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ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc 

 

ấn đề phân phối thu nhập 
không chỉ là vấn đề dân sinh 
mà còn liên quan tới công 

bằng xã hội và sự trị vì lâu dài của một quốc 
gia. Do vậy, nó là vấn đề quan trọng ảnh 
hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội. Trung 
Quốc bắt tay cải cách thể chế kinh tế xã hội 
bằng công cuộc cải cách chế độ phân phối thu 
nhập. Việc phá bỏ chủ nghĩa bình quân, để 
một bộ phận người giàu lên trước đã kích 
thích tính tích cực của đông đảo người lao 
động, tạo sức sống để phát triển kinh tế. Công 
cuộc cải cách thể chế phân phối thu nhập 
được thực hiện từ nông thôn đến thành phố, 
từ vi mô đến vĩ mô, từ phân phối lần đầu đến 
tái phân phối, và đã trở thành một cuộc cải 
cách mang tính tổng hợp rộng lớn.  

I. VÌ SAO PHẢI CÁI CÁCH 

Trải qua hơn 30 năm cải cách mở cửa, 
cùng với tiến trình công nghiệp hoá, đô thị 
hoá, cơ cấu kinh tế xã hội nhị nguyên thành 
thị nông thôn truyền thống của Trung Quốc 
đang dần chuyển sang cơ cấu kinh tế xã hội 

hiện đại. Trong quá trình cải cách theo hướng 
thị trường hoá, con người có được quyền lợi 
và tự do về kinh tế, sự tăng trưởng với tốc độ 
và hiệu quả cao liên tục trong nhiều năm của 
nền kinh tế quốc dân đã tạo ra nhiều của cải 
cho xã hội. Nhưng, đồng thời với việc tích luỹ 
của cải vật chất xã hội, thì sự phân hoá giữa 
các nhóm người trong xã hội cũng diễn ra 
nhanh chóng. Khoảng cách giàu nghèo, 
khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, 
giữa các vùng miền không ngừng mở rộng. Tỉ 
lệ chênh lệch thu nhập giữa thành thị và 
nông thôn Trung Quốc qua một số năm như 
sau: năm 1978 là 2,36; 1985: 2,14; 1987: 
2,38; 1995: 2,97; 2000: 3,2 lần. Mức chênh 
lệch thu nhập hiện nay còn diễn biến theo 
chiều hướng nghiêm trọng hơn. Theo số liệu 
mà Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cung cấp, 
chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông 
thôn từ 3,28:1 năm 2006 mở rộng ra 3,33:1 
năm 2007, 3,36:1 năm 2008, và lần đầu tiên 
mức chênh lệch vượt quá con số 10.000 
NDT(1). Theo tiêu chuẩn quốc tế, mức chênh 
lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn 
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1,5:1 là tương đối hợp lý, vượt quá 2,1:1 là 
hiếm thấy(2). Như vậy mức chênh lệch như 
hiện nay của Trung Quốc là quá cao. Nếu 
tính cả các loại an sinh xã hội, phúc lợi xã 
hội và trợ cấp lưu chuyển chi tài chính của 
Chính phủ mà người dân thành thị nhận 
được mỗi năm khoảng 3000- 4000 NDT, thì 
khoảng cách chênh lệch thu nhập thực tế có 
thể là 6:1. Mức chênh lệch này gấp 1 đến 2 
lần các nước khác và hiện đang đứng đầu thế 
giới(3),(4). Tờ China Daily đánh giá Trung 
Quốc hiện đang ở trong giai đoạn mà khoảng 
cách về thu nhập giữa người giàu và người 
nghèo, giữa nông thôn và thành thị, giữa các 
vùng miền lớn nhất kể từ năm 1978. Trong 
quá trình phân hoá xã hội, tất yếu sẽ kéo theo 
sự phân hoá giữa những giai tầng khác nhau. 
Học giả Lục Học Nghệ, Sở Nghiên cứu Xã 
hội học, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc 
cho rằng, hiện nay xã hội Trung Quốc có thể 
phân chia ra thành 10 giai tầng(5). Sự xuất 
hiện hiện tượng phân hoá giai tầng đã cho 
thấy cùng với sự phát triển của kinh tế thị 
trường, kết cấu cơ bản trong xã hội đã xuất 
hiện sự thay đổi và có thể chứa đựng mâu 
thuẫn,  đối lập giữa các nhóm xã hội, thậm 
chí là xung đột xã hội. Tình trạng phân hoá xã 
hội, mở rộng khoảng cách giàu nghèo, 
khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, 
giữa các vùng miền là những vấn đề đặt ra 
trong bài toán tổng thể về dân sinh ở Trung 
Quốc hiện nay.  

Người ta cho rằng, một trong những 

nguyên nhân hàng đầu khiến khoảng cách 

thu nhập thành phố và nông thôn ở Trung 

Quốc ngày càng mở rộng là do khó khăn 

trong việc tăng thu nhập cho người nông dân, 

nhất là do giá sản phẩm nông nghiệp vẫn 

thấp. Ví dụ,  tỏi ở Hồ Nam, bình thường bán 

với giá 1 đồng 0,5 kg, nhưng nay do khủng 

hoảng kinh tế, chỉ có thể bán được 1 hào/0,5 

kg. Bên cạnh đó, giá bán lương thực, rau, 

hoa quả đều thấp, ảnh hưởng rất lớn đến thu 

nhập của người nông dân. Một nguyên nhân 

khác nữa là do tình hình việc làm cho nông 

dân công không mấy khả quan. Theo điều tra 

nông thôn Trung Quốc, mức tăng quy mô 

việc làm cho nông dân công năm 2008 giảm 

2,4%, là năm tăng chậm nhất kể từ năm 

2000(6). Chênh lệch về thu nhập ngày càng 

lớn sẽ làm hạn chế mức tiêu dùng của người 

thu nhập trung bình và thấp, từ đó làm giảm 

nhu cầu trong nước, ảnh hưởng lớn đến tốc 

độ phát triển của nền kinh tế. Tốc độ gia 

tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo ở Trung 

Quốc cũng dẫn tới tình trạng mức điều chỉnh 

đãi ngộ bảo hiểm xã hội khác nhau, không 

thống nhất tuỳ từng khu vực như đã thấy ở 

thành phố Bắc Kinh, Trùng Khánh hay nhiều 

thành phố khác, làm cho người tham gia bảo 

hiểm xã hội chịu sự phân biệt về mức độ đãi 

ngộ, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống cơ 

bản của họ. Do vậy, để thực hiện công bằng 

xã hội, xây dựng một xã hội hài hoà, Trung 

Quốc quyết tâm cải cách sâu rộng chế độ 

phân phối thu nhập.  

II. NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI CÁCH 

TRỌNG ĐIỂM 

Từ năm 2003 đến nay, chế độ phân phối 
thu nhập ở Trung Quốc tiến vào giai đoạn cải 
cách sâu rộng và sáng tạo với phương châm: 
lấy quan điểm phát triển khoa học để chỉ đạo, 
lấy xây dựng xã hội hài hoà làm mục tiêu.  
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1. Tập trung cải cách chế độ phân phối 
của doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp  

Trọng tâm cải cách chế độ phân phối thu 
nhập của doanh nghiệp nhà nước nằm ở cải 
cách chế độ thù lao cho người phụ trách của 
doanh nghiệp. Kể từ năm 2004, Trung Quốc 
thực hiện chế độ tiền lương theo năm đối với 
người phụ trách doanh nghiệp nhà nước, hạn 
chế xu thế tiền lương tăng quá nhanh của 
một số doanh nghiệp, đồng thời cải thiện 
tình trạng lương quá thấp của một bộ phận 
người phụ trách doanh nghiệp trọng điểm 
liên quan tới an ninh quốc gia và kinh tế 
quốc dân. Tháng 10-2004, Uỷ ban Giám sát 
quản lý vốn nhà nước thuộc Quốc vụ viện 
Trung Quốc đã ra “Thông báo về tăng cường 
điều tiết giá thành nhân công, chuẩn hoá 
những vấn đề phân phối thu nhập liên quan” 
nhằm giải quyết vấn đề một số ít doanh 
nghiệp chấp hành không nghiêm chính sách 
nhà nước, tăng nhanh giá thành nhân công, 
chênh lệch thu nhập lớn, tăng cường quản lý 
giá thành nhân công của doanh nghiệp nhà 
nước và quy phạm hoạt động phân phối thu 
nhập(7). 

Đối với đơn vị sự nghiệp, Trung Quốc đặt 
ra mục tiêu chung cho cải cách chế độ phân 
phối thu nhập của nhân viên thuộc đơn vị sự 
nghiệp là xây dựng một chế độ phân phối 
thu nhập phù hợp với đặc điểm đơn vị sự 
nghiệp, thể hiện thành tích công tác và phân 
cấp phân loại quản lý, hoàn thiện cơ chế điều 
chỉnh lương thông thường, kiện toàn cơ chế 
điều tiết vĩ mô. Từ đó cải cách tập trung chủ 
yếu vào: xây dựng chế độ tiền lương theo 
thành tích cương vị công tác; thực hiện biện 
pháp phân loại, quản lý tiền lương mới; xây 

dựng cơ chế điều chỉnh lương thông thường 
phù hợp với đặc điểm đơn vị sự nghiệp; 
hoàn thiện cơ chế khuyến khích phân phối 
thu nhập cho nhân tài cao cấp; kiện toàn cơ 
chế điều tiết phân phối thu nhập(8). Ngoài ra, 
Trung Quốc cũng khởi động vòng cải cách 
chế độ tiền lương công vụ viên (công chức) 
mới nhằm xử lý ổn thoả mối quan hệ phân 
phối tiền lương của công vụ viên  từ năm 
2005. Theo quy định của “Luật công vụ viên 
nước CHND Trung Hoa”, Trung Quốc yêu 
cầu xây dựng một chế độ tiền lương công vụ 
viên hoàn thiện có sự kết hợp giữa chức vụ 
và cấp bậc, khoa học thống nhất trên toàn 
quốc(9). 

2. Mở rộng tỉ trọng người thu nhập 
trung bình 

Tháng 10-2005, trong bản kiến nghị Quy 
hoạch “5 năm lần thứ XI”, Trung ương ĐCS 
Trung Quốc đã đề xuất “nỗ lực nâng cao 
mức thu nhập của người thu nhập thấp, dần 
mở rộng tỉ trọng người thu nhập trung bình, 
điều chỉnh hiệu quả thu nhập quá cao, chuẩn 
hoá trật tự phân phối thu nhập, ra sức giải 
quyết xu thế chênh lệch lớn thu nhập giữa 
các vùng miền và giữa một bộ phận người 
trong xã hội. Chú trọng công bằng xã hội, 
đặc biệt chú ý tới công bằng về cơ hội việc 
làm và quá trình phân phối, tăng mức độ 
điều chỉnh phân phối thu nhập, coi trọng  
khâu giám sát quản lý kết quả phân phối”(10). 
Việc quyết tâm nâng cao tỉ lệ người thu nhập 
trung bình toàn dân cho thấy Trung Quốc 
đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ từng bước 
xây dựng xã hội khá giả. Tiếp đến, tháng 5-
2006, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương 
ĐCS Trung Quốc đưa ra yêu cầu tiếp tục mở 
rộng tỉ trọng người thu nhập trung bình. Sau 
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đó, trên cơ sở đi sâu nhận thức, Đại hội XVII 
ĐCS Trung Quốc nhấn mạnh, đến năm 2020 
thực hiện mục tiêu người thu nhập trung 
bình chiếm đa số. Việc mở rộng tỉ trọng 
người thu nhập trung bình xuất phát từ thực 
tế Trung Quốc hiện nay là giải quyết nhu cầu 
về khoảng cách thu nhập đang tiếp tục mở 
rộng giữa thành thị - nông thôn, giữa các 
vùng miền và giữa các giai tầng trong xã hội. 
Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, là yêu cầu 
tất yếu nhằm xây dựng xã hội khá giả toàn 
diện và thực hiện cùng giàu có dựa trên nền 
tảng kinh tế phát triển. 

3. Tăng vai trò chỉ đạo vĩ mô của 
Chính phủ  

Vấn đề điều tiết vĩ mô của Chính phủ 
Trung Quốc đối với chế độ phân phối thu 
nhập chủ yếu thông qua việc không ngừng 
hoàn thiện chế độ điều chỉnh tiền lương và 
tăng cường quản lý, giám sát tiền lương để 
điều tiết khoảng cách phân phối thu nhập, 
chỉnh đốn trật tự phân phối thu nhập, hình 
thành cơ chế lập và điều chỉnh tiền lương xã 
hội. Cùng với sự phát triển của kinh tế phi 
công hữu, việc chuẩn hoá cơ chế thu nhập 
tiền lương xã hội và tăng cường điều tiết vĩ 
mô trở thành một trong những trọng điểm 
của việc cải cách thể chế phân phối thu nhập. 
Các ban ngành nhà nước liên quan lần lượt 
đưa ra nhiều biện pháp chính sách, chẳng 
hạn như: hoàn thiện chế độ tiền lương tối 
thiểu; thúc đẩy thực hiện chế độ tiền lương 
theo chỉ đạo và chế độ tiền lương thị trường 
lao động chỉ đạo giá cả; xây dựng chế độ dự 
báo, cảnh báo giá thành nhân công; xây dựng 
kiện toàn chế độ hiệp thương tập thể lương 
của doanh nghiệp(11). Đến nay, Trung Quốc 
đã bước đầu lập được một hệ thống quản lý 

và điều chỉnh tiền lương với trọng tâm là chế 
độ mức tiền lương chuẩn, chế độ tiền lương 
do thị trường lao động quyết định và cơ chế 
dự báo, cảnh báo giá thành nhân công. 

4. Tăng thu nhập cho nông dân, thu 
hẹp khoảng cách nông thôn- thành thị 

Kể từ khi ban hành văn kiện số 1 cuối 
cùng vào năm 1986, Trung Quốc dường như 
“quên lãng” nông thôn. Phải 18 năm sau, 
đứng trước những yêu cầu mới của công 
cuộc cải cách mở cửa, nhất là ở nông thôn, 
từ năm 2004 đến nay, Trung ương Đảng và 
Quốc vụ viện Trung Quốc đã khôi phục lại 
việc ban hành các văn kiện số 1 về “tam 
nông” với mục tiêu giải quyết các vấn đề về 
nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Ngày 
8-2-2004, trước tình hình thu nhập của nông 
dân tăng chậm trong nhiều năm liền, Trung 
Quốc đã ban hành văn kiện“Ý kiến của 
Trung ương Đảng và Quốc vụ viện về các 
chính sách thúc đẩy tăng thu nhập cho nông 

dân”. Đây là văn kiện số 1 lần thứ 6 từ sau 
cải cách mở cửa. Quán triệt tinh thần của Đại 
hội XVII ĐCS Trung Quốc cũng như bổ 
sung những ý kiến trong các văn kiện số 1 về 
xây dựng nông thôn mới XHCN, ngày 31-
12-2008, Đảng và Chính phủ Trung Quốc 
đưa ra văn kiện số 1 lần thứ 11 về việc thúc 
đẩy phát triển ổn định nông nghiệp, duy trì 
tăng thu nhập cho nông dân. Mở rộng nội 
nhu, tiềm lực lớn nhất ở nông thôn; thực 
hiện phát triển kinh tế ổn định, nhanh, nền 
tảng là ở nông thôn; bảo đảm và cải thiện 
dân sinh, điểm khó nằm ở nông dân(12). Yêu 
cầu chung của công tác nông nghiệp, nông 
thôn là: quán triệt toàn diện tinh thần của 
Đại hội XVII, Hội nghị TW 3 khoá XVII và 
Hội nghị công tác kinh tế T W, giương cao 
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ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung 
Quốc, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình và tư 
tưởng “ba đại diện” làm chỉ đạo, đi sâu quán 
triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học, 
coi việc bảo đảm phát triển ổn định, nhanh 
nông nghiệp, kinh tế nông thôn làm nhiệm 
vụ hàng đầu, bám sát ổn định lương thực, 
tăng thu nhập, tăng cường cơ sở, chú trọng 
dân sinh, từng bước coi trọng chính sách ưu 
đãi nông dân..., tìm mọi cách thúc đẩy thu 
nhập của nông dân tăng trưởng bền vững, 
tạo sự bảo đảm mạnh mẽ để duy trì kinh tế 
xã hội phát triển vừa tốt vừa nhanh(12). Song 
song với công tác thúc đẩy tăng thu nhập là 
kiên trì phương châm mở rộng xoá đói giảm 
nghèo theo mô hình phát triển. Chính phủ 
yêu cầu xây dựng chế độ bảo đảm mức sống 
tối thiểu ở nông thôn và các biện pháp gắn 
kết có hiệu quả nhằm xoá đói giảm nghèo; 
thi hành tiêu chuẩn xoá đói giảm nghèo mới, 
thực hiện toàn diện chính sách xoá đói giảm 
nghèo đối với dân số nghèo đói, dân số có 
thu nhập thấp ở nông thôn, nhanh chóng giải 
quyết ổn định vấn đề no ấm và thực hiện 
thoát nghèo làm giàu, nâng cao có trọng 
điểm năng lực tự thân phát triển của dân số 
nghèo đói ở nông thôn; tiếp tục tăng thêm 
nguồn vốn đầu tư cho xoá đói giảm nghèo, 
phát triển công tác xoá đói giảm nghèo trong 
nông thôn, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, 
huấn luyện chuyển dịch sức lao động dư 
thừa, nâng cao trình độ ngành nghề hoá xoá 
đói giảm nghèo.... 

Trong bài nói chuyện nhan đề “Mấy vấn 
đề về phát triển sự nghiệp xã hội và cải thiện 
dân sinh” tại lớp Nghiên cứu chuyên đề cán 

bộ lãnh đạo chủ yếu cấp tỉnh ngày 4-2-2010, 
Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chỉ ra rằng, hiện 

nay dân nghèo ở nông thôn chủ yếu tập trung 
ở những khu vực môi trường xấu, sinh thái ô 
nhiễm, nên mức độ giải quyết vấn đề nghèo 

đói càng trở nên khó khăn. Do vậy, phải dần 
chuyển họ sang khu vực có điều kiện phát 
triển tốt hơn, thực hiện di dân sinh thái, xoá 

nghèo ở vùng đất khác; tiếp tục tăng mức độ 
ủng hộ phát triển khu cách mạng cũ, vùng 
dân tộc, vùng biên giới và vùng khó khăn; 

hoàn thiện chính sách bồi dưỡng chuyển 
dịch lao động và chính sách sản nghiệp hoá 
để xoá nghèo; sáng tạo cơ chế công việc, 

thực hiện nối tiếp hiệu quả chế độ bảo đảm 
mức sống tối thiểu ở nông thôn và chính 
sách khai thác và phát triển để xoá nghèo(13). 

Những nhấn mạnh của Thủ tướng Trung 
Quốc cho thấy quyết tâm của nước này trong 
việc giải quyết triệt để vấn đề nghèo đói ở 

nông thôn, chủ động đưa nông thôn tiến gần 
thành thị, không bị động chờ đợi “thành thị 
lôi kéo nông thôn” như trước đây. 

5. Chú trọng phân phối lần đầu    
Năm 2003, lần đầu tiên Trung Quốc đề 

xuất “quan điểm phát triển khoa học” trong 
Hội nghị TƯ 3 khoá XVI, tiếp đó là khái 
niệm “xã hội hài hoà”. Điều đó cho thấy 
nước này đã rất coi trọng sự công bằng xã 
hội. Để thực hiện được mục tiêu phát triển 
xã hội công bằng, điều đầu tiên cần làm là 
tăng cường tái phân phối thu nhập, kéo 
khoảng cách chênh lệch thu nhập gần lại. 
Tháng 10-2005, trong kiến nghị Quy hoạch 5 
năm lần thứ XI, TW ĐCS Trung Quốc đề 
xuất tăng mức độ điều tiết phân phối thu 
nhập, đề cập tới giám sát kết quản phân phối. 
Năm 2007, trong Báo cáo của Đại hội XVII 
ĐCS Trung Quốc nhấn mạnh “phân phối lần 
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đầu và tái phân phối đều phải xử lý tốt mối 
quan hệ giữa hiệu quả và công bằng, trong 
đó tái phân phối càng cần chú ý tới công 

bằng..., từng bước thúc đẩy cải cách thể chế 
phân phối thu nhập vừa có lợi để tăng tài sản 
xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế, lại có lợi 

cho thúc đẩy công bằng xã hội, duy trì quyền 
lợi hợp pháp các bên”(14). Từ năm 2005, 
Trung Quốc đã thực hiện “hai miễn phí một 

phụ cấp” (miễn phí sách giáo khoa, miễn phí 
học đường, phụ cấp phí sinh hoạt cho học 
sinh ở ký túc) đối với học sinh gia đình khó 

khăn trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, đến 
năm 2008 thì thực hiện miễn toàn bộ phí 
giáo dục nghĩa vụ cả ở thành phố và nông 

thôn(15). 

 Sang đến năm 2010, Trung Quốc đã có 
bước điều chỉnh chiến lược khi đặt trọng tâm 
vào công tác chú trọng phân phối lần đầu. 
Trong Báo cáo Công tác Chính phủ năm 
2010, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, 
phải nhanh chóng điều chỉnh kết cấu phân 
phối thu nhập quốc dân, chủ yếu là nâng cao 
tỉ trọng thu nhập của người dân trong phân 
phối thu nhập quốc dân và tỉ trọng thù lao 

lao động trong phân phối lần đầu, mấu chốt 
là nâng cao thu nhập của người dân thành 
phố và nông thôn, đặc biệt là mức thu nhập 
của người có thu nhập trung bình và thấp, 
dần nâng cao mức lương tối thiểu và tiêu 
chuẩn an sinh xã hội, tăng cường vai trò điều 
tiết của tài chính, của thuế trong phân phối 
lần đầu và tái phân phối, tạo điều kiện để 
nhiều người dân có được thu nhập mang tính 
tài sản. Muốn làm được như vậy thì phải tạo 
ra cơ chế tăng lương cho công nhân viên 
doanh nghiệp và cơ chế bảo hộ chi tiêu, tăng 
cường sự điều chỉnh và chỉ đạo của nhà nước 

đối với tiền lương của doanh nghiệp, thúc 
đẩy toàn diện chế độ hợp đồng lao động và 
chế độ hiệp thương tập thể tiền lương, bảo 
đảm phát lương đúng thời hạn và đủ mức, 
đặc biệt phải giải quyết tốt vấn đề thu nhập 
tăng chậm của nông dân và nông dân 
công(16). Việc Trung Quốc có sự thay đổi 
trong chính sách từ “chú trọng tái phân phối” 
trước đây sang “chú trọng phân phối lần 
đầu”, nâng cao mức lương tối thiểu... đã tạo 
không khí xã hội mới, tạo niềm tin cho 
người dân. Có lẽ đây cũng là bước đột phá 
để nước này rút ngắn khoảng cách chênh 
lệch thu nhập vốn là bài toán khó cản trở sự 
phát triển cân bằng toàn xã hội từ trước tới 
nay, nhanh chóng thực hiện công cuộc xây 
dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa. 

III. THÀNH QUẢ VÀ HẠN CHẾ CỦA 
CẢI CÁCH 

1. Thành quả  

1.1. Mức thu nhập và tiêu dùng của người 

dân tăng  

Từ sau cải cách mở cửa đến nay, Trung 
Quốc đã đi sâu cải cách chế độ phân phối thu 
nhập, phá bỏ “nồi cơm to” và chủ nghĩa bình 
quân, xây dựng nên một chế độ phân phối 
với phân phối theo lao động làm chính, các 
hình thức phân phối khác cùng tồn tại. 
Những năm gần đây, nhờ áp dụng nhiều biện 
pháp hiệu quả, nước này đã nỗ lực nâng cao 
mức thu nhập của người dân ở thành thị và 
nông thôn, đặc biệt là người có thu nhập 
thấp, tích cực điều chỉnh phân phối thu nhập, 
nhờ đó đời sống người dân được cải thiện rõ 
rệt. Thu nhập của người dân được nâng cao 
phổ biến, từ năm 2002- 2009, thu nhập ròng 
của người dân thành phố thị trấn tăng từ 
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7703 NDT lên 17.175 NDT, tăng thực tế 
9,6%/năm; thu nhập thuần của người dân 
nông thôn tăng từ 2476 NDT lên 5.153 NDT, 
tăng thực tế 7,2%/năm. Tính riêng trong năm 
2009, thu nhập thực tế bình quân đầu người 
ở thành phố là 17.175 NDT, tăng thực tế 
9,8%. Thu nhập thuần bình quân đầu người 
ở nông thôn là 5.153 NDT, trừ đi nhân tố giá 
cả tăng, tăng thực tế 8,5% so với năm 
trước(17). Nhằm mục đích tăng ổn định thu 
nhập của nông dân, năm 2009, Chính phủ đã 
đầu tư hỗ trợ 716,14 tỷ NDT cho nông 
nghiệp và nông thôn, tăng 20,2% so với 
cùng kỳ. Song song với nguồn thu tăng thì 
dự trữ và tiêu dùng của người dân cũng đều 
tăng. Đến hết tháng 9.2009, dự trữ của người 
dân tăng từ 23.687,225 tỷ NDT lên 
25.961,594 tỷ NDT, tăng gần 2300 tỷ NDT. 
Mức tiêu dùng còn tăng rõ rệt hơn, tổng mức 
bán lẻ hàng hoá toàn xã hội là 8967,6 tỷ 
NDT, tăng 15,1%, trừ đi yếu tố giá cả, tăng 
thực tế 17%, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Theo 
tính toán đến hết quý 3, tiêu dùng đã đóng 
góp tới 4% cho mức tăng trưởng GDP ở 
Trung Quốc(18). Mức tăng về thu nhập và 
tiêu dùng đã phát huy tác dụng quan trọng 
thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi nền kinh tế, 
thể hiện mức sống người dân ngày càng 
được nâng cao. 

1.2. Đời sống người dân được cải thiện 
rõ rệt 

Việc đi sâu cải cách chế độ phân phối đã 
thúc đẩy tăng thu nhập cho nhân dân, đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân 
Trung Quốc được cải thiện và có nội hàm 
phong phú hơn. Nếu trước cải cách mở cửa, 
người dân thành phố sử dụng lương thực là 
loại thực phẩm chủ yếu, thì đến nay (năm 

2008), lương thực chỉ chiếm bình quân 7,7% 
trong danh mục tiêu dùng của người dân 
thành phố, thị trấn, giảm 34,9% so với năm 
1956, còn các loại thực phẩm khác chiếm tỉ lệ 
ngày càng cao so với trước đây như thịt gia 
cầm, trứng, hải sản…Năm 2008, chi dùng cho 
thực phẩm bình quân đầu người ở thành phố 
thị trấn là 4260 NDT, tăng 1,16 lần so với 
năm 2000, tăng bình quân năm là 10,11%(19). 
Việc chú trọng vào các loại thực phẩm khác 
ngoài lương thực cho thấy mức sống và quan 
niệm sống của người dân đã thay đổi, kết cấu 
dinh dưỡng của người dân đã được cải thiện, 
từ đó thúc đẩy phát triển toàn diện trí lực và 
thể lực của con người.  

Điều kiện nhà ở và môi trường sống cũng 

được cải thiện. Giai đoạn thành lập nước, ở 

thành phố thị trấn, mỗi hộ nhà ngói hay nhà 

mặt đất có từ 3-5 người ở, chiếm hơn 70% 

tổng số hộ gia đình, đến năm 2008, diện tích 

sử dụng nhà ở bình quân ở thành phố thị trấn 

đã tăng tới 23 m2, 83% hộ gia đình ở thành 

phố, thị trấn là hộ độc lập(20). Điều kiện nhà 

ở cũng được cải thiện, năm 2008 có 17,5% 

hộ nông dân có nhà vệ sinh sử dụng nước xả 

tự động, tăng 10,5% so với năm 2000,… 

Nhu cầu về khí đốt, gas, điện, nước sạch…. 

cũng đều tăng, đáp ứng khoảng 1/3 số hộ 

nông dân. Ở thành phố, nhu cầu sử dụng các 

dịch vụ sinh hoạt cũng nhiều hơn, 79,1% hộ 

có nhà vệ sinh, nhà tắm, có 62,9% hộ có 

điều hoà hoặc quạt sưởi, 87,3% số hộ sử 

dụng ống dẫn gas và khí hoá lỏng(21).Những 

vật dụng phục vụ cho cuộc sống người dân 

ngày một phát triển đáp ứng nhu cầu không 

ngừng tăng của người dân như ti vi, tủ lạnh, 

máy tính, điều hoà, điện thoại di động... 

Phương diện đi lại của người dân cũng ngày 
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càng đa dạng,  ô tô con, xe máy, xe đạp điện 

đã có mặt trong các hộ gia đình. Năm 2008 

cứ mỗi 100 hộ gia đình ở thành phố, thị trấn 

có 8,8 chiếc xe hơi, tăng 45,3 lần so với năm 

1997(22).  

Đời sống văn hoá tinh thần của người dân 
ngày càng trở nên phong phú. Một trong 
những kênh giải trí được nhiều người ưa 
chuộng nhất hiện nay ở Trung Quốc chính là 
du lịch. Du lịch đã trở thành phương thức mới 
cho việc nghỉ ngơi của người dân ở thành phố. 
Cùng với việc đời sống người dân được nâng 
cao và quan niệm sống thay đổi, đặc biệt là 
khi Chính phủ Trung Quốc đưa ra quy định 
tuần làm việc 5 ngày, và số lượng kỳ nghỉ “1-
5”và“1-10” tăng thì phương thức lựa chọn 
số một của người dân là đi du lịch. Người dân 
cả ở thành phố và nông thôn đều tăng chi 
dùng cho du lịch. Số người đi du lịch cũng 
không ngừng tăng, năm 2008, số người đi du 
lịch trong nước đạt hơn 1,7 tỷ lượt người, 
tăng 2,3 lần so với năm 1994, tăng 1,3 lần so 
với năm 2000(23); bình quân đầu người chi 
tiêu cho du lịch là 511 NDT, tăng 19,8% so 
với năm 2000…. 

1.3. Nguồn thu nhập cũng trở nên đa 

dạng 

Thu nhập của người dân không ngừng 
tăng, đồng thời nguồn thu đa dạng hơn, kết 
cấu thu nhập cũng thay đổi. Được coi là 
nguồn thu chính, năm 2008, thu nhập từ tiền 
lương chiếm 66,2% trong toàn bộ thu nhập 
của người dân thành phố thị trấn, giảm 5% so 
với năm 2000. Trong khi đó thu nhập của 
người dân vẫn tăng đều theo từng năm, điều 
đó chứng tỏ, người dân đã không chỉ có một 
nguồn thu chính và duy nhất là tiền lương 
như trước. Theo thống kê, nguồn thu từ kinh 

doanh, nguồn thu mang tính tài sản bắt đầu 
tăng, trở thành nguồn thu chủ yếu góp phần 
tăng thu nhập của người dân ở thành phố thị 
trấn. Tính đến hết quý III năm 2009, tỉ trọng 
thu nhập từ kinh doanh là 8,5%, tỉ trọng thu 
nhập mang tính tài sản là 2,3%, lần lượt tăng 
4,6% và 0,3% so với năm 2000. Ngoài ra, còn 
có sự thay đổi trong nguồn thu của người 
nông dân. Nếu trước đây, kinh doanh hộ gia 
đình được coi là nguồn thu chính thì nay tỉ 
trọng là 51,2% giảm 12,1% so với năm 2000. 
Nguồn thu từ lương bắt đầu tăng, năm 2008 là 
1853,7 NDT, tăng 1,6 lần so với năm 2000, 
trở thành nguồn thu chính góp phần tăng thu 
nhập cho nông dân(24). 

2. Những vấn đề tồn đọng cần giải quyết 

2.1. Tỉ trọng thu nhập của người dân 
trong thu nhập quốc dân còn nhỏ  

Thu nhập quốc dân được tạo bởi thu nhập 
của cư dân, thu nhập của doanh nghiệp và 
thu nhập của Chính phủ. Từ sau cải cách mở 
cửa, đặc biệt là từ sau khi Trung Quốc thực 
hiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, cùng 
với sự phát triển nhanh về kinh tế và sự đi 
sâu cải cách thể chế kinh tế, tỉ trọng của ba 
loại thu nhập này trong thu nhập quốc dân có 
sự thay đổi lớn, một mặt góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của 
người dân, nhưng mặt khác cũng khiến nhà 
nước phải suy nghĩ, đó là tỉ trọng thu nhập 
của người dân giảm, đặc biệt trong giai đoạn 
1997- 2006. Năm 2006, tổng thu nhập của 
cư dân Trung Quốc là 9357,3 tỷ NDT, chiếm 
44,2% trong tổng thu nhập quốc dân, tỉ lệ 
này thấp hơn tỉ lệ năm 1997 là 3,8%, là tỉ lệ 
thấp nhất trong gần 10 năm qua(25). Mặt khác, 
mức tăng thu nhập của cư dân chậm hơn 
mức tăng thu nhập quốc dân và thu nhập tài 
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chính của Chính phủ. Lấy mốc từ năm 1996 
để so sánh mức tăng thu nhập ròng của 
người dân thành phố, thu nhập thuần của 
người dân nông thôn, thu nhập tài chính của 
Chính phủ và thu nhập quốc dân thì kết quả 
là trong 10 năm từ năm 1996- 20006, thu 
nhập tài chính của Chính phủ tăng nhanh 
nhất, kế tiếp là thu nhập quốc dân, tăng 
chậm nhất là thu nhập thuần của người dân 
nông thôn. Điều đó càng làm cho ranh giới 
phân hoá giàu nghèo thêm rõ nét, đặc biệt 
giữa thành phố và nông thôn, làm mất tính 
bền vững trong phát triển cân đối kinh tế xã 
hội ở Trung Quốc.  

2.2. Chênh lệch thu nhập còn quá lớn 

Khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc 
ngày một doãng ra trong 30 năm qua kể từ 
khi nước này chuyển sang nền kinh tế kiểu 
tư bản và hầu như không có dấu hiệu thu hẹp 
mặc dù tăng trưởng đang chững lại. Kết quả 
cuộc điều tra do Ngân hàng Thương mại 
Trung Quốc và Công ty tư vấn đa quốc gia 
Bain & Company thực hiện cho thấy, trong 
năm 2009, số người Trung Quốc có hơn 10 
triệu NDT (khoảng 1,4 triệu USD) tăng lên 
320.000 người. Trong khi đó, các số liệu của 
Chính phủ Trung Quốc cho biết năm 2008, 
hơn 40 triệu nông dân Trung Quốc sống lay 
lắt với thu nhập chưa tới 1.196 NDT/năm. 
Nhiều quan chức thú nhận nếu tính theo tiêu 
chuẩn nghèo đói mà quốc tế áp dụng là thu 
nhập mỗi người 1 USD hoặc 6,83 NDT/ngày, 
số người nghèo của Trung Quốc có thể lên 
tới hơn 100 triệu, nghĩa là cứ 13 người 
Trung Quốc có một người bần cùng.  

Theo kết quả cuộc điều tra bằng cách trực 

tiếp phỏng vấn 700 người hoặc trả lời câu 

hỏi trên giấy từ cuối tháng 12-2008, cuối 

năm 2008, khoảng 300.000 triệu phú Trung 

Quốc sở hữu khoảng 8,8 nghìn tỷ NDT, 

chiếm 29% GDP (GDP đạt khoảng 30 nghìn 

tỷ NDT); chiếm 39,7% tổng số tiền tiết kiệm 

gửi ngân hàng của các hộ gia đình (22,15 

nghìn tỷ NDT). Ngược lại, trong cùng năm, 

40 triệu người được chính thức coi là nghèo 

khổ ở Trung Quốc sống với thu nhập tổng 

cộng chỉ có 48 tỷ NDT. Tính trung bình, tài 

sản của 300.000 triệu phú nêu trên có trị giá 

10 triệu NDT gồm: tiền mặt, cổ phần, công 

trái, chứng khoán và các khoản đầu tư bất 

động sản. Khoảng 10.000 triệu phú có số 

lượng tài sản trị giá hơn 100 triệu 

NDT/người. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng các 

nhà triệu phú tin tưởng giá trị tài sản của họ 

sẽ tiếp tục tăng. Tỉnh Quảng Đông có nhiều 

triệu phú nhất, khoảng 46.000 người, chiếm 

15% tổng số triệu phú trên cả nước, tiếp đó 

đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Giang Tô và 

Triết Giang.  

Người dân ngày càng tỏ thái độ lo ngại về 
tình trạng bất bình đẳng trong phân phối của 
cải. Số dân nông thôn nghèo khổ cũng nhiều 
lên, một phần do Chính phủ quyết định áp 
dụng ngưỡng xác định đói nghèo mới. Theo 
đó, số dân nghèo ở nông thôn lập tức tăng 
lên hơn 40 triệu người và họ có thể được 
hưởng lợi nhờ chương trình xóa đói nghèo 
của Chính phủ. Theo tiêu chuẩn mới, năm 
2008, mức đói nghèo là 1.196 NDT/người, 
nhưng vẫn thấp so với mức của Ngân hàng 
Thế giới là 1,25 USD năm 2008. Ông Lưu 
Phú Hà, Người phát ngôn của Uỷ ban quốc 
gia về phát triển và giảm nghèo Trung Quốc 
cho biết, theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế 
giới, dân số nghèo của Trung Quốc có thể 
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hơn 100 triệu người(26). Với việc ít nhất 8% 
dân số vẫn đang sống dưới mức nghèo của 
quốc tế, Trung Quốc còn lâu mới trở thành 
một xã hội thịnh vượng thực sự, bất chấp số 
lượng triệu phú tăng mạnh. 

2.3. Trật tự phân phối còn nhiều “lỗ 
hổng” 

Thực tế cho thấy “lỗ hổng” trong trật tự 
phân phối chủ yếu thể hiện ở thất thoát tài 
sản nhà nước và tài sản công; hiện tượng 
trốn thuế; hủ bại về tài chính; thu nhập bất 
chính của ngành nghề độc quyền, đặc biệt là 
trật tự phân phối còn chưa chuẩn mực, chủ 
yếu xuất hiện trong phân phối lần đầu. Phân 
phối lần đầu trong phân phối thu nhập quốc 
dân là mối quan hệ giữa các yếu tố lao động, 
vốn, kỹ thuật, quản lý tham gia phân phối 
theo đóng góp, là phân phối được quyết định 
bởi giá cả của thị trường yếu tố sản xuất. 
Tuy Trung Quốc đã bước đầu xây dựng thể 
chế kinh tế thị trường XHCN nhưng thị 
trường yếu tố sản xuất chưa hoàn bị, giá cả 
một số yếu tố sản xuất vẫn chưa tuân theo thị 
trường. Do thị trường lao động của Trung 
Quốc cung lớn hơn cầu, cơ chế đàm phán về 
lương cho công nhân viên của doanh nghiệp 
chưa kiện toàn, chưa hình thành cơ chế tăng 
lương, sự ảnh hưởng của nhân tố lưu động 
vốn toàn cầu đã khiến cho tỉ lệ thù lao cho 
lao động trong lần phân phối đầu giảm. Theo 
Niên giám thống kê từ năm 1994- 2007, xu 
thế thù lao cho lao động liên tục giảm trong 
khoảng thời gian dài. Nếu năm 1994, thù lao 
cho lao động của Trung Quốc chiếm 51,2% 
GDP thì đến năm 2006 tỉ lệ này chỉ còn là 
40,61%, cho thấy chiều hướng giảm thực sự 
của thù lao cho lao động trong phân phối lần 
đầu của thu nhập quốc dân. Trật tự phân 

phối thu nhập chưa hoàn bị đã tạo ra một 
khoản “thu nhập màu xám” khổng lồ trong 
phân phối lần đầu, đồng thời còn ảnh hưởng 
nhiều chiều tới phân phối thu nhập quốc dân 
thông thường. Nghiên cứu cho thấy, năm 
2005, tổng nguồn thu không thống kê được 
trong thu nhập của người dân ở thành phố thị 
trấn Trung Quốc là 4400 tỷ NDT, tương 
đương với 24% GDP của năm(27). Những “lỗ 
hổng” trong chính sách quản lý phân phối 
thu nhập ở Trung Quốc đã tạo ra nhiều “khe 
hở” gây thất thoát tài sản nhà nước, tạo mâu 
thuẫn về lợi ích giữa các nhóm người trong 
xã hội. 

KẾT LUẬN  

Một chế độ phân phối thu nhập công bằng 
và hợp lý là điều kiện quan trọng để một 
quốc gia phát triển ổn định, lâu dài. Việc 
Trung Quốc từng bước cải cách và hoàn 
thiện chế độ phân phối thu nhập đã phần nào 
cải thiện đời sống nhân dân, tạo sự bình 
đẳng về cơ hội kiếm sống, góp phần tạo 
công bằng xã hội. Thủ tướng Trung Quốc 
Ôn Gia Bảo từng nói: “Chỉ có phân phối hợp 
lý thành quả phát triển vào tay quần chúng 
nhân dân thì mới có thể có được sự ủng hộ 
của quảng đại quần chúng, mới có thể thúc 
đẩy được hài hoà, ổn định xã hội”. Sang năm 
2010, nước này quyết tâm thoát ra khỏi 
khủng hoảng, bảo đảm phát triển kinh tế 
nhanh và ổn định, nhanh chóng thay đổi 
phương thức phát triển kinh tế, cải thiện đời 
sống dân sinh và thúc đẩy xã hội hài hòa ổn 
định, gia tăng tiến trình xây dựng xã hội khá 
giả toàn diện, nỗ lực thực hiện mục tiêu phát 
triển kinh tế xã hội vừa tốt vừa nhanh(28). Để 
thực hiện được mục tiêu nêu trên, một trong 
những biện pháp hàng đầu là cải cách chế độ 
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phân phối thu nhập với phương châm “kiên 
trì và hoàn thiện chế độ phân phối với phân 
phối theo lao động làm chủ thể, nhiều hình 
thức phân phối cùng tồn tại, tính tới hiệu quả 
và công bằng, cùng đi tới con đường thịnh 
vượng chung”(29). Nhưng bên cạnh đó, Trung 
Quốc cũng cần phải mạnh tay giải quyết 
những trở ngại trong tiến trình cải cách, đó là 
trở ngại về chênh lệch thu nhập giữa thành 
phố và nông thôn, giữa vùng miền, giữa các 
ngành nghề; đó là vấn đề tỉ trọng thu nhập 
của lao động trong thu nhập quốc dân còn 
quá thấp.../. 
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