
 
 

Nghiên Cứu & Phát Triển 

43 Số 32 (42) - Tháng 01 - 02/2017 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 

 

 

N 

Co giãn việc làm theo tốc độ 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam 
 

 
 

nguyễn Thị  Đông 

Phân viện Ngân hàng Phú Yên 

PhạM Thị  Lý 

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM 

Nhận bài: 15/09/2016 - Duyệt đăng: 09/11/2016 
 

 

Tóm tắt 

ghiên cứu này đo lường tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến 

cơ cấu việc làm ở VN, giai đoạn 1992 – 2014. Nghiên cứu sử dụng phương 

pháp vector để phân tích góc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 

giữa các ngành, đồng thời sử dụng thêm phương pháp hệ số co giãn để tính toán hiệu 

quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đối với khả năng tạo việc làm cho 

người lao động qua các giai đoạn phát triển. Kết quả phân tích cho thấy độ co giãn việc 

làm theo tốc độ chuyển dịch cơ cấu giữa các nhóm ngành nông nghiệp – phi nông nghiệp 

và nông nghiệp – công nghiệp tuy có sự biến thiên rất lớn, nhưng giá trị vẫn tăng lên 

theo thời gian. 

Từ khóa: Co giãn việc làm, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 

Abstract: 

This study measured the impact of economic structural transformation on labor 

structure in Vietnam in the period between 1992 and 2014. The research used vector 

method to analyze the shift angle of the economic structure and labor structure in all 

areas. At the same time, the authors also used elasticity method to estimate the effect 

of movement of economic sectors to the ability of creating jobs for workers through 

the development stages. The result showed that although the elasticity of employment 

between two groups agriculture – non-agriculture and agriculture – industry fluctuated 

significantly, but the value still increased over time. 
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