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Giới thiệu sách mới:

HỆ THỐNG PHÂN TẦNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
(Qua những cuộc Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2002-2004-2006-2008)
Phạm Đỗ
Nhà xuất bản Khoa học xã hội vừa xuất bản
cuốn sách: “Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam
hiện nay (Qua những cuộc Điều tra Mức sống Hộ
gia đình Việt Nam 2002-2004-2006-2008)” của tác
giả Đỗ Thiên Kính (2012). Có thể tóm lược một số
nội dung chủ yếu của cuốn sách như sau:
1. Địa vị kinh tế-xã hội cao thấp giữa các
tầng lớp xã hội và mô hình kim tự tháp về hệ thống
phân tầng xã hội ở Việt Nam
Dựa trên tiêu chuẩn phân nhóm là nghề
nghiệp và sự sắp xếp thứ bậc cao thấp theo tiêu
chuẩn tổng hợp về địa vị kinh tế-xã hội, công trình
đã phân chia thành 9 tầng lớp cơ bản trong xã hội
Việt Nam ngày nay từ bộ số liệu VHLSS 2002,
2004, 2006, 2008. Tiếp theo, có thể nhóm gộp từ 9
tầng lớp thành 3 tầng lớp xã hội lớn hơn. Đó là các
Tầng lớp cao (bao gồm các tầng lớp thứ 1, thứ 2,
thứ 3), Tầng lớp giữa (gồm các tầng lớp thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7) và Tầng lớp thấp (gồm
các tầng lớp thứ 8, thứ 9). Trong đó, tầng lớp cao chiếm hữu và kiểm soát nhiều loại
nguồn lực của xã hội hơn cả, còn tầng lớp thấp có ít nguồn lực nhất. Tóm lại, sơ đồ tổng
hợp về địa vị kinh tế-xã hội cao thấp giữa các tầng lớp xã hội ở Việt Nam như sau:
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Mô hình của hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam trong những năm vừa qua có
hình dạng “Kim tự tháp” với đa số nông dân có mức sống thấp nhất nằm ở dưới đáy kim
tự tháp. Mô hình này bao chứa trong nó quá nửa dân số là các tầng lớp của xã hội truyền
thống (tiểu thủ công nghiệp và nông dân). Các tầng lớp đại diện cho xã hội công nghiệp
còn nhỏ bé (doanh nhân, chuyên môn cao, nhân viên). Đây là mô hình của xã hội chưa
hiện đại, mà đang trong quá trình chuyển đổi sang xã hội công nghiệp. Đây là cơ sở khoa
học chứng tỏ rằng, khi xem xét dưới góc nhìn về các thành phần và hình dạng của cấu
trúc xã hội thì Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu trở thành cơ bản là một nước công
nghiệp vào năm 2020. Bởi vì khi trở thành một nước công nghiệp, thì các tầng lớp đặc
trưng cho xã hội hiện đại phải thể hiện rõ và chiếm tỉ lệ đông đảo, còn các tầng lớp của
xã hội truyền thống (đặc biệt là nông dân) chỉ còn tỉ lệ nhỏ bé. Trong mô hình trên, tầng
lớp Lãnh đạo giữ vai trò lãnh đạo xã hội (chứ không phải là công nhân).
Một điều đáng quan tâm rằng, các tầng lớp ở phía trên đỉnh tháp phân tầng thường
có lợi ích gắn liền với khu vực kinh tế nhà nước, còn những tầng lớp ở dưới đáy tháp phải
tự lo lấy cuộc sống cho mình dựa vào kinh tế hộ gia đình. Điều này cũng được thể hiện
bởi một tỉ lệ lớn các tầng lớp ở phía trên đỉnh tháp phân tầng thường là cán bộ công chức
nhà nước, còn những tầng lớp khác thì không như vậy.
Nếu so sánh với xã hội Việt Nam truyền thống trong lịch sử, thì trật tự/thứ bậc giữa
các tầng lớp xã hội hiện nay đã có sự thay đổi. Tầng lớp thợ thủ công và tiểu thương
(“con buôn”) trước kia được xếp ở vị trí cuối cùng trong xã hội (Sĩ – Nông – Công –
Thương), thì hiện nay hai tầng lớp này đã có vị trí cao hơn. Trong khi đó, tầng lớp nông
dân chuyển xuống vị trí phía dưới trong bậc thang xã hội. Riêng tầng lớp Sĩ/trí thức
(trong nhóm Chuyên môn cao) vẫn giữ địa vị cao từ trong xã hội truyền thống ngày xưa
cho đến hiện nay. Ấy thế mà, tư duy lý luận chủ quan thời bao cấp (và vẫn còn ảnh
hưởng đến hiện nay) lại xếp tầng lớp trí thức ở vào địa vị không như vậy.
2. Tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng giữa các tầng lớp xã hội
Nói chung, sự bất bình đẳng về mức sống giữa các tầng lớp xã hội ngày càng doãng
ra theo thời gian. Trong đó, các tầng lớp ở nửa phía trên “Kim tự tháp” có sự cải thiện về
mức sống nhiều hơn so với các tầng lớp ở nửa phía dưới. Trái lại, các tầng nhóm ở dưới
đáy lại có tỉ lệ hộ gia đình bị giảm sút mức sống là nhiều hơn so với các nhóm xã hội ở
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đỉnh tháp phân tầng. Tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng giữa các tầng lớp xã hội là
sự bất bình đẳng ổn định bền vững đã ăn sâu vào cấu trúc xã hội và là thuộc tính của hệ
thống phân tầng xã hội hình kim tự tháp ở Việt Nam. Như vậy, nhìn vào bản chất của hệ
thống cấu trúc xã hội thì sự bất bình đẳng ở Việt Nam thuộc loại cao. Đây là cách nhìn rất
cơ bản, bởi vì đó là cách nhìn về bất bình đẳng từ trong cốt lõi bản chất của hệ thống
phân tầng xã hội hình kim tự tháp ở Việt Nam.
3. Về sự di động xã hội trong hệ thống phân tầng
Về đại thể, sự di động xã hội giữa các tầng lớp ở Việt Nam diễn ra chủ yếu ở khu
vực các tầng lớp xã hội truyền thống, mà không phải ở khu vực các tầng lớp xã hội hiện
đại. Điều này có nghĩa rằng, sự hình thành các tầng lớp của xã hội hiện đại diễn ra còn
chậm chạp. Thực trạng di động xã hội này là sự phản ánh quá trình chuyển đổi của cơ
cấu kinh tế cũng vẫn còn chậm chạp. Khi xem xét nguyên nhân gây ra sự di động xã hội
giữa các tầng lớp ở Việt Nam cho thấy rằng nguyên nhân thuộc về nỗ lực chủ quan của
các thành viên là chính, còn nguyên nhân thuộc về những yếu tố khách quan chiếm
phần nhỏ bé. Trong khi đó, xu hướng chung của các nước công nghiệp trên thế giới là
nguyên nhân thuộc về những yếu tố khách quan là chính. Bởi vì, sự thay đổi của cơ cấu
kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa sẽ quy định chủ yếu sự biến đổi về cấu trúc xã
hội. Chỉ khi nào nguyên nhân tạo nên sự di động xã hội thuộc về những yếu tố khách
quan là chính (tức là do sự thay đổi của cơ cấu kinh tế) thì khi ấy sự thay đổi của cấu
trúc xã hội mới là căn bản.
Trong bối cảnh chung của tư duy lý luận về các giai tầng xã hội Việt Nam hiện nay,
có thể nói rằng cuốn sách đã đưa ra một cách nhìn khoa học về xã hội Việt Nam dưới góc
độ phân tầng xã hội.
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