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Tăng trường vì người nghèo tập trung nhiều tới khía cạnh phúc lợi của người 
nghèo, lấy thành quả của tăng trưởng cao để phân bổ lại cho người nghèo giúp họ 
vượt qua được tình trạng nghèo đói thông qua các chính sách về thị trường lao động 
và chính sách bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ có tăng trưởng cao thì chưa đủ để 
đảm bảo cho việc giảm nghèo thành công và bền vững bởi lẽ bản thân quá trình 
tăng trưởng đã tạo ra những sự bất bình đẳng về thu nhập và chi tiêu, từ đó dẫn tới 
những bất ổn trong xã hội và lại ảnh hưởng ngược trở lại làm giảm quá trình tăng 
trưởng. Hơn thế nữa việc tái phân phối thu nhập từ những kết quả tăng trưởng cho 
người nghèo sẽ tạo ra một gánh nặng lớn tới ngân sách nhà nước vốn đã rất eo hẹp 
và điều này sẽ ảnh hưởng tới sự giảm nghèo bền vững.

Đà tăng trưởng tạo ra nhờ các chương trình đổi mới đang có nguy cơ giảm 
dần. Nguyên nhân là do ảnh hưởng kết hợp của các yểu tố trong nước và thế giới. 
Kết quả của các cải cách hiện tại đang dần đạt tới ngưỡng giới hạn, trong khi đó ở 
bèn ngoài, môi trường toàn cầu đã có nhiều thay đổi lớn. Hội nhập cũng khiến cho 
Việt Nam dễ bị ảnh hưởng hơn bởi sự dao động của thị trường hàng hóa, rối loạn tài 
chính trong nền kinh tế toàn cầu. Các thể chế thị trường trong nước vẫn chưa phát 
triển đồng đều và do đó, ngày càng gặp nhiều khó khăn khi đương đầu với môi 
trường kinh tế mới. Kết quả là, nền kinh tế Việt Nam phải trải qua nhiều đợt bất ổn 
vĩ mô, lặp lại theo chu kỳ lạm phát cao, tăng trưởng kinh tế đang có xu hướng chậm 
lại, thị trường lao động chính thức chưa thực sự phát triển.

Trong khi đó năng suất lao động không được tăng lên mà tăng trưởng chủ yếu 
là dựa vào việc tăng số vốn đầu tư cũng như tăng số lao động. Điều này là một 
thách thức không nhỏ đối với chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt 
Nam trong các giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, Việt Nam cần phải ổn định nền
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kinh tế vĩ mô và đặc biệt quan tâm tới việc phát triển thị trường lao động, tận dụng 
thời kỳ dân số vàng hiện nay để tạo ra một lực Iượna lao độn? có chất lượng và năng 
suất cao đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng cũng như sự phát triển dài hạn.

1. Mô hình tăng trưỏìig giảm nghèo ỏ Việt Nam: thành tựu và thách thức.

1.1. Thành tựu về tăng trưởng giảm nghèo ở Việt Nam

Những kết quả đạt được về tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo ở Việt Nam 
trong vòng hai thập kỷ vừa qua được đánh giá là rất ấn tượng với tỷ lệ tăng trưởng 
kinh tế trung bình đạt trên 7,5% trong suốt giai đoạn 2 0 0 0 - 2 0 1 1 Tính đến nay, thời 
gian tăng trưỏne kinh tế liên tục của Việt Nam đã đạt 29 năm, vượt kỷ lục 23 năm 
của Hàn Quốc. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế tăng 13,8 lần từ mức 
98 đôla Mỹ năm 1990 lên 1.354 đôla Mỳ năm 2011 (GSO, 2012). Tỷ lệ nghèo tính 
theo đầu người (nếu tính theo chuẩn nghèo “nhàm đáp ứng- những nhu cầu cơ bản”) 
đã giảm đáng kinh ngạc từ 58,tl%  năm 1993 xuống còn 14,5% năm 2008 và 14,2% 
năm 2010 (đáng chú ý là tỷ lệ nghèo năm 2010 được tính theo chuẩn nghèo mới cao 
hơn cho giai đoạn 2011-2015).

Hình 1 minh họa tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người cũng như tốc 
độ giảm nghèo nhanh của Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2008 theo các thời kỳ 
5 năm của các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam qua ba giai đoạn 
(1996-2000; 2001-2005 và 2006-2010). Có thể nói Việt Nam đã đạt được hầu hết 
các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), và thậm chí là vượt chỉ tiêu đề ra 
trong một số chỉ tiêu nhất định (Ngân hàng Thế giới, 2012).

Hình 1: Tăng truỏng kinh tế và giảm nghèo ỏ' Việt Nam: hai thập kỷ đạt tiến bộ

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2012.

1. Số liệu tăng trường bình quân do tác giả tự tính toán dựa trên số liệu GDP thực tế theo giá so 
sánh năm 1994 của Tổng cục Thống kê.
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Khoảng cách phát triển với các nước đang dần được thu hẹp, đặc biệt là khi 
tính GDP theo ppp. Năm 2008, mức GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt
17.1 triệu đồng, tương đương 1.040 USD theo tỷ si á hổi đoái và 2.784 USD theo tỷ 
giá sức mua tương đương (PPP) (IMF, 2009). Đến năm 2010 con số này đã lên tới 
trên 3.000 đôla (Ngân hàng Thế giới, 2012). Nhữnẹ kết ouà này đã đóna góp đáng 
kể vào thành tích tăng trưởng ạấp 4 lần so với thời kỳ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 
XX. đưa Việt Nam thoát khỏi danh sách các nước có thu nhập thấp và trở thành 
quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp.

1.2. Những thách thức dổi với mô hình tăng trưởng giảm nghèo tụi Việt Nam

Mặc dù đã có những thành tựu giảm nghèo ấn tượng, những kết quả này là 
khône đồng đều giữa các vùng miền, nhóm dân tộc và giữa thành thị/nông thôn 
(VASS, 2011). Điều đó cũng có nghĩa là vẫn có những thách thức đối với mô hình 
tána trưởng giảm nghèo ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo bao gồm: (i) sự chênh 
lệch đáng kể trone tiến độ giảm nghèo; (ii) ngân sách nhà nước không thể đủ để tiếp 
tục tài trợ các chương trình tái phân phối thu nhập trực tiếp cho người nghèo trong 
mô hình tăng trưởng giảm na;hèo như hiện nay; và (iii) tình trạng bất bình đẳng 
đang tiếp tục gia tăng trong xã hội.

1.2. ỉ. Chênh lệch lớn trong tiến độ giảm nghèo giữa các vùng vờ nhóm dân tộc

Tiến độ không đồng đều trong quá trình giảm nghèo được thể hiện khá rõ qua 
các con số thống  kê trong bảng  1. Sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn trong 
tiến trình giảm nghèo là khá rõ rệt; mặc dù tỷ lệ nehèo ở cả hai khu vực này đều có 
xu hướng giảm trong suốt các năm nghiên cứu từ năm 1993 đến năm 2008, tỷ lệ 
nghèo ở khu vực nông thôn vẫn cao hơn rất nhiều so với khu vực thành thị. Điều 
đáng chú ý ở đây là so với tỷ lệ nghèo trung bình của cả nước thì tỷ lệ nghèo của 
khu vực thành thị chỉ bằng 1/4 trone khi đó tỷ lệ nehèo ở nône thôn đã gấp 6 lần tỷ 
lệ nghèo của thành thị vào năm 2008.

Bảng 1: Chênh lệch trong tiến độ giảm nghèo
Đơn vị: %

1993 1998 2002 2004 2006 2008 2010*

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cả nước 58,1 37,4 28,9 19,5 16 14,5 14,2

Chênh lệch giữa thành thị và nông thôn

Thành thị 25,1 9 6,7 3,6 3,9 3,3 6,9

Nông thôn 66,4 44,9 35,6 25 20,4 18,7 17,4

613



VIỆT NAM HỌC - KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TÉ LÀN THỨ Tư

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Chênh lệch giữa các vùng miền

Đồng bằng sông Hồng 61,4 28,6 22,4 12,1 8,8 8,1 8.3

Vùng Đông Bấc 78,9 55,8 38,4 29,4 25 24,3
29,4

Vùng Tây Bắc 81 73,4 68 58,6 49 45,7

Bắc Trung Bộ 74,5 48,1 43,9 31,9 29,1 22,6
20,4

Nam Trung Bộ 47,2 34,5 25,2 19 12,6 13,7

Tây Nguyên 61,2 57,9 51,8 33,1 28,6 24,1 22,2

Đông Nam Bộ 40 13,5 10,6 5,4 5,8 3,5 2.3

Đồng bằng sông Cửu Long 47,1 36,9 23,4 19,5 10,3 12,3 12,6

Chênh lệch giữa các dân tộc

Kinh/Hoa 53,9 31,1 23,1 13,5 10,3 9 12,9

Đồng bào dân tộc thiểu số 86,4 75,2 69,3 60,7 52,3 50,3 66,3

* Tính theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015, Kết quà khao sát mức sổng hộ 
gia đình năm 20 l f ỳ .

Nguồn: Tồng cục Thống kê, Kết quả kháo sát mức sống hộ gia đình năm 2008.

Sự chênh lệch về tốc độ giảm nghèo cũne; tương đối rõ nét giữa các vùng miền 
và khu vực. Hai vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ với hai thành phố lớn 
tương ứng là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất 
từ 61,4% năm 1993 xuống còn 8,3% năm 2010 đổi với vùng thứ nhất và từ 40% 
xuống còn 2,3% đổi với vùng thứ hai cũng trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, 
quá trình giảm nghèo diễn ra khá chậm chạp và còn ở mức độ rất cao đối với khu 
vực Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên với tỷ lệ nshèo tương ứng là 45,7% và 24,1% vào 
năm 2,008. Hai khu vực Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên đều có một đặc trưng chung là 

nơi tập trung sinh sống của hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam. Trong 
khi tỷ lệ nghèo của nhóm Kinh/Hoa giảm đáng kể từ 53,9% năm 1993 xuống còn 
9% năm 2008 và 12,9% năm 2010 thì tỷ lệ nghèo của vùng dân tộc thiểu số giảm 
không đáng kể từ 86,4% năm 1993 xuống 50,3% năm 2008 và 66,3% năm 2010.

1. Theo chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2011-2015 thì chuẩn nghèo cho khu vực thành thị và 
nông thôn tương ứng là 500.000 đ/người/tháng và 400.000 đ/người/tháng. Chuẩn nghèo tương 
ứng của các năm trước cho khu vực thành thị và nông thôn tương ứng là 450.000 đồng và
360.000 đồng cho năm 2010; 370.000 đồng và 290.000 đồng cho năm 2008; 260.000 đồng và
200.000 đồng cho năm 2006; 218.000 đồng và 168.000 đồng cho năm 2004.
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Chú V là sự tăng lên về tỷ lệ nghèo năm 2010 so với năm 2008 là do sự điều chính 
về chuấn nghèo cho giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ. Như vậy có thể nói, một 
trong những thách thức quan trọng gắn liền với việc giảm nghèo ở Việt Nam là vấn 
đề nghèo của dân tộc thiểu số. “Độ trơ” của giảm nghèo đối với tăne trưởng kinh tế 
thể hiện khá rõ nét ở nhóm này. Nhiêu người trong nhóm này phải sông trong cảnh 
nghèo kinh niên, nshĩa là họ nghèo ngay cả trong thời kỳ nền kinh tế đang phát triển 
và còn nghèo hơn khi nền kinh tế gặp khó khăn, số  liệu điều tra mức sống hộ sia 
đình đã cho thấy các nhóm dân tộc thiểu số tụt hậu hơn rất nhiều so với nhóm 
Kinh/Hoa khi xét về tiến độ giảm nghèo.

1.2.2. Ngân sách nhà nước cho các chương trình tái phân phổi thu nhập 
giảm dần

Một đặc điểm rất quan trọng của tăng trưởng vì người nghèo là tăn? trưởng vì 
người nshèo chủ yếu quan tâm tập trung vào phúc lợi của người nghèo thông qua 
các chươna, trình tái phân phối trực tiếp lại thu nhập. Trong ngắn hạn, việc tái phân 
bổ trực tiếp thu nhập như vậy có thể giúp giảm bớt tác động tiêu cực của các cú sốc 
tới người nehèo, tuy nhiên việc làm này không thể là câu trả lời và giải pháp giảm 
nghèo trong dài hạn, mà thậm chí còn có tác động tiêu cực ngay trong ngắn hạn, đặc 
biệt đối với các nước nghèo, các nước đang chuyển đổi như Việt Nam. Bởi vì, trong 
ngắn hạn đối với các nước này khi mà ngân sách vốn đã rất hạn hẹp thì những sự 
chuyển tiền như vậy sẽ tạo nên một gánh nặng lớn tới ngân sách quốc gia và do đó 
về mặt lý thuyết thì những gánh nặng như vậy sẽ là bất khả thi cho quá trình giảm 
nghèo đối với Việt Nam.

Tổna mức chi cho an sinh xã hội ở Việt Nam tính đến năm 2020 sẽ tăng lên 
đáng kế, tuy nhiên tỷ lệ đóng góp trực tiếp từ ngân sách nhà nước tính theo phần 
trăm GDP sẽ giảm xuống đáng kể (bảng 2). Điều này hoàn toàn phù hợp với sự 
chuyến dịch từ các biện pháp tài trợ trực tiếp từ ngân sách sang các biện pháp tài trợ 
ngoài ngân sách đặc biệt là từ phía thị trường lao động trong mô hình tăng trưởng 
bao hàm sẽ được phân tích ở phần sau. Đặc biệt trong điều kiện do tổng chi ngân 
sách nhà nước của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2006-2011 không chỉ gia 
tăng nhanh về quy mô giá trị tuyệt đối mà còn đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiêu 
so với tống thu ngân sách nhà nước trong cùng kỳ, nên về cơ bản cân đối ngân sách 
nhà nước của Việt Nam thường rơi vào tình trạng thâm hụt cán cân ngân sách triền 
miên1. Do đó, vấn đề thâm hụt ngân sách là một vấn đề lớn trong dài hạn của

1. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quy mô thâm hụt cán cân ngân sách của nền kinh tế 
Việt Nam đã gia tăng không chì về giá trị tuyệt đối (đạt mức 111,5 nghìn tỷ đồng; tăng gâp 
2,29 lần và 4,68 lần so với mức thâm hụt cán cân ngân sách của năm 2006 và năm 2001) mà
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Việt Nam và sẽ khôna, có nhiều dư địa về ngân sách cho sự tái phân bổ trực tiếp thu 
nhập cho người nghèo trong các chương trình giảm nshèo theo mô hình tăng trưởns 
giảm nghèo như trước đâv.

Bảng 2: Nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nưóc cho an sinh xã hội
trong các giai đoạn

Giai đoạn 

2004-2008

Giai đoạn 

2011-2015

Giai đoạn 

2016-2020

tỷ đồng % tỳ đồng % tỷ đồng %

Tổng nguồn lực cho an sinh 
xã hội

221.000 100,0 821.800 100,0 1.437.000 100,0

Trong đó tổng huy động từ 
nẹân sách nhà nưó'c

146.000 66,1 301.200 37,0 418.900 29,0

Trung bình 29.200 60.300 84.000

% trung bình tính theo ngân 
sách nhà nước

10,0 8.7 7.6

% trung bình tính theo GDP 3,2 2,7 2,3
\  r  \

Ngnôn: Dự thảo Chiên lược an sinh xã hội 2011-1020 (bản thảo lân Ihứ 6).

1.2.3. Tinh trạng bất binh đẵng gia tăng

v ề  mặt lý thuyết, tốc độ tăng trưởng trung bình lớn là điều kiện cần cho sự 
giảm imhèo nhanh và bền vững, tuy nhiên có nhiều bằng chứng cho thấy nếu chỉ 
có tăng trưởng không thì chưa đủ để đảm bảo cho tất cả mọi người được hưởng lợi 
từ những thành quả tăng trưởng một cách công bằng. Tăng trưởns có thể sẽ bỏ qua 
người nẹhèo hoặc nhữnạ nhóm yếu thế dễ bị tổn thương trong xã hội và từ đỏ sỗ 
dẫn tới gia tăng bất bình đẳng xã hội. Khi đó sự bất bình đẳna về thu nhập ngày 
càns tăna sẽ dẫn tới giảm tác độns tích cực tói giảm nghèo và do đó ỉại dẫn tới 
giảm tốc độ tăng trưởng. Hơn thế nữa, tình trạng bất bình đẳn? cao sẽ tác động 
xấu tới các yếu tố giúp tăng trưởng bền vững như ổn định về chính trị và sự gắn 
kết xã hội.

Ở Việt Nam "dù ở  đô thị hay nông thôn, dù giàu hay nghèo người dân đều cho 
rong tình trạng bắt bình đẳng đõ gia tăng đáng kê trong vòng 5 năm trở lại dâv"

còn cả về tỷ !ệ thâm hụt cán cân ngân sách so với GDP trong cùng kỳ (mặc dù năm 2011 chì 
đạt tỷ lệ thâm hụt ngân sách khoảng 4,9% GDP. nhưng tv lệ thâm hụt ngân sách bình quân 
năm của Việt Nam vẫn đạt mức khá cao - khoảng 5,43% GDP trong giai đoạn 2006-2011, 
cao hơn nhiều so với mức thâm hụt ngân sách bình quân năm 4,86% GDP trong giai đoạn
2001-2005) (Nguyễn Cao Đức, 2012).
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(Ngân hàng Thế giới, 2012. trang 119). vấn  đề bất bình đắng hiện nay bao gồm cả 
những bât bình đăng về phương diện thu nhập, chi tiêu, đồng thời các hình thái bất 
bình đăng khác như là bất bình đẳns về giáo dục, khả năng tiếp cận các cơ hội việc 
làm tốt. khả năng tiếp cận tài nguyên đất. thủ tục,... Kết quả điều tra mức sống hộ 
gia đỉnh 2010 cho thấy hệ sổ GINỈ - một hệ số đo lườna mức chênh lệch thu nhập 
và phân hóa giàu nghèo trong dân cư có kết quả bằng 0,43 tăng so với hệ số 0,42 
trong các năm 2002, 2004 và 2006. Hệ số chênh lệch về thu nhập bình quân một 
người một tháng eiữa nhóm hộ aiàu nhất và nhóm hộ nghèo nhất là 9,2 lần tănẹ hơn 
nhiều so với các đợt điều tra trước1. Điều này cho thấy sự bất bình đẳng về thu nhập 
trong dân cư của Việt Nam vần đang có xu hướng tăng lên.

Bên cạnh sự tăng lên về sự bất bình đẳna trong thu nhập, một chiều cạnh khác 
của bất bình đẳng cũng xuất hiện ở Việt Nam đó là bất bình đẳng về cơ hội cũne 
như là sự thay đôi của người dân trong quan điểm về bất bình đẳno. Các bằng 
chứng từ khảo sát mức sống hộ gia đình đã chỉ ra sự bất bình đẳng về cơ hội thể 
hiện rõ nét ỏ' sự bất bình đẳng của người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Như vậy, tình trạng bất bình đẳng về thu nhập và cơ hội tăng lên tại Việt Nam 
phản ánh các quá trình có thể cản trở tăng trưởng trong dài hạn hoặc giảm sút tính 
gắn kết xã hội, ngăn cản các nhóm dân cư tham gia vào các hoạt động có thu nhập 
tốt hơn và tồn tại qua nhiều thế hệ, dẫn đến tình trạng nahèo kéo dài trong nhiều thế 
hệ ở một bộ phận dân cư. Bất bình đẳng về cơ hội đặc biệt là các hình thái bất bình 
đăn° trên thị trường lao động sẽ duy trì đến thế hệ con cháu của những người không 
tận dụng được CO' hội do quá trình tăng trưởng mang lại, và có thể làm cho các 
nhóm dân tộc vốn đã nghèo lại trở nên nghèo hơn nữa (Ngân hàne Thế giới, 2012). 
Đây là có thể coi là thách thức lớn nhất dối với việc đẩy mạnh hiệu quả giảm nghèo 
của Việt Nam trong giai đoạn tới cũng đồna, thời là thách thức chủ yếu nhất tới mô 
hình tăng trưởng bao hàm ở Việt Nam.

2. Mô hình tăng tru ồn g  bao hàm cho Việt Nam trong thòi kỳ hội nhập 
quốc tế

2.1. Khái niệm về íãng trưởng bao hùm

Tăng trưởng bao hàm được sử dụns để chỉ quá trình tăng trưởng không chỉ tạo 
ra các cơ hội kinh tế mà còn đảm bảo cho tất cả các thành viên xã hội đều có thế 
tiếp cận các cơ hội này một cách côns bằng. Tăng trưởng được coi là có tính bao 
hàm khi cho phép tất cả các thành viên xã hội tham gia và hưởna lợi từ quá trình 
tăng trưởng, bất kế hoàn cảnh cá nhân của họ. Tăng trưởng bao hàm đặc biệt hướng

I . Nam 2008 là 8,9 lần; năm 2006 là 8.4 lần; năm 2004 là 8,3 lần; và năm 2002 là 8.1 lần.
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tới sự tham eia của những người trong lực lượng lao độne nhưne có năng suất thấp 
và thậm chí bị hoàn toàn loại ra khỏi quá trình tăng trưởng trona mô hình tăng 
trưởng giảm n2,hèo trước đâv thông qua đẩv mạnh tính hiệu quả của thị trường lao 
động và việc làm có năne suất.

Tăng trưởng kinh tế được coi là bao hàm khi: (i) tăna trưởng đó cho phép sự 
tham gia và đóne eóp của tất cả các thành viên trone xã hội, mà đặc biệt là tập trung 
vào nhóm yếu thế; và (ii) tăne trưởng đó phải đưa đến sự giảm bất bình đăns (phi 
thu nhập), ví dụ như sự tiếp cận các dịch vụ y tế, sức khỏe, giáo dục và sự hòa nhập 
với xã hội. Trons thực tế, tăns trưởng bao hàm đòi hỏi: (i) tăns trưởng dương về thu 
nhập đầu người; (ii) tăne thu nhập cho những nhóm yếu thể hơn ít nhất là phải bằng 
mức tăns thu nhập bình quân đầu người; và (iii) cải thiện các chỉ tiêu phi thu nhập 
cho các đổi tượng yếu thế như neười nghèo, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật, các 
nhóm dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn. Khái niệm này có một hàm ý rất 
quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách theo nghĩa rằng nó yêu cầu một 
sự thay đổi từ việc tập trung vào người nghèo như là đối tượng hưởng lọi từ tăng 
trưởng (ví dụ như thông qua hỗ trợ về thu nhập) sang việc đảm bảo cho họ (và 
những nhóm dễ bị tổn thương khác) tham 2 Ĩa và đóng góp một cách chủ động vào 
quá trình tăng trưởng (ví dụ thông qua lao động). Do vậy, các chính sách về việc 
làm cần phủi được đưa vào thành yếu  tố trung tâm của bất cứ chiến lược tăng 
trưởng bao hàm nào.

Điểm khác biệt giữa tăne trưởng vì ngưò'i nshèo (pro-poor growth) và tăng 
trưởng bao hàm (inclusive growth) là tăng trường vì người nghèo chủ yếu quan tâm 
tập trung vào phúc lợi của neười nghèo trone khi tăng trưởne bao hàm quan tâm tới 
những cơ hội cho hầu hết lực lượng lao động, người nghèo và cả những nạười thuộc 
tầne ỉớp trung lưu (Ianchovichina và Lundstrom. 2009).

Một điểm khác biệt nữa giữa tăng trưởng vì người nghèo và tăng trưởng bao 
hàm là, trong khi tăng trưởng vì người nehèo có sự tập trung truyền thốne vào việc 
đo ỉườna, tác động của tăng trưởng tới việc giảm nghèo sử dụng các chỉ số đo lường 
nghèo khác nhau thì tăng trưởng bao hàm lại tập trunơ vào phương thức để tăng tốc 
độ của tăng trưởng thông qua việc tối ưu hóa tất cả các thành phần trong lực lượng 
lao động, những người đang tham gia vào các hoạt động tăng trưởng bao hàm lại 
tập trung vào phương thức để tăng tổc độ của tăng trưởng thông qua việc tối ưu hỏa 
tất cả các thành phần trona lực lượng lao động.

2.2. Mô hình tăng trưởng bao hàm ở Việt Nam: khỉa cạnh thị trường lao động

Như đã nhấn mạnh ở trên, vấn đề việc làm là trọng tâm của mô hình tăng 
trưởng bao hàm, điều đó có nghĩa là cần phải phát triển thị trường lao độne; và đảm
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bảo cho tất cả người dân có cơ hội tham RÌa vào thị trường lao độns đó để có thể tạo 
thu nhập cho chính bản thân mình và từ đó thoát nehèo một cách bền vững.

Trong giai đoạn 2006-2010, lực lượng lao động của Việt Nam tăng đều đặn, 
bình quân thêm 1,06 triệu người/năm và đạt 50.5 triệu người vào năm 2010. với tỷ 
lệ tham sia lực lượng lao động tăna liên tục từ mức 70,3% năm 2006 lên 76,5% 
năm 2009 và đạt mức 77,3% năm 2010. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao 
trong 3 năm 2007, 2009 và 2010 thể hiện rõ ở nhóm dân số 15-19 tuổi. Năm 2007, 
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở nhóm tuổi này là 37.1%, tăng lên 43.8% vào 
năm 2009 và đặc biệt là lên tới 45% năm 2010 đối với nam giới cho thấy xu hướng 
thanh thiểu niên sớm rời bỏ hệ thống giáo dục đế tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập 
cho bản thân và trợ siúp gia đình. Tình trạng nàv nếu về lâu dài có ảnh hưởna tiêu 
cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là tron® bối cảnh Chính 
phủ đang muốn chuyển mô hình phát triển kinh tế theo chiều rộng, dựa vào sử dụng 
nhiều lao động với giá rẻ sang mô hình phát triển dựa trên lực lượng lao động có 
chất lượng và năng suất lao động cao.

Tỷ lệ thất nghiệp chung của Việt Nam năm 201 1 là 2,27%, giảm đáng kể so 
với mức 2,9% năm 2009 và 2,88% năm 2010. Tỷ lệ thất nghiệp này thậm chí còn 
giảm hon so với năm 2007 và năm 2008 (thời kỳ trước khi khủng hoảng tài chính 
toàn cầu xảy ra) với các tỷ lệ tương ứng là 2,4% và 2,38%. Trong khi đó lực lượng 
lao động liên tục tăng trong cùng giai đoạn với số người trong độ tuổi lao động tăng 
từ 43,3 triệu người năm 2006 lên 45,2 triệu người năm 2009 và 46,5 triệu người 
năm 2011 đã cho thấy m ột nỗ lực rất lớn của Chính phủ  V iệt N am  trong việc tạo 
việc làm mới và duy trì công ăn việc làm cho người lao động trong cả giai đoạn 
2006-2011.

H ình 2: Lực lượng lao động và tỷ lệ th ấ t  nghiệp 2006-2011

Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng năm của Tổng cục Thống kê.

Giai đoạn 2008-2009 không thấy có sự khác biệt lớn về chỉ số thiểu việc làm 
dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu. Theo số liệu mới
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nhất của GSO về tỷ lệ thiếu việc làm năm 2011, các tỷ lệ thiếu việc làm cá nước 
cũng như khu vực nông tlìôn đều giảm đáng kể xuống tương ứng còn 3,3% và 
3,9%; riêng tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị có giảm nhưng không đáne kể từ 
2,04% năm 2010 xuổna 1,82% năm 2011.

Trình độ của lực lượng lao động của Việt Nam là tưong đối thấp, xấp xỉ 15% 
lực lượng lao động chưa tốt nghiệp tiểu học và khoảng gần 30% là mới tốt nghiệp 
bậc tiểu học. 1/3 lực lượng lao động tốt nghiệp trung học CO' sở và cũng chỉ khoảng 
1/4 lực lượng lao động là học hết bậc trung học phổ thông. Điều đáng lo ngại là số 
lao động tốt nghiệp trung học cơ sở đang có xu hướng giảm dần trong giai đoạn
2006 - 2010 với các tỷ lệ giảm tương ứng là 31.1% năm 2007 xuống còn 28.3% 
năm 2010. Điều này một lần nữa phản ánh thực trạng sổ học sinh nghỉ học sớm ở 
bậc trune học cơ sở đế tham gia vào lực lượn2 lao động là ngày càng tăns lên. Điều 
này tạo ra một thách thức khône nhỏ cho Việt Nam trong việc đạt được các mục 
tiêu phát triển nguồn nhân lực để làm chỗ dựa cho sự tăng trưởng và phát triển trone, 
tương lai.

Một tiêu chí khác để đánh giá chất lượng lao động đó ỉà trình độ chuyên môn 
kỹ thuật của lao động. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp vẫn chỉ dao động ở 
mức 4,6 - 5% trong cả giai đoạn, trong khi tỷ lệ lao dộng tốt nghiệp cao đắng, đại 
học có xu hướng tăng nhẹ từ 5,6% năm 2006 lên 6,7% năm 2008 và 7,1% năm 
2010. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là tỷ lệ công nhân kỹ thuật có bằng cấp giảm bất 
thường xuống còn khoảng 1/3 năm 2009 (2,1%) so với mức 5,9% của năm 2008.

Tóm lại, những đặc điểm về thị trường lao động của Việt Nam như đã phân 
tích ở trên chỉ ra rằng thất nghiệp không phải là vấn đề lớn đối với Việt Nam mà 
thách thức lớn nhất thuộc về yếu tố thiếu việc làm. Mặt khác, lực lượng iao động 
của Việt Nam đang tăng nhanh và ổn định, với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
liên tục tăng qua các năm. Tuy nhiên, hiện tượng thanh niên sớm ra nhập thị trường 
ỉao động sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của lực lượng lao động trong giai đoạn tới. Xu 
hướng thanh thiếu niên sớm rời bỏ hệ thống giáo dục để tìm kiếm việc làm, tạo thu 
nhập cho bản thân và trợ giúp gia đình về lâu dài có ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt Irons bối cảnh Chính phủ chuyển sang 
mô hình phát triển kinh tế dựa trên lực lượng lao động có chất lượng, có năng suất 
lao động cao để đạt tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Điều đó. một lân 
nữa khẳng định lại việc cần thiết phải phát triển thị trường lao động và đảm bảo cho 
tất cả ngưòi dân có cơ hội tham gia vào thị trường lao động đó để có thế tạo thu 
nhập cho chính bản thân mình và từ đó thoát nghèo một cách bền vững, dặc biệt 
thông qua sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). DNVVN đóng 
vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế cũng như tạo việc làm cho người lao
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động. Việc phát triển DNVVN đồng thời cũne hồ trợ quá trình chính thức hóa thị 
trườna lao độne ở Việt Nam, eóp phần gia tăne tính an ninh việc làm cho neưòi lao 
động và thực hiện thành côns, mục tiêu việc làm bền vừng, đảm bao sự tăng trưởng 
bao hàm như đã phân tích ở trên. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh 
nghiệp nhỏ và có quy mô siêu nhỏ, thườna hoạt độne trona khu vực kinh tế phi 
chính thức và sử dụne một lượne lớn lao độna trone lực lượng lao động của quốc 
gia, điều đó giúp cho các doanh nghiệp này trở thành một đầu tầu quan trọng trong 
việc giảm nghèo và giảm bất bình đẳng. Tuy nhiên, nhũng bằns chứng £ần đây cho 
thấy, trong khi các DNVVN sử dụng nhiều lao động nhất và cũng tạo ra nhiều việc 
làm nhất, các doanh nghiệp này có sự tăne trưởng về năng suất thấp hơn và eiá trị 
gia tăng cũna thấp hơn các doanh nghiệp lớn. Do đó, tiềm nănơ của các DNVVN 
như là một nguồn tăng trưởng bền vừng của việc làm đầy đủ có thế sẽ bị giới hạn 
nếu như khône có các chính sách hồ trợ cụ thể và thiết thực đổi với các doanh 
nghiệp này.

3. Kết luận

Qua những phân tích cụ thế ở các phần trên bài viết đã nêu bật được những 
thành tựu của Việt Nam trone vấn đề giảm nghèo và tăns trưởng kinh tế trong mô 
hình lăng trướng và giảm nghèo trong suốt hon hai thập niên qua. Tuy nhiên, vẫn 
còn rât nhiều thách thức mà Việt Nam phải đổi mặt trong những năm tiếp đó là sự 
chênh lệch vê tỷ lệ giảm nghèo rất rõ rệt giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng 
miên và đặc biệt là giữa nhóm dân tộc thiểu sô với nhóm đa sô là Kinh/Hoa. Thách 
thức nữa là sự thiếu hoàn thiện của thị trường lao động, đặc biệt là tình trạng bất 
bình đẳng không những về thu nhập mà còn cả bất bình đẳng về cơ hội đang có xu 
hướng tăne lên đòi hỏi cần phải có sự tập trung cao độ để giải quyết nếu không 
muốn những yếu tổ này trở thành vật cản đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và 
giảm nghèo ở Việt Nam.

Xét về thị trường lao độne và moi quan hệ giữa vấn đề lao độna với việc làm 
và tăng trưởng bao hàm ở Việt Nam là tỷ lệ thất nghiệp thấp kết hợp cùna với tỷ lệ 
tham gia lực lượng lao động cao. tỷ lệ thiếu việc làm tăna nhanh và trình độ lao 
độna thấp hàm ý rằng trình độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam còn thấp, hệ 
thống an sinh xã hội cũna chưa đảm bảo được cuộc sống tối thiểu cho những lao 
động không có việc làm. do vậy những người này khôns thế chịu cảnh thất nghiệp 
dài hạn, họ buộc phải chấp nhận làm một số công việc nào đó, thường là trong khu 
vực phi chính thức với thu nhập thấp, bấp bênh hoặc thời gian làm việc không phù 
hợp để nuôi sons bản thân và gia đình. Hơn thế nữa, năns suất lao động của lao 
động Việt Nam còn rất thấp, mặc dù có sự tăns lươns danh nshĩa và thực tế của 
người lao dộne nhưna đó khôn® phải là vi tăna, năng suất lao động mà xuất phát từ
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việc phải làm việc nhiều hơn về thời aian và mất thêm sức lực cũne như các chi phi 
cơ hội khác. Điều này xác nhận một thực tế là kinh tế Việt Nam tăng trưởng dựa 
trên mở rộng quy mô sản xuất, sử dụne nhiều lao động hơn là phát triển theo chiều 
sâu, dựa trên tăng năne suất lao động. Do đó, để nâns cao năng suất lao động và 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Việt Nam tập trune cần nâng cao chất lượng 
lao động, chuyển dịch nhanh lao động từ nhữne ngành có năng suất thấp sang các 
ngành có năng suất cao; từ đảm nhiệm các công đoạn có giá trị eia tăng thấp sang các 
công đoạn có siá trị eia tăng cao và eia tăne việc làm đầy đủ, việc làm bền vững cho 
người lao động.

Từ những phân tích về thách thức của mô hình tăns trưcme giảm nghèo và một 
số đặc điểm về thị trường lao độne của Việt Nam trong thời gian qua, bài viết đã đề 
xuất một khái niệm hoàn toàn mới đối với Việt Nam đó là tăng trưởng bao hàm mà 
ở đó đòi hỏi các chính sách tăng trưởng phải đảm bảo sự bình đăng và sự tiếp cận 
tối đa của người dân tới các cơ hội kinh tế được tạo ra từ tăng trưởng kể cả nhữnìi 
người yếu thế nhất và những người bị gạt ra khỏi quá trình tăng trưởng như 1Ĩ1Ô hình 
tăng trưởng giảm nehèo đã thực hiện. Thônạ qua mô hình tăng trưởng bao hàm, 
Việt Nam sẽ có điều kiện để duy trì mức tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế, đồng 
thời kiểm soát được sự gia tăng bất bình đẳng tron£ xã hội thông qua một thị trường 
lao độne hoàn thiện với nhiều việc làm đầy đủ và cơ hội tiếp cận công bằng cho tất 
cả người dân.
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