức thời, 
trong ngắn hạn, và phải đủ nhậy bén, linh hoạt để đưa ra những quyết định mạnh bạo, sáng 
tạo, thích nghi với tình hình, và tất nhiên, rủi ro là không tránh khỏi. Để có được bản lĩnh 
đó, một tư duy mới, một nhận thức mới đối với một thế giới đã thay đổi là hết sức cần 
thiết. Trong sách Rethinking the Future, xuất bản năm 1997[22], hàng chục nhà khoa học 
hàng đầu ở Mỹ đã thảo luận về hàng loạt vấn đề cần được tư duy lại cho tương lai, tập 
trung quanh 3 chủ đề lớn: 1) Con đường dừng ở đây, tương lai không phải là sự tiếp tục 



THỜI ÐẠI n° 5, 2001, pp 9-29 

15 
Civillawinfor St. 

của quá khứ, thế giới đã thay đổi và kiểu tư duy tuyến tính không còn thích hợp với một 
thế giới phi tuyến; 2) Thời mới đòi hỏi những cách tổ chức mới, người thắng cuộc trong 
thế kỷ 21 sẽ là những người có năng lực biến tổ chức của mình thành một cái gì đó linh 
hoạt như chiếc xe jeep, có khả năng phản ứng nhanh, chuyển hướng nhanh trong một miền 
đất đầy trắc trở và bất định; 3) Rồi chúng ta sẽ đi đâu? ta cần có một tầm nhìn, một định 
hướng mục tiêu về tương lai, nhưng không phải bằng cách nhìn vào một bản đồ có sẵn. 
Không có bản đồ nào cho miền đất chưa khám phá; thay vào đó những người đi đầu sẽ 
nhìn về phía trước, sáng tạo những ý tưởng mới, phát hiện những chân trời mới, vạch 
đường để hấp dẫn mọi người cùng đi[23]

. 

Khi tri thức là nguồn lực chủ yếu của kinh tế thì vấn đề "sở hữu tri thức", và những 
vấn đề về quản trị tri thức, tổ chức kinh tế và xã hội như thế nào để tri thức thực sự làm ra 
của cải, là những vấn đề “quản lý” có tính chiến lược trong kinh tế tri thức. Kinh tế tri 
thức sẽ phát triển thường xuyên trong sự bất ổn định và phi cân bằng của tình trạng canh 
tranh (và hợp tác?) luôn biến động không lường trước được. Nhưng chính trong những bất 
ổn định và phi cân bằng đó mà ưu thế sẽ thuộc về những ai có năng lực thích nghi, sáng 
tạo, nhạy bén và linh hoạt để hướng tới được những ổn định tạm thời mới có lợi cho mình. 
Năng lực đó chính là bí quyết của các tài năng kinh doanh trong việc cảm nhận và nắm 
giữ những cơ hội mà không ai có thể chỉ đạo trước bằng kế hoạch được. Chính vì thế mà 
đối với một xã hội, nếu xem trật tự trong ổn định là ưu tiên thì sẽ hạn chế mọi sáng tạo 
nhạy bén, nhưng đồng thời cũng cần có một trật tự linh hoạt ở mức vĩ mô để có thể chấp 
nhận những bất ổn định và phi cân bằng tạm thời là điều kiện cần thiết cho sáng tạo và đổi 
mới. 

Trong kinh tế tri thức, đời sống cũng như vị thế của các doanh nghiệp là dễ biến 
động nhất. Không có sự ổn định cần thiết cho các doanh nghiệp giữ mãi được một ưu thế 
cạnh tranh nào đã được thiết lập. Phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo, thích nghi 
với cái không ổn định, cái phi cân bằng, và tìm trong đó hướng đầu tư cho những yếu tố tri 
thức mới có khả năng tạo "tỷ suất lợi nhuận tăng", giành ưu thế tạm thời mới. Chú ý rằng 
luật tỷ suất lợi nhuận tăng có thể tạo nên siêu lợi nhuận cho những ai có đủ tài năng để 
duy trì được ưu thế cạnh tranh, nhưng cũng có thể dẫn đến phá sản những ai không giành 
và giữ được ưu thế cần thiết. Có người xem vị trí của các doanh nghiệp trong nền kinh tế 
mới cũng tương tự như vị trí của các loài trong một hệ sinh thái, tuân theo luật cạnh tranh 
sinh tồn và chọn lọc tự nhiên của sự tiến hoá[24]

.  

Đối với từng cá nhân thì năng lực tri thức được thể hiện ở những đặc điểm: lòng 
ham tìm hiểu những điều chưa biết, có ý chí học để tiếp thu tri thức từ người khác, tính 
can đảm đi tới những nơi mà chưa ai tới, và lòng đam mê sáng tạo, muốn dùng tri thức 
mới để làm ra cái gì đó khác trước. Trong kinh tế tri thức, doanh nghiệp thì có thể lập rồi 
tan, nhưng con người thì thường có đời sống dài hơn các chu kỳ trồi sụt của doanh nghiệp, 
cho nên khả năng không có công việc ổn định lâu dài sẽ là phổ biến. Năng lực tri thức tuỳ 
theo mức độ mà có thể giúp tìm được việc làm trong một cơ quan, doanh nghiệp, hoặc để 
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làm chủ một loại hoạt động sáng tạo, hoặc để lãnh đạo một tổ chức kinh doanh, v.v... Có 
những công việc chỉ đòi hỏi năng lực tiếp nhận tri thức, nhưng tất nhiên ưu thế sẽ thuộc về 
những ai có năng lực sáng tạo ra tri thức mới nhiều hơn. Vì vậy, cá nhân phải tự học, tự 
đào tạo để có khả năng thành thạo nhiều loại công việc, tự bồi dưỡng để tích luỹ kinh 
nghiệm và nâng cao năng lực sáng tạo, lấy cái khả năng đa dạng của mình mà đối chọi với 
cái bất định, thiếu an toàn của thế giới việc làm. Sự công bằng trong một xã hội trước hết 
phải được thể hiện ở việc tạo môi trường thuận lợi cho mọi công dân đều có điều kiện 
được học và tiếp tục học suốt đời để thường xuyên bồi dưỡng các năng lực tri thức đó[25]

. 

4. Vai trò và tác đ ng c a Công ngh  thông tin 

Sự phát triển nhanh chóng và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin đã góp phần 
quan trọng cho việc tạo ra những nhân tố năng động mới của nền kinh tế và xã hội, và do 
đó, cho quá trình hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội tri thức. Điều đó cũng có nghĩa 
là công nghệ thông tin đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho môi trường kinh tế 
xã hội của ta biến đổi “tận gốc rễ”, và ta đã nhận thức được rằng đã đến lúc ta phải tự biến 
đổi chính mình để có thể tồn tại được trong môi trường mới đó. Như đã trình bày ở trên, 
môi trường mới đó không còn có thể coi là tất định và ổn định, ta không còn có thể điều 
khiển nó theo những con đường vạch sẵn; môi trường mới chứa đầy những yếu tố biến 
động và bất định, là không ổn định và không tiên đoán được, có độ phức tạp ngoài năng 
lực  điều  khiển của các phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, nói  thế  không có nghĩa là 
con người đành phó mặc cho môi trường đưa đẩy. Tính phản xạ của các hệ thống kinh tế 
xã hội khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của sự tham gia tích cưc của con người 
trong các hệ thống đó; hệ thống lớn, phức tạp, về tổng thể là không ổn định, nhưng không 
phải là không ổn định ở mọi lúc mọi nơi, như trên đã nói, hệ thống thường có những trạng 
thái ổn định tạm thời và nó vận động giữa các trạng thái ổn định tạm thời đó một cách 
không tiên đoán được. Con người không đứng ngoài để vạch cho hệ thống những mục tiêu 
định sẵn, những kế hoạch chung cứng nhắc, mà phải tự nhúng mình vào hệ thống, thích 
nghi với hệ thống, thu thập thông tin và tri thức để đánh giá tình hình và đưa ra giải pháp 
hành động (kể cả xác định mục tiêu và kế hoạch một cách cục bộ cho những yếu tố tạm 
thời ổn định), và vì mọi hiểu biết và hành động đều có thể sai[26], nên phải thường xuyên 
đánh giá lại tri thức cũ, giải pháp cũ để có hiểu biết mới, giải pháp mới cho tình hình đã 
thay đổi. Vì vậy, luôn luôn học, có tri thức và biết dùng tri thức để tạo tri thức, có năng lực 
thích nghi, linh hoạt trước mọi đổi thay, có năng lực sáng tạo và đổi mới  là những phẩm 
chất mà từng con người cũng như các tổ chức kinh tế xã hội cần phải có nếu muốn tồn tại, 
phát triển và có vị trí xứng đáng trong môi trường mới. 

Và đến lượt mình, Công nghệ thông tin, với những thành tựu tuyệt vời đã đạt được 
cũng như đầy hứa hẹn trong tương lai, đang và sẽ trợ giúp đắc lực cho con người có được 
những năng lực nói trên. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi để thiết lập các 
cơ sở dữ liệu và các kho thông tin phong phú trong mọi lĩnh vực, mọi cơ quan, doanh 
nghiệp; đang được sử dụng tích cực để trợ giúp con người trong nhiều hoạt động trí tuệ, 
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đặc biệt trong việc tìm kiếm và phát hiện tri thức để trợ giúp quyết định trong kinh doanh 
và các hoạt động kinh tế, và từ chỗ cung cấp được những thông tin và tri thức kịp thời mà 
làm tăng khả năng của con người cũng như các tổ chức trong việc phản ứng linh hoạt, 
thích nghi một cách hữu cơ, và tự thay đổi trước những biến động khôn lường của môi 
trường. Cũng cần nói thêm một điều là trong môi trường mới, để tăng cường những năng 
lực nói trên, thì việc học, học của mọi cá nhân, mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức phải được 
xem là vấn đề trung tâm. Và ở vấn đề trung tâm này, công nghệ thông tin hoàn toàn có thể 
cung cấp những công cụ, phương pháp và phương tiện mới để thực hiện một cách sâu rộng 
và có hiệu quả. 

IV. Về con đ ng h ng t i kinh t  tri th c và h i nh p c a ta 

1.   Suy nghĩ về m t con đ ng 

Trong phần I ta đã lược qua tình hình thực tiễn của sự chuyển biến đến kinh tế tri 
thức trên thế giới và yêu cầu tất yếu của sự “tự biến đổi” để hội nhập đối với chúng ta. Sau 
khi đã trình bày một số đặc điểm của quá trình chuyển biến đến kinh tế tri thức và một số 
nhận thức mới về các “qui luật” đặc thù của kinh tế thị trường trong điều kiện mới của 
kinh tế tri thức, tôi nghĩ rằng ta có thể hình dung rõ hơn những yêu cầu đổi mới, hay yêu 
cầu “tự biến đổi” của chính chúng ta[27]

.  

Nền kinh tế thế giới đang chuyển mạnh sang kỷ nguyên của kinh tế tri thức với thị 
trường toàn cầu hoá. Ta hiểu rằng toàn cầu hoá trước hết là nhu cầu của các nền kinh tế 
phát triển nhất, nhưng trong bối cảnh phát triển kinh tế thế giới hiện nay, hội nhập vào xu 
thế toàn cầu hoá đó cũng là điều kiện tồn tại và phát triển của mọi nền kinh tế khác. 
Nhưng nếu như nhiều nước trên thế giới đã có một quá trình lâu dài để phát triển khoa 
học, công nghệ và nền sản xuất công nghiệp, hoàn thiện dần các cơ chế và thể chế của 
kinh tế thị trường, của xã hội dân sự, tích luỹ dần một khối lượng lớn các tri thức và kinh 
nghiệm về quản lý, kinh doanh, v.v... , thì cho đến nay, nước ta vẫn còn là một nước nông 
nghiệp chậm phát triển, mới trong những bước đầu vất vả của công nghiệp hoá, nền kinh 
tế vẫn đang lúng túng giữa cơ chế quản lý tập trung kém hiệu quả nhưng nhiều quyền lực 
và cơ chế thị trường mới chớm nở, còn chịu nhiều hạn chế; nhiều người khẳng định với 
niềm tự hào là “năng lực trí tuệ của ta không kém ai”, nhưng thực tế thì có lẽ ta phải thừa 
nhận rằng ta chưa có bao nhiêu tri thức, thứ tri thức cần thiết, hiện đại và hữu ích để làm 
ra của cải và sự giàu có, trong quản lý quốc gia, trong hoạt động kinh doanh, và cả trong 
khoa học công nghệ. Nền kinh tế nước ta vẫn còn là một nền kinh tế nghèo thông tin và tri 

thức, trong mấy  năm qua tuy thị trường công nghệ thông tin và truyền thông có sự mở 
rộng đáng kể, nhưng trình độ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vẫn đang được 
kể vào số các nước yếu trong khu vực.  Hội nhập vào toàn cầu hoá trong thời đại của 
những chuyển biến to lớn hiện nay cho ta những cơ hội để tiếp cận nhanh với những thành 
tựu khoa học và công nghệ hiện đại, khả năng trang bị và sử dụng phổ biến những phương 
tiện và công cụ hết sức  phong phú, hùng mạnh của công nghệ thông tin và viễn thông, 

v.v..., nhưng vấn đề quan trọng nhất là làm sao để sử dụng những cơ hội và khả năng đó 
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làm tăng được thật sự năng lực tạo thêm của cải và sự giàu có của chúng ta, nếu không thì 
dễ biến ta thành một thị trường tiêu thụ, nghèo mà xài sang một cách lãng phí. Trong 

những cách tạo ra của cải và làm giàu mà loài người đã từng trải qua như: 1) từ kinh tế 
nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt); 2) từ khai thác lao động và tài nguyên tự nhiên, 3) từ 
khu vực sản xuất các sản phẩm chế biến bằng các công nghệ chế tạo, 4) từ khu vực dịch 
vụ (trong các hoạt động kinh tế thị trường như thương mại, ngân hàng, tài chính, trong đời 
sống và trong mọi lĩnh vực khác), và 5) từ các nguồn lực thông tin và tri thức trong bối 
cảnh kinh tế tri thức; thì hiện nay chủ yếu ta mới “mạnh” ở nông nghiệp và ở khai thác lao 
động và tài nguyên tự nhiên, tức là ở những cách làm giàu kém hiệu quả nhất trong nền 
kinh tế hiện đại.  

Mỗi nước có một chiến lược hội nhập phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình. Đối 
với nước ta, hội nhập hẳn phải là một quá trình tự chuyển đổi một cách toàn diện và chắc 
sẽ có nhiều khó khăn. Trong những bước đầu của quá trình đó, một mục tiêu thực tế phải 
chăng nên là trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới, tiến hành sâu rộng 
và vững chắc cải cách kinh tế theo hướng phát triển và hoàn thiện cơ chế thị trường, tạo 
môi trường và điều kiện thuận lợi để khai thác và phát huy mọi nguồn lực trí tuệ làm tăng 
năng lực thông tin và tri thức trong mọi ngành kinh tế của đất nước. Tăng năng lực thông 
tin và tri thức cho các ngành kinh tế bằng cách ứng dụng các thành tựu khoa học và công 
nghệ hiện đại, các tri thức và kinh nghiệm phong phú trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, 
với sự trợ giúp của các phương tiện và công cụ hùng mạnh của công nghệ thông tin và 
viễn thông, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của những cách làm giàu hiện có và tạo 
thêm những khả năng làm giàu mới từ những cách thức có hiệu quả hơn, rồi từ đó hình 
thành và phát triển nguồn lực thông tin và tri thức cho kinh tế tri thức tương lai. Chuyển 
biến từ thực tế còn nhiều yếu kém hiện nay để thoát dần khỏi tình trạng nghèo thông tin và 
tri thức cho nền kinh tế rồi sau đó tiếp tục vươn lên đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo lại 
chính mình, và trong quá trình tự sáng tạo lại đó, rất cần những người đi đầu có phẩm chất 
và bản lĩnh của người khai sáng thông minh và dám đương đầu với mạo hiểm.  

2. Những giải pháp cần thi t h ng t i kinh t  tri th c 

Để tăng năng lực thông tin và tri thức cho nền kinh tế và xã hội trong bối cảnh 
nước ta hiện nay, tôi nghĩ rằng một số giải pháp lớn với nội dung sau đây là có ý nghĩa cấp 
bách: 

a) Tiếp tục đổi mới tư duy để đẩy mạnh các cải cách kinh tế. 
Sự chuyển biến kinh tế nói chung, và đặc biệt sự chuyển biến sang kinh tế tri thức 

thường đòi hỏi những cải cách quyết liệt, không phá bỏ cái cũ thì không thể mở đường cho 
việc sáng tạo cái mới; vì vậy, liên tục đổi mới tư duy với những cách nhìn mới, cách hiểu 
mới trên cơ sở những phát hiện khoa học mới trước tình hình đã có nhiều đổi mới là nhân 
tố có ý nghĩa quyết định của sự thành công.  

Thế kỷ 20 đã là thế kỷ của sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của xã hội loài 
người, và đặc biệt của những biến đổi có tính chất cách mạng trong tư duy và nhận thức 
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của con người đối với tự nhiên, kinh tế và xã hội. Vào những thập niên trong nửa sau thế 
kỷ, song song với sự phát triển mạnh mẽ và những chuyển biến to lớn trong các nền kinh 
tế và trên thị trường thế giới, nhiều lý thuyết khoa học mới về thông tin, về hệ thống, về tổ 
chức, điều khiển và quản lý,... ra đời, làm cơ sở cho những đổi mới tư duy và nhận thức về 
bản thân sự phát triển kinh tế-xã hội, cũng như về các vấn đề tổ chức và quản lý trong môi 
trường mới của sự phát triển đó. Những tiến bộ và đổi thay dồn dập vào cuối thế kỷ đã xác 
định rõ dần diện mạo của bước chuyển biến sang một nền kinh tế dựa chủ yếu vào các 
nguồn lực thông tin và tri thức, với nhiều đổi thay mới về các qui luật phát triển và cạnh 
tranh trong một thị trường toàn cầu hoá, mà một số điều đáng chú ý đã được trình bày 
trong phần III. Và yêu cầu đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức để thích nghi và phát triển 
trong môi trường mới đó của một nền kinh tế thị trường “toàn cầu hoá” đã trở nên cần 
thiết và cấp bách đối với mọi quốc gia, và tất nhiên lại càng cần thiết và cấp bách đối với 
những nước còn chậm phát triển như nước ta. 

Từ đầu công cuộc đổi mới, ta đã xem rất đúng rằng đổi mới tư duy, trước hết là tư 
duy kinh tế, là điều có ý nghĩa quyết định nhất. Nội dung của đổi mới tư duy cần được xác 
định một cách nhất quán là kiên quyết từ bỏ cách quản lý tập trung, quan liêu bao cấp và 
quản lý kinh tế bị “hệ tư tưởng hoá”[28], phát triển và hoàn thiện dần một nền kinh tế thị 
trường lành mạnh, tạo môi trường cho mọi công dân, đặc biệt mọi tài năng kinh doanh, 
được phát huy mọi năng lực và tự do đua tranh để làm giàu cho dân cho nước. Trong cơ 

chế của kinh tế thị trường tiếp tục thực hiện các cải cách cơ cấu như phát triển các ngành 
chế biến, dịch vụ, cải tạo khu vực nông nghiệp,... Ta nhớ rằng chỉ trong môi trường của 
kinh tế thị trường với tự do kinh doanh và cạnh tranh thì thông tin và tri thức mới có khả 
năng thật sự trở thành nguồn lực năng động làm nên giàu có. Đổi mới nhận thức về sự 
phát triển kinh tế thị trường hiện đại và về yêu cầu hội nhập dẫn đến đòi hỏi tất yếu phải 
đổi mới tư duy về tổ chức và quản lý kinh tế. Có được trang bị những tư duy mới năng 
động hơn, linh hoạt hơn, nhiều sức sống hơn, thì mới đủ niềm tin để khắc phục những nếp 
tư duy cũ đã trở thành trì trệ, cản đường cho sự sống mới phát triển.Vì vậy, ta cần xác lập 
và thường xuyên bồi dưỡng một tư duy mới để vững bước tiếp tục con đường cải cách, 
trước mắt xoá bỏ mọi rào cản để mọi yếu tố tích cực, năng động được tự do phát triển 
trong một nền kinh tế thị trường lành mạnh, và rồi sau đó tiếp tục chăm lo tạo môi trường 
thuận lợi cho mọi nhân tố mới, mọi tài năng mới được tự do nẩy nở và đua tranh, làm cho 
đất nước ta dần giàu mạnh hướng tới kinh tế tri thức, vững vàng với tư thế bình đẳng tiến 
vào con đường hội nhập chung với thế giới. Những năng lực quan trọng nhất mà ta cần có 
là năng lực thích nghi, đổi mới và sáng tạo trên cơ sở một trí tuệ rộng mở để luôn tìm 
được đường phát triển trong một thế giới thường xuyên biến đổi. 

b) Thực hiện tin học hoá và xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin quốc gia. 
Để tăng năng lực thông tin và tri thức cho các hoạt động kinh tế và quản lý thì việc 

đầu tiên là phải thực hiện công cuộc tin học hoá, và trên cơ sở đó xây dựng dần kết cấu hạ 
tầng thông tin quốc gia. Đối với nhiều nước công việc này đã được bắt đầu từ những năm 
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70, và ở nước ta cũng đã được đề cập đến trong Nghị quyết 49/CP của Chính phủ từ năm 
1993

[29]. Kết cấu hạ tầng thông tin đó được hình dung là bao gồm hệ thống các mạng 
truyền thông-máy tính phủ khắp đất nước liên kết các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
trong mọi lĩnh vực, trong các cơ quan quản lý kinh tế, hành chính, trong các doanh nghiệp, 
các cơ sở khoa học, giáo dục, y tế, văn hoá,..., nối với các mạng thông tin toàn cầu, có khả 
năng sẵn sàng cung cấp mọi thông tin cần thiết đến mọi người sử dụng, tiến tới là môi 
trường chung trên đó tiến hành các loại hoạt động kinh tế, thương mại, văn hoá, giáo dục, 
v.v... Rất tiếc là, các kế hoạch tin học hoá và xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin quốc gia 
theo các nội dung đó đã không được thực hiện nhất quán, dù ta đã chi khá nhiều tiền để 
mua (và để đổi mới) nhiều máy tính, nối mạng khá rộng rãi, nối với Internet và do đó bắt 
đầu có khả năng thu thập được nhiều thông tin bên ngoài từ các nguồn Internet, v.v... , 
nhưng điều chủ yếu nhất là trên các mạng và các máy đó, phần thông tin của ta, do ta thu 
thập và tổ chức để phục vụ thiết thực cho việc nâng cao năng lực thông tin của ta trong các 
hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh,..., thì gần như chưa có được bao nhiêu.           

Xây dựng các cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin trong mọi lĩnh vực, trong các 
cơ quan quản lý kinh tế, tài chính, các ngân hàng, các doanh nghiệp, các cơ sở khoa học, 
giáo dục, y tế, văn hoá, ..., ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức truy câp, khai thác, 
tìm kiếm từ đó những thông tin và tri thức hữu ích đáp ứng các yêu cầu phong phú và đa 
dạng của mọi mặt trong đời sống sản xuất và kinh doanh, trong các hoạt động kinh tế và 
xã hội,... dĩ nhiên không phải là việc dễ, nhưng chắc là không ngoài tầm cố gắng của đông 
đảo các năng lực khoa học và công nghệ năng động và sáng tạo của đất nước ta, nếu được 
khuyến khích đúng hướng. Hiện nay, với những thành tựu mới hết sức to lớn của công 
nghệ máy tính và viễn thông, của Internet,... ta lại có thêm nhiều thuận lợi để đẩy mạnh 
các dự án tin học hoá và xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin quốc gia, mong rằng những 
công việc đó sẽ được tiến hành tích cực hơn, góp phần chóng đưa nền kinh tế nước ta 
thoát khỏi tình trạng nghèo thông tin và tri thức. 

c) Khuyến khích phát triển các yếu tố của kinh tế tri thức. 
Trong nền kinh tế tri thức thế giới ở giai đoạn hiện nay và trong một tương lai gần, 

như đã nói trong phần II, các ngành công nghiệp chủ đạo là: máy tính, viễn thông, vật liệu 
(nhân tạo) mới, người máy, công nghệ sinh học,... Đối với các ngành công nghiệp đó, hiện 
nay nước ta chủ yếu mới là thị trường tiêu thụ; việc chọn lựa những điểm đột phá nào để 
xây dựng, phát triển và hy vọng tạo được lợi thế cạnh tranh (dù chỉ là cục bộ và tương đối) 
là một bài toán khó, đòi hỏi cả Nhà nước và các doanh nghiệp phải có nhiều quyết tâm (và 
có thể không ít mạo hiểm!). Tuy nhiên, nhiều công nghệ cao nói trên là những công nghệ 
"tạo khả năng", nghĩa là các sản phẩm của các công nghệ đó có thể giúp ta phát triển 
những khả năng sáng tạo nên những sản phẩm và dịch vụ mới hoặc những chất lượng mới 
của những sản phẩm và dịch vụ vốn có. Công nghệ thông tin, mà nòng cốt là máy tính và 
viễn thông, là điển hình cho loại công nghệ "tạo khả năng" như vậy. Phát triển bản thân 
các ngành công nghệ cao then chốt trong công nghiệp công nghệ thông tin (như sản xuất 
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các chip vi xử lý, các phần mềm hệ thống,...) với hy vọng giành được “tỷ suất lợi nhuận 
tăng” chắc là điều ta chưa thể tính đến, nhưng dùng công nghệ thông tin “để khuếch 
trương các năng lực trí tuệ của chúng ta” giúp ta sáng tạo ra các sản phẩm (thiết bị, phần 
mềm) có hàm lượng tri thức cao, có khả năng ứng dụng rộng, và có “tỷ suất lợi nhuận 
tăng” thì không có một giới hạn nào hạn chế ý chí của chúng ta, nếu chúng ta thực sự có 
năng lực trí tuệ. Chỉ có điều cần nhớ là luật “tỷ suất lợi nhuận tăng” rất khắc nghiệt, nó có 
thể đưa lại siêu lợi nhuận cho ai giành và giữ được ưu thế cạnh tranh, nhưng cũng có thể 
làm phá sản những ai không giành được ưu thế đó, cho dù sản phẩm của mình có thể là 
hay hơn, tốt hơn! Có thể trong thời gian trước mắt, thị trường trong nước, một mặt đòi hỏi 
ngày càng nhiều sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các nhu cầu thông tin và ứng dụng công 
nghệ thông tin, mặt khác tính cạnh tranh cũng còn ít khắc nghiệt hơn, sẽ là nơi nuôi dưỡng 
và kích thích sự phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các yếu tố non trẻ của 
kinh tế tri thức; các doanh nghiệp này sẽ tích luỹ kinh nghiệm trong việc giành ưu thế 
cạnh tranh ở thị trường trong nước trước khi đua tranh trong thị trường thế giới. Những 
điều nói trên chỉ có ý nghĩa thí dụ, chứ trong môi trường của kinh tế tri thức và của thị 
trường toàn cầu biến hoá khôn lường thì những cơ hội (và cả rủi ro) cho những tài năng 
kinh doanh có can đảm xông vào những mũi nhọn của kinh tế tri thức có thể không hiếm, 
nhưng khó mà hoạch định trước được. Vấn đề là cần có môi trường cho những tài năng đó 
nẩy nở, rồi tự họ sẽ nhận biết cơ hội nào là cần nắm lấy; trong kinh tế tri thức không thể 
quản lý bằng kế hoạch hoá “tối ưu”, mà phải “quản lý” bằng khả năng thích nghi! 

d) Cải cách giáo dục-đào tạo, hướng tới một xã hội học tập. 
Và cuối cùng thì nhân tố quyết định nhất vẫn là nhân tố con người, những con 

người có tri thức và có năng lực tạo tri thức của đất nước. Để bồi dưỡng nguồn vốn con 
người cho kinh tế tri thức thì trước hết phải có một nền giáo dục tiên tiến và lành mạnh, 
và  tiếp đó là phát triển một xã hội học tập, mọi người đều có ham muốn học, có điều kiện 
để học và tự học, học liên tục, học suốt đời. Tất cả các nước trước đây còn là chậm phát 
triển mà trong ba bốn thập niên vừa qua vươn lên được thành các nước công nghiệp mới 
và nay ở trong thế vững vàng hội nhập vào kinh tế toàn cầu hoá đều có một trong những 
nguyên nhân quyết định là đã phát triển mạnh nền giáo dục quốc gia, nâng cao liên tục 
trình độ dân trí. Hiện nay, cải cách giáo dục cũng đang là nhu cầu nóng bỏng và cấp bách 
của xã hội ta, đất nước ta. Để hướng tới mục tiêu chuẩn bị nguồn vốn con người cho hội 
nhập vào kinh tế tri thức toàn cầu hoá, công cuộc cải cách giáo dục cần chú ý một số nội 
dung quan trọng sau đây:  Đối với giáo dục phổ cập, cần tính đến một thực tế là con người 
sống và làm ăn trong môi trường toàn cầu hoá sẽ phải “thoát mù chữ toàn cầu”[30]

 theo 

nghĩa là ngoài ngôn ngữ và văn hoá gốc của mình, còn cần có một số hiểu biết cơ bản về 
Tin học, có kỹ năng sử dụng máy tính và Internet, biết dùng tiếng Anh trong công việc; 
nội dung giáo dục ở các cấp học cần được đổi mới theo hướng cung cấp cho người học 
những hiểu biết hiện đại về tự nhiên, về đất nước, về kinh tế, về xã hội, về thế giới hiện 
đại mà họ đang sống, đồng thời bồi dưỡng các năng lực tư duy và suy luận lôgic, khả năng 
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tự tìm kiếm tri thức và độc lập sáng tạo; cùng với các tri thức và phương pháp khoa học 
cần hết sức chú ý kết hợp với các ngành xã hội và nhân văn để bồi dưỡng các khả năng thu 
nhận các tri thức ngầm thông qua giao cảm trực tiếp do các năng lực nhận thức bằng trực 
cảm, kinh nghiệm,..., những tri thức loại này có ý nghĩa và giá trị rất quan trọng trong các 
hoạt động của kinh tế tri thức, quan trọng không kém gì các tri thức được diễn tả một cách 
tường minh dưới dạng ngôn ngữ[31]

 .  

Hình thức tổ chức việc học theo kiểu trường lớp hiện nay chắc sẽ được bổ sung 
bằng nhiều hình thức học ngoài trường lớp, học qua mạng, học từ xa, tự học, học liên tục 
và học suốt đời. Công nghệ thông tin và viễn thông đang và sẽ cung cấp cho chúng ta 
nhiều phương tiện tuyệt vời để tổ chức một cách linh hoạt nhiều hình thức học như vậy. 
Cải cách việc dạy và học trong hệ thống nhà trường đã là một sự nghiệp to lớn, nhưng rồi 
tạo ra một xã hội học tập, một nền giáo dục cho mọi người và cho suốt đời còn đòi hỏi 
công sức, tâm huyết to lớn hơn nhiều. Như trên đã nói, nền kinh tế tri thức phải được phát 
triển trên cơ sở một vốn tri thức và một năng lực tạo tri thức phong phú từ mọi người 
trong xã hội, nên cũng cần sớm có giải pháp kiến tạo môi trường thuận lợi cho việc hình 
thành dần một xã hội học tập, trong đó mọi công dân luôn có khả năng tiếp cận đến mọi 
nguồn tri thức cần thiết ở bất kỳ trình độ nào, và có điều kiện học hỏi để phát huy mọi 
năng lực sáng tạo.   

Một thế kỷ mới đã bắt đầu, và đối với ta, con đường hội nhập vào xu thế toàn cầu 
hoá của nền kinh tế tri thức trên thế giới đã được chấp nhận như là một tất yếu. Để hội 
nhập thành công, ta hiểu con đường không dễ dàng. Tái cấu trúc nền kinh tế và xã hội, đối 
với mọi quốc gia đều đã là khó khăn, đối với ta lại càng thêm khó khăn vì sự nghiệp công 
nghiệp hoá mới bắt đầu và nền kinh tế thị trường cũng còn đang ở những bước đầu phát 
triển. Nhưng kinh nghiệm của nhiều nước có điều kiện xuất phát gần ta hoặc hơn ta không 
nhiều cũng đã cho ta nhiều tấm gương sáng. Ta tin vào khả năng vượt khó khăn của dân 
tộc ta một khi ta biết được khó khăn là ở đâu. Và, nhắc lại lời của Norbert Wiener, ta có 
thể nói, một khi ta hiểu rõ môi trường đã biến đổi tận gốc rễ như thế nào, thì chắc chắn ta 
cũng sẽ hội đủ năng lực tự biến đổi chính mình để tồn tại và phát triển trong môi trường 
mới đó[32]

.                      
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