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Abstract 

Economists have been discussing various 

economic growth models due to their 

importance for the countries. The most 

famous model is Rostovian take-off model, 

in other words Rostow‟s Stages of Growth. 

In addition to these, neoclassical growth 

theory was based on Solow‟s growth theory 

which explains growth by technological 

determinants as exogenous factors. In the 

1980s, new growth models which were 

named endogenous growth theory were 

developed by Robert Lucas and Paul Romer. 

According to this model, human capital 

includes variables such as education and 

health which are also some parts of 

economic growth. In this paper, the 

relationship between human capital and 

economic growth will be argued by panel 

data analysis. While economic growth is 

endogenous variable; primary school 

enrollment, secondary school enrollment, 

tertiary school enrollment, public 

expenditure on education and health 

expenditure are exogenous variables. The 

người, nguồn nhân lực, trong đó từ “nguồn nhân 

lực” thường xuyên được sử dụng trên báo đài 

Gökhan Umut1. 

Tóm tắt 

Các nhà kinh tế đã phân tích nhiều mô hình tăng 

trưởng kinh tế khác nhau do vai trò quan trọng 

của chúng đối với đất nước. Mô hình nổi tiếng 

nhất là mô hình cất cánh Rostovian, hay còn gọi 

là Các Giai Đoạn Tăng Trưởng Rostow. Cùng với 

những lý thuyết này, lý thuyết tăng trưởng tân cổ 

điển dựa trên lý thuyết tăng trưởng Solow giải 

thích sự tăng trưởng qua các yếu tố công nghệ và 

xem chúng là các yếu tố ngoại sinh. Vào những 

năm 1980, Robert Lucas và Paul Romer đã xây 

dựng những mô hình tăng trưởng mới với tên gọi 

lý thuyết tăng trưởng nội sinh. Theo mô hình này, 

nguồn nhân lực bao gồm các biến như giáo dục 

và sức khỏe cũng là một phần của tăng trưởng 

kinh tế. Trong bài báo này, chúng ta sẽ bàn về 

mối quan hệ giữa nguồn nhân lực và tăng trưởng 

kinh tế dựa trên phân tích dữ liệu bảng. Trong khi 

tăng trưởng kinh tế là biến nội sinh; lượng học 

sinh tiểu học đến trường, số học sinh trung học, 

số sinh viên đại học-cao đẳng, ngân sách cho giáo 

dục và y tế là các biến ngoại sinh. Chúng ta sẽ 

tiến hành phân tích mối quan hệ giữa nguồn nhân 

lực và tăng trưởng kinh tế từ năm 1999 đến năm 

2008 tại 14 quốc gia; bảy quốc gia phát triển và 



relation between human capital and 

economic growth between 1999 and 2008 

will be analyzed in 14 countries; seven 

developed countries and sevendeveloping 

countries. 

1. Introduction 

Economic growth which provides welfare to 

the citizens of a country has been important 

for modern capitalist economic system which 

was started with Adam Smith‟s famous 

book, so-called The Wealth of Nations. 

According to Adam Smith, economic growth 

depend not only capital accumulation (tính 

lũy vốn, tích lũy tư bản) but also 

technological and social changes. He claims 

that economic growth moves up until it 

reaches steady state point. Another important 

economist Robert Malthus expresses 

economic growth by population theory. 

According to him, population rate increases 

by geometric rate while amount of food 

increases by arithmetic rate. After a point, 

population rate will be higher than the 

amount of food. Whereas David Ricardo 

mentions economic growth indirectly, Joseph 

Alois Schumpeter explains growth by 

technological changes (Schumpeter, 1942). 

Common theory in 1950s was Rostow‟s 

take-off, which was also called stage of 

bảy quốc gia đang phát triển. 

 

 

 

 

1 Giới thiệu 

Tăng trưởng kinh tế, mang lại phúc lợi cho người 

dân trong nước đã là trở nên quan trọng đối với 

hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại, hệ 

thống này được Adam Smith mô tả lần đầu tiên 

trong quyển sách The Wealth of Nations. Theo 

Adam Smith, tăng trưởng kinh tế không chỉ phụ 

thuộc vào sự tích lũy vốn mà còn phụ thuộc vào 

sự cải tiến công nghệ và cải cách xã hội. Ông 

khẳng định rằng quá trình tăng trưởng sẽ tiến dần 

lên cho đến khi nào đạt đến trạng thái ổn định. 

Một nhà kinh tế nổi tiếng khác có tên là Robert 

Malthus diễn giải sự tăng trưởng kinh tế qua lý 

thuyết dân số.Theo ông,  dân số gia tăng theo tốc 

độ hình học trong khi lượng thực phẩm tăng theo 

tốc độ số học. Sau một thời điểm nhất định, số 

dân sẽ nhiều hơn lượng thực phẩm cần thiết. 

Trong khi đó, David Ricardo đề cập đến tăng 

trưởng kinh tế một cách gián tiếp, Joseph Alois 

Schumpeter diễn giải tăng trưởng kinh tế thông 

qua những thay đổi công nghệ (Schumpeter, 

1942). Lý thuyết phổ biến trong những năm 1950 

là lý thuyết cất cánh của Rostow, hay còn được 

gọi là mô hình lý thuyết về giai đoạn tăng trưởng 



growth theory model in terms of economic 

growth. Actually, Rostow‟s Theory can be 

regarded as a development theory. Rostow 

wants to explain the steps which symbolize 

the way from underdevelopment to 

development (Yülek, 1997). Rostow‟s theory 

can be supported by Harrod-Domar‟s 

economic growth model. According to 

Harrod- Domar, main factor which 

determines investments is savings. Economic 

growth is only possible by increasing in 

savings. Harrod-Domar discusses growth by 

capital productivity (năng suất vốn, hiệu suất 

vốn), capital rate and tendency of saving. If 

one of them is not provided, then equilibrium 

demolishes. Because of model‟s fragility 

feature, Harrod-Domar model is named as 

knife-edge equilibrium. Robert Solow 

suggests a growth model that is foundation 

of neoclassical growth models. Solow‟s 

growth model does not have problems as 

Harrod-Domar‟s model has. According to 

Solow model, law of diminishing returns and 

constant returns to scale are valid. In 

addition to this, economic growth will 

increase until it comes to steady state point. 

By this means, less developed and 

developing countries can converge to 

developed countries according to this model. 

kinh tế. Trên thực tế, Lý thuyết Rostow có thể 

được xem là một lý thuyết phát triển. Rostow 

muốn giải thích các bước trên con đường đi từ 

chưa phát triển đến phát triển (Yülek, 1997). Lý 

thuyết Rostow được củng cố thêm bằng mô hình 

tăng trưởng kinh tế  của Harrod-Domar. Theo 

Harrod-Domar, yếu tố chính quyết định đầu tư là 

tiết kiệm. Tăng trưởng kinh tế chỉ có thể xảy ra 

khi tăng tiết kiệm. Harrod-Domar bàn về tăng 

trưởng qua năng suất vốn, tỷ lệ góp vốn và xu 

hướng tiết kiệm. Nếu không có một trong các yếu 

tố đó, sự cân bằng sẽ bị mất đi. Vì tính chất mong 

manh của mô hình, nên người ta hay gọi mô hình 

Harrod-Domar là mô hình cân bằng lưỡi dao.  

 

 

 

Robert Solow đề suất một mô hình tăng trưởng 

làm cở sở nền tảng cho các mô hình tăng trưởng 

tân cổ điển. Mô hình tăng trưởng Solow không có 

những vấn đề như mô hình Harrod-Domar. Theo 

mô hình Solow, quy luật lợi tức giảm dần và lợi 

tức không đổi theo quy mô có thể áp dụng được. 

Thêm vào đó, quá trình phát triển kinh tế sẽ tăng 

cho đến khi đạt đến trạng thái ổn định. Theo 

nghĩa này, các nước kém phát triển và đang phát 

triển có thể hội tụ về các nước phát triển theo mô 

hình này. Đặc trưng quan trọng nhất của mô hình  

Solow là mô hình cân bằng tốt. Theo mô hình 



The most important feature of Solow model 

is to be a well-balanced model. According to 

this model, economic growth is only possible 

by exogenous variables such as technological 

changes and population rate. On the other 

hand, Solow‟s model which tries to 

understand growth by exogenous factors 

cannot explain how economic growth is 

possible. 

In 1980s, economic growth attracted 

economists‟ attention again. They tried to 

express how economic growthoccured 

because Solow‟s growth model may not have 

explained it. In this context, endogenous 

growth theories which emphasize the 

importance of human capital on economic 

growth emerged. Endogenous growth 

theories interiorized the human capital which 

is explained by education level of a society 

and health. Lucas discusses that main engine 

of growth is the accumulation of human 

capital and the main reason of differences in 

standards of life among nations is differences 

in human capital (Lucas, 1993). 

In this paper, it will be discussed the impacts 

of human capital on economic growth by 

econometric approach based on panel data 

analysis. This paper is organized as follows: 

In Section 2, literature survey will be argued 

này, sự tăng trưởng kinh tế chỉ xảy ra do tác động 

của các biến ngoại sinh như sự thay đổi công 

nghệ và tốc độ tăng dân số. Mặt khác, mô hình 

Solow dựa trên quan niệm tăng trưởng kinh tế do 

các yếu tố ngoại sinh không thể giải thích được 

quá trình tăng trưởng kinh tế có thể diễn ra như 

thế nào. 

 

 

Vào những năm 1980, vấn đề tăng trưởng kinh tế 

lại thu hút sự quan tâm của các nhà kinh tế. Họ cố 

gắng giải thích cách thức xuất hiện quá trình tăng 

trưởng kinh tế vì mô hình tăng trưởng của Solow 

chưa làm rõ vấn đề này. Trong bối cảnh này, các 

lý thuyết tăng trưởng nội sinh nhấn mạnh tầm 

quan trọng của nguồn lực con người đối với quá 

trình tăng trưởng kinh tế xuất hiện. Lý thuyết tăng 

trưởng nội sinh nội hóa nguồn nhân lực và diễn 

giải nó qua trình độ học vấn của một xã hội và y 

tế. Lucas cho rằng động cơ chính của tăng trưởng 

là sự tích lũy nguồn lực con người và nguyên 

nhân chính dẫn đến sự khác biệt trong tiêu chuẩn 

sống của các quốc gia là do sự khác biệt về nguồn 

nhân lực (Lucas, 1993). 

Trong bài báo này, chúng ta sẽ thảo luận những 

tác động của nguồn nhân lực đến sự tăng trưởng 

kinh tế thông qua cách tiếp cận dựa trên phân tích 

dữ liệu bảng. Bài viết này gồm các phần như sau: 

Trong phần 2, chúng ta sẽ tóm tắt lại một số vấn 



briefly. In section 3, empirical results will be 

analyzed. Section 4 concludes the paper. 

 

2. Literature Survey 

The effect of human capital on economic 

growth has been debated since 1980 in terms 

of endogenous growth theory. Romer (1986), 

Lucas (1988) and Barro‟s works (1990) are 

the pioneering studies in this field. Romer 

(1986) explains growth by endogenous 

variables such as technology. In addition to 

this, he emphasizes the importance of 

“learning by doing” process. When firms 

produce output, employees of the firms will 

learn to produce more and qualified 

productions. What‟s more, Lucas (1988) and 

Rebelo (1991) accept that human capital can 

be considered as a factor in production 

function like physical capital. As there are so 

many investments to physical capital, there 

should be also investments into human 

capital. In this context, government should 

educate people in order for increasing 

education level. Besides, Barro (1990) 

emphasizes the importance of public good 

and services on economic growth via 

positive externality. In first stage in which 

endogenous growth theories emerged, 

education level was used as an indicator of 

đề liên quan. Trong phần 3, chúng ta tiến hành 

phân tích các kết quả thực nghiệm. Phần 4 đưa ra 

kết luận. 

2. Tổng quan tài liệu  

Ảnh hưởng của nguồn nhân lực đến quá trình 

tăng trưởng kinh tế đã được xem xét từ năm 1980 

theo lý thuyết tăng trưởng nội sinh. Những công 

trình của Romer (1986), Lucas (1988) và Barro 

(1990) là những công trình tiên phong  trong lĩnh 

vực này. Romer (1986) diễn giải sự tăng trưởng 

qua các biến nội sinh như công nghệ. Thêm vào 

đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình 

"vừa học vừa làm". Khi các công ty tạo ra sản 

phẩm, nhân viên của công ty sẽ học hỏi từ thực tế 

và rút kinh nghiệm để sản xuất nhiều sản phẩm 

hơn và chất lượng hơn. Hơn nữa, Lucas (1988) và 

Rebelo (1991) thừa nhận rằng nguồn nhân lực có 

thể được xem là một yếu tố trong hàm sản xuất 

như vốn vật chất. Vì chúng ta đã đầu tư nhiều vào 

vốn vật chất nên chúng ta  cũng cần đầu tư vào 

nguồn nhân lực (vốn nhân lực). Trong bối cảnh 

này, Chính phủ nên đào tạo người dân để năng 

cao trình độ giáo dục. Bên cạnh đó, Barro (1990) 

nhấn mạnh vai trò của sản phẩm và dịch vụ cộng 

đồng đối với sự phát triển kinh tế qua ngoại ứng 

tích cực (nghĩa là ảnh hưởng tốt đến xung quanh). 

Trong giai đoạn đầu xuất hiện lý thuyết tăng 

trưởng nội sinh, người ta đã sử dụng trình độ học 

vấn làm yếu tố chỉ báo của nguồn nhân lực. Các 



human capital. Studies concentrated on 

education level, education expenditure or 

literacy rate. Health has been also added as 

an indicator of human capital recently. 

Even though there is a consensus on 

accuracy of theoretical perspectives, the 

empirical results differ from analysis to 

analysis. Barro (2001) analyzes the effect of 

education on growth in a panel of around 

100 countries observed from 1965 to 1995. 

According to his results, growth is positively 

related to starting level of average years of 

school attainment of adult males at the 

secondary and higher levels. Because 

educated employees would be 

complementary with new technologies, the 

result emphasizes the importance of 

knowledge spillover (sự lan tỏa kiến thức, sự 

trao đổi thông tin giữa các nhân). However, 

school attainment of females at the 

secondary and higher levels does not affect 

the economic growth. The reason of this 

condition is that highly educated women are 

not well utilized in labor markets. 

Engelbrecht (2003) observes countries in 

OECD and claims that human capital has a 

positive effect on economic growth. 

Especially schooling rate causes to diffuse 

information. Jorgenson and Fraumeni (1992) 

nghiên cứu tập trung vào trình độ học vấn, kinh 

phí đầu tư cho giáo dục hoặc tỷ lệ người biết chữ. 

Gần đây, sức khỏe cũng được thêm vào làm nhân 

tố chỉ báo của nguồn nhân lực. 

Mặc dù có một sự đồng thuận về tính chính xác 

của các quan điểm lý thuyết, các kết quả thực 

nghiệm lại khác nhau tùy thuộc vào phép phân 

tích. Barro (2001) phân tích ảnh hưởng của giáo 

dục đối với sự tăng trưởng trong một bảng 

khoảng 100 quốc gia được ghi nhận tử 1965-

1995. Theo kết quả của ông ấy, tăng trưởng có 

mối liên hệ dương với số năm học trung bình ở 

cấp hai và cao hơn của những nam giới trưởng 

thành. Bởi vì các nhân viên được đào tạo có khả 

năng tiếp thu được công nghệ mới, các kết quả 

nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lan tỏa kiến 

thức. Tuy nhiên, số năm học của phụ nữ ở cấp 

trung học và cao hơn không ảnh hưởng đến tăng 

trưởng kinh tế. Lý do của tình trạng này là phụ nữ 

có học vấn cao vẫn chưa được sử dụng trong thị 

trường lao động. Engelbrecht (2003) nghiên cứu 

các nước trong OECD và khẳng định nguồn nhân 

lực có ảnh hưởng tích cực đến quá trình tăng 

trưởng kinh tế. Đặc biệt  tỷ lệ trẻ em đến trường 

cho ra kết quả không nhất quán. Jorgenson và 

Fraumeni (1992) quan sát tăng trưởng kinh tế của 

Mỹ từ năm 1948 đến 1986. Theo họ, 61% tăng 

trưởng kinh tế do đóng góp của nguồn nhân lực. 

Ngoài ra, Mankiw và các cộng sự. (1992) bàn về 



observe economic growth of US from 1948 

to 1986. 61% of economic growth is 

provided by human capital according to 

them. In addition, Mankiwet. al. (1992) 

discuss the effect of human capital on 

economic growth in 98 countries in 1985. 

The result is that 49% of economic growth in 

these countries is explained by human 

capital. Hall and Jones (1999) try to 

understand the effects of human capital on 

economic growth in 127 countries in 1988. 

According to them, 22% of economic growth 

is expressed by human capital. Pritchet 

(2001) observes a positive relation between 

schooling rate and economic growth rate. 

Hanushek and Kinko (2000) analyze the 

quality of schooling and economic growth. 

They explained quality with international 

mathematics and scientific tests. Labor force 

quality differences which are related to 

schooling are too important for economic 

growth. Barro (1996) tries to discuss the 

effect of health on economic growth and the 

result is that health increases the economic 

growth as a public good. Muyskenet. al. 

(2003) show positive association between 

per capita income and health status of an 

economy. Zon and Muysken (2001) argue 

that life expectancy and health services 

về tác động của nguồn nhân lực đối với tăng 

trưởng kinh tế ở 98 nước vào năm 1985. Kết quả 

là 49% tăng trưởng kinh tế ở các nước này chịu 

sự chi phối của nguồn nhân lực. Hall và Jones 

(1999) thử tìm hiểu những tác động của nguồn 

nhân lực đến tăng trưởng kinh tế ở 127 quốc gia 

vào năm 1988. Theo họ, 22% tăng trưởng kinh tế 

do sự đóng góp của nguồn nhân lực.  

 

 

 

 

Pritchet (2001) nghiên cứu mối quan hệ tích cực 

giữa tỷ lệ trẻ em đến trường và tốc độ tăng trưởng 

kinh tế.  

Hanushek và Kinko (2000) phân tích chất lượng 

học tập và tăng trưởng kinh tế. Họ diễn giải chất 

lượng qua các bài kiểm tra toán quốc tế và khoa 

học. Sự khác biệt chất lượng lực lượng lao động 

do giáo dục quá quan trọng đối với tăng trưởng 

kinh tế. Barro (1996) nghiên cứu ảnh hưởng của y 

tế đến tăng trưởng kinh tế và đi đến kết luận rằng 

y tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với vai trò là 

một hàng hóa công cộng. Muysken và các cộng 

sự. (2003) chứng tỏ có mối liên hệ tích cực giữa 

thu nhập bình quân đầu người và tình trạng sức 

khỏe trong một nền kinh tế. Zon và Muysken 

(2001) lập luận rằng tuổi thọ trung bình và các 

dịch vụ y tế tác động (tích cực) đến thu nhập bình 



affect on per capita income and aging 

population positively. Bloom et. al.(2004) 

mention that good health condition has 

positive, sizeable and statistically significant 

effect on economic growth. They also argue 

the impact of life expectancy effect on labor 

productivity. Kar and Ağır (2003) explain 

the importance of human capital that 

includes education and health as variables in 

Turkey between 1926- 1994. Human capital 

in Turkey has a positive effect in Turkey 

according to them. Çetin and Ecevit (2010) 

observe 15 OECD countries from 1990 to 

2006. They don‟t find a significant effect of 

health expenditure on economic growth. 

 

4. Conclusion 

This study examines the effects of human 

capital on economic growth using panel 

analysis techniques. 

From theoretic perspective, endogenous 

growth theory deals with human capital. 

Human capital includes education and 

health. According to theory, when human 

capital increases or quality of human capital 

improves economic growth and welfare 

increase. In this sense, as education of the 

society or health of the population increase 

productivity increases, correspondingly, 

quân trên đầu người và sự lão hóa dân số. Bloom 

và các cộng sự (2004) cho rằng tình trạng sức 

khỏe tốt có tác dụng tích cực, mạnh và có ý nghĩa 

thống kê đến tăng trưởng kinh tế. Họ cũng tranh 

luận về ảnh hưởng của tuổi thọ trung bình đến 

năng suất lao động. Kar và AGIR (2003) diễn giải 

tầm quan trọng của nguồn nhân lực bao gồm giáo 

dục và y tế đóng vai trò là các biến ở Thổ Nhĩ Kỳ 

giữa những năm 1926-1994 (nguồn nhân lực, tức 

là vốn con người gồm có giáo dục và y tế). Theo 

họ, nguồn nhân lực ở Thổ Nhĩ Kỳ có một ảnh 

hưởng tích cực. Çetin và Ecevit (2010) quan sát 

15 quốc gia OECD từ năm 1990-2006. Họ thấy 

ngân sách chi tiêu cho y tế không ảnh hưởng đáng 

kể đến tăng trưởng kinh tế. 

 

3.Kết luận 

Nghiên cứu này khảo sát các ảnh hưởng của 

nguồn nhân lực đến quá trình tăng trưởng kinh tế 

thông qua các kỹ thuật phân tích bảng. 

Từ quan điểm lý thuyết, lý thuyết tăng trưởng nội 

sinh nghiên cứu về vấn đề nguồn nhân lực. 

Nguồn nhân lực bao gồm giáo dục và y tế. Theo 

lý thuyết, khi nguồn nhân lực tăng lên hoặc chất 

lượng nguồn nhân lực cải thiện tăng trưởng kinh 

tế và phúc lợi cũng tăng. Theo nghĩa này, khi giáo 

dục của xã hội hoặc sức khỏe của người dân tăng 

năng suất lao động tăng, do đó, quá trình tăng 

trưởng kinh tế cũng tăng. Mặt khác, các nghiên 



economic growth increases. On the other 

hand, empirical studies reflect mixed results 

on impacts of human capital. Some of them 

claim that education or health increases the 

economic growth; some ones advocate that 

there is no relation between education/health 

and economic growth. Especially, there is no 

consensus in studies that include health 

variable. In this paper, it is observed that the 

effects of public expenditure on education 

and health expenditure on economic growth 

are positive. This means that as public 

expenditure on education and health 

expenditure increases, economic growth 

increases. On the other hand, secondary 

school enrollment has negative effect on 

economic growth. 
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Highlights: 

 Improvements in long run growth are 

closely related to the level of cognitive skills 

of the population. 

 Development policy has inappropriately 

emphasized school attainment as opposed to 

cứu thực nghiệm phản ánh những kết quả khác 

nhau về tác động của nguồn nhân lực. Một số 

nghiên cứu trong số đó khẳng định giáo dục và y 

tế sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; một số nghiên 

cứu lại cho rằng không có mối liên hệ giữa giáo 

dục/y tế và sự tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, chưa 

có sự thống nhất trong các nghiên cứu về biến sức 

khỏe. Trong bài báo này, chúng tôi thấy rằng 

ngân sách y tế và giáo dục có ảnh hưởng tích cực 

đến sự tăng trưởng kinh tế. Điều này có nghĩa là 

khi ngân sách y tế và giáo dục tăng, quá trình tăng 

trưởng kinh tế cũng tăng. Mặt khác, số lượng học 

sinh trung học ảnh hưởng tiêu cực đến tăng 

trưởng kinh tế. 
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Những điểm nổi bật: 

• Cải thiện sự tăng trưởng dài hạn có mối liên hệ 

chặt chẽ với mức kỹ năng học hỏi của người dân. 

 

• Chính sách phát triển chưa nhấn mạnh đúng 

mức school attainment không đồng nhất với thành 



educational achievement, or cognitive skills. 

 

 

 Developing countries, while improving in 

school attainment, have not improved in 

quality terms. 

 School policy in developing countries 

should consider enhancing both basic and 

advanced skills 

The role of improved schooling has been a 

central part of the development strategies of 

most countries and of international 

organizations, and the data show significant 

improvements in school attainment across 

the developing world in recent decades. The 

policy emphasis on schooling has mirrored 

the emphasis of research on the role of 

human capital in growth and development. 

Yet, this emphasis has also become 

controversial because expansion of school 

attainment has not guaranteed improved 

economic conditions.1 Moreover, there has 

been concern about the research base as 

questions have been raised about the 

interpretation of empirical growth analyses. 

It appears that both the policy questions and 

the research questions are closely related to 

the measurement of human capital with 

school attainment. 

tích giáo dục, hoặc kỹ năng học hỏi. 

school attainment: thời gian đào tạo ở trường, số 

năm đi học 

• Các nước đang phát triển đã cải thiện về school 

attainment nhưng chưa cải thiện chất lượng. 

 

• Chính sách giáo dục ở các nước đang phát triển 

chú trọng tăng cường các kỹ năng cơ bản và nâng 

cao 

Cải tiến giáo dục là một phần trung tâm trong 

chiến lược phát triển của hầu hết các nước và 

những tổ chức quốc tế, và các dữ liệu cho thấy có 

sự cải thiện đáng kể school attainment trong các 

nước đang phát triển vào những thập kỷ gần đây. 

Chính sách chú trọng giáo dục đã phản ánh tầm 

quan trọng của nghiên cứu về vai trò của nguồn 

nhân lực trong tăng trưởng và phát triển. Tuy 

nhiên, sự chú trọng này đang gây nhiều tranh cãi 

vì việc cải thiện school attainment không thể đảm 

bảo sự cải thiện các điều kiện kinh tế.1 Hơn nữa, 

người ta đang quan tâm đến cơ sở nghiên cứu vì 

có những vấn đề phát sinh khi diễn giải kết quả 

phân tích tăng trưởng thực nghiệm. Có vẻ như các 

câu hỏi về chính sách và nghiên cứu có mối liên 

hệ chặt chẽ với việc đo lường nguồn nhân lực 

thông qua school attainment. 

 

 

 



Recent evidence on the role of cognitive 

skills in promoting economic growth 

provides an explanation for the uncertain 

influence of human capital on growth. The 

impact of human capital becomes strong 

when the focus turns to the role of school 

quality. Cognitive skills of the population – 

rather than mere school attainment – are 

powerfully related to individual earnings, 

to the distribution of income, and most 

importantly to economic growth  

A change in focus to school quality does not 

by itself answer key questions about policy 

focus on basic skills or the higher achievers? 

Also should developing countries work to 

expand their higher education sector? The 

currently available research indicates that 

both basic skills and advanced skills are 

important, particularly for developing 

countries. At the same time, once 

consideration is made of cognitive skills, the 

variations in the amount of tertiary education 

have no discernible impact on economic 

growth for either developed or developing 

countries. 

This paper puts the situation of developing 

countries into the perspective of recent work 

on economic growth. When put in terms of 

cognitive skills, the data reveal much larger 

Gần đây, bằng chứng về vai trò của kỹ năng nhận 

thức trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giúp 

chúng ta có thể giải thích được ảnh hưởng của 

nguồn nhân lực đối với quá trình tăng trưởng kinh 

tế. Tác động của nguồn nhân lực sẽ mạnh khi 

chúng ta chuyển trọng tâm sang vai trò của chất 

lượng giáo dục. Kỹ năng nhận thức của người dân 

- chứ không đơn thuần là school attainment – có 

mối liên hệ chặt chẽ với thu nhập cá nhân, phân 

phối thu nhập, và rất quan trọng đối với sự tăng 

trưởng kinh tế  

Việc chuyển trọng tâm sang chất lượng giáo dục 

tự bản thân nó không trả lời được những câu hỏi 

mấu chốt về chính sách tập trung vào các kỹ năng 

cơ bản hay thành tích cao hơn? Các nước đang 

phát triển có nên mở rộng những chuyên ngành 

giáo dục ở cấp cao hơn không? Các nghiên cứu 

hiện nay cho thấy rằng các kỹ năng cơ bản và 

nâng cao đóng vai trò quan trọng, đặc biệt đối với 

các nước đang phát triển. Đồng thời, một khi 

chúng ta chú trọng các kỹ năng nhận thức, sự thay 

đổi lượng giáo dục đại học không ảnh hưởng rõ 

rệt đến tăng trưởng kinh tế đối với các quốc gia 

phát triển hoặc đang phát triển. 

 

Bài báo này xét các quốc gia đang phát triển theo 

quan điểm của công trình gần đây về quá trình 

tăng trưởng kinh tế. Khi xét theo kỹ năng nhận 

thức, dữ liệu cho thấy sự thiếu hụt kỹ năng lớn 



skill deficits in developing countries than 

generally derived from just school 

enrollment and attainment. The magnitude of 

change needed makes clear that closing the 

economic gap with developed countries will 

require major structural changes in schooling 

institutions. 

 

DETERMINANTS OF HUMAN 

CAPITAL THEORY, GROWTH AND 

BRAIN DRAIN; AN ECONOMETRIC 

ANALYSIS FOR 77 COUNTRIES 

 

1. Theories of Human Capital 

Application of capital concept on human is 

not recent. The view that human and his 

qualifications might be a part of capital has 

proponents among economists, since the 

birth of science of economics. W.Petty, 

W.Farr, A.Smith, J.B.Say, N.Senior, F.List, 

J.S.Mill, A.Marshall, V.Thunen, W.Roscher, 

W.Bagehot, E.EngelH.Sidgwick, L.Walras 

and I.Fisher are most prominent of these 

economists. Classical English School has 

accepted that skills gained by human are 

some form of capital while some economists 

assert that the human himself is capital. 

Walras and Fischer defend the second view 

while the second view is accepted by 

economists who are involved with income 

distribution and production theory. Human 

hơn nhiều ở các nước đang phát triển do ở những 

nước này chỉ chú trọng số học sinh đến trường và 

số năm học. Quá trình cải cách cần phải xác định 

rõ rằng để thu hẹp khoảng cách về kinh tế với các 

nước phát triển các nước này cần những thay đổi 

về cấu trúc trong các cơ sở giáo dục. 

  

 

 

LÝ THUYẾT CÁC YẾU TỐC XÁC ĐỊNH 

NGUỒN NHÂN LỰC, TĂNG TRƯỞNG VÀ 

CHẢY MÁU CHẤT XÁM; MỘT PHÂN 

TÍCH KINH TẾ LƯỢNG TRÊN 77 NƯỚC 
  

1 Lý thuyết nguồn nhân lực (vốn con người) 

Việc áp dụng khái niệm vốn trên con người 

không có gì mới mẻ. Quan điểm cho rằng con 

người và trình độ của họ có thể là một phần vốn 

đã được nhiều nhà kinh tế ủng hộ, kể từ khi kinh 

tế học bắt đầu xuất hiện. W.Petty, W.Farr, 

A.Smith, JBSay, N.Senior, F.List, JSMill, 

A.Marshall, V.Thunen, W.Roscher, W.Bagehot, 

E.Engel H.Sidgwick, L.Walras và I.Fisher là 

những nhà kinh tế tiêu biểu theo trường phái này. 

Trường phái Anh cổ điển chấp nhận kỹ năng do 

con người thu được là một dạng vốn trong khi 

một số nhà kinh tế cho rằng chính bản thân con 

người là vốn. Walras và Fischer ủng hộ quan 

điểm thứ hai trong khi quan điểm thứ hai được 

các nhà kinh tế quan tâm đến phân phối thu nhập 

và lý thuyết sản xuất chấp nhận. Lý thuyết nguồn 



Capital Theory (HCT), together with 

homogeneous work force assumption of neo 

classic theory is replaced by heterogeneity of 

labor. Differences in levels of education and 

skills gained by persons require that they 

receive different wages (Gonçalves(1999), 

pp.1-4) The consequence of this is a shift 

from a functional distribution income to an 

individual distribution of 

income(Zweimüller(2000), pp.1-16). First 

views on this subject are based on the studies 

of Smith and Mill. According to the 

compensation view of Smith, labor mobility 

(tính luân chuyển lao động, tính lưu động 

của lao động) gives rise to wage differences 

that equalize net advantage and disadvantage 

of the work. In the non-competing group‟s 

doctrine of Mill and Cairnes, lack of 

sufficient labor mobility causes real wage 

differences and this brings about legal, 

cultural and social hierarchy (Mincer(1994) 

pp.110-11). Research on labor market has 

proceeded on these two principles. Smith‟s 

compensating principle is applied on wage 

differentials caused by vocational education. 

Smith argues that a person receiving 

education was in loss because of not working 

and such qualified people were to be paid 

more wages and only then they could fulfill 

nhân lực (HCT), cùng với giả định nguồn lực lao 

động đồng nhất trong lý thuyết tân cổ điển bị thay 

thế bằng sự không đồng nhất về lao động. Sự 

khác biệt về trình độ học vấn và kỹ năng của mỗi 

người dẫn đến việc mức lương của họ khác nhau 

(Gonçalves (1999), pp.1-4) Hệ quả của việc này 

là có một sự dịch chuyển từ phân phối thu nhập 

theo chức năng sang phân phối thu nhập cá nhân 

(Zweimüller (2000 ), pp.1-16). Quan điểm đầu 

tiên về chủ đề này dựa trên các nghiên cứu của 

Smith và Mill. Theo quan điểm bù đắp của Smith, 

sự luân chuyển lao động làm phát sinh sự chênh 

lệch lương cân bằng lợi thế và bất lợi của công 

việc. Trong học thuyết nhóm không cạnh tranh 

của Mill và Cairnes, việc thiếu luân chuyển lao 

động gây ra sự chênh lệch lương thực tế và điều 

này dẫn đến sự hình thành hệ thống phân cấp 

pháp luật, văn hóa và xã hội (Mincer (1994) 

pp.110-11).  

 

 

Việc nghiên cứu thị trường lao động đã được tiến 

hành dựa trên  hai nguyên tắc này. Nguyên lý bù 

trừ của Smith áp dụng cho sự chênh lệch lương 

do giáo dục nghề nghiệp. Smith cho rằng một 

người đang tham gia đào tạo sẽ mất việc do 

không làm việc và những người có trình độ như 

vậy cần lương cao hơn để bù đắp chi phí đào tạo 

và thu lợi nhuận. Quan điểm này cấu thành cơ sở 



their costs of education and receive gains. 

This view has constituted the basis of human 

capital analysis. Succesively the theory is 

improved by Becker (1964), Mincer (1957-

1958), Schultz (1961), Denison (1971) and 

Harbison and Myers (1965). Human capital 

is criticised from different points of view in 

time. One of the criticisisms is that the 

theory is difficult to be tested, quality of 

education is not considered and those who 

take investment decisions can not calculate 

its possible rates of return. Another point 

criticised is the problem of skills. Finally, 

another criticism of the theory is the dual job 

market in the context that education will not 

be sufficient in eliminating income 

inequalityAnother topic to be analysed in the 

study is growth. Growth theory has 

experienced three waves. The first wave is 

represented by Harrod-Domar model, the 

second wave is represented by neoclassical 

growth model (majorly Solow‟s model) and 

the third one by endogenous (new) growth 

model. Endogenous growth theory asserts 

that factors such as knowledge, human 

capital and technological progress that are 

excluded or assumed to be exogenous by 

other models should be internalized. In 

endogenous growth models that are 

của phân tích nguồn nhân lực. Sau đó Becker 

(1964), Mincer (1957-1958), Schultz (1961), 

Denison (1971) và Harbison và Myers (1965) đã 

phát triển lý thuyết này. Nguồn nhân lực được 

nhìn nhận theo các quan điểm khác nhau theo thời 

gian. Có một số người chỉ trích lý thuyết vì khó 

kiểm tra nó, lý thuyết không xét chất lượng giáo 

dục, và những người đưa ra quyết định đầu tư 

không thể tính được tỷ suất sinh lời khả dĩ của nó. 

Một nhược điểm khác được chỉ ra là vấn đề kỹ 

năng. Cuối cùng, một chỉ trích khác về lý thuyết 

là thị trường công việc kép trong bối cảnh giáo 

dục chưa có khả năng hạn chế bất bình đẳng thu 

nhập.  

 

 

 

Một chủ đề khác được phân tích trong nghiên cứu 

này là quá trình tăng trưởng. Lý thuyết tăng 

trưởng đã trải qua ba thời kỳ. Mô hình Harrod-

Domar tiêu biểu cho thời kỳ thứ nhất, mô hình 

tăng trưởng tân cổ điển tiêu biểu cho thời kỳ thứ 

hai (chủ yếu là mô hình Solow) và mô hình tăng 

trưởng nội sinh (mới) tiêu biểu cho thời kỳ thứ 

ba. Lý thuyết tăng trưởng nội sinh khẳng định 

rằng các yếu tố như tri thức, nguồn nhân lực và 

tiến bộ công nghệ (bị loại trừ hoặc giả định là 

ngoại sinh trong những mô hình khác) cần được 

nội hóa. Trong các mô hình tăng trưởng nội sinh 



developed by important studies of Romer 

(1986) and Lucas (1988) by the end of 

1980‟s, the role of the state increases. 

However the role of the state in these models 

is different than that of Keynesian investing 

and producing state. The role of the state is 

defined by ones which increase the 

effectiveness of private sector such as R&D, 

education, innovation and technology 

transfer, reduction of transaction costs, 

protection of property rights, strengthening 

communication networks, sustaining an open 

system and removal of impediments to 

competition. According to this, the more 

successful is the state at these functions, the 

higher is the economic performance 

(Foss(1997), pp.1-4). Romer (1986) has 

made an important contribution to 

endogenous growth theory. Romer‟s study 

follows the line of studies of Young, 

Marshall and Arrow (1962) who has studied 

learning by doing. According to Romer, 

since knowledge is a factor of production 

that has increasing returns, growth is also 

progressive, thus cumulative growth can be 

observed. New approaches on growth 

concentrate on two basic views such as 

accumulation of knowledge and human 

capital. Knowledge and human capital are 

được phát triển bởi các nghiên cứu quan trọng của 

Romer (1986) và Lucas (1988) vào cuối năm 

1980, vai trò của nhà nước tăng lên. Tuy nhiên 

vai trò của nhà nước trong các mô hình này khác  

so với nhà nước đầu tư và nhà nước sản xuất 

trong mô hình Keynes. Vai trò của nhà nước được 

xác định ở chổ làm tăng hiệu quả của khu vực tư 

nhân như R & D, giáo dục, đổi mới và chuyển 

giao công nghệ, giảm chi phí giao dịch, bảo vệ 

quyền sở hữu, tăng cường mạng lưới truyền 

thông, duy trì một hệ thống mở và loại bỏ các trở 

ngại đối với cạnh tranh tự do. Theo đó, nếu nhà 

nước càng tập trung vào những chức năng này, 

hiệu suất kinh tế càng cao  (FOSS (1997), pp.1-

4).Romer (1986) đã có một đóng góp quan trọng 

cho lý thuyết tăng trưởng nội sinh. Nghiên cứu 

của Romer theo xu hướng của Young, Marshall 

và Arrow (1962) những người tập trung vào vấn 

đề vừa học vừa làm. Theo Romer, vì tri thức là 

một yếu tố của quá trình sản xuất làm tăng lợi 

nhuận, tăng trưởng cũng tiến triển, do đó quá 

trình tăng trưởng tích lũy có thể xuất hiện. 

Phương pháp tiếp cận mới về vấn đề tăng trưởng 

tập trung vào hai quan điểm cơ bản như tích lũy 

kiến thức và nguồn nhân lực. Kiến thức và nguồn 

nhân lực không tuân theo quy luật lợi tức giảm 

dần và chúng tạo ra những tiến bộ kỹ thuật không 

giới hạn (Sheehan (1999), pp.1-3). Nguồn nhân 

lực là tổng hợp của khả năng, kiến thức và kỹ 



not subject to law of decreasing returns and 

they provide unlimited technical progress 

(Sheehan(1999), pp.1-3). Human capital is 

the sum of abilities, knowledge and skills 

that are specific to individuals. 

Endogenous growth models differ from 

Solow model in that they emphasize 

increasing efficiency of physical and human 

capital. According to this, a small investment 

on physical or human capital or an increase 

of resources allocated to these factors has 

significant effects on output. The 

characteristic that makes new theories 

different than old ones is how they view 

investment. Old theories consider capital 

accumulation as the engine of growth. 

Keynesian economists such as Lewis and 

Kaldorconcenterate on how the savings will 

be increased in order to finance required 

investment. The reason that poor countries 

develop less is considered to be the 

insufficient stock of capital (nguồn vốn, khối 

lượng tư bản). According to Kaldor, there is 

a linkage between level of savings and 

income distribution. On the other hand, new 

theories state that basic determinant of 

investment (on physical and human capital) 

is the wave of innovation in the economy. 

Moreover, these innovations are not 

năng đặc trưng cho từng cá nhân. 

 

 

 

 

Mô hình tăng trưởng nội sinh khác với mô hình 

Solow ở chỗ chúng nhấn mạnh hiệu quả ngày 

càng tăng của vốn vật chất và nguồn nhân lực. 

Theo đó, chỉ cần một khoản đầu tư nhỏ vào vốn 

vật chất hoặc nguồn nhân lực hoặc tăng các 

nguồn lực phân bổ cho những yếu tố này có thể 

ảnh hưởng đáng kể đến đầu ra. Đặc điểm làm cho 

lý thuyết mới khác với lý thuyết cũ là cách nhìn 

nhận về việc đầu tư. Lý thuyết cũ xem tích lũy 

vốn là động lực của quá trình tăng trưởng. Các 

nhà kinh tế theo trường phái Keynes như Lewis 

và Kaldor tập trung vào vấn đề tăng tiền tiết kiệm 

để hổ trợ vốn cho những dự án đầu tư cần thiết. 

Họ cho rằng các nước nghèo không phát triển 

được là do thiếu nguồn vốn.  

 

 

Theo Kaldor, có một mối liên hệ giữa mức tiết 

kiệm và phân phối thu nhập. Mặt khác, các lý 

thuyết mới cho rằng yếu tố quyết định cơ bản đầu 

tư (vào vốn vật chất và nhân lực) là làn sóng cải 

cách trong nền kinh tế. Hơn nữa, những đổi mới 

này không phải là yếu tố ngoại sinh; chúng được 

thúc đẩy bởi nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận. Nhiều 



exogenous; they are motivated by profit 

seeking. Many endogenous growth models 

emphasize increasing incomes while some 

other considers growth of consumer utility. 

A third model is concerned with sources of 

growth. Main sources of growth are: 1) 

knowledge accumulation (Romer P.), 2) 

Public infrastructure (Barro R.), 3) Human 

capital (Lucas R.), 4) R&D (research and 

development) expenditures. 

Another impact of human capital on 

development is given by the contribution to 

lower down excessively high fertility rates, 

contributing to moderate population growth 

and to increase real GDP per inhabitant and 

other socio-economic variables, which 

favour human well-being, as shown in the 

econometric model by Guisan, Aguayo and 

Exposito(2001) and other studies. 

In this study brain drain is another subject to 

be analyzed. The concepts of brain drain 

emerged in mid-1960 as England started to 

lose a considerable amount of highly skilled 

labor force and scientists to North America 

and other countries. There are different 

views on how the movement of high skilled 

labor movement among countries begin and 

proceed. These reasons are handled with 

theoretical approach at one side and survey 

mô hình tăng trưởng nội sinh nhấn mạnh vấn đề 

tăng thu nhập trong khi một số mô hình khác chú 

trọng vào sự phát triển lợi ích người tiêu dùng. 

Mô hình thứ ba quan tâm đến các nguồn tăng 

trưởng. Những nguồn chính của tăng trưởng là: 1) 

tích lũy kiến thức (Romer P.), 2) cơ sở hạ tầng 

công cộng (Barro R.), 3) Nguồn nhân lực (Lucas 

R.), 4) chi phí R & D (nghiên cứu và phát triển). 

  

   

 Ngoài ra nguồn nhân lực cũng tác động đến sự 

phát triển thông qua việc đóng góp vào sự giảm tỷ 

lệ sinh, góp phần điều hòa tốc độ tăng dân số và 

tăng GDP thực trên đầu người và các biến kinh 

tế-xã hội khác, có lợi cho cuộc sống phồn thịnh 

của con người, như biểu diễn trong mô hình kinh 

tế lượng của Guisan, Aguayo và Exposito (2001) 

và các nghiên cứu khác. 

 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng bàn về một 

chủ đề khác đó là hiện tượng chảy máu chất xám. 

Khái niệm này bắt đầu xuất hiện vào giữa những 

năm 1960 khi người Anh để mất một số lượng 

đáng kể lực lượng lao động có tai nghề cao và các 

nhà khoa học chuyển đến Bắc Mỹ và các quốc gia 

khác. Có nhiều quan điểm khác nhau về sự khởi 

đầu và tiến triển của quá trình di chuyển lực 

lượng lao động có tay nghề cao giữa các quốc gia. 

Những lý do này được nghiên cứu ở cả phương 



based studies are conducted at the other. In 

theoretical assertions and surveys, skilled 

labor movements are explained by 

“attracting and repelling forces”. There are 

also approaches of “core-periphery” and 

“imbalance of supply and demand”. Other 

important approaches in theorical context of 

brain drain are international and nationalist 

view. Social scientists that support the 

internationalist view in context of brain drain 

assert that immigrants rationally mind their 

personal welfare when they voluntarily 

migrate and this increases the total welfare of 

the society. According to the internationalist 

view brain drain makes scientists serve more 

to humanity. This is a neoclassical view 

(Lowell(2001), p.1-2; Straubhaar(1992), 

p.81). Grubell and Scott(1966), proponents 

of internationalist view have formed a 

general theoretical framework which 

determines the factors leading to decision of 

migration. Another proponent of 

internationalist approach, H. G. Johnson‟s 

view is that circulation of human capital is a 

normally, this type beneficial process since it 

is a consequence of free will of people.   

Normally this type of migrations causes an 

overall increase in world output as in the 

case of circulation of other factors; thus, the 

diện lý thuyết và thực nghiệm. Trong những 

khẳng định và khám phá lý thuyết, sự di chuyển 

lực lượng lao động có tay nghề cao được diễn giải 

qua khái niệm "thu hút và đẩy lùi lực lượng". 

Ngoài ra còn có phương pháp tiếp cận "trung tâm-

ngoại vi" và "sự mất cân bằng cung-cầu". Những 

phương pháp tiếp cận khác trong khuôn khổ lý 

thuyết về chảy máu chất xám là quan điểm chủ 

nghĩa quốc tế và quốc gia. Các nhà khoa học xã 

hội ủng hộ quan điểm chủ nghĩa quốc tế trong bối 

cảnh chảy máu chất xám khẳng định rằng những 

người nhập cư quan tâm đến phúc lợi cá nhân của 

họ khi họ tự nguyện chuyển đi và điều này làm 

tăng tổng phúc lợi của xã hội. Theo quan điểm 

chủ nghĩa quốc tế, chảy máu chất xám làm cho 

các nhà khoa học phục vụ cho nhân loại tốt hơn. 

Đây là một quan điểm tân cổ điển (Lowell (2001), 

p.1-2; Straubhaar (1992), p.81).Grubell và Scott 

(1966), những người ủng hộ quan điểm chủ nghĩa 

quốc tế đã xây dựng một cơ sở lý thuyết tổng quát 

xác định các yếu tố dẫn đến quyết định di cư. Một 

quan điểm khác thuộc trường phái chủ nghĩa quốc 

tế, quan điểm của H.G.Johnson cho rằng sự luân 

chuyển nguồn nhân lực là một quy trình lợi ích 

bình thường vì nó là hệ quả của tự do ý chí của 

con người. 

Thông thường, quá trình di cư này dẫn đến sự gia 

tăng tổng sản lượng thế giới giống như trường 

hợp luân chuyển các yếu tố khác; do đó, xét tổng 



world on the overall benefits from migration. 

In this mechanism human capital flows to 

regions where the rate of return is highest 

and by this way migration maximizes 

efficiency on a world scale. Thus, it is not 

right to impose limitations on free movement 

of human capital with nationalist concerns. 

According to internationalist view, brain 

drain is a consequence of negative conditions 

in developing countries. By sending excess 

skilled labor to other countries, both 

developing countries and migrating workers 

become better off. By increasing theoverall 

efficiency of human capital world output will 

be maximized and income and welfare of 

skilled labor will increase, purchasing power 

inequalities will be decreased. For this 

reason, many humanists perceive brain drain 

of scientists as an important step for 

globalization. Another important point 

concerned by the proponents of 

internationalist view is that whether the 

situation of remaining people of the country 

is deteriorated or not after the brain drain. As 

in all other factors of production, investment 

on human capital has its costs. When skilled 

labor force migrates, it performs its 

productivity in a foreign country. Income 

generated by this efficiency is taxed at the 

thể, thế giới sẽ hưởng lợi do việc di cư. Trong cơ 

chế này, nguồn nhân lực chuyển đến vùng có tỷ 

suất lợi nhuận cao nhất và nhờ vào đó sự di cư tối 

đa hóa hiệu suất  trên phạm vi toàn thế giới. Do 

đó, việc hạn chế sự di chuyển tự do của nguồn lực 

con người theo quan điểm chủ nghĩa quốc gia là 

không nên.  

Theo quan điểm chủ nghĩa quốc tế, chảy máu chất 

xám là một hệ quả của các điều kiện tiêu cực ở 

các nước đang phát triển. Thông qua việc gửi 

những lao động lành nghề dư thừa đến các quốc 

gia khác, cả quốc gia đang phát triển và người lao 

động nhập cư sẽ tốt hơn. Bằng cách tăng hiệu suất 

tổng thể của nguồn nhân lực, sản lượng của thế 

giới được tối đa hóa và thu nhập cũng như phúc 

lợi của người lao động có tay nghề cao sẽ tăng 

lên, sự bất bình đẳng sức mua sẽ giảm. Vì vậy, 

nhiều nhà khoa học nhân văn xem sự chảy máu 

chất xám các nhà khoa học là một bước quan 

trọng đối với toàn cầu hóa. Một điểm quan trọng 

khác thu hút sự chú ý của những người theo quan 

điểm chủ nghĩa quốc tế là lực lượng lao động còn 

lại trong nước có bị thoái hóa chất lượng hay 

không sau quá trình chảy máu chất xám này. 

Cũng như tất cả các nhân tố khác trong quá trình 

sản xuất, đầu tư vào nguồn nhân lực có phí tổn 

của nó. Khi lực lượng lao động có tay nghề di cư, 

nó thực hiện hoạt động sản xuất ở nước ngoài. 

Thu nhập được tạo ra trong quá trình này bị đánh 



destination country. Thus a country receives 

tax revenue from an income for which it 

incurred no costs and the country of origin 

parts from a source of taxable income which 

it once invested on. On the other hand 

internationalist approach emphasizes the 

externalities generated by high skilled labor 

force (Reichling, F, 2001, pp.3-5). In a 

similar way, scientists also create externalitie 

s since science is the common property of all 

humanity. In other words it is not important 

where an invention is made because its 

consequence is available for everybody. The 

nationalist model assert that countries of 

origin are impoverished due to human capital 

losses caused by educated personnel that 

start to work abroad by minding their 

personal benefits. By this way impoverished 

countries become more dependent on 

economic assistance while developed 

countries gain the opportunity to accumulate 

wealth by transferring skilled labor force. 

This increases the inequalities between 

countries. According to the nationalist model 

developed by Patinkin, brain drain is boot a 

problem for the country of origin in the short 

run; however, it emerges serious problems in 

the long run. Migration skilled labor is not a 

problem if it returns to country of origin after 

thuế ở quốc gia đến. Vì vậy, quốc gia nhận được 

nguồn thu thuế từ thu nhập mà nó không tốn chi 

phí đào tạo và nước ban đầu cách biệt nhau một 

nguồn thu nhập chịu thuế mà nó tốn chi phí tạo 

ra. Mặt khác phương pháp tiếp cận chủ nghĩa 

quốc tế nhấn mạnh đến các tác động bên ngoài do 

lực lượng lao động có tay nghề cao tạo ra 

(Reichling, F, năm 2001, pp.3-5). Một cách tương 

tự, các nhà khoa học cũng tạo ra những tác động 

bên ngoài vì khoa học là tài sản chung của cả 

nhân loại. Nói cách khác, phát minh được công 

bố ở đâu không quan trọng vì cuối cùng nó cũng 

đến tay mọi người. Mô hình chủ nghĩa quốc gia 

khẳng định rằng các quốc gia ban đầu sẽ nghèo đi 

do mất đi nguồn nhân lực vì những con người 

được đào tạo chuyển sang làm việc ở nước ngoài 

vì lợi ích cá nhân của họ. Vì lẽ đó, các nước 

nghèo ngày càng phụ thuộc hơn vào sự hỗ trợ 

kinh tế trong khi các nước phát triển có cơ hội 

phát triển thêm do nhận được lực lượng lao động 

có tay nghề cao. Điều này làm tăng sự bất bình 

đẳng giữa các quốc gia.  

 

Theo mô hình chủ nghĩa quốc gia do Patinkin 

phát triển, chảy máu chất xám là khởi đầu cho 

một khó khăn đối với quốc gian ban đầu trong 

thời gian ngắn hạn; Tuy nhiên, nó sẽ trở thành 

những khó khăn nghiêm trọng trong thời gian dài 

hạn. Lao động lành nghề di cư sẽ không gây ra 



increasing its skills further. On the contrary, 

it is even beneficial since it contribute to 

development of the country. But if it returns 

after a long period, it can not be useful. Since 

it will not adapt to local conditions, skilled 

labor force will tend to return to destination 

country. Patinkin also objects the view that 

labor force be allowed to move freely 

between countries. Because it will hamper 

the economic growth of countries. For this 

reasons there has to be limitations on 

immigration. Proponents of nationalist view 

think that it is not easy to account the real 

magnitude of loss caused by brain drain. In 

analyzing the dependence of a developing 

country to developed countries i) current 

losses are not mentioned or underrated, ii) 

gains are exaggerated, iii) some gains may 

happen to be actual losses when analyzed in 

detail. Because of the education system 

financed by taxes, potential tax revenue of 

origin country is terminated in case of brain 

drain. The immigrant pays the taxes in the 

destination country and brings up new 

generations. Moreover, nationalist model 

emphasizes that immigration forms a 

misleading model in the minds of young 

generations by objecting the internationalist 

view that immigration plays an incentive role 

vấn đề gì nếu họ quay trở về nước sau khi đã tiếp 

thu thêm nhiều kỹ năng. Việc này sẽ có lợi vì nó 

góp phần phát triển đất nước. Nhưng nếu sau một 

thời gian dài họ mới trở lại, việc đó không có lợi. 

Vì họ sẽ không thể thích ứng với các điều kiện 

địa phương,  lực lượng lao động có tay nghề cao 

sẽ có xu hướng quay trở lại nước đến. Patinkin 

cũng phản đối quan điểm cho rằng lực lượng lao 

động được phép di chuyển tự do giữa các nước. 

Bởi vì điều đó sẽ cản trở sự tăng trưởng kinh tế 

của quốc gia. Vì lý do này, cần phải hạn chế việc 

di cư. Những người ủng hộ quan điểm quốc gia 

chủ nghĩa cho rằng việc ước tính tổn thất thực tế 

do chảy máu chất xám không phải là dễ. Trong 

việc phân tích sự phụ thuộc của một nước đang 

phát triển vào các nước phát triển i) tổn thất hiện 

tại không được đề cập hoặc bị đánh giá thấp, ii) 

lợi ích bị phóng đại, iii) một số lợi ích có thể đi 

đôi với những tổn thất thực sự khi phân tích chi 

tiết. Vì hệ thống giáo dục được tài trợ bằng thuế, 

nguồn thu thế tiềm năng của quốc gia ban đầu 

không còn nữa trong trường hợp chảy máu chất 

xám. Người nhập cư phải đóng các loại thuế ở 

nước đến và thúc đẩy những hoạt động khác ở 

nước đó. Hơn nữa, mô hình chủ nghĩa quốc gia 

nhấn mạnh rằng việc di cư hình thành một quan 

điểm sai lầm ở thế hệ trẻ bằng cách phản đối quan 

điểm chủ nghĩa quốc tế về việc di cư sẽ đóng vai 

trò tích cực nếu những người di cư là những 



by requiring that immigrated personnel be 

replaced by the young. 

** Table 7. The Result of Emerging 

Countries 

In the migration model constructed for 

emerging countries, schooling rate and 

wages negatively relate with migration while 

there exists a positive relation between urban 

population growth, average life expectancy 

and migration. People migrate less as human 

capital investment and its return, wage, 

increases. Besides, factors that deteriorate 

welfare of people such as high inflation and 

rapid growth of population encourage them 

to migrate to developed countries. In the 

human capital model adult literacy, per 

capita income and education index is found 

out to be positively related to human capital 

level and wage is found out to be negatively 

related. In emerging countries, wage does 

not constitute a an incentive for human 

capital investment since expected return on 

education at foreign countries is higher and 

skilled labor may receive higher wages by 

migrating to other countries. Human capital 

positively effects growth. Education and 

human capital increasing growth in 

developing countries is consistent with both 

the primarily constructed model for all 

người trẻ. 

 

** Bảng 7. Kết quả ở các nước mới nổi 

 

Trong mô hình di cư ở các nước mới nổi, tỷ lệ 

học sinh đến trường và tiền lương có một quan hệ 

(âm) với việc di cư trong khi giữa sự tăng trưởng 

dân số thành thị, tuổi thọ trung bình và sự di cư 

có một tương quan dương. Người dân sẽ di cư ít 

hơn khi việc đầu tư vào nguồn nhân lực và lợi 

nhuận của nó, tiền lương tăng lên. Bên cạnh đó, 

những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến phúc lợi của 

người dân như lạm phát cao và tăng dân số nhanh 

thúc đẩy họ di cư đến các nước phát triển. Trong 

mô hình nguồn nhân lực, người ta phát hiện ra 

rằng tỷ lệ người lớn biết chữ, thu nhập bình quân 

trên đầu người và chỉ số giáo dục có mối liên hệ 

với trình độ nguồn nhân lực và lương có mối 

tương quan âm. Ở các nước mới nổi, tiền lương 

không thúc đẩy đầu tư nguồn nhân lực vì người ta 

kỳ vọng nhiều vào việc đào tạo ở nước ngoài hơn 

và người lao động lành nghề nhận lương cao hơn 

khi di cư sang các nước khác. Nguồn nhân lực có 

ảnh hưởng tích cực đến quá trình tăng trưởng. 

Giáo dục và nguồn nhân lực thúc đẩy quá trình 

tăng trưởng ở các nước đang phát triển phù hợp 

với mô hình cấu trúc cơ bản của tất cả các quốc 

gia và lý thuyết kinh tế. Do sự di cư tương đối 

cao ở các nước đang phát triển lượng kiều hối gửi 



countries and with economic theory. Since 

migration is relatively high in developing 

countries workers‟ remittances sent from 

other countries positively contributes growth. 

Existence of unemployment dos not effect 

growth because there exists implicit 

redundancy in these countries. For it is 

considered that emerging countries do not 

exhibit homogeneity, panel test is primarily 

applied to Asian tigers that havea somewhat 

more homogeneous structure. 

Conclusion 

In constructing models for countries of 

different development levels to analyze the 

effects of brain drain on human capital and 

economic growth, it is observed that 

migration increases growth in developed 

countries and in the world generally while it 

slows down the growth in LDC. General 

results of the constructed equations are: 1) 

According to the migration model, when 

unemployment, wages and per capita income 

increases, migration decreases and when 

minimum poverty level increases, migration 

increases. The reason\ why migration 

decreases as unemployment increases is that 

people can not invest in human capital and 

can not afford the cost of migration. It was 

not important whether the migrating labor 

về đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng. Thất 

nghiệp không ảnh hưởng đến tăng trưởng do tồn 

tại sự dư thừa tiềm ẩn trong những quốc gia này. 

Xét thấy các quốc gia mới nổi không thể hiện tính 

đồng nhất, phép kiểm tra bảng chủ yếu áp dụng 

cho các nước xếp vào loại những con hổ châu Á 

có cấu trúc khá đồng nhất. 

 

 
 
 

 

Kết luận 

Trong quá trình xây dựng mô hình cho các quốc 

gia ở những mức độ phát triển khác nhau để phân 

tích ảnh hưởng của chảy máu chất xám đến nguồn 

nhân lực và sự tăng trưởng kinh tế, việc di cư sẽ 

thúc đẩy tăng trưởng ở các quốc gia phát triển và 

thế giới nói chung trong khi nó làm chậm sự tăng 

trưởng trong LDC. Kết quả tổng thể của các 

phương trình cấu trúc là: 1) Theo mô hình di cư, 

khi thất nghiệp, tiền lương và thu nhập tăng bình 

quân đầu người tăng, di cư giảm và khi mức 

nghèo đói tối thiểu tăng, quá trình di cư cũng 

tăng. Quá trình di cư sẽ giảm khi thất nghiệp tăng 

vì lúc đó người ta không đầu tư vào nguồn nhân 

lực và không đủ khả năng chi trả chi phí di cư. 

Nguồn nhân lực di cư vào lúc đầu và giữa thế kỷ 

vừa qua có tay nghề hay không có tay nghề cũng 

không quan trọng. 

 



force at the beginning and the middle of last 

century was skilled or unskilled. 

However the qualification of labor force is 

determinant in migration. For this reason, 

skilled labor has a higher tendency to 

migrate and factors such as schooling rate, 

high wages and better living standards 

encourage migration. This important point 

becomes significant in its consequences at 

developed countries and LDC. In developing 

countries migration is inversely related with 

wage level and schooling rate while it is 

positively related with urban population 

growth and average life expectancy. As the 

ratio of people attending schools increases 

and people receive higher wages, rate of 

migration decreases. As inflation rises and 

incomes of people fall due to unemployment 

caused by population growth, index of 

unhappiness increases. Under these 

circumstances, people migrate more 

intensely. Migration has an inverse relation 

with unemployment and per capita income in 

LDC and developed countries. Wages in 

developed countries are inversely 

proportional to migration since wage levels 

in LDC are not sufficient to keep people 

away from migration. In developed 

countries, on the other hand, migration rises, 

 

 

Tuy nhiên chất lượng của lực lượng lao động là 

yếu tố quyết định trong việc di cư. Vì lý do này, 

lao động có tay nghề cao có xu hướng di cư nhiều 

hơn và những nhân tố như tỷ lệ học sinh đến 

trường, lương cao và mức sống tốt hơn thúc đẩy 

việc di cư. Chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của 

điểm quan trọng này thông qua hệ quả của nó ở 

các nước đang phát triển và kém phát triển. Ở các 

nước đang phát triển, việc di cư tỷ lệ nghịch với 

mức lương và tỷ lệ học sinh đến trường trong khi 

nó có mối tương quan dương với tốc độ tăng dân 

số thành thị và tuổi thọ trung bình. Khi tỷ lệ dân 

số có học tăng và người ta nhận được lương cao 

hơn, tốc độ di cư sẽ giảm. Khi lạm phát tăng và 

mức thu nhập của người dân giảm do thất nghiệp 

dưới tác động của sự gia tăng dân số, chỉ số 

không hài lòng tăng. Trong hoàn cảnh này, người 

ta sẽ di cư nhiều hơn. Quá trình di cư tỷ lệ nghịch 

với tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quan trên 

đầu người ở các nước LDC và các nước phát 

triển. Tiền lương ở các nước phát triển tỷ lệ 

nghịch với sự di cư do mức lượng trong LDC 

không đủ đễ giữ chân lực lượng lao động. Mặt 

khác, ở các nước phát triển, quá trình di cư tăng 

khi chỉ số chất lượng cuộc sống và lạm phát tăng. 

 

 



as rises human life index and inflation. 2) 

Variables such as education index, adult 

literacy rate, schooling rate, education 

investments, per capita income, growth rate 

and average life expectancy are positively 

related to human capital in virtually all 

countries. Thus, increases in these variables 

increase human capital. 3) There is a relation 

between migration, human capital, education 

investments, literacy, per capita income, 

workers‟ savings and growth. Increases in 

these variables may increase growth. On the 

other hand in LDC pace of increase in urban 

population, average life expectation index, 

imports, exports and wages effect growth in 

a negative way. It is to be stated that for the 

LDC, the data related to growth are so 

insufficient that it is not possible to reach 

meaningful inferences. 
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2) Các biến như chỉ số giáo dục, tỷ lệ người 

trưởng thành biết chữ, tỷ lệ học sinh đến trường, 

mức độ đầu tư cho giáo dục, thu nhập bình quân 

đầu người, tốc độ tăng trưởng và tuổi thọ trung 

bình có mối tương quan dương với nguồn nhân 

lực ở hầu như tất cả các nước. Như vậy, sự tăng 

các biến này làm tăng nguồn nhân lực. 3) Có một 

mối quan hệ giữa di cư, nguồn nhân lực, mức độ 

đầu tư cho giáo dục, tỷ lệ biết chữ, thu nhập bình 

quân đầu người, tiền tiết kiệm của người lao động 

và sự tăng trưởng. Việc tăng những biến này có 

thể thúc đẩy tăng trưởng. Mặt khác, ở các nước 

LDC  tốc độ gia tăng dân số đô thị, tuổi thọ trung 

bình, nhập khẩu, xuất khẩu và tiền lương có ảnh 

hưởng tiêu cực đến quá trình tăng trưởng. Chúng 

ta có thể phát biểu rằng đối với LDC, dữ liệu về 

quá trình tăng trường quá ít đến nỗi chúng ta 

không thể đưa ra được những kết luận dứt khoác. 
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Definition of Human Capital and Firm 

Performance 

 

What is human capital? According Schultz 

(1993), the term “human capital” has been 

defined as a key element in improving a firm 

assets and employees in order to increase 

productive as well as sustain competitive 

advantage. To sustain competitiveness in the 

organization human capital becomes an 

instrument used to increase productivity. 

Human capitals refer to processes that relate 

to training, education and other professional 

initiatives in order to increase the levels of 

knowledge, skills, abilities, values, and 

social assets of an employee which will lead 

to the employee‟s satisfaction and 

performance, and eventually on a firm 

performance. Rastogi (2000) stated that 

human capital is an important input for 

organizations especially for employees‟ 

continuous improvement mainly on 

knowledge, skills, and abilities. Thus, the 

definition of human capital is referred to as 

“the knowledge, skills, competencies, and 

attributes embodied in individuals that 

facilitate the creation of personal, social and 

economic well-being” (Organization for 

Economic Co-Operationand Development or 

Định nghĩa về nguồn nhân lực và hiệu suất 

công ty 

 

Nguồn nhân lực là gì? Theo Schultz (1993), thuật 

ngữ "nguồn nhân lực" được xác định là một yếu 

tố then chốt trong quá trình cải thiện tài sản và 

nhân viên công ty để tăng năng suất cũng như duy 

trì lợi thế cạnh tranh. Để duy trì khả năng cạnh 

tranh của tổ chức, nguồn nhân lực trở thành một 

công cụ để tăng năng suất. Nguồn nhân lực đề cập 

đến những quá trình có liên quan đến đào tạo, 

giáo dục và các sáng kiến chuyên môn khác để 

tăng trình độ hiểu biết, kỹ năng, khả năng, giá trị 

và tài sản xã hội của người lao động, những yếu 

tố đó sẽ mang đến sự hài lòng và hiệu suất của 

nhân viên, và cuối cùng là hiệu suất công ty. 

Rastogi (2000) cho rằng nguồn nhân lực là một 

đầu vào quan trọng đối với các tổ chức đặc biệt 

đối với việc cải thiện liên tục kiến thức, kỹ năng 

và khả năng của nhân viên. Vì vậy, nguồn nhân 

lực thường được đề cập đến dưới dạng "kiến thức, 

kỹ năng, năng lực, và các thuộc tính trong mỗi cá 

nhân tạo điều kiện cho sự hạnh phúc cá nhân, 

phồn thịnh xã hội và thịnh vượn kinh tế" (Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế  hoặc OECD, 

2001 : 18). 

 
 
 
 
 
 



OECD, 2001: 18). 

The constantly changing business 

environment requires firms to strive for 

superior competitive advantages via dynamic 

business plans which incorporate creativity 

and innovativeness. This is essentially 

important for their long term sustainability. 

Undoubtedly, human resource input plays a 

significant role in enhancing firms‟ 

competitiveness (Barney, 1995). At a glance, 

substantial studies were carried out on 

human capital and their implications on firm 

performance were widely covered and 

obviously, human capital enhancement will 

result in greater competitiveness and 

performance (Agarwala, 2003; Guthrie et al., 

2002). 

Meantime, there is a significant relationship 

between innovativeness and firm 

performance under the human capital 

philosophy (Lumpkin &Dess, 2005). 

In relation to this, the definition of firm 

performance could vary from one and 

another. Nonetheless,some clear definitions 

of firm performance in the context of human 

capital enhancement could be put forward. 

In some cases, financial performance 

measures such as percentage of sales 

resulting from new products, profitability, 

 
 

Môi trường kinh doanh thay đổi liên tục đòi hỏi 

các công ty phải nâng cao khả năng cạnh tranh 

thông qua những kế hoạch kinh doanh năng động 

kết hợp những ý tưởng sáng tạo và mới mẻ. Về cơ 

bản, điều này có vai trò rất quan trọng trong việc 

đảm bảo tính bền vững của chúng. Chắc chắn, 

một yếu tố đầu vào như nguồn nhân lực sẽ đóng 

vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng 

cạnh tranh của công ty (Barney, 1995). Thoạt 

nhìn, đã có nhiền nghiên cứu về nguồn nhân lực 

và tác động của chúng đến hiệu suất công ty cũng 

đã được đề cập đến một cách rộng rãi và rõ ràng, 

tăng cường nguồn nhân lực sẽ dẫn đến khả năng 

cạnh tranh và hiệu suất cao hơn (Agarwala, 2003; 

Guthrie và các cộng sự, 2002.). 

 

Trong khi đó, theo triết lý nguồn nhân lực, giữa 

sự cách tân và hiệu suất công ty có một mối quan 

hệ dễ thấy (Lumpkin & Dess, 2005). 

 

Về vấn đề này, định nghĩa về hiệu suất công ty có 

thể thay đổi tùy theo từng nơi. Tuy nhiên, chúng 

ta có thể đưa ra một số định nghĩa về hiệu suất 

công ty trong khuôn khổ tăng cường nguồn nhân 

lực. 

Trong một số trường hợp, nó đo các thông số hiệu 

quả tài chính chẳng hạn như phần trăm doanh số 

từ các sản phẩm mới, lợi nhuận, vốn sử dụng và 



capital employed and return on assets (ROA) 

(Selvarajan et al., 2007; Hsu et al., 2007). 

Besides, return on investment (ROI), 

earnings per share (EPS) and net income 

after tax (NIAT) can also be used as 

measures of financial performance 

(Grossman, 2000). Interestingly, researchers 

also tend to benchmark managerial 

accounting indicators against the financial 

measures in six dimension; „workers 

compensation‟ (workers‟ compensation 

expenses divided by sales); „quality‟ 

(number of errors in production); „shrinkage‟ 

(e.g. inventory loss, defects, sales return); 

„productivity‟ (payroll expenses divided by 

output); „operating expenses‟ (total operating 

expenses divided by sales) (Wright et al., 

2005). On the other hand, firm performance 

can also be measured using „perceived 

performance approach‟ (also referred to as 

subjective performance measure) where 

Likert-like scaling is used to measure firm 

performance from the top management 

perspectives (Selvarajan, 2007). 

Human Capital Theory 

The theory of human capital is rooted from 

the field of macroeconomic development 

theory (Schultz,1993). Becker‟s (1993) 

classic book, Human Capital: A Theoretical 

lợi nhuận trên tài sản (ROA) (Selvarajan và các 

cộng sự, 20 07,.. Hsu và cộng sự, 2007). Bên 

cạnh đó, tỷ lệ hoàn vốn (ROI), thu nhập ròng trên 

cổ phần (EPS) và lợi nhuận sau thuế (NIAT) cũng 

có thể được sử dụng như các yếu tố đo lường hiệu 

quả tài chính (Grossman, 2000). Điều thú vị là, 

các nhà nghiên cứu cũng có xu hướng chọn chuẩn 

là các chỉ số kế toán quản trị dựa trên những số 

đo tài chính trong sáu chiều; “bồi thường cho 

người lao động” (chi phí bồi thường cho người 

lao động chia cho doanh số bán hàng); "Chất 

lượng" (số sai sót trong quá trình sản xuất); 'Sự 

hao hụt' (ví dụ như hàng tồn kho, hàng bị lỗi, 

hàng trả về); 'Năng suất' (chi phí tiền lương chia 

cho sản lượng); 'Chi phí quản lý (tổng chi phí 

hoạt động chia cho doanh thu) (Wright và các 

cộng sự., 2005). Mặt khác, hiệu suất công ty cũng 

được xác định bằng  'phương pháp hiệu suất cảm 

nhận "(còn được gọi là xác định hiệu suất chủ 

quan) trong đó người ta sử dụng thang Likert để 

đo lường hiệu suất công ty theo quan điểm của 

nhà quản lý hàng đầu (Selvarajan, 2007). 

 

  

Lý thuyết nguồn nhân lực 

Lý thuyết nguồn nhân lực bắt nguồn từ lý thuyết 

phát triển kinh tế vĩ mô (Schultz, 1993). Quyển 

sách kinh điển của Becker (1993), Human 

Capital: A Theoretical and Empirical Analysis  



and Empirical Analysis with special 

reference to education, illustrates this 

domain. Becker argues that there are 

different kinds of capitals that include 

schooling, a computer training course, 

expenditures on medical care. And in fact, 

lectures on the virtues of punctuality and 

honesty are capital too. In the true sense, 

they improve health, raise earnings, or add to 

a person‟s appreciation of literature over a 

lifetime. Consequently, it is fully in keeping 

with the capitalconcept as traditionally 

defined to say that expenditures on 

education, training, and medical care, etc., 

are investment in capital. These are not 

simply costs but investment with valuable 

returns that can be calculated. 

From the perspective of Classical Economic 

Theory, human capital considers labour as a 

commodity that can be traded in terms of 

purchase and sale. This classical theory very 

much focuses on the exploitation of labour 

by capital. However, unlike the meaning 

traditionally associated with the term labour, 

human capital refers to the knowledge, 

expertise, and skill one accumulates through 

education and training. Emphasizing the 

social and economic importance of human 

capital theory, Becker (1993) noted the most 

cùng với một số tài liệu tham khảo về giáo dục, 

minh họa lĩnh vực này. Becker cho rằng có nhiều 

loại vốn khác nhau bao gồm học hành, một khóa 

học đào tạo máy tính, chi phí chăm sóc y tế. Và 

trong thực tế, các bài giảng về các đức tính đúng 

giờ và trung thực cũng là vốn. Theo nghĩa thực 

sự, chúng cải thiện sức khỏe, tăng thu nhập, hoặc 

cải thiện nhận thức của con người. Do đó, nó  

hoàn toàn phù hợp với khái niệm vốn được định 

nghĩa truyền thống cho rằng chi phí đầu tư cho 

giáo dục, đào tạo và chăm sóc y tế, vv, là đầu tư 

vào vốn. Đây không chỉ đơn thuần là phí tổn mà 

là đầu tư với những lợi nhuận có giá trị và những 

lợi nhuận này có thể tính toán được. 

 

 

 

Từ quan điểm Lý thuyết kinh tế cổ điển, nguồn 

nhân lực chính là lao động, một loại hàng hóa có 

thể giao dịch thông qua mua và bán. Lý thuyết cổ 

điển tập trung rất nhiều vào việc khai thác lao 

động thông qua vốn. Tuy nhiên, không giống như 

ý nghĩa truyền thống gắn liền với thuật ngữ lao 

động, nguồn nhân lực đề cập đến  kiến thức, 

chuyên môn và kỹ năng mà họ tính lũy được qua 

quá trình giáo dục và đào tạo. Nhấn mạnh tầm 

quan trọng của khía cạnh xã hội và kinh tế trong 

lý thuyết nguồn nhân lực, Becker (1993) khẳng 

định rằng yếu tố có giá trị nhất của tất cả mọi loại 



valuable of all capital is that investment in 

human being. Becker distinguishes firm-

specific human capitals from general-

purpose human capital. Examples of firm-

specific human capital include expertise 

obtained through education and training in 

management information systems, 

accounting procedures, or other expertise 

specific to a particular firm. General-purpose 

human capital is knowledge gained through 

education and training in areas of value to a 

variety of firms such as generic skills in 

human resource development. Regardless of 

the application, Becker considers education 

and training to be the most important 

investment in human capital. 

Figure 1.presents the key relations in human 

capital theory and the assumptions 

underlying these relationships. 

Figure 1: A Model of Human Capital Theory 

(Swanson, 2001: 110) 

Relationship 1 represents the concept of 

production functions as applied to education 

and training. The key assumption underlying 

this relationship is that investment in 

education and training results in increased 

learning. 

Relationship 2 represents the human capital 

relationship between learning and increased 

vốn là  đầu tư vào con người. Becker phân biệt 

nguồn nhân lực chuyên biệt của công ty và nguồn 

nhân lực đa năng. Ví dụ về nguồn nhân lực 

chuyên biệt của công ty là những chuyên gia trải 

qua quá trình giáo dục và đào tạo trong các hệ 

thống quản lý thông tin, thủ tục kế toán, chuyên 

môn khác đặc trưng của một công ty. Nguồn nhân 

lực đa năng là kiến thức thu được thông qua giáo 

dục và đào tạo trong lĩnh vực mà đa phần các 

công ty đều cần như các kỹ năng chung trong 

phát triển nguồn nhân lực. 

 

Về vấn đề áp dụng, Becker xem giáo dục và đào 

tạo là sự đầu tư quan trọng nhất trong nguồn nhân 

lực. 

 

Hình 1. Biểu diễn các mối quan hệ then chốt 

trong lý thuyết nguồn nhân lực và những giả định 

trong những mối quan hệ đó. 

Hình 1: Một mô hình của lý thuyết nguồn nhân 

lực (Swanson, 2001: 110) 

Mối quan hệ 1 biểu diễn khái niệm hàm sản xuất 

được áp dụng cho giáo dục và đào tạo. Giả định 

quan trọng đằng sau mối quan hệ này là đầu tư 

vào giáo dục và đào tạo thúc đẩy việc học hỏi. 

 

 

Mối quan hệ 2 biểu diễn mối quan hệ nguồn nhân 

lực giữa việc học và sự tăng năng suất. Giả định 



productivity. The key assumption underlying 

this relation is that increased learning does, 

in fact, result in increased productivity. 

Relationship 3 represents the human capital 

relationship between increased productivity 

and increased wages and business earnings. 

The key assumption underlying this 

relationship is that greater productivity does, 

in fact, result in higher wages for individuals 

and earnings for businesses. As per 

conclusion, human capital does contribute to 

the organizational advantages and profits. 

The entire human capital continuum 

represented is assessed using return-on-

investment analysis or cost-benefit analysis. 

The human capital theory is an important 

agent for boosting firm performance. Thus, 

this study has capitalized on this theory for 

arguing that human capital becomes an 

element in firm performance. 

Human capital and economic growth in 

OECD countries 

2. Human capital and economic growth – 

theory and empirical evidence 

The different schools of economic growth 

theory provide diverse answers on the 

question how the per capita growth rate of 

GDP depends on human capital or whether 

there is any relationship at all. Mankiw et al. 

quan trọng trong mối quan hệ này là tăng cường 

học tập dẫn đến tăng năng suất. 

 

Mối quan hệ 3 biểu diễn quan hệ nguồn nhân lực 

giữa việc tăng năng suất và tăng lương và thu 

nhập kinh doanh. Giả định quan trọng trong mối 

quan hệ này là thực sự năng suất lao động càng 

cao sẽ dẫn đến lương của mỗi cá nhân càng cao 

và thu nhập từ công việc kinh doanh cũng tăng. 

Theo kết luận, nguồn nhân lực đóng góp vào sự 

phát triển và lợi nhuận của tổ chức. Toàn bộ các 

thành tố trong nguồn nhấn lực được đánh giá qua 

phân tích tỷ lệ hoàn vốn hoặc phân tích phí tổn-

lợi ích. Lý thuyết nguồn nhân lực là một nhân tố 

quan trọng góp phần tăng cường hiệu suất công 

ty. Vì vậy, nghiên cứu này đã tận dụng lý thuyết 

này để lập luận về việc nguồn nhân lực sẽ trở 

thành một yếu tố trong hiệu suất công ty. 

 

 

Nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế ở các 

nước OECD 

2. Nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế - lý 

thuyết và bằng chứng thực nghiệm 

Các trường phái lý thuyết tăng trưởng kinh tế 

khác nhau đưa ra những câu trả lời khác nhau cho 

câu hỏi tốc độ tăng GDP trên đầu người phụ 

thuộc vào nguồn nhân lực như thế nào hay chúng 

có bất kỳ mối liên hệ nào không. Mankiw và các 



(1992) present a human capital-augmented 

Solow model in which human capitalserves 

as an ordinary production factor: it 

appreciates at the same rate as physical 

capital and is produced by the same 

technology. Due to diminishing returns to 

scale, as in the original Solow model, an 

increase in the time devoted to human capital 

accumulation has only a transitory effect on 

the growth rate which converges to its steady 

state level afterwards. In particular, the 

model takes the form:  

 

Herein, Y denotes output, K capital, H the 

stock of human capital, A the technology 

level and L labor. Because of diminishing 

returns to scale a +b <1. 

 

In contrast to the neoclassical growth theory 

in which long run growth is exogenously 

determined by technological change, the so-

called new growth theory (Romer 1986) 

explains the level of growth within the 

model. In a closely related paper (Lucas 

1988) human capital is labor-augmenting and 

characterized by constant returns to scale 

 

U is the part of an individual‟s time devoted 

cộng sự (1992) trình bày mô hình Solow có thêm 

yếu tố nguồn nhân lực trong đó nguồn nhân lực 

đóng vai trò như một yếu tố sản xuất bình thường: 

tầm quan trọng của nó ngang bằng với vốn vật 

chất và được tạo ra bằng công nghệ tương tự. Do 

sự giảm suất sinh lợi theo quy mô, cũng như 

trong mô hình Solow ban đầu, tăng thời gian cho 

việc tích lũy nguồn nhân lực chỉ có tác dụng tạm 

thời đến tốc độ tăng trưởng, chú ý là tốc độ tăng 

trưởng hội tụ đến trạng thái ổn định của nó sau 

đó. Đặc biệt, mô hình có dạng: 

 

 

Ở đây, Y là sản lượng, K là vốn, H là tập hợp các 

nguồn nhân lực, A là trình độ công nghệ và L là 

lao động. Vì sự giảm suất sinh lợi theo quy mô a 

+ b <1. 

 

Trái ngược với lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển, 

trong đó tăng trưởng lâu dài chịu ảnh hưởng của 

các yếu tối ngoại sinh như sự thay đổi công nghệ, 

lý thuyết tăng trưởng mới (Romer 1986) giải 

thích mức tăng trưởng  bên trong mô hình.Trong 

một bài báo có liên quan (Lucas 1988) nguồn 

nhân lực có thêm yếu tố lao động và được đặc 

trưng bởi suất sinh lợi theo quy mô không đổi 

 

U là một phần thời gian của một cá nhân dành để 



to work, h is the human capital of the 

representative agent and ha the average 

human capital in the economy. While the 

latter reflects spillover-effects in the case of 

γ≠0,2the technology level A is assumed to be 

constant. The decisive assumption entails 

constant returns to human capital production: 

 

Herein χ denotes the productivity of 

schooling and _htthe growth rate of human 

capital, which is linearly dependent on the 

time devoted to the acquisition of it. If the 

time spent by individuals to acquire human 

capital would rise, this would yield a 

permanent higher growth rate of the 

economy. By contrast, steady state growth 

additionally depends on the human capital 

stockin Romer (1989). In his model, the 

number of different intermediate goods xi in 

the economy is dependent on the stock of 

knowledge A: 

 

H is the human capital in the production 

sector, which itself is dependent on the 

overall stock of human capital Y A H + H 

with the latter denoting human capital 

involved with research. The stock of 

làm việc, h là nguồn nhân lực của tác nhân đại 

diện và ha là nguồn nhân lực trung bình trong nền 

kinh tế. Trong khi yếu tố thứ hai phản ánh các 

hiệu ứng lan tỏa khi γ ≠ 0,2 trình độ công nghệ A 

được giả định là không đổi. Giả thuyết quyết định 

đòi hỏi lợi nhuận của việc tạo nguồn nhân lực 

không đổi: 

 

Ở đây χ biểu diễn năng suất đào tạo và _ht chỉ tốc 

độ tăng trưởng nguồn nhân lực, phụ thuộc tuyến 

tính vào thời gian đạt được mức đó. Nếu thời gian 

do từng cá nhân sử dụng để đạt được nguồn nhân 

lực tăng, điều này sẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng 

kinh tế thường xuyên cao hơn. Ngược lại, tăng 

trưởng trạng thái ổn định phụ thuộc vào tập hợp 

nguồn nhân lực trong Romer (1989). Trong mô 

hình của ông ấy, số lượng hàng hóa trung gian 

khác nhau …. trong nền kinh tế phụ thuộc vào 

nguồn kiến thức A: 

 

 

 

 

 

 

 

H là nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất, nó 

phụ thuộc vào toàn bộ tập hợp nguồn nhân lực 

YAH + H trong đó số hạng thứ hai biểu diễn 

nguồn nhân lực có liên quan đến nghiên cứu. 

Nguồn tri thức tiến triển dưới dạng D A = c HA. 

 



knowledge evolves asDA = cHA. 

Thus, a one-time increase in the stock of 

human capital raises the steadystategrowth 

rate of the economy, depending on the 

productivity χ, in contrast to the model of 

Lucas where it only has a level effect. The 

same holds for the models of Baumol (1986) 

and Barro (1991) in which countries with a 

better educated workforce find it easier to 

catch up to the technological leaders via 

imitation. Thus the level of human capital 

alters total factor productivity and thereby 

exhibits a positive impact on the growth rate 

of the economy. 

In the empirical literature the discrimination 

between these theories is anything but clear-

cut. The reason for this is the long-term 

character of the steady-state in the Solow 

model and the fact that economies seem to 

converge only slowly to it. Because of 

conditional convergence, i.e. all other things 

equal countries grow faster the further they 

are away from their steady-states, it is rather 

difficult to discriminate between long run 

and temporary growth effects on the way to 

the new steady state. This in turn implies that 

government policies or human capital 

accumulation affect even the rate of growth 

for some time. This would also be consistent 

Vì vậy, sự tăng một lần trong tập hợp nguồn nhân 

lực làm nảy sinh tốc độ tăng trưởng kinh tế trạng 

thái ổn định, phụ thuộc vào năng suất χ, trái 

ngược với mô hình của Lucas trong đó chỉ có 

level effect (hiệu ứng cấp độ). Điều này cũng 

đúng đối với các mô hình của Baumol (1986) và 

Barro (1991), trong đó các quốc gia có một lực 

lượng lao động được đào tạo tốt hơn sẽ dễ dàng 

theo kịp những tiến bộ công nghệ qua sự bắt 

chước. Do đó, trình độ nguồn nhân lực làm thay 

đổi năng suất của tổng yếu tố và do đó tác động 

tích cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

 

Trong các công trình nghiên cứu thực nghiệm, sự 

phân biệt giữa những lý thuyết này là tùy tiện chứ 

chưa rõ ràng. Nguyên nhân của việc này là do đặc 

tính dài hạn của trạng thái ổn định trong mô hình 

Solow và việc các nền kinh tế dường như chỉ hội 

tụ chậm về trạng thái ổn định này. Do sự hội tụ có 

điều kiện, tức là nếu tất cả các yếu tố khác không 

thay đổi , các quốc gia tăng trưởng càng nhanh thì 

chúng càng lệch xa trạng thái ổn định của chính 

chúng, việc phân biệt giữa các hiệu ứng tăng 

trưởng dài hạn và hiệu ứng tăng trưởng tạm thời 

trong quá trình tiến đến trạng thái ổn định mới là 

một việc khá khó khăn. Tức là các chính sách của 

chính phủ và sự tích lũy nguồn nhân lực sẽ tác 

động đến tốc độ tăng trưởng vào một thời điểm 

nào đó. Điều này cũng sẽ phù hợp với mô hình 



with the model of Lucas (1988) as it suggests 

a positive linkage between the rate of human 

capital accumulation and economic growth. 

Furthermore, due to the lack of adequate 

data, empirical studies have so far often used 

flow and stock variables interchangeably 

(Gemmell 1996, p. 12). 

School enrollment, for example, is rather a 

proxy for human capital accumulation than 

for the human capital stock but has been 

widely used in the context of both. This 

however renders a distinction between the 

hypotheses of the augmented Solow model, 

and the Lucas and Romer models impossible. 

Moreover, the existing empirical studies are 

characterized by a change in the variables of 

interest. In the beginning stock variables (số 

liệu lưu lại trong thời gian dài) have been 

incorporated into growth regressions and 

have turned out to be positively related to 

subsequent growth in cross-country 

approaches (see Romer 1989, Barro and 

Sala-i-Martin 2004). Yet panel data studies 

deliver ambiguous results. In Islam (1995) 

the coefficient of average schooling years is 

significantly negative while the study of 

OECD (2003) yields a positive influence of 

the same measure on growth. Both signs of 

the coefficient could be justified due to 

Lucas (1988) vì nó cho thấy có mối liên hệ tích 

cực giữa tốc độ tích lũy nguồn nhân lực và tăng 

trưởng kinh tế. Hơn nữa, do thiếu dữ liệu cần 

thiết, cho đến nay các nghiên cứu thực nghiệm 

thường dùng lẫn lộn các biến trữ lượng và lưu 

lượng (Gemmell 1996, p. 12). 

Ví dụ, tỷ lệ học sinh đến trường thực sự là một 

đại diện cho sự tích tũy nguồn nhân lực chứ 

không phải cho  tập hợp các nguồn nhân lực 

nhưng chúng được sử dụng rộng rãi trong bối 

cảnh của cả hai. Tuy nhiên điều này làm cho 

chúng ta không thể phân biệt được các giả thuyết 

của mô hình Solow tăng cường, và Lucas và các 

mô hình Romer. Hơn nữa, đặc trưng của các 

nghiên cứu thực nghiệm hiện tại là thay đổi các 

biến đang xét. Ban đầu, các biến trữ lượng được 

đưa vào hồi quy tăng trưởng và hóa ra có mối 

tương quan dương với quá trình tăng trưởng sau 

này trong phương pháp tiếp cận xuyên quốc gia 

(xem Romer năm 1989, Barro và Sala-i-Martin 

2004). Tuy nhiên, những nghiên cứu dữ liệu bảng 

cho ra những kết quả không rõ ràng. Ở khu vực 

hồi giáo  (1995) hệ số năm học trung bình rất thấp 

trong khi các nghiên cứu của OECD (2003) cho 

ra ảnh hưởng tích cực của cùng một phép đo đến 

quá trình tăng trưởng. Hệ số này có cả giá trị 

dương và âm vì sự thay đổi lợi tức của việc đi học 

như một thay đổi dương (âm) ngoại sinh trong lợi 

tức của việc đi học dẫn đến hệ số dương(âm) trên 



changes in the returns to schooling as an 

exogenous positive (negative) change in the 

return to schooling entails a positive 

(negative) coefficient onthe human capital 

stock (Krueger and Lindahl 2001). However, 

differing results for the same country group 

could hardly be explained. Traditional 

earnings functions though imply a role for 

the change in educational attainment 

(Pritchett 1996). This induced studies 

confined to the analysis of accumulation 

effects. Yet their results, even the ones 

stemming solely from panel data approaches, 

have been rather mixed. While de la Fuente 

and Domenéch (2000) find positive effects 

of the change in educational attainment using 

their own compiled data for OECD 

countries, coefficients even display negative 

signs (Benhabib and Spiegel 1994; 

Casellietal. 1996) in other studies. 3 

Hence, the conflicting results in the existing 

literature suggest including both types of 

variables in growth regressions, the human 

capital stock as well as its change. This is 

exactly the approach taken in this paper. The 

next section describes the utilized data and 

the empirical strategy in more detail. 

 

tập hợp các nguồn nhân lực (Krueger và Lindahl 

2001). Tuy nhiên, các kết quả khác nhau trên 

cùng một nhóm quốc gia khó có thể giải thích 

được. Mặc dù hàm thu nhập cổ điển bao hàm vai 

trò của sự thay đổi trình độ học vấn (Pritchett 

1996). Điều này buộc các nghiên cứu chỉ giới hạn 

ở việc phân tích các hiệu ứng tích lũy. Tuy nhiên, 

những kết quả của chúng, mặc dù chỉ xuất phát từ 

phương pháp dữ liệu bảng tương đối không nhất 

quán.Trong khi de la Fuente và Domenech (2000) 

nhận thấy những ảnh hưởng tích cực của sự thay 

đổi trình độ học vấn bằng cách sử dụng dữ liệu do 

họ thu thập được ở các quốc giá OECD, trong 

những nghiên cứu khác các hệ số lại có dấu âm 

(Benhabib và Spiegel 1994;. Caselli et al 1996) .3  

 

 

 

 

Do đó, những kết quả mâu thuẫn nhau trong 

những tài liệu hiện nay cho thấy cần gộp vào cả 

hai loại biến trong hồi quy tăng trưởng, tập hợp 

các nguồn nhân lực cũng như sự thay đổi của nó. 

Đây chính là cách tiếp cận trong bài báo này.Phần 

tiếp theo mô tả chi tiết hơn các dữ liệu được sử 

dụng và chiến lược thực nghiệm. 5 h 34 30/5 

 

 


