
NGHỊCH LÝ VỀ SỰ TỒN TẠI
CỦA NHÓM SIÊU GIÀU

Nghịch lý về sự tồn tại
của nhóm siêu giàu
Cần đánh thuế nhóm siêu giàu
như thế nào để giải quyết bất bình đẳng

Báo cáo Tóm tắt

International



NGHỊCH LÝ VỀ SỰ TỒN TẠI
CỦA NHÓM SIÊU GIÀU2

Báo cáo Tóm Tắt của Oxfam - Tháng 1 năm 2023
Chúng ta đang sống ở thời điểm chưa từng có tiền lệ với nhiều cuộc khủng hoảng đan xen. Đã có thêm hàng 
chục triệu người phải đối mặt với nạn đói, và thêm hàng trăm triệu người khác đối mặt với sự gia tăng phi mã 
của chi phí sinh hoạt và sưởi ấm. Lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua, tỷ lệ đói nghèo gia tăng, trong khi vẫn có 
những người thu lợi từ những cuộc khủng hoảng chồng chất này. Những người giàu nhất đã giàu hơn đáng kể 
và lợi nhuận của các tập đoàn lớn  đạt mức cao kỷ lục, dẫn đến bất bình đẳng bùng nổ. Báo cáo này tập trung 
phân tích tầm quan trọng của việc đánh thuế người giàu nhằm giải quyết tình trạng đa khủng hoảng chưa từng 
có tiền lệ và bất bình đẳng tăng vọt. Báo cáo chỉ ra mức thuế với người giàu hiện tại thấp hơn rất nhiều so với 
lịch sử gần đây; những diễn ngôn về việc đánh thuế người giàu và buộc các tỷ phú đóng thuế tương xứng với 
thu nhập đang trở nên cực kỳ phổ biến. Việc đánh thuế người giàu sẽ không chỉ thu hẹp quyền lực của giới này 
tới các quyết sách, mà còn giảm bất bình đẳng trên khía cạnh kinh tế, chủng tộc, giới và các tàn tích từ thời 
thực dân. Báo cáo đưa ra mức thuế cần áp dụng cho nhóm người giàu nhất, và những phương pháp thực tế đã 
được thử nghiệm kiểm chứng giúp chính phủ các nước áp dụng mức thuế này. Việc đánh thuế người giàu sẽ là 
bản lề giúp chúng ta hướng tới một thế giới bình đẳng hơn, bền vững hơn và không còn đói nghèo.

Seinab đi lấy nước ở con đập tại hạt Isiolo, Kenya. Khu vực nơi cô sống đã trải qua nhiều năm hạn hán. Cô và gia đình đang tham gia chương 
trình hỗ trợ tiền mặt và thiết bị giúp tiếp cận với nước sạch như bể chứa và máy lọc nước. Ảnh: Loliwe Phiri/Oxfam.
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Báo cáo tóm tắt

Elon Musk, một trong những người giàu nhất thế giới, chỉ phải trả “thuế suất thực” hơn 3% từ 2014 đến 2018.1 
Aber Christine, một tiểu thương bán gạo, bột mì và đậu nành ở chợ Bắc Uganda chỉ lãi 80 USD mỗi tháng. Cô phải 
trả mức thuế 40%.2 

Sự tồn tại của nhóm người giàu nhất
Chúng ta đang trải qua một thời điểm chưa từng có tiền lệ với nhiều cuộc khủng hoảng đan xen. Đã có thêm hàng 
chục triệu người phải đối mặt với nạn đói, và thêm hàng trăm triệu người khác đối mặt với sự gia tăng phi mã của 
chi phí sinh hoạt và sưởi ấm. Biến đổi khí hậu đang làm tê liệt các nền kinh tế và gây ra hạn hán, lốc xoáy, lũ lụt, 
buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa. Hàng triệu người vẫn đang quay cuồng giữa những tác động liên miên của 
COVID-19, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 triệu người.3 Tỷ lệ nghèo đói đã tăng lần đầu tiên trong 25 
năm qua.4 Trong khi đó, vẫn có những người thu lợi từ những cuộc khủng hoảng chồng chất này. Những người giàu 
nhất đã giàu hơn đáng kể và lợi nhuận của các tập đoàn lớn đạt mức cao kỷ lục, dẫn đến bất bình đẳng bùng nổ.  

• Kể từ năm 2020, nhóm 1% người giàu nhất đã nắm giữ gần 2/3 tổng tài sản tăng thêm – gần gấp đôi
số tiền của nhóm 99% dân số nghèo nhất thế giới.5

• Tài sản của các tỷ phú đang tăng thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày,6 ngay cả khi tốc độ lạm phát vượt xa mức
lương của ít nhất 1,7 tỷ người lao động, nhiều hơn số dân của Ấn Độ.7

• Lợi nhuận của các tập đoàn thực phẩm và năng lượng đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2022, họ chi trả
257 tỷ USD cho các cổ đông giàu có,8 trong khi đó hơn 800 triệu người phải đi nhịn đói đi ngủ.9

• Cứ mỗi USD thu được từ thuế, chỉ có 4 cent thu từ thuế tài sản,10 và một nửa số tỷ phú trên thế giới
sống ở các quốc gia không đánh thuế thừa kế đối với số tiền họ để lại con cái.11

• Chỉ cần mức thuế thu tới 5% đối với triệu phú và tỷ phú thế giới có thể mang lại 1,7 nghìn tỷ USD mỗi
năm, đủ để giúp 2 tỷ người thoát nghèo và tài trợ cho kế hoạch toàn cầu để chấm dứt nạn đói.12

Báo cáo này tập trung vào tầm quan trọng của việc đánh thuế nhóm người giàu nhằm giải quyết tình trạng “đa 
khủng hoảng”13 chưa từng có tiền lệ và bất bình đẳng tăng vọt. Việc đánh thuế người giàu sẽ là bản lề giúp chúng ta 
hướng tới một thế giới bình đẳng hơn, bền vững hơn và không còn đói nghèo.

Báo cáo chỉ ra mức thuế với người giàu hiện tại ở mức thấp hơn rất nhiều so với lịch sử gần đây; những diễn ngôn 
về việc đánh thuế người giàu và buộc các tỷ phú đóng thuế tương xứng với thu nhập đang trở nên cực kỳ phổ biến; 
và việc đánh thuế người giàu sẽ không chỉ thu hẹp quyền lực của giới thượng lưu, mà còn giảm bất bình đẳng trên 
khía cạnh kinh tế, chủng tộc, giới và các tàn tích từ thời thực dân. Báo cáo đưa ra mức thuế cần áp dụng cho nhóm 
người giàu nhất, và những phương pháp thực tế đã được thử nghiệm và kiểm chứng giúp chính phủ các nước áp 
dụng mức thuế này.  

Một thời đại khủng hoảng, gieo rắc nỗi thống khổ cho hầu khắp nhân loại
Khi các tỷ phú, các nhà lãnh đạo chính phủ và giám đốc điều hành các tập đoàn bay tới gặp nhau trên đỉnh núi 
ở Davos, Thụy Sĩ, thì cả thế giới đang phải đối mặt với một loạt khủng hoảng căng thẳng và tồi tệ diễn ra cùng 
lúc. Những cuộc khủng hoảng này đang tác động khủng khiếp đến đa số mọi người, điều mà Oxfam nhận thấy 
từ hoạt động của mình trên toàn thế giới.  

Vào năm 2022, Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu chấm dứt tình trạng 
nghèo cùng cực vào năm 2030, và rằng “tiến triển  giảm nghèo cùng cực trên toàn cầu đã chậm lại”, trong bối 
cảnh bất bình đẳng gia tăng mạnh nhất trên toàn cầu và là trở ngại lớn nhất trong việc giải quyết nghèo đói 
toàn cầu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.14 IMF dự báo một phần ba nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái vào 
năm 2023.15 Lần đầu tiên, UNDP nhận thấy chỉ số phát triển con người đang giảm sút ở 9 trên 10 quốc gia.16 

Phân tích của Oxfam đã chỉ ra ít nhất 1,7 tỷ người lao động trên toàn thế giới sẽ phải chứng kiến lạm phát vượt 
quá mức lương của họ vào năm 2022,17 khiến họ chật vật với giá lương thực và năng lượng. 
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Hàng loạt quốc gia đang đối mặt với tình trạng phá sản khi các khoản thanh toán nợ tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Các 
quốc gia nghèo nhất đang chi gấp bốn lần để trả nợ - thường là cho các bên cho vay nặng lãi tư nhân, giàu có - hơn là 
đầu tư cho y tế.18 Nhiều nước cũng đang lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu triệt để. Theo tính toán của Oxfam, trong năm 
năm tới, ba phần tư chính phủ các nước dự định cắt giảm chi tiêu, với tổng số tiền cắt giảm là 7,8 nghìn tỷ USD.19

Một thời đại khủng hoảng, tạo ra khối tài sản kếch xù cho nhóm thiểu số
Trong khi đó, quy mô tài sản tích lũy của nhóm những người giàu nhất, vốn đã ở mức kỷ lục, nay lại tiếp tục gia tăng. 
Cuộc đại khủng hoảng toàn cầu đã mang lại khối tài sản mới khổng lồ cho tầng lớp thượng lưu thiểu số. Trong 10 năm 
qua, nhóm 1% người giàu nhất nhân loại đã nắm giữ hơn một nửa số của cải tăng thêm trên toàn cầu.20 Kể từ năm 2020, 
theo phân tích của Oxfam từ Dữ liệu của Credit Suisse, tốc độ giàu lên của giới siêu giàu gia tăng nhanh chóng, và nhóm 
1% người giàu nhất nắm giữ gần 2/3 tổng số tài sản mới. Con số này gấp sáu lần số tài sản của nhóm 90% nghèo nhất 
nhân loại.21 Kể từ năm 2020, cứ mỗi USD tài sản mà một người thuộc nhóm 90% nghèo nhất kiếm được, thì một tỷ phú đã 
kiếm được 1,7 triệu USD.22 

HÌNH 1 TỶ LỆ TÀI SẢN MỚI THU ĐƯỢC (% TỔNG TÀI SẢN MỚI)

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên Báo cáo Tài sản Toàn cầu của Credit Suisse.23

Các tỷ phú đã kiếm được số tiền khổng lồ trong đại dịch COVID-19. Ngân sách được các nước giàu bơm vào nền 
kinh tế là một động thái cần thiết để hỗ trợ người dân , song qua đó cũng đẩy giá tài sản và của cải lên cao. Điều 
này có nghĩa là, khi chính phủ không đánh thuế lũy tiến, giới siêu giàu đã bỏ túi khối tài sản kếch xù chưa từng có.  

Tài sản của các tỷ phú, dù đã giảm nhẹ kể từ mức đỉnh vào năm 2021, vẫn lớn hơn hàng nghìn tỷ USD so với trước 
đại dịch.24 Khối tài sản mà khủng hoảng mang lại cho giới siêu giàu này đã vượt qua nhiều năm tích lũy tài sản ở 
giới thượng lưu, và kéo theo tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo. 

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay, khi giá lương thực và năng lượng leo thang, cũng đang tạo ra lợi nhuận 
đáng kể cho nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu. Các tập đoàn thực phẩm và năng lượng đang đạt mức lợi nhuận 
kỷ lục và chi trả những khoản cổ tức cao chưa từng có cho các cổ đông vốn đã rất giàu có. Hành vi trục lợi giá của 
các tập đoàn trong cuộc khủng hoảng “chi phí lợi nhuận”, tương tự như cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang góp 
phần tạo nên ít nhất 50% tình trạng lạm phát ở Úc, Hoa Kỳ và châu Âu.25  

Nhóm 99% người nghèo nhất thu được 37% số 
tài sản mới được tạo ra trong năm 2020-21

Nhóm 1% người giàu nhất thu được 63% số 
tài sản mới được tạo ra trong năm 2020-21

Nhóm 90% người nghèo nhất thu được 10% số 
tài sản mới được tạo ra trong năm 2020-21
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HÌNH 2 MỨC TĂNG TÀI SẢN CỦA TỶ PHÚ GIAI ĐOẠN 1987–2022 TÍNH BẰNG TỶ USD (GIÁ TRỊ THỰC)

Nguồn: Danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.26

Mỗi tỷ phú xuất hiện là một lần phải nhìn lại chính sách
Sự tập trung của cải quá mức làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, gây tham nhũng chính trị và truyền thông, đe dọa nền 
dân chủ và thúc đẩy phân cực chính trị. Nghiên cứu mới của Oxfam cũng chỉ ra rằng nhóm những người giàu nhất là 
nhân tố chính góp phần gây ra biến đổi khí hậu: mỗi tỷ phú thải ra lượng carbon nhiều gấp một triệu lần so với người 
bình thường,27 và khả năng đầu tư vào các ngành gây ô nhiễm như nhiên liệu hóa thạch của các tỷ phú cao gấp đôi 
so với nhà đầu tư bình thường.28

Chính sự tồn tại của quá nhiều tỷ phú và mức lợi nhuận kỷ lục, trong khi hầu hết người dân phải đối mặt với tình trạng 
thắt lưng buộc bụng, nghèo đói gia tăng và khủng hoảng chi phí sinh hoạt, là bằng chứng của một hệ thống kinh tế 
không mang lại lợi ích cho nhân loại. Trong một thời gian dài, chính phủ các nước, tổ chức tài chính quốc tế và giới 
tinh hoa đã kể câu chuyện về lợi ích kinh tế lan tỏa từ trên xuống dưới, trong đó thuế thấp và lợi nhuận cao đối với 
một nhóm thiểu số cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện không hề có 
thật.

Hệ thống kinh tế đó đã khiến chúng ta không có khả năng đối mặt với thời đại khủng hoảng mới này. Dù đã mất nhiều 
uy tín, hệ thống kinh tế đó vẫn tiếp tục được nhiều lãnh đạo ưu tiên. Hệ thống đó thực sự rất hiệu quả khi phục vụ lợi 
ích của một nhóm nhỏ những người đứng đầu - chủ yếu là người da trắng, giàu có sống ở Bắc bán cầu.29 

Để phá vỡ chu kỳ tích lũy tài sản vô tận này, chính phủ các nước cần giải quyết những vấn đề đang thao túng nền 
kinh tế theo hướng có lợi cho tỷ phú, bao gồm luật lao động, tư nhân hóa tài sản công, lương thưởng cho giám đốc 
điều hành v.v... Mặc dù tất cả những điều này đều cần thiết, nhưng báo cáo này sẽ tập trung vào một trong những 
giải pháp chính mà chúng tôi tin là mang lại hiệu quả to lớn: đánh thuế nhóm người giàu. Oxfam tin rằng, bước đầu 
tiên, thế giới nên đặt mục tiêu giảm một nửa tài sản của tỷ phú cũng như số lượng tỷ phú từ nay đến năm 2030 
bằng cách tăng thuế đối với nhóm 1% người giàu nhất và áp dụng các chính sách giảm thiểu số lượng tỷ phú   khác. 
Hướng đi này sẽ đưa khối tài sản và số lượng tỷ phú trở về mức cách đây một thập kỷ vào năm 2012. Tầm nhìn xa hơn 
là loại bỏ hoàn toàn tỷ phú, như một phần của quá trình phân bổ của cải trên thế giới công bằng hơn, hợp lý hơn. 

Thuế đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thức hóa tầm nhìn trên, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta mạnh dạn 
bứt ra khỏi lối mòn hàng thập kỷ cắt giảm thuế cho người giàu và các tập đoàn. 
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Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên phân tích danh sách Tỷ phú Thế giới của Forbes.30 Hình 3 minh họa hai kịch bản: trong kịch bản thứ nhất, 
tài sản của tỷ phú tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như trong thập kỷ vừa qua. Trong kịch bản thứ hai, thuế và các biện pháp khác được sử 
dụng để giảm tài sản của tỷ phú xuống mức 10 năm trước.  
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Tài sản của các tỷ phú đến năm 2030 
tính theo tốc độ tăng trưởng hiện tại

Tài sản của các tỷ phú nếu giảm 
xuống mức 10 năm trước

Ảnh: Josep Monter Martinez/Pixabay

HÌNH 3 GÓC NHÌN KHÁC CỦA VẤN ĐỀ – HAI KỊCH BẢN VỀ TÀI SẢN CỦA TỶ PHÚ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2030
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HÌNH 4 TẠI CÁC NƯỚC GIÀU, THUẾ SUẤT GIẢM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀU TỈ LỆ THUẬN VỚI MỨC TĂNG THU NHẬP CỦA NHÓM 
1% GIÀU NHẤT 

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu từ Viện nghiên cứu Bất bình đẳng Thế giới, IMF, OECD, và Scheve và Stasavage (2016).31

Sự gia tăng đáng kinh ngạc về tài sản và thu nhập của giới siêu giàu tỉ lệ nghịch với mức thuế đánh vào 1% những 
người giàu nhất. Mặc dù có sự khác biệt giữa các quốc gia nhưng xu hướng giảm thuế cho người giàu có nhiều nét 
tương đồng ở tất cả các khu vực trên thế giới.   

HÌNH 5 MỨC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CAO NHẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀU

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu từ OECD.Stat, UNESCAP và ODI.32 
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• Với mỗi USD tiền thuế thu được, chỉ có 4 cent đến từ thuế tài sản.33 Việc không đánh thuế tài sản thể hiện rõ nhất ở 
các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi mà tình trạng bất bình đẳng diễn biến nghiêm trọng nhất.34 

• Hai phần ba các quốc gia không có bất kỳ hình thức đánh thuế thừa kế nào đối với của cải và tài sản truyền lại cho 
con cháu trực hệ.35 Một nửa số tỷ phú trên thế giới hiện đang sống ở các quốc gia không có loại thuế này, nghĩa là 
thế hệ tiếp theo sẽ được miễn 5 nghìn tỷ USD tiền thuế, một khoản tiền lớn hơn GDP của châu Phi.36 Một tầng lớp 
quý tộc mới, hùng mạnh và không phải chịu trách nhiệm giải trình đang được sinh ra trước mắt chúng ta.

• Thuế suất cao nhất đánh vào thu nhập đã giảm và ít lũy tiến hơn, trong đó thuế suất trung bình đối với nhóm người 
giàu nhất giảm từ 58% năm 1980 xuống 42% những năm gần đây ở các nước OECD. Thuế suất trung bình trên 100 
quốc gia thậm chí còn thấp hơn, ở mức 31%.37

• Thuế suất đánh vào lợi tức vốn - ở hầu hết các quốc gia, đây là nguồn thu nhập quan trọng nhất của nhóm 1% 
người giàu nhất - chỉ ở mức trung bình 18% trên hơn 100 quốc gia. Chỉ có ba quốc gia đánh thuế thu nhập từ vốn 
cao hơn thu nhập từ công việc. 38 

Kết quả thật đáng kinh ngạc. Khi nhìn kỹ vào nhóm thu nhập cao nhất, nhiều người giàu nhất hành tinh ngày 
nay hầu như không phải trả bất kỳ khoản thuế nào. Ví dụ, bằng chứng cho thấy một trong những người giàu 
nhất lịch sử, Elon Musk, chỉ phải trả mức “thuế suất thực” bằng 3,2%,39 trong khi một tỷ phú giàu nhất khác, 
Jeff Bezos, trả chưa đến 1%.40 Ngược lại, Aber Christine, một trong những tiểu thương ở chợ tại Uganda, mà 
Oxfam đã có cơ hội làm việc cùng, phải chi tới 40% lợi nhuận của mình để nộp thuế.41

Hộp 1: Chuyện cũ kể lại: khi mức thuế trần của Hoa Kỳ là 90%
Thuế đánh vào nhóm người giàu nhất từng cao hơn nhiều so với hiện tại. Tại Hoa Kỳ, mức cận biên cao nhất 
của thuế thu nhập liên bang là 91% từ năm 1951 đến năm 1963; mức thuế tài sản thừa kế cao nhất là 77% 
cho đến năm 1975; và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình ở mức trên 50% trong những năm 
1950 và 1960.42 Các quốc gia giàu có khác cũng áp dụng mức thuế tương tự. Mức thuế cao này đã được ủng 
hộ bởi các chính trị gia và tồn tại trong vài thập kỷ phát triển kinh tế thành công nhất mà chúng ta đã thấy. 

Một trong những công cụ có tính chiến lược nhất để giải quyết bất bình đẳng và đa khủng hoảng: 
Đánh thuế người giàu
Tăng thuế đối với nhóm người giàu và các tập đoàn là lối thoát cho tình trạng đa khủng hoảng hiện nay. Biện pháp 
này có thể ngăn chặn tình trạng thắt lưng buộc bụng, chống lạm phát và tăng giá, đồng thời tránh được hậu quả tàn 
khốc của tình trạng thiếu thốn và nghèo đói hàng loạt. 

Tăng thuế là điều kiện tiên quyết đối với chính phủ các nước thành công và có chiến lược, giúp chính phủ có nguồn 
lực đầu tư vào dịch vụ giáo dục và y tế toàn dân, xây dựng xã hội hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn; đầu tư vào đổi mới, 
nghiên cứu và phát triển; chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; và chống biến đổi khí hậu. 

Cùng với Viện Nghiên cứu Chính sách, Tổ chức Triệu phú Yêu nước và Liên minh Chống Bất bình đẳng, Oxfam đã sử 
dụng dữ liệu từ Wealth-X và Forbes để đưa ra tính toán rằng, nếu áp dụng mức thuế tài sản 2% đối với triệu phú thế 
giới, 3% đối với người có giá trị tài sản trên 50 triệu USD, và 5% đối với tỷ phú thế giới sẽ giúp huy động 1,7 nghìn tỷ 
USD mỗi năm. Khoản tiền này đủ để đưa hai tỷ người thoát nghèo. Ngoài ra, số tiền đó có thể lấp đầy khoản thiếu hụt 
ngân quỹ cứu trợ nhân đạo khẩn cấp của Liên Hợp Quốc và tài trợ cho kế hoạch toàn cầu nhằm chấm dứt nạn đói. 
Bên cạnh đó, số tiền này có thể tài trợ cho những tổn thất và thiệt hại mà biến đổi khí hậu gây ra cho các quốc gia 
có thu nhập thấp và trung bình thấp, đồng thời cung cấp dịch vụ y tế và an sinh xã hội cho tất cả công dân của các 
quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp (3,6 tỷ người).43

Đánh thuế giới siêu giàu trực tiếp làm giảm số lượng và khối tài sản của những người giàu nhất, tạo dựng xã hội bình 
đẳng hơn và ngăn chặn sự xuất hiện của giới tinh hoa quyền lực. Nó cũng làm giảm bất bình đẳng đang gây xói mòn 
xã hội. 

Các chính phủ đã tăng thuế đối với nhóm người giàu nhất khi xảy ra những cuộc khủng hoảng toàn cầu trước đây, 
trên tinh thần đoàn kết. Đáng thất vọng là điều này đã không xảy ra trong thời kỳ đỉnh dịch COVID-19. Thay vào đó, 
95% các quốc gia không tăng, hoặc thậm chí còn giảm thuế cho nhóm người giàu và các tập đoàn.44 
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Gió đang đổi chiều…
Tình trạng đa khủng hoảng này cuối cùng đã làm lung lay lối suy nghĩ cũ. Dù còn nhiều bất đồng chính trị, ngày 
càng nhiều quyết định được đưa ra để tăng thuế đối với người giàu nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khủng 
hoảng, kể cả từ các tổ chức không ngờ tới như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu 
(ECB). Khi chính phủ Vương quốc Anh hoãn một loạt đề xuất giảm thuế cho người giàu vào tháng 10/2022, sau 
khi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị nổ ra, điều này đã đánh dấu một bước ngoặt thực sự.45 

Những rạn nứt hữu hình đang xuất hiện sau hàng thập kỷ đồng thuận giảm thuế cho người giàu và các tập 
đoàn, nhưng bức tường sẽ không bị phá vỡ nếu không có sự thúc đẩy tích cực từ phía người dân. Sự thật là 
việc cắt giảm thuế cho người giàu chưa bao giờ nhận được sự đồng thuận từ người dân: các cuộc thăm dò ý 
kiến ở nhiều quốc gia cho thấy người dân trên toàn thế giới từ lâu đã coi việc tăng thuế cho người giàu là cần 
thiết và là lẽ thường tình (xem Hộp 2). Để thay đổi xảy ra, chúng ta cần đẩy lùi hành vi thâu tóm chính trị đã thúc 
đẩy chương trình giảm thuế ngày càng thấp cho nhóm người giàu và các tập đoàn.

Hộp 2: Đánh thuế người giàu – một suy nghĩ cực kỳ phổ biến, ngay cả với người giàu
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hầu hết mọi người đều ủng hộ đánh thuế người giàu.46 Các cuộc thăm 
dò ở Hoa Kỳ cho thấy trong thập kỷ qua, lần đầu tiên đa số người dân nơi đây bắt đầu đồng tình rằng 
“chính phủ nên phân bổ lại của cải bằng cách đánh thuế nặng đối với người giàu”.47 Ước tính có khoảng 
80% công dân Ấn Độ ủng hộ tăng thuế đối với người giàu,48 và 85% người Brazil ủng hộ tăng thuế đối với 
giới siêu giàu để tài trợ cho các dịch vụ thiết yếu.49 69% số người được khảo sát ở 34 quốc gia châu Phi 
đồng ý rằng “đánh thuế người giàu ở mức cao hơn người bình thường là công bằng để tài trợ cho các 
chương trình của chính phủ mang lại lợi ích cho người nghèo”.50 

Ngay cả giới siêu giàu cũng đồng tình. Vào tháng 1/2022, hơn 100 triệu phú đã ký một lá thư kêu gọi 
tăng thuế.51

Khi đối mặt với những cuộc khủng hoảng mới này, chúng ta phải rút kinh nghiệm từ đại dịch COVID-19. Chính 
phủ các nước trên toàn thế giới cần nhanh chóng tăng thuế đối với những người giàu nhất.  

Đã đến lúc hình thành điều bình thường mới
Chúng ta cần phải đổi mới, tái tạo và định hướng lại các nền kinh tế để đối mặt với đa khủng hoảng này, 
nhằm khẩn trương tạo dựng một thế giới bình đẳng hơn và cứu lấy hành tinh. Đặc biệt, chúng ta cần xem xét 
những bài học kinh nghiệm trong lịch sử, khi người giàu trả thuế tương xứng với thu nhập của họ và những 
khoản thuế đó đã hỗ trợ mở rộng các quyền như tiếp cận y tế và giáo dục phổ quát. 

Bất bình đẳng là một lựa chọn chính sách, vì thế bất bình đẳng là điều có thể tránh được. Các chính phủ có 
thể thực hiện những biện pháp cụ thể và thiết thực nhằm giảm đáng kể tình trạng bất bình đẳng, đảm bảo 
có đủ nguồn lực tài chính để bảo vệ người dân. Các chính phủ có thể lựa chọn giúp đỡ người dân vượt qua 
khủng hoảng một cách an toàn, thay vì tạo ra những khó khăn không cần thiết thông qua chính sách thắt 
lưng buộc bụng.

Nhóm người giàu nhất nên đóng bao nhiêu tiền thuế?
Oxfam kêu gọi mọi quốc gia thực hiện áp dụng kết hợp các loại thuế để đảm bảo nhóm 1% người giàu nhất phải 
nộp mức thuế cao hơn đáng kể, ví dụ, nộp thuế ở mức 60% thu nhập, và các triệu phú và tỷ phú vẫn đóng mức 
thuế cao hơn. Mức thuế được tính dựa trên tổng thu nhập từ công việc và các khoản đầu tư của họ. 

Điều này đòi hỏi ít nhất phải tăng gấp đôi mức thuế trung bình hiện nay, đang ở mức 31% đánh vào thu nhập 
cá nhân của người có thu nhập cao nhất ở 100 quốc gia, và tăng gấp bốn lần thuế suất đánh vào lợi tức vốn, 
hiện chỉ ở mức trung bình 18% ở 123 quốc gia.52 Thuế suất cận biên từ 60% trở lên đối với thu nhập cá nhân của 
người giàu là mức tiêu chuẩn trong phần lớn thế kỷ 20.53 Đối với giới siêu giàu - nghĩa là những người có tài sản 
trị giá hàng triệu hoặc hàng tỷ đô-la - mức thuế phải từ 75% trở lên để hạn chế việc trả mức lương cao phi lý 
cho các giám đốc điều hành.
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Nếu các chính phủ đánh thuế thu nhập một cách toàn diện, họ phải đảm bảo đánh thuế lợi tức từ vốn ít nhất 
bằng, và tốt nhất là cao hơn, thu nhập từ công việc. Ở hầu hết các quốc gia, thu nhập từ vốn là nguồn thu nhập 
quan trọng nhất của người giàu, và ở hầu hết các lĩnh vực hợp pháp, nguồn thu nhập này hiện áp thuế thấp hơn 
nhiều so với thuế thu nhập từ công việc. 

Các chính phủ nên khẩn trương triển khai đánh thuế đoàn kết cộng đồng một lần đối với giới siêu giàu để thu lại 
những khoản lợi nhuận trong đại dịch thu được từ đầu tư công. Cần đánh thuế tài sản thường xuyên ở mức đủ 
cao để giảm số lượng người siêu giàu. Theo tính toán của Oxfam, để giữ cho tài sản của các tỷ phú không đổi 
trong năm năm qua, các chính phủ lẽ ra cần  cần đánh thuế tài sản của họ với mức thuế suất 12,8% mỗi năm.54 
Thuế không nên là công cụ duy nhất để các chính phủ giảm số lượng tỷ phú và người siêu giàu, mà cần có các 
biện pháp khác để xây dựng một nền kinh tế không có sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn như vậy ngay từ đầu. 
Tuy nhiên, thuế tài sản có thể và nên đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Thuế tài sản nên bao gồm việc tăng cường thuế bất động sản và thuế đất đai. Mỗi quốc gia cũng phải tăng thuế 
thừa kế đối với giới siêu giàu để ngăn chặn tình trạng bất bình đẳng kéo dài qua nhiều thế hệ và hình thành 
tầng lớp quý tộc mới. Ngoài các loại thuế này, chính phủ cũng nên cân nhắc sử dụng thuế tài sản ròng.

Đã đến lúc đánh thuế người giàu
Tăng thuế người giàu không phải là giải pháp duy nhất để chống khủng hoảng bất bình đẳng, nhưng là một 
phần căn bản của cách giải quyết. Đã đến lúc các chính phủ rũ bỏ hệ tư tưởng sai lầm cũng như ảnh hưởng của 
giới thượng lưu giàu có trong nhiều thập kỷ và làm điều đúng đắn: đánh thuế người giàu. 

Nguồn thu ngân sách từ làn sóng thuế lũy tiến mới sau đó có thể phục vụ xây dựng một tương lai công bằng 
hơn, bình đẳng hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta. 

Chính phủ các nước phải sử dụng công cụ thuế để đẩy lùi làn sóng bất bình đẳng, thực hiện theo bốn bước sau 
để hướng tới một thế giới bình đẳng hơn:

1.  Ban hành các loại thuế đoàn kết cộng đồng đánh một lần và thuế lợi nhuận bất thường của doanh nghiệp, 
cũng như tăng mức thuế đánh vào khoản chi trả cổ tức để chấm dứt hành vi trục lợi từ khủng hoảng.

2. Tăng thuế dài hạn đối với nhóm 1% người giàu nhất lên tối thiểu 60% thu nhập của họ từ cả lao động và đầu 
tư, trong đó đánh thuế cao hơn với triệu phú và tỷ phú.

3. Đánh thuế tài sản của giới siêu giàu ở mức đủ cao để giảm giàu cực đoan và tập trung quyền lực và bất bình 
đẳng một cách có hệ thống. 

4. Sử dụng nguồn thu từ các loại thuế này để tăng chi tiêu của chính phủ cho các lĩnh vực giảm bất bình đẳng, 
như y tế, giáo dục và an ninh lương thực, đồng thời tài trợ cho quá trình chuyển đổi công bằng sang một thế 
giới carbon thấp.
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NGHỊCH LÝ VỀ SỰ TỒN TẠI
CỦA NHÓM SIÊU GIÀU

Oxfam

Oxfam là một liên minh quốc tế, một phong trào toàn cầu 
vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và bất 
công. Oxfam Quốc tế gồm 21 tổ chức Oxfam thành viên 
làm việc tại 87 quốc gia. Tầm nhìn của Oxfam hướng tới 
một thế giới công bằng và bền vững. Vui lòng gửi email tới 
các tổ chức thành viên hoặc vào website: www.oxfam.org 

Oxfam Mỹ (www.oxfamamerica.org) 
Oxfam New Zealand (www.oxfam.org.nz)
Oxfam Úc (www.oxfam.org.au) 
Oxfam-tại-Bỉ (www.oxfamsol.be) 
Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br)
Oxfam Canada (www.oxfam.ca) 
Oxfam Colombia (lac.oxfam.org/countries/colombia)
Oxfam Pháp (www.oxfamfrance.org) 
Oxfam Anh (www.oxfam.org.uk) 
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Oxfam Intermón (Tây Ban Nha) (www.oxfamintermon.org) 
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Oxfam Novib (Hà Lan) (www.oxfamnovib.nl) 
Oxfam Québec (www.oxfam.qc.ca)
Oxfam Nam Phi (www.oxfam.org.za)
KEDV (www.kedv.org.tr)
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