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Cầu lao động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế

ở Việt Nam hiện nay

PHẦN MỘT

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CẦU LAO

ĐỘNG

I.CẦU LAO ĐỘNG

Trong phạm vi nền kinh tế, cầu lao động là nhu cầu về sức lao động của nền kinh tế

nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, là khả năng thu hút sức lao động của nền kinh tế.

Trên thị trường lao động, cầu lao động là lượng lao động mà người thuê có thể thuê ở mỗi

mức giá chấp nhận.

Cầu lao động có 2 loại: cầu lao động thực tế và tiềm năng. Cầu lao động thực tế là

nhu cầu thực tế cần sử dụng lao động tại một thời điểm nhất định (bao gồm cả việc làm

mới và việc làm trống). Cầu lao động tiềm năng là nhu cầu sử dụng số lao động tương ứng

với tổng chỗ làm việc có được sau khi đó tớnh đến các yếu tố tạo việc làm trong tương lai

như vốn, đất đai, tư liệu sản xuất, công nghệ, chính trị, xó hội...

Cầu trên thị trường lao động phụ thuộc vào một số nhân tố sau đây:

+ Các nhân tố vĩ mô tác động đến cầu lao động bao gồm: Khả năng phát triển kinh

tế của đất nước; Cơ cấu ngành nghề và sự phân bố ngành, nghề giữa nông thôn, thành thị,

giữa các vùng lónh thổ; trỡnh độ công nghệ, máy móc thiết bị được sử dụng sẽ ảnh hưởng

đến số lượng, chất lượng lao động; Tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát; các chính sách can thiệp

của Nhà nước tác động lên cầu v.v...

+ Các yếu tố vi mô tác động lên cầu lao động bao gồm: Giới tính; lứa tuổi; dân tộc;

đẳng cấp trong xó hội. Cỏc yếu tố này cũng chi phối mức tăng, giảm cầu lao động.

Việc xác định cầu lao động thường thông qua chỉ tiêu việc làm. Việc làm là trạng

thái trong đó diễn ra các hoạt động lao động (kết hợp các yếu tố sản xuất nhằm mục đích

cụ thể) mang lại thu nhập và không vị pháp luật ngăn cấm. Người làm việc là người có



việc làm mang tiền công hoặc thu nhập, họ phải có việc làm hoặc doanh nghiệp trong một

thời gian nhất định. Như vậy, có thể phân biệt hai loại việc làm, một là việc làm thuê

hưởng tiền lương hoặc tiền công, hai là việc làm tự thân có thể là cá nhân hoặc gia đỡnh,

cú thể là chủ doanh nghiệp. Việc làm cú thể phân chia theo thời gian như việc làm thời

gian đầy đủ hoặc không đầy đủ, việc làm tạm thời và việc làm cố định, việc làm không

thường xuyên, việc làm theo thời vụ...

Tuy nhiên, trên thực tế việc xác định chính xác cầu lao động trên thị trường lao

động là một việc làm khó khăn phức tạp, đặc biệt ở nền kinh tế thị trường cũn cú nhiều

biến động như ở nước ta hiện nay. Việc xác định cầu lao động trong một doanh nghiệp

đơn giản hơn nhiều so với việc xác định cầu lao động cho một ngành hoặc cho cả nền kinh

tế.

II.CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

II.1. CƠ CẤU KINH TẾ

Cơ cấu kinh tế là một tổng thể hệ thống kinh tế bao gồm nhiều yếu tố có quan hệ

chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau trong một không gian và thời gian nhất định,

trong những điều kiện xó hội cụ thể, được thể hiện cả về mặt định tính lẫn định lượng, cả

về số lượng lẫn chất lượng, phù hợp với mục tiêu được xác định của nền kinh tế.

Cơ cấu kinh tế gồm 3 phương diện hợp thành. Đó là:

- Cơ cấu ngành kinh tế

- Cơ cấu thành phần kinh tế

- Cơ cấu vùng lónh thổ

Cơ cấu ngành kinh tế là tổ hợp các ngành hợp thành các tương quan tỷ lệ, biểu hiện

mối quan hệ giữa các ngành của nền kinh tế quốc dân. Cơ cấu ngành kinh tế phản ánh

phần nào trỡnh độ phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xó hội của một

quốc gia. Thay đổi mạnh mẽ cơ cấu ngành là nét đặc trưng của các nước đang phát triển.

Khi phân tích cơ cấu ngành của một quốc gia người ta thường phân tích theo 3 nhóm

ngành (khu vực) chính:

+ Nhóm ngành nông nghiệp: bao gồm các ngành nông, lâm ngư nghiệp.

+ Nhúm ngành cụng nghiệp: bao gồm cỏc ngành cụng nghiệp và xõy dựng.

+ Nhóm ngành dịch vụ: bao gồm thương mại, bưu điện, du lịch, giao thông vận tải...

Cơ cấu kinh tế theo lónh thổ là việc bố trí sản xuất theo không gian địa lý, và cũng

là biểu hiện của phân công lao động xó hội. Xu hướng phát triển kinh tế lónh thổ thường là

phát triển nhiều mặt, tổng hợp, có ưu tiên một vài ngành và gắn liền với hỡnh thành sự



phõn bổ dõn cư phù hợp với các điều kiện, tiềm năng phát triển kinh tế của lónh thổ đó.

Việc chuyển dịch cơ cấu lónh thổ phải bảo đảm sự hỡnh thành và phỏt triển cú hiẹu quả

của cỏc ngành kinh tế, cỏc thành phần kinh tế theo lónh thổ và trờn phạm vi cả nước, phù

hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế xó hụik, phong tục tập quỏn, truyền thống của mỗi

vùng, nhằm khai thác triệt để thế mạnh của vùng đó.

Cơ cấu thành phần kinh tế. Nếu như phân công lao động xó hội là cơ sở hỡnh thành

cơ cấu ngành và cơ cấu lónh thổ, thỡ chế độ sở hữu là cơ sở hỡnh thành nờn cơ cấu thành

phần kinh tế. Cơ cấu thành phần kinh tế biểu hiện hệ thống tổ chức kinh tế với các chế độ

tổ chức khác nhau. Một cơ cấu thành phần kinh tế hợp lý phải dựa trờn cơ sở hệ thống tổ

chức kinh tế với chế độ sở hữu có khả năng thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất,

thúc đẩy phân công lao động xó hội...Cơ cấu thành phần kinh tế cũng là một nhân tố tác

động đến cơ cấu ngành kinh tế trong quá trỡnh phỏt triển.

Ba loại hỡnh cơ cấu trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó cơ cấu ngành

kinh tế có vai trũ quan trọng hơn cả. Cơ cấu ngành và thành phần kinh tế chỉ có thể được

dịch chuyển đúng đắn trên phạm vi không gian lónh thổ và trờn phạm vi cả nước. Sự phân

bố lónh thổ một cỏch hợp lý sẽ là tiền đề để phát triển các ngành và các thành phần kinh tế.

Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu thành

phần kinh tế, vỡ đó là hai chỉ tiêu quan trọng để biểu hiện sự phát triển của nền kinh tế của

một quốc gia.

II.2.CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Trong quỏ trỡnh phỏt triển kinh tế của một quốc gia, cơ cấu kinh tế luôn luôn thay

đổi. Sự thay đổi của cơ cấu kinh tế từ trạng thái này sang trạng thái khác cho phù hợp với

môi trường phát triển theo từng thời kỳ phát triển gọi là chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một quá trỡnh tất yếu gắn liền với sự phát triển kinh

tế của một quốc gia, đặc biệt là quá trỡnh phỏt triển trong quỏ trỡnh hội nhập. Quỏ trỡnh

chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra như thế nào phụ thuộc vào các yếu tố như quy mô kinh

tế, mức độ mở cửa của nền kinh tế với bên ngoài, dân số của quốc gia, các lợi thế về tự

nhiên, nhân lực, điều kiện kinh tế, văn hoá...Nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển

dịch cơ cấu kinh tế đó là quá trỡnh chuyờn mụn hoỏ trong phạm vi quốc gia và mở rộng

chuyờn mụn hoỏ quốc tế và thay đổi công nghệ tiến bộ kỹ thuật. Chuyên môn hoá mở

đường cho việc trang bị kỹ thuật hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, hoàn thiện tổ chức,

nâng cao năng suất lao động xó hội. Chuyờn mụn húa cũng tạo ra những hoạt động dịch



vụ và chế biến mới. Tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ lại thúc đẩy quá trỡnh chuyờn

mụn húa. Điều đó làm cho tỷ trọng các ngành truyền thống giảm đi, tỷ trọng các ngành

dịch vụ kỹ thuật mới tăng trưởng nhanh chóng và dần chiếm ưu thế. Phân công lao động

và sự tiến bộ kỹ thuật, công nghệ ngày càng phát triển sâu sắc tạo ra những tiền đề cho

việc phát triển thị trường các yếu tố sản xuất. Và ngược lại, việc phát triển thị trường các

yếu tố sản xuất lại thúc đẩy quá trỡnh phỏt triển, tăng trưởng kinh tế và do vậy làm sâu sắc

thêm quá trỡnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải dựa trên cơ sở một cơ cấu hiện có, do đó nội

dung của chuyển dịch cơ cấu là cải tạo cơ cấu cũ lạc hậu hoặc chưa phù hợp để xây dựng

cơ cấu mới tiên tiến, hoàn thiện và bổ sung cơ cấu cũ nhằm biến cơ cấu cũ thành cơ cấu

mới hiện đại và phù hợp với mục tiêu kinh tế- xó hội đó xỏc định cho từng thời kỳ phát

triển.

Thực chất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự phát triển không đều giữa các ngành.

Ngành có tốc độ phát triển cao hơn tốc độ phát triển chung của nền kinh tế thỡ sẽ tăng tỷ

trọng và ngược lại, ngành có tốc độ thấp hơn sẽ giảm tỷ trọng. Nếu tất cả các ngành có

cùng một tốc độ tăng trưởng thỡ tỷ trọng cỏc ngành sẽ khụng đổi, nghĩa là không có

chuyển dịch cơ cấu ngành.

III. ẢNH HƯỞNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ ĐẾN CẦU LAO

ĐỘNG

Các nước trên thế giới đều quan tâm đến việc điều chỉnh hợp lý cơ cấu kinh tế của

mỡnh. Đối với các nước phát triển hàng đầu trên thế giới, với nền kinh tế công nghiệp đó

được phát triển từ đầu thế kỷ 20, thỡ mối quan tõm là tạo ra những lĩnh vực công nghệ mới,

có hiệu quả cao, đặc biệt là các công nghệ tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. Việc

thực hiện công nghệ này trước mắt có thể chưa thu được lợi nhuận, nhưng trong tương lai

thỡ lại là cơ sở để giành vị trí thống trị hoặc áp đảo thị trường thế giới và khu vực. Để đổi

mới công nghệ sản xuất, các nước công nghiệp hoá tỡm cỏch chuyển những cụng nghệ lạc

hậu hoặc kộm tớnh cạnh tranh sang cỏc nước kém phát triển hơn. Mặt khác, đối với những

nước nghèo đang phát triển như Việt Nam, cơ cấu kinh tế cũn rất lạc hậu với phần lớn dõn

số lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ mới đang trên đà phát

triển, đang rất có nhu cầu tiếp nhận các công nghệ có trỡnh độ thấp để từng bước tham gia

vào thị trường thế giới. Sự gặp gỡ giữa cung và cầu về cụng nghệ trỡnh độ thấp đó thỳc

đẩy quá trỡnh chuyển giao cụng nghệ và đầu tư trực tiếp vào các nước đang phát triển làm



thay đổi cơ cấu kinh tế tại Việt Nam ngày nay. Cơ cấu kinh tế thay đổi dẫn đến sự thay

đổi cơ cấu, tác động mạnh đến số lượng và chất lượng lao động, vỡ lao động được xem là

nguồn lực của quan trọng cho phát triển kinh tế. Kinh tế càng phát triển thỡ khả năng thu

hút sức lao động càng cao và ngược lại. Đối với những nước nghèo đang trong quá trỡnh

chuyển dịch, cơ cấu kinh tế luôn biến đổi cho phù hợp với sự phát triển của thế giới, thị

trường luôn biến động thỡ thị trường lao động cũng biến động không ngừng để đáp ứng

cho nhu cầu của nền kinh tế.

Trước hết, đó là sự chuyển dịch cơ cấu của ba nhóm ngành lớn theo hướng tích cực,

giảm dần tỷ trọng của nông nghiệp và tăng tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ đóng góp

trong GDP. Theo đó, lao động trong ba nhóm ngành này cũng phải chuyển dịch theo

hướng giảm bớt tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong công

nghiệp và dịch vụ. Muốn vậy, phải tăng trỡnh độ trang bị kỹ thuật trong nội bộ các nhóm

ngành, đặc biệt là nông- lâm- ngư nghiệp, tăng cường sử dụng những máy móc hiện đại để

giảm bớt lao động, sử dụng những giống cây trồng và vật nuôi cho năng suất cao để vẫn

đảm bảo tăng trưởng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Lao động trong nông nghiệp sẽ được

dịch chuyển vào công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, để làm được điều này phải nâng cao

trỡnh độ dân trí, khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật mới... của lao động dịch chuyển nói

riêng và dân cư nói chung. Lao động thủ công và bán cơ giới cũn khỏ phổ biến nờn năng

suất lao động thấp, giá thành sản phẩm cao, chất lượng sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh

trên thị trường quốc tế, nhất là công nghiệp nhẹ, công nghiệp nụng thụn cũn nhỏ bộ, chưa

phát triển tương xứng với tiềm năng nên chưa có sức thu hút lao động dư thừa trong nông

nghiệp. Sự tiếp thu công nghệ của thế giới, tiếp nhận đầu tư phải đi đôi với việc phát triển

và đào tạo một nguồn nhân lực tương xứng để sử dụng được những công nghệ đó, có vậy

thỡ cụng cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế mới đạt được hiệu quả.

Thứ hai, đó là sự chuyển dịch cơ cấu của các thành phần kinh tế cũng làm cho thị

trường lao động biến động. Thành phần kinh tế tư nhân tăng lên, thu hút nhiều lao động ở

nhiều trỡnh độ giải quyết được khá lớn nhu cầu việc làm của nền kinh tế. Mặt khác, thành

phần kinh tế nhà nước chuyển biến về chất, làm dư thừa ra một số lượng lao động dôi dư

cũng là áp lực cho thị trường lao động. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng

đũi hỏi lao động trỡnh độ cao, với chuyên môn kỹ thuật và trỡnh độ quản lý đáp ứng được

yêu cầu hội nhập.

Cơ cấu kinh tế thay đổi dẫn đến nhu cầu về lao động cũng thay đổi theo. Trong khi

đó, nguồn cung lao động tăng lên không ngừng tạo ra áp lực lớn cho cầu lao động. Vỡ vậy,



việc phỏt triển kinh tế cũng đồng nghĩa với việc tăng cầu lao động, tập trung vào những

ngành có thể thu hút được nhiều lao động, tạo được nhiều việc làm cho nền kinh tế, đồng

thời cũng phù hợp với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá là vấn đề vô cùng quan

trọng của nước ta hiện nay.

PHẦN HAI

THỰC TRẠNG CƠ CẤU CẦU LAO ĐỘNG

I.CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong 3 ngành kinh tế lớn là giảm dần tỷ trọng lao

động trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp và dịch vụ.

Bảng 1: Cơ cấu lực lượng lao động có việc làm trong 3 khu vực kinh tế:

Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nông- lâm-

ngư nghiệp

68,96 65,76 66,14 64,08 62,61 62,76 61,14 58,35

Cụng nghiệp

và xõy dựng

10,88 12,14 11,64 12,43 13,1 14,42 15,05 16,96

Dịch vụ 20,06 22,1 22,22 23,49 24,28 22,82 23,81 24,69

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100

Nguồn:Số liệu thống kê lao động việc làm 1996-2003,NXB Thống kê

Cơ cấu việc làm vẫn có sự chênh lệch rất lớn giữa ba khu vực, trong đó nông- lâm-

ngư nghiệp vẫn cao nhất, tiếp đến là dịch vụ, và thấp nhất là công nghiệp và xây dựng, ta

thấy lao động đó cú sự dịch chuyển nhưng tốc độ vẫn cũn chậm và việc tăng giữa các

ngành không ổn định.

Sau 8 năm, ta mới di chuyển được 10,61% lao động từ nông nghiệp sang công

nghiệp và dịch vụ, trong đó công nghiệp chỉ tăng lên được 6,08%, dịch vụ tăng được

4,63%, sự chuyển dịch này cũn chậm. So với cơ cấu lao động của các nước phát triển hầu

hết lao động đều nằm trong dịch vụ (Mỹ 72,8% , Nhật 60,7% năm 1995), cũn lao động

trong nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất thấp (Mỹ 2,9%, Nhật 5,7% năm 1995); so với một



nước đang phát triển như Thái Lan thỡ 42,95% lao động là nằm trong dịch vụ, chỉ có

40,35% lao động trong nông nghiệp năm 1996 thỡ ta thấy xu hướng nhu cầu lao động của

ngành dịch vụ là rất lớn nhưng ta chưa thể tận dụng được. Thậm chí, việc tăng lao động

giữa các ngành cũng không ổn định, năm 2000 và 2001 lao động trong nông nghiệp tăng

(từ 62,61% lên 62,76%) cũn lao động trong dịch vụ lại giảm (24,28% xuống 22,82%).

Nguyên nhân của tỡnh trạng này là tốc độ phát triển của ngành dịch vụ có xu hướng giảm,

do sau khi nền kinh tế mở cửa đó tiếp nhận đủ các lĩnh vực dịch vụ phù hợp với trỡnh độ

phát triển của nó, và mức sống dân cư cũn chưa cao nên khả năng phát triển các loại dịch

vụ đa dạng khác chưa nhiều. Trong tương lai, bên cạnh việc đẩy nhanh quá trỡnh mở cửa

và hội nhập kinh tế quốc tế để đa dạng hoá các loại hỡnh dịch vụ, tạo sự phỏt triển theo

chiều sõu thỡ chỳng ta vẫn cần thỳc đẩy các lĩnh vực dịch vụ chủ chốt ( như bưu chính

viễn thông...) phát triển, qua đó nâng cao tỷ trọng của ngành dịch vụ trong GDP. Lao động

trong nông- lâm- ngư nghiệp phải tiếp tục giảm, nhờ việc đầu tư kỹ thuật canh tác và máy

móc hiện đại vào sản xuất nông nghiệp. Lao động trong công nghiệp và xây dựng giữ mức

độ tăng chậm và ổn định, do xu hướng đổi mới công nghệ trong công nghiệp dẫn đến sử

dụng ít lao động hơn những công nghệ cũ nhưng đũi hỏi trỡnh độ của lao động phải được

nâng cao.

I.1.CẦU LAO ĐỘNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Bảng 2: Số người đủ 15 tuổi trở lên có việc làm thường xuyên trong nông nghiệp thời kỳ

1996-2003:

Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lượng lao

động

2343

1

2258

9

2301

8

2286

3

2267

0

2364

8

2402

3

2309

9

Nguồn:Số liệu thống kê lao động việc làm 1996-2003,NXB Thống kê

Cầu lao động trong nông nghiệp có xu hướng giảm chậm dần nhưng số lượng tuyệt

đối vẫn lớn và tăng giảm không ổn định. Số lao động có việc làm trong nông nghiệp giảm

từ 23,43 triệu người năm 1996 xuống cũn 23,1 triệu người năm 2003, giảm 0,33% cả thời

kỳ, trung bỡnh mỗi năm giảm 47 nghỡn người, tương đương với 0,25%/năm. Tuy nhiên,

tốc độ chuyển dịch cũn rất chậm, trong từng thời kỳ, số lượng lao động tăng giảm không

ổn định, không đáp ứng được yêu cầu giảm tuyệt đối số lượng lao động trong nông nghiệp

theo mục tiêu công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp nụng thụn.



Đến nay, cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn đó chuyển dịch từ nụng nghiệp sang

phi nụng nghiệp với tốc độ 1 đến 1,5%/năm. Năm 1994, cơ cấu kinh tế nông thôn : 71%

nông nghiệp và 29% công nghiệp và dịch vụ ; đến năm 2001, các tỷ lệ trên là 62% và 38%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm từ 80% xuống 70% và lao động phi nông nghiệp tăng

từ 20% lên 30%. Trong đó, số lượng và tỷ trọng các nhóm hộ công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp và xây dựng, dịch vụ đó tăng lên, số hộ công nghiệp và xây dựng tăng từ 1,6% năm

1994 lên 5,8% năm 2001, số hộ dịch vụ tăng từ 6,4% lên 11,2% trong cùng kỳ. Như vậy,

quá trỡnh cụng nghiệp hoỏ- hiện đại hoá nông thôn đó làm giảm số lượng và tỷ trọng lao

động nông nghiệp, tăng số lượng và tỷ trọng lao động phi nông nghiệp ; từ đó tăng năng

suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nông thôn.

Trong nội bộ ngành nông nghiệp, tỷ trọng của các ngành cũng thay đổi theo hướng

tăng số lượng và tỷ trọng lâm nghiệp thuỷ sản, giảm số lượng và tỷ trọng nông nghiệp. Kết

quả là tạo ra nền nông nghiệp đa ngành, cơ cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện đất đai

rừng biển, địa hỡnh, khớ hậu và trỡnh độ dân cư xoá bỏ tính thuần nông trong nội bộ

ngành nông- lâm- ngư nghiệp. Kéo theo đó là cơ cấu hộ nông, lâm thuỷ sản cũng có sự

thay đổi.

Mụ hỡnh kinh tế trang trại, nhất là trang trại hộ gia đỡnh đó cú sự phỏt triển và trở

thành mụ hỡnh sản xuất hàng hoỏ cú hiệu quả kinh tế. Số liệu của tổng cục thống kờ cho

thấy đến 1/10/2001 cả nước có 60758 trang trại (tăng 4906 trang trại so với năm 2000,

tăng 8,78%), sử dụng 369 ngàn ha đất và mặt nước, thu hút được 375 ngàn lao động, bỡnh

quõn 1 lao động 0,984 ha. Trong đó, số lao động của hộ chủ trang trại là 169 ngàn (chiếm

45%) và 206 ngàn lao động làm thuê ngoài (chiếm 55%). Thu nhập của các trang trại năm

2000 là 1905,8 tỷ đồng, bỡnh quõn một trang trại là 31,4 triệu đồng/năm, thu nhập một

nhân khẩu một tháng đối với nhân khẩu là chủ trang trại là 584 ngàn đồng/ tháng, gấp 2,5

lần thu nhập bỡnh quõn một người một tháng khu vực nụng thụn.

Những hạn chế của cầu lao động trong nông nghiệp:

Phần lớn lực lượng lao động vẫn nằm đọng trong khu vực nông nghiệp, trong khi tỷ

lệ đóng góp của khu vực này trong GDP liên tục giảm ( từ 27,76% năm 1996 xuống

22,54% năm 2003) gây sức ép lớn cho việc giải quyết việc làm cho lao động dư thừa. Tỷ

lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn từ 72,28% năm 1996 lên 77,66% năm 2003, tức

là tỷ lệ lao động ở nông thôn thiếu việc làm vẫn cũn rất cao (22,34%). Việc tăng tỷ lệ sử

dụng thời gian lao động cũn diễn ra rất chậm, do tỡnh trạng sản xuất nhỏ, manh mỳn, tự

cấp tự cung tự phỏt vẫn cũn phổ biến. Sản xuất hàng hoỏ và ngành nghề dịch vụ phi nụng



nghiệp vẫn phỏt triển chậm chưa tạo ra thị trường để thu hút lao động trong nông nghiệp.

Do vậy, tỡnh trạng thiếu việc làm cao và khó có khả năng giảm nhiều trong những năm tới.

Diện tích đất canh tác bỡnh quõn trờn đầu người cũn thấp. Số diện tớch đất nông

nghiệp được sử dụng trên cả nước năm 2003 là 9406,8 nghỡn ha, như vậy bỡnh quõn 1 lao

động 0,41 ha, hay bỡnh quõn 2 ha đất có 5 lao động sử dụng. Trong tương lai, để phát

triển một nền nông nghiệp hiện đại, việc đầu tư kỹ thuật canh tác và đưa máy móc vào sử

dụng trong nông nghiệp sẽ càng làm giảm số lao động cần thiết trên 1 ha đất, như vậy số

lao động thiếu việc làm càng nhiều.

Mụ hỡnh kinh tế trang trại tuy đó phỏt triển nhưng quy mô của trang trại cũn nhỏ (bỡnh

quõn 6,2 lao động/trang trại), phần lớn lao động sử dụng lại là lao động phổ thông, giản

đơn nên năng suất cũn thấp. Cỏc trang trại mới chỉ giải quyết được việc làm cho 1,6% lao

động trong nông nghiệp, tiềm lực kinh tế chưa lớn, quan hệ tín dụng chậm phát triển, hơn

nữa trỡnh độ quản lý, trỡnh độ tổ chức và trỡnh độ kỹ thuật của nhiều chủ trang trại cũn

thấp nờn khả năng phát triển nhanh mô hỡnh này cũn hạn chế.

Bên cạnh đó, tỡnh hỡnh thiờn tai, nhất là hạn hỏn đó ảnh hưởng trực tiếp đến sản

xuất nông nghiệp. Sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam cũng có sức cạnh

tranh thấp, không đảm bảo yêu cầu về chất lượng quốc tế, dẫn đến sự chuyển dịch lao

động nông nghiệp nông thôn rất khó khăn.

I.2. CẦU LAO ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Bảng 3: Số người đủ 15 tuổi trở lên có việc làm thường xuyên trong công nghiệp

Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lượng lao
động

3698 4169 4049 4435 4744 5432 5912 6713

Nguồn:Số liệu thống kê lao động việc làm 1996-2003,NXB Thống kê

Cầu lao động trong công nghiệp có xu hướng tăng nhanh và tăng ổn định. Số liệu

cho thấy, từ năm 1996 đến năm 2003 số việc làm do công nghiệp tạo ra là 0,43 triệu, cả

thời kỳ là 3,03 triệu, tốc độ tăng việc làm hàng năm là 8,8%. Tính cả thời kỳ, số lượng

việc làm do công nghiệp tạo ra chiếm khoảng 58,9% tổng số việc làm mới của nền kinh tế

(cả thời kỳ nền kinh tế tạo ra được 5,6 triệu việc làm mới), trong khi số lao động trong

công nghiệp chỉ chiếm 16,96% trong tổng số lao động có việc làm của nền kinh tế. Có

được điều này là do tỷ trọng công nghiệp trong GDP có sự chuyển biến tích cực, từ

29,73% năm 1996 đến 39,47% năm 2003, trung bỡnh mỗi năm tăng 16,9%. Điều này thể

hiện chủ trương công nghiệp hoá- hiện đại hoá nền kinh tế của Đảng và Nhà nước ta đó đi



đúng hướng, trong đó chú trọng phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động; đi nhanh vào

một số ngành, lĩnh vực có công nghệ hiện đại, công nghệ cao; phát triển mạnh công nghiệp

chế biến nông sản, thuỷ sản, may mặc, một số sản phẩm cơ khí, điện tử, phần mềm; đồng

thời xây dựng công nghiệp nặng quan trọng sản xuất tư liệu sản xuất cần thiết để trang bị

cho các ngành kinh tế, quốc phũng.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Cụng nghiệp chế biến 242.

0

237.

5

233.

0

228.

5

224.

0

219.

3

227.

5

Cụng nghiệp khai thỏc mỏ 2643

.3

2752

.1

2860

.5

2971

.4

3088

.7

3207

.8

3331

.5

Sản xuất phân phối điện, khí đốt

và nước 77.7 78.2 78.6 78.9 79.3 79.5 85.2

Xõy dựng 792.

7

819.

9

848.

6

878.

3

908.

4

938.

8

1068

.1

Các ngành sử dụng nhiều lao động gồm có: Công nghiệp dệt may, da giày, công

nghiệp chế biến nông sản, thuỷ sản. Các ngành này vừa thu hút được một lực lượng lao

động đáng kể vừa là nguồn tiêu thụ các sản phẩm của các ngành nông nghiệp và nuôi

trồng thuỷ sản phục vụ xuất khẩu, là hướng đi cơ bản của quá trỡnh chuyển dịch cơ cấu

kinh tế.

Bảng 4: số lao động làm việc trong các ngành công nghiệp tại thời điểm 1/7

Ngu ồn: www.gso.gov.vn

Sử dụng nhiều lao động nhất vẫn là ngành công nghiệp chế biến, với 3,33 triệu

người, chiếm 70,2% lao động của các ngành công nghiệp; tiếp đến là ngành xây dựng

1,068 triệu người, chiếm 22,67% tổng số lao động; ngành khai thác mỏ 0,2 triệu người,

chiếm 4,83%; thấp nhất là ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 0,085 triệu

người, chiếm 2,3%. Về lượng tăng trưởng nhiều nhất là công nghiệp chế biến, tăng 688,2

nghỡn người, trung bỡnh mỗi năm tăng hơn 98 nghỡn người; xây dựng tăng 275,3 nghỡn

người, mỗi năm tăng hơn 39 nghỡn người; sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước tăng

7,5 nghỡn người, trung bỡnh tăng hơn 1 nghỡn người/năm; chỉ có ngành khai thác mỏ

giảm 14,5 nghỡn người, trung bỡnh 2 nghỡn người/năm. Về tốc độ tăng trưởng, ngành xây

dựng lại là ngành có tốc độ tăng nhanh nhất với 4,35% mỗi năm, ngành chế biến 3,36%,

ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước 1,3%, ngành khai thác mỏ giảm 1%.



Để đạt được sự tăng trưởng cầu lao động trong công nghiệp như vậy, không thể

không kể đến sự phỏt triển của cỏc khu cụng nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX). Các

KCN-KCX đó giải quyết việc làm cho một bộ phận khụng nhỏ những người lao động ở

khắp mọi miền đất nước, nhất là những lao động phổ thông ở vùng sâu vùng xa. Tính đến

năm 2004, ở Việt Nam có 106 khu công nghiệp được thành lập, ngoài ra cũn cú 124 cụm

khu cụng nghiệp, khu cụng nghiệp vừa và nhỏ nằm rải rỏc ở 19 địa phương trong cả nước.

Các KCN-KCX đó thu hỳt được 1442 dự án của các nhà đầu tư từ hơn 40 nước và vùng

lónh thổ và 1422 dự ỏn đầu tư trong nước. Các KCN-KCX đó tạo việc làm ổn định cho

gần 60 vạn lao động trực tiếp và hơn 1 triệu lao động gián tiếp. Do duy trỡ việc làm ổn

định, tăng thu nhập cho người lao động nên các KCN-KCX đó gúp phần xoỏ đói giảm

nghèo ở nhiều vùng nông thôn vốn trước đây chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, trong môi trường sản xuất công nghiệp, kỹ năng làm việc và trỡnh độ chuyên

môn của người lao động được nâng cao, góp phần phát triển nguồn nhân lực theo hướng

hiện đại.

Như vậy công nghiệp đó tạo ra một khối lượng việc làm lớn cho nền kinh tế, cùng

với chính sách phát triển công nghiệp của Nhà nước hướng vào những ngành công nghiệp

sử dụng nhiều lao động, cầu lao động trong công nghiệp sẽ vẫn là một nguồn thu hút sức

lao động lớn của nền kinh tế, giải quyết việc làm cho một bộ phận không nhỏ những lao

động kỹ thuật hiện nay.

Tuy cầu lao động trong công nghiệp có tăng lên nhưng vẫn tiềm tàng những yếu tố

bất ổn trong việc sử dụng và thu hút lao động:

Nguyên nhân giảm lao động trong ngành khai thác mỏ (cụ thể là than đá), một phần do

hạn chế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, một phần khác là ngành này là ngành lao động

nặng nhọc, độc hại nhưng thu nhập thấp (khoảng 800-900 nghỡn đồng) khiến người lao

động không thể trụ nổi.

Lao động trong ngành chế biến như may mặc, da giày tuy có tăng do phát triển sản

xuất nhưng đặc thù là sản xuất theo mùa nên tỷ lệ biến động lao động lớn. Một doanh

nghiệp có 5000-6000 công nhân thỡ hàng năm trung bỡnh khoảng 1000-2000 cụng nhõn

thường xuyên ra vào, tỷ lệ ra đi thường chiếm 10-20% số công nhân hiện có. Thu nhập của

những ngành này cũng nằm trong nhóm những ngành có thu nhập thấp (khoảng 900 nghỡn

đồng), công việc vất vả nên tuy cầu lao động lớn, cung lao động thừa nhưng vẫn xảy ra

tỡnh trạng thiếu nhõn lực. Do vậy, biện phỏp của cỏc ngành này là đổi mới công nghệ để

giảm thiểu lao động. Đây là một biện pháp không thể thực hiện được ngay nhưng chắc



chắn là một biện pháp lâu dài trong tương lai, vỡ vậy việc tạo việc làm trong cỏc ngành

này trong tương lai sẽ không cũn thuận lợi như trước nữa.

Tốc độ phát triển của các khu công nghiệp tập trung, khi chế xuất diễn ra quá nhanh

tuy có tác dụng giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động nhưng ngược lại dẫn đến

việc mất đất canh tác, số lao động mất việc làm vỡ thế cũng tăng nhanh, dẫn đến việc tỡnh

hỡnh giải quyết việc làm ở khu vực đô thị ngày càng khó khăn. Theo ước tính của Bộ Lao

động - Thương binh và xó hội trong 5 năm tới có tới 50 vạn lao động nông nghiệp cần

được dạy nghề và bố trí việc làm do mất đất canh tác.

Lượng

lao

động

1995

Lượng

lao

động

2001

Lượng

tăng

tuyệt

đối

Tốc độ

phát

triển

(%)

Thương nghiệp; sửa chữa xe có

động cơ, mô tô,xe máy, đồ dùng cá

nhân và gia đỡnh

1936.5 2903.6 967.1 6.98

Khỏch sạn và nhà hàng 522.4 715.8 193.4 5.39

Vận tải; kho bói và thụng tin liờn

lạc

761.2 1025.9 264.7 5.10

Tài chớnh, tớn dụng 67.9 78.8 10.9 2.51

Hoạt động khoa học và công nghệ 37.1 33.4 -3.7 -1.73

Các hoạt động liên quan đến kinh

doanh tài sản và dịch vụ tư vấn

62.6 119.3 56.7 11.35

QLNN và ANQP, đảm bảo xó hội

bắt buộc

842.5 936.7 94.2 1.78

Giáo dục và đào tạo

844.6 994.3 149.7 2.76

Y tế và hoạt động cứu trợ xó hội 234.4 254 19.6 1.35

Hoạt động văn hoá và thể thao 63.3 75.1 11.8 2.89

Các hoạt động Đảng, đoàn thể và

hiệp hội

107.3 154 46.7 6.2

Hoạt động phục vụ cá nhân và 197.3 292.4 95.5 6.78



cộng đồng

Hoạt động làm thuê công việc gia

đỡnh trong cỏc hộ tư nhân

61.4 74.1 12.7 3.18

Hoạt động của các tổ chức và đoàn
thể quốc tế

1.6 1.8 0.2 1.98

I.3.CẦU LAO ĐỘNG TRONG DỊCH VỤ

Bảng 5:Số người đủ 15 tuổi trở lên có việc làm thường xuyên thời kỳ 1996-2003:

Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lượng lao

động

6898 7593 7734 8382 8792 8597 9354 9773

Nguồn:Số liệu thống kê lao động việc làm 1996-2003,NXB Thống kê

Bảng 6: Lao động trong một số ngành dịch vụ tại thời điểm 1/7

Nguồn: www.gso.gov.vn

Xu hướng lao động trong dịch vụ tăng lên nhưng không ổn định. Ta thấy trong cả

thời kỳ 1996-2003 số lao động trong dịch vụ đó tăng lên 2,87 triệu người, trung bỡnh tăng

thêm 0,41 triệu người làm trong ngành dịch vụ mỗi năm, tốc độ phát triển hàng năm là

5,1%. Xu hướng thay đổi của dịch vụ cũng tích cực với số việc làm tăng lên liên tục, trừ

năm 2001giảm so với năm 2000 là 213 nghỡn người. Nguyên nhân chính là do kinh doanh

giảm sút trong ngành du lịch, khách sạn nhà hàng, kinh doanh tài sản... Dịch vụ là một

ngành thu hút nhiều lao động nhất trong nền kinh tế quốc dân của nhiều nước trên thế giới,

tuy vậy ở Việt Nam dịch vụ mới chỉ có gần 25% lao động làm trong ngành này và tốc độ

phát triển cũng chưa tương xứng với tiềm năng.

Lý do của tỡnh trạng này là tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế chậm lại và

hầu hết các lĩnh vực dịch vụ chủ chốt đều tăng trưởng thấp đi so với thời kỳ 1990-1995.

Nhỡn vào bảng số liệu ta cú thể thấy trong thời kỳ 1995-2001, ngành kinh doanh tài sản và

dịch vụ tư vấn có tốc độ tăng trưởng lao động cao nhất (11,35%) do sự ra đời của Luật

Doanh nghiệp năm 1999 đó tạo điều kiện cho các loại hỡnh doanh nghiệp tư nhân phát

triển, từ đó tạo ra nhu cầu về dịch vụ tư vấn và thuê mướn tài sản. Thu hút nhiều lao động

nhất là thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia

đỡnh chiếm 37,91% tổng lao động trong các ngành dịch vụ, cả thời kỳ lượng việc làm mới

được tạo ra trong ngành này trên 50% tổng việc làm được tạo ra trong các ngành dịch vụ.

Những lĩnh vực dịch vụ chủ chốt của nền kinh tế như khách sạn và nhà hàng; vận tải, kho



bói và thụng tin liờn lạc;giỏo dục và đào tạo cũng thu hút thêm được lượng lao động lớn

(31,66% tổng lao động tăng thờm).

Tốc độ phát triển của các loại hỡnh dịch vụ khụng đều, kéo theo sự biến động của

lao động trong các ngành này cũng ko đều nhau, thậm chí có ngành cũn giảm lượng lao

động (hoạt động khoa học và công nghệ), trong khi đó xuất hiện thêm nhiều ngành dịch vụ

mới mà số liệu chưa thể thống kê hết được. Tuy nhiên, thị trường của Việt Nam tuy đông

và giàu tiềm năng nhưng chưa phải đó phỏt triển và cú mức nhu cầu cao như thị trường

của các nước công nghiệp khác, nên tốc độ phát triển thêm các lĩnh vực dịch vụ mới khụng

cũn cao như thời kỳ đầu nữa. Hai ngành dịch vụ quan trọng là du lịch, khách sạn nhà hàng

chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố xó hội như vấn đề an ninh, bệnh dịch... Do vậy năm 2000

nước ta và cả châu Á bị bệnh dịch Sars đó làm cho kinh doanh của 2 ngành này giảm sút,

dẫn đến giảm lượng lao động thu hút trong dịch vụ trong năm 2001 (đó phõn tớch ở trờn)

tuy trong cả thời kỳ, tốc độ phát triển của 2 ngành này là rất cao (do mở cửa thị trường và

mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới trong thời kỳ đầu đổi mới).

Trong thời kỳ hiện nay, vấn đề an ninh của Việt Nam đó được đảm bảo, nhưng vấn

đề vệ sinh thực phẩm và môi trường không tốt có thể phát sinh nhiều loại bệnh dịch nguy

hiểm (ví dụ như bệnh cúm gà phát sinh từ châu Á trong đó Việt Nam là một trong những

nước phát hiện đầu tiên hiện nay có nguy cơ lan truyền trên toàn cầu đe doạ đến tính mạng

hàng triệu người), vấn đề này rất ảnh hưởng đến việc kinh doanh du lịch và có thể làm tốc

độ phát triển của hai ngành nói trên chậm lại.

Ngoài ra, sự độc quyền của Nhà nước trong những ngành dịch vụ chủ chốt như Bưu

chính viễn thông cũng làm hạn chế sự tăng trưởng chung của cầu lao động dịch vụ. Trong

ngành dịch vụ nhu cầu về lao động có chất lượng cao, lao động đó qua đào tạo (tốt nghiệp

PTTH trở lên) là chủ yếu, đặc biệt là ở những ngành chủ chốt như Bưu chính viễn thông

(95% trở lên), du lịch (70% trở lên), thương mại (30% trở lên)... việc phát triển các loại

hỡnh dịch vụ chủ yếu tập trung ở cỏc thành phố lớn, cỏc khu đô thị phát triển và xung

quanh các KCN-KCX. Ở Việt Nam, mới chỉ cú 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chớ

Minh và một số thành phố nhỏ, cũn lại hầu hết là những vựng nụng thụn với nghề nghiệp

chớnh của người dân là nông nghiệp , hơn nữa tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo cao trên

90% cũng là một hạn chế để phát triển các ngành dịch vụ.

II.CƠ CẤU LAO ĐỘNG GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ

Bảng 7: số lao động trong các thành phần kinh tế thời kỳ 1996-2004



Chỉ tiờu 199
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200

4

Tổng 339

78

343

52

348

01

356

79

362

05

376

77

392

89

411

76

423

16

Nhà nước 297

3

309

4

353

3

360

6

364

4

376

9

399

5

416

3

434

0

Ngoài Nhà nước 310

05

311

28

310

83

318

84

323

43

335

54

348

57

364

85

373

34

Có vốn đầu tư nước

ngoài

- 130 185 189 218 354 437 528 642

Nguồn: www.gso.gov.vn

Ta thấy trong cả ba nhóm Nhà nước, ngoài Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài

đều có xu hướng tăng. Trong 8 năm tổng số người có việc làm đó tăng lên 8.338 nghỡn

người, trung bỡnh tăng hơn 1 triệu người một năm. Trong đó, lượng tăng của các thành

phần như sau: Nhỡn chung trong cả thời kỳ, tỷ trọng của lao động làm việc ngoài Nhà

nước là cao nhất, nhưng có xu hướng giảm nhẹ ( từ 91,25% năm 96 xuống 88,23% năm

2004), tỷ trọng thấp nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (1,51%), cũn tỷ trọng lao

động trong khu vực Nhà nước có xu hướng tăng nhẹ ( từ 8,75% lên 10,26%). Khu vực

kinh tế ngoài Nhà nước vẫn là khu vực tạo ra nhiều việc làm nhất ( tạo ra gần 76% việc

làm mới trong cả thời kỳ), tuy nhiên về tốc độ tăng thỡ chậm nhất (2,35%), tăng nhanh

nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (25.63%), tiếp đến là khu vực Nhà nước

(4,84%).

Bảng 8: Lượng tăng lao động trong các thành phần kinh tế

Tỷ trọng

1996

(%)

Tỷ trọng

2004

(%)

Lượng

tăng thêm

(nghỡn

người)

Tỷ trọng

tăng thêm

(%)

Tốc độ

tăng thêm

(%)

Tổng 100 100 8338 100 2,78

Nhà nước 8,75 10,26 1367 10,39 4,84

Ngoài Nhà

nước

91,25 88,23 6328 75,89 2,35

Có vốn đầu

tư NN

0 1,51 642 7,72 25,63



Nếu chia thời kỳ 1996-2004 thành hai thời kỳ 1996-1999 và 1999-2004 thỡ ta thấy xu

hướng tăng lao động trong các ngành kinh tế có sự biến đổi như sau:

Bảng 9:

Tốc độ

tăng 1966-

1999 (%)

Tỷ trọng

tẳng thờm

(%)

Tốc độ

tăng 1999-

2004 (%)

Tỷ trọng

tẳng thờm

(%)

Tổng 1,64 100 3,47 100

Nhà nước 6,64 37,21 3,77 11,06

Ngoài Nhà nước 0,94 51,68 3,2 82,1

Có vốn đầu tư nước

ngoài

13,3 11,11 27,7 6,89

Ta thấy thời kỳ 2000-2004 tốc độ tăng lao động có việc làm đó tăng lên hơn 2 lần,

trong đó xu hướng tăng như sau: lao động làm việc trong khu vực Nhà nước tăng chậm lại

(3,77% so với 6,64%), khu vực ngoài Nhà nước tốc độ tăng nhanh hơn (3,2% so với

0,94%), khu vực có vồn đầu tư nước ngoài vẫn có tốc độ tăng nhanh nhất (27,7% so với

13,3%, gấp hơn 2 lần). Nguyên nhân là do năm 1999 Luật Doanh nghiệp đó được quốc hội

thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ năm 2000, nên kể từ đầu năm 2000 số lượng doanh

nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký hoạt động tăng lên đáng kể, dẫn đến việc tốc độ tăng lao

động làm việc trong khu vực này cũng lớn hơn hẳn ( gần 3,5 lần), ngược lại do các doanh

nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp lại nên tốc độ lao động tăng thêm cũng giảm đi. Khu

vực ngoài Nhà nước đó tạo ra hơn 80% số việc làm mới của cả nước thời kỳ 1999-2004,

cao hơn hẳn so với thời kỳ trước (51,68%), chiếm gần 90% tổng số việc làm năm 2004,

đóng góp vai trũ khụng nhỏ trong việc hạn chế thất nghiệp của Việt Nam. Khu vực cú vốn

đầu tư nước ngoài vẫn là khu vực có tốc độ tăng nhanh nhất do Việt Nam tiếp tục đổi mới

chính sách đầu tư nước ngoài để thu hút đầu tư. Như vậy, cơ cấu lao động trong các thành

phần kinh tế cũng có những sự chuyển biến tích cực, song vẫn cũn một số hạn chế sau:

Khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là kinh tế hộ gia đỡnh và cỏc doanh nghiệp vừa

và nhỏ là nơi có nhiều khả năng tạo việc làm vỡ những ưu thế về quy mô và chi phí thấp

để tạo ra một chỗ việc làm, tính năng động và lợi ích trực tiếp của lao động, phù hợp với

chất lượng lực lượng lao động và trỡnh độ quản lý. Tuy nhiên, khu vực này cũng đang đối

đầu với những khó khăn trong điều kiện mở cửa và hội nhập, sản phẩm kém tính cạnh



tranh do chất lượng không cao, ngoài ra môi trường kinh doanh chưa ổn định, cũn nhiều

rủi ro, thiếu thụng tin, thiếu sự hỗ trợ, hạn chế về vốn.

Khu vực Nhà nước cũng đang gặp những thách thức không nhỏ. Nhiệm vụ và yêu

cầu cải cách bộ máy quản lý và thủ tục hành chớnh đũi hỏi phải tinh giảm biờn chế, sắp

xếp lại số biờn chế hiện cú, hạn chế nhận thờm lao động mới. Các doanh nghiệp Nhà nước,

mặc dù có nhiều khoản đầu tư và các chính sách hỗ trợ, cũng gặp khó khăn trong sản xuất

kinh doanh, trước yêu cầu nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh, chống độc quyền, do đó

cơ hội tạo thêm việc làm là rất hạn hẹp. Hơn nữa tỡnh trạng dư thừa lao động tại các

doanh nghiệp Nhà nước cũng đang là vấn đề đáng quan tâm với tỷ lệ lao động dôi dư năm

1999 lên tới hơn 9%.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tuy có tốc độ tăng trưởng trung bỡnh hàng năm

khá cao, nhưng tỷ trọng trong GDP và tỷ trọng lao động cũn thấp. Hơn nữa, phần lớn các

doanh nghiệp này tập trung vào những ngành công nghiệp nặng, dầu khí, bất động sản, đó

là những ngành cần nhiều vốn, có hệ số bảo hộ cao, bởi vậy khả năng thu hút lao động

không nhiều.

Qua những số liệu ở trên, ta có thể kết luận, cầu trên thị trường lao động cũn cú cơ

cấu lạc hậu, thể hiện cơ cấu kinh tế chưa tiến bộ. Cầu lao động trong nông nghiệp vẫn là

chủ yếu, nhưng nông nghiệp lại đứng trước tỡnh trạng thiếu việc làm (tỷ lệ sử dụng thời

gian lao động chỉ đạt ở mức 70 đến 73% và có xu hướng tăng lên, năm 2003 đạt 77,94%

nhưng tăng trưởng chậm và không vững chắc). Cầu trong công nghiệp có tăng nhưng quy

mô cũn nhỏ, chưa tận dụng được nguồn nhân lực dư thừa của nông nghiệp ( những nông

dân mất đất). Cầu tiềm năng trong dịch vụ cũn rất lớn nhưng thực tế lại chưa thể tận dụng

được vỡ ngành dịch vụ phỏt triển khụng ổn định. Giữa các khu vực kinh tế cầu lao động

đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng cũn chậm, khu vực Nhà nước gặp khó

khăn trong vấn đề giải quyết lao động dôi dư, khu vực ngoài Nhà nước có nhu cầu lao

động rất lớn nhưng không thu hút được lao động giỏi vỡ trỡnh độ quản lý và thu nhập thấp,

khu vực đầu tư nước ngoài là nơi có cầu lao động chất lượng cao thỡ cũn chiếm tỷ trọng

rất thấp trong nền kinh tế. Tất cả những tỡnh trạng đó gây lóng phớ cỏc nguồn nhõn lực,

kể cả nguồn nhõn lực cú học vấn ở đô thị. Khả năng cải thiện cầu lao động phụ thuộc vào

các chương trỡnh phỏt triển cỏc ngành kinh tế (75% tổng cầu từ 1999-2004) và cỏc

chương trỡnh mục tiờu quốc gia (việc làm, xúa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động - 25%



tổng cầu). Vỡ vậy, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động đang là vấn đề lớn của

nền kinh tế xó hội Việt Nam hiện nay.

PHẦN BA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Theo văn kiện đại hội Đảng IX, đến năm 2010 tỷ trọng trong GDP của nông nghiệp

nước ta sẽ đạt 16-17%, công nghiệp 40-41%, dịch vụ 42-43%. Theo đó đến năm 2010, cơ

cấu lao động trong các ngành kinh tế của Việt Nam phải đạt được khoảng 50% trong

nông-lâm-ngư nghiệp, 22,9% trong cụng nghiệp và xõy dựng, cũn lại 27,1% trong dịch vụ.

Như vậy, cần phải tái phân bố lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp

và dịch vụ. Khu vực nông nghiệp cần rút tuyệt đối khoảng 17 nghỡn lao động mỗi năm,

tức giảm 0,1%/năm, bên cạnh đó cần phải tạo thêm việc làm cho 9 triệu lao động đang

thiếu việc làm, khu vực công nghiệp -xây dựng cần thu hút thêm 463 nghỡn việc làm một

năm, hay tăng 6,6%/năm, khu vực dịch vụ cần thu hút thêm khoảng 507 nghỡn việc

làm/năm, hay 3,3%/năm. Theo Bộ Lao động thương binh và xó hội tổng cầu lao động năm

2010 sẽ là khoảng 47 triệu người, tức là theo mục tiêu từ 2005-2010 sẽ phải giải quyết

việc làm cho 8 triệu lao động, bỡnh quõn mỗi năm 1,6 triệu người, trong đó xuất khẩu lao

động khoảng 80000-90000, nâng quỹ thời gian sử dụng lao động ở khu vực nông thôn lên

82% và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 5% vào cuối năm 2010 . Để

làm được điều này, chúng ta phải áp dụng đồng bộ các giải pháp kích thích tăng trưởng

kinh tế và kích thích tiêu dùng của dân cư, các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế để thu

hút tạo mở việc làm cũng như nâng cao năng suất lao động và chất lượng việc làm. Những

giải pháp chính có thể là:

I.GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Cụng cuộc cụng nghiệp hoỏ- hiện đại hoá của đất nước không thể thành công nếu

không tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ trong khu vực nông nghiệp và nông thôn. Các



chương trỡnh phỏt triển khu vực nụng thụn cần phải được khuyến khích tập trung vào việc

tạo thu nhập cho dân cư nông thôn, tăng số công ăn việc làm, cải thiện các dịch vụ y tế và

giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, nước...) và cung cấp các tiện

nghi khác cho nông thôn. Về ngành nghề trong khu vực nông thôn cần có sự thay đổi về tỷ

trọng kéo theo sự thay đổi cơ cấu lao động. Ở nông thôn cần phát triển mạnh các ngành

công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp truyền thống sản xuất các mặt hàng

phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu, những hoạt động dịch vụ, vận tải, thu gom nông sản, thương

mại trên cơ sở kinh tế hộ gia đỡnh và cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cỏc hoạt động này sẽ

tạo ra thị trường mới, thu hút lao động dư thừa từ nông nghiệp, biến lao động thuần nông,

giản đơn thành lao động phi nông nghiệp có kỹ thuật. Thực hiện giải pháp này sẽ có tác

dụng hai mặt, một mặt sẽ tác động làm giảm cung lao động về lâu dài, mặt khác sẽ tăng

cầu lao động tại chỗ, hạn chế di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị, dần nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực nông thôn. Trong chiến lược phát triển kinh tế, cơ cấu lao động trong nông

nghiệp cần phải giảm từ mức 62% đến 50% vào năm 2010, hay nói cách khác cần phải

giảm lao động trong nông nghiệp và chuyển số lao động này sang khu vực phi nông

nghiệp ở cả nông thôn và thành thị. Các giải pháp cụ thể bao gồm:

- Cần phải tạo điều kiện tối đa về cơ chế chính sách cũng như đầu tư để có thể

nhanh chóng thiết lập quan hệ sản xuất mới, tiến bộ hơn ở nông thôn. Ở nông thôn hiện

nay, với trỡnh độ kỹ thuật hiện có, giá trị cận biên của năng suất lao động đó đạt đến đỉnh

điểm và khó có khả năng tiếp tục tăng trong tương lai. Lao động nông nghiệp đang bị dồn

nén, không cân đối với các nguồn lực sản xuất khác (đất đai, vốn...). Do vậy, cần phải tiếp

tục hoàn thiện quan hệ sản xuất để thúc đẩy quá trỡnh phõn cụng lại lao động và tích tụ tư

bản. Các hỡnh thức kinh tế mới như kinh tế trang trại, kinh tế tiểu chủ nông, kinh tế hợp

tác cần được tạo điều kiện sớm hỡnh thành để tiếp tục thu hút thêm lao động ở nông thôn.

- Thúc đẩy công nghiệp hóa nông thôn. Hiện nay chúng ta có rất ít kinh nghiệm về

công nghiệp hóa nông thôn. Việc thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa làm động lực cho quá

trỡnh này đũi hỏi phải cú cỏc chớnh sỏch khuyến khớch đầu tư tư nhân trong tất cả các

lĩnh vực (về vốn và tín dụng, kỹ thuật và công nghệ, thị trường và tiêu thụ sản phẩm, thông

tin, đào tạo kỹ năng và tay nghề), ngoài ra cũn phải tập trung phỏt triển hạ tầng cơ sở nông

nghiệp và giao thông. Các biện pháp cụ thể có thể áp dụng bao gồm:

+ Cung cấp cho người nông dân, người tiểu chủ nông càng nhiều thông tin càng tốt

(cả về thị trường lẫn kỹ thuật) dưới hỡnh thức dễ hiểu nhất và chi phớ thấp nhất; và tạo

điều kiện tham gia vào thị trường lao động quốc tế.



+ Xõy dựng cỏc cụng trỡnh hạ tầng cơ sở nông nghiệp và nông thôn.

+ Thực hiện đa dạng hóa sản xuất, tập trung cho nghiên cứu ứng dụng, triển khai để

tiếp tục nâng cao năng suất lao động cho khu vực này.

- Phỏt triển và khụi phục cỏc ngành nghề truyền thống của nụng thụn

Trong thời gian qua, GDP của tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP của nông

thôn đó liờn tục tăng từ 26,8% năm 1990 lên 35,5% năm 1995 và lên trên 40% năm 1999.

Bỡnh quõn mỗi cơ sở ngành nghề tạo việc làm cho 25 lao động, mỗi hộ ngành nghề từ 4-6

lao động. Thu nhập bỡnh quõn của một hộ ngành nghề cao gấp 2-4 lần so với hộ thuần

nụng. Do vậy việc phỏt triển các ngành nghề sẽ bảo đảm tăng thu nhập, thúc đẩy chuyển

dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thông theo hướng công nghiệp hóa.

II.GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Lựa chọn mụ hỡnh tăng trưởng kinh tế phù hợp là một trong những ưu tiên hàng

đầu hướng về cầu lao động trong công nghiệp. Chiến lược phát triển sử dụng nhiều lao

động, lựa chọn phát triển các ngành kinh tế hiện đại kết hợp với duy trỡ và phỏt triển cỏc

ngành kinh tế truyền thống, lợi thế trong xuất khẩu của Việt Nam, là một số các hướng đi

được đánh giá là hiệu quả và hợp thời.

Đây là một trong những bài toán rất khó giải quyết trong hầu hết các nước đang phát

triển. Việc tập trung vào các ngành công nghiệp khai thác được các thế mạnh về tiềm năng

tài nguyên của đất nước, đem lại lợi ích kinh tế nhanh như năng lượng, dầu mỏ, khai

thác… thông thường bỏ qua mối liên kết về kinh tế và lao động đối với các ngành truyền

thống. Kết quả là việc làm trong các ngành truyền thống bị thu hẹp lại và dần dần bị mai

một, các ngành xuất khẩu sử dụng nhiều lao động cũng không được chú ý đến. Do vậy,

trong tương lai cần phải tạo ra một sự cân bằng hơn giữa chiến lược phát triển các ngành

kinh tế mũi nhọn với các ngành truyền thống sử dụng lao động hoặc có nhiều lợi thế xuất

khẩu như công nghiệp chế biến hải sản, nông sản, các ngành công nghiệp nhẹ (dệt may, da

giày…). Trong bối cảnh của nền kinh tế đang phát triển và hội nhập thỡ cỏc khu vực kinh

tế truyền thống cú vai trũ rất quan trọng. Bởi vậy chiến lược đặt ra là thúc đẩy các ngành

công nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp cả ở khu vực truyền thống lẫn hiện đại, cả ở nông

thôn và thành thị, có khả năng tạo việc làm nhiều hơn. Thực hiện chiến lược này có thể các

cách sau:

- Phân bố đầu tư hợp lý hơn và hỗ trợ đầu tư với cơ chế đặc thù.

- Nõng cao khả năng cạnh tranh bằng cách xóa bỏ các bao cấp về thuế quan và hàng

rào khác.



- Chớnh sỏch tiền tệ, tài chớnh và lói suất linh hoạt để đảm bảo sử dụng chi phí một

cách có hiệu quả.

- Chính sách đào tạo nghề và các chính sách thị trường lao động để nâng cao hiệu

quả của thị trường lao động

- Tương quan lao động và vốn trong sản lượng phụ thuộc vào hàm sản xuất và giá

cả, do đó cần có các chính sách tài chính hạn chế tăng dung lượng vốn và sử dụng công

nghệ đắt không thích hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Khuyến khớch cỏc hỡnh thức tiờu dựng sao cho có nhu cầu lớn với hàng hóa trong

nước và các dịch vụ được tạo ra bởi các công nghệ sản xuất cần nhiều lao động, thỡ sẽ

tăng được nhu cầu tiêu dùng, kết quả sẽ làm tăng cầu lao động. Đến lượt mỡnh nhu cầu

tiêu dùng chịu sự tác động bởi các hỡnh thức phõn phối thu nhập trong xó hội. Cỏc gia

đỡnh giàu và trung bỡnh thường có xu hướng thiên về các hàng hóa ngoại nhập có dung

lượng vốn cao. Cần có chính sách khuyến khích sản xuất và tiêu thụ hàng nội địa đáp ứng

nhu cầu của đông đảo các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, do đó sẽ tăng được cầu lao

động.

III.GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG TRONG DỊCH VỤ

Phần lớn các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân đều hoạt động trong lĩnh vực dịch

vụ, vỡ vậy muốn tăng cầu lao động trong dịch vụ giải pháp hiệu quả nhất là khuyến khích

khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, đặc biệt là loại hỡnh doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước sẽ đóng vai trũ chủ đạo trong việc tạo việc làm cho người

lao động, đặc biệt là phát triển tỷ lệ những người làm công ăn lương và giảm quy mô của

thị trường lao động phi chính thức. Việc phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân dựa trên

3 nguyên tắc chung:

- Xác định chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân.

- Bảo đảm đối xử bỡnh đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước.

- Cho phép các doanh nghiệp tư nhân tự do kinh doanh theo pháp luật.

Trong tương lai, cần có các biện pháp sau:

- Phải ổn định thể chế và kinh tế vĩ mô. Trước hết hệ thống luật lệ điều tiết hoạt

động kinh tế tư nhân không được thay đổi thường xuyên, như việc thành lập các công ty tư

nhân, quyền sở hữu, điều tiết thu nhập từ hoạt động kinh tế tư nhân, hệ thống thuế, các



điều khoản thi hành các hợp đồng. Hơn nữa, nền kinh tế phải ồn định để đảm bảo không

lạm phát, ổn địng về tiết kiệm, tích lũy, chính sách tài chính tiền tệ.

- Tiếp tục củng cố môi trường pháp lý cho cỏc doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp

vừa và nhỏ: đơn giản hóa các thủ tục, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý nhà nước,

các cơ quan công quyền, cải cách thủ tục hành chính để tránh các thủ tục phiền hà, tỡnh

trạng tham nhũng, đũi hối lộ và tạo nờn kinh tế ngầm; tiếp tục tự do húa thị trường lao

động, đất đai, tài chính...; tạo sân chơi bỡnh đẳng giữa các doanh nghiệp Nhà nước với các

doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Tiếp tục các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân: Các doanh nghiệp tư nhân

vừa và nhỏ khó tiếp cận với thông tin, kỹ thuật, thị trường, thiếu lao động có tay nghề cao,

do vậy các cơ quan sau đây sẽ có tác dụng rất lớn: Cơ quan quốc gia về doanh nghiệp vừa

và nhỏ (để phối hợp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách nhất quán); Hội đồng

thúc đẩy khu vực tư nhân (tăng cường trao đổi giữa các bên có liên quan); Trung tâm trợ

giúp kỹ thuật (tăng cường trợ giúp về bí quyết và kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ và

vừa); Trung tâm thông tin cho doanh nghiệp tư nhân; Dịch vụ phát triển kinh doanh (giúp

các doanh nghiệp cải thiện khả năng tiếp cận với các nguồn lực, thị trường, công nghệ mới,

lao động có tay nghề...)

- Tăng cường đầu tư vốn cho khu vực tư nhân để tạo mở việc làm: Theo dự báo,

trong thời kỳ 2001-2010, để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu việc làm như mong muốn,

việc làm trong khu vực tư nhân cần phải tăng với tốc độ 5-6%/ năm (giả định là 5,5%). Để

đạt được, tỷ lệ vốn đầu tư trong GDP của khu vực này cần chiếm khoảng 44,5% so với

mức hiện nay là 23%. Điều này đũi hỏi cỏc nỗ lực của Chớnh phủ trong việc khuyến

khớch đầu tư tư nhân, việc tạo điều kiện để khu vực tư nhân có khả năng tiếp cận các

nguồn vốn.

- Xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ/ doanh

nghiệp tư nhân: Ngoài việc thiếu thông tin, khả năng cạnh tranh thấp và năng lực hạn chế

trong thị trường, đặc biệt kinh nghiệm về thương mại toàn cầu là một trong những khó

khăn của doanh nghiệp nhỏ. Kiến thức và những hiểu biết cũn vụn vặt về thị trường nước

ngũai chớnh là một trong những cản trở cơ bản trong thương mại.

- Nâng cao uy tín và vị trí của tư nhân trên thị trường: Vai trũ của khu vực kinh tế tư

nhân trong việc tạo việc làm cần phải được thừa nhận và truyền bá trên các phương tiện

thông tin đại chúng và hệ thống giáo dục ở mọi cấp.



IV.GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG TRONG CÁC THÀNH PHẦN KINH

TẾ

Như chúng ta đó biết, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đóng vai trũ rất quan trọng

trong việc tạo việc làm và giải quyết thất nghiệp. Bên cạnh biện pháp khuyến khích phát

triển doanh nghiệp tư nhân như đó núi ở trờn, song song với nú cần phải tiếp tục cải cách

doanh nghiệp Nhà nước để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm phỏt triển và thu

hỳt việc làm.

Ở Việt Nam, thị trường lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tách riêng hẳn

với thị trường lao động ở khu vực bên ngoài, và tồn tại những thực trạng làm ảnh hưởng

đến môi trường cạnh tranh kinh doanh và lao động, đó là:

- Có quá nhiều người lao động. Chính phủ thường sử dụng quá nhiều người lao

động trong các doanh nghiệp quốc doanh. Nhiều doanh nghiệp thực tế được thiết lập ra

như một công cụ để tạo việc làm và bảo trợ về chính trị. Sự bảo hộ về cạnh tranh, sự thiếu

ràng buộc chặt chẽ về ngân sách, và việc bảo đảm các việc làm vĩnh viễn đó dẫn đến tuyển

quá nhiều người so với mức cần thiết. Việc sử dụng nhiều lao động phổ biến hơn trong các

doanh nghiệp độc quyền, có sự bao cấp nặng nề, được Nhà nước bảo hộ.

- Mức trả và quyền lợi rộng rói. Vỡ khụng cú cỏc ràng buộc chặt chẽ, nhiều doanh

nghiệp quốc doanh trả lương cho công nhân rất hậu và thường cao hơn rất nhiều so với

hiệu quả công việc của họ. Mức tiền lương trong khu vực này thông thường lớn hơn thu

nhập có thể tính trên tổng sản lượng trên đầu người, do sự áp đặt các mức tiền lương cứng

nhắc, khá cao của Chính phủ và hiện tượng "dư thừa biên chế".

- Tiền lương có xu hướng bỡnh quõn hơn, trả lương quá cao cho lao động không có

trỡnh độ chuyên môn cao và thấp hơn khu vực ngoài quốc doanh đối với các mức trỡnh độ

cao. Kết quả thường dẫn đến hiện tượng chảy máu chất xám đối với các mức trỡnh độ cao

từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân. Thị trường khu vực công chính là yếu tố tạo ra

và duy trỡ một thị trường lao động 2 khu vực (chớnh quy và phi chớnh quy).

- Cuối cùng là các hợp đồng lao động quá chặc chẽ. Các hợp đồng lao động chặt chẽ

hoặc các thỏa thuận tập thể ở cấp doanh nghiệp cũng góp phần tạo ra năng suất lao động

thấp và chi phí cao. Những hợp đồng lao động như thế thường giới hạn quyền của người

chủ sử dụng lao động trong quá trỡnh thuờ, sử dụng, sa thải và tổ chức lao động. Điều này

không những làm cho các chi phí kinh doanh tăng thêm mà cũn làm cho tỷ lệ nghỉ việc và

làm thờm giờ của cỏc doanh nghiệp Nhà nước cao hơn và đặc biệt gây khó khăn trong việc

giải quyết lao động dôi dư.



Ở nước ta, các doanh nghiệp Nhà nước chiếm khoảng 30% GDP, 25% tổng đầu tư, 15%

việc làm phi nông nghiệp và khoảng 50% tổng tín dụng của các ngân hàng trong nước.

Trong thời gian 1995-1999 việc làm trong khu vực kinh tế này hầu như không tăng.

Trong chiến lược 10 năm tới, cùng với việc tiếp tục tạo cơ hội bỡnh đẳng hơn cho

các khu vực kinh tế khác, khu vực kinh tế Nhà nước vẫn được xác định là đóng vai trũ chủ

đạo trong tăng trưởng kinh tế. Do vậy, một khối lượng lớn nguồn vốn của Nhà nước vẫn

tiếp tục dành cho khu vực này, nếu hiệu quả sử dụng không cao thỡ sẽ làm giảm khả năng

bố trí nguồn lực cho các khu vực khác để tăng khả năng tạo việc làm. Để đạt được điều

này, đũi hỏi trong tương lai cần phải:

- Tiếp tục cải cách các doanh nghiệp Nhà nước theo hướng tăng nhanh về quy mô

và chuyển đổi hỡnh thức sở hữu hoặc giải thể cỏc doanh nghiệp hoạt động không có lói để

nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, tạo và tiếp tục tăng trưởng, thu hút việc làm; xỳc tiến

việc thành lập cỏc cụng ty tài chớnh.

- Tăng cường khả năng cạnh tranh của khu vực kinh tế Nhà nước, giảm dần bảo hộ,

ưu đói đối với khu vực này để nâng cao hiệu quả sản xuất và lành mạnh môi trường kinh

doanh. Cần phải có cơ chế bảo đảm tính minh bạch, sự độc lập trong quản lý để có thể

đứng vững trong thị trường có tính cạnh tranh ngày càng cao. Do vậy cần thiết phải có sự

chuyển hướng một cách tích cực hơn đến việc thực hiện các chính sách thị trường lao động

theo hướng tạo mở môi trường trong đó tạo ra một sự liên kết chặt chẽ giữa việc tăng

trưởng kinh tế và cơ chế tự chủ về giá và tiền lương.

- Tăng cường tính trách nhiệm, tính minh bạch và khả năng thích ứng của Chính

phủ để đảm bảo phát triển khu vực kinh tế Nhà nước mà không gây tổn hại cho khu vực

kinh tế ngoài quốc doanh (ít nhất là lĩnh vực lao động và việc làm).

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về vấn đề giải quyết lao động dôi dư trong

quá trỡnh cơ cấu lại. Cần phải xây dựng chính sách và chương trỡnh giải quyết lao động

dôi dư sao cho vừa đạt được mục tiêu giảm lao động, vừa giảm thiểu những tác động tiêu

cực cho người lao động trong quá trỡnh này. Tức là cần tập trung vào cỏc chớnh sỏch "hỗ

trợ chủ động" như: đào tạo lại, hỗ trợ vốn tạo việc làm, thông tin, tư vấn và giới thiệu việc

làm cho người lao động dôi dư.

Cần kiểm soát tiền lương, chẳng hạn cần cân nhắc quy định lương cao trong khu

vực Nhà nước, bởi vỡ điều này có thể làm tăng lương trong khu vực khác. Khi đó, thay vỡ

chỉ mong muốn được làm việc trong khu vực Nhà nước, người lao động sẽ sẵn sàng làm

việc trong khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là tư nhân nơi có nhu cầu lao động rất lớn vỡ



chờnh lệch về thu nhập đó được giảm bớt. Nhỡn chung, tiền lương trong khu vực thành thị

có xu hướng cao hơn nhiều chi phí cơ hội của lao động đang tạo ra sự thiên lệch về sử

dụng lao động trong khu vực này.

KẾT LUẬN

Việt Nam đang trong quá trỡnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa

hiện đại hóa để phù hợp với sự phát triển kinh tế của thế giới. Vỡ vậy, cầu lao động của

Việt Nam cũng chuyển dịch không ngừng để đáp ứng với sự chuyển dịch của cơ cấu kinh

tế, đó là tăng tỷ trọng lao động trong công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng lao động trong

nông nghiệp. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang trong quá trỡnh phỏt triển nền kinh tế nhiều

thành phần theo định hướng xó hội chủ nghĩa, khuyền khớch phỏt triển việc làm trong khu

vực ngoài quốc doanh để tạo nhiều cơ hội làm việc cho người lao động, nhằm giải quyết

nguồn cung lao động đang ngày càng gia tăng. Cơ cấu lao động của Việt Nam đó cú sự

chuyển dịch theo hướng tiến bộ, nhưng vẫn cũn rất lạc hậu so với thế giới và tốc độ

chuyển dịch cũn chậm. Vỡ vậy, vấn đề chuyển dịch cơ cấu cầu lao động ở Việt Nam đang

là vấn đề quan trọng nhằm đáp ứng đũi hỏi của chiến lược phát triển công nghiệp hóa-

hiện đại hóa của đất nước từ nay đến năm 2020. Việc phát triển cầu lao động và cơ cấu

của nó phụ thuộc vào chiến lược phát triển các ngành kinh tế của Chính phủ, các chính

sách để khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, và các chính sách khuyến khích

đầu tư xó hội để tăng sức sản xuất của nền kinh tế, từ đó tăng cầu lao động. Cơ cấu kinh tế

luôn luôn thay đổi trong từng thời kỳ phát triển của mỗi quốc gia, cầu lao động cũng luôn

luôn chuyển dịch phù hợp với cơ cấu kinh tế, vỡ vậy việc nghiên cứu cầu lao động luôn là

vấn đề quan trọng để xác định hướng phát triển đúng đắn cho nền kinh tế, đáp ứng được

cung lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trong xó hội.




