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I. TÁC ĐỘNG CỦA GIÁO DỤC ĐẾN ĐÓI NGHÈO
Mặc dù các nhà kinh tế học từ lâu đã chú ý đến vai trò trình độ chuyên môn của lực
lượng lao động trong phát triển sản xuất, nhưng những lý luận, lý thuyết về vai trò của
giáo dục trong tăng trưởng kinh tế đã không được phát triển trước những năm 1960.
Những lợi ích lớn về kinh tế đã được dự đoán cùng với sự tin chắc rằng phát triển của
giáo dục sẽ mở ra nhiều triển vọng ở những nước mới giành được độc lập.
Các nhà kinh tế đã có định hướng về mối quan hệ giữa giáo dục và nghèo đói, trên
cơ sở giả định rằng đầu tư giáo dục là điều kiện cần, nhưng chưa phải là điều kiện đủ để
giảm nghèo. Thông qua hiệu ứng về vốn con người và tăng trưởng, lý thuyết kinh tế nhấn
mạnh tác động của giáo dục tới đói nghèo.
Những nghiên cứu lý thuyết ban đầu tập trung vào liên kết giữa giáo dục và tăng
trưởng. Vấn đề giảm nghèo chỉ mới được chú ý gần đây, sau những thất bại của các chiến
lược phát triển kinh tế tại nhiều nước, và do những vấn đề nảy sinh từ sự gia tăng những
chênh lệch trong bối cảnh toàn cầu hóa.
1. Giáo dục, tăng trưởng và giảm nghèo
Những mô hình Tân cổ điển (neoclassical economy) cho thấy tác động của sự tích
lũy vốn con người tới tăng trưởng kinh tế thông qua ảnh hưởng vào năng suất lao động đã
được phát triển trên cơ sở lý thuyết vốn con người. Ý tưởng chính ở đây là giáo dục là
một sự đầu tư, và sản lượng của giáo dục có thể tính toán được. Vấn đề là xác định ai
phải đầu tư, bao nhiêu và đầu tư vào đâu? Các mô hình cho phép khuyến nghị về những
đóng góp của nhà nước và các hộ gia đình ở các cấp độ khác nhau của nền giáo dục, về
việc phân bổ chỉ tiêu hoạt động và vốn, giữa các lĩnh vực tư nhân và công cộng.
Các chủ đề và tác giả sau đây đã đặc biệt nhấn mạnh có tính phê phán đối với các
mô hình này:
- Ảnh hưởng của những đặc tả mô hình về suất sinh lợi của giáo dục (Girma, Kedir,
2003: 10)
- Tác động của chi tiêu công vào chi phí tư nhân (Heckman, Klenow, 1997: 10)
- Thảo luận về tầm quan trọng của suất sinh lợi giáo dục ở một số nước (Bennell,


TS, Viện nghiên cứu vì sự Phát triển - Cộng hòa Pháp (Institut de recherche pour le
développement).
Tác giả gửi lời cảm ơn trân trọng đến ThS Nguyễn Thị Văn (Viện Xã hội học - Viện Khoa học xã hội
Việt Nam) đã giúp đỡ biên tập tiếng Việt của bài viết.
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1996a, 1996b).
Lý thuyết Kinh tế học Cổ điển mới (new classical economy) giả định rằng vốn con
người tạo điều kiện cho việc lĩnh hội các công nghệ tinh vi hơn từ các nước phát triển và
điều chỉnh tăng vốn vật chất (Barro, 2002: 17). Trong loại mô hình này, học vấn có sẵn
ban đầu sẽ quyết định tốc độ tăng trưởng dài hạn: khi mọi thứ khác giữ nguyên, thì một
lực lượng lao động có trình độ giáo dục cao hơn, được đào tạo tốt hơn, sẽ có khả năng
lĩnh hội cao hơn đối với công nghệ hiện đại và đổi mới. Tuy nhiên, việc hợp thức hoá mô
hình tăng trưởng nội sinh theo cách thực nghiệm cũng không tránh khỏi bị phê phán về
mặt kỹ thuật (Sianesi và Văn Reenen, 2005). Những mô hình này thường khó thử nghiệm
hơn so với các mô hình Tân cổ điển, bởi vì phức tạp hơn.
Trong khi đó, kinh tế học thể chế mới (new institutionalism) nhấn mạnh vai trò
của thông tin bất đối xứng trong các quyết định về sắp xếp tổ chức, tầm quan trọng
của những lựa chọn này cho sự thay đổi thể chế, và vai trò của tiến hóa trong tăng
trưởng. Những tác giả của trường phái này từ chối quan điểm tân cổ điển của các tổ
chức. Họ tranh cãi về sự đồng nhất giữa vốn hiểu biết và năng suất lao động trên cơ
sở lý thuyết tín hiệu (signal theory), và giải thích rằng các chứng chỉ học tập chỉ là
một thành phần có thể quan sát được của những kỹ năng cá nhân. Chính vì thế, các
chứng chỉ học tập được sử dụng để phản ánh năng suất kỹ năng cá nhân. Điều này
không có nghĩa là giáo dục không có vai trò trong sự tăng trưởng. Douglass North giải
thích rằng các loại hình học tập và kiến thức của những cá nhân và tổ chức sẽ u ốn nắn
các nhận thức về các cơ hội và từ đó, về những lựa chọn mà sẽ thay đổi dần dần qua
các thể chế (1993 : 6). Cách tiếp cận này báo hiệu trước những đóng góp của cách tiếp
cận về phát triển con người. Nhưng North xác định thể chế là "các quy tắc của tr ò
chơi trong một xã hội, hay chính thức hơn, những hạn chế đặt ra bởi con người tưởng
tượng đến tương tác của con người" (1990: 3), là nhân tố chính trong việc tăng trưởng
kinh tế (Acemoglu et al., 2004).
Một số tác giả cho rằng suất sinh lợi giáo dục giảm theo quy mô (Psacharopoulos,
1994; Psacharopoulos và Patrinos, 2002, Girma và Kedir, 2003) và kết luận rằng công
chúng nên tập trung đầu tư vào giáo dục tiểu học - là một trong những yếu tố có thể cho
lợi nhuận xã hội cao nhất. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng theo thời gian của suất sinh lợi
giáo dục cho những người có trình độ giáo dục/đào tạo cao nhất do Becker đã quan sát tại
Hoa Kỳ (2002: 4) cũng được thấy ở một số nước khác (Mingat và Tân,1998), bao gồm cả
những nước nghèo như Kenya và Tanzania (Söderbom et al., 2003, Wambugu, 2001,
Manda và Mwabu, 2004). Theo giải thích của Aghion và cộng sự "Được công nhận rộng
rãi là một nguyên nhân gây ra sự bất bình đẳng ngày càng tăng do gia tăng suất sinh lợi
giáo dục, song nó cũng làm tăng nguồn cung tương đối những công nhân có tay nghề, từ
đó đẩy nhanh tốc độ sáng kiến, và rồi lại tạo ra sự gia tăng suất sinh lợi giáo dục đối với
lao động có trình độ" (2003: 10). Tuy nhiên, trong quá trình nâng cao học vấn phổ thông,
nếu chỉ tập trung vào thu nhập của tiếp cận suất sinh lợi thì sẽ không tính toán hết việc
giảm cơ hội tiếp cận điều kiện làm việc ổn định cho những người có học vấn thấp. Điều
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này đã được thấy ở Việt Nam (Henaff và Martin, 2003).
Bất bình đẳng là một hệ quả tiềm năng của tăng trưởng thông qua các hiệu ứng về
ưu đãi đầu tư, nhưng cũng có thể tạo thành một rào cản trong xóa đói giảm nghèo đối với
các nước và người dân trong bẫy đói nghèo. Pritchett xem xét các tác động của sự phát
triển yếu kém của giáo dục đối với tăng trưởng của các nước kém phát triển (1999) trong
khi Hugon cho biết: "Bất bình đẳng trong việc tiếp cận đào tạo là một sự phân cực của
kiến thức và khoảng cách khoa học giữa các nước phát triển hoặc đang phát triển và các
nước nghèo" (2006: 29). Ở cấp độ vi mô, Morrison lưu ý sự tồn tại của một quá trình tái
sản xuất, hệ quả từ sự tích tụ của nhiều tàn tích như mù chữ và tiếp cận giáo dục. Tác
động tiêu cực chung của các nhân tố này vượt quá tổng tác động của từng yếu tố riêng, và
làm cho người nghèo tiếp tục nghèo từ thế hệ nay sang thế hệ khác (2002: 31).
2. Giáo dục và tăng trưởng: Vai trò của chất lượng
Vì những nhà kinh tế học ít quan tâm đến những gì xảy ra trong nhà trường, họ sẽ
quan tâm đến chất lượng thông qua các sản phẩm của giáo dục, những thứ sẽ được trao
đổi trên thị trường lao động và sẽ quyết định mức độ năng suất lao động. Các nghiên cứu
tập trung vào thành tích trong việc biết đọc biết viết và toán học, vì tầm quan trọng của
nó cho tăng trưởng (UNESCO, 2004: 47) và các dữ liệu quốc tế có thể đo lường được.
Mục đích là đo lường kiến thức học được, sự khác biệt của những kiến thức học được tùy
theo các yếu tố đầu vào (giáo viên, trường lớp, v.v…) - nhằm quyết định việc phân chia
ngân sách - và tác động của các loại kiến thức học được khác nhau tới tăng trưởng - nhằm
xếp hạng các ưu tiên. Như Hanushek giải thích: "Hầu hết các cuộc thảo luận về chất
lượng (...) đã xác định được kiến thức học được như là chiều kích quan trọng. Và hầu hết
các phụ huynh và các nhà quản lý chính sách đều chấp nhận quan điểm cho rằng kiến
thức học được là một chiều kích chính của kết quả học tập" (2004: 2). Cách tiếp cận này
là một bước tiến so với việc chỉ xem xét trên cơ sở số năm học. Nhưng nghiên cứu vẫn
mang tính định lượng và chưa thuyết phục lắm khi phân tích những yếu tố quyết định
chất lượng giáo dục.
UNESCO đã nhận ra những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập
kém hơn so với những học sinh có hoàn cảnh kinh tế-xã hội khá hơn, hoặc cha mẹ có
trình độ học vấn cao hơn và hộ gia đình có nhiều vật dụng hơn, đặc biệt là sách. Nghiên
cứu ở Châu Phi và Mỹ Latinh cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực thành
thị và nông thôn, ở thành thị có thu nhập cao hơn và các dịch vụ giáo dục tốt hơn
(UNESCO, 2004: 53). Cho nên ảnh hưởng của chất lượng giáo dục đến tăng trưởng, cũng
như tác động của đói nghèo đến việc nâng cao chất lượng giáo dục là khác nhau.
Tất nhiên là tất cả mọi người cần được tiếp cận với giáo dục có chất lượng. Nhưng
điều này bị phá vỡ khi trên thực tế họ phải đối mặt với các hạn chế ngân sách, trong khi
nhu cầu của mọi người và các tổ chức khác nhau tham gia vào giáo dục cũng có thể mâu
thuẫn. Điều này có thể là do tính chất đa nghĩa của khái niệm chất lượng vốn rất phức tạp
và khó đo lường một cách khách quan và phổ quát. Vì vậy dẫn đến việc lựa chọn các chỉ
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số có tính chất xây dựng và đánh giá đơn giản, hơn là có giá trị đại diện thực tế. Chất
lượng giáo dục không thể được tóm tắt đến mức đạt được kiến thức học được, mặc dù là
một chiều kích quan trọng.
II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁO DỤC VÀ ĐÓI NGHÈO PHẢI ĐỐI MẶT
VỚI CUNG VÀ CẦU TRONG GIÁO DỤC
Những lý thuyết nêu trên đã dẫn đến kết luận rằng, nghèo đói là rào cản khó vượt
qua để phát triển giáo dục, nhưng phát triển giáo dục là một trong những điều kiện thoát
nghèo thông qua tăng trưởng và giải phóng cá nhân. Những khuyến nghị của các tổ chức
quốc tế hiện nay phản ánh những lý luận này ở các mức độ khác nhau, trên cơ sở sự đồng
thuận tối thiểu, trong khi thận trọng công nhận giới hạn của các kết quả thu được trong
quá trình xác nhận kiểm tra các mô hình cơ bản khác nhau. Điều này cho phép thiết kế
một chương trình hành động có tính đến tính chất đa chiều của nghèo đói. Trong đó, giáo
dục đã trở thành một công cụ giảm nghèo đói, và đã mất bản chất đa chiều của nó. Xem
xét lại mối quan hệ giữa giáo dục và nghèo đói từ quan điểm của các mối quan hệ giữa
cung và cầu giáo dục cho phép tập trung vào các chiến lược giáo dục cá nhân hoặc tập thể
(Lange và Martin, 1995).
1. Nhu cầu giáo dục và đói nghèo
Thái độ của các gia đình đối với giáo dục cũng khác nhau: có gia đình thì từ chối
cho con đi học, có gia đình thì tán thành, có gia đình thì không tán thành, cũng không từ
chối. Mối quan hệ của các gia đình với nhà trường có bản chất thương lượng liên tục và
có thể khác nhau trong cùng một xã hội tùy theo thời điểm (Lange và Martin, 1995). Mặc
dù nghèo đói là một rào cản cho việc đi học, nhưng tác động của nó có thể tăng lên hoặc
giảm đi bởi nhiều yếu tố phi kinh tế. Hàng đầu trong những yếu tố này là mong muốn của
phụ huynh cho con đi học, ý chí và nỗ lực của nhà nước trong việc phát triển giáo dục, và
hội tụ giữa các mục tiêu mà cả Nhà nước và gia đình đều theo đuổi trong lĩnh vực này.
Chính vì thế, không có sự tương ứng có hệ thống giữa các mức độ nghèo đói và chi phí
của gia đình trong giáo dục. Trong khi những người nghèo nhất không thể chịu tất cả các
chi phí học hành cho con cái họ, khảo sát một số đia điểm cho thấy các chiến lược khác
biệt của những gia đình có nguồn thu nhập hạn chế. Ví dụ, đầu tư tối đa vào học hành của
con cái với các phương tiện mà họ có, thậm chí cắt giảm các chi tiêu khác, phải vay nợ,
tập trung đầu tư vào một số trong những đứa con của họ, hoặc cung cấp cho tất cả các
con một trình độ giáo dục nhất định với chi phí thấp hơn (Henaff et al. 2002). Giới tính
cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược của các gia đình. Nhiều gia đình chỉ
đầu tư vào giáo dục cho con gái sau khi đã bảo đảm việc học hành của con trai, ngoại trừ
một số ít quốc gia (Lange, 1998).
Chiến lược giáo dục của người nghèo thích ứng rất nhanh với bối cảnh kinh tế: Các
cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính đã dẫn đến hiện tượng bỏ học giữa chừng tại nhiều
nước châu Phi (Lange, 2001, 2003). Nghèo đói không phải là một trạng thái ổn định:
những cú sốc bên ngoài (kinh tế, thiên tai, vv.), những thay đổi trong thành phần hộ gia
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đình, có thể phá vỡ sự cân bằng bấp bênh và thường đẩy các gia đình vào đói nghèo
(sinh, tử, bệnh tật vv.). Khi chi phí giáo dục đang tăng lên một cách tuyệt đối và/hoặc tình
hình tài chính của các hộ gia đình xấu đi, các chi tiêu dễ bị cắt nhất chủ yếu là chi tiêu
trên mức tối thiểu, nếu có. Trong những nước nghèo nhất, giáo dục không phải là điều
cần thiết sống còn, thì gia đình sẽ chỉ đầu tư cho nó sau khi đã đảm bảo cuộc sống. Do
đó, việc phải đóng học phí ở một số quốc gia theo các Chương trình Điều chỉnh Cơ cấu
(SAPs) đã có hậu quả nặng nề về tuyển sinh. Trong khi ngược lại, việc bỏ học phí, đặc
biệt là ở cấp tiểu học, đã dẫn đến sự "bùng nổ" số lượng học sinh (Lange, 2001; Henaff
và cộng sự năm 2002). Tuy nhiên, tình trạng nghèo của gia đình chưa đủ để giải thích vì
sao có trẻ em không đi học: điều kiện tiếp cận giáo dục chủ yếu được xác định bởi hệ
thống giáo dục hiện có. Nhưng gần đây việc thu hẹp dần kinh phí của nhà nước đã được
nhấn mạnh bởi việc áp dụng các biện pháp để tăng sự tham gia của tất cả các thành viên
và các đối tác của nhà trường (Lange, 2001). Những điều này đã dẫn đến sự bùng nổ các
sáng kiến tư nhân và cộng đồng trong việc tạo ra các trường học chính thức hoặc không
chính thức. Điều đó cho thấy rằng cầu về giáo dục thường lớn hơn cung; tình trạng thiếu
hụt cơ sở hạ tầng được khắc phụ bởi các nhà trường với các tên gọi khác nhau như là
"trường học cộng đồng", "trường học tự phát" vv... hầu hết lấy từ đóng góp của người
dân (Lange và Paillet, 2006). Tuy nhiên, các chính sách này cho phép các gia đình nghèo
nhất, những người trước đây bị loại trừ khỏi trường học, có thể tự tạo ra trường học của
mình. Ở Mali, Togo, Ấn Độ và Bangladesh, hay ở nhiều nước Mỹ Latinh, những trường
học được các bậc cha mẹ tạo ra và quản lý đã trở thành khuôn khổ hợp pháp. Tuy nhiên,
thường thì các cộng đồng khó khăn nhất, không được bao cấp về giáo dục phải tự tạo ra
ra các trường học cộng đồng. Đã có những đòi hỏi của các cộng đồng này về một cam kết
hỗ trợ tài chính từ nhà nước, nhưng họ rất khó tiếp cận với cơ cấu chính trị và hành
chính, và tiếng nói của họ chưa được những người lãnh đạo cấp trên quan tâm.
2. Việc cung cấp giáo dục giữa các chính sách quốc gia và khung quốc tế
Nếu khuôn khổ quốc tế của các chính sách công ở các nước nghèo có nguồn gốc từ
Điều chỉnh Cơ cấu sở (SAF) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm 1986, và Tăng cường
điều chỉnh cơ cấu (ESAF) năm 1987, thì từ giữa những năm 1990 khung này được cấu
trúc để bao gồm sự can thiệp của công chúng, đặc biệt là giáo dục, một cách tiếp nối. Các
chương trình trên được thiết kế để "tạo thuận lợi cho quá trình điều chỉnh (thị trường)
bằng cách cung cấp hỗ trợ để phát triển các nước có thu nhập thấp", phối hợp với Ngân
hàng Thế giới (Boughton, 2001: 637). Như Boughton đã giải thích, "Sự nhấn mạnh ngày
càng tăng do Quỹ nhằm mục tiêu vì người nghèo đã nổi lên từ việc công nhận rõ ràng về
tầm quan trọng được gắn liền với vốn chủ sở hữu và phát triển nguồn nhân lực để các
chương trình được bền vững về lâu dài" (2001: 689). Trên cơ sở này, Quỹ và Ngân hàng
Thế giới phê duyệt vào cuối năm 1999 một cách tiếp cận mới để xoá đói giảm nghèo ở
các nước có thu nhập thấp, thông qua việc Khai trương giảm nghèo và Hỗ trợ tăng trưởng
(PRGF - poverty reduction and growth facility). Các tài liệu Chiến lược giảm nghèo
(PRSP) được các quốc gia chuẩn bị có sự tham vấn với xã hội dân sự và các đối tác phát
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triển khác nhau, và được chia thành các chiến lược ngành. Trong lĩnh vực giáo dục, phải
đảm bảo không chỉ cung cấp đầy đủ về lượng mà cả về chất. Vấn đề đặt ra là làm thế nào
để đầu tư vào giáo dục với nguồn lực hạn chế. Đói nghèo dẫn đến một giới hạn ngân sách
chặt chẽ cho các nước cũng như đối với cộng đồng (Henaff, 2003a, 2003b, 2005).
Một giải pháp đề xuất là việc sử dụng khu vực tư nhân, vừa phải bảo đảm hiệu quả
vì phải cạnh tranh, song vẫn có thể phát triển ở những nơi có nhu cầu có khả năng chi trả,
cho phép các quốc gia tập trung nỗ lực vào việc cung cấp giáo dục cho các khu vực khó
khăn. Các tham số hiệu quả chỉ có giá trị khi có cạnh tranh thực sự, và miễn là nhà nước
không bao cấp khu vực tư nhân.
Một vấn đề quan trọng nhưng ít được đề cập là sự liên tục của các chính sách và
mức độ hiện thực của nó. Những chính sách tham vọng được thực hiện trong các năm
1970 và 1980 ở Madagascar và Tanzania là một ví dụ tiêu cực. Vì không tính đến nguồn
tài chính và thời gian cần thiết, các chính sách này đã kết thúc thất bại (Morrison, 2002).
Một ví dụ ngược lại là Việt Nam, là một nước đã thực hiện các chính sách thực tế và chủ
động xây dựng hệ thống giáo dục từ năm 1945 trong điều kiện chiến tranh, tình trạng
khẩn cấp, sự khan hiếm, và bị cô lập quốc tế (Martin, 2004). Mặc dù sự thành công này
cũng có bóng dáng của sự bất bình đẳng.
III. KẾT LUẬN
Phân tích các tình huống cụ thể của nghèo đói và giáo dục thấp cho thấy các khó
khăn tài chính của nhà nước và gia đình không nhất thiết là trở ngại chính để phát triển
giáo dục. Tuy nhiên, khi các gia đình hướng đến nhà trường, nghèo đói có thể là một
rào cản không thể vượt qua. Nhưng giáo dục vẫn phải phát triển. Hiện nay, mặc dù
nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh chống đói nghèo, song có thể thấy rằng các chính sách
trong lĩnh vực giáo dục vẫn không nhắm vào những người nghèo nhất, những người
"thấp cổ bé họng".
Đói nghèo là một hiện tượng phức tạp mà không thể giảm được chỉ thông qua kinh
tế, cũng như giáo dục cũng không chỉ là một công cụ giảm nghèo.
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