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Xã hội học số 2(46) 1994

KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG XU THẾ MỚI
TRONG HỢP TÁC HÓA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
ĐỖ THÁI ĐỒNG
1- Vấn đề vị trí và vai trò của hộ gia đình nông dân trong nền sản xuất nông nghiệp đã
được giải quyết một cách căn bản từ khi có Nghị quyết 10 xác nhận quyền tự chủ của nông
hộ trong sản xuất và kinh doanh. Nhiều năm trước đó, các tham vọng xóa bỏ chế độ sở hữu
của nông dân đã dẫn đến những ý đồ thủ tiêu vai trò của nông hộ như là một đơn vị sản xuất
cơ bản và thay thế nó bằng những đơn vị hợp tác cưỡng bức từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn
và cực lớn. Nhưng thực tế đã chứng tỏ rằng, kinh tế nông hộ có sức sống rất bền bỉ từ lâu
đời và mọi giải pháp phát triển nông thôn phải xuất phát từ thực tế đó. Trong tuyệt đại bộ
phận trường hợp, khái niệm nông hộ ở nước ta nói chung và ở đồng bằng sông Cửu Long
nói riêng là trùng khít với khái niệm gia đình nông dân. Khái niệm này có khác với khái
niệm nông trại ở phương Tây không phải chỉ trên quy mô ruộng đất mà còn trên phương
thức kinh doanh. Kinh tế nông hộ dù sao vẫn là kinh tế gia đình tiểu nông nằm trong một
phương thức sản xuất tiền tư bản chứ không phải là thành phần của kinh tế thị trường tư bản
chủ nghĩa như kinh tế nông trại.
Gia đình nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long xét về mặt là một đơn vị sản xuất thì
không khác nhiều lắm so với các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nó cũng là một đơn vị sở
hữu và sử dụng ruộng đất, là đơn vị đầu tư và tích lũy nội tại, tự hạch toán và kinh doanh, tự
cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng đồng thời cũng là đơn vị đảm nhận các nghĩa vụ đối với
Nhà nước. Việc tổ chức lao động, sử dụng các năng lực lao động của mọi người giả trẻ, nam
nữ, sắp xếp công việc cho mồi người, cân đối lao động cho các hoạt động khác nhau v.v...
đều do gia đình tự định đoạt. Khác với gia đình ở thành phố và ở khu vực công nghiệp, gia
đình nông thôn vừa là đơn vị sản xuất vừa là đơn vị sinh sống. Hai chức năng này không
tách rời nhau. Như vậy sản xuất được tiến hành trên quy mô gia đình, trong khuôn khổ và
theo những truyền thống của gia đình. Đó là một hình thái sản xuất có tính chất lịch sử ở
nông thôn Việt nam, là một biểu quan hệ sản xuất có nguồn gốc lịch sử phản ánh một trình
độ lực lượng sản xuất nhất đinh. Hiện tại cũng như về lâu dài, người ta không thể phát triển
nền sản xuất nông nghiệp và xây dựng đời sống xã hội nông thôn mà lại thoát ly đơn vị gia
đình, thoát ly hoạt động sản xuất và đời sống của các gia đình nông dân vốn tạo thành nền
tảng của đời sống nông thôn và nông nghiệp.
Những yếu tố nào đã cấu thành nông hộ? Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải nghiên
cứu những nhân tố cơ bản sau đây: nhân khẩu, quỹ đất, số lượng và tính chất lao động, các
nguồn vốn và tư liệu lao động, và sau cùng cắc nguồn thu từ nông nghiệp và ngoài nông
nghiệp.
Đã có rất nhiều cuộc điều tra về các khía cạnh nhân khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long
trong những năm qua, kết quả của cuộc điều tra này cho thấy quy mô nhân khẩu trung bình
của nông hộ là 5,5 và có xu hướng tương đối ổn định ở quy mô đó mặc dù việc tách nhỏ các
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hộ đã có lúc diễn ra khá phổ biến do chế độ phân chia ruộng đất theo đầu người. Con số
trung bình 5,5 nhân khẩu là kết quả của rất nhiều yếu tố kinh tế - xã hội, đặc biệt là những
yếu tố của biến đổi nhân khẩu học, các tỷ lệ tăng trưởng nhân khẩu trong khoảng 15 năm
qua. Người ta nhận thấy số hộ có nhân khẩu từ 4 đến 10 người đã chiếm đến trên 85% số
hộ. Hộ độc thân hầu như không có. Hộ 2 khẩu thì chiếm khoảng 3% và cũng chỉ có khoảng
2% số hộ vượt hơn 12 nhân khẩu. Tất nhiên, sự tái tạo các thế hệ đã có vai trò quan trọng
trong quy mô nhân khẩu đó. Trên 70% các nông hộ được cấu thành bởi hai thế hệ cha mẹ và
con cái của họ. Khoảng trên 25% là những nông hộ 3 thế hệ. Đó cũng là hình ảnh về gia
đỉnh nông dân trong một tương lai lâu dài. Với quy mô nhân khẩu đó, người ta luôn luôn có
một cơ cấu nhân khẩu lao động dựa trên lao động chính của cặp vợ chồng và lao động phụ
của 16 tuổi và trên 60 tuổi. Điều này cũng có nghĩa là một lao động chính phải nuôi 2 nhân
khẩu.
Sự phân tích nhân khẩu có liên quan mật thiết đến sự phân tích về quỹ đất. Tuy nhiên,
việc theo dõi những biến đổi về quỹ đất của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long là không
đơn giản vì ở đây đã diễn ra những xáo trộn phức tạp đo việc "điều chỉnh" ruộng đất sau
1975, việc tập thể hóa và chia bình quân ruộng đất theo chỉ thị 100 từ năm 1982. Những
xung đột về ruộng đất xảy ra trong những năm 1987 - 1988 - 1989 đã bộc lộ những vấn đề
phức tạp đó, Từ sau khi có nghi quyết 10, phần lớn những tranh chấp ruộng đất đã được giải
quyết đồng thời với việc công nhận quyền sử dụng ruộng đất lâu dài của nông hộ. Luật đất
đai ban hành năm 1992 đã đi xa hơn, chẳng những công nhận quyền sử dụng đất lâu dài mà
còn công nhận quyền kế thừa, sang nhượng, thế chấp ruộng đất của nông dân. Trên thực tế,
đã xuất hiện những xu thế phân bố ruộng đất không còn dựa trên nguyên tắc bình quân nhân
khẩu nhử trước kìa mà đã chịu tác động chừng nào đó của các quan hệ thị trường.
Một quá trình tích tụ ruộng đất cũng đang xuất hiện. Tuy nhiên, để có thể theo dõi
những biến đổi về quỹ "đất của nông hộ ở đồng bằng sông Cửu long, chúng ta cũng cần
phải theo dõi cả quá trình diễn biến ở những giai đoạn quan trọng nhất. Điều này liên quan
mật thiết và là nền tảng để phân tích cơ cấu giai cấp nông thôn Đồng bằng sông Cửu long
và phán đoán xu thế biến đồi của cơ cấu ấy.
Những cuộc cải cách ruộng đất trước năm 1975 do cả hai phía cách mạng và chính
quyền cũ thực hiện đã dẫn đến chỗ xóa bỏ hoàn toàn chế độ đại địa chủ ở nông thôn. Tầng
lớp trung nông chiếm 70% số nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long đã tiêu biểu cho một
tình hình phân bố ruộng đất tương đối ổn định với quy mô sở hữu trung bình không thể
vượt quá 5 ha/hộ ở những vùng canh tác nông nghiệp chính của Đồng bằng sông Cửu Long.
Những hộ trung nông khá giả thường tập trung ở những vùng kinh tế phồn thịnh và do đó
mật độ dân số vốn đã cao nên quy mô ruộng đất của họ cũng rất ít khi vượt quá 5 ha/hộ trừ
những hộ có đất thâm canh ở các vùng hoang hóa. Số người không có ruộng đất xê xích từ
3 đến 5%, tùy theo vùng. Những giới hạn về quỹ đất trước đà tăng gia dân số đã khiến cho
bình quân diện tích đất trên nhân khẩu ở những vùng ven và giữa sông Tiền, sông Hậu chỉ
có thể ngày càng thu hẹp lại.
Những cuộc điều chỉnh ruộng đất năm 1978 và hợp tác hóa năm 1982 đã gây nên những
xáo trộn lớn về quyền sở hữu ruộng đất của nông hộ đặc biệt là của trung nông. Một cuộc
điều tra tỷ mỉ trong vùng huyện Thốt Nốt vào năm 1986 cho phép dự báo những xung đột
về ruộng đất sau đó đã xác nhận rằng số ruộng đất ở các ấp xã đã bi xáo trộn đến 50% tính
trên diện tích và trên thời gian sử dụng. đây là một ví dụ về hình ảnh xáo trộn ruộng đất ở
một ấp có dân cư lâu đời ở huyện Thốt Nốt (ấp Phụng, xã Thạnh An):
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Kinh tế hộ gia đình và những xu thế mới ...
Diện tích phân theo thời gian sử dụng của hộ:
Thời hạn

Diện tích

%

-Trước 1975

2.093 công

50,67

-Trên 5 năm

1.660 công

38,58

-Trên 3 năm

214 công

5,18

-Dưới 3 năm

142 công

3,44

-Năm đầu

22 công

0,53

Cộng

4,141 công

100%

Nguồn: Đỗ Thái Đồng điều tra nông thôn ở huyện Thốt Nốt -1986.
Như vậy trên 50 % diện tích vốn là ruộng của các hộ đã có từ trước năm 1975. Những biến
động về ruộng đất trong 12 năm qua liên quan đến 1/2 diện tích còn lại, trong đó phần lớn đã
bị thay đổi chủ đất từ năm 1978 đến năm 1982. Những tranh chấp ruộng đất xảy ra từ năm
1987 đã dẫn đến sự tan rã hoàn toàn các đơn vị tập đoàn và hợp tác xã được hình thành theo
lối hành chính quan liêu. Do đó, người ta cũng mặc nhiên thừa nhận quyền tự chủ sản xuất của
nông hộ. Đi kèm với thực tế đó, tất nhiên một bộ phận lớn ruộng đất đã bị xáo trộn trước đây
nay cũng trở về với chủ cũ. Những biện pháp thương lượng và tự thu xếp với nhau giữa nông
dân với nông dân đã đóng vai trò chính trong việc ổn định tình hình ruộng đất ở Đồng bằng
sông Cửu Long đến nay, tuy rằng vẫn còn một số nhỏ tranh chấp đất đai trong nội bộ các gia
tộc.
2- Nghi quyết 10 thực sự chi là sự xác nhận những hiện thực về ruộng đất ở Đồng bằng
sông Cửu Long đã hình thành từ lâu và đúng ra không có một tất yếu kinh tế và chính trị nào
đòi hỏi phải có những xáo trộn như vậy. Hiện thực đó nay lại tái hiện với đại đa số nông hộ là
trung nông, trong đó chi có khoảng 10% hộ giầu, 70% hộ trung bình và còn lại là trên 20% hộ
nghèo. Từ nay về sau, ruộng đất có thể sẽ có quá trình tái phân phối và tích tụ theo quy luật thị
trường. Nhưng trên những vùng nông nghiệp truyền thống của Đồng bằng sông Cửu Long thì
quy mô từ 3 héc ta đến 5 héc ta sẽ là quy mô tự nó thể hiện giới hạn khó vượt qua của tích tụ
ruộng đất. Do rất nhiều yếu tố, đó sẽ còn là quy mô canh tác ổn đinh lâu dài của những nông
hộ khá giả điển hình ở vùng đất phì nhiêu của sông Tiền và sông Hậu. Đại bộ phận các nông
hộ khác có quy mô xấp xỉ 1 héc ta với bình quân nhân khẩu xấp xỉ 3 công ruộng, đó cúng là
hình ảnh về người trung nông điển hình vốn có một tỷ trọng cao nhất trong nông hộ ở Đồng
bằng sông Cửu Long. Như vây các chiến lược phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long trong
tương lai đối diện với một cơ cấu giai cấp trong đó có những nông hộ trung nông vẫn là chủ
lực quân của sản xuất. Họ có khả năng vươn lên một trình độ sản xuất cao hơn bằng nhiều
cách nhưng về quy mô canh tác thì sự tích tụ ruộng đất dù có xảy ra cũng chỉ trong những giới
hạn lịch sử khó mà vượt qua để xuất hiện những nông trại lớn. Trong lịch sử Đồng bằng sông
Cửu Long, chưa bao giờ có giai cấp tư sản nông thôn. Và sau này cũng chưa có dấu hiệu gì để
phải tính đến sự phân hóa giai cấp ở nông thôn dẫn đến một hình thái tư bản và một giai cấp tư
sản trong kinh doanh nông nghiệp.
Tất nhiên là vẫn có những khác biệt đã và sẽ gia tăng giữa các loại nông hộ. Người ta có
thể phân loại theo nhiều cách, theo trình độ sản xuất hàng hóa, theo mức thu nhập và sau hết
theo những khả năng chuyển sang hình thái hộ kiêm nghiệp. (*)
(*)

Hoạt động cả trong nông nghiệp và ngoài nông nghiệp.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Đỗ Thái Đồng

15

Hiện nay số nông hộ thực sự khẳng định năng lực và phương thức sản xuất hàng hóa chỉ
chiếm khoảng 10% trong số hộ trung nông ở Đồng bằng sông Cửu Long. Có nhiều điều kiện
hội tụ để tạo cho họ những năng lực sản xuất hàng hóa đó, điều kiện về quy mô ruộng đất
hiện nay còn là đáng kể, tuy nhiên chi trong những vùng mới khai thác chúng ta mới bắt gặp
những hộ có quy mô lớn vài chục héc ta và hơn nữa. Còn có những vùng có mật độ dân cư
cao thì con số 3 héc ta ruộng cùng với vài công vườn đã là điển hình cho cho quy mô ruộng
đất của một hộ trung nông mạnh. Như vậy quỹ đất là một cơ sở nhưng không hẳn đã quyết
định năng lực sản xuất hàng hóa của một nông hộ. Nguồn vốn mà họ tích lũy được từ trước
kia và bung ra mạnh dạn sử dụng để kinh doanh từ khi chuyển sang kinh tế thị trường là
nhân tố quan trọng nhất để khẳng định vai trò của họ trong sự sản xuất hàng hóa ở nông
thôn, mặc dù rất khó đo lường các nguồn vốn này nhưng thực tế cho thấy họ có thể bỏ ra
một nguồn tiền và vàng lớn để mua sấm máy móc, mua sắm phương tiện chuyên chở, mở
mang các cơ sở chế biến, xúc tiến việc chuyên canh một số cây trung, đầu tư vào nuôi trồng
thủy hài sản, đấu thầu các dự án lâm ngư nghiệp, thuê mướn nhân công với số lượng lớn để
mở mang các vùng đất được khai hoang. Cần nói rằng việc sử dụng các nguồn vốn này phải
đi kèm với một trình độ kiến thức và kinh nghiệm sản xuất cũng như quản lý khá sâu sắc và
nhạy bén. Những nông hộ sản xuất hàng hóa không đơn giản kinh doanh một mặt hàng nông
sản nào. Họ thường kinh doanh ở nhiều khâu và thay đổi các mục tiêu để thích ứng với thị
trường. Do đó, cả trình độ kỹ thuật sản xuất cũng như trình độ tiếp thị của họ đều hơn hẳn
các nông hộ khác. Loại hộ này đang đại diện cho sức sản xuất hàng hóa ở nông thôn, đồng
thời cũng thể hiện những tiềm năng để tạo ra những chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
theo hướng đa canh, chuyên môn hóa, kết hợp với chế biến và đi lên công nghiệp hóa. Do
đó, dù chỉ chiếm 10% số hộ trung nông, họ vẫn là lực lượng tiên phong để triển khai các dự
án phát triển nông thôn sau này.
Cũng trong chiều hướng chuyển sang sản xuất hàng hóa, người ta nhận thấy khoảng 40%
nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng vượt khỏi trình độ tự cung tự cấp và lựa
chọn một hướng đi nào đó để vươn lên trình độ sản xuất hàng hóa. Có thể nói rằng số nông
hộ này là khuôn mặt chính ở Đồng bằng sông Hồng và ở Trung bộ là những nơi mà tầng lớp
bần nông được coi là tầng lớp đông đảo nhất ở nông thôn. Đối với đồng bằng sông Cửu
Long, tầng lớp trung nông chứ không phải bần nông là tầng lớp đại diện cho cơ cấu xã hội cả
về số lượng lẫn chất lượng. Những cuộc điều tra trong những năm 1989 và năm 1990 về thu
nhập của các vùng nông thôn ở nước ta cho thấy thu nhập bình quân tính trên đầu người của
nông dân Đồng bằng sông Cửu Long vẫn luôn luôn cao hơn ở các vùng khác từ 10% đến
25% tuy rằng khoảng cách có vẻ đang thu hẹp dần trong những năm sau này. (Dẫn theo Đào
Thế Tuấn: Kinh tế hộ gia đình của nông dân. Tạp chí xã hội học. Số 4-1993). Tất nhiên năng
lực sản xuất hàng hóa của số trung nông này kém hơn hẳn những trung nông khá giả mà
chúng ta đã nói trên đây. Quy mô ruộng đất của họ tuy còn lớn hơn 3 lần mức trung bình ở
Bắc Bộ nhưng cũng chỉ vào khoảng xấp xỉ 1 hécta 1 hộ. Trong những vùng đông dân, rất
nhiều hộ chỉ còn 0,7 héc ta đất canh tác và do đó mỗi nhân khẩu chỉ còn có khoảng dưới hai
công đất. Bản thân họ rất khó có nguồn vốn để mua thêm đất đai mặc dù nếu được hỏi ý kiến
thì vẫn có 60% số hộ muốn có thêm đất để sản xuất. Những hạn chế về nguồn vốn lại càng
rõ rệt, trong nhiều trường hợp họ gặp khó khăn vì thiếu thốn, nhất là vào những thời điểm
cần thiết phải đầu tư lớn để kịp với thời vụ. Nhiều hộ phải vay vốn và có nguyện vọng tìm sự
hỗ trợ của các tín dụng phát triển nông thôn. Thành ra không nên đánh giá quá lạc quan về
năng lực sản xuất hàng hóa của các nông hộ loại này nếu trông chờ vào nguồn vốn tự có của
họ. Tuy nhiên xét về kinh nghiệm và kiến thức trong
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sản xuất thì họ là một lực lượng nhiều hứa hẹn đề thúc đẩy sự phát triển của Đồng bằng
sông Cửu Long.
Ngoài số 50% những hộ trung nông khá là những hộ đã khẳng định năng lực sản xuất
hàng hóa (10%) và những hộ có tiềm năng sản xuất hàng hóa (40%), chúng ta còn lại 30%
số nông hộ có trình độ sản xuất cũng như mức thu nhập dưới trung bình và 20% số hộ khác
thuộc diện nghèo khổ.
Những hộ dưới trung bình thực sự chỉ có khả năng tự cấp tự túc. Mặc dù quỹ đất của họ
không đến nỗi thua kém nhiều nhưng vì thiếu vốn họ thường phải vay nợ lãi cao và do đó
thu lợi nhuận thấp. Họ là tầng lớp điển hình cho tình trạng độc canh cây lúa, không có một
khả năng nào để tự mở thang các lĩnh vực sản xuất khác và mở mang các ngành nghề. Họ
sống bám vào ruộng đất, nếu gặp khó khăn về thiên tai thì cũng lâm vào cảnh túng thiếu.
thu nhập của họ có thể xê xích trong khoảng 30 đến 40 USD đầu người một năm tùy theo
vùng. Số thu nhập này có được nâng lên chút ít trong những năm gần đây do năng suất lao
động đã tăng lên từ khi có nghị quyết 10 và nhờ ảnh hưởng tích cực các hoạt động xuất
khẩu. Nhưng nhìn về dài hạn thì triển vọng của sự cải thiện đời sống không thấy dễ dàng
nếu giá đầu vào vẫn ở mức cao trong khi giá nông sản có thể sa sút.
Thái độ của 30% số hộ này đối với các chương trình phát triển là thái độ chờ đợi những
sự yểm trợ cho sản xuất, tạo cho họ những điều kiện để họ phát huy sức lao động vốn có
của mình, vượt khỏi những khó khăn của tình trạng luẩn quẩn giữa vốn liếng và năng suất
lao động. Lối thoát của vòng lẩn quẩn ấy được trông đợi trước hết không phải bằng việc
cứu trợ từng lúc hoặc thầm chí bằng những khoản vay ngắn hạn để mua phân bón hay thuốc
trừ sâu. Đôi khi họ cảm thấy tất cả sự phiền hà của những thủ tục trong những khoản vay
mượn này. Lối" thoát thực sự là những giải pháp trung hạn và dài hạn tạo điều kiện cho họ
vươn lên để áp dụng khoa học kỹ thuật, tiến hành thâm canh, chuyên canh và có thêm các
nghề nghiệp mới.
20% số hộ thực sự là nghèo khổ với thu nhập trung bình trên đầu người dưới 25.000
đồng 1 tháng tính theo thời điểm 1989 - 1990. Cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê vào
năm 1989 và của Vụ Chính sách của Bộ Nông nghiệp năm 1990 xác đinh mức nghèo là
mức thu nhập tương đương với 20 kg gạo 1 tháng cho 1 người. Nếu so và mức đó thì ở
Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là trong số người nghèo thuộc dân tộc Khơ me, tình
hình còn có thể bi quan hơn: Kết quả của các cuộc điều tra cho thấy vào năm 1990 số người
nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ cũng xấp xỉ như ở Bắc Bộ và Trung Bộ (chẳng
hạn tỷ lệ người nghèo ở Hậu Giang năm 1989 là 12,1% ở Tiền Giang năm 1990 là 15,2%
Trong khi đó ở Quảng Nam là 14,47% và ở Hà Nam Ninh là 14% năm 1990). Nếu so với
Đông Nam Bộ thì tỷ lệ nhóm nghèo ở Tiền Giang năm 1990 là 15,2% có thể còn cao hơn ở
Lâm Đồng là 11,9% cùng năm đó.
Mặc dù là một vựa lúa của cả nước, ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn có tình trạng có
những người bị đói, nhất là vào những lúc gặp thiền tai. Theo sự đánh giá của Bộ Lao động
thì ở đây vẫn có khoảng 6% số hộ bị rơi vào tình trạng đói kinh niên năm này qua năm
khác. Tình trạng đó tập trung ở những vùng phèn, mặn, lúa một vụ và đặc biệt ở trong
nhóm người Khơ me.
Không hẳn họ là những người thiếu đất nhưng chắc chắn là họ sử dụng đất không có
hiệu quả. Thiếu vốn cũng là một lý do. Nhưng trước hết đó là tình trạng thiếu ăn dẫn đến
chỗ phải vay nợ nóng với lãi suất cao và phải trả bằng cách bán lúa non nên rơi vào tình
trạng gần như không lối thoát. Cần phải nói rằng ở Đồng bằng sông Cửu Long nạn cho vay
nặng lãi là nghiêm trọng và như là một tập quán từ lâu đời. Lãi suất hàng tháng có thể lên
tới 20% thậm chí 30%. Riêng đối với nhóm người Khơ me nghèo khổ thì còn có nhiều tập
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quán lạc hậu cản trở sự cải thiện đời sống của họ. Vẫn tồn tại những tệ nạn xã hội cờ bạc,
rượu chè và cùng với chúng là nạn mù chữ cũng là những nhân tố giải thích tình trạng
nghèo khổ ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Làm thuê làm mướn là một cách kiếm sống của những người nghèo và đây là một tình
hình phố biến ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đôi khi người ta vẫn nêu cao hiện tượng
những người tuy không có đất canh tác, những người “tay trắng” nhưng lại có thu nhập trên
mức trung bình bằng cách đi làm thuê, làm mướn. Có những quan điểm khác nhau trong
việc nhìn nhận hiện tượng này. Một số bênh vực cho sự tích tụ ruộng đất thì giải thích rằng
đây là một hiện tượng tất yếu để tập trung ruộng đất vào những hộ có năng lực sử dụng và
khai thác hiệu quả hơn. Số khác lại cho rằng đây là hiện tượng đáng lo ngại của sự phân
cực giầu nghèo và do đó tăng cường một bộ phận vô sản nông thôn không có nguồn sống
ổn định. Hai cách nhìn đó đều có lý trong chừng mực nào đó nếu chỉ xét về yếu tố ruộng
đất mà không tính đến những hướng đi nào khác để giải quyết một cách căn bản hơn Vấn
đề dư thừa lao động ở nông thôn. Tất nhiên có những thực tế không thể không nhìn nhận
thận trọng. Chẳng hạn tốc độ tích tụ ruộng đất nếu xảy ra quá nhanh tất sẽ gây ra những
phức tạp về mặt xã hội do sự phân cực giầu nghèo. Ở một vài nơi đã có hiện tượng 15-20%
số hộ không có ruộng đất vì đã sang nhượng cho người khác. Tỷ lệ đó là đáng lo ngại.
Cũng phải có những giải pháp thiết thực, trước mắt để cứu đói, để giảm đỡ gánh nặng vạy
nặng lãi. Một sáng kiến về tín dụng cho người nghèo có thể có ích trong lúc này, đặc biệt là
ở những vùng nghèo nhất. Nếu hoạt động của chính quyền địa phương có hiệu quả hơn
trong các công tác xóa đói giảm nghèo thì cũng sẽ đóng góp vào những biện pháp trước
mắt làm giảm nhẹ khó khăn của nhóm người nghèo khổ nhất.
Tuy nhiên, nếu nhìn về dài hạn thì tình trạng dư thừa lao động và quỹ đất ngày càng thu
hẹp lại do dân số gia tăng sẽ đòi hỏi những giải pháp phát triển căn bản hơn. Những giải
pháp ấy phải hướng vào việc tạo ra những nguồn thu khác nhau, trước hết là trong nội bộ
nông nghiệp và sau đó là những nguồn thu ngoài nông nghiệp.
Trong nội bộ nông nghiệp, hiện nay vẫn có đến 50% nông hộ chỉ có 2 nguồn thu, nguồn
chính là cây lúa, nguồn phụ là con heo. Rất ít nông hộ đã chuyển được chăn nuôi gia cầm
gia súc hoặc đánh bắt thủy hải sân thành một nguồn thu chính. Hết thảy các hộ nghèo đói
thậm chí chỉ có một nguồn thu hoàn toàn lệ thuộc vào cây mía. Ngay trong những số hộ
trung nông, người ta nhận thấy cũng chỉ có 60% có nguồn thu ổn định từ chăn nuôi heo và
8% số hộ từ chăn nuôi gia cầm. Số hộ có trồng cây ăn trái đến mức được coi là nguồn thu
nhập chính thường chi tập trung vào một số vùng có truyền thống và dễ tiếp cận với thị
trường. Đối với hoạt động thủy hải sản thì trong cuộc điều tra ở vùng Nam Mang Thít, tức
là một số vùng có kinh tế ven biển, cũng chỉ có 8% số hộ có thu nhập thường xuyên từ việc
nuôi cá tôm.
Những nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp còn chiếm một tỷ trọng nhỏ hơn nữa. Trước
hết chỉ có nhóm trung nông khá giả thới đủ sức chuyển sang các hoạt động ngoài nông
nghiệp hoặc dịch vụ phục vụ nông nghiệp. Một con số ít ỏi những người kinh doanh máy
cày máy xới và các máy móc nông nghiệp khác. Số người mở mang các dịch vụ nông
nghiệp cũng thường hạn chế trong một phạm vi hoạt động nhỏ hẹp và nhiều khi vẫn bị lệ
thuộc vào thương nhân. Việc mở mang nông nghiệp chế biến và các ngành nghề khác cũng
đã khởi sắc ở nông thôn nhưng từng hộ trung nông ngay cả những hộ giàu có cũng không
đủ sức để phát triển một cách vững chắc.
3- Từ thực tế đó nếu muốn làm nông hộ trở thành một nhân tố phát triển trong tương,
lai, muốn thay đổi bản chất cơ cấu thu nhập của nông hộ, muốn làm cho họ có tích lũy nội
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tại để phát triển kinh tế nông thôn và đủ sức giải quyết một phần quan trọng lực lượng lao
động thiếu việc làm thì rõ ràng chúng ta phải đối diện với những vấn đề vượt khỏi phạm vi
nông hộ. Đó là việc tổ chức nền sản xuất hiện nay sao cho liên kết được sức mạnh của cá
nông hộ, liên kết được nông nghiệp với công nghiệp. Như vậy, tất yếu phải đề cập đến vấn
đề hợp tác hóa và vấn đề công nghiệp hóa ở nông thôn.
Nền sản xuất phát triển đến mức nào đó sẽ làm xuất hiện những hình thức hợp tác. Đó
là tất yếu của quá trình xã hội hoá sản xuất. Mỗi nông hộ dù được phát huy quyền tự chủ
sản xuất đến mức cao nhất cũng không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của sức sản
xuất, đặc biệt là trong cơ chế thị trường. Mỗi đơn vị hộ gia đình thiếu vốn, thiếu phương
tiện sản xuất, thiếu thông tin sẽ không đủ sức thích ứng của đòi hỏi của thị trường với
những biến động phức tạp của nó. Do đó bản thân các nông hộ cũng có nhu cầu phải hợp
sức lại.
Cũng giống như các nước khác, ngay trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn xuất hiện
những hình thức hợp tác hóa và hình thành những hợp tác xã trong từng mặt hoạt động sản
xuất kinh doanh. Những hợp tác xã ấy đôi khi có quy mô lớn và rất lớn chẳng khác nào một
tổ chức nghiệp đoàn của những người sản xuất nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã có sức chi
phối mạnh các thị trường nông sản và chính nó đã kết hợp nông nghiệp với công nghiệp để
tạo ra nguồn hàng hóa có số lượng lớn và giá trị thương mại cao. Với sức mạnh đó nó cũng
bảo vệ được quyền lợi của các nông gia trên thị trường.
Ở nước ta một thời kỳ đã áp dụng chế độ hợp tác hóa cưỡng bức. Đặc biệt là ở Đồng
bằng sông Cửu Long, hợp tác hóa đi liền với tập thể hóa đã tước bỏ ngay chính quyền tụ
chủ của nông hộ nên đã gây ra sự bất mãn lớn và những thành kiến của nông dân với hợp
tác hóa. Tuy nhiên ngày nay với quyền tự chủ sản xuất đã được trao cho nông hộ, lại đã bắt
đầu xuất hiện những hình thức liên kết trong sản xuất với đủ các loại tên gọi khác nhau.
Theo dõi những hình thức hợp tác này, người ta nhận thấy mấy đặc điểm sau đây.
Chủ thể của hợp tác là nông hộ và đó là sự hợp tác hoàn toàn tự nguyện do chính các
nông hộ tự đề xướng và thành lập không có sự can thiệp của bất cứ quyền lực hành chính
nào. Linh vực hợp tác rất cụ thể nhằm vào một hoạt động sàn xuất kinh doanh nào đó như
trồng cấy một loại cây lưới, áp dụng một loại giống mới, chăn nuôi cá, tôm, nuôi bò sữa,
làm dịch vụ trong các khâu trục đất, bón phân, bảo vệ thực vật. Việc quản ký rất đơn giản
và dựa trên hiệu quả của công việc mà thay đổi phương thức quản lý, không nhất thiết tạo
ra một bộ máy quan liêu. Bào vệ lợi ích của nông dân trước sức ép của tư thương bằng các
hình thức cung ứng vật tư nông nghiệp trong quan hệ trực tiếp với các công ty lớn. Đảm
bảo việc vay vốn và tín dụng từ các ngân hàng, giúp đỡ nhau sử dụng hiệu quả các nguồn
vốn đó và đôn đốc việc trả nợ đúng hạn.
Những hình thức phong phú của các tổ liên kết sản xuất đã được phát triển ở các địa
phương. Chẳng hạn một cuộc điều tra mới đây ở An Giang cho thấy toàn tỉnh đã có 2191 tổ
nông dân liên kết sản xuất, thu hút 78,952 hộ, chiếm 41,1% diện tích gieo trồng với 70,289
héc ta. 50% số hộ chăn nuôi cá bè, cá ao, cá ruộng, nuôi heo, nuôi bò cũng đã vào tổ liên
kết sản xuất chăn nuôi để thuận tiện cho việc tiếp nhận kỹ thuật mới và chủ động được về
thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Đánh giá xu thế mới này, chương trình phát triển nông thôn ở An Giang đã đưa ra một
số nhận xét sau đây:
1) Hộ nông dân trở thành đơn vị tự chủ và từng bước trở thành hộ sản xuất hàng hóa.
Hợp tác hóa không phải là xóa bỏ kinh tế hộ như trước đây mà trái lại nhằm phục vụ cho
kinh tế hộ, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển.
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2) Hợp tác trên cơ sở phân công lao động xã hội và đo đó thúc đẩy sự ra đời và những
tổ chức dịch vụ và sản xuất ngày càng chuyên môn hóa.
3) Hợp tác hóa trong cơ chế hàng hóa và kinh tế thị trường không thể là sự xóa bỏ sở
hữu tư nhân và lợi ích cá nhân. Trái lại phải biết khai thác lợi ích cá nhân làm động lực để
phát triển sản xuất. Đồng thời vẫn có đầy đủ khả năng để phát huy tinh thần tương thân
tương ái giữa nông dân với nhau.
4) Hợp tác là một khâu quan trọng để thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật, là cơ sỡ cho
các hoạt động chuyển giao công nghệ và truyền bá kỹ thuật ở nông thôn.
Tóm lại những hình thức hợp tác mới đã xuất hiện với những bước khởi đầu thuận lợi.
Nó đã có hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên sẽ là quá sớm nếu nói
rằng những hình thức liên kết sản xuất hiện nay chắc chắn sẽ đi xa hơn bằng những nỗ lực
của chính nó. Thật ra những hình thức này nếu còn hết sức lẻ tẻ, rời rạc với các nguồn lực
rất có hạn nếu nhìn vào các mục tiêu phát triển cơ bản hơn. Cơ sở hạ tầng của kinh tế nông
thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn còn rất yếu kém. Để phát triển cơ sở hạ tầng,
người ta có thề trông đợi phần nào ở nguồn vốn trong dân với những hợp tác xã có khả năng
thu hút và đem chúng ra sử dụng. Nhưng rõ ràng là vai trò của Nhà nước vẫn có tính chất
quyết đinh để nâng đỡ cho các hợp tác xã này trở thành những đơn vi đảm đương được việc
trang bị kỹ thuật cho những lĩnh vực sản xuất ngày càng chuyên môn hóa cao. Hỗ trợ không
phải bằng cách bao cấp nhưng bằng nguồn vốn cho vay, bằng chính sách thuế, bằng việc
bảo vệ thị trường tiêu thụ, bằng các nhập khẩu kỹ thuật và nhất là bằng việc cung cấp nguồn
lao động chất xám về kỹ thuật và quản lý để cho các hợp tác xã này từng bước vươn lên từ
tầm thức những đơn vị rời rạc thành những mạng lưới, những hệ thống sản xuất và kinh
doanh có quy mô lớn.
Vai trò của Nhà nước đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong chính sách trợ giúp tài chính
cho nông nghiệp. Các hợp tác xã sẽ là đối tượng chính để thực thi chính sách đó một cách
có hiệu quả nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực sàn xuất ở nông thôn.
Lúc đầu, người ta dễ nhận thấy sự trợ giúp tài chính thường nhằm vào những yêu cầu
trước mắt của nông hộ với những khoản vay từ vài trăm ngàn đến khoảng một triệu đồng
như giá hiện nay. Nông hộ cần số tiền đó vừa đủ để cho họ hoặc giải quyết nhu cầu tiêu
dùng hàng ngày hoặc mua nguyên liệu sản xuất (giống, phân bón, xăng dầu). Với số tiền
tương đối nhỏ, các nông hộ cũng có thể dễ dàng trả nợ cho các tín dụng hoặc các ngân hàng
phát triển nông thôn.
Tuy nhiên càng về sau thì vai trò của các ngần hàng và tín dụng nông thôn sẽ hướng
nhiều hơn việc cho vay và tài trợ vào các dự án tương đối lớn do các hợp tác xã chủ trương
và thực hiện. Bản thân việc cho vay cũng sẽ được thực hiện thông qua các hợp tác xã tín
dụng mà nguồn vốn do nông dân đóng góp một phần, phần khác thường lớn hơn là do ngân
hàng nông nghiệp hậu thuẫn. Sau này ngay cả ngân hàng thế giới, ngân hàng phát triển Á
Châu và các ngân hàng ngoại quốc khác cũng có thể đứng ra tài trợ cho một số dự án có
quy mô lớn thông qua các hợp tác xã về chăn nuôi, về xuất khẩu lúa gạo và cây ăn trái, về
nghề rừng v.v...
Vả lại một khi tích lũy nội tại của nông dân đã khá hơn thì vai trò của hợp tác xã thu hút
các nguồn vốn ấy lại càng quan trọng. Kinh nghiệm của một số nước cho thấy rằng nếu
không có những dự án để thu hút các nguồn vốn này nhằm phát triển tại chỗ thì nông dân kê
gửi phần lớn tiền tiết kiệm của họ về các thành phố lớn để tìm lợi nhuận thông qua những
người kinh doanh ngoài nông nghiệp. Do đó Nhà nước càng cần phải yểm trợ các hợp tác
xã trong việc quay vòng các nguồn vốn của chính nông dân, một công việc mà từng hộ lẻ
không thể làm được một cách có hiệu quả trong các chương hình phát triển trung và dài
hạn.
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Kinh tế hộ gia đình và những xu thế mới ...

4- Khi nói đến quá trình hợp tác hóa như là một xu thế tất yếu trong triển vọng phát triển
nông thôn, chúng ta không thể tách rời các nỗ lực tạo nền sản xuất lớn trong nông nghiệp với
việc công nghiệp hóa từng bước nền kinh tế nông thôn. Đây là một vấn đề lớn lao mà các nước
đang phát triển đã gặp phải. Giải quyết vấn đề đó theo phương hướng như thế nào sẽ liên quan
đến các quyết đinh về đường lối công nghiệp hóa nói chung. Công nghiệp hóa tập trung hay công
nghiệp hóa phi tập trung. Ngay từ đầu, ưu tiên cho công nghiệp hóa cân bằng giữa các vùng hay
chỉ tập trung vào một vài vùng trọng điểm? Công nghiệp hóa gắn với nông nghiệp hay ưu tiên
cho những lĩnh vực phi nông nghiệp nhưng có lợi nhuận cao và nhanh chóng? Công nghiệp hóa
dẫn đến sự giải thể xã hội nông thôn, kéo dân ra thành thị hay công nghiệp hóa trong một quá
trình chuyển biến nội tại với sự ổn đinh tương đối của xã hội nông thôn? Công nghiệp hóa trong
sự hủy hoại nội sinh hay trong sự phát triển lâu bền, đảm bảo cho sự tái tạo của tự nhiên và của
môi trường sống
Đứng trước những câu hỏi đó, ngừng người lập chính sách phải xác định một quan điểm rõ
rệt và một quyết tâm dứt khoát ngay từ đầu. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng chỉ cần 10 năm
đi lệch về một hướng ít nhiều sai lầm nào đó thì hậu quả sau này sẽ rất khó mà sửa chữa lại được.
Với bước đi khởi đầu hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long trong quan hệ với thành phố Hồ Chí
Minh và với vùng tam giác kinh tế trọng điểm ở miền Đông Nam Bộ, chúng ta phải nắm bắt và
học hỏi ngay kinh nghiệm thành công và thất bại của các nước khác trong chính sách công
nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu liên quan đến xã hội nông thôn. Ở đây chúng tôi muốn nêu lên
bài học thành công của Đài Loan và so sánh với bài học hầu như không thành công của Nam
Triều Tiên trong vấn đề công nghiệp hóa nông thôn. Chỉ bảo rõ rệt nhất và gắn liền với đời sống
nông dân là chỉ bảo về tác động của công nghiệp hóa vào thành phần thu nhập của nông hộ.
Bảng sau đây cho thấy hình ảnh so sánh giữa hai hướng đi của Nam Triều Tiên và của Đài
Loan trong lĩnh vực này.,. Nó phân tích cơ cấu thu nhập của nông hộ từ các nguồn nông nghiệp
và phi nông nghiệp.
Thành phần thu nhập của nông hộ (%) . .
Năm
Thu nhập từ nông nghiệp
Thu nhập phi nông nghiệp
Triều Tiên
1962
79,6
20,4
1965
79,2
20,8
1970
75,9
24,1
1975
81,9
18,1
1980
65.2
34,8
1985
64,5
35,5
1987
61,4
38,5
Đài Loan
1966
60,0
34,0
1970
48,7
51,3
1974
48,1
51,9
1980
26,4
7316
1985
24,8
75,2
1989
22,0
78,0
Nguồn: Amis chowdhu - iyanatury Istam, the new industrialising of East Asia New Yock
1993.
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Đài Loan đã nỗ lực thực hiện việc công nghiệp hóa nông thôn vào cuối những năm
1950 và đầu những năm 1960 khi Nhà nước nhấn mạnh việc công hóa hướng vào xuất
khẩu, họ đầy mạnh việc chế tao các sản phẩm xuất khẩu ngay ở các vùng nông thôn nhằm
sử dụng nhân công dư thừa. Trong rất nhiều trường hợp, các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn
là chân rết của một mạng lưới được tổ chức bởi các tập đoàn thương mại nội địa và quốc tế
lớn đặt cơ sở ở các thành thị. Chính sách công nghiệp hóa nông thôn ở Đài Loan đi liền với
một chính sách phát triển cơ cấu hạ tầng cần thiết ngay ở các vùng nông thôn mà không tập
trung quá đáng vào các vùng đô thị và cận đô thị. Kết quả như chúng ta thấy, thu nhập của
nông hộ ở Đài Loan có một cơ cấu tiến bộ đều đặn với thu nhập từ nông nghiệp giảm dần
từ 66% năm 1966 xuống còn 22% năm 1989, trong khi đó thu nhập phi nông nghiệp đã.
tăng gấp 2,5 lần trong thời gian ấy để chiếm 78% tổng thu nhập của nông hộ vào năm
1989.
Nam Triều Tiên đã không thành công trong chương trình công nghiệp hóa nông thôn.
Ngay từ đầu họ đã thể hiện đường lối tách rời công nông nghiệp, đô thi hóa nhanh và để lại
một nông thôn với cơ cấu hạ tầng và hệ thống dịch vụ kém phát triển. Số cư dân nông
nghiệp còn lại ở nông thôn vẫn có nguồn thu nhập chính là nông nghiệp và với 25 năm từ
1962 đến 1987, thu nhập phi nông nghiệp từ 20,4% chỉ tăng lên 38,5%
Những bài học của Đài Loan và Nam Triều Tiên rất có ý nghĩa thời sự với chúng ta
trong chính sách phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Chính sách ấy phải cụ
thể hóa hơn nữa quan điểm lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu. Lấy công nghiệp hóa
nông thôn làm hướng ưu tiên trước mắt. Một chính sách như vậy phải xuất phát từ vai trò
tự chủ của nông hộ, từ quyền lợi thiết thân của hàng triệu nông dân, từ khả năng liên kết
sức mạnh to lớn của họ để phát triển đất nước trong những bước đi ổn định và vững chắc.
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