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Tom tât

Lép hoc này nhâm gioi thiêu cac dê tài nghiêri CUu vê nghèo d6i và nhtir,g thào
luân hiên nay vê nôi dung này. Càch tiêp càn vi mô dUpc UU.tiên xern xét. Tuy nhiên,
cac công cu phironq phàp luân miêu tà - dua trên vièc khai thàc s6 llêu diêu tra nô
gia dinh -, cüng nhu càch tiêp càn và cac phàn tich dUÇ1c gioi thiêu, c6 thê dUÇ1C cac
nhà nghiên cùu chuyên ngành khàc su dl,!ng (kinh tè, dân sô, dia Iy, xà hQi,-th6ng kê
v.v.). Kh6a hoc này duce té chire sau ba kh6a da dU9,c té chire nhting nàrn truqç'dây
(hai lôp nàm 2007 vê « Phuonq phàp khào sét da chiêu- và ~( Diêu tra hô gia dinh »:
và lop hoc vê ~(. Phân tich sô lièu: ung dunq trong phân tich th! truà'ng lac dQng tai Viêt
Nam» nàm 2008), giûp cùng c6 kiên thïrc dâ:dUQ'c tich lüy.
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Trang cac ngày hQC dà giéti thi~u nhOng noi dung sau:
Khai niêrn ngh.è9 d6i và nhOng chiêu da d~mg cùa nghèo d6i;

. Phuang phàp dO,I,uàng và chI tiêu sù dl,mg;

. Vàphân tich vê d~c di~m nghèod6i. Kh6ahoc cüng d~ cêp d~n cac yêu tÔ hlnh
thành nghèo doi và mÔI liên h~ giOa bât blnh dâng và nghèo d6i.

MI,lC tiêu là dê cac hQC viênc6 klênthûc sâuvàthl,lc tiAn vAcac công cu và phuang
phàp duçtc àp dl,mg và fâng cuèmg nâng Il,Ic phân tich vA cac chuyên dA Iiên quan
dên nghèo d6i. Trên quan di'm phântlch, kh6a hQcdAcâp dên cac vàn dé Iiênquan
dên d~c diêm nghèo d6i, ngu6n gÔc nghèo d6i và tinh nâng dOng cùa n6. NhOng Iy
luân và già thiêt thuàng duçtc nêu ra duçtc trlnh bày và thào luân trên ca sà doc và
blnh luàn kêt quà nghlêncûu.

Sau phân giàng cùa giao viê,n di kèm véti cac vi du CI,! thé, cac bài t~p thuc hành
duçtc tiên hành. HQc viên chia thành cac nh6m và Il,Ia chen dAtài nghiên cûu c6 gân
véti chù dê nghèo d61 tal VI~t Nam.NhlAu công CI,! và càch tiêp càn duçtc giéti thiêu t~i

lop hoc. Lap hoc chia thành bÔn nhôrn (vAn !,'fâm bào chuyên ngành nghiêncûu cùa
cacthànhviên, tinh da d~ng trong chuyên ngànhvà nângIl,Ic phântich djnh luçtng, da
d9ng quôc tjch), moi nh6m lua chon mOt d~ tài dê nghiên cÛU. Cac nh6m ti~n hành
cônq vi~c dua vào vlêc khai thâc cac t~psÔ lI~u tù d1€lu tra Mûc sÔng dân cu VHLSS
(Vi~t Nam Household LivingStandard Survey). Moi nh6m dAuc6 rnôt giâng viên theo
dôl và ho trçt trong nghiên cûu.

(Np; dung gflbang)

Ngày 1, tlu} Hal 21/9

GiOl ~:~U giang vllJn vah9c vllJn

[Mireille Razaflndrakoto]
Kh6ahoc này dAra haïmue tlêu:

TruyAn éf~t cac công CI,! phuang phàp luàn:phântich nghèod61 và rOng han nQa
là diAu klên sÔng cac hO gla éflnh trênca sà cac cuëc diAu tra thÔng kê; sù dl,!ng
Stata, rnôtphânmêm phântlch thÔng kê; thâu Iiiêu cac cuOc dlAu travà tlm hiêu
cac chi tlêu dUçtc sù dl,!ng dé do luàng vàphân tich nghèo d6i; .
Phattriên kY nâng phân trch cùa cac bé;l('l: cach thûc phân tich nghèo d6i, cach
d~t vAn dA và tlm cac blên éfê sù dl,!nQ, cac phuang phâp và cach tiêp ~n
khac nhau. '

Dé nhâc I~i phAn t6ng kêt mà Philippe Pé:lpin nêu ra trong ptliên toàn thé, tôi muÔn
nhân m~nh mot IAn nOa rAng cac nghiêncûu viên c6 nghia vI,! dua ra cai nhln mang
tinh phê blnh'vÀ cac con sÔ vàvA cach th4C thu th~p sÔ Ii~u; cAn >cem xét kY cac phân
tich vê nghèo d6i hl~n éfâ c6 ~i VI~t Namvà suy nghi vê cac cachtiêp c~n mai.

Truac tiên, tôi muÔn giai thi~u vai cac b~n nhOng diêm ca bân chung ta sé hQc
trong tuAn này:



Nghèo déi vàchât luang sÔng cùa dân cu ml

Thlt hal 21: .
> Suôl sang. Nhâc lé;ii b6i cành và cac thàch thuc trên thê giai và tai Vi~t Nam, cac

huémg nghiên cùu chinh cüng nhU cac thào luân hiên nay và khuôn khô chung
vê khài niêrn nghèo d6i và bât binh dâng;

> Suôl chlêu, Do luàng nghèo d6i tiên t~ khàch quan; khài niêrn ca bàn vê do
luàng nghèo déi; chi tiêu do luàng bât binh dâng, hê s6 Gini, Theil, ti I~ thâp
phân; chi tiêu phân eue thu nhàp,

Thlt ba 22
> Suôi sang. Ngu6n s6 liêu cho phân tlch kinh tê và làm quen véti phân mêm

Stata;
> Suôl chlêu, Dâc diém nghèo d6i - nguyên tâc chfnh, giétithiêu cac vf du cu thé,

xàc dinh chù dê theo nhorn, àp dl,lng Stata trên s6 liêu cùa Vi~t Nam. .
Thlt tU'23
> D~c diém nqhèo déi (tièp theo): phân tich và thào tuàn kêt quà tù casà du lièu

VHLSS ; phân tich tinh bên vung cùa chi tiêu nghèo déi (de;> nhay véti biên dQng
nguang nqhèo dol), cac càu phân nghèo dôi khàch quan và chù quan;

'> Xàc djnh chù dê cho tùng nhôrn dé àp dl,mg s6 liêu cùa Vi~t Nam.
Thlt nam 24
> Suôl sang. Giéti thiêu cac phân tfch khàc vê nghèo dôl vôi cac vi du CI,I thé: Tang

truàng c6 thân nghèo déi không (công cu và kêt quà)? Nghèo d6i triên miên
và tarn thèi: Cac chuonq trinh x6a d6i giàm nghèo: làm thê nào dé dânh gia tac
dQng cùa chûnq?

> Bu6i chiêu. Giéti thiêu chù dê môl nhérn Il,lachçn: chù dê và phuang phâp Il,la
chon (cac biên và công CI,I su dl,lng), kêt quà cân dat duqc. Cac nhérn bât dâu
làm vlêc véti su theo d6i và hô trq cùa cac giàng viên.

Thlt séu 25
> Hoàn thành công viêc theo nh6m, chuân bj bài bào cao kêt quà vào thù bay.

Chùnq tôi rnuôn lép noe trurc Sl,lsôi nôl, vi v~y rât mong cac ban tfch circ than gia
cüng nhu su dl,lng t6i da cac kY nang ban thân dé su dunq cac công CI,I duqc hoc,
Ban nào c6 câu héi không?

Phan ptlltang Thào
Tôl duqc tham gia vào kh6a hoc mùa hè Tam Dao nam 2007, chùnq tôi dâ hoc

phân mêm DTM1. Liêu viêc su dunq Stata cô khâc biêt nhiêu ?

[Mireille Razafindrakoto]
DTM và Stata là hai phân rnêrnphân tlch kêt qua diêu tra th6ng kê: DTM chuyên vê

phân tlch s6 liêu (phân tfch nhân t6 và xêp lo~i theo tr~t tl,l, phân tfch câu tra Ibi d~ng
van ban) cèn Stata su dl,lng trong kinh tê luqng. Cé ai chua tùng su dl,lng phân mêm
phân tich s6 li~u diêu tra dé;ing SPSS, SAS, DTM ho~c Stata? .

, Ludovic Lebart, Marie Piron « Phuong phap khào sat da chiêu » trong Lagrée S. (biên t~p), sach
da dân, thang 5/2009, tr. 133·155 (bàn tiêng Phap).
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Muài hoc viên gia tay

Ai da dùng Stata?

Hai hoc viên gia tay

flo 8ich Diêm
Stata dugc su dunq trong nhiêu linh Vl!G nhu y tê công cônq và y tê cÔng dông.

Trang xâ hôi hoc, chùnq tôi th~bng su dunq SPSS. Vi sao cac thây cô li;ii chon Stata?
Dâu là uu và nhuoc diêm cùa phân mém n,ày?

[Javier Herrera]
Stata dugc su dl,mg bài cônq dông cac nhà nghiên cùu c6 thê tl! mlnh dua ra cac

chuang trlnh phân tich, nhàt là vé1i chù dé liên quan dên tai phân bô và phân phôi thu
nhàp và dâc biêt là nghèa d6i. SPSS doc s6 liêu trên êi cung côn Stata tài du liêu vào
bô nhé, nên tôc dô nhanh han rât nhiêu. Nhung ai da dùng SPSS sê không g~p kh6
khan gl khi chuyên sang Stata, cac câu lènh tuang d6i gi6ng nhau.

Vé1i Stata c6 thê dua thêm cac blnh luàn cha cac biên trên ca sà du liêu lua
chon, v.v. Diéu này tao thuân Igi cha viêc phôl hop và tôl uu h6a vlêc làm vlèc
thea nh6m.

HLtO'ng,chù lIé, thào lu~n hiên nay và khung khâi nlêm vé nghèo lIai và bât
blnh lIâng

[Jean-Pierre Cling]
Bây gib chùnq ta di vào phân hoc chinh thùc vé1i phân trlnh bày t6ng thê vê khai

nlêrn nghèa d6i, bôl cành và cac thâch thùc vé nghèa d6i trên thê gié1i và tal ViêtNam.
Chung ta së di tlm câu trà lài cha nam câu h6i sau dây:



l\Jghèo doi và chât ILiang s6ng cùa dân CLi m

Boi cành và thâch tmrc

• Tinh tranq nghèo trên thê giai và & Viêt Nam

• Vi sao lai quan tâm dên vàn dê nghèo?

• NhÜ'ng chiên 1U'Q'c quôc tê mai chônq d6i nghèo

• Cac câu hôi chinh và tranh luân

• Tai sao phài do lU'èYng nghèo?

Chùnq ta hây bât dâu véi mot vài con s6 dé ûm hiêu vê tlnh hlnh nghèo dôi trên thè
giai. Ngân hàng thê giai dâ thiêt làp cac chi tiêu chinh vê nghèo déi và dua ra dinh
nghia vê nghèo d6i tiên tê theo hai nguÔ'ng: mot dô-Ia MYlngày/nguài ung vai rrurc
« nghèo d6i cùng cuc »: hai dô-la MYlngày/nguài ung véi mue « nghèo dôichunq ».

Bôi cành và thâch thLPC

Dien biên cùa tinh tr~ng nghèo trên thê giai

Population living with less Population living with le"
than 1 $ rer day than 2 $ per day

Millions

Region 1990 1999 2004 1990 t999 2004
East Asie & Pacifie 476 277 169 1 113 883 684
-China 374 223 128 819 628 452
Europe & Central Asia 2 18 4 20 88 46
Latin America & Caribean 45 49 47 115 128 121
Middle East & North Afriea 5 6 4 49 ,65 59
South Asia 479 463 446 953 1067 1116
Sub Saharan Afriea 240 2% 298 3% 491 522
TOTAL 1248 1109 969 2646 2721 2548
- Excl. China 873 886 841 1827 2094 2096

In °tô
Region 1990 1999 2004 1990 1999 2004
East Asia & Pacifie 29,8 15,5 ' 9,1 69,8 49,3 36,6
-China 33,0 17,8 9,9 72,1 50,1 34,9
Europe & Central Asia 0,5 3,8 0,9 4,3 18,6 9,8
Latin America & Caribean 10,2 9,7 ' 8,6 26,3 25,3 22,2
Middle East & North Afriea 2,3 2,1 1,5 21,7 23,6 19,7
South Asia 44,3 34,9 30,8 85,6 80,4 77,1
Sub Saharan Afriea 46,7 458 411 771 759 720
TOTAL 28,7 22,1 18,1 60,8 54,2 47,6
- Excl. China 27,1 23,5 207 56,8 556 516

Source. Chen & Ravalhon (2007J
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Bàng này gioi thiêu vê tlnh hinh nghèo dôi trên thê gioi chia theo khu vl.!c và theo
hai nguang. Co ba chiêu: chiêu thèli gian -1990,1999 và 2004 -, chiêu sô tuyêt dÔi
và chiêu sÔ phân tram.

Cac ban quan sât duçc gl èJ bàng này? Nguèli nghèo tâp trung èJ khu vl.!c nào
trên thê gioi? Co biên dQng gi tù 1990? Cac ban co thé phân tich và doc bàng này
dUÇ1c không?

Lê Hoàng Anh Thll
Ti I~ nghèo nhât tàp trung èJ châu Phi cân sa mac Sahara và châu My La tinh. Xét

trên giac dQthèli gian, ta thây ti I~ nghèo dôi giàm rnanh tal châu A Thài Blnh Duang
trong giai doan 1990 và 1999, rrurc giàm là 50 %.

[Javier Herrera]
C6 thé c6 càch hiéu khàc, Nghèo d6i không tâp trung èJ châu My La tinh. Nêu ta

xem xét sô nguèli nghèo tuyêt dÔi, ta c6 thé thây ré là c6 rnôt sÔ IUÇ1ng nguèli nghèo
Ion han èJ Nam A, phân Ion nguèli nghèo tâp trunq èJ dây.

Nguyén Hftu Chi
Nêu theo nguang rnôt dô-la th1 khu VI.!C châu Phi càn sa mac Sahara chinh là noi

tâp trung nhiêu nguèli nghèo nhàt, Tuy nhiên, nêu ta xét theo nguang hai dô-la, hai
khu vl.!c c6 ti I~ nguèli nghèo cao là Nam A và châu Phi cân sa mac Sahara. Càn vê

. biên dQng tlnh hlnh nghèo d6i trong giai doan 1990 và 2004, ta c6 thé thây xu huong
chung là giàm ti I~ nghèo trong phân Ion cac khu VI.!C trên thè gioi.

Phan PhltO'l1g Thào
Cac khu VI.!C trên thê gioi dUÇ1c phân chia dua trên tiêu chi dia Iy nào? .

[Jean-Pierre Cling]
Dinh nghia tong thé là cùa Ngân hàng thê gioi. Trong tât cà cac càch phân chia, dôi

khi n6 c6 vè mang tinh àp d~t nhung ta dêu c6 thé dua ra cac Iy giài. Châu Phi càn
sa mac Sahara và châu My La tinh tao nên hai tong thé an khép. Nam A g6m An DQ,
Pakistan và Bangladesh. Bâc Phi và Trung Dông cüng là hai tong thé d6ng bô. Dông
Âu và Trung Aung vôl khôl CQngsan tnrôc dây. CuÔi cùng, Dông Â!fhai Blnh Duang
bac g6m toàn bô châu Akhông tinh Nam A.

Cac ban dâ nêu nhüng thông tin chù yêu trong bàng. Tuy nhiên cac ban it blnh
luân vê biên dQng sô IUÇ1ng nguèli nghèo. Tathày ngoài vùng Dông A, sÔ IUÇ1ng nguèli
nghèo giü on dinh hoàc tang, nhât là theo nguang hai dô-la. Ngay cà tai Dông A, vôn
là rnôt tong thé phïrc tap voi truèlng hop cùa Trung Ouôc c6 tl lê nghèo d6i giàm dang
ké. SÔ IUÇ1ng nguèli nghèo on dinh trong giai doan 1999 dên 2004 - nêu ta không tinh
Trung Ouôc èJ nguang haî dô-Ia. Cüng nhu v~y, ngay cà Dông A, rnïrc tang truèJng g6p
phân giàm bét sÔ IUÇ1ng nguèli nghèo nhung sô IUÇ1ng này chi thuc su giàm tù nam
1999: nêu ta không tinh Trung Ouôc, sÔ tuyêt dÔi nguèlinghèo èJ nguang rnôt dô-la èJ
muc on dinh và tang nêu tinh theo nguang hai dô-la. Nêu tinh theo ti I~ phân tram và
vân IOé;li trÙTrung auôc, tlnh hlnh nghèo d6i giàm èJ nguang mQtdô-Ia và giàm èJ muc
it han nèu can cu theo nguang hai dô-Ia.
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Phan Th! Ngoc Trâm
Nguyên tâc tLJang dLJang suc mua (PPA) c6 dLJÇ1c âp dl,mg trong ngLJë1ng nghèo

cùa Ngânhàng thê giai không? '

[Jean-Pierre Cllng] .
C6, dÎl~u nàydé dLJÇ1c dê câp dên trong phlên hoc toàn th~. TI I~ chuyên dei tiên tê

dLJÇ1C ép dl,mg cùng rnôtdan vi nhLJ nhauvê sUc mua dÔi vai nhlêu loal tiên tê, Vi v~y
c6 thê so sành cac nuée. Xin lây rnôt vi du val Vi~t Nam, hiên nay môt dôla cô PPA
tLJang dLJang 0,30 cents, khoâng 5 000DÔng.

[Javier Herrera]
Chullg ta së thào lu~n vÀ ngLJë1ng nghèo trong rnôt buôl hoc riêng.Tôlxin be sung

thêm là viêc quan sàt bâng c6 thê dLJÇ1c tiên hànhtheo ba hLJang:
· BiêndOng sÔ tuy~t dÔi ngLJài nghèo tl;ii mOt vùng;
· Tâp trung ngLJài nghèo theo v~hg dia Iy;
· BiêndQng tl lê nghèo déi trong môtvùng cu thê.
NhLJ v~y, cé thê dLJa ra cac càch doc khac nhau.Ca bàn cân xàc djnh chi tiêu do

ILJàng dLJÇ1c sù dl,lng và quan diêm nhln nhân dê dLJa ra câch hiêu dung và ch~t chë.

[Jean-Pierre Cling] ...
Ml,lc tiêu dâu trong tàrnmuetiêu thiên niênkY cùa LiênHiêpQuÔc do cac quôc gia

thành viên nhârn tai là giâm rnôt nùa sÔ ngLJài nghèo sÔng dLJé1i ngLJé1ng rnôt dô-la
rnôt ngày trongglai doan tu 1990dên 2015. Trên casa phân chia theo khu v!Jc, mue
tiêu nàyc6 th~ dLJÇ1c thuc hlên?

NguyAn HfIu Chf .
Trung QuÔc và Vi~t Nam da hoàn thành muetiêu này.

[Jean-Pierre Cling]
Dung v~y, Vlêt Nam,Trung QuÔc và Dông An6i chung da giàm rnôt nïra thârn chi

là giâm hal phân ba ti I~ nghèo d6i tiên t~ tù 1990. MQt sÔ khu v!Jc chua thành công
trong mue tiêu này, nhât là châu Phi cân sa mac Sahara hoâc Nam A.

Mai Thj Nghia
vêu tÔ nào Iy giâi vlêc tang dQt biên sô ILJÇ1ng ngLJài nghèo tal châu Âu và Trung A

trong giai doan 1990và 1999?
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[Jean-Pierre Cling]

Dl)' bào vê diên tfén cùa Ùnh trçm~ nghèo d6i

Phan lan cac khu VIlC së dat cac ~1VC tiêu MDG vè nghèri d6i (trù cac nuée châu Phi
càn Sahara)'
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Viêc tang nhanh s6 nguè1i nghèo là do chuyên doi chfnh tri và kinh tê trùng làp v6'i
su tan ra cùa khôl cônq sàn. Cac nu6'c Dông Âu và trong cac nuée trong Liên bang
XÔ vlèt tru6'c dây da lâm vào khùng hoàng kinh tê trâm tronq, kéo theo hiên tugng
nghèo h6a cùa dân cu, nhàt là tai Nga. Hiên nay, môt sô nu6'c dang thoàt khài cuôc
khùng hoàng này.

Dé tong kêt, nghèo d6i tiên tê ràt phô biên và c6 xu hu6'ng trârn tronq hem: sô tuyêt
d6i tang và giü nguyên hoàc giàm rât ft nêu xét theo tl I~ phân tram tai nhiêu quôc gia.
Trên quy mô thé gi6'i, mue tiêu thiên niên kY vê nghèo d6i chua duoc thuc hiên.
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Dl)' bac vê dièn tiên cùa tinh tranq tù vong cùa trè 50' sinh

Phàn lan cac khu VllC së không d~t cac mue tiéu cùa MDG

Under-flve mortallty rate (deaths per 1,000 chlldren)
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Giàm ba lân ti I~ tu vong èJ trè em dué1i nam tuai tù nay dên nam 2015 là mue tiêu
thiên niên ky thù tu. Nhiêu khu vuctrên thê gié1i së không dat duoc mue tiêu này. Tai
Dông A, vi du tai Trung Ouôc hoàc tai Viêt Nam, và châu My La tinh, nol c6 ti I~ nhà
han ti I~ trung blnh cùa thê gié1i, ti I~ chêt trè em giàm rât nhanh. Di€!u này mang l;;li hy
vonq dat duoc mue tiêu d€! ra. Tai châu Âu và Trung A, ti I~ chèt trè em giàm chârn và
kh6 dat duoc duàng do biêu dién mue tiêu. Tai Bilc Phi/Trunq Dông và Nam A, ti I~

chêt trè em giàm rât chàrn và càn èJ rrurc cao - châu Phi càn sa mac Sahara dang èJ
trong hoàn cành dàc blêt kh6 khan.

Nhàn dinh này mang tfnh ràt tong quàt. No nhârn dê cac ban làrn quen vé1i cac Iy
do giài thich vàn dé nghèo d6i và chinh sàch x6a d6i giàm nghèo trên quy mô quôc
tè, diêu mà cônq d6ng quôc tê dang quan nqai, Chùnq ta sè trô l;;li nhiêu tân truèJng
hop cùa Vièt Nam dê blnh luàn cac nôi dung da duoc trlnh bày tai phiên toàn thé'.

1 Tham khào bài phàt biêu tei phiên toàn thê cùa Martin Rama và Philippe Papin.
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X6a d6i giàm nghèo là vân dê trQng tâm cùa cac
chU'O'ng trlnh phât triên

Cac chiên 1U'Q'c mai cùa quôc tê vê chông dei nghèo ?

• Nghèo-gia tang & nhiêu nuée
Gia t~ng dân s6+ toàn céu Ma

• Xem xét lal «thôa U'6'c Washington»
Sv thAt b~i cùe cac chFnh sach diéu chinh co céu, khùng hoang nÇ7và
khùng hoang cnëuA dài Mi pMi co cac chFnh sëcn m&i

• Khùng hoàng vê tinh hO'P phàp cùa cac thê chê
cùa hê th6ng Bretton Woods

Chl trFch gay g~t cùa IBWs, cùa môt b9 ph$n cac nuoo dang pMt tri~n
và cac t6 ch&c phi chFnh phù v.v..

?OSRP (hay PRSP)
?Les OMO (MOG)

Làmth~ nào dé dua ra chlên IUÇ1c x6a dôl giàm nghèo trên quy mô quôc tè? Vàlàm
thê nào dé CI,I thé h6a cac chlên IUÇ1c ây trên quy mô khu vue, nhu tai Vi~t Nam, Lào
hoàc Campuchia? Ba y~u tO càn bàn dê ép dunq cac chlên IUÇ1C mé1i:

+ Tlnh trGlng nghèo d6i ngày càng trârn trQng trong nhiêu nué1c dang phàt triên do:
tâng dân sO, tâng truàng kinh t~ à rrurc thâp, phàt triên thuang mal quôc t€! và tl,l
do héa thuang mal dAn d~n tâng cao bât blnh dâng và nghèo dôi;

+ Chlnh sàch diêu chlnh ca càu bj thât baf; cac chinh sàch on dinh kinh t€! vi mô
và tl,l do h6a kinh t€! (xem cc dQng thuàn Washington ») phài xem xét léili. Khùng
hoàng nÇ1 ngày càng trâm trçnq dÔi vé1i mot sÔ nué1c dang phét trlên - nhu Vi~t
Nam - và vi~c trà mot phân nÇ1 da g6p phân làm nghèo h6a dân cu. CuÔi cùng,
cuôc khùng hoàng châu Anàrn 1997 kéo theo là suy thoài kinh t€! da cûng cÔ
tinh cân thiêt phài xem xét léili ca ch€! dÔngthuân Washingtonvà viêc thông qua

. cac chlên IUÇ1c và chfnh sâch x6a d6i giàm nghèo cuÔi nhting nâm 1990;
+ f>Ông thài vé1i d6, cac thi€!t ch~ BrettonWoods (Quytiên tê quôc tê và Ngân hàng

th~ gié1i) da ti~n hành cac chlnh sâch dlAuchinh cacàu tù nhOng nâm 1980.Toàn
bo h6 trç quôc t~ bj cac nué1c dang phét triên và cac to chïrc phi chinh phù lên
ti~ng chI trlch vl cac chfnh sàch này thât bé;li hoàc thiêu hiêu quà.

CQng d6ng quèc t~ da dua nghèo d6i vào tâm diêm cùa cac chinh sach phat triên.
f>iêu này dUÇ1c thé hi~n thông qua vi~c SOGln thào Tài Ii~u Chiên IUÇ1C Xôa dôi giàm
nghèo (PR5P) và vi~c Liên Hi~p quÔcnam 2000 thông qua cac MI,lC tiêu Thiên niên
kY d~n nâm 2015.
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Cac chiên 1U'Q'c mai vê chÔng d6i nghèo .

NhÜ'ng chiên 1U'Q'c mai duoc hoan nghênh vi ba Iy do:

• Glàm nghèo (và không phài diêu chlnh COI câu) là trQng tâm cùa
DSRP (mue tiëu nëi tai sa vai mue tiêu trên giây tè)

~ Tac dOng dên nOidung cac chlnh sàch
~ Tinh dên nhiAu khla canh cùa nghèo d6i

• Qua trlnh tham gia dê hoach dlnh và giam sât cac chlnh sâch là
môt nhân tb tang cl.l'àng dân chù ' "

~ VA càch Ihl1c hoach dinh va Ihl,PC hi~n cac chlnh sàch

• PhU'O'ng phâp tiêp c~n DSRP/PPTEtang cU'Ô'ng sV g~n kêt ch~t
chë hon giÜ'a cac nhà tài trQ'.

~ VA càch thoc tai IrQ'
~ Nhlln rnanh vào Iheo dOi1danh gia (50 voi cac diAu khoân diÀu ki~n)

(Tuy nhiên Van con nhÜ'1Jg mâu thuan và thi~u sot)

Viêc thông qua nhClng chfnh sach moi mang lé;li nhClng tac dQng gl? Co ba diêm
tich eue chù yêu là:

+ Xéa doi qlàrn nghèo trô thành mue tiêu sô rnôt và dl1<;1c d~t làm tâm diêm cùa
chfnh sàch phât triên;

+ Cac chinh sàch cân dl1<;1c hoach dinh và thire thi vOi su tham gia cùa toàn dân,
do không dan thuân là công vièc cùa Nha n110c và cac tô chïrc quôc tê;

+ Co càch tiêp càn dam bào tinh gân kêt và phôi hop giCla cac nhà tài trç tal
Viêt Nam, vOi càcthào luàn hiên nay vê cac khoàn tài tro hô tro công tac x6a dol
qiàrn nghèo cùa Ngân hàng thê giOi.

M~c dù cac chinh sâch này cüng d~t ra rnôt sÔ vàn dê mà chùnq ta së bàn thào
sau, vê t6ng thé chùnq tôi nghf rang cac mât tich eue vân nôi trôl han.

Viêc tai tâp trung vào nghèo d6i dl1<;1c thire hiên voi viêc dê ra khài niêrn blnh dang
nêu trong Bào cao vê Tlnh hinh phàt triên trên thê gioi nâm 2006 cùa Ngân hàng thê
gioi « Binh ââng và ph8.ttrién ", rnôt khâi niêrn dl1Ç1c ra dài trên sang kiên cùa François
Bourguignon, chuyên gia kinh tê trl1àng cùa Ngân hàng thê giOi. Khai niêrn này bac
qôrn hai nguyên tâc caban:

+ Blnh dang ca hôl: nhClng kêt qua mà rnôt ca nhân dat dl1Ç1C trong ca cUQC dài
trong nhiêu lïnh vl,tc (kinh tè, xà hôl và chinh tri) phàl mang tinh dôc lâp voi ngu6n

gÔc cùa ngl1ài d6 (gioi tinh r chùng tQcr nai sinh, xuât xu gia dlnh, thành phân
xâ hQi, v.v.);

+ Không c6 thiêu thÔn: mQt xâ hQi công bang là xâ hQi dam bao dài sÔng tÔt cha
tât ca cac thành viên, dam bao cha he;> c6 mUc sÔng cao han ngl1àng nghèo doi
tuy~t dÔi mà không phl,J thuQc vào « thành tich » he;> dé;lt dl1<;1c.
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Blnh dâng càn bac hàm khài niêrn tu phàp, khài nièrn ra dèli tù cac Iy thuyèt vê tu
phàp, vi du nhu Iy thuyêt cùa Rawls. _

Diêu này dân tôi dèn rnôt câu hôi t6ng quàt: cac ban làm nhüng nghê nqhièp khàc
nhau, cac lînh Vl/C nghiên cùu rât da dq.ng. Vi v~y, moi nguèli trong sô ban sé c6 càch
nhln riêng cùa mlnh vê nghèo d6i và nhüng vàn dê liên quan dèn nghèo d6i. Nhu
chùnq ta da tlrn hiêu tinh hlnh nghèo d6i trên thè giai, ta thày tlnh tranq d6i nghèo vân
tôn tai và ngày càng gia tango Ly do nào khiên cac ban quan tâm dén vàn dê này?
Philippe Papin da n6i trong phiên toàn thé: xâ hôl nào cüng c6 nguèli nghèo. Tlnh hinh
nghèo d6i tai Viêt Nam da giàm rnanh và dat ngUë1ng 16 % nam 2006. Thè th] tai sac
nghèo d6i èl Viêt Nam lai c6 târn quan tronq nhu v~y? Lép hoc chùnq ta c6 dai dlên
cùa Viêt Nam, lào và Campuchia và cac ban c6 nhüng chuyên ngành khàc nhau,
diêu này qiûp chûnq ta thé 50 sành liên ngành và èl quy mô khu vue.

[Javier Herrera]
Tôi xin dUÇ1c n6i thêm là nghèo d6i không phài luc nào cüng là tâm diém chu ycùa

cac nhà kinh té hoc, ngay cà khi ta cüng co rnôt vài nghiên cùu vê chù dê này. Chù
dê này cüng mai dUÇ1c quan tâm khi ta nhàn thày tang truèlng kinh tê vi mô là chua dù
dé giàm nghèo d6i và vàn dê cabàn chinh là viêc phân phôi thu nhâp.

Nguyén Hw Chi
C6 ba Iy do Iy giài VI sac nghèo d6i Iê;l.i Quay trô Iê;l.i thành tâm diêm quan tâm cùa

giai nghiên cùu: nhân thïrc cùa thé giétivê pham vi và rrurc dô nghèo d6i tang lên; tang
truèlng kinh té vi mô là chua dù dé x6a d6i giàm nghèo - chfnh sàch này cân gân véi
công bang, blnh dâng ca hôl, bào v$ môi truènq, phàt triên bên vüng; nghèo doi và
bât blnh dâng c6 thé là nguy catiêrn an vê bât ôn kinh té, xà hôi và chfnh tri.

Ros Chantrabot
Tôi xin nhàn rnanh dên târn quan tronq cùa viêc nghiên cùu nghèo d6i rnôt céch

tfch Cl/C. Dôl khi c6 thé c6 rnôtvài dlêrn dôi lâp giüa chfnh sàch x6a d6i giàm nghèo
và chù quyên quôc gia. Cuôi cùng, tôi nghi rang chinh sàch xoa d6i giàm nghèo là
diêu klên càn và dù dé dàm bào blnh dâng và dân chù.

Nguyén Công Thào
Tôi là nhà nhân hQc. Tôi nghi rang nghèo d6i da luôn luôn tÔn tq.i, xa hQi nào cüng

c6 nguèli nghèo. Thé giéti ngày nay dang mèl cùa, cac trao d6i dUÇ1c tang cuèlng. Cac
nh~n dinh và yéu tô 50 sanh dUÇ1c tièn hành vai khuôn kh6 van h6a dUÇ1C ma rQng
han. vê ca nhân tôi, cUQcsông èl làng quê cùa tôi rÔithèli gian hQc tê;l.i My da làm thay
d6i nhiêu cach nhln vê vân dê nghèo d6i và bât blnh dâng.

[Jean-Pierre Cling]
Nghèo d6i thuèlng chi dUÇ1c xét dèn khla cê;l.nh kinh tè: nguèli ta thuèlng n6i rang

x6a d6i giàm nghèo là yêu câu cân thiêt dé dàm bào tang truèlng cao, mûc thu nh~p
cao và nên tàng xâ hQi 6n dinh. Tuy nhiên, cân phài nhln nh~n vân dê này èl phê;l.m
vi rQng. Cac nguyên tâc dê;l.o dûc cân phài rât ca bàn, nhu diêu 25 Tuyên bô vê
Ouyên con nguOi: «MçJi nguèli co quyên c6 muc df;J sÔng dù dé dàm bào suc khoe
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và ch~t IUÇJng ~6ng cùe bàn thân và cùe gia âinh, â~c bi~t là nhu c~u vê an, m~c, if,
cham sée yté và cac djch VI,J xii h9i thiêt yèu», C6 lê cac ban dâ biêt dên khài niêrn
« capabilité - Capability approach » do Amartya Sen, ngubi Ân 8Q dà doat giài Nobel
kinh t€l dua ra.

Bol cành và thâch thïro

VI sac phài quan tâm dên nghèo d6i?

• Ly do vê dao dùc (rnùc sông khà cha tât cà moi ngU'à'i)

• Ly do kinh tê (càng -il nghèo, càng tiêu dùng nhièu
hon.cànq sàn xuât nhièu hon, càng tang truônq cao
hon)

• Ly do ngân sàch (càng it nghèo dol, càng It thàt nqhiêp,
chi tiêu công cônq càng It, cac khoàn thu tÙ' thuê càng
tang)

• Ly do chinh tri (nghèo càng giàm, bât blnh d~ng X8 hôi
càng giàm, càng giàm chi phi cha y tê công cônq)

Tinh thân doàn k€lt cân duqc xem xét èJ quy mô quôc gia, vi du nhu nhOng ngubi
hiên dang sÔng tai Vi~t Nam c6 nghia vu bày tô tlnh doàn kêt vai ngubi nghèo và trên
quy mô th€lgiai, cac nuôc glàu cân ho trç cac ruréc nqhèo,

Tôi xin giai thiêu ba vàn dê hiên dang duqc thào luân hiên nay, diêu này giup chunq
ta dê câp dèn nhOng thàch thùc chinh:

1/ Dâu là nhOng bât dÔng chfnh vê vàn dê nghèo d6i? C6 thê kê dên nhu bât dÔng
vê dành uu tiên cha nhOllg nôi dung khâc nhau: mue tiêu x6a d6i giàm nghèo,
chinh sàch kinh t€l vi mô và thê ch€l hoàc môi truèJng kinh doanh dÔi vai chù
doanh nqhiêp?
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Bôi cành và thàch thïrc

NhÜ'ng câu haï chinh và tranh luàn

• vê d~c diêm LPU tiên hay không LPU tiên cùa mue tiêu chông d6i nghèo

• vê do ILPÔ'ng mue dôi nghèo
vê khài niêrn, djnh nghia, ngLPÔ'ng dôi nghèo (~ rnïrc dÔ)

• vê nguyên nhân nghèo déi
• vê rnôi liên hé gilia tâng trt.l'è'ng, nghèo d6i và bât binh dâng

~ vê chiên 1U'Q'c và cac chinh sàch x6a déi giàm nghèo

BÔi cành và thâch thïrc

VI sao phài do 1U'Ô'ng nghèo déi?
Chinh sàch công:

• Xàc djnh nhling ngU'Ô'i nghèo (phân tach nhling ngLPÔ'i nghèo và nhling
ngüÔ'i không nghèo).

• Nh(ln dl;lng cac d~c tlnh cùa nghèo d6i

• Hoach djnh cac chinh sàch giàm nghèo.

• HU'ong cac chlnh sàch công vê phla ngLPÔ'i nghèo

• Glàrn sàt và dành gia cac chinh sàch giàm nghèo

2/ Do Illètng nghèo â6i nhu th~ nào: khàl nlêm, dinh nghia CI,I thê và ngllàng
nghèo â6i nào duce dua ra? Tù g6c dô chfnh sàch công cé;>ng, cac biên phàp
cho phép xàc âinh ngllè1i nghèo và nhung ngllè1i c6 nhu câu h6 trç, nêu rô cac
â~c âiêm vê nghèo â6i, dinh vi ngllèti nghèo trong không gian. Han nua, cac
biên phâp này c6 thê là cac công CI,I dành gia và kiêrn tra rrurc âé;> phù hop cùa
cac chinh sàch vél nhung mue tiêu â~t ra. N~u nhu cac biên phàp này âllçtC
tiên hành vê mât thèl gian, ta c6 thê dành gia âllçtCtac dônq chinh sàch xét vê
khia canh thèl gian.
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3/ CuÔi cùng, phài xàc djnh dâu là nguyên nhân gây nghèo d6i? Nghèo d6i bât
ngu6n tù dâu? NhCtng câu h6i này cân dUÇ1c d~t ra dê hoach dinh cac chinh
sàch. Tam giac "tàng trvàng-nghèo dôi-bât blnh dâng" dU<;1c d~t trong quan h~

nhân quà trong cac phân tich cùa cac nhà kinh t~ hoc.
Cac chù d~ thào tuên là vàn d~ côt loi dê xâc dinh cac chiên IU<;1c phù hop,

[Javier Herrera]
Jean-Pierre da giai thiêu vai chùnq ta nhi~u nôl dung. Tnréc tiên là t6ng quan v~

tlnh hlnh nghèo d6i trên thê giai. nêp dên, thây da gié1i thi~u nhCtng Iy do giài thich VI
sac cân nghiên cùu và do Iuàng nghèo dôl, Bàng t6ng hep cac Iy do da dUÇ1C trlnh
bày trên ca sà IÔng ghép cac khâl nlêrn v~ kinh tê, chinh tri, dao duc và tinh thân, MÔi

. liên h~ giOa tang trvè'ng và bât blnh dâng da dUÇ1C nêu ra. VI v~y, co thê coi bât blnh .
dâng là h~ quà, vf dl,l' nhu bât blnh dâng truac cac ca,hôl, di~u này cân dUÇ1c khâc
phuc thông qua vi~c phân b6 cac nguÔn hIc trong n~n kinh tê. C6 thê c6 tàng trvàng
cao han nêu cac ngu6n hIc dUÇ1c phân b6 môt câch công bâng han. Sl,t bât blnh
dâng, n6 côn cao han muc dQ tuy~t dÔi trong rrurc sÔng da dUÇ1C rnôt sÔ nhà hoach
dlnh chfnh sâch nârn bât. Chù tjch HÔ Chi Minh da khâng djnh: « ChUng ta không SÇ!

thléu, cal mà ta SÇ! ~y là v/~c phân phdl không công b~ng ».

Bây già chung ta quay lé;li vànd~ do Iuàng nghèo d6i. Nhiêu Iy do da dUÇ1C dUa ra
và theo tôi, Iy do quan trl;>ng nhàt là làm sang t6 hi~n tUÇ1ng mà cQng dÔng dang quan
tâm. Vf du, Amartya Sen dâ 50 sành nan d6i tal Trung QuÔc và t~i An BQ. Tal Trung
Ouôc, sÔ nan nhân là 30 trlêucôn tal An BQ là 3 trlêu.Theo Amartya Sen, su khàc biêt
là do cac thào luân dân chù à An BQ dâ cha phép Chinh phù dua ra dUÇ1c cac biên
phàp hOu hlêu han.

Bo IlIàng nghèo d6i cha phép ta trà lài cha nhi~u câu h6i: C6 bac nhiêu nguài
nghèo? Ho là al? Ho sÔng à dâu? Tlnh hlnh blên dQng nghèo d6i trong thài gian nhu
thê nào?Nghèo d61 c6 t~p trung không gian thê nào? uêu c6 nhOng b!y nghèo d6i?
Tac dQng cùa chfnh sàch x6a d61 giàm nghèo?Tàt cà cac câu h6i d~u cân rnôtcàch
tlêp c~n dlnh IUÇ1ng phù hÇ1p.

Chung tôl là céc nhà kinh tê hl;>c và chung tôl phat triên cach tiêp c~n djnh Iuc;mg
vê nghèo d61, céc chuyên ngành khac,vi dl,lnhu xa hQi hl;>c ho~c nhân hl;>c lé;ll uu tiên
phuang phép dlnh tfnh. Cac nghlên CUu dlnh IUÇ1ng chung tÔi ung dl,mg dêu tuang
dÔI phlic ti;lp vàbao hàm nhlêu khfacé;lnh v~ nghèo d61.

Bâygià tôl xln glal thi~u sa qua nQI dung mà chung ta sé tlm hlêu Cl,! thê chiêu nay
d6 là phân tfch d61 nghèo theo d]nh lU<;1ng. Cac bé;ln c6 thê thày à trang sau gial thl~u
nhl~u buac trong phân tfch v~ nghèo d61.

Trong nhCtng buacsau dây, chung ta c6 th~ c6 nhi~u Il,ta chl;>n và chung tÔi sé giai
thi~u vai cac bé;ln nhOng phuang an tÔi uu nhât. .
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Cac bU'cYC co bàn dê phân tich nghèo d6i
và hoach dinh chinh sàch

1. Công nhàn mot thuéc do dô thôa dl,mg (chi 56 nghèo).

2. Xàc dinh ngLYÔ'ng phân tàch ngLY6'i nghèo và không nghèo (dLY6'ng
nghèo d6i)

3. XaF dinh cac sô th6ng kê nghèo d6i (cac bac cao, chi 56, li lê, xàc
suat, v.v ..). ,.'. ..

4. Nhân dé;lng ngLf6'i nghèo và không nghèo

5. Nhàn danq cac dàc diêin cùa ngLYà'i nghèo (chân dung nqhèo) •

6. Tim ra noi t<;tp trung ngLYà'i nghèo (vë bàn do nghèo)

7. Tim hiêu tai sac ngLY6'i n~hèo lai nghèo (nguyên nhân nghèo d6i)

8. Quyêt dinh làrn gi cha ngLYà'i nghèo (cac chinh séch cân nghèo)

9. Thuc hiên cac chinh sàch công d6i voi ngLYà'i càn nghèo

10. Giàm sàt và dành gia caf chinh sàch giàm nghèo .,', .

Nguyen Công Thào .
Xin thây nêu cu thé m6i liên h~ giCla tâng truàng vànghèo d6i. Khi nghèo d6i giàm

sé làm tâng tiêu dùng, tâng sàn xuât, diêu này c6 nghia là së thùc day tâng truàng.
Llèu d6 c6 phài là phân tich dung dân nhàt liên quan dên x6a d6i giàm nghèo?

[Javier Herrera]
C6 thé trà lài câu hôi này theo hai y:
+ trên g6c do kinh tê vi mô: tâng truàng c6 tac dong gl dên nghèo d6i? Hiên nay,

tôi nghi c6 hai diêu cân quan tâm: cuàng dô tângtruàng (cao hoâc thâp) và rmrc
dO bât blnh dâng ban dâu dé xem tànq truàng sé co tac dong tich eue thê nào
vai nguài nghèo;

+ trên g6c dô kinh tê vi mô: vi du nêu nhu nghèo d6i là do bât blnh dâng vê cahôl
hoàc do tfnh dé ton thuang cùa mot tâng lap dân cu, ràt c6 thé là vôi cac chinh
sàch tao diêu kiên thuân IQi trong tiêp càn véi hàng hoa dich vu hoàc tin cunq,
ta c6 thé dat hiêu quà trong phân phôi nguôn Il,lc kinh tê vi mô và dat rnùc tang
truàng cao han.

Cac giàng viên yêu c~u moi hoc viên viêt ra gi~y âjnh nghïa vé nghèo doi.



Nghèo aai và chât ILldng sÔng cùa dân cLl EImI

[Mireille Razafindrakoto]
Chùnq tôi da xem dê xuàt dinh nghïa vê nghèo d6i cùa cac ban và tôi thây nqac

nhiên khi thây cac dinh nghïa tuang dÔi giÔng nhau, nhât là trong rnôt lép hoc mà cac
thành viên dên tù cac chuyên ngành khàc nhau. Tôi xin mài cac ban tlrn gÔc tù trong
ngôn ngü cùa minh tù " D6i nghèo », Vi sao lçi co hai tù véti nghïa « d6i và nghèo ,,?
Tôi xin rnèl cac ban suy nghïvê khài niêrn này, và lat nüa chùnq ta sê thào luàn vê n6
trong phân dâu cùa buôi hoc tlèp theo.

Cac giàng~iên kiém tra vièc cài â~t cac phiên bàn Stata, phéitCCI sà dOli~u và
bàng hài cha hoc viên.

flo htO'ng nghèo doi tién tç khach quan

[Javier Herrera]
Bây già chùnq ta sé n6i vê cac càch tiêp cân khài nièrn vê nghèo d6L Chùnq ta së

xem xét nhüng già thiêt, cac buôc khàc nhau và cac chi tiêt kY thuât thiêt thire trong
phuonq phàp do luàng nghèo d6i, dàc biêt là nghèo d6i tiên tè. Sau d6 chùnq ta sê
dinh nghïa nghèo d6i và cac càch tiêp càn. Ta thuàng thày nghèo d6i c6 tham chiêu
dên tinh tranq thiêu thôn.

Kh6 dinh nghia nghèo d6i

/ Nghèo chi tinh trang thiêu thôn

« Nghèo là viêc thiêu thôn thuônq xuyên cac diêu kiên vât
chàt dè thôa man tôi thiêu co thê cac nhu càu thiêt yêu,

nhàt là nhu càu vè IU'O'ng th l,J'C , thuc phâm» (PNUD 1997)

Chanthanivong Thongphet
Tlnh tranq thiêu thôn là gi?

[Javier Herrera]
Tlnh tranq thiêu thôn là tinh tranq không dat dUÇ1c so véti rnôt rrurc chuân, Chùnq

ta së dinh nghïa rrurc chuân này và cac già thiêt mang tfnh Iy thuyêt làm ca sà cha
mue chuân.
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Sa dô hlnh cây này cha ta thây c6 2 chlêu khâc nhau cùa nghèo d6i: khàch quan
và chù quan. Môi chiêu c6 th~ dUÇ1c xéc djnh theo tiêu chf tiên t~ hoàc phi tiên tê.
Trong càch tiêp càn khàch quàn và ti~n tê, nghèo d6i c6 thê c6 haï dé;lng tuy~t dÔi
hoàc tuang dÔi.

Càch tiêp cân phô biên nhât là nghèo d6i tlên t~ khéch quan và tuyèt dÔi: thiêu
nguÔn hIc tiên t~ dê mua rnôt gl6 hàng hôa tÔi thiêu chàp nhân duqc vê màt xâ hôi.

Câch do luèfng này dl,fa vào nhi~u già thi&tngAm hlêu. TruéJc tiên, dan vi quan sét
là hô gia dlnh. MQt ca nhân dUÇ1C col là nghèo nêu s~ng trong rnôt hô gia dlnh không
dù nguÔn Il,fc clin thiêt dê mua gl6 hàng h6a. Chung ta già dinh c6 su phân phÔi và
phân chia blnh dâng cac nguÔn Il,fc trong bàn thân hô. Chûnq ta së xem cac ca nhân
trong hô c6 phuang tlên dê mua gi6 hàng h6a hay không. Nhung rôt cuôc chûnq ta
không biêt Ii~u ho c6 thê mua hay không. Vi v~y trong linh vl,fc này chung ta nôi dên
khà nâng và tiêrn nâng.



Nghèo d6i vàchât luong sÔng cùa dân cu EIŒ

Kh6 dinh nghia nghèo d6i

Nghèa thea tiêu chuân tiên tê: phU'O'ng phàp tiêp cân thông
, . thU'èYng nhât

Nghèo tilm t~ (khach quan và tuy~t dai)
• Thiêu tiên dé mua rnôt qiô hàng h6a tiêu dùng tôi thiêu càn

thiêt.

-7 NglPèn nghèo: ti I~ ngU'O'I c6 rrurc thu nhâp/tiêu dùng
duéi mue tôi thiêu càn thiêt cha rnôt rrurc sông c6 thé chàp
nhàn duoc,

Kh6 dinh nghia nghèo d6i

Trll'Ô1lgteàn vê dlnh nghla nghèo d m rQng dèn

Tiêu dùn

Dén t~n nhCrng nam 1970

GiCra nhCrng nam 1970 • 1980
Phuang phâp tiép càn theo cac
nhu càu thiét yéu (Streeten et
al., 1981)

Tù giCra nhCrng nam 1980':
phuang phàp tiép càn theo khà
nang và ca hOi(Rawls và Sen)

Bào cac vil t1nh tran ghèo
trên thé {liai, Ngâ àng thé giai
2001

Tlêu dùng +
Dlch v... xa hQI

Tlêu dùng + Dlch v... xa hQI +
Tàlsàn

Tiêu dùng + Dlch v... xa hQI+
Tàlsàn+

T1nhde b] t6n thLPO'ng

Tlêu dùng + Dlch v... xa hQI + Tàl sàn + T1nh de b] t6n
thLPO'ng + Phc\m câch
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Bây già chùnq ta sê xem xét cac khài niêrn khàc nhau vê rmrc do chàt IUÇ1ng sÔng
cùa dân cu theo thài gian và xem cac chiéu bô sung dUÇ1c dua vào phuang phàp do
luàng mue dô chât luC;mg sÔng nhu thê nào, vê cà rnàt Iy thuyêt và thuc tièn. V~y chàt
IUÇ1ng sÔng là gi? Chât IUÇ1ng sÔng c6 phài chi liên quan toi tiêu dùng và tièp cân cùa
cài theo nhu cach tiêp càn chfnh thùc ban dâu? Trong tam giac nêu atrên, pham vi
nghiên cùu vê nghèo d6i dUÇ1c ma rQng theo thài gian trên ca sa nhüng nghiên cùu
và cac tranh luân vê chù dê này: công trinh cùa Streeten và càch tiêp cân theo nhüng
nhu câu càn bàn, tlèp theo là công trinh cùa Rawls và Sen vê nang Il,Ic và ca hôi và
cuôi cùng là rnôt trong nhüng bào cao gân dây nhàt cùaNgân hàng thê giai, bâo cao
này quan tâm dên nhüng khfa canh nhu blnh dang ca hôi, tinh dè ton thuang, su tham
g'ia, quàn tri và dân chù. M~c dù cac khfa carin này không phài là nhüng chi tiêu tiên
t~ nhung n6 vân c6 thê là dÔi tUÇ1ng cùa cac bièn phàp do luàng thÔngkê. Nhüng ban
da tham gia vào kh6a hoc nam 2007 hoàc 2008 dâ dUÇ1c biêt rang nôi dung quàn tri
co thé dUÇ1c Xli Iy vê mât thÔng kê trên ca"sèl cac cuôc diêu tra hQ gia dinh. C6 thê do
luàng dUÇ1c su tham gia, tfnh dân chù hoàc viêc tôn tronq cac quyên công dân.

MQt diêm quan tronq khàc: cac blèn phàp do luàng nghèo d6i khàch quan và/hoàc
chù quan luôn phài tham chlèu dên rnôt xâ hôi và rnôt giai doan d~c biêt trong [ch
sù. Cac blên phàp do luàng dUÇ1c dinh nghia vê rnàt xâ hôl, cac nhu câu luôn chuyên
dQng, hàa quyên vai su phàt triên cùa xâ hôi.Vi du, ta không thê so sành rmrc dô chât
IUÇ1ng sÔngcùa nguài dân hiên nay bang nhüng tiêu chuân cân thiêt dUÇ1c xâhôl chàp
nhàn nhu càch dây 30 nam. Vai chlêu không gian cOng v~y: kh6 c6 thé so sành chuân
mue xâ hôl trong cac ruréc dang phàt triên và cac ruréc phàt triên, .

Diêu này d~t ra vàn dê vê bàn chàt cùa bàn thân dinh nghia vê duàng nghèo d6i
vi mQt trong nhüng nguyên tâc can bàn trong do luàng nghèo d6i là Il,Ia chQn tham
chiêu và chuân ml,lc chung. Dê so sanh cac nh6m dân cu mQtcach công bang, cân
c6 mQtmuc dQ chât IUÇ1ng sÔng thé hi~n bang mQtgià hàng h6a nhu nhau t~i tât cà
cac nuétc.

Kh6 dinh nghia nghèo d6i

• ao 1U'è1ngnghèo dei:

.• f)~t ra cac câu h6i vê nh~n di;ln9 nghèo

- Làm thê nào dê do 11I'Ô'ng sV' « sung tuc »?

. - Dên mÛ'c nào th] môt ngll'Ô'i không càn là ngll'Ô'i nghèo?

• f)~t ra cac câu h6i vê thông kê

- Làm thê nào dê tÔng h<;>,p cac thông tin vê nghèo theo
cac chi s6 nghèo?



Nghèo â6i và chât IUdng sÔng cùa dân CU lm

Khâi nlèm cO' bàn dé do htà'ng nghèo dai

Do luàng nghèo d6i cân d~t ra yêu câu xàc dinh (ai là nguài nghèo?) và yêu câu
thÔng kê (Iàm thê nào dé do luàng mûe de> chàt luçtng sÔng?). Tù nguang nào rnôt
nguài bi coi là nghèo? Làm thê nào dé t6ng hop chi tiêu do luàng t6ng thé và ca thé?
Làm thê nào dé t6ng hop thông tin vê nghèo d6i (hay cac danq d6i nghèo khâc nhau)
dé danh gia duçtc rnïrc de> nghèo dôi cùa quôc gia? Chi tiêu này c6 nhûng thuôc tfnh
gi cha phép ta dânh gia tlnh hlnh biên dÔng cùa rnïrc de> chàt luçtng sÔng?

Cac phU'O'ng phâp tiêp cân nghèo d6i khâc nhau

• Khâc bi~t co bân vê « Iy thuyêt »

- Cac phuonq phàp tiêp cân vi lQ'i

- Cac phU'O'ng phàp tiêp càn phi vi lQ'i :

- Nhu càu ca ban (Basi~ needs)

- Chïrc nàng (Functionings)

- Khà nàng hành dQng (Capabilities)

• Tiêp cân theo tiêu chuân tiên tt và phi tiên tt

• Nghèo khâch quan và nghèo chù quan

• Nghèo tU'O'ng d6i và nghèo tuy~t d6i

C6 nhiêu câch tiêp càn dira trên nhûng càn cu 1'1 thuyêt khâc nhau:
+ càch tiêp càn vi lçti trong d6 ta c6 thé dùng càch tiêp càn nghèo d6i tiên tê:
+ cac càch tiêp cân phi vi lçti bac gÔm càch tiêp cân theo nhu câu ca bàn

(Streeten); \
+ càch tiêp càn theo tfnh nang và nang h,tc (Amartya Sen).
Càch tiêp cân vi lçti dua vào khai niêrn phân I09i cac LIU tiên vê hàng h6a vai cc tinh

nang hw dunq », Vi v~y, chi tiêu chât IUQ'ng sÔng phu thuôc vào LIU tiên cùa cac ca
nhân thông qua hành vi tiêu dùng. Càch tiêp càn này dUa ra già thiêt là cac LIU tiên và
hành vi tiêu dùng giup cac ca nhân dat dUÇ1C nhûng rmrc de> thàa man khâc nhau. Biên
tham chiêu vê rmrc dô chàt luçtng sÔng cùa dân cu dua vào hành vi tiêu dùng.
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PhU'O'ng phàp tlêp c~n theo chù nghïa vi Igi

LçYi {ch ~ mot chi sQ cua con nglJ'ài

• PhU'ang phàp tiêp ~n vi lQ'i dl,l'a trên khài niêrn phân lo~i uv tiën dôi véi
cac hàng hôa, dU'Q'c thê hiên qua «hàm (Q'i lch»

• NhÜ'ng ngU'ài này tl,l' Il,I'a chen cac hàng hôa mà ho tiêu dùn,.g. Quan sât
viêl) khê?ng phan xét Sl,l' Il,I'a chen cùa ho. Sl,I' Il,I'a chen này the hlên mong
muon cua hO.

~Hàm 19'i ich
Khi dU'a ra mot con sç nào do vê cac khoàn tiên tro càp, tôi chen tiêu dùng
mot trong haî sàn pham và Sl,l' Il,I'a chen này xàc dinh (ch lQ'i cùa viêc Il,I'a
chen hàng h6a này so vai hàng h6a kia :

U=f(X1, X2)

Ml,lc dich tôi df! héa h~m (Q'i ich phl,l thuôc vào Sl,l' han hep cùa cac nguon
vôn cùa tôi (dât dai, von, thu nhâp v.v .. )

Max U=f(X1, Xf: T, V, R ... )

Theo càch tlêp càn kinh tê chuân: (Q'i ich duoc biêu hiên qua tiëu dùng
~ PhU'ang phàp tlêp càn tièn tl$ (chi s6 =tiêu dùng)

PhU'O'ng phàp tlêp cân phi vi Igi

Cac nhu câu co bàn

• PhU'ang phàp này tâp trung vào cac kêt quà han là cac lIU tiên

• Tiêu chuàn mang t1nh khàch quan han là chù quan

• Vi du : mot ngllÔ'i không phài là nghèo nêu ngU'ài này co khà nang tiêu

dùng môt s6 11IQ'ng tôi thiêu hàng hoa nhu thuc phârn, quàn ào, y tê và
giao duc.

• Ca nhân không dllQ'c phép (l,I'a chen. Tnroc hêt, ngllài ta sê quyêt dinh

.xem anh ta càn cài gi dê không là ngllÔ'i nghèo (chuân t6i thiêu). Nhiing

nllài không dat chuân t6i thiêu là ngllàî nghèo.

• Khài niêrn này mang tinh da chlèu bÔ'i vi cac kêt quà và hàng h6a tiêu

dùng dU'Q'c xem xét co thê khàc nhau.



Nghèo dôi và chât IUdng sÔng cùa dân CU ID

Cac càch tiêp càn phi vi lÇ1i dua chù yêu vào cac nhu câu càn bàn. Khac vai càch
tièp càn ti~n tê càn cu vào khà nang hô gia dînh mua gi6 hàng hoa tiêu dùng, à dây
ta chù yêu dl,la vào kêt quà chu khônq phài là cac Uu tiên. Cac ca nhân Ii~u co thé
hoàc không thé tiêp cân dUÇ'lc rnôtvài hàng hoa và djch Vl,J giup ho thôa man cac nhu

A .
cau ca bàn?

Càch tiêp cân này trùng lâp voi rnôtsÔhuang nghiên cùurnà rnôtsÔ ban à dây da
nêu lên. Nhung yklên này bac gÔm mée dô tiêp càn djch Vl,l y tè, giao duc, tièp cân
rnôt sÔ dich Vl,J ca bàn nhu nhà à, ha tâng hoâc nuée sinh hoat. Càch dây vàl nam,
Chuang trlnh phàt trlên Liên HÇ'lp QuÔc UNDP da dua ra chi sô phét trién con nguài
IDH trên ca sà kèt hop tl lê nguài truàng thành bièt chu, tiêpcân dlch vu y tè, rurôc
sach, ti I~ suy dinh duang trè em duôi nâm tuôl, v.v.

Càch dânh gia mûe dô trung blnh cùa cac nhôrn dân cu khàc nhau trong nhung
lïnh vl,lc khâc nhau dâ chi ré nhùng han chê cùa phuang phàp này. Ngoài ra, ta không
thé phân tàch và chia nh6 chi tiêu này cha tùng nh6m dân cu. Tac dQng cùa no dÔi
vai chïnh sàch xéa doi giàm nghèo là tuang dÔi han chè, Cach tièp cân này co tac
dl,lng chù yêu là xèp loal cac ruréc, rnàc dâu ta blêt râng chàt IUÇ1ng sô liêu thÔng kê
càu thành nên chi tiêu tuang dÔi khàc nhau tùy theo tùng quôc gia.

PhU'O'ng phâp tiêp cân vi 19'i

Cac nnucëu thiét yéu

• Sen oU'a ra phU'O'ng phàp tiêp càn dl,J'a trên nhO'ng nhu câu CO' bàn khi phàt .
trién khài niêrn "thiêt yêu".

• Trong trU'Ô'ng hop này, cac kêt qua (outcomes) OU'Q'C mô tà nhu cac nhu
càu thiêt yêu

• Cac nhu câu thiêt yêu thl phùc tap hon hàng h6a tiêu dùng. Vi du, oU'Q'c
nuôi dU'Ô'ng oây dù, dU'Q'c chàm s6c y tê oây dû, sông sung tuc, oU'Q'c hoc
hành tôt

• Cac nhu câu thiêt yêu là nhÜ'ng mô dun (hop phàn) cûa Sl,J' sung tuc. Nêu
ngU'Ô'i cô oây dù cac nhu càu lhiêt yêu, thl c6 thé oU'Q'c coi là không nghèo.

• NhU' v~y, tiêu chi hàng hôa oU'Q'c tiêu dùng cô thê khôngoû oé xàc ojnh
chinh xac Sl,J' sung tuc. Cân phai 00 1U'Ô'ng cac nhu câu thiêt yêu

Amartya Sen dâ phat trién cach tiêp c~ntheo nhu câu cân bàn bâng vi~c dua ra
khai ni~m cc tinh nâng ». Trong cach tiêp c~n này, kêt quà duÇ'lc miêu tà nhu cac t1nh
nâng, co nghïa là cac ho~t dé;>ng cha phép ca nhân phat trién và v~n hành mQt cach
dung dân theo cac quy chuân cùa xa hé;>i: chê dé;> thl,fc phâm dàm bào, co suc khOe
tÔt, co trlnh dQ hQc vAn cao, duÇ'lc tl,fdo và càm thây h~nh phuc. Cac tinh nâng này là
cac câu thành cùa chât lU<;1ng sÔng không chi duÇ'lc xem xét trên mQt khia c~nh duy
nhât mà trong t6ng thé tât cà cac khia c~nh câu thành Sl,f chât luc;mg cUQc sÔng.
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PhU'O'ng phâp tiêp cân phi vi lQ'i

Khà nang hành dong

o Phuonq phép này là SI,I' kê thùa cùa phuonq phàp tiêp càn dl,l'a trên

cac nhu càu thiêt yêu (Sen)

o Phuonq phàp này dl,l'a trën khà nang thuc hlèn cac nang II,I'C cùa ban

thân chïr không phài bàn thân cac nang II,I'C do.

o VÔ'i phnonq phàp này, cac kêt qua dat dU'Q'C chi là thÛ' yêu. Khà nang

tièm tàng dé dat dll'Q'c cac kêt quà mong muôn mÔ'i là quan tronq han.

o Cüng nhu càch tiêp cân vi lQ'i utilitarist~. nêu tôi co thé và co khà nang

tl,l' nuôi sông bàn thân nhunq tôi Ié;li không muôn làm nhu v~y. thi tôi

không thé dU'Q'c coi là ngU'èYi nghèo. Tôi co khà nang nhll'ng tôi không

muôn làm.

Trong càch tiêp cân này, nâng hrc không tLJang ung v6'i thai dé? hoàc khà nâng cùa
cac ca nhân. Khai niêrn này gân v6'i khài niêrn tl,tdo tièp cân ca hôi: cac ca nhân co
nhCtng Il,ta chon gl, không chi dan thuân là viêctiêp cân hàng hoa mà cà càch thïrc thé
hiên cà khà nâng cüng nhLJ su tl,tdo hành dé?ng trong nhCtng hoàn cành cu thé.

Do Ngl}c Hà
Xin thây nêu rô su khàc biêt gilia tinh nâng và nâng lire?

[Javie~ Herrera] . .
Sl,t khâc biêt giCta khai niêm tinh nâng và nâng Il,tc chù yêu à rmrc dé? tu do Il,ta chon

cùa cac ca nhân trong s6 danh mue Il,ta chon han 'nep. Càch tièp cân này dua vào
khà nâng thire hiên cac tinh nâng chu không phài bàn thân cac tinh nâng. Kêtquà dat
dLJÇ1C vê tinh nâng chi là thu yêu, nâng luc dat dLJÇ1C cac kêt quà mong rnuôn m6'i là
diêu quan tronq han. Câch tièp càn vê nâng hrcdira chù yêu vào su tl,t do Il,ta chon cùa
cac ca nhân và nâng luc chuyén hoa tiêrn nâng thành kêt qua. Tronç{càch tiêp càn
tinh nâng, ta chi cân biêt liêu cac ca nhân co thé tiêp càn v6'i hàng hoa hay không.

Bây già ta quay trô I~i v6'i câch tiêp càn tièn tè.
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PhU'O'ng phàp tiêp cân tiên t9

~ PhU'O'ng phàp này coi nhu càu tiêu dùng hay thu nhàp
co thê do lU'èYng dU'Q'c Sl,/' sung tuc

• Tiêu dlJng " -:
- Khài nlêrn tiêu dùn~ này gân giôn~ vé'i khài niêrn vi lQ'i

{( utilité ». Chi tiêu tiêu dùng tinh den cac uu tiên cùa tôi.
Né cüng thé hiên st,l' chen It,I'a khi sÙ' dunq khoàn thu nhàp
cùa mlnh

- Do st,l' chi tiêu cüng là rnôt càch tôt dé xàcdinh cac nhu
câu thiêt yêu. Nêu chünq ta làp ra mire thôa dVng tôi thiêu
nhu càu v~t chàt, chùnq ta cô thé 50 sành st,l' do dat này
vé'i mue tiêu dùng

- Phuonq phàp này do dU'Q'c rrurc dO sung tuc thU'Ô'ng
xuyên chinh xàc hon phuonq phàp do rnïrc thu nhàp

- Tuy nhiên, nhLmg vân dê vê do 1U'Ô'ng van dàt ra'

C6 hai biên thl1ang dl1Ç1C su dunq dé do ll1ang mûe dô chât 1l1Ç1ng sÔng: tiêu dùng
và thu nhâp. Vu và nhuoc diém cùa hai biên này là gi? , , ' ,

+ Tiêu dùng gân vai khài niêrn hw dunq VI nécàn cu vào cac l1U tiên cùa ngl1ai tiêu
dùng và thé hiên su lua chon cùa cac ca nhân trong viêc su dunq thu nhâp, Elây là
mot phucnq phâp do ll1ang tôt nêu càn cùvào nhling nhù câu càn ban: nêu nhu
ta dira ra mot rmrc tÔi thiêu vê chàt 1l1Ç1ng sÔng vât chât, ta co thé so sành rnüc tÔi
thiêu này vai mue dô tiêu dùng. ElÔi v6'i mue dO chât ll1Ç1ng sÔng thl1ang xuyên,
tiêu dùng mang tinh dai diên cao han so vai thu nhâp. Thuc v~y, tiêt kièrn, nlêu sÔ
cùa thu nhâp và tiêu dùng, co thé qiûp blnh ôn nhling biên dong cùa thu nhâp (vi
du biên dong thu nhâp theo mùa vu) và dam bào mue dO tiêu dùng ôn dinh,

+ Khài niêrn tiêu dùng tuy dan giàn nhllng trên thuc tê ràt kh6 do ll1ang, VI no con
liên quan dên gia cà. Han nua, theo d6i tiêu dùng cüng rât phùc tap VI diêu này
co nghia là ta luôn phàl hiên diên t<;li hô gia dinh dé biêt dich xac gia dinh tiêu
dùng nhung gi. Chinh vi Iy do trên mà phân lan nhling nghiên cuu vê nghèo dôi
tâp trung vào cac khoàn chi tiêu chu không phài vào tiêu dùng. Cac càu phân
khàc cùa tiêu dùng và chi tiêu cOng khô do ll1ang, vi du nhu san pham tl! san tl!
tiêu vôn rât phô biên anông thôn, làm th€! nào dé xàc djnh gia tri cùa cac san
pham do nông dân làm ra rÔi giu lai su dunq?

+ Thu nhâp là khài niêm gân han vai nang hrc và phuonq tiên mà cac hO gia dinh
co thé mua hoàc không mua rnôtgiô hàng h6a dl1Ç1c coi là thiêt yêu. Elây là mot
khai ni~m hay. Thu nh~p là phép do ll1ang nhung thu mà mot hO gia dlnh co
theo cach tiêp c~n vi 1Ç1Î. Thu nh~p thâp sé h<;ln chê Il!a chQn cùa hO gia dlnh yai
cac 10<;li hàng hoa khac nhau. Nhl1v~y, cach tiêp c~n này mang tinh gân kêt, tuy
nhiên, cOng nhl1 tiêu dùng, n6 cOng d~t ra mQt sÔ h<;ln chê.
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PhU'O'ng phàp tiêp cân tièn t~

NhÜ'ng h{ln ché cùa phLPCYllg philp tiép c~n tiê" t~ chu§n

• Tât cà cac tiëu dùng phi tiên të:

- Hàng Ma công cQng

- Giài tri

- Cac dlch VI,l mièn phi

• Phê phan chù nghia vi lQ'i : tang rnùc do thôa man (sung tuc) =tang tiêu
dùng?

~ Tàrn nhln khi! han chê

Chùnq ta dâ thây cac han chê cùa càch tiêp càn tiên tê chuân dUÇ1c sù dunq trong
cac nghiên cùu vê nghèo d6L Do Iubng tiêu dùng không tinh dèn môt so hàng h6a
mà cac hQ gia dlnh c6 thé tiêp càn không phài thông qua viêc trà tiên mà là nhè viêc
tièp cân cac dich Vl,J công, vi du nhu y tè hay qiâo duc, Kh6 mà xàc dinh gia cùa loai
hàng h6a này do nhüng khàc btêt giCla khu vvc Nhà rurôcvà tu nhân. Cuôicùnq, cac
khia canh khâc cùa chàt IUÇ1ng song vi du nhu giài tri không dUÇ1C tinh dèn.

Câch tièp càn tiên tê rât han hep bôi câch tiêp càn này không chi loai trù môt vài
linh vvc Iiên quan dèn su hài long cùa dân chùnq, mà con bài cac già thièt nqâm n6
dva ra chua dUÇ1c hiéu chinh xàc: già thiêt vê blnh dâng phân phoi trong hQ gia dlnh,
khà nâng tiêp càn gio hàng h6a mà không thire su biêt li~u hô gia dinh co thé thuc su
mua dUÇ1c gio hàng này hay không, v.v.
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PhU'O'ng phâp tlêp cân phi tlên t~

• MÛ'c thu nhàp không dàm bào co thé tiêp càn tât cà nhu càu càn thiét
dé dat mue s6ng t6i thiêu,

• VI du, khà nàng tièp càn vôi không gian hay cac dich VI,I cQng cQng
nhu y té, giao duc, dLYà'ng xà và nuee thi không nhât thiêt phu thuôc .
vào hàm thu nhàp.

• Cüng tLYO'ng tu, co mue thu nhàp cao chua châc dàm bào là co dl1c;>'c
rnôt SLYC kh6e t6t (hùt thu6c, chÛ'ng béo phi) hay dl1c;>'c dinh dLYÔ'ng tÔt
(trong thèi chiên).

• Mù chû cüng co thé là rnôt chi s6 xàc djnh nghèo dei nhÜ'ng không
nhât thiêt gân liên v&i nghèo tiên tê,

Thu nhâp cao han cho phép tiêu dùng nhiêu han, nhtmq tiêu dùng nhiêu han
không phài luc nào cüng dÔng nghia vôl rmrc chàt 111qng sÔng cao hon.vi du vi~c tiêu
dùng muôc la, nrçu hoàc tiêu thu qua nhiêu thire pham c6 thé dân dên tlnh tranq béo
phi. Dây là diém caban khàc vai céch tiêp càn vi loi.

Han nïra, viêc do 111àng nghèo d6i trong hoàn cành hiên taikhônq cha chûnq ta
hiéu thông tin trong qua khù; rnôtca nhân c6 thé à trong tlnh tr~ng nghèo d6i, thiêu
dinh dl1é1ng triên miên trong qua khLt rnàc dù hiên tal thu nhâp cùa ho dù dé mua già
hàng. Tôi c6 thé gé)p kh6 khan dé dàm bào ôn dinh thu nhâp hoàc de b] tôn thuonq
tnrôc nhCtng cu sôc do mùa vu bi thât bat.

PhU'O'ng phâp tlêp cân phi tlên t~

• Thiêu thôn cac quyèn con ngLYà'i (nhu tV' do ngôn luàn, tôn giao. di
chuyên, v.v..) cüng c6 thé duoc coi là rnôt tiêu thïrc nghèo không nhàt
thiét phài gân Iiên v&i rrurc thu nhàp.

• TÔn tai cac nguy CO' và tinh dè bi tôn thLYO'ng là cac khài niêrn b6 sung
cha tlnh tr~ng nghèo, cac khài nlërn này cüng không gân v6'i mÛ'c thu
nhâp (nhÜ'ng ngLYèYi s6ng trong cac vùng hay co dOng dât hay ô nhièm)

• Dé là môt sô cac Iy do dé tlrn hiêu cac khia canh bên ngoài pham vi
tlên të và tim thây cac chi tiêu phi tiên tê,

MQt han chê khàc: câch tlêp càn này qua tàp trung vào cac ca nhân hoàc cac hô gia
dinh trong khi d6 c6 nhiêu nôl dung khàc liên quan dên toàn bQ xâ hôl nhu tv do phàt
nqôn, quyên cùa ngl1ài lac dQng, n~n b~o lL,fc hoé)c môi trl1è1ng. CuÔi cùng, diêu này
cüng dl1Ç1c nhâc dên à phân trên, trài nghi~m sông cùa bàn thân sé tâc dQng dên mLtc
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dQ thôa man cùa toog ca nhân. S6ng trong rnôt xà hôi mà nhiêu nguài trong hoàn cành
nghèo d6ic6 thé ành huàng rnôt céch tiêu eue dên mûe dô thôa man cùa cac ca nhân.
Tât cà cac yêu t6 này không dUc;1c bao hàm trong càch tiêp cân nghèo d6i tiêntê khàch
quan. Dé khâc phuc nhïmq han chê này, rnôt phuang phâp thay thê da dUc;1C phàt triên
trong nhÛl1g nam 1970,d6 là càch tiêp càn theo nhu câu thiêt yêu.

PhU'O'ng phâp tiêp cân phi tlên tê

PhU'O'ng phap tiêp cân dU'a trên cac nhu c~u thiêt yêu

PhU'O'ng phàp này cüng là môt càch tlêp càn khàch quan nhU'ng
cüng co thê bac gôm cà cach tiêp cân chù quan. PhU'O'ng phàp tiêp
càn dinh tinh

PhU'O'ng pnàp này tinh dên càc nhu càu thiêt yêu không bac gôm
tiêp cân tiên t~

Tlm hlêu nghèo trong dài han.Tronq thèYi ky truéc kia, né ôn dinh
han nhiêu, nquoc lai 50 vé'i càc biên tiên tê tuân theo cac biên thiên
tùy theo tlnh huÔng.

Vàn dê: rât nhiêu chuân phàl theo. Làm thê nào dê xàc djnh dl1Q'c
tÙ'ng mue?

Câch tièp cân này tuang d6i thuân lc;1i do c6 thé tiêp càn véti dü li~u dâu vào - cac
cuôc diêu tra. Cac linh vue nhu y tê hoàc tiêp cân nuôc sach không phài là nhÛl1g linh
vue duy nhât dé àp dunq céch tièp càn này, tuy nhiên vàn dê d;)t ra là làm sao dé c6
s6 liêu. Càch tiêp cân theo nhu câu ca bàn phù hçp dé xem xét tinh hinh nghèo d6i
triên miên - khâc biêt véti nghèo d6i ca câu~ bài vi phép do luàng này tham chiêu dên
viêc tlêp cân nhà à, dich vu y tê hoàc dich vu công. Dây là nhüng biên c6 ft biên d(>ng
theo thài gian và phàn ânh rnôttinh tranq tich lûy cac tiêu chf vê chàt IUc;1ng cuôc s6ng.
C6 nhiêu chlêu phài xem xét dên, vi v~y kh6 co thé t6m tàt nô trong môt chi tiêu duy
nhât. Thông thuàng, cac nuée xây dl,lng cac chi tiêu vê nhïmq nhu câu không duqc
thôa man bâng càch tfnh rmrc trung binh và tronq s6 tuang ung d6i véti tât cà cac
chiêu nghiên cùu, C6 hai vàn dê d;)t ra:

+ Tadâ xem xét tât cà cac chlêu chua?
+ Tât cà cac chiêu này c6 trQngs6 nhu nhau không?
Vân dê h6c bua là viêc xac dinh nguâng cung d;)t ra à cach tiêp c~n này: ta can

cu vào mue de> nào dé coi chât IUc;1ng nhà à và giao dl,lc là hài làng, v.v. ? Viêc xac
dinh nguâng trong chùng ml,lc nào d6 mang tfnh va doan và gây ra nghi ngi;livê vân
d

A •
e nay.
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PhU'O'ng phâp tlêp cân phi tlên t~

Nang lU'c con ngU'Ô'i

• Càch tiêp càn nâng Il,PC (Sen) do lU'àng nhÜ'ng phlJO'ng tlên giup con
nl:llJài tiep càn nhÜ'ng chue nang co ban cùa cuôc sônq (an uÔng, tham
gla vào dài sÔng xii hôl, c6 kiên thùc

• Yêu tô co ban: Khà nâng Il!,achQn

• €lOi véi thu~êt cùa Sen, khài niêrn phàt trièn dua trên rnüc s6ng và
cOng dua tren càch thùc s6ng.

• Mçt xii hôi phàt trièn là mot xâ hôl tao diêu kiên cho cac ca nhân phàt
trien nang II,I'C và cho phép ho thê hlên cac nang II,I'C d6 vl mot cuôc
s6ng « tÔtdep hon ».

• NhU'v~y 51,1' thàa man cùa cac ca nhân tlJO'ng Û'ng véi nang Il,I'c hay co
hôi (« capabilities ») khi mot ca nhân dU'Q'C làm tang gia tri cuôc s6ng
cùa mlnh (« f~nctionnings ») : an ngon, mëc dep, duoc hoc hành t6t,
c6 sïrc khàe doi dào, V.v...

• Hàu hêt cac chf 56 vê nang II,I'C th] don giàn: vi dI,J tuÔi tho trung blnh,
tY I~ rnù chü, tY I~ suy dinh dlJÔ'ng.

Càch tièp càn nang Il!c dUÇ1c Amartya Sen phàt trién vê sau này càn cu vào nhÜl1g
chi tiêu ca bàn và thông dl,lng nhu tuai tho, ti I~ chèt trè em hoàc ti I~ mù chu. Chât
IUÇ1ng sÔng à dây tuang ung vôi khà nang hoàc ca hôl dé mot ca nhân c6 thé thl!c
hiên nhÜl1g gi c6 ynghia voi bàn thân (functionalism).

Luc dâu chùnq ta da dê câp dên nghèo d6i tiên tê, phuang phàp do luàng khà
nang rnôt hô gia dinh c6 thé mua mot gi6 hàng h6a dUÇ1c coi là thiêt yêu. D6 là càch
tièp càn nhârn do luàng rmrc dô chàt IUÇ1ng sÔng hiên tal cùa hô gia dinh. Càch tiêp
càn theo nhu câu ca bàn c6 tinh dên qua khïr, tlnh hlnh nghèo d6i triên miên hay
không bâng càch mà rQng khâiniêrn.nqhèo d6i ra nhÜl1g chiêu khàc ngoài khà nanl;J

mua mot gi6 hàng tiêu dùng. Chiêu nang dQng cùa nghèo d6i dLh;tc col là yêu tô
ca bàn: viêc không bièt liêu ngày mai rnôt hô gia dinh c6 luang thuc dé an hay không
là mot phân không thé tàch rài khôi cac chiêu nghiên cùu vê nghèo d6i.

Tinh de tan thuang cùa cac hô gia âtnh không chi dan thuân là mot chlêu cùa chàt
IUÇ1ng sÔng, n6 con c6 nhung tac dQng gian tièp dên rrurc dQ chàt luqng cuôc sÔng.
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PhU'O'ng phàp tlêp cân phi tlên t~

Tinh de bi tan thl1O'ng
C6 thê dlYÇYc xàc dinh theo :

• MÛ'c ào da danq h6a cac nguÔn thu nhàp cùa cac ca nhân

• NguÔn hICsan c6 : thé chât, nhân van và X8 hôi

• Khà nang biên àÔi cùa cac nguÔn thu nhàp (hay tiêu dùng),
nghia là theo hë 56 biên thiên cùa chi tiêu mùc s6ng

• MÛ'c àO thê hiên cac nguy ca cùa thàm hoa tl,/' nhiên

• SI,/'ki~m soàt cac nquôn tài chinh

• SI,/' hlên diên cùa cac hë th6ng bào hiêrn xii hôi nhu bào hlêrn

thât nqhièp, bào hiém y tê, v.v ..

Tnréc biên dQng vê khi hâu, ngl1ài nông dân së phài tlm càch da d~ng h6a cây
tr6ng. Viêc này sé khièn nâng suât và sàn 111qng thàp di, d6 là rnôt chi phi dé tranh
rùl ro.

Dé do 111àng tinh dè bi tôn thuonq cùa cac nô gia dinh, cân c6 càch tiêp càn nâng
dônq. Chung ta cân c6 cac chuôi sô llèu thài gian dé dành gia dl1Ç1c su biên dQng cùa
thu nhâp trl1ac nhCtng thàrn hoa,

Tôi muôn giai thiêu vél cac ban chiêu cuôi cùng trong càch tiêp càn phi tiên të: su
tham gia và không bi g~t b6.

.PhU'O'ng phâp tlêp cân phi tiên t~

Tham gia cQng dÔng (không co ngoài lê xi hQi )

Cac chi sô tham gia cong dÔng thl phtrc tap han:

SI,/' tham gia cùa ngl16'i nghèo vào cônq àÔng phài là mot vân àê mà tl,/'
thân n6 c6 thé dé dàng dinh tinh; không dé àjnh tinh; Viêc àjnh ILYQ'ng
SI,/' tham gia cônq dÔng së dé dàng han khi ta do ILY6'ng SI,/' binh àâng
thay vl do ILY6'ng SI,/' nghèo khÔ.

Vi du, moc àO tham gia vào à6'i sÔng chinh tri cùa nh6m dân toc thiêu
sô hay nh6m & ngoài lê X8 hôi c6 thê dLYQ'c do 1116'ng thông qua SI,/' tai
hièn cùa ho trong càc dàng phài chinh tri. .

Tuy nhiên, ngày nay vlêc do 1116'ng SI,/' tham gia cong àÔng cùa ngLY6'i
nghèo thông qua cac chi 56 chù quan không thLY6'ng xuyên nhu trLY&c,
song v~n luôn àl1Q'c t1nh trên cac rnàu nh6.



Nghèoâ6i và ch§.t Iuang sÔng cùa dân cU lm

à ngoài lê xà hôi là môt khài niêm gân güi véJi nghèo dol. Co nhCtng xà hôi mà
cac hQ nghèo không bi loai tru, tuynhlênkho co thé do luélng và dinh lugng yêu t6
này. Dây là rnôt phuonq phàp do luélng tinh công bang' han là viêc bi loai tru hoàn
toàn. Muc dô tham gia co thé duoc xem xét dên trong nhiêu lïnh vue: chinh tri,

• dAconq ong, v.v.

[François Roubaud]
Chùnq ta dâ nghe giéJi thiêu vê cac càch tiêp cên và cac phép do h,tètng khâch

quan vê nghèo dol, Bây giél chùnq ta së dê câp dên cac phép do h/àng chù quan.
Co nhCtng phuang phàp nào? Su dunq chùnq ra sao? Chùnq tôi së dua rnôt vài vi du
dé cac ban hiéu dugc viêc àp dunq cac phuonq phàp này.

Nghèo khâch quan hay nghèo chù quan?

Do lU'èYng khach quan

7 Cac chi tiêu khàch quan duoc xàc dinh rô

• Phân lan cac do lU'èm9 nghèo man9, linh uoc I~ thi khach quan : dU'èYng
nghèo, tiêp càn qua cac nhu câu thlêt yêu, .

• Cach tiêp càn này- co U'U diêm là cé thê so sành dU'Q'c theo thèYi gian,
gi[Pa cac vüng, glÛ'a cac nh6m xâ hQi V.v.

Cac vàn dê:

• Già thiêt tât ca dêu dU'Q'c U'U tlën nhu nhau.

• Rât chuàn tâc: SI,I' phân lich quyêt dinh :

• Cac mièn (cac nhu càu thiêt yêu)

• MÛ'c dO cho phép thoàt nghèo (ngU'Ô'ng nghèo)

• Không linh dên SI,I' hài long cùa cac tac nhân.

Tao sac ta lal dua vào nhung s6 li~u cùa cac nhà phân tich dé xàc dinh nguang
nghèo déi, hoàc rnôt sô lugng t6i thiêu nhOng nhu câu dugc chàp nhàn vê rnàt xâ
hôi? Nên châng ta hài thang nhCtng ca nhân xem ho co tu coi mlnh là nguéli nghèo
hay không. Trên quan diêm phân tich kinh tê và càch tlêp càn vi Igi, phép do luélng
truc tièp chù quan vê nghèo dôi duélng nhu chinh xéc han. Tai sac phài dùng phép
do luélng gian tiêp - vi ou nhu tiêu dùng- no cho ta thông tin vê dQ thôa dl,!ng, su thich
thû và su hài làng cùa cac ca nhân?
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Nghèo khâch quan hay nghèo chù quan?

Do lUÙ'ng chù quan

• Dan dên khâi ni~m vi lQ'i, theokhài niêrn này rnôt ngU'èYi hay rnôt
nhôrn ngU'èYi li, coi minh là ngU'èYi nghèo hoàc bi thiêu thôn cài gi d6

• Càn phài phàt triên cac phuonq phàp diêu tra moi nhu cac bàng hôi co
Sl,l' tham gia cùa cQng dÔng

• Tiêp càn mang tinh djnh tinh han

• Vân dê :

• Dôi khi cô sai sot, vi du nêu rnôt ngU'èYi thiêu cac nguÔn hrc tài chinh
hay nang luc hành dOng dê co thê th6a man cac nhu càu thiêt yêu
nhunq trën thire thè ho van không duoc coi là ngU'èYi nghèo.
-7 tl,l' han chè cac mong rnuôn

• Tham khào tU'ang d6i

Nhiêu nghiên cùu vê hanh phùc không vuot ra ngoài pham vi chù quan vê ynghL
Taco thé thây dUÇ1c nhùng uu diém cOng nhu nhùng han chê cùa câch tiêp cân này.
Mai dây T6ng thÔng Phàp Sarkozy da d~t hàng hai chù nhân giài Nobel kinh tê là
Amartya Sen và Joseph E. Stiglitz môt nghiên cüu vê 51! thay d6i cùa cac công cu do
lubng tâng truètng cùa Phâp dé dua ra càch do lubng khàc ngoài tiêu chi GDP. Trong
sÔ nhùng khuyên cao cùa nghiên CUu này co khuyên cao vê rnô cùa cha cac phép
do lubng chù quan vê chàt IUÇ1ng sÔng và nghèo dôi.

Cac câu hôi thubng dUÇ1c d~t ra trong cach tiêp cân này: « Càn cu vào nguÔn Il!c
tài chinh cùa mlnh, Ônq/bà co cho râng mlnh sÔng rnôtcàch ràt dây dù/trung blnh/vât
àI

~ ~ k
V nÇ1 nan chong chat »,

Di nhiên câu hôl co thê dUÇ1c rnô ré?ng ra cac Iinh vue phi tlên tê: ce Trang linh vl!c
giao duc, Ônq/bà co cha râng mlnh rât hài làng/hài làng/hai hài làng/rât không
hài lônq ».

Câu hài chù dao trang cac diêu tra vê hanh phùc dUÇ1c nêu nhu sau: « Nhln lai
nhùng gl mà ông bà coi là quan tronq trong cuôc sÔng, ông/bà co thây râng mlnh rât
hanh phùc/ hanh phùc/dôi chût hanh phùc/ ràt bât hanh », Vai bôn danq thüc này,
chûng ta co thê dùng thang diêm tù 1 dên 10 noâc tù 1 dên 100, v.v.

Cach tiêp càn này ràthay VI rnôt rnàt, no dê câp truc diên dên chàt IUÇ1ng sÔng
hoàc nghèo dol: không cân thiêt phài dùng dèn chi tiêu tiêu dùng, vôn chi liên quan
mot càch gian tiêp dên chât IUÇ1ng cUQc sÔng. M~t khac, dây là nhùng câu hài hêt
suc dan giàn, hoàn toàn trai nguÇ1C vai phép do lubng tiêu dùng cùa cac hQ gia dlnh
- tinh toan tiêu dùng hQ gia dinh phuc té;lP han nhiêu 50 vai vi~c do lubng muc dé? hài
làng trong mé?t linh vl!c Cl,! thé.
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Tuy nhiên, càch tiêp cân này co rnôt sÔ han chè, Thil nhàt, vlêc tl,l giéti han cac
mong rnuôn co thê khièn cho rnôt sÔ nguèti, hay rnôt sô nhôrn nguèti, vôn quen sÔng
trang nhClng hoàn cành rât khàc nqhiêt co thê nôi ho hài làng vê diêu kiên sÔng, trang
khi do con cal ho không dUÇ1c an no hoàc phài sÔng trang gia rét. Diêu nàyduçc Iy
giài bèti ho qua quen thuôc véti diêu kiên sÔng khàc nqhiêt. H9 châng mong gl hem.
NguÇ1c lai, rnôt ti phu vùa b] mât vài trlêu dô la co-thé nôi râng minh không hài làng
VI rnùc sÔng giàm di, ngay cà khi ông ta vân co rrurc sÔng rât cao. Cac vàn dê dUÇ1c
thào luân rQng rai trang giéti nghiên cùu. Tù vài nam trô lai dây chùnq ta thây càch
tiêp cân này dUÇ1c lên ngôivéti su ùng hô cùa nhiêu nhà kinh tê h9C và cac nhà hoach
dinh chinh sàch.

. Bây gièt tôi xin nhàc lai bôn càp phuang phép do Iuètng nghèo doi dÔi lâp nhau:
+ Tiên tê - phi tiên tê: ,
+ Tuyêt dÔi (VI du 5Ô ca-lo/dâu nguèti)- tuang dÔi;
+ Khàch quan - chù quan;
+ Phuang tiên - kèt quà.
Chi tiêu phuang tlên baogÔm cac khà nang thoât nghèo và vlêc dàm bào cac khà

nang này luôn hiên hClu. Trong câch tlêp cân này, ta uu tiên xem xét thu nhàp. Càn
trang càch tiêp càn theo kèt quà, ta tâp trung phân tlch tiêu dùng. Nhu v~y, chùnq ta
co thê llèt kê gân nhu dây dù tàt cà cac phuang phâp do luètng nghèo d6i. '

Hê thông cac càch tièp c~n khâc 'nhau vê nghèo lIai
Tiên tê Phi tiên tê

Tuvêt d6i Tucno d6i Tuvêt d6i Tuono d6i

Phuang
tiên

Khach Thu nhàp Thu nhêp <Y2 IPH cùa UNOP;
quan <1$PPA trung vi thu nhàp E)o luang vônvêt

trung blnh cùa Iy và con nguai
cac hô

Chù quan Thu nhàp < thu Thu nhàp < % Sl,1 hài lon~ cùa
nhàp t6i thiêu trung vi thu nhàp cac ho / tie p càn
duce coi là dm trung blnh rnà cac dich VI) y tê
thiêt bôi rnôicé cac ho mong vàqiàoduc
nhân hoàc hô muôn

Kêt auà

Khach Tiêu dùng < 1$ Tiêu dùng < Diêu kièn vêt
quan PPA 1;2 trung vi tiêu chêt san co (nhà

dùna truna blnh àh
Chù quan Tiêu dùng < tiêu Tiêu dùng < Muc do hàl long Nh~n thüc vê

dùng tôi thiêu Y2 trung vi tiêu vê tiêu dùng vàt mûc s6ng liên
dU?c coi là cân dùng trung blnh chât duac coi là quan dên toàn
thiet bài môi ca mà cac hQmong thiêt yê~ thê dân cu
nhân/hô <muon

Chu thfch:
·PPA: tfnh theo suc mua tuang duang
- IOH: chi s6 phat triên con nguai
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Phfa trên, bàng phân ra hai màng: d6i nghèo tiên t$ và doi nghèo phi tiên t~, rnôi
10i;li li;li phân ra theo tuang dôi và tuyêt dôi. Trên truc hoành, ta c6 phuang phàp dua
vào phuenq tiên và kêt quà, dUÇ1c phân theo khàch quan và chù quan. Nhu v~y, ta c6
tong cônq là 16 chi tiêu Iy thuyêt,

Bây gib, xin rnèi cac ban nêu nhCtng chi tiêu vê nghèo d6i mà cac ban biêt và xèp
chùnq vào rnôt tronq nhCtng loai trên. Vi du, ta së xêp vào loai nào chi tiêu "rnôtdô
laJngubi/ngày tfnh theo suc mua tuang duang" nèu d6 là tiêu dùng?

Phan Thj NgQc Trâm
D61à càch tièp càn tiên tè, khâch quan, tuyêt dôi và kêt quà,

[François Roubaud] '.
Dung v~y, do là cach tiêp cân tlên t$ tinh bâng dô-la, tuy~t dôi (chuan mue tinh theo

suc mua tuang duang), khâch quan và kêt quà- d61à do lubng tiêu dùng. .
Ta c6 thé thây hai diêu: tnréc tiên, càch do lubng pho biên nhât cüng chi là rnôt

trong mubi séu chi tiêu c6 san, càch tiêp càn tâp trung vào rnôt nôl dung này không
thé nào bac hàm toàn bô cac chiêu cùa nghèo dôi. Diêu thu haî, dây là khai niêrn
"tuang dôi so vôl tuyêt dôi". Chùnq ta nhô lal Ibi thây Javier da n6i " không c6 khà
nang tnôe man mô: s6 nhu du âl1Ç1c xa hç,ich~p nh~n vào môt thbi âiém xac âjnh
và èJ môt nuée Cl! thé », Phuang phàp này là tuyèt dôi nhung trên thire tê n6 gân vai
rnôtdiém thèi gian và rnôtxâ hôl cu thé. Vi v~y, né không hân là tuyêt dôi hoàn toàn,
mà là tuyêt dôi trong rnôt bÔi cành Ijch sù và dia Iy cu thé. Dé di sâu han, chùnq ta
sê thay doi rnôt trong bôn càu phân cùa chi tiêu nghèo d6i. Mbi cac ban nêu rnôt vi
du vê nguàng, dubng noàc rnôt dinh nghia thôa man tiêu chf tiên t~, kêt quà, khàch
quan và tuang dôi.

Phan Thj NgQc Trâm
. C6 thé phân tô tong thé dân cu và chi giCt lai 10 % cuôi cùng và coi d6 là

nhCtng « hô nghèo », .

[François Roubaud]
D6 c6 thé là rnôt càch làm, thôa man tiêu chf tuarig dôi. Ta c6 thé chon phân thâp

phân nghèo nhât nhung càch do lubng này c6 vàn dê: nèu ta chon 10 % nghèo nhàt
mà ta li;li rnuôn nghiên cïni vê biên dQng nghèo d6i trong thbi gian, ta thây luôn c6
10 % ngubi nghèo nhât ti;li mQi thbi diém. Trong trubng hÇ1p này, nghèo d6i là mÇ>t chi
tiêu không bac gib c6 biên dÇ>ng.

Taco.thé dinh nghia nguàng nghèo doi tiên t$ tuang dôi làti I~'phân tram ngubi c6
mue' tiêu dùng thâp han nua trung vi tiêu dùrig.Hay nhCtng ngubi c6 muc tiêu dùng
lt han cà muc trung blnh là ngubi nghèo. Dây là mÇ>t nguàng gân vai trung blnh ho~c
trurig vi. .

Cach do lubng nghèo d6i luôn thay doi theo hoàn cành. Do là câch do IUbng chfnh
thuc dUÇ1c su dl,lng ti;li cac nuac châu Âu. Cach do lubng này c6 nhCtng hi;ln chê gl?



Nghèo d6i và C~~lt IUdng sÔng cùa dân cu m
Xin lây rnôt vi du, nêu ta SU dung nguang nghèo tuang dÔi, liêu c6 thé xày ra trubng
hop ti I~ nghèo dol à Thuy Diên l<;li cao han à Mali không?

Tôi sé dé cac ban tl,l tinh toén, nhung hây nhéf râng véfi nguang nqhèo.dôl tuang
dÔi, ta c6 thé thây râng à Mali chi c6 10 % dân sÔ c6 thu nhàp nhà han 50% thu nhâp
trung blnh hoàc trung vi tiêu dùng. Tuy nhiên, véfi phtronq phâp này, ti I~ này tai Thuy
Dién là trên 40 %. Diêu này c6 thé gây nqac nhiên và phàntnrc giac khi nghï râng
nghèo déi à Thuy Dién l<;li cao han à MaiL

Xin c6 rnôt vài nhân xét tong quàt vê càch tiêp càn tuangâÔL Cac nguang tuang
dÔithubng duoc SU dl,lng tai cac nuéfcphàt triêncôn cac nguang tuyêt dÔi duoc dùng
t<;li cac nuéfc dang phàt trién. Vi sac 1<;li c6 tinh tranq này? Ta c6 thé nghï râng tal cac
nuéfc dang phàt triên, rnôt sô cac nhucâu cabàn sÔng hoàctôn tal vê mât thé chât
không dugc dàm bào, Vi IVdo này, cac nguang tuyêt dÔidugc âp dunq. MQtkhi nhClng
nhu câu cabàn thiêt yêu dugc dàm bào thi ngubi ta së huéfng dên cac phuonq phàp
tuang dÔi theo huéfng do lubng bât binh dâng han là dan thuân do lubng nghèo dôi.

Nêu thu nhâp tang, liêu nghèo doi c6 tang lên? Mbi cac ban suy nghï dé dua ra cac
nguang nghèo chùquan, tuyêt dÔi và tuang dÔL

Phan Phlto'ng Thào
Trong rnôt càch tlêp càn tuang dÔi, ngubi ta së không dua ra rrurc trung blnh tÔng

thé cha toàn bô dân chùnq. Cac ca nhân c6 mïrc thu nhâp khàc nhau, thu nhàp tang
nhung không phài rnôt càchdônq dêu cho tàt cà. Dé quay 1<;li vi du nqhich IVvê Thuy
Dién và Mali, ta thây cac gia tri không giÔng nhau, nhàt là à hai dâu eue, C6 nhùng
ngubi à rât xa trung vi nhung à vi thê ràt tich eue, côn môt sÔkhàc à xa trung vi nhung
c6 vi thê rât tiêu eue, nghèo doi van không tang lên.

[François Roubaud]
Câu 'trà Ibi này chi trà Ibi dugc rnôt phân, Véfi nguang nghèo déi tùang dÔi, c6 thé

thu nhâp tang và nghèo dôi dông thèi cüng tang, dây là diêu không thé nêu SU dunq
phuonq phàp tuyêtdôi. Diêu nqhich IVxuàt hiên khi thu nhêp hoàc tiêu dùng cùa ngubi
nghèo tang chârn han so véfi tiêu dùng hoàc thu nhâp cùa ngubi không nghèo. Trang
trubng hep này, ta thây ti lê nghèo d6i tang nhung tlnh hlnh chung duce cài thièn,

Dé kêt thuc phân giéfi thiêu vê bàng tong hgp cac phuang phap, mbi cac b<;ln nêu
ra mQtvi dl,l vê nguang nghèo d6i tiên tê, phuang tiên, tuy~t dÔi và chù quan.

Ros Chantrabot
T<;li Campuchia, cân khoàng 3dô-lalngày méfi c6 thé sÔng mQt cach tu tê.

[François Roubaud]
B<;ln van dang su dl,lng cach tiêp c~n khach quan. Cüng giÔng phuang phap tuang

dÔi, cac cach tiêp c~n chù quan trên thl,lc tê it dugc SU dl,lng t<;li châu A. Cac b<;ln làm
diêu tra dinh lugng ho~c dinh tfnh, và b<;ln hai: cc Theo ông/bà, cân mue thu nh?p tôi
thiêu là bao nhiêu ôê co thê sông tù tà trang xâ hQi này?» Câu hài này giup ta xac
dinh nguang nghèo d6i tiên tê (thu nh~p tfnh bâng nQi tê), tuyêt dÔi (muc thu nh~p

trung blnh), phuang ti~n (ta n6i vê thu nh~p chu không phài tiêu dùng) và....chù quan
(ta yêu câu ca nhân danh gia, d6 là khoàn uéfc lugng). . ..
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Trong co sèJ dClIi~u VHLSS, chung ta c6 cac y~u tÔ nghèo d6i chù quan.

Ros Chantrabot
Làm thê nào dê tfnh dên Sl,l khàc blêt giCla thành th! và nông thôn và viêc tl,l sàn

tu tiêu?

[François Roubaud]
Ngày mai ta së n6i v"ê vièc xây dl,lng nguélng nghèo c6 tfnh d~n khàc biêt thành

thi, nông thôn và cac yêu tÔ khâch quan và chù quan. flê k~t thùc phân giéli thiêu vê
cac chiêu nghèo d6i, tôi rnuôn giéli thiêu véli cac ban k~t quà nghiên cùu vê cac hlnh
thïrc nghèo d6i mà chung tôi tiên hành tal Madagascar, sau d6 dUÇlc mèJ rônq d~n

cac nhClng khâc, nhât là châu Phi và My La tinh. Chung tôi rnuôn nghiên cùu xem rnôt
ngubi dtroc coi là nghèo trên môt chlêu này cô phài là nghèo trên rnôt chiêu khàc
hay không. Vf du rnôt ngubi nghèo theo khia c~hh tiên t~ c6 phài là ngubi nghèo trên
giac dç xâ hçi hay không? " ,.

Minh hça: da chlêu nghèo dei
Ngl.J'ài nghèo kiêm tAt cà cac lo~i h/nh nghèo?

TrlJ'èmg hW cùa thù dô cùa Madagasca

oNghèo tlên tç (tlAu dùng < 1$ ngl.l'/1I) 32%

oNghèo « khach quan« phi tl~n tf :
- theo cac dl~u klçn slnh tAn (nghèo do dl~u klfn slnh tAn) 35,0%
• theo nguAn hiC con ngl.l'l1l 32,6%
- theo nguAn Ive xii hOI (nghèo khi il ngoéll~ XH) 34,6%

- .--
oNghèo «chù quan" : .

• Nh,n thüc chung : sung tuc mang tlnh chù quan 33,0%
• Kh6ng thôa mlln vut câe nhu du dU'Q'C collé cAt yéu 34,6%
• nhl1'ngkM khAn tèl chinh 33,9%

HOI ty câe tlAu thUc khac nhau cüa nghèo d61 2,4%

HOI ty 4 tlAu thUc nghèo n khâch ïiuan" 7,1%
HOI t~ 3 tlAu thUc nghèo n khâch quan " phi tl~n tf 8,9%
HOI ty 3 tlAu thUc nghèo " chU quan" 11,90

;':

Chlém It nhA! tlAu thüc nghèo 77;7%

Naudn : EJlJu tre 1-2-3 MADIO,pli. 3, Anl8nanarlYo, 1P8e, theo cofO Uni! toitn cûa chlJngtd/.

Ta lây nguélng khàch quan vê nghèo d6i tiên t~ rnôt dô Ialngubi: èJ dàng dâu tiên
trong bàng, c6 32 % nguètidân thù dô cùa Madagasca sÔng duéli rnïrc rnôtdô Ialngubi.
Chùnq tôi da xàc dinh sàu d~ng nghèo khàc (ba khàch quan và ba chù quan), sau
d6 ta xem sÔ phân tram nhClng ngubi èJ vi tri thàp nhât trong délin9 nghèo d6i này dê
c6 dUÇlc phân tram nghèo d6i tiên t~ dÔi véli tât cà cac déling nghèo doi, c6 nghia là
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rnôt phân ba 56 hô àvi tri thàpnhàp trong môi danq nghèo d6i. Chùnq tôi xây dl,fng
ba danq nghèo d6i khàch quan:

+ nghèo d6i vê diêu kiên tôn tai, gân vai viêc tiêp càn djch VI,J công, diên nuée, diêu
kiên nhà à (diên tich và d~c diêm nhà à);

+ nghèo d6i vê vôn con ngl1ài: tièp càn giao duc:
:t nghèo d6i vê vôn xâ hôi: liên hê xâ hQi cùa cac ca nhân này vôl cac ca ntiân

khàc, tham gia vào cac hiêp hQi hoàc ngl1Ç1c I~i bi lo~i trù kh6i xâ hôt,
Vai nghèo d6i chù quan, chùnq tôi dira vào ba câu hôi: .
+ Càm nhàn chung vê chàt 111Ç1ng s6ng chù quan: « Gan CU vào nguèm tuc cùa

minh, ông/bà th~y minh sÔng ~t tÔt/tÔt/trung binh kh8./t6i/~t t6i ? "
+ Không th6a man nhCtng nhu câu coi là t6i thiêu. Chùnq tôi da thiêt I~p rnôt danh

sâch cac hàng h6a và dlch VI,J: thùc an, y tè, giao duc, viêc làm, v.v.. và hôi:
« Ông/bà cha r~ng dây là cac hàng Ma ho~c djch VI,J thiêt yêu hay dây là d6
xaxi? " Sau d6 chùnq tôi d~t câu hôl tiêp theo d6i vai nhCtng hàng hoa và dich
VI,J dl1Ç1c ho coi là thiêt yêu: a yai cac hàng Ma ho~c djch VI,J này, ông/bà c6 auac
tnôeman không?" Vai nhCtng hàng h6a thiêt yêu mà ngl1ài dân n6i không dl1Ç1c
th6a man, chùnq tôi da tao ra biên nghèo d6i vê không th6a man cac nhu câu
thiêt yêu;
Kh6 khan tài chinh: «Gan cùvèo thu nh?p ông/bà co thé dé tiêt kiêm! vila dù chi
tiêul vay no dé sÔng? "

Cac ban da dl1Ç1C nghe giai thlêu vê càch dlêu tra và c6 bàng 56 liêu, xin mai cac
ban blnh luân bàng 56 llêu và cac kèt quà: c6 phài tàt cà cac d~ng nghèo d6i dl1Ç1c
thé hièn? Bày d~ng nghèo d6i c6 Iiên quan dên cùng rnôt nh6m ngl1ai không?

Chanthanivong Thongpheth
Ngl1ai nghèo là IlhCtng ngl1ài khàc nhau tùy theo d~ng nghèo d6i.

[François Roubaud]
Dung v~y. MQt 56 c6 thu nhâo trên ba dô la, v~y ho không phài là nghèo nèu xét

theo ngl1é1ng rnôtdô la. Tuy nhiên, rnôtvài ngl1ai trong 56 này không c6 nhà, v~y ho là
ngl1ai nghèo nêu xét theo diêu kiên sinh hoat. VI V~y, ta c6 thê thây rnôtngl1ai là nghèo
trong rnôt chiêu nhl1ng không phài là nghèo nèu ta xét trên rnôt chiêu khâc,

Nguyèn Hitu Chi
D6 phài chang là cac nqoat I~? Tôi nghi râng bày tiêu chi này c6 quan hè nhân quà.

Lây rnôtvi du, nèu rnôtngl1ai nghèovê tiên tê, diêu này së c6 tac dQng dên diêu ki~n

sinh ho~t. Nêu anh ta không c6 v6n xa hQi, anh ta sé c6 it ca hQi c6 vi~c ·Iàm và diêu
này sé c6 tac dQng dên thu nh~p.

[François Roubaud]
Cac trl,fc giac cua Chf rât thu vi nhung sai. Nélliên quan dên hai quan diém trai

ngl1Ç1c nhau: kêt quà dâu tiên cha thây nhCtng giao diém cua cac d~ng nghèo d6i rât
thâp. TI I~ ngl1ai nâm trong tât cà cac d~ng nghèo chi là 2 % trong khi ti I~ môi mQt
d~ng nghèo d6i 50 vai dân 56 là 1/3. Nèu chung ta dê c~p vân dê theo mQt hl1ang
khac, ta thây râng gân 80 % dân 56 rai vào mQt trong nhCtng d~ng nghèo d6i. Cac
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danq nqhèo.déi không phài lue nào cüng trùng nhau. Chùnq co quan hè và tuang
liêri dên nhau, nhung chùnq không bac gôm cac tÔng thé dông bô, Nhân dinh này
sé co tac dong dèn chinh sàch kinh té: ta cân nhüng chtnhsàch khàc nhau dé xù 1'1
cac danq nghèo doi khàc nhau.

Do chùnq ta dành uu tiên cha phân vlêc thuc hành rnà cac ban làm sau dây cüng
nhu nghiên céu mà cac ban sé phài trinh bày vào ngày thu sau và thu bày, chùnq tôi
lùi phân trlnh bày vê bât blnh dang sau. Bây gièt chùnq ta chuyén sang phân ca sèt
dü liêu và phàn mêrn Stata.

Buoi làm bài tnuc hành và làm quen vai Stata

Ngày 2, thCt ba 22/9

[Javier Herrera]
Bây giètchung ta tâp trung vào phuonq phàp nghèo d6i tiên t~ tuyêt dôi, phuonq

phàp phô biên nhât trong sô 16 càch do luètng nghèo d6i. Co hai yéu tô cân thiêt dé
do nghèo d6i: chi tiêu chât luqng sônq và nguang phân bièt nghèo và không nghèo.
Sau khi ta dà xac dinh nguèti nghèo và không nghèo, ta cân xây dl,lng mot chi tiêu
miêu tà dàc diêm dôi nghèo trên quy mô quôc gia,khu vac. Vi v~y, chùnq ta cân tông
hep cac ca thé trong mot chi tiêu.

Chùnq tôi së giai thiêu vai cac ban mot vài bài tâp xây dl,lng chi tiêu theo tông thé
con dé xàc dinh dàc diêm nghèo d6i. Mot nguang dé;l.i diên cha mot chuân. Tât cà cac
ca nhân duai chuân duqc coi là nghèo, trên chuân coi là không nghèo.

Câu hôi dâu tiên duqc d~t ra: co là diêu Wnhiên khi mot ca nhân c6 thêm vài xu thl
duqc coi là không nghèo, khac vai mot nguèti c6 it han vài xu thl duce coi là nghèo?
Cac hô gia dlnh à quanh duètng nghèo chàc chan c6 hoàn cành tuang tl,l nhau.
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NGUYÊN TAc xAc DINH NGHÈO

Càn xàc djnh :

- Chi tiêu chat lU'Q'ng cuôc song và m{PC tiën nghi toi thiêu.

Cac ca nhân à dU'6'i mue này dU'Q'C coi là nghèo..

DU'à'ng nghèo là chi phi gi6 hàng h6a dÔi véi nhÜ'ng ngU'à'i
nârn trên dU'à'ng nghèo .

NHU'NG ta không biêt ai thuôc dU'à'ng nqhèo!

••

x

•

x

No Pobreza

x
Pobreza

Mrnlmo necesario

Ca nhân âl1Ç1c dành dâu bâng ky hiêu cc x » âl1Ç1C coi là nghèo, ca nhân dành dâu
bâng hlnh tràn là không nghèo. Cà hai âêu rât gân âl1è,r1g nghèo â6i, ttÎê hiên chi phi
âê mua mot gi6 hàng cùa nhting ngl1è1i nâm trên âl1è1ng này. V~y âl1è1ng này âl1Ç1c
tinh toàn nhu thé nào? Kh6 khan chù yêu là ta không biêt ai thuôc âl1è1ng nghèo â6i.
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50' DO PHÂN LeAl DÂN cU' THEO DU'à'NG.
NGU'Ô'NG NGHÈO

Chi tiêu
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Thông thuètng, cac phân tich v~ nghèo dôi thuètng phân dân cu thành ba loai:
nghèo, không nghèo và nghèo cùng circ, Nhu v~y, co hai duètng dUÇ1c xàc dinh:
duètng nghèo doi tong thé và duètngnghèo dôi cùng eue, Duètng thù haï này ung vâi
nhung ca nhân không thé thôa man cac nhu câu thire phârn thiêt yêu cùa mlnh.

Tiêu dùng ho~c thu nh~p là chi tiêu chât ILtQ'l1g sông?

Chùnq ta coi tiêu dùng là chi tiêu do luètng chàt luç1ng sÔng bac gÔmcac hàng hoa
và dich VI,! hàng hoa thiêt yêu. Nhu v~y, ta co thé xac djnh rnôtchi tiêu tiên tê dé tong
hop cac hàng h6a và dich VI,! khéc nhau.

Nhu chùnq ta da thây, nghèo doi là hiên tUÇ1ng da chiêu. Nhl1ng è1 dây ta chi tinh
dên cac yêu tÔ Iiên quan dên tiêu dùng, cac yêu tÔ v~ chàt 111Ç1ng sÔng không duçc
tinh dên: dich vu công cônq, y tè, an ninh, tinh dé b] ton thl1e1ng truôc cac cu sôc,
cl1ètng dô dèti sÔngxâhô], chàt 111Ç1ng môi trl1ètng sÔng, dân chù, v.v. Di~u quan tronq
là ta luôn y thùc cac han chê cùa moi chi tiêu mà ta sù dunq, Ngoài ra, trên thuc tê
ngl1èti ta không thuc su do 111è1ng tiêu dùng mà là do 111ètng chi tiêu. V~y tiêu dùng khàc
chi tiêu è1 diém nào?

Dé giup cac ban hiéu ra su khàc biêt này, chùnq ta sé lây rnôt vi du: tôi chi tiên
mua cà phê nhunq tôi không dùng hêt VI lat nua tôi sé rnôi cac ban trong giètgiài
lao, nhu v~y tôi chi tiên mua rnôt thù hàng và chia sè vâi nhung ngl1èti không phài là
thành viên trong gia dlnh. Vlly do này, luôn co su khâc biêt khi ta do 111ètng tiêu dùng
và chi tiêu.
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1. Tiêu dùng và thu nhâp dU'Q'c coi nhu'
chi tiêu vê chât 1U'Q'ng cuôc sông?

Lqi ich cùa chi tiêu tièn t~ cùa cné: IUVng cuôc s6ng:

Da phàn cac hàng h6a và dlch VI) dê trao dôL Quay
trô lai chi tiêu vê khà nang cac ca nhân c6 dU'qc hàng
h6a d6.

- Bàn vi tiên tê tao thuan Iqi cha vièc tông hop, co thê
dura ra rnôt loat chi tiêu và phép thÙ' (cU'èmg dÔ, rnùc
dô, sV' thÔng tri). .

• Bât loi:

- Chi tinh dên cac nhu câu vêt chât nhU'ng không dê
càp dên vièc tiêp càn dlch VI) công cônq (dào tao, y
tê, an ninh), tinh dè tôn thU'O'ng truoc cac cu sôc,
cU'èmg do quan hê X8 hôi, chât 1U'Q'ng sÔng.

Xin cac ban nha râng ta n6i dèn tiêu dùng cuôi cùng. Mot hô gia dinh cüng co thé
là dan vi sàn xuàtvà c6 thé chi tiêu mua hàng h6a sù dunq trong hoat dQng sàn xuàt
cùa mlnh. Khoàn này không dtJÇlc tinh, chi tinh tiêu dùng cuôi cùng dành cha hô gia
dlnh. Mé;>t kh6 khan khàc nua: tôi di mua ca nhtJng nhàn thây n6 b] uon không thé an
dtJÇlc, nhtJ vàytôl chi tiêu nhtJng không tiêu dùng. Han nua, cüng kh6 do ItJàng tiêu
dùng VI diêu này c6 nghia là bât buôc phài ghi chép thuc tè tùng thire phârn dtJÇlc chê
biên và tiêu thu tai hé) gia dlnh.

Thu nbâp là nhung gl mà hÔ gia dlnh sèJ hûu dé mua hàng h6a và dlch VI). C6 su
khàc biêt Ion dâu Mn: tiêu dùng trùng làp vai viêc thuc hiên thuc tê, thu nhâp ung vôi
tiêrn nang. TrtJàng hop khàc c6 thé xày ra: c6 thu nhàp nhtJng không c6 hàng h6a
nào. Cuôi cùng, cân phài ké dên su khàc biêt thành th! và nông thôn, không thé sa
sanh gia cà giua hai khu Vl,/c này. Vlêc sa sành và tong hop thu nhâp d~t ra nhung vàn
dê vê rmrc sÔng khàc nhau cùa dân cu èJ cac khu vl,lc khàc nhau.

Nguyén Hftu Chi
Cüng c6 thé c6 trtJàng hop khàc: c6 thé c6 chi tiêu không c6 ngu6n gÔc tù thu

nhâp, d6 là rnôt khoàn di vay chânq han,

[Javier Herrera]
. Dung v~y, di vay ttJang ung vai vlêc chi tiêu nhiêu han nhung gl ngtJài ta kièrn duoc.

M~t khàc, c6 thé caché) gia dinh co tiêt kiêrn, Cac banco thé sù dl,Jng tiên tiêt kièrn
dé tlêu dùng trong nhïmq luc kh6 khan. Chinh là do co thé di vay hoâc sù dunq tiêt
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kiêrn nên tiêu dùng co rmrc biên dÇ>ng dêu và dÔng bô non thu nhâp, vôn co thé biên
dÇ>ng tù nam này qua nam khàc,

Nguyên Công Thào
Thây da nol râng tiêu dùng phàn ành mue dô chât luçtng cuôc sÔng. l.iêu chi bàn

thân tiêu dùng co thé cha ta ytuàng vê rnùc dô chât luçtng sÔng? .

[Javier Herrera]
Luc tnréc tôi nôt dên rmrc dô chàt luçtng sÔng lâu dài và bênvung theo thài gian.

Tiêu dùng không thé bac hàm tàt cà cac yêu tÔcùachât IUÇfng sÔng cùa rnôt ca nhân
VI khai niêrn này co nhiêu chlèu khàc nhau: tiêu dùng cac hàng hoa kho xac dinh gia
tri nhu dich vu công, chât IUÇfng sÔng, môi truàng, an ninh, tl,l do, v.v. MÔi liên hê giCla
tiêu dùng và chàt IUÇfng sÔng không phài là rnôl Iiên h~ rnôt chiêu. Viêcmua hoàc cha
t~ng mang lai cha ban su hài làng vôn không the do dêrn duçtc bânq vlêc tông hçtp
chi phi tiên tê cùa tiêu dùng.

Tiêu dùng hay thu nhâp?

• Tnroc tiên, tiêu dùng là phU'O'ng phâp do 1U'Ô'ng
tôt nhât cùa chât 1U'c;>'ng cuôc sÔng, nhât là tai cac
nuée dang phàt triên

• Tuy nhiên, h,l'a chon giÜ'a tiêu dùng và thu nhàp phài
càn cù vào chàt 1U'c;>'ng thông tin co duce trong diêu
tra

• Do haï phuonq phàp này côn han chê, khuyên cao
SLP d..-ng kêt hQ'p cac chi tiêu phi ttên t~ (tiêp càn
djch VI) công cônq, do 1U'à'ng chât 1U'c;>'ng cuôc sÔng
rnôt càch khàch quan, ... )

Tiêu dùng là phuang phàp tôt nhât dé do luàng mïrc dô chât luçtng cuôc sÔng,
không chi VI no tinh dên tông thé hàng hoa hay dich vu thuc su duçtc mua mà cà VI no
rât dé do luàng. Thire v~y, rnôt phân thu nhâp, ngay cà khi không co nguÔn gÔc bât
hop phâp, cüng không dUÇfc kê khai. Vi du nhu trong khu vue phi chinh thire, hièrn
khi co hach toàn kê toàn trong cac ca sà sàn xuàt. Vi v~y, Tông eue ThÔng kê dâ co
nhClng cuôc diêu tra d~c blêt dé tông hçtp ra han nhClng thu nhàp này. Chât luçtng
thông tin mang tinh chàt quyêt dinh dé do luàng tiêu dùng và thu nhàp. Vi v~y, nguài
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ta thuàng gqi y su dl,mg cac chi tiêu bo sung phi tiên tê dê do luàng dô chât luqng
sÔng cùa cac hô gia dlnh.

Bây già chùnq ta sê chu yxem càch xây dl,lng chi tiêu tong hçp vê tiêu dùng.

Xây dl:l'ng chi tiêu tông h9'P vê tiêu dùng
Chi tiêu tiêu dùng chinh xàc phài bac gôm

- Tât cà cac chi tiêu tièn t~ mua hàng h6a (thuc phâm và
phi thuc phâm và sÙ' dl,lng dlch VI,!, • •

- Gia tri tiên t~ trong tiêu dùng c6 nguôn gôc tÙ' thu nhâp
bâng hièn vêt
(= tl! tiêu dùng vi du nhu' nônq dân khu VI)'C không chinh
thuc dùng sàn phâm tl)' sàn xuat ra),

- gia tri tièn tê tièn thuê nhà không phài trà do 5& hüu nhà

-Già tri sÙ' dunq hàng h6a sÙ'dl,mg lâu dài

cân phài tinh dên:

- Biên dQng gia theo thà'i gian và không gian

• (gia thuc tê=gia gôcl chi sô gia tiêu dùng)

- Cac hô gia dinh khàc blêt vè quy mô và ca câu

Cân tinh dên tàt cà cac phuang thùc mua sârn hàng h6a tiêu dùng. Chùnq ta c6 thé
mua, tI,I sàn tl,l tiêu, nhân quà tù nguài thân hoàc tro qiûp tu Nhà nuée. Cac chuyên
giao và hô tro tu Nhà ruréc co thê là rnôt phuang thùc chi tiêu xen ké quan tronq, Tiên
thuê nhà cân duqc coi là rnôt khoàn chi cùa nguài di thuê nhà. DÔi vai nhùng nguài
sèJ hûu nhà a, cân uac luqng tiên thuê nhà ào cân trà nêu anh ta phài thuê càn nhà
mlnh èJ.

DÔivai nhOng tài sàn lâu dài (ti vi; may gi~t, may hùt bui, v.v.) cân tfnh gia tr] su dl,mg
ung vai nam diêu tra. Nèu ta mua ti vi nam 2009 và sê su dunq no trong 10 nam, ta
chi tfnh 1/10 cùa no theo thài gia nam 2009. V~y ta së tfnh tI,I sàn tI,I tiêu nhu thê nào
trong chi sÔ tiêu dùng tong hop?

Nguyen Van Chièn
Cân lây gia tri cùa mât hàng d6 trên th! truàng và tfnh gQP vào trong phân

chi tiêu.

[Javier Herrera]
Dung v~y, cân tfnh cà cac yêu tô vê dia 1'1. Gia cà dôi khi khàc biêt giOa cac vùng

rniên, cân phài luu y xem d6 co phài là gia mà hô gia dinh thire su phài trà trong
rnôt dia phuonq cu thé hay không. Co thê su dunq céch tiêp càn khàc- xem diêu tra
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VHLSS. MQt rnô dun gia gÔm gia cùa nhiêu dia phuang khàc nhau và tfnh cà gia tri
iu tiêu. Viêc Il,Ia chen rnôt trong hai phuang phàp trên phu thuôc vào d~c diém cùa
hàng h6a mà ta rnuôn tfnh toan. Nêu nhu danh sàch cac khoàn chi qua chi tiêt và
bàng hài bao gÔm cac loai gia qua khàc biêt, ta phài hrachen cac hàng h6a dUÇ1C
xéc dinh cu thé.

Vai' vàn dê vê nhà èJ và phuang phép tfnh tiên thuê nhà ào, câu hài sau dU<;1c d~t ra
vai cac hQ gia dlnh: « Theo ông/bà, ông/bà sé phài tm bao nniêu tiên dé thué cën nhà
dang èJ? ». Dé trành sai lêch vê sÔ llêu, ta c6 thé dÔi chlèu thông tin này vai môt con
sÔ uac IU<;1ng phu thuôc vào diên tich và vi tri càn nhà.

Cac nuée dang phàt trlên thuàng ràt khàc nhau, không c6 rnôt th] truàng duy nhàt
cha toàn bô lành thô và toàn bô cac mât hàng. Cac th! truàng mang tfnh chât dia
phuonq, khu vue, mât bâng gia khàc nhau giCla cac vùng. Thông thuàng, công chïrc
dU<;1c huèJng phu càp khu vl,lc tùy theo dia phuang mlnh dUÇ1c phân công dên làm
viêc, Ly do dUÇ1C phu càp là gl? Vi suc mua cùa ho da thay d6i sa vai khi ho sÔng èJ
rnôt vùng mà à d6 gia hàng h6a và dlch Vl,J sé thàp han.

Khi cac ban phài tfnh toàn rrurc dQ chi tiêu trung binh à càp quôc gia. ta không thé
dan thuân t6ng hop cac chi tiêu thuàng xuyêncùa cac hô gia dlnh: cân giàm phàt cac
chi tiêu trên bài rnôt yêu tÔ không gian, tlnh dên su khàc bièt rmrcsÔng giCla cac vùng
rniên. tarn phât và biên dQng gia trong thài gian cüng cân phài dUÇ1c tfnh dên,

Diém cuôi cùng: tinh không dÔng bô cùa cac hô gia dlnh. Cac hQ gia dlnh khàc
biêt nhau vê quy mô và thành phân (nguài Ion, tré em, dôi khi c6 bô me già, v.v.) , diêu
này sé c6 tac dQngkhi ta sa sénh tong chi tiêu cac ho gia dlnh.

Bâygià, chùnq ta quay trà lal nguélng nghèo d6i rnàchùnq ta dàdê câp sa bô ngày
hôm qua. DÔi vai cac ruréc dang pbàt trlên, ta cân chon nguélng nghèo d6i tuang dÔi
hay nguélng nghèo d6i tuyêt dÔi?

Ngltâng nghèo doi (tuYêt dôi và tUO'ng dôi)

Nguélng nghèo d6i là tuang dÔi khi n6 tham chièu dên rnôt dan vi gia tr]trong phân
phôl thu nhâp, vi du nhu duàng trung vi thu nhàp, Nguélng nghèo d6i tuyêt dÔi chi mQt
khoàn tiên cÔ dinh, nêu thu nh~p duai muc d6 nguài dân dUÇ1C coi là nghèo. Nêu tôi
muÔn làm phép sa sanh quÔc tê vai cac nuac phat trién, véti già thiêt muc thu nh~p
biên dong m~nh theo tltng nam, tôi cân ch9n nguélng nào?
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NgU'Ô'ng nghèo (tuyêt dôi và tU'O'ng dôi)

C6 nhiêu ngU'Ô'ng nghèo khàc nhau.Thông thU'èmg, ngU'è>'i ta
phân bièt cac IOé;ii sau:

- NgU'Ô'ng nghèo tU'O'ng dÔi: ngU'Ô'ng này duoc xàc dinh
theo rnôt rnoc chàt 1U'Q'ng cuôc sÔng cùa toàn bô dân sô

• VD: NgU'Ô'ng nghèo d6i bang 50% tiêu dùng trung binh
trong cà nuoc, hoàc bang 50% tiêu dùng trung vi.

- NgU'Ô'ng nghèo tuyêt dÔi: là ngU'Ô'ng dU'Q'c xàc làp theo
rnôt mue dô tuyêt dÔi (tiêu chi cu thé) dU'6'i tiêu chi này
tiêu dùng (hoëc rnôt biên khàc) duoc coi là qua thàp dê
dat mée "chàp nhàn dU'Q'c" vê chât 1U'Q'ng cuôc sÔng (mue
sÔng tham chiêu).

Nguyèn Công Thào
Vi~c h,la chon ngLlângphu thuôc vào mue tiêu ngLlài ta d~t ra, vào kY nghiên CLrU

và d~c diêm dân cu Trên thuc tê là không c6 nguyên tâc cô dinh, vi du nhu T6ng
eueThÔng kê và BQ Lao dQngThLlc1ng blnh và xâ hÔi sù dl,lng cac ngLlângnghèo d6i
khàc nhau.

[Javier Herrera]
Nêu nhu thu nhâp cùa dân cu da tang lên, tY I~ dei nghèo liêu cüng sê tang?
Nêu v~y ban c6 thây ngLlâng sù dl,mg là hep Iy?Ban da tinh tiêu dùng t6ng hl;1p và

ban nhàn thày tât cà thu nhâp tango Khi I~p chi sô nghèo, ban thày nghèo d6i không
giàm và thàrn chi tang Jên. V~y ban rut ra dLll;1c diêu gl? Diêu gl së xày ra nèu thu nhàp
cùa nhCing ngLlài không nghèo tang nhanh hon thu nhâp ngLlài nghèo theo chi tiêu
do ILlàng nghèo dei tuyêt dÔi và tLlc1ng dÔi? .

Phan Th! NgQc Trâm
Dê trô lai vàn dê mà anh Thào nêu luc tnréc, T6ng eue thÔng kê và BQ Lao dQng

c6 cùng càch tièp càn, chi khàc nhau à gia tri ngLlâng. Tôi nghi râng vâi cac quôc gia
dang phàt triên nhu Vi~t Nam, nghèo d6i thLlàng gân vôl nhCing nhu câu an và à. Cân
àp dunq phLlc1ng phép tuyêt dÔL Tôi cüng rnuôn quay trô lal phân Iy thuvêt mà thây
FrançoisRoubaud giàng hôm quavê tll~ nghèo dei 40%té;li Thuy Diên và 10%té;li Mali:
nghich Iy này là do su mât cân dÔi trong phân phÔi thu nhâp t;;ii cac nuée phàt triên,
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[Javier Herrera)
Dây là câu trà lài hay nhung không dung vôi câu hôi d~t ra! Tôi không n6i dèn vlêc

50 sành giùa cac nuôc mà n6i dèn khfa canh thài gian. Tôi cân chon chi tiêu nào,
- tuyèt dÔi hoàc tuang dÔi --: khi thu nhâp tâng, nhàt là thu nhâp cùa ngubi giàu và
ngubi không nghèo?

Nguyén Hftu Chi
Thu nhâp cùa cac hQgiàu.c6 thê tâng nhanh han thu nhâp cùa hl?nghèo. SI,!khàc

biêt vê rmrc tâng thu nhàp chi làm tâng thêm hÔ sâu ngân càch giàu nghèo.

[Javier Herrera)
Phép do luàng tuang dÔi vê nghèo d6i nhàn rnanh dên tfnh bât blnh dâng phân

phÔi thu nhàp hoëc chi tiêu. Phân phÔi c6 thê bât blnh dâng giûa cac nâm. f>iêu này
dUÇ/c thê hièn qua viêc tâng ti I~ ngubi nghèo nèu ta sù dunq nguong tuang dÔL Vièc
sù dl,mg nguong tuang dÔi biên d6i theo tltng nâm c6 thê tâng ti I~ chàt IUÇ/ng sÔng
cùa dân.cu và dÔng thèl làm tâng chi tiêu nghèo d6L

vêviêc 50 sành giCla cac quôc gia, quà thire là kh6 50 sành cac ruréc c6 trinh dQ
phàt triên khàc nhau và mée bât binh dâng khàc nhau. MQtsÔruréc c6 thé nghèo han
nhung blnh dâng han, ti I~ nghèo d6i cùa cac ruréc này tuang dÔi thàp 50 vôi rurôc
giàu han nhung bât bïnh dâng han.

NgU'Ô'ng nghèo tU'O'ng dôi
(-) Không cha phép 50 sânh giCPa cac nU'ac và 50 sânh theo

thÔ'i gian (khônq càn cÛ' vào cùng rnôt rmrc chât 1U'Q'ng cuôc
sông)

Vf du: ti ,~ nghèo dei chfnh thùc tai My dâu nhÛ'ng nam 90 là
gân 15% (ngU'Ô'ng tU'O'ng dôi), bang véi Indonesia.

(-) nghèo tU'O'ng dôl: phuonq phàp không thay dÔi theomue dô
tÔng hop cùa chàt 1U'Q'ng cuôc sông : phu thuôc vào phan
phôl tiêu dùng, nhU'ng không phu thuôc vào mïrc dQ.

- Trang môt quôc gia,nêu nhu tiêu dùng cùa tât cà cac ca
nhân tang gâp dôi, tlnh hlnh nghèo vàn không dÔi.

- Nêu ngU'è'i nghèo bj nghèo di (moi diêu nrur nhau), tiêu
dùng trung binh và trung vi giàm ngay cà khi ngU'Ô'ng
nghèo giàm và chi 56 do 1U'à'ng nghèo cüng giàm! .

- NgU'Q'c lai, ngU'à'i giàu càng giàu thêm
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Nguyén Hftu Chi
V~Y Il,Ia chon nguêmg tuyêt dÔi hoàc tuang dÔi phu thuôc vào d?c diêm phân phôi

thu nhâp?

[Javier Herrera]
Vlêc h,la chon nguong tuang dÔi hoàc tuyêt dôi phu tnuôc vào thû mà ta rnuôn do

luong. Chùnq ta rnuôn do luàng rnùc dQ chât IUÇ1ng sÔng trong rnôt nuée, ti~p d~n

ta d?t câu hôl vê thuôc tinh cùa nguOng. Chùnq ta cân nguong tuyêt dÔi trong không
gian chàt IUQng sÔng. và mang tlnh d~i diên mûe chât IUQng sÔng vê thài gian.

VIdu, VlêtNam hoàc cac rnrôc dang phàt triên thuong sù dunq nguong nghèo d6i
tuyêt dÔi. Phuang phàp này c6 môtsÔ han chè,

Han chê nghèo d6i tuy~t dôi'

• Già thiêt' ngâm hiéu : phân bÔ nguôn h,J'c trong rnôt hÔ
gia dinh là công bâng

• Nghèo theo dU'à'ng do 1U'à'ng khà nang sa hüu rnôt già
hàng. Chi tiêu này không chi ra gia dinh d6 c6 mua duoc
già hàng h6a hay không.

• f>U'à'ng là cac rnùc tU'O'ng Û'ng

làm th~ nào dê do luàng nguong nghèo d6i tuyêt dÔi ? C6 haï phuang phàp dêu
dua theo rnôt nguyên tâc càn ban : tll~ nghèo d6i cùa dân cu cân dUQc do luàng vé1i
mue chuân tuy~t dÔi trong không gian chàt IUÇ1ng cuôc sÔng.

Dinh nghia ngltùng ho~c dLlitng nghèo doi

Cân sù dl,mg rnôtchuân dê so sành rrurc do chàt IUQng sÔng cùa cac ca nhân khâc
nhau. Sé khônq dung nêu ta sù dl,mg cac nguong khàc nhau tùy theo rrurc do giàu c6
ban dâu cùa cac ca nhân. VIv~y, duàng nghèo d6i cân biêu dién cho cùng mot rrnrc
dQ chât IUQng sÔng dÔi vé1i tàt cà mol nguoi.

Haï phllr1lrg phélp
+ Duàng nghèo dôl biêu dién chi phl mua mot gi6 hàng dUÇ1c coi là dù dê d~t dUÇ1c

mot rmrc dô chàt IUÇ1ng sÔng tnôa mâncàc nhu câu ca ban.
+ Phuonq phàp ca-Io: xàc dinh mue chi tiêu dê thôa man nhu câu vê ca-Io.
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Kêt qua khàc bièt nhau rât nhiêu tùy thuôc vào phl1ang phàp sù dl,mg.Vi du, nghiên
céu t~i Indonesia nhàn rnanh dên nhCtng khàc blêt sau:

+ Phironq phàp chi phi mua gi6 hàng caban: ti I~ nghèo d6i là 10,7 % tai thành th!
và 23,6 % à nông thôn;

+ Phl1ang phàp ca-Io: ti I~ nghèo d6i là 16,8% tat thành th] và 14,3 % à
nông thôn.

Xâc dinh ngU'Ô'ng hoàc dU'Ô'ng nghèo dei

DU'Ô'ng nghèo tlên t~ khâch quan (Ravallion)

1. PhU'O'ng phâp chi phi nhu câu thiêt yêu
(Cost of basic needs method)
DU'èYng nghèo d6i = chi phi gi6 hàng dù dé th6a man
cac "nhu cflu thiêt yêu",

2. PhU'O'ng phâp calo (Food-energy intake method) .
Tlm.muc dô chi tiêu dé dGlt mue nhu càu calo trung blnh
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Nghèo d6i vàchât IUClng sÔng cùa dân CU m'

Ha; vân dê chung

vân dê xac dinh: Làm thé nào dê tinh trQnq 56 cùa yèu tô
. chât 1U'Q'ng cuôc s6ng khi n6 không dU'Q'c the hiên qua hành
vi tiêu dùng. .,

• Cac dac diêm ho gia dinh (quy mô, thành viên) tac dong thé
nào dên chàt 1U'Q'ng cuôc sonq ca nhân à mue dô tiêu dùng
cùa cà ho gia dinh?

• Làm thé nào tang gia tri cac hàng h6a phi mua ban (bao
gôm cà dich vu công)?

• Làm thê nào do lU'è'ng tac dong véi chàt 1U'Q'ng cuoc s6np'
ca nhân (50 sành tuonq d6i 50 v&i nhünq ngU'è'i khàc), bat
an, à ngoài lê xâ hôi?

Vân dê tham cbiéu: Dàu là mue dô tham chiêu chàt 1U'Q'ng
cuôc sông trên ngU'Ô'ng d6 rnôt ca nhân không nghèo,c6
n~hïa là DànQ: do nqhèo trên không giàn chât IU'O'ng cuôc
song,.. cân phài c6 dîêm gân vào dU'è'ng nghèo theo thuoc
do tien tê.

Phllrmg phap ca-fa

PhU'O'ng phàp calo

Xàc dinh mue chi tiêu tai dé nhu càu calo duoc thôa man
à mue trung binh.

-7 càn bàng quy dôi cac 56 1U'Q'ng sàn phâm ra calo
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PhU'D'ng phàp calo
PhlJ'O'ng phâp này co rnôt sô han chê:
-'. ' :.' " . <.. . . ".

Ouan hê giÜ'acalo và tÔng tiêu dùng biên dong. Gia tU'O'ng"
dôl khàc biêt giÜ'a cac vùng: vi du calo co chi phi rè hon à
khu Vl,l'C nông thôn, ngU'Ô'ng nqhèothâp hon.
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Phuang phàp nhârn xàc dinh moc dé) chi tiêu dé dat dUÇ1c rnïrc ca-la cân thiêt
cha môt hô gia dlnh - chi tiêu và 56 luçmg ca-la cân thiêt cha rnôtnguài dUÇ1c ghi trên
hai truc, Da sù dl,mg gia thiêt trung blnh 2100 ca-Ia/nguài/ngày. Trên tbuc tê, nhu câu
ca-la tùy thuôc tùng nguài vàa gié1i tfnh và cân n~ng cùa ho.

Dé t6ng hop chi tiêu trên truc này, cân quan tâm dên 511 khàc biêt vê gia do yêu t6
không gian, nhàt là dé nhàp chi tiêu cùa hé) gia dînh thành th! và nông thôn vào cùng
môt thang. Chung ta së c6 dUÇ/c duàng cang ca-la cùa cac hé) gia dinh thea mue chi
tiêu. S6 IU<;1ng ca-la t6i thiéu cha phép xâc dinh duàng nghèa dôi, Han chê chfnh cùa
"phuang phàp này là kh6 tfnh dUÇ/C cac biên dé)ngvê giâ giua cac vùng khàc nhau.

Trang cac chi tiêu c6 tfnh dên tusàn tu tiêu: ta àp rnôt gia vàa cac san phâm tl,1 tiêu
dùng. Không phài hành vi tl,l tiêu dùng giaithfch dU<;1c 511 khàc btêt giua hai duàng
cang: nêu không tfnh dên tl,l tiêu dùng, trât tu hai duàng sê bi dao ngU<;1c.

Nguyén Hitu Chi .
Khac biêt là do cacâu tiêu dùng-sàn phârn luang thuo và phi luang thuc. Phân Ion

chi tiêu à cac hô gia dinh à nông thôn là dé mua san phâm luang thuc.,

Phan PhllO'ng Thào
Gia à nông thôn thàp han gia à thành thi: nguài ta chi tiêu ft han dé c6 cùng môt

mûe ca-la.
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Cac hQ gia dinh nghèo i1 nông thôn mua ca-Io rè hl1'l1 so vO'i cac hQ giàu co

1 3,12 . 2,47 93,98 34,06

2 3,58 2,72 142,33 53,36

3 3,82 2,71 175,26 67,66

4 4,10 2,83 209,97 81,71

5 4,46 2,99 247,43 97,42

6 4,56 3,21 295,29 114,21

7 5,31 3,36 358,32 134,90

8 5,58 3,56 439,49 164,51

9 6,10 3,79 598,99 204,78

10 8,55 4,64 1306,08 365,30

National 4,92 3,23 386,52 131,69

[Javier Herrera]
Dung v~y. Cùng rnôt thu nhàp ta co ILlÇ1ng ca-la à nông thôn nhiêu han sa vôi èJ

thành thi.
Nhln chunq, cac hi? gia dlnh thành th! giàuhan hi? nông thôn, VI v~y phân thâp

phân chi tiêu trung binh èJ thành th! cao han à nông thôn. Chùnq ta phân biêt haî loai
hô nhu v~y rôl sa sanh chi phi ca-la doi vai tùng phân thâp phân giüa khu vl.!c thành
thj và nông thôn. à nông thôn, phân lan cac hô qia dinh làm nông nghi~p. à dây ta chi.
n6i dên cac hàng hoa (Llang thuc chu không phài là cac hàng hoa chê biên (quân ào,
ti-vi, v.v.) von không dLlÇ1C sàn xuât tal khu vl.!cnông thôn, Bàng này nêu hai ysau:

+ Cân dua ra rnôt tong thê dân chùnq tham chiêu;
+ Cân xem xét toàn bô tong thé dân chùnq khi tinh ngLlé1ng nghèa dôi, thay vi tinh

cac ngLlé1ng riêng cha dân so thành thj và nông thôn.
Chi phi ca-la biên dQng thea khu VI.!C thành th! và nông thôn-và thea tùng phân

thàp phân trong phân bô: dù èJ thành thi hay nông thôn, cac hi? giàu tiêu dùng ca-la
dât han. Muc chi tiêu trung blnh cùa dân thành th! và nông thôn ràt gân nhau. Cac
hô gia dlnh vai rmrc thu nhâp trung binh co rmrc chi phi ca-la tLlang doi qân nhau.
Chi co su khâc biêt duy nhât là khâc biêt vê gia giüa cac vùng rniên, VI thê cân xem
xét tong thé dé tlrn ra ngLlé1ng nghèa tuonq ung voi tâp hop dân chùnq thay VI dinh
ra nhüng ngLlé1ng nghèa cha tùng vùng. MQthan chè khàc là su khàc biêt vê gia cha
hàng (Llang thire và phi (Llang thire.
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PhU'O'ng phâp calo

- Theo thài gian, hàm calo-tiêu dùng djch chuyên tÙ' nam
1993 dên nam 1998. Già hàng IU'O'ng thl,J'c tang 70% trong
khi dé hàng phi IU'O'ng thl,J'c tang 25%, ngU'ài tiêu dùng
muôn ti~u thu hàng phi IU'O'ng thuc chlêrn tY I~ nhlêu nhât.

Calorie-expenditure function

1993 1998 Expenditure (or incarne)

Phuang phàp ca-Io dUÇ1C àp dunq mot phân té;l.i Viêt Nam.

PhllO'ng phap chiphigio hàng Ma criMn
Truéc tlên, ta chon mot tong thé tham chlèu dé tinh dubng nghèo d6i:.. rnôt phân

dean hQ gia dlnh dUÇ1c coi là nârn trên dubng nghèo d6i. vàn dê là ta chua bièt dubng
nghèo nârn à dâu. VIv~y ta 5Ù dl,mg phuang phép làp, c6 nghia là cac xàp xlliên tièp,
Phuang phàp này dâ dUÇ1C àp dl,1I19 tal lndonesla, Phuang phàp I~p së oân dèn hQi
tu tùy thuôc vào cac d~c diêm và d~c tinh cùa cac chi tiêu cho hàng h6a thire phâm
trên tong chi tiêu. Trênthuo tê, vê nguyên tite, chi tiêu h.tetng thve trên tÔng chi tlêu
sé giàm khlthu nh~p tango Tong thé tham chiêu là rnôt phân doan tronq phân phôi
chi tiêu mà ta 5é 5Ù dl,lng dé trnh tl I~ nghèo d6i. T6ng thé tham chlèu 5Ù dl,lng té;l.i
trubng hop cùa Vi~t Nam dé tfnh nguBrig nghèo d6i là phân nàrn thù ba trong phân
b6 (1993). Phân nàm này gân nhàt véti nhu câu 2 100 ca-Io, biêt râng 1 969 ca-Io dà
dUÇ1c tiêu dùng mà không tinh dèn chi tiêu cha àn u6ng ngoài hô gia dinh, Không co
56 liêu dé tinh dên 56 IUÇ1ng ca-Io tiêu dùng ngoài hô gia dinh.
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PhU'O'ng phâp dU'Q'c khuyên cào:
-7 phU'O'ng phâp chi phi nhu câu thiêt yêu

t.Xàc dlnh mue tiêu dinh dU'Ô'ng

2.Xac dinh gi6 IU'O'ng thuc DUY NHÂT dôi véi toàn bé;> dân
. cu, SÙ' dl,Jr:'lg rmrc tham chiêu cao (nêu cân thl tinh mue

trung binh cùa môt nh6m tham chiêu)

3.U'6'c tinh chi phi gi6 hàng, sÙ' dunq mïrc gia phù hop
nhât dôi v6'i tÙ'ng nh6m nghiên cùu (vi du nông thôn
thành thi)

4.Xac dinh chi phi phi IU'O'ng thuc gân v6'i Û'ng xù cùa tÙ'ng
ca nhân càn ngU'Ô'ng nghèo d6i IU'O'ng thuc (tinh khâu
phàn IU'O'ng thuccùa nh6m ca nhân quanh ngU'Ô'ng
IU'O'ng thuc).

Phân nam thù ba mua 1969ca-Io.Chùnq ta da uéc luçtng s6 ca-Io tuang "ng vé1i s6
thuc pham mua ngoài khuôn kh6 hô gia dlnh trong s6 1969 ca-Io.Dé tlurc hièn viêc
này, chùnq ta sê tfnh gia tri cùa moi ca-Io trnrc pham tiêu dùng trong hô gia dlnh.

Phuang phàp này khà gân vé1i pturonq phàp ca-Io: ta da tlm hiêu xem phân nam
nào trong phân b6 c6 cac ho c6 mue tiêu dùnq ca-lo gân nhât vé1i rrurcchuan. Trong
tài liêu giai thfch càch tfnh, không c6 tham chièu vê phuonq phàp tlnh. Dâc biêt, ta
không blêt chi s6 giam phàt c6 duçtctfnh dên hay không.

Chi s6 qiàrn phàt vê gia là rnôt chi tiêu xàc dinh su khâc biêt vê gia cùa cùng rnôt
gi6 hàng té,li cac khu vl,lc khàc nhau. Chi tiêu này cha phép tfnh toàn phân tram phân
phôi chi tiêu. Chung ta chon rnôt phân doan theo rnôt vài tiêu chf, vi du nhu ti 1$
nghèo d6i trong qua khU. Phân doan này së là dCt liêu ban dâu dé bât dâu cac vàng
I~p liên tiêp, .

Vfdu. Vé1i ti I~ nghèo là 50%,ta së chon cac phân tram gân vé1i 50 %. Tac6 thé chia
t6ng thê theo nh6m:

5- nam phân:
. 4-b6n phàn; .
. 100- tram phân.
Gia sù vé1i ti 1$ nghèo d6i là 50 %, ta lây phân doan tù 40 d~n 60; toàn bô cac phép

tfnh duçtcthire hiên d6i vé1i cac hô này. 56 luçtng tiêu dùng cùa cac hô này duçtctfnh
(dan vi cân, lé,lng) d6i vé1i moi san pham (qao, duang, dâu, v.v.). Mot bang chuyén doi
thire an së duoc sù dl,!ng dé ué1c luçtng s6 ca-Iocùa tùng san pham luang thire. Nhu
v~y ta bièt duçtctong luçtng ca-Io cùa m6i hô, Ngoài ra, ta c6 thé tfnh luçtng ca-Iocân
thlêt d6i vé1i moi hô tùy theo quy rnô, tronq luçtng, gié1i tfnh hoàc tuai cùa cac thành
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viên. Trong nhiêu nLJaC dang phàt triên, quy mô và càu t<;10 dân sô cùa cac ho khàc
biêt giCla thành th! và nông thôn và theo rrurcdô giàu c6 cùa tùng vùng. Nêu ta lây nhu
câu ca-Io trung blnh cùa cà nLJaC và già dinh càutrùc dân s6 cac ho gia dinh là nhLJ
nhau à moi not. Nhiêu khà nang cac ho gia dinh nông thôn c6 s6 con dông han so
vôi cac hô thành th! và nhLJ v~y cân s6 ILJc;1ng ca-Io trung blnh nhiêu han cac ho thành
thi, Nhu càu ca-Io cüng phu thuôc vào dâc diêm thé chàt cùa cac ca nhân (chiêu cao,
cân n~ng, v.v.) và cà 10<;1i hlnh hoat dQng. H~ s6 hoat dQng mà cac nhà dinh dLJë1ng
dua ra phu thuôc vào 10<;11 hlnh công vlêc cùa cac ca nhân: môt ngLJè1i làm nông nqhiêp
c6 hê sô hoat dong cao han so vai rnôt ngLJè1i làm van phàng.

Chùnq ta c6 tong sô ca-Io mà cac ho gia dlnh da mua và tong sô ca-Io mà cac hô
cân. NhLJ v~y, ta c6 thé xây dl,lng chi tiêu dâu tiên cha phép xàc dinh nhCing hô gia
dlnh không mua ILJc;1ng ca-Io cân thiêt. Chi tiêu này c6 nhiêu LJU diém so vai chi tiêu co
dién tiên tê vê nghèo d6i cùng eue, VI chùnq ta biêt dLJc;1C thire chàt cac hô gia dlnh c6
mua dù ILJc;1ng ca-Io cân thiêt hay không.

Trang tàl liêu giai thiêu phuonq phàp do ILJè1ng nghèo d6i tat Viêt Nam do Tong eue
th6ng kê soan thào, cac ho mua vê nhà 1 969 ca-Io, ngoài ra cân cônq thêrn s6 ca-Io
tiêu dùng nqoài gia dinh: tong cônq c6 2 052 ca-Io. Sau khi diêu chinh vê s6 ILJc;1ng,
chùnq ta së xem gia cùa ILJc;1ng thire pham ung vôi 2 100 ca-Io là bac nhiêu.

Nêu nhLJ cuôc diêu tra bac gÔmcà phàn chi tièt vê gia, chùnq ta sé sù dunq n6 dé
LJac ILJc;1ng gia tri già hàng thuc pham. C6 h~ s6 cha tàt cà cac xâ c6 su khàc biêt vê
già PhLJang phàp này dLJc;1C àp dl,lng tai Vi~t Nam dé xàc dinh gia tri cùa già hàng h6a
tmrc pham cha cac ho gia dinh à nông thôn,

NhLJ v~y ta da tinh dLJè1ng nghèo d6i cùng eue là mot tiêu chi tLJang d6i khàch quan
ngay cà khi rmrc tiêu dùng vê ca-Io dLJc;1C xàc dinh theo chuan mue xâ hôi, Tuy nhiên,
vân con thiêu cac khoàn chi tiêu phi ILJang thuc, Chùnq ta không c6 chi tiêu khàch
quan <;lé xàc dinh cac khoàn chi tiêu này. C6 thé dùng hai phLJang phàp:

+ PhLJang phàp phô biên nhàt là tinh ti tronq chi tiêu hàng thire pham trên tong chi
tiêu và nhân s6 nqhich dào cùa hê sô này vai dLJè1ng nghèo d6i cùng eue:

+ PhLJang phàp thù hai là xem xét chi tiêu phi ILJang thuc cùa cac hô gia dinh khi
tong chi tiêu bâng vôi dLJè1ng nghèo d6i cùng eue,

Khi tinh dLJc;1C dLJè1ng nghèo d6i tong thé, sè c6 thé LJaC ILJc;1ng dLJc;1C ti I~

nghèo d6i.
T! I~ nghèo d6i t<;1i Vi~t Nam nam 1993 là bac nhiêu?

Phan PhltO'ng Thào
58,1 %

[Javier Herrera)
Tong thé tham chiêu dLJc;1C Il,Ia chQn luc dâu là phân nam thu ba - nh6m dân cLJ

à giCla 40 và 60. DLJè1ng này c6 vè thâp so vai dLJè1ng mà ta da tinh dLJc;1c nêu ta dl,la
theo ti I~ nghèo d6i là 58,1 %. Diêu này c6 nghia là ta LJaC ILJc;1ng thâp ti I~ nghèo d6i
nam 1993.

Vi sac v~y?

+ Chi tiêu 1: chi phi mua già hàng biên dQng theo mUc thu nh~p;
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+ Chi tiêu 2: liêu ti tronq chi tiêu luang thire trên tÔng chi tiêu co biên dong theo
mue thu nhâp hay không và biên dong theo chiêu nào?

Nguyen HfnJ Chi
Co hai Iy do giài thfch hiên tUÇ1ng này: co su khàc blêt v~ gia giua thành th! và nông

thôn, càu truc chi tiêu luang thuc và phi luang thl,lc khâc nhau. Tal nông thôn, tl tronq
chi tiêu luang thuc trên tÔng chi tiêu cao han so véJi thành th],

[Javier Herrera] 1 •

Di~LJ này doc làp véi su khâc biêt v~ gia giua thành th! và nônq thôn. à thành thl
cüng nhu è1 nông thôn, chi phi cha mot ca-Io tang vai rnïrc thu nhâp, Càng giàu thl
mua ca-Io càng dàt, VI v~y chi phl gi6 luang thire së cao han. Han nua, hê sÔchi tiêu
thuc phârn trên tÔng chi tiêu së tang cà è1 thành thi và nông thôn khi rnïrc thu nhâp
tango Duàng nghèo dôi cùng eue sê cao han. VI chùnq ta nhân duàng nghèo dôi này
va; sô nqhich dào cùa h~ sÔtiêu dùng luang thuc trên tÔng chi tiêu, duàng nghèo doi
cüng sê cao han.

Tom tàt nhu sau:
> Phuang phàp ca-Io ép dl,mg tal Vi~t Nam nhârn tlm hiêu xem è1 rnïrc dô tÔng chi

tiêu nào thl cac hô gia dlnh co sÔIUÇ1ng ca-Io cân thlèt, Phuang phàp này không
cha phép xac dinh duàng nghèo dôl - d~i diên cha rnïrc do chàt IUÇ1ng sÔng cùa
toàn bô dân cu. Phuang phàp này dira ra cac con sÔ không an khôp vai nhau;

> NguÇ1c lal, phuang phàp lâp co nhiêu khà nang dua ra duàng nghèo doi
chfnh xâc,

Phan PhLlO'l1g Thào .
Trong cà hai phuang phàp c6tfnh dên su khâc biêt vê gia tùy theo chàt IUÇ1ng hàng

h6a hay không?

[Javier Herrera]
Cac ho gia dlnh co mée thu nhâp gân nhau thuàng mua cac loai hàng cùng

chât IUÇ1ng. Trong phuang phàp dUÇ1c giéJi thiêu, ta c6 thé kiém soàt di~u này bâng
haï càch:

. Xem xét tÔng thé tham chièu trong cùng mot phân doan phân phôl thu nhàp;

. Tfnh dên gia cà thire trà cùa cac ho dUÇ1C tfnh trên gia tri dan vi cùa hàng hoa
trong cùng mot cuôc diêu tra.

Dé kiêrn tra xem phuang phâp này co hiêu quà không, cân xem xét phân bÔ
cac gia tri dan vi. Muc do tÔng hop hoâc chi tiêt cac sàn phârn c6 thé chua dù, cân
xem xét tÔng thé phân bÔ cac gia tri dan vi dé xem liêu cac loai khàc nhau c6 bj lân
va; nhau.

[Mireille Razafindrakoto]
. Bây già chùnq ta cùng nhau xem nhanh cac khài niêrn v~ nguàng tuyêt dÔi và
tuang dÔL .
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Trên dÔ tb] này ta c6 phân bô tiêu dùng theo dâu ngLJà'i trong rnôt nLJ6'c không
c6 thât, Truc hoành là tiêu dùng theo dâu ngLJà'i, truc tung là ti tronq dân 56 c6
tiêu dùng.

Tathây 50% dân 56 tiêu dùng dLJ6'i rrurc700 000 dÔng/ngLJà'i nam 2000. Ta lây rnôt
ngLJé1ng tLJang d6i: rnôt ruratrung vi tiêu dùng cùa toàn bô dân cLJ.

Trang nam 2000, trung vi tiêu dùng là 700 000 dÔng/ngLJà'i. Nêu giâm di rnôtmra,
là 350 000 dÔng, ta c6 26 % dân 56 dLJÇ1C coi là nghèo.

Nam 2006 trung vi tiêu dùng là 1 200 000, rnôt ruratrung vi là 600 000 và 30 % dân
56 dLJÇ1c coi là nghèo.

Trang vi du ào này, nêu theo ngLJé1ng tLJang d6i, ti I~ nghèo d6i da tang lên. Tuy
nhiên trang giai doan 2000 -2006 ta thày tiêu dùng cùa toàn bô dân cLJ tango BLJà'ng
cong dlch chuyén vê bên phài, NgLJé1ng tLJang dôi thay doi theo thà'i gian.

Nêu ta lây ngLJé1ng tuyêt d6i là 900 000, ta c6 ti I~ nghèo d6i nam 2000 và 2006 là
bao nhiêu?

2000: 60'% dâ~ 56 dLJ6'i dLJà'ng nghèo d6i
2006: 40 % dân 56. TI lê nghèo d6i giàm.

C6 nhiêu pturonq phàp tinh nghèo d6i. V~y phLJang phàp nào thl phù hop v6'i tlurc
tê Vi~t Nam?

Nguyen Hftu Chi
NgLJé1ng tuyèt dôi së phù hop han. PhLJang phàp tLJang d6i chù yêu dLJÇ1c sù dunq

t<;1Î cac nLJ6'c phât triên..
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[Mireille Razafindrakoto]
Nguài ta không do luàng cùng rnôtthù tùy theo nguong ta lua chon: .
+ nguong tuyêtdôi: do luàng biên dQng cùa ti tronq dân sô duâi nguong xâc dinh.

Nèu tinh hlnh duqc cài thiên vê t6ng thé, sé c6 itngllài à duâi nguong này;
+ nguong tuang dôi: do luàng biên dQng phân phôi tiêu dùng trong môt t6ng thé

xàc d!nh. à dây ta quan tâm chù yêu dên bât binh dâng. .
Kêt quà này c6 thé tô ra trài nguqc VI tlnh hinh duqc cài thiên dÔi vâi toàn bô dân

cu; trên thuc tê tinh hinh dirçc càl thiên nhiêu han dÔi vâi nguài giàu.

[Javier Herrera]
Trên thuc tè, nguài ta uu tiên SÙ dunq nguong tuyêt dÔi. Ngay cà trong cac nuée

phàt triên, cac nhu câu mâi xuàt hiên và duàng nhu nguong tuang dÔi không con là
giài phâp tÔi uu.

[Jean-Pierre Cling]
Sau khi dâ xem xét cac nguong nghèo khàc nhau, bây già xin rnèi cac ban cùng

xem chi tiêu do luàng nqhèo d6i, chi tiêu giup chùnq ta nêu dàc diêm cùa tùng nuâc.
Chi tiêu dâu tiên, dan giàn nhàt và mang tinh truc qiàc nhàt là chi tiêu nghèo d6i (Po)
c6 nghia là sÔ nguài nghèo trên t6ng dân-sô.

NGUYÊN TÂC xAc DINH NGHÈO

Cân xàc dinh :

- Chi tiêu cnét IlYÇYng cuôc s6ng và mÛ'C tién nghi t6i tniéu.

Cac ca nhân à dU'oi mue này dU'Q'c coi là nghèo.

DU'èmg nghèo là chi phi gi6 hàng h6a dôi vôi nhÜ'ng ngU'à'i
nam trên dU'à'ng nghèo .

NHU'NG ta không biêt ai thuôc dU'à'ng nghèo!

••

x

•

x

No Pobreza

x
Pobreza

Mfnimo necesario

.NêLJ nhu trên dÔ th! này rnôi diém dai diên môt ca thé, ti I~ nghèo d6i là
bac nhiêu?
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1

"Nguyen Hftu Chi
50%

[Jean-Pierre Cling]
Dung v~y. Ta nha râng moi hl) bac g6m nhiêu ca nhân và chi tiêu do Iuàng chât

IUÇ1ng sÔng dUÇ1c thl!c hiên à rnùc dl) cânhân chu không phài là hl) gia dlnh. Chi tiêu
này co nhClng han chê gi?

Nguyen Công Thào
Dây là càch tiêp càn hoàn toàn mang tinhdlnh IUÇ1ng chu không phài dinh tfnh. Han

nüa không thire su phàn ành mue dl) và tân suât nghèo dôi.

[Jean-Pierre Cling]

Chi tiêu nghèo

• Chi tiêu nhem Pa, con goi là chi tiêu Foster-Greer
Thorbecke (FGT)(1984)

Pa(Z,Y) = ~~(Z;~r

• V&i a =0, chi tiêu PO bâng H(Z), tac dong nghèo.

• V&i a = 1, chi tiêu P1 bâng PG(H), .. Poverty Gap Index"
và do lU'èmg dOsâu cùa nghèo.

• V&i a =2, chi tiêu P2 dU'Q'c biêt dên là cU'èmg dO nghèo
(squared poverty gapindex) rât nhay càm v&i phân bÔ.

• P2 do lU'èmg tinh chfnh xàc cùa nghèo thông qua viêc kêt
hop ti I~ nghèo, mue trung binh nghèo và do 1U'è'ng bât
binh dâng giÜ'a nhÜ'ng ngU'è'i nghèo CV(Z).
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Chi tiêu de;» sâu và chinh xàc cùa nghèo

Povertv Line lLP\

Khoàng càch giÜ'a
dLYàng nghèo và chi tiêu

LP· Chi tiêu.
Ca nhàn nghèo

1 nro -er: (LP - Dépenses. )GAP =-- L tnd

Pob ind=1 LP

SEVERITE = _1_nro~ros(LP-DépenSeSind)2
Pob ind=1 LP. •

Khoàng càch giÜ'a tiêu
dùng cùa ngLYài nghèo
và dLYàng nghèo co
nghia gi?

SI,J' bât binh dâng trong tiêu
dùng cùa ngLYài nghèo là gi?

-

Han nüa, khoàng càch tai dLJè1ng nghèo d6i I~i không dLJÇ1c do ILJoog. Nêu nhLJ
tinh hlnh kinh tê dLJÇ1c cài thiên nhLJng không dù dé rnôt sô dÔi tLJqng ngLJè1i nghèo
VLJÇ1t khôl ngLJang nghèo, diêu này không dLJÇ1c thé hiên trong chi tiêu. CuÔi cùng, chi
tiêu này không thôa rnân nguyên tàc « chuyén giao ». Theo nguyên tâc này, chuyén
giao thu nhâp trong nh6m nghèo không làm thay dÔi gia tri cùa chi tiêu nghèo d6i.
Tuy nhiên, nêu tièn hành chuyén giao thu nhàp tlt ngLJè1i it nghèo chuyén sang ngLJè1i
nghèo gân dLJè1ng nghèo d6i thl dÔi tLJÇ1ng này c6 thé VLJÇ1t kh6i ngLJang nghèo, vlêc
chuyên giao này c6 thé giàm ti I~ d6i nghèo, diêu này là rnôt nqhich Iy !

C6 hai chi tiêu nghèo d6i bô sung cho chi tiêu trên:
Chi tiêu dQ sâu nghèo d6i (P1) do ILJè1ng khoàng câch trung blnh cùa thu nhâp
(tiêu dùng, chi tiêu, v.v.) cùa ngLJè1i nghèo và dLJè1ng nghèo d6i. Chûng ta c6 thé
coi gia tri cùa chi tiêu này nhLJ là sô tién chuyén khoàn tài chinh trung blnh/cà
nhân - diêu càn thiêt dé giûp toàn bô dÔitLJÇ1ng nghèo ra khôl ngLJang nghèo d6i
(theo nghia den, dé khéo cac dÔi tLJÇ1ng này ra khài ngLJang nghèo); theo càch
xây dl,lng chi tiêu, chi tiêu này thôa rnân nguyên tâc chuyên giao;
Chi tiêu tân suât nghèo d6i (P2) phïrc tap han VI no tinh dên khoàng càch 50 vai
dLJoog nghèo d6i nhLJng theo càch toàn phuonq: do v~y, gia tri này phu thuôc
vào phân phÔi thu nhâp (chi tiêu) cùa ngLJè1i nghèo; n6i càch khàc, chi tiêu tân
suât nghèo d6i c6 tinh dên su bât blnh dâng giüa cac dÔi tLJÇ1ng nghèo.
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Sô Ii~u diêu Ira và nguyên lâc phân Uch

[Mireille Razafindrakoto]
Chùnq ta cân d?t câu hôl vê phuonq thire thu thàp 56 liêu tnréc khi tièn hành

phân tich.
Cac cUQC diêu tra hô gia dlnh cung câp nhClng 56 liêu phù hop han cà cho cac

nghiên cùu vê nghèo d6i, nhClng 56 liêu này cung càp nhClng thông tin sau:
. Phân b6 rrurc s6ng trong xâ hôl;
. S6 hô gia dînh c6 rrurc tiêu dùng dl1é1i rnôt ngl1ang dâ dinh.
Gi6ng nhu tât cà cac công cu khàc, diêu tra th6ng kê c6 nhClnghan chê và cân c6

nhClng diêu kiên tiên quyêt. Cân IllUydên cac nôi dung sau:
Pham vi diêu tra: Cân biêt râng d6i tl1Ç1ng nghèo thl1àng không dl1<;1t d~i diên
dây dù trong cac cuôc diêu tra, nhClng ngl1ài vô gia cu hoàc lang thang kh6 c6
thê diêu tra;
ca mau diêu tra: mau c6 tlnh dal dlên cùa toàn bô dân cu nèu mau dl1<;1c lây
theo phuonq phàp ngau nhiên. Thông thuènq, ngl1ài ta không lây mau ngau
nhiên don thuân và lây mau theo phân tô, Ta d!nh ra cac tô rôi rut thàrn ngau
nhiên nhiéu ngl1ài. Phân tô gjup tang tinh chinh xàc trong do ll1àng nghèo d6i
khi ta lây ti I~ d~i diên cao cho nhClng vùng tàp trung nhiêu ngl1ài nghèo hoàc
nhClng vùng dông dân. Thông thl1àng, cac tô (thl1àng mang tfnh dia 1'1 - vùng)
dl1<;1c chia thành cac nh6m hoàc nhClng don vi mau. Sau d6 cac nh6m (thành
phô, nh6m cac làng, tiêu nh6m dân Cl1U, v.v.) dl1<;1c lua chon ngau nhiên trong
tô, Cuôi cùng, rnôt 56 hô gia dlnh duoc h,ra chon ngau nhiên trong moi nh6m. Dê
giàm chi phi, c6 thê thiêt I~p cac « curn-clusters » tâp trung quan sàt vào môt tiêu
nh6m cùa t6ng thê. Tuy nhiên, thông tin chua dl,lng tronq céc « oum » it dai di~n
cha t6ng thê trung vùng 50 vai thông tin thu nhân tù mau chi lây theo phuonq
phàp ngau nhiên;
ca mau së xac dinh vàng tin c~y. S6 ngl1ài càng nhiêu thl tl lê sai 56 càng nha
và dô chi tiêt càng cao;
Sai 56 trong do 1l1è1ng rnôt 56 biên, vi du nhu trùng hoàc gia tri sai lêch:
Chàt 1l1Ç1ng diêu tra (bàng haî, ti I~ không trà \ài c6 thê gây ra sai 56 trong phân
tfch, nghiên cùu tlnh gân kêt cùa thông tin 50 vé1i gia tri eue tiêu và eue d~i cùa
cac biên). .

Sau dây là rnôt vài thông tin vê phuonq phàp luàn sv dunq tronq diêu tra
VHLSS 2004:

ca mau: 9 189 hQthuôc 3 100 xâ:
Mau dai diên d quy mô toàn quôc, thành th!lnông thôn và tarn vùng dia 1'1;
Lây mau: rut tù mau chinh - mau ngau nhiên theo cac vùng dành 56 tùt6ng diêu
tra nam 1999;
Lây mau theo ba bl1é1c: 1. Xâ (phân t6 theo tinh và thành thi/nông thôn):
2. Rut ba vùng danh 56 trong tùng xâ, rut ngau nhiên vé1i xac suât tll~ thu~n vé1i
quy mô xâ và vùng dành 56 (quy mô = 56 hOtheo diêu tra); 3. Rut cac ho trong
vùng dành 56 theo danh sach cac ho dl1<;1c c~p nh~t.

Don vi th6ng kê: HQgia dînh (và cac thành viên trong ho) và cac xâ;
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TÔng thê diêu tra: nhCtng nguài thuàng tru.
D6i véti cac biên, chùnq tôi dua ra rnôt danh sâch không dây dù mà ta sê sù dl,mg

và dira vào ca SCl du li~u- Cl càp dQ dia Iy cac hô và ca thé:
vùng, thành thi/nông thôn;
quy mô hô:
sô dan vi tiêu dùng; .
sô nguài trong dô tuôi lac dQng trong hô:
s6 nguài phu thuôc trong hô:
ti I~ nam nu trong hô:
trlnh dô hoc vàn trung blnh trong hô:
d~c diêm chù hô (giéti tinh, tuôi, hoc vàn, quôc tich, di cu, tlnh tranq lac dQng.
loal hlnh viêc làm, loai hlnh nghê nqhiêp, linh vlJc hoat dQng, khu vlJc thê chê,
thâm niên lac d9n9, v.v.);
loai nhà a, s6 nguài Cl trong rnôt phônq, tièp cân diên, nuée sach, 10<;ii nhà
v~ sinh, V.V.;

chi tiêu vêmôt sô tài sàn sù dunq lâu dài;
biên tÔng hop vê thu nhâp và tiêu dùng cùa hô, theo dâu nguài và theo dan vi
tiêu dùng,tiêu dùng thuc phârn (co tinh Wsan Wtiêu);
chi tiêu 99P trong nàrn chïrc nâng chirih;
tÔng chi tiêu;
tÔng thu nhàp tù công viêc và ngoài công viêc

. tham gia. mûe sônq sung suétng chù quan « subjective well-being» (SWB),
rùi ro/tinh dé bi tôn thuang, v.v.

Ngày 3, tha Til 23/9

f)~c diém nghèo

ChU'O'ng trinh cùa buôl hçc

D~c diêm nghèo

• Nguyên Iychung
- Phân tich Û'ng dunq

• MÛ'c dô châc chàn, phân tich tinh trôi ngau nhlên
• .Bàn dÔ nghèo
• Cac yêu tô tac dong dên tlnh tranq nghèo
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[Mireille Razafindrakoto]

Chûng tôi së giai thiêu vai cac ban « dàc diém nghèo d6i ,,'. Dây là IOé;ii phân tich
cabàn vê cac dàc diém cùa nghèo d6i cùa môt tông thé dân CU trên ca sà nhüng 56
liêudiêu tra thônq kê. Chûng tôi dâ phàt triên rnôt56 nguyên tàc chung và rnuôn nhàn
rnanh dên khài nièrn bên vung.

Kh6' dé xàc d!nh nguang nghèo. Ngoài viêc lua chon nguang nghèo, cân phài
kiém tra xem cac kêt quà tlrn dUÇ1c c6 bên vüng không. Néu nhu ta thay dôi dôi chût
nguang nghèo, liêu ta van c6 dUÇ1C nhïmq kètquà d6 hay không?rSau d6 chûng ta
sé xem rnôt vài vi du vê bàn dÔ nghèo. Cu6i cùng, chûng ta së phân tich cac yêu t6
xâc d!nh nghèo sau khi tiên hành thuc hièn hôi quy kinh tê luc;mg.

Cân thiêt phài d~t vân dé, xàc dinh rô nhüng nôi dung ta rnuôn tin; hiêu và nghiên
céu Cân tlrn môt hoàc nhiêu biên cha phép tlrn câu trà lai cho câu hôi d$t ra. Tù phép
chUng minh qua phân tich cùa minh, cac ban cân d!nh danq cac biên cha phép trà
lai vào câu hôl mà cac ban d~t ra và trlnh bày kêt quà rnôt céch rô ràng (bàng 56 liêu,
dÔ tb], cac biên SÙ dunq, v.v.).

a~c diem nghèo

• Thê nào là nghèo ?

• Cac câu hôi ngU'à'i ta muôn tim Ià'i giài dàp
thông qua phân tich dàc diêm nghèo là gi ?

• Cac biên quan tâm và nguyên nhân ?

• Phân tich dàc diêm nghèo nhu thê nào ?

• Môt vi dt) vê dàc diêm nghèo.

D$c diêm nghèo d6i là gl? D6 là vlèc xàc dinh nhung d$c diém cabàn cùa nguai
nghèo trong rnôt quôc gia và trong rnôt nh6m dân cu Cl,! thé. N6i càch khàc, ai là
nguainghèo?

y tuàng à dây là xem xét càch thùc biên dÔng ti I~ nghèo d6i, d~c diém nghèo d6i
theo cac nh6m và tiêu nh6m. Nghèo d6i c6 nhung d~c diém gl? Nghèo d6i biên dÔng
nhu thé nào theo giai tinh, dia phuang, d$c diém vlêc làrn, dân tôc ? Duang nhiên, dé
tiên hành phân tich d6i véi rnôt nh6m hoàc tiêu nh6m mà ta da xàc dinh, cac ban cân

1 Chung tôi xin chân thành càm on Laure Pasquier-Doumer, nghiên CLIU viên Dial-Paris, da cung
cào dàn yco sô cho nôi dung vê d~c diêm nghèo mà chùnq tôi ohàttriên tai toc chuyên dê.



Nghèo aoi vàchât IUdng sÔng cùa dân CU lEI

phài tim hiêu xem co câch thùc nào dê xàc dinh chfnh xàc nhàt t6ng thê rnà chùnq
ta tiên hành phân tich.

L.ây vi du cùa nhérnnghiên cùu vê nghèo doi theo giai tfnh. Ta co cas6 dü Ii~u chù
yêu vê cac ho. Nêu chûnq ta muôn nghiên cüu vê giai, chûnq ta không co dù thông
tin dé phân blêt cac ca thê trong ho. Chùnq ta vân co thê tièn hành mot vài phân tfch
theo trlnh dô hoc vàn, chàt luqng sÔng chù quan (nh~n dinh cùa cac ca nhân v.v.)
nhung ta së không thê co sÔ liêu dê phân tfch nghèo doi tiên t~ giüa nam và nü trong
cùng mot hô gia dinh . .

Câch tiêp càn cô diên nhât là phân blêt giüa cac ho co chù hO là nam và ho co chù
ho là nü. Khi chûnq ta phân tfch vê nghèo dôl và phân biêt cac nhérn, cân xem chùnq
ta co thé co nhüng phân chia nhu thê nào dÔi vai tùng nhôrn.

Nhln chung, rât dè dé co cac chfnh sàch hué1ng dên cac dÔi tuqng là ho chu không
phài là cac ca nhân trong cùng mot hOgia dinh.

NhÜ'ng câu hôi mà cac nhà nghiên cùu
dang tlrn càch giài dap

a) Tinh trc;lng nghèo (vê cac phuonqdiên nguy co, de;> rqng
và mù'c de;> tràm tronq) à cac vùng khàc nhau trong cùng
rnôt quôc gia co khac nhau không ? .

b) Cac vùng dông dân nhât co phài là cac vùng tâp trung
nhiêu ngU'ài nghèo nhât ?

c) Tlnh tranq nghèo co Iiên quan dên giai tlnh, de;> tuôi, dân
tôc không ? Co liên quan dên cu dân thành thi nhiêu
hon 50 vai cU' dân à nông thôn ?

. d) Nguôn thu nhàp chlnh cùa ngLfài nghèo là gi ?

e) NgU'ài nghèo dva chù yêu vào khu VI,J'C kinh tê nào
nhârn dàm bào nguôn sinh kê ?
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NhÜ'ng câu hôi mà cac nhà nghiên ClPU

dang tim lÔ'i giài dap

f) NgU'à'i nghèo cung càp cac dich vu và sàn phârn nào ?

g) NgU'à'i nghèo à khu VIlC nông thôn chù yêu làm nghè
nông hay cac nghè khàc ?

h) Nan thât nqhiêp và thiêu viêc làm tac dQng dên su
nghèo d6i à rnïrc dô nào ?

i) Cac hô nghèo c6 co câu chi tiêu nhu thê nào ?

j) Nghèo d6i c6 ành hU'àng nhu thê nào dên tlnh tranq suy
dinh dU'Ô'ng và hoc Illc yêu kém cùa trè em?

Dây là danh sach nhClng câu hôl chùnq ta cân trà lài khi nghiên cuu vê dâc diêm
nghèo d6i. C6 rnôt diêu cân nhàn rnanh là; truoc tiên, chung ta së phài dL1a ra rnôt
nhàn dinh, Qua sô liêu, chùnq ta cân khoanh vùng và phat thào cac hièn tranq.

Nghèo d6i c6 khàc bièt giCla cac vùng khônq? TI I~ nghèo d6i cao xuàt hiên à vùng
dông dân cL1 hay à vùng thua thot dân cu? Ta c6 nhClng khàc biêt gi giCla thành th! và
nông thôn? NgL1ài nghèo c6 nhClng nguôn thu nhàp gi (khu vllc không chfnh thire,
nông nqhiêp)? NgL1ài nghèo phu thuôc d~c biêt vào rnôt khu vue nào dé tôn tai?

Nêu ta nhàn thày ti I~ nghèo d6i cao han à nông thôn, ta c6 thé d~t ra câu hôi li~u

ngL1ài nghèo sÔng nhà vào nghê nông hay d6 là nhClng ngL1ài không c6 dât nông
nqhlêp và buôc phài làm cac cônq vlêc khàc dé sinh sÔng. Chùnq ta cüng c6 thé
tim hiêu xem thât nqhiêp hoàc thiéu dunq lac dQng c6 tac dQng nhL1 thê nào dên
nghèo d6i.
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NhÜ'ng câu hôl mà cac nhà nghiên cüu
dang tim lài giài dap

k) NgU'Ô'i nghèo co quan diêm nhu thê nào vê vàn dê sinh con ?

1) NgU'Ô'i nghèo c6 khà nang tiêp càn dich vu công cQng nào và èJ
rmrc chât 1U'Q'ng nào ?

m) NgU'Ô'i nghèo c6 khà nang tiêp càn véi th! tnyÔ'ng tin dunq
chfnh thüc hay phi chfnh thïrc ? .

n) NgU'Ô'i ·nghèo c6 sô hüu cac tài sàn làu bên không ? Nêu c6 thl
d6 là IlhÜ'ng loai tài sàn nào ?

0) Thu nhàp cùa ngU'Ô'i nghèo không ôn djnh? Ho phài d6i rnàt vôi
nhÜ'ng nguy co nào ?

p) MQt sô nh6m dàn cu c6 nguy CO' nghèo cao hon nhÜ'ng nh6m
khàc ?

Nghèo doi Iiên quan nhu thê nào dên viêctiêp cân nhCtng dich Vl,J cham soc ca bàn,
dên trinh dQ hoc vân cac ca nhân, dên viêc tiêp càn cac djch Vl,J công? Ta con co thê
dât câu hôi chi tiêt han: Thu thàp cùa nguèti nghèo co bât <Sn djnh không? HQ co phài
dÔi rnàt vai nhCtng rùl ra d~c blêt không? MQt sÔ nhôrn dân CU co chiu rùi ra cao và
dè rai vào tlnh tranq nghèo dôi hay khônq? .

Dây là buée miêu tà. Chùnq ta thiêt I~p mÔi liên hê giua d~c diêm cùa rnôt nhôrn
dân cu nghèo và không nghèo. Nhung luc này chùnq ta chua thiêt lâp rnôl quan hê
nhân quà,
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Dâu là cac biên quan tâm và t~i sac ?

Vi~c làm

Môi quan hê giQra loai viêc làm và nghèo d6L

Khà nang rnâc nghèo và thoàt nghèo së phu thuôc rât nhiêu
vào thu nhàp tÙ' hoat dQng kinh tê,

Phân tlch tinh tranq nghèo theo khu VI,YC hoat dQng kinh tê
(hoëc theo nguôri thu nhàp)

7 làm sang ta cac câu hôl d) e) f) g) h).

Gléo dvc

Glào duc = lI'U tiên trong cuôc chiên chông nghèo vi giao duc
thll'èYng dll'Q'ccoi là yêu tô tang truônq,

Trlnh dé> hoc vân cao thll'èYng = SI,Y bào dàm không rnâc
nghèo

7 làm sang ta cac cau hôl j) và 1) Ô' trang trLP6'c

Dâu là cac biên quan tâm và t~i sac ?

Gi6i tlnh

MÔi liên quan giÜ'a SI,I' nghèo và gi6'i tinh cùa chù hô là rnôt
.yêu tÔ cho phép xàc dinh tôt hon cac cac hO nghèo.

èI nhiêu quôc gia, cac hô co chù hO là nÜ' co nguy co
rnâc nghèo cao hon cac hO khàc,

~ Làm sang tô câu hôi c) à nhÜ'ng trang truoc

Vùng cU' tru

Vùng cu tru là rnôt biên quan trQng dê xàc dinh mue tiêu cùa .
chinh sach giàm nghèo.

f>Q tu6i

Thanh niên và ngU'Ô'i cao tuôt là nhÜ'ng dÔi tU'C;Yng dè rnâc
nghèo nhât ?
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,

Trên cC1 sa nhClng câu hôi này, dâu là nhClng biên cân sù dl,mg dé trà lai nhClng câu
hôl d6? Chùnq ta buée vào giai doan hai: sau khi xàc djnh vàn d~ nghiên CLlU, ta xàc
dinh cac biên cân dùng dé tièn hành nghiên cùu,

Oôi vôi rnôi liên hê giClaviêc làm và nghèo d6i, ta co thé quan tâm dên noi làm viêc
cùa chù ho nghèo so véi chù cac ho không nghèo. 06i vai hoc vàn, ta SLI dl,mg trlnh
dô hoc vàn cùa chù hô .

.Tronq tuân hoc nàyvà trong ngày tong kèt vào thû bay, cac ban dâ chon nhClngchù
d~ thL1ang dL1Ç1c nêu ra khi phân tich v~ nghèo d6i mot càch phô biên nhàt:

- giai tfnh: ta nhàn thây râng trong nhiêu nL1C1C, khi chù hô là nCl, hô do c6 xàc suât
nghèo lan;

- vùng cL1 tru: rmrc do nghèo d6i biên dong theo dia phuonq;
- tuai: thL1ang nhClng ngL1ai it tuôi nhàt và cao tuai nhàt dé b] rC1i vào tlnh tranq

nghèo dôi,

Phân tich tinh tr~ng nghèo nhu' thê nào ?

vr du: 1 000 ngU'èl'i sinh sÔng (y haî vùng: Bâc và Nam

Bac 200 600 800 25% 67%

Tong 300 700 1000 30% 100%

A và B do 111àng cac chi tiêu khàc nhau : 2 càch do 111àng khàc nhau

Ti lé ngl1ài nghèo à rniên Nam cao hon à rniên Bâc
-+ Tinh tranq nghèo phân tich theo càch A ~ nguy co rnâc nghèo à
mièn Nam cao hon à mièn Bâc.

Tuy nhiên quy mô dân sô à rniên Bâc lén hon à rniên Nam. Vi thê, sô
111Q'ng ngU'ài nghèo à miên Bâc cao hon à rniên Nam -+ Càch phân tich
B cho thây à mièn Bâc co nhièu ngU'ài nqhèo hon à mièn Nam.

Co hai càch trlnh bày dàc diêm nghèo dol, Bang này giai thiêu v~ mot tinh tranq
không co thire: co hai vùng Btic và Nam vôi 1000 ca thé. Trong tnrènq hop thù nhât,
« Dàc diêm nghèo d6i loai A", chùnq ta sé xem xét tùng tong thé con mot: C6 bao
nhiêu ngL1ai nghèo? TI I~ dân 56 dL1ai ngL1àng nghèo là bao nhiêu?

- 50 % dân 56 nghèo arniên Nam;
- 25 % dân 56 nghèo èJ rniên Bàc:

30 % tong dân s6 nghèo.
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Trang « D~c diêm nghèo d6i IOé;li B -. chùnq ta së xem ngubi nghèo dUÇ1c phân b6
nhu thê nào: 33 % à rniên Nam và 67 % à rniên Bàc,

Nhu vi},y, chùnq ta c6 hai càch dê phân tfch nhCtng 56 liêu này, moi càch dira ra rnôt
tinh hlnh trai nguÇ1c nhau. Tuy nhiên, nêu ta chu tronq vào ti I~ nghèo d6i trong tùng
vùng, ta nhân thây rniên Nam c6 ti I~ nghèo cao han rniên Bâc, NgUÇ1c lai, khi xem kY
nh6m ngubi nghèo, ta thây c6 nhiêu ngubi nghèo à rniên Bàc han à rniên Nam.

Diêu này c6 mâu thuân không? Chung ta biêt dUÇ1c diêu gi tù hai loai dàc
diêm này? .. '

Nguyen Hû\J Chi
LOé;lÎ A do lubng rrurc dQ trârn tronq cùa nghèo d6i theo vùng, càn loal B tfnh 56

IUÇ1ng ngubi nghèo theo tùng vùng.

[Mireille Razafindrakoto] ,
Dung vi},y. Theo cac ban, chfnh phù nuée này së phài c6 kêt luân nào? Tinh tré;lng

tal rniên sâc t6t han hay rniên Nam tôt han?

Mai Th! Nghia
Chùnqta thây râng ngubi dân à niêrn Nam de bi rai vào nghèo d6i han. Chfnh sàcn

xoa d6i giàm nghèo cân phài dUÇ1c àp dunq tnréc tiên à rniên Nam.

[Mireille Razafindrakoto]
Haî IOé;li nghèo d6i này chi ra hai diêu khàc blêt nhau. D~c diêm loal A cho thây ti

lênqhèo d6i cao han. Trong mot cong dÔng dân cu nghiên cùu cv thê, ta hay xem ti
I~ nghèo là bac nhiêu. D~c diêm loal B cha ta thông tin vê phân bô nghèo d6i theo
tùng khu vl!c.

Chung ta c6 thê nghi râng rnlên Nam co ft lÇ1i thê han: ti I~ nghèo d6i cao han. Tuy
nhiên, ta thây 56 IUÇ1ng ngubi nghèo à rniên Bàc nhiêu han. Cac chinh sàch cân phài
tfnh dên hai yêu t6 này.

Chùnq ta hay lây rnôt vl du cv thê. Trong phiên toàn thê, tac già Ngô Huy Uêm da
gié1i thiêu vé1i chùnq ta bàn dÔ mât dO nghèo dôl, Nhin chung, ta thubng nghi râng ti
I~ nghèo d6i té;li Vi$t Nam thubng tàp trung à nông thôn và nhiêu nhàt là à rniên nui.
Bàn dÔ này cha ta thây nghèo d6i lé;li tâp trung quanh cac khu vl!c thành th]. Diêu này
là do té;li Vi~t Nam, dân CU tâp trung chù yêu à cac vùng dô th], cac vùng nui c6 mât
dO dân 56 rât thàp.
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Phân tich tlnh tr~ng nghèo nhu thê nào ?
Vi dl:! 1: Dàc trunq cùa nhÜ'ng ngU'Ô'i nghèo thuôc cac nhém
nghèo khéc nhau (Câch B).

Croatia 1998 Moldavia 1998
Nghèo Không Nghèo Không

nghèo nghèo

[)i~n 99.0 99.8 97.7 99.8
H~ thông sU'Ô'i trung 7.8 33.4 23.1 35.9
tàrn

H~ thông thoàt 51.2 79.6 20.0 35.0
nU'O'c

NU'O'c 74.5 96.6 20.0 35.0
DU'Ô'ng nghèo=2/3 rnùc tÎ"ung vi chi tiêu binh quân dâu ngU'Ô'i.

Tù bàng bày, xin cac ban trà lài hai câu hài sau..
+ Duàng nghèo d6i duco chon là rnôt duàng nghèo d6i tuyêt dÔi hay tuang dÔi?
+ Cac ban c6 nhün~ nhàn xét gi ?

Chanthanivong Thongpheth
D6 là duàng nghèo d6i tuang dÔi.

[Mireille Razafindrakoto]
Dung v~y: 2/3 duàng trung vi tiêu dLJng trên dâu nguài.

Nguyén HI1u Chi
Hôm qua cô da n6i là nguong nghèci, d6i bâng So % trung vi tiêu dùng dâu nguài.

à dây, duàng nghèo d6i bâng 2/3 trunq vi tiêu dùng trên dâu nguài. Viêc lua chon
nguong này dua trên nhüng casej nào?

[Mireille Razafindrakoto]
Lva chen duàng nghèo d6i tùy thuôc vào tùng ruréc. Moi nuée Iva chon duàng

nghèo d6i cùa minh trên casej rnôt sÔ thuc tiên. Croatia và Moldovia da lua chon là
2/3 trung vi. T<;Ii cac nuée khàc là SO%. Cac duàng nghèo d6i tuang dÔi không giup
50 sành trong không gian và thài gian. Chùnq ta không thé 50 sành cac nuée vi mûe
nghèo d6i tuyêt dÔi làkhàc nhau. vêmât thài gian cüng v$y, ejdây ta thày là 2/3 trung
vi. nhung nàm sau trung vi c6 thé thay dol.
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Nguyen (JO HlIO'I1g Giang
B6n chi tiêu duqc SÙ dl/ng: SUdi àrn, di~n, hê thÔng cÔng và rurôcsach. Chung ta

thày rang tal Croatia 79,6 % ngudi không nghèo co hê thônq cÔng thoàt ruréc trong
khi do con sô này d Moldovia d rmrc 37 %.

[Mireille Razafindrakoto]
Viêc d~t song song hai nuee khiên viêc phân tich trè lên khô khan. Tnréc tiên ta cân

xem xét tlnh hlnh tùng nuée rnôt, Chùnq ta cân di vào cài chù dao và tnrôc tiên cân
xem nhüng khàc blêt ra rêt nhât nam d dâu. Ta néi dên viêc phân tlch doi nghèo vai
vàn dê côt loi là cac chlnh sàch công cônq cân duqc soan thào và ban hành. V~y ta
cân tlm nhüng yêu tÔ giup dê xuât cac chinh sâch.

Tai Croatia, ta co thê co nhüng nhàn dinh sau:
Xét theo tiêu chi suôl àrn, chi tiêu này qua thàp dôi vai cà ngubi nghèo và
không nghèo; .
Nuac sach duqc cung càp cho hâu hèt ngubi không nghèo; 25 % ngubi nghèo
không duqc càp rurôc sach:
80 % dân sô không nghèo co hê thÔng cÔng so vai 51 % dÔi vai ngubi nghèo.

Trang tiêu chi sUdi àrn, hè thÔng c6ng và nuée sach, tlnh hlnh không thuân Iqi dÔi
vôi ngubi nghèo. Nhung ti I~ ngubi dân co thê tièp càn vôl ba biên này tuang dÔi han
chê, ngay cà dÔi vai ngubi không nghèo. vê chinh sàch công cônq, cân huang uu
tiên dên 25% ngubi nghèo khônq.cé nuée sach,

Càn té;li Moldovia, cung càp ruréc sach không duqc phô câp dÔi vél cà ngubi nghèo
và không nghèo. Chinh sâch cân huang dên toàn bô cac dôi tuqng dân cu.

Phân tich tinh tr~ng nghèo nhu' thé nào ?
Vi dl;l 2: Nguy co mâc nghèo à cac nh6m dân cu khàc nhau
(câch A). Gruzia

n~c trU'ng Sô Chi sô Chi sô binh
1U'Q'ng khoàng câch phU'O'ng
PO nghèo P1 khoàng càch

nghèo P2
Lao dônqlàrn công 8.6 1.6 0.7
Tu làrn 10.9 1.7 0.6
Làm công khat 15.4 3.6 1.6
Thât nghi~p 23.2 7.1 3.4
Không thuôc Il,I'c 1U'Q'ng lao dÔng 10.3 3.4 1.7

Co hê thông gas chung 10.6 3.2 1.4
Co hê thông gas riêng 8.4 2.0 0.8
Không c6 hê thông gas 21.1 3.1 1.5

à nông thôn, không c6 dât canh 24.8 4.8 2.1
tac à nông thôn, co dât canh tac 16.7 2.9 1.2

Tông 13.4 2.9 1.3
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Ha; nhân xét cuÔi cùng:
- Càn xem xét nèu c6 51,1 khàc blêt Ion giüa nguai nghèo và không nghèo, c6 thé

c6 sai s6t trong tinh toân; .
- Chûnq ta c6 thé phân chia nghèo và không nghèo, nhung chàc chàn c6 tôn tal

nhüng loai khâc nüa.

à dây ta c6 mot hinh thïrc khâc dé trlnh bày vê d~c diêm nghèo d6i. Hôm qua,
chûnq ta dâ dé càp dên ba chi tiêu nghèo d6i:

+ ti I~ nghèo d6i;
+ dO sâu nghèo d6i;
+ tân suât nghèo d6i. ,
Chung tôi c6 mot bàng gié1i thiêu ba chi tiêu này vai cac d~c diém khâc cùa dân

sô: loai vlêc làrn, hoat dong và tiêp cân vai rnôt sÔ dich vu (suè1i àrn và gas). Chung ,
ta dang à nông thôn.

Phân tich tinh tr~ng nghèo nhu thê nào ?

Cac cach phân tich tlnh trçHïg nghèo khàc :

Phân tlch cac nguy co mâc nghèo tlfO'ng dôi cùa mot
nh6m dân CU'.

• Nguy co tU'O'ng dôi biêu hiên khà nang mâc nghèo
cùa mot thành viên trong mot phân nh6m 50 vai rnôt
thành viên trong rnôt phân nh6m khàc,

.• 2 càch tlnh nguy co mâc nghèo tU'O'ng dôi

- Sa v6'i mot phân nh6m khàc

- Sa v6'i mue binh quân

C6 mot càch khàc dé xem xét cac rùi ro cùa nguai nghèo: mot nh6m nguai trong
cônq dÔng 50 vai rrurc trung binh cà rurôc: mot nh6m 50 vai mot nh6m khâc, Rùi ro
tuang dÔi là xâc suât dé mot thành viên rai vào hoàn cành nghèo 50 vai mot thành
viên khâc.
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Phân tich tlnh tr~ng nghèo nhu' thê nào ?

Tinh nguy co tU'O'ng dÔi :

Vi du nguy co mac nghèo là:

30 à khu VI,J'C thành th]

50 à khu VI,l'C nông thôn .

• Nguy co mac nghèo cùa cac h(> à thành th] 50 v6'i cac hô à
nông thôn là - 40% ( [30-50]/50).

Cac hô à thành thl lt co nguy co mac nghèo hon cac ho à nông
thôn 40%.

• Nguy co mac nghèo cùa cac hô &nông thôn 50 véi cac hô à
. thành th! là + 66% ( [50-30]/30).

Cac hô & nông thôn co nguy co mac nghèo cao hon cac ho à
thành th! 66%. .

Phân tich tinh tr~ng nghèo nhu' thê nào ?
Môt vi dl) khàc vê cac nguy co mac nghèo tU'O'ng dÔi : Armenia
(1998/99).
~ nhO'ng ngU'èYi co trinh dô tiêu hoc co nguy co mac nghèo cao
hon nhO'ng ngU'èYi khàct, 17 làn (=27,7/23,6)

Nguy co Nguy co tU'O'ng dôi
(50 voi binh quân

quôc gia) .

Trlnh dô hoc vân :
- không di hoc 22.5 95%
- trlnh dô tiêu hoc 27.7 117%
- trlnh dô THeS 24.1 102%
- trlnh dÔ PTTH 15.7 67%

NO'i cu tru :
- KV thành th! 24.1 102%
- KV nông thôn ·22.9 97%

TÔng 23.6 100%
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Hay tuàng tuqng môt nhôm dân CU cô 30 nguài nghèa tai thành thi, ti I~ nghèa dôi
là 30% tai khu vl!c này và 50% tal khu vl!c nông thôn. Rùi ra cùa cac hQ thành th! rai
vào haàn cành nghèa sa vé1i cac hô nông thôn là:

((30 %) - (50 %)) / (50 %) = -40 %
Câc hô thành th! co it han 40% rùi ra b] nghèa sa vôl cac hô à nông thôn.
Nguqc lai, rùi ra cùa cac hô nông thôn b] nghèo so vé1i cac hQ à thành th! là:

(50 - 30) / 30 = 66 %
Cac hQ à nông thôn cô han 66 % rùl ra rai vàa hoàn cành nghèa sa vé1i câc hô

thành thi.

Bây già chûnq ta së cùng nhau tinh toàn rùi ra à câp dô quôc gia, tinh ti I~ nghèa
dôi thea trlnh dô hoc vàn và khu Vl!C CU tru châng han. Chûnq ta cô ti I~ nghèa d6i
vôi tùng nh6m và rùi ra tuong dÔi à quy mô quôc gia. Lây nh6m dân CU co trlnh dô
noe vànè câp tiêu hoc, ti I~ nghèa d6i là 27,7 %. Rùi ra tUC1ng dÔi duoc tinh nhu sau:
(27,7 - ti I~ t6ng quât (23,6 %)) / 23,6 % = 17 %

Phân tich tlnh tr~ng nghèo nhu thê nào ?

Trinh bày bang dl» th! (biêu dÔ tàn 56, dU'Ô'ng cong, dÔ th]
hinh quat, dÔ th] rnanq nhên,... )Vf dl):

se ngU'ài
%ngU'ài % ngU'ài

Quy mô sé ngU'ài nghèo tinh nghèo trong

dân sô nghèo
nghèo

trên tông vùng tlnh trên
trong vùng dân sô tông dân sô

Vùng 1 100 50 50 6 14
Vùng 2 200 60 30 11 17
Vùng 3 500 100 20 28 28
Vùng 4 1000 150 15 56 42

,Tông 1800 360 20 100 100, , , , ,



m Kh6a hoc Tarn Dào 2009

Phân tich tlnh tr~ng nghèo nhu' thê nào ?

VI dl) biêu do tàn sô
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• poverty headcount .

• share of total population----0
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D6 th! này chi ra viêc phân bÔ nguoi nghèo trong cac khu VlJc khàc nhau theo loai
. AvàB.

Phân tich tlnh tr~ng nghèo nhu' thê nào ?

Vi dl) biêu do hinh quat
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D6 th! hlnh chiêc bành chi cha chùnq ta biêt su phân bô nguài nghèo theo vùng
chu không phàl ti I~ nghèo d6i theo vùng.

Phân tich tinh tr~ng nghèo nhu' thê nào ?

Vi dl) biêu dô rnanq nhên

r.glon 1

- share of total population

- snara ot total poor

-" poverty headcount

ntgion3

Phân tich tinh tr~ng nghèo nhu thê nào ?
Cach khàc phân tich tlnh tranq nghèo :

Thông qua cac bàn da
• Cac bàn dô cha phép phôi hQ'P. cac thông tin vê tinh tranq

nghèo thu thàp duoc tÙ' cac càch khàc nhau và cha phép
xàc dlnh rnôi liên hê và cac nguyên nhân co thê gâ~ nghèo.

• Co thê dièn tà nguy co rnâc nghèo, khà nang tiêp cân cac th!
trU'èmg, khà nang sÙ' dl,lng diên theo cac vùng dl,J'a trên cùng
mot bàn dÔ.

• Qua do, co thê xàc dinh :
- cac « khu Vl)'C » thiêu khà nang tiêp càn công CI,J sàn xuât

và mue do nghèo cao
- cac « khu Vl)'C » co khà nang tiêp càn công Cl,l sàn xuât tôt

và rrurc do nghèo thâp .
- cac « khu Vl)'C » co khà nang tiêp càn công cu sàn xuât tôt

và mue do nghèo cao. "
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Cac céch trlnh bày danq « Radar » c6 thé kh6 doc nhl1ng n6 cho phép chùnq ta
biêu dièn nhiêu IOÇli thông tin. à dây, chùnq ta c6 ba biên dl1Ç1c ph6ng chiêu: ti I~

nghèo d6i, phân bo dân Cl1 theo vùng và phân bô ngl1ài nghèo trong tùng vùng.
Chùnq ta cüng c6 thé trlnh bày cac dâc diém nghèo d6i thông qua bàn dô. Diêu

này cha phép chùnq ta xàc dinh cac tùi nghèo dol-cac vùng thiêu dl1Ç1c tiêp cân vai
nl1ac sach, V.v.

Phân tich tinh tr~ng nghèo nhu' thê nào ?

LU'u y Il

Càn kiêm djnh mLPC y nghia thông kê cùa
nhÜ'ng chênh lêch quan sât dU'Q'c à hai
phân nh6m và à haî thèi ky khàc nhau.

Cac chi tiêu do 1U'Ô'ng này chi là cac U'Ô'c
1U'9'ng (do cac màu), càn tlnh khoàng tin
c~y cho tÙ'ng chi tlêu.

Dl1C1ng nhiên khi chûnq ta trlnh bày sô liêu và biêu dô, nhàt thiêt phài kiém dinh
vê rnàt thônq kê tfnh chinh xâc cùa cac sai biêt quan sàt dl1Ç1c và tinh dên khoàng tin
c~y- dO lêch c6 ynghia hay không.

MQt vi dl:' vê tinh tr~ng nghèo : Vi~t Nam

Figure 5. Rural and Urban Poverty (1993-2004)
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Dây là rnôt vài vi du vê d~c diêm nghèo d6i tl1e1ng dÔitai Vlêt Nam: Dàc diêm nghèo
d6i tai nông thôn và thành th! voi ti I~ nghèo d6i và chi tiêu do dQ sâu nghèo d6L

MQt vi dl} vê tlnh tr~ng nghèo: Vi~t Nam

Figure 7. Regional Poverty Rates 1993-2004
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Chûng ta c6 ti I~ nghèo d6i theo cac vùng. Khai niêrn chiêu thèl gian cha phép ta
phân tich CI,I thê.

MQt vi dV vê tlnhtranq nghèo : Vi~t Nam

Table 4. Regional Shares of Poverty in 2004

Unit: percent

Northern Mountains
North East
North West
Red River Delta
North Central Coast
South Central Coast
Central Highlands
South East
Mekong Delta River
Total

Share of poverty
26.1
17.2
8.9

13.6
21.1
8.3
9.6
4.4

17.0
100.0

Share of
population

14.4
11.4
3.0
21.8
12.9
8.6
5.7

15.9
20.9
100.0

Source: GSO
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à dây chûnq ta xemcéch phân bÔnh6m dân CU nghèo theo vùng.

MQt vi dl:J vê tlnh tr~ng nghèo : Vi~t Nam

Figure 9. Poverty by Ethnie Groups 1993-2004
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à dây ta c6 môt danq trlnh bày tlnh hlnh nghèo d6i theo dân tQC vai haï chi tiêu
là ti 1$ nghèo và dô sâu nghèo d6L Nhân dinh dâu tiên:xem xet tong thé chi tiêu do
luàng nghèo d6i (tl 1$ nghèo d6i, phân bô nguài nghèo theo tiêu chî giai tînh, dân tôc,
vùng dia Iy, v.v.).

MQt vi dt} vê tlnh tr~ng nghèo . Vi~t Nam

Table 7. Henlth insuronce and Cree health COI'e cord
expendlture quintllès

Regions

'Poorest
Near poorest
Middle

Near richest
Rlchest
Total

1998

Percentage of
people

having health
insurance

6.22

9.67

13.59

20.18

28.99

15.73

Percentage
of people

having
health

insurance
22.69

23.22
26.15

34.41

44.12

29.53

2004

Percentage of people
having health

insurance plus free
healthcare card

41.81

30.43
31.37

38.22

46.70

37.56

Source: Constructed based on VLSS 1998 and VHLSS 2004
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Chung ta c6 thê phân tich sâu hem khi xem xét cac biên khàc nhau: phân tich
suc khôecùa nguài nghèo giup quan sât cluÇ1c biên clQng theo thài gian, tù 1998
dên 2004.

MOt vi dl:l vê tinh tr,ng nghèo : Vi~t Nam

COI câu vi~c làm theo nh6m phân vi 5 vê thu nhâp, 2004

(%) Nh6m phân vi 5
(tl.P nghèo nhât dl1n giàu nhât)

1 II li IV V TAng
T.... làm, KV « phi chlnh

5.3 ro.8 15.6 17.5 14.9 12.9th(rc»
Làm thuê, KV « phi

14.8 19.3 17.6 13.5 9.0 14.8chinh th(rc ))
T.... làm, nông nghl,p 77.0 62.1 50.6 39.5 23.2 50.2
T.... làm, KV chlnh th(rc 0.6 2.1 3.8 7.2 15.6 5.9
Làm công An IlJ'O'ng,

2.3 5.7 12.4 22.3 37.4 16.1KV chinh th(rc ~ .
T6ng 100 100 100 100 100 100
Phi chlnh th(rc, phi
nllng nghlêpl 87.5 79.3 67.2 51.2 31.1 55.7
T6ng phi nllng nghlêp

Cac ban dâ tàp trung phân tich theo rnôtnôl dung, theo gié1i tfnh, dân tôc, loai hoat
dQng. Bây già cân phân tich nh6m dân cu nghèo và không nghèo theo khu phô. Khi
ta quan sàt nh6m nu, ta cân xâc dinh d~c diêm nghèo d6i cùa nh6m dân cu này.
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MQt vi dl:l vê tinh tr~ng nghèo . Vit}t Nam
Câc nguôn thu nhâp

Nh6m Nh6m Nh6m Nh6m Nh6m TÔng
ph~ phâ phâ phâ phâ

CA câu Ihu nh~p % n 'l n~ n Vj nVl n~Il V

Thu nhàp Ill' HElSX nông 47,3% ·43,0% 36,2% 28,9% 15,3% 25,8%

nghièp
~Th'ûfiili~·';fii;tleri'lwn"-1')~';~f~

,~8't:O%>;i;" Ëi83;3o/ô~ ~~;~; :~7..1i~~I0';'" ~8;6%~~9:;:i.~f~~~~:)fJ;~f&:~tt1i;~~ ~~~~~ ~f~~~;'~~ ~~'';''::'f<.~'-t~~ ~~~~'?~~.
Thu nhâp Ill' chuyên 7,4% 5,8% 5,7% 6,2% 4,0% 5,1%

nhllc;mg Ill' khu vlfC
công

Thu nhàp Ill' chuyên 13,0% 8,8% 8,3% 8,1% 9,4% 9,1%
nhllc;mg ICr khu vue
III nhân

Thu nh~p Ill' chuyyèn
nhllc;mg ICr nuoc 0,3% 0,4% 1,5% 2,4% 7,1% 4,2%
ngoài

Cac ngubn khàc (lai 1,2% 1,0% 1,2% 1,3% 4,6% 3,0%
xuât, tlèn cho Ihuê
bât dong sàn , etc.)

Tàng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

NguÔn : VHLSS 2004; trnh toàn cùa cac lac già

Loai bang nay giup ta thày cac dàc diêm theo rmrc dQ thu nhàp, Ta cüng c6 thê
thire hiên duqc diêu nay d6i vai chi tiêu va chia dân CUthành 5 nh6m tùy vào rmrc dô
nghèo d6i.

Khi ta 50 sanh vê nghèo d6i, cac kêt qua thu du~c c6 thê khàc nhau tùy thuôc vào
vlêc hra chon cac chi tiêu và duàng nghèo d6i. Viêc /l,Ia chon cac chi tiêu, chi 56 và
ngué1ng khàc nhau c6 thê thay dôi hoàn toàn kêt qua 50 sành,

Phân tich tinh bên vCtng cha phép dam bào râng cac kêt qua dat du~c là dung vai
it nhàt rnôt nh6m hoàc rnôt tâp hop cac chi tiêu.
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Tinh bên VLPng tronq so sânh
. .' .' .' .

Phân tich tinh trôi ngaiJ nhiên

Tai sao phân tich mue dO châc chân?

·Vi~c ilIa chen cac chi sô hoàc ngU'Ô'ng nghèo trang cac so
sent: tinh tt~ng nghèo và bât binh dâng là vân dé rât nh~y
cam.

Vi dl) : moi SI)' Il)'a chor: chi s6 và ngU'Ü'ng nghèo knéc nhau
co thé làm thay d6i kêt lu~n râng cir dân vùng A hay B nghèo
bon. •
7 viëc kiém tra tinh trô! ngàu nhiên co thé cha phép dam
bêo râng SI)' sa sành mue dQ nghèo cha kêt quà dang tin c~y

rnàc dù chi sô và ngU'Ô'ng nghèo duoc chen co khàc nhau
(mien là cac chi sô cùng 10Çli"và ngU'Ô'ng nghèo nam trong
khoàng cùa ngU'Ô'ng nghèo)

MlI'c dQ châc chân cùa cac so sành

Phân tich tinh trôi ngau nhiên

Kiém djnh dt) cnëc cnën
3 dU'èmg nqhèo :
1. 8U'èmg nguy ca mâc nghèo

= H dôi véi tÙ'ng dU'àng nghèo cô thê xàc dinh
Moi diêm bi~u hièn ty I~ % dân cu duoc xem là nghèo
nêu diêm nàrn trên truc hoành là ngU'Ô'ng nghèo .

2. 8U'àng nghèo
= phàn nam dU'é'i dU'àng nguy co rnâc nghèo, .

Moi diêm trên dU'àng này cha biêt khoàng càch nghèo
chung tinh theo dâu ngU'ài

3. 8U'àng nghèo trâm trong
= phàn nam dU'&i dU'àng nghèo

Moi diêm trên dU'àng này cha biêt blnh phuonq cùa
khoàng càch nghèo chung tinh theo dâu ngU'ài
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Liên quan dên phân tich tinh n61 trQI ngâu nhlên, c6 ba duàng cong cân
nghiên cùu:

+ Chi tiêu tinh ti I~ nghèo d6i, tiên hành phép thù tinh nÔi trôl càp de} môt:
+ Duàng cong de} sâu nghèo d6i;
+ Duàng cong tân suât nghèo d6i.
D6 là cac duàng cong ti I~, de} sâu và tân suât/cuàng dQ nghèo d6i.
Chùnq ta së tàp trung vào cac kiêrn dinh à càp dQ rnôt duàng cong ti I~ nghèo d6i.

Ta cûng c6 thê tiên hành phân tich sâu kri sù dl,mg duàng cong de} sâu nqhèo d6i
hoàc duèmg cong tân suât nghèo d6i. .

Bây già chung ta së quan sàt khi thay d6i duàng nghèo, cac kêt qua c6 thay d6i
hay không. .

Vi du: vê nghèo d6i giCla hai vùng, ti I~'nghèo d6i biên dQng nhu thê nào (% nguài
nghèo trong hai nh6m); xem xét li~u tlnh hlnh biên dQng c6 nhu nhau khi tinh de} sâu
nqhèo d6i (khoâng càch cùa nguài nghèo 50 vé1i duàng nghèo d6i); xem xét tân suât
nghèo d6i (blnh phuang khoâng càch, nhân rnanh dên bât blnh dâng trong cùng rnôt
t6ng thê dân cU).

.4

.8

.8

lA

.2

MlIC dQ châc chân cùa CaC sa sânh
Phân tich tinh tr<)i ngau nhiên ..

Kiêm djnh tinh trôt b'c môt
Nêu dLPèYng nguy co mac
nghèo cùa nhém A nârn
trên tât cà cac dLPèmg
nghèo khéc th! nhém A c6
nhlêu ngLPèYi nghèo hon
nhém 8 trong tât cà cac
chi tiêu do ILPÔ'ng nghèo và
cac dLPÔ'ng nghèo dLP6'i
Zmax

Néu cac c1uùng nguy ca nghèo giao nhau à môt c1iém du<Yi zmax?
Vi du : Gia g~o (y Indonesia tang thl không c6 lQ'i cha nh6m rât
nghèo nhU'ng I~i co lQ'i cha nhém càn nghèo .
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Chùnq ta quan sét dl1àng cong ti 1$ nghèo d6i èJ truc hoành là thu nhâp dâu ngl1ài
và truc tung là phân tram 56 ngl1ài c6 rmrc thu nhâp dâu ngl1ài thàp honrnôt ngl1ë1ng
c6 dinh, N€lu ta xem xét dÔ th! (VIdu ào), ta c6 thê thây trong nh6m B, 40% dân 56 c6
thu nhâp dâu ngl1ài duôi 50 000 dÔng/thang. VI v~y, ta cân kiém tra xem liêu dl1àng
cong cùa nh6m dân cu A c6 giao vôi dl1àng cong cùa nh6m dân cu B tai rnôt thài
diém nhât dinh hoàc nêu nhu rnôtdl1àng luôn èJ phla trên 50 vôi dl1àng kia không phu
thuôc vào rmrc thu nhâp quan sat. Ta thây dl1àng A và B không giao nhau tnréc muc
thu nhâp 350 000 dÔng/ngl1ài/thang. Vé1i tât cà cac ngl1ë1ng thu nhâp èJ dl1é1i rrurc này,
dl1àng A luôn èJ phîa trên dl1àng B. VI v~y, èJ mol ngl1ë1ng quan sàt, ti I~ nghèo d6i trong
vùng A luôn cao han B trong khoàng này. Khi ta rnuôn nghiên cuu rmrc thu nhâp thâp,
dl1àng nghèo d6i cân nârn trong khoàng này, c6 nghia là duôi rmrc 350 000 dônq, nhu .
v~y rnôi dàm bào tfnh bên vClng cùa kêt quà khi 50 sành hai nh6m dân cu,

Tinh trôl ngau nhiên
Phân phôi chi tiêu, Vi~t Nam 1993-2004

Figure 2. Cumulative Distribution by Per Capita Expenditures
(Money values are inJanuary 1993 priee)
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Source: GSO

Chûnq ta 50 sành ti I~ nghèo d6i nam 1993 và 2004. Hai dl1àng cong không bac
già giao nhau, dù ta chon dl1àng nghèo d6i nào di nùa, Phép thù vê tfnh nôi trôi
khang dinh tlnh hlnh blên dQng vê nqhèo d6i tai Viêt Nam mà không phu thuôc vào
dl1àng nghèo d6i lua chon. Nhl1 v~y, tlnh hlnh biên dQng rnôt càch tlch circ tal Viêt
Nam, nghèo d6i giàm di VI dl1àng cong cùa nam sau nârn èJ phîa trên cùa dl1àng cong
nam truôc,
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Tinh trQi ngau nhiên
Phân phôi chi tiêu, hQ gia dinh Ô'thành th" Peru

1997-2000
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--crevOO
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Càn tai Pê-ru, tlnh hinh x6a d6i giàm nghèo dUClc càl thiên tù nam 1997 trè vê truôc,
Càn trong giai doan 1999-2000 biên dé;>ng không duoc ré nét và cac duàng cong giao
nhau. Tlnh hinh blên dé;>ng thay dei theo tùng nam. fliêu này chLtng tô târn quan tronq
cùa chi tiêu do dé;> bên vling, d~c blêtdo dé;> bên vCtng tnrôc nhling thay dei vê nguémg
.vàcac chi tiêu nghèo d6i khàc nhau dUClc h,la chon,

Vlêc thiêt I~p dâc diém nghèo d6i chi cha phép miêu tà cu thé cac dàc diém nghèo
d6i. Ta không thé phân IOé;li cac nhân t6, kh6 c6 thé n6i cal nào quan trQng han càl
nào. à dây, ta chi c6 thé dan thuân xàc dinh cac nguyên nhân nghèo d6i. Nhling rnôi
liênhè nhân quà c6 thé di theo hai chlèu: nhân t6 nào gây nên nghèo d6i và nghèo
d6i c6 thé kéo theo nhân tô nào. .
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Bàn dô nghèo ?
• Cac bàn dô cha phép kêt nôi cac thông tin da chièu và xàc dinh cac

rnôi liên hê và cac nguyên nhân co thê gây nghèo.

Tuy nhiên

• Phân lan cac cUQC dièu tra hl) chi cung càp thông tin dGli dlên câp vùng
chù' không cung càp thông tin dai diên càp quân/huyên

• Phân lan cac cuôc tÔng dièu tra cung càp thông tin dGli diên à tàt cà
cac câp nhU'ng không thu thàp thông tin vè tiêu dùng, chi tiêu và cac
thông tin khàc, -7 Làm thé nào dê co duoc càcdü lièu dGli diên càp .
dia phuonq ?

Giài phâp là kèt nôi dÜ' liêu cùa cac cuôc dièu tra hl) và cac cuôc tÔng
dièu tra

-7 Nhàrn thiêt làp cac « bàn dô nghèo" vai cac thông tin chi tiêt kê cà à
cac câp hành chinh thàp nhât.

-7 Nhàrn hiêu rô hon cac dàc trU'ng cùa dia phuonq, dè xuât dU'Q'c cac
mue tiêu chinh sàch phù hop nhât.

Bàn dô nghèo ?

• Nguyên Iy :Dânh giâ mau thông qua cac dÜ' liêu diêu
tra hé) : cac dÜ' iiêu giài thich vlêc chi tiêu cùa hQ.
Cac biên giài thich mau phài liên quan dén dàc diêm,
cùa cac ca nhân hoàc cac hé) dU'Ç>'C ph6ng vân trong
cuôc diêu tra hé) và tÔng diêu tra.

• SÙ' dl,mg cac tham sô U'é'c 1U'Q'ng dê "dl! doân, U'é'c
tinh" rnïrc chi tiêu cùa tât cà cac hé) trong cuôc tÔng
diêu tra.

• Tién hành phân tlch nghèo d6i trên co sôsù dunq dÜ'
liêu tÔng dièu tra vê "mue chi tiêu uôc tinh»
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Làm th è nào dê co dl1qc sô liêu ch i tiêt theo dia phuonq dê ta co thê dua ra dl1qc
cac ch inh s àch ph ù hop theo vùng rniên? Giài ph àpdua ra là kêt hop s6 liêu cùa diêu
tra chon mau, tong diêu tra (thông tin vê toàn b ô dân cu cùa rn ôt qu ôc gia) và cac
cuôc diêu tra chen mau không phân ch ia theo dia phuonq (nhunq cung càp thông tin
vê s6 Il1qng biên lon và nhàt là chi tiêu vê tiêu dùng và chi tiêu cùa cac hô gia dinh).

Trên CCi s ô nhClng dlèu tra danq VHLSS - cung càp thông tin chi tiêt vê rrurc s6ng
cac hô gia dinh, nguyên tâc dê ra là l16'c Il1qng mô hinh qi ùp thiêt lâp rmrc d ô chi tiêu
càn CUvào rnôtvài d~c diêm don giàn rut ra tù cu ôc diêu tra. Chung ta sé nghiên cûu
rmrc d ô ti êu dùng theo 10Çl.i hô gia dlnh, 10Çl.i nhà d,v.v. nhu v~y ta co th ê tinh duoc rrurc
dô ch i tiêu c ùatùng hô trên tônq th é dân cu

Bàn dô nghèo ?
Figure 14.1 Provincial Povert y Incidence by Molisa and th e GSO, Vietna m 21102 and 21103

MoUsa, 2003
GSO. 2002

.~ti(Ct>5 · Mmlnl~ II <l l i\'e data irom MDIi~.l ; cso es umates.
Norlt : Tho? GSO estimetes rE'I~1 on the VHLSS: 111<" CSO deta ulghlJ hav-estandard (>ITQfS rMtgin ~ OOM.;'(11 1.5 and 5.5 percent.

Hai bàn dô này duoc lâp ra càch nhau rnôt nam. Hai b àn dô này tucnq d6i khàc
nhau. Trang bàn dô bên trai , ta thày rrurc dô nghèo doi tl1Cing d6i dông d êu tai Vi êt
Nam. Càn trong b àn dô bên ph ài, khi SÙ dunq dông thbi s6 liêu cùa t6ng di êu tra và
sô liêu cùa di êu tra VHSS vê thu nhâp/tièu dùng cùa cac h ô, ch ùnq ta thây co su kh àc
biêt ra ràng d rmrc d ô nghèo d ôi và ti 1E\'l nghèo doi. Bàn dô này cv thê hon và qiùp xàc
dinh ra d6i tl1qng cùa cac chinh sàch x éa dol giàm nghèo. Càn dÔi v6'i b àn d ô duoc
lâp trên CCi sd d û liêu cùa BQ Lao dQng (bàng bên tr ài), s6 ll êu s ù dVng không cha
phép sa s ành giCla cac tinh, ta blêt rang chi tiêu x àcdinh nghèo doi cùa cac tinh c6
thé không gi6ng nhau. Diêu này giài thfch vi sau cac rnïrc dé? nghèo d6i không duoc
phân biêt ra.
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Cac yêu tô tac dQng dên tinh tr~ng nghèo
VI d ... : Câc vAu ti! tae di)ng dAn tlnh t~ng nghèo vA tiAn tv (Antananarivo, 1998) MO hlnh Loglt

S6111gng He se. Wald

Hling 96 -8,5 5,6

Giai IInh cùa chù hO : n~ giâi 110 1,0· 3,1

Trlnh cll) t~ng Phép cùa chù hl) : khOng bi~t ti~ng Phép 118 0,8- 3,9
Trlnh cll) hoc van cùa ch6ng : trlnh cll) PTTHCS h~c thap han (ho~c khOng cô 418 2,0- 7,9chÔnc)

Khu V'IC hO<l! cll)ng cùa chù hl) :

Khu V'IC cOng 110 - 2,1- 9,1

Khu V'IC phi chlnh thlic 222 . -
CSP cùa chù hl) :

COng chlic ho~c chù ca saSXKD 124 -3,4- 18,4

tll'Iàm 148 -1,1- 6,4

CSP cùa cha chù hO : cOng chlic ho~c chù ca sa SXKD 79 - -
Khu VII'C hoat cll)ng cùa cha chù hO: khu V'IC chlnh thlic 89 -O,S- 3,1

Log (tu6i cùa chù hI») - -
Log (quy mO hO) 1,J- 8,&

Log (96 con) 1,2- &,8

Log (Ii ~ ho~t cll)ng, khOng IInh vi~ nhà) 1,0- 4,4

Log (56 ném hQc cùa chù hO) - -
TIlé câo tU'O'na Ù'na : 92 7 %

Ghi chù : • eë YnghilJ<imric t!lJ'àngngh&o 10%. - eë YnghilJ<imric t!lJ'àngngh&o 5". - : -Ich<lng eë YnghilJ

Cac yêu tô tac dQng dên tinh tr~ng nghèo
VIdy : Nghèo khâch quan 1nghèo chü quan

Ngu&: DI~u Ira 1-1-J. pu doon Iva fnl,IC do Iutma ngbeo. 2006, TNSTATIDIAL, dnh toaIl cua cac l3c gii.

Nghèo tlên Nghèo chù quan
t, (khâch

(trlnh di)/SIf hél
quan) 16ng)

H&ng s6 -2,37- -1,13"·

GIcit 'Inh c~. ch~ lit : "" gloll 0,21· 0,12

Trlnh cItlJing Phip c4ll ch~ lit : - b~l ncllll!ng Phip -lI,04 -0,50"·

Trlnh cItho< vAn c4ll cholng : utu hoc holO du6ll~U ho< 0,24- O,IG··

loti lit : - chi celcha vil con halO "" vil con 0,20· 0,16

T1nh '"ng dl Cl': - dl ClIlU "C lhllnh pM l6n 0,34- 0,21

- dl ClIlU lhinh ph6nhl>halO lU nOng tnën -lI,OS -0.11"

Khu vve ho,. dOng c6a ch6 hO • khu YI,IC hl nhAn chlnh Ih{rc 0,28- D,H"

- khu Y\IC phi chlnh lhue O,S5- 0.65···

Vif<: Ilm c4ll ch~ lit : - celngchilc hotc chA ca Sir SXKD -lI,65- -0,27"

-l\JlIlm -lI,OS -0.22···

Cha lit ,hM nghltp 2,34- 0,95···

O.ng ,lm k~m Ylfc Ilm 0,29- D.JUe..

Trlnh da ho< vAncIla ngU'àl ch. chOhO: - kMng cil hoc hotc cellrlnh da utu hOC 0,08 0,26···

Trlnh dO hqc vi" cu ch6 hO .0 vlrt che c~. mlnh : • trInh ISO cao han -lI,05 .(l,06

Log (tuo\l c4ll ch~ lit) 0,11 0,23"

Log (quy mS ha) 0,25- 0,00

lllll(s6 con) o,sa- 0,20··

Log (Ill! ho.' dônal -lI,43- ..(1.10"

Log cùa de su" t61de h6a -2080,8
W'1d khi blnh phllO'llll (852,6)

TlIO'ng quan glDa c6c phAndl1 0,22
Khi blnh phllO'llll (23,2)

56 quan sil 2960
, , "
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D6 là vièc làm ra nhïmq vèu tô liên quan truc tièp dèn cac d~c diém nghèo d6i. VéJi
phàn rnérn Stata rât dé dé àp dunq mô hlnh này.

Tuy theo danq (hoàc càch tiêp cân) nghèo d6i dl1Ç1c lua chen, ta sè tlm hiêu xem
nh6m Cl1 dân nào gân véJi danq nghèo d6i này trong tnrènq hep cùa Madagascar.
Khi ta lây biên cc chù hô là nü ", ta sé phân tfch cac trl10ng hop c6 chù hô là nu 50 véJi
phân côn lai cùa dân Cl1 (cô nghïa là 50 véJi cac hô c6 chù hô là nam, lo~i hlnh tham
chiêu cha danq thïrc này). Cac hè 56 khàc blèt không thé 50 sành. Câu hôi dât ra là
xem cac hê 56 c6 ynghïa hay không. Vf dl), viêc vÇ1/ch6ng chù hô không di hoc không
hân quan tronq hem vièc chù hô c6 n6i tiêng Phàp hay không. Haî con 56 này không
thé 50 sành duçc. Phàn côt loi cùa bàng này là quan sàt ynghïa và dàu cac nê 56.
Chûng ta c6 thé nêu ra nhCtng nhân dinh sau:

- Nhung ngl10i làm trong khu vvc công c6 ft xac suât nghèo hem cac hô c6
chù hQ làm viêc trong rnôt khu vue khàc (khu vue tu chfnh thïrc hoâc không
chfnh thùc): " '

- Cac hô c6 quy mô léJn c6 xàc suât nghèo léJn hem 50 vôi cac hô c6 quy
mô nha;

- Cac hô c6 trlnh dô hoc vàn không Vl1Ç1t qua càp hai nhièu khà nâng roi vào trlnh
tranq nghèo.

Khi ta c6 cac 56 llèu c6 ynghfa, dàu dl10ng thé hiên xàc suât cao là ngl10ï nghèo
cùa rnôt nh6m ngl10i Cl) thé 50 vôi nh6m tham chièu, Diêu nquoc lai sé xày ra khi d6
là dàu âm.

Quy rnô.cùa hô gia dlnh làm tâng xàc suât nghèo nêu theo quan diém tiên tê,
nhunq n6 không c6 bât kY tac dQng gl dên càrn giac thuôc vê nh6m ngl10i nghèo
(nhân dinh chù quan). Theo chi tiêu và cach tièp càn chûng ta hra chon, cac d~c diêm
và yêu tô quyèt dinh nghèo d6i c6 thé khàc nhau.

Ngày 4; 'lhli Nam 24/9

Biit dâu bu6i sang là phân trlnh bày vé tiên dQ cônç viêc cùa tùng nnom, nhCJng
v~n dé g~p phài. Da thào lu~n nhCJng kêt quà dâu tiên thu âuçc.

Bât blnh dâng, tang tntÔ'l1g và nghèod6i triên miên

[Jean-Pierre Cling]
Hôm nay, chûng tôi sê giéJi thiêu véJi cac ban ba nôi dung Iiên quan dên

nghèo d6i:
> bât blnh dâng và nghèo d6i;
> tâng trl10ng và nghèo d6i (m6i liên h~ giua tâng tnrônq, bât blnh dâng và

nghèo d6i);
> nghèo d6i triên miên và tarn thoï (câch tièp càn nâng dônq).
Lw y: chù dé nghèo doi triên miên và t?m thoi da không dUÇlc trlnh bày do thiêu

thoi gian
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VI sac ta l;;ii ôê câp dên bât binh dâng? Vlsao cân quan târn dèn nôi dung này?

flo NgQc Hà
C6 mÔi liên hè chàt ché giua nghèo d6i và bât blnh dâng, nhàt là bât blnh dâng vê

giai. Ta c6 thé lây rnôt vài vi du khâc nhu vê noi CU tru hoàc dân tôc. Tai Viêt Nam, dân
tôc thiêu sô ft dUÇ1c tiêp càn vôi cac dich vu công, 50 vôi cac dân tQC khâc. VI v~y, dân

tôc c6 thé là rnôt yêu tÔ quan tronq liên quan dén ti I~ nghèo d6i.

[Jean-Pierre Clïng]
Bât binh dâng là qiàc dô cabàn do luàng chât IUÇ1ng cuôc sÔng. Chùnq ta da nhàc

dén nghèo d6i tuyêt dÔi và nghèo d6i tuang dÔi nhu nhûnq tiêu chf do luàng bât blnh
dâng và chi tiêu do luàng chàt IUÇ1ng sÔng cùa rnôt nh6m dân cu. Ta cüng c6 nhung,
Iy do liên quan dèn gân kêt xâ hôi và chinhtri cüng nhu nhCJng Iy do kinh té. MÔi liên
hê giua bât binh dâng và hiêu quà kinh té là gi? Nêu nhu ta nqàn càn rnôt nh6m dân
CUkhông dUÇ1c tiêp cân vôl qiao duc, ta da han chê su d6ng g6p tlêrn nang cùa nh6m
dân CU này cha xâ hôi, Chung ta c6 thé nghi râng giàm bât binh dâng c6 thé tao tang
truè1ng kinh té cha rnôt nuée, diêu này c6 lÇ1i cha tàt cà moi nguài. Tât cà cac nghiên
cuu kinh tê dêu di theo huang này. Chùnqta cüng c6 thé nghi dén vàn dê dao duc và
quyên con nguài. Giàm bât blnh dâng giup giàm nghèo d6i.

Nhln chung, ta c6 thé phân ra ba loai bât blnh dâng theo nhïmq rnïrc dQ khàc
nhau:

+ bât binh dâng quy trinh: uêu tât cà moi nguài c6 thé c6 cahôl nhu nhau dé dêh
cùng rnôt kêt quà?

+ bât binh dâng kêt quà: Thu nhâp, tinh hinh tièp càn djch vu công;
+ bât binh dâng ca hôi: tlêu tât cà moi nguài c6 cùng ca hôi nhu nhau è1 diêm

, xuàt phàt?

MQt câu hài khàc: Chùnq ta c6 thé n6i dên bât blnh dâng giua cac ca nhân, theo
giai, theo dân tôc, theo thé hê, theo vùhg dia Iy không?

[François Roubaud]
Nêu chùnq ta chi giai han trong bât binh dâng tiên tê - Tiêu dùng trên dâu nguài,

thu nhâp trên dâu nguài - ung vai cac duong nghèo d6i quy mô quôc gia, vai ngué1ng
nghèo d6i tiên tê, ta thày c6 rnôi liên hê thÔng kê ràt ré ràng giCJa tang truong, bât blnh
dâng và nghèo d6i (tam qiàc tang tnrènq, bât blnh dâng, nghèo d6i).
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Bât binh dâng và nghèo: rnôi liên hê thÔng kê

Bât blnh dang : phân phôi « cùa cài »

SV' thay dôi bât binh dang ~ thay dôi tllê nghèo

V6'i 2% tâng thu nhâp theo ca nhân và 'li I~ nghèo d6i (chi sô
40%): .

• NU'6'c c6 bât binh dâng thâp(Gîni=0.30): Chi sô së dU'c;>'c
chia thành hai phàn trong 11 nam.

• NU'6'c c6 bât binh dâng cao (Ginî=0.60): chi sô së duoc
chia thành haî phàn trong 57 nam. .

flây là rnôt vi du không co thuc, à rurôc thù nhàt, rmrc dô bât blnh dâng tuang dÔi
thàp, H~ sÔ Gini' bânq 0,3 (dé)c diêm cùa rnôt xà hôi tuang dÔi công bânq), Nuac
này c6 ti I~ nghèo d6i là 40 %, cân mât 11 nàrn th] mai giàm môt nùa ti I~ nghèo d6L
Côn dÔi vai nuée thù hai, cân gâp nàrn lân thài gian dé giàm 50% ti I~ nghèo d6i
(57 nàrn).

- Gini bâng 0,6 (bâng mue quan sàt dUÇ1c à Braxil hoàc Nam Phi). Hai nuée ào này
c6 cùng rnùc thu nhàp. Chung giÔng nhau. Chùnq ta co thé sù dl,!ng duàng nghèo
d6i tuyêt dÔL Khi phân tfch biên dQng ti I~ nghèo d6i (già thiêt hai nuée co mue tâng
truàng nhu nhau), chùnq ta thây râng nuée dâu tiên giàm ti I~ nghèo d6i nhanh han
vi c6 rnùc bât blnh dâng thàp han.

1 H~ s6 Gini dao ôÇ>ng giüa 0 và 1: 0 nèu không hê co bât blnh ôâng và 1 khi bât blnh ôâng
cao nhàt
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[Jean-Pierre Clïng]

Bât binh dang nhU' thê nào?
Thu nhâp

Hç sÔ Gini : Phân phÔi thu nhâp cùa cac hé> giadinhtheo dâu ngU'Ô'i, cac vùng
trênthê gi6'i,nhÜ'ng nàm 1990 .
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Ngu6n: Ngân hàng Ihê gi6'i : Bào cao vê B~t blnh dAng i:I Chllu My latlnh và Carlbê

Bât binh dang nhU' thê nào?
Sà hüu ruông dât

H~ sÔ Gini vê phân phÔi dât nông nghi~p èY cackhu VI,I'C khâcnhau trën thA gièYi

Region 0&0 UNOP
(i) (ii)

Latin America 0.81 0.74
Mid-East & N. Africa 0.67 0.56
North America 0.64
Sub-Saharan Africa 0.61 0.51
Western Europe 0.57
East & South Asia 0.56 0.52
Ngu6n: Bào cao vè B~t blnh d~ng i:I Chllu My latlnh vàCarlbê.Deininger và Olinlo (200:2) và
PNUD (1993).

Côt (i): trung blnh cùa giai dean 1950-1994. Cot (ii): gia trj trong khoàng nam 1981.
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Nhin chung, bât binh dâng à cac ruréc nghèo cao hem cac rurôc phàt triên, Cac
nuée Nam My là nol tâp trung cao nhàt bât binh dâng - Châu Phi không dUÇ1c biêu
dien trên do th! này. Cac nuôc châu Athuàng co rmrc bât binh dâng thàp han.

Châu My La tinh ràt bât binh dâng. NguÇ1c lat, à châu A, bât binh dâng it han nhè1
cac cUQC cài càch rUQng dât. Tai châu Âu, bât binh dâng Ion han 50 voi châu Anhung
dân 56 nông nqhiêp chi chiêrn rnôt phân nh6 trong tong dân 56.

Cac xu hU'ang bât binh dâng khâc nhau
cùa rnôt bQ phân nào do trên thê giai

• Khâc nhau ra rêt bât blnh dâng vê thu nhàp và sô hÜ'u
dât cùa môt bô phàn nào d6

• Bât blnh dâng giÜ'a càc nuée c6 trlnh dô giâo duc và y té
(tuôi tho trung binh) da bi tièu tan trong thoi gian truoc
kia.

• Bât blnh dâng vê thu nhâp da bi x6a bô tÙ' dàu thé ky
XIX dên tàn thé chlên thÛ' hai, sau d6 Ic;li duoc cùng cô.

• Vào thé ky XIX, bât binh dâng chù yêu trong nôi tai qu6c
gia hon là giÜ'a càc quôc gia. Xu hU'eYng này thay doi tÙ'
d6.

• TÙ' nam 1980, nghèo d6i da lùi xa, nhunq không c6 xu
hU'eYng dàc biêt d6i veYi bât- binh dâng. SI,l' tang trU'à'ng
cùa Trung Ouôc và An Dô da kéo theo Sl,l' bât blnh dâng
trên pham vi toàn càu.

Khi quan sàt bât binh dâng trên quy mô quôc tè, ta thày co nhClng ruroc rât binh
dâng, nhung rnôt56 nuôc khàc lai ràt bât binh dâng. Tînh hinh bât blnh dâng giCla cac
rurôc trên rnôt56 linh vue co xu huong giàm (giao duc). Ta co thê.phàn biêt bât binh
dâng trong mot ruréc và giCla cac nuée, Bât binh dâng trong mot nuée co xu huong
tang t;;li cac nuée dang phàt triên tu nhClng nam 1980. C6nxét vê bât binh dâng giCla
cac quôc gia, ta co ba phuonq phàp do luàng nhu sau:

+ GDP/dâu nguài giClacac nuée. Bât binh dâng tango Co nhiéu nuée mà GDP/dâu
nguài không tang (chàu Phi). Tai cac rurôc châu A, GDP/dâu nguài tang nhanh
han rmrc trung blnh, bât blnh dâng tang nêu ta do luàng rmrc trung blnh GDP/
dâu nguài;

+ Tinh GDP/dâu nguài co tinh tronq 56 theo 56 dân. Bât blnh dâng trên thê gioi
chClng lai. Vi du Trung ouôc, quôc gia dông dân nhât trên thê gioi, co xu huong
giàm bât binh dâng (vI c6 khôl diém là nghèo, nhung bât blnh dâng tang tai
Trung Ouôc),
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+ Trên ca sa diêu tra hô gia dlnh. Phân bô thu nhâp cha toàn bô dân cu và do

luè1ng bât blnh dâng trên quy mô thê Qiai, ta thây bât blnh dâng c6 xu huang
giàm bèli cùng rnôt nguyên nhân: su troi d~y cùa rnôtsô nuôc ràt dông dân và it
bât blnh dâng.

V~y ta dânh gia bât blnh dâng vê thu nhâp nhu thê nào tai Viêt Nam? Cac ban bièt
gl vê biên dQng bât blnh dâng tal ViètNam?

Nguyen Hftu Chi
Giai doan 1993-2004 là giai doan tâng truang kinh tê rnanh. Tuy nhiên ta cüng thây

bât blnh dâng tâng lên: hê s6 Gini tâng tù 0,34 nâm 1993 lên 0,37 nâm 2004.

[Jean-Pierre Cling]
C6 nhiêu phuang phàp do luè1ng bât blnh dâng, ta c6 nhùng càch nhln nhân vàn

dê khàc nhau. Không c6 chi tiêu duy nhât khai quàt dUçJc toàn bô biên dQng cùa bât
blnh dâng. Martin Rama dâ n6i vôi chùnq ta là s6 liêu th6ng kê cùa vtêt Nam là tinh
thiêu do bât blnh dâng vê sa hw dât dai không dUçJc tinh dên', Bât blnh dâng trên
linh vl,lc này tal Vi~t Nam thâp han so vôi tal Trung Ouôc, Tal Viêt Nam, nàrn 1993,
nhùng nguè1i giàu nhât c6 thu nhàp lan gâp nâm lân so vai nhùng nguè1i nghèo nhàt
(ti I~ giùa cac thàp phân); nâm 2004 ti I~ này là séu.

PhllDtlg phap do llff1ng bât binh dâng
Nguyên tàc duè1ng cong Lorenz nhu sau: toàn bô dân cu dUçJc xêp theo tràt tl,l thu

nhâp tâng dân, Vi du khi ta lây 40% dân cu và thé hiên trên duè1ng cong, ta c6 tông
thunhâp cùa 40% nguè1i nghèo nhât trang tông thé.

Trang vi du cùa chùnq ta, phân bô không dUçJc dông dêu VI 50% dân sô chi chiêrn
15% thu nhâp. .

Khi duè1ngcong càng gân duè1ng phân dôi, thu nhàp càng dUçJc blnh dâng..
Vi duè1ng thâng (phân dôi) biêu dien su phân bô blnh dâng, do luè1ng bât blnh dâng

dUçJc thl,lc hiên tù khoàng càch cùa moi diém cùa duè1ng cong so vôi duàng phân
dôi. Dlên tich giùa duàng thâng phân dôi và duàng Lorenz biêu dien phuonq phâp do
luàng bât blnh dâng, d6 là hê s6 Gini.

Phân phôi hoàn toàn bât blnh dâng = vi du nhu 99 % dân sô nhàn 0 % thu nhâp,
chi 1 % dân sô nhân toàn bô 100 % thu nhàp. H~ sô Gini sê bâng 1 (diêu này không
bac giè1 xày ra).

Môi Ii~n h~ giila tang trllémg-nghèo dai-bât binh dâng
vân dê ca bàn dâng sau rnôl liên hê nghèo d6i/bât blnh dâng: liêu tâng truang kinh

tê t~i mQt nuac c6 dù dé giàm nghèo d6i hay không? Hoi[l.c c6 thé c6 nhùng yêu t6
quan trç>ng khac dé giàm ti I~ d6i nghèo t~i mQt qu6c gia? Tông th6ng Kennedy dâ
tuyên b6: « ThUy tri€Ju nâng mQi con t~u fên» (nuac lên thuyên lên), diêu này c6 nghia
là tâng truang dù dé giàm nghèo d6i.

Li~u tâng truang c6 mang I~i lçJi [ch cha nguài nghèo? Phân bô c6 vai trà gl trang
giàm nghèo d6i?

1 Xem bài phal biên cùa Martin Rama, trang quyên này.
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Mue tiêu thiên niên ky dâu tiên là giàm rnôt rnra tl I~ nghèo d6i tù nay dên nam
2015, ta c6 thé d~t câu hôi: tang tnrônq côvai trè gl? Tang tnJàng c6 dù dé giàm
nghèo d6i? -

Cac té chïrc quôc tê tranh luân ràt nhiêuvê chù dê này. Ta lây vi du: Dollar và Kraay,
hai nhà kinh tê hoc cùa Ngân hàng thê giai cho râng không cân quan tâm dên vân dê
phân phôi thu nhâp, VI chi cân tang truàng là co thé giàm nghèo d6L

Nhiêu nhà kinh tê hoc phàn bac luân diém này. ThÔng kê vê nghèo d6i trên thê
giai rât yêu. Cac tinh toàn nghèo d6i da dUÇJC Ngân hàng thê giai xem xét I~i nam
2008 và da diêu chinh tang thÔng kê nghèo d6i (tang thêm 40 % 50 vôl sÔ liêu uac
tinh tnréc dây).

Li~u CO tôn tai
tang trU'à'ng thân nghèo?

Khi xem xét co sô dÜ' liêu mà Dollar và Kraay sÙ' dunq, ta thây dU'Q'c
tâm quan tronq cùa tinh da danq trong liên hê blnh quân giÜ'a tang
tmÔ'ng và bât blnh dâng. Bàng 3 cha thây nhiêu tlnh hu6ng ca
nhân và khu vue khàc nhau. Toàn bô 234 ky tang truônq dU'O'ng
trong bô dÜ' lièu duoc phân thành 4 nh6m tùy theo dàc diêm tai
phân bô :

• Hoàn toàn thân nghèo a6;, nêu dÔ co qiân cùa thu nhâp trung
blnh cùa ngü phân vi nghèo nhàt 50 v6'i thu nhâp tÔng trung blnh
lon hon 2 ;

• TlPO'TJg ad;thân nghèo nêu dô co qiân dao dônq tÙ' 1 dên 2 ;
NgU'Q'c lai, tang tmÔ'ng mang tinh bAt binh a~ng cao nêu thu nhàp

ngU'èYi nghèo tang chàrn hon hai làn 50 v6'i thu nhâp cùa toàn bô
dân sô :

• TlPO'TJg ad;bAt binh a~ng nêu dô co qiân dao dÔng tÙ' 0,5 dên 1.
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Li~u CO tôn tal tang trU'6'ng thân nghèo ?
K~t quà (xem bàng)

- Cac kY tang tn.pcYng dLPC(c phân bô dÔng dêu theo nh6m kY thân
nghèo và ky b~t binh dfmg;

- HO'n 50% ky tang trL.PcYng c6 nhÜ'ng thay dôi lÔ'n trong phân phôi
(hê sô co gian lôn hon 2 hoâc nh6 hon 0,5). Vi v~y, cac ky tang
trLPàng rât thân nghèo chlêm 20 % trong tông sô cac kY tang
truônq, tronq.khi d6 1/3 trang sô d6 ling vÔ'i ky tang trLPcYng r~t Mt
blnh dang;

- Trong tât cà cac quôc gia dLPQ'c nghiên cou, cac ky tang trLPcYng
dèu rât da danq; .

- Châu Phi càn sa mac Sahara tao sil khac blêt lon vÔ'i sô ILPQ'ng lén
cac ky tang trLPcYng « r~t b~t binh Gang» ;

- Hlnh danq phân bô cùa cac ky tang tnrônq tai Dông A rât thân nghèo

K~t luân
- Kinh té ILPQ'ng tang truônq« x6a bô » phuonq.sal quan sàt dLPQ'c tai

tât cà cac nLPÔ'c (hLPÔ'ng nghiên CLPU: dm uutiên nghiên CLPU tinh
hu6ng/nLPÔ'c)

- Không phài chi c6 cac nLPÔ'c nghèo rnéi không th~ tai phân b6 thu
nhàp cha d6i tLPQ'ng dân CLP nghèo nhàt

Phlin bA de kt tàne: trtrônz theo tiê~ chi bAt blnh dine: vê thu nhân
Ky tAnI! tnrànl!

Vùng hote nMm thn nhtp
Rit bât blnh TllI1IIg dM bal TllI1IIg dal Rit thân nghèo

dÀm! . blnh dAnlZ thân nehèo

Trung Dông, BÂc Phi 3 3 6 5
(17,65%) (17,65%) (35,4%) (29,4%)

Dông Âu, Trung A 6 1 7 0
(42,9%) . (7,1%) (50,0%) (0,0%)

Châu Phi cân sa mac Sahara 10 0 4 1
(66,7%) (0,0%) (26,7%) (6,7%)

ChAu My La Tinh, Caribe 20 5 8 13
(43,5%) (10,9%) (17,4%) (28,3%)

NamÂ 5 5 7 3
(25,0%) (25,0%) (35,0%) (15,0%)

DôngAvà Thâi Blnh Duong 15 16 18 8
(26,3%) (28,1%) (31,6%) (14,0%)

OECO 15 13 20 17
m,I%) (200%) 00,8%) (26 15%)

Céc num: eë !hunhOP thAp Il 6 13 3
(33,3%) (18,2%) (39,4%) (9,1%)

Cé;c nuéecô !hu nhOp trung blnh, khung thunh\Ïp
19 10 14 14

thâp
(33,3%) (17,5%) (24,6%) (24,6%)

Cac nuée cô thunhOP trung blnh, khung !hu nhâp
21 4 13 8cao

(45,65%) (8,7%) (28,3%) (17,4%)

CAc nu6c cô thunhOp cao 23 23 30 22
(23,5%) (23,5%) (30,6%) (22,45%)

Tanl! 74 43 70 47
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Thuât toan Iiên hê giÛ'a nghèo dei. tang trLPÔ'ng và bât binh dâng
Cach tiêp cân thuât toân : phLPO'ng phâp mô phông

1 Mô phông hi~u Û'ng tang
trtrông dÔi vai phân phô].

3. Ta cô th€! gân biên dl;>ng h~ sÔ
Gini vâi 51,1' biên dl;>ng cùa dl;> lêch

1.,+1(pl"L,(pHJ[p-L,(p)) 2. Hê sÔ Il bflng biên dông chuàn phân phô], 0, vai già thiêt

Trang dé L(p) là phàn tram
phân tram cùa hê' sÔ Gini, râng 51,1' biên dl;>ng cùa dl;> lêch
G. chuân là lagarit chuân :

thu nhàp cùa p phân tram 1- ---+

dân 56. Tang trLP&ng mang 0= .<tl'I[(G+l)/2) .

tinh chàt thân nghèa:
trang dé <tllà hàrn phân bô

L,+l(p) > L,(p) quy luât N(D,l).

/
4. Tiêp dé, ta tfnh dl;> co giân
cùa tI lê nghèa déi thu nh~p

trung blnh (gia tri tuyêt dÔi) :

E= A[lag(z/Ym)/o + 0/2]/0

Dollarvà Kraaydâ tfnh cac « ky » tang tnJàng cùa tùng phân nam thu nhâp cùa cac
ruréc dang phàt trién trong nhiéu nam. Li~u tang trLJàng co mang l<;li Iqi fch cha ngLJài
nghèo không VI thu nhàp cùa phân nam nghèo nhât dâ tang han rmrc trung blnh?
Dollar và Kraay cha rang « tang trLJàng tôt cha ngLJài nghèo » VI vê màt kinh tê ILJqng,
ho thày râng thu nhâp cùa ngLJài nghèo co mue tang bâng rmrc tang cùa thu nhâp
trung blnh (hê sÔ co gian bânq 1). Trên thuc tê, cac trLJàng hop blnh dallg và bât blnh
dang co sÔ ILJqng nhu nhau à kY nghiên cùu tang trLJàng trong nhung nam vùa qua
t<;li cac rurôc dang phàt triên. Tùy theo tùng rurôc và tùng thài kY. tang trLJàng co cac
tac dQng rât khàc nhau dên nghèo dôi.

Dé tlm hiêu cu thé vl sac vân dê bât blnh dang và loai hlnh tang trLJàng l<;li co târn
quan tronq dèn v~y, chùnq tôi da 50 sành 4 ruréc: Braxil (môt trong nhÙl1g rurôc bât
blnh dang nhàt trên thê giai), Thô Nhi Ky, Sri Lanka và Zimbabuê.
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Nghèo d6i vàchêt IUdng sÔng cùa dân cU m· .

-Cach t/~p c~n thu~t toén: m/nh hÇla

.GIA trlly thuyét vA dq co gilln tY l, nghèo 1thu nh,p trung blnh d61v60l cëc nuo6c dlJ'9'C h,rachçn

Qu6c gla GDP/dàu Ty l, nghèo· Chi 56 Glnl H, séco gilln nghèo d61
nguVI nllm (%). 1 thu nh,p trung blnh
2000 ($ l'PA) 1$ 2$ ,

Braxin 7320 11,6 26,5 0.60 ", ' 1,0.

Thil NhT Ky
"

7030 2,4 18,0 0.42 2,~, .

~':" .',::.:

Sri Lanka 3470 6,6 45,4 0.34 2,8
..~;.

Zimbabwe 2590 36,0 64,2 0.57 0,8

Ngu6n: NgAn hàng Ihi! glai, WDI 2000 và 2002, t1nhloàn cùa cac tàc gia
"199B dOival Bra xin và ThO NhTKy, 1995 dOival Sri Lanka và 1990-91 dOivai Zimbabwe

Bàng này là kèt quà cùa phan tich mÔi liên h~ giua tâng tnJàng, nghèo dôi'và bât
blnh dâng. Trang nghiên cüu, chùnq tôi da tinh quan hê giua tâng truàng và nghèo
dôi theo ti I~ nqhèo dqi, theo trlnh do phàt trlên (do theo chi tiêu GDP/dâu ngubi) và
chi sÔGini (= «tarn giac tâng truàng-nghèo dol-bât blnh dâng »], Ch~ng ta c6 thé rut
ra hai nhân âinh sau: "

- Th(l nh~t, hai rurôc c6 cùng trlnh do phàt trién (Braxin và Thô Nhi Ky) co thé c6
ti ,~ nghèo dôl rât khàc nhau, su khàc blêt này dugc Iy giài bâng su phan bô thu
nhâp mot càch bât blnh dâng;

- Thû hai, nêLJ d~tgià thiêt bât blnh dâng giu à rnïrcôn dinh, mot ti I~ tâng truàng
kinh tê nhu nhau c6 thé c6 tac dong rât khàc nhau dên công tac x6a d6i giàm
nghèo (hè sÔ co gian nghèo d6i/tâng truàng cùa Thô Nhi Ky lan gâp hai lân so
vai h~ sô cùa Braxin). '

1 .':fh~':' ,ÇilQi .budihoc âuac dành cho thào lu?n vê ph~n bài t?P theo nh6m. MIIC
-tièu d?t ra là phân tictitdnghçtp ddi véli toàn bQ dân cu và so sanh cac d?c diém
, cùe mQt nMm dân CU Cil thé (ddi tuqng nghiên cau) déxem xét xem Ii~u cac

yêu td quyêt dfnh nghèo d6i co knéc nhau không (nêuco thé thi c6 thé tiên hành
Cac mô phOngkinh tê luçtng). MôinMm chi dfnh môt truànq nhôtn dé diéu hành
CÔfJg vtêc trong nhonj:

r"
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Cà ngày boe thtl nam dành dé kêt tnûc công viêc tneo nh6m: trlnh bày chù d~

nghiên cüu, mèo tuën kêt quà, chu~n bi và thông qua' bài béo cao kêt quà sé .
âuçc trlnh bày vào thtl bày. Cac chù dé dUÇ/c lva cnon là:
- M6i Iiên h~ giüa nghèo doi và viëc tham gia vào thi truèmg lac dQng;
- Nghèo doi theo giéfi tfnh;
- 50 sanh d~c diém nghèo doi t<;li khu vue thành thi và nông tnôn;
- Nghèo doi và vtëc tiêp c~n vainuoc Sf;lch và di~n.

Tông kêt 16'p hQc

(Np; dung gO'bang)

[Mireille Razafindrakoto]
Dê bât dâu, chùnq tôi xin giai thiêu vai cac qul vi cac d~c diêm ca bàn và cac mue

tiêu dê ra cùa lép hoc vê chuyên dê cc Nghèo dol và ch~t lUÇ1ng sÔng dân cu, phân tfch
trên ca sà di~u tra hQ gia c1Inh », nêp sau dô, hai bao cao viên cùa chùnq tôi sê gioi
thiêu cu thé nhClng nçi dung chung tôi da trao deSi trong .cà tuân vùa qua:

Dây là lân thù ba chùnq tôi tham gia vào Kh6ahoc t~i Tam Dào. Kh6a hoc 2009là
phân tiêp theo cac kh6a hoc trong hal nàrn vùa qua: rnôt trong nhClng mue tiêu d~ ra
là chuyên giao phvang phàp luân dua trên cac çUQC di~u tra hô gia dînh. Chung tôl
thây nhClng hoc viên da tùng tham dl,llàt cà céckhéa hoc dVÇJc teS chue ba nàrnvùa
qua da c6 sl,l tfch IOy kiên thuc rât lé1n. Chungtôi thây cac hQC viên rât thành thuc trong
viêc sù dl,lng nhCtng công cu nghiên cüu và phân -'-;h da dVÇJC hoc dê nghiên cùu vê
nhiêu chuyên dê khâc nhau.

Kh6a hoc này dê ra hai mue tiêu: gié1i thiêu công cv thÔng kê - di'êu tra hQ gia
dinh - và phàt triên nâng h,rc phân tlch rnôt vân dé cu thé. Lé1p hoc bac g6m cac hQC
viênngvài Vi~t Nam, Làovà Campuchia. Vi~c mà rQng ra cac thành viên tù hai quôc
gia lâng giêng cùa VlêtNam thuc su da giup tâng cvàng trao deSi. Phfagiàng viên,
chung tôi dên tù nhûng vùng dia Iy khàc nhauvé1i cac d~i dlên cùa Pê-ru, châu Âu và
Madagascar! Cac giàng viên dêu là nhà kinh tê hoc vàthÔng kê da c6 djp trao deSi
quan diém vé1i mçt nùa cac hQC viên dên tù cac chuyên ngành rât khac nhau: nhân
hQc, xa hQi hQc, I!ch sù (nùa sÔ hQc viên con I~i là cac nhà kinh tê hQC và thÔng kê).

Mvc tiêu dâu tiêncùa kh6a hQc là gié1i thi~u vé1i cac hQc viênnhûng vân dêvà nhCtng
thào lu~n chinh hi~n nay xoay quanh vân dê x6a d6i giàm nghèo - phvang phâp do
Ivàng, câch tiêp c~n, phvang phap lù~n - cOng nhv nhûng chinh sach cân dVÇJc ap
dvng dé cài thi~n chât IVÇJng sÔng cha ngvài dân. Chung tôi cüng da tlm cach cc dôt
nh~p » vào trong cac con s6, dê pha vô cac chi tiêu nhâm hiêu ra cach thuc cac chi
tiêu dVÇJc xây dl,fng, dê tlm hiêu ra nhCtng vân dê mà cac chi tiêu này do Ivàng.



Nghèo cl6 ïvà chât IU0ng sÔng cùa dân cU lEm

Trên ca sèJ nhCtng công cL,J và phuonq phàp luân, mue tiêu thû haî chùnq tôi dé ra
là sù dunq kèt qua diêu tra hé? gia dlnh, sù dL,Jng phân rnêrn phân tich sô li~u Stata dé
phân tich vé chàt IUçfng sÔng cùa dân cu và vàn dé nghèo dôi, YtuèJng èJdây là sù
dL,Jng công cL,J tin hoc, thàu hiêu c àch huy dé?ng cackêt qua diéu tra thÔng kê cüng
nhu hoc càch d~t vàn dé nghiên CLtU và xàc dinh nhCtng han chè cùa ca công CL,J và
phironq phàp,

Vào giCta tuân, lep hoc dUÇ1c chia thành bôn nh6m. Cac giang viên dua ra khung
nghiên cüu. Moi nhôm lua chon rnôtchu dé nghiên CLtU, tièn hành nghiên CLtU và trlnh
bày kèt qua trong ngày thu sàu, Bây già chùnq tôi xin trlnh b ày vôl qui vi nhCtng nôl
dung torn tàt cùa cac bài nghiên CLtU nay.

XINcHoBlÉr
CHtJNO r{)1 c6 pHAl

LA NOU'àl NOHÈO
KH{)N01

{)NO c6 THÈ.
TIfAY/lANO
TlNH~NO

NOHÈOD6IDA
OMMI

r{)/~ rRA
LèJlNOAY
sAYolà.

D/ÈU D6 PHI,J
THIJ()C VÀO &11
rRITAQUAN

BÂT •.•
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Gial thitu
. B6i cành và thàch thùc: TIiIÎ sac phài quan tarn âên nghèo ?
1- KhfJl nl,m và eaeh t/~p e'n nghlên eiPunghèo

7Môt khàl nièrn kh6
7Nghèo â6i: hlën tU'Q'ng mang tfnh âa chiêu

1/- Do IlJ'èmg miPc nghèo
70l,l'a vào chuan nghèo và nhling chl tiêu nào?

VI sac càn xàcâinh?
11/- DÙ'U,u nghlên eiPrJ nghèo .

, 7 Nhling han chê và ràng buëc vê d(jrli~u

.IV - Ole t1/~m nghèo
7 Nhling nguyên Iy CO' bàn và tfnh bên vling cùa phàn t1ch
7 Nhling yêut6 quyêt âjnh nghèo

V - GvJ ml1 vtt 'nhtmg 10{l1 ph'n tlel) khfJe
7Têng trU'àng và phàn së thu nhàp: têng tnJ'àng thàn .

nghèo? .
7 Nghèo kinh niên và Sl,l' chuylln dlch

VI- Cac eông vlfe theo nh6m

BaD cao vlên (1)

Bai cành và thâch thLPC - Tinh hinh
nghèo trên thê giai

Popularion 1i"';.n8 with le.. Population li"';n8 with le..
than 1 $ oer clay " .. than 2 $ ""rdey

Million.

Reaion 1990 1999
,

2004 1990 1999 2004
Eut Asie &:Peçiflç 476 277 169 1 113 883 684
-China 374 223 128 819 628 452
Europe &: C.nlBl Asla 2 18 4 20 88 46
Latin Americe &: Caribean 45 49 47 115 128 121
Middl. Elit &: North. AIl1es 5 6 4 49 65 59
South Asie 479 463 446 953 1067 1 116
Sub Sahll1lll Afries 240 296 298 396 491 522
TOTAL 1248 1109 969 2646 2721 2548
-Bxcl. Chine 873 886 841 1827 2094 2096

In%
Rellion 1990 1999 2004 1990 1999 2004
EastAsie &: Pacifie 29,8 15,5 9,1 69,8 49,3 36,6
-Chine . 33,0 17,8 9,9 72,1 50,1 34,9
Europe & Central Asie 0,5 J,8 0,9 4,3 18,6 9,8
Latin America &: Caribean 10,2 9,7 8,6 26,3 25,3 22,2
Middle East &: North Afries 2,3 ~,I 1,5 21,7 23,6 19,7
SouthAsia 44,3 34,9 30,8 85,6 80,4 77,1
Sub Sahll1lll ACriee 467 458 41 1 771 759 720
TOTAL 28,7 22,1 18,1 60,8 54,2 41,6
• Excl. Chin. 27 1 23,5 207 568 556 SI6

Source. Chen &:Roullson [2007J

Bàng s8 liêu này miêu tà thue trGlng nghèo â6i trên thê giai: tl lê nghèo â6i càc nàrn
1990, 1999 và 2004 âUÇ1c xàc âjnh theo nguang nghèo â6i là 1 và 2 âô-Ialngày. TI I~
nghèo â6i biên âQng tùy theo ngUé1ng h,la chon.



Nghèo â6i vàchât luong sÔng cùa dân CU lIIIImJI

lînh hlnhnghèo éJ6i theo vùng éJia Iy tal Viêt Nam éJuqc giéti thi~u èJ bâng duéti éJây.
C6 thê thây ré xu huétng giâm ti I~ nghèo éJ6i tù nâm 1993éJên 2006, xu huétng này c6
chiêu huétng khâc bi~t nhau khi sù dunq cac chi tiêu do luèmg khàc nhau: ti I~ nghèo
éJéi tiên t~ và nghèo éJ6i luang thire. -

B6i cành và thâch thLPC -= tlnh hinh nghèo
cùa Viêt Nam. .

1993 1998 2002 2004 2006·
Povertv rate 58.1 37.4 28.9 19.5 16
Urban 25.1 9.2 6.6 3.6 3.9
Rural 66.4 45.5 35.6 25.0 20.4
Kinh and Chinese 53.9 31.1 23.1 13.5 10.3
Ethnie minorities 86.4 75.2 69.3 60.7 52.3 .
Food povertv 24'.9 . 15.0 10.9 7.4 6.7
Urban 7.9 . 2.5 1.9 0.8 1.2
Rural 29.1 18.6 13.6 9.7 8.7
Kinh and Chinese 20.8 10.6 . 6.5 3.5 3.2
Ethnie minorities 52.0 41.8 . 41.5 34.2 29.2

Source: VDR (2008)

vân éJ~ nghèo éJ6i éJuqc quan tâm trên nhlèu géc de) khàc nhau:

Bai cành và thâch thLPC

Vi sao phài quan tâm dên nghèo?
• Ouyên con ngU'è>'i (rnïrc sông khà cha tât cà mol

ngU'è>'i)

• NhÜ'ng Iy do kinh tê (càng it nghèo, càng tiêu dùng
nhiêu hon, càng sàn xuât nhiêu hon, càng tang
trU'Ô'ng cao hon)

• NhÜ'ng Iy do ngân sàch (càng rt nghèo, càng It thât
nqhlêp, chi tiêu công cÔng càng It, cac khoàn thu tù
thuê càng tang) , .

• Tiêt kiêrn xà hôl (nghèo càng giàm, bât blnh dâng
xà hôi càng giàm, càng giàm chi phi cha y tê công
cônq)



mœ Kh6a hoc Tam 8ào 2009

. l. ',' ,

Da chlêu nqhèo
vi dl:l minh hça thù dô Ma~agasca

• Nghèo tl~n tf (tlêu dùng < 1S ngLl/rl) 32%

• Nghèo • khâch quane phi tl~n tf :
• theo cac dl~u klfn slnh tèn (nghèo do dlêu klen slnh tAn) 35,0%
• theo nguAn Iyc con ngLl/rl ' 32,6%

1 • theo nguAn Iyc xa h(il (nghèo khi b] g,t ra ngoàl XH) 34,6%

'Nghèo • chù quan" :
• Nh(in thùc chung : sung tue mang t1nh chù quan 33,0%
• Không thOa man v6i cac nhu du dLlVC col là dt y~u .34,5%
• Nhil'ng kh6 kMn tàl chlnh 33,9%

Hill t", cac tlêu thùc khâc nhau cüa nghèo 2,4%

Hill t", 4 tlêu thùc nghèo " khâch quan" 7,1%
Hill t", 3 tlêu thùc nghèo " khâch quan " phi tlên tç 8,9%
Hill tl' 3 tlêu thùc nghèo " chù quan" , 11,9%

Chl~m It rihAt tlêu thùc nghèo 77,7%

Tfnh da chiêu cùa nghèo d6i cân c6 tiêu chf phân tich: tiêu chf tiên tê hoàc phi tiên
t~, càch tiêp cân chù quan hoàc khàchquan. Dôi voi tnJèmg hopcùa Madagascar, khi
sù dl,mg cac càch tiêp cân khàc nhau vê nqhèo q6i, ta thày viêcdan xen giCla nhiêu
nh6m nghèo (rnôt ca nhân thuôc nhiêu dç.ng nghèo) chi chiêrn tl tronq rât nh6 trong
dân cu. Ngoài ra, phân ràt Ion dân chùnq bi ành huàng bôl ttnhàt rnôtdanq nghèo
d6i. VI nhClng Iy do này, nghèo d6i là rnôt khài niêrn rât phùc tap.

• .Kh6 dinh nqhla nghèo ',..
• CaC phuonq phàp tiêp càn 'khàc nhau

',. Nqhèo dôivà bât binh dâng



Nghèo d6i vàchât IUdng sÔng cùa dân CU ID

NhC1ng biên dQng khâi niêm nghèo d6i theo thèli gian dl1Ç1C khâi quàt nhu sau:

Khô dinh nghia nghèo dôi

Tnpimg toân v~ djnh nghTa nghèo d .m r~ng dAn

TIAu dùn

Dél) ~n nhrrng nam 1,970

Girra nhrrng nam 1970 - 1980,
PhllO'ng phép lIép ~n theo cac
nhu càu thiét yéu (Streeten et'
al., 1981) ,

Til girra nhrrng nam 1980: .
phllO'ng phép tlép càn theo khâ
nllng và 00 h~i (Rawls và Sen)

Bào cao vê tlnh fran ghèo
trèn thé gié7i, Ngâ àng thé gié7i
2001

TIAu dùng'+
Dlch VIJ xii hl)l '

Tlêu dùng + DlchVIJ xii hl)i +
. ni sàn '

TIAu dùng + Dlch VIJ xii hQI+
nlsàn+

T1nh dA bl t6n ~hLPO'ng

TIAu dùng + Dlch VIJ xii hQI+ ni sàn + T1nhde b] tên
thlPO'ng + Phâm câch ,

PhU'O'ng phàp tlêp cân nghèo

• Khàc biêt co bàn vê « Iy thuyêt »
- cac phuonq phàp tiêp cân vi lQ'i
- cac phLi'O'ng phàp tiêp càn phi vi loi :

- nhu càu co bàn (Basic needs)
- chue nang (Functionings)
- khà nang hành dong (Capabilities)

• Tiêp cân theo tiêu chuân tiên tê và phi tiên tê ,
• Nghèo khàch quan và nghèo chù quan
• Nghèo tuonq dôl và nghèo tuyët dôl
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Trang nhCtng nam 1970, mue dQ tiêu dùnq tllng phàn ành mue dô nghèo d6L Dên
nam 2001, Ngân hàng thê gioi dua ra cac tiêu chi niai nhu tiêp cân dich vu công, dlch
vu xâ hôi, su tham gia vào cônq d6ng, tI,l quyêt djnh. Phudng phàp do luàng nghèo
d6i cüng da c6 nhCtng biên d6L

Oàch tlêp cân vi lc,1i dl,la vào già thiêt theo d6 cac ca nhân lua chen tiêu dùng theo
nhCtng sà thfch cùa minh. Nhu v~y, chàt IUc,1ng sÔng cùa cac ca nhân phu thuôc truc
tiêp vào t6ng mue tiêu dùng.

Cach tiêp cân phi vi lÇ1i càn cu vào nhCtng nguyên tâc vê nhu câu Cd bàn, vêtlnh
nang (Iinh vl,lc ngoài hàng h6a tiêu dùng: giao duc, y tê, v.v.) và khà nang (khà nang
d<;it dUÇ1c rnôt sÔ kêt quà: an uÔng, cham s6c y tê, v.v.). Cac phudng phàp phân tich
khâc sù dl,lng cac tiê.uchi tiên t~ hoàc phi tlên t~. chù quan hoàc khàch quan, phucmg
phàp do luàng tuyêt'dÔi hoâc tUdng dÔL

Ela chièu vè
nghèo

Duàng. el,l't
kh6. cil.
RavaJUon

Nghèo Nh~nxétban

c1àu

D1&.Ir. v& mire
40 Ihel. min de
nhu eàu thl61 yh
hote 161th16. 461
v&lmOlng....



Nghèo d6i vàchAt lL1dng sÔng cùa dân cL1 m:
Do c6 nhiêu phuonq phàp do luàng nghèo dol, vlêcsù dunq sô liêu thÔng kê phài

rât cân trçnq. Phân tfch tfnh bên vClng k~t quà sê giup ta c6 càch ti~p cân hop Iy vê
nghèo d6i.

MQt cach phân tich khàc nhârn tlm hiéu mÔi liên hê giCla nghèo dôi và
tang truèmg.

G9'i mô nhLPng phân tich khâc

• Mot khài niêrn mai duoc dU'a vào phân tlch
nghèo là tang trU'èYng thân nghèo: mot quôc gi,a
cé tY I~ !fang trU'èYng cao nhU'ng chi phuc vu cha
mot nhôm d6i tU'Q'ng 1 không tac dong dên viêc
giàm nghèo

• Nghèo kinh niên và SI! chuyên d!ch"'"

Tai môt quôc gia mà chi co lQ'i fch cùa mot nhém nguài duQ'cdàp lmg, nguài nghèo
bi quên lang thl rnàc dù cô tang truàng thl ti I~ nghèo déi van sê tango

Nghèo d6i triên miên chi cac truàng hep nghèo d6i cùa toàn bô gia âlnh trong
nhiêu thê h~.

BaD cao viên (2)
f)~c thù lép hoc cùa chùnq tôi là tinh da df;mg cùa cac hQC viên: c6 sv tham gia

cùa cac hQC viên ViêtNam, l.ào, Campuchia véti chuyên ngành dào tao rât khâc nhau.
Chung tôi dâ san lâp su khàc blêt vê trlnh dô và nang Ivc trong tùng nh6m làm vlêc
và tân dl,Jng tÔi da su da d~ng trong quan âiêm. Chung tôi da nghiên cùu déi nghèo
trong rnôi Iiên h~ voi tb] truàng lac dQng, theo gioi hoàc vùng dia IY.
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Nhôrn thu nhàt nghiên cuu vê lIên h~ giCla nghèo d6i và vi~c tham gia vào thl
tn/ètnglao dQng:

làm vi~c theo nhém
Nh6ml

MÔi Iiên h~ giÜ'a nghèo và gia nhâp th! trU'Ô'ng lac dQng

TV I~ và mlfC dQ nghèo cùa cac nh6m theo tlnh tr\'lng hO\'ltdQng kinh tê

Headcount Poverty gap
Squared

poverty gap

Employed (children) 0.316 0.085 0.032
, 0-

. Employed (>=15 y.o) 0.188 0.041 0.014'

Unemployed 0.076 0.015 0.004

Inactive 0.182 0.040 0.013.

-Hy 10 nghèo cao d61v6'l nh6m lao dOng c6 viOc làm, d(le bltt là lao dOng dLPoldO tu61

-HY 10 nghèo thAp d61vol nh6m thât nghlOp (1)

Chung tôi da xây dl,lng mot vài tiêu chf do luàng nghèo dôl bâng càch ép dl,mg mot
sô phuang phàp da dUÇ1C hoc trong tuân này:

+ tiêu chf tiên t~ hoàc phi tiên tê:
+ nghèo doi khâch quan hoàc chù quan;
+ casè dû liêu cuôcdlêu tra VHLSS nam 2004;
+ phân rnérnphân tlch th6ng kê và kinh tê IUÇ1ng Stata.
Nhôrn da sù dl,mg nhCtng tiêu chf do Iuâng tiên tê trên ca sâ nguang nghèo dôl

tuyêt d6i dé xàc dinh chI tiêu do luàng nghèo doi và rmrc do nghèo dôl, Phân tlch
nghèo doi theo hoat dong kinh tê cho thày ti I~ nghèo doi thay d6i tùy vào hô gia dinh
co chù hô thuôc d6i tuqng cc thàt nghi~p » hay cc nhân viên » theo cac linh YlIc kinh tê
khat nhau.



Nghèo aoi và ch~t ILlang sÔng cùa dân cLl ·m)

E)~c trunqcùa lao dQng nghèo
Ty I~ nghèo cùa lac dQng CO vlêc làm theoloai vlêc làm

Headcount Poverty gap

30 30

25 25

20 20

15 15

10 10
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0 0
Wage welter SeW-emp. Agri SeW-emp Nen-farm Wageworter SeW-emp. Agri SeW-emp Non-larm

Nhfmg ca nhân c6 hoat dông phi nông nqhiêp và tv làrn chu (tv làrn chù = da danq) c6
nhiêu CO' hôlthoét nghèo hon, làrn thué hoàc không di làm không cho phép thoàt nghèo.
Xét dU'é'i khia canh nghèo, nhfmg ngU'é'i không làm thuè phi nghiêp không khâc vai nhemg
ngU'é'i làm công àn IU'O'ng /

Nhôrn « nhân viên » co ti I~ nghèo doi cao, con nhérn « thât nqhièp » co ti I~ nghèo
doi thâp, Diêu này khièn ta phài xem I~i môi liên hê giüa thàt nqhièp và nghèo dol, Kêt
luân nhàn rnanh dèn dàc thù cùa cac nuée dang phét triên: không co hoàc co ràt it
cachê ansinh xâ hôl (nhüng ngubi thàt nqhiêp thuôc nhém rât d;)c blêt), vièc làrn èJ
nhüng khu vllc co thu nhâp thàp hoàc trang linh vllc nông nqhiêp và phi chinh thtrc,

Phân tich vê nghèo dôi theo loai hlnh hoat dônq cho thây: ti 1$ nghèo doi èJ rrurccao
nhàt dÔi vdi nhérn lao dônq tl! do trong nông nqhlêp: nhérn lao dQng tu do phi nông
nqhièp sê thoàt nghèo dé han. Ngoài ra, rùi ra rai vào tinh tranq dôl nghèo cüng liên
quan dên nhém « lao dQng huèJng luang ».

Nhôm 2 nghiên cùu vê nghèo dei theo gi61. Phân tich cho thày ti I~ nghèo d6i à
nhüng hô c6 chù hô là nam cao han 50 vdi nhüng hô c6 chù hô là nü.

Cac hQc6 chù hô là nü dành nhiêu nô 11Ic và thèl gian cha công viêc, cac ngu6n
thu nhàp da danq han. Tuy v~y, sÔ liêu cân phài tuang dÔi h6a do dôi luc kh6 xàc
dinh chinh xàc chù hô,
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Nh6m2
NhÜ'ng dàc trunq cùa nghèo xét theo gi6'i

• NhO'ng hQ do nam gioi làm chù bi thU'àng nghèo han nhO'ng hQ
do ph .... nO' làrn chù (t~1I sao?)

r,aliÎ~, ; JI.ll ' ;l'L~ li[j'~ 'i-t.~j it"! ~t~t~J
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Nhom3
Khoàng eàeh nghèo theo vùng dia Iy, giÜ'athành thi và nông thôn

~Urban

___ Rural

Khu VIIC nOng thOn c6 tY 1(1 nghèo cao han thành thl. f)~c biêt là nông thôn
vùngTAy Bl1lc, TAyNguyên, Bl1lc Trung BI)c6 tY 1(1 nghèocao nhât



Nghèo â6ivàchât ILldng sÔng cùa dân cLl ID

Nh6mthu ba nghiên CUu vê vàn dê sau: Cac dijlcdlêm nghèo d61 c6 khac nhau
theo khu Vl/C thành th] và n6ng thôn hay kh6ng?

TI I~ nghèo d6i cao hon tal Tây Bâc, Tây Nguyên và BâcTrung BQ, cân luu ydèn
diêu nàykhi soan thào chièn ILJÇ1c x6ad6i giàm nghèo. Phân tich dLJÇ1c tiên hànhtheo
càch tièp cân cô dién: d~c diém ngLJài nghèo theo trlnh dQ hoc vân, vlêc cung càp
rurôc sach, diên tich nhà à và diên tich trÔng trot. Saud6 da tiên hành so sânh giCla
ngLJài nghèovà không nghèo,thànhth! và nông thôn.

Cac d,c diêm cùa ngU'ài nghèo

Poverty Urban Rural

poor 4.73851 5.042608
/

Year of Education non poor 9.038478 7.209317

ail 8.893949 6.683531

poor 7.85~6.87 8.808113
Total living area

non poor 18.29866 14.42898

ail 16.01885 13.01637

poor . · 817.4949
Total of Cultlvated non poor 1230.863areal pel'8on ·

ail · .
poor 0.112621 0.049621

Acceaa to etean non poor 0.687109 0.082048
water

ail 0.671371 0.073866

• trlnh de} hoc
vàn thâp hon

• tY I~ tlêp càn
. nguÔn nuée .

sach thâp hon

• diên tich dat à
blnh quân dAu
nglPèYi thâp
hO'n

• diên tich dat
canh tac blnh
quàn dâu
nglPÔ'i à nông
thën thap hon

NgLJài nghèo và ngLJài s6ng anông thôn g~p nhlêu kh6 khan trong vlêc tiAp cân
dich VI,l cOng và c6 trlnh dO hoc vAn thÂp nhàt,
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Nhôrn cuôinqhiên cou vê nghèo d6i và vlêc tlèp càn va. di~n và mté1c. C61LlU y
dên dân tôc (vùng Tây Nguyên và Tây Bâc). .

Nh6m4
• Cac dàc trung nghèo tai hai vùng: cao nguyën, Tây bâc và khu theo khu .

. vucthành th], nông thôn

• Nghèo và c6 diên, nuée
• TY I~ nghèo " moi nh6m ngU'èYi dân tôc luôn cao han nh6m ngU'èYi Kinh

300,-----------,.--------,

200

100

Klnh va dan toc thleu sa khac

Region

_Oo~gb.c.

~TayBac

_OBSong"""ong

_a.cTru~~

GË!lNe'm Trung Bo

E::]T-v Nguyon

~Oong""m

MQt diêm quan trQng trong kêt quà liên quan dên viêc tiêp càn han chè nguÔn nuée
sach và di~n. Tfnh toàn chi tiêt cha tùng dân tôc cha thây tl lê nghèo d6i cha toàn bô
dân tôc thiêu sÔ cao hem 50 vai ngLlài Kinh và ngLlài Hoa.

Benoît Massuyeau
Xin cam an cac ban vê phân trlnh bày rât thù vi. Nh6m nghiên cùu vê " Nghèo

d6i và vlèc tlêp càn vai di~n và nuoc » c6 thê trlnh bày thêm vê cac kêt quà dat
dLlÇ1C không?

HQc viên
Nh6m chünç tôi nghiên céu vê nghèo d6i theo vùng dia 1'1 và theo vùng thành thil

nông thôn và dâ sù dl,mg ngLlang nghèo d6i tuyêt dÔL DÔng thài, chùnq tôi dâ IÔng
ghép chi tiêu tiêp càn nuée sach VI sÔ liêu cho thày 90% dân sÔ dLlÇ1C càp di~n. Liên
quan dêri vièc tiêp càn nLlac sach, cac kêt quà là tLlang dÔi ra ràng: 7 % dân sô nông
thôn dLlÇ1C càp nuée trong khi d6 con 56 này à rnïrc57% à thành thl,

Nguyén Thj Van
Cac ban dâ tuyên bÔ ti I~ nghèo d6i à nh6m " thât nqhièp » thâp han 50 vai nh6m

" nhân viên ». Cac ban c6 thê giài thich ra han không?
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Hoc viên
Chung tôi dâ IAythu nhâp cùa tàt cà cac thành viên trong hQ chia cho sô ngL1ài

trong hô và d~t già thiêt tAt cà cac thành viên trong hQ co cùng phân thu nhâp nhu
nhau. Phân thu nhâp này dL1Ç1c sù dl,mg dé tinh ngL1ë1ng nghèo dôl, MQt ngL1ài thàt
nqhiêp co thé là chu cùa rnôt ho gia d1nh không nghèo, diêu này Iy giài nqhjch
Iy trên.

BaD cao viên (2)
Chung tôi dua vào sÔ li~u thÔng kê lac dongcùa nhôrn dân sô tù 6 tuôi trà lên.

Chùnq tôi tinh.thu nhàp trung b1nh thang trên dâu ngL1ài trên ca sè:J thu nhâp cùa cac
ho và sau do 50 sanh ngL1ë1ng nghèo doi nàrn 2004 dé xâc djnh cac nhôrn nghèo.
Chung tôi da L1é1c tlnh.tl lê doi nqhèo cùa cac ho cé chù.hô là ngL1àithât nqhiêp là
7,6 %. Côn dÔi vôl cac hôcô chu hô là nhân viên, tl lê nghèo d6i là 31 ,6 % dÔi vôl cac
lac dong tré và 18,8 % dÔi voi toàn thé ngL1bi lac dong tlJ'15 tu6i trà lên. Trong nhling
nL10c dang phàt trién nhL1 Vi~t Nam, L1U tiên d~t ra là tham gia vào th! trL1àng lac dçng.
Dé không bj thàt nqhiêp, mot sÔ ngL1ài buôc phài chàp nhân cac công .viêc thài vu,
già giâc không ôn djrih, công vtêc trong khu vl,lcphi chfnh thùc hoàc nông nqhlêpcé
thu nhàp thAp: NhL1 v~y, dÔi vôl mot sÔ ngL1ài, ho chon thàt nqhièp bèlvl ho.cô nhùng
nguÔn thu nhêp khàc fù cac thành viên khàc trong gia d1nh.

Nguyél1 Thj Van .
VI sac cac ban I~i sù dunq ngL1ë1ng nghèo d6i nàm 2004 dé phân tich?

BaD cao vlên (2)
NgL1ë1ng nghèo d6i tuy~t dÔi nàm 2004 là 200.500 dÔng/thang - chi tiêu theo dâu

ngL1bi. D6 là rnïrc thu nhâp tÔi thiêu dê mua nhùng hàng h6a tlêu dùng thiêt yêu.

HQc viên
Xin bô sung cho câu trà Ibi tnrôc, ngL1ë1ng nghèo d6i mà chung tôi sù dl,Jng là

ngL1ë1ng nghèo d6i tL1cmg dÔit do T6ng Cl,JC ThÔng kê dL1a ra là 19,5 % cho nàrn 2004,
Nêu nhL1 nh6m Cl thAt nghi~p " c6 11 1& nghèo d61 thàp han th! dj~u quan tronq cân
1L1U yà dây là tll~ nghèo d61 này dL1Ç1c do lL1bng val dôl tL1Ç1ng là cac h{> gia d1nh chu
không phài là cac ca nhân.

Emmanuel Pannler
Nh6m 1 da glài thfch val chùnq tôi rAng cac lac d{>ng tu làrn à khu vl,lc phi nôrtq

nghi&p c6 nhi~u khà nâng thoàt nghèo, kêt luân này rAt Iy thû và rAt gân voi nhOng
quan sat cùa chung tôi khi chung tÔi di di~n da. T~I ngôi làng này, cac ho gia dinh
buôc phài ra khôl khu vl,lcnông nghi~p. NgL1bi dân rAt10 lâng. Cac ho gia d1nh không
cèn dât dé canh tac. NhL1ng chi mot ho~t dong phi nông nghi~p th1 không dù dé
6n dinh.

châc chân cân kêt hÇ1p cac cach tiêp c~n vi mô-vi mÔt djnh 1L1Ç1ng-djnh tinh dé t1m
hiéu tinh phûc t~p cùa vAn dê nghiên cûu.
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[Mireille Razafindrakotol .
Tôi thày c6 sv phÔi hçp rat an y giCla cac hoc viên trong viêc trà lài nhCtng câu hôi

dUQc nêu ra, dây là rnôt phàt hiên rât thù bi bên canh nhCtng gl mà chùnq tôi da trài
~ A

qua trong suot tuan qua. .
Visao chùnq tôi l;;li Iva chon di~u tra VHLSS 2004?Vi cuôc di~u tra này bac gÔm'

rnôrphân v~ cac hoat dQng phi nông nghi~p, giup ta hiêu dUQckhu VIIc không chinh
thLtc~ Ré ràng dÔi voi rnôtvài nguài trong sô cac ban, cac k~t quà dUQctrlnh bày con
chua dây dù. Di~u này buôc ta phài d~t vân d~ v~ thài gian kh6a ~Q,ç.;Nl"!i~u câu hôl
dUQcnêu ra nhung vàn chua dUÇlc gïâi dàp. Cac hoc viên cùa ba lop ~pn'I;;li chàc c,hân
c6 thê giup chung tôl trà lài cho rnôt sô câu haï d~t ra, Nguài ta thuàng nêu giâ thiêt
theo d6 cac hô gia dlnh c6 chù hQlà nü thUèmg là nghèo, di~u này duàng nhu không
dung véli truàng hop cùa Vi~t Nam. Ly do là gl? Dây là rnôt câu haï éfuQC d~t ra. Côn
vai nh6m « thàt nghi.~p ", tho;;Jt nhin kêt quà duàng nhu mâu thuân. Di~u nàydio thây
chi tiêu và phân loai cc thàt nghi~p ,. tai Vi~t Nam chua thuc su chinh xàc. . .

Lé1p hoc cùa chùnq tôl bac gÔm nhCtng nhà xâ hôl hoc, nhân hoc, kinh t~ hoc và
thÔng kê v.v. K~t qua cho thày chùnq tôi da làm viêc voi nhau rât tôt trong khuôn khô
liên ngành ! NhCtng chuyên ngành khâc cüng c6 thê sù dl,mg nhCtng công Cl) này.
Chung tôi hy vçnq dUÇlC g~p l;;li cac ban vào nam 20101 Xin càm an.

Bài tff)C tharn khao (www.tamdaoconf.com)

Martin Ravalllon, Issue in Measuring and Modeling Poverty, Policy Research Working
Paper, The World Bank Research Department Poverty and Human Ressources
Division, June 2006.
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Danh sâch hQc viên lâp chuyên dê 3

HO và tên 1NO'i công tac ICh~IYên IChÜdê nghiên CLtU 1Email
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Thongpheth
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Diêm -tuvân công tac xë hôi bên vang nghèodô th], nông corn

và phàt triÉ!n cong d6ng thôn và dân tôc rniên
TPH6 Chi Minh - nui
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thônq kê Vièt Nam và khu vue vn .-

phi chfnh thùc

EmSovannar Vi~n quan h~ quôc té Khoa hoc xà Quàn 1'1 ngu6n nhân emsovannara@
Hoc vièn Hoàng gia hôi Il)c à Cam-pu-chia gmail.com
Cam-pu-chia

Heng Bosung vièn quan h~ quôc tê Kinh tê phàt Ành huàng cùa phbsung@
Hoc vièn Hoàng gia trién khùng hoàn~ tàl yahoo.com
Cam-pu-chia chfnh dèn nen kinh

tê Cam-pu-chia

Lê Hoàng Dé;li hoc Hoa Sen -TPH6 Xâ hôi hoc Xâ hôi hoc dô th! 1hathu@hoasen.
Anh Thu Chi Minh edu.vn

Mai Th!Nghia Viên nghiên cùu kinh tê Kinh tê phét Sinh kê bên vang, nghia182003@
phàt triên triÉ!n giàm nghèo yahoo.corn

ManysotLi- Khoa kinh tè và quàn 1'1 Kinh té phàt Thuonq mai minh manysot@yahoo.
anepraseuth Dai hoc quôc gia Lào triÉ!n bi;lCh corn

NguyênCông vièn dân tôc hoc Nhân hoc Biên d<5i sinh thal writervn@yahoo.
Thào X6ad6i giàm nghèo com

NguyênDé Dé;li hoc Nông lâm Thài Xâ hOi hoc SI) phân tâng xà hOi giangndh@
Huang Giang Nguyên giüa nh6m nquôi gmail.com

dân toc thlêu sô và
nh6m nguài Kinh /
Hoa

Nguyên Hûu Khoa th6ng kê - Dé;li hoc Th6ngkê Khu vue phi chinh huuchUsit@
Chi kinh té quôc dân Hà NQi kinh té thuc và vàn dê vièc yahoo.com

Kinh té phàt làm cha lao d(>ng
trién nôngthôn

NguyênVan Viên khoa hoc giao duc Xà h9i hoc Thônq kê, phân tich ngchienbg@
Chièn viêt Nam chlnh sàch gmail.com

Pham Th!Thu Viên phal trién bên vang Xà hQÎ hoc Nghèod6i à d6ng thuhaxhh@
Hà vùng Nam bô bâng sông Cùu Long gmail.com

_Phan Phuang Dai hoc KHXH và nhân L!ch sù uch sù kinh tê phthao62@
Thào van Hà Noi gmail.com
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Phanth! Vièn Khoahoc th6ng kê Phântfch Khuvue phi chinh tramphan-iss@
NgQcTrâm thông tin thùc: VAn âê lac hn.vnn.vn

kinhtê . â9n9 và viêc làrn à
Vi~t Nam

Ros HQc viên Hoànggia Khoahoc xë Quàn Iyngu6n nhân roschantrabotës
Chantrabot Cam-pu-chia hôl luc èJ Cam-pu-chia yahoo.com

Sirivanh Khoa kinh tê và quàn Iy Kinh tê ohàt Phéttriênh~ th6ng sirivanh
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nghi~p cùa Lào yahoo.ca
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Xâ hOi hoc hôi, biênâ6i chue com

nânggia âinh

Vü Hào Viên nghiêncuu du luàn Xâ hOi hoc NhOng â~c trL1ng co vhqxhh@yahoo,
Quang xë hOi bànvêcon ngL1è1i và com

vanh6acong â6ng
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