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NỀN KINH TẾ DÀNH CHO 99% 
Đã đến lúc cần phải xây dựng một nền kinh tế nhân văn, mang 
lại lợi ích cho tất cả mọi ngƣời, thay vì chỉ cho một vài ngƣời có 
đặc quyền 

Những ƣớc tính gần đây cho thấy chỉ có 8 ngƣời giàu nhất sở hữu khối tài sản bằng tài sản của một 
nửa số dân  nghèo nhất của thế giới. Khi sự phát triển chỉ mang lại lợi ích cho những ngƣời giầu nhất 
thì phần còn lại của xã hội – đặc biệt là những ngƣời nghèo nhất – phải gánh chịu hậu quả. Chính thiết 
kế của các nền kinh tế và các nguyên tắc kinh tế đã đƣa con ngƣời tới tình trạng cực đoan nhƣ hiện 
nay, không bền vững và không công bằng. Nền kinh tế của chúng ta phải ngừng đãi ngộ hậu hĩnh 
những ngƣời thuộc tầng lớp cao nhất, thay vào đó phải vì lợi ích của tất cả mọi ngƣời. Nền kinh tế vì 
con ngƣời này nhất định không thể thiếu vai trò của các chính phủ và doanh nghiệp có trách nhiệm và  
tầm nhìn với  nỗ lực  mang lại lợi ích cho ngƣời lao động, ngƣời sản xuất, bảo vệ môi trƣờng, quyền 
của phụ nữ và hệ thống thuế bình đẳng và hiệu quả. 
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NỀN KINH TẾ DÀNH CHO 99% 

Đã bốn năm trôi qua kể từ khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới xác định bất bình đẳng kinh 

tế là một  hiểm họa lớn đe dọa sự ổn định xã hội,
1
 và ba năm kể từ khi Ngân hàng 

thế giới xác định việc chấm dứt nghèo đói và vì sự thịnh vƣợng chung là hai mục 

đích song hành của tổ chức này.
2
 Kể từ đó, mặc dù các nhà lãnh đạo thế giới đã 

cùng thông qua mục tiêu toàn cầu là giảm sự bất bình đẳng, thì khoảng cách giữa 

ngƣời giầu với phần còn lại của thế giới vẫn ngày càng giãn rộng . Tình trạng này  

không thể tiếp diễn. Nhƣ Tổng thống  Obama đã nói tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc 

trong bài diễn văn cuối cùng vào tháng Chín, 2016: „Một thế giới, mà ở đó chỉ 1% dân 

số của nhân loại kiểm soát số lƣợng tài sản tƣơng đƣơng với 99% dân số còn lại, sẽ 

không bao giờ ổn định.‟ 

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng bất bình đẳng toàn cầu vẫn chƣa giảm xuống chút nào:  

• Kể từ năm 2015, 1% dân số, những ngƣời giầu nhất thế giới đã và đang sở hữu 

lƣợng tài sản lớn hơn lƣợng tài sản của phần còn lại của thế giới.
3
  

• Giờ đây trên thế giới có tám ngƣời sở hữu khối tài sản tƣơng đƣơng với một nửa 

dân số nghèo nhất trên thế giới
4
 

• Trong vòng 20 năm nữa, 500 ngƣời sẽ chuyển giao 2,1 nghìn tỉ đô la cho những 

ngƣời thừa kế của họ - con số này lớn hơn GDP của Ấn độ, một quốc gia với 1,3 

tỉ dân.
5
 

• Thu nhập của 10% ngƣời nghèo nhất tăng chƣa đến 3$ mỗi năm trong giai đoạn 

từ 1988 đến 2011, trong khi thu nhập của 1%  ngƣời giầu nhất đã tăng gấp 182 

lần.
6
  

• Một giám đốc điều hành của một trong 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất 

đƣợc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân đôn (FTSE-100) có thu nhập 

hàng năm tƣơng đƣơng với thu nhập của 10,000 ngƣời công nhân trong các nhà 

máy may mặc ở Băng-la-đét.
7
 

• Ở Mỹ, trong một nghiên cứu mới của mình, nhà kinh tế học Thomas Piketty đã chỉ 

ra rằng trong vòng 30 năm vừa qua thu nhập của 50% dân số, phần nửa dƣới 

nghèo hơn của nhân loại, không hề tăng, trong khi đó thu nhập của 1% những 

ngƣời giầu nhất tăng 300%.
8
 

• Ở Việt Nam, thu nhập mà ngƣời giầu nhất kiếm đƣợc trong một ngày nhiều hơn 

số tiền mà ngƣời nghèo nhất kiếm đƣợc trong 10 năm.
9
 
 

Và nếu không đƣợc xem xét lại, thì tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng này có 

nguy cơ sẽ chia cắt xã hội của chúng ta thành nhiều phần. Tội phạm, và bất ổn sẽ 

gia tăng, cùng với đói nghèo.
10

 Tình trạng này cũng khiến cho nhiều ngƣời phải sống 

trong lo lắng và chỉ còn ít ngƣời đƣợc sống trong hy vọng. 

Từ sự kiện Brexit cho đến thành công của Donald Trump trong chiến dịch tranh cử,  

lo lắng gia tăng về  tình trạng phân biệt chủng tộc và sự mất niềm tin đối với nền 

chính trị cầm quyền , ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy,  ngƣời dân ở các quốc 

gia giầu có không còn sẵn sàng chấp nhận cái gọi là hiện trạng nữa. Và tại sao họ lại 

phải chấp nhận, khi mà những gì mà họ nhận đƣợc là đồng lƣơng không đƣợc tăng, 

công việc không ổn định và khoảng cách   giầu  nghèo ngày càng lớn? Bài toán đặt 

ra ở đây là làm thế nào để đƣa ra  một sự lựa chọn thay thế tích cực – mà không 

phải là một giải pháp với sự  phân tầng  càng trầm trọng thêm. 

Tình hình của những ngƣời nghèo cũng phức tạp tƣơng tự nhƣ vậy và cũng khiến 

‘Khoảng cách giữa 
người giầu và người 
nghèo ở Kenya đôi khi 
rất đáng xấu hổ. Ranh 
giới giữa người giầu và 
những người thuộc tầng 
lớp thấp hơn chỉ là một 
bức tường. Bạn thấy 
con của người giàu  lái 
ô tô và khi bạn băng 
qua đường bụi đã phủ 
đầy người hoặc nếu trời 
mưa thì nước bắn tung 
tóe lên người của bạn.’ 

Jane Muthoni, thành viên của 
Shining Mothers, một nhóm 
cộng đồng đƣợc Oxfam hỗ 
trợ 
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ngƣời ta không kém lo lắng. Hàng trăm triệu ngƣời đã đƣợc thoát nghèo trong những 

thập kỷ gần đây, và đây là một thành tựu đáng để thế giới tự hào. Tuy nhiên,  cứ tám 

ngƣời trên thế giới thì có một ngƣời phải đi ngủ với cái bụng rỗng không. Và giá nhƣ 

sự tăng trƣởng trong giai đoạn 1990 và 2010 thực sự mang đến lợi ích cho ngƣời 

nghèo, thì giờ đây hơn 700 triệu ngƣời, phần lớn là phu nữ, đã không phải sống 

trong đói nghèo.
11

 Nghiên cứu đã chỉ ra rằng với nguồn lực hiện có, ba phần tƣ sự 

đói nghèo có thể đƣợc đẩy lùi, thông qua việc tăng thuế, cắt giảm chi tiêu quân sự và  

chi tiêu trong những lĩnh vực khác.
12

 Ngân hàng thế giới nhấn mạnh  rằng, nếu 

những nỗ lực của họ không đƣợc tăng lên gấp đôi để chấm dứt tình trạng bất bình 

đẳng, thì các nhà lãnh đạo thế giới sẽ không thể đạt đƣợc mục tiêu của mình là 

chấm dứt nghèo đói cùng cực vào năm 2030.
13

 

Mọi thứ không nhất thiết phải theo cách nhƣ vậy. Những giải pháp đối với bất bình 

đẳng không nhất thiết làm tăng sự chia cắt. Báo cáo Nền kinh tế dành cho 99% sẽ 

phân tích việc các tập đoàn và những ngƣời siêu giầu đang làm trầm trọng thêm 

cuộc khủng hoảng bất bình đẳng ra sao, và cần phải làm gì để thay đổi điều này. Tài 

liệu này cũng phân tích những giả thiết sai lầm đã đánh lừa chúng ta bao lâu nay, và 

đề xuất các giải pháp khả thi nhằm  xây dựng một thế giới công bằng hơn với một 

nền kinh tế nhân văn hơn -  trong đó con ngƣời, chứ không phải lợi nhuận, là trọng 

tâm và những ngƣời dễ bị tổn thƣơng nhất luôn đƣợc ƣu tiên. 

NGUYÊN NHÂN CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG 

Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, những ngƣời ở trên đỉnh cao nhất luôn là 

những ngƣời dành đƣợc nhiều nhất, đây là một sự thật không thể chối cãi. Một 

nghiên cứu của Oxfam đã chỉ ra rằng trong vòng 25 năm qua, 1% ngƣời giầu nhất có 

thu nhập nhiều hơn tổng thu nhập của 50% dân số ở tầng lớp dƣới đáy gộp lại.
14

 

Thay vì dành cho những tầng lớp trung bình và thấp, thu nhập và sự giàu có lại đang 

dồn hết về những ngƣời giàu  ở mức độ đáng báo động. Nguyên nhân của tình trạng 

này là gì? Những tập đoàn và những ngƣời siêu giầu là những chủ thể đóng vai trò 

chính ở đây. 

Các tập đoàn, phục vụ lợi ích của giới chóp bu  

2015/16 là hai năm thành công của những tập đoàn kinh tế lớn: lợi nhuận cao và 

tổng doanh thu của 10 tập đoàn lớn nhất trên thể giới lớn hơn tổng doanh thu của 

180 quốc gia nghèo nhất cộng lại.
15

  

Các doanh nghiệp là các nhân tố quyết định của một nền kinh tế thị trƣờng, và khi các 

doanh nghiệp phục vụ cho lợi ích của tất cả mọi ngƣời thì chính các doanh nghiệp sẽ 

là các chủ thể chính trong công cuộc xây dựng các xã hội công bằng và thịnh vƣợng. 

Nhƣng khi các doanh nghiệp chỉ phục vụ những ngƣời giàu, thì những thành quả của 

tăng trƣởng kinh tế lại không đến đƣợc tới những ngƣời cần đến những thành quả đó 

hơn ai hết. Để mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho những ngƣời giàu nhất, các tập đoàn 

lại càng vắt kiệt những ngƣời công nhân và ngƣời  sản xuất  – và tìm cách trốn thuế-  

nguồn tài chính giúp mang lại lợi ích cho tất cả mọi ngƣời, đặc biệt là những ngƣời 

nghèo.  

Vắt kiệt những người công nhân và người sản xuất 

Trong khi thu nhập của nhiều giám đốc điều hành, những ngƣời thƣờng đƣợc trả 



4 

lƣơng bằng cổ phần, đã tăng với tốc độ chóng mặt , mức lƣơng của những ngƣời lao 

động bình thƣờng và những ngƣời sản xuất lại hiếm khi tăng, thậm chí trong một vài 

trƣờng hợp còn giảm. Giám đốc điều hành của công ty thông tin đứng đầu của Ấn 

Độ có thu nhập gấp 416 lần mức lƣơng của một nhân viên bình thƣờng trong công ty 

đó.
16

 Những năm 1980, những ngƣời nông dân trồng cây ca cao đƣợc nhận 18% giá 

trị của thanh sô cô la – ngày nay họ chỉ đƣợc nhận 6%.
17

 Trong một số trƣờng hợp, 

hình thức lao động cƣỡng bức hoặc nô lệ còn đƣợc sử dụng để giảm chi phí của các 

doanh nghiệp. Tổ chức Lao động Thế giới ƣớc tính rằng 21 triệu ngƣời đang là nạn 

nhân của lao động cƣỡng bức, những ngƣời này theo ƣớc tính đang tạo ra 150 tỉ đô 

la lợi nhuận mỗi năm.
18

 Các công ty may mặc lớn trên thế giới đều có liên quan tới 

các nhà máy quay bông ở Ấn Độ, các em gái thƣờng bị ép lao động trong những nhà 

máy này.
19

 Những ngƣời công nhân đƣợc trả lƣơng thấp nhất, và làm việc trong 

những điều kiện bấp bênh nhất chủ yếu là phụ nữ và các em bé gái.
20

 Ở khắp nơi 

trên thế giới, các tập đoàn đang cắt giảm các chi phí lao động một cách rất tàn nhẫn 

– để miễn sao  miếng bánh kinh tế đƣợc chia cho những ngƣời công nhân và những 

ngƣời sản xuất trong chuỗi cung ứng của họ ngày càng ít đi. Điều này làm trầm trọng 

thêm  tình trạng bất bình đẳng và triệt tiêu  nhu cầu .  

Lách thuế 

Một trong các biện pháp mà các tập đoàn áp dụng để tối đa hóa lợi nhuận, đó là 

đóng càng ít thuế càng tốt. Họ thực hiện việc này bằng cách tận dụng các thiên 

đƣờng thuế hoặc đặt các quốc gia trong tình thế cạnh tranh, và buộc phải cắt thuế, 

miễn thuế hoăc giảm thuế. Mức thuế doanh nghiệp  đang giảm trên toàn thế giới, và 

việc này – cùng với các hành vi trốn thuế đang rất phổ biến – giúp đảm bảo rằng các 

tập đoàn phải đóng ít thuế nhất có thể. Apple đã bị cáo buộc là chỉ trả 0.005% thuế 

cho lợi nhuận của tập đoàn này ở Châu Âu năm 2014.
21

 Trốn thuế khiến cho các 

quốc gia đang phát triển mất đi 100 tỉ đô la mỗi năm.
22

 Với các chính sách về thời 

gian  ƣu đãi thuế và miễn thuế, các quốc gia còn mất thêm nhiều tỉ đô la nữa. Những 

ngƣời nghèo nhất là những ngƣời chịu nhiều thiệt thòi nhất, bởi vì họ chính là những 

ngƣời phụ thuộc nhiều nhất vào các dịch vụ công đáng lẽ phải đƣợc chi trả từ nguồn 

thuế bị thất thu này. Kenya đang mất 1,1 tỉ đô la mỗi năm do việc miễn thuế cho các 

tập đoàn, con số này gần lớn gấp đôi ngân sách cho y tế - đây là quốc gia có tỉ lệ tử 

vong liên quan đến sinh nở của phụ nữ là 1/40.
23

 Lý do gì thúc đẩy những hành vi 

này của các doanh nghiệp? Có hai lý do: việc chú trọng vào các lợi nhuận ngắn hạn 

cho cổ đông và sự phát triển của „chủ nghĩa tƣ bản thân hữu‟.  

Chủ nghĩa tư bản nuông chiều thái quá các cổ đông 

Ở nhiều nơi  trên thế giới, mục tiêu duy nhất của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi 

nhuận cho các cổ đông. Điều này không chỉ có nghĩa là tối đa hóa lợi nhuận ngắn 

hạn mà  còn có nghĩa là trả tỉ lệ lợi nhuận lớn hơn cho những ngƣời sở hữu cổ phần. 

Ở Anh, năm 1970, cổ đông đƣợc trả 10% lợi nhuận; và hiện nay tỉ lệ này là 70%.
25

 Ở 

Ấn Độ, con số này còn tƣơng đối thấp, nhƣng cũng đang tăng nhanh, ở nhiều doanh 

nghiệp, tỉ lệ này hiện đã cao hơn 50%.
26

 Nhiều ngƣời đã chỉ trích việc này, trong đó 

có Larry Fink, CEO của Blackrock (nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới)
27

 và Andrew 

Haldane, Chuyên gia Kinh tế Trƣởng tại Ngân Hàng Anh.
28

 Tỉ lệ lợi nhuận cho cổ 

đông tăng là hình thức có lợi cho ngƣời giầu, bởi vì đa phần các cổ đông là những 

ngƣời thuộc nhóm giầu nhất trong xã hội, nhƣng hình thức này lại làm trầm trọng 

thêm tình trạng bất bình đẳng. Các tổ chức đầu tƣ , nhƣ các quỹ hƣu trí, hiện sở hữu 

tỉ lệ cổ phần thấp hơn bao giờ hết trong các tập đoàn. Ba mƣơi năm trƣớc, các quỹ 

hƣu trí sở hữu 30% cổ phần ở Anh;  giờ đây các quỹ này chỉ sở hữu 3%.
29

 Khoản lợi 

‘[N]gày càng có nhiều 
lãnh đạo doanh nghiệp 
hưởng ứng các hành 
động giúp mang lại 
những lợi ích tức thì cho 
cổ đông, ví dụ như mua 
lại cổ phần hoặc tăng cổ 
tức, trong khi đó lại 
không chú trọng đầu tư 
vào việc đổi mới lực 
lượng lao động có tay 
nghề hoặc những chi phí 
đầu tư cơ bản thiết yếu 
để duy trì sự tăng trưởng 

trong dài hạn.’
24

 

Larry Fink, CEO of Blackrock 
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nhuận đƣợc trả cho cổ đông chính là khoản  lẽ ra có thể đƣợc dùng  để trả thêm cho 

những ngƣời sản xuất và công nhân, trả thêm thuế, hoặc đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng 

hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng.  

Chủ nghĩa tư bản thân hữu 

Nhƣ đã đƣợc trình bày trong báo cáo Nền kinh tế dành cho 1% của Oxfam,
30

 các 

doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực – tài chính , khai khoáng, may mặc, 

dƣợc và các lĩnh vực khác – đã sử dụng quyền lực và tầm ảnh hƣởng lớn của mình 

để đảm bảo rằng các quy định và các chính sách của quốc gia và quốc tế đƣợc vận 

hành theo cách sao cho  lợi nhuận tiếp tục sinh sôi nảy nở. Ví dụ, các tập đoàn dầu 

lửa ở Nigeria đã tìm mọi cách để đƣợc giảm thuế nhiều nhất có thể..
31

  

 

Thậm chí cả lĩnh vực công nghệ, một lĩnh vực đƣợc cho là tƣơng đối trung thực, 

cũng ngày càng có nhiều tập đoàn bị buộc tội liên quan đến chủ nghĩa thân hữu. 

Alphabet, công ty mẹ của Google, đã trở thành một trong những công ty vận động 

hành lang lớn nhất ở Washington và tại các cuộc đàm phán ở Châu Âu liên quan đến 

các quy định và thuế về chống độc quyền.
32

 Chủ nghĩa tƣ bản thân hữu phục vụ cho 

những ngƣời giầu, những ngƣời sở hữu và vận hành các doanh nghiệp, với cái giá 

phải trả là những tác động nghiêm trọng của nó đối với lợi ích công và nỗ lực giảm 

nghèo. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp nhỏ hơn phải vật lộn để canh tranh và 

cuối cùng những ngƣời bình thƣờng phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa và dịch vụ 

khi họ phải đối mặt với sự liên minh giữa các nhóm và quyền lực độc quyền của các 

tập đoàn và những ngƣời có mối liên hệ mật thiết với chính phủ. Ngƣời giầu thứ ba 

thế giới- Carlos Slim, kiểm soát khoảng 70% các dịch vụ điện thoại di động và 65% 

dịch vụ điện thoại cố định ở Mexico, chiếm khoảng 2% GDP.
33

 

Vai trò của những người siêu giầu trong cuộc khủng hoảng bất 

bình đẳng 

Hiển nhiên là chúng ta đang sống trong thời đại của những ngƣời siêu giầu, một „thời 

đại vàng‟ thứ hai, trong đó các vấn đề xã hội và tham nhũng đang khoác trên mình 

những bộ cánh lộng lẫy. Theo phân tích của Oxfam, những ngƣời siêu giầu bao gồm 

tất cả những cá nhân có tài sản ròng trị giá từ 1 tỉ đô la trở lên. 1.810 tỉ phú đô la năm 

2016 theo danh sách của Forbes, 89% là nam giới, sở hữu 6,5 nghìn tỉ đô la – ngang 

với tài sản của 70% nhân loại ở tầng lớp đáy.
34

 Trong khi chỉ có một số ít tỉ phú trở 

nên giàu có chủ yếu là nhờ sự chăm chỉ và tài năng, phân tích của Oxfam về nhóm 

này chỉ ra rằng một phần ba tài sản của các tỷ phú trên thế giới là từ thừa kế, trong 

khi đó, 43% có thể liên quan tới chủ nghĩa thân hữu.
35

 

Khi tài sản đã đƣợc tích lũy hoặc kiếm đƣợc nó lại sản sinh ra các động lƣợng riêng 

của mình. Những ngƣời siêu giầu lại có tiền để đầu tƣ vào những lĩnh vực hứa hẹn 

nhất, và từ năm 2009, khối  tài sản sở hữu bởi những ngƣời siêu giầu  đã tăng trung 

bình 11% mỗi năm. Tỉ lệ tích lũy này cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ tích lũy mà những 

ngƣời tiết kiệm thông thƣờng có thể đạt đƣợc. Cho dù có thông qua các quỹ phòng 

ngừa rủi ro hay qua các cửa hàng với đầy những tác phẩm mỹ thuật và xe ô tô cổ 

điển 
37

, kỹ nghệ bí mật trong quản lý sự giầu có  đã thành công rực rỡ trong việc gia 

tăng  thịnh vƣợng cho những ngƣời siêu giầu. Tài sản của Bill Gates đã tăng 50% 

tƣơng đƣơng 25 tỉ đô la kể từ khi ông rời Microsoft năm 2006, bất chấp những nỗ lực 

đáng ca ngợi của ông trong việc cho đi phần lớn tài sản của mình.
38

 Nếu những tỉ 

phú này tiếp tục đảm bảo đƣợc mức tăng lợi nhuận nhƣ vậy, thì 25 năm nữa chúng 

‘Cho dù ban đầu sự 
bất bình đẳng của sự 
giàu có có chính 
đáng ra sao, thì sự 
giàu có có thể phát 
triển và tự nó có thể 
làm cho nó tồn tại 
vượt ra ngoài bất cứ 
sự biện hộ nào liên 
quan đến lợi ích xã 

hội.’
36

 

Thomas Piketty, nhà kinh 
tế học và tác giả của cuốn 
Tư bản trong Thế ký 21 
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ta có thể có ngàn tỉ phú đầu tiên trên thế giới.  

Những khối tài sản đồ sộ mà chúng ta thấy ở những ngƣời giầu có nhất và có thu 

nhập cao nhất là những chứng cớ rõ ràng nhất minh chứng cho cuộc khủng hoảng 

bất bình đẳng và cuộc khủng hoảng này đang triệt tiêu những nỗ lực của cuộc đấu 

tranh nhằm chấm dứt nghèo đói cùng cực. Nhƣng những ngƣời siêu giầu không phải 

là những ngƣời ôn hòa, đang ngồi hƣởng thụ sự giàu có tập trung một cách thụ 

động. Mà chính họ đang tích cực nỗ lực không ngừng để duy trì sự giàu có tập trung 

này mãi mãi. 

Một cách để khiến cho việc này xảy ra đó là thông qua các hoạt động đầu tƣ. Là 

những cổ đông lớn nhất (đặc biệt trong các quỹ cổ phần tƣ nhân và các quỹ phòng 

hộ), những thành viên giàu có nhất của xã hội là những ngƣời hƣởng lợi nhiều nhất 

từ văn hóa tôn thờ cổ đông, văn hóa này đang bóp méo hành vi của những doanh 

nghiệp.  

Trốn thuế, mua chuộc các chính trị gia 

Làm thế nào để phải trả càng ít thuế càng tốt là chiến lƣợc của nhiều ngƣời siêu 

giầu.
40

 Để đạt đƣợc mục đích này, họ tận dụng tối đa mạng lƣới thiên đƣờng thuế bí 

mật trên toàn cầu, nhƣ đƣợc tiết lộ bởi các tài liệu Panama và các bản tƣờng trình 

khác. Các quốc gia cố gắng cạnh tranh để thu hút những ngƣời siêu giầu, và đổi lại 

là họ phải hy sinh chủ quyền của quốc gia. Những ngƣời siêu giầu, những ngƣời lƣu 

vong để tránh thuế có nhiều điểm đến để lựa chọn trên toàn thế giới. Với một khoản 

đầu tƣ tối thiểu là 2 triệu bảng, bạn có thể có đƣợc quyền sống, làm việc, mua bất 

động sản ở Anh và hƣởng lợi từ chính sách giảm thuế hào phóng. Ở Malta, một thiên 

đƣờng thuế lớn, bạn có thể mua quyền công dân đầy đủ với 650,000 đô la Mỹ. 

Gabriel Zucman đã ƣớc tính rằng khoảng 7.6 nghìn tỉ tài sản đang đƣợc cất dấu ở 

nƣớc ngoài.
41

 Tính riêng ở Châu Phi, quốc gia này thất thu khoảng 14 tỉ đô la do 

những ngƣời siêu giầu sử dụng các thiên đƣờng thuế - Oxfam đã tính rằng số tiền 

này có thể đủ để chi trả cho việc chăm sóc y tế cứu sống bốn triệu trẻ em, và đủ trả 

lƣơng cho giáo viên giúp đảm bảo rằng tất cả trẻ em Châu Phi có thể tới trƣờng. 

Mức thuế áp dụng cho những ngƣời giầu và thu nhập cao nhất đã và đang tiếp tục 

giảm trong thế giới của những ngƣời giàu có. Ở Mỹ, trong những năm gần đây, mức 

thuế thu nhập của những ngƣời có thu thập cao nhất chỉ bằng 70% so với năm 1980; 

và hiện nay chỉ còn là 40%.
42

Ở các nƣớc đang phát triển, thuế áp dụng cho những 

ngƣời giầu thậm chí còn thấp hơn: một nghiên cứu của Oxfam đã chỉ ra rằng mức 

cao nhất trung binh là 30% đối với thu nhập, và một tỉ lệ lớn số tiền thuế này không 

bao giờ thu đƣợc.
43

  

Nhiều ngƣời siêu giầu còn sử dụng quyền lực, tầm ảnh hƣởng và các mối quan hệ 

của mình để mua chuộc những chính trị gia và đảm bảo rằng các luật lệ đƣợc xây 

dựng vì lợi ích của họ. Các tỉ phú ở Brazil đã vận động hành lang cho việc giảm 

thuế,
44

 và các tỉ phú ở Sao Paulo thích sử dụng trực thăng để đi làm, bên dƣới là tắc 

đƣờng và cơ sở hạ tầng xuống cấp.
45

 Một số những ngƣời siêu giầu cũng sử dụng 

sự giầu có của mình để giúp mua chuộc các kết quả chính trị mà họ mong muốn, tìm 

cách tác động đến các cuộc bầu cử và các chính sách công. Anh em nhà Koch, hai 

trong số những ngƣời giầu có nhất trên thế giới, đã có ảnh hƣởng lớn đối với các 

chính trị gia bảo thủ ở Mỹ, hỗ trợ cho nhiều chuyên gia nghiên cứu chính sách có 

tầm ảnh hƣởng lớn cũng nhƣ phong trào Tiệc Trà,
46

 đồng thời đóng góp đáng kể vào 

việc ngăn cản phong trào kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu. Ảnh hƣởng chính trị 

tích cực của những ngƣời siêu giầu và những ngƣời đại diện của họ là những nhân 

tố trực tiếp làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng, bởi vì những tác động này tạo nên 

‘Hình thức bất bình 
đẳng gia tăng không 
thể được duy trì trong 
bất cứ xã hội nào. 
Trên thực tế, chưa bao 
giờ trong lịch sử loài 
người mà sự giàu có 
được tích tụ ở mức độ 
như vậy mà không gặp 
bất kỳ trở ngại nào.’  

Nick Hanauer, một tỉ phú và 

là một doanh nghiệp
39
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những „vòng lặp hồi tiếp có tác dụng gia cố ‟ mà trong đó  những ngƣời chiến thắng 

cuộc chơi lại có thêm nguồn lực để chiến thắng giòn giã hơn ở các lần tới.
47

  

NHỮNG GIẢ THIẾT SAI LẦM LÀ NHÂN TỐ THÖC 
ĐẨY NỀN KINH TẾ DÀNH CHO 1%  

Nền kinh tế hiện nay của 1% dân số đƣợc xây dựng trên một loạt các giả thiết sai, 

những giả thiết này lại chính là cơ sở của rất nhiều chính sách, dự án đầu tƣ và các 

hoạt động của chính phủ, các doanh nghiệp và những ngƣời giàu có, và những giả 

thiết này đã tác động tiêu cực tới những ngƣời nghèo và xã hội nói chung. Trong 

những giả thiết này có một số giả thiết về kinh tế. Một số thì thiên về một khái niệm 

kinh tế học mà những nhà sáng lập ra gọi nó là „tân chủ nghĩa tự do‟, những khái 

niệm này đã giả định một cách sai lầm rằng sự giầu có đƣợc thiết lập ở những tầng 

lớp trên sẽ „lan tỏa‟ xuống cho tất cả những ngƣời khác. IMF đã xác định tân chủ 

nghĩa tự do là nguyên nhân chính thúc đẩy tình trạng bất bình đảng
49

. Chúng ta sẽ 

không thể lật ngƣợc lại tình thế, nếu chúng ta không giải quyết đƣợc những giả thiết 

sai trái này: 

1. Giả thiết sai #1: Thị trường luôn đúng, và vai trò của chính phủ nên được 

hạn chế ở mức tối thiểu. Trên thực tế, thị trƣờng đã thất bại trong việc chứng 

minh rằng thị trƣờng là biện pháp tốt nhất để tổ chức và định giá cuộc sống chung 

hay để kiến tạo tƣơng lai chung của chúng ta. Chúng ta đã và đang chứng kiến thị 

trƣờng đang bị bóp méo bởi tham nhũng và chủ nghĩa thân hữu ra sao và những 

ngƣời bình thƣờng đang phải trả giá; và sự phát triển quá mức của lĩnh vực tài 

chính đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng nhƣ thế nào. Ngƣời ta đã 

và đang chứng kiến, với việc tƣ nhân hóa các dịch vụ công nhƣ y tế, giáo dục hay 

nƣớc, ngƣời nghèo, đặc biệt là phụ nữ đang bị đẩy ra ngoài lề của phát triển. 

2. Giả thiết sai #2: Các doanh nghiệp cần phải tối đa hóa lợi nhuận và cổ tức 

cho cổ đông bằng mọi giá. Tối đa hóa lợi nhuận đã  giúp thu nhập của những 

ngƣời vốn đã giàu tăng mạnh với tỉ lệ hoàn toàn không cân đối, trong khi đó lại 

tạo ra những áp lực không cần thiết đối với công nhân, nông dân, những ngƣời 

tiêu thụ, cung ứng, các cộng đồng và môi trƣờng. Thay vào đó, chúng ta có nhiều 

cách khác, mang tính xây dựng hơn, để góp phần thúc đẩy thịnh vƣơng chung 

cho tất cả mọi ngƣời, và trên thế giới có rất nhiều ví dụ điển hình về các biện 

pháp mang tính xây dựng này.  

3. Giả thiết sai #3: Sự giầu có tột độ của cá nhân là việc tốt và là dấu hiệu 

thành công và việc đó không có gì liên quan tới bất bình đẳng. Thay vào đó, 

sự nổi lên của Thời kỳ vàng mới, với một  lƣợng khổng lồ tài sản lớn tập trung 

vào một số ít ngƣời, đa phần là nam giới, thực sự không hiệu quả xét trên góc độ 

kinh tế và có tác động hủy hoại nếu xét trên góc độ chính trị. Việc này cũng phá 

hủy những tiến bộ chung mà chúng ta đã đạt đƣợc. Cần phải có một hình thức 

phân chia của cải bình đẳng hơn. 

4. Giả thiết sai #4: Tăng GDP phải là mục đích chính của việc xây dựng chính 

sách. Tuy nhiên, nhƣ Robert Kennedy đã nói năm 1968: „GDP là thƣớc đo mọi 

thứ, trừ những thứ có thể khiến cho cuộc sống trở nên đáng giá.‟ GDP không thể 

đếm đƣợc khối lƣợng công việc đồ sộ mà những ngƣời phụ nữ trên thế giới đã 

làm mà không đƣợc trả lƣơng. Nó không thể tính đến sự bất bình đẳng, điều này 

có nghĩa là GDP của một quốc gia nhƣ Zambia có thể tăng cùng với số lƣợng 

ngƣời nghèo.     

‘Thay vì thúc đẩy phát 
triển, các chính sách 
theo chủ nghĩa tân tự 
do đã và đang làm 
trầm trọng thêm tình 
trạng bất bình đẳng, và 
đe dọa sự phát triển 
bền vững.’  

IMF
48 

‘[GDP] GDP là thước 
đo mọi thứ, trừ những 
thứ giúp cho cuộc 
sống trở nên đáng 

giá.’
50

 

Robert Kennedy, 1968 
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5. Giả thiết sai #5: Mô hình kinh tế của chúng ta là bình đẳng xét trên góc độ 

giới. Trên thực tế, việc cắt giảm các dịch vụ công, vấn đề  công ăn việc làm và 

quyền lao động ảnh hƣởng nhiều nhất tới phụ nữ. Phụ nữ là những ngƣời ít đƣợc 

đảm bảo  nhất trong công việc và bị  trả lƣơng thấp nhất với một tỉ lệ hoàn toàn 

không cân xứng, và phụ nữ cũng là những ngƣời phải đảm nhiện phần lớn những 

công việc chăm sóc không lƣơng – và những việc này không đƣợc tính đến trong 

GDP, trong khi đó  nếu không có những đóng góp này thì nền kinh tế của chúng 

ta cũng không thể vận hành. 

6. Giả thiết sai #6: Những nguồn lực trên trái đất là vô hạn. Đây không chỉ là một 

giả thiết sai lầm, mà giả thiết này có thể dẫn tới những hậu quả thảm khốc cho 

hành tinh của chúng ta. Mô hình kinh tế của chúng ta đang phụ thuộc vào việc 

khai thác môi trƣờng trong khi phớt lờ những giới hạn mà hành tinh của chúng ta 

có thể chịu đựng. Hệ thống kinh tế này là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng 

biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng và không thể kiểm soát. 

Sáu giả thiết này cần phải đƣợc đảo ngƣợc, và việc này rất cấp thiết. Đây là những 

giả thiết đã quá lỗi thời, mang tính hoài cổ, và đã không thể giúp mang lại sự thịnh 

vƣợng và ổn định chung. Các giả thiết này đang khiến chúng ta đi chệch hƣớng. 

Ngay lúc này đây, nền kinh tế của chúng ta cần phải đƣợc điều hành theo cách khác 

– một nền kinh tế nhân văn.  

MỘT NỀN KINH TẾ NHÂN VĂN, ĐƢỢC THIẾT KẾ 
ĐỂ PHỤC VỤ CHO 99%  

Chúng ta cần phải cùng nhau thiết lập lợi ích chung, và phải thiết kế một nền kinh tế 

phục vụ lợi ích của 99% thay vì của 1%. Những ngƣời nghèo, cho dù họ có ở 

Uganda hay Hoa Kỳ, mới chính là những ngƣời phải đƣợc hƣởng lợi từ nền kinh tế. 

Loài ngƣời có khả năng lạ kỳ, có khối tài sản khổng lồ và trí tƣởng tƣợng vô hạn. 

Chúng ta phải tận dụng những thế mạnh này để thiết lập một nền kinh tế nhân văn 

mang lại lợi ích cho tất cả mọi ngƣời, chứ không chỉ một số ít ngƣời có đặc quyền.  

Một nền kinh tế nhân văn sẽ tạo ra những xã hội tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn. Nền 

kinh tế đó sẽ đảm bảo công việc ổn định với mức lƣơng tử tế. Nền kinh tế đó sẽ đối 

xử công bằng với phụ nữ và nam giới. Không ai phải lo lắng về những chi phí chữa 

bệnh. Mọi đứa trẻ đều có cơ hội để phát huy tiềm năng của mình. Nền kinh tế đó sẽ 

phát triển trong khuôn khổ những giới hạn của hành tinh của chúng ta, và một thế 

giới tốt đẹp hơn, bền vững hơn sẽ đƣợc truyền lại cho mọi thế hệ kế tục.  

Thị trƣờng là động cơ chính của cỗ máy tăng trƣởng và thịnh vƣợng, nhƣng chúng 

ta không thể ngộ nhận rằng động cơ này là cái điều khiển chiếc ô tô hay quyết định 

hƣớng đi phù hợp nhất. Thị trƣờng cần phải đƣợc quản lý chặt chẽ vì lợi ích của tất 

cả mọi ngƣời để đảm bảo rằng lợi ích của tăng trƣởng đƣợc phân bổ đều, và để đảm 

bảo rằng vấn đề biến đổi khí hậu đƣợc đáp ứng một cách thỏa đáng hoặc để mang 

lại các cơ hội chăm sóc y tế và giáo dục cho nhiều ngƣời – đặc biệt là, nhƣng không 

phải chỉ dành riêng cho, những quốc gia nghèo nhất.  

Một nền kinh tế nhân văn sẽ có một số những hợp phần chính giúp giải quyết các 

vấn đề là nguyên nhân góp phần gây ra cuộc khủng hoảng bất bình đẳng hiện nay. 

Tài liệu này chỉ đƣa phác thảo ra các hợp phần đó, nhƣng những thông tin sẽ là cơ 

sở cho việc phát triển những hợp phần này chi tiết hơn.  

 

‘Thế giới của chúng ta 
không thể nào được 
nâng đỡ nếu một nửa 
của nó có vị thế quá 

nhỏ bé.’ 
51

 

Charlotte Perkins Gillman, 
một nhà xã hội học và một 
phụ nữ đòi quyền bầu cử  
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Trong một nền kinh tế nhân văn: 

1. Các chính phủ sẽ phục vụ cho 99%. Chính phủ có trách nhiệm giải trình là vũ 

khí lợi hại nhất để đối phó lại tình trạng bất bình đẳng cùng cực và là chủ thể 

chính trong một nền kinh tế nhân văn. Các chính phủ phải lắng nghe ý kiến của 

mọi ngƣời, chứ không chỉ một số ít ngƣời giàu có và những ngƣời vận động hành 

lang. Chúng ta cần nhìn thấy sự hồi phục của không gian công cộng, đặc biệt là 

nơi phụ nữ và những nhóm ngƣời bị bỏ ngoài lề có thể nói lên tiếng nói của mình. 

Trách nhiệm giải trình của chính phủ càng cao thì xã hội của chúng ta sẽ càng trở 

nên công bằng.  

2. Các chính phủ sẽ hợp tác, chứ không chỉ cạnh tranh. Toàn cầu hóa không 

thể tiếp tục có nghĩa là cuộc chạy đua khắc nghiệt đến điểm đích là quốc gia có 

mức thuế thấp nhất và các quyền lao động không mang lại lợi lợi ích cho ai khác 

ngoài những ngƣời giầu nhất. Chúng ta phải dứt khoát chấm dứt thời đại của các 

thiên đƣờng thuế. Các quốc gia cần phải hợp tác, dựa trên cơ sở bình đẳng, để 

tiến tới một sự đồng thuận mới trên toàn cầu và thiết lập một quy trình có đạo đức 

để đảm bảo rằng các doanh nghiệp và những ngƣời giầu có đóng thuế một cách 

bình đẳng, môi trƣờng đƣợc bảo vệ và những ngƣời lao động đƣợc trả lƣơng tử 

tế.  

3. Các công ty sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Các chính phủ nên hỗ 

trợ các mô hình kinh doanh có thể thúc đẩy hình thức chủ nghĩa tƣ bản giúp 

mang lại lợi ích cho tất cả mọi ngƣời và tạo dựng một tƣơng lai bền vững. Thành 

quả của các hoạt động kinh doanh phải đƣợc dành cho những ngƣời thúc đẩy và 

tạo ra nó – đó chính là xã hội, ngƣời lao động và các cộng đồng địa phƣơng. Việc 

vận động hành lang của các tập đoàn và những nền dân chủ đƣợc mua bán cần 

phải đƣợc chấm dứt. Các chính phủ phải đảm bảo các doanh nghiệp phải trả 

lƣơng và đóng thuế một cách công bằng đồng thời chịu trách nhiệm với các tác 

động mà họ gây ra với hành tinh.  

4. Chấm dứt giầu có cực độ và nghèo đói cùng cực. Thời đại Vàng ngày nay 

đang ngầm phá hoại tƣơng lai của chúng ta, và thời đại này cần phải đƣợc chấm 

dứt. Những ngƣời giầu phải đóng góp vào xã hội một cách bình đẳng và không 

thể có những đặc quyền vô lý nào cho phép họ quay mặt làm ngơ. Để thực hiện 

đƣợc điều này chúng ta cần phải chứng kiến những ngƣời giầu đóng thuế công 

bằng: chúng ta phải tăng thuế đối với cả tài sản và thu nhập cao để đảm bảo một 

sân chơi bình đẳng hơn và kiểm soát tốt hơn việc trốn thuế của những ngƣời siêu 

giầu. 

5. Một nền kinh tế nhân văn sẽ phục vụ phụ nữ và nam giới một cách bình 

đẳng. Bình đẳng giới sẽ là trọng tâm của nền kinh tế nhân văn, đảm bảo rằng cả 

hai nửa của nhân loại đều có cơ hội công bằng trong cuộc sống và có quyền 

đƣợc sống những cuộc sống tốt đẹp. Những cản trở đối với sự tiến bộ của phụ 

nữ, bao gồm sự tiếp cận  giáo dục và y tế cần phải đƣợc chấm dứt mãi mãi. Các 

định kiến xã hội sẽ không còn có thể quyết định vai trò của ngƣời phụ nữ trong xã 

hội và, đặc biệt các công việc chăm sóc không lƣơng sẽ đƣợc ghi nhận, giảm đi 

và tái phân bổ. 

6. Công nghệ sẽ được sử dụng để phục vụ cho lợi ích của 99%. Công nghệ 

mới có nhiều khả năng sẽ giúp chuyển biến cuộc sống của chúng ta theo chiều 

hƣớng tốt đẹp hơn. Việc này chỉ có thể xảy ra khi chính phủ có sự can thiệp tích 

cực, đặc biệt là trong việc kiểm soát công nghệ. Trong thời gian gần đây, các 

nghiên cứu của chính phủ đã hỗ trợ cho một số phát minh lớn, trong đó có điện 

thoại thông minh. Các chính phủ phải can thiệp để đảm bảo rằng công nghệ góp 

phần giảm chứ không phải tăng tình trạng bất bình đẳng.  
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7. Một nền kinh tế nhân văn sẽ được vận hành bởi năng lượng tái tạo bền 

vững. Nhiên liệu hóa thạch đã là nguồn nhiên liệu tiếp sức cho tăng trƣởng kinh 

tế từ thời kỳ công nghiệp hóa, nhƣng những nhiên liệu này hiện đã không còn 

tƣơng thích với một nền kinh tế đặt nhu cầu của đa số làm mục tiêu hàng đầu. Ô 

nhiễm không khí từ việc đốt than đã gây ra hàng triệu ca chết non trên toàn thế 

giới, trong khi đó những tác động mang tính phá hủy đƣợc gây ra bởi biến đổi khí 

hậu lại đánh mạnh nhất vào những ngƣời nghèo nhất và dễ bị tổn thƣơng nhất. 

Năng lƣợng tái tạo bền vững có thể tạo ra cơ hội tiếp cận năng lƣợng phổ thông 

và tăng cƣờng sự phát triển năng lƣợng trong khi vẫn tôn trọng những giới hạn 

của hành tinh. 

8. Định giá và đo những gì thật sự có giá trị. Vƣợt ra ngoài phạm vi của GDP, 

chúng ta cần phải đánh giá sự tiến bộ của nhân loại sử dụng nhiều biện pháp thay 

thế hiện có. Những biện pháp mới này phải tính đến khối lƣợng công việc không 

đƣợc trả lƣơng mà những ngƣời phụ nữ trên toàn thế giới đang thực hiện. Những 

phƣơng pháp mới này không chỉ phản ảnh phạm vi của các hoạt động kinh tế mà 

còn phải đánh giá  đƣợc sự phân bổ của  thu nhập và tài sản . Những phƣơng 

pháp này phải chú trọng đảm bảo tính bền vững, góp phần xây dựng một thế giới 

tốt đẹp hơn ngày hôm nay và cho các thế hệ tƣơng lai, và giúp chúng ta đánh giá 

tiến bộ thực sự của xã hội mà chúng ta đang sống.  

Chúng ta có thể và phải xây dựng một nền kinh tế nhân văn hơn, trƣớc khi quá 

muộn.  
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1 MỘT THỜI ĐẠI MÀ SỰ TĂNG 
TRƢỞNG KINH TẾ ĐƢỢC 
XÁC ĐỊNH BỞI  BẤT BÌNH 
ĐẲNG VÀ ĐỘC QUYỀN 

MỘT THẾ GIỚI MÀ TRONG ĐÓ 1% NHÂN LOẠI 
ĐANG KIỂM SOÁT KHỐI TÀI SẢN BẰNG TÀI SẢN 
CỦA 99% CÕN LẠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỀN VỮNG 

Tháng 9/ 2016, trong bài diễn văn cuối cùng của mình tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, 

Tổng thống Obama đã nói rằng: „Một thế giới mà tại đó 1% dân số của nhân loại đang 

kiểm soát khối lƣợng tài sản bằng khối lƣợng tài sản của 99% dân số còn lại sẽ không bao 

giờ bền vững.‟
52

 Cũng trong cùng tháng đó, báo cáo mở đầu của Ngân hàng Thế giới về 

nghèo đói và thịnh vƣợng chung cũng chỉ ra rằng bất bình đẳng ở các quốc gia đang tăng 

cao hơn so với 25 năm trƣớc đó, và rằng „giảm tình trạng bất bình đẳng sẽ là chìa khóa để 

đạt đƣợc mục tiêu giảm nghèo [Phát triển Bền vững] vào năm 2030‟.
53

 Các chuyên gia  

nghiên cứu của IMF đã cảnh báo rằng tình trạng bất bình đẳng sẽ ảnh hƣởng xấu đến 

tăng trƣởng
54

 và càng làm trầm trọng thêm các rào cản và sự bất công mà con ngƣời đang 

phải đối mặt do các yếu tố về giới tính, sắc tộc và địa lý.
55

 Danh sách liệt kê các hậu quả 

về xã hội và chính trị gây ra bởi tình trạng bất bình đẳng cực độ còn rất dài.
56

 Theo nhiều 

nhà bình luận, việc bị bỏ lại đằng sau và bị đứng ngoài lề của sự thịnh vƣợng mà một số ít 

ngƣời đang đƣợc hƣởng chính là nguyên nhân lý giải tại sao đa phần ngƣời bỏ phiếu tại 

Anh đã chọn việc từ chối quyền thành viên của Liên minh Châu Âu vào tháng 6/ 2016
57

 và 

thành công của Donald Trump trong cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ.
58

 

Các nhà lãnh đạo thế giới hiện đã thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững, những 

mục tiêu này đƣợc áp dụng cho tất cả các quốc gia không kể quốc gia đó đang ở giai đoạn 

phát triển nào. Các mục tiêu này bao gồm Mục tiêu 10 là „giảm bất bình đẳng giữa và trong 

nội bộ các quốc gia‟. Cam kết này, cùng với việc các vấn đề của bất bình đẳng đang đƣợc 

công nhận một cách rộng rãi, rất đƣợc hoan nghênh, nhƣng đáng tiếc là những hành động 

đáp ứng cho tới thời điểm này vẫn còn hạn chế. Tăng trƣởng GDP và lợi nhuận cá nhân 

hơn tất thảy vẫn là những động lực thúc đẩy duy nhất đối với lộ trình phát triển toàn cầu, 

của quốc gia và của các doanh nghiệp, bất kể nỗ lực nào đi chệch hƣớng khỏi những mục 

tiêu này liên quan đến các lo ngại về bất bình đẳng đều bị đe dọa.
59

 Chính vì vậy, chúng ta 

vẫn tiếp tục chứng kiến các chính sách đƣợc xây dựng dựa trên những mục tiêu lệch lạc 

và sai lầm, phục vụ cho lợi ích của chính những ngƣời xây dựng nên các chính sách đó – 

đƣợc theo đuổi theo cách để bảo vệ cho tình trạng bất bình đẳng – thay vì là những biện 

pháp để đảm bảo sự phát triển bền vững và phúc lợi cho con ngƣời.  

Báo cáo này sẽ phản bác lại những mục tiêu chung và lý lẽ đƣợc phổ biến rộng rãi là cơ 

sở cho việc đƣa ra các quyết định kinh tế - và đề xuất những giải pháp thay thế bền vững 

và bình đẳng hơn cho xã hội của chúng ta. 

Phạm vi của cuộc khủng hoảng bất bình đẳng nhƣ hiện nay đòi hỏi cần có giải pháp không 

chỉ là một vài thay đổi nhỏ về chính sách hoặc một đáp ứng mang tính hình thức. Ngay lúc 

này đây chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội này để đảm bảo vấn đề bất bình đẳng đƣợc 

công nhận rộng rãi và chúng ta cần phải thực hiện những hành động có ý nghĩa để giải 

quyết vấn đề. 
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SỰ TÍCH TỤ  CỦA CẢI NGÀY CÀNG TRỞ NÊN SÂU SẮC 

Tổng tài sản trên toàn cầu
60

  đã đạt tới con số đáng kinh ngạc là 255 nghìn tỉ đô la. 

Kể từ năm 2015, hơn một nửa con số này đã và đang thuộc sở hữu của 1% ngƣời 

giầu nhất thế giới. Trong số những ngƣời giầu có nhất, dữ liệu của năm nay đã chỉ ra 

rằng tổng tài sản ròng của tám ngƣời giầu nhất thế giới là 426 tỉ đô la, con số này 

tƣơng đƣơng với tổng tài sản ròng của một nửa nhân loại ở tầng lớp dƣới.
61

  

Của cải đƣợc tiếp tục lũy tích cho những ngƣời giầu có. Trong vòng ba thập kỷ vừa 

qua, những ngƣời sở hữu vốn liên tục chứng kiến lợi nhuận của họ luôn tăng ở mức 

vƣợt xa tốc độ tăng trƣởng kinh tế
62

 Các báo cáo trƣớc đó của Oxfam đã cho thấy sự 

giàu có cực độ và đang ngày càng tăng của một số ít ngƣời đã đƣợc chuyển hóa 

thành quyền lực và tầm ảnh hƣởng đối với các chính sách và thể chế một cách phi lý 

nhƣ thế nào.
63

 

Trong khi đó sự tích lũy các tài sản bình thƣờng nhất, đặc biệt là các tài sản nông 

nghiệp nhƣ đất và thú nuôi, lại là một trong các biện pháp quan trong nhất để thoát 

nghèo.
64

 Những ngƣời nghèo rất cần đên tài sản để có thể đối phó lại với các cú sốc 

tài chính ví dụ nhƣ để chi trả hóa đơn y tế. Tuy nhiên, Credit Suisse đã chỉ ra rằng 

tổng tài sản của 50% những ngƣời nghèo nhất ít hơn một phần tƣ của 1% tổng tài 

sản ròng của thế giới.
65

 Chín phần trăm số ngƣời trong nhóm này có tài sản âm (tổng 

nợ lớn hơn tổng tài sản), và phần lớn trong số họ sống ở các quốc gia giàu có hơn 

tại đó có các hình thức nợ cho sinh viên và các hình thức tín dụng khác. Nhƣng thậm 

chí nếu chúng ta trừ đi số nợ của những ngƣời đang sống ở Châu Âu và Bắc Mỹ, thì 

tổng tài sản của 50% của những ngƣời tầng lớp dƣới vẫn ít hơn 1%.  

Không giống nhƣ sự giầu có tột cùng của những ngƣời ở tầng lớp trên cùng, tài sản 

của họ có thể đƣợc quan sát và ghi chép trong nhiều danh sách ngƣời giầu, thông tin 

về tài sản của những ngƣời ở dƣới đáy của sự phân bổ lại rất hạn chế. Tuy nhiên, 

chúng ta biết rằng nhiều ngƣời nghèo trên thế giới đang chứng kiến những nguồn 

lực giúp tạo ra của cải cho họ đang mất dần 
66

 – đó là đất đai, nguồn tài nguyên và 

nhà cửa – đây là hậu quả của việc quyền đất đai không đƣợc đảm bảo, tịch thu đất, 

đất đai bị chia cắt và xói mòn, biến đổi khí hậu, thu hồi nhà cửa ở đô thị và việc di dời 

nhà cửa cƣỡng ép. Trong khi tổng đất canh tác trên thế giới đã tăng lên,
67

 nhƣng đất 

canh tác của các hộ gia đình nhỏ thì chiếm một tỉ lệ ngày càng giảm trong tổng số 

diện tích đất canh tác này. Tỉ lệ sở hữu đất trong năm nhóm có tài sản thấp nhất đã 

giảm 7,3% trong giai đoạn từ những năm 1990 và 2000.
68

 Những thay đổi liên quan 

đến sở hữu đất đai ở các nƣớc đang phát triển diễn ra chủ yếu là do việc thu hồi đất 

đai trên diện rộng, với việc chuyển giao đất từ các nông dân nhỏ sang các nhà đầu 

tƣ lớn và việc chuyển đổi đất từ đất phục vụ cho mục đích sinh kế sang đất thƣơng 

mại.
69

 Tới 59% thỏa thuận có đất đai liên quan đến đất cộng đồng mà những dân tộc 

thổ dân và những cộng đồng nhỏ tuyên bố quyền sở hữu, và những thỏa thuận đất 

này đã khiến cho hàng triệu ngƣời có nguy cơ phải di dời nhà cửa.
70

 Tuy nhiên chỉ có 

14% trong số thỏa thuận này đƣợc thực hiện tuân thủ đầy đủ quy trình về sự „đồng 

thuận tự nguyện, trƣớc và đƣợc cung cấp thông tin đầy đủ‟ (FPIC).
71

 Việc phân bổ 

đất đai đƣợc cho là diễn ra bất bình đẳng nhất ở Châu Mỹ La tinh, ở khu vực này 

64% tổng khối lƣợng tài sản có liên quan đến những tài sản phi tài chính nhƣ đất và 

nhà ở
72

 và 1% „siêu nông trƣờng‟ ở Châu Mỹ La Tinh hiện kiểm soát diện tích đất 

sản xuất lớn hơn so với 99% nông trƣờng còn lại.
73
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Hộp 1: Tính toán của Oxfam về tình trạng bất bình đẳng trong phân chia tài sản 

Tháng 1/2014, Oxfam ƣớc tính chỉ riêng 85 ngƣời đã sở hữu khối  tài sản bẳng một nửa 

nhân loại ở tầng lớp dƣới. Tính toán này đƣợc thực hiện dựa trên các dữ liệu về tổng tài 

sản ròng của những ngƣời giầu nhất thế giới, theo công bố của Forbes và dữ liệu về việc 

phân bổ tài sản trên toàn cầu của Credit Suisse. Trong ba năm vừa qua, chúng tôi đã tìm 

hiểu thông tin từ các nguồn dữ liệu này để tìm hiểu xem việc phân bổ tài sản trên toàn 

cầu đang diễn biến ra sao. Trong báo cáo tháng 10/2015 của Credit Suisse, 1% những 

ngƣời giầu nhất trên thế giới có khối lƣợng tài sản tƣơng đƣơng với 99% ngƣời còn lại.
74

  

Trong năm nay chúng tôi nhận thấy rằng tài sản của 50% dân số toàn cầu thuộc tầng lớp 

dƣới đã thấp hơn con số ƣớc tính trƣớc đó, và tổng tài sản của họ chỉ bằng tổng tài sản 

của tám ngƣời. Hàng năm, Credit Suisse đã thu thập các nguồn thông tin mới và đáng tin 

cậy hơn để ƣớc tính tỉ lệ phân bổ tài sản toàn cầu: báo cáo mới nhất của tổ chức này đã 

chỉ ra rằng nợ trong nhóm nghèo nhất tăng và tài sản của 30-50% dân số thế giới cũng 

giảm. Năm ngoái, ƣớc tính tỉ lệ tài sản lũy tích của 50% dân số tầng lớp dƣới là 0,7%; con 

số này đã giảm xuống 0,2% trong năm nay. 

 

Sự phân bổ tài sản không đồng đều đƣợc thể hiện qua những con số này đã thu hút sự 

quan tâm của rất nhiều ngƣời, với cả về mức độ bất bình đẳng mà những con số này 

đang phơi bày, và với những dữ liệu ẩn sau đó và chính cả các số liệu tính toán. Có hai 

thách thức phổ biến nhất mà mọi ngƣời hay nhắc tới. Thứ nhất, do sự vận hành hiệu quả 

của thị trƣờng tín dụng, những ngƣời nghèo nhất có thể giầu xét trên phƣơng diện thu 

nhập, nhƣng thực tế họ đang có những khoản nợ ròng (đây là suy nghĩ  của một sinh viên 

tốt nghiệp Harvard đang mắc nợ). Tuy nhiên, về mặt dân số, nhóm này không đáng kể 

nếu so với tổng dân số toàn cầu, trong đó 70% số dân của 50% những ngƣời ở lớp dƣới 

đang sống ở các quốc gia có thu nhập thấp. Tổng nợ ròng của  50% ngƣời ở tầng lớp 

dƣới trong tổng dân số toàn cầu chỉ chiếm 0,4% tổng khối lƣợng tài sản trên toàn cầu, 

tƣơng đƣờng 1,1 nghìn tỉ đô la. Nếu bạn không tính đến nợ ròng, thì tài sản của 50% dân 

số ở lớp dƣới này là 1,5 nghìn tỉ đồng. Và khối lƣợng tài sản của nhóm này chỉ tƣơng 

đƣơng với khối lƣợng tài sản của 56 ngƣời giầu nhất thế giới.  

Thách thức thứ hai đó là sự thay đổi theo thời gian của tài sản ròng có thể là kết quả của 

sự biến động về tỉ giá, việc này không có tác động lớn đến những ngƣời muốn sử dụng 

tài sản của mình ở trong nƣớc. Bởi vì báo cáo của Credit Suisse thể hiện giá trị là đô la 

Mỹ, nên dĩ nhiên tài sản đƣợc nắm giữ bằng đồng tiền tệ khác phải đƣợc chuyển đổi 

sang đô la Mỹ. Thực tế, tài sản ở Anh đã giảm 1,5 nghìn tỉ đô la trong vòng một năm qua 

do sự xuống giá của đồng bảng Anh. Tuy nhiên, sự biến động của tỉ giá không thể biện 

hộ cho sự bất bình đẳng về của cải đã tồn tại từ lâu nhƣ Credit Suisse đã chỉ ra (sử dụng 

tỉ giá hiện tại): kể từ năm 2000, 50% dân số ở tầng lớp dƣới chƣa bao giờ có nhiều hơn 

1,5% tổng số tài sản và 1% dân số là những ngƣời giầu nhất luôn sở hữu nhiều hơn 46% 

khối lƣợng tài sản.  Do vai trò quan trọng của vốn đƣợc trao đổi trên phạm vi toàn cầu 

trong tổng dự trữ tài sản, tỉ giá vẫn là một cách hợp lý để quy đổi giữa các loại tiền tệ.  

Và cuối cùng, chúng tôi tin rằng chúng ta cần phải phân tích sự phân bổ của cải, đặc biệt 

là tài sản của những ngƣời dễ bị tổn thƣơng nhất – và cần phải thu thập một cách có hệ 

thống các dữ liệu khảo sát có chất lƣợng và có thể đối chiếu dễ dàng để tính tổng tài sản 

sở hữu bởi và trong nhóm những hộ gia đình nghèo. 

10% 

nghèo nhất 2 3 4 5

50%

nghèo nhất

Tính toán 

2015 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7

CẬP NHẬT 

2015 -0.4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2

Dữ liệu 

2016 -0.4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2
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ĐỂ KẾT THÖC TÌNH TRẠNG NGHÈO CÙNG CỰC 
VỀ THU NHẬP CHÖNG TA CẦN PHẢI ĐẢM BẢO SỰ 
TĂNG TRƢỞNG TOÀN DIỆN  

Hàng trăm triệu ngƣời đã thoát nghèo trong những thập kỷ gần đây. Đây là thành tựu 

đáng để thế giới tự hào. Tuy nhiên trên thế giới cứ tám ngƣời thì vẫn còn một ngƣời 

lên giƣờng buổi tối với cái bụng rỗng. Trong giai đoạn từ 1990 và 2010, nếu những 

ngƣời nghèo đƣợc hƣởng lợi từ tăng trƣởng kinh tế, thì trong giai đoạn này thêm 700 

triệu ngƣời, phần lớn là phụ nữ, đáng lẽ đã không còn phải sống trong đói nghèo.
76

 

Nền kinh tế toàn cầu đã chứng kiến mức tăng trƣởng gấp đôi về GDP trong vòng 30 

năm vừa qua, với tất cả các mức thu nhập đều tăng, và theo đó là tỉ lệ nghèo cùng 

cực trên thế giới cũng giảm. Nhƣ đƣờng màu đỏ trong Hình 1 dƣới đây thể hiện, thu 

nhập thực trong tất cả các nhóm thu nhập đã tăng đáng kể trong giai đoạn từ 1988 

và 2011, đặc biệt là các nhóm thu nhập ở giữa. Tỉ  lệ tăng thấp nhất là ở nhóm có thu 

nhập cao hơn: đây là hậu quả trực tiếp của thời kỳ 2008–2011, khi cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu tác động mạnh đặc biệt tới các quốc gia có thu nhập cao. 

Với tác động của giai đoạn 2008 – 2011, hình dáng của biểu đồ là một phiên bản rút 

gọn của „biểu đồ hình con voi‟ rất nổi tiếng‟
77

, biểu đồ này đã đƣợc nhiều ngƣời chú ý 

do đã nêu bật đƣợc những nhóm thu nhập mà đã đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất trong 

vòng ba thập kỷ vừa qua – những ngƣời có mức thu nhập trung bình và những 

ngƣời có thu nhập cao nhất.  

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa sự tăng trƣởng tuyệt đối về thu nhập của các nhóm 

khác nhau lại rất không đồng đều – hơn nhiều so với những gì mà tỉ lệ tăng trƣởng 

đơn thuần thể hiện - kể cả sau khi tính đến cú sốc về kinh tế đối với thu nhập thời kỳ 

sau năm 2008, nhƣ đƣợc thể hiện bằng đƣờng màu xanh trong Hình 1. Thu nhập 

của 10% những ngƣời nghèo nhất đã tăng lên tới 65$ tính từ năm 1988 đến 2011, 

nghĩa là tăng thêm chƣa đến 3$ mỗi năm, trong khi thu nhập của 1%  những ngƣời 

giầu nhất đã tăng 182 lần, tức là 11,800 đô la Mỹ. Một nghiên cứu của Oxfam đã chỉ 

ra rằng trong vòng 25 năm vừa qua, thu nhập của 1% những ngƣời giàu có nhất 

nhiều hơn tổng thu nhập của một nửa dân số ở lớp dƣới cộng lại, và gần một nửa 

(46%) tổng thu nhập tăng lên lại thuộc về 10% những ngƣời giầu nhất.
78

 Điều này rất 

quan trọng, bởi vì 10% ngƣời nghèo nhất của thế giới vẫn đang sống dƣới mức 

nghèo đói cùng cực với mức 1.90 đô la mỗi ngày,
79

 và Ngân hàng Thế giới đã dự 

đoán rằng với việc phân bổ thu nhập nhƣ hiện nay chúng ta sẽ không thể đạt đƣợc 

chỉ tiêu toàn cầu trong xóa nghèo vào năm 2030. Ngay cả khi đây là một tham vọng 

rất khiêm tốn, bởi vì ngƣỡng nghèo của chính các quốc gia trên thực tế cũng đã cao 

hơn 1.90 đô la mỗi ngày. Gần ba tỉ ngƣời, hoặc tƣơng đƣơng một nửa dân số toàn 

cầu, đang sống dƣới „ngƣỡng nghèo xét trên khía cạnh đạo đức‟, ngƣỡng nghèo này 

đƣợc tính là số tiền mỗi ngày mà con ngƣời cần để có thể đạt đƣợc tuổi thọ bình 

trƣờng là hơn 70 tuổi.
80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Hình thức bất bình 
đẳng gia tăng không 
thể được duy trì trong 
bất cứ xã hội nào. 
Trên thực tế, chưa bao 
giờ trong lịch sử loài 
người mà sự giàu có 
được tích tụ ở mức độ 
như vậy mà không gặp 
bất kỳ trở ngại nào.  

Nick Hanauer, một tỉ phú và 

là một doanh nghiệp
75
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Hình 1: Sự tăng trưởng thu nhập toàn cầu theo mười nhóm thu nhập, 1988–2011 

 
Nguồn: Tính toán của tác giả , sử dụng dữ liệu từ Lakner và Milanovic (2013). Tất cả thu nhập 
được thể hiện theo sức mua bình quân năm 2005 (2005 PPP) bằng đô la, thể hiện thu nhập 
thực tế vào năm 2005. 

Sự tăng trƣởng thu nhập không đồng đều (và với  sự tăng trƣởng này làm trầm trọng 

thêm  bất bình đẳng về thu nhập) là kết quả của các xu hƣớng của các thị trƣờng lao 

động ở nhiều quốc gia, giàu và nghèo. Tổng thu nhập bao gồm thu nhập từ lao động 

mà ngƣời công nhân kiếm đƣợc và phần thu đƣợc cho số vốn đã đầu tƣ của những 

ngƣời sở hữu vốn. Trên toàn thế giới, chúng ta nhận thấy rằng lát bánh mà những 

ngƣời công nhân đã và đang nhận ngày càng nhỏ đi, trong khi đó những ngƣời sở 

hữu vốn tiếp tục phát đạt.
81

 Thậm chí ở Trung Quốc, một quốc gia có mức lƣơng đã 

tăng gần gấp ba trong thập kỷ vừa qua, tổng thu nhập thậm chí còn tăng nhanh hơn, 

do hệ số thu nhập trên vốn đầu tƣ cao. Vốn cổ phần đang ngày càng tăng hầu nhƣ là 

một phần thƣởng chỉ dành riêng cho những ngƣời giầu nhất, bởi vì họ sở hữu một 

lƣợng vốn lớn, không tƣơng xứng với tỉ lệ.
82

 Ở Mỹ, một nghiên cứu mới đƣợc thực 

hiện bởi nhà kinh tế học Thomas Piketty đã chỉ ra rằng thu nhập của 50% dân số ở 

tầng lớp dƣới không tăng, trong khi đó thu nhập của 1% dân số là những ngƣời giàu 

nhất đã tăng 300%.
83

 Rõ ràng là sự tăng trƣởng trên toàn cầu không mang lại lợi ích 

cho tất cả mọi ngƣời; mà chủ yếu chỉ mang lợi cho một số ít ngƣời có đặc quyền. 

Khoảng cách về mức lương ngày càng tăng 

Liên quan đến việc phân chia lao động, sự chênh lệch về mức lƣơng đã và đang 

tăng lên. Đặc biệt trong các nền kinh tế mới nổi mức lƣơng trong những lĩnh vực tay 

nghề thấp đã giảm so với năng suất và ở rất nhiều quốc gia giàu có, mức lƣơng này 

cũng đứng im tại chỗ, trong khi đó lƣơng của những ngƣời ở trên đỉnh cao nhất vẫn 

tiếp tục tăng.
84

 Trong một năm, số tiền mà một CEO của một trong 100 FTSE (100 

Công ty lớn nhất trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn) kiếm đƣợc trong một 

năm bằng tiền lƣơng của 10,000 ngƣời lao động trong các nhà máy may tại Băng-la-

đét.
85

 Giám đốc điều hành của một công ty thông tin đứng đầu ở Ấn Độ kiếm gấp 416 

lần mức lƣơng của một nhân viên bình thƣờng.
86

 Ở các nền kinh tế phát triển, sự bất 

bình đẳng về mức lƣơng ngày càng tăng đã trở thành một nguyên nhân duy nhất 

thúc đẩy bất bình đẳng về thu nhập,
87 88

 trong khi đó có các quốc gia tình trạng bất 

bình đẳng đã giảm, lý do thƣờng thấy là lƣơng thực tế của những ngƣời ở tầng lớp 

dƣới đã tăng đáng kể. Trong trƣờng hợp của Brazil, từ năm 2001 tới 2012, nhờ có 

những chính sách cấp tiến về mức lƣơng tối thiểu, tiền lƣơng thực tế của 10% dân 

số là những ngƣời nghèo nhất đã tăng nhiều hơn so với những ngƣời trong nhóm 

10% dân số là những ngƣời giầu nhất,
89

.
90

 Ở nhiều quốc gia đang phát triển nơi mà 
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chênh lệch về mức lƣơng đang ngày càng lớn, khoảng cách lƣơng giữa những 

ngƣời lao động khác nhau với những kỹ năng khác nhau và trình độ học vấn khác 

nhau là nhân tố chính thúc đẩy sự bất bình đẳng. Mức lƣơng của những ngƣời lao 

động có tay nghề cao và với trình độ học vấn cao hơn đã tăng, trong khi những mức 

lƣơng của ngƣời lao động tay nghề thấp lại giảm. Sự chênh lệch này là nguyên nhân 

gây ra tỉ lệ bất bình đẳng về thu nhập ở Châu Á,ở mức 25-35%.
91

  

Sự chắt bóp trong lao động và tiền lƣơng áp cho  những ngƣời lao động  lƣơng thấp 

nhất đã khiến cho họ phải làm các công việc bấp bênh và thu nhập rất thấp. Năm 

2008, ngƣời làm công ăn lƣơng ở Nepal chỉ kiếm đƣợc 73 đô la mỗi tháng, tiếp theo 

là 119 đô la ở Pakistan (2013) 121 đô la ở Cam-pu-chia (2012). Do mức lƣơng thấp, 

Pakistan và Cam-pu-chia là hai trong số các quốc gia có tỉ lệ nghèo ở những ngƣời 

lao động cao nhất trên thế giới.
92

 Ở nhiều quốc gia, thậm chí mức lƣơng tối thiểu 

theo pháp luật quy định cũng không thể đáp ứng đủ mức lƣơng cần thiết để họ có 

thể chi trả cho những điều kiện sống tối thiểu. Mức lƣơng tối thiểu của những ngƣời 

công nhân trồng chuối tại Cộng Hòa Dominic chỉ bằng 40% mức lƣơng đủ để ngƣời 

lao động sống trong điều kiện sống trung bình; ở Băng-la-đét, thì mức lƣơng chỉ 

bằng 20% mức lƣơng đủ để họ có thể sống một cuộc sống tử tế.
93

 Phụ nữ và thanh 

niên là những ngƣời đặc biệt có nguy cơ đối mặt với tình trạng công việc bấp bênh: 

cứ hai trong số ba thanh niên ở những quốc gia có thu nhập thấp nhất phải làm 

những công việc tự do có rủi ro cao hoặc là lao động trong nhà và không đƣợc trả 

lƣơng.
94

 Trong  các nƣớc OECD (Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế), gần 40% 

ngƣời lao động trẻ tuổi đang làm các công việc không phù hợp với tiêu chuẩn quy 

định, ví dụ nhƣ hợp đồng hoặc công việc tạm thời, hoặc những công việc bán thời 

gian không mong muốn.
95

 

Quyền thương lượng tập thể của công nhân bị thu hẹp 

Cơ cấu của thị trƣờng việc làm đang thay đổi cùng với đó là quyền thƣơng lƣợng tập 

thể giảm đi, đã làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Có nhiều nguyên nhân khiến cho tỉ lệ 

ngƣời lao động tham gia vào các hiệp hội giảm, và IMF đã nhận thấy mối quan hệ 

giữa sự suy giảm này và sự tăng lên của tỉ lệ thu nhập của 10% những ngƣời ngƣời 

giầu nhất ở các nền kinh tế phát triển.
96 97

 Ở Đan Mạch, dựa trên một thỏa thuận 

thƣơng lƣợng tập thể, một nhân viên làm việc tại Burger King có thể kiếm 20 đô la 

mỗi giờ; trong khi một nhân viên ngƣời Mỹ cũng làm việc cho cùng công ty đó, nhƣng 

không có cơ hội thƣơng lƣợng giống ngƣời đồng nghiệp ngƣời Đan Mạch kia, và chỉ 

đƣợc trả 8.90 đô là mỗi giờ.
98

 Ở các quốc gia phát triển, trong nền kinh tế „gig‟ (kinh 

tế tự do),  ngƣời lao động đƣợc thuê để cung cấp một số đầu ra đƣợc xác định chứ 

không trở thành nhân viên, số lƣợng ngƣời lao động tự do đã tăng lên, việc này đã 

đặt ngƣời lao động vào các tình hình tài chính bấp bênh hơn. Quyết định quan trọng 

đƣợc đƣa ra đối với Uber tại Anh tháng 10/ 2016, theo quyết định này những ngƣời 

lái xe phải đƣợc trả mức lƣơng đủ để trang trải cuộc sống và họ đƣợc trả lƣơng cho 

những ngày nghỉ lễ, đã là một hình thức công nhận quyền của ngƣời lao động trong 

lĩnh vực đang ngày càng phát triển này.
99

 Điều quan trọng là các công việc không 

chính thức tiếp tục là một trong các nguồn thu nhập quan trọng nhất của mọi ngƣời, 

đặc biệt là phụ nữ, ở những quốc gia có thu nhập thấp,
100

 ở những quốc gia này 

những ngƣời lao động không đƣợc hƣởng mức lƣơng tối thiểu hoặc quyền của 

ngƣời lao động không đƣợc tôn trọng vì thế họ rất dễ bị lạm dụng.  
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Hộp 2: Sự bảo về vệ mặt pháp lý đối với những người giúp việc gia đình ở 

Brazil  

Ở Brazil, đa phần những ngƣời giúp việc gia đình là phụ nữ. Năm 2015, Brazil 

đã thông qua một luật nhằm trao quyền bình đẳng cho những ngƣời giúp việc 

gia đình, nhƣ đối với các ngành nghề khác. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong quá 

trình triển khai luật mới, khoảng 1,4 triệu ngƣời giúp việc gia đình đã đăng ký 

trên eSocial, một hệ thống đăng ký về lao động, phúc lợi và tài chính.
101

  

‘Hệ thống eSocial này rất quan trọng, bởi vì giờ đây chúng tôi có cách để biết là 

có bao nhiêu người đang được quản lý, và do vậy quyền của họ được pháp luật 

bảo vệ. Tôi tin rằng xu hướng này sẽ dần phát triển, nhận thức của người dân 

sẽ tăng, và họ sẽ đăng ký và rồi những gì cần được thực hiện sẽ được thực 

hiện. Sau khi luật có hiệu lực, số những người giúp việc gia đình trẻ tuổi đã 

giảm. Đối với chúng tôi, đó là một dấu hiệu tích cực. Cụ bà của tôi là một nô lệ; 

bà tôi, mẹ tôi và tôi là những người giúp việc gia đình. Tôi đã trở thành người 

giúp việc gia đình từ năm tôi 10 tuổi và tôi không có cơ hội được học hành. Giờ 

đây, khi biết rằng những người trẻ tuổi được tạo điều kiện để đi học đại học và 

số người làm công việc giúp việc gia đình cũng đã giảm, đối với tôi, đây là một 

chiến thắng quan trọng. Chúng ta cần  những thế hệ không ngừng  nỗ lực để 

thành công trong các lĩnh vực khác của thị trường lao động. [một bé gái] có thể 

trở thành giúp việc gia đình nếu em muốn, nhưng đó không thể là một cánh cửa 

mở ra duy nhất cũng không phải là số phận của em. Năm 2008, khi Tổng thống 

Lula phê duyệt nghị định cấm thuê trẻ dưới 18 tuổi làm giúp việc gia đình, có 

người đã chỉ trích nghị định này, cho đó là quy định vô lý. [...] Chúng tôi không 

muốn [đứa trẻ này] phải lang thang ngoài đường hoặc phải lao động. Chúng tôi 

muốn em được đi học, như vậy sau này em có thể trở thành một bác sỹ hoặc 

một kỹ sư. Như vậy, em có thể làm những gì mà em muốn, không chỉ công việc 

nội trợ.’ 

Nguồn: Một cuộc phỏng vấn với Creuza Oliveira, Chủ tịch  Liên đoàn Những ngƣời giúp việc gia 

đình Quốc gia của Brazil (FENATRAD). 

Phụ nữ ngày càng nghèo hơn trước  

Có sự khác biệt lớn về giới, khi chúng ta xét tới kẻ thắng ngƣời thua trong bối cảnh 

khoảng cách về thu nhập ngày càng tăng, phụ nữ chắc chắn có nhiều khả năng rơi 

vào nhóm một nửa dân số có thu nhập thấp trong hệ thống phân bổ thu nhập. Trên 

toàn thế giới, cơ hội cho phụ nữ tham gia vào thị trƣờng việc làm vẫn thấp hơn 27% 

so với nam giới.102 Ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, chỉ có một phần tƣ phụ nữ 

tham gia vào lực lƣợng lao động, và ở Nam Á con số này là một phần ba, so với ba 

phần tƣ nam giới ở những khu vực này.
103

 Ngay cả khi đã tham gia vào thị trƣờng lao 

động, phụ nữ có nhiều khả năng làm các công việc không đƣợc bảo vệ bởi luật lao 

động hơn so với nam giới.
104

 Trong các công việc chính thức, phụ nữ luôn kiếm đƣợc 

ít hơn nam giới. Báo cáo hằng năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới xuất bản năm 

2016 về bất bình đẳng giới đã chỉ ra rằng năm 2015, bất bình đẳng trong việc tham 

gia vào nền kinh tế thực tế đã tăng lên, và báo cáo này cũng ƣớc tính rằng phải mất 

170 năm nữa thì phụ nữ mới có mức lƣơng bằng với nam giới.
105

 Nguyên nhân của 

tình trạng này là so sự phân biệt đối xử công khai, khi mà phụ nữ đƣợc trả ít hơn cho 

những công việc tƣơng tự và với giá trị tƣơng tự, một nguyên nhân khác đó là phụ 

nữ chủ yếu tập trung vào các công việc đƣợc trả lƣơng thấp và những công việc bán 

thời gian. Thu nhập của phụ nữ ít hơn so với nam giới từ 31% đến 75% do chênh 

lệch về mức lƣơng và các bất bình đẳng kinh tế khác nhƣ khả năng tiếp cận với dịch 

vụ bảo trợ xã hội, những nguyên nhân này tích tụ lại và khiến cho họ ngày càng trở 



18 

nên nghèo hơn.
106

 Nhƣ đƣợc trình bày trong Bảng 1, ngay cả các nền kinh tế phát 

triển, nơi mà những chênh lệch về tiếp cận giáo dục hầu nhƣ đã đƣợc xóa bỏ, nam 

giới vẫn tiếp tục chiếm đa số trong các nhóm có thu nhập cao, trong khi phụ nữ vẫn 

phải đảm nhiệm những công việc không lƣơng ở gia đình với tỉ lệ hoàn toàn không 

tƣơng ứng.  

 

  

% phụ nữ 

trong nhóm 

10% dân số 

có thu nhập 

cao nhất 

% phụ nữ 

trong nhóm 

1% dân số 

giầu nhất thế 

giới 

Tỉ lệ công 

việc chăm 

sóc không 

lương do phụ 

nữ đảm 

nhiệm (năm 

gần đây nhất) 

Tây Ban Nha 

2010 33% 22% 63% 

Đan Mạch 2013 31% 16% 57% 

Canada 2013 30% 22% 61% 

New Zealand 

2013 29% 19% 65% 

Ý 2014 29% 20% 75% 

Anh 2013 28% 18% 65% 

Úc 2012 25% 22% 64% 

Na-uy 2013 22% 14% 57% 

Nguồn: http://www.lse.ac.uk/InternationalInequalities/pdf/III-Working-Paper-5---Atkinson.pdf and OECD stat 

Employment: Thời gian dành cho các công việc đƣợc trả lƣơng và không đƣợc trả lƣơng, theo giới tính  

Những xu thế cổ xúy cho tình trạng bất bình đẳng gia tăng về của cải và thu nhập 

đang ngày càng phổ biến ở các nền kinh tế. Các doanh nghiệp và các cá nhân siêu 

giàu đều đang đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy những sự bất bình đẳng này.     

‘‘Khoảng cách giữa người 
giầu và người nghèo ở 
Kenya đôi khi rất đáng xấu 
hổ. Ranh giới giữa người 
giầu và những người 
thuộc tầng lớp thấp hơn 
chỉ là một bức tường. Bạn 
thấy con của người giàu 
lái ô tô và khi bạn băng 
qua đường bụi đã phủ đầy 
người hoặc nếu trời mưa 
thì nước bắn tung tóe lên 
người của bạn.’ 

Jane Muthoni, thành viên của 
Shining Mothers, một nhóm cộng 
đồng đƣợc Oxfam hỗ trợ 

Bảng 1: Sự phân chia thị 
trường lao động theo giới 
tại các quốc gia phát triển  

http://www.lse.ac.uk/InternationalInequalities/pdf/III-Working-Paper-5---Atkinson.pdf
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2 NHỮNG ĐỘNG CƠ THÖC ĐẨY 
SỰ TĂNG TRƢỞNG CHỈ 
PHỤC VỤ LỢI ÍCH THIỂU SỐ  

VAI TRÕ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC 
THÖC ĐẨY CUỘC KHỦNG KHOẢNG BẤT BÌNH 
ĐẲNG 

Các doanh nghiệp đang phát triển lớn mạnh hơn bao giờ hết. Xét về doanh thu, 69 

trong số 100 thực thể lớn nhất hiện nay là các tập đoàn, mà không phải các quốc 

gia.
107

 10 tập đoàn lớn nhất thế giới – trong danh sách này bao gồm Wal-Mart, Shell 

và Apple – có tổng doanh thu lớn hơn nguồn thu chính phủ của 180 quốc gia  „nghèo 

nhất‟ cộng lại, danh sách này có các quốc gia nhƣ Ireland, Indonesia, Israel, 

Colombia, Hy Lạp, Nam Phi, Iraq và Việt Nam.
108

 Doanh thu, hoặc doanh số, cung 

cấp cho chúng ta một cái nhìn về phạm vi của các hoạt động đằng sau những ông 

lớn này, nhƣng những tập đoàn đã quá thành công trong việc biến doanh số thành 

lợi nhuận. 10 tập đoàn có lợi nhuận cao nhất nƣớc Mỹ năm 2015 đã kiếm đƣợc tổng 

số lợi nhuận là 226 tỉ đô la, tƣơng đƣơng 30 đô la tính trên mỗi đầu ngƣời trên toàn 

hành tinh.
109

  

Các doanh nghiệp là các chủ thể chính trong nền kinh tế thị trƣờng, và khi họ hoạt 

động để phục vụ lợi ích cho tất cả mọi ngƣời, họ có thể trở thành những yếu tố quan 

trọng góp phần xây dựng một xã hội công bằng và thịnh vƣợng. Tuy nhiên, lợi nhuận 

mà các doanh nghiệp tạo ra lại không đƣợc chia sẻ; thay vào đó những lợi nhuận 

này lại chủ yếu chỉ dành cho những ngƣời giàu. Hơn bao giờ hết các doanh nghiệp 

đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng nhằm cắt giảm các chi phí và trả lợi 

nhuận cho những ngƣời sở hữu và điều hành các doanh nghiệp, việc này cùng với 

sự nổi lên của „chủ nghĩa tƣ bản thân hữu‟ đang khiến cho khoảng cách giữa những 

ngƣời giàu và phần còn lại của thế  giới ngày càng lớn.  

Cắt giảm lương ở những tầng lớp dưới đáy 

Về mặt ngắn hạn, lợi nhuận của doanh nghiệp đƣợc tạo ra khi số chênh lệch giữa 

giá đầu vào và giá đầu ra cao, điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải giảm các chi 

phí đầu vào nhƣ lao động. Apple đã đặc biệt thành công trong việc cắt giảm chi phí 

đầu vào này, nhƣ đƣợc trình bày trong Hình 2, theo đó năm 2010, gần ba phần tƣ 

doanh số từ iPhone của tập đoàn này đã trở thành lợi nhuận.  
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Hình 2: Apple giảmthiểu các chi phí nguyên liệu và lao động để tối đa hóa lợi 

nhuận (Apple iPhone 2010)
110

 

  

Nguồn: Phân tách giá trị ước tính của giá bán buôn iPhone 4 năm 2010, được tính bởi Kenneth L. 
Kraemer, Greg Linden và Jason Dedrick (2011). 

 

Cắt giảm lƣơng là nguyên nhân gây ra tình trạng bất bình đẳng và có tác động đáng 

kể xét về  góc độ con ngƣời. Nhiều báo cáo đã buộc tội Apple vì đã vắt kiệt sức lao 

động của những ngƣời công nhân ở Trung Quốc, khi bắt họ làm việc 12 giờ mỗi ca 

trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt để sản xuất iPhones và iPads.
111

 Những 

ngƣời công nhân làm việc với mức lƣơng thấp trên toàn thế giới tiếp tục chứng kiến 

mức lƣơng của họ bị cắt giảm, đặt biệt là thông qua các dây chuyền cung ứng toàn 

cầu, theo đó các nhà cung ứng cạnh tranh nhau để cung cấp đến ngƣời tiêu dùng  

các sản phẩm ở mức giá rẻ nhất. Phụ nữ là những ngƣời bị ảnh hƣởng lớn nhất, bởi 

vì họ là những ngƣời có nhiều khả năng phải làm những công việc không ổn định và 

với mức lƣơng thấp. Trong những năm 1980, những ngƣời nông dân trồng ca cao 

nhận đƣợc 18% giá trị của một thanh sô-cô-la, ngày nay họ chỉ nhận đƣợc 6%.
112

 

Các báo cáo gần đây của Oxfam đã phát hiện ra rằng các doanh nghiệp tại Malawi, 

Việt nam và Kenya, những doanh nghiệp này đang là nhà cung ứng cho các tập 

đoàn có lợi nhuận cao nhất ở Anh, đã trả lƣơng cho những ngƣời lao động ở đây rất 

thấp. Chúng tôi tính rằng lƣơng của ngƣời trồng hoa ở Kenya có thể đƣợc tăng gấp 

đôi nếu giá của mỗi bó hồng, hiện là 4 bảng Anh, chỉ cần tăng thêm 5 xu.
113

 Trong 

một số trƣờng hợp cực đoan, lao động cƣỡng bức, còn đƣợc biết đến là hình thức 

nô lệ kiểu mới, có thể đƣợc sử dụng để giảm chi phí của doanh nghiệp trong khi cái 

giá phải trả xét trên góc độ con ngƣời là không thể đo lƣờng đƣợc. ILO đã ƣớc tính 

rằng có khoảng 21 triệu ngƣời là nạn nhân của lao động cƣỡng bức, những ngƣời 

lao động này tạo ra 150 tỉ đô la lợi nhuận mỗi năm.
114

 Ngƣời ta có thể tìm thấy các 

chứng cớ về lao động cƣỡng bức từ ngành công nghiệp bông ở Uzbekistan
115

 cho 

tới các cánh đồng tôm ở Thái Lan. Các công ty may mặc lớn nhất trên thế giới đều 

đã và đang có liên quan đến các xƣởng quay bông ở Ấn Độ, những nhà máy này 

thƣờng xuyên sử dụng lao động cƣỡng bức đối với các em gái.
116

 Trong khi đó, 

khoảng cách giữa những ngƣời công nhân đƣợc trả lƣơng thấp với những cán bộ 

điều hành cấp cao thì càng ngày càng lớn.
117

 Cổ tức hàng năm của công ty mẹ của 

Zara chia cho Amancio Ortega – ngƣời đàn ông giầu thứ hai thế giới - là 1,108 triệu 

euro, gấp 800, 000  lần lƣơng hàng năm của một ngƣời công nhân trong một nhà 

máy cung cấp may mặc tại Ấn Độ.
118

 

58.5
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21.9
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Apple profits

Other profits

Cost of raw materials

Cost of labour

Lợi nhuận của Apple 

Lợi nhuận khác 

Chi phí nguyên liệu thô 

Chi phí lao động 
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Trốn thuế 

Nguồn thu từ thuế là nguồn tài chính thiết yếu cho việc xây dựng và triển khai các 

chính sách giúp giải quyết tình trạng bất bình đẳng, và những hình thức thuế lũy tiến có 

thể trực tiếp giúp thu hẹp khoảng cách giữa ngƣời giàu và ngƣời nghèo. Nguồn thu từ 

thuế cũng giúp cung cấp các dịch vụ mà có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, 

nhƣ cơ sở hạ tầng, những công dân có sức khỏe và trình độ học vấn. Tuy nhiên, các 

doanh nghiệp thƣờng tìm mọi cách để giảm tối thiểu số thuế phải đóng. Có hai hình 

thức mà các doanh nghiệp thƣờng áp dụng để trốn thuế: thông qua việc sử dụng các 

thủ thuật kế toán sử dụng các thiên đƣờng thuế và lỗ hổng của luật pháp; hoặc thông 

qua các thỏa thuận thuế ƣu đãi và các „kỳ nghỉ‟ thuế với một số các quốc gia. Ngƣời ta 

ƣớc tính rằng Nigeria mất 2.9 tỉ đô la từ thuế do những chính sách thuế ƣu đãi.
119

 Ví 

dụ, một chính sách thuế đã quy định rằng bất kể một hoạt động đầu tƣ của cá nhân 

hay doanh nghiệp vào hệ thống hạ tầng do nhà nƣớc làm chủ sẽ đƣợc ƣu đãi thuế;
120

 

theo chính sách này, năm ngoái một công ty do Aliko Dangote – ngƣời đàn ông giầu 

nhất Châu Phi
121

 - sở hữu đã đƣợc giảm 30% thuế trong một dự án giao thông đƣờng 

bộ.
122

 Ngoài chính sách nói trên ông trùm trong ngành xi măng này còn đƣợc hƣởng 

nhiều chính sách ƣu đãi thuế khác từ trƣớc đó rất lâu.
123

 Một số các tập đoàn doanh 

nghiệp lớn nhất đang hoàn toàn không đóng một đồng thuế nào: năm 2014, Apple đã 

bị cáo buộc là đã đóng mức thuế 0.005% cho phần lợi nhuận của tập đoàn này ở Châu 

Âu.
124

  

Các tập đoàn đa quốc gia có thể dạo quanh để tìm kiếm các thỏa thuận tốt nhất với 

các quốc gia khác nhau đƣa hệ thống thuế của quốc gia này ra so sánh và mặc cả 

cạnh tranh với thuế của quốc gia khác. Việc này đã dẫn tới xu hƣớng giảm thuế 

doanh nghiệp trong một vài thập kỷ gần đây, với mức giảm nhiều hơn so với các 

mức thuế khác. Năm ngoái, tám trong số mƣời quốc gia công nghiệp hóa hàng đầu 

của thế giới đã giảm mức thuế doanh nghiệp hoặc đã tuyên bố kế hoạch giảm.
125

 

Năm 1990, mức thuế doanh nghiệp trung bình theo luật pháp quy định của G20 là 

40%; năm 2015, mức này còn 28.7%.
126

 Ngoài mức công bố chính thức, ngày càng 

có nhiều thỏa thuận miễn thuế hoặc ƣu đãi đặc biệt giữa các chính phủ và từng 

doanh nghiệp. Ví dụ, năm 2014, để cạnh tranh thu hút đầu tƣ của Samsung, 

Indonexia đã miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 10 năm, trong khi đó 

Việt Nam miễn thuế trong 15 năm.
127

  

Các tập đoàn đa quốc gia cũng có thể khôn khéo tận dụng những lợi thế của những 

quy định thuế quốc tế và các thiên đƣờng thuế để trốn thuế. Dƣới hình thức này, các 

tập đoàn thƣờng tận dụng các hoạt động thƣơng mại giữa các công ty con khác 

nhau của tập đoàn để giảm hoặc xóa lợi nhuận ở quốc gia mà họ đáng lẽ phải trả 

thuế và thay vào đó đăng ký lợi nhuận ở những nơi có mức thuế thấp. Một công ty ở 

Uganda đã sử dụng các công ty vỏ bọc ở các thiên đƣờng thuế để trốn việc đóng 

400 triệu tiền thuế. Số tiền này lớn hơn số tiền mà chính phủ Uganda đã chi cho y tế 

hàng năm. Cũng may là chính phủ đã yêu cầu dừng hoạt động này.
128

 

Ƣớc tính về trốn thuế của các tập đoàn khác nhau theo các báo cáo. IMF ƣớc tính 

rằng số thuế thất thu của các quốc giá thuộc OECD tƣơng đƣơng khoảng 1% GDP 

và Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thƣơng mại và Phát triển (UNCTAD) ƣớc tính rằng 

các quốc gia phát triển đang mất ít nhất 100 tỉ đô la mỗi năm.
129

 Số tổn thất này 

nhiều hơn số tiền đủ để đảm bảocho 124 triệu trẻ em, hiện không đƣợc tới trƣờng, 

có thể tiếp cận với các cơ hội giáo dục.
130
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Chủ nghĩa tư bản nuông chiều thái quá các cổ đông 

Cắt giảm các chi phí lao động và sản xuất và đóng thuế ở mức tối thiểu đã giúp cho 

các doanh nghiệp có thể trả tỉ lệ lợi nhuận ngày càng lớn cho những ngƣời sở hữu 

các doanh nghiệp này. Đối với các công ty đƣợc niêm yết công khai, những hình 

thức tối đa hóa lợi nhuận này đã mang lại những phần thƣởng lớn cho những cổ 

đông.
131

 Đối với các doanh nghiệp ở Anh, tỉ lệ lợi nhuận đƣợc chia cho các cổ đông 

dƣới hình thức chi trả cổ tức, chứ không phải đƣợc tái đầu tƣ vào doanh nghiệp, đã 

tăng từ 10% tổng số lợi nhuận năm 1970 lên 70% nhƣ hiện nay.
132 

Năm 2015, tỉ lệ 

này là 86% và 84% tƣơng ứng ở Öc và New Zealand, một phần nhờ vào tín dụng 

thuế mà các nhà đầu tƣ nhận đƣợc trên số tiền trả cổ tức của họ.
133

 Ở Ấn Độ, do lợi 

nhuận của 100 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất đã tăng, tỉ lệ lợi nhuận ròng đƣợc sử 

dụng để chia cổ tức cũng tăng mạnh trong vòng một thập kỷ vừa qua, đạt tới 34% 

trong năm 2014/15, với khoảng 12 doanh nghiệp tƣ nhân trích 50% lợi nhuận doanh 

nghiệp trả cho cổ tức (xem Hình 3). Các doanh nghiệp cũng đang tích trữ tiền mặt: 

theo công ty đánh giá xếp hạng Moody‟s, các doanh nghiệp (phi tài chính) của Mỹ đã 

nắm giữ tổng 1,7 nghìn tỉ đô la trong bảng tổng kết tài sản vào thời điểm cuối năm 

2015
134

, các doanh nghiệp này đã và đang mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp 

mình để tăng giá trị cho các cổ đông. Ở Mỹ, tính từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2016, 

500 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất đã chi trung bình 64% lợi nhuận của mình để 

mua lại cổ phiếu.
135

  

Hình 3: Lợi nhuận và tiền trả cổ tức của 100 doanh nghiệp niêm yết lớn nhát 

tại India
136

 

 

Nguồn: Đánh giá của Mint về 100 công ty lớn nhất niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Bombay, 

dữ liệu của Capitaline. 

 

Vấn đề sẽ không trở nên nghiêm trọng nhƣ vậy nếu tất cả chúng ta đều là cổ đông, 

cùng chia sẻ lợi nhuận từ những doanh nghiệp phát đạt. Tuy nhiên, để sở hữu cổ 

phần, ai đó cần phải có vốn để đầu tƣ ngay từ đầu, và vì thế hầu nhƣ tất cả cổ phần 

của doanh nghiệp là do các cá nhân giàu có và các tổ chức đầu tƣ sở hữu. Ngay cả 

ở các quốc gia mà các quỹ hƣu trí chủ yếu là các nhà đầu tƣ tổ chức, trên thực tế 

đang chia sẻ lợi nhuận với những ngƣời đƣợc hƣởng tiền trợ cấp, cổ phần của các 

quỹ trong những tài sản sinh lợi này cũng đã giảm đi. Ở Anh, 30 năm trƣớc, các quỹ 

hƣu trí sở hữu khoảng 30% cổ phần, nhƣng tỉ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 3% trong 

năm 2014.
137

 Các tổ chức tài chính trung gian nhƣ các quỹ cổ phần tƣ nhân và các 
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quỹ phòng hộ, cũng nhƣ các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, mới chính là những cổ đông 

lớn.
138

 Ở Mỹ, các doanh nghiệp đang ngày càng bị thâu tóm bởi các tổ chức tài chính 

trung gian, và 1% dân số giầu nhất thế giới đang tận dụng triệt để các tổ chức này. 

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã tính rằng việc này khiến cho doanh thu bị thất thoát khoảng 

100 tỉ đô la.
139

  

Phục vụ lợi ích của các nhà đầu tư 

Lợi ích của cổ đông là nhân tố quyết định ảnh hƣởng tói các quyết định của doanh 

nghiệp. Điều này đặc biệt đúng đối với các doanh nghiệp có tầm nhìn ngắn hạn. Việc 

trả thƣởng cho các cán bộ quản lý bằng các quyền mua cổ phiếu, một phần trong gói 

lƣơng, đã khiến cho quá trình ra quyết định của doanh nghiệp bị ảnh hƣởng trực tiếp 

bởi các lợi ích ngắn hạn, và các cán bộ quản lý bị đặt dƣới áp lực phải hành động vì 

lợi ích của các cổ đông (trong đó có chính họ) thay vì chú trọng vào sản xuất, bán 

hàng và các lợi ích dài hạn khác.
140

 Trong khi đó, những cổ đông còn lại đầu tƣ thông 

qua các thị trƣờng cổ phiếu đại chúng hiện đại là những ngƣời giao dịch ẩn danh,  

không phải những nhà đầu tƣ thực sự quan tâm tới những lợi ích dài hạn tối ƣu 

nhất.
141

 Cách suy nghị thiển cận này, hay còn đƣợc gọi là „chủ nghĩa tƣ bản ngắn 

hạn‟, đã đe dọa tính bền vững của các khoản đầu tƣ, đối với cả chính các doanh 

nghiệp và các nhân viên, ngƣời tiêu thụ và môi trƣờng. Theo Larry Fink, CEO của 

Blackrock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới: „[N]gày càng có nhiều lãnh đạo 

doanh nghiệp hƣởng ứng các hành động mà có thể giúp mang lại những lợi ích tức 

thì cho cổ đông, ví dụ nhƣ mua lại cổ phần hoặc tăng cổ tức, trong khi đó lại không 

chú trọng đầu tƣ vào việc đổi mới, lực lƣợng lao động có tay nghề hoặc những chi 

phí đầu tƣ cơ bản thiết yếu để duy trì sự tăng trƣởng trong dài hạn.‟
142

 Các doanh 

nghiệp vận hành theo nguyên tắc kiếm lợi nhanh không tạo ra tăng trƣởng bền vững.  

Chủ nghĩa tư bản thân hữu  

Kể từ năm 1990, tài sản của các tỉ phú đã tăng mạnh, tài sản này bắt nguồn từ 

những ngành công nghiệp có mối quan hệ thân thiết với các chính phủ, ví dụ nhƣ 

xây dựng và khai thác mỏ. Điều này đặc biệt đúng ở các nƣớc đang phát triển, 

nhƣng đây cũng là một vấn đề quan trọng ở các nƣớc giàu.
143

 The Economist đã gọi 

tình trạng này là „chủ nghĩa thân hữu‟.  

Nhƣ Oxfam đã trình bày trong các tài liệu trƣớc đó, 
144

 các tập đoàn thuộc tất cả các 

lĩnh vực – tài chính, khai khoáng, may mặc, dƣợc phẩm và các ngành khác – đã sử 

dụng quyền lực và tầm ảnh hƣởng lớn của mình để đảm bảo rằng các quy định và 

các chính sách quốc gia và cả quốc tế đƣợc hình thành theo cách giúp đảm bảo lợi 

nhuận liên tục cho các doanh nghiệp này. Ví dụ, năm 2015, các công ty dƣợc đã chi 

hơn 240 triệu đô la Mỹ để vận động hành lang ở Washington.
145

 Carlos Slim, ngƣời 

giầu thứ ba thế giới, kiểm soát khoảng 70% dịch vụ điện thoại di động và 65% dịch 

vụ điện thoại cố định tại Me-hi-cô. OECD đã tính rằng ngành viễn thông hoạt động 

một cách bất thƣờng này ở Me-hi-cô đã gây tổn thất khoảng 129,2 tỉ đô la  đối với 

các hoạt động phúc lợi trong giai đoạn từ năm 2005 tới 2009, con số này tƣơng ứng 

với 1,8% GDP mỗi năm.
146

 Các tập đoàn dầu lửa ở Nigeria đã tìm mọi cách để đƣợc 

giảm thuế nhiều nhất có thể..
147

 Ở Châu Âu, một báo cáo đƣợc thực hiện năm 2014, 

đánh giá ảnh hƣởng của lĩnh vực tài chính, đã phát hiện rằng ngành công nghiệp tài 

chính đã chi hơn 120 triệu euro mỗi năm cho hoạt động vận động chính sách tại 

Brussels và thuê hơn 1700 ngƣời thực hiện các hoạt động vận động hành lang.
148

 

Ngay cả trong lĩnh vực công nghệ, một ngành vốn đƣợc coi là tƣơng đối trung thực, 

cũng đang dính líu nhiều hơn vào các cáo buộc liên quan đến chủ nghĩa thân hữu. 
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Alphabet, công ty mẹ của Google, hiện là một trong những nhà vận động hành lang 

lớn nhất ở Washington và Brussels liên quan đến các quy định chống độc quyền và 

hệ thống thuế.
149

 

Chủ nghĩa tƣ bản thân hữu này phục vụ cho lợi ích của những ngƣời giàu, và cái giá 

phải trả của nó đã tác động tiêu cực đến lợi ích công. Điều này có nghĩa là những 

ngƣời bình thƣờng rốt cục là phải trả nhiều tiền hơn để mua dịch vụ và sản phẩm, 

bởi vì giá đã bị thao túng bởi các liên minh và các thế lực độc quyền của các tập 

đoàn và quan hệ của họ với chính phủ. Trong chủ nghĩa tƣ bản thân hữu, các doanh 

nghiệp tận dụng các mối quan hệ của mình để đạt đƣợc các quy định lỏng lẻo và các 

chính sách thuế thấp hơn, việc này khiến các chính phủ thất thu.  

VAI TRÕ CỦA NHỮNG NGƢỜI SIÊU GIẦU TRONG 
CUỘC KHỦNG KHOẢNG BẤT BÌNH ĐẲNG  

Những ngƣời siêu giầu, đƣợc xác định ở đây là các tỷ phú trên thế giới, đã  tài sản 

tăng mạnh trong 30 năm vừa qua. 1.810 tỉ phú đô la theo danh sách của Forbes năm 

2016, 89% là nam giới, sở hữu 6,5 nghìn tỉ đô la – số tài sản này tƣơng đƣơng  số 

tài sản của 70% dân số của nhân loại ở tầng lớp dƣới cùng. Các tỉ phú là đại diện 

cho sự tập trung của cải và lợi nhuận thu đƣợc từ nguồn vốn đầu tƣ đang tăng chóng 

mặt.  

Phần thưởng hào phóng 

Một khi của cải – hoặc nguồn vốn – đƣợc tích lũy, thì khối của cải này sẽ phát triển 

nhanh chóng. Những ngƣời siêu giàu có thể đạt đƣợc các mức lợi nhuận mà những 

ngƣời tiết kiệm bình thƣờng không bao giờ có thể mơ tới, và điều này càng làm rộng 

thêm khoảng cách giữa những ngƣời giàu có với phần còn lại của thế giới. Cho dù 

những lợi nhuận này có thể đến từ các quỹ phòng hộ hay các cửa hàng đầy ắp các 

tác phẩm nghệ thuật hay những chiếc xe cổ điển,
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 thì ngành công nghiệp quản lý 

sự giầu có hoàn toàn bí mật này đã cực kỳ thành công trong việc củng cố sự thịnh 

vƣợng của những ngƣời siêu giàu. Đầu tƣ ban đầu càng lớn thì nhà đầu tƣ càng thu 

đƣợc lợi nhuận cao. Khả năng sinh lợi cực cao có thể là cơ sở để giải trình cho các 

khoản chi phí ban đầu chi cho các dịch vụ tƣ vấn phức tạp và những hoạt động đầu 

tƣ rủi ro cao.  Năm 2009, thế giới có 793 tỉ phú với tổng khối lƣợng tài sản ròng là 2,4 

nghìn tỉ đô la. Tính tới năm 2016, 793 ngƣời giầu nhất thế giới đã có tổng số lƣợng 

tài sản là 5,0 nghìn tỉ đô la, tài sản của nhóm những ngƣời siêu giàu này đã tăng 

11% mỗi năm. Khi Bill Gate rời Microsoft năm 2006, tổng tài sản ròng của ông là 50 tỉ 

đô la. Con số này đã tăng lên 75 tỉ đô la sau một thập kỷ, cho dù ông đã hào phóng 

cho đi một lƣợng lớn tài sản của mình thông qua Quỹ tài trợ của ông. Công ty dịch vụ 

tài chính toàn cầu UBS đã ƣớc tính rằng trong vòng 20 năm tới, 500 ngƣời sẽ giao 

lại hơn 2,1 nghìn tỉ đô la cho những ngƣời thừa kế - một con số lớn hơn GDP của Ấn 

Độ, quốc gia với 1,3 tỉ dân.
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 Nếu tỉ lệ sinh lợi này tiếp tục tăng, thì rất có thể thế giới 

sẽ có nghìn tỉ phú đầu tiên trong vòng 25 năm tới.  

Tầm ảnh hưởng của sự giầu có 

Một nghiên cứu của Oxfam đã phát hiện ra rằng một phần ba tài sản của các tỉ phú 

trên thế giới là tài sản đƣợc thừa kế, và 43% trong số đó đƣợc cho là có liên quan 

đến chủ nghĩa thân hữu.
153

 Những phát hiện này cũng khá tƣơng đồng với những 

phân tích của tạp chí The Economist và các tổ chức khác,
154

 những phát hiện này đã 

‘Cho dù từ ban đầu sự bất 
bình đẳng của sự giàu có 
có chính đáng ra sao, thì 
sự giàu có có thể phát 
triển và tự nó có thể làm 
cho nó tồn tại vượt ra 
ngoài bất cứ sự biện hộ 
nào liên quan đến lợi ích 

xã hội.’
150

 

Thomas Piketty, nhà kinh tế học 
và tác giả của cuốn Tư bản trong 
Thế ký 21 
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lật lại những quan niệm rằng đa phần những ngƣời siêu giầu có đƣợc khối tài sản 

của họ là do làm việc chăm chỉ và do sự suất sắc của bản thân họ. 

Những ngƣời siêu giàu quan tâm đến việc xây dựng các chính sách mà có thể phục 

vụ cho việc tích lũy tài sản của họ, hơn là những chính sách có tác động cấp tiến đối 

với xã hội; nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc phân bổ tài sản càng không bình đẳng thì 

họ càng có lợi và vì vậy họ sẽ cố  sử dụng tầm ảnh hƣởng của mình theo cách đó.
155

 

Theo Donella Meadows, ngƣời giầu đang thiết lập „vòng hồi tiếp tăng cƣờng‟ theo đó 

những ngƣời thắng trong cuộc chơi lại có đƣợc thêm nguồn lực để tiếp tục giành 

đƣợc nhiều hơn nữa.
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 Ví dụ, họ sử dụng của cải của mình để hậu thuẫn những 

ứng cử viên chính trị, tài trợ cho việc vận động hành lang và – một cách gián tiếp – 

tài trợ tài chính cho các viên nghiên cứu chính sách và các trƣờng đại học để xoay 

các diễn giải kinh tế và chính chị theo hƣớng các giả định sai nhƣng lại có lợi cho 

những ngƣời giàu. Các tỉ phú ở Brazil đã vận động hành lang cho việc giảm thuế,
157

 

và các tỉ phú ở Sao Paulo thƣờng thích sử dụng trực thăng để đi làm, mặc bên dƣới 

là tắc đƣờng và cơ sở hạ tầng xuống cấp.
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 Ở Mỹ, anh em nhà Koch, hai trong số 

những ngƣời giầu có nhất trên thế giới, đã có ảnh hƣởng lớn đối với các chính trị gia 

bảo thủ ở Mỹ, hỗ trợ cho nhiều chuyên gia nghiên cứu chính sách có tầm ảnh hƣởng 

lớn cũng nhƣ phong trào Tiệc Trà,đồng thời đóng góp đáng kể vào việc ngăn cản 

phong trào kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu.
159

 Anh em ngƣời Ấn Độ Gupta là 

hai doanh nhân bị cáo buộc đã có quan hệ thân mật và lợi dụng sự ảnh hƣởng vi 

pháp của mình đối với Tổng thống Nam Phi, Jacob Zuma.
160

  

Là các cổ đông lớn nhất,  những ngƣời siêu giầu là những ngƣời hƣởng lợi chính, cổ 

tức luôn luôn là mục tiêu đƣợc ƣu tiên hơn bất kỳ mục tiêu nào khác, nhƣ đã đƣợc 

trình bày trong phần 2.1, việc chú trọng quá mức này đã dẫn tới sự ra đời của các 

chính sách nhằm giảm lƣơng và trả thuế doanh nghiệp thấp nhất có thể. Những 

ngƣời giầu có là các cá nhân đầu tƣ vào các quỹ cổ phần tƣ nhân và các quỹ phòng 

hộ.  

Đóng thuế là trách nhiệm của những người khác 

Những ngƣời siêu giầu đóng góp cho xã hội nói chung chủ yếu thông qua các khoản 

thuế đánh trên thu nhập, tài sản và thuế doanh lợi (thuế đánh vào lợi nhuận thu đƣợc 

từ việc bán các khoản đầu tƣ hoặc tài sản), những khoản thu từ thuế này có thể 

đƣợc sử dụng để chi trả các dịch vụ công thiết yếu và tái phân bổ của cải từ những 

ngƣời giầu nhất cho những ngƣời dễ bị tổn thƣơng nhất. Tuy nhiên, IMF đã phát 

hiện ra rằng kể từ đầu những năm 1980, các hệ thống thuế trên toàn thế giới rõ ràng 

càng ngày càng trở nên kém cấp tiến/ tụt hậu hơn, với việc cắt giảm các mức thuế 

thu nhập đối với những ngƣời giầu nhất, cắt giảm thuế doanh lợi và cắt giảm thuế 

thừa kế và thuế tài sản
161

 Dữ liệu đƣợc thu thập phục vụ cho báo cáo sắp tới của 

Oxfam „Cam kết Giảm Chỉ số Bất bình đẳng‟ đã chỉ ra rằng thuế thu nhập cao nhất 

trung bình ở các quốc gia phát triển đã giảm 30%, và thêm vào đó, đa phần các 

chính phủ không thu đƣợc khoản thuế này.
162

 Ở Mỹ, nơi chiếm tới 30% số tỉ phú của 

thế giới, mức thuế cao nhất trong thời gian gần đây chỉ bằng 70% mức thuế của năm 

1980; hiện nay là 40%, với thuế doanh lợi thậm chí còn thấp hơn nhiều, chỉ 20%..
163

  

Các quốc gia đang tự đặt mình ở trạng thái rơi tự do để thu hút những ngƣời siêu 

giàu và cho phép những ngƣời này trốn thuế. Với 2 triệu bảng Anh, những ngƣời 

siêu giàu lƣu vong để tránh thuế có thể mua quyền sống và làm việc ở Anh (nhƣng 

trốn thuế). Với chỉ 650,000 đô la họ có thể mua quyền công dân đầy đủ ở Malta. Bên 

cạnh đó, có chứng cứ cho thấy rằng những ngƣời siêu giầu đã tận dụng triệt để 

mạng lƣới thiên đƣờng thuế trên toàn cầu và các bí mật về thuế để trốn thuế. Một 
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ƣớc tính khiêm tốn đã ƣớc tính rằng số lƣợng tài sản cá nhân đƣợc giữ ở nƣớc 

ngoài là 7,6 nghìn tỉ đô la.
164

 Chỉ tính riêng ở Châu Phi, số lƣợng tài sản ở nƣớc 

ngoài của những ngƣời Châu Phi giàu có ƣớc tính là 500 tỉ đô la, việc này khiến cho 

các quốc gia Châu Phi mất khoảng 14 tỉ đô la thu nhập mỗi năm.
165

 Mạng lƣới bí mật 

tinh vi này đã đƣợc phơi bày trong các tài liệu đƣợc tiết lộ trong vụ rò rỉ tài liệu 

Panama năm 2016. Trong khi báo chí dĩ nhiên chỉ chú trọng đến các tên nổi tiếng có 

dính líu, thì vụ rò rỉ này cũng cho thấy một thực tế rằng việc những ngƣời giầu sử 

dụng các thiên đƣờng thuế để tránh việc đóng thuế ở nƣớc nhà phổ biến nhƣ thế 

nào, và mạng lƣới các luật sƣ, kế toán và ngân hàng đã đƣợc thiết lập tinh vi ra sao 

để  hỗ trợ cho hành vi này.
166
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3 ĐIỀU NÀY ĐÃ XẢY RA NHƢ 
THẾ NÀO? NHỮNG GIẢ THIẾT 
SAI LỆCH ĐANG LÀ KIM CHỈ 
NAM CHO TIẾN TRÌNH NÀY 

Rốt cục chính là các chính phủ, những chủ thể chịu trách nhiệm đối với các luật lệ, 

quy định và chính sách, kiểm soát nền kinh tế và định hình xã hội mà chúng ta đang 

sống. Các chính phủ có thể, nếu họ muốn, sử dụng quyền lực và các công cụ chính 

sách để can thiệp mạnh mẽ vào nỗ lực giảm bất bình đẳng ở một quốc gia, và phục 

vụ cho lợi ích của những ngƣời ở tầng lớp đáy của hệ thống phân chia lợi ích kinh tế 

và của xã hội theo nghĩa rộng hơn. Hoặc họ có thể đứng ra một bên để mặc cho 

khoảng cách giữa ngƣời giầu và ngƣời nghèo tiếp tục lớn thêm, và rồi cuộc khủng 

hoảng bất bình đẳng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.  

Một điều rất dễ nhận thấy đó là trong những thập kỷ gần đây, nhiều chính phủ đã thất 

bại trong việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng. Thiếu chính sách thỏa đáng từ phía 

chính phủ về mức lƣơng tối thiểu cũng nhƣ chính sách bảo vệ quyền của ngƣời công 

nhân trong thƣơng lƣợng tập thể và đình công đã khiến ngƣời dân gặp nhiều khó 

khăn để có các công việc tử tế. Các chính sách về thuế và chi tiêu chƣa thực sự 

đƣợc vận hành hiệu quả trong việc tái phân bổ của cải từ ngƣời giàu sang ngƣời 

nghèo.   

Kiến thức, các chứng cứ và kinh nghiệm là những yếu tố cần thiết để làm cơ sở cho 

việc xây dựng các chính sách và quy định. Tuy nhiên, sự quả quyết, tin tƣởng và các 

giả định có thể thậm chí còn có tầm hảnh hƣởng lớn hơn. Những giả thiết làm cơ sở 

cho các quyết định và hành động của chính phủ, và các lời khuyên và các hành động 

của các cá nhân và doanh nghiệp, có một tác động lớn và lâu dài đối với xã hội của 

chúng ta. 

Hiện tại, nền kinh tế dành cho 1% dân số đƣợc xây dựng dựa trên một bộ các giả 

thiết sai lầm. Trong số này, có một số giả thiết về kinh tế và một số giả thiết liên quan 

tới một hình thức đặc biệt của mô hình chính sách kinh tế có tên gọi là „chủ nghĩa tân 

tự do‟. Phần này sẽ thảo luận về sáu trong số những giả thiết này, những giả thiết mà 

đã từ lâu luôn có ảnh hƣởng lớn đến việc xây dựng chính sách.  

 

 

 

 

 

 

 

‘Đối với nhiều người (phần 
lớn là cánh tả), chủ nghĩa 
tân tự do vẽ ra một trật tự 
thế giới hiện đại và thực tế 
rằng không có ai, tự xưng 
mình là người theo chủ 
nghĩa tự do, có thể phủ 
nhận rằng không có ai sẵn 
lòng đứng ra bảo vệ trật tự 
đó. Đúng vậy, không ai 
còn làm như vậy.’  

Học viện Adam Smith 
167
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Hộp 3: Cái tên nói lên điều gì? Sự trở lại của chủ nghĩa tân tự do 

30 năm qua thế giới đã chứng kiến sự nổi lên của một loạt các tƣ tƣởng tập 

trung vào việc mở rộng thị trƣờng và chủ nghĩa cá nhân. Những tƣ tƣởng này 

đã giúp cho doanh nghiệp có nhiều quyền hơn, linh động hơn và tự do hơn, và 

theo đó là các hành động mang tính tập thể, sự điều tiết của nhà nƣớc và sự 

can thiệp của chính phủ đối với nền kinh tế giảm đi.  

Những tƣ tƣởng này là cơ sở cho „Đồng thuận Washington‟, một khái niệm 

đƣợc hình thành năm 1989, đây là nền tảng cơ sở cho các chính sách đƣợc 

xây dựng bởi Ngân hàng Thế giới và IMF tại các nƣớc phát triển trong hai thập 

kỷ sau đó. Trong những năm gần đây, „chủ nghĩa nguyên lý thị trƣờng‟ đã đƣợc 

sử dụng bởi các nhân vật nhƣ Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney
168

 và 

nhà kinh tế học Joseph Stiglitz
169

 để nắm bắt những ý tƣởng này.  

Ban đầu, những ý tƣởng này đƣợc những nhà sáng lập ra nó gọi chung là chủ 

nghĩa tân tự do. Milton Friedman trong một tài liệu năm 1951
170

 đã nói rằng „chủ 

nghĩa tân tự do thực sự mang lại hy vọng về một tƣơng lai tốt đẹp hơn và … trở 

thành luồng ý kiến chủ đạo‟. Nhƣng tên gọi này đã không đƣợc sử dụng bởi 

những ngƣời ủng hộ nó, và sau đó tên gọi này chủ yếu đƣợc sử dụng trong 

những chỉ trích. Tuy nhiên, gần đây thuật ngữ chủ nghĩa tân tự do lại bắt đầu 

đƣợc sử dụng rộng rãi trở lại, đặc biệt sau khi tài liệu quan trọng của IMF thảo 

luận về chủ nghĩa tân tự do và tác động của nó đối với bất bình đẳng đƣợc xuất 

bản.
171

  

 

Một điều quan trọng là những tƣ tƣởng quan trọng này phải đƣợc thảo luận nhƣ 

là một nhóm các tƣ tƣởng và giả thiết đƣợc gắn kết với nhau một cách mạch 

lạc. Để thực hiện đƣợc việc này chúng ta cần phải có một cái tên mà đƣợc sử 

dụng rộng rãi và khi nói đến tất cả mọi ngƣời, cả những ngƣời ủng hộ và những 

ngƣời chỉ trích nó, đều có thể hiểu. Sau khi nghiên cứu kỹ tài liệu của IMF và do 

đây là cái tên mà những nhà sáng lập chủ nghĩa này đã đặt ra, Oxfam đã sử 

dụng thuật ngữ chủ nghĩa tân tự do trong tài liệu này và cũng muốn khuyến 

khích mọi ngƣời sử dụng thuật ngữ đó. Học viện Adam Smith cũng đã nhận 

thấy rằng thuật ngữ này cần đƣợc khôi phục lại để có thể bào chữa cho nó.
172

  

GIẢ THIẾT SAI LẦM #1: THỊ TRƢỜNG LUÔN ĐÖNG 
VÀ VAI TRÕ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH 
TẾ NÊN ĐƢỢC TỐI THIỂU HÓA 
 

Thị trường luôn là cách hiệu quả nhất để phân bổ giá trị. Đa phần các thị 
trường có chức năng tự điều chỉnh và chính phủ nên điều tiết thị trường càng 
ít càng tốt. Các cơ chế thị trường nên được áp dụng với càng nhiều hoạt 
động của con người càng tốt.  

Niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của thị trƣờng, cùng với cách nhìn nhận tiêu cực về 

sự can thiệp của chính phủ, là nền tảng cho các suy nghĩ tân tự do. Thị trƣờng là một 

động cơ có sức mạnh siêu nhiên đối với sự tăng trƣởng và thịnh vƣợng.  
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Nhƣng một mình nó, thị trƣờng không phải là cách tốt nhất để quản lý và xác định giá 

trị cuộc sống chung của chúng ta, lực lƣợng thị trƣờng sẽ không thể đảm bảo tƣơng 

lai chung của chúng ta. Thị trƣờng cần phải đƣợc quản lý tốt vì lợi ích của con ngƣời 

và của hành tinh. Sự phát triển quá đà của khu vực tài chính là một ví dụ cho nhận 

định này. Phát triển quá nhanh, kết quả của việc bãi bỏ quy định trên phạm vi rộng và 

sử dụng quyền lực to lớn của mình để vận động chính sách và gây ảnh hƣởng nhằm 

nới lỏng các quy định và các lĩnh vực nhƣ thuế, khu vực tài chính đã phát triển vƣợt 

quá mức độ mà ở đó nó có thể mang lại lợi ích cho xã hội.
174

 Năm 2008, khu vực này 

đã đánh gục nền kinh tế toàn cầu.
175

  

Một điều rõ ràng là trong khi thị trƣờng đặc biệt có ích trong nhiều lĩnh vực của cuộc 

sống, nhƣng nó không phải là hữu ích và phù hợp  với mọi trƣờng hợp. Trong trƣờng 

hợp độc quyền tự nhiên, ví dụ nhƣ trong lĩnh vực vận tải hoặc cơ sở hạ tầng thiết 

yếu, rõ ràng là tính sở hữu của nhà nƣớc và sự điều tiết chặt chẽ là cần thiết để điều 

chỉnh những điểm yếu của cạnh tranh trong những lĩnh vực này và đảm bảo sự tiếp 

cận của ngƣời dân.
176

 Và trong một số lĩnh vực của đời sống con ngƣời, có nhiều 

quan điểm về giá trị mà còn quan trọng hơn cả giá thành.
177

 Ví dụ nhƣ y tế và giáo 

dục ƣu việt là quyền của tất cả mọi ngƣời, chứ không phải chỉ của những ngƣời có 

tiền để mua những dịch vụ đó. Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh đƣợc đánh giá là một 

trong những dịch vụ y tế hiệu quả và có hiệu suất lớn nhất trên thế giới.
178

 Dựa trên 

tinh thần hợp tác, chứ không phải cạnh tranh, và dựa trên sự quy hoạch và điều phối 

ở tầm quốc gia, dịch vụ này đảm bảo rằng không có ngƣời dân Anh nào cần phải trả 

tiền để đƣợc khám bệnh. Các chính phủ có thể và phải là những chủ thể có quyền 

lực trong nền kinh tế. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đơn giản chỉ cần sử dụng các 

nguồn lực hiện có, ba phần tƣ dân số đang sống trong nghèo đói cùng cực có thể 

thoát nghèo thông qua việc tăng thuế và giảm các chi phí quốc phòng và chi phí tụt 

hậu khác.
179

 

  

‘Thay vì thúc đẩy phát 
triển, các chính sách theo 
chủ nghĩa tân tự do đã và 
đang làm trầm trọng thêm 
tình trạng bất bình đẳng, 
và đe dọa sự phát triển 
bền vững.’  

IMF
173 
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GIẢ THIẾT SAI LẦM #2: CÁC TẬP ĐOÀN PHẢI TỐI 
ĐA HÓA LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG 
BẰNG MỌI GIÁ  

 

Sinh lời phải là thước đo thành công và là chỉ số hiệu quả chính của một công 
ty.  

Cắt giảm thuế, các chi phí lao động và các chi phí khác và tối đa hóa doanh thu đƣợc 

hiểu là biện pháp duy nhất để tăng lợi nhuận. Mọi ngƣời vẫn nói rằng đây là mô hình 

hiệu quả nhất để tạo công ăn việc làm, cung cấp hàng hóa và dịch vụ và chia sẻ 

thành quả với những ngƣời sở hữu thông qua cổ tức. Các nhà đầu tƣ bị thu hút bởi 

các doanh nghiệp nào đƣa ra cam kết sẽ trả cổ tức nhiều nhất nếu nhà đầu tƣ đóng 

góp vốn vào công ty. Việc này lại giúp mang lại nhiều nguồn đầu tƣ hơn cho những 

công ty có lợi nhuận cao nhất, và nếu những đóng góp tài chính này đƣợc sử dụng 

khôn ngoan, sẽ nâng cao triển vọng tƣơng lai của các công ty này.  

Với cách nhìn nhận nhƣ vậy, các chính phủ bị đặt dƣới sức ép phải xây dựng các 

chính sách giúp tạo ra, thu hút, thúc đẩy và hỗ trợ các công ty hoạt động dựa trên 

động lực tối đa hóa lợi nhuận và lấy cổ đông làm trọng tâm. Tƣ tƣởng này đã khiến 

cho hàng loạt dịch vụ đƣợc tƣ nhân hóa, từ đƣờng sắt cho đến các bệnh viện, và tƣ 

tƣởng này cũng giúp các doanh nghiệp nhận đƣợc những hỗ trợ hào phòng từ phía 

cộng đồng tài trợ quốc tế
180

 Những tiến trình này cũng khiến cho các công ty hoạt 

động theo hình thức này tăng mạnh, xét trên gốc độ giá trị vốn hóa thị trƣờng, và 

khiến cho lĩnh vực tài chính (không đƣợc điều tiết) có vai trò to lớn trong việc mua 

bán cổ phần công ty dựa trên những kết quả lợi nhuận ngắn hạn.  

Tuy nhiên, quy mô hiện nay của các công ty và lợi nhuận của những công ty này đã 

bắt đầu khiến ngƣời ta phải lo lắng. Lý thuyết kinh tế học truyền thống dạy chúng ta 

rằng trong một thị trƣờng cạnh tranh, lợi nhuận nên ở mức „bình thƣờng‟ và „mức lợi 

nhuận cao quá mức bình thƣờng‟ là dấu hiệu của độc quyền và tìm kiếm đặc lợi. 

Nhƣ đã trình bày trong phần 2.1, với một tỉ lệ không tƣơng xứng, những lợi nhuận đó 

giúp cho thu nhập của những ngƣời giầu tăng mạnh, trong khi đó lại tạo áp lực đối 

với những ngƣời lao động, nông dân, ngƣời tiêu thụ, ngƣời cung ứng, các cộng đồng 

và môi trƣờng. Lợi nhuận có thể thỏa mãn những nhà đầu tƣ giàu có nhƣng nó lại 

gây tổn thƣơng cho xã hội. Ví dụ nhƣ, động cơ tối đa hóa lợi nhuận trong ngành 

dƣợc thƣờng dẫn tới tình trạng giá thuốc bị đội lên mức cao nhất có thể - những loại 

thuốc mà đáng lẽ có thể giúp đƣợc nhiều ngƣời hơn nếu chúng đƣợc bán với giá 

thấp hơn.
181

 Báo cáo năm 2016 của Ủy ban Cấp cao về Tiếp cận Thuốc của Tổng 

thƣ ký Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh „sự thiếu nhất quán giữa các phƣơng pháp tiếp 

cận dựa trên thị trƣờng và các nhu cầu y tế công‟.
182
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Các quốc gia phải chấm dứt việc cho rằng để thu hút các dự án đầu tƣ có giá trị, thì 

lƣơng phải đƣợc cắt giảm. Nghiên cứu của ILO đƣợc thực hiện năm 2012 đã phát hiện 

ra rằng lý thuyết này hầu nhƣ không chính xác: bất cứ một kết quả tích cực nào thu 

đƣợc từ xuất khẩu hoặc đầu tƣ cũng không thể bù đắp lại đƣợc thiệt hại do việc tiêu 

thụ và nhu cầu trong nƣớc giảm, hậu quả của việc cắt giảm lƣơng.
184

 Báo cáo này cũng 

chỉ ra rằng ở cấp toàn cầu, chính sách này rút cục cũng đã tự bị tiêu hủy. Cuộc đua để 

đạt mức lƣơng thấp nhất chỉ có nghĩa là nhu cầu trên toàn cầu đang giảm ở mức chƣa 

từng có, và điều gì sẽ xảy ra sau đó? Một nhà nghiên cứu tham gia vào thực hiện 

nghiên cứu của ILO, Ozlem Onaran, đã nói rằng: „Hành tinh của chúng ta không giao 

thƣơng với Sao Hỏa.
185

 

Tuy nhiên, các mô hình phát triển thịnh vƣợng nhất ở mọi nơi trên thế giới đã cho thấy 

một điều rằng các mô hình thƣơng mại bền vững nhất chỉ có thể tồn tại với mức lợi 

nhuận thỏa đáng – chứ không phải ở mức tối đa. Những mô hình này hoặc ƣu tiên một 

sứ mệnh xã hội nào đó hơn là ƣu tiên việc tối đa hóa lợi nhuận, hoặc các doanh nghiệp 

mà tại đó các chủ thể bị tác động mạnh nhất bởi doanh nghiệp đó cũng chính là những 

ngƣời sở hữu nó. Các doanh nghiệp do chính các nhân viên sở hữu nhƣ Mondragon, 

một tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn này đã thực hiện chính sách bảo đảm công ăn việc 

làm và mức lƣơng quân bình, đã phát triển mạnh ở nhiều nền kinh tế, thƣờng các 

doanh nghiệp này có doanh số và tỉ lệ tăng trƣởng việc làm cao hơn so với các doanh 

nghiệp khác.
186

 Những doanh nghiệp này cũng có thể từ bỏ lợi nhuận gia tăng để trả 

cho công nhân và nông dân mức lƣơng và mức giá công bằng hơn, hoặc sẵn sàng chi 

cho các hoạt động nhằm đảm bảo tính bền vững của nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

GIẢ THIẾT SAI LẦM #3: SỰ GIẦU CÓ TỘT ĐỘ CỦA 
CÁ NHÂN LÀ VÔ HẠI VÀ LÀ DẤU HIỆU CỦA THÀNH 
CÔNG – VÀ VIỆC NÀY KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN 
SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG CÁ NHÂN 
 

Những người người cực giầu tồn tại được là thành tựu của nền kinh tế và họ 
được như vậy là nhờ chính những tài năng và kỹ năng của họ. Sự bất bình đẳng 
giữa những người ở tầng lớp cao nhất và những người ở đáy của xã hội không 
có ý nghĩa gì miễn là nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng. 

Nhƣ đã đƣợc trình bày trong phần 2 ở trên, chẳng những không phải là một yếu tố vô 

hại, mà sự nổi lên của một tầng lớp những ngƣời siêu giầu còn vừa là một dấu hiệu cho 

thấy rằng các nền kinh tế đang hoạt động không bình thƣờng và vừa là một nhân tố làm 

trầm trọng thêm sự hoạt động không bình thƣờng đó.  

Quan điểm cho rằng phần lớn khối lƣợng tài sản mà những ngƣời giầu nhất có đƣợc là 

nhờ sự lao động chăm chỉ và tài năng của họ vẫn là một quan điểm rất phổ biến, cho dù 

có nhiều chứng cứ đã chứng minh điều ngƣợc lại.
187

 Điều này cũng tƣơng tự với cách 

nhìn nhận rằng cho dù tài sản của họ có đƣợc bằng cách nào, thì những ngƣời siêu giàu 

vẫn đang đóng góp tích cực vào sự tăng trƣởng kinh tế và cuộc sống của chúng ta sẽ tốt 

hơn nếu có họ. Thực tế cho thấy điều hoàn toàn ngƣợc lại. IMF đã chỉ ra rằng các quốc 

gia bình đẳng hơn thì thƣờng phát triển hơn và bền vững hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra 

rằng quốc gia nào có nhiều tỉ phú hơn thì quốc gia đó cũng có tốc độ tăng trƣởng chậm 

hơn.
188

 Việc phần lớn của cải tập trung vào số ít ngƣời không có ý nghĩa nhiều về mặt 

kinh tế; và tình trạng này sẽ còn tiếp diễn khi mà những ngƣời giầu nhất sử dụng quyền 

lực để củng cố vị trí kinh tế của họ, và làm cho tình trạng bất bình đẳng càng nghiêm 

trọng hơn.  

‘Chúng ta phải phân biệt 
giữa các doanh nghiệp tối 
đa hóa lợi nhuận, với các 
doanh nghiệp chỉ kiếm đủ 
lợi nhuận để tái đầu tư vào 
mô hình của họ, để họ có 
thể cung cấp các dịch vụ 
và hàng hóa thiết yếu – 
Chìa khóa của chủ nghĩa 
tư bản bền vững là mức 
lợi nhuận hợp lý chứ 
không phải lợi nhuận tối 
đa.’  

Pamela Hartigan, nguyên giám 
đốc của Trung tâm Doanh nghiệp 

Xã hội Skoll tại Oxford
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GIẢ THIẾT SAI LẦM #4: TĂNG TRƢỞNG GDP PHẢI 
LÀ MỤC TIÊU TỐI THƢỢNG CỦA HOẠCH ĐỊNH 
CHÍNH SÁCH  

Tăng trưởng GDP của một quốc gia là chỉ số tốt nhất để đánh giá quốc gia đó 
đang phát triển như thế nào. 

Tổng sản phẩm quốc nội là khái niệm đƣợc hình thành năm 1937 bởi Simon 

Kuznets. Bằng cách cộng lại tất cả các sản phẩm của cá nhân, công ty và chính phủ, 

GDP đã trở thành một công cụ chuẩn để đo nền kinh tế của một quốc gia. Rõ ràng là 

GDP đã và đang là một công cụ dự báo chính đối với các kết quả phát triển con 

ngƣời quan trọng và các chỉ số về chất lƣợng cuộc sống, nhƣng việc vận dụng công 

cụ này đã và đang vƣợt quá phạm vi mà ban đầu công cụ này đƣợc thiết kế. Công 

cụ này hiện đƣợc sử dụng theo cách của „chủ nghĩa tối đa hóa‟ bởi phần lớn các 

chính trị gia, nhà kinh tế học và truyền thông nhƣ một con số thể hiện một quốc gia 

(và các lãnh đạo của quốc gia đó) đang phát triển nhƣ thế nào.
191

 Trong đời sống 

chính trị toàn cầu, quyền lực và tầm ảnh hƣởng của một quốc gia lúc nào cũng đƣợc 

xác định theo quy mô của GDP của quốc gia đó.  

Nhƣng công cụ này không thể thực hiện đƣợc nhiệm vụ đó. Tháng 4/ 2016, The 

Economist đã tuyên bố rằng GDP „là một công cụ rất không hoàn chỉnh để đo sự 

thịnh vƣợng, và công cụ này càng ngày càng cho thấy nhiều khiếm  khuyết ‟.
193

 

Nghiêm trọng hơn, bởi vì đây là giá trị trung bình, nên GDP tính theo đầu ngƣời đã 

không thể tính tới sự bất bình đẳng. Ở Zambia, quốc gia có tăng trƣởng GDP  trung 

bình 6% mỗi năm tính từ năm 1998 tới 2010, sự tăng trƣởng này chủ yếu phục vụ lợi 

ích của những ngƣời ở tầng lớp cao nhất. Trên thực tế, trong giai đoạn này, tỉ lệ 

nghèo đói đã tăng từ 43% lên 64%, với thêm bốn triệu ngƣời sống dƣới ngƣỡng 

nghèo đói.
194

 

GDP không tính đến công việc không đƣợc trả lƣơng của phụ nữ, đây là một nguồn 

hỗ trợ rất lớn cho nền kinh tế của tất cả các quốc gia. Thậm chí theo một con số ƣớc 

tính khiêm tốn nhất, thì thời gian mà những ngƣời phụ nữ dành cho các công việc 

chăm sóc không đƣợc trả lƣơng có thể tƣơng đƣơng với 10 nghìn tỉ đô la mỗi 

năm.
195

 Ở các nền kinh tế phát triển, tốc độ tăng trƣởng kinh tế tăng có thể đồng 

nghĩa với việc các chỉ số về chất lƣợng cuộc sống dậm chân tại chỗ hoặc thậm chí 

còn giảm, bởi vì cái giá phải trả gắn với các rủi ro tăng trƣởng GDP còn lớn hơn 

nhiều so với những lợi ích mà nó mang lại.
196

 

GIẢ THIẾT #5: CÓ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG MÔ 
HÌNH PHÁT TRIỂU ĐẦU TƢ DỰA TRÊN LỢI 
NHUẬN  
Các cá nhân là ‘các đơn vị kinh tế’ bất kể họ thuộc các định dạng xã hội nào 
– không phân biệt giới tính, giai cấp, sắc tộc,… và chính các kỹ năng và các 
nỗ lực mới là nhân tố quyết định thành quả mà họ nhận được, mà không phải 
vấn đề họ là nam hay nữ.  

Với những bƣớc tiến đã đạt đƣợc trong một vài thập kỷ gần đây, lần đầu tiên hàng 

triệu phụ nữ đã và đang tham gia vào lực lƣợng lao động chính thức, đây là thành 

quả rất đáng khích lệ, đặc biệt trong việc mang lại sự độc lập về tài chính.
197

 Ngày 

nay, phụ nữ đã nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại các tập đoàn toàn cầu nhƣ Facebook 

và IBM, và các chính phủ từ Đức tới Myanmar. 

‘... phúc lợi của một quốc 
gia chắc chắn không thể 
được suy luận từ một hệ 
số đo lường thu nhập 
quốc gia như được xác 
định [bởi GDP].’ 

Simon Kuznets, nhà kinh tế học 
đã phát minh  ra „GDP‟

189
 

‘[GDP] đo mọi thứ trừ 
những giá trị có thể khiến 
cho cuộc sống trở nên 

đáng giá.’
190

 

Robert Kennedy, 1968 

‘Tăng trưởng GDP trên 
đầu người thực chất 
không có mối tương quan 
gì với các mục tiêu phát 
triển thiên niên kỷ, các 
mục tiêu không liên quan 
đến thu nhập ... tăng 
trưởng tự bản thân nó là 
chưa đủ.’ 

Francois Bourguignon, nguyên 
chuyên gia kinh tế trƣởng của 

Ngân hàng Thế giới 
192
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Tuy nhiên, cơ hội bình đẳng cho cả nam và nữ vẫn còn nhiều hạn chế. Ở nhiều quốc 

gia, phụ nữ còn phải đối mặt với nhiều rào cản để có thể tham gia một cách đầy đủ. 

Trong nhiều nền kinh tế, sự tiếp cận của phụ nữ đối với các tài sản kinh tế nhƣ đất 

đai là cực kỳ hạn chế.
198

 Báo cáo về Bất bình đẳng Giới Toàn Cầu của Diễn đàn Kinh 

tế Thế giới năm 2016 đã chỉ ra rằng sự tham gia về mặt chính trị của phụ nữ vẫn còn 

hạn chế và rằng mặc dù đã có những bƣớc tiến đáng kể nhƣng phụ nữ vẫn ít có cơ 

hội tiếp cận với y tế và giáo dục hơn nam giới.
199

 Phụ nữ không đƣợc trao quyền để 

tham gia vào nền kinh tế và thƣờng thuộc vào tầng lớp đáy trong hệ thống phân chia 

thu nhập với một tỉ lệ không cân đối. ActionAid đã tính rằng phụ nữ ở các quốc gia 

đang phát triển có thể kiếm đƣợc thêm 9 nghìn tỉ đô la nếu lƣơng và cơ hội tiếp cận 

với các công việc đƣợc trả lƣơng của họ ngang bằng với nam giới.
200

 Một khi những 

rào cản này vẫn còn tồn tại thì quyền của phụ nữ và bình đẳng giới sẽ không thể tiến 

xa hơn, thậm chí ngay cả khi nền kinh tế có tăng trƣởng đi nữa. Cần phải có những 

hành động cụ thể để đảm bảo rằng tăng trƣởng kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi 

ngƣời và tái phân bổ những thành quả đạt đƣợc cho phụ nữ. Nếu những rào cản này 

không đƣợc quan tâm giải quyết, mô hình kinh tế hiện tại sẽ chính là nhân tố góp 

phần duy trì mãi mãi tình trạng bất bình đẳng này.  

Các phƣơng pháp tiếp cận kinh tế theo chủ nghĩa tân tự do không chỉ phớt lờ đi 

những rào cản này, mà thực tế còn cổ xúy những định kiến xã hội  khiến cho quyền 

lực của những ngƣời phụ nữ trở nên yếu hơn. Các quốc gia mà có nhiều lĩnh vực 

định hƣớng xuất khẩu lớn lại đặc biệt kiếm lợi đƣợc rất nhiều từ lực lƣợng lao động 

dồi dào có tay nghề thấp và không có tiếng nói. Phần lớn lƣợng công việc này là 

dành cho phụ nữ do „bất lợi cạnh tranh‟ của họ.
202

 Ở các nƣớc đang phát triển, phụ 

nữ chủ yếu làm việc tại các khu chế biến xuất khẩu hoặc các đặc khu kinh tế với mức 

lƣơng nghèo nàn và hầu nhƣ không có quyền lợi gì, họ cung cấp lao động giá rẻ  mà 

thị trƣờng toàn cầu cần đến.
203

 Không phải là ngẫu nhiên mà phụ nữ chiếm 95% 

lƣợng công nhân ở đặc khu kinh tế của Campuchia. Ngân hàng Phát triển Châu Á, 

ngân hàng thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các đặc khu kinh tế trong khu 

vực, trong một báo cáo năm 2015, đã đƣa ra những lập luận rõ ràng cho việc thuê 

lao động nữ: „Phụ nữ đƣợc cho là sử hữu những bàn tay khéo léo và  kiên nhẫn với 

các nhiệm vụ lặp đi lặp lại hàng ngày, đây là những yêu cầu của của các công việc 

cần nhiều công lao động đang đƣợc thực hiện ở các đặc khu kinh tế này và họ cũng 

ít có khả năng đình công hoặc gây cản trở cho việc sản xuất dƣới các hình thức 

khác.‟204 Phụ nữ cũng phải đối mặt với nguy cơ bạo lực trong suốt cuộc đời, kể cả ở 

nơi làm việc, với một tỉ lệ không tƣơng xứng Trên toàn thế giới, cứ ba phụ nữ thì một 

ngƣời đã từng bị bạo lực tình dục bởi bạn tình thân thiết ở một thời điểm nào đó 

trong cuộc đời của họ,205 và phụ nữ có nhiều nguy cơ trở thành nạn nhân của buôn 

bán ngƣời và bóc lột tình dục tại nơi làm việc. Những nền kinh tế đã lợi dụng những 

định kiến xã hội , hơn là dập tắt chúng, và vì vậy bất bình đẳng giới đã giao thoa với 

bất bình đẳng kinh tế, dẫn đến kết quả là  đa phần những ngƣời ở tầng lớp thấp hơn 

trong hệ thống phân chia kinh tế là phụ nữ. 

 

Ở một góc khác của hệ thống việc làm, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp là nữ giới 

vẫn chiếm một tỉ lệ rất nhỏ chứ chƣa phổ biến, ngay cả ở các quốc gia mà những 

khoảng cách về giáo dục và y tế đã đƣợc thu hẹp (xem Bảng 1).
206

 Dữ liệu từ Khảo 

sát giá trị Thế giới (World Values Survey) đã phát hiện ra rằng trên toàn cầu một nửa 

dân số, phụ nữ và nam giới, tin rằng về tổng thế thì nam giới làm tốt hơn nữ giới‟, và 

ở Pakistan, AI Cập và Yemen, gần 90% nam giới có cùng quan điểm nhƣ vậy.
207

 

Thay vì chống lại những định kiến giới và tạo môi trƣờng thuận lợi cho mục tiêu bình 

đẳng giới, sự chênh lệch về lƣơng và quyền lực ngày càng lớn, và nhƣ vậy  làm gia 

‘Trong 10 năm [vừa qua], 
ngày càng có nhiều phụ 
nữ tốt nghiệp đại học và 
sau đại học, và kết quả là 
ngày càng có nhiều phụ 
nữ được nhận vào các vị 
trí tập sự và thậm chí một 
số lượng lớn phụ nữ đã 
được nhận vào các vị trí 
quản lý ở cấp thấp. Nhưng 
tỉ lệ phụ nữ đảm nhiệm  
những chức vụ lãnh đạo 
thì hoàn toàn không 

tăng.’
201

  

Sheryl Sandberg, Cán bộ Vận 
hành Trƣởng của Facebook 
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tăng   khoảng cách về lƣơng giữa các giới trên phạm vi toàn cầu, hiện tại đã đạt mức 

23%,
208

 và sự phân bổ của cải toàn cầu, theo đó, chỉ có 11% những ngƣời siêu giàu 

là nữ giới,
209

 lại càng làm trầm trọng thêm bất bình đẳng giới trong các xã hội chúng 

ta đang sống.  

Rõ ràng là chính nền kinh tế phải đƣợc thay đổi để đảm bảo rằng phụ nữ cũng đƣợc 

hƣởng lợi từ sự tăng trƣởng một cách bình đẳng, đồng thời chấm dứt những định 

kiến xã hội và đề cao giá trị đóng góp của phụ nữ cho xã hội. Một điều hết sức hiển 

nhiên, các định kiến xã hội đã đặt phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái lên vai của 

những ngƣời phụ nữ, những ngƣời phải thực hiện khối lƣợng công việc chăm sóc 

lớn gấp 2,5 lần so với nam giới (xem Bảng 1). Nền kinh tế hoàn toàn không ghi nhận 

những giá trị thực chất của công việc này; các số liệu báo cáo quốc gia, những số 

liệu đo sản lƣợng của quốc gia, cũng hoàn toàn không thể hiện những giá trị này. Vì 

vậy, những công việc này chủ yếu không đƣợc trả lƣơng. Hàng ngày, phụ nữ gặp 

nhiều khó khăn  trong việc dung hòa giữa công việc chăm sóc gia đình không đƣợc 

trả lƣơng với nhu cầu phải trở thành những thành viên trong nền kinh tế để kiếm 

sống. Những chứng cứ gần đây đã cho thấy cuộc khủng hoảng chăm sóc con cái tại 

quốc gia đang phát triển, nơi mà nhu cầu này hoàn toàn không đƣợc đáp ứng.
210

  

Bạo lực tình dục và bạo lực giới có những tác động cơ bản và lâu dài với cuộc sống 

của những ngƣời phụ nữ trên toàn thế giới.
213

 Đây là những hành động vi phạm nhân 

quyền, những hành động này không đƣợc tính đến trong các số liệu kinh tế chính 

thống, tuy nhiên nó lại rất phổ biến trong xã hội của chúng ta. Những hành động này 

thậm chí cũng không đƣợc nhập vào hệ thống tính toán GDP. Nếu không chú trọng 

thay đổi nền kinh tế, thay đổi về việc cái gì đƣợc coi là những giá trị của nền kinh tế 

và việc nền kinh tế đó chia sẻ các giá trị đó nhƣ thế nào, những định kiến xã hội và 

phân biệt đối xử sẽ không thể bị tiêu diệt mà còn đƣợc tạo thêm sức mạnh trong xã 

hội của chúng ta.
214

  

GIẢ THIẾT SAI LẦM #6: HÀNH TINH CÓ THỂ CUNG 
CẤP CÁC NGUỒN LỰC VÔ TẬN CHO NỀN KINH 
TẾ  

Phần lớn các yếu tố đầu vào từ môi trường là những yếu tố bên ngoài của 
nền kinh tế. Những yếu tố đầu vào này không được tính vào lợi nhuận cũng 
như  tổn thất của một doanh nghiệp, hoặc tính vào GDP của một quốc gia. 
Điều này có nghĩa là những yếu tố đầu vào này không có giá. 

Hiện, tăng trƣởng kinh tế hoặc phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố đầu vào là các tài 

nguyên thiên nhiên hoặc phụ thuộc vào hệ thống tự nhiên để xử lý chất thải. Chúng 

ta đang khai thác tài nguyên của trái đất nhƣ nhiên liệu hóa thạch, gỗ, cá, tầng đất 

mặt, kim loại, nƣớc sạch, cát, sỏi và hàng ngàn nguyên liệu khác. Tuy nhiên, vì nhiều 

yếu tố đầu vào và đầu ra môi trƣờng không đƣợc thể hiện trong các số liệu báo cáo 

của công ty hoặc của quốc gia, những yếu tố này hoàn toàn bị phớt lờ hoặc đƣợc coi 

là các đầu vào miễn phí và những bể chứa vô giá. Khi tất cả quan điểm dài hạn đều 

bị hạn chế và với việc mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và những lợi ích ngắn hạn ngày 

càng đƣợc chú trọng, thì những vấn đề về môi trƣờng sẽ ngày càng bị lãng quên 

trong nền kinh tế của chúng ta.  

Vấn đề này hoàn toàn đi ngƣợc lại một sự thật rất hiển nhiên rằng việc khai thác và 

tận dụng môi trƣờng đóng vai trò thiết yếu đối với tăng trƣởng kinh tế. Trong vòng 

hơn 40 năm vừa qua, nhu cầu đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho các 

‘... không tính đến khối 
lượng công việc khổng lồ 
mà phụ nữ thực hiện – 
sinh sản, nuôi nấng con 
cái, việc nhà và lao động 
tạo sinh kế - đã khiến cho 
phụ nữ bị coi là kém năng 
suất hơn và phụ thuộc, 
thực tế không phải như 
vậy.’  

Marilyn Waring, Nếu Phụ nữ 
được Tính đến

211
 

‘Các tập đoàn chỉ quan 
tâm tới các tác động môi 
trường ở mức độ mà 
những tác động đó ảnh 
hưởng đến lợi nhuận, 
hoặc hiện tại hay tương 
lai. Họ sẽ có những hành 
động phù hợp để nâng 
cao hình ảnh của tập đoàn 
mình trước công chúng, 
trong khi những giả thiết 
ẩn sau những hành động 
này là  tăng lợi nhuận 
trong tương lai.’  

Lenny Berstein, nhà khoa học đã 
làm việc 30 năm tại Exxon 
Mobil

212
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hoạt động của con ngƣời đã tăng mạnh vƣợt quá khả năng phục hồi của trái đất. 

Chúng ta đang tận dụng triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chặt cây với tốc 

độ lớn hơn tốc độ tăng trƣởng của chúng, bắt nhiều cá hơn so với khả năng sản sinh 

của đại dƣơng.
215

 Giờ đây hành tinh phải mất một năm và sáu tháng để làm đầy lại 

kho dự trữ tài nguyên có thể tái tạo mà con ngƣời sử dụng mỗi năm.
216

  

Nguyên liệu đầu vào từ môi trƣờng cho các doanh nghiệp cũng có cái giá của nó, giá 

này lớn hơn những số tiền mà các doanh nghiệp đã phải chi trả, đó là những tổn thất 

mà những ngƣời khác đang phải gánh chịu. Ví dụ, đất đai trở thành hàng hóa, theo 

đó các doanh nghiệp mua một diện tích đất đai lớn phục vụ cho các mục địch canh 

tác thƣơng mại, do hoạt động này có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn. Trong khi đó, 

các cộng đồng đã từng sinh sống và hƣởng lợi từ những mảnh đất đó thƣờng bị 

buộc di dời đi nơi khác và bị bần cùng hóa, đồng thời nguồn nƣớc phục vụ cho khu 

vực có thể bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi các hoạt động khai thác  thƣơng mại 

này.
217

 Việc thay đổi mục đích sử dụng đất đai thƣờng gây ra những tác động xã hội 

rộng hơn ví dụ nhƣ những tổn thất đối với hệ sinh thái và biến đổi khí hậu. Các công 

ty dầu và khí đốt đã thu đƣợc những món lợi khổng lồ từ việc khai thác các loại nhiên 

liệu hóa thạch, nhƣng chính phần còn lại của xã hội và các thế hệ tƣơng lai là những 

ngƣời phải trả giá cho các tác động đối với khí hậu mà ngành công nghiệp ô nhiễm 

trầm trọng này gây ra. Một báo cáo của Trucost đã chỉ ra rằng nếu các chi phí về môi 

trƣờng đƣợc tính vào các số liệu báo cáo của công ty thì những ngành công nghiệp 

hàng đầu trên thế giới sẽ hoàn toàn không có lợi nhuận.
218

  

Bất bình đẳng và bất công trên toàn cầu đƣợc thể hiện rõ ràng nhất thông qua vấn 

đề biến đổi khí hậu. Oxfam ƣớc tính rằng 10% dân số giầu nhất của thế giới phải 

chịu trách nhiệm với một nửa lƣợng phát thải toàn cầu.
219

 Trong khi chính những 

cộng đồng nghèo nhất lại phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng nhất. Phụ nữ, 

đặc biệt là những phụ nữ ở những cộng đồng nông thôn, là những ngƣời có nguy cơ 

cao nhất, bởi vì họ thƣờng sống phụ thuộc vào nông nghiệp và có ít cơ hội sinh kế 

hơn.
220

 Thậm chí ngƣời ta cũng phát hiện rằng chính sự bất bình đẳng cũng có thể 

làm tăng lƣợng phát thải. Chứng cứ từ 158 quốc gia đã cho thấy rằng các nguyên 

nhân chính bao gồm: lƣợng tiêu thụ tăng do tranh giành địa vị; mong muốn tăng 

trƣởng tăng để giữ các yêu cầu tái phân bổ trong tầm kiểm soát; sức mạnh tƣơng đối 

của những ngƣời giàu tăng trong việc gây ảnh hƣởng đến chính sách có lợi cho 

chính họ; và lợi ích của các doanh nghiệp tƣ nhân gây ô nhiễm .
221
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4 XÂY DỰNG MỘT GIẢI PHÁP 
THAY THẾ: MỘT NỀN KINH TẾ 
NHÂN VĂN 

Nếu chúng ta nghiên cứu về thế giới đang sống và nhận thấy các tác động tiêu cực 

của tình trạng bất bình đẳng tột độ nhƣ ngày nay và mơ hồ không biết rằng tƣơng lai 

của chúng ta sẽ đi về đâu, thì chúng ta đều sẽ nhận thấy rằng  cần có  một sự thay 

đổi căn bản.  

Nếu phúc lợi của tất cả mọi ngƣời và sự sinh tồn của hành tinh trở thành những mục 

tiêu chính của nền kinh tế thay vì những phụ phẩm đƣợc mong đợi của thị trƣờng tự 

do, thì lúc đó là lúc chúng ta cần thiết kế lại hoàn toàn nền kinh tế để đạt đƣợc những 

mục tiêu đó. Mục tiêu của một nền kinh tế nhân văn là để giải quyết các vấn đề, 

nguyên nhân góp phần gây ra cuộc khủng hoảng bất bình đẳng ngày nay, và nền 

kinh tế này có một số thành phần chủ yếu. Tài liệu này chỉ bƣớc đầu phác họa những 

thành phần này, và những phác họa ban đầu này có thể đƣợc sử dụng nhƣ những 

nền tảng cơ sở cho việc xây dựng sau này.  

Hộp 4: Một nền kinh tế nhân văn và những thành phần chính  

Nền kinh tế nhân văn là nền kinh tế đáp ứng nhu cầu của cả con ngƣời và hành 

tinh, và nền kinh tế đó đƣợc hiểu rằng nó không thể đạt đƣợc mục tiêu này nếu 

chỉ có sự can thiệp của thị trƣờng. Trong một nền kinh tế nhân văn, chính phủ là 

ngƣời đảm bảo quyền và nhu cầu của tất cả mọi ngƣời; đây là chủ thể sáng tạo 

để mang lại sự tiến bộ và chủ thể này cũng có trách nhiệm quản lý các thị 

trƣờng vì lợi ích của tất cả mọi ngƣời. Điều này có nghĩa là chính phủ phải hành 

động một cách hiệu quả, có trách nhiệm và dân chủ đại diện cho tất cả ngƣời 

dân của mình, thay vì cho một bộ phận nhỏ những ngƣời có đặc quyền. Một 

nền kinh nhân văn là nền kinh tế mà trong đó mọi ngƣời đƣợc coi trọng nhƣ 

nhau và không bị xem nhẹ do giới tính, màu da hoặc đẳng cấp, và nền kinh tế 

này cũng đảm bảo các không gian cần thiết  cho xã hội dân sự và các nhóm 

phụ nữ.  

• Một nền kinh tế nhân văn là nền kinh tế trong đó các chính phủ chịu trách 

nhiệm giải trình đối với 99% dân số, và đóng vai trò là ngƣời can thiệp vào 

nền kinh tế để đảm bảo nền kinh tế đó công bằng và bền vững hơn.  

• Một nền kinh tế nhân văn là nền kinh tế trong đó các chính phủ cùng hợp tác 

để giải quyết hiệu quả các vấn đề toàn cầu nhƣ trốn thuế, biến đổi khí hậu 

và các vấn đề môi trƣờng khác.  

• Một nền kinh tế nhân văn là nền kinh tế mà trong đó các doanh nghiệp đƣợc 

thiết kế theo cách để có thể thúc đẩy sự thịnh vƣợng cho tất cả mọi ngƣời và 

đóng góp vào tƣơng lai bền vững.  

• Một nền kinh tế nhân văn sẽ không có chỗ cho tình trạng giầu có hay nghèo 

khó tột độ, cũng nhƣ khoảng cách giữa ngƣời giầu và ngƣời nghèo sẽ đƣợc 

thu hẹp  đáng kể.  

• Một nền kinh tế thị trƣờng sẽ phục vụ cho lợi ích của phụ nữ và nam giới 

một cách bình đẳng.  

• Một nền kinh tế thị trƣờng sẽ đảm bảo rằng các tiến bộ công nghệ đƣợc tích 

cực tận dụng để phục vụ cho lợi ích của tất cả mọi ngƣời, mà không phải 

theo cách có thể khiến cho những ngƣời công nhân mất đi việc làm hoặc 

mang lại nhiều của cải hơn cho những ngƣời sở hữu doanh nghiệp.  

‘Chúng ta là thế hệ đầu 
tiên có thể chấm dứt 
nghèo đói, và chúng ta là 
thế hệ cuối cùng có thể 
chấm dứt tình trạng biến 

đổi khí hậu.’ 
222

 

Ban Ki-moon, nguyên Tổng thƣ 
ký Liên Hiệp Quốc, 2015 
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• Một nền kinh tế nhân văn sẽ đảm bảo một tƣơng lai bền vững về môi trƣờng 

thông qua viêc ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và bắt đầu quy trình 

chuyển giao một cách nhanh chóng và kịp thời sang sử dụng năng lƣợng tái 

tạo. 

• Một nền kinh tế nhân văn sẽ thấy những bƣớc tiến đƣợc đo bằng các yếu tố 

thực sự đáng giá, thay vì chỉ nhìn vào GDP. Những yếu tố này bao gồm 

công việc chăm sóc không lƣơng của những ngƣời phụ nữ, và tác động của 

nền kinh tế đối với hành tinh. 

Tầm nhìn về một nền kinh tế nhân văn không phải là một bƣớc tiến hay một khái 

niệm gì hoàn toàn mới, mà nó xuất phát từ những nguyên tắc và giá trị đã từ lâu là 

trọng tâm của con ngƣời, các cộng đồng và các phong trào trên toàn thế giới. Từ các 

nền kinh tế theo chủ nghĩa bình quyền nam nữ, các nền kinh tế coi trọng sự bình 

đẳng bền vững và quan tâm
223

 đến các nền kinh tế sinh thái, nền kinh tế đã từ lâu ghi 

nhận sự phụ thuộc lẫn nhau của nền kinh tế nhân văn với hệ sinh thái tự nhiên và sự 

cần thiết phải đề cao giá trị của nguồn vốn từ tự nhiên, cho tới công trình mang tính 

đột phá của Amartya Sen,
224

 có rất nhiều nguyên tắc đã đƣợc xây dựng cũng nhƣ 

những ví dụ thành công cụ thể làm cơ sở cho việc hình thành khái niệm về nền kinh 

tế nhân văn. Chúng ta còn có thể thấy những nguyên tắc này đƣợc nhắc tới trong 

hầu hết các tôn giáo trên thế giới,
225

 nguyên tắc về những gì mà khoa học thần kinh 

nói với chúng ta giúp đầu óc chúng ta đƣợc khai sáng,
226

 nguyên tắc tâm lý học nói 

với chúng ta rằng phúc lợi thực sự rất cần thiết đối với con ngƣời,
227

 và nguyên tắc 

những gì mà phần lớn mọi ngƣời, khi họ có cơ hội dừng lại và suy nghĩ , tin tƣởng 

mới thực sự có ý nghĩa.
228

 

CHÍNH PHỦ PHẢI PHỤC VỤ 99% 

Các chính phủ có trách nhiệm giải trình, có tính đáp ứng và hoạt động hiệu quả là lực 

lƣợng cân bằng quan trọng trong lịch sử loài ngƣời. Các chính phủ có trách nhiệm 

đáp ứng các nhu cầu chung của ngƣời dân, và vận hành ở phạm vi nào đó để chính 

phủ có thể tối ƣu hóa việc phân bổ nguồn lực, trong hiện tại cũng nhƣ tƣơng lai. Các 

chính phủ này phải có khả năng để thiết kế các nền kinh tế theo cách mà có thể tối 

đa hóa lợi ích mà thị trƣờng tự do có thể mang lại cho tất cả mọi ngƣời, trong khi 

giảm thiểu sự bất ổn và những quan ngại mà thị trƣờng có thể mang lại. Các chính 

phủ này có thể cung cấp các dịch vụ nhƣ y tế, giáo dục và nƣớc sạch để đảm bảo 

rằng những dịch vụ này đƣợc đảm bảo cho mọi ngƣời nhƣ là cách để bảo vệ quyền 

của họ chứ không phải là một đặc quyền mà họ có thể đƣợc nhận. Hành động của 

chính phủ là biện pháp duy nhất giúp vƣợt qua những thách thức của biến đổi khí 

hậu trƣớc khi quá muộn. 

Tuy nhiên, các chính phủ thƣờng không sẵn lòng  can thiệp, và thậm chí chính phủ 

còn có thể là phiên bản mở rộng của một nhóm có đặc quyền. Một điều đáng buồn 

là, bản thân các cơ chế dân chủ tự thân nó không đủ để chấm dứt tình trạng này. 

Trên toàn thế giới, đồng tiền luôn có tiếng nói lớn hơn lá phiếu. Vì vậy trong nền kinh 

tế nhân văn, vai trò chủ động và tích cực của chính phủ cần phải đƣợc khôi phục, 

cùng với nó là nền dân chủ đúng nghĩa cũng nhƣ sự bảo vệ đối với không gian công 

cộng.  

Những biện pháp cụ thể nhằm đạt đƣợc những mục tiêu này sẽ khác nhau tùy theo 

từng quốc gia, tuy nhiên có thể bao gồm:  

• Các cơ chế thiết thực để ngƣời dân có thể tham gia và giám sát quy trình lập kế 
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hoạch và ra quyết định. Những ví dụ thành công bao gồm lập ngân sách có sự 

tham gia, các cơ chế kiểm tra công khai và các điều kiện thuận lợi cho nền dân 

chủ có sự tham gia. Các công dân cần phải đƣợc tham gia vào việc xây dựng các 

hệ thống đo lƣờng sự tiến bộ mới để xác định các mục tiêu của chính phủ và mục 

đích của nền kinh tế.  

• Thúc đẩy và bảo tồn không gian dân sự. Việc này là rất cần thiết để có để tăng 

cƣờng sự bình đẳng đặc biệt là đối với phụ nữ. Việc này có thể đạt đƣợc thông 

qua các hoạt động tài trợ cho các tổ chức của phụ nữ, khung pháp lý cho việc 

thành lập tổ chức một cách tự do, và tập huấn về vận động chính sách.  

• Đảm bảo rằng các bộ máy chính phủ đƣợc đại diện và vận hành bởi các nhóm 

ngƣời khác nhau, chứ không chỉ những ngƣời có đặc quyền, những ngƣời xây 

dựng và thực hành luật. 

• Tái lập  kế hoạch kinh tế và đầu tƣ chiến lƣợc đƣợc thực hiện bởi nhà nƣớc để 

mang lại những kết quả cấp tiến. Đầu tƣ của chính phủ có vai trò chủ chốt trong 

các hoạt động nghiên cứu và phát triển  các sáng kiến công nghệ. 

• Việc chính phủ không chỉ đƣợc công nhận là nhà bảo trợ, mà còn là nhà cung cấp 

các dịch vụ công hiệu quả và năng suất nhất, đặc biệt những dịch vụ có liên quan 

đến độc quyền tự nhiên hoặc các dịch vụ có liên quan đến các giá trị mà không 

đƣợc thể hiện thỏa đáng qua giá bán. 

• Các chính phủ phải tăng số thuế lũy tiến mà họ có thể thu từ những ngƣời giàu và 

các doanh nghiệp để đảm bảo rằng họ phải đóng góp một cách công bằng và xã 

hội do đó sẽ trở nên bình đẳng hơn. 

• Các chính phủ phải sử dụng tầm ảnh hƣởng đáng kể của mình để thúc đẩy các 

mô hình kinh doanh mới đƣợc định hƣớng dài hạn và các mô hình kinh doanh  

theo đuổi các mục tiêu khác ngoài mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận bằng mọi giá. 

• Chính phủ cũng cần đầu tƣ vào nỗ lực tạo công ăn việc làm. Đặc biệt, việc đầu tƣ 

vào các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng xã hội có thể tạo nhiều công ăn việc làm 

hơn, những công việc mà có thể khiến cho các công việc chăm sóc không lƣơng, 

đƣợc đảm nhiệm bởi phụ nữ, đƣợc coi trọng hơn - và những công việc phục vụ 

lợi ích cho tất cả mọi ngƣời. Công việc không chính thức phải đƣợc công nhận, 

bảo vệ và tăng cƣờng, để những ngƣời lao động trong nền kinh tế không chính 

thức đƣợc trao quyền và đƣợc bảo vệ. 

• Một hệ thống truyền thông độc lập, không chịu ảnh hƣởng của chính phủ và 

những nhóm ngƣời quyền lực giàu có. 

• Quy định bắt buộc về đăng ký vận động hành lang công khai và những quy định 

chặt chẽ hơn về xung đột lợi ích, những quy định giới hạn hỗ trợ tài chính cho các 

chiến dịch và sự minh bạch về lợi ích khi có sự giao thoa giữa tiền và chính trị.  

• Sự thành lập các ủy ban chính phủ ở cấp quốc gia về bất bình đẳng để thực hiện 

các đánh giá hàng năm đối với các quyết định chính sách – quy định, thuế và chi 

tiêu công, và tƣ nhân hóa – và tác động của nó trong việc cải thiện thu nhập, tài 

sản và sự tự do cho mọi ngƣời và giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng. 

• Một ngƣời đƣợc ủy quyền đại diện cho „những thế hệ tƣơng lai‟ có thể giúp đảm 

bảo việc hoạch định chính sách mang tính bền vững.  
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Hộp 5: Mô hình ‘Những người Mẹ tỏa sáng’  trong nền kinh tế phi chính 

thức ở Kenya 

Jane Muthoni, 50 tuổi, vận hành một quầy hàng ven đƣờng tại một trong các 

khu ổ chuột ở Nairobi. Cô ấy không có đủ tiền để đóng phí đăng ký giấy phép 

kinh doanh, vì vậy cô không thể bán các sản phẩm của mình một cách chính 

thức cho các siêu thị. Ở nơi mà không có đến những con đƣờng tử tế, và nƣớc 

chỉ đƣợc cấp ba ngày mỗi tuần, cô và những ngƣời bạn buôn bán của mình vẫn 

phải nộp 50 Kenyan Shillings (KES) thuế địa phƣơng mỗi ngày. Những mức phí 

này thực sự đã ảnh hƣởng tới những doanh nghiệp mà vốn của họ chỉ trị giá từ 

100 đến 200 KES. Trong khi đó, chính phủ Kenya đang áp dụng các gói thuế ƣu 

đãi đối với các tập đoàn lớn trong các đặc khu kinh tế mới đƣợc thành lập. 

Kenya đang mất 1,1 tỉ đô la mỗi ngày do các chính sách miến thuế áp dụng cho 

các tập đoàn lớn này. 

Jane là một thành viên của nhóm có tên gọi là  Shining Mothers („Những ngƣời 

Mẹ tỏa sáng‟), Oxfam đã hỗ trợ tập huấn cho nhóm này về kỹ năng kinh doanh 

và tổ chức cộng đồng. Trong một cuộc họp gần đây với hội đồng, Jane và 

Shining Mothers đã nêu lên vấn đề liên quan đến việc thu thuế của hội đồng và 

đã đi tới thống nhất rằng hội đồng sẽ chỉ gặp hai lần mỗi tuần. Đƣợc nâng cao 

năng lực thông qua các kiến thức này, Shining Mothers gần đây đã phản ứng lại 

các mức phí tận thu và vì vậy họ đã có thể tiếp tục tiết kiệm tiền để nộp phí xin 

giấy phép kinh doanh.  

CÁC CHÍNH PHỦ PHẢI HỢP TÁC, THAY VÌ CHỈ 
CẠNH TRANH  

Ý thức toàn cầu ngày càng đƣợc nâng cao, đây là một thành quả đáng khích lệ – đặc 

biệt là sự cần thiết của hợp tác trong các nỗ lực giải quyết các vấn đề mang tính toàn 

cầu đã đƣợc nhìn nhận. Ví dụ, các cuộc gặp thƣợng đỉnh và các cam kết toàn cầu đã 

tăng mạnh, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề nghèo đói,
229

 biến đổi khí hậu,
230

 và 

di cƣ quốc tế
231

, việc này đã tạo diễn đàn chung cho các quy trình ra quyết định tập 

thể ở cấp độ toàn cầu. Một nền kinh tế nhân văn toàn cầu đã nhìn nhận  rằng giữa 

các quốc gia vẫn tồn tại sự chênh lệch đáng kể và chênh lệch này cần phải đƣợc giải 

quyết, và điều này có nghĩa là mỗi quốc gia có những trách nhiệm khác nhau trong 

việc giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu. Tuy nhiên tất cả các quốc gia 

đều phải có tiếng nói bình đẳng trong các quyết định quan trọng, có tính thiết yếu để 

vƣợt qua những thách thức chung này.  

Một nền kinh tế toàn cầu phải đi ngƣợc lại mô hình mà theo đó toàn cầu hóa đã bị 

lạm dụng để làm trầm trọng thêm các nguyên tắc của chủ nghĩa tân tự do, những 

nguyên tắc này đã đặt các quốc gia vào các vị thế cạnh tranh trong cuộc đua tiến tới 

mục tiêu trở thành nơi có thuế và mức lƣơng thấp nhất, những nguyên tắc khai thác 

triệt để con ngƣời và nguồn tài nguyên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và những 

nguyên tắc khiến cho các tập đoàn xuyên quốc gia hoàn toàn không có trách nhiệm 

giải trình. Đúng hơn là một nền kinh tế nhân văn sẽ nắm bắt các cơ hội do sự hợp 

tác toàn cầu mang lại, mà không phải chỉ cạnh tranh.  

Sự hợp tác trong vấn đề việc làm và tiền lương 

Một nền kinh tế toàn cầu bắt đầu với các nguyên tắc rằng mọi ngƣời lao động đều 

xứng đáng đƣợc hƣởng mức lƣơng tử tế một cách công bằng, và rằng quyền của 
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ngƣời lao động luôn đƣợc bảo vệ. Nền kinh tế này vận hành theo quan niệm về sự 

hợp tác toàn cầu trong việc bảo vệ các mức lƣơng, phát huy những công việc tốt, và 

rốt cục là đảm bảo các nhu cầu của toàn cầu. Có một vài dấu hiệu cho thấy có nhiều 

công ty, những công ty nhận thấy rằng cuộc đua tới vị trí thấp nhất về chi phí lao 

động đang ngày càng mang tính bóc lột và vô nhân đạo, và đây không phải là con 

đƣờng duy nhất để phát triển, đã quan tâm tới mô hình kinh tế này.  

Các chính sách của quốc gia nhằm đảm bảo mức lƣơng đủ sống, không phân biệt 

đối xử về giới hoặc sắc tộc, điều kiện làm việc tử tế và quyền lao động đƣợc bảo vệ 

nên đƣợc gắn với một cam kết mạnh mẽ hơn ở cấp độ toàn cầu ngoài phạm vi biên 

giới quốc gia. Việc này có thể đƣợc thực hiện thông qua các thỏa thuận liên chính 

phủ ở cấp khu vực, ví dụ nhƣ ý tƣởng về một mức lƣơng tối thiểu của ASEAN (Hiệp 

hội các Quốc gia Đông Nam Á); hoặc thông qua việc yêu cầu các công ty đa quốc gia 

đầu tƣ nhiều hơn vào các dây chuyền cung ứng, nhờ đó có thể đảm bảo rằng ngƣời 

lao động có thể tiếp cận với công ăn việc làm tử tế. 

Hộp 6: Mức lương tối thiểu của ASEAN  

Trong vòng hai thập kỷ vừa qua 10% ngƣời giầu nhất trong tổng dân số của 

Trung Quốc, Indonesia, Lào, Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka đã có  thu nhập 

tăng lên hơn 15%, trong khi đó 10% ngƣời nghèo nhất đã có thu nhập giảm hơn 

15%. Mức lƣơng của những ngƣời phụ nữ ở các quốc gia Châu Á chỉ bằng 

khoảng từ 70% đến 90% mức lƣơng của nam giới, việc này là do sự kết hợp 

của nhiều yếu tố nhƣ phân biệt đối xử và phụ nữ thƣờng làm việc trong các lĩnh 

vực trả lƣơng thấp. Nhiều phụ nữ đã phải vật lộn để sinh tồn do mức lƣơng tối 

thiểu ở nhiều nƣớc Châu Á – nơi mà họ đƣợc trả lƣơng – trung bình chỉ bằng 

một phần tƣ số tiền đủ để họ có thể đảm bảo điều kiện sống tử tế. Tại Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới ASEAN tháng 6/2016, Indonesia đã ủng hộ ý tƣởng về mức 

lƣơng tối thiểu cho toàn bộ khu vực ASEAN, Cam-pu-chia và Việt Nam là hai 

trong số các quốc gia ủng hộ ý tƣởng này, ý tƣởng này đƣợc kỳ vọng sẽ chấm 

dứt cuộc đua trở thành quốc gia có mức lƣơng thấp nhất.  

Hợp tác về thuế  

Trong khi có rất nhiều việc  các chính phủ có thể và thực tế đang tự triển khai để 

nâng cao tính cấp tiến của hệ thống thuế  quốc gia, thì do thiếu sự hợp tác mang tính 

toàn cầu, những gì mà các chính phủ này đơn phƣơng làm đƣợc cũng còn hạn chế. 

Một nền kinh tế nhân văn toàn cầu đòi hỏi rằng các quốc gia phải cùng hợp tác chặt 

chẽ hơn về vấn đề thuế. Theo lẽ tự nhiên, đây phải là những nỗ lực y  thực sự ở cấp 

độ toàn cầu để giải quyết tình trạng lách thuế và việc sử dụng các thiên đƣờng thuế. 

Điều này cũng có nghĩa là cuộc đua tới mức thấp nhất về thuế doanh nghiệp, một 

trong các nhân tố khiến cho chính phủ kiệt quệ và không có khả năng để phục vụ cho 

những ngƣời dân của mình, cũng phải chấm dứt; một  thỏa thuận toàn cầu phải 

đƣợc thiết lập để chấm dứt sự cạnh tranh về thuế và ngừng các thỏa thuận ƣu đãi 

giữa các tập đoàn và các cơ quan thuế. Để xây dựng một sân chơi thuế doanh 

nghiệp công bằng và ngang tài ngang sức cần phải có những giải pháp đảm bảo tính 

minh bạch, bao gồm những cơ chế báo cáo công khai đầy đủ giữa các quốc gia, sự 

minh bạch về những ngƣời thực sự đƣợc hƣởng lợi và sự minh bạch của các chính 

phủ trong các ƣu đãi thuế mà họ trao cho các tập đoàn và đặc biệt là về các quy định 

liên quan đến thuế. Cho tới thời điểm này, những nỗ lực hợp tác thông qua tiến trình 

OECD BEPS (xói mòn nền tảng và  chuyển lợi nhuận) vẫn còn mang tính chắp vá và 

chƣa thật sự đầy đủ, và vì vậy cần phải có một tiến trình thỏa thuận toàn cầu tham 
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vọng hơn, trong đó những quốc gia đang phát triển tham gia vào tiến trình này với tƣ 

cách bình đẳng với các quốc gia giầu có khác.  

KINH DOANH THỊNH VƢỢNG , THAY VÌ  KINH 
DOANH THEO THÔNG LỆ  

Một nền kinh tế nhân văn có trung tâm là một khu vực kinh doanh thành công và 

vững mạnh. Trong nền kinh tế này, tầm nhìn của các công ty đƣợc xây dựng và 

khuyến khích dựa trên mục tiêu là mang lại lợi ích cho tất cả xã hội nói chung, chứ 

không chỉ những cổ đông giầu có. Các câu chuyện thành công trên toàn thế giới đã 

chứng minh rằng các mô hình kinh doanh có thể sống sót và tồn tại đƣợc chính là 

những mô hình có lợi nhuận vừa phải – chứ không phải tối đa. (Xem Hộp 7). Ví dụ, 

các nghiên cứu học thuật về sự sở hữu của nhân viên đã chỉ ra rằng những mô hình 

doanh nghiệp này cũng góp phần vào sự tăng trƣởng  việc làm
233

 tạo ra mức lƣơng 

cao hơn cho nhân viên.
234

 Các mô hình thay thế cho chủ nghĩa tƣ bản cổ đông không 

chỉ có thể tồn tại, mà những mô hình này còn đang tiếp tục phát triển và gặt hái nhiều 

thành công.  

Hộp 7: Kinh doanh theo cách khác 

Thế giới không thiếu những trƣờng hợp các tổ chức sử dụng các hoạt động 

thƣơng mại là phƣơng thức để đạt đƣợc các mục tiêu về xã hội và môi trƣờng. 

Trong những ví dụ này, kinh doanh là một công cụ giúp doanh nghiệp đạt đƣợc 

các mục tiêu lớn hơn – không phải là mục tiêu cuối cùng. Dƣới đây là một số 

trong số các trƣờng hợp cho thấy rằng nên kinh tế nhân văn có thể đƣợc xây 

dựng dựa trên những hoạt động của khu vực tƣ nhân.  

Mondragon là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực nhƣ công 

nghiệp, tài chính, bán lẻ và thông qua trƣờng đại học, nghiên cứu và phát triển, 

và tạo dựng kiến thức. Chính những ngƣời công nhân là những ngƣời sở hữu 

tập đoàn này. Doanh số của tập đoàn là gần 13 tỉ euro và số lƣợng nhân viên là 

74,000. Quá trình ra quyết định tại tập đoàn là một quá trình dân chủ và ban 

quản lý gồm một đại hội đồng là những ngƣời đƣợc bầu lên. Tập đoàn này đã 

đƣợc nhiều ngƣời biết đến với những thành tựu đạt đƣợc trong việc đảm bảo 

công ăn việc làm (thƣờng là thông qua việc chia sẻ và bố trí lại công việc) và 

các mức lƣơng quân bình, với việc mức lƣơng cao nhất không quá tám lần mức 

lƣơng thấp nhất.
235

  

COOPECAN là một hợp tác xã sản xuất vài Alpaca ở phía trên của dãy Andes 

thuộc lãnh thổ Peru.
236

 Hợp tác xã này đƣợc thành lập năm 2008 với mục đích 

nâng cao phúc lợi và thúc đẩy sự phát triển của những ngƣời sản xuất len, bao 

gồm truyền đạt các kỹ năng để đối phó với biến đổi khí hậu (ví dụ nhƣ kỹ thuật 

chăn nuôi và tƣới tiêu). Hiện hợp tác xã này có hơn 7000 thành viên; cả các 

thành viên và gia đình của họ đều đƣợc hƣởng quyền thƣơng lƣợng tập thể mà 

một hợp tác xã có thể mang lại. COOPECAN đã giúp họ bảo đảm mức giá công 

bằng hơn từ các tập đoàn lớn mà nếu không có hợp tác xã thì các tập đoàn này 

sẽ ép giá sản phẩm. Hợp tác xã này cũng quản lý quy trình gia công len riêng 

của mình, nhƣ vậy họ không cần đển một tổ chức trung gian, do đó tiết kiệm 

đƣợc một khoản và không làm số trả cho những ngƣời sản xuất bị giảm đi).  

Eileen Fisher là một hãng quần áo lớn ở Mỹ, chuyên thiết kế và sản xuất quần 

áo chất lƣợng cao cho phụ nữ. Đƣợc thành lập năm 1984, hiện hãng này đang 

thuê khoảng 1,200 nhân viên trực tiếp và 10,000 ngƣời trong chuỗi cung ứng 

của mình. Hãng này đang thực hiện kế hoạch sử dụng 100% sợi bông hữu cơ 

và cân nhắc kỹ các nhà cung ứng sợi tơ nhân tạo cho hãng để đảm bảo rằng 

‘Tôi hoàn toàn bị thuyết 
phục bởi quan điểm rằng 
tương lai của chúng ta 
hoàn toàn phụ thuộc vào 
khả năng của chúng ta 
trong việc tìm tòi và phát 
minh ra những mô hình 
kinh doanh mới và những 
loại hình tập đoàn kinh 

doanh mới.’ 
232

 

Franck Riboud, Chủ tịch của 
Groupe Danone và đồng sáng 
lập doanh nghiệp xã hội 
Grameen-Danone Foods 
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hãng này không sử dụng các vật liệu gây hủy hoại các khu rừng nhiệt đới. Công 

ty này vừa là một ESOP (mỗi cá nhân làm việc trong công ty đều có thể sở hữu 

cổ phiếu của công ty) và là công ty đã đƣợc cấp chứng chỉ B - Certified B 

Corporation. Công ty này luôn cố gắng chống lại những áp lực tăng trƣởng để 

hƣớng tới lợi ích của tăng trƣởng, và để thực hiện mục tiêu này công ty đã giảm 

phạm vi hoạt động của mình và thay đổi quy định rằng công ty phải mở hai đến 

ba cửa hàng mỗi năm và thay vào đó công ty đã mở một trung tâm với mục đích 

tái chế và tái sử dụng các quần áo cũ của Eileen Fisher. Công ty này đang cố 

gắng định hình khái niệm „tăng trƣởng tốt‟ và tiến tới phƣơng pháp tiếp cận 

không gây tác động tới môi trƣờng, các nhân viên hoặc các cộng đồng trong 

chuỗi cung ứng của mình.  

Chính phủ đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy tầm nhìn của một nền kinh tế 

trong đó những công ty nhƣ những công ty nêu trên sẽ chiếm đa số; nền kinh tế mà 

trong đó những doanh nghiệp này không bị gò bó bởi những khuôn phép của nền 

kinh tế xã hội, mà theo đó đƣợc tạo điều kiện để phát triển thành các xu thế chủ đạo. 

Một số chính phủ đang bắt đầu thể hiện sự quan tâm đối với những mô hình này. 

Hàn Quốc,
237

 Singapore,
238

 Việt Nam,
239

 Thái Lan
240

 và Anh
241

 đều đã có khung pháp 

lý tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xã hội hoạt động trong các lĩnh vực 

nhƣ mua sắm công, cấp phép và thậm chí thuế. Trong một số trƣờng hợp, chính phủ 

còn ƣu đãi về thuế đối với việc nhân viên sở hữu cổ phiếu của công ty.
242

 Trong khi 

đó, Liberia đã xây dựng một đặc khu kinh tế cho các doanh nghiệp xã hội
243

 và 

Philippines đang cân nhắc một đạo luật lớn để khuyến khích các doanh nghiệp xã hội 

lấy lợi ích của những ngƣời nghèo làm trọng tâm.
244

 Những mô hình kinh doanh này 

không phải mới. Hơn một tỉ ngƣời trên toàn cầu hiện là thành viên của các hợp tác 

xã, những hợp tác xã này đã và đang tạo ra hơn 250 triệu công ăn việc làm và mở ra 

những mô hình kinh doanh mới sáng tạo kể từ khi khai niệm hợp tác xã đƣợc thiết 

lập gần hai thế kỷ trƣớc. Ở Kenya, 50% dân số đang kiếm sống thông qua các hợp 

tác xã, trong khi đó ở Canada 40% dân số là thành viên của một hợp tác xã nào 

đó.
245

 Và ở Anh, gần một triệu ngƣời đang làm việc cho các doanh nghiệp xã hội.
246

 

Những mô hình này hiện đang phát triển rất mạnh mẽ bất chấp hệ thống kinh tế hiện 

tại đang khiến cho những mô hình này gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kêu gọi hỗ 

trợ tài chính và hệ thống kinh tế này cũng không ghi nhận giá trị của những mô hình 

này đối với xã hội. Các nhà đầu tƣ giàu có sẽ đầu tƣ nhiều tiền vào các doanh 

nghiệp nào hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao chƣa từng có cho họ, với giá rẻ hơn, 

trong khi các hợp tác xã, các doanh nghiệp xã hội và các doanh nghiệp do ngƣời lao 

động làm chủ thƣờng chỉ quanh quẩn đƣợc tiếp cận với các khoản nợ hoặc nếu họ 

may mắn có thể tiếp cận với các hỗ trợ tài chính mang tính nhân đạo. Một nền kinh 

tế nhân văn sẽ thay đổi tình thế và tạo điều kiện cho những mô hình này phát triển 

thay vì những mô hình chỉ chú trọng theo đuổi lợi nhuận.  

CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG GIÀU CÓ TỘT ĐỘ ĐỂ 
CHẤM DỨT NGHÈO ĐÓI 

Sự giầu có tột độ và bất bình đẳng thái quá sẽ không còn chỗ đứng trong nền kinh tế 

nhân văn. Việc này có thể đạt đƣợc nếu các doanh nghiệp và nền kinh tế đƣợc thiết 

kế theo cách có thể đảm bảo rằng sự giàu có thái quá không có cơ hội hình thành 

ngay từ đầu ví dụ bằng cách đặt ra các giới hạn đối với mức trả cho những ngƣời 

giàu nhất và khuyến khích các mô hình doanh nghiệp không trả cổ tức quá cao cho 

các cổ đông. Thứ hai, sự giàu có tột độ chỉ có thể đƣợc chấm dứt khi các biện pháp 

nhằm chấm dứt sự ảnh hƣởng vô lý của những nhóm có đặc quyền đối với chính trị 
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và nền kinh tế đƣợc thực hiện.  

Ngoài những biện pháp này, công cụ chủ yếu để xóa bỏ sự giầu có tột độ là thuế. 

Thuế thu nhập cho những ngƣời có thu nhập cao nhất phải đƣợc tăng lên ở hầu hết 

các quốc gia. IMF đã xác định mức thuế tối ƣu nhất là từ 50% đến 70% tùy theo từng 

quốc gia,
247

 và Anthony Atkinson đã gợi ý mức thuế 60% đối với trƣờng hợp của 

nƣớc Anh.
248

 Các quốc gia đang phát triển phải cân nhắc để nâng thuế đối với tài sản 

– ví dụ nhƣ đất, doanh lợi, tài sản và thừa kế - càng nhanh càng tốt, bởi vì đây là 

những nguồn doanh thu cấp tiến. IMF đã chỉ ra rằng điều này là hoàn toàn khả thi đối 

với nhiều quốc gia, và thực tế một số quốc gia đang phát triển đã đi tiên phong trong 

việc thực hiện các hình thức thuế này.
249

  

Ngoài ra cũng có một vài chính sách thuế khác nếu đƣợc thực hiện cũng có thể hạn 

chế sự tập trung tài sản một cách hiệu quả: 

• Mức thuế nhỏ áp dụng đối với các giao dịch tài chính, Thuế giao dịch tài chính, 

mà IMF đã gọi đây là hình thức thuế rất cấp tiến
250

 bởi vì thuế này do những 

ngƣời giầu nhất trong xã hội đóng. Thuế này cũng giúp ngăn chặn sự phát triển 

quá giới hạn của lĩnh vực tài chính, lĩnh vực này là nhân tố chính góp phần thúc 

đẩy cuộc khủng hoảng bất bình đẳng. Mƣời quốc gia Châu Âu đã đồng ý áp dụng 

thuế này. Ƣớc tính một khoản thuế nhỏ khoảng 0.05% giá trị giao dịch sẽ đƣợc 

áp dụng đối với các giao dịch nhƣ cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ và sản phẩm tài 

chính, và tính riêng ở Mỹ, nguồn thu từ khoản thuế này có thể lên tới 350 tỉ đô 

la.
251

  

• Một nhà kinh tế học ngƣời Pháp, Thomas Piketty đã đề xuất Thuế tài sản toàn 

cầu. Tƣơng tự nhƣ vậy, sử dụng các dữ liệu của Forbes tháng 2/ 2014, Oxfam đã 

tính ra rằng 1,5% thuế tài sản đƣợc đánh trên số tài sản vƣợt quá 1 tỉ đô la sẽ 

giúp chính phủ thu về 70 tỉ đô la mỗi năm với giả định rằng tất cả các tỉ phú đều 

đóng thuế.
252

 Nguồn thu này sẽ đủ để đảm bảo tất cả trẻ em đều đƣợc tới trƣờng 

và đủ để cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế, thuốc men và các dịch vụ y tế khác 

để cứu  sống sáu triệu trẻ em. Bởi vì các tỉ phú thƣờng đảm bảo tỉ lệ lợi nhuận là 

5% tới 10% đối với tài sản của họ, nên mức thuế này là hoàn toàn hợp lý.
253

 Một 

số nhà tỉ phú đã đồng ý cùng với Bill Gates cho đi một phần tài sản của mình. Mặc 

dù đây là những hành động rất đáng khâm phục, nhƣng nó không thể thay thế 

cho việc đóng thuế đầy đủ và bình đẳng, một thực tế mà chính Bill Gate cũng đã 

chia sẻ.
254

  

• Đối với những tài sản đƣợc giữ tại các công ty vỏ bọc, các quỹ ủy thác và quỹ tài 

trợ, những ngƣời sở hữu thực sự các công ty và quỹ này không đƣợc xác định 

công khai, họ chính là những đối tƣợng phải đóng thuế tài sản, James Henry đã 

đề xuất Thuế Tài sản Vô danh.
255

 Việc này chỉ cần có sự đồng thuận của một số 

nhỏ các nƣớc giàu, những điểm đến cuối cùng của các tài sản vô danh. Henry 

ƣớc tính rằng chỉ cần áp dụng thuế này cho 50 ngân hàng tƣ nhân hàng đầu, các 

nhà quản lý tài sản, các quỹ phòng hộ và các công ty bảo hiểm, mức thuế tài sản 

vô danh 0.5% có thể giúp thu lại 50 đến 60 tỉ đô la mỗi năm, chiếm gần 10% thu 

nhập hàng năm có đƣợc từ những tài sản ngoài nƣớc này. Thuế này không chỉ 

giúp tăng nguồn thu nếu thuế tài sản vô danh đƣợc quy định cao hơn mức thuế 

tài sản tiêu chuẩn, mà nó còn giúp tăng các chi phí đối với việc giữ bí mật tài 

chính và trở thành một động lực để những ngƣời sở hữu thực sự các tài sản đó lộ 

danh.  
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MỘT NỀN KINH TẾ NHÂN VĂN SẼ PHỤC VỤ LỢI 
ÍCH CỦA PHỤ NỮ VÀ NAM GIỚI MỘT CÁCH BÌNH 
ĐẲNG 

Bình đẳng giới sẽ là trọng tâm của nền kinh tế nhân văn, đảm bảo rằng cả hai nửa 

của nhân loại đều có những cơ hội công bằng trong cuộc sống. Những rào cản ngăn 

trở sự tiến bộ của phụ nữ nhƣ tiếp cận với giáo dục và y tế sẽ đƣợc gỡ bỏ. Các định 

kiến xã hội sẽ không còn là yếu tố quyết định đối với vai trò của ngƣời phụ nữ trong 

xã hội, và đặc biệt các công việc chăm sóc gia đình không đƣợc trả lƣơng sẽ đƣợc 

ghi nhận, giảm đi và tái phân bổ và nguy cơ bạo lực sẽ không còn tồn tại. 

Hành động tập thể của những ngƣời phụ nữ là chìa khóa để thành công – và sẽ phát 

huy hiệu quả nhất khi quyền phụ nữ đƣợc vận động ở cấp cơ sở và các tổ chức xã 

hội dân sự, các viện nghiên cứu chính sách và các khoa của các trƣờng đại học có 

thể xây dựng liên minh chiến lƣợc với các đảng phái chính trị, các cơ quan nhà nƣớc 

và các tổ chức khu vực và toàn cầu.
257

 

 

Hộp 8: Vận động những nữ nông dân tham gia vào nỗ lực đảm bảo quyền 

đất đai ở Uttar Pradesh
258

 

Hơn 40% của 400 triệu phụ nữ sinh sống ở nông thôn Ấn độ đang tham gia vào 

ngành nông nghiệp và các hoạt động có liên quan. Tuy nhiên, vì phụ nữ không 

đƣợc công nhận là ngƣời lao động và không đƣợc sở hữu đất đai, nên họ ít 

đƣợc tiếp cận với các chƣơng trình của chính phủ và với tín dụng, việc này đã 

làm hạn chế năng suất nông nghiệp của họ. Một nghiên cứu của Oxfam đƣợc 

thực hiện 2006 với Gorakhpur Environmental Action Group – Nhóm Hành động 

vì Môi trƣờng Gorkhpur (GEAG) đã phát hiện ra rằng chỉ có 6% phụ nữ đƣợc sở 

hữu đất đai, 2% đƣợc tiếp cận với tín dụng và chỉ 1% đƣợc tiếp cận với tập 

huấn về nông nghiệp. 

Chiến dịch AAROH, một chiến dịch của các nữ nông dân, đƣợc thành lập năm 

2006 với mục tiêu giải quyết tình trạng này. Chiến dịch AAROH đã đƣợc Oxfam 

Ấn Độ hỗ trợ, và đƣợc chỉ đạo bởi GEAG cùng phối hợp với bốn tổ chức phi lợi 

nhuận khác trong khu vực. Trong những năm đầu, chiến dịch này chú trọng vào 

việc xã hội công nhận nữ nông dân là những ngƣời nông dân. Sau khi chiến 

dịch thành công trong việc thiết lập một không gian pháp lý để giúp phụ nữ 

đƣợc công nhận là nông dân, chiến dịch này đã thay đổi mục tiêu  và bắt đầu 

vận động chính sách cho quyền sở hữu đất đai chung. Kể từ khi bắt đầu, chiến 

dịch này đã thu hút đƣợc sự tham gia của hơn 9000 nữ nông dân, và giúp cho 

tên gọi „nữ nông dân‟ hay „mahila kisan‟ trở nên phổ biến, chiến dịch này cũng 

đã huy động 6800 nam giới chia sẻ đất đai với vợ của mình và chiến dịch này 

cũng kêu gọi sự tham gia của chính phủ ở cả cấp trung ƣơng và địa phƣơng. 

Tháng 3/2015, chính phủ Uttar Pradesh đã bắt đầu thực thi chính sách miễn phí 

đóng dấu trong quá trình chuyển giao đất cho vợ chồng hoặc ngƣời ruột thịt gần 

nhất. 

‘‘Thế giới của chúng ta 
không thể được nâng đỡ 
nếu một nửa của nó có 

một vị thế quá bé nhỏ” 
256

 

Charlotte Perkins Gillman, một 
nhà xã hội học và một phụ nữ đòi 
quyền bầu cử  
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CÔNG NGHỆ CHO TẤT CẢ MỌI NGƢỜI 

Một nền kinh tế nhân văn sẽ nắm bắt đổi mới về công nghệ - đặc biệt là đối với vố số 

những cải thiện mà những công nghệ này giúp mang lại cho cuộc sống của phụ nữ, 

nhƣ các công nghệ giúp giải phóng sức lao động. Tuy nhiên, khi công nghệ mới 

đƣợc phát triển, thì câu hỏi ai sẽ kiểm soát các công nghệ này, ai sẽ là ngƣời hƣởng 

lợi từ những công nghệ này, và công nghệ nào là có ích nhất đối với xã hội cần đƣợc 

ƣu tiên, lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta phải đảm bảo rằng công 

nghệ giúp cho thế giới trở nên công bằng hơn, chứ không phải gia tăng tình trạng bất 

bình đẳng. Nhu cầu thị trƣờng có nghĩa là những loại thuốc mới đáp ứng nhu cầu 

của những ngƣời có tiền, việc này đã coi các vấn đề của thế giới những ngƣời giàu 

có quan trọng hơn các dịch bệnh ở các quốc gia phát triển. Năm 2014, công ty dƣợc 

của Anh/ Thụy Điển, AstraZeneca, đã rút lui ngay từ giai đoạn nghiên cứu và phát 

triển ban đầu đối với các bệnh sốt rét và lao (TB) và công ty này đã bỏ qua các bệnh 

nhiệt đới để dồn mọi nỗ lực vào phát triển thuốc điều trị ung thƣ, tiểu đƣờng và cao 

huyết áp – tất cả các bệnh này đều phổ biến ở các nƣớc giàu, và chắc chắn nhiều 

ngƣời sẽ sẵn sàng trả giá cao để mua các loại thuốc mới này.
260

 Trong khi đó, quyền 

sở hữu trí tuệ hào phòng đã giúp những ngƣời phát triển công nghệ tích lũy một số 

lƣợng lớn của cải, lƣợng của cải này có tỉ lệ hoàn toàn không tƣơng ứng với đầu tƣ 

mà họ đã bỏ ra.  

Các chính phủ không đứng về phía hành động này. Các chính phủ đóng một vai trò 

quan trọng trong việc phát triển công nghệ để phục vụ con ngƣời và hành tinh. Ngân 

sách công đã đƣợc sử dụng để tài trợ cho các công nghệ quan trọng, những công 

nghệ mà các tổ chức tài chính tƣ nhân vì ngại rủi ro sẽ không đầu tƣ ví dụ nhƣ năng 

lƣợng gió và năng lƣợng mặt trời ở giai đoạn đầu.
261

 Trên thực tế, các khoản đầu tƣ 

của chính phủ đã và đang là xƣơng sống của các phát minh sáng chế thành công 

nhất trong một vài thập kỷ gần đây.
262

 Nhà kinh tế học Mariana Mazzucato đã chỉ ra 

rằng „ví dụ, tất cả các công nghệ chính giúp cho chiếc iPhone trở nên “thông minh” 

nhƣ vậy đều đƣợc tài trợ bởi các tổ chức thuộc khu vực nhà nƣớc: GPS, internet, 

màn hình cảm ứng [...] tất cả là nhờ vào tài trợ của chính phủ‟.
263

  

Chính phủ trong một nền kinh tế nhân văn vì thế phải tích cực hơn trong việc đảm 

bảo rằng công nghệ mà chính phủ  hỗ trợ phát triển phải đáp ứng nhu cầu của tất cả 

mọi ngƣời, và quyền sở hữu trí tuệ không chỉ mang lại lợi ích tài chính cho ngƣời 

phát triển ra nó, thay vào đó phải đƣợc quản lý theo cách mà nó có thể phục vụ cho 

lợi ích của xã hội, bao gồm cả lợi ích của những ngƣời mà cuộc sống của họ có thể 

thay đổi khi tiếp cận với công nghệ đó. 

Các chính phủ cũng cần phải can thiệp để định hƣớng sự thay đổi công nghệ trong 

lĩnh vực lao động. Tony Atkinson đã lập luận rằng tác động của sự thay đổi công 

nghệ đối với tình trạng bất bình đẳng „phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà 

hoạch định chính sách‟. Họ phải đề cao các lợi ích mà công nghệ mang lại nhƣ tăng 

năng suất hoặc triệt tiêu các nhu cầu đối với các việc làm nguy hiểm, so với các tác 

động về mặt phân bổ dài hạn hơn và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì vai trò mà 

trong đó tính nhân văn đƣợc ƣu tiên.
264

  

NĂNG LƢỢNG TÁI TẠO BỀN VỮNG LÀ NGUỒN 
NĂNG LƢỢNG CHÍNH 
Đảm bảo một môi trƣờng bền vững là mục tiêu trọng tâm của nền kinh tế nhân văn. 

Các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp phải cân nhắc thận trọng tác 

‘Nếu không được quan 
tâm thỏa đáng, những 
công nghệ mới này sẽ 
trở thành một sân chơi 
bất bình đẳng, với 
chiến thắng thuộc về số 
ít người còn tất cả 
những người còn lại 
đều thua cuộc […] cần 
phải có những ý tưởng 
sáng tạo [...] để xây 
dựng các công nghệ 
này dựa trên các tiêu 
chuẩn mở và áp dụng 
các công nghệ này 
theo cách nhằm đáp 
ứng nhu cầu của 
những người ở các 
quốc gia đang phát 
triển.’ 

Ben Ramalingan, tác giả 
„Mƣời công nghệ đi đầu đối 

với Phát triển Quốc tế‟
259
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động về môi trƣờng của các hoạt động, và tăng cƣờng đầu tƣ vào các hoạt động và 

công nghệ cấp tiến, ít tác động. Điều này đặc biệt có liên quan tới lĩnh vực năng 

lƣợng. 

Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, nhiên liệu hóa thạch đã là nguồn nhiên liệu 

chính thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, nhƣng điều này đã không còn phù hợp với một 

nền kinh tế nhân văn vì lợi ích của đa số. Chỉ riêng ô nhiễm không khí gây ra bởi các 

nhà máy đốt than đã là nguyên nhân của khoảng 670,000 ca chết non mỗi năm ở 

Trung Quốc và 100,000 ca  ở  Ấn độ,
265

 và những ngƣời nghèo nhất và những ngƣời 

dễ bị tổn thƣơng nhất thƣờng là những ngƣời phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. 

Tuy nhiên sự hủy diệt mà tình trạng biến đổi khí hậu gây ra thậm chí còn tồi tệ hơn 

đối với nhiều ngƣời không thuộc nhóm 1% dân số toàn cầu, những ngƣời không thể 

bảo vệ  bản thân  khỏi những tác động của tình hình khí hậu cực đoan và mực nƣớc 

biển dâng cao.  

Một nền kinh tế nhân văn phải ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và bắt đầu 

chuyển giao nhanh chóng và kịp thời sang sử dụng các năng lƣợng tái tạo bền vững. 

Để giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng dƣới mức 2ºC, chúng ta phải đảm bảo rằng việc 

sử dụng nguyên liệu hóa thạch phải hoàn toàn đƣợc chấm dứt vào năm 2045–55.
266

 

Và việc này hoàn toàn khả thi xét trên góc độ chi phí và cần thiết cho tƣơng lai chung 

của chúng ta. 

COI TRỌNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG GÌ THỰC SỰ 
ĐÁNG GIÁ 

Về cơ bản, một nền kinh tế nhân văn sẽ đặt GDP vào đúng vị trí của nó, một chỉ số 

đơn giản, không hoàn hảo, chỉ số của sự tiến bộ. Chỉ số này nên đƣợc bổ sung bởi 

các thƣớc đo khác hữu dụng hơn để có thể đánh giá chất lƣợng cuộc sống, phúc lợi 

và khả năng mà con ngƣời có để có thể đáp ứng một cách thỏa đáng những nhu cầu 

con ngƣời cơ bản của mình.
268

 Những thƣớc đo toàn diện hơn phải là tiền đề cho 

quy trình hoạch định chính sách, ví dụ nhƣ Chỉ số Tiến bộ Thực tế
269

 hoặc Chỉ số 

Cuộc sống Tốt đẹp hơn của OECD
270

 và Chỉ số Tiến bộ Xã hội.
271

 Các Mục tiêu Phát 

triển Bền vững là cơ sở để xây dựng các thƣớc đo có liên quan và các mục tiêu này 

cũng mang lại cơ hội để các quốc gia có thể tiến tới một thỏa thuận toàn cầu, theo đó 

những kết quả cơ bản đối với con ngƣời sẽ đƣợc ƣu tiên hơn bên cạnh tăng trƣởng 

GDP.  

Cho dù thƣớc đo đó có là gì, thì trong nền kinh tế nhân văn việc phân bổ thu nhập 

quốc gia sẽ thay thế mọi hình thức chú trọng về các con số trung bình đơn thuần, kể 

cả phân bổ ở cấp hộ gia đình. Bất bình đẳng và giảm khoảng cách giữa ngƣời giầu 

và ngƣời nghèo cũng sẽ là các chỉ số mà chúng ta dựa vào đó đo sự tiến bộ của xã 

hội. 

Trong một nền kinh tế nhân văn, tất cả các công việc của phụ nữ sẽ đƣợc ghi nhận. 

Khối lƣợng công việc chăm sóc không lƣơng đƣợc tính vào GDP là bƣớc đầu tiên để 

thay đổi quan điểm công việc nào là „thực chất‟ và có giá trị. Một nền kinh tế nhân 

văn sẽ đảm bảo việc ghi nhận, giảm và tái phân bổ các trách nhiệm chăm sóc gia 

đình, hỗ trợ tốt hơn đối với các dịch vụ công, và quyết tâm mạnh mẽ hơn của xã hội 

để đầu tƣ vào và sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ công có chất lƣợng tốt.  

Nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ chắc chắn đƣợc tính đến trong bảng cân đối tài sản, 

khuyến khích các chính phủ và khu vực tƣ nhân cũng nhƣ xã hội dân sự, cùng có 

sáng kiến và hợp tác để giảm lƣợng chất thải, quản lý nguồn tài nguyên, và nhờ đó 

đổi mới và tạo công ăn việc làm. Thêm vào đó, giá trị vốn có của tài nguyên – ngoài 

‘Chỉ chú trọng vào tăng 
trưởng GDP thì quá đơn 
giản, chúng tôi phản đối 
thuyết ‘khuếch tán lợi ích’ 
giả định rằng sự tăng 
trưởng không xác định 
được sẽ lan tỏa và làm 
mầu mỡ đất và mọi thứ 
bắt đầu sinh sôi kể cả đối 
với người nghèo. Chúng 
ta cần phải tìm một mô 
hình tăng trưởng kinh tế 
toàn diện, giúp nâng tầm 
của những người nghèo 
lên thay vì luôn giữ 
những người giầu nhất ở 
mãi vị trí cao nhất như 
vậy.’  

Jim Yong Kim, Chủ tịch, Ngân 

hàng Thế giới
267
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những lợi ích đối với nền ninh tế - cần phải đƣợc ghi nhận, đồng thời quyền của các 

thế hệ tƣơng lai trong việc đƣợc sử dụng và hƣởng lợi từ thế giới tự nhiên cũng phải 

đƣợc tôn trọng.  

Oxfam kêu gọi thành lập liên minh „nền kinh tế phúc lợi‟: các quốc gia, các khu vực 

với sự hỗ trợ từ các công ty và các nhóm xã hội cấp tiến, cam kết thúc đẩy mô hình 

phát triển chú trọng vào phúc lợi của con ngƣời và hệ sinh thái hơn là những kết quả 

đầu ra về mặt kinh tế theo nghĩa hẹp. Sự thay đổi về trọng tâm này sẽ là nhân tố 

quan trọng đối với hệ thống phân cấp hoạch định chính sách đƣợc đổi mới ở cấp 

toàn cầu và theo đó vai trò của các quốc gia sẽ đƣợc xác định dựa trên những nỗ lực 

và thành tựu mà quốc gia đó đạt đƣợc dựa trên các tham số này. Ví dụ, Costa Rica 

sẽ đƣợc ghi nhận là đạt đƣợc mức độ tiến bộ xã hội nhƣ Hàn Quốc, mặc dù quốc gia 

này GDP trên đầu ngƣời chỉ bẳng một nửa của Hàn Quốc.
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Hộp 9: Chỉ số Con người cho Scotland 

Mục tiêu của Chỉ số Con ngƣời của Oxfam đối với Scotland là để đánh giá sự 

thịnh vƣợng của quốc gia này theo một phƣơng pháp đo lƣờng tổng thể và 

mang tính đại diện hơn đối với sự tiến bộ, ngoài mức độ tăng trƣởng kinh tế và 

mức độ tiêu dùng. Đây là một trong những lần đầu tiên  một phƣơng pháp đo 

lƣờng đa chiều đối với sự thịnh vƣợng đƣợc thử nghiệm tại Scotland.
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 Lí do 

cơ bản cho việc xây dựng Chỉ số này đó là sự cần thiết phải ghi nhận một cách 

hiệu quả tiếng nói của ngƣời dân Scotland, đặc biệt những nhóm ngƣời có ít 

đặc quyền, bao gồm những ngƣời phụ nữ tị nạn, thanh niên sống ở các khu vực 

nông thôn nghèo khó, ngƣời có khả năng học hạn chế, những bà mẹ trẻ, những 

ngƣời sống ở những khu vực bị bần cùng hóa và những ngƣời mắc bệnh bẩm 

sinh. Những ngƣời Scotland đã đƣợc hỏi về những khía cạnh của cuộc sống 

mà họ cho là có ý nghĩa nhất đối với họ.  

Chỉ số Con ngƣời đầu tiên của Oxfam đã đƣợc trình bày dƣới hình thức tổng 

hợp của 18 yếu tố mà con ngƣời cho rằng có ý nghĩa nhất, đƣợc xếp hạng theo 

tầm quan trọng tƣơng ứng của từng yếu tố. Chỉ số này đã đƣợc chính quyền 

địa phƣơng tách nhỏ để thể thể hiện thực trạng của các lĩnh vực khác nhau ở 

Scotland, và việc này cũng để đánh giá phụ nữ đƣợc so sánh với nam giới nhƣ 

thế nào.
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Chỉ số này đã đƣợc khởi động vào năm 2012, là kết quả của nỗ lực vận động 

cho chỉ số này (đƣợc thực hiện bởi Oxfam và các chủ thể khác), các nhà hoạch 

định chính sách trong Quốc hội Scotland đã cam kết nỗ lực cải thiện Khung 

Triển Khai Quốc gia của Scotland. Oxfam Scotland đã là một thành viên chủ 

chốt của một hội nghị bàn tròn về Khung Triển Khai Quốc gia, hội nghị này do 

Bộ trƣởng tài chính triệu tập và điều hành. 

Tầm nhìn tích cực này hƣớng tới một tƣơng lai tốt đẹp hơn, và để tiến tới tƣơng lai 

này, chúng ta phải đấu tranh. Rõ ràng là việc một số ít ngƣời nắm trong tay tất cả 

của cải sẽ có tác động tiêu cực đối với xã hội và tƣơng lai của chúng ta. Của cải phải 

đƣợc chia sẻ một cách công bằng. Oxfam đặc biệt tin rằng con ngƣời có thể làm 

đƣợc nhiều hơn thế. Cuộc chiến chống đói nghèo và sự cấp thiết phải đảm bảo một 

xã hội an toàn và ổn định hơn buộc chúng ta phải hành động. Chúng ta có thể và 

phải xây dựng một nền kinh tế nhân văn hơn trƣớc khi quá muộn.  
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dẫn thông tin phải đƣợc nêu đầy đủ. Vì mục đích đánh giá tác động, tổ chức sở hữu quyền tác 

giả yêu cầu rằng việc sử dụng thông tin trong tài liệu này phải đƣợc đăng ký với tổ chức sở 

hữu. Việc sao chép thông tin trong bất cứ trƣờng hợp nào khác, hoặc việc sử dụng thông tin 

trong  tài liệu này phục vụ cho mục đích xuất bản khác, hoặc dịch hoặc phóng tác, tổ chức sở 

hữu bản quyền phải đƣợc hỏi ý kiến xin phép và có thể yêu cầu trả lệ phí. E-mail 

policyandpractice@oxfam.org.uk 

Thông tin trong ấn phẩm này là chính xác tính tại thời điểm tài liệu đƣợc gửi đi in. 

Đƣợc công bố bởi Oxfam Anh, đại diện cho Oxfam International theo mã số sách quốc tế ISBN 

XXX-X-XXXXX-XXX-X Tháng Một, 2017.  

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

OXFAM 

Oxfam là một liên minh quốc tế của 18 tổ chức có mạng lƣới trên hơn 90 quốc gia. Mục đích 

của liên minh là tham gia vào nỗ lực toàn cầu nhằm mang lại sự thay đổi, xây dựng một tƣơng 

lai không còn bất công của sự đói nghèo. Để biết thêm thông tin vui lòng gửi thƣ tới bất kỳ tổ 

chức thành viên nào, hoặc truy cập visit www.oxfam.org 

Oxfam America (www.oxfamamerica.org)  

Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)  

Oxfam-in-Belgium (www.oxfamsol.be)  

Oxfam Canada (www.oxfam.ca)  

Oxfam France (www.oxfamfrance.org)  

Oxfam Germany (www.oxfam.de)  

Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)  

Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)  

IBIS (Denmark) (www.ibis-global.org) 

Oxfam India (www.oxfamindia.org) 

Oxfam Intermón (Spain) 

(www.intermonoxfam.org)  

Oxfam Ireland (www.oxfamireland.org)  

Oxfam Italy (www.oxfamitalia.org) 

 

Oxfam Japan (www.oxfam.jp) 

Oxfam Mexico (www.oxfammexico.org)  
Oxfam New Zealand (www.oxfam.org.nz)  
Oxfam Novib (Netherlands) 
(www.oxfamnovib.nl)  

Oxfam Québec (www.oxfam.qc.ca) 

Oxfam South Africa 

Observer: 

Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br) 
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