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Năm 2017 chứng kiến số lượng tỉ phú tăng mạnh nhất trong lịch sử, cứ hai
ngày, trên thế giới lại có thêm một tỉ phú. Tài sản của các tỉ phú đã tăng thêm
762 tỉ đô la trong vòng 12 tháng. Số tài sản này lớn gấp 7 lần số tiền đủ để có
thể chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực trên phạm vi toàn cầu. Thế
nhưng, 82% số của cải được tạo ra trong năm 2017 thuộc về 1% những người
giàu có nhất, trong khi đó số của cải của 50% dân số nghèo nhất lại không hề
tăng.
Công việc nguy hiểm và bị trả công thấp lại đang làm nền cho sự giàu có
cực độ của nhóm siêu giàu. Phụ nữ đang phải làm những công việc tồi tệ
nhất, trong khi đó nam giới chiếm đa số trong những người siêu giàu. Các
chính phủ cần xây dựng một xã hội bình đẳng hơn bằng cách ưu tiên người
lao động bình thường và những người sản xuất quy mô nhỏ hơn là những
người giàu có và thế lực.
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Tài liệu này được viết để dành tặng cho những người phụ nữ và nam giới
trên toàn thế giới, những người đang đứng lên đấu tranh chống lại bất bình
đẳng và bất công, bất chấp nguy hiểm và phải đối mặt với sự đàn áp ngày
càng gia tăng ở nhiều quốc gia.
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OXFAM
Oxfam là một liên minh quốc tế của 20 tổ chức có mạng lưới 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 tương lai không còn bất công của sự đói nghèo. Để biết thêm thông tin
vui lòng gửi thư tới bất kỳ tổ chức thành viên nào, hoặc truy cập www.oxfam.org
Oxfam America (www.oxfamamerica.org)
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au)
Oxfam-in-Belgium (www.oxfamsol.be)
Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br)
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)
Oxfam IBIS (Denmark) (http://oxfamibis.dk/)
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Oxfam India (www.oxfamindia.org)
Oxfam Intermón (Tây Ban Nha)
(www.oxfamintermon.org) Oxfam Ireland
(www.oxfamireland.org)
Oxfam Italy (www.oxfamitalia.org)
Oxfam Japan (www.oxfam.jp)
Oxfam Mê-hi-cô (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 (www.oxfam.org
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LỜI NÓI ĐẦU
Chiến dịch và lời kêu gọi hành động của Oxfam được thực hiện rất đúng lúc, bởi vì
cuộc khủng hoảng bất bình đẳng là có thực. Như báo cáo đã chỉ ra, ở nhiều quốc gia,
tình trạng bất bình đẳng về lương đã tăng lên và tỉ trọng thù lao lao động trên GDP đã
giảm do lợi nhuận đã tăng nhanh hơn so với lương. Trong khi tỉ trọng thu nhập của
1% những người giàu nhất đã tăng đáng kể, thì nhiều người khác không được chia sẻ
các thành quả của tăng trưởng kinh tế. Ngay cả ở các quốc gia mới nổi, với tốc độ
tăng trưởng kinh tế nhanh, nhiều người lao động, trong số đó, rất nhiều phụ nữ, vẫn
bị mắc kẹt trong bẫy lương thấp và thù lao nghèo nàn.
Khảo sát được thực hiện trong khuôn khổ báo cáo này của Oxfam khẳng định phần lớn
mọi người đều muốn được sống trong xã hội bình đẳng hơn so với xã hội hiện tại.
Trước các quan ngại này, vấn đề giảm bất bình đẳng đã nhanh chóng trở nên nổi bật
trong các chương trình nghị sự của các tổ chức toàn cầu và các nhà lãnh đạo thế giới.
Bất bình đẳng được phản ánh rõ rệt nhất trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững của
Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc, trong đó Mục tiêu số 10 kêu gọi ‘giảm
bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia’ và Mục tiêu 8 kêu gọi tăng trưởng kinh tế bao
trùm, việc làm đầy đủ, hiệu quả và công việc tốt cho tất cả mọi người. Tôi hoàn toàn
đồng ý với báo cáo của Oxfam khi nói rằng ‘việc làm tốt, mức lương đủ sống là yếu tố
thiết yếu để xây dựng các xã hội công bằng hơn’ và rằng nhân tố chủ chốt để giảm bất
bình đẳng chính là một công việc tốt và được trả lương thỏa đáng’.
– Guy Ryder, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

CHỨNG THỰC
Trên thế giới, Oxfam là tổ chức đã có nhiều nỗ lực nhất trong việc làm rõ sự tồn tại song
song của sự giàu có cực độ và nghèo đói cùng cực cũng như các biện pháp cần thiết để
hướng thế giới đến công bằng xã hội và giảm bất bình đẳng về thu nhập và của cải. Cả
thế giới đã cùng cam kết thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững, trong đó mục tiêu
số 10 kêu gọi tất cả quốc gia ‘giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia.’ Để đạt
được Mục tiêu số 10, Báo cáo của Oxfam là một tài liệu đáng đọc, trong đó đề xuất
nhiều ý tưởng và phương pháp tiếp cận mới. Báo cáo này chắc chắn sẽ thu hút được
nhiều sự quan tâm cũng như có thể sẽ gây nhiều tranh cãi- bởi chủ đề này vốn vẫn vậy.
Đôi khi, những người siêu giàu gọi Oxfam và các tổ chức khác là ’khởi nguồn xung đột
giai cấp’ nhưng sự thật là trong nhiều xã hội, trong đó có cả chính quốc gia của tôi,
nước Mỹ, nhiều người siêu giàu thực sự đã tuyên chiến với những người nghèo. Nhu
cầu cấp thiết hiện nay đó là cần phải thiết lập lại trạng thái cân bằng, bảo vệ quyền lợi
của người nghèo, và thiết lập các xã hội công bằng mà ở đó nhu cầu của tất cả mọi
người đều được đáp ứng, nhất quán với các mục tiêu đã được thống nhất toàn cầu.
– Jeffrey D. Sachs, Giáo sư Đại học Columbia, Giám đốc Mạng lưới các Giải
pháp Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc
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Công thức để giảm bất bình đẳng cho các gia đình lao động và đảm bảo việc làm tốt
rất đơn giản: một mức lương tối thiểu đủ sống, an sinh xã hội và sự tuân thủ của các
công ty đối với các quyền con người và quyền lao động. Tự do hiệp hội và quyền
thương lượng tập thể là những nhân tố cơ bản. Người lao động cần có thêm tiếng nói
tập thể mạnh mẽ hơn để đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe. Các chính phủ
phải hành động và các công ty phải thực hiện các trách nhiệm của mình. Oxfam nêu
đúng- kinh tế toàn cầu sẽ ngập trong số lượng quá lớn các tỉ phú. Một nền kinh tế vì
người lao động, chứ không phải vì những ông chủ giàu có, sẽ kết thúc cuộc khủng
hoảng bất bình đẳng này.

– Sharan Burrow, Tổng Thư ký, Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế
Với mức độ bất bình đẳng tại các quốc gia cao và ngày càng tăng, kể từ năm 1980,
1% những người giàu nhất thế giới hưởng lợi từ tăng trưởng gấp hai lần so với 50%
dân số thuộc tầng lớp dưới. Của cải tăng vùn vụt ở tầng lớp cao nhất và được giữ mãi ở
đó. Báo cáo của Oxfam, phân tích về những xu hướng đáng lo ngại này là một tài liệu
rất đáng đọc. Bây giờ là lúc chúng ta cần đền đáp cho lao động, chứ không phải sự
giàu có.

– Gabriel Zucman, Đại học California, Berkeley
Báo cáo này khẳng định một điều mà những người công nhân đã nhận thấy từ nhiều
năm trước: đa phần những lợi ích được dự báo từ trước của toàn cầu hóa là dành cho
những người giàu có và quyền lực trên thế giới, những người luôn coi bản thân họ là
những người tinh túy nhất trong xã hội. Những câu chuyện thần thoại về mô hình toàn
cầu hóa đang đổ sập xuống như một ngôi nhà của những lá bài và cùng với những câu
truyện thần thoại đó. Uy tín của những người khởi xướng ra nó và niềm tin đối với các
tổ chức chính trị cũng sụp đổ. Việc trốn thuế doanh nghiệp một cách táo tợn, tư hữu
hóa, cắt giảm dịch vụ và mức thù lao cho người lao động luôn được duy trì ở mức thấp
trong hàng thập kỷ không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Vì vậy chúng ta cần hành động
một cách cấp thiết và triệt để để tài trợ cho các dịch vụ công phổ cập, tạo ra công việc
tử tế và tái phân bổ của cải. Nếu không, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa phân biệt chủng
tộc và xu hướng chính trị cực hữu, vốn đang gây hoang mang, sẽ tiếp tục tăng. Chúng
ta đã được cảnh báo về những điều này.

– Rosa Pavanelli, Tổng Thư ký, Public Services International (PSI)
Báo cáo ‘Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu’ cho thấy hơn bao giờ hết,
những người lao động cần có các tổ chức công đoàn và quyền được thương lượng tập
thể. Người dân cần nhận được mức lương mà với mức lương đó họ có thể sống một
cách có phẩm giá. Tuy nhiên, sự hám lợi không được kiểm soát của các doanh nghiệp
đang khiến cho tình trạng bất bình đẳng và bất ổn ngày càng gia tăng. Khi quyền
thương lượng tập thể được thực hiện rộng rãi hơn, nền kinh tế toàn cầu sẽ khôi phục lại
được trạng thái cân bằng và khi đó nền kinh tế sẽ phục vụ cho tất cả mọi người, chứ
không chỉ 1%. Đã đến lúc các chính phủ cần phải hành động.

– Frances O’Grady, Tổng Thư ký, Đại hội Công Đoàn Anh (TUC)
Oxfam đã thay đổi cách mà thế giới nghĩ về bất bình đẳng. Giờ là lúc cần phải chấm
dứt nói chuyện ở Davos và bắt đầu hành động để thúc đẩy bình đẳng như nhiều triệu
người mong đợi.

– Danny Dorling, Đại học Oxford
Oxfam tiếp tục công bố một nghiên cứu rất nổi bật về khủng hoảng bất bình đẳng toàn
cầu. Thông điệp rất rõ ràng: nền kinh tế của chúng ta đang phục vụ cho lợi ích của 1%
dân số. Nếu chúng ta muốn hàn gắn thế giới đang bị rạn nứt và bất ổn, chúng ta cần
thay đổi hướng đi và tăng độ.

– Jason Hickel, Goldsmiths, Đại học London
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TÓM TẮT
Năm 2016, cổ phần hàng năm mà công ty mẹ của chuỗi thời trang Zara chia cho người
đàn ông giàu thứ tư thế giới, Amancio Ortega, trị giá khoảng 1,3 tỉ euro. 1 Stefan Persson,
con trai của người sáng lập ra H&M, 2 đứng số 43 trong danh sách những người giàu nhất
thế giới của Forbes, đã nhận 658 triệu tiền cổ tức trong năm ngoái. 3
Anju may quần áo xuất khẩu ở Băng-la-đét. Chị thường làm việc 12 tiếng mỗi ngày, đến
tận khuya. Anju thường phải bỏ bữa vì chị không kiếm được đủ tiền. Mỗi năm Anju chỉ
kiếm được hơn 900 đô la. 4
Năm ngoái là năm chứng kiến số lượng tỉ phú tăng mạnh nhất trong lịch
sử, cứ hai ngày thế giới lại có thêm một tỉ phú. Hiện trên toàn thế giới có
2.043 tỉ phú đô la. Chín trên mười tỉ phú là nam giới.5 Của cải của các tỉ
phú cũng tăng vọt. Số của cải tăng lên này lớn gấp bảy lần số tiền đủ để
chấm dứt nghèo đói cùng cực. 82% số của cải tăng trên toàn cầu trong
năm 2017 thuộc về 1% những người giàu nhất thế giới, trong khi đó của
cải của 50% dân số ở dưới đáy lại không hề tăng. 6
Mức thù lao đủ sống và công việc tử tế cho những người công nhân trên
toàn thế giới là một yếu tố cơ bản để có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng
bất bình đẳng hiện nay. Trên toàn thế giới, nền kinh tế phục vụ 1% dân số
giàu nhất được xây dựng trên lưng của những người công nhân bị trả
lương thấp và bị khước từ các quyền cơ bản. Nền kinh tế được xây dựng
trên lưng của những người như Fatima, một công nhân may quần áo xuất
khẩu ở Băng-la-đét. Fatima thường xuyên bị lạm dụng nếu chị không
hoàn thành được chỉ tiêu và cuối cùng bị đổ bệnh do không thể đi vệ
sinh. 7 Nền kinh tế đó được xây dựng trên lưng của các công nhân như
Dolores làm việc trong các nhà máy sản xuất gà ở Mỹ, người phải chịu
thương tật vĩnh viễn và không thể nắm chặt tay những đứa con của
mình. 8 Nền kinh tế đó được xây dựng trên lưng của những người nhập
cư làm công việc dọn dẹp khách sạn như Myint ở Thái Lan, 9 người
thường xuyên bị các khách nam quấy rối tình dục, nhưng lại phải chịu
đựng bởi nếu không sẽ mất việc.

‘Khi tôi mang thai, họ để tôi
làm ở xưởng. Xưởng đầy ắp
hộp giày, và công việc của
tôi là dán tem lên các hộp
giày. Con gái tôi chắc sẽ đi
rất vừa đôi giày này, đôi giày
rất đẹp. Tôi mong con tôi có
một đôi giày như thế này,
nhưng con tôi không có. Tôi
nghĩ nó sẽ rất mong có một
đôi giày như thế, và tôi thấy
có lỗi vì điều đó. Đôi giày rất
đẹp. Bạn biết đấy một đôi
giày mà chúng tôi sản xuất
ra có giá trị bằng hơn cả
tháng lương của chúng tôi.’
– Lan, công nhân may,
Việt Nam

Tài liệu này sẽ phân tích về tình trạng giàu có cực độ ngày càng gia
tăng, và về những người dù phải bỏ sức lao động nhưng vẫn phải sống
trong nghèo đói. Tài liệu này cũng sẽ giải thích tại sao điều đó lại xảy
ra, và đưa ra các đề xuất để giải quyết vấn đề.

HÃY NGỪNG NÓI VÀ HÃY MANG LẠI
CHO NGƯỜI DÂN ĐIỀU MÀ HỌ
MUỐN: MỘT THẾ GIỚI BÌNH ĐẲNG
HƠN
Ngày nay, hầu như tất cả các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp đều nói rằng họ quan
tâm đến vấn đề bất bình đẳng. Nhưng giá trị nằm ở hành động, chứ không phải lời nói,
và hành động là thứ mà chúng ta chưa thấy được ở hầu hết các nhà lãnh đạo. Trên
thực tế, rất nhiều nhà lãnh đạo đang ra sức thúc đẩy các chính sách mà có thể khiến
cho tình trạng bất bình đẳng thậm chí càng trở nên tồi tệ hơn. Sau khi đắc cử làm tổng
thống, Ông Trump đã hứa sẽ giúp đỡ cho những người lao động bình thường, nhưng rồi ông lại
bổ nhiệm các tỉ phú vào nội các và đang cố cắt giảm thuế cho 1% những người giàu nhất. 10
Tổng thống Buhari của Ni-giê-ri-a đã nói rằng bất bình đẳng đang làm tăng sự tức giận
và thất vọng, 11 tuy nhiên ở Ni-giê-ri-a, hàng tỉ đô la dầu mỏ được cho là đang bị đánh cắp,
8

Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu

bất bình đẳng tiếp tục tăng và 10 triệu trẻ em vẫn không được đến trường. 12 Oxfam và Tổ
chức Tài chính Phát triển Quốc tế (Development Finance International) đã tổng hợp
một bộ chỉ số chi tiết về các hành động của 152 chính phủ nhằm giải quyết tình trạng
bất bình đẳng, và thật đáng tiếc, đa phần các hành động đó còn xa mới có thể thu hẹp
khoảng cách. 13
Hộp 1: Mong muốn một thế giới bình đẳng hơn14
Để xây dựng tài liệu này, Oxfam đã khảo sát 70,000 người ở 10
quốc gia, đại diện cho một phần tư của dân số thế giới:
• Hơn ba phần tư số người được khảo sát đồng ý hoặc rất đồng ý rằng
khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở quốc gia của họ là quá
lớn- số người đưa ra nhận xét này dao động từ 58% ở Hà Lan và 92%
ở Ni-giê-ri-a.
• Gần hai phần ba số người tham gia khảo sát ở mười quốc gia cho rằng
việc thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là một việc làm
cấp thiết hoặc rất cấp thiết.
• 60% tổng số người tham gia khảo sát đồng ý hoặc rất đồng ý với nhận định rằng
việc thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là trách nhiệm của
chính phủ. Ở Nam Phi, 69% người tham gia khảo sát đã đồng ý hoặc rất đồng ý
với nhận định trên.
• 75% số người tham gia khảo sát mong rằng mức độ bất bình đẳng thu nhập
sẽ thấp hơn. Trên thực tế, hơn một nửa số người được khảo sát muốn tình
trạng bất bình đẳng ở quốc gia của họ sẽ thấp hơn mức hiện có ở bất kỳ
quốc gia trên thế gi

KIỂM SOÁT BẤT BÌNH ĐẲNG, CHỨ
KHÔNG PHẢI THẮT CHẶT DÂN CHỦ
Ở các quốc gia Oxfam hoạt động, không gian cho người dân được nói lên tiếng nói
của mình đang ngày càng bị thu hẹp lại. Quyền tự do ngôn luận bị bóp chặt.
CIVICUS, một liên minh các tổ chức về tăng cường sức mạnh công dân, đã phát hiện ra
rằng quyền tự do công dân hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng ở hơn 100 quốc gia. 15
‘Thế hệ của chúng tôi không được phép quay lại thời kỳ trước cách mạng. Chúng
tôi đã nhận thức được vấn đề và mặc dù chúng tôi bị đàn áp, chúng tôi đang tổ
chức lại chính mình, và tổ chức để đấu tranh chống lại bất bình đẳng về kinh tế
và bất công.’
– Ghouson Tawfik, Diễn đàn Công bằng Xã hội, Ai Cập
Cựu Thẩm phán Tóa án Tối cao Mỹ, Louis Brandeis, đã có câu nói nổi tiếng
rằng, ‘Chúng ta có thể có dân chủ ở quốc gia này, hoặc chúng ta có thể chứng kiến
một lượng lớn của cải nằm trong tay của một số ít người, nhưng chúng ta không thể
có cả hai.’ 16 Các vị lãnh đạo của chúng ta biết điều đó, nhưng thay vì hành
động để giảm sự tập trung của cải và bất bình đẳng, họ lại lựa chọn phương
án là kìm hãm dân chủ và quyền tự do để mưu cầu một xã hội công bằng hơn.

‘Chúng ta có thể có dân
chủ ở đất nước này, hoặc
chúng ta có thể có phần
lớn của cải tập trung
trong tay của một số ít
người, nhưng chúng ta
không thể có cả hai.’
– Cựu Thẩm phán
Tóa án Tối cao Mỹ,
Louis Brandeis
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QUAN ĐIỂM TỪ TRÊN XUỐNG
Hộp 2: Sự thịnh vượng của tỉ phú17
Khi chúng ta không hành động, cuộc khủng hoảng bất bình đẳng tiếp tục trở
nên tồi tệ hơn, do lợi ích của tăng trưởng kinh tế tiếp tục tập trung vào tay của
một số ít người.
• Năm ngoái là năm chứng kiến số lượng tỉ phú tăng mạnh nhất trong lịch sử,
cứ hai ngày lại có một tỉ phú xuất hiện. Hiện trên toàn thế giới có 2.043 tỉ phú
đô la. Chín trong mười tỉ phú là nam giới. 18
• Trong 12 tháng, của cải của nhóm những người giàu có và quyền lực nhất
thế giới này đã tăng thêm 762 tỉ đô la. Con số này lớn gấp bảy lần số tiền
đủ để chấm dứt nghèo đói cùng cực. 19
• Trong giai đoạn từ 2006 đến 2015, những người lao động bình thường đã
chứng kiến thu nhập của mình tăng trung bình chỉ ở mức 2% mỗi năm, 20
trong khi tài sản của các tỉ phú đã tăng gần 13% mỗi năm– nhanh hơn gần
gấp sáu lần. 21
• 82% của số tài sản tăng trên toàn cầu trong năm ngoái là thuộc về 1% những
người giàu nhất, trong khi tài sản của những người ở dưới đáy của xã hội lại
không hề tăng. 22
• Trong khi các tỉ phú chứng kiến gia tài của họ tăng thêm 762 tỉ đô la một năm,
thì những người phụ nữ làm các công việc chăm sóc không được trả lương,
những người đã đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu một giá trị khoảng 10
nghìn tỉ đô la mỗi năm,.23
• Dữ liệu mới từ Credit Suisse cho thấy rằng hiện nay 42 người đang sở hữu giá
trị tài sản tương đương với tài sản của 3,7 tỉ người thuộc tầng lớp dưới đáy của
xã hội, và rằng con số của năm ngoái đã thay đổi từ tám lên 61 người hiện đang
nắm giữ số tài sản tương đương với số tài sản của 50% người dân còn lại.24
• 1% những người giàu nhất tiếp tục sở hữu nhiều của cải hơn so với
với toàn bộ phần còn lại của nhân loại. 25
Ở các quốc gia trên toàn thế giới, vấn đề tương tự cũng đang nổi lên. Năm 2017,
nghiên cứu của Oxfam và các tổ chức khác đã cho thấy:
• Ở Ni-giê-ri-a, tiền lãi người đàn ông giàu nhất có thể kiếm được từ số tài sản
của mình trong một năm đủ để có thể giúp hai triệu người thoát khỏi cảnh nghèo
cùng cực. Mặc dù kinh tế Ni-giê-ri-a đã tăng trưởng mạnh trong gần một thập kỷ
vừa qua, nhưng tình trạng nghèo đói vẫn ngày càng tăng. 26
• Ở In-đô-nê-xia, 27 bốn người giàu nhất sở hữu số lượng tài sản lớn hơn
số lượng tài sản của 100 triệu người ở dưới đáy của xã hội.
• Ở Mỹ, ba người giàu nhất sở hữu số tài sản tương đương với một nửa số
dân ở tầng lớp bên dưới (khoảng 160 triệu người). 28
• Ở Brazil, một người đang sống với mức lương tối thiếu phải làm việc trong 19 năm
thì mới kiếm được số tiền bằng với số tiền mà một người nằm trong số 0,1%
những người giàu nhất trên thế giới kiếm được trong một tháng. 29

Sự giàu có cực độ không phải từ sức lao động
Lí lẽ chủ đạo về mặt kinh tế biện minh cho sự bất bình đẳng rằng đó là động lực
cho đổi mới và đầu tư. Chúng ta vẫn thường được nghe thuyết giảng rằng các tỉ
phú là biểu tượng tối thượng của các lợi ích do tài năng, sự cần mẫn và sáng tạo
mang lại, và rằng những điều đó cũng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. 30
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‘Bất bình đẳng đang gia tăng mỗi ngày. Những người lao động đã thực sự thất
vọng bởi lương của họ không tương xứng với chi phí sinh hoạt. Nguyên nhân của
tình trạng này là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo đang ngày càng
tăng và khoảng cách này triệt tiêu cơ hội thịnh vượng.’
– Tariq Mobeen Chaudray, Trung tâm Tài chính Phát triển, Indus
Consortium, Pakistan
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy rằng 31 mức độ bất bình đẳng cực
đoan hiện tại lớn hơn nhiều những gì có thể được biện minh bởi tài năng, nỗ lực và
sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Thay vào đó, nó lại là sản phẩm của thừa kế, độc
quyền hoặc những mối quan hệ mật thiết với chính phủ.
Khoảng một phần ba số tài sản của các tỉ phú là từ thừa kế. Trong vòng 20 năm tới,
500 người giàu nhất thế giới sẽ bàn giao lại 2,4 nghìn tỉ đô la cho những người thừa
kế của họ - một con số lớn hơn cả GDP của Ấn Độ, một quốc gia với 1,3 tỉ dân. 32
Độc quyền là yếu tố tạo nên lợi nhuận khổng lồ cho các ông chủ cũng như các cổ
đông, và phần còn lại của thế giới lại phải trá giá cho việc đó. Sức mạnh độc quyền
tạo ra khối tài sản kếch xù được minh chứng bởi khối tài sản của Carlos Slim, người
đàn ông giàu thứ sáu trên thế giới. Tài sản của Carlos chủ yếu có được từ tình trạng độc
quyền gần như tuyệt đối mà ông ta thiết lập được đối với dịch vụ điện thoại cố định, di động
và các dịch vụ truyền thông băng thông rộng ở Mê-hi-cô. OECD đã chỉ ra rằng tình trạng
độc quyền này đã có tác động tiêu cực đáng kể đối với những người tiêu dùng và nền kinh
tế của quốc gia này. 33
Sức mạnh độc quyền lại càng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ chủ nghĩa thân hữu, khả
năng mà các lợi ích của các cá nhân có quyền lực thao túng chính sách công để bảo
vệ tình trạng độc quyền hiện có và tạo ra các độc quyền mới. Các thỏa thuận tư hữu
hóa, các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị bán dưới mức giá trị đáng có, tham nhũng
trong mua sắm công, hoặc miễn thuế, các lỗ hổng thuế là tất cả những hình thức mà
qua đó các lợi ích cá nhân, được gắn kết tốt, có thể làm giàu cho bản thân với cái giá
phải trả của người dân.
Oxfam đã tính toán rằng khoảng hai phần ba tài sản của các tỉ phú là từ thừa kế, độc
quyền và thân hữu. 34 Khảo sát của Oxfam ở 10 quốc gia cho thấy hơn một nửa số
người tham gia khảo sát cho rằng, cho dù có làm việc chăm chỉ đến đâu thì những
người bình thường cũng rất khó hoặc không thể có nhiều hơn số tiền mà họ đang
có được.
Thành quả kinh tế đang ngày càng tập trung dành cho những người giàu nhất. Trong
khi hàng triệu người lao động bình thường vẫn đang nhận được mức lương bèo bọt ,
lợi nhuận cho cổ đông và các giám đốc quản lý cấp cao đã đạt các mức kỷ lục mới.35
Ở Nam Phi, 10% những người ở tầng lớp cao nhất của xã hội nhận được một nửa
tổng thu nhập lương, trong khi 50% của lực lượng lao động ở bên dưới chỉ nhận được
12%.36 Với hơn một ngày lao động, một Giám đốc điều hành ở Mỹ có thể kiếm
được số tiền tương đương với số tiền một người công nhân bình thường kiếm được
trong cả năm.37 Đã từ lâu, nam giới vẫn chiếm đa số trong nhóm người lao động được
trả lương cao nhất. 38 Tính trung bình, một Giám đốc Điều hành của năm công ty may
mặc hàng đầu chỉ mất hơn bốn ngày để kiếm được số tiền mà một nữ công nhân
bình thường ở Băng-la-đét phải mất cả đời để kiếm được. 39
Một điều rất thường thấy, con số lợi nhuận trả cho những cổ đông giàu có đang ngày
càng tăng, khiến cho những người công nhân ngày càng bị vắt kiệt một cách tàn
nhẫn. Để tăng lương cho 2,5 triệu công nhân may ở Việt Nam từ mức lương trung
bình lên mức lương đủ sống thì cần 2,2 tỉ đô la mỗi năm. Con số này chỉ tương đương
với một phần ba số tiền mà năm công ty hàng đầu trong ngành may mặc trả cho cổ
đông. 40
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Tài sản của những người giàu nhất thường được tích tụ thông qua các hành vi
lách thuế của họ và của các tập đoàn mà họ làm chủ hoặc là cổ đông. Việc sử
dụng mạng lưới các thiên đường thuế trên toàn cầu, như được thể hiện qua các
vụ rò rỉ tài liệu Panama và Paradise, những người siêu giàu đang che dấu ít nhất
7,6 nghìn tỉ đô la khỏi các cơ quan thuế. 41 Phân tích mới đây của nhà kinh tế học
Gabriel Zucman cho nghiên cứu này cho thấy 1% những người giàu nhất thế giới đang
trốn khoảng 200 tỉ đô la thuế. 42 Các quốc gia đang phát triển đang thất thu ngân sách
ít nhất 170 tỉ đô la mỗi năm từ thuế được dự báo từ các tập đoàn và những người
siêu giàu. 44
Ngay cả các tỉ phú gây dựng tài sản của mình từ những thị trường cạnh tranh cũng
thường tránh đóng thuế bằng cách giảm lương và điều kiện làm việc của người công
nhân, đẩy các quốc gia vào một cuộc đua tự sát đến đáy về lương, quyền lao động và
mức thuế thấp.
Bên cạnh đó, những đứa trẻ nghèo, và đặc biệt là những bé gái nghèo khổ nhất lại
phải chết trong đói nghèo, trong khi các cơ hội lại dành cho những đứa trẻ của những
gia đình giàu có hơn. 45

‘Những giấc mơ được sinh ra từ đó, và những giấc mơ cũng chết ở đó.’
– Mildred Ngesa từ FEMNET: Mạng lưới Phát triển và Truyền thông của Phụ nữ,
nói về khu ổ chuột Dandora ở Nairobi, gần nơi cô lớn lên.
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QUAN ĐIỂM TỪ DƯỚI LÊN
Bất bình đẳng và nghèo đói
Trong giai đoạn từ 1990 đến 2010, số người sống trong nghèo đói cùng cực (với số tiền ít hơn
1,9 đô la một ngày) đã giảm một nửa. Con số này đã và vẫn đang tiếp tục giảm. 46 Thành tựu
to lớn này là điều mà thế giới nên tự hào. Tuy nhiên, giá như bất bình đẳng trong các
quốc gia không tăng trong giai đoạn này, thì đã có thêm 200 triệu người có thể thoát
nghèo47 và con số này đáng lẽ đã có thể tăng lên đến 700 triệu nếu những người nghèo
được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế nhiều hơn so với các công dân giàu có. 48 Nhìn về
tương lai, Ngân hàng Thế giới đã thấy rõ rằng chúng ta còn xa mới đạt được mục tiêu xóa
bỏ nghèo đói cùng cực. Thậm chí nếu mục tiêu giảm nghèo 3% đạt được thì khoảng 200
triệu người vẫn sống với 1,9 đô la một ngày vào năm 203049 nếu như chúng ta không thu
hẹp được khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.
Một vấn đề khác đó là những người dù đã thoát khỏi nghèo đói cùng cực thì thường vẫn rất
nghèo, vẫn mắc nợ và hàng ngày vẫn phải vật lộn để nuôi sống gia đình. Nhiều người vẫn ở
trong tình trạng ngấp nghé bị trượt lại phía sau. Hơn một nửa dân số thế giới sống với chỉ
từ 2 đô la đến 10 đô la mỗi ngày. 50
Đây là hậu quả của việc một nửa dân số nghèo nhất của nhân loại trong suốt 25 năm
vừa qua chỉ nhận được một phần nhỏ của tăng trưởng thu nhập trên toàn cầu. Báo cáo
về Bất bình đẳng trên Thế giới mới được công bố trong thời gian gần đây bởi World
Inequality Lab cho thấy rằng trong giai đoạn từ 1980 đến 2016, 1% những người giàu nhất đã
giành được 27% tăng trưởng thu nhập toàn cầu. Trong khi đó, 50% dân số dưới đáy chỉ nhận
được một nửa con số đó, tức là 13% của tổng tăng thu nhập.51 Trong một phần tư thế kỷ, nhiều
người trong số 10% dân số dưới đáy, thu nhập năm trung bình chỉ tăng chưa đến 3 đô la.
Đây là biện pháp xóa đói nghèo kém hiệu quả nhất, khi mà trong mỗi đô la mà thu nhập
toàn cầu tăng được thì chỉ có 13 cent là dành cho 50% dân số dưới đáy, và có đến 42 cent
là rơi vào tay 10% người giàu nhất.52 Với những giới hạn về môi trường của hành tinh nơi
chúng ta đang sống, thì việc này hoàn toàn không bền vững. Với mức bất bình đẳng được
giả định này, nền kinh tế toàn cầu sẽ phải lớn gấp 175 lần để có thể tăng mức sống của
tất cả mọi người lên trên 5 đô la mỗi ngày, và đây sẽ là một thảm họa đối với môi
trường. 53

Bất bình đẳng kinh tế và bất bình đẳng giới
Bất bình đẳng giới và bất bình đẳng kinh tế có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tại phần
lớn các quốc gia, đã có sự quan tâm hơn về chênh lệch lương giữa các giới. Tuy vậy,
ngày càng có nhiều hơn sự quan tâm về chênh lệch tài sản giữa các giới. Trên toàn cầu,
đất đai, cổ phần và các tài sản vốn khác được sở hữu bởi nam giới nhiều hơn phụ nữ; 54
nam giới được trả lương cao hơn cho cùng vị trí công việc của nữ giới, và nam giới
thường tập trung trong các công việc được trả lương cao hơn và có địa vị cao hơn.
Việc phụ nữ phần lớn tập trung chủ yếu trong các công việc được trả lượng thấp nhất
và ít ổn định nhất không phải là một sự trùng hợp.55 Trên thế giới, quy chuẩn, thái độ và
quan niệm xã hội thường đánh giá thấp địa vị và năng lực của phụ nữ, hợp thức hóa các
hành động bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ và quyết địdnh công việc nào mà phụ nữ
có thể và không thể đảm nhiệm.
Bất bình đẳng giới không phải là sự việc ngẫu nhiên, cũng không phải là một vấn đề mới:
các nền kinh tế của chúng ta đã được xây dựng bởi những người giàu có và quyền lực
để phục vụ cho lợi ích của chính họ. Mô hình kinh tế tân tự do đã khiến cho vấn đề này
trở nên tồi tệ hơn- giảm các dịch vụ công, cắt giảm thuế cho những người giàu nhất, và
cuộc đua xuống đáy về lương và quyền lao động, tất cả đều gây tổn hại cho phụ nữ nhiều
hơn là nam giới.
Sự thịnh vượng của nền kinh tế cũng phụ thuộc vào đóng góp to lớn nhưng không được
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công nhận của phụ nữ thông qua các công việc chăm sóc không được trả lương. Ví dụ ở
Peru, theo ước tính đóng góp này có thể chiếm đến 20% GDP. 56 Những người phụ nữ
nghèo phải đảm nhiệm nhiều công việc chăm sóc không lương hơn phụ nữ giàu. 57
Để giải quyết tình trạng bất bình đẳng kinh tế cực đoan, chúng ta phải chấm dứt
bất bình đẳng giới. Đồng thời, để đảm bảo bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới,
chúng ta phải giảm bất bình đẳng kinh tế một cách triệt để. Để làm được điều này,
việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cơ chế kinh tế hiện hành là chưa
đủ. Chúng ta phải xác định một tầm nhìn đối với một nền kinh tế nhân văn mới,
một nền kinh tế được thiết lập bởi cả phụ nữ và nam giới, phục vụ lợi ích cho tất
cả mọi người chứ không chỉ một số ít người có đặc quyền.

Có việc, nhưng vẫn nghèo
Thu nhập thu được từ việc đi làm là nguồn thu nhập quan trọng nhất đối
với phần lớn các hộ gia đình. 58 Vì vậy tăng khả năng tiếp cận với công
việc tốt sẽ thúc đẩy bình đẳng.
Đối với nhiều người nghèo nhất, thu nhập kiếm được là từ sản xuất thực phẩm quy
mô nhỏ. Đối với nhiều người khác, đó là từ lương. Tài liệu này tập trung chủ yếu vào
những người lao động được trả lương trên thế giới. Trong năm 2018, Oxfam sẽ xuất
bản một tài liệu khác phân tích về các nhà sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ.
Hộp 3: Những người công nhân vẫn phải vật lộn để sinh tồn59
Ở Miến Điện, Oxfam làm việc với những nữ công nhân may trẻ, sản xuất quần
áo cho các hãng thời trang thế giới. Họ kiếm được 4 đô la một ngày, con số này
nhiều gấp đôi ngưỡng nghèo cùng cực. Để kiếm được số tiền này, họ phải làm
việc sáu hoặc bảy ngày một tuần, 11 giờ mỗi ngày. Cho dù thời gian làm việc dài
như vậy, với họ việc đáp ứng các nhu cầu về lương thực và thuốc men vẫn rất
khó khăn và họ thường rơi vào tình trạng nợ nần.
Tuy nhiên, có một thực tế đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn đó là có việc làm
không có nghĩa đã thoát nghèo. Các ước tính gần đây của Tổ chức Lao động Quốc tế
(ILO) cho thấy rằng gần một phần ba số người lao động ở các quốc gia mới nổi và
đang phát triển đang sống trong đói nghèo, và con số này đang tăng lên. 60
Có lẽ một vấn đề gây sốc nhất liên quan đến thị trường lao động toàn cầu ngày nay
chính là hình thức nô lệ hiện đại. ILO đã ước tính rằng 40 triệu người đã bị bắt làm nô
lệ trong năm 2016, 25 triệu người trong số đó là lao động cưỡng bức. Theo ILO,
‘những người lao động bị cưỡng bức sản xuất ra một số loại thực phẩm và quần áo
mà chúng ta dùng, và họ là những người dọn dẹp các tòa nhà nơi mà chính nhiều
người trong số chúng ta đang sống hoặc làm việc.’ 61
Gần 43% lực lượng lao động thanh niên trên toàn thế giới hoặc là thất nghiệp hoặc có
việc làm nhưng vẫn đang phải sống trong nghèo đói.62 Hơn 500 triệu thanh niên đang
sống một cách chật vật với ít hơn 2 đô la mỗi này. 63 Ở các quốc gia đang phát triển,
ước tính rằng 260 triệu thanh niên không có việc làm, cũng không đang đi học, hay
được đào tạo.64 Đây cũng là một thực tế đối với cứ mỗi một trong ba phụ nữ. 65 Mặc
dù tác động của khủng hoảng tài chính rất khác nhau, nhưng một điều không thể
chối cãi rằng thanh niên là những người bị tác động lớn nhất. 66
Trong đội ngũ lao động nô lệ trên, có tới bốn triệu trẻ em. Theo những ước tính gần
nhất, có hơn 150 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi đang làm một số hình
thức lao động trẻ em, 67 có nghĩa cứ mỗi 10 trẻ em thì có gần 1 trẻ em lao động.
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Việc này xảy ra bất chấp sự tăng trưởng kinh tế đáng kể ở phần lớn các quốc gia
trong những thập kỷ gần đây. Trong khi giá trị của những sản phẩm mà những người
công nhân tạo ra đã tăng đáng kể, nhưng họ không nhìn thấy lương hoặc điều kiện
làm việc của họ được cải thiện một cách tương xứng. ILO đã khảo sát 133 quốc gia
giàu có và đang phát triển trong giai đoạn từ 1995 đến 2014 và đã phát hiện ra rằng ở
91 quốc gia lương đã không thể tăng kịp theo mức tăng của năng suất và tăng trưởng
kinh tế. 68
Một điều đáng buồn đó là nhiều quốc gia vẫn chưa có quy định về mức lương tối thiểu
và quyền thương lượng tập thể. Phần lớn mức lương tối thiểu vẫn thấp hơn nhiều so
với mức mà người lao động cần để có thể sinh tồn hoặc thấp hơn mức lương mà
người ta vẫn gọi là mức lương đủ sống. 69 Oxfam đã chứng minh điều này trong hoạt
động của mình tại Maroc, Kê-ni-a, In-đô-nê-xia và Việt Nam. 70 Lương tối thiểu được
thực thi rất hạn chế và việc thực thi ở phụ nữ thậm chí còn tệ hơn với nam giới.

Bất ổn, hiểm nguy và không có quyền
Việc làm tạm thời, bấp bênh là vấn đề phổ biến ở các quốc gia đang phát triển, và đây
cũng là một vấn đề đang nổi lên ở các quốc gia giàu có. Những người lao động tạm thời
được trả lương thấp hơn, được hưởng ít quyền lợi hơn và cũng ít được tiếp cận với an
sinh xã hội hơn. Phụ nữ và những người trẻ tuổi thường nằm trong nhóm này.
Đối với nhiều người, công việc mà họ đang làm rất nguy hiểm và có hại cho sức khỏe của
họ. Theo ILO, hơn 2,78 triệu người công nhân tử vong mỗi năm do tai nạn nghề nghiệp hoặc
các bệnh liên quan đến công việc – cứ mỗi 11 giây lại có 1 người tử vong. 71
‘Quấy rối tình dục rất phổ biến trong loại hình công việc này. Ít nhất 90% người lao
động là nữ bị quấy rối bởi cả khách hàng và ông chủ của mình. Công lý lại luôn đứng
về phía các công ty.’
– Eulogia Familia, một lãnh đạo công đoàn đại diện cho những người làm việc tại các khách
sạn ở Cộng hòa Đô-mi-ni-ca72
Nữ công nhân trên toàn thế giới thường phải chịu những tổn thương nghiêm trọng và
những rủi ro đối với sức khỏe của mình và cũng là nạn nhân của nạn bạo lực tình
dục ở nơi làm việc. Các nhân viên khách sạn được Oxfam phỏng vấn ở Cộng hòa
Đô-mi-ni-ca, Canada và Thái Lan đã cho biết họ thường bị quấy rối và tấn công tình dục bởi các
khách hàng là nam giới. 73 Nhân viên khách sạn cũng cho biết sức khỏe của họ cũng bị ảnh
hưởng do thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất khi lau rửa. Ở Băng-la-đét, nhiều phụ
nữ trẻ làm việc ở các nhà máy may thường bị viêm đường tiết niệu tái phát do không được
phép đi vệ sinh. Tương tự như vậy, một nghiên cứu của Oxfam về các công nhân làm việc
trong ngành gia cầm tại Mỹ đã phát hiện ra rằng công nhân phải đóng bỉm vì họ không
được phép đi vệ sinh. 74
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Hộp 4: Không thể cầm tay những đứa con của mình75
Ở Mỹ, Oxfam đang cùng với các công nhân làm việc ở các nhà máy gia cầm thực
hiện một chiến dịch nhằm cải thiện điều kiện làm việc kinh khủng mà họ đang phải
chịu đựng. Những người công nhân không có đủ thời gian nghỉ giải lao để đi vệ sinh,
và điều này có nghĩa là nhiều công nhân phải đóng bỉm để làm việc. Dolores, đã
từng là công nhân nhà máy gia cầm ở Arkansas, cho biết, ‘Tôi cảm thấy điều đó thật
không đáng…chúng tôi đến lúc 5 giờ sáng… làm việc đến tận 11 hoặc 12 giờ mà
không được sử dụng phòng vệ sinh… Tôi đã cảm thấy nhục nhã khi phải nói với
họ rằng tôi phải đi thay bỉm’.
Công việc cũng rất nguy hiểm, đây là một trong những ngành có tỉ lệ thương tật
lớn nhất trong tất cả các ngành. Căn bệnh căng thẳng tái lặp có thể nghiêm trọng
đến mức mà chỉ cần sau một năm làm việc trong dây chuyền sản xuất, những người
công nhân đã không thể duỗi ngón tay của mình, không thể cầm thìa hoặc thậm chí
không thể nắm chặt tay con của mình.
Những người công nhân có tổ chức tạo nên một đối trọng đối với quyền lực của sự giàu
có và đã trở thành trung tâm của nỗ lực xây dựng các xã hội bình đẳng và dân chủ hơn.
Công đoàn là tổ chức có vai trò tích cực trong việc tăng lương, quyền và an sinh xã hội,
không chỉ cho các thành viên của mình mà còn cho mọi người lao động trong xã hội. 76
Nhưng một điều không may là theo quan sát của IMF, kể từ năm 2000 mật độ các tổ chức
công đoàn đang giảm trên toàn thế giới. 77 Và IMF đã cho rằng xu hướng này có liên quan
tới tình trạng bất bình đẳng gia tăng. 78 Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà
việc sử dụng các hợp đồng thuê ngoài và tạm thời, ngắn hạn, nhằm hạn chế quyền lao
động, ngày càng trở nên phổ biến.
Số lượng các quốc gia nơi có tình trạng những người công nhân là nạn nhân của bạo
lực thân thể và các đe dọa đã tăng 10% chỉ trong một năm, theo Chỉ số Toàn cầu về
Quyền của người lao động hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế (ITUC
Global Rights Index). 79 Các cuộc tấn công đối với các thành viên của công đoàn đã được ghi
nhận ở 59 quốc gia. 80 Hơn ba phần tư các quốc gia không công nhận quyền được đình
công của một số hoặc tất cả công nhân. Những người lao động di cư tại Thái Lan, chiếm
một phần mười của lực lượng lao động, không được phép đình công. 81
Phụ nữ và thanh niên là lực lượng lao động chiếm đa số của khu vực phi chính thức của
nền kinh tế. Ở đây, các công việc tồi tệ chiếm số đông nhưng đa phần là không được
kiểm soát và phục vụ lợi ích của một số chủ thể có quyền lực nhất trong nền kinh tế toàn
cầu hóa. Những tập đoàn đa quốc gia lớn có thể giảm chi phí bằng cách chuyển việc sản
xuất sang cho các doanh nghiệp nhỏ hơn, những doanh nghiệp này thuê lao động không
chính thức, trả lương cho công nhân thấp hơn, và không đảm bảo việc làm ổn định cho
công nhân, nhờ đó các tập đoàn đa quốc gia có thể lách luật lao động và an sinh xã hội.

NGUYÊN NHÂN CỦA VẤN ĐỀ LÀ GÌ?
Cơn bão hoàn hảo của tổng hợp các yếu tố có liên quan đến nhau đang kết hợp lại
để cùng một lúc vừa làm tăng quyền lực của nhóm những người giàu nhất, và hạ
thấp quyền thương lượng của nhóm những người người nghèo nhất.
Ở dưới đáy của xã hội, những người công nhân đã và đang thấy quyền của mình bị
suy giảm, và các công đoàn cũng đang bị làm suy yếu, kéo theo quyền lực thương
lượng của họ lại càng bị hạ thấp. Các tập đoàn đang tăng cường hợp nhất, dưới áp lực
lớn để mang lại lợi nhuận lớn hơn bao giờ hết cho những cổ đông giàu có. Những lợi
nhuận này thường có được với cái giá phải trả của những người công nhân và đây là
động lực chính khiến cho các tập đoàn lách thuế trên phạm vi rộng. Các tập đoàn đã
tận dụng tính lưu động của vốn để đẩy mạnh cuộc đua đến đáy giữa các quốc gia về
16

Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu

thuế và về lương. Tự động hóa ở mức độ cao hơn cũng đe dọa sẽ mang lại nhiều
quyền lực vào tay của những ông chủ giàu có và tăng áp lực lên những người công
nhân.

Chúng ta có thể xây dựng một nền kinh tế nhân
văn để giải quyết vấn đề này
Nền kinh tế không nhất thiết phải được cơ cấu theo cách như hiện nay. Chúng ta có
thể xây dựng một nền kinh tế nhân văn hơn82 . Một nền kinh tế mà ở đó quyền lợi
của những người công nhân bình thường và những nhà sản xuất lương thực phạm vi
nhỏ, chứ không phải lợi ích của những người được trả lương cao và các ông chủ của
các khối của cải kếch sù, phải được đặt lên hàng đầu. Nền kinh tế đó có thể chấm dứt
tình trạng bất bình đẳng cực đoan trong khi vẫn đảm bảo được tương lai cho hành
tinh của chúng ta. Chúng ta không thể chấp nhận việc tuân thủ một cách giáo điều
một nền kinh tế tân tự do và không thể chấp nhận để một nhóm nhỏ những người có
quyền lực tác động đến các chính phủ. Có hai cách để đạt được điều này: thiết kế các
nền kinh tế để chúng bình đẳng hơn ngay từ đầu, và sử dụng thuế cùng với chi tiêu
công để tái phân bổ và tăng tính công bằng.

Có hai cách để
đạt được điều
này: thiết kế các
nền kinh tế để
chúng bình đẳng
hơn ngay từ đầu,
và sử dụng thuế
cùng với chi tiêu
công để tái phân
bổ và tăng tính
công bằng.

Điều tiết, tái cơ cấu và thiết kế lại nền kinh tế của chúng ta và cách mà các
doanh nghiệp vận hành.
Chúng ta có thể sử dụng quy định để đảm bảo rằng những người công nhân có
quyền thương lượng tốt hơn; đảm bảo rằng các thiên đường thuế sẽ không còn tồn
tại; độc quyền sẽ bị phá bỏ; khu vực tài chính và các tiến bộ về công nghệ phục vụ lợi
ích cho số đông. Các chính phủ và các doanh nghiệp có thể cùng hành động để đảm
bảo rằng mức lương nghèo nàn, nô lệ, công việc nguy hiểm và bất ổn là những điều
không thể chấp nhận được xét trên các khía cạnh về đạo đức.
Điều này đòi hỏi hợp tác toàn cầu cần phải được nâng lên một tầm cao hơn nhiều
so với hiện nay. Trong môi trường chính trị hiện nay, để làm được việc này không
phải dễ. Nhưng một điều may mắn đó là các chính phủ vẫn đang có không gian đủ
để đạt được những kết quả đáng kể ở cấp quốc gia.
Thương mại và đầu tư có thể giúp lan tỏa các cơ hội, sản phẩm, dịch vụ và sự
thịnh vượng ở phạm vi xa và rộng hơn. Tuy nhiên, một vấn đề ngày càng trở nên
phổ biến đó là các quyết định chỉ được đưa ra thông qua các lăng kính nhằm tối
đa lợi nhuận cho những cổ đông giàu có. Đây là sự ràng buộc khiến cho thế giới
kinh doanh chủ đạo bị mắc kẹt trong một tình huống khiến họ không thể làm gì
hơn ngoài việc làm cho tình trạng bất bình đẳng trở nên tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp, các phong trào xã hội và các doanh nghiệp xã hội đã
tạo ra một loạt các khái niệm nhằm giúp các doanh nghiệp lách khỏi ràng buộc đó.
Những khái niệm đó bao gồm các hợp tác xã, các mô hình mà theo đó nhân viên
được sở hữu doanh nghiệp, các doanh nghiệp vì lợi ích (for-benefit), đặt sứ mệnh của
mình lên hàng đầu, các doanh nghiệp xã hội và các doanh nghiệp thương mại công
bằng.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty do nhân viên làm chủ sở hữu giúp thúc đẩy tăng
trưởng việc làm và trả lương cao hơn cho các nhân viên của mình. 83 Ví dụ, Mondragon là
một tập đoàn đa quốc gia của Tây Ban Nha, có doanh thu khoảng 13 tỉ đô la và đang thuê
khoảng 74.000 người lao động. Tại đây, việc ra quyết định rất dân chủ. An ninh việc làm được
thúc đẩy và mức lương của người được trả lương cao nhất không cao quá chín lần so với mức
lương của người có mức lương thấp nhất.
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Nền kinh tế của chúng ta có thể được xây dựng với những cơ cấu cấp tiến như thế
nếu các nhà lãnh đạo chính trị đặt ưu tiên cho các chính sách để giúp cung cấp tài
chính và hỗ trợ, thúc đẩy những mô hình như vậy.
Để làm được điều này, các chính phủ phải cung cấp giáo dục, y tế và an sinh xã
hội cho tất cả mọi người, và chi trả cho những dịch vụ này bằng cách đảm bảo
rằng những người giàu có và các tập đoàn phải đóng thuế ở một mức công
bằng.
Ngoài ra, một vai trò chủ chốt khác của các chính phủ đó là tăng cường các nỗ lực
giảm bất bình đẳng thông qua việc áp dụng các biện pháp đánh thuế và chi tiêu để
tái phân bổ.
Chứng cứ từ hơn 150 quốc gia, bao gồm cả quốc gia giàu và nghèo, trong giai đoạn
từ 1970–2009, 84 đã cho thấy rằng đầu tư vào y tế, giáo dục và an sinh xã hội giúp
giảm bất bình đẳng.
Những người phụ nữ sẽ là những người hưởng lợi chủ yếu từ các dịch vụ công mang
tính phổ quát và có chất lượng, bởi vì các dịch vụ đó giúp giảm nhu cầu đối với công
việc chăm sóc không lương và khắc phục tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận với
các dịch vụ giáo dục và y tế. Lợi ích này sẽ lớn hơn khi được kết hợp với các biện
pháp cụ thể khác ví dụ như chăm sóc trẻ miễn phí.
Các chính phủ vẫn còn có thể làm nhiều hơn nữa để sử dụng thuế vào mục đích tái
phân bổ các khoản lợi nhuận khổng lồ mà hiện những người giàu có đang hưởng. Cả
những cá nhân và tập đoàn giàu có đều cần phải đóng thuế nhiều hơn, và họ không
thể được tiếp tục cho phép trốn trách nhiệm thuế của mình. Chúng ta cần phải thấy
sự chấm dứt của các thiên đường thuế cũng như sự chấm dứt của mạng lưới bí mật
trên toàn cầu hiện đang tạo thuận lợi cho các cá nhân và các tập đoàn giàu có trốn
đóng thuế ở các mức công bằng. Cuộc đua xuống đáy trên toàn cầu về thuế doanh
nghiệp và thuế đánh trên người giàu cần phải được đảo chiều. Các chính phủ cần
làm theo tấm gương của Chi-lê và Nam Phi, hai quốc gia này đã vừa tăng các loại
thuế áp dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân giàu có. 85
Một thế giới bình đẳng hơn
Chúng ta phải khẩn trương tái thiết lại nền kinh tế theo cách bù đắp cho những
người lao động bình thường và các nhà sản xuất quy mô nhỏ ở dưới đáy và
chấm dứt bóc lột. Chúng ta phải dừng việc làm lợi quá đáng cho những người
siêu giàu. Đó là điều mà mọi người mong muốn. Đó cũng là điều mà các nhà
lãnh đạo của chúng ta đã hứa. Cùng nhau, chúng ta có thể đặt dấu chấm hết
cho cuộc khủng hoảng về bất bình đẳng. Chúng ta có thể xây dựng một nền
kinh tế nhân văn hơn và một thế giới bình đẳng hơn cho con cháu của chúng ta.

KHUYẾN NGHỊ
Các chính phủ và các tổ chức quốc tế cần phải nhận thức được tác động của mô
hình kinh tế tân tự do, mô hình kinh tế chủ đạo hiện nay đối với những người nghèo
trên thế giới. Khi nhận thức được các tác động đó, các chính phủ cần phải hành động
để xây dựng những nền kinh tế nhân văn hơn với mục tiêu hàng đầu đó là xây dựng
những nền kinh tế bình đẳng hơn. Dưới đây là những đề xuất đối với các chính phủ,
các tổ chức quốc tế và các tập đoàn.
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ĐỐI VỚI CÁC CHÍNH PHỦ
Về bất bình đẳng:
•

Thiết lập các chỉ tiêu cụ thể, có thời hạn và các kế hoạch hành động nhằm giảm bất bình đẳng.
Các chính phủ phải hướng tới mục tiêu là tổng thu nhập của 10% người giàu
nhất không được lớn hơn thu nhập của 40% dân số nghèo nhất. Các chính phủ
phải thống nhất sử dụng thước đo này 86 như một chỉ số được sửa đổi cho Mục
tiêu Phát triển Bền vững số 10 về bất bình đẳng. 87

•

Chấm dứt tình trạng giàu cực độ. Để chấm dứt nghèo đói cùng cực, chúng ta cũng phải chấm dứt
tình trạng giàu có cực độ.
Tình trạng giàu có cực độ và ẩn sau nó là sự nghèo đói cùng cực như hiện nay
sẽ làm suy yếu tương lai của chúng ta. Các chính phủ có thể sử dụng các quy
định về thuế để giảm mức độ tình trạng giàu có cực độ một cách triệt để, cũng
như hạn chế sự ảnh hưởng của những người giàu và những tập đoàn đối với
quy trình hoạch định chính sách.

•

Cùng hợp tác để tạo ra một cuộc cách mạng dữ liệu về bất bình đẳng. Mỗi
quốc gia cần đặt mục tiêu xây dựng các dữ liệu hàng năm về tài sản và thu nhập của tất
cả mọi người trong xã hội, đặc biệt là nhóm siêu giàu 10% và nhóm siêu giàu 1%. Bên
cạnh việc tài trợ để triển khai nhiều hơn các khảo sát hộ gia đình, các nguồn dữ liệu
khác cũng cần được công bố để công khai thực trạng tập trung thu nhập và của cải ở
nhóm dân số giàu nhất.88

•

Triển khai các chính sách để giải quyết mọi hình thức phân biệt đối xử theo giới
tính. Thúc đẩy các chuẩn mực và thái độ xã hội tích cực đối với phụ nữ và công
việc của họ. Tái cân bằng quyền lực ở cấp gia đình, địa phương, quốc gia và
quốc tế.

•

Công nhận và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, thành lập hiệp hội của người
dân và các tổ chức đại diện cho người dân. Thay đổi luật pháp và hành động
khiến cho không gian dân sự bị thu hẹp. Hỗ trợ các tổ chức bảo vệ quyền của
người phụ nữ và các nhóm dân số bị lề hóa khỏi nhịp độ phát triển.

Về thiết kế một nền kinh tế công bằng ngay từ đầu:
•

Khuyến khích các mô hình doanh nghiệp ưu tiên cho việc chi trả lợi nhuận
một cách công bằng hơn, các mô hình này bao gồm các hình thức hợp tác xã và
mô hình mà người lao động tham gia vào việc quản trị của công ty và các chuỗi
cung ứng.

•

Yêu cầu tất cả các tập đoàn đa quốc gia phải thực hiện các rà soát đặc biệt bắt
buộc đối với toàn bộ chuỗi cung ứng của mình, để đảm bảo rằng tất cả những người
lao động được trả mức lương đủ sống, theo Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp
Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền. 89

•

Hạn chế lợi nhuận trả cho cổ đông và khuyến khích việc áp dụng một tỉ lệ chi
trả mà theo đó mức trả cho giám đốc cấp cao nhất của các công ty không
được vượt quá 20 lần mức lương trả cho các nhân viên cấp trung, 90 và tốt
hơn nếu là mức thấp hơn.

•

Xóa bỏ chênh lệch mức lương giữa các giới và đảm bảo rằng quyền của lao
động nữ được thực hiện đầy đủ trong toàn bộ nền kinh tế. Bãi bỏ các luật phân
biệt đối xử đối với sự bình đẳng về kinh tế của phụ nữ. Triển khai các khuôn khổ
luật pháp và thể chế để hỗ trợ cho quyền của những người phụ nữ.

•

Xóa bỏ lao động nô lệ và việc trả lương bèo bọt. Chuyển áp dụng mức lương
tối thiểu sang ‘mức lương đủ sống’ đối với người lao động, dựa trên những bằng
chứng về chi phí sinh hoạt, với sự tham gia đầy đủ của công đoàn và các đối tác xã
hội khác.

•

Thúc đẩy việc hình thành tổ chức của những người công nhân. Thiết lập các
tiêu chuẩn pháp lý bảo vệ quyền của những người công nhân được thành lập hiệp
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hội và được biểu tình. Bãi bỏ tất cả các luật đi ngược lại các quyền này. Cho phép
và hỗ trợ các thỏa thuận thương lượng tập thể với phạm vi bao phủ rộng.
•

Loại bỏ các hình thức việc làm bấp bênh và đảm bảo mọi hình thức việc làm
mới đều phải tôn trọng quyền của người lao động. Đảm bảo quyền của người
giúp việc gia đình, người lao động di cư và những người lao động được thuê
một cách không chính thức. Từng bước chính thức hóa khu vực kinh tế phi
chính thức để đảm bảo rằng tất cả những người lao động đều được bảo vệ và
những người được thuê làm việc không chính thức được tham gia vào các quy
trình ra quyết định.

Về tái phân bổ vì một xã hội công bằng hơn:
Chi tiêu công
•

Công khai cam kết cung cấp các dịch vụ công miễn phí phổ cập và một sàn
an sinh xã hội phổ quát. 91 Mở rộng phạm vi tài trợ công và cung cấp dịch vụ để
đạt được mục tiêu này và đảm bảo đóng góp của bên thuê lao động đối với an sinh
xã hội hoặc bảo hiểm xã hội.

•

Hạn chế sử dụng tài trợ công để cung cấp ưu đãi và trợ cấp cho các công ty
tư nhân, hoạt động vì lợi nhuận trong cung cấp các dịch vụ giáo dục và y tế,
đồng thời mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu bởi khu vực công.
Quản lý nghiêm ngặt các cơ sở tư nhân để đảm bảo an toàn và chất lượng, và ngăn
chặn việc các cơ sở này từ chối cung cấp dịch vụ cho những người không có khả năng
chi trả.

Về thuế
•

Sử dụng thuế như một công cụ để giảm sự giàu có cực đoan. Ưu tiên các loại
thuế sẽ được trả để giảm thiểu bất công bằng bởi những người siêu giàu, ví dụ
như các loại thuế đánh trên của cải, đất đai, thừa kế và thặng dư vốn. Tăng định
mức thuế và tăng cường việc thu thuế đánh trên thu nhập cao. Ban hành thuế tài
sản toàn cầu áp dụng đối với các tỉ phú để giúp huy động tài chính tài trợ cho các
Mục tiêu Phát triển Bền vững.

•

Kêu gọi triển khai các cải cách thuế quốc tế thế hệ mới để chấm dứt cuộc
đua xuống đáy về thuế. Định mức thuế cần phải được xây dựng ở một mức độ
công bằng, lũy tiến và góp phần giảm bất bình đẳng. 92 Bất kể một thương lượng
nào mới đều phải được thực hiện trong khuôn khổ trách nhiệm của một cơ quan
thuế toàn cầu mới, nhằm đảm bảo rằng tất cả các quốc gia đều tham gia ở cùng
một cơ sở nền tảng bình đẳng như nhau.

•

Chấm dứt việc sử dụng các thiên đường thuế và tăng tính minh bạch bằng
cách thông qua một danh sách đen khách quan các thiên đường thuế tệ nhất
và thông qua các chế tài tự động và nghiêm ngặt đối với các tập đoàn và những
người giàu sử dụng các thiên đường thuế này.
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Các tập đoàn cần đóng góp vào việc xây dựng
một nền kinh tế nhân văn hơn.
•

Không có cổ tức nếu không có mức lương đủ sống: Các công ty đa quốc gia
có thể xác định mục tiêu ưu tiên là lựa chọn việc đảm bảo cuộc sống tốt đẹp của
những người công nhân được trả lương thấp, bằng cách hoãn trả lợi nhuận cho
những cổ đông thông qua hình thức cổ tức hoặc mua lại hoặc thưởng cho các
giám đốc và những người có mức lương cao, cho đến khi nào tất cả các nhân viên
của họ đều đã nhận được một mức lương đủ sống (được tính dựa trên một tiêu
chuẩn độc lập). Khi mà các công ty đã thực hiện đầy đủ các bước để đảm bảo
rằng họ đang trả các mức giá mà có thể giúp mang lại thu nhập đủ sống cho công
nhân hoặc nhà sản xuất trong các chuỗi cung ứng chính của mình.

•

Đại diện trong ban giám đốc: Các công ty cần đảm bảo có sự đại diện của
người lao động trong ban giám đốc và các ủy ban về lương. Đồng thời có giải
pháp để đảm bảo tiếng nói của các chủ thể có liên quan khác, ví dụ như công
nhân trong các chuỗi cung ứng và cộng đồng địa phương, được lắng nghe một
cách có ý nghĩa trong các quy trình ra quyết định.

•

Hỗ trợ thay đổi mang tính chuyển dịch trong các chuỗi cung ứng: Các công ty
có thể ưu tiên lấy nguồn hàng từ các doanh nghiệp được cơ cấu một cách bình
đẳng hơn trong các chuỗi cung ứng của mình – ví dụ như các công ty được sở hữu
một phần hoặc toàn bộ bởi người lao động hoặc những người sản xuất; các công ty
có mô hình quản trị, theo đó việc đạt được một sứ mệnh xã hội nào đó là ưu tiên
hàng đầu; hoặc những công ty lựa chọn chia sẻ một số hoặc toàn bộ lợi nhuận mà
họ kiếm được với người lao động. Các sáng kiến ví dụ như Câu lạc bộ Giá trị Công
bằng của Oxfam 93 đang hỗ trợ các công ty để hướng tới mục tiêu này.

•

Chia sẻ lợi nhuận với những người công nhân nghèo nhất: Các công ty có thể
quyết định chia sẻ một tỉ lệ lợi nhuận nào đó (ví dụ 50%) với những người lao động
có mức lương thấp nhất trong chuỗi cung ứng và vận hành của mình. Ví dụ, Cafe
Direct 94 chia sẻ 50% lợi nhuận với các nông dân trồng cà phê.

•

Hỗ trợ bình đẳng giới tại nơi làm việc: Cam kết thi hành các Nguyên tắc Trao
quyền cho Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc 95 và các Công ước có liên quan của ILO
(C100, C111, C156, C183) 96 để thể hiện cam kết của mình đối với bình đẳng giới;
thực hiện một chính sách giới trong tuyển dụng, đào tạo, thăng tiến, tố cáo hành vi
quấy rối và khiếu nại; công bố mức chênh lệch lương theo giới ở tất cả các cấp
trong công ty, và cam kết xóa bỏ những chênh lệch này.

•

Giảm tỉ lệ chênh lệch lương: Công bố tỉ lệ trả lương của công ty cho Giám đốc
điều hành với mức lương trả cho những nhân viên có mức lương trung bình, và
cam kết giảm tỉ lệ chênh lệch này ít nhất là xuống 20:1.

•

Hỗ trợ thương lượng tập thể: Cam kết một cách công khai đối với việc thúc đẩy
sự hợp tác có ý nghĩa, mang tính xây dựng và thường xuyên với các tổ chức công
đoàn độc lập, và phối hợp với chính các tổ chức công đoàn – nỗ lực dỡ bỏ các rào
cản để các lao động nữ cũng có thể tham gia vào công đoàn, đặc biệt là vào các vị
trí lãnh đạo, thúc đẩy các biện pháp khác để nâng cao năng lực của lao động nữ để
họ có thể bày tỏ quan điểm một cách an toàn và hiệu quả.
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1 CUỘC KHỦNG HOẢNG BẤT BÌNH
ĐẲNG
Cuộc khủng hoảng bất bình đẳng vẫn tiếp tục tiếp diễn do tình trạng giàu có cực
độ vẫn đang tiếp tục tăng lên. Những ước tính mới đây cho thấy bất bình đẳng thu
nhập đang diễn ra ở mức độ thậm chí tồi tệ hơn những gì người ta vẫn thường
nghĩ trước đây. Trong số đó, phụ nữ luôn là những người bị ảnh hưởng nghiêm
trọng nhất. Một cuộc khảo sát mới do Oxfam thực hiện ở 10 quốc gia trên toàn
cầu, đại diện cho một phần tư dân số điều tra đã chỉ ra rằng mọi người đều muốn
một thế giới bình đẳng hơn nhiều so với bây giờ. Phân tích sâu cho thấy, những
người tham gia khảo sát dù chưa lường hết được mức độ bất bình đẳng ở quốc
gia của họ nhưng mạnh mẽ ủng hộ việc tái phân bổ triệt để hơn nữa để thu hẹp
khoảng cách.
Các nhà lãnh đạo, các chính phủ và các tổ chức như IMF và Ngân hàng Thế giới,
mặc dù đã nhận thức được vấn đề, nhưng vẫn chưa hành động đủ để giải quyết nó
và thậm chí làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA CÁC TỈ PHÚ
Hộp 5: Sự thịnh vượng của các tỉ phú97
Khi chúng ta không hành động, cuộc khủng hoảng bất bình đẳng tiếp tục trở
nên tồi tệ hơn do lợi ích của tăng trưởng kinh tế tiếp tục tập trung vào tay của
một số ít người.
• Năm ngoái là năm chứng kiến số lượng tỉ phú tăng mạnh nhất trong lịch sử,
cứ hai ngày lại có một tỉ phú xuất hiện. Hiện trên toàn thế giới có 2.043 tỉ phú
đô la. Chín trong mười tỉ phú là nam giới. 98
• Trong 12 tháng, của cải của nhóm những người giàu có và quyền lực nhất
thế giới này đã tăng lên thêm 762 tỉ đô la. Con số này lớn gấp bảy lần số
tiền đủ để chấm dứt nghèo đói cùng cực. 99
• Trong thập kỷ vừa qua, những người lao động bình thường đã chứng kiến
thu nhập của mình tăng trung bình chỉ ở mức 2% mỗi năm, 100 trong khi tài
sản của các tỉ phú đã tăng gần 13% mỗi năm – nhanh hơn gần gấp sáu
lần. 101
• 82% của số tài sản tăng trên toàn cầu trong năm ngoái thuộc về 1% những
người giàu nhất, trong khi tài sản của những người ở dưới đáy của xã hội lại
không hề tăng. 102
• Trong khi các tỉ phú chứng kiến gia tài của họ tăng thêm 762 tỉ đô la
một năm, thì những người phụ nữ thực hiện công việc chăm sóc
không được trả lương, nhưng đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu một
giá trị khoảng 10 nghìn tỉ đô la mỗi năm. 103
• Dữ liệu mới từ Credit Suisse cho thấy rằng hiện nay 42 người đang sở hữu giá
trị tài sản tương đương với tài sản của 3,7 tỉ người thuộc tầng lớp dưới đáy của
xã hội, và rằng số liệu của năm ngoái đã thay đổi từ tám lên 61 người hiện đang
nắm giữ số tài sản tương đương với số tài sản của 50% người dân còn lại.104
• 1% những người giàu nhất tiếp tục sở hữu nhiều của cải hơn so với
với toàn bộ phần còn lại của nhân loại. 105
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Ở nhiều quốc gia trên thế giới, vấn đề tương tự cũng đang nổi lên. Năm 2017,
nghiên cứu của Oxfam và các tổ chức khác đã cho thấy
• Ở Ni-giê-ri-a, tiền lãi của người đàn ông giàu nhất có thể thu được từ số tài sản
của mình trong một năm đủ để có thể giúp hai triệu người thoát khỏi cảnh nghèo
cùng cực. Mặc dù kinh tế Ni-giê-ri-a đã tăng trưởng mạnh trong gần một thập kỷ
vừa qua, nhưng tình trạng nghèo đói vẫn ngày càng tăng. 106
• Ở In-đô-nê-xia, 107 bốn người giàu nhất sở hữu số lượng tài sản lớn hơn
số lượng tài sản của 100 triệu người ở dưới đáy của xã hội.
• Ở Mỹ, ba người giàu nhất sở hữu số tài sản tương đương với một nửa số
dân ở tầng lớp bên dưới (khoảng 160 triệu người). 108
• Ở Brazil, một người đang sống với mức lương tối thiếu phải làm việc trong 19 năm
mới kiếm được một số tiền bằng với số tiền mà một người nằm trong số 0,1%
những người giàu nhất trên thế giới kiếm được trong một tháng. 109

Số tỉ phú

Tổng số tài sản của các tỉ phú, tỉ đô la

Hình 1: Số tỉ phú và tổng tài sản của họ, 2000–17

Số tỉ phú

Tài sản của các tỉ phú, tỉ đô la

Nguồn: Tính toán của tác giả, sử dụng dữ liệu của Forbes. (2017). Các Tỉ phú của Thế giới. Xếp hạng năm 2017.
https://www.forbes.com/billionaires/list/.

Nam giới chiếm số lượng áp đảo trong số những người siêu giàu, trong khi nữ giới
lại chiếm số đông trong số những người nghèo nhất của nhân loại. Mặc dù, tại đa
số các quốc gia, khoảng cách lương giữa các giới đã được quan tâm nhiều hơn,
thế nhưng khoảng cách tài sản giữa các giới thậm chí lại ngày càng lớn hơn.
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BẤT BÌNH ĐẲNG VỀ THU NHẬP CHƯA
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ ĐÚNG MỨC
Mối quan hệ giữa sự giàu có và thu nhập là nền tảng của bất bình đẳng. Thu nhập
có thể được chuyển hóa thành của cải nếu thu nhập đó không được tiêu dùng hết.
Của cải sau đó có thể tạo ra thu nhập nếu của cải đó được đầu tư tạo ra lợi
nhuận. Bất bình đẳng thu nhập ngày hôm nay sẽ trở thành bất bình đẳng của cải
trong tương lai.
Nhìn nhận về bất bình đẳng thu nhập, các ước tính mới được đưa ra trong những năm
gần đây 110 đã cho thấy rõ rằng thu nhập của những người ở tầng lớp cao nhất của xã
hội đang được đánh giá chưa đúng mức và chưa hệ thống, và mức độ của bất bình
đẳng thu nhập thực ra lớn hơn rất nhiều so với những gì mà người ta đã nghĩ trước đó.
Phần lớn các số liệu thống kê chính thức về bất bình đẳng thu nhập đều dựa trên
các khảo sát hộ gia đình, và những khảo sát này lại thường đánh giá quá thấp thu
nhập của những người giàu nhất. Ví dụ, một nghiên cứu được thực hiện ở nhiều
nước Châu Mỹ La tinh đã phát hiện ra rằng những người giàu có nhất tham gia vào
khảo sát đã cho biết họ có mức lương thấp hơn cả mức lương của một cán bộ quản
lý cấp cao trong một công ty có quy mô trung bình đến lớn. 111 Để điều tra về mức
độ chính xác của tình trạng bất bình đẳng, gần đây người ta đã nghĩ ra hai
phương pháp mới để khắc phục vấn đề này: các tài khoản quốc gia và các hồ sơ
ghi chép về thuế.

Các ước tính mới sử dụng các tài khoản quốc gia
Một phân tích được thực hiện bởi Brookings 112 sử dụng các tài khoản quốc gia để
giải thích rõ hơn thu nhập của 1% những người giàu nhất đã cho thấy rằng ước tính
về bất bình đẳng tăng đáng kể ở nhiều quốc gia. Thước đo bất bình đẳng chuẩn ở
một quốc gia đó là hệ số Gini. Gini càng gần 1 thì mức độ bất bình đẳng càng cao.
Ví dụ, chỉ số Gini của Mêxicônăm 2014 tăng từ 0,49 lên 0,69. 113 Cũng trong năm
2014, In-đô-nê-xia, có chỉ số Gini chính thức là 0,38, tương tự như Hy Lạp, đã được
điều chỉnh lên 0,64. Chỉ số mới của Indonesia gần bằng chỉ số của Nam Phi, một
trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. 114
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Hình 2: Các điều chỉnh đối với hệ số Gini trong giai đoạn 2012–2014
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Nguồn: Tác giả tính dựa trên dữ liệu L. Chandy và B. Seidel. (2017). Chúng ta thực sự hiểu được bao
nhiêu về tình trạng bất bình đẳng tại các quốc gia trên toàn thế giới? Điều chỉnh hệ số Gini để tính cả
các thu nhập cao nhất bị bỏ sót. Brookings. https://www.brookings.edu/opinions/how-much-do-we-

really-know-about-inequality-within- countries-around-the-world/

Bất bình đẳng tuyệt đối
Phương pháp tiếp cận trước đây đối với bất bình đẳng là so sánh thu nhập
tương đối. Tuy nhiên, tăng thu nhập tuyệt đối của những người nghèo nhất thì
theo nhiều cách lại liên quan nhiều hơn đến việc xóa nghèo.
Hãy cân nhắc một người kiếm được 2 đô la một ngày và một người khác kiếm được
200 đô la một ngày. Nếu cả hai người có mức lương tăng lên 50%, thì khi đó bất
bình đẳng tương đối giữa hai người sẽ không tăng.
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Người giàu sẽ vẫn giàu hơn người nghèo đến 100 lần. Tuy nhiên thu nhập của
người nghèo tăng lên 1 đô la, trong khi thu nhập của người giàu tăng 100 đô la,
điều này có nghĩa là bất bình đẳng tuyệt đối sẽ tăng. Khi đó người giàu sẽ giàu
hơn thêm 99 đô la so với người nghèo.
Trong giai đoạn từ 1988 đến 2013, 115 thu nhập của 10% dân số nghèo nhất của thế
giới được ước tính đã tăng lên 75%, gần gấp đôi mức tăng thu nhập của 10% dân số
giàu nhất (36%). Tuy nhiên, trong 25 năm này, thu nhập trên đầu người của 10%
những người nghèo nhất chỉ tăng lên 217 đô la (PPP), trong khi đó thu nhập tính trên đầu
người của 10% dân số giàu nhất đã tăng thêm 4.887 đô la (PPP) trong cùng giai đoạn. 116
Đồ thị ‘hình con voi’ nổi tiếng đã thể hiện mức tăng trưởng tỉ lệ lớn trong thu nhập
của những người thuộc tầng lớp trung lưu trên toàn cầu (lưng của con voi) và
những người ở tầng lớp giàu nhất (vòi). Đồ thị này đã được sử dụng để thể hiện
một điều rằng trong 30 năm qua, người thiệt thòi nhất là những người ở tầng lớp
trung và thấp ở những quốc gia giàu, trong khi đó phần lớn những người bình thường
trên toàn thế giới, cũng như những người ở tầng lớp cao nhất, đã được hưởng lợi. 117 Tuy
nhiên, khi chúng ta nhìn vào bất bình đẳng thu nhập tuyệt đối (đường màu cam trong
Hình 3), chúng ta thấy rằng trên thực tế, lưng của con voi đã biến mất, lúc này chỉ có
những người giàu nhất là những người duy nhất thắng cuộc.
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Hình 3: Con voi hay gậy côn cầu? Những thay đổi tương đối và tuyệt đối trong
thu nhập toàn cầu theo thập phân vị, 1988–2013
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Nguồn: Tác giả tính toán dựa trên: C. Lakner và B. Milanovic. (2016). Phân bổ Thu nhập Toàn cầu: Từ Sự
sụp đổ của Bức tường Berlin đến Đại Suy thoái. Washington, DC. Báo cáo kinh tế của Ngân hàng Thế giới.
30 (2): 203– 32; Milanovic (2016) 118 và Ngân hàng Thế giới (2016).

Mức tăng tuyệt đối trong thu nhập của những người nghèo nhất liên quan nhiều
hơn đến việc xóa đói giảm nghèo, như chúng tôi sẽ thảo luận trong phần hai của
tài liệu này. Theo Anand and Segal, từ 1988 đến 2005, hệ số Gini tuyệt đối trên toàn
cầu đã tăng từ 0,56 lên 0,72. 119

Ước tính bất bình đẳng đối với 1% những người giàu nhất
Như đã thảo luận ở trên, các khảo sát hộ gia đình thường đánh giá thấp một cách có
hệ thống thu nhập của những người giàu nhất trong xã hội. Sử dụng các dữ liệu từ
một số các nguồn dữ liệu khác, đáng lưu ý là các hồ sơ thuế, một nhóm các nhà kinh
tế học, trong đó có Thomas Piketty và Anthony Atkinson sau này, trong những năm
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gần đây đã tiên phong áp dụng các biện pháp để ước tính một cách chính xác hơn thu
nhập của 1% những người giàu nhất. Dữ liệu từ Cơ sở Dữ liệu về Của cải và Thu
nhập Thế giới (World Wealth and Income Database - WID), bao gồm tỉ trọng thu nhập
của 1% người giàu nhất, sử dụng dữ liệu thuế của các quốc gia. 120 Thông tin mới nhất từ
Báo cáo về Bất bình đẳng trên Thế giới của họ đã cho thấy rằng, trong giai đoạn từ
1980 và 2016, 1% những người giàu nhất nắm giữ 27% tổng tăng trưởng thu nhập
toàn cầu. Trong khi đó, 50% dân số nghèo nhất chỉ nhận được một nửa con số đó, 12%
của tổng số thu nhập tăng. 121
Hình 4: Tổng tăng thu nhập theo bách phân vị, 1980–2016

Nguồn: Tính toán của các tác giả dựa trên Báo cáo về Tình trạng Bất bình đẳng trên Thế giới 2018. F.
Alvaredo, L. Chancel, T. Piketty, E. Saez và G. Zucman. (2017). World Inequality Lab. Dữ liệu có thể được
truy cập tại http://wir2018.wid.world/.

Ngay cả việc sử dụng các hồ sơ thuế cũng có những hạn chế nhất định, bởi vì khả
năng mà những người giàu nhất trong xã hội tránh đóng thuế thu nhập là cao. Dữ liệu
từ thông tin rò rỉ về số tài sản được HSBC lưu giữ ở Thụy Sỹ cho các khách hàng là
công dân của các nước Xcăng-đi-na-vi của mình cho thấy số thuế thất thu liên quan
đến tài sản (xem Hình 5). Con số này cao nhất là 26% trong nhóm 0,01% những
người giàu nhất, cụ thể là 0,01% những khách hàng giàu nhất có thu nhập cao hơn 26%
so với thu nhập được báo cáo trong các hồ sơ thuế. 122
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Hình 5: Số thuế bị trốn đóng ở các nước Xcăng-đi-na-vi, được tính là tỉ lệ phần trăm
số thuế phải đóng, theo nhóm tài sản, 2006
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Nguồn: A. Alstadsaeter, J. Niels và G. Zucman. (2017). Tránh thuế và Bất bình đẳng. http://gabrielzucman.eu/files/AJZ2017.pdf

Trong một hoạt động phối hợp với Oxfam, nhà kinh tế học Gabriel Zucman đã tính
toán rằng nếu những tỉ lệ này được áp dụng cho toàn thế giới, thì số tiền trốn thuế
của 0,01% những người giàu nhất là 120 tỉ đô la. Đối với 1% những người giàu nhất,
thì con số này sẽ lên tới 200 tỉ đô la. Chi tiết về những tính toán này được trình bày
trong phần chú giải về phương pháp luận được đính kèm với tài liệu này.

TẠI SAO BẤT BÌNH ĐẲNG LÀ MỘT VẤN ĐỀ
Bất bình đẳng kinh tế không chỉ đồng nghĩa với hiệu quả thấp và bất công, mà nó còn
có thể có những tác động gián tiếp đối với hiệu quả kinh tế, bởi vì bất bình đẳng kinh
tế cũng khiến cho khủng bố, bất ổn chính trị, tội phạm tăng và niềm tin giảm. 123
Nghiên cứu được thực hiện bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã chỉ ra rằng bất bình
đẳng ở mức độ cao làm giảm khả năng của các quốc gia để có thể duy trì tốc tộ
tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, 124 và rằng tái phân bổ là hoàn toàn vô hại đối với
tăng trưởng. 125 Một nghiên cứu gần đây của IMF 126 đã đưa ra kết luận rằng mối
quan hệ giữa tái phân bổ và tăng trưởng kinh tế không phải là một mối quan hệ
tuyến tính. Nếu hệ số Gini thấp hơn 0,27, tái phân bổ sẽ gây hại đến tăng trưởng.
Tuy nhiên, nếu hệ số Gini cao hơn mức đó, tái phân bổ sẽ tốt cho tăng trưởng
kinh tế.127 Trên thế giới chỉ có 11 quốc gia có hệ số Gini thấp hơn 0,27. 128
Như được trình bày trong chương sau, bất bình đẳng cũng gây cản trở cho các nỗ lực
giảm nghèo, khiến cho cuộc chiến nhằm chấm dứt đói nghèo cùng cực trở nên khó
khăn hơn.
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Bất bình đẳng giới
Khoảng cách kinh tế giữa phụ nữ và nam giới định hình nền kinh tế ở mọi cấp độ.
Khoảng cách này ảnh hưởng đến việc xác định cái gì được coi là công việc, và
công việc sẽ được thưởng công ra sao. Nó tác động đến cả việc đánh thuế, chi
tiêu và các quyết định được đưa ra bởi các nhà hoạch định chính sách. Nó ảnh
hưởng đến các công việc mà phụ nữ và nam giới thực hiện.
Bất bình đẳng về tài sản giữa phụ nữ và nam giới là một vấn đề đáng quan tâm. Trên
toàn cầu, số lượng đàn ông sở hữu đất đai, cổ phần và các tài sản tài chính này lớn
hơn phụ nữ. Ví dụ, ở Senegal, chỉ có 5% phụ nữ báo cáo là họ độc lập đứng tên sở
hữu đất, so với 22% nam giới; ở Burundi, con số này là 11% phụ nữ và 50% nam
giới.129
Ở Mỹ, thu nhập của phụ nữ vẫn chỉ bằng 79% thu nhập của nam giới, và tài sản mà
họ sở hữu thậm chí còn ít hơn nhiều. Với mỗi đô la mà một người đàn ông da trắng
sở hữu, phụ nữ da trắng chỉ sở hữu 32 cents; và con số này ở phụ nữ da màu còn
thậm chí thấp hơn.130 Ngay cả khi phụ nữ có sở hữu đất hoặc có quyền đối với tài
sản, các động lực tạo ra sự thay đổi về quyền lực trong các gia đình và xã hội vẫn
khiến cho sự kiểm soát thực tế của phụ nữ đối với những tài sản này vẫn còn hạn
chế. Ở 35 trên 173 quốc gia, những người còn sống là phụ nữ không có quyền thừa
kế ở mức tương đương với người bạn đời nam giới của họ,131 với việc phụ nữ
thường bị đặt sau lợi ích của những người họ hàng là nam giới. Chính vì thế, đôi khi
những người vợ bị đuổi khỏi gia đình và tước đoạt thu nhập sau khi chồng họ qua
đời, bởi vì chồng họ là chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà, đất đai, vật nuôi hoặc
các tài sản khác mà vợ họ không thể thừa kế. 132 Việc này xảy ra phổ biến ở các
quốc gia có mức thu nhập thấp và trung bình thấp, với những luật thừa kế thiếu
công bằng này thì tình trạng bất bình đẳng mà những người phụ nữ nghèo nhất trên
thế giới đang phải đối mặt càng trở nên tồi tệ hơn.
Bất bình đẳng giới không tình cờ xảy ra cũng không phải là một vấn đề mới: nền
kinh tế của chúng ta được định hình bởi những người giàu có và quyền lực. Mô
hình kinh tế tân tự do đang chiếm ưu thế hiện nay đã khiến cho bất bình đẳng giới
ngày càng tăng – các dịch vụ công giảm, thuế được cắt giảm cho những người giàu
nhất cùng với cuộc đua xuống đáy về mức lương và quyền lao động. Tất cả những
vấn đề này đều gây tổn thất cho phụ nữ nhiều hơn nam giới. Ví dụ, ở Anh, gánh
nặng của những quy định thắt chặt tài khóa được ước tính đã tạo ra khoản chi phí
khoảng 79 tỉ Bảng đối với phụ nữ so với 13 tỉ Bảng đối với nam giới, tính từ năm
2010. 133
Một nghiên cứu của IMF ở hơn 140 quốc gia đã phát hiện rằng bất bình đẳng giới
cũng liên quan đến bất bình đẳng thu nhập. Nghiên cứu này đã đưa ra kết luận rằng
thu hẹp khoảng cách giữa phụ nữ và nam giới là biện pháp quan trọng để thu hẹp
khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. 134 Ngược lại, phụ nữ là những người bị
ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng bất bình đẳng thu nhập, bởi vì, phụ nữ thường
phải làm các công việc có thu nhập thấp nhất, những công việc bấp bênh và thiếu an
toàn nhất. 135 Sự thịnh vượng của nền kinh tế cũng phụ thuộc vào đóng góp to lớn,
của phụ nữ làm từ những công việc chăm sóc không được trả lương; tuy nhiên đóng
góp này lại không được công nhận. Ví dụ ở Pê-ru, người ta ước tính rằng những
đóng góp này của phụ nữ tương đương với 20% của GDP. 136 Những người phụ nữ
nghèo cũng phải đảm nhận khối lượng công việc chăm sóc không lương lớn hơn đáng
kể so với phụ nữ giàu có. 137
Để giải quyết tình trạng bất bình đẳng kinh tế cực đoan, chúng ta phải chấm dứt
bất bình đẳng giới. Tương tự như vậy, để đảm bảo sự bình đẳng giữa phụ nữ và
nam giới, chúng ta phải giảm bất bình đẳng về kinh tế một cách triệt để. Để đạt
được mục tiêu này, thì nếu chỉ tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cơ chế
kinh tế hiện có thôi là chưa đủ. Chúng ta phải xác định một tầm nhìn đối với một
nền kinh tế nhân văn mới, nền kinh tế mà phụ nữ và nam giới cùng nhau xây
dựng, vì lợi ích của tất cả mọi người chứ không chỉ vì lợi ích của một số ít những
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người có đặc quyền.
Một cách tự nhiên, đa phần mọi người đều điều chỉnh cách hiểu của mình dựa trên
việc tham chiếu đến các nhóm họ biết rõ. Điều này có nghĩa là chúng ta thường
không nhận ra những người giàu nhất hay nghèo nhất rằng họ giàu hay nghèo đến
mức độ nào, hay vị trí chính bản thân chúng ta đang ở đâu trong phân bổ thu nhập ở
chính quốc gia của mình.

QUAN NGẠI CHUNG ĐỐI VỚI BẤT BÌNH ĐẲNG
Nghiên cứu mới được Oxfam thực hiện nhằm tìm hiểu các quan niệm khác nhau về
bất bình đẳng và hỗ trợ những phương án chính sách tái phân bổ. 138 Nghiên cứu
này đã khảo sát hơn 70,000 người tại 10 quốc gia thuộc năm châu lục, đại diện cho hơn
một phần tư dân số và hơn một phần ba GDP của toàn thế giới. Những khảo sát trực tuyến
này thu thập dữ liệu từ các mẫu đại diện quốc gia ở Mỹ, Ấn Độ, Ni-giê-ria, Anh, Mê-hi-cô,
Nam Phi, Tây Ban Nha, Ma-rốc, Hà Lan và Đan Mạch.
Liên quan đến thái độ và quan điểm về bất bình đẳng, hơn ba phần tư số người tham
gia khảo sát đồng ý hoặc rất đồng ý rằng khoảng cách giữa người giàu và người
nghèo ở quốc gia của họ là quá lớn, dao động từ 58% ở Hà Lan lên tới 92% ở Ni-giêri-a. Hơn nửa số người tham gia khảo sát – và 68% số người tham gia khảo sát ở Tây
Ban Nha cho rằng người ta khó hoặc không thể kiếm được nhiều hơn số tiền mà họ có,
mặc dù đã làm việc rất chăm chỉ. Ở Mê-hi-cô, con số này là 84%.
Gần hai phần ba số người trả lời khảo sát cho rằng thu hẹp khoảng cách giữa người
nghèo và người giàu là một việc làm cấp thiết hoặc rất cấp thiết. Ở nhiều quốc gia
suy nghĩ về tính cấp thiết này còn mạnh mẽ hơn: 73% ở Ấn Độ, 79% ở Nam Phi, 85%
ở Ni-giê-ri-a, và 93% ở Mê-hi-cô. Bên cạnh đó, những người tham gia khảo sát cũng
cho rằng các chính phủ có vai trò then chốt trong việc giải quyết vấn đề này. Khoảng
60% số người tham gia khảo sát đồng ý hoặc rất đồng ý rằng thu hẹp khoảng cách giữa
người giàu và người nghèo là trách nhiệm của các chính phủ. Ở Nam Phi, 69% người
tham gia khảo sát đồng ý hoặc rất đồng ý.
Việc tăng mức thuế áp dụng cho 1% người có thu nhập cao nhất cũng được tán
thành mạnh mẽ. Khi được hỏi về việc liệu thâm hụt ngân sách cần được giảm bằng
cách cắt giảm các dịch vụ công hay bằng cách tăng thuế áp dụng cho 1% những
người giàu nhất, hơn một nửa số người trả lời khảo sát đã lựa chọn phương án là
tăng thuế áp dụng cho 1% những người giàu nhất.139 Ở Mỹ, 59% người được khảo
sát đã lựa chọn phương án này, ở Ni-giê-ri-a gần 60% đã có lựa chọn tương tự, và ở
Mê-hi-cô, con số này lớn hơn 60%.
Khi những người tham gia khảo sát được yêu cầu lựa chọn các phương án chính
sách cụ thể cần được thực thi để giải quyết bất bình đẳng, ở 9 trên 10 quốc gia,
bốn phương án được lựa chọn nhiều nhất ở tất cả các quốc gia là: 1) cung cấp
các dịch vụ giáo dục và chăm sóc y tế có chất lượng cao, miễn phí; 2) chống tham
nhũng; 3) tăng lương tối thiểu; và 4) tạo việc làm với mức lương tốt.
Nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng đa phần mọi người đánh giá thấp mức độ
bất bình đẳng thu nhập hiện tại ở quốc gia của mình, thường là thấp hơn nhiều so
với thực tế. Ở Ni-giê-ri-a và Nam Phi, gần ba phần tư người tham gia khảo sát đánh
giá chưa đúng mực về mức độ bất bình đẳng thu nhập. Khi được hỏi, họ nói rằng
họ muốn nhìn thấy bất bình đẳng được giảm xuống hơn nữa. 75% tổng số người
tham gia khảo sát muốn mức độ bất bình đẳng thấp hơn mức hiện tại ở quốc gia
của họ. Trên thực tế, hơn nửa số người tham gia khảo sát muốn bất bình đẳng ở
quốc gia của họ giảm xuống mức thấp hơn so với mức của tất cả các quốc gia trên
thế giới.
Tuy nhiên, ở một số quốc gia, mong muốn này ở những người được khảo sát thậm
chí còn mãnh liệt hơn: 61% những người được khảo sát ở Ma-rốc và 60% ở Mỹ
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muốn mức độ bất bình đẳng thu nhập thấp hơn mức hiện có ở tất cả các quốc gia
trên thế giới, tương tự như vậy ở 68% những người được phỏng vấn ở Tây Ban Nha
và 73% ở Anh.

Thông tin về bất bình đẳng càng làm tăng sự ủng
hộ đối với các chính sách tái phân bổ
Ở tất cả các quốc gia và các tiểu nhóm tham gia khảo sát, các quan ngại về bất bình
đẳng và sự ủng hộ mà mọi người bày tỏ đối với hành động thực thi chính sách cấp thiết
là rất cao – xuất phát từ những kiến thức hiện có của mọi người. Việc chia sẻ thông tin
chính xác với một số tiểu nhóm tham gia khảo sát được lựa chọn ngẫu nhiên đã khiến
cho mức độ quan ngại và ủng hộ cho việc hành động càng cao hơn. Ví dụ, những
người tham gia khảo sát, những người được cung cấp thông tin về mức độ tập trung
của cải thực tế hiện rất cao cũng như sự dịch chuyển xã hội ở Anh, Nam Phi và Đan
Mạch rất thấp, đã bày tỏ mức độ ủng hộ đối với việc hành động cấp thiết cao hơn từ
10%- 20%, trong khi đó ở Mê-hi-cô , thông tin này đã khiến cho những người được
khảo sát bày tỏ mức độ ủng hộ cao hơn 20% đối với việc thiết kế các việc làm có mức
lương đủ sống và nâng mức lương tối thiểu.
Ở Tây Ban Nha, những người tham gia khảo sát, những người được cung cấp thông
tin về vị trí của họ trong phân bổ thu nhập quốc gia dựa trên thu nhập đầu người, đã
bày tỏ mức độ ủng hộ khoảng 33% cho việc tăng thuế đối với người giàu để giảm bất
bình đẳng
Ở Ma-rốc, những người tham gia khảo sát được cung cấp thông tin giúp họ hiểu được
họ đang ở đâu trong phân bổ thu nhập quốc gia, dựa trên các thông tin họ cung cấp về
thu nhập của họ, đã khiến cho có thêm 15% số người tham gia khảo sát đồng ý rằng
việc thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là nhiệm vụ của chính phủ.
Ở Ni-giê-ri-a, việc cung cấp thêm thông tin như trên cũng đã giúp tăng ý thức của
người tham gia khảo sát về tính cấp bách của việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng.
Ở Ấn, Độ, đặc biệt là trong nhóm những người cho rằng họ nghèo, việc hiểu rõ được
thực tế họ đang ở đâu trong phân bổ thu nhập quốc gia đã làm tăng thêm 15% số
người tham gia khảo sát đồng ý rằng rất khó để một người có thể tăng được số tiền
mà họ có cho dù họ có chăm chỉ làm việc ra sao.

Chính phủ không hành động
Nhiều nhà lãnh đạo chính phủ và các tổ chức toàn cầu đã lên tiếng về nhu cầu cấp
thiết cần phải thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.140 Năm 2015,
193 chính phủ cam kết thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững số 10, nhằm giảm bất bình
đẳng. 141
Mặc dù đã nhận thấy được vấn đề, nhưng các chính phủ ở các quốc gia phát triển và
đang phát triển vẫn chưa thực sự hành động. Nhiều chính phủ thậm chí còn đang chủ
động khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn bằng cách cắt giảm thuế, giảm quyền lao
động và bãi bỏ thêm nhiều quy định. 142
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Bảng 1: Lời nói với hành động
Những gì họ nói

Những gì họ làm

‘Chúng ta sẽ không bao giờ có thể sửa
chữa lại một hệ thống bị lũng đoạn nếu lại
dựa vào chính những người đã lũng đoạn
hệ thống đó ngay từ đầu. Những người
trong cuộc viết ra các luật lệ của cuộc chơi
để khiến cho họ luôn nắm giữ quyền lực
và tiền bạc… Chúng ta cần phải cải
cách hệ thống kinh tế làm sao để một
lần nữa tất cả chúng ta đều thành
công.’
– Tổng thống Donald Trump, trong cuộc
phát biểu tranh cử, tháng 6/ 2016 143

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống
Trump đã bổ nhiệm một nội các có
thành viên là tỉ phú nhiều nhất từ
trước tới nay, với tổng số tài sản cộng
lại lớn hơn số tài sản của 100 triệu
người dân Mỹ nghèo nhất. 144
Những cải cách mà ông đề xuất đối
với y tế và thuế đã được nhìn nhận
là chủ yếu phục vụ cho lợi ích của
1% người giàu nhất. 145

‘Chúng ta cần phải quan tâm và chú
trọng giải quyết tình trạng bất bình đẳng
ngày càng gia tăng trong các xã hội, và
khoảng cách giữa các quốc gia giàu và
nghèo. Tình trạng bất bình đẳng và
khoảng cách này là một phần của các
nguyên nhân gốc rễ gây ra tình trạng
cạnh tranh nguồn lực, thất vọng và
giận dữ, khiến cho tình trạng bất ổn
ngày càng tăng nhanh.’

Ở Ni-giê-ri-a, hầu hết thành quả của tăng
trưởng kinh tế gần đây đều thuộc về 10%
những người giàu có nhất, trong khi đó
nghèo đói và bất bình đẳng đã và đang
gia tăng. 10 triệu trẻ em không được đến
trường và cứ 10 phụ nữ thì có một phụ nữ
tử vong khi sinh con. 147

– Tổng thống Buhari, Ni-giê-ri-a, Phát biểu
tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tháng
9/2017 146
Chỉ số Cam kết Giảm Bất bình đẳng mới được công bố gần đây của Oxfam và Tổ
chức Tài chính Phát triển Quốc tế (Development Finance International) đánh giá hành
động của chính phủ đối với các chính sách giải quyết tình trạng bất bình đẳng. 148
Oxfam đã nhận thấy rằng, đối với mục tiêu nhằm giảm tình trạng bất bình đẳng, 112
quốc gia đang hành động ở mức chưa bằng một nửa khả năng của họ. Ni-giê-ri-a đạt
điểm thấp nhất trong chỉ số này, có nghĩa là bất bình đẳng ở Ni-giê-ria cao và đang
tăng nhanh;149 Mỹ là một trong các quốc gia giàu được xếp hạng thấp nhất, chỉ sau
Nam Phi.
Tuy nhiên, Oxfam cũng phát hiện ra rằng các quốc gia trong đó có Namibia, Chi-lê và
U-ru-goay đang triển khai các hành động cụ thể hướng tới mục tiêu giảm bất bình
đẳng. Các quốc gia này đang tăng thuế đánh vào những cá nhân và tập đoàn giàu có,
tăng chi tiêu cho giáo dục và y tế và đảm bảo người lao động được đãi ngộ tốt hơn. Ví
dụ, Namibia đã thành công trong việc giảm tình trạng bất bình đẳng, với các chính
sách an sinh xã hội phổ cập và giáo dục trung học miễn phí đã tạo ra những khác biệt
lớn, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em gái. 150
Ngân hàng Thế giới và IMF là hai trong số các tổ chức toàn cầu tiên phong trong
việc khẳng định tính cấp thiết của cuộc chiến chống lại bất bình đẳng. Tuy nhiên,
Ngân hàng Thế giới hiện vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cho các hình thức giáo dục vì lợi
nhuận151 và tiếp tay cho nhiều công ty sử dụng các thiên đường thuế. 152 Trong khi đó,
IMF vừa công bố một nghiên cứu chấn động về thực trạng bất bình đẳng trong
những năm gần đây, 153 và tổ chức này cũng đang từng bước thay đổi các hành
động của mình, IMF vẫn tiếp tục hỗ trợ các chính sách mà có thể càng làm cho
khoảng cách giữa người giàu và người nghèo lớn hơn, ví dụ như giảm mức lương tối
thiểu và tăng thuế đối với người nghèo. Nghiên cứu của Oxfam đã chỉ ra rằng IMF có
thể và nên làm nhiều hơn thế để hỗ trợ các quốc gia trong nỗ lực giải quyết tình trạng
32

Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu

bất bình đẳng. 154
Bất bình đẳng không phải là không thể tránh được. Vấn đề ở đây là một sự lựa chọn
chính sách. Tuy nhiên, bất chấp nhiều tuyên bố sẽ quan tâm đến vấn đề này và bất
chấp nhu cầu của người dân, phần lớn các nhà lãnh đạo đang đưa ra những lựa
chọn sai lầm. Ở các quốc gia trên toàn thế giới, người dân đang đặt chính mạng sống
của mình trước rủi ro để lên tiếng chống lại bất bình đẳng và bất công. CIVICUS, một
liên minh các tổ chức hoạt động nhằm tăng cường sức mạnh của người dân, đã
phát hiện ra rằng ở hơn 100 quốc gia, tự do dân sự hiện đang bị đe dọa nghiêm
trọng, khi chính phủ lựa chọn phương án đàn áp dân chủ thay vì giải quyết bất
bình đẳng. 155
Hộp 6: Bất bình đẳng đang được cải thiện hay trở nên tệ hơn?
Mức độ bất bình đẳng có thể được đo trên phạm vi toàn cầu hay quốc gia, cụ thể
bất bình đẳng giữa tất cả mọi người trên trái đất, hay bất bình đẳng giữa các
công dân của một quốc gia. Bất bình đẳng ở phạm vi toàn cầu cũng cần phải
được đánh giá, nhưng bất bình đẳng ở cấp quốc gia mới chính là vấn đề có tác
động trực tiếp đến phần lớn người dân, và cũng là đối tượng mà các hành động
của các nhà hoạch định chính sách sẽ tác động tới lớn nhất. Theo một số tiêu chí
đo, bất bình đẳng toàn cầu đang giảm xuống, nguyên nhân là do tăng tưởng ở
khu vực Châu Mỹ La tinh, Trung Quốc, và các quốc gia Châu Á đông dân khác.
Trong khi đó, bất bình đẳng trong nội bộ phần lớn các quốc gia lại đã và đang
tăng lên. 156
Bất bình đẳng thu nhập, ở cấp độ toàn cầu và ở cấp quốc gia
Xét trên góc độ toàn cầu, tình trạng bất bình đẳng thu nhập đang được cải thiện.
157 Tuy nhiên, mức độ bất bình đẳng vẫn còn cao. Nếu thế giới là một quốc gia,
thì mức độ bất bình đẳng của thế giới sẽ tương đương với mức bất bình đẳng
của Nam Phi, một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. 158
Xét trên góc độ quốc gia, phần lớn các quốc gia đã và đang chứng kiến bất bình
đẳng thu nhập tăng trong vòng 30 năm vừa qua. 159 Hai quốc gia đông dân nhất
là Trung Quốc và Ấn Độ cũng không phải ngoại lệ. Điều này có nghĩa là cứ 10
người thì có 7 người sống ở một quốc gia nơi mà bất bình đẳng thu nhập đã
tăng. 160 Tuy nhiên, cũng có những khác biệt đáng kể, trong đó các quốc gia
Châu Mỹ La tinh chứng kiến bất bình đẳng tăng nhanh trong những năm 90
và sau đó là giảm đáng kể trong vòng 15 năm qua, trong khi đó các quốc gia
Châu Á trong 15 năm vừa qua đã đi từ giai đoạn tăng trưởng bình đẳng vừa
phải đến giai đoạn mà bất bình đẳng thu nhập tăng nhanh. 161 Kể từ năm 2008,
ở một số quốc gia như Trung Quốc, bất bình đẳng thu nhập có giảm nhẹ nhưng
vẫn ở mức cao. Chúng ta cần phải học hỏi các bài học kinh nghiệm từ các quốc
gia đã giảm bất bình đẳng thành công.
Bất bình đẳng của cải, ở phạm vi toàn cầu và quốc gia
Khối lượng của cải lớn có liên quan đến việc nắm giữ quyền lực và chính trị. Trên
phạm vi toàn cầu, bất bình đẳng của cải đang ngày càng gia tăng, như Oxfam đã
chứng minh, 1% những người giàu nhất sở hữu số tài sản lớn hơn tài sản của
99% còn lại. 162
Ở phạm vi quốc gia, chứng cứ từ một số ít các quốc gia mà dữ liệu sẵn có cho
thấy rằng bất bình đẳng của cải lớn hơn nhiều so với bất bình đẳng thu nhập và
đã tăng mạnh trong những thập kỉ gần đây. Ở Trung Quốc, tình trạng tập trung
của cải trong tay của 10% những người giàu nhất đã tăng mạnh và hiện ở mức
tương đương với Mỹ. Ở Mỹ, tỉ lệ của cải của 0,1% những người giàu nhất đã tăng
từ 7% đến 22% trong giai đoạn từ 1978 đến 2012. 163
Làm sao bất bình đẳng thu nhập có thể được cải thiện trên toàn cầu khi mà
bất bình đẳng của cải đang ngày càng tệ hơn?
Yếu tố góp phần giúp cho bất bình đẳng thu nhập giảm trên toàn cầu đó là thu
nhập của những người ở tầng lớp trung lưu đến những người ở tầng lớp thấp
nhất của xã hội đã tăng, đặc biệt là ở Trung Quốc. Mặc dù thu nhập tăng,
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nhưng họ cũng không đủ để có thể tích lũy được bất cứ một tài sản đáng kể
nào. Trong khi đó, phần lớn thu nhập của những người giàu có nhất lại là từ
lợi nhuận được sinh ra từ tài sản họ đang sở hữu, chứ không phải từ
lương. 164 Mặc dù thu nhập của họ có thể không tăng nhanh như thu nhập của
những người ở tầng lớp thấp hơn, nhưng những người giàu có vẫn đang tiếp tục
tích lũy tài sản của mình.
Như vậy liệu có phải toàn cầu hóa đang phát huy hiệu quả?
Tăng trưởng ở Châu Á là yếu tố góp phần giảm bất bình đẳng thu nhập trên
toàn cầu. 165 Tuy nhiên, chính các quốc gia Châu Á này cũng đã và đang chứng
kiến bất bình đẳng thu nhập tăng mạnh trong nội bộ quốc gia mình. Những bài
học thành công nhất trong nỗ lực nhằm giảm bất bình đẳng quốc gia là những
bài học được ghi nhận ở những quốc gia đã thực hiện những biện pháp nhằm
tăng thuế đối với người giàu và tăng chi tiêu xã hội, những biện pháp này thực
chất lại đi ngược lại xu hướng kinh tế tân tự do. Ví dụ, khu vực chứng kiến tình
trạng bất bình đẳng được cải thiện mạnh nhất trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ
21 là Châu Mỹ La tinh, 166 nhờ vào mức độ tăng trưởng kinh tế cao, các chính
sách tái phân bổ và quyết tâm chính trị để mang lại thay đổi.
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2 NGHÈO KHÓ CÙNG CỰC
VÀ GIÀU CÓ CỰC ĐỘ
Chương này sẽ dành để thảo luận về hai trong số các luận cứ phản biện lại những
quan ngại về vấn đề bất bình đẳng. Luận cứ thứ nhất đó là số người sống trong
nghèo đói cùng cực trên toàn thế giới đã giảm đáng kể, đây là một minh chứng cho
thành công của hệ thống kinh tế toàn cầu, và rằng các quan ngại về bất bình đẳng
đang bị phóng đại. 167 Luận cứ thứ hai là mức độ giàu có cực độ như chúng ta đang
chứng kiến hiện nay đáng lẽ là điều chúng ta phải nên ăn mừng, vì đó là kết quả
của một nền kinh tế năng động và thành công, một nền kinh tế trọng người tài và
điều đó giúp cho các nền kinh tế hoạt động năng suất hơn.168

GIẢM NGHÈO
Trong giai đoạn từ 1996 đến 2015, số người sống trong nghèo đói cùng cực (với ít hơn
1,9 đô la một ngày) đã giảm một nửa. 169 Kết quả này có được là nhờ tăng trưởng kinh
tế mạnh mẽ ở các nền kinh tế mới nổi và cam kết chính trị trong việc chấm dứt
nghèo đói.
Thế nhưng thu nhập của những người vừa thoát khỏi nghèo đói cùng vực vẫn còn rất
thấp, và những người này cũng đang có nguy cơ cao lại quay trở lại đói nghèo. Ví dụ,
UNDP ước tính rằng, mặc dù nghèo đói cùng cực ở Châu Mỹ La tinh và Ca-ri-bê đã
giảm hơn một nửa trong thập kỷ vừa qua, nhưng nhiều người vẫn còn một khoảng
cách khá xa so với tầng lớp trung lưu, và một phần ba dân số, khoảng 200 triệu
người, đang có nguy cơ lại rơi trở lại tình trạng nghèo đói cùng cực.170 Thêm vào đó,
một số nhóm dân số cụ thể, ví dụ như phụ nữ, những người bản địa và những người
gốc Phi, những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGTBI) và những người
khuyết tật, có ít cơ hội được tiếp cận với các thành quả của phát triển kinh tế và xã
hội.171 Bên cạnh đó, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, 50% dân số toàn cầu đang
sống với mức thu nhập từ 2 đô la đến 10 đô la một ngày, 50% dân số này đa phần là
công nhân và những người sản xuất nhỏ trên thế giới.172
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Hình 6: Tỉ lệ dân số toàn cầu theo thu nhập, 2001–2011
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Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Pew (2015). Dân số Thế giới theo Thu nhập.
http://www.pewglobal.org/interactives/global-population-by-income/. Các quãng thu nhập được tính dựa trên
Sức mua tương đương của đồng đô la Mỹ

Ở Miến Điện, Oxfam làm việc với các nữ công nhân may trẻ tuổi, những người sản
xuất ra quần áo cho các nhãn hiệu toàn cầu. Họ kiếm được 4 đô la một ngày, mức này
cao gấp đôi ngưỡng nghèo cùng cực. Tuy nhiên, để kiếm được số tiền này họ phải
làm việc từ 6 đến 7 ngày một tuần và 11 tiếng mỗi ngày. Họ phải chật vật mới có thể
đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu về lương thực và thuốc thang và thường rơi
vào nợ nần. 173 Câu chuyện này rất phổ biến trên toàn thế giới.
Ở Ấn Độ, những người sống với 2 đô la mỗi ngày có tỉ lệ tử vong cao gấp ba lần tỉ lệ
trung bình của thế giới. Đây cũng là thực trạng của nhiều quốc gia khác. 174 Nếu 2 đô
la là một số tiền quá nhỏ để con người có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu
của mình, hoặc để có được một cơ hội công bằng để sống sót qua năm đầu tiên của
cuộc đời, thì không rõ tại sao người ta lại lấy 2 đô la là ngưỡng cuối cùng của ‘nghèo
đói cùng cực’. Chi tiêu cho y tế trong trường hợp tai nạn hoặc khẩn cấp đối với các hộ
gia đình có thu nhập thấp đồng nghĩa với việc họ phải giảm chi tiêu cho thực phẩm
hoặc các nhu cầu tối thiểu khác, và rồi người ta lại bị đẩy xuống dưới ngưỡng nghèo
đói cùng cực. 175
Một trong các nguyên do lí giải cho vấn đề này đó là một tỉ lệ lớn tăng trưởng thu
nhập toàn cầu luôn được dồn về túi của những người giàu nhất. 40% người nghèo
nhất sống ở các quốc gia đang phát triển, chiếm 80% dân số của thế giới , đã chứng
kiến thu nhập của mình tăng chậm hơn so với phần còn lại của xã hội. 176 Mức bất
bình đẳng tăng cao tác động tiêu cực đến những lợi ích mà tăng trưởng kinh tế mang
lại đối với các nỗ lực giảm nghèo. 177
Cho dù được đánh giá bằng bất kỳ một thước đo nào, đây luôn là cách xóa nghèo đói
thiếu hiệu quả nhất. Theo Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới năm 2018, trong giai đoạn
từ 1980 đến 2016, 1% số người giàu nhất nhận được 27 cent trong mỗi đô la có được từ
tăng trưởng thu nhập toàn cầu- hơn gấp hai lần con số mà 50% những người ở dưới đáy
nhận được, 12 cent trên mỗi đô la. 178
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Nhà Kinh tế học David Woodward đã tính toán rằng với sự phân bổ tăng trưởng thu nhập
toàn cầu như hiện nay, thì phải mất từ 123 đến 209 năm chúng ta mới đến được điểm mà khi
đó mọi người trên trái đất đều có mức sống nhiều hơn 5 đô la mỗi ngày. Và để đến được điểm
đó đòi hỏi sản xuất và tiêu thụ trên toàn cầu phải có quy mô lớn gấp 175 lần so với quy mô
hiện tại. Để khép lại khoảng cách nghèo đói, tương đương 4,5 nghìn tỉ đô la, thì GDP toàn cầu
phải tăng lên thêm 11 nghìn tỉ đô la. 179
Sự kém hiệu quả một cách phi lý này cũng đồng nghĩa với không bền vững, chúng
ta phải chấm dứt nghèo đói trong khi vẫn phải tôn trọng những ranh giới về môi
trường của hành tinh. Chúng ta vốn đã vượt quá các giới hạn mà hành tinh của
chúng ta có thể chịu đựng, và do đó các hiện tượng biến đổi khí hậu thảm khốc là
không thể tránh khỏi.
Nếu chúng ta không thu hẹp được khoảng cách giữa người giàu và người nghèo,
chúng ta sẽ không thể đạt được mục tiêu xóa bỏ nghèo đói cùng cực, và đến năm
2030, gần một nửa tỉ người sẽ vẫn phải sống với ít hơn 1,9 đô la một ngày. Nhưng
ngược lại, với cam kết mạnh mẽ nhằm thúc đẩy tăng trưởng vì người nghèo và bình
đẳng, một tỉ người có thể sẽ thoát khỏi nghèo đói cùng cực tuyệt đối trong vòng 15
năm tới. 180
Đa phần ý kiến đều cho rằng, mặc dù ngưỡng nghèo đói cùng cực, 1,9 đô la một
ngày, về mặt chính trị, là quan trọng để kêu gọi hành động, nhưng mức này không
đại diện cho ’mức thu nhập ước tính tối thiểu cần thiết để đảm bảo mọi nhu cầu cơ
bản của cuộc sống’. 181 Chính vì vậy, Ủy ban về Nghèo đói Atkinson của Ngân hàng
Thế giới đã đề xuất rằng thước đo này cần phải được củng cố thêm dựa trên các khía cạnh
mang tính đa chiều của nghèo đói. Ngân hàng Thế giới gần đây đã đáp ứng với đề xuất này,
và các ngưỡng nghèo đói hiện được sử dụng là 3,2 đô là và 5,5 đô la đối với các quốc gia
thu nhập trung bình thấp và thu nhập trung bình cao. 182 Theo các đánh giá mới này,
tổng số người sống trong nghèo đói cùng cực thực tế là 2,4 tỉ người.
Bảng 2: Số người nghèo trên toàn cầu, 2013, sử dụng ngưỡng nghèo mới của Ngân hàng Thế giới
Nghèo đói dựa theo định nghĩa cũ (dưới 1,9 đô la)

789 triệu người

Những người nghèo theo định nghĩa mới ở các quốc gia thu
nhập trung bình thấp (LMIC) (sống với từ 1,9 đến 3,2 đô la)

900 triệu người

Những người nghèo theo định nghĩa mới ở các quốc gia thu
nhập trung bình cao (UMIC) (sống với từ 1,9 đến 5,5 đô la)

678 triệu
người

Tổng số người sống trong nghèo đói theo định nghĩa mới

2.37 tỉ
người

Tính toán của Oxfam sử dụng các Chỉ số Phát triển Thế giới của Ngân hàng Thế giới.
https://data.worldbank.org/data- catalog/world-development-indicators

Một phương án khác được đề xuất đó là ‘Ngưỡng nghèo đói xét trên khía cạnh đạo
đức’, ngưỡng này được xác định dựa trên thu nhập đủ để đạt được tuổi thọ là 70
năm. Nếu theo tiêu chí này, ngưỡng nghèo đói sẽ là 7,4 đô la một ngày theo giá trị
hiện tại của đồng đô la Mỹ (được điều chỉnh theo sức mua tương đương). 183 Nếu
dựa trên thước đo này, thì số người hiện đang sống trong đói nghèo sẽ là khoảng
4,2 tỉ người – gấp bốn lần số người sống với 1,9 đô la một ngày và chiếm hơn 60%
dân số của toàn nhân loại. 184
Điều này cho chúng ta thấy rằng, mặc dù số người sống trong ‘nghèo đói cùng
cực’ đã giảm một cách rất ấn tượng, nhưng hàng tỉ người vẫn đang mắc kẹt trong
đói nghèo. Hàng trăm triệu người, đặc biệt là phụ nữ, đã làm việc rất chăm chỉ
nhưng vẫn không đủ tiền để sống qua ngày. Phân bổ tăng trưởng thu nhập toàn
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cầu cần phải công bằng hơn nữa nếu chúng ta thực sự muốn xây dựng một nền
kinh tế nhân văn, một nền kinh tế mà nghèo đói sẽ bị đẩy lùi vào dĩ vãng, và một
nền kinh tế mà trong đó hành tinh được bảo tồn cho thế hệ con, thế hệ cháu của
chúng ta.

GIÀU CÓ CỰC ĐỘ CÓ PHẢI LÀ MỘT
MINH CHỨNG CHO SỰ THÀNH CÔNG
VỀ KINH TẾ?
Một lý lẽ về kinh tế thường được đưa ra để biện minh cho tình trạng bất bình đẳng
hiện tại đó là cơ hội để tích lũy của cải đã giúp tạo động lực cho đổi mới và đầu tư
vì nó khuyến khích mọi người nỗ lực hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, do đó thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế, và rốt cục là mọi người đều được hưởng lợi. Với quan
điểm này, các nhà tỉ phú là những minh chứng rõ ràng nhất cho việc lợi ích có
được là nhờ tài năng, sự lao động hăng say và đổi mới.
Tuy nhiên, có một chứng cứ ngày càng trở nên rõ ràng đó là mức độ bất bình đẳng
hiện tại không phải là kết quả của sự nỗ lực và sự dám chấp nhận rủi ro, mà nó là kết
quả của thu nhập từ trên trời rơi xuống. Thu nhập đó hoàn toàn không phải là kết quả
của các hoạt động sản xuất, cái mà các nhà kinh tế vẫn gọi là ‘đi vay mượn’. Liên
quan đến quan điểm này, có ba hiện tượng quan trọng dưới đây:
1. Độc quyền.
2. Chủ nghĩa thân hữu.
3. Thừa kế.
Cũng có chứng cứ cho thấy rằng sự dịch chuyển xã hội- khả năng mà một người
sinh ra trong nghèo đói có thể chết trong giàu có- có thể bị tác động tiêu cực bởi
bất bình đẳng.

Độc quyền và chủ nghĩa tư bản thân hữu
Độc quyền gây tổn hại cho nền kinh tế do giá tăng lên sẽ tăng gánh nặng cho người
tiêu dùng, và do đầu tư và đổi mới bị hạn chế. 185 Độc quyền có thể sử dụng sức mạnh
thị trường để xóa sổ hoặc mua chuộc những người gia nhập thị trường có ý tưởng đổi
mới, và những người độc quyền không nhất thiết phải đầu tư nhiều như các đối thủ
tiềm năng của họ mà vẫn luôn ở vị trí dẫn đầu. Sức mạnh độc quyền đang là yếu tố
đẩy mạnh tình trạng bất bình đẳng trên toàn thế giới. Nghiên cứu của Oxfam đã chỉ ra
rằng các ngành thường có cạnh tranh thị trường không hoàn hảo, bao gồm dược,
công nghệ thông tin và tài chính, đã tạo ra khối lượng tài sản khổng lồ trên thế giới, và
khối lượng tài sản khổng lồ được tạo ra trong các ngành này lớn hơn nhiều so với các
ngành có tính cạnh tranh khác. Khối lượng tài sản đó hoàn toàn không tương xứng với
quy mô của các ngành này. 186
Hình 7: Sức mạnh của độc quyền: Carlos Slim, người đàn ông giàu nhất Châu
Mỹ La Tinh
Với khối tài sản trị giá 54,4 tỉ đô la, Carlos Slim là người đàn ông giàu thứ sáu
trên thế giới và là người giàu nhất Châu Mỹ La Tinh. 187
Khối tài sản khổng lồ của Carlos có được là nhờ sự độc quyền gần như hoàn
toàn mà ông đã thiết lập được trong lĩnh vực điện thoại cố định, di động và
truyền thông băng thông rộng ở Mê-hi-cô. Một báo cáo của OECD được thực
hiện năm 2012 đã đưa ra kết luận rằng độc quyền đã có những tác động tiêu
cực đáng kể đổi với người tiêu dùng và nền kinh tế. 188
Trong khi các cuộc cải cách về cạnh tranh được thực hiện năm 2013 đã
giúp tạo ra các mức giá công bằng hơn và cải thiện việc cung cấp dịch vụ,
38

Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu

thì tài sản mà Carlos Slim tích lũy được một phần từ độc quyền vẫn tiếp
tục tăng, và cũng bởi vì Carlos đã đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh
của mình trong nền kinh tế của Mê-hi-cô. 189 Trên thực tế, tài sản ròng của
Carlos Slim đã tăng thêm 4,5 tỉ đô la trong thời gian từ 2016 đến 2017. Số tiền
này đủ để trả mức lương tối thiểu hàng năm cho 3,5 triệu công nhân ở Mê-hicô. 190
Sức mạnh độc quyền càng được củng cố thêm nhờ chủ nghĩa thân hữu, hay khả năng
mà các lợi ích cá nhân của những người có quyền lực có thể thao túng chính sách
công. Các thỏa thuận tư nhân hóa hào phóng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên được
bán với giá trị thấp thơn giá trị thực, tham nhũng trong mua sắm công hay miễn thuế
và các lỗ hổng thuế là tất cả các biện pháp mà các lợi ích cá nhân có liên quan mật
thiết với nhau tự làm giàu cho bản thân với cái giá phải trả của tất cả mọi người khác.
Chỉ số thân hữu của tạp chí The Economist đã chỉ ra rằng các ngành phụ thuộc chủ yếu
vào chính sách công chính là các ngành đóng góp lớn nhất vào khối lượng tài sản đồ sộ của
thế giới, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển. 191

Tài sản thừa kế
Ở nơi mà bất bình đẳng tài sản là quá lớn, thừa kế có thể ảnh hưởng đến bình
đẳng về cơ hội và sự dịch chuyển xã hội. 192 Nhà kinh tế học Thomas Piketty, được
biết đến với luận án cho rằng thế giới đang hướng tới một thời đại Victoria mới, một thời đại được
thống trị bởi những người thừa kế những khối tài sản khổng lồ. 193 Ví dụ, những tỉ phú như
Susanne Klatten và em trai của bà Stefan Quandt đã thừa kế gần 47% cổ phần nhà máy
sản xuất ô tô BMW từ bố mẹ của họ. Chỉ riêng từ cổ phần của BMW, năm 2017 họ đã nhận
được số cổ tức là hơn 1,2 tỉ đô (1.074 tỉ euro). 194
Một phần ba khối tài sản khổng lồ của thế giới được nắm giữ bởi những người thừa
kế. 195 Trong vòng 20 năm tới, 500 người giàu nhất thế giới sẽ bàn giao lại số tài sản
trị giá 2,4 tỉ đô la cho những người thừa kề của họ, một con số lớn hơn GDP của Ấn
Độ, một quốc gia với 1,3 tỉ dân. 196
Trong khi đó, chỉ có 14% phụ nữ ở Uganda cho biết họ có sở hữu đất nông nghiệp
riêng, so với 46% nam giới. Những người vợ, thường là ở các quốc gia nghèo nhất
thế giới có thể bị tước đoạt nhà cửa và thu nhập khi chồng họ qua đời bởi không có
quyền sở hữu hợp pháp và không thể được thừa kế. 197
Oxfam ước tính rằng, hai phần ba số tài sản của các tỉ phú trên thế giới là xuất phát từ
chủ nghĩa độc quyền, chủ nghĩa thân hữu và thừa kế gộp lại. 198 Dĩ nhiên, một phần ba
còn lại cũng có thể được nghiên cứu thêm: ví dụ, một tỉ phú nào đó có thể kiếm được
tiền trong một thị trường cạnh tranh, nơi mà chủ nghĩa thân hữu không tồn tại, nhưng
sở dĩ ông ta kiếm được tiền có thể là do ông ta trả lương thấp cho công nhân hoặc
lách thuế.
Tóm lại, người ta không thể giả định rằng, mức giàu có tột cùng như ngày nay có được
là thành quả của lao động miệt mài hay tài năng, mà sự giàu có tột cùng đó có thể
được xây dựng trên những nền tảng đạo đức không thể chấp nhận được.
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Sinh ra trong nghèo đói và chết cũng trong đói nghèo
Mọi cha mẹ đều muốn con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn mình, có nhiều cơ hội
hơn và có vị thế tốt hơn trong xã hội.
Các hộ gia đình giàu có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư cho con cái, đảm bảo rằng
các con của mình được giáo dục và chăm sóc y tế tốt hơn. Bên cạnh đó, sự gắn kết
xã hội cũng là một yếu tố có thể được kế thừa. Việc này giúp tăng khả năng con cái
họ có thể tiếp cận với các nhóm người có đặc quyền, đồng nghĩa với việc có thêm
cơ hội để có được công việc có thu nhập cao hơn. 199
Theo OECD, nền tảng cha mẹ và nền tảng kinh tế xã hội đóng một vai trò chủ chốt
trong việc hình thành nên các kết quả về giáo dục và mức lương trong tương lai của
thế hệ con cái. Thêm vào đó, ở các xã hội càng bất bình đẳng thì sự dịch chuyển xã
hội giữa các thế hệ càng có xu hướng thấp hơn. 200 Trong các nước phát triển ở
phương Tây, Anh, Mỹ, Pháp và Ý là bốn quốc gia có tỉ lệ thu nhập không thay đổi giữa
các thế hệ là lớn nhất (có nghĩa là sự tương quan giữa lương của cha và con trai là
cao hơn), ở các quốc gia này, ít nhất 40% lợi thế kinh tế mà những người cha có thu
nhập cao so với những người cha có thu nhập thấp được truyền lại cho những đứa
con của họ. 201
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đặc biệt đối với những người trong các phân vị
nghèo nhất, giới là một yếu tố quan trọng tác động đến sự dịch chuyển xã hội. Ví dụ,
ở Mỹ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những bé gái sinh ra trong những gia
đình thuộc ngũ phân vị nghèo nhất thì khả năng mà các bé gái này vẫn phải ở lại
trong ngũ phân vị đó là 47%, con số này ở các bé trai chỉ là 35%. 202
Ngân hàng Thế giới cũng đã phát hiện ra rằng dịch chuyển xã hội là một vấn đề
toàn cầu, nhưng đặc biệt hơn đối với các quốc gia đang phát triển. Bất bình đẳng
cơ hội càng thấp thì khả năng dịch chuyển xã hội tương đối giữa các thế hệ càng
cao. Ở các nước đang phát triển, khoảng 47% những người sinh ra trong những
năm 1980 được tiếp cận với điều kiện giáo dục tốt hơn cha mẹ của họ, con số này
gần như không có gì thay đổi so với con số được thống kê đối với những người
sinh ra trong những năm 1960. 203
Một trong những cách thức chính để thoát khỏi nghèo đói, tăng khả năng dịch chuyển
xã hội và giảm bất bình đẳng đó là tạo ra công việc tốt cho những cha mẹ có thu nhập
thấp. Tuy nhiên, như được thảo luận trong chương sau, đối với phần lớn dân số trên
thế giới, đây vẫn chỉ là một giấc mơ.
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3 SỰ GIÀU CÓ ĐỐI NGHỊCH VỚI LỢI
ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG
Công việc được trả lương tốt và quyền của người lao động được bảo vệ là đặc
biệt cần thiết để đảm bảo xã hội sẽ bình đẳng hơn, phục vụ lợi ích của đa số
người dân. Nhưng hệ thống công việc trên toàn cầu đang suy yếu: công việc
nguy hiểm, lương thấp và bất ổn, kết hợp với việc lạm dụng quyền của người lao
động một cách có hệ thống đang trở nên phổ biến. Thu nhập của những người
nông dân quy mô nhỏ khiến cho họ và gia đình bị mắc kẹt trong đói nghèo.
Phụ nữ là những người phải chịu mất mát lớn nhất trong nền kinh tế toàn cầu,
họ thường bị mắc kẹt trong những công việc tồi tệ nhất, nguyên nhân chính là
do họ phải đảm nhiệm những công việc chăm sóc thiết yếu cho gia đình và cộng
đồng nhưng lại không được trả lương. Những người có thu nhập cao nhất và
giàu có nhất – thường chỉ là một nhóm người và chủ yếu là nam giới. Cho đến
khi nào sự giàu có của một số ít người vẫn được ưu tiên hơn là công việc tốt
cho tất cả mọi người thì khi ấy cuộc khủng hoảng bất bình đẳng còn tiếp diễn.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG
VIỆC VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO
ĐỘNG TRONG CUỘC CHIẾN
CHỐNG BẤT BÌNH ĐẲNG
Tạo ra việc làm tốt cho những người dân bình thường, và tăng tỉ lệ thu nhập quốc
gia dành cho những người công nhân và người sản xuất, đặc biệt cho phụ nữ là
những việc không thể không làm nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề bất bình
đẳng. 204 Công việc tốt tạo ra:
•

Thu nhập công bằng.

•

Sự bảo đảm ở nơi làm việc và an sinh xã hội cho người lao động và gia đình của họ.

•

Triển vọng phát triển cá nhân và hòa nhập xã hội tốt hơn.

•

Tự do bày tỏ những quan ngại và tham gia vào các quyết định ảnh hưởng
đến cuộc sống của mình.

•

Cơ hội và đối xử bình đẳng đối với phụ nữ và nam giới. 205

Mặc dù thu nhập từ cây trồng hoặc hàng hóa trong nền kinh tế phi chính thức cũng
quan trọng, nhưng nhìn chung, lương vẫn là nguồn thu nhập quan trọng nhất của các
hộ gia đình. 206 Chính vì vậy, tăng khả năng tiếp cận với công việc tốt sẽ thúc đẩy
bình đẳng.207 Ở Brazil, trong thời gian từ 2001 đến 2012, bất bình đẳng giữa những
người giàu nhất và nghèo nhất đã giảm và 72% kết quả đó đến từ những thay đổi liên
quan đến phân bổ lương và việc làm được trả lương. 208 Ngược lại, ở Tây Ban Nha
trong thời gian từ 2006 đến 2010, bất bình đẳng đã gia tăng, và 90% của mức tăng đó là do
lương giảm và mất việc làm. 209 Những người công nhân được trả lương bèo bọt đã bị
quy kết là nguyên nhân của bất ổn chính trị và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ở các
quốc gia phát triển vì nhiều người lao động bình thường đã cảm thấy họ bị bỏ lại phía
sau. 210
Việc làm tử tế, mức lương tốt là nguồn sống của một nền kinh tế thành công. Các nền
kinh tế thị trường hiện đại phụ thuộc vào nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ từ
những thường dân. Nhận định này gần đây đã được khẳng định lại một cách mạnh
mẽ bởi tỉ phú Nick Hanauer211 rằng khi những người công nhân phải chật vật
sống với mức lương bèo bọt của mình thì nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ
có thể sẽ giảm đi. Gần đây Nestlé đã phải giảm quy mô đầu tư của mình ở Châu Phi, lý
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do cho việc cắt giảm này là do tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, chiếm số lượng đáng kể
ở khu vực này đã gây thất vọng, bất chấp tỉ lệ tăng trưởng cao của GDP. 212 Lương thấp
cũng có thể làm tăng nợ cá nhân không đảm bảo, việc này đã gây ra thảm họa to lớn
cho hàng triệu người và đã đánh gục nền kinh tế toàn cầu vào năm 2008. 213
Đồng thời, việc giảm thu nhập từ việc làm của đa số người dân có tác động tiêu cực
đối với thu ngân sách từ thuế. Các chính phủ phụ thuộc chủ yếu vào thuế tiêu dùng,
như thuế giá trị gia tăng và nhiều chính phủ phụ thuộc cả vào việc đánh thuế thu nhập.
Cả hai loại thuế này đều phụ thuộc lớn vào thu nhập được phân bổ dưới hình thức
lương. Thu nhập từ việc làm giảm cũng đồng nghĩa với việc thu ngân sách của chính
phủ giảm mạnh, từ đó nguồn tài chính có thể được phân bổ cho các dịch vụ công như
y tế hoặc giáo dục, những dịch vụ thiết yếu cho mọi người dân và đặc biệt quan trọng
đối với những người nghèo nhất trong xã hội, sẽ giảm. Chính vì thế vấn đề tỉ lệ thu
nhập của người dân trên thu nhập quốc gia có xu hướng giảm trong hai thập kỷ vừa
qua là một vấn đề cần được quan tâm. 214 Khi những người thuê lao động cung cấp
các việc làm tốt, cũng có nghĩa là họ đóng góp vào các chi phí cho an sinh xã hội
của người lao động và gia đình của họ, ví dụ như trợ cấp hưu trí hoặc y tế có thể
giúp thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. 215 Tuy nhiên, những
đóng góp này có thể đang bị đe dọa: IMF gần đây đã khởi xướng một làn sóng cải cách thị
trường lao động mới, theo đó các đóng góp từ phía những người thuê lao động sẽ bị cắt
giảm. 216
Những người công nhân và những người sản xuất có tổ chức đã hình thành nên
một đối trọng đáng kể đối với quyền lợi của những người giàu có. 217 Những quyền
lợi mà những người lao động có tổ chức đang đấu tranh để giành lại- ví dụ như
lương tối thiểu hay quyền được nghỉ lễ, giờ làm thêm và nghỉ chăm sóc con cái sẽ có
lợi cho tất cả mọi người lao động, và do đó sẽ giảm bất bình đẳng kinh tế và giới. 218

AI LÀ NGƯỜI BỊ THIỆT THÒI?
Hàng trăm triệu người lao động đang chật vật sống với mức lương thấp, công việc bất
ổn và nguy hiểm, họ hầu như không có quyền hoặc được bảo vệ. Phụ nữ và thanh
niên chiếm đa số trong số những người lao động này.

Phụ nữ
Hộp 8: Mức lương bèo bọt cho công nhân may ở Băng-la-đét
Forida, 22 tuổi, là một công nhân vận hành máy may đang sống và làm việc ở
Dhaka, Băng-la-đét. Cô làm việc trong một nhà máy may cung cấp sản phẩm cho
các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong đó có H&M vàTarget của Úc.219 Cô bắt đầu
làm việc tại các nhà máy may từ năm 15 tuổi.
Hàng ngày, cô được giao một chỉ tiêu phải hoàn thành rồi mới được nghỉ. Những
chỉ tiêu này hoàn toàn không thể đạt được nếu cô chỉ làm trong giờ làm việc thông
thường từ 8h sáng đến 5h chiều, vì vậy mỗi ngày cô phải làm ngoài giờ thêm vài
tiếng. Một ngày làm việc bình thường của cô kéo dài 12 giờ. Thậm chí trong
những thời gian bận bịu, khi các hãng quần áo phương Tây có các đơn đặt hàng
lớn, cô bị bắt phải làm việc nhiều giờ hơn.
Forida kể với chúng tôi rằng: ‘Năm ngoái, có tháng, ngày nào tôi cũng phải làm việc
đến tận đêm. Chúng tôi phải duy trì tiến độ sản xuất, vì vậy chúng tôi bị ép phải làm
việc. Khi đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã bị căng thẳng với con trai của
mình. Sau giờ làm việc, trở về nhà tôi phải dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng rồi quay
trở lại làm việc vào buổi sáng ngày hôm sau. Hàng ngày, tôi đi ngủ lúc 2h sáng và
thức dậy lúc 5h30 sáng.’
Lương của Forida quá thấp đến nỗi nếu tính cả lương ngoài giờ, thu nhập của cô
cộng với thu nhập của chồng vẫn không đủ để nuôi sống cả gia đình. Cùng lắm,
họ chỉ có đủ tiền để mua rau và một ít thịt gà cho nửa tháng. Trong thời gian còn
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lại của tháng họ sống bằng cháo với ớt và muối.
Forida mong muốn rằng tất cả những người công nhân có được mức lương cao hơn,
một mức lương đủ sống. Mức lương để họ có thể chi trả cho các nhu cầu cơ bản của
cuộc sống. Cô nói: ’Nếu chúng tôi được trả thêm một chút tiền, thì ngày nào đó tôi sẽ
có thể cho con tôi đi học; chúng tôi có thể sống hạnh phúc và cuộc sống của chúng tôi
sẽ tốt đẹp hơn.’
Nguồn: Cô ấy đã làm ra cái gì: Quyền lực và nghèo đói trong ngành công nghiệp thời trang 220

Trên toàn thế giới, phụ nữ luôn kiếm được ít tiền hơn nam giới và thường tập trung ở
những loại hình công việc được trả lương thấp nhất và bấp bênh nhất. Xét trên phạm vi
toàn cầu, sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động chính thức thấp hơn nam
giới là 26%,221 và khoảng cách lương trung bình giữa các giới là 23%. 222 Theo Diễn đàn
Kinh tế Thế giới, với tỉ lệ thay đổi hiện tại, thì đến 217 năm nữa, bất bình đẳng giới về
kinh tế tại nơi làm việc (xét về cả bất bình đẳng về mức lương và cơ hội việc làm) trên
toàn cầu vẫn chưa thể được giải quyết. 223
Việc phụ nữ chiếm đại đa số trong rất nhiều công việc được trả lương thấp nhất và bất
ổn nhất không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trên toàn thế giới, những quy chuẩn
xã hội, thái độ và quan niệm đã khiến cho địa vị và khả năng của người phụ nữ bị
đánh giá thấp, đồng thời hợp thức hóa cho những hành động bạo hành và phân biệt
đối xử với họ, và theo đó sẽ chỉ định ra phụ nữ có thể và không thể đảm nhiệm những
công việc gì.
Khả năng đưa ra lựa chọn cũng như quyết định của phụ nữ thường bị hạn chế
bởi trách nhiệm của họ đối với các công việc chăm sóc không được trả lương,
trách nhiệm đó rất thiếu công bằng. Những nhiệm vụ được coi là ‘trách nhiệm của
đàn bà’, như dọn dẹp, chăm sóc, thường được định giá và trả thù lao thấp hơn.
224 Định kiến rằng phụ nữ không phải lao động chính trong gia đình có thể khiến cho
họ luôn bị coi là phù hợp hơn đối với các công việc tạm thời, bán thời gian hoặc
không theo hợp đồng. Phụ nữ cũng thường bị cho là dễ bị đe dọa hơn, và vì thế
thường là nạn nhân của tình trạng bạo lực và lạm dụng ở nơi làm việc, ở gia đình
và ở chính cộng đồng của mình. 225
Sự bất bình đẳng này đối với phụ nữ còn trở nên nghiêm trọng hơn khi kết hợp với
các hình thức bất bình đẳng khác, ví dụ như địa vị, chủng tộc hoặc nhập cư. Trong
phần lớn các xã hội, những nữ công nhân nhập cư thường làm những công việc
tồi tệ nhất, với mức lương thấp nhất và với sự bảo vệ kém nhất. 226
Sự gia tăng hình thức thuê ngoài, được dẫn dắt bởi các chính sách kinh tế ưu tiên
công việc trả lương rẻ và tạm thời, những công việc phần lớn do phụ nữ phải gánh
chịu, đã càng làm cho tình trạng bất bình đẳng giới trở nên tồi tệ hơn. Các quốc gia
với các ngành định hướng xuất khẩu lớn được hưởng lợi từ lực lượng lao động dồi
dào, tay nghề kém và thấp cổ bé họng. Thật vậy, Ngân hàng Phát triển Châu Á, trong
một tài liệu ban hành năm 2015, đã nhấn mạnh những định kiến tồn tại phổ biến từ
lâu đã ảnh hưởng đến phụ nữ trong lực lượng lao động, về ‘những ngón tay khéo léo
của những người phụ nữ’ và quan niệm rằng phụ nữ được ưu tiên hơn nam giới bởi
vì ’khả năng phụ nữ …. đình công hay làm gián đoạn sản xuất là thấp hơn nam giới’.
Nhưng trên thực tế, việc này thường là do phụ nữ gặp phải những rào cản xã hội và
pháp lý khiến cho họ không thể thành lập công đoàn hay không thể đảm nhiệm các vị
trí lãnh đạo trong các tổ chức công đoàn, các tổ chức này chủ yếu là do nam giới lãnh
đạo. 228
Trong khi đó luật pháp cũng thường không đứng về phía phụ nữ, ở 155 quốc gia,
phụ nữ là những người có ít quyền về kinh tế hơn nam giới, cụ thể như sau: 229
•

Tại 18 quốc gia, một cách hợp pháp, chồng có thể, không cho phép vợ làm việc.

•

Tại 100 quốc gia, phụ nữ không được phép làm những công việc như của nam giới.

•

Tại 46 quốc gia, không có luật nào ngăm cấm bạo lực gia đình.
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Những chính sách thắt chặt, giảm chi tiêu công được thực thi ở phần lớn các quốc gia
giàu có, đã đặc biệt tác động đến phụ nữ, cả theo cách gián tiếp và trực tiếp. Ở nhiều
quốc gia, khu vực công, đặc biệt là ở các cấp thấp, thường thuê phụ nữ nhiều hơn, vì
vậy cắt giảm số cán bộ công chức đồng nghĩa với việc có nhiều phụ nữ bị mất việc
hơn. 230 Cắt giảm chi tiêu công cho trợ cấp lương thực, y tế và chăm sóc trẻ đã làm
cho thời gian phụ nữ phải dành cho các công việc chăm sóc được trả lương và
không được trả lương tăng, việc đó làm tăng khả năng họ phải tham gia vào các
công việc lương thấp, tạm thời và không ổn định, hoặc công việc hoàn toàn không
được trả lương. 231
Hộp 9: Công nhân trong ngành gia cầm ở Mỹ đã bị làm cho không còn khả năng
nắm được tay con của mình
Ở Mỹ, Oxfam đang cùng với các công nhân làm việc ở các nhà máy gia cầm thực
hiện một chiến dịch nhằm cải thiện điều kiện làm việc kinh khủng mà họ đang bị
bắt phải chịu đựng. Những người công nhân không có đủ thời gian nghỉ giải lao
để đi vệ sinh và do đó họ phải đóng bỉm để làm việc. Dolores, đã từng là công
nhân nhà máy gia cầm ở Arkansas, cho biết, ‘Tôi cảm thấy điều đó thật không
đáng…chúng tôi đến lúc 5 giờ sáng… làm việc đến tận 11 hoặc 12 giờ mà
không được sử dụng phòng vệ sinh… Tôi đã cảm thấy nhục nhã khi phải nói
với họ rằng tôi phải đi thay bỉm’.
Công việc cũng rất nguy hiểm, đây là một trong những ngành có tỉ lệ thương
tật lớn nhất trong tất cả các ngành. Căn bệnh căng thẳng tái lặp có thể nghiêm
trọng đến mức mà chỉ cần sau một năm làm việc trong dây chuyền sản xuất,
những người công nhân đã không thể duỗi ngón tay của mình, không thể cầm
thìa hoặc thậm chí không thể nắm chặt tay con của mình. 232

Những nhà sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ
Một số lượng lớn những người nghèo kiếm sống từ sản xuất nông nghiệp và sản
xuất thực phẩm ở quy mô nhỏ, 233 họ có thể là nông dân hoặc là người làm công cho
các nông trại của người khác.
Những nông dân sản xuất nhỏ trên thế giới là một mắt xích trong hệ thống lương thực,
chính hệ thống đó đang khiến cho họ mắc kẹt trong nghèo đói và hoàn toàn không có
quyền lực. Ở nhiều quốc gia, thu nhập của những người nông dân này đang bị siết
chặt một cách tàn nhẫn khi những người mua, với quyền lực ngày càng tăng, bao gồm
các công ty thực phẩm và siêu thị, ở các cấp từ toàn cầu đến khu vực rồi đến quốc
gia, không ngừng ép giá. Ví dụ, trong chuỗi giá trị ca cao toàn cầu, hiện chỉ có tám
công ty thương mại và nhà máy xay kiểm soát khoảng 75% khối lượng giao dịch ca
cao trên toàn cầu, 234 và người nông dân trồng ca cao nhận được chưa đến 6% giá trị
của một thanh sô-cô-la.235 Con số này đã giảm mạnh so với những năm 1980, khi
đó những người nông dân nhận được 18% giá trị được tạo ra trong chuỗi giá trị. 236
Lĩnh vực nông phẩm là ngành cung cấp số lượng việc làm lớn cho hàng triệu người
lao động có mức lương thấp nhất ở các nước đang phát triển, những người lao
động này thường là những người tham gia vào việc sản xuất thực phẩm, mà cuối
cùng sẽ được bày bán trên kệ hàng của những siêu thị trong thế giới giàu có. Tính
trung bình, phụ nữ chiếm 43% tổng số người lao động trong ngành nông nghiệp ở
các nước đang phát triển, con số này đang tăng ít nhất là một nửa ở nhiều quốc gia
thuộc khu vực tiểu vùng Sahara Châu Phi và các khu vực khác. 237
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Năm 2018, Oxfam sẽ chú trọng nghiên cứu sâu hơn lĩnh vực này cũng như tìm hiểu
xem thu nhập của những người nghèo nhất đang bị siết chặt một cách không thương
tiếc ra sao để phục vụ cho lợi ích của những người giàu nhất.

Những người lao động nghèo
Khoảng 56% dân số toàn cầu đang sống ở mức 2 đô la đến 10 đô la một ngày, trong đó
phần lớn là công nhân và những người sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ trên toàn thế
giới. 238 Trong những người lao động nghèo, phụ nữ chiếm đại đa số. 239 Các ước
tính gần đây của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã chỉ ra rằng ở các quốc gia mới
nổi và các quốc gia đang phát triển, cứ ba người công nhân thì có một người đang sống
trong đói nghèo. Con số này bao gồm hai phần ba số công nhân ở khu vực tiểu vùng
Sahara Châu Phi. 240 Lương thấp lại có những tác động dây chuyền, những người
công nhân phải thường xuyên làm việc thêm ngoài giờ để kiếm đủ tiền sinh sống.
Trong khi giá của các sản phẩm mà những người công nhân sản xuất ra đã tăng
đáng kể, nhưng mức lương vẫn không tăng theo kịp nhịp độ này. ILO đã phát
hiện ra rằng, từ năm 1995 – 2014, tại 91 trong số 133 quốc gia giàu và các quốc
gia đang phát triển, lương chưa tăng tương xứng với mức tăng của năng suất và
tăng trưởng kinh tế. 241 Sau cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2008–09, tăng
trưởng của lương thực tế trên toàn cầu đã được hồi phục vào năm 2010, nhưng kể từ
năm 2012, tăng trưởng lương đã giảm, từ 2,5% xuống 1,7% năm 2015, mức thấp nhất
trong bốn năm. 242
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Hình 7: Tăng trưởng lương thực tế trung bình và năng suất lao động ở các nước
phát triển, 1999–2015 (chỉ số: 1999 = 100)
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Nguồn: Hình 11 trong Báo cáo Lương Toàn cầu 2016/17: Bất bình đẳng lương tại nơi làm việc. ILO. (2016).
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/lang--en/index.htm

Mức lương tối thiểu do chính phủ quy định là một biện pháp quan trọng để giảm đói
nghèo và bất bình đẳng. Thương lượng tập thể - khi người lao động, những người
thuê lao động và chính phủ cùng đồng ý tăng lương thậm chí còn tốt hơn đối với
người lao động. 243 Ví dụ, những người công nhân ở Đan Mạch đã được hưởng lợi từ
việc thương lượng tập thể giữa những người lao động có tổ chức và chính phủ: một
phụ nữ làm việc tại một nhà hàng Burger King ở Đan Mạch nhận được 20 đô la cho một
giờ lao động so với 8,9 đô la ở Mỹ. 244
Một điều đáng buồn là nhiều quốc gia vẫn chưa triển khai mức lương tối thiểu hoặc
thương lượng tập thể. Ở một số quốc gia, mức lương tối thiểu chỉ được áp dụng cho
một bộ phận rất nhỏ của dân số, bởi vì mức lương tối thiểu đó chỉ dành riêng cho một
số ngành, một số nghề hoặc một số khu vực địa lý cụ thể. Phần lớn các mức lương
tối thiểu đều thấp hơn nhiều so với mức lương mà có thể được coi là ‘mức lương đủ
sống’, một mức lương đủ cao để cung cấp đủ thực phẩm dinh dưỡng và nước sạch,
nơi ở, quần áo, giáo dục, y tế, năng lượng, chăm sóc trẻ và giao thông, cũng như giúp
người lao động có một chút tiết kiệm và thu nhập linh hoạt. 245 Ví dụ, năm 2015, chính
phủ Guatemala đã ban hành một mức lương tối thiểu mang tính phân biệt đối xử để thúc
đẩy ngành sản xuất tại địa phương ở một số thành phố. Theo Báo cáo Đặc biệt của Liên
Hiệp Quốc về nghèo đói cùng cực và về quyền có lương thực, điều đó có nghĩa là ‘quốc gia
này đã vi phạm trách nhiệm nhân quyền quốc tế đồng thời giảm cam kết quốc tế của quốc
gia đó về phát triển bền vững. 246
Oxfam đã chỉ ra rằng mức lương tối thiểu ở các quốc gia như Ma-rốc, Kenya, In-đô-nêxia và Việt Nam vẫn chưa đủ để giúp người dân thoát khỏi nghèo đói. 247 Tổ chức Asia
Floor W age Alliance đã phát hiện ra rằng các mức lương tối thiểu được quy định trong các
lĩnh vực may mặc ở nhiều quốc gia Châu Á còn xa mới đủ để đạt được tới mức lương đủ
sống (xem Hình 8). 248
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Hình 8: So sánh mức lương tối thiểu và mức lương đủ sống ở một số quốc gia sản
xuất quần áo, 2014
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Nguồn: Asia Floor Wage, 2014 249

Hộp 10: Đạt được mức lương tối thiểu ở Miến Điện
Trước tháng 9/2015, Miến Điện chưa có quy định về mức lương tối thiểu. Một số
người công nhân khi đó chỉ được trả mức lương cơ bản là 0,6 đô la một ngày,
phải làm việc ngoài giờ trong nhiều giờ, kể cả việc bị ép buộc. Năm 2012, các
công nhân đã tổ chức một cuộc đình công lớn để phản đối. Sau hơn hai năm
thương lượng giữa liên đoàn, bên thuê lao động và chính phủ, một mức lương tối
thiểu mới (3.600 kyats tương đương với 2,7 đô la cho một ngày làm việc tám
tiếng) đã được ban hành. Khi chính phủ tăng mức lương tối thiểu này vào cuối
năm 2015, thu nhập của 300.000 người công nhân trong ngành may mặc có cơ
hội tăng lên tới gần 80 triệu đô la một năm. Các công ty đa quốc gia nhập quần
áo từ Miến Điện đã ủng hộ quy định về mức lương tối thiểu này. Điều này cho
thấy họ đang đóng vai trò tích cực là một trong lực lượng giúp tạo ra những điều
tốt đẹp như thế nào. 250
Nguồn: F. Rhodes. (2017). Một nền kinh tế vì phụ nữ: Nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ trong một thế
giới mà bất bình đẳng đang ngày càng tăng. Oxfam.
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-an-economy-that-works-for- women020317-en.pdf

Nhiều khu vực ở Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh cũng gặp vấn đề tương tự và
Oxfam cũng đã nhiều năm vận động cho việc tăng lương tối thiểu ở các khu vực
này. Mức lương tối thiểu quá thấp ở các quốc gia như Guatemala và Honduras là
nguyên nhân trực tiếp khiến cho số người lao động nghèo rất cao. 251 Ngược lại, ở
Argentina và Costa Rica, nơi mà mức lương tối thiểu cao hơn nhiều so với ngưỡng
nghèo, tỉ lệ người lao động nghèo thấp. 252 Ở nhiều quốc gia Châu Phi, mức lương tối
thiểu thường thấp hơn đáng kể so với lương trung bình và không đủ để đảm bảo cuộc
sống tử tế cho người công nhân và gia đình của họ. 253 Ví dụ, theo Đại hội Công Đoàn
Ni-giê-ria, lương tối thiểu cần phải được tăng lên từ 57 đô la lên 177 đô la một tháng
để đảm bảo các tiêu chuẩn sống tốt. 254 Đại hội Công Đoàn U-gan-đa ước tính rằng
lương tối thiểu hàng tháng cần phải được tăng lên 151 đô la đối với các khu vực
thành thị và 103 đô la đối với nông thôn, từ mức lương tối thiểu nghèo nàn là
khoảng 3,5 đô la một tháng như hiện nay (100 Rwf một ngày, được quy định từ
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những năm 1980). 255 Trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đã thất bại trong việc quy
định và thực thi các chính sách lương của mình, các quyền hợp pháp của người lao
động bị tước đoạt, và mức lương ròng ngày càng giảm. 256 Ví dụ, trong ngành công
nghiệp chế biến gia cầm ở Mỹ, Oxfam đã nhận thấy tình trạng ăn cắp tiền lương diễn
ra rất phổ biến, các công ty từ chối trả lương làm ngoài giờ hoặc trả lương cho thời
gian mà người công nhân chuẩn bị và hoàn tất công việc. 257 Ở các quốc gia như Ấn
Độ và Phi-líp-pin, ít nhất là cứ hai người công nhân trong ngành may mặc thì có một
người được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu (xem Hình 9). Ở Châu Phi, người
ta không thể đánh giá hiệu quả của các cơ chế hành pháp bởi vì không có quốc gia nào
trong khu vực này báo cáo về vấn đề này. 258 Tuân thủ kém cũng là một vấn đề nghiêm
trọng của khu vực Châu Mỹ La Tinh. Và do đó, theo như ILO ước tính, hơn 60% công
nhân ở Honduras và Guatemala được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu. 259
Hình 9: Tỉ lệ không tuân thủ quy định về mức lương tối thiểu trong ngành may mặc

Nguồn: Cowgill, M. và P. Huynh. (2016). Tuân thủ kém đối với Quy định về Mức lương Tối thiểu trong Ngành
May mặc ở Châu Á. Tài liệu Nghiên cứu Về Lĩnh vực May mặc và Da Giầy Khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương Số 5| Tháng 8/ 2016. Được truy cập ngày 6/9/2017, từ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/---ro- bangkok/documents/publication/wcms_509532.pdf

Ngay cả khi các chính sách được thi hành đi nữa, thì nam giới cũng được
hưởng lợi nhiều hơn phụ nữ. Ví dụ, trong ngành may mặc ở Pa-kít-stan, 86,9%
phụ nữ có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu, trong khi con số này ở nam
giới chỉ là 26,5%. Ấn Độ, Phi-líp-pin và Thái Lan cũng có tỉ lệ chênh lệch về tuân
thủ giữa các giới ở mức hai con số (xem Hình 10).
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Hình 10. Tỉ lệ không tuân thủ mức lương tối thiểu trong ngành may mặc, theo giới,
các ước tính ở cận dưới

Nguồn: Cowgill, M. và P. Huynh. (2016). Tuân thủ Mức lương Tối thiếu kém Trong ngành May mặc ở Châu Á.
Tài liệu Nghiên cứu Về Lĩnh vực May mặc và Da Giầy Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Số 5| Tháng 8/
2016. Được truy cập ngày 6/9/2017, từ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/documents/publication/wcms_509532.pdf

Những người lao động không chính thức và không được
bảo vệ
Nền kinh tế phi chính thức chiếm một tỉ lệ lớn trong cả số việc làm và GDP,
đặc biệt ở các quốc gia nghèo. Ví dụ ở Benin, Xu-đăng, Tan-da-ni-a và
Dăm-bi-a, có tới 90% người lao động đang làm các công việc không chính
thức. Ở Châu Mỹ La Tinh, khu vực kinh tế phi chính thức chiếm khoảng
40% GDP của khu vực này. 260 Trên toàn thế giới, số người tham gia vào
các hình thức việc làm dễ bị tổn thương được dự báo sẽ đạt mức trên 1,4 tỉ
người vào năm 2017 (tương đương 40% tổng số việc làm). 261 Phụ nữ,
thanh niên và các nhóm yếu thế khác chiếm đa số trong khu vực kinh
tế phi chính thức và trong những công việc dễ bị tổn thương. Ở Châu
Á, 95% số phụ nữ làm việc ở bên ngoài phạm vi gia đình là làm việc trong khu
vực không chính thức. Ở tiểu vùng Sahara Châu Phi, 74% công việc phi nông
nghiệp của phụ nữ là phi chính thức, so với 61% ở nam giới. 262
Một số người tự lựa chọn các công việc phi chính thức, nhưng đa số là làm các
công việc này như một biện pháp ứng phó tình thế để có thu nhập khi không tìm
được công việc chính thức, hay công việc chính thức cũng không ổn định hoặc trả
lương quá thấp không đủ để họ đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của mình. Như ILO
đã nhận định: ‘Xét trên quan điểm của những người công nhân không được bảo
vệ, những mặt tiêu cực của các công việc trong khu vực kinh tế phi chính thức thì
lớn hơn hơn nhiều so với những mặt tích cực’. 263
Lương cho công nhân trong các ngành phi chính thức thường thấp hơn nhiều
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so với công nhân ở các ngành chính thức – ví dụ, ở Mê-hi-cô và Brazil,
lương cho các công nhân không chính thức chỉ bằng khoảng một nửa
mức lương trung bình của một công việc chính thức. 264 Trong khi đó,
trong khu vực kinh tế chính thức, khoảng cách lương giữa các giới là rất rõ
ràng, ví dụ, những người bán hàng rong và những người thu lượm rác là
nam giới có thể kiểm được nhiều hơn phụ nữ khi làm các công việc tương
tự, và những người công nhân làm việc tại nhà là có thu nhập thấp nhất. 265

Ở Châu Á, 95%
số phụ nữ làm
việc ở bên
ngoài phạm vi
gia đình là làm
việc trong khu
vực không
chính thức.

Ở các nước giàu, như Mỹ và ở các quốc gia phát triển khác, số lượng các
công việc không ổn định đã và đang tăng nhanh. OECD đã nhận định đây là
một nguyên nhân khiến cho bất bình đẳng tăng. 266 Những người được thuê
làm việc trong ‘nền kinh tế tạm thời’ phải gánh chịu những hậu quả mà tính
chất tạm thời của công việc gây ra: họ bị bắt hoàn thành các chỉ tiêu cao
bởi các lập trình điều khiển từ xa, tuy nhiên trên thực tế họ là những người tự
làm việc và không có quyền hay nhận được sự bảo vệ nào liên quan đến công
việc. 267 Việc không có một thu nhập có thể đoán trước được cho là một
nguyên nhân khiến cho người lao động căng thẳng và ảnh hưởng đến sức
khỏe của họ. 268
Những người lao động không chính thức cũng thường không có tổ chức và vì
thế có tính đại diện tập thể rất hạn chế với bên thuê lao động và chính phủ.
Hộp 11: Tầm quan trọng và sự suy yếu của các tổ chức công đoàn
Lịch sử đã cho thấy khả năng của những người công nhân trong việc tổ
chức và hình thành các tổ chức công đoàn và được bảo vệ bởi luật pháp
đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm bất bình đẳng. Bằng cách
hình thành một đối trọng chống lại sức mạnh của sự giàu có, những
người công nhân có tổ chức đã trở thành trung tâm của các nỗ lực nhằm
xây dựng các xã hội bình đẳng và dân chủ hơn. Công đoàn giúp tăng
lương, quyền lợi và sự bảo vệ không chỉ cho các thành viên của mình
mà còn cho mọi người lao động trong xã hội. 269 Tuy nhiên, IMF đã quan
sát thấy rằng, trong giai đoạn từ 2000 – 2013, mật độ của các tổ chức
công đoàn đang có chiều hướng giảm trên toàn thế giới. 270 IMF gần đây
đã nhấn mạnh rằng việc suy yếu dần của các tổ chức công đoàn ở các quốc
gia giàu có là nguyên nhân trực tiếp khiến cho bất bình đẳng gia tăng. 271
Các tổ chức công đoàn cũng là mục tiêu của các hành động đàn áp
trực tiếp. Năm 2017, các cuộc tấn công vào các thành viên công đoàn
đã xảy ra ở 59 quốc gia. 272 Cũng trong năm 2017, tình trạng các thành
viên công đoàn bị giết đã xuất hiện ở 11 quốc gia. Hơn ba phần tư các quốc
gia từ chối quyền đình công của một số hoặc tất cả người lao động. Ví dụ,
những người lao động di cư ở Thái Lan, chiếm 1/10 lực lượng lao động,
không được phép đình công. 273
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Trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, tình trạng mất cân bằng quyền lực không thể
tránh khỏi đối với những người lao động phi chính thức lại mang lại lợi ích cho một
số những chủ thể có quyền lực lớn nhất. Các tập đoàn đa quốc gia có thể chọn
giảm chi phí bằng cách ký hợp đồng thuê sản xuất ngoài với các doanh nghiệp nhỏ
hơn trong khi không biết, hoặc vờ như không biết, liệu các doanh nghiệp nhỏ này
có thuê lao động không chính thức, có trả lương thấp cho người lao động, có cung
cấp việc làm ít ổn định hơn và có lách luật về lao động và an sinh xã hội hay
không. Việc này cũng gây áp lực làm giảm lương trong khu vực chính thức, nơi mà
các công ty muốn làm đúng lại phải đối mặt với những bất lợi không chính đáng khi
phải cạnh tranh với các doanh nghiệp không đóng thuế, không đóng góp vào an
sinh xã hội hoặc không trả lương tối thiểu.
Một khu vực kinh tế phi chính thức có quy mô lớn là điều không thể tránh khỏi với bất
kỳ một quốc gia nào, và các vấn đề liên quan đến khu vực này có thể được khắc
phục thông qua việc xây dựng và thực thi pháp luật và chính sách tốt hơn với sự
tham gia của chính những người lao động. Khuôn khổ pháp luật và chính sách này
phải bao gồm các chính sách giúp tạo ra nhiều các công việc tử tế hơn, đặc biệt là
cho phụ nữ và các nhóm người yếu thế. Các chính sách này cũng tạo điều kiện thuận
lợi cho các doanh nghiệp nhỏ vận hành trong khu vực chính thức. Các chính sách tài
khóa, bao gồm đánh thuế lũy tiến và chi tiêu công, có thể được áp dụng để đảm bảo
thu nhập của những người lao động không bị giảm đi chỉ bởi vì họ tham gia vào khu
vực kinh tế chính thức, và để cung cấp các hàng rào an sinh xã hội hiệu quả nhằm
bảo vệ người lao động khỏi các cú sốc và sự sụt giảm thu nhập.
Đã có nhiều quốc gia thực hiện thành công các biện pháp để bảo vệ quyền của
những người lao động không chính thức. Ví dụ, Ma-la-uy đã thiết lập một tổ chức
công đoàn cho khu vực kinh tế phi chính thức, trong khi đó Sê-nê-gan đã đưa vào
luật quyền của những người lao động phi chính thức được hưởng các quyền thành
lập hiệp hội như những người lao động trong khu vực kinh tế chính thức. 274 Ở Angiê-ri, các biện pháp an sinh xã hội cũng được áp dụng với người lao động trong thị
trường không chính thức. 275 Các tổ chức công đoàn đã được thành lập để đặc biệt đại
diện cho một số lượng lớn phụ nữ làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức 276
Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa.
Nhiều người cũng đã và đang phải làm các công việc nguy hiểm và có hại cho sức
khỏe. Mỗi năm, có đến 374 triệu tai nạn lao động khiến cho người lao động phải nghỉ
việc trong thời gian dài. Theo ILO, hơn 2,78 triệu người lao động tử vong mỗi năm
do tai nạn nghề nghiệp hoặc do các bệnh liên quan đến công việc – cứ 11 giây lại có
một ca tử vong. 277
‘Quấy rối tình dục rất phổ biến trong loại hình công việc này. Ít nhất 90% người
lao động là nữ bị quấy rối bởi cả khách hàng và ông chủ của mình. Công lý lại
luôn đứng về phía các công ty.’
– Eulogia Familia, lãnh đạo công đoàn đại diện cho nhân viên khách sạn ở Cộng hòa
Đô-mi-ni-ca 278
Phụ nữ phải đối mặt với những rủi ro về sức khỏe và bạo lực tình dục tại nơi
làm việc. Những nhân viên làm việc ở khách sạn được Oxfam phỏng vấn ở Cộng Hòa Đômi-ni-ca, Canada và Thái Lan đã cho biết họ thường xuyên bị khách hàng nam quấy rối và
tấn công tình dục. 279 Họ cũng cho biết là sức khỏe của họ bị ảnh hưởng do thường
xuyên phải sử dụng hóa chất. Các công nhân may ở Miến Điện luôn lo lắng về hỏa
hoạn. Họ thường bị khóa bên trong các nhà máy và bị lạm dụng cả tinh thần và thể
chất. 280 Ở Băng-la-đét, nhiều phụ nữ trẻ bị mắc bệnh viêm đường tiết niệu tái phát do
không được phép đi vệ sinh. 281
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Lao động nô lệ
Có lẽ một vấn đề gây sốc nhất liên quan đến thị trường lao động toàn cầu ngày nay
chính là sự tồn tại và quy mô của hình thức nô lệ hiện đại, trong đó bao gồm cả lao
động cưỡng bức và kết hôn cưỡng bức. ILO đã ước tính rằng 40 triệu người đã bị
bắt làm nô lệ trong năm 2016 - 25 triệu người trong số đó là lao động nô lệ. 282
Theo một báo cáo mới đây của ILO, ‘Trong nhiều trường hợp, các sản phẩm mà
những người lao động nô lệ này sản xuất ra và những dịch vụ mà họ cung cấp cuối
cùng lại được lưu thông trong các kênh thương mại hợp lệ. Những người lao động bị
cưỡng bức đã sản xuất ra một số loại thực phẩm và quần áo mà chúng ta dùng, và họ
là những người dọn dẹp các tòa nhà nơi mà chính nhiều người trong số chúng ta đang
sống hoặc làm việc’. 283
ILO ước tính rằng 71% nô lệ thời nay là phụ nữ và trẻ em gái và trong số đó có 4
triệu trẻ em là lao động nô lệ.

Lao động thanh thiếu niên và trẻ em
Gần 43% 284 lực lượng lao động thanh niên trên toàn cầu hoặc được thuê hoặc có làm
việc nhưng vẫn sống trong đói nghèo. Hơn 500 triệu người trẻ tuổi đang chật vật sống
với chưa đến 2 đô la một ngày. 285 Mặc dù tác động của cuộc khủng hoảng tài chính rất
khác nhau, nhưng có một sự thật đúng trong mọi hoàn cảnh đó là những người trẻ
tuổi là những người đã bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một nghiên cứu được thực hiện tại
17 quốc gia có thu nhập trung bình đã nhận thấy rằng tỉ lệ thất nghiệp do hậu quả của
cuộc khủng hoảng đã tăng mạnh nhất trong nhóm những người trẻ tuổi. Và hậu quả
này thậm chí còn nặng nề hơn đối với những người trẻ tuổi là nữ hoặc thuộc những
nhóm yếu thế. Lương của thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi ở 17 nước được
nghiên cứu cũng đã giảm. 286 Ở các nước OECD, thanh niên hiện đang phải đối mặt
với nguy cơ nghèo đói lớn hơn những người lớn tuổi, đây là một thực tế chưa từng có
trong lịch sử. 287 Tình hình của nhiều thanh niên vẫn rất bấp bênh. Theo một nghiên
cứu được ILO thực hiện năm 2015, 288 ở các quốc gia có mức thu nhập thấp, cứ mỗi
ba thanh niên thì có hai người hoặc tự làm các công việc dễ bị tổn thương hoặc là lao
động không được trả lương ở gia đình. Ở các nước đang phát triển, người ta ước tính
rằng có 260 triệu thanh niên hiện không có việc làm, không tham gia vào bất kỳ một
chương trình giáo dục hoặc đào tạo nào.289 Đây là một thực tế được ghi nhận ở một
phần ba số thanh niên là nữ. 290
Mặc dù tỉ lệ lao động trẻ em nói chung 291 đã giảm một phần ba so với năm 2000,
nhưng vẫn có hơn 150 triệu trẻ em ở độ tuổi từ 5–17 (tỉ lệ gần một trên mười) đang
tham gia vào một hình thức lao động nào đó. 292
Châu Phi là khu vực có tỉ lệ lao động trẻ em cao nhất, cứ năm trẻ thì có một trẻ lao
động. Nhiều trẻ là nạn nhân của lạm dụng tình dục và những hình thức bạo hành khác.
Những ước tính này không bao gồm những công việc nhà và chăm sóc em không
được trả lương, những công việc này đóng góp đáng kể vào khối lượng công việc
mà các bé gái phải đảm nhiệm, làm giảm số lượng thời gian mà các em đáng lẽ có
thể dành cho việc học tập, vui chơi và nghỉ ngơi.
Hộp 12: Công ước về Lao động giúp việc gia đình
Trên toàn thế giới có hơn 60 triệu người giúp việc gia đình, trong đó có hơn 10
triệu trẻ em. 293 83% số người giúp việc gia đình là phụ nữ. 294 Đặc điểm của
nhóm công việc này là lương rất thấp, mức độ không ổn định cao và những
người lao động có ít cơ hội trong việc tổ chức hiệp hội để yêu cầu việc thực thi
quyền của mình. Tuy nhiên, từ năm 2006, tình hình đã bắt đầu thay đổi khi
những người làm giúp việc gia đình trên toàn thế giới đã lần đầu tiên cùng tập
hợp nhau lại tại một hội thảo quốc tế, cùng với các tổ chức công đoàn, các
nhóm hoạt động vì quyền của phụ nữ và các tổ chức lao động. Họ đã quyết
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định cùng hợp tác hướng tới một Công ước của ILO nhằm bảo vệ quyền lợi của
những người làm giúp việc gia đình. 295 Tháng 6/2011, họ đã thành công, ILO đã
thông qua Công ước về Lao động Giúp việc Gia đình, theo đó mở rộng quyền lao động
cơ bản cho tất cả những người làm giúp việc gia đình.
Kể từ khi Công ước này được thông qua, nhiều quốc gia đã ban hành các luật và
quy định mới nhằm thúc đẩy quyền lao động và xã hội của những người giúp việc
gia đình, trong đó có Vê-nê-zuê-la, Ba-ranh, Phi-líp-pin, Thái Lan and Tây Ban Nha.
Ngay sau khi Brazil thông qua luật cụ thể về lao động giúp việc gia đình, công
việc chính thức đã tăng, trong khi đó, ở một bối cảnh rộng hơn, số thanh niên
giúp việc gia đình đã giảm mạnh. Creuza Oliveira, chủ tịch Liên đoàn Những người
Giúp việc Gia đình Quốc gia, đã nói: ‘Luật mới này không chỉ giúp những người giúp
việc gia đình được đối xử bình đẳng hơn, mà nó còn trao quyền cho họ. Trong
nhiều thập kỷ, những người phụ nữ đã và đang đấu tranh đòi hỏi quyền được
bình đẳng, trong đó bao gồm bình đẳng với nam giới, nhưng những người giúp
việc gia đình đã đấu tranh cho quyền bình đẳng của không chỉ những người
công nhân, mà cho tất cả những người phụ nữ khác. Họ muốn có quyền được
làm việc, học tập và lựa chọn hướng đi cho mình. Sau khi luật được ban hành,
số thanh niên giúp việc gia đình đã giảm mạnh. Đối với chúng tôi, đó là một việc
tích cực. Cụ bà của tôi đã là một nô lệ, bà tôi, mẹ tôi và tôi đã từng là giúp việc
gia đình. Tôi đã làm giúp việc gia đình từ khi tôi 10 tuổi và tôi không có cơ hội để
đi học. Ngày nay, khi biết rằng thanh niên được đi học và số thanh niên làm giúp
việc gia đình đã giảm và với tôi đó là một chiến thắng quan trọng… Chúng tôi
không muốn bé gái này phải lang thang trên đường phố hay phải lao động.
Chúng tôi muốn em được đi học để sau này em có thể trở thành bác sỹ hay kỹ
sư. Như vậy em có thể làm công việc gì em muốn, chứ không chỉ là việc nội
trợ.’ 296
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Công nhân hợp đồng trong các chuỗi cung ứng
Thế giới doanh nghiệp bản thân nó đã phân hóa thành nhóm có tài sản và nhóm
không có tài sản. 297 Một mặt, các công ty với mức lãi và lợi nhuận cao hơn sẽ thuê
những người lao động có tay nghề. Những công ty này thường sở hữu thương hiệu,
ý tưởng và công nghệ, và khi nắm trong tay những thứ này họ có sức mạnh thị
trường nhất định. Trong khi đó, những người công nhân với mức lương thấp lại
ngày càng bị mắc kẹt trong những doanh nghiệp yếu hơn, những doanh nghiệp có
lợi nhuận thấp và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Những người lao động được trả
lương thấp thường là những người gác cổng, lái xe cho giám đốc và vận hành các
nhà máy và nông trường, những công việc không thể thiếu để bảo đảm sự phát đạt
của các doanh nghiệp có lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, hình thức hợp đồng thuê ngoài
trở nên phổ biến đồng nghĩa với khả năng mà người công nhân có thể thương
lượng trong phạm vi ranh giới của một công ty hoặc thậm chí trong một ngành bị
cản trở bởi thực tế rằng họ không thể tương tác được với các chính các công ty
được hưởng lợi nhuận.
Các mô hình kinh doanh phổ biến là mô hình mà các công ty chỉ chú trọng vào lĩnh vực
chuyên môn mà họ tự xác định là thế mạnh của mình và ký hợp đồng thuê bên ngoài
thực hiện tất cả các hoạt động khác. 298 Kết quả là, những người công nhân tham gia
vào quá trình sản xuất dễ bị coi là có vai trò không thiết yếu, vì vậy thường bị coi là một
chi phí có thể cắt giảm, chứ không phải là một tài sản để doanh nghiệp đầu tư. Các nhà
thầu bên ngoài tìm cách tăng lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách giảm các chi phí,
và biện pháp giảm chi phí trực tiếp nhất là giảm lương. Ví dụ, ngày nay ở Mỹ, lương
của những người gác cổng đã giảm xuống 4-7% và lương của những nhân viên bảo vệ
đã giảm 8 -24% so với mức lương ở thời kỳ đầu những năm 1980. 299 Những người lao
động hợp đồng (những người không được thuê trực tiếp) thường không được áp dụng
chế độ nghỉ lễ hoặc nghỉ ốm có lương hoặc không được hưởng chế độ về bảo hiểm
như những người lao động khác. 300
Cách phổ biến nhất để giảm các chi phí là đưa các hoạt động ra nước ngoài. Trong
các trường hợp không cần đến lao động có tay nghề, các công ty thường tìm tới
những quốc gia nơi có các chi phí thấp nhất, chuyển việc sản xuất đến nơi nào rẻ
nhất. Trong một cuộc đua sát phạt xuống đáy, các chính phủ trên toàn thế giới đang
cạnh tranh lẫn nhau để cố cung cấp lao động rẻ nhất.. 301 Và việc này khuyến khích
sử dụng những công nhân sản xuất, những người không được trả lương tương
xứng với lợi nhuận tài chính mà công ty mẹ nhận được hoặc không được hưởng
nhiều quyền lợi mà đáng lẽ ra họ sẽ được hưởng nếu làm việc ở quốc gia nơi mà
công ty đó đặt trụ sở chính.
Mức thù lao trả cho những công nhân ở nước ngoài như vậy thường được xác định
dựa trên số giờ làm việc, chứ không liên quan gì tới hiệu quả hoạt động của các công
ty cuối cùng được hưởng lợi từ sức lao động của họ. Bất ổn việc làm là vấn đề thường
thấy.
Năm 2016, Tổng Liên đoàn Lao động Thế giới (ITUC) đã tuyên bố rằng 50 công ty lớn
nhất thế giới, với tổng doanh thu lên tới 3,4 nghìn tỉ đô la đã duy trì một lực lượng lao động
‘ẩn’, ước tính khoảng 116 triệu người trong các chuỗi cung ứng của mình – chiếm khoảng
94% tổng số người lao động được thuê. Các hợp đồng thuê ngoài thường được ký xuyên
biên giới qua nhiều cấp, và đa phần người lao động thường là làm việc theo các hợp đồng
ngắn hạn với những chính sách bảo vệ tối thiểu. Những người lao động này thường là
nữ. 302
Những chuỗi cung ứng toàn cầu như vậy cho phép các công ty tận dụng được lợi thế
của những người lao động giá rẻ. Đồng thời, giúp họ lách các quy định của chính phủ
về thuế và điều kiện lao động.
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AI LÀ KẺ THẲNG CUỘC?
Nếu phần lớn thành quả của tăng trưởng thu nhập toàn cầu không đến được với
người lao động thông thường, thì chúng đã đi đâu? Trong khi những người được trả
lương thấp là những người chịu thiệt thòi lớn nhất trong nền kinh tế hiện nay, thì
những người được lợi nhiều nhất là những người được trả lương cao và những
người sở hữu của cải. Phần lớn trong số họ là nam giới.

Những người có thu nhập cao nhất
Trong khi, tỉ trọng lương trên tổng thu nhập quốc gia đang giảm, tỉ trọng lương
của những người có lương cao lại tăng. 303 Lao động tay nghề thấp và trung bình
là nhóm phải chịu hậu quả khi tỉ trọng lao động toàn cầu giảm. Trong thời gian từ
1995–2009, tỉ trọng thu nhập lao động của cả hai nhóm này đã giảm hơn bẩy điểm
phần trăm, trong khi tỉ trọng lao động có tay nghề cao trên toàn cầu đã tăng hơn năm
điểm phần trăm (xem Hình 11). Ngay cả ở các quốc gia nơi mà tỉ trọng lương trên thu
nhập quốc gia vẫn giữ nguyên, thì tỉ trọng lương của những người có mức lương thấp
vẫn giảm, trong khi tỉ trọng lương của người lương cao lại tăng. 304
Hình 11: Tỉ trọng lao động trong các thị trường tiên tiến và mới nổi (AE) và các
nền kinh tế đang phát triển (EMDE) đối với những người lao động tay nghề cao,
trung và thấp, 1995–2009 (%)
Tỉ trọng lao động trong AE, 1995–2009
35
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Nguồn: Dữ liệu Đầu vào – Đầu ra của Thế giới; và Tính toán của IMF về nhân viên… Được sao chép
từ IMF (2017).

56

Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu

OECD đã phát hiện ra rằng, trong vòng 20 năm qua, trong khi thu nhập của những người có lương thấp
đã giảm, thì thu nhập của 1% những người giàu nhất lại tăng. 305 Tỉ lệ lương nhận được bởi 10%
những người giàu nhất cao và đang tăng lên ở các nền kinh tế đang phát triển như Brazil, Ấn
Độ và Nam Phi. 306 Ở Nam Phi, 10% những người giàu nhất trong xã hội nhận được một nửa tổng
thu nhập từ lương, trong khi một nửa dưới của lực lượng lao động chỉ nhận được 12%. 307 Ở Anh,
các ông chủ của 100 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch
chứng khoán London (FTSE 100) được trả lương cao gấp 130 lần so với mức lương của nhân
viên cấp trung – tăng từ 47 lần trong năm 1998. 308 Theo nghiên cứu của Oxfam, ở Tây Ban Nha,
các giám đốc của 35 công ty được niêm yết công khai lớn nhất kiếm được số tiền lớn gấp 207 lần so
với mức lương của những người lao động có mức lương thấp nhất của công ty. 309 Nam giới vẫn luôn
chiếm đa số trong số những nhân viên được trả lương tốt nhất. 310 Tính trung bình, chỉ mất hơn
bốn ngày, một Giám đốc điều hành của năm công ty hàng đầu trong ngành may mặc có thể kiếm
được số tiền mà một nữ công nhân may bình thường ở Băng-la-đét phải mất cả đời mới có
được. 311
Khảo sát của Oxfam ở 10 quốc gia, đại diện cho một phần tư dân số thế giới, cho thấy rằng đa
phần mọi người đều cho rằng lương của các Giám đốc điều hành cần được cắt giảm. 312 Ở tất cả
các quốc gia, những người tham gia khảo sát cho biết theo họ lương của các Giám đốc điều
hành nên được giảm trung bình là 40%. Ở những quốc gia như Anh, Mỹ và Ấn Độ, những
người tham gia khảo sát cho rằng lương của các Giám đốc điều hành nên đánh giảm 60%.
Bảng 3: Mọi người nghĩ gì về lương của Giám đốc điều hành
Mọi người nghĩ tỉ
lệ lương cao nhất
trên lương của
người lao động
bình thường là
bao nhiêu

Mọi người nghĩ tỉ
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Nguồn: Nghiên cứu của Oxfam (2017); Lương của Giám đốc Điều hành Toàn cầu, theo
Bloomberg. https://www.bloomberg.com/professional/blog/best-worst-countries-rich-ceo/

Nguyên nhân chính của việc lương của Giám đốc điều hành tăng vọt là việc áp dụng
ngày càng phổ biến các hệ thống tạo động lực dựa trên cổ phần. Thông qua các hệ
thống này, các nhà đầu tư và các chủ sở hữu công ty đảm bảo rằng những cán bộ
quản lý và giám đốc được trả lương cao sẽ tối đa hóa giá trị cổ đông. Ví dụ, ở Mỹ,
trong những năm 1970, chỉ có 1% lương của Giám đốc điều hành của một công ty
trong số 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ (Fortune 500) là được áp dụng quyền mua cổ
phiếu; nhưng trong năm 2012; quyền mua cổ phiếu chiếm 80% số lương của họ. 313
Những người được trả lương cao nhất là những người sở hữu cổ phần lớn nhất, và
chính vì vậy họ sẽ lại tăng cường đầu tư vào hệ thống mà theo đó lợi nhuận cho các
cổ đông được ưu tiên.
Lí lẽ chính được đưa ra để biện minh cho việc lương tăng mạnh như vậy là để tạo
động lực nhằm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhưng trong nhiều năm
qua, chưa có chứng cứ nào được tìm thấy chứng minh cho lí lẽ đó. Một Nhóm
Công tác về Thù lao cho Giám đốc (Executive Remuneration Working Group), do một
nhà đầu tư làm lãnh đạo, ở Anh đã chỉ ra rằng ‘mức tăng của lương cho các vị trí
giám đốc trong 15 năm qua không tương xứng với hiệu quả hoạt động của các
FTSE trong cùng giai đoạn’. 314 Một nghiên cứu tương tự ở Mỹ cũng đã chỉ ra sự thật
rằng lương và hiệu quả hoạt động không liên quan gì đến nhau. 315 Việc các tập đoàn
thường xuyên ưu tiên việc phải trả cổ tức cao hơn và đảm bảo giá cổ phiếu cao
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hơn là nguyên nhân chính khiến cho bất bình đẳng tăng. Các công ty luôn bị đặt
dưới áp lực phải giảm các chi phí để tăng giá trị cổ phiếu của mình. Điều này tăng
áp lực đối với việc giảm lương và tạo động lực khuyến khích các tập đoàn lách
thuế. Chi phí phải trả cho việc tăng lương của tất cả 2,5 triệu công nhân may ở Việt
Nam từ mức lương trung bình lên mức lương đủ sống là 2,2 tỉ đô la một năm. Con
số này tương đương với một phần ba số tiền mà năm công ty lớn nhất trong ngành
may mặc trả cho các cổ đông của mình trong năm 2016. 316

Những người sở hữu của cải
Những người hưởng lợi lớn nhất từ sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế toàn cầu
trong những thập kỷ gần đây nhìn chung không phải những người lao động, mà là
những chủ sở hữu của tài sản hoặc vốn. Thu nhập từ tài sản- ví dụ như trả lãi, cổ
tức chia cho cổ đông hoặc giá trị tài sản tăng- đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với
lương. 317 Ngược với lẽ thông thường là khi thị trường chứng khoán phát triển tốt, tất
cả mọi người đều có lợi, nhưng ngày càng có chứng cứ cho thấy sự tương đồng lớn
giữa bất bình đẳng tăng và thị trường chứng khoán phát triển mạnh. 318 Một chứng cứ
khác chứng minh cho nhận định này đó là tăng trưởng thu nhập của 1% những
người giàu nhất ở Mỹ đa phần đến từ thặng dư vốn, thu nhập từ ‘cổ tức, lãi nợ và
tiền cho thuê bất động sản’. 319
Các nhóm còn lại trong xã hội hầu như không có thu nhập từ tài sản và vốn. Với nhiều
người thậm chí thu nhập còn bị âm, do nợ nần và các khoản nợ này lại sinh ra lãi mẹ,
lãi con. Tài sản tập trung chủ yếu ở nhóm giàu có nhất trong nền kinh tế. Ví dụ, việc
sở hữu cổ phần đa số tập trung ở những người rất giàu có. Ở Mỹ, 1% những người
giàu nhất sở hữu gần 40% thị trường chứng khoán. 320 Sở hữu tài sản chủ yếu là
thuộc về nam giới. 321

Ở Mỹ, 1% người
giàu nhất sở hữu
gần 40% thị
trường chứng
khoán.

Một nguyên nhân chính lí giải cho sự tập trung của cải này đó là cách mà hệ thống kinh tế
của chúng ta được lập trình. Theo đó, lợi nhuận chia cho cổ đông luôn được ưu tiên hơn
bất cứ một thứ nào khác. 322 Trên toàn cầu, trong năm 2015, các cổ đông đã nhận được
1,2 nghìn tỉ đô la dưới hình thức cổ tức. 323 Áp lực gay gắt đối với việc chia lợi nhuận
cho cổ đông khiến cho lương bị giảm đi và tạo động lực cho việc lách thuế doanh
nghiệp ở quy mô lớn. Ngân hàng Anh và một số nhà đầu tư lớn nhất trên thế giới đã
từng lên tiếng chỉ trích hệ thống mà lợi nhuận cho cổ đông được thúc đẩy mạnh mẽ
này. 324
Hộp 13: Sự giàu có và ngành may mặc
Ngành may mặc đã tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho các ông chủ và các cổ đông của
nó, trong đó có những người giàu nhất trên thế giới, Ví dụ, trong năm 2016,
Amancio Ortega, người đàn ông giàu thứ tư trên thế giới, nhận được số cổ tức hàng
năm từ công ty mẹ của chuỗi nhãn hàng thời trang Zara có trị giá tương đương
1,3 tỉ euro. 325 Theo Greens/European Free Alliance thuộc Nghị viện Châu Âu, Zara đã
thực hiện các hành vi lách thuế trong thời gian từ 2011 đến 2014. 326 Stefan Persson, cha
đẻ sáng lập nên H&M, 327 con trai ông hiện đang điều hành công ty, được xếp hạng thứ
43 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, năm ngoái ông đã
nhận được 658 triệu euro tiền chia cổ tức. 328 Cộng lại, năm nhà bán lẻ thời trang lớn
nhất thế giới đã trả cho các cổ đông của mình 6,8 tỉ đô la, một con số đáng kinh
ngạc. 329
Trong khi đó những người phụ nữ trẻ ở các quốc gia như Miến Điện lại chỉ kiếm được
vỏn vẹn có 4 đô la cho một ngày lao động 14 tiếng trong các điều kiện lao động nguy
hiểm, không được đi vệ sinh, may các món đồ thời trang ăn liền để xuất khẩu. 330 Chi
phí phải trả cho việc tăng mức lương của tất cả 2,5 triệu công nhân may ở Việt Nam
lên mức lương đủ sống là 2,2 tỉ đô la một năm. Con số này tương đương với một
phần ba số tiền mà năm công ty lớn nhất trong ngành may mặc trả cho các cổ đông
của mình. 331
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Cắt giảm thuế và lách thuế càng làm tăng mức độ
tập trung của cải
Một trong các chức năng của thuế là tái phân bổ để đảm bảo rằng lợi ích của việc
tạo ra tiền được chia sẻ đều trong xã hội. Tuy nhiên, thuế đánh trên những doanh
nghiệp và cá nhân có thu nhập cao lại đang giảm. Đồng thời, ở phần lớn quốc gia
giàu, trong những năm gần đây, nhiều loại thuế đánh trên tài sản; ví dụ thuế tài
sản, thừa kế và thuế thặng dư vốn – đã được cắt giảm đáng kể, và ở phần lớn các
quốc gia đang phát triển, các loại thuế này cũng chưa bao giờ được thực hiện một cách
thỏa đáng. 332
Trong năm 1990, mức thuế doanh nghiệp trung bình theo luật định của các nước G20
là 40%; năm 2015; mức thuế này giảm xuống còn 28,7%. 333 Thuế đánh trên thu nhập
cao ở các quốc gia giàu có đã giảm mạnh. Ở Mỹ, thuế này đã giảm từ hơn 90%
trong những năm 1970 xuống còn 40% trong năm 2013. 334 Ở các nước đang phát
triển, loại thuế này từ trước tới nay luôn ở mức thấp, chỉ khoảng 30 % – nhưng đa
phần số tiền thuế này chưa bao giờ được thu. 335
Lách thuế bởi các tập đoàn cũng là một phần của xu hướng này. Các quốc gia
đang phát triển thất thoát ít nhất là 100 tỉ đô la mỗi năm do tình trạng lách thuế
doanh nghiệp. 336
Bởi vì những loại thuế này được đóng chủ yếu bởi nam giới, nên chính họ là những
người sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ việc cắt giảm thuế và việc thất thu từ nguồn thu ngân
sách này.
Đồng thời, những người giàu nhất lại tích cực tránh trách nhiệm thuế của mình, minh
chứng là các vụ bê bối thuế tái diễn, trong đó có vụ rò rỉ Hồ sơ Paradise mới đây, theo
đó 0,01% những người giàu có nhất đã lách đến 30% trách nhiệm thuế của mình. 337

NHỮNG NGƯỜI CÔNG NHÂN ĐANG
THẤT THẾ HƠN SO VỚI NHỮNG NGƯỜI
SỞ HỮU TÀI SẢN NHƯ THẾ NÀO
Việc một số ít người có quyền lực thao túng quá trình hoạch định chính sách- được
hình thành dựa trên nền tảng của những ý tưởng kinh tế tân tự do- đã thiết lập một
loạt các động cơ kinh tế có sức mạnh lớn, khiến cho quyền lực của những người
công nhân lương thấp liên tục bị giảm đi để phục vụ cho lợi ích của những người
lương cao và những người sở hữu của cải.
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Hình 12: Những điều kiện phổ biến dẫn đến bất bình đẳng

9. 1. Quy định nhằm giảm quyền của
người lao động

Những ý
tưởng kinh
tế tân tự do

8. 2. Cuộc đua xuống đáy về lao động:
các chuỗi cung ứng và hợp đồng thuê
ngoài

Sức mạnh thương
lượng của những
người công nhân
lương thấp giảm

7. 3. Tự động hóa và sở hữu công nghệ

Và

Bất bình
đẳng tăng

6. 4. Lạm dụng bất bình đẳng giới

5. 5. Sự chiếm đa số của các cổ đông
giàu có trong các tập đoàn
Sự thao
túng của
một số ít
người có
đặc quyền
đối với
hoạch định
chính sách

1. 6. Việc bãi bỏ các quyđịnh và tăng
trưởng của khu vực tài chính: tính
dịch chuyển cao của vốn, không phải
lao động

Sức mạnh thương
lượng của những
người lương cao và
chủ tài sản tăng

4. 7. Lách thuế và mạng lưới thiên
đường thuế trên toàn cầu
3. 8. Cuộc đua xuống đáy về thuế doanh
nghiệp và cá nhân
2. 9. Sự tập trung và độc quyền của các
doanh nghiệp gia tăng
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Hệ thống này có các đặc điểm sau:
1. Bải bỏ các quy định nhằm giảm quyền của người lao động. Ở các quốc
gia giàu và nghèo, các quy định về lao động đã giảm đi, thường là dưới áp
lực từ IMF và Ngân hàng Thế giới. 338 Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng
việc những quy định bảo vệ người lao động ít đi và số người công nhân
được tổ chức thành công đoàn giảm là nguyên nhân khiến cho tỉ trọng lao
động trong thu nhập giảm. 339 Những người phụ nữ là những nạn nhân bị
ảnh hưởng nặng nề nhất. IMF đã nhận thấy rằng khoảng một nửa
mức tăng của tình trạng bất bình đẳng ở các quốc gia nghèo có
nguyên nhân từ sự suy yếu của các tổ chức công đoàn. 340 Ngoài việc
số lượng các tổ chức công đoàn giảm, việc ngày càng có ít các quy định
giúp bảo vệ người lao động, ví dụ như lương tối thiểu và các chính sách bảo
vệ việc làm, cũng là một nguyên nhân. Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra
rằng số lượng việc làm bán thời gian, bấp bênh hay tạm thời tăng cũng là
nguyên nhân khiến cho bất bình đẳng tăng. 341
2. Cuộc đua xuống đáy về lao động. Việc sử dụng các chuỗi cung ứng toàn cầu
đã buộc các quốc gia phải cạnh tranh nhau bằng cách cung cấp lao động rẻ nhất
có thể. 342 Việc này cùng với việc các quốc gia giàu có đang tăng cường áp
dụng hình thức ký hợp đồng sản xuất ngoài đã làm giảm lương và giá đối
với các bên sản xuất. 343
3. Tự động hóa và sở hữu công nghệ. Các công nghệ mới có thể giúp loại bỏ hàng
trăm triệu việc làm và buộc các nước nghèo phải dừng sử dụng lao động tay nghề
thấp như là một định hướng để phát triển. Giá trị được tích lũy từ công nghệ mới thuộc
về những người sở hữu máy móc, chứ không phải là những người công nhân. 344 Từ
đó, Bill Gates và những người khác đã kêu gọi phải ‘đánh thuế các người
máy’, và các chính phủ phải có vai trò giám sát trong việc phát triển công nghệ
để đảm bảo lợi ích được chia sẻ cho đa số. 345
4. Lạm dụng bất bình đẳng giới. Các quy chuẩn xã hội về bất bình đẳng giới đã hợp lý
hóa việc trả lương cho phụ nữ thấp hơn và trao cho họ ít quyền hơn tại nơi làm việc, việc
này rốt cục khiến cho sức mạnh thương lượng trong lao động giảm.346
5. Sự thống trị của những cổ đông giàu có trong các tập đoàn. Mặc dù trong
nhiều thế kỷ, doanh nghiệp có các cơ cấu rất đa dạng, nhưng thời đại tân tự do
đã chứng kiến sự mở rộng của một mô hình cực đoan đặc biệt, trong đó các
phòng họp của ban giám đốc, chủ yếu là nam giới, chỉ đại diện cho lợi ích của
những nhà đầu tư giàu có, và tất cả các quyết định thương mại phải được đưa
ra với mục tiêu duy nhất là tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. Thời đại này đã
chứng kiến tỉ lệ lợi nhuận về tay các cổ đông dưới hình thức cổ tức hoặc mua
lại cổ phần tăng trên toàn thế giới. 347
6. Tăng trưởng của lĩnh vực tài chính, và việc bãi bỏ các quy định liên quan đến
tài chính và vốn.
Vốn giờ đây rất lưu động, di chuyển vào và ra khỏi biên giới quốc gia và các
tập đoàn, việc này đã mang lại quyền thương lượng lớn cho các thị trường tài
chính và làm tăng lợi ích cho các cổ đông lớn hơn bất kỳ chủ thể nào. Sự nổi
lên của lĩnh vực tài chính đã được cho là nguyên nhân khiến cho bất bình
đẳng gia tăng.348
7. Lách thuế và các thiên đường thuế. Những tập đoàn và các cá nhân giàu có
có thể trốn tránh trách nhiệm thuế của mình thông qua một mạng lưới các thiên
đường thuế trên toàn cầu. Các quốc gia đang phát triển hàng năm thất thoát ít
nhất là 170 tỉ đô la do các cơ chế lách thuế cá nhân và doanh nghiệp. 349 Số tiền
này thừa để cung cấp hỗ trợ giáo dục cho 264 triệu trẻ em hiện không được đến
trường. 350

61

Đãi ngộ người lao động, không phải nhóm siêu giàu

8. Cuộc đua xuống đáy về thuế. Các mức thuế đánh trên tài sản đã giảm mạnh
trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Trong năm 1990, mức thuế doanh
nghiệp trung bình theo luật định của các nước G20 là 40%; năm 2015; mức thuế
này là 28,7%. 351 Thuế đánh trên tư bản ví dụ như thuế thặng dư vốn, thuế tài
sản và thuế thừa kế, cũng đã giảm mạnh ở các quốc gia giàu có, và ở phần
lớn các quốc gia đang phát triển, các loại thuế này cũng chưa được áp dụng
một cách hiệu quả. Các ưu đãi thuế, được áp dụng rộng rãi cho các tập đoàn,
đã càng làm cho thu ngân sách giảm. 352
9. Sự tập trung và sức mạnh độc quyền của doanh nghiệp tăng. Trong vòng 30
năm qua, lợi nhuận ròng được công bố bởi những công ty lớn nhất thế giới đã tăng
hơn gấp ba lần xét về giá trị tăng thực, từ 2 nghìn tỉ đô la trong năm 1980 lên 7,2 tỉ
đô la năm 2013.353 Phần lớn lợi nhuận này có được là nhờ sự tập trung của quyền
lực tập đoàn và tình trạng độc quyền ngày càng tăng, và những yếu tố này góp
phần làm tình trạng bất bình đẳng gia tăng. 354
Khi được kết hợp với nhau, những quyền lực về kinh tế này lại càng khiến cho
sức mạnh của người lao động giảm và sức mạnh thương lượng của những người
lương cao và những người sở hữu của cải tăng. Phụ nữ là những người chịu ảnh
hưởng lớn hơn rất nhiều, bởi vì những quyền lực này phục vụ lợi ích của nam giới
nhiều hơn là nữ giới, hậu quả của tình trạng bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam
giới trong xã hội. Và rồi bản thân việc này lại tiếp tục góp phần làm gia tăng tình
trạng bất bình đẳng.
Chúng ta không nhất thiết phải đi theo lối mòn này. Một nền kinh tế công bằng hơn,
nhân văn hơn là điều hoàn toàn có thể.
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4 THIẾT KẾ MỘT NỀN KINH
TẾ NHÂN VĂN VÌ TẤT CẢ MỌI
NGƯỜI
Nền kinh tế không nhất thiết phải được cơ cấu theo cách như hiện tại. Những lực
lượng kinh tế có sức mạnh này hoàn toàn có thể bị đánh gục. Chúng ta có thể tạo
ra một nền kinh tế nhân văn hơn, theo đó lợi ích của những người lao động bình
thường và những người sản xuất lương phẩm quy mô nhỏ sẽ được ưu tiên hàng
đầu, chứ không phải là lợi ích của những người có thu nhập cao và những người
giàu có. Nền kinh tế nhân văn sẽ là nền kinh tế mà có thể đem lại một cuộc sống tốt
đẹp cho tất cả mọi người trong khi vẫn bảo tồn hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Chúng ta phải loại bỏ những ý tưởng kinh tế tân tự do và những ảnh hưởng không
thể chấp nhận được của một số ít người có đặc quyền đối với chính phủ của chúng
ta. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng sau:
thứ nhất là phân bổ ngay từ đầu, thứ hai là tái phân bổ.

TIỀN PHÂN BỔ: BÌNH ĐẲNG HƠN NGAY
TỪ THIẾT KẾ
Mỗi nền kinh tế bất kỳ đều tạo ra một mức độ bất bình đẳng kinh tế nhất định nào
đó, hoặc một hình thức phân bổ nguồn lực nào đó, ngay cả khi một chính phủ chưa
can thiệp bằng các biện pháp thuế hay chi tiêu. Mức độ bất bình đẳng này được gọi
là ‘bất bình đẳng thị trường”. Các loại hình kinh tế khác nhau tạo ra các mức độ bất
bình đẳng thị trường rất khác nhau. Chính vì vậy, một điều quan trọng là nền kinh tế
nhân văn phải được thiết kế ngay từ đầu theo cách để tạo ra sự bình đẳng lớn hơn.
Quá trình này được gọi là ‘tiền phân bổ’. 355
Chính phủ có hai vai trò chủ chốt ở đây: thứ nhất, thông qua quy định, và thứ hai
thông qua các mô hình khuyến khích và hỗ trợ kinh doanh giúp tạo ra các kết quả
bình đẳng hơn.

Điều tiết toàn cầu hóa
Người ta vẫn thường nghĩ rằng toàn cầu hóa và bãi bỏ luật định là luôn phải đi đôi
với nhau. Nhưng đây là một nhận định sai lầm. Giả định được đưa ra ở đây là nền
kinh tế càng được toàn cầu hóa và hội nhập, thì nó càng ít bị điều tiết hơn, và một
trong hai vế trên không thể tồn tại độc lập. Các quốc gia như Hàn Quốc, hoặc gần
đây là Brazil đã thành công trong việc giảm bất bình đẳng trong khi vẫn tham gia
vào nền kinh tế toàn cầu, và họ có thể làm được việc này một phần là nhờ họ đã
điều tiết khá chặt chẽ nhiều khía cạnh của nền kinh tế. 356
Thị trường và hội nhập kinh tế có thể là một động cơ quan trọng thúc đẩy tăng
trưởng và thịnh vượng. Nhưng cả hai cần phải được quản lý và điều tiết cẩn trọng
để có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, nhờ đó các thành quả của tăng
trưởng được phân bổ công bằng. Nếu không được kiểm soát, chúng có thể đe dọa
dân chủ và nỗ lực nhằm tạo ra những xã hội bình đẳng hơn. Chúng ta cần có một
tầm nhìn mới về toàn cầu hóa. Cần phải có sự phân tách rõ ràng giữa toàn cầu hóa
với việc cần phải bãi bỏ quy định được mặc định. Việc này đòi hỏi phải có sự hợp
tác ở phạm vi toàn cầu với quy mô lớn hơn những gì mà chúng ta có thể thấy hiện
nay. Tuy vậy, mặc dù quy định ở cấp toàn cầu thường được coi là giải pháp tối ưu
hơn, nhưng đó không phải là phương án duy nhất – đây là một việc cần được cân
nhắc cẩn trọng trong bối cảnh rằng việc đạt được thỏa thuận đa quốc gia trong môi
trường chính trị như hiện nay là rất khó. Tuy nhiên, các chính phủ vẫn còn có nhiều
không gian để thực hiện điều tiết ở cấp quốc gia.
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Ví dụ, sau khi cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra, việc điều tiết tài chính mạnh mẽ
hơn rõ ràng đã trở thành một nhu cầu cấp thiết. IMF đã xác định rằng toàn cầu hóa và
tự do hóa tài chính hầu như không mang lại lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu, trong khi
đó lại khiến cho bất bình đẳng, rủi ro và bất ổn gia tăng đáng kể. 357 Chính vì vậy, xét
trên khía cạnh này, toàn cầu hóa đã đi quá xa, và việc điều tiết chặt chẽ hơn là một
yêu cầu bắt buộc. Tài chính một lần nữa cần được sử dụng như một công cụ để
phục vụ cho nền kinh tế thực, chứ không phải điều ngược lại. Việc này bao gồm
điều tiết phạm vi của lợi nhuận trả cho cổ đông và quy mô lương trả cho các giám
đốc, khuyến khích chi cho lương và đầu tư để tăng năng suất, tính bền vững và
giảm bất bình đẳng.
Công nghệ có tiềm năng sẽ mang lại chất lượng cuộc sống cao hơn cho đa số, ít
nhất nó sẽ giúp giảm số lượng công việc gây đau đớn, nguy hiểm và có hại cho sức
khỏe. Nhưng công nghệ chỉ có thể giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho đa số
khi những lợi ích mà nó mang lại được chia sẻ một cách công bằng. Tự động hóa
trong công việc có nghĩa là tăng trưởng kinh tế sẽ không còn mang lại lợi ích cho
người công nhân mà thay vào đó là làm lợi cho người sở hữu công nghệ. Một câu
hỏi quan trọng cho tương lai đó là ‘ai sở hữu người máy?’. Chính phủ cần ban hành
các quy định phù hợp để quản lý việc sở hữu công nghệ và tài sản trí tuệ, và để bảo
vệ con người trong mối quan hệ phức tạp giữa con người với những thay đổi về
công nghệ. Các quy định này bao gồm các luật để bảo về quyền của người lao
động và đảm bảo công việc tử tế cho mọi người. Điều tiết đối với khu vực kinh tế
tạm thời. Ví dụ ở Anh, việc công nhận các lái xe Uber là nhân viên của công ty là
một thực hành tốt. 358 Nếu chúng ta xem xét tương lai của việc làm, chúng ta cần cân
nhắc tới những giá trị mà các tương tác của con người giúp mang lại. Những tương tác
mà máy móc không bao giờ có thể bắt chước được. Một trong số đó chính là cái mà
hiện chúng ta vẫn gọi là chăm sóc không lương, ví dụ như chăm sóc con cái hoặc chăm
sóc người già.

Một câu hỏi quan
trọng cho tương lai
đó là ‘ai sở hữu
người máy?’

Chúng ta cần phải tăng cường điều tiết và điều tiết tốt hơn nữa để bảo vệ
quyền của người lao động, và dỡ bỏ những hạn chế đối với quyền được tổ
chức của người lao động. Theo IMF và các tổ chức khác, sức mạnh thương
lượng cao hơn là yếu tố giúp giảm bất bình đẳng và giúp phân bổ thành quả
của tăng trưởng kinh tế một cách công bằng hơn. 359 Các chính phủ cần xây dựng
luật để đảm bảo mức lương đủ sống, mức lương này phải được điều chỉnh theo lạm
phát và cần phải hướng tới việc chính thức hóa nền kinh tế của mình ở phạm vi lớn
nhất có thể. Các chính phủ phải loại bỏ các hình thức hợp đồng không quy định thời
gian làm việc cụ thể và đảm bảo ổn định việc làm cho tất cả mọi người. Những
động thái này sẽ đặc biệt có lợi cho phụ nữ, những người trong nhiều thập kỷ đã
phải chịu đựng những hậu quả tồi tệ nhất mà nền kinh tế toàn cầu gây ra.
Cuộc đua xuống đáy về đối xử với những người lao động cần phải được chấm dứt.
Lao động trẻ em và lao động nô lệ không bao giờ là điều có thể được chấp nhận
xét trên góc độ đạo đức. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng những hình thức lao
động này cần phải được xóa bỏ. Lương thấp, công việc bấp bênh và nguy hiểm
cũng như việc đối xử bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới ở nơi làm việc cũng
cần được xóa bỏ. Tất cả những hình thức này đều cần phải được xóa sổ khỏi sân
chơi cạnh tranh giữa các tập đoàn và giữa các chính phủ. Một biện pháp thiết thực đó
là yêu cầu tất cả các tập đoàn đa quốc gia phải thực hiện rà soát đặc biệt đối với các
chuỗi cung ứng của mình, như vậy họ sẽ có trách nhiệm đối với toàn bộ chuỗi cung
ứng của mình để đảm bảo rằng công nhân được đối xử tử tế theo đúng các Nguyên
tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền. 360 Không một tập
đoàn hay chính phủ nào có thể tìm cách tăng lợi nhuận của mình bằng cách trả cho
người lao động mức lương quá bèo bọt đến nỗi mà họ không thể sống một cách có
phẩm giá.
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Tái tạo lại khu vực tư nhân
Thương mại và đầu tư có thể lan tỏa cơ hội, sản phẩm, dịch vụ và sự thịnh vượng
ở phạm vi xa và rộng hơn. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn cách làm đúng. Các
quyết định mà các doanh nghiệp đưa ra ảnh hưởng đến người lao động và người
tiêu dùng, nông dân và cộng đồng, cũng như các cổ đông và nhà đầu tư của họ.
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều quyết định được đưa ra chỉ phục vụ mục đích duy
nhất là tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. 361 Đây là sự ràng buộc khiến cho thế giới
kinh doanh chủ đạo bị mắc kẹt trong một tình huống khiến họ không thể làm gì hơn
ngoài việc làm cho tình trạng bất bình đẳng trở nên tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp, các phong trào xã hội và các doanh nghiệp xã hội đã tạo
ra một loạt các khái niệm nhằm giúp các doanh nghiệp thoát khỏi ràng buộc đó. Những
khái niệm đó bao gồm các hợp tác xã, các mô hình mà theo đó nhân viên được sở hữu
doanh nghiệp; các doanh nghiệp xã hội và các doanh nghiệp thương mại công bằng.
Đây chỉ là một vài ví dụ. Những hình thức cấp tiến này có thể trở thành quy chuẩn nếu các lãnh
đạo chính trị định hình nền kinh tế theo cách để có thể cung cấp tài chính, hỗ trợ và thúc đẩy các
mô hình như vậy.
Hộp 14: Các ví dụ về các doanh nghiệp được cơ cấu theo cách bình đẳng hơn
Những ví dụ được nhiều người biết đến về các doanh nghiệp được cơ cấu theo
cách bình đẳng hơn bao gồm:
• Divine Chocolate: một doanh nghiệp thương mại công bằng được sở hữu và quản
lý một phần bởi các nhóm nông dân.
• John Lewis: do nhân viên sở hữu.
• Huawei: lợi nhuận được chia sẻ với người lao động.
• Fairphone: được quản trị nhằm ưu tiên cho một sứ mệnh xã hội.
• Grameen-Danone Foods: một doanh nghiệp xã hội chú trọng vào việc doanh
nghiệp đó sẽ tác động như thế nào đến người tiêu dùng.
• Amul: được sở hữu và kiểm soát hoàn toàn vì lợi ích của hàng triệu nông dân.
Bằng cách tránh hoàn toàn khỏi việc chỉ ưu tiên cho các cổ đông và các nhà đầu
tư, những công ty này đã có thể chia sẻ rủi ro, thành quả và quyền lực một cách
bình đẳng hơn.
Các nghiên cứu đã chỉ ra các công ty do nhân viên làm chủ sở hữu giúp thúc đẩy tăng trưởng
việc làm và trả lương cao hơn cho các nhân viên của mình. 362 Ví dụ, Mondragon là một tập
đoàn đa quốc gia của Tây Ban Nha, có doanh thu khoảng 13 tỉ đô la và đang thuê khoảng
74.000 người. Việc ra quyết định rất dân chủ, an ninh việc làm được thúc đẩy và mức lương của
người được trả lương cao nhất không cao quá chín lần so với mức lương của người có mức lương
thấp nhất.
Các công ty toàn cầu có một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp bình đẳng
trong các chuỗi cung ứng của mình. Việc này sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực nhằm giải quyết các
vấn đề về xã hội và nhân quyền. Bằng cách hỗ trợ các nhà cung ứng thực hiện các cơ cấu
bình đẳng hơn, các công ty có thể giúp đảm bảo tính bền vững và ổn định của các chuỗi
cung ứng của họ trong dài hạn.
Một biện pháp chủ chốt khác để đảm bảo rằng lợi nhuận được phân bổ tốt hơn và có thể tác
động đến định hướng của nền kinh tế theo các cách bền vững hơn đó là chính phủ phải tăng
sở hữu công hoặc bán công đối với các ngành và doanh nghiệp. Về mặt lý thuyết, hình thức
này không được ưu ái trong nhiều năm qua do nó đi ngược lại các lý thuyết về kinh tế tân tự
do truyền thống. Tuy nhiên đã một số xã hội thành công về kinh tế và bình đẳng nhất, ví dụ
như các quốc gia ở Xcăng-đi-na-vi vẫn tiếp tục duy trì hình thức sở hữu nhà nước đối với các
ngành chủ chốt của nền kinh tế, đảm bảo rằng những thành quả kinh tế phục vụ lợi ích cho những
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công dân bình thường, không phải là những cổ đông giàu có. 363 Điều này đặc biệt đúng trong
các khu vực dễ bị độc quyền của nền kinh tế. 364
Để có được thành công đòi hỏi chúng ta phải đổi mới hơn nữa các mô hình kinh doanh. Đã
đến lúc chúng ta tự cho chúng ta quyền được định hình và thiết kế các doanh nghiệp với mục
đích thận trọng để của cải, thu nhập và cơ hội được phân tán một cách rộng rãi nhất. Chúng
ta cần một sự bùng nổ về đổi mới, chú trọng vào các doanh nghiệp được thiết kế để phục vụ
tốt nhất những người mà các doanh nghiệp đó tác động tới. Như vậy, sẽ có nhiều người hơn
được làm việc trong các công việc tốt hơn và có những phần thưởng xứng đáng hơn.

Hộp 15: Oxfam và phong trào Thương mại Công bằng
Hoạt động để hướng tới xây dựng các doanh nghiệp bình đẳng hơn không
phải là một lĩnh vực hoạt động mới của Oxfam. Trong nhiều năm, Oxfam đã
thành lập và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp như vậy. Ví dụ, Oxfam đã tham gia
đồng sáng lập các doanh nghiệp thành công như Cafe Direct, và hỗ trợ hàng
chục doanh nghiệp cộng đồng trên toàn thế giới thông qua Chương trình Phát
triển Doanh nghiệp, Chương trình Phụ nữ trong Doanh nghiệp nhỏ và các
chương trình khác. Với vai trò của mình trong phong trào Thương mại Công bằng
và là tổ chức sáng lập nên Quỹ Thương mại Công bằng, Oxfam đã và đang thúc
đẩy các mô hình doanh nghiệp nhằm chia sẻ rủi ro, thành quả và quyền lực một
cách bình đẳng hơn. Đã đến lúc chúng ta phải nhân rộng những nỗ lực này, và xây
dựng một nền kinh tế, mà ở đó những mô hình này sẽ được tăng cường và phổ
biến rộng rãi.

Trong khi chính phủ cần đóng vai trò chỉ đạo trong việc điều tiết các doanh
nghiệp để đảm bảo một sân chơi công bằng thì chính các doanh nghiệp cũng
có thể có đóng góp đáng kể để thế giới trở nên bình đẳng hơn.

TÁI PHÂN BỔ TRONG MỘT NỀN KINH
TẾ NHÂN VĂN
Chính sách về chi tiêu và thuế là các công cụ có quyền lực mà các chính phủ có
thể sử dụng để tái phân bổ và giảm bất bình đẳng. 365

Chi tiêu công
Bằng chứng từ hơn 150 quốc gia, cả giàu và nghèo trong giai đoạn từ 1970–2009366
đã cho thấy rằng đầu tư vào y tế, giáo dục và an sinh xã hội giúp giảm bất bình
đẳng. Chi tiêu công có thể giúp giảm bất bình đẳng thu nhập bằng cách đặt vào ví của mọi
người thu nhập ‘ảo’ hoặc thực. 367 Biện pháp này đã cho thấy sẽ giúp giảm bất bình
đẳng thu nhập trung bình là 20% trong toàn bộ khu vực OECD.368 Một nghiên cứu
gần đây được thực hiện ở 13 quốc gia đang phát triển nhận thấy rằng chi tiêu cho giáo
dục và y tế đóng góp vào 69% tổng mức giảm bất bình đẳng. 369
Khi chính phủ cung cấp các dịch vụ công chất lượng cao, miễn phí hoặc được
trợ cấp phần lớn, những người nghèo nhất sử dụng một phần rất nhỏ từ thu thấp
ít ỏi của mình để trả cho các dịch vụ này. Đối với những người được trả lương
thấp nhất, giá trị tiền mặt của những dịch vụ này có thể lớn hơn thu nhập thực tế
từ lương của họ. 370
Phụ nữ là những người sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ các dịch vụ công tốt, bởi
vì các dịch vụ này giúp giảm nhu cầu đối với công việc chăm sóc không lương và
bù đắp cho tình trạng bất bình đẳng trong việc tiếp cận với các dịch vụ giáo dục và
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y tế. Lợi ích này sẽ lớn hơn nếu được kết hợp với các biện pháp cụ thể ví dụ như
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí.
Người ta đã nhận thấy rằng tư nhân hóa y tế và giáo dục đã khiến cho bất bình đẳng
cả về kinh tế và giới đều tăng, bởi vì, những dịch vụ được tư nhân hóa này chỉ dành
cho những người có khả năng chi trả. 371 Giáo dục tư cũng có thể giảm khả năng dịch
chuyển xã hội, làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và duy trì tình trạng này
cho những thế hệ tương lai 372
Tái phân bổ ngày hôm nay là tiền phần bổ cho ngày mai: đầu tư vào giáo dục
và y tế cho tất cả mọi trẻ em để tối đa hóa cơ hội cho chúng nhằm đảm bảo
một xã hội được xây dựng dựa trên tài năng chứ không phải đặc quyền.
Tác động của các dịch vụ ‘bằng hiện vật’ có thể sẽ được tăng cường nếu các chính
phủ cung cấp các hỗ trợ tiền mặt trực tiếp thông qua các chương trình phúc lợi xã
hội ví dụ như các cơ chế hỗ trợ tiền mặt. Các cơ chế này giúp bảo vệ người dân
khỏi những hoàn cảnh không lường trước được, hoặc giúp đảm bảo rằng thu nhập
của những người nghèo nhất tăng lên. 373 Các chính phủ cần hướng tới mục tiêu của
Sàn chuẩn An sinh Xã hội của ILO, 374 và đảm bảo độ bao phủ phổ quát.

Tái phân bổ ngày hôm
nay là tiền phân bổ cho
ngày mai.

Thuế cũng có thể là một công cụ bình đẳng hóa
hữu ích
Thuế có thể và đã được sử dụng là một công cụ để giảm bất bình đẳng. Bằng việc lấy
của người giàu nhiều hơn so với lấy của người ít giàu hơn, thuế góp phần trực tiếp vào
việc giảm bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo. Thuế cũng có thể đóng vai trò
chủ chốt trong việc cơ cấu nền kinh tế, giảm bất bình đẳng thị trường thông qua việc
giảm động lực đối với lợi nhuận, cổ tức và lương cho giám đốc cao quá mức. Thuế
cũng được sử dụng để khuyển khích đầu tư vào các công nghệ và các loại hình kinh
doanh và giúp cho những người lao động có thể đảm bảo lợi nhuận lớn hơn, có tiếng
nói hơn và góp phần xây dựng một nền kinh tế bền vững và nhân văn hơn. Cuối cùng,
thu ngân sách từ thuế đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn lực tài
chính cho các dịch vụ công như y tế và giáo dục.
Chúng ta có thể sử dụng thuế để giải quyết việc lợi nhuận thu được từ vốn cao quá mức. Để
thực hiện được việc này, các chính phủ phải đánh thuế cả những người giàu và những tập đoàn
giàu. Họ phải đóng thuế nhiều hơn và toàn diện hơn. Việc họ trốn tránh trách nhiệm thuế phải
được chấm dứt.
Chúng ta cần phải nhìn thấy những hành động được điều phối trên toàn cầu để chấm dứt
tình trạng lách thuế được thực hiện bởi các tập đoàn, cá nhân giàu có và chấm dứt thời
đại của các thiên đường thuế. Chúng ta cần được nhìn thấy cuộc đua xuống đáy về thuế
chấm dứt. Những mức thuế thấp ở mức không thể chấp nhận được không thể tiếp tục là
một tiêu chí của các cuộc chạy đua giữa các quốc gia nhằm thu hút doanh nghiệp.
Tình trạng mức thuế và việc thu thuế cấp tiến đang giảm trên toàn cầu cần phải được
chấm dứt. Các chính phủ cần phải đi theo sự tiên phong của Chi-lê và Nam Phi, cả hai
quốc gia đều đã tăng thuế đánh trên những tập đoàn và những cá nhân giàu có. 375 Chúng
ta cần phải nhìn thấy việc các loại thuế đánh trên tài sản, thặng dư vốn và thừa kế
được áp dụng rộng rãi. Thuế trực tiếp đánh trên tài sản cũng cần phải được có hiệu lực
trở lại. Những loại thuế mới, ví dụ như thuế đối với người máy, như được đề xuất bởi
Bill Gates cũng cần phải được ban hành. Oxfam đã chứng minh rằng một mức thuế toàn cầu 1,5%
đối với tài sản của các tỉ phú trên thế giới sẽ có thể giúp chi trả chi phí để mọi trẻ em đều được đến
trường. 376
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KHUYẾN NGHỊ
Các chính phủ và các tổ chức quốc tế cần phải nhận thức được tác động của mô hình kinh tế
tân tự do, mô hình kinh tế chủ đạo hiện nay, đối với những người nghèo trên thế giới. Khi
nhận thức được các tác động đó, các chính phủ phải hành động để xây dựng những nền kinh
tế nhân văn hơn với mục tiêu hàng đầu đó là xây dựng những nền kinh tế bình đẳng hơn.
Dưới đây là những đề xuất đối với các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn.

Đối với các chính phủ và các tổ chức quốc tế về
bất bình đẳng:
•

Thiết lập các chỉ tiêu cụ thể, có thời hạn và các kế hoạch hành động nhằm giảm bất bình đẳng.
Các chính phủ phải hướng tới mục tiêu là tổng thu nhập của 10% người giàu nhất không
được lớn hơn thu nhập của 40% dân số nghèo nhất. Các chính phủ phải thống nhất sử
dụng thước đo này 377 như một chỉ số được sửa đổi cho Mục tiêu Phát triển Bền vững số
10 về bất bình đẳng. 378

•

Chấm dứt tình trạng giàu có cực độ. Để chấm dứt nghèo đói cùng cực, chúng ta cũng phải chấm dứt
tình trạng giàu có cực độ.
Tình trạng giàu có cực độ và ẩn dưới đó là sự nghèo đói khủng khiếp như hiện nay sẽ
làm suy yếu tương lai của chúng ta. Các chính phủ có thể sử dụng các quy định và thuế
để giảm mức độ của tình trạng giàu có cực độ một cách triệt để, cũng như hạn chế sự
ảnh hưởng của những người và những tập đoàn giàu có đối với quy trình hoạch định
chính sách.

•

Cùng hợp tác để tạo ra một cuộc cách mạng dữ liệu về bất bình đẳng. Mỗi quốc gia
cần đặt mục tiêu xây dựng các dữ liệu hàng năm về tài sản và thu nhập của tất cả mọi người
trong xã hội, đặc biệt là 10% những người giàu nhất và 1% những người giàu nhất. Bên cạnh
việc tài trợ để triển khai nhiều hơn các khảo sát hộ gia đình, các nguồn dữ liệu khác cũng cần
được công bố để công khai thực trạng tập trung thu nhập và của cải ở nhóm dân số giàu nhất. 379

•

Triển khai các chính sách để giải quyết mọi hình thức phân biệt đối xử giới, thúc đẩy
các chuẩn mực và thái độ xã hội tích cực đối với phụ nữ và công việc của phụ nữ và tái
cân bằng quyền lực ở cấp gia đình, địa phương, quốc gia và quốc tế.

•

Công nhận và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và thành lập hiệp hội của người dân và
các tổ chức đại diện cho người dân. Thay đổi luật pháp và hành động khiến cho không
gian dân sự bị thu hẹp. Cung cấp hỗ trợ cụ thể cho các tổ chức bảo vệ quyền của người
phụ nữ và các nhóm dân số bị cách ly khỏi nhịp độ phát triển.

Về việc thiết kế một nền kinh tế công bằng ngay từ đầu:
•

Khuyến khích các mô hình doanh nghiệp ưu tiên cho việc chi trả lợi nhuận một cách
công bằng hơn, các mô hình này bao gồm các hình thức hợp tác xã và mô hình mà người
lao động tham gia vào việc quản trị của công ty và các chuỗi cung ứng.

•

Yêu cầu tất cả các tập đoàn đa quốc gia phải thực hiện các rà soát đặc biệt bắt buộc
đối với toàn bộ các chuỗi cung ứng của mình từ đầu đến cuối để đảm bảo rằng tất cả những
người lao động được trả mức lương đủ sống, theo Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp
Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền. 380

•

Hạn chế lợi nhuận trả cho cổ đông và khuyến khích việc áp dụng một tỉ lệ chi trả mà
theo đó mức trả cho các cán bộ quản lý cao nhất của các công ty không được vượt
quá 20 lần mức lương trả cho các nhân viên cấp trung, 90 và tốt hơn hết là thấp hơn.

•

Xóa bỏ chênh lệch mức lương giữa các giới và đảm bảo rằng quyền của nữ công
nhân được thực hiện đầy đủ trong toàn bộ nền kinh tế. Bãi bỏ các luật phân biệt đối xử
đối với sự bình đẳng về kinh tế của phụ nữ, triển khai các khuôn khổ luật pháp và thể chế
để hỗ trợ cho quyền của những người phụ nữ.

•

Xóa bỏ lao động nô lệ và việc trả lương bèo bọt. Chuyển từ các mức lương tối thiểu
sang ‘mức lương đủ sống’ cho mọi người lao động, dựa trên những chứng cứ về chi phí
sinh hoạt và với sự tham gia đầy đủ của công đoàn và các đối tác xã hội khác.
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•

Thúc đẩy việc hình thành tổ chức của những người công nhân. Thiết lập các tiêu
chuẩn pháp lý bảo vệ quyền của những người công nhân được thành lập hiệp hội và được
biểu tình. Đồng thời bãi bỏ tất cả các luật đi ngược lại các quyền này. Cho phép và hỗ trợ
các thỏa thuận thương lượng tập thể với phạm vi bao phủ rộng.

•

Loại bỏ các hình thức việc làm bấp bênh và đảm bảo mọi hình thức việc làm mới đều
phải tôn trọng quyền của người lao động. Đảm bảo quyền của người giúp việc gia
đình, người lao động di cư và những người lao động được thuê một cách không
chính thức. Từng bước chính thức hóa khu vực kinh tế phi chính thức để đảm bảo rằng tất
cả những người lao động đều được bảo vệ. Những người được thuê làm việc không chính
thức được tham gia vào các quy trình ra quyết định.

Tái phân bổ vì một xã hội công bằng hơn:
Chi tiêu công
•

Công khai cam kết cung cấp các dịch vụ công miễn phí phổ cập và một sàn an sinh
xã hội phổ quát. 382 Mở rộng phạm vi tài trợ công và cung cấp dịch vụ để đạt được mục
tiêu này nhằm đảm bảo đóng góp của bên thuê lao động đối với an sinh xã hội hoặc bảo
hiểm xã hội.

•

Hạn chế việc nguồn tài trợ công được sử dụng để cung cấp ưu đãi và trợ cấp cho
các dịch vụ giáo dục và y tế được cung cấp bởi các công ty tư nhân, hoạt động vì lợi
nhuận, và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu bởi chính phủ. Quản lý nghiêm
ngặt các cơ sở tư nhân để đảm bảo an toàn, chất lượng và ngăn chặn việc các cơ sở này từ chối
cung cấp dịch vụ cho những người không có khả năng chi trả.

Về thuế
•

Sử dụng thuế như một công cụ để giảm sự giàu có cực độ. Tập trung vào các loại thuế
mà được trả bất công bằng bởi những người siêu giàu, ví dụ như các loại thuế đánh trên
của cải, đất đai, thừa kế và thặng dư vốn. Tăng định mức thuế và tăng cường việc thu thuế
đánh trên thu nhập cao. Ban hành thuế tài sản toàn cầu áp dụng đối với các tỉ phú để giúp
huy động tài chính tài trợ cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

•

Kêu gọi triển khai các cải cách thuế quốc tế thế hệ mới để chấm dứt cuộc đua xuống
đáy về thuế. Định mức thuế cần phải được xây dựng ở một mức độ công bằng, lũy tiến và
góp phần giảm bất bình đẳng. 92 Bất kể một thương lượng nào mới đều phải được thực
hiện trong khuôn khổ trách nhiệm của một cơ quan thuế toàn cầu mới nhằm đảm bảo rằng
tất cả các quốc gia đều tham gia ở cùng một cơ sở nền tảng bình đẳng như nhau.

•

Chấm dứt việc sử dụng các thiên đường thuế và tăng tính minh bạch bằng cách
thông qua một danh sách đen khách quan các thiên đường thuế tệ nhất. Thông qua các
hình thức chế tài tự động và nghiêm ngặt đối với các tập đoàn và những người giàu sử
dụng các thiên đường thuế này.

Các tập đoàn cần đóng góp vào việc xây dựng một
nền kinh tế nhân văn hơn.
•

Không có cổ tức nếu không có mức lương đủ sống: Các công ty đa quốc gia có thể lựa
chọn việc đảm bảo cuộc sống tốt đẹp của những người công nhân được trả lương thấp là
một mục tiêu ưu tiên, bằng cách hoãn trả lợi nhuận cho những cổ đông thông qua hình
thức cổ tức hoặc mua lại, hoặc thưởng cho các giám đốc và những người có mức lương
cao cho đến khi nào tất cả các nhân viên của họ đều đã nhận được một mức lương đủ
sống (được tính dựa trên một tiêu chuẩn độc lập), và khi mà các công ty đã thực hiện đầy
đủ các bước để đảm bảo rằng họ đang trả các mức giá mà có thể giúp mang lại thu nhập
đủ sống cho công nhân hoặc nhà sản suất trong các chuỗi cung ứng chính của mình.

•

Đại diện trong ban giám đốc: Các công ty cần đảm bảo có sự đại diện của người lao
động trong các ban giám đốc, các ủy ban về lương và tìm cách để đảm bảo rằng tiếng
nói của các chủ thể có liên quan khác. Ví dụ như công nhân trong các chuỗi cung ứng và
cộng đồng địa phương được lắng nghe một cách có ý nghĩa trong các quy trình ra quyết
định.
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•

Hỗ trợ thay đổi mang tính chuyển dịch trong các chuỗi cung ứng: Các công ty có thể
ưu tiên lấy nguồn hàng từ các doanh nghiệp được cơ cấu một cách bình đẳng hơn trong các
chuỗi cung ứng của mình. Ví dụ như các công ty được sở hữu một phần hoặc toàn bộ bởi
công nhân hoặc những người sản xuất; các công ty có mô hình quản trị theo đó việc đạt
được một sứ mệnh xã hội nào đó là ưu tiên hàng đầu; hoặc những công ty lựa chọn chia sẻ
một số hoặc toàn bộ lợi nhuận mà họ kiếm được với người lao động. Các sáng kiến ví dụ
như Câu lạc bộ Giá trị Công bằng của Oxfam 93 đang hỗ trợ các công ty để hướng tới mục
tiêu này.

•

Chia sẻ lợi nhuận với những người công nhân nghèo nhất: Các công ty có thể quyết
định chia sẻ một tỉ lệ lợi nhuận nào đó (ví dụ 50%) với những người lao động có mức lương
thấp nhất trong chuỗi cung ứng và vận hành của mình. Ví dụ, Cafe Direct 385 chia sẻ 50% lợi
nhuận với các nông dân trồng cà phê.

•

Hỗ trợ bình đẳng giới tại nơi làm việc: Cam kết thi hành các Nguyên tắc Trao quyền cho
Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc 386 và các Công ước có liên quan của ILO (C100, C111, C156,
C183) 387 để thể hiện cam kết của mình đối với bình đẳng giới; thực hiện một chính sách giới
trong tuyển dụng, đào tạo, thăng tiến, tố cáo hành vi quấy rối và khiếu nại. Công bố mức
chênh lệch lương theo giới ở tất cả các cấp trong công ty và cam kết xóa bỏ những
chênh lệch này.

•

Giảm tỉ lệ chênh lệch lương: Công bố tỉ lệ trả lương của công ty cho Giám đốc điều hành
với mức lương trả cho những nhân viên có mức lương trung bình và cam kết giảm tỉ lệ
chênh lệch này ít nhất là xuống 20:1.

•

Hỗ trợ thương lượng tập thể: Cam kết một cách công khai đối với việc thúc đẩy sự hợp
tác có ý nghĩa, mang tính xây dựng và thường xuyên với các tổ chức công đoàn độc lập.
Phối hợp với chính các tổ chức công đoàn nhằm nỗ lực dỡ bỏ các rào cản để các lao động
nữ cũng có thể tham gia vào công đoàn, đặc biệt là vào các vị trí lãnh đạo. Thúc đẩy các
biện pháp khác nhằm nâng cao năng lực của các lao động nữ để họ có thể bày tỏ quan
điểm một cách an toàn và hiệu quả.
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