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Làm thế nào để APEC vươn tới nền kinh tế không ai
bị bỏ lại phía sau 

Một công nhân làm việc trong nhà máy may tại Việt Nam. Oxfam đã phỏng vấn nhiều công nhân, cả phụ nữ và nam giới, những người phải 
làm 12 giờ một ngày, sáu ngày một tuần. Mặc dù phải làm quá tải như vậy, họ vẫn phải chấp nhận một mức lương bèo bọt sống qua ngày, 
để sản xuất ra những bộ quần áo cho một số thương hiệu bậc nhất thế giới. Ảnh: Eleanor Farmer/Oxfam

NHÌN NHẬN LẠI VỀ TĂNG 
TRƯỞNG BAO TRÙM Ở CHÂU Á

Vào tháng 11 năm 2017, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung tham dự Hội nghị 
Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 
tại Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, khu vực Châu Á đã chứng kiến tốc 
độ tăng trưởng và giảm nghèo ấn tượng, nhưng bất bình đẳng đang gia 
tăng và lợi ích tăng trưởng ngày càng tích tụ vào nhóm giàu nhất. Báo 
cáo này phân tích phương cách để các nhà lãnh đạo APEC có thể tận 
dụng cơ hội của hội nghị này, hoạch định một hướng đi mới – hướng tới 
một nền kinh tế không phải chỉ cho một số ít mà cho tất cả mọi người. 



Trong khu vực, hàng triệu người, đặc biệt là phụ nữ đang phải đối mặt với bệnh tật, 
trong khi những người giàu có thể mua dịch vụ y tế tốt nhất. Theo báo cáo của UNFPA 
(Tổ chức Dân số Liên Hợp Quốc), có khoảng 85.000 phụ nữ trong khu vực Châu Á – 
Thái Bình Dương tử vong mỗi năm khi mang thai và sinh con.  Trong đó, 90% ca tử 
vong có thể được ngăn ngừa nếu các bà mẹ được chăm sóc thai sản tốt. 

Các hộ nghèo thường gặp khó khăn trong việc cho con cái học cao hơn bậc tiểu học. Ở 
In-đô-nê-xia, mặc dù chính phủ có khả năng để đảm bảo cung cấp giáo dục tiểu học cho 
tất cả mọi người, chỉ hơn một nửa (55%) trẻ em của những gia đình nghèo có điều kiện 
được tiếp tục học lên trung học.  60% dân số ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương không 
có an sinh xã hội.  Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, đặc biệt ở Châu Á, nơi các dịch 
vụ an sinh xã hội chỉ chiếm 6,9% chi tiêu công, so với tỉ lệ 20% ở những nước phát triển.  

Các chính sách thuế hiện hành không tạo ra đủ nguồn thu để chính phủ có thể cung cấp 
các dịch vụ thiết yếu nhằm xóa nghèo và giải quyết tình trạng bất bình đẳng tương ứng 
với các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Trên thực tế, mong muốn thu hút các nhà đầu tư lại 
đang tạo động lực cho một cuộc đua xuống đáy về thuế doanh nghiệp giữa các quốc gia. 
Ở Châu Á, mức thuế suất biên cao nhất trung bình áp dụng đối với thu nhập doanh 
nghiệp đã giảm từ 31,3% vào năm 2003 xuống còn 21,4% vào năm 2017, do các chính 

Gần hai phần ba (63,5%) số người lao động nghèo trên thế giới – những người có mức 
sống dưới 3,1 đô la Mỹ mỗi ngày – tập trung ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  Đối 
với rất nhiều người trong số họ, lương là nguồn sống chính. Tuy nhiên, thu nhập mà họ 
nhận được chỉ tương đương một phần rất nhỏ số tiền mà họ cần để đáp ứng các nhu cầu 
tối thiểu của một cuộc sống tươm tất. Trong nhiều chuỗi cung ứng, các công ty luôn tìm 
cách để duy trì mức lương thấp nhất có thể nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Nếu nhìn vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực may mặc, chúng ta có thể thấy rằng với mỗi chiếc 
áo phông bán ra, lương trả cho công nhân may chỉ chiếm 0,6% chi phí của chiếc áo, và 
59% là cho những nhà bán lẻ và 12% thuộc về hãng sản xuất.  Trong chuỗi cung ứng 
chuối, những người lao động ở trang trại, đồn điền và những nhà sản xuất nhận được 
tương ứng là 7% và 13% giá trị hàng hóa, trong khi đó 41% giá trị lại vào túi của những 
nhà bán lẻ.   Những con số này nêu bật tình trạng bất bình đẳng hiện đang tồn tại trong 
các chuỗi cung ứng, việc này đang làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và khoảng 
cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo.  

Thời điểm các lãnh đạo tập trung tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh 
tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2017 cũng chính 
là khi khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở khu vực này đang nới rộng hơn 
bao giờ hết. Sau nhiều thập kỷ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng, giúp mọi người trong 
khu vực đều được hưởng lợi, ngày nay châu Á đang trở thành khu vực của những cá 
nhân cực giàu và cực nghèo. Một minh chứng rõ ràng cho nhận định này là tình trạng 
bất bình đẳng về tài sản trong các nền kinh tế thành viên APEC ở Châu Á. 

Tại Việt Nam, thu nhập trong một năm của 210 người siêu giàu dư sức để đưa 3,2
triệu người thoát nghèo, chấm dứt nghèo cùng cực.  
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TÓM LƯỢC   

 

• Tại In-đô-nê-xia, bốn người giàu nhất có khối tài sản lớn hơn 100 triệu người
nghèo nhất.  1   

• 
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  • Tại mười hai quốc gia (chiếm 82% dân số toàn khu vực), khoảng cách giữa người
giàu và người nghèo đang ngày càng gia tăng trong hai thập kỷ qua.   3

4

  

phủ trong khu vực muốn thu hút doanh nghiệp đầu tư và hoạt động ở quốc gia 
của mình.  In-đô-nê-xia đang lên kế hoạch giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
(CIT) từ 25% xuống còn 17%, trong khi đó Phi-líp-pin dự định tới năm 2019 sẽ 
cắt giảm 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.  Mặc dù cũng chưa có chứng cứ rõ 
ràng nào cho thấy rằng việc hạ thuế suất sẽ làm tăng sức hấp dẫn đối với các 
nhà đầu tư. Ngoài ra, việc cắt giảm thuế doanh nghiệp làm gia tăng sức ép lên 
các chính phủ khiến họ tăng các loại thuế gián thu như thuế giá trị gia tăng, 
chuyển gánh nặng thuế lên người nghèo. 

Cuộc họp lần này tại Việt Nam là cơ hội để các nhà lãnh đạo APEC dẫn dắt lộ 
trình hướng tới một mục tiêu mới và ý nghĩa hơn – một nền kinh tế mà ở đó 
không ai bị bỏ lại phía sau, ở đó tất cả mọi người – phụ nữ, người lao động, 
nông dân, ngư dân và nhiều đối tượng thiệt thòi khác – sẽ được hưởng lợi từ 
tăng trưởng kinh tế. Đây là một cơ hội để xây dựng một nền kinh tế và xã hội 
mới mà ở đó phụ nữ được tiếp cận với các cơ hội và được hưởng các lợi ích 
một cách bình đẳng với nam giới, ở đó tất cả mọi người đều được tiếp cận với 
các dịch vụ thiết yếu và nguồn lực sản xuất, và ở đó những người công nhân 
đều có mức lương đủ để sống một cuộc sống đúng nghĩa. Tất cả sẽ góp phần 
kiến tạo một nền kinh tế nhân văn để thế giới công bằng hơn, đồng thời bảo vệ 
những nguồn lực hữu hạn của trái đất, vì sự an toàn và một cuộc sống tốt đẹp 
hơn cho các thế hệ tương lai. 

Các nhà lãnh đạo APEC đều nhất trí rằng tăng trưởng bao trùm cần phải là trọng 
tâm thảo luận trong cuộc họp thượng đỉnh lần này. Việt Nam, quốc gia chủ trì 
cuộc họp năm nay, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển 
bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, coi đây là các chiến lược nhằm đạt được 
mục tiêu tăng trưởng bao trùm, đồng thời nêu bật mối liên kết chặt chẽ giữa ba 
trụ cột này và kêu gọi APEC cần xây dựng một phương pháp tiếp cận toàn diện 
để thúc đẩy sự phát triển bao trùm trong tất cả những lĩnh vực này.  

Bước đầu tiên đó là phải đảm bảo rằng người dân được có tiếng nói và không 
gian cần thiết, vào đúng bối cảnh phù hợp. Muốn đảm bảo các kế hoạch phát 
triển đáp ứng được nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương 
nhất, thì chính họ phải tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng chính 
sách và ra quyết định, đặc biệt là về những vấn đề mà họ là những đối tượng bị 
ảnh hưởng chính. 

Nghiên cứu của Oxfam về Chỉ số Cam kết Giảm Bất bình đẳng (đo lường mức 
độ cam kết của các chính phủ về việc giảm khoảng cách giàu nghèo) chỉ ra rằng 
các chính phủ vẫn có nhiều cơ hội để thúc đẩy các chính sách về đầu tư xã hội, 
các chính sách thuế lũy tiến và các chính sách về lương và quyền lao động, đặc 
biệt cho phụ nữ . Thúc đẩy các chính sách này sẽ góp phần rất lớn vào nỗ lực 
nhằm đạt được mục tiêu thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng và xây dựng một 
nền kinh tế nhân văn mà ở đó tất cả mọi người đều được hưởng lợi một cách 
công bằng. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Oxfam khi làm việc với các đối tác cho 
thấy ngay ở cấp cơ sở đã có rất nhiều sáng kiến có thể áp dụng để giải quyết 
tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng một cách bao trùm và bền vững. Phối hợp 
với các nhóm xã hội dân sự và những tổ chức của người dân có thể giúp mở 
rộng phạm vi của các sáng kiến này cũng như phát huy hơn nữa tác động tích 
cực của chúng trong cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng. 
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Các chính sách thuế hiện hành không tạo ra đủ nguồn thu để chính phủ có thể cung cấp 
các dịch vụ thiết yếu nhằm xóa nghèo và giải quyết tình trạng bất bình đẳng tương ứng 
với các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Trên thực tế, mong muốn thu hút các nhà đầu tư lại 
đang tạo động lực cho một cuộc đua xuống đáy về thuế doanh nghiệp giữa các quốc gia. 
Ở Châu Á, mức thuế suất biên cao nhất trung bình áp dụng đối với thu nhập doanh 
nghiệp đã giảm từ 31,3% vào năm 2003 xuống còn 21,4% vào năm 2017, do các chính 

phủ trong khu vực muốn thu hút doanh nghiệp đầu tư và hoạt động ở quốc gia 
của mình.  In-đô-nê-xia đang lên kế hoạch giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
(CIT) từ 25% xuống còn 17%, trong khi đó Phi-líp-pin dự định tới năm 2019 sẽ 
cắt giảm 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.  Mặc dù cũng chưa có chứng cứ rõ 
ràng nào cho thấy rằng việc hạ thuế suất sẽ làm tăng sức hấp dẫn đối với các 
nhà đầu tư. Ngoài ra, việc cắt giảm thuế doanh nghiệp làm gia tăng sức ép lên 
các chính phủ khiến họ tăng các loại thuế gián thu như thuế giá trị gia tăng, 
chuyển gánh nặng thuế lên người nghèo. 

Cuộc họp lần này tại Việt Nam là cơ hội để các nhà lãnh đạo APEC dẫn dắt lộ 
trình hướng tới một mục tiêu mới và ý nghĩa hơn – một nền kinh tế mà ở đó 
không ai bị bỏ lại phía sau, ở đó tất cả mọi người – phụ nữ, người lao động, 
nông dân, ngư dân và nhiều đối tượng thiệt thòi khác – sẽ được hưởng lợi từ 
tăng trưởng kinh tế. Đây là một cơ hội để xây dựng một nền kinh tế và xã hội 
mới mà ở đó phụ nữ được tiếp cận với các cơ hội và được hưởng các lợi ích 
một cách bình đẳng với nam giới, ở đó tất cả mọi người đều được tiếp cận với 
các dịch vụ thiết yếu và nguồn lực sản xuất, và ở đó những người công nhân 
đều có mức lương đủ để sống một cuộc sống đúng nghĩa. Tất cả sẽ góp phần 
kiến tạo một nền kinh tế nhân văn để thế giới công bằng hơn, đồng thời bảo vệ 
những nguồn lực hữu hạn của trái đất, vì sự an toàn và một cuộc sống tốt đẹp 
hơn cho các thế hệ tương lai. 

Các nhà lãnh đạo APEC đều nhất trí rằng tăng trưởng bao trùm cần phải là trọng 
tâm thảo luận trong cuộc họp thượng đỉnh lần này. Việt Nam, quốc gia chủ trì 
cuộc họp năm nay, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển 
bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, coi đây là các chiến lược nhằm đạt được 
mục tiêu tăng trưởng bao trùm, đồng thời nêu bật mối liên kết chặt chẽ giữa ba 
trụ cột này và kêu gọi APEC cần xây dựng một phương pháp tiếp cận toàn diện 
để thúc đẩy sự phát triển bao trùm trong tất cả những lĩnh vực này.  

Bước đầu tiên đó là phải đảm bảo rằng người dân được có tiếng nói và không 
gian cần thiết, vào đúng bối cảnh phù hợp. Muốn đảm bảo các kế hoạch phát 
triển đáp ứng được nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương 
nhất, thì chính họ phải tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng chính 
sách và ra quyết định, đặc biệt là về những vấn đề mà họ là những đối tượng bị 
ảnh hưởng chính. 

Nghiên cứu của Oxfam về Chỉ số Cam kết Giảm Bất bình đẳng (đo lường mức 
độ cam kết của các chính phủ về việc giảm khoảng cách giàu nghèo) chỉ ra rằng 
các chính phủ vẫn có nhiều cơ hội để thúc đẩy các chính sách về đầu tư xã hội, 
các chính sách thuế lũy tiến và các chính sách về lương và quyền lao động, đặc 
biệt cho phụ nữ . Thúc đẩy các chính sách này sẽ góp phần rất lớn vào nỗ lực 
nhằm đạt được mục tiêu thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng và xây dựng một 
nền kinh tế nhân văn mà ở đó tất cả mọi người đều được hưởng lợi một cách 
công bằng. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Oxfam khi làm việc với các đối tác cho 
thấy ngay ở cấp cơ sở đã có rất nhiều sáng kiến có thể áp dụng để giải quyết 
tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng một cách bao trùm và bền vững. Phối hợp 
với các nhóm xã hội dân sự và những tổ chức của người dân có thể giúp mở 
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Thiết lập một cơ chế tham gia cho các đối tượng khác nhau của 
APEC nhằm đảm bảo các đại diện từ các tổ chức của người dân 
và các nhóm xã hội dân sự có thể tham gia và đóng góp vào các 
tiến trình APEC, thúc đẩy APEC thể hiện tinh thần bao trùm 
trong tăng trưởng. Chính phủ Việt Nam, với tư cách là chủ nhà của 
hội nghị APEC năm nay, có thể tận dụng cơ hội này để thể chế hóa 
các cơ chế hoặc diễn đàn, mà ở đó các chính phủ và các bên liên 
quan có thể hợp tác và tham gia một cách chính thức vào các đối 
thoại và quy trình xây dựng chính sách. Sự ra đời của các cơ chế 
này sẽ thể hiện cam kết của APEC về tăng trưởng bao trùm. 

Khuyến khích và hỗ trợ các chính phủ thành viên theo dõi quá 
trình giải quyết bất bình đẳng. Chính phủ của các nền kinh tế 
thành viên APEC cần phát triển kế hoạch quốc gia về giảm bất bình 
đẳng, hướng tới đạt tỷ lệ Palma bằng 1, tức là đạt mục tiêu 40% 
những người nghèo nhất có thu nhập bằng 10% những người giàu 
nhất.  Mục tiêu này đòi hỏi một cuộc cách mạng về dữ liệu về bất 
bình đẳng, thu thập dữ liệu chính xác về nhóm có thu nhập, tài sản 
cao nhất, và các hình thức, chiều cạnh khác của bất bình đẳng. 
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Để góp phần giải quyết bất bình đẳng, Oxfam đề xuất một Kế hoạch Tám bước:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

 

6.

 

 

Các nhà lãnh đạo APEC cần nhìn nhận bất bình đẳng ngày càng 
gia tăng là mối đe dọa tới tăng trưởng và thịnh vượng của khu 
vực. Các nhà lãnh đạo nên thông qua các mục tiêu quốc gia với 
mốc thời gian rõ ràng để giảm khoảng cách giàu nghèo, theo những 
cam kết của họ tại Mục tiêu Phát triển Bền vững số 10. 

Phối hợp để ngăn chặn cuộc đua xuống đáy về thuế thu nhập 
doanh nghiệp và chấm dứt tình trạng trốn và tránh thuế. APEC 
cần thúc đẩy hợp tác trong khu vực nhằm nâng cao năng lực quản 
lý thuế, tăng cường hiệu suất thuế, thúc đẩy việc áp dụng các loại 
thuế lũy tiến, xây dựng các hệ thống thu thuế hiệu quả và minh bạch 
hơn. Việc hợp tác này cần bao gồm chia sẻ thông tin về các thực 
hành tốt liên quan đến quản lý thuế, dòng thu nhập và các dữ liệu 
có liên quan khác. 

Nhất trí tăng nguồn lực cho đầu tư xã hội đặc biệt là đối với các 
dịch vụ thiết yếu. Các nhà lãnh đạo APEC cần cam kết phân bổ 
nguồn lực và xác lập các mục tiêu rõ ràng nhằm cải thiện và mở 
rộng các dịch vụ giáo dục và y tế. Họ cần tuân thủ các mục tiêu toàn 
cầu là đầu tư ít nhất 15% ngân sách cho y tế và 20% cho giáo dục.

Thúc đẩy mức lương đủ sống; bảo vệ,tôn trọng quyền con 
người và quyền lao động. Các nhà lãnh đạo APEC cần xây dựng 
luật để thúc đẩy việc áp dụng các mức lương đủ sống, coi đây là 
một hợp phần chính trong chiến lược của APEC nhằm thúc đẩy 
phát triển bao trùm về kinh tế. APEC cũng nên khuyến khích các 
chính phủ thực hiện Tuyên bố Bali về Quyền Lao động và Nguyên 
tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền Con 
người. Đồng thời, APEC cần thiết lập các cơ chế giám sát chặt chẽ 
và đảm bảo tuân thủ luật về lao động, đặc biệt là loại bỏ tình trạng 
phân biệt đối xử về giới tại nơi làm việc.  

Hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) đang 
mở rộng sự lựa chọn của phụ nữ, đặc biệt là những MSMEs do 
phụ nữ lãnh đạo và làm chủ. APEC nên hỗ trợ những doanh 
nghiệp này bằng cách đảm bảo và mở rộng tiếp cận của họ với tín 
dụng và vốn; đầu tư vào nâng cao năng lực cho phụ nữ, đặc biệt về 
phát triển và quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, APEC cần khuyến 
khích các nền kinh tế thành viên mở rộng và phát triển các dịch vụ 
công hướng tới mục tiêu hỗ trợ công việc chăm sóc. Qua đó, giải 
quyết tình trạng thiếu thời gian và tạo điều kiện để phụ nữ có thể 
đầu tư thời gian và công sức vào việc thành lập và quản lý doanh 
nghiệp cũng như mở rộng các lựa chọn về cuộc sống cho phụ nữ, 
không chỉ ở khía cạnh kinh tế.  

Thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của công dân trong các trụ cột 
về tăng trưởng bao trùm của APEC. Các nhà lãnh đạo APEC cần 
thúc đẩy sự tham gia trực tiếp và tăng quyền của công dân trong cả 
ba trụ cột về tăng trưởng bao trùm – bao gồm kinh tế, xã hội và tài 
chính. APEC có thể thúc đẩy công việc này bằng nhiều cách khác 
nhau như: đảm bảo rằng các quan điểm của cộng đồng được ghi 
nhận trong hoạch định chính sách, đặc biệt về những vấn đề ảnh 
hưởng trực tiếp đến họ; đảm bảo rằng người lao động được đại 
diện trong các cấu trúc doanh nghiệp, và trong việc mở rộng và phát 
triển các dịch vụ tài chính đáp ứng các nhu cầu của người nghèo. 
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Nghèo đói và bất bình đẳng cực đoan không phải do số phận gây ra. 
Những vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết và xóa bỏ. Các 
nhà lãnh đạo APEC giữ một vai trò đặc biệt trong việc chấm dứt những 
vấn đề dai dẳng này bằng cách kiến tạo và thúc đẩy những nền kinh tế 
mà ở đó không ai bị bỏ lại phía sau.
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