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Tóm tắt
hính sách tư nhân hoá (TNH) là một phương thức tái phân phối các tài sản
và chức năng từ khu vực công sang khu vực tư nhân, được xem là nhân tố
quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian gần đây,
chính sách TNH được áp dụng ở nhiều hệ thống chính trị khác nhau và lan toả đến mọi
vùng miền trên thế giới. Mục tiêu của bài nghiên cứu là kiểm tra tác động của chính sách
TNH đến bất bình đẳng thu nhập ở các quốc gia đang phát triển. Mẫu nghiên cứu được
lựa chọn từ 80 quốc gia đang phát triển có thực hiện các chương trình TNH trong giai
đoạn 1991-2008. Vận dụng kỹ thuật hồi quy OLS, nghiên cứu đã chỉ ra chính sách TNH
không tác động đến bất bình đẳng thu nhập ở các quốc gia đang phát triển. Trên cơ sở
đó, kết quả của bài nghiên cứu đề xuất rằngcác đặc trưng riêng của quốc gia, mà nổi bật
là chất lượng thể chế đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bất bình đẳng thu nhập ở
các quốc gia đang phát triển.
Từ khoá: Chính sách tư nhân hóa, bất bình đẳng thu nhập, các nước đang phát
triển.
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Abstract
Privatization, a method of reallocating assets and functions from the public sector
to the private sector, appears to be a factor that could play a serious role in promoting
economic growth. In recent years, privatization has been adopted by many different
political systems and has spread to every region of the world. The aim of this paper is
to examine the impact of privatization on income inequality in developing countries.
The study sample is made up of 80 developing countries that privatized their stateowned enterprizes between 1991-2008. By using the OLS regression technique, the study
indicates that privatization did not impact on income inequality in developing countries.
The results of the study, however, suggest that country-specific characteristics, including
institutional quality may be more important in reducing income inequality.
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