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1. Đặt vấn đề
Ở nhân học văn hóa , cường điê ̣u thuô ̣c tính văn hóa về hoa ̣t đô ̣ng kinh tế của con
người (Polanyi, K., 1959), và ở kinh tế học cường đ iê ̣u con người hơ ̣p lý và con người theo
đuổ i lơ ̣i ích 2. Nhưng mà vì con người không phải chỉ theo đuổ i lơ ̣i ích và không phải là
thuô ̣c tiń h văn hóa mô ̣t cách hoàn toàn quyế t đinh
̣ hoa ̣t đô ̣ng kinh tế của con người nên cầ n
xem xé t đa da ̣ng về hoa ̣t đô ̣ng kinh tế của con người . Mă ̣t khác , bờ biể n Viê ̣t Nam dài
3.260km, Viê ̣t Nam có nhiề u nguồ n lơ ̣i thủy sản , theo các điạ phương các phong tu ̣c tâ ̣p
quán và các hình thức khai thác các nguồn lợi thủy sản kh ác nhau. Nghiên cứu về các tín
ngưỡng, tôn giáo chiń h , các phong tục tập quán và các hình thức khai thác các nguồn lợi
thủy sản của cộng đồng ngư dân ở Việt Nam đã thực hiện
(Ngo Duc Thinh(ed.), 2000;
Nguyễn Duy Thiê ̣u , 2002), nhưng mà thiế u nghiên cứu về trao đổ i của cá . Nghiên cứu này
phân tích các hình thức khai thác các nguồ n lơ ̣i thủy sản và các phương thức bán cá ở
phường Trường Sơn , Thị Xã Sầm Sơn . Mục đích của nghiên cứu này là sự phâ n tić h quan
hê ̣ của con người hiê ̣n ra trong sản xuấ t giá tri ̣và dòng giá tri ̣ . Nói một cách khác , nghiên
cứu này mô ̣t cách rõ ràng hoa ̣t đô ̣ng kinh tế của con người là mô ̣t bô ̣ phâ ̣n trong quan hê ̣ con
người, và trong hoạt động kinh tế của con người sự theo đuổ i lơ ̣i ích và duy trì mố i quan hê ̣
con người giao thoa nhau.
Để thực hiê ̣n mu ̣c đić h của nghiên cứu này , nêu lên những vấ n đề như sau : Mô ̣t là ,
các hình thức đánh cá như thế nào , và các ngư dân có ý nghĩa thế nào về thu hoạch của
chính mình. Hai là, các phương thức bán cá giữa ngư dân và người mua bán cá như thế nào .
Ba là, để theo đuổi lợi ích, các ngư dân và người mua bán cá dùng chiến lược nào trong các
quá trình mua bán cá. Bốn là, chơ ̣ là không gian tiêu thu ̣ cá có ý nghiã như thế nào với ngư
dân và người mua bán cá.
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Nghiên cứu này thực hiê ̣n theo như ngân quỹ [sự khić h lê ̣ nghiên cứ u lưu ho ̣c đoản kỳ hải ngoa ̣i của sinh viên ] của Đa ̣i
học Quốc gia Osaka , Nhâ ̣t Bản , và nhờ sự giúp đỡ của Viện Việt Nam học và KHPT , Đa ̣i ho ̣c Quốc gia Hà Nô ̣i . Thời
gian nghiên cứu này từ 13/10/2007 đến hiện nay .
2
Ở mới cổ điển học con người kinh tế là con người hành động theo đuổi lợi ích c ủa bản thân và tính hợp lý dụng cụ
(Helgason & Palsson, 1997: 459), thị trường không liên quan đến quan hệ xã hội và chế độ xã hội , và không có yếu tố
xã hội là quyền lực , chuẩ n mực và network (Lie, 1997: 342).
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Để kiể m thảo những vấ n đề trên , luâ ̣n án nay sẽ xem xét hoa ̣t đô ̣ng kinh tế của ngư
dân và người mua bán cá ở Phường Trường Sơn . Năm 2006 Thị xã Sầm Sơn có 5 đơn vi ̣
hành chính gồm 3 phường (Trung Sơn, Bắ c Sơn, Trường Sơn) và 2 xã (Quảng Tiến, Quảng
Cư), có hơn 60.000 người, gầ n 51% là nữ và 29.000 lao đô ̣ng. Hơn 60% lao đô ̣ng làm dich
̣
vụ, du lich
̣ và nghề cá . Hiê ̣n nay ở Thi ̣xã Sầ m Sơn có gầ n 800 tàu thuyền các loại, trong đó
gầ n 30 % tổ ng số tàu có thể tham gia khai thác hải sản xa bờ , dài ngày. Trong đó gầ n 70 %
tổ ng số tàu khai thác hải sản gầ n bờ , mô ̣t ngày. Sản lượng đánh bắt hàng năm đạt trung bình
8.000 - 10.000 tấ n, giá trị sản lương ước đạt trên dưới 100 tỷ đồng, chiế m 20 % GDP của
Thị xã Sầm Sơn . Hiê ̣n nay, phường Trường Sơn có 2.522 tổ ng số hô ,̣ 11.850 số khẩ u , 357
hô ̣ thuỷ sản . Nghề cá ở phường Trường Sơn có gầ n 285 tàu thuyền, 750 người lao đô ̣ng .
Năm 2006 tổ ng sản phẩ m xã hô ̣i của phường Trường Sơn là 191 tỷ, trong đó thuỷ sản chiế m
10% GDP của phường Trường Sơn.
2. Sản xuất giá trị
2.1) Phương thức khai thác hải sản
Nghề cá sản xuấ t giá tri ̣bằ ng cách đánh bắ t cá , thu thâ ̣p chế biế n hải sản và nuôi cá .
Hiê ̣n nay, ngư dân ở phường Trường Sơn chỉ đánh bắ t cá , không làm chế biế n hải sản và
nuôi cá ở biển . Khi đánh bắ t cá ở biể n thì điề u kiê ̣n tự nhiên và điề u kiê ̣n xã hô ̣i có ảnh
hưởng to lớn . Điề u kiê ̣n tự nhiên liên quan đế n chủng loa ̣i cá , cao sóng và cương nhu gió .
Theo điề u kiê ̣n tự nhiên ngư dân lựa cho ̣n các du ̣ng cụ đánh bắt cá. Ở phường Trường Sơn
theo mùa đánh bắ t chủng loa ̣i cá như sau:
- Tháng 1âm lich:
̣ cá bơn, cá khoai, cá úp, cá hố.
- Tháng 2 âm lich:
̣ cá bơn to, mực, cá hố, cá chích, cá nanh.
- Từ tháng 3 đền tháng 6 âm lich:
̣ ghẹ, cá nanh, mực ố ng, cá đuối, tôm chải.
- Tháng 7 âm lich:
̣ cá bạc má, cá nục.
- Tháng 8 âm lich:
̣ cá khoai, cá úp.
- Từ tháng 9 đến tháng 12 âm lich:
̣ cá bơn, cá khoai, cá úp mây, cá nanh, tôm, mực.
- Từ tháng 9 đến tháng 10 âm lich:
̣ tôm he, tôm bô ̣t.
- Từ tháng 11 đến tháng 2 âm lich:
̣ tôm vàng, tôm sắ t, tôm bô ̣t.
Theo mùa đánh bắ t , tùy theo chủng loại cá ngư dân chọn các dụng cụ đánh bắt khác
nhau. Để đánh bắ t cá ngư dân ở phường Trường Sơn sử
dụng thuyền nan 20 năm rồ i , sử
dụng máy 15 năm rồ i. Hiê ̣n nay nhiề u ngư dân sử du ̣ng thuyề n nan có máy , có thể đánh bắt
mô ̣t mình. Năm 2007, giá thuyề n nan từ 2,5 - 3 triê ̣u, giá máy từ 2,5 - 3 triê ̣u. Các ngư dân ở
phường Trường Sơn sử du ̣ng lưới tôm bô ̣t , lưới tôm he , lưới xưa , lưới đu ̣c. Theo mùa, sử
dụng lưới thì khác nhau như sau:
Lưới tôm he: từ tháng 9 đến tháng 3 âm lich.
̣
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Lưới tôm bô ̣t: từ tháng 9 đến tháng 3 âm lich.
̣
Lưới xưa: từ tháng 11 đến tháng 6 âm lich.
̣
Lưới đu ̣c: từ tháng 12 đến tháng 2 âm lich.
̣
Lưới cao: từ tháng 7 đến tháng 9 âm lich,
̣ để đánh bắt cá nục, cá bạc má, và từ tháng
2 đến 3 âm lich,
̣ để đánh bắt cá khoai.
Lưới giang: tháng 3 âm lich,
̣ để đánh bắ t sứa, từ tháng 4 đến tháng 6 âm lich,
̣ để đánh
bắ t cá đuố i, nhưng mà sử du ̣ng it́ .
Theo loa ̣i cá đánh bắ t và điề u kiê ̣n khí tươ ̣ng, các ngư dân lựa chọn sử dụng lưới . Và
mô ̣t số ngư dân sử du ̣ng hai lưới mô ̣t lúc vào m ùa đông. Khi sử du ̣ng 2 lưới thì trước tiên
thả một lưới , sau đó thả lưới khác , kéo một lưới sau đó kéo lưới khác . Khi thả lưới thì mấ t
10 - 15 phút, khi kéo lưới thì mấ t 2 tiế ng. Sau khi thả lưới, 2 tiế ng sau kéo lưới.
Theo loa ̣i sử du ̣ng lưới và mùa , thời gian đánh bắ t hải sản ở biể n thì khác nhau . Xem
xét giờ xuất bến vào mùa đông . Ở phường Trường Sơn không có giờ xuất bến quyết định ,
khi các ngư dân đi xa trên 5 cây số thì đi ra biể n lúc 3 giờ sáng, về lúc 1 giờ chiề u, mô ̣t ngày
mô ̣t lầ n thôi. Nhưng khi các ngư dân đi xa dưới 2 cây số thì mô ̣t ngày nhiề u lầ n ra về đươ ̣c ,
theo các ngư dân mô ̣t ngày từ 1 - 4 lầ n đi ra biể n. Mùa hè, theo các ngư dân giờ xuấ t bế n thì
khác nhau, nhưng nhiề u ngư dân đi xa hơn mùa đông , thời gian đánh bắ t hải sản ở biể n dài
hơn mùa đông . Mùa hè, nhiề u ngư dân đi ra biể n lúc từ 2 - 3giờ sáng, về lúc từ 1 - 2giờ
chiề u. Mă ̣t khác , mô ̣t ngư dân nói là "mùa hè, để bán cá cho khách du lịch nhiều thuyền 9
giờ tố i đi ra biể n , 5 giờ sáng về ". Mùa hè , du lich
̣ có ảnh hưởng to lớn đế n phương thức
đánh bắ t hải sản ở biể n vào mùa hè.
Vào mùa đông và mùa hè , thời gian đánh bắ t hải sản ở biển khác nhau , nhưng trung
bình từ 8 - 10 tiế ng. Với nghề cá không chỉ có việc đánh bắ t cá ở biể n mà còn có cả viê ̣c
làm lưới và sắp đặt lưới . Các phụ nữ ngư dân làm công việc nhà và bán cá cho người mua
bán cá hoặc người tiêu thu .̣ Hầ u hế t , mọi thành viên gia đình , bao gồ m cả trẻ em sắp đặt cá
bị hóc lưới , và sắp xếp lưới trên thuyền nan . Viê ̣c sắ p đă ̣t cá bi ̣hóc lưới mấ t từ 2 - 3 tiế ng
rưỡi, nhưng nế u có nhiề u cá thì mấ t trên 6 tiế ng. Viê ̣c sắ p xế p lưới trên thuyề n nan mấ t từ 1
- 1 tiế ng rưỡi. Có nghĩa là, mọi thành viên trong gia điǹ h đều tham gia vào nghề cá. Các đàn
ông ngư dân nói thu nhâ ̣p của chính mình là kế t quả lao đô ̣ng của mo ̣i thành viên trong gia
điǹ h.
2.2) Thu nhập của các ngư dân và sự biểu hiê ̣n về kế t quả lao động
Hiê ̣n nay, theo thời gian lao đô ̣ng , nhận đinh
̣ kế t quả lao đô ̣ng, kế t quả lao đô ̣ng biể u
lô ̣ cách cu ̣ thể bằ ng lương (Marx, K., 1970). Nhưng mà , ở phường Tr ường Sơn các gia đình
sản xuất phụ thuộc vào lao động của mọi thành viên gia đình , sự đánh giá biể u hiê ̣n về lao
đô ̣ng của các ngư dân chính mình phu ̣ thuô ̣c vào kế t quả sản xuấ t quan tro ̣ng hơn thời gian
lao đô ̣ng. Các ngư dân ở phường Trường Sơn biểu hiện về kết quả lao động bằng 2 cách.
Lầ n đầ u tiên , các ngư dân biểu hiện bằng lươ ̣ng cá đánh bắ t . Tức là các ngư dân nói nhiề u
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hoă ̣c it́ , đươ ̣c hoă ̣c không đươ ̣c. Trước khi cá trở thành giá cả hóa , bấ t kể giá cá , theo lươ ̣ng
cá các ngư dân biểu hiện sự thỏa mãn của mình . Ví dụ, các ngư dân đánh bắt cá úp bằng
lưới tôm bô ̣t , nế u có nhiề u thì giá cá úp trở thành 100.000VNĐ, nhưng mà các ngư dân nói
"nhiề u, chụp ảnh đi", biể u hiê ̣n sự thỏa mañ của mình.
Trước khi cá được giá cả hóa, các ngư dân không biết giá cá của mình, và không biết
thu nhâ ̣p của miǹ h hôm nay. Trước khi cá được giá cả hóa, các ngư dân nói giá cá của mình
là bao nhi êu tiề n , đánh giá của ngư dân về cá của mình ảnh hưởng đế n
việc giá cả hoá ,
nhưng mà quyế t đinh
̣ giá cá chỉ tùy thuô ̣c vào sự tác đô ̣ng qua la ̣i giữa ngư dân và người
mua bán cá . Các ngư dân nghĩ đánh giá của mình về giá cá của mình và giá cá ở việc trao
đổ i với người mua bán cá thì khác nhau , và nói giá khác với đánh giá của miǹ h ở việc trao
đổ i với người mua bán cá . Sự đánh giá về cá của mình là sự đánh giá về lao đô ̣ng mình , nếu
số lươ ̣ng cá đồ ng nhấ t thì đánh giá về cá của miǹ h không thay đổ i cho dù thay đổ i giờ . Mă ̣t
khác, các ngư dân nghĩ giá là kết quả tác dộng qua la ̣i ở viê ̣c trao đổ i , theo sự thay đổ i giờ
và tình trạng giá thay đổi . Các ngư dân nghi ̃ giá cá là kế t q uả sự giao dich
̣ buôn bán với
người mua bán cá , giá cao và giá thấp là thành công và thất bại của sự giao dịch buôn bán .
Lầ n đầ u tiên, các ngư dân biểu hiện lượng cá đánh bắt , sau khi trao đổ i với người mua bán
cá, kế t qủa lao đô ̣ng các ngư dân trở thành giá cu ̣ thể, các ngư dân chỉ nhâ ̣n giá cu ̣ thể như là
thu nhâ ̣p của ho.̣
Xem xét thu nhâ ̣p các ngư dân . Nế u thu nhâ ̣p mô ̣t ngày dưới 200.000VNĐ thì các
ngư dân thường nó i "ít", nế u từ 200.000 đến 300.000VNĐ thì nói "bình thường", nế u trên
300.000VNĐ thì nói "tố t". Nế u đươ ̣c 500.000VNĐ thì ngư dân nói "tố t hơn". Thu nhâ ̣p mô ̣t
ngày của các ngư dân có nhiều biến động . Theo mùa, thu nhâ ̣p của các ng ư dân khác nhau,
mô ̣t ngư dân nói là "thu nhâ ̣p nhiề u nhấ t là vào tháng 1 và tháng 2 âm lich,
̣ mô ̣t tháng đươ ̣c
4 triê ̣u, tháng 4 và tháng 5 âm lich
̣ cũng đươ ̣c 4 triê ̣u. Thu nhâ ̣p ít nhấ t là tháng 7 và tháng 8
âm lich,
̣ mô ̣t tháng đươ ̣c 2 triê ̣u". Ở phường Trường Sơn , nế u mô ̣t người đi ra biể n thì các
ngư dân có thu nhâ ̣p trung bình mô ̣t tháng từ 3.000.000 - 5.000.000VNĐ, nế u hai người đi
ra biể n thì ho ̣ có thu nhâ ̣p mô ̣t tháng 6.000.000VNĐ. Nhiề u nhấ t là ho ̣ có t hu nhâ ̣p mô ̣t
tháng 10.000.000VNĐ. Nhưng mà , như mô ̣t ngư dân sẽ nói , để đánh bắt cá ở biển , các ngư
dân cầ n nhiề u chi phí sản xuấ t : "Thu nhâ ̣p mô ̣t tháng là 10 triê ̣u, nhưng mà chi phí nhiề u
lắ m. Chi phí đố i với dầ u mô ̣t tháng , chi phí đố i với thuyề n nan , lưới và máy cứ 2 năm biế t
đươ ̣c. Vì thuyền và máy là sử dụng trong 2 năm. Trong 2 năm, chi phí đố i với thuyề n nan và
máy là khoảng 5 triê ̣u, chi phí đố i với lưới là 10 triê ̣u. Vì mùa đông đi gần n ên chi phí đố i
với dầ u mô ̣t ngày là khoảng 3 chục. Mùa hè đi xa, chi phí cho dầ u mô ̣t ngày là khoảng từ 5 6 chục".
Như trên, các ngư dân ở phường Trường Sơn được nhiều thu nhập, nhưng, vì các ngư
dân còn nhiề u chi phí sản xuất nên thực thu của các ngư dân không nhiề u. Đặc biệt, các ngư
dân cầ n nhiề u chi phí cho lưới. Mô ̣t số ngư dân nói là nế u lưới bi ̣hủy hoa ̣i vì trái nước thì
mô ̣t ngày, toàn bộ lưới không thể sử dụng được . Nghề cá cầ n nhiề u chi phí sản xuấ t. Và nếu
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xem xét thu nhâ ̣p của các ngư dân là kết quả lao động của mọi thành viên trong gia điǹ h thì
không thể nói được thu nhâ ̣p của các ngư dân là nhiề u.
3. Sự giao dich
̣ buôn bán và bán hàng ở bãi biể n
3.1) Đơn vi ̣ xã hội trao đổ i
Ở xã hội chủ nghĩa tư bản hiện đại, đơn vi ̣kinh tế là cá nhân, nghĩ rằng cá nhân và cá
nhân trao đổ i. Nhưng mà , theo các xã hô ̣i , phạm vi và đơn vi ̣xã hô ̣i trao đổ i thì khác nhau
(Bohannan, P., 1955). Và vì trao đổi nằm trong dòng giá trị của các sự vật nên phải phân
tích các quá trình trao đổi trong dòng giá trị.
Ở phường Trường Sơn , theo loa ̣i cá trao đổ i của ngư dân và người mua bán cá thì
khác nhau, nhưng mà, chủ thể của sự giao dịch buôn bán về giá và cá trao đổi cá là các phụ
nữ ngư dân và người mua bán cá . Các đàn ông đánh cá không trực tiếp bán cá cho người
bán lẻ. Nế u sự giao dich
̣ buôn thành lâ ̣p thì phu ̣ nữ ngư dân đưa tiề n cho phu ̣ nữ ngư dân. Ở
các gia đình ngư dân phụ nữ bán cá . Mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân nói đố i với cái này như sau : "Ở
đây, đàn ông không phải đi chơ ̣ . Không bán cá . Ở đây không có đàn ông mua cá . Đàn ông
không biế t đi chơ ̣ . Không thić h đi chơ .̣ Mô ̣t số đàn ông đi chơ ̣ mua cá , nhưng mà để ăn ".
Mô ̣t số đàn ông ngư dân nói đố i với bản thân không bán cá , "không thích đi chơ,̣ đi chơ ̣ bán
cá là việc của phụ nữ. Vì đi ra biển nên không có thời gian đi chợ". Các đàn ông ngư dân có
ý kiến chối cãi đối với đàn ông bán cá , nói là không biết bán cá . Các phụ nữ ngư dân có
nhiề u hiể u biế t về giá cá theo loa ̣i cá và tro ̣ng lươ ̣ng cá , nhưng các đàn ông ngư dân có it́
hiể u biế t.
Ở phường Trư ờng Sơn , sự giao dich
̣ buôn bán về giá cá trao đổ i cá là liñ h vực của
phụ nữ, nhưng mà , nế u xem xét toàn thể dòng giá tri ̣của cá thì trao đổ i của cá bao gồ m sự
phân công của đàn ông ngư dân và phu ̣ nữ ngư dân , và sự giao dịch buôn bán và trao đổi cá
trong phu ̣ nữ ngư dân và phu ̣ nữ người mua bán cá . Đàn ông sản xuất, phụ nữ trao đổi, nế u
xem xét toàn thể trao đổ i thì đơn vi ̣trao đổ i ở phường Trường Sơn là 3 người. Nhiề u ngư
dân bày tỏ phu ̣ nữ bán cá là sự phân công vai trò . Tức là , sự phân công vai trò là đàn ông
ngư dân đi ra biể n đánh cá, phụ nữ ngư dân bán cá. Đàn ông đánh cá, sau đó đàn ông đưa cá
cho vơ ̣ của ho ̣. Sau đó , vơ ̣ đàn ông đó sẽ bán cá cho ngườ i bán lẻ . Trong toàn thể trao đổ i ,
các nam nữ ngư dân hình thành "mô ̣t đơn vi ".̣ Các ngư dân phân ly lĩnh vực sản xuất của giá
trị và lĩnh vực trao đổi , trông coi thanh khiế t giá trị sản xuất bằ ng sự phân công vai trò . Tức
là, đàn ông không sờ đế n tiề n, đó là sự phòng ngự của đàn ông khỏi sự dơ bẩ n của tiề n, và là
cách bảo hộ thần thánh của lĩnh vực sản xuất . Cá vừa có giá trị sử dụng vừa có giá trị trao
đổ i cho ngư dân 3, theo sự phân công vai trò của các nam nữ ngư dân , giá trị sử dụng và giá

3

Các người sáng tạo giá trị sự dụng bằng cách lao động cụ thể, giá trị sự dụng là tình hữu ích của sự vật , năng lực của
sự vâ ̣t sự làm cho bằ ng lòng nhiề u đòi hải như là hàng tiêu dùng h oă ̣c phương kế sản xuấ t (Marx, K., 1970). Giá trị trao
đổi là hiǹ h thái biể u hiê ̣n giá tri ̣ , quan hê ̣ số lươ ̣ng hoă ̣c tỷ số trao đổi của sự vâ ̣t, và giá trị trao đổi là biểu hiện ngọai giá
trị (Marx, K., 1970).

5

trị trao đổi của cá phân ly . Tức là , giá trị s ử dụng thuộc vào đàn ông ngư dân có quan hệ
trực tiế p với cá. Giá trị trao đổi thuộc vào phụ nữ ngư dân có quan hệ cô lâ ̣p với cá.
Khi cá di chuyể n từ đàn ông ngư dân đế n phu ̣ nữ ngư dân thì giá tri ̣của cá không
thay đổ i, nhưng mà quan hê ̣ giữa con người và sự vâ ̣t thay đổ i . Khi cá di chuyể n từ đàn ông
ngư dân đế n phu ̣ nữ ngư dân thì không c ần phản ứng và phán đoán đối với giá trị của con
người, cá là phương tiện biểu lộ quan hệ con người . Tức là, sự thâ ̣t giá tri ̣của cá không thay
đổ i biể u lô ̣ quan hê ̣ xã hô ̣i đã quyế t đinh
̣ . Ở quá trình trao đổ i trong ngư dân và người mua
bán cá có phản ứng và phán đoán đối với giá trị của con người , kế t quả phán đoán đố i với
giá trị là giá cá. Giá cá trong quá trình trao đổi là phương tiện biểu lộ phản ứng người khác ,
kế t quả tác dụng qua lại của người đương sự trao đổi.
3.2) Phương thức trao đổ i và bán hàng
Ở phường Trường Sơn , các đại lý mua ghẹ và cá xuất khẩu , các người mua bán cá
mua cá tiêu thu ̣ ở thi ̣xã Sầ m Sơn , và bán cá ở bãi biển có bán hàng mỗi chủng loại và toan
thể bán hàng. Nế u ngư dân đánh bắ t cá , tôm, mực thì ngư dân phân ly cá , tôm và mực bán .
Ngư dân thích bán cá theo hình thức bán buôn. Ví dụ, theo loa ̣i cá , đơn vi ̣bán hàng khác
nhau như sau : Bán chục: cá khoai, cá bơn , cá chích; Bán con: cá nanh, ghẹ, cá úp, cá hố.
Bán cân: tôm, tôm bô ̣t, cá ghè ghé, mực, ghẹ, cá hố. Bán mớ: cá bơn nhỏ, tôm chải, cá nhỏ.
Xem xét quá trình buôn bán . Phụ nữ ngư dân và người mua bán cá buôn bán cá , giá
cả hóa của giá trị có nhiều đau đớn như sự ra đời của sinh ma ̣ng mới. Ở phường Trường Sơn
không có trường hơ ̣p từ đầ u việc buôn bán được tiế n hành thuâ ̣n lơ ̣i , sau khi đi qua nhiề u
giai đoa ̣n, buôn bán thành lâ ̣p, giá trị trở thành giá cả hóa. Việc buôn bán bắ t đầ u từ việc hỏi
ngư dân hoă ̣c người mua bán cá về giá cá . Ngư dân và người mua bán cá nói khoác lác về
giá cá, và vào quá trình buôn bán chính qui . Sau đó, buôn bán thành lập, người mua bán cá
trả tiền cho ngư dân. Buôn bán thành lâ ̣p trước khi trả số tiề n , sự trả tiề n là chỉ sự xác nhâ ̣n
thành lập của buôn bán . Người mua bán cá thường trả tiề n it́ hơn số tiề n thành lâ ̣p trong
buôn bán. Khi người mua bán cá trả tiề n thì bớt 2.000 - 3.000 VNĐ. Các buôn bán tiến hành
như sau:
Mô ̣t đàn ông ngư dân về baĩ biể n , vơ ̣ của ho ̣ và người mua bán cá đế n gầ n thuyề n
kia. Người mua bán cá hỏi "mấ y chu ̣c?". Đàn ông ngư dân nói "hai trăm". Người mua bán
cá nói "mô ̣t trăm, mô ̣t trăm hai bán không ?". Phụ nữ ngư dân nói "không bán ". Người mua
bán cá nói "trăm ba bán không ?". Phụ nữ ngư dân nói "trăm rưởi, không bán ". Sau đó , sau
khi bao gồ m cá khác , người mua bán cá nói "trăm bảy bán không ?, cái này là một trăm tư ,
cái kia là ba chục ". Phụ nữ ngư dân nói "hai trăm, không bán , cái này là một trăm rưởi , cái
kia là năm mươi , tấ t cả hai trăm ". Người mua bán cá nói "mô ̣t trăm bảy năm bán không ?".
Phụ nữ ngư dân vừa xem cá khoai to cho người mua bán cá vừa nói "hai trăm". Người mua
bán cá vừa nói lại "trăm tám ", vừa kéo tiề n ra. Nhưng mà phu ̣ nữ ngư dân nói "hai trăm ,
không bán ", người mua bán cá đút tiề n vào túi la ̣i . Vào lúc ấy , người mua bán cá khác đế n
gầ n, hỏi "mấ y chu ̣c ?". Người mua bán cá cũ nói "trăm tám , không bán ". Người mua bán cá
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mới nói "tôm, mấ y cân ?". Phụ nữ ngư dân nói "2 cân". Người mua bán cá cũ nói vớ i người
mua bán cá mới "trăm tám, đúng không?". Phụ nữ ngư dân nói "không bán". Hai người mua
bán cá trở lại. Sau đó, người mua bán cá cũ quay la ̣i nói "trăm tám, bán không". Phụ nữ ngư
dân vừa nói "không bán ", vừa phân loa ̣i c á theo chủng loại . Người mua bán cá cũ trở la ̣i .
Mô ̣t người nam đế n gầ n xem tôm , nói "mấ y cân ". Phụ nữ ngư dân nói "bảy mươi nghìn ".
Lúc đó, người mua bán cá khác đế n gầ n . Phụ nữ ngư dân nói "nế u ngoài trừ tôm thì trăm
tám, tấ t cả hai trăm ". Người mua bán cá đó nói "mô ̣t trăm bảy , mô ̣t trăm tám bán không ".
Sau đó , người mua bán cá đó và phu ̣ nữ ngư dân nói chuyê ̣n về giá cá khoai . Phụ nữ ngư
dân nói "hai năm", người mua bán cá nói "hai". Đó là giá cá khoai một chục. Người nam đó
mua tôm trả ba mươi nghìn . Người mua bán cá xem cá còn la ̣i , nói "mô ̣t trăm sáu bán
không". Phụ nữ ngư dân nói "trăm tám". Người mua bán cá nói la ̣i "bán đi". Phụ nữ ngư dân
nói "không bán ", người mua bán cá đó trở la ̣i . Sau đó , người mua bán cá khác đi qua . Phụ
nữ ngư dân nói "bán cá". Người mua bán cá đó đế n gầ n xem cá nói "trăm bảy bán không ".
Phụ nữ ngư dân nói "hai trăm, trăm bảy , rẻ", người mua bán cá đó vừa nói "trăm tám bán
không" vừa kéo tiề n ra. Lầ n đầ u tiên, vợ của đàn ông ngư dân không nhâ ̣n tiề n , người mua
bán cá đó nói lại, phụ nữ ngư dân nhận tiền.
Lầ n đầ u tiên, đàn ông ngư dân và người mua bán cá nói giá cả là giá cả giả vờ. Ở quá
trình buôn bán, ngư dân và người mua bán nào cũng nói giá cao hoặc thấp hơn giá mua bán
thâ ̣t. Giá đầu t iên là giá ngư dân và người mua bán cá dùng để nhận ra ý muố n của nhau.
Sau đó , hai bên trả giá, buôn bán chính qui bắt đầu . Khi khác bi ệt giá cả trao đổi lẫn nhau
đến gần giá mua bán từ 10.000 - 20.000VNĐ thì buôn bán chính qui thường bắ t đầ u . Sau
đó, ngư dân và người mua bán cá nói la ̣i giá cả , quyế t đinh
̣ giá cả . Mă ̣t khác , như thí du ̣ ở
trên cho thấy, theo các người mua bán cá , tiêu chuẩ n quyế t đinh
̣ giá cả khác nhau . Vì trong
người mua bán cá có ca ̣nh tranh nên có trường hơ ̣p không trao đổ i thông tin đươ ̣c . Các ngư
dân nói giá cả khác theo người mua bán cá.
Các quá trình buôn bán trông giống khi người mua bán cá trả tiền cho ngư dân thì
buôn bán thành lâ ̣p. Nhưng mà , trước khi trả tiề n buôn bán đã thành lâ ̣p rồ i . Ở các quá trình
buôn bán, thời cơ thành lâ ̣p buôn bán là khi ngư dân nói "đi chơ"̣ vào nửa đường buôn bán ,
người mua bán cá nói giá cả la ̣i thì ngư dân dừng la ̣i . Và thời cơ thành lập buôn bán là chốc
lát người mua bán cá đổ cá của ngư dân ấy vào giỏ của mình. Viê ̣c người mua bán cá đổ cá
của ngư dân ấy vào giỏ của họ có ý nghĩa là người mua bán cá nói giá đó là tiền tối đa mà
họ trả được, là người mua bán cá nghĩ khả năng thành lập buôn bán cao hơn . Nhưng mà ,
nế u ngư dân nói giá cao hơn tiề n tố i đa người mua bán cá trả đươ ̣c và ngư dân nói "không
bán", thì người mua bán cá ấy vừa gửi trả lại cá vừa nói "nế u muố n nhâ ̣n tiề n nhiề u hơn, đi
chơ ̣ đi". Trong các quá triǹ h buôn bán , nế u người mua bán cá phán đoán k hông thể mua
đươ ̣c thì đi ngay, nế u ngư dân có bấ t mañ đố i với giá cá ở baĩ biể n thì ngư dân đi chơ ̣ để bán
cá.
Giá cả hóa trông giống sự phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác đố i với tài sản
sở hữu của bản thân. Tức là , khi ngư dân bán cá cho người mua bán cá thì ngư dân có vẻ
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phụ thuộc vào sự đánh giá người mua bán cá . Nhưng mà , trong các quá triǹ h buôn bán các
ngư dân nói sự đánh giá đố i với giá cá đươ ̣c , theo tác đô ̣ng qua la ̣i củ a ngư dân và người
mua bán cá , giá cá được quyế t đinh,
̣ giá cả hóa là kết quả tác động qua lại của ngư dân và
người mua bán cá . Và, khi giá cá thỏa mañ của ngư dân và người mua bán cá khác nhau thì
buôn bán không thành lâp̣ đươ ̣c và không thực hiê ̣n giá cả hóa của giá tri ̣đươ ̣c. Sự thực hiê ̣n
giá cả hóa của giá trị có nghĩa là ngư dân và người mua bán cá thỏa mãn nhau.
3.3) Bán hàng và thỏa mãn ở bãi biển
Ở các buôn bán có 2 bên thường mâu thuẫn . Trước tiên,vì các con người buôn bán để
lâý đươ ̣c lơ ̣i ić h và không phải là giá tri ̣mới sinh ra nên ở các buôn bán có tính tình trò cưới
tổ ng bằ ng không 4 (zero-sum game). Mă ̣t khác , ở các buôn bán có tiền đề là thỏa mãn nhau.
Để sự thành lâ ̣p các buôn bán , các người tham gia cần thiết phải tin bản thân lấy được lợi
ích, hoă ̣c ít nhấ t các người tham gia cầ n thiế t phải tin buôn bán đó là bình đẳ ng . Bởi vì , các
người tham gia muố n lơ ̣i ić h, nế u nghi ̃ bản thân la ̣c thì không làm buôn bán . Sự thành lâ ̣p
buôn bán là sự biể u hiê ̣n thỏa mañ nhau, và theo thỏa mãn nhau buôn bán thành lập. Ở buôn
bán, thỏa mãn liên quan đến chính đáng hóa đối với sự hành độ ng bản thân , theo kế t quả
buôn bán các người tham gia cầ n chính đáng hóa hành đô ̣ng bản thân . Ở phường Trường
Sơn, khi các ngư dân bán cá rẻ hơn hoă ̣c cao hơn phán đoán bản thân ở baĩ biể n , thì các ngư
dân cũng chính đáng hóa sự hành đô ̣ng bản thân bằ ng cách phương thức rấ t đa da ̣ng.
Trước tiên, xem xét các ngư dân bán cá ở baĩ biể n như thế nào . Ở phường Trường
Sơn có mô ̣t chơ ,̣ từ baĩ biể n đến chợ bằng xe đạp mất 10 phút, các ngư dân có thể biế t được
giá cá. Mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân nói "Ở bãi biển cá khoai 1 chục là 50.000 VNĐ, nế u đi chơ ̣
60.000 - 70.000 VNĐ, tôm vàng 1 cân là 70.000 VNĐ, nế u đi chơ ̣ 75.000 VNĐ". Nhiề u ngư
dân đã biế t giá cá ở baĩ biể n và ở chơ ̣ , nhưng mà các ng ư dân vẫn bán cá ở bãi biển . Ở bãi
biể n có 2 loại giá cả bán hàng, ngư dân bán cá cho người mua bán cá trong ha ̣n đô ̣ bảo đảm
lơ ̣i ích của người mua bán cá . Mô ̣t là các ngư dân bán cá cho người tiêu thu ̣ tức là "mua ăn",
hai là các ngư dân bán cá cho người mua bán cá tức là "mua buôn". Nế u các ngư dân bán cá
cho người tiêu thu ̣ thì giá cá bằ ng ở chơ ̣ . Nế u các ngư dân bán cá cho người mua bán cá thì
ngư dân và người mua bán cá quyế t đinh
̣ giá cá bằng thương lượng giá cá , giá cá rẻ hơn giá
cả bán cho người tiêu thu ̣. Ở bãi biển các ngư dân thích bán hàng xô và bán buôn, bán giá cá
khác nhau với bán hàng khối lươ ̣ng nhỏ . Các ngư dân biết giá cả bán cho người tiêu thụ,
nhưng mà ở baĩ biể n các ngư dân bán cá cho người mua bán cá bằ ng giá rẻ hơn giá cả bán
cho người tiêu thu .̣ Đối với cái này , ngư dân nói "Vì mua buôn nên bán cá cho người mua
bán cá rẻ hơn . Sự bán cá rẻ hơn là hơ ̣p lý ". Ở bãi biển ngư dân và người mua bán cá cùng
biế t giá cá rồ i , trong quá triǹ h buôn bán , giá cả bán cho người tiêu thu ̣ trở thành giá chuẩ n ,
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Ở nghiên cứu về chính trị quốc tế lạm dụng lý thuyế t trò cưới tổng bằ ng không, các người tham gia ở các trò cưới
hành động để thắng (Schelling, 1961), ở các trò cưới toàn thể lợi ích của các người tham gia số không , lơ ̣i ích của mô ̣t
người là tổn thấ t của người khác (Stone, 1948). Nhưng, ở các buôn bán không phải là có lý thuyết trò cưới tổng bằng
không hoàn toàn, có tính tình trò cưới tổng bằng không. Bởi vì, theo kế t quả buôn bán các người tham gia ở các buôn
bán không lạc tất cả, các người tham gia lạc hoặc lấy được trong hạn độ thời định .
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trong giá cả bán cho người tiêu thu ̣ , ngư dân và người mua bán cá chia lấ y mỗi phầ n. Ở
trường hơ ̣p sau, mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân nghi ̃ giá cả ở chơ ̣ đắ t hơn giá ở bãi biển, nhưng không
đi chơ ̣ bán cá mà vẫn bán ở baĩ biể n.
Để bán cá , mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân mang cả ghe cá ra bãi biển . Phụ nữ ngư dân cho
người mua xem cá. Nhưng mà , người mua bán cá không mua . Phụ nữ ngư dân đi chỗ khác ,
cho người mua cá khác xem. Người mua cá nói "năm chu ̣c ", phụ nữ ngư dân nói "không
bán, đi chơ "̣ . Phụ nữ ngư dân vừa đi vừa nói với tôi "rẻ, không bán đươ ̣c, đi chơ ̣". Vào lúc
này, người mua cá lấy tiề n trả 56.000VNĐ. Nhưng phu ̣ nữ ngư dân không nhâ ̣n tiề n . Sau
đó, người mua cá trả thêm 2.000 VNĐ nữa. Phụ nữ ngư dân vừa cười vừa nhận tiền.
Ở trường hợp trên , lầ n đầ u tiên khi người mua b án cá nói 50.000 VNĐ thì phu ̣ nữ
ngư dân không bán cá . Tôi hỏi phu ̣ nữ ngư dân đó "mấ y chu ̣c", phụ nữ ngư dân đó đối đáp
"năm chu ̣c". Đó là giá cả người mua cá phán đoán . Tôi hỏi phu ̣ nữ ngư dân đó "nế u đi chơ ̣
thì mấy chục ". Phụ nữ ngư dân đó nói "sáu chục". Nhưng phu ̣ nữ ngư dân đó bán cá ở baĩ
biể n, nhâ ̣n 58.000 VNĐ là rẻ hơn 2.000 VNĐ so với giá cá phụ nữ ngư dân đó nghĩ khi có
thể nhâ ̣n đươ ̣c ở chơ ̣ . Theo liê ̣t kê của phu ̣ nữ ngư dân đó , 2.000 VNĐ là phần người mua
bán cá lấy được.
Khi các ngư dân bán cá ở baĩ biể n thì theo ngư dân giá cá khác , và các ngư dân bán
cá bằng giá khác với giá họ biết ở chợ và ở bãi biển. Vì vậy cho nên, ở bãi biển các ngư dân
có 2 loại giá cả. Mô ̣t là giá cả cu ̣ thể , hai là giá cả thường thường. Giá cả các ngư dân tự bán
cá là giá cả cụ thể , giá cả các ngư dân biết ở chợ hoặc ở bãi biển là giá cả thường thường .
Các ngư dân có thông tin đối với giá cả ở chợ và ở bãi biển , nhưng các ngư dân nói "không
biế t giá cá " trước khi bán cá . Trước khi bán cá thì các ngư dân không biế t giá cá của bản
thân, sau khi các ngư dân bán cá rồ i thì nói "mấ y chu ̣c bán rồ i ". Vì giá cả thường thường
không áp du ̣ng cho cá của bản thân nên ở chơ ̣ và ở baĩ biể n các ngư dân có giá cả cu ̣ thể và
giá cả thường thường . Ở chợ và ở bãi biển có trường hợp giá cả cụ thể và giá cả thường
thường phù hơ ̣p, và không phù hợp.
Mă ̣t khác, sau khi các ngư dân bán cá ở baĩ biể n các ngư dân chiń h đáng hóa đố i với
kế t quả bán hàng và hành vi bản thân . Ví dụ, như trường hơ ̣p sau , theo sự phán đoán của
người mua bán cá các ngư dân hi ểu biết biến động giá cá hàng ngày, ngư dân bán cá rẻ hơn
giá cả bản thân nghĩ, chính đáng hóa đối với kết quả bán hàng và hành vi bản thân:
Mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân đi baĩ biể n để bán cá . Mô ̣t số người mua bán cá xem hỏi "mấ y
chục". Sau đó mô ̣t số người mua bán cá nói "4 chục, 5 chục, 5 chục bán không?". Phụ nữ
ngư dân đó nói "không, 7 chục bán". Mô ̣t người mua bán cá nói "5 chục". Phụ nữ ngư dân
đó nói với người mua bán cá khác "7 chục". Người mua bán cá đó không quan tâm , phụ nữ
ngư dân đó bán cá cho người mua bán cá trước bằ ng giá 50.000 VNĐ.
Ở trường hợp trên một phụ nữ ngư dân đầu tiên nói 70.000 VNĐ, nhưng sau đó bán
cá bằng giá 50.000 VNĐ. Sau đó, tôi hỏi "tại sao bán cá bằng giá 5 chục?", phụ nữ ngư dân
đó nói "lầ n đầ u tiên nói 7 chục, nhưng mà hôm nay 7 chục là đắt, không bán đươ ̣c". Phụ nữ
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ngư dân ấ y phán đoán quá triǹ h buôn bán theo kế t quả buôn bán , và vừa nói "hôm nay ở baĩ
biể n tấ t cả rẻ"vừa chính đáng hóa đố i với kế t quả bán hàng và hành vi bản thân. Và, các ngư
dân nói là vì thiế u thông tin về giá cả nên bán cá re.̉ Mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân nói như sau: "Hôm
nay, buổ i sáng mực ba hai , buổ i chiề u ba lăm . Trong những ngư dân , người không biế t giá
cả bán mực ba mươi , ba hai. Nhưng mà người biế t giá cả không bán mực ba mươi hai , bán
ba lăm". Nế u các ngư dân biế t bản thân bán cá rẻ hơn ngư dân khác thì ngư dân nó i "Nế u
không biế t giá cả thì không thể không bán rẻ hơn".
Các ngư dân nghĩ bán cá ở chợ đắt hơn ở bãi biển , thực tế các ngư dân lấ y đươ ̣c giá
cao hơn bán cá ở baĩ biể n . Nhưng, các ngư dân bán cá ở bãi biển , đố i với lý d o đó mô ̣t số
phụ nữ ngư dân nói "mô ̣t số ngư dân thić h đi chơ ̣ , nhưng mô ̣t số ngư dân không thić h đi
chơ ̣, bán cá ở bãi biển". Song, bán cá ở chợ mất nhiều thời gian, và bán cá ở chợ không phải
là nhất thiết phải lấy được giá cả cao hơn ở bãi biển. Và như một số phụ nữ ngư dân nói, "Vì
làm lưới nên không đi chợ , bán ở đây ", các phụ nữ ngư dân phải tham gia làm lưới và sắp
đă ̣t lưới. Tình trạng nghề đánh cá có ảnh hưởng đến việc phụ nữ ngư dân đi chơ ̣.
4. Bấ t mãn về giá cá ở bãi biể n và "đi chơ ̣"
4.1) Mố i quan hê ̣ chợ và bãi biển
Ở phường Trường Sơn có 2 chơ ̣. Mô ̣t là chơ ̣ Cô ̣t Đỏ , hai là chơ ̣ lâm thời trên đường .
Nế u đi bằ ng xe đa ̣p từ baĩ biể n đế n chơ ̣ Cô ̣t Đỏ thì mấ t 10 phút, và nếu đi bằng xe đạp từ bãi
biể n đế n chơ ̣ lâm thời trên đường thì mấ t 3 phút. Giá cả ở chợ lên xuống theo số khách. Mùa
đông, ở chợ Cột Đỏ có khách nhiều nhất vào 9 giờ sáng và từ 4 - 5 giờ chiề u , mùa hè có
nhiề u khách từ sang sớm, nhưng các ngư dân nghi ̃ ở chơ ̣ có khách nhiề u nhấ t vào
4 giờ
chiề u. Các ngư dân có 2 cách giải thích đối với việc hình thành giá cả ở chợ. Mô ̣t là nhân tố
đoản kỳ như là số lươ ̣ng cá đ ánh bắt hàng ngày. Hai là nhân tố dài ha ̣n như là biế n đô ̣ng giá
cả theo mùa và hội hè. Ví dụ, vì nhu cầu tăng nên tết và mùa hè giá cá lên.
Chơ ̣ là tru ̣c trung tâm của giá ở baĩ biể n , và nơi sự trao đổi làm xong . Nhưng giá ở
chơ ̣ biế n đô ̣ng theo giờ, vì thế, giá cá mà người mua bán cá mua cá ở baĩ biể n theo giá ở chơ ̣
là giá qua. Mă ̣c dù biế n đô ̣ng giá cảcu ̣ thể , các ngư dân có cảm giác trừu tượng đối với giá ở
bãi biển và ở chợ . Tức là , các ngư dân nghĩ lúc nào giá ở chợ cũng đắ t hơn ở baĩ biể n . Mô ̣t
phụ nữ ngư dân bán cá ở bãi biển nói như sau : "Ở đây tôm vàng là 1 cân bảy chu ̣c , nế u đi
chơ ̣ thì tám chu ̣c, cá khoai là 1 chục là năm chu ̣c, ở chợ là năm mươi lăm hoă ̣c sáu mươi".
Như trên các ngư dân nghi ̃ giá ở chơ ̣ dắt hơn giá ở bãi biển từ 5.000 - 20.000 VNĐ.
Chơ ̣ đố i với các ngư dân là nơi đươ ̣c lơ ̣i ích . Nhưng, sau khi bán cá ở chơ ̣ các ngư dân biế t
giá cả cụ thể ở chợ được. Thực tế giá cả ở chơ ̣ biế n đô ̣ng , nhưng các ngư dân và người mua
bán cá không có thông tin chính xác về giá ở chợ, vì thế chợ đối với các ngư dân tồn tại trừu
tươ ̣ng.
Sự nhâ ̣n thức về biế n đô ̣ng giá cả ở chơ ̣ theo giờ có ảnh hưởng lớn đến việc buôn bán
của các ngư dân và người mua bán cá ở bãi biển . Tức là , các ngư dân và người mua bán cá
không có thông tin chiń h xác về biế n đô ̣ng giá cả ở chơ ̣ theo giờ , nhưng giá ở baĩ biể n biế n
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đô ̣ng theo giờ ở chơ ̣ có khách nhiề u nhấ t và giờ người mua bán cá mua cá đươ ̣c . Vì thế, các
ngư dân và người mua bán cá phản ứng qua về giờ . Như trường hơ ̣p sau , các ngư dân và
người mua bán cá lơ ̣i du ̣ng giờ để khai triể n hiê ̣p thương có lơ ̣i:
Mô ̣t người mua bán cá đế n gầ n nhà ngư dân, xem cá nói "trăm ba ̣c bán không?". Phụ
nữ ngư dân nói "không", đàn ông ngư dân nói "hôm nay cá khoai ít ". Vào lúc ấy, người mua
bán cá hỏi tôi, "bây giờ mấ y giờ ?". Tôi nói "10 giờ 40 phút". Người mua bán cá nói "đi chơ ̣
đươ ̣c không?". Phụ nữ ngư dân vừa nói "đươ ̣c", vừa chuẩ n bi ̣đi chơ ̣ và khuân cá lên xe đa ̣p.
Lúc đó, người mua bán cá nói "mô ̣t trăm mô ̣t ". Phụ nữ ngư dân vừa nói "không", vừa lên xe
đa ̣p. Lúc đó, cháu nói "bán đi". Phụ nữ ngư dân xuống xe đạp. Lầ n đầ u tiên, người mua bán
cá trả 105.000 VNĐ, phụ nữ ngư dân gửi trả lại , sau đó , người mua bán cá trả 107.000
VNĐ, phụ nữ ngư dân nhận tiền.
Như trên, người mua bán cá nói "vì muộn không đi chợ được ". Nhưng, phụ nữ ngư
dân nói "chưa muô ̣n, đi chơ ̣ đươ ̣c ". Giá cả ở chợ theo giờ có ảnh hưởng lớn đến việc buôn
bán của các ngư dân và người mua bán cá ở bãi biển . Vì thế, ở bãi biể n buổ i sáng đắ t hơn
buổ i chiề u, buổ i chiề u tà rẻ nhấ t. Khi người mua bán cá của mua cá ngư dân thì giải thić h vì
buổ i chiề u tà giá cá re.̉
4.2) Ý nghĩa của việc dùng chiến lược "đi chợ"
Biể u hiê ̣n như là đi chơ ̣ thường thườ ng ngu ̣ ý thu mua và bán hàng thương phẩ m .
Nhưng ở phường Trường Sơn, biể u hiê ̣n như là "đi chơ ̣" có ý nghĩa đa dạng.
Nhất là, các phụ nữ ngu dân nói "đi chơ"̣ là tự bán cá, bán lẻ. Các phụ nữ ngư dân nói
"đi chơ ̣", nhưng không phải là nhấ t thiế t đi chơ ̣ và chơ ̣ lâm thời trên đường. Khi các ngư dân
bán cá trên đường thì cũng nói "đi chơ"̣ . "Đi chơ"̣ có ý nghĩa là giá trị vào quá trình tiêu thụ
cuố i cùng.
Hai là , ở quá trình buôn bán các ngư dân và người mua bán cá sử dụng "đi chơ ̣".
Theo trường hơ ̣p sau , trong quá triǹ h buôn bán ở baĩ biể n , các ngư dân luôn luôn nói "đi
chơ ̣", các người mua bán cá nói "đi chơ ̣ đi ". Nhưng mà , vì ngư dân và người mua bán cá
biế t giá ở chơ ̣ nói "đi chơ ̣" là không phải, các ngư dân nói "đi chơ ̣" để triể n khai hiê ̣p thương
có lợi:
Mô ̣t thuyề n nan vào, mô ̣t người mua bán cá xem cá nói "bán cá?". Sau đó, mô ̣t người
mua bán cá nói "ba lăm". Phụ nữ ngư dân nói "không bán". Người mua bán cá nói "cá khoai
năm chu ̣c, không bán , chơ ̣ đi". Phụ nữ ngư dân nói "đi chơ "̣ . Lầ n đầ u tiên ngư dân phân ly
cá khoai và cá khác bán , sau đó thêm cá khoai bán . Người mua bán cá nói "trăm hai bán
không?. Phụ nữ ngư dân nói "không bán ", nhưng người mua bán cá trả 120.000 VNĐ, phụ
nữ ngư dân không nhâ ̣n tiề n. Sau đó, người mua bán cá trả 5.000 VNĐ nữa, phụ nữ ngư dân
nhâ ̣n tiề n.
Khi các ngư dân phán đoán giá cả người mua bán cá nói rẻ t hì các ngư dân nói "đi
chơ ̣" để biểu lộ bất mãn và triể n khai hiê ̣p thương có lơ ̣i . Khi các người mua bán cá nghi ̃
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ngư dân không thić h bán cá cho miǹ h thì nói "đi chơ ̣ đi". Đó có ý nghiã là nế u đi chơ ̣ bán cá
thì không nhận giá cao và không lãi được.
Ở quá trình buôn bán các ngư dân luôn luôn nói "đi chơ "̣ vì lý do như sau . Nhấ t là ,
các ngư dân nghĩ giá cả ở chợ đắt hơn ở bãi biển. Hai là, chơ ̣ nằ m gầ n baĩ biể n . Nế u đi bằ ng
xe đa ̣p từ baĩ biể n đế n Chơ ̣ Cô ̣t Đỏ thì mấ t 10 phút, và nếu đi bằng xe đạp từ bãi biển đến
chơ ̣ lâm thời trên đường thì mấ t 3 phút. Ba là , các phụ nữ ngư dân có kinh nghiệm bán cá .
Tư là , nế u nhiề u cá bi ̣mắ c lưới thì sự sắ p đă ̣t lưới mấ t ít t hời gian, các phụ nữ ngư dân có
thời gian đi chơ ̣.
Vì các ngư dân bất mãn về giá ở bãi biển nên ngư dân đi chợ . Ở quá trình buôn bán
trông giố ng giá ngư dân nói và giá người mua bán cá nói có khác biê ̣t
lớn, nhưng như
trường hơ ̣p sau có khác biê ̣t không lớn.
Mô ̣t người mua bán cá xem cá hỏi "mấ y chu ̣c ?, hai trăm rưởi bán không ?". Phụ nữ
ngư dân nói "ba trăm". Người mua bán cá nói "hai trăm bảy ". Phụ nữ ngư dân vừa nói "ba
trăm, không bán, đi chơ"̣ vừa khuân cá lên xe đa ̣p. Người mua bán cá trở la ̣i . Sau đó, tôi nói
trường hơ ̣p trên cho phu ̣ nữ ngư dân khác , phụ nữ ngư dân ấy nói "nế u 275.000 VNĐ thì
người ấ y không bán , vì rẻ. Nế u 280.000 hoă ̣c 285.000 VNĐ thì bán".
Như trên, giố ng giá ngư dân nói và giá người mua bán cá nói khác 30.000 VNĐ, thực
tế khác 10.000 - 15.000 VNĐ, trong đó thỏa mañ và bấ t mañ xảy ra.
Trong trường hơ ̣p giá cả quyế t đinh
, theo sự hiê ̣p
̣ không phải theo giá cả ổ n đinh
̣
thương, yế u tố đa da ̣ng có ảnh hưởng đế n quyế t đinh
̣ giá cả , người đương sự hiê ̣p thương sử
dụng chiến lược đa dạng để triể n khai hiê ̣p thương có lơ ̣i 5. Ở phường Trường Sơn , các ngư
dân nói "đi chơ "̣ ở quá trình buôn bán . "Đi chợ" là chiến lược để khai triển hiệp thương có
lơ ̣i.
4.3) Đ
" i chợ"và kết quả bán hàng ở chợ
Nế u các ngư dân phán đoán giá cả người mua bán cá nói rẻ thì đi chơ ̣ để bán cá . Sự
thâ ̣t ngư dân nói "rẻ" có 2 ý nghĩa. Mô ̣t là , giá cả ở bãi biển rẻ hơn ở chợ , các ngư dân đi
chơ ̣. Hai là, giá cá chung rẻ. Khi các ngư dân nghi ̃ giá cá chung rẻ thì không có bất mãn bán
khi cá ở bãi biển.
Trước tiên, xem xét việc mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân đi chơ ̣ bán cá đi như sau:
Vào 11 giờ sáng, mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân mang cá ra khỏi nhà. Trên đường gă ̣p công
nhân xây dựng, người ấ y nói muố n mua cá , phụ nữ ngư dân cho xem cá , nhưng người công
nhân xây dựng không mua. Vào lúc ấy , 2 người tiêu thu ̣ đế n gầ n mua tôm . Sau đó , phụ nữ
ngư dân mang đế n chơ ̣ lâm thời trên đường . Phụ nữ ngư dân phân ly bán tôm , cá to và cá
nhỏ. Phụ nữ ngư dân bán cá to v ới giá 75.000 VNĐ. 11 giờ 20 phút sáng, vì không bán tôm

5

Theo Milgrom, giá cả ổn định không có mềm dẻo , không thể phản ứng la ̣i nhu cầ u của khách hàng (Alexander and
Alexander, 1991: 507).
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và cá khoai được nên phụ nữ ngư dân đi chơ ̣ Cô ̣t Đỏ. Nhưng, ở chợ Cột Đỏ có ít khách. Phụ
nữ ngư dân bán tôm và cá cho người mua bán cá ở chơ .̣ 11 giờ 30 phút sáng phụ nữ ngư dân
bán xong. Phụ nữ ngư dân bán cá to bằng giá 75.000 VNĐ, bán tôm với giá 110.000 VNĐ,
bán cá nhỏ với giá 25.000 VNĐ.
Ở trường hợp trên , mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân không bán cá ở bãi biển mà đi chơ.̣ Nhưng,
phụ nữ ngư dân không đi chợ ngay , trên đường bán cá , sau đó đi bán cá ở chơ ̣ lâm thời trên
đường. Vì không bán đươ ̣c nên phu ̣ nữ ngư dân đi chơ ̣ Cô ̣t Đỏ , nhưng vì ở chơ ̣ Cô ̣t Đỏ có ít
khách nên bán cá cho người mua bán cá ở chợ bằng giá giống với giá ở bãi biển . Việc bán
cá mất 30 phút. Bán hàng ở chợ, các ngư dân mất từ 30 phút đến 3 tiế ng và có khó khăn là
bán cá lẻ. Nhưng, mô ̣t số ngư dân bán cá ở chơ ̣ để lấ y đươ ̣c laĩ cao hơn bán hàng ở baĩ biể n .
Ở trường hợp sau, mô ̣t phu ̣ nữ ngư dân lấ y đươ ̣c laĩ cao hơn khi bán hàng ở bãi biển.
Mô ̣t phụ nữ ngư dân bán cá bơn , cá úp. Mô ̣t người mua bán cá xem cá nói "ba hai,
bán không?". Phụ nữ ngư dân nói "năm chu ̣c". Người mua bán cá nói la ̣i "ba hai". Phụ nữ
ngư dân nói "không, đi chơ "̣ . Nhưng không đi chơ ̣ ngay . Sau đó , Phụ nữ ngư dân nói "bố n
chục". Người mua bán cá nói "không, cá ít , ba hai thôi ". Phụ nữ ngư dân nói "ba năm ,
không bán ". Người mua bán cá đi . Vào 9 giờ 20 phút sáng, phụ nữ ngư dân đi chợ. Khi vào
9 giờ 20 phút sáng, phụ nữ ngư dân ấ y về nhà thì tôi hỏi "bán mấy chục". Phụ nữ ngư dân ấy
nói "ở đây, người mua bán cá nói 3 chục, nhưng đi chơ ̣ bán năm mươi lăm".
Ở trường hợp thứ trên , vì phụ nữ ngư dân bất mãn về giá cá người mua bán nói nên
đi chơ,̣ khi bán cá ở chợ ho lãi hơn khi bán cá ở bãi biển . Nhưng, như trường hơ ̣p sau , khi
bán cá ở chợ và ở bãi biển được số tiền bằng nhau thì đi chợ chỉ lãng phí thời gian.
8 giờ 35 phút sáng, mô ̣t ngư dân về . Vợ của họ và một người mu a bán cá cùng đi
xem cá . Người mua bán cá nói "sáu chục", phụ nữ ngư dân nói "sáu chục không bán ". Sau
đó, trên đường về nhà , phụ nữ ngư dân gặp người mua bán cá khác . Người mua bán cá ấ y
nói "năm chu ̣c không bán ", phụ nữ ngư dân nói "bên kia nói sáu chu ̣c , nhưng không bán ".
Tôi hỏi phu ̣ nữ ngư dân "nế u đi chơ ̣ bán cá mấ y chu ̣c ?". Phụ nữ ngư dân nói "lấ y đươ ̣c bảy
chục". Phụ nữ ngư dân đi chợ bán cá về. Bán hàng ở chợ mất 15 phút. Sau đó tôi hỏi phu ̣ nữ
ngư dân "bán ở chợ lấy được mấy chục?". Phụ nữ ngư dân nói "sáu chục".
Ở trường hợp trên, phụ nữ ngư dân bán cá ở chợ lấy được 60.000 VNĐ là giá mà lần
đầ u tiên người mua bán cá nói , và rẻ hơn giá mà phụ nữ ngư dân nghi ̃ là có thể bán được ở
chợ là 10,000 VNĐ. Sau đó , phụ nữ ngư dân ấy vừa cười vừa nói về thất bại mình , "nghĩ 7
chục, nhưng bán 6 chục rồ i. Ở chợ nhiều cá, nhiề u lắ m. Sáng nay, ở đây ít cá , nhưng ở chơ ̣
nhiề u, rẻ". Mă ̣t khác, ở trường hợp trên, như mô ̣t người mua bán cá nói 60.000 VNĐ, người
mua bán cá cũng không biế t giá cả ở chơ ̣. Nế u người mua bán cá trả 60.000 VNĐ thì không
lấ y laĩ đươ ̣c . Ở bãi biển , cá đánh được ở đây có ảnh hưởn g đế n giá cá ở baĩ biể n , nhưng, ở
chơ ̣ cá du nhâ ̣p từ nơi khác có ảnh hưởng đế n giá cá ở chơ ̣ . Vì thế, vì trong quá trình buôn
bán các ngư dân và người mua bán cá không có thông tin chính xác về số lượng cá du nhập
và giá cả ở chợ, nên có trường hơ ̣p không lấ y laĩ đươ ̣c.
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5. Kế t luâ ̣n
Bài viết này xem xét thuộc tính tác dụng qua lại con người hiện ra trong hoạt động
kinh tế theo sự quan sát phương thức "đi chơ ̣", là một cách nói màa ngư dân dùng trong việc
buôn bán, sự quan sát quá triǹ h bán hàng ở chơ ̣.
Ở phường Trường Sơn, các ngư dân đánh cá bằng thuyền nan, theo mùa phương thức
đánh cá và thời gian lao đô ̣ng khác nhau. Các ngư dân biểu hiện đánh giá về lao độ ng của
mình bằng số lượng và giá cả hóa của giá trị . Các ngư dân bán cá ở bờ biển và ở chợ cho
người mua bán cá và người tiêu thu ̣ . Ở bãi biển, ngư dân bán cá theo hai loa ̣i giá cả, bán cá
cho người mua bán cá trong mức bảo đảm lợi ích cho người mua bán cá . Mă ̣t khác , trong
quá trình buôn bán ở bãi biển , các ngư dân nói "đi chơ "̣ , các người mua bán cá nói "đi chơ ̣
đi". Khi các ngư dân phán đoán giá cả người mua bán cá nói rẻ thì các ngư d ân nói "đi chơ"̣
để biểu lộ sự bấ t mañ và triể n khai hiê ̣p thương có lơ ̣i. Khi phu ̣ nữ ngư dân thỏa mañ giá cả
mà người mua bán cá nói , hoă ̣c là phải sắ p xế p lưới thì bán cá cho người mua bán cá ở baĩ
biể n. Khi phu ̣ nữ ngư dân bấ t mañ về giá cả ở baĩ biể n , thì đi chợ bán cá để lấy được lãi cao
hơn ở baĩ biể n . Sự lựa cho ̣n của các ngư dân như trên trông giố ng hành đô ̣ng theo đuổ i lơ ̣i
ích của bản thân mình và sự lựa chọn hợp lý , nhưng, vì thông tin về giá cả ở chơ ̣ là điề u họ
không biết rõ nên việc bán hàng ở chợ luôn có kế t quả không như mong muốn.
Quá trình buôn bán của các ngư dân và người mua bán cá ở phường Trường Sơn - thị
xã Sầm Sơn cho xem thuộc tính tá c du ̣ng qua la ̣i con người hiê ̣n ra trong hoa ̣t đô ̣ng kinh tế .
Sự thành lâ ̣p buôn bán ở baĩ biể n hay ở chơ ̣ có ý nghiã là thỏa mañ nhau của ngư dân và
người mua bán cá . Các ngư dân thỏa mãn theo sự chính đáng hóa hành động mì nh bằ ng
phương thức đa da ̣ng . Sự thỏa mañ trong buôn bán có tiń h tiǹ h tra ̣ng , là kết quả tác động
qua la ̣i giữa con người, và không chỉ bao gồ m yế u tố kinh tế mà còn có cả yế u tố văn hóa
như là tiń h cách riêng và quan hê ̣ với người mua bán cá . Hoạt động kinh tế của con người là
mô ̣t hình thái của quan hê ̣ con người có yế u tố văn hóa và yế u tố kinh tế.
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