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Thế giới hiện đang đối mặt với 
một cuộc khủng hoảng trước nay 
chưa từng có mang tên bất bình 
đẳng. Khoảng cách giữa người 
giàu và người nghèo thực tế lớn 
hơn rất nhiều những gì các nhà 
kinh tế đã tính. Trong khi người 
giàu có quyền lực và tầm ảnh 
hưởng trong xã hội, người nghèo 
thường không có tiếng nói và ít 
có cơ hội. Mức bất bình đẳng cao 
có thể dẫn tới những xung đột xã 
hội, tội phạm và bất ổn an ninh. 
Các chuyên gia cảnh báo rằng 
nếu tình trạng bất bình đẳng tiếp 
tục gia tăng, Việt Nam sẽ không 
thể đạt được những Mục tiêu 
Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc 
những mục tiêu trong Kế hoạch 
Phát triển Kinh tế Xã hội 2016-
2020 và có thể bị mắc kẹt trong 
“bẫy thu nhập trung bình”.

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2017, 
Oxfam tại Việt Nam đã khởi động 
chiến dịch “Thu hẹp Khoảng 
cách”, gia nhập chiến dịch toàn 
cầu của Oxfam tại hơn 40 quốc 
gia trên thế giới cùng với Liên 
Minh Chống Bất Bình Đẳng (www.
fightinequality.org). Trong ba năm 
tới, chúng tôi sẽ thúc đẩy tranh 
luận công khai về sự cần thiết 
của việc đấu tranh chống bất 
bình đẳng gia tăng, đang làm suy 
yếu kết cấu xã hội, làm cho nhiều 
người bị bỏ lại phía sau, bị thiệt 
thòi , và dẫn tới đe dọa  sự bình 
yên của một quốc gia đang  sống 
trong hòa bình, một nền hòa bình 
mà  chúng ta đã rất khó khăn vất 
vả mới  giành được.

Độc giả 
thân mến!

Babeth Ngọc Hân Lefur
Giám đốc quốc gia, Oxfam tại Việt Nam

Tôi hân hạnh giới thiệu tới độc giả 
một tạp chí mới xuất bản định kỳ 
của chúng tôi mang tên “Chuyện 
Bất Bình Đẳng”. Đây là một trong 
các chuỗi hoạt động nhằm truyền 
tải cuộc tranh luận công khai về 
các vấn đề phát triển và nhân đạo 
tới công chúng. Tạp chí cũng là 
một không gian để các độc giả 
tham gia và đóng góp tích cực 
cho các cuộc tranh luận. Tôi hi 
vọng các độc giả sẽ tìm thấy sự 
bổ ích ở tạp chí định kỳ này và 
cùng chia sẻ với chúng tôi những 
suy nghĩ và góc nhìn khác nhau 
để cuộc tranh luận có chiều sâu 
và trở nên phong phú hơn. 

Tôi tin chắc rằng bất bình đẳng có 
thể được giải quyết tại Việt Nam. 
Hãy cùng nhau hiện thực hóa giấc 
mơ về một Việt Nam bình đẳng, 
công bằng, nơi mọi công dân 
đều được hưởng một cuộc sống 
tốt đẹp, bất luận giới tính, dân 
tộc hay vị trí địa lý, và nơi mà mọi 
công dân đều có tiếng nói của 
chính mình. Việt Nam ngày càng 
được biết tới như một quốc gia 
có tầm ảnh hưởng vượt biên giới, 
và chính vì vậy Việt Nam có vai trò 
trong việc đưa Chuyện Bất Bình 
Đẳng lên tầm quan trọng hàng 
đầu.   

Hãy đọc, cảm nhận, và tham gia! 
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ào tháng 1 năm  2017, 
những dòng đầu tiên của 

một báo cáo về bất bình đẳng từ 
Oxfam Toàn cầu (1) đã lan rộng 
toàn thế giới: chỉ tám người đàn 
ông, hầu hết là Giám đốc điều 
hành từ Thung lũng Silicon - sở 
hữu lượng tài sản của một nửa 
thế giới. Năm 2017 cũng là năm 
chứng kiến số lượng tỉ phú tăng 
mạnh nhất trong lịch sử, cứ hai 
ngày trên thế giới lại có thêm 
một tỉ phú; và 82% số của cải 
được tạo ra trong năm 2017 
thuộc về 1% những người giàu 
nhất, trong khi đó số của cải 
của 50% dân số nghèo nhất lại 
không hề tăng, theo báo cáo 
về bất bình đẳng từ Oxfam Toàn 
cầu ngay trước thềm Diễn Đàn 
Kinh Tế Thế Giới tại Davos, tháng 
1/2018 (2).

Nếu những nhà tỉ phú tiếp tục 
giữ vững tỉ suất lợi nhuận như 
hiện nay, thế giới sẽ xuất hiện 
nhà “nghìn tỉ phú” đầu tiên 
trong vòng 25 năm nữa. Một nhà 
“nghìn tỉ phú” sẽ cần chi 1 triệu 
đô mỗi ngày trong vòng 2.738 
năm để có thể tiêu hết số tiền 
mà người đó sở hữu (1). Tại các 

nước thuộc Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển Kinh tế (OECD), bất 
bình đẳng về thu nhập đang ở 
mức cao nhất trong vòng nửa 
thế kỷ trở lại đây. Thu nhập 
trung bình của 10% những người 
giàu nhất gấp khoảng chín lần 
thu nhập của 10% những người 
nghèo nhất trong khối OECD, 
tăng bảy lần so với 25 năm về 
trước (3). 

Mức bất bình đẳng cao này cũng 
được công nhận là không hiệu 
quả về mặt kinh tế, bao gồm cả 
tăng trưởng và giảm nghèo: tại 
các nước OECD, bất bình đẳng 
gia tăng đã khiến một nửa các 
quốc gia mất đi hơn 4 điểm phần 
trăm tăng trưởng trong vòng 
hai thập kỷ qua (4). Ngân hàng 
Phát triển Châu Á đã phát hiện 
ra rằng bất bình đẳng kinh tế 
là một trở ngại lớn đối với việc 
giảm nghèo, ước tính rằng chỉ 
riêng khu vực Đông Nam Á, hơn 
240 triệu người có thể đã thoát 
khỏi đói nghèo cùng cực trong 
20 năm vừa qua nếu tăng trưởng 
không đi kèm với gia tăng bất 
bình đẳng (5). 

Vì sao bất bình đẳng là 
một vấn đề quan trọng? 
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“Bất bình đẳng 
gia tăng kéo theo 
nhiều hậu quả 
nghiêm trọng”

Hầu hết mọi người trên thế giới không 
còn nhận thức rằng bất bình đẳng là tất 
yếu hay tạm thời mà coi đó là một vấn 
đề xã hội nghiêm trọng (90% người trả 
lời tại châu Phi vùng hạ Sahara đưa ra 
câu trả lời như vậy trong cuộc Khảo sát 
Thái độ Toàn cầu của tổ chức nghiên 
cứu Pew năm 2014) (6). Lần đầu tiên, 
giảm bất bình đẳng thu nhập giữa các 
hộ gia đình - một phần của Mục tiêu 
Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc 
số 10 - được đặt làm một mục tiêu 
trong chương trình nghị sự quốc tế. 

Bất bình đẳng gia tăng kéo theo nhiều 
hậu quả nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng 
tới dịch chuyển xã hội và tăng trưởng 
trong tương lai của toàn bộ nền kinh 
tế. Bất bình đẳng thu nhập tăng cao 
và của cải tập trung là những tác nhân 
quan trọng dẫn tới cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2008 (7). Bất 
bình đẳng không chỉ là rào cản của 
giảm nghèo mà còn là nhân tố gây bất 
ổn xã hội. Một mức giảm nhẹ trong dài 
hạn của bất bình đẳng sẽ giúp giảm 
20% tỉ lệ giết người  và giảm lâu dài tình 
trạng trộm cướp 23% (8). Ở Trung Quốc, 
tỉ lệ tội phạm tỉ lệ thuận với bất bình 
đẳng khu vực giữa các tỉnh; và gia tăng 
bất bình đẳng thu nhập cũng làm tăng 
nhanh tỉ lệ tội phạm (9).

Ảnh: Sam Tarling/Oxfam

số 01 - Tháng 3/2018

5



“Bất bình đẳng không phải là không thể tránh 
khỏi, mà là hệ quả trực tiếp từ sự lựa chọn 
chính sách của chính phủ.”  Các nhà nghiên cứu của Oxfam và 
Tổ chức Phát triển Tài chính Quốc tế (DFI) đã điều tra và đưa ra 18 chỉ tiêu 
thuộc ba lĩnh vực chính sách có tác động chính tới bất bình đẳng là: thuế, 
chi tiêu công, và quyền lao động.

Đâu
là 
các
tác nhân
dẫn tới
bất bình đẳng?

Chuyện Bất Bình Đẳng
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Tiến trình giải quyết vấn đề bình 
đẳng bắt đầu bằng việc tăng 
đáng kể chi tiêu xã hội cho các 
lĩnh vực như giáo dục, y tế và 
các dịch vụ công khác. Sử dụng 
doanh thu từ thuế để tài trợ cho 
các dịch vụ xã hội thiết yếu là 
trọng điểm nhằm đảm bảo việc 
xóa đói nghèo và thu hẹp khoảng 
cách giữa người giàu và người 
nghèo. Bên cạnh việc cung cấp 
các trợ cấp trực tiếp cho người 
nghèo, các dịch vụ y tế và giáo 
dục đã được chứng minh là có 
tác động to lớn trong việc giải 
quyết vấn đề đói nghèo và giảm 
bất bình đẳng.

Trên toàn cầu, phụ nữ là đối 
tượng chịu thiệt thòi nhất về 
bất bình đẳng tiền lương. Phụ nữ 
thường chiếm số lượng lớn lao 
động trong nước và làm các công 
việc chăm sóc - những công việc 
đóng góp thêm cho nền kinh tế 
quốc gia nhưng bản thân họ lại 
nhận được ít hoặc không được 
đền bù gì. Phụ nữ cũng chiếm đại 
đa số trong các công việc được 
trả lương thấp nhất và các công 
việc nhiều rủi ro. Oxfam nhận thấy 
rằng trong tổng số 152 quốc gia 
được nghiên cứu, chỉ một nửa có 
luật về cấm phân biệt giới hoặc 
luật về việc trả lương bình đẳng. 
Việc giảm bất bình đẳng đòi hỏi 
một sự cam kết mạnh mẽ nhằm 
đảm bảo để người lao động có đủ 
năng lực thương lượng, ở cả môi 
trường làm việc lẫn môi trường 
chính trị, để yêu cầu và đạt được 
một mức lương đủ sống và một 
cuộc sống ổn định.

Q u y ề n 
l a o  đ ộ n g

Nghiên cứu của Oxfam và Quỹ Tiền 
tệ Quốc tế chỉ ra rằng mức thuế 
thu nhập cao hơn dành cho người 
giàu sẽ giúp giảm bất bình đẳng 
mà không có tác động bất lợi tới 
tăng trưởng. Thật vậy, cải cách 
thuế đang diễn ra ở rất nhiều 
quốc gia. Ở Hàn Quốc, tổng thống 
Moon Jae-in đã quyết định tăng 
thuế đối với các tập đoàn, khiến 
doanh thu của chính phủ từ thuế 
doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng 
thêm 5% hay 2,6 nghìn tỉ won (2,4 
tỉ đô la) cho năm thuế 2018. Ở 
Canada, Thủ tướng Trudeau cam 
kết gần 1 tỉ đô la cho việc điều tra 
trốn và lách thuế ở nước ngoài, 
một nỗ lực nhằm giảm bất bình 
đẳng thu nhập và tăng doanh thu.

C h i  t i ê u 
c ô n gT h u ế
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au 30 năm Đổi Mới, Việt Nam đã ghi 
nhận những thành tựu vượt bậc 

về phát triển kinh tế và xã hội, đưa gần 
30 triệu người thoát khỏi đói nghèo. Tuy 
nhiên, bất bình đẳng gia tăng đang đe dọa 
hàng thập kỉ thành tựu của tiến trình này. 
Ở một số tỉnh, khoảng cách thu nhập giữa 
20% những hộ giàu nhất và 20% hộ nghèo 
nhất đã lên đến 21 lần (10). 

Bản báo cáo về sự Siêu Giàu Thế giới vừa 
phát hành năm 2017 không đưa ra số liệu 
về số lượng người Việt Nam siêu giàu (mỗi 
người sở hữu hơn 30 triệu đô), nhưng báo 
cáo các năm 2014 và 2015 đều chỉ ra rằng 
có tới hơn 200 người siêu giàu ở Việt Nam. 
Năm 2014, Việt Nam có 210 người siêu 
giàu với tổng số tài sản lên tới 20 tỉ đô la, 
tương đương 12% GDP. Năm 2015, con số 
này tăng lên 220, mặc dù tổng tài sản vẫn 
là 20 tỉ đô la, tương đương 10% GDP. 

So với các quốc gia khác tại châu Á, số tỉ 
phú đô la Mỹ tại Việt Nam vẫn còn khiêm 
tốn. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng của 
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nhóm người siêu giàu này tại Việt Nam 
đã tăng 320% trong giai đoạn 2000 đến 
2016, đây là tốc độ tăng nhanh nhất thế 
giới, hơn cả Ấn Độ với 290% và Trung Quốc 
281% (xem bảng dưới). Có thể một số 
người siêu giàu này kiếm được khối tài sản 

khổng lồ như vậy do tài năng và công sức 
của họ, nhưng những người siêu giàu khác 
đã tích lũy được lượng tài sản đó nhờ vào 
các ngành công nghiệp dễ bị thao túng bởi 
nham nhũng, chủ nghĩa thân hữu và chủ 
nghĩa gia đình trị.

Việt Nam

Ấn Độ

Trung Quốc

Kenya

Ô-xtrây-li-a

Liên bang Nga

Uae

Hồng Kông

Singapore

Nam Phi

Anh Quốc

Mỹ

Braxin

Monaco

Saudi Arabia

Thụy Sĩ

                +170%

            +150%

           +140%

             +80%

           +70%

         +60%

         +60%

     +40%

     +40%

   +30%

   +30%

   +30%

 +20%

 +20%

 +20%

 +20%

        +320%

               +290%

             +281%

   +93%

 +85%

     +31%

            +70%

        +50%

          +58%

+8%

    +28%

    +30%

        +47%

            +65%

      +38%

      +40%

2006 - 2016 2016 - 2026

Tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới về người siêu giàu 
trong thập kỷ qua, và dự báo cho những năm tiếp theo

Nguồn: Knight Frank. Báo cáo Thịnh Vượng 2017
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Bất bình đẳng thu nhập chỉ là một trong 
nhiều chiều cạnh của bất bình đẳng. Bất 
bình đẳng tiếng nói và bất bình đẳng cơ 
hội mới là những chiều cạnh nghiêm trọng 
khác. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới 
và Oxfam đã chỉ ra rằng bất bình đẳng cơ 
hội được cho là dạng bất bình đẳng đáng 
lo ngại nhất tại Việt Nam, đặc biệt đối 
với những người nghèo và người ở vùng 
sâu vùng xa. Trong 22 triệu nông dân Việt 
Nam, hầu hết là các nông dân quy mô nhỏ, 
những người không có tiếng nói trên thị 
trường cũng như trong các quyết định liên 
quan tới lĩnh vực nông nghiệp; và không 
có năng lực tự tổ chức, hợp thành các 
nhóm, hội đoàn để có tiếng nói tập thể 
đối với các chủ thể chuỗi khác trong giá 
trị. Trong số 15 triệu công nhân di cư, rất 
nhiều người bị loại trừ khỏi những dịch vụ 
cơ bản (giáo dục, y tế), việc làm và an sinh 
xã hội. Trong 12 triệu người dân tộc thiểu 
số, rất nhiều người đang phải sống đương 
đầu với những khó khăn về tiếp cận dịch 
vụ, ngôn ngữ, và văn hóa. 
 
Phụ nữ phải chịu thiệt thòi về khả năng 
nâng cao kỹ năng và cơ hội việc làm. Hầu 
hết các công nhân nữ đều không được 
đào tạo, làm việc trong các ngành nghề sử 
dụng nhiều lao động như giày dép và dệt 
may (78,5%), sản xuất và chế biến thực 
phẩm (66,8%), đồ sứ và thủy tinh (59,2%). 

Công nhân nữ trung bình kiếm được 33% 
ít hơn công nhân nam ở tất cả các ngành 
nghề; thu nhập của nữ lao động trong khu 
vực kinh tế phi chính thức chỉ bằng 50% 
thu nhập của nam giới (11). 

Cơ hội giáo dục bị cản trở bởi chi phí cao 
và tốn kém. Trong khi ngân sách quốc gia 
dành cho giáo dục khá cao, học phí tiếp 
tục là rào cản lớn khiến người nghèo khó 
tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng. 
Một cuộc khảo sát đã xác định được 15 
loại phí chính, và ước tính rằng 30% chi 
tiêu cho giáo dục là lấy từ tiền túi của gia 
đình.  

Độ bao phủ của bảo hiểm y tế đã tăng 
nhanh chóng, tuy vậy một lượng lớn tiền 
phí khám chữa bệnh - gần 50% - vẫn phải 
trả bằng tiền túi, hậu quả là đẩy hàng triệu 
người dân trở về đói nghèo (trung bình hơn 
600.000 hộ gia đình mỗi năm) (12). 

Một nghiên cứu năm 2017 với 1.042 bệnh 
nhân đã chỉ ra rằng khoảng 70% người 
bệnh phải đối mặt với nguy cơ bị đẩy vào 
cảnh cùng cực do chi phí điều trị quá cao, 
bao gồm trang thiết bị, thuốc thang, chăm 
sóc và phòng bệnh (13).

“Phụ nữ bị chịu thiệt thòi về khả năng nâng 
cao kỹ năng và cơ hội việc làm.”
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“Khi người trong 
gia đình bị ốm, các 
hộ gia đình nghèo 
đều phải đi vay tiền. 
Nếu như chính phủ 
có thể hỗ trợ thêm, 
tôi sẽ bớt đi một 
vài gánh nặng, cuộc 
sống sẽ không còn 
quá khó khăn nữa.”

Oanh (27 tuổi) hiện là một bệnh nhân chạy 
thận, sống cùng bạn trai là Vinh tại Hà Nội. 
Trước đây, Oanh sống ở huyện ngoại thành 
Mê Linh và phải chuyển lên sống ở Hà Nội 
để có thể tiếp nhận các đợt điều trị, 3 lần 
một tuần. Các chính sách bảo hiểm y tế 
của chính phủ chỉ hỗ trợ Oanh chi phí các 
đợt chạy thận nhưng cô vẫn phải tự chi trả 
cho các khoản thuốc men. Oanh không thể 
trang trải cho việc cấy thận nhân tạo. 

Oanh kiếm được khoảng $50 một tháng 
(tương đương 1.050.000 VNĐ) bằng việc 
bán trà chui trước cổng bệnh viện. Khoản 
thu nhập này vừa đủ để chi trả các chi phi 
y tế. Vì không có giấy cấp phép kinh do-
anh, Oanh lo rằng một ngày nào đó cô sẽ bị 
đuổi đi. Thu nhập của bạn trai cô chỉ vừa 
đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, như tiền 
thuê nhà, tiền ăn. Bố mẹ cô đã phải bán 
đi mảnh đất để trồng trọt và nhiều tài sản 
trong nhà để chi trả viện phí cho cô.

“Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân khi 
nhìn thấy những khoản tiền thuốc men 
mà bản thân không thể chi trả. Trong 
khi đó, những người có thể chi trả lại là 
những người khỏe mạnh hơn. Tôi thấy 
cuộc sống thật khó khăn và bế tắc. Thật 
không công bằng.”

11
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đẳng: 
người dân 
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Nơi ở của tôi chỉ là chiếc bè 
lênh đênh trên sông nước thôi.

Phải tốn rất nhiều tiền mới có 
thể cho các con đi học.

Cơ sở hạ tầng nông thôn và giao thông ở đây gây rất 
nhiều khó khăn cho chúng tôi.

… Ở đây, trẻ nhỏ muốn đi mẫu giáo phải đợi tới khoảng 
5, 6 tuổi gì đó mới được tiếp cận với giáo dục.

Với mức lương cơ bản mà không đi làm thêm, chắc chắn 
tôi sẽ không đủ để nuôi sống được gia đình. Hiện tại, 
mỗi tháng tôi làm thêm 80 tiếng. Mắt và tai tôi hơi có 

vấn đề do mắc bệnh nghề nghiệp.

Nguyễn Văn Tuấn (Lao động Di cư)

Đỗ Văn Sơn (Lao động Di cư)

Nguyễn Văn Khiêm (Nông dân)

Hoàng Thị Nghiên (Lao động Di cư, Bà mẹ Đơn thân)

số 01 - Tháng 3/2018
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Theo tôi, một nền kinh tế 
bao trùm là một nền kinh tế 
không có tham nhũng, bởi 
khi có tham nhũng sẽ tạo 
ra một số đặc quyền đặc 

lợi cho một số những nhóm 
nhỏ nhất định trong xã hội.

 
…Tôi nghĩ là chính phủ nên 

có một cách nào đó để 
người dân được tiếp cận 

tới các cơ hội việc làm một 
cách bình đẳng hơn.

Vũ Linh Trang
(Sinh viên)

Mình thiếu những chính 
sách mà mình cứ nghĩ là 

không cần thì không làm. Ví 
dụ, chính sách về trẻ em, 

về những người khuyết tật 
hay gì đó.

Nguyễn Thị Yến Loan 
(Quản lý doanh nghiệp)

Hạnh phúc của tôi là biết 
bằng lòng với cuộc sống 

của mình. Và quan trọng là 
bạn phải chia sẻ niềm hạnh 

phúc ấy với những người 
khác. Bạn nên tự nhủ rằng 
bạn đã làm được những gì 
cho cộng đồng. Bạn mang 
lại những niềm vui và nụ 
cười cho bao nhiêu con 

người?

Nguyễn Thế Hiệp
(Doanh nhân)

Người dân/chính phủ/doanh 
nghiệp có thể làm gì để thúc 

đẩy bình đẳng?
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Ai cũng vậy à, mong muốn 
cho con mình được sống 

trong môi trường tốt hơn.

…Con mình cần có nền giáo 
dục tiên tiến hơn.

Nguyễn Văn Khiêm
(nông dân)

Tôi không muốn con tôi 
sống ở môi trường như vậy 

[trên sông  nước] bởi vì 
môi trường đấy rất chi là 
khó khăn và ở sông nước 

thì không ai nói trước được 
điều gì.

Tôi mong con tôi được lên 
phố mà sống [không phải 
sống trên sông] như bao 

trẻ con khác.

Nguyễn Văn Tuấn
(Lao động Di cư)

Chúng ta có rất nhiều 
những chính sách ưu việt, 
nhưng mà số lượng những 
người có thái độ lắng nghe 
và chia sẻ cũng như là có 

sự cầu thị thì chúng ta 
đang cực kỳ hạn chế.

Nguyễn Công Huân
(Doanh nhân)

Trước hết thì tôi muốn mức 
lương cơ bản được tăng lên 

là tốt nhất.

Hoàng Thị Nghiên
(Lao động di cư,
Bà mẹ đơn thân)

Một tương lai bình 
đẳng và bao trùm trông 

ra sao? 

Chính phủ và các doanh 
nghiệp nên hỗ trợ nhiều 

hơn các trường học vì như 
người ta nói: đầu tư vào 

việc học thì không bao giờ 
là lỗ cả.

Vũ Linh Trang
(Sinh viên)
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Gia tăng bất bình đẳng đã khiến hàng triệu 
người đang phải vật lộn để kiếm sống 
trong khi 1% những người giàu nhất tiếp 
tục hưởng lợi nhuận. Sự bất bình đẳng 
đang lan rộng này là một dấu hiệu rõ ràng 
cho thấy mô hình của nền kinh tế hiện hữu 
đang dần bị phá vỡ. Vậy chính xác là điều 
gì đã đi chệch quỹ đạo? Nền kinh tế thế 
giới được xây dựng dựa trên sáu giả định 
sai lầm, đã đang và sẽ tiếp tục đánh lừa 
chúng ta như những sự thật hiển nhiên.

Chuyện Bất Bình Đẳng
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#1

#4

#2

#5

#3

#6

TĂNG TRƯỞNG 
GDP NÊN LÀ MỤC 
TIÊU CHÍNH CỦA 
VIỆC XÂY DỰNG 
CHÍNH SÁCH

QUY LUẬT THỊ 
TRƯỜNG LUÔN 
ĐÚNG, VÀ VAI TRÒ 
CỦA CHÍNH PHỦ 
NÊN ĐƯỢC GIẢM 
THIỂU TỐI ĐA

CÁC TẬP ĐOÀN, 
CÔNG TY CẦN 
TỐI ĐA HÓA LỢI 
NHUẬN VÀ MANG 
VỀ LỢI NHUẬN 
CHO CÁC CỔ ĐÔNG 
BẰNG MỌI GIÁ

MÔ HÌNH KINH TẾ 
CỦA CHÚNG TA 
LÀ KHÔNG PHÂN 
BIỆT GIỚI TÍNH

SỰ GIÀU CÓ CỰC 
ĐOAN CỦA MỘT 
SỐ CÁ NHÂN LÀ 
DẤU HIỆU CỦA SỰ 
THÀNH CÔNG 

TÀI NGUYÊN 
TRÊN TRÁI ĐẤT 
LÀ VÔ HẠN

Trong một nền kinh tế nhân văn, chính phủ chịu trách nhiệm với 99% 
còn lại, chứ không chỉ với 1% những người giàu nhất. Chính phủ can 
thiệp khi cần thiết và hợp tác cùng chính phủ các nước khác để giải 
quyết các vấn đề toàn cầu ví dụ như trốn thuế, biến đổi khí hậu và 
gây hại môi trường. Ở một nền kinh tế nhân văn, các doanh nghiệp tìm 
cách tăng phúc lợi cho tất cả mọi người, và đảm bảo rằng phụ nữ được 
trả lương một cách công bằng và có giá trị tương xứng. Công nghệ 
hướng đến lợi ích của mọi người và tạo ra một tương lai bền vững, 
thân thiện với môi trường. Và chính phủ đo lường những gì thực sự là 
quan trọng: đó là phúc lợi của người dân, không chỉ riêng GDP.

Cuộc sống và phúc lợi của người dân đòi 
hỏi một nền kinh tế khác - một nền kinh 
tế không dựa trên những giả định lung 
lay này.

số 01 - Tháng 3/2018
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Theo tôi, không nên chỉ theo 
đuổi mục tiêu tăng trưởng GDP 

bao nhiêu phần trăm. Hãy chung 
tay xây dựng một Việt Nam giàu 

có theo hàm nghĩa rộng và nhân 
văn hơn.

Phạm Chi Lan
(Cựu thành viên Ban Cố vấn 

của Thủ tướng Chính phủ)

Đói nghèo và bất bình đẳng 
cũng là hậu quả của cách làm 
giàu dựa vào việc cướp đoạt 
tài nguyên, lừa đảo hay tham 
nhũng. Nó giống như những 
người đi trước rút cầu làm của 
riêng khiến những người đi sau 
không thể vượt sông. Chính vì 
vậy, mỗi cá nhân và toàn xã hội 
cần phải có một thái độ phản 
đối rõ ràng không chỉ với bất 
bình đẳng mà cả với những cách 
làm giàu sai trái. Để giải quyết 
tận gốc, người dân phải tham 
gia thực chất vào quá trình ra 
quyết định và giám sát những 
vấn đề liên quan đến mình. Điều 
này đồng nghĩa với việc họ phải 
thành lập và tham gia các hội 
đoàn, tổ chức xã hội dân sự để 
có khả năng hành động tập thể.  
Đây không chỉ là quyền mà còn 
là giải pháp bảo vệ môi trường, 
chống tham nhũng và giảm bất 
bình đẳng xã hội.

Lê Quang Bình
(Chủ tịch Nhóm Làm việc về 
Sự tham gia của Người dân)

Hệ số GINI của Việt Nam năm 
1993 là 0,33 thì đến năm 2016 

đã tăng lên ở mức 0,44. Bên 
cạnh đó, chênh lệch giữa nhóm 

20% dân số giàu nhất so với 
20% dân số nhóm nghèo nhất 

chỉ khoảng 4,4 lần thì đến năm 
2016 đã tăng lên 10 lần. Vấn đề 

trên được xem là thách thức mà 
Chính phủ cần quan tâm, vì tăng 

trưởng như hiện tại sẽ đem lại 
nhiều lợi ích cho người giàu mà 

không phải người nghèo. Theo 
đó, phân hoá sẽ ngày càng bị 

dãn rộng, dẫn đến rủi ro bất ổn 
lớn.

Phùng Đức Tùng
(Giám đốc, Viện Nghiên cứu 

Phát triển Mekong)

Thu hẹp bất bình đẳng trong 
phạm vi thu nhập của con người 
là cốt lõi đối với tăng trưởng 
bao trùm thông qua các nhân 
tố tích cực để tiếp cận với giáo 
dục, y tế, dinh dưỡng và thị 
trường lao động, cũng như hội 
nhập xã hội có thể và cung cấp 
về mặt kinh tế.

Kamal Malhotra
Điều phối viên Thường trú của 
Liên Hợp quốc tại Việt Nam
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Chiến dịch Thu hẹp Khoảng cách ở Việt Nam nhằm nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về tình trạng bất bình đẳng đang gia tăng; 
thúc đẩy các thảo luận về tính cấp bách của việc giải quyết vấn 
đề bất bình đẳng và đóng góp vào việc xây dựng các chính sách 
giải quyết bất bình đẳng. Cụ thể, chiến dịch sẽ tập trung vào một 
số chủ đề như tính hiệu quả trong việc huy động ngân sách nhà 
nước, ví dụ từ thuế, và cách tái phân bổ nguồn lực này cho các 
dịch vụ công một cách chất lượng và công bằng. Chiến dịch này 
cũng đẩy mạnh các thảo luận liên quan đến bất bình đẳng giới và 
tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời có sự kết nối 
với các dự án đang thực hiện của Oxfam. 

Những sự kiện nổi bật trong năm 2017-2018

• Từ 6-11/11/2017. Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC được tổ 
chức tại Đà Nẵng. Bản báo cáo của Oxfam “ Nhìn nhận lại về  tăng 
trưởng bao trùm ở Châu Á - Làm thế nào để APEC vươn tới  nền 
kinh tế không ai bị bỏ lại phía  sau” được công bố trong dịp này.
• 20/1/2018. BridgeFest- Lễ hội âm nhạc về chủ đề thu hẹp 
khoảng cách do Oxfam và  Đại Sứ Quán Mỹ tổ chức tại Hà Nội. Lễ 
hội đã thu hút gần 10,000 người tham dự.
• 23-26/1/2018. Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới  
được tổ chức tại Davos-Klosters, Thụy Sĩ. Báo cáo của Oxfam “Đãi 
ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu” đã được chia sẻ 
tại Diễn đàn này.
• 9-18/7/2018. Diễn đàn chính trị cấp cao của Liên hợp quốc 
(HLPF) về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) sẽ được tổ 
chức tại New York. Oxfam tham gia đánh giá SDGs của Việt Nam, 
đặc biệt là Mục tiêu 10 về bất bình đẳng

Chuyện Bất Bình Đẳng

20



Ảnh: Sam Tarling/Oxfam

Oxfam là một tổ chức phát 
triển toàn cầu, huy động sức 
mạnh và tiếng nói của người 
dân chống lại đói nghèo, bất 
bình đẳng và bất công. Tầm 
nhìn của Oxfam là một thế 
giới công bằng mà không có 
sự nghèo đói: một thế giới 
mà mọi người có thể tác 
động đến các quyết định ảnh 
hưởng đến cuộc sống của 
họ, được hưởng các quyền 
của mình và đảm nhận trách 
nhiệm của họ với tư cách là 
công dân đầy đủ của một thế 
giới mà mọi người đều được 
tôn trọng và đối xử bình 
đẳng. Chúng tôi là một liên 
minh gồm 20 tổ chức Oxfam 
làm việc cùng nhau tại hơn 
90 quốc gia. Oxfam phối hợp 
với các tổ chức đối tác và với 
những phụ nữ và nam giới 
bị đối xử không công bằng 
nhằm chấm dứt sự bất công.

Độc giả cần thêm thông tin 
xin gửi email về hòm thư: 
oxfam.vietnam@oxfam.org
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