
Như đã thành thông lệ, cứ sắp đến ngày Doanh nhân Việt Nam, bên cạnh
việc tôn vinh các thành tựu và sự đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp và
doanh nhân Việt Nam, người ta thường bàn về các giá trị văn hoá, đạo đức
và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và doanh nhân. Thậm chí, vẫn có
nhiều ý kiến cho rằng, các doanh nhân là các ông chủ doanh nghiệp trở nên
giàu có, là nhờ vào sự đóng góp của xã hội (người làm công trong doanh
nghiệp, khách hàng, đối tác thậm chí là bởi sự tạo điều kiện của nhà nước)
thì phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho xã hội thông qua các hoạt động từ
thiện, đóng góp công của và hỗ trợ trở lại các hoạt động của nhà nước và
cộng đồng.
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VEPR OPINIONS

Ở một khía cạnh nào đó, các lập
luận trên không sai, tuy nhiên, điều
căn cốt của nền kinh tế thị trường
mà chúng ta đã và đang thừa nhận
chỉ ra rằng, doanh nhân xuất hiện
là bởi sự thừa nhận các quyền tự
do và tự chủ trong kinh doanh của
các doanh nhân. Quyền tự do kinh
doanh trước hết được đảm bảo
bằng sự tự chủ, tự quyết định
trong việc sử dụng tài sản, tiền bạc
của mình mà không bị bất kỳ sự
can thiệp nào từ phía nhà nước hay
của người nào khác. Đây là quyền
then chốt nhất nhằm đảm bảo
không gian tự do tìm kiếm phương  
thức kinh doanh tốt nhất và nhằm
đảo bảo rằng các tài sản của họ,
cũng như tri thức (mà họ tìm kiếm 

,khám phá hoặc khai thác) được sử
dụng một cách hiệu quả nhất.
Quyền tự chủ trong việc khai thác,
sử dụng tài sản và tri thức, sự tự
quyết định kinh doanh bao gồm cả
việc tự định đoạt lợi nhuận mà
mình kiếm được, không bị cản trở,
can thiệp hay chi phối bởi các thế
lực bên ngoài, kèm với đó là khả
năng cạnh tranh sòng phẳng và
bình đẳng tạo nên các quyền tự do
kinh tế hay tự do kinh doanh.
Ở một khía cạnh khác, nhiều quan
điểm lại lo lắng rằng, trao quá
nhiều quyền tài sản và quyền tự
do kinh doanh sẽ khiến các doanh
nhân chạy theo các hành xử tự lợi,
lợi ích nhóm gây lũng đoạn và bất
ổn cho nền kinh tế, tạo tiền đề
cho
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các hệ luỵ xấu của nhà nước và xã
hội như tệ nạn tham ô, tham
nhũng. Do vậy hướng tới đạo đức
hay văn hoá doanh nghiệp, doanh
nhân, cũng là phải “dạy” họ về đạo
đức và liêm chính kinh doanh.
Đúng là đâu đó trong xã hội, vẫn
còn những hiện tượng tiêu cực,
những mặt trái của việc kinh
doanh chạy theo đồng tiền bất
chấp nền tảng đạo đức và trật tự
xã hội, trong đó có cả bộ phận
doanh nghiệp, doanh nhân. Tuy
nhiên, bản chất của một thể chế
kinh tế thị trường đầy đủ, vốn dĩ 
 đã đòi hỏi trong đó sự vận hành
của một hệ thống thể chế vừa đảm
bảo quyền tự do kinh doanh, cũng
đảm bảo các trật tự kinh doanh và
trật tự xã hội. 
Với tinh thần doanh nhân
(Entrepreneurship), các doanh
nhân khi quyết định bỏ tiền bạc,
tài sản và cả trí tuệ của mình vào
các dự án kinh doanh, tức là họ đã
có sự dấn thân vì xã hội và cộng
đồng, họ cũng mong muốn sự
ganh đua, cạnh tranh với nhau để
cùng thoả mãn năng lực sáng tạo,
tìm tòi tri thức kinh doanh mới,
qua đó vừa làm giàu cho bản thân,
gia đình và xã hội, chẳng có doanh
nhân nào lại mong muốn cơ
nghiệp của bản thân và gia đình lụi
bại và hoặc không được xã hội
thừa nhận về uy tín, thương hiệu 
 hay sự trọng vọng. Tuy nhiên,
niềm tin và sự tôn trọng như trên
với doanh nghiệp, doanh nhân
phải hình thành thông qua phẩm
chất bao gồm cả các thói quen và
tính 

cách của họ. Với một nền tảng trật
tự thể chế không chắc chắn và phổ
quát, đầy rẫy những hiện tượng
trên rải thảm, dưới rải đinh, sự
can thiệp (đôi khi thô bạo) bằng
những ý chí chủ quan của nhà
quản lý, hơn là dựa trên các
nguyên tắc chung, sự đồng thuận
và tham khảo ý kiến các bên liên
quan, thì các thói quen và tính
cách của các doanh nghiệp, doanh
nhân cũng sẽ phải “uốn theo” cái
trật tự đó, thậm chí phải chuyển
sang trật tự của“luật rừng” mặc dù
có cả một “rừng luật” chồng chéo,
nhiều tầng nấc vô cùng phức tạp
trong kinh doanh.
Như vậy, suy cho cùng, trước khi
nói về văn hoá doanh nghiệp hay
đạo đức của doanh nhân, chúng ta
cần tiếp tục tinh thần cải cách thể
chế nhằm xây dựng và đảm bảo
một nền tảng vững chắc của kinh
tế thị trường, đó là quyền tự do
kinh doanh và các trật tự của nó
một cách đầy đủ. Chỉ khi đó, bản
thân tinh thần và sự nỗ lực vươn
lên trong phát triển doanh nghiệp,
phát triển tài sản và lợi nhuận của
nhà kinh doanh sẽ đồng hành với
sự tiến bộ, nhân văn, bác ái và
công bằng xã hội. Đó chính là một
trật tự của “bàn tay vô hình” trong
kinh doanh với sự đóng góp của
tất cả các bên: nhà nước, doanh
nhân và xã hội, hơn là sự đòi hỏi
hay bắt buộc “gồng lên” với đòi hỏi
hay yêu cầu của một “trật tự hữu
hình” mang ý chí chủ quan nào đó.


