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h¸i niÖm ph¸t triÓn con ng−êi 
được sử dụng phæ biÕn hiện 
nay lµ kh¸i niÖm do Ch−¬ng 

tr×nh Ph¸t triÓn cña Liªn hîp quèc (United 
Nations Development Programme - 
UNDP) ®Ò x−íng trong B¸o c¸o ph¸t triÓn 
con ng−êi (Human Development Report - 
HDR) c«ng bè lÇn ®Çu tiªn n¨m 1990: 
"Cña c¶i ®Ých thùc cña mét quèc gia lµ con 
ng−êi cña quèc gia ®ã. Vµ môc ®Ých cña 
ph¸t triÓn lµ ®Ó t¹o ra mét m«i tr−êng 
thuËn lîi cho phÐp con ng−êi ®−îc h−ëng 
cuéc sèng dµi l©u, m¹nh khoÎ vµ s¸ng t¹o. 
Ch©n lý ®¬n gi¶n nh−ng ®Çy søc m¹nh 
nµy rÊt hay bÞ ng−êi ta quªn mÊt trong lóc 
theo ®uæi cña c¶i vËt chÊt vµ tµi chÝnh." 

Trong B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi n¨m 
2001 cña UNDP, kh¸i niÖm nµy ®−îc nhÊn 
m¹nh: "Ph¸t triÓn con ng−êi kh«ng chØ lµ sù 
t¨ng gi¶m cña thu nhËp quèc d©n, mµ cßn lµ 
viÖc t¹o ra mét m«i tr−êng trong ®ã mäi 
ng−êi cã thÓ ph¸t triÓn mäi kh¶ n¨ng cña 
m×nh vµ lµm chñ mét cuéc sèng s¸ng t¹o, 
h÷u Ých, phï hîp víi lîi Ých vµ nhu cÇu cña 
hä. Do vËy, ph¸t triÓn cã ý nghÜa lµ më réng 
nh÷ng lùa chän cña con ng−êi ®Ó h−íng tíi 
cuéc sèng mµ hä coi träng". 

Tõ kh¸i niÖm ph¸t triÓn con ng−êi nµy, 
thêi ®iÓm n¨m 1990 ®¸nh dÊu mét b−íc 
ngoÆt quan träng trong qu¸ tr×nh kh¼ng 
®Þnh vai trß chñ thÓ - ®éng lùc - môc tiªu 
cña con ng−êi trong ph¸t triÓn. B−íc ngoÆt 
thÓ hiÖn ë chç tr¶i qua mét qu¸ tr×nh lÞch 
sö l©u dµi cña nh©n lo¹i, lÇn ®Çu tiªn kh¸i 
niÖm ph¸t triÓn con ng−êi ®· chÝnh thøc 
®−îc l−îng ho¸ b»ng viÖc tÝnh to¸n vµ c«ng 
bè xÕp h¹ng chØ sè ph¸t triÓn con ng−êi 
(Human Development Index-HDI) cho c¸c 
quèc gia vµ vïng l·nh thæ. TiÕp theo HDI, 
trong xu h−íng cè g¾ng ®o l−êng, l−îng 
ho¸ c¸c khÝa c¹nh kh¸c cña ph¸t triÓn con 
ng−êi, UNDP ®· ®Ò x−íng ph−¬ng ph¸p 
luËn vµ c«ng thøc tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu 
kh¸c liªn quan ®Õn mét sè khÝa c¹nh c¬ 
b¶n cña ph¸t triÓn con ng−êi nh− b×nh 
®¼ng giíi, nghÌo khæ trong c¸c b¸o c¸o c¸c 
năm sau.  

C¸c n−íc §«ng ¸ ®· g©y ®−îc Ên t−îng 
vÒ sù bøt ph¸ trong ph¸t triÓn, trong ®ã cã 
ph¸t triÓn con ng−êi (PTCN). §iÒu ®ã ®−îc 
thÓ hiÖn qua xu h−íng biÕn ®éng tÝch cùc 
cña c¸c chØ sè ph¶n ¸nh thµnh tùu PTCN. 
Tuy nhiªn, ®Õn nay ®· cã sù ph©n ho¸ 
trong khu vùc §«ng ¸ vÒ tr×nh ®é ph¸t 
triÓn nãi chung, PTCN nãi riªng. Xu 
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h−íng biÕn ®éng vµ sù ph©n ho¸ nµy thÓ 
hiÖn râ nÐt qua sè liÖu vÒ hÖ thèng c¸c chØ 
sè trong c¸c B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi 
®· ®−îc UNDP c«ng bè1. 

1. ChØ sè ph¸t triÓn con ng−êi t¨ng 
®Òu qua c¸c n¨m 

S¸u n−íc §«ng ¸ ®−îc lùa chän xem xÐt 
®Òu ®· ®¹t tr×nh ®é PTCN cao vµ trung 
b×nh. Xu h−íng chung cña c¸c n−íc lµ ®Òu cã 
gi¸ trÞ HDI t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. 

C¨n cø vµo gi¸ trÞ chØ sè ph¸t triÓn con 
ng−êi HDI, B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi 
cña UNDP chia c¸c n−íc theo nhãm PTCN 
cao, trung b×nh vµ thÊp: tõ 0,8 trë lªn lµ 
nhãm PTCN cao; tõ 0,5 ®Õn d−íi 0,8 lµ 

nhãm PTCN trung b×nh; tõ d−íi 0,5 lµ 
nhãm PTCN thÊp. Trong B¸o c¸o  PTCN 
cña UNDP n¨m 2007/2008 nhãm PTCN 
cao cã 70 quèc gia, nhãm PTCN trung b×nh 
cã 85 quèc gia, nhãm PTCN thÊp cã 22 
quèc gia. 

Trong c¸c n−íc ®−îc xem xÐt, c¸c n−íc 
thuéc nhãm PTCN cao lµ NhËt B¶n, 
Singapore, Hµn Quèc. C¸c n−íc thuéc nhãm 
PTCN trung b×nh lµ Th¸i Lan, Trung Quèc. 
Malaixia cã sù bøt ph¸: Trong B¸o c¸o 
PTCN cña UNDP n¨m 2005, Malaixia cßn ë 
nhãm PTCN trung b×nh nh−ng ®Õn B¸o c¸o 
n¨m 2006 vµ 2007/2008, Malaixia ®· v−ît 
lªn nhãm PTCN cao, tuy vÉn cßn ë tèp sau 
cña nhãm nµy. 

 
Bảng 1 - Chỉ số HDI 

B¸o c¸o n¨m 2005 B¸o c¸o n¨m 2006 B¸o c¸o n¨m 2007/08 Quèc gia 
XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  

Nhóm phát triển con người cao 

Nhật Bản 11 0,943 7 0,949 8 0,953 

Singapore 25 0,907 25 0,916 25 0,922 

Hàn Quốc 28 0,901 26 0,912 26 0,921 

Malaixia  61 0,805 63 0,811 

Nhóm phát triển con người trung bình 

Malaixia 61 0,796  

Th¸i Lan 73 0,778 74 0,784 78 0,781 

Trung Quèc 85 0,755 81 0,768  81  0,777 

Nguån:  B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi cña UNDP 2005, 2006, 2007/2008. 

 

- VÒ gi¸ trÞ chØ sè HDI: Trõ Th¸i Lan, 
n¨m n−íc kh¸c ®Òu cã gi¸ trÞ chØ sè HDI 
t¨ng lªn. Trong nhãm c¸c n−íc cã chØ sè 
HDI cao, NhËt B¶n, Singapore, Hµn Quèc 
cã gi¸ trÞ chØ sè HDI cao h¬n 0,9. Thuéc 
nhãm c¸c n−íc PTCN trung b×nh, Th¸i 
Lan, Trung Quèc cã gi¸ trÞ chØ sè HDI tõ 
0,7 ®Õn h¬n 0,8. ChØ trong 3 n¨m Trung 
Quèc ®· t¨ng ®−îc 22 ®iÓm phÇn tr¨m tõ 
0,755 lªn 0,777. Malaixia t¨ng ®−îc 15 
®iÓm phÇn tr¨m tõ 0,796 n¨m 2005 lªn 

0,811 n¨m 2007/2008, ®· v−ît lªn nhãm 
PTCN cao. Riªng Th¸i Lan t¨ng ®−îc 6 
®iÓm phÇn tr¨m tõ 0,778 n¨m 2005 lªn 
0,784 n¨m 2006 song l¹i gi¶m xuèng 0,781 
n¨m 2007/2008. 

Trong s¸u n−íc, gi÷a NhËt B¶n lµ n−íc 
cã HDI cao nhÊt vµ Trung Quèc cã HDI 
thÊp nhÊt, sù kh¸c biÖt vÒ chØ sè HDI n¨m 
2007/2008 lµ NhËt B¶n 0,953, Trung Quèc 
lµ 0,777, chªnh nhau 0,176.  
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H×nh 1 - Gi¸ trÞ chØ sè HDI 

Nguån:  Số liệu của B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi cña UNDP 2005, 2006, 2007/2008. 

  

- VÒ xÕp h¹ng HDI: XÕp h¹ng gi÷a s¸u 
n−íc trong b¶ng 1: NhËt B¶n lµ quèc gia 
lu«n ®øng thø nhÊt so víi c¸c quèc gia kh¸c, 
Singapore lu«n ®øng vÞ trÝ thø hai, Hµn 
Quèc ®øng thø ba, Malaixia thø t−, Th¸i 
Lan thø n¨m, Trung Quèc ®øng thø s¸u. 

Trong b¶ng xÕp h¹ng cña UNDP: Sè 
quèc gia trong b¶ng HDI lµ 177 trong b¸o 
c¸o c¶ 3 n¨m. NhËt B¶n xÕp thø 11 (B¸o 
c¸o n¨m 2005), tiÕn lªn thø 7 (B¸o c¸o 
n¨m 2006), thø 8 (B¸o c¸o n¨m 
2007/2008). Singapore duy tr× vÞ trÝ 25 
trong c¶ ba n¨m. VÞ trÝ cña Hµn Quèc cã 
thay ®æi theo chiÒu h−íng tÝch cùc: Tõ thø 
28 (B¸o c¸o n¨m 2005) lªn thø 26 (B¸o c¸o 
n¨m 2006 vµ B¸o c¸o n¨m 2007/2008). Ba 
n−íc nµy ®−îc xÕp vµo nhãm c¸c n−íc cã 
ph¸t triÓn con ng−êi cao. Ba n−íc 
Malaixia, Th¸i Lan, Trung Quèc ®−îc xÕp 
vµo nhãm c¸c n−íc cã ph¸t triÓn con ng−êi 
trung b×nh. Trong ®ã, Malaixia gi÷ ®−îc vÞ 
trÝ thø 61 (B¸o c¸o n¨m 2005 vµ B¸o c¸o 
n¨m 2006) song ®· tôt hai bËc xuèng vÞ trÝ 
thø 63 (B¸o c¸o n¨m 2007/2008). Th¸i Lan 
còng cã xu h−íng bÞ tôt h¹ng: tõ vÞ trÝ thø 
73 (B¸o c¸o n¨m 2005), xuèng 74 (B¸o c¸o 

n¨m 2006) vµ 78 (B¸o c¸o n¨m 2007/2008). 
VÞ trÝ cña Trung Quèc ®· thay ®æi theo 
chiÒu h−íng tÝch cùc: tõ thø 85 (B¸o c¸o 
n¨m 2005) lªn thø 81 (B¸o c¸o n¨m 2006 
vµ B¸o c¸o n¨m 2007/2008).  

Nh− vËy, trong 6 n−íc ®−îc xem xÐt, dï 
thuéc hai nhãm cã tr×nh ®é ph¸t triÓn con 
ng−êi kh¸c nhau nh−ng c¶ NhËt B¶n, Hµn 
Quèc vµ Trung Quèc ®· cã sù c¶i thiÖn tÝch 
cùc vÒ thø h¹ng trong so s¸nh víi c¸c n−íc 
trªn thÕ giíi. 

Tuy nhiªn, v× HDI lµ mét chØ sè tæng 
hîp nªn muèn lµm râ h¬n sù kh¸c biÖt 
trong tõng lÜnh vùc mµ HDI ph¶n ¸nh, cÇn 
®i vµo ph©n tÝch cô thÓ h¬n c¸c chØ tiªu 
thµnh phÇn cña HDI. VËy sù ph©n ho¸ vÒ 
PTCN ë §«ng ¸ thÓ hiÖn nh− thÕ nµo khi 
®i vµo chi tiÕt c¸c chØ tiªu thµnh phÇn cña 
chØ sè HDI, trong ®ã chØ tiªu GDP b×nh 
qu©n ®Çu ng−êi vµ chØ sè GDP b×nh qu©n 
®Çu ng−êi thÓ hiÖn møc sèng cña ng−êi 
d©n, chØ tiªu vµ chØ sè tuæi thä ph¶n ¸nh 
thµnh tùu ch¨m sãc søc kháe ng−êi d©n, 
c¸c chØ tiªu vµ chØ sè gi¸o dôc thÓ hiÖn 
tr×nh ®é ph¸t triÓn gi¸o dôc, n©ng cao häc 
vÊn cho ng−êi d©n. 
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2. Møc sèng cña ng−êi d©n ®−îc c¶i 
thiÖn tÝch cùc 

Qua chØ tiªu GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi 
vµ chØ sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi, cã thÓ 
thÊy møc sèng cña ng−êi d©n c¸c n−íc 

§«ng ¸ ®· cã sù c¶i thiÖn tÝch cùc. MÆc dï 
vËy, trong s¸u n−íc ®−îc nghiªn cøu vÉn 
tån t¹i sù ph©n ho¸ lín vÒ møc sèng, ®−îc 
thÓ hiÖn nh− sau. 

Bảng 2 - Chỉ tiêu và Chỉ số GDP bình quân đầu người 

B¸o c¸o n¨m 2005 B¸o c¸o n¨m 2006 B¸o c¸o n¨m 2007/08  
 
Quốc gia 

GDP bình 

quân đầu 

người 

(PPP 

USD) 

 

Chỉ số 

GDP 

Xếp hạng 

GDP bình 

quân đầu 

người (PPP 

USD) trừ xếp 

hạng HDI 

GDP bình 

quân đầu 

người 

(PPP 

USD) 

 

Chỉ số 

GDP 

Xếp hạng 

GDP bình 

quân đầu 

người 

(PPP 

USD) 

trừ xếp 

hạng HDI 

GDP 

bình 

quân 

đầu 

người 

(PPP 

USD) 

 

Chỉ số 

GDP 

Xếp hạng 

GDP bình 

quân đầu 

người (PPP 

USD) 

trừ xếp hạng 

HDI 

Nhóm phát triển con người cao 

Nhật Bản 27967 0,94 2 29251 0,95 11 31267 0,959 9 

Singapore 24481 0,92 -4 28077 0,94 -4 29663 0,950 -6 

Hàn Quốc 17971 0,87 6 20499 0,89 5 22029 0,900 6 

Malaixia  10276 0,77 -4 10882 0,783 -6 

Nhóm phát triển con người trung bình 

Malaixia 9512 0,76 -3  

Th¸i Lan 7595 0,72 -7 8090 0,73 -9 8677 0,754 -13 

Trung Quốc 5003 0,65 11 5896 0,68 9 6757 0,703 5 

Nguån:  B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi cña UNDP 2005, 2006, 2007/2008. 

Nh×n chung, thø tù cña c¸c n−íc vÒ chØ 

tiªu vµ chØ sè nµy vÉn gièng nh− thø tù 

trong b¶ng chØ sè HDI. Tuy nhiªn, nÕu chØ 

nh×n vµo chØ sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi 

t−¬ng quan gi÷a c¸c n−íc ®−îc h×nh dung 

d−êng nh− kh«ng qu¸ kh¸c biÖt. Song 

nh×n vµo chØ tiªu GDP b×nh qu©n ®Çu 

ng−êi sÏ thÊy t−¬ng quan nµy rÊt lín. VÝ 

dô so s¸nh gi÷a NhËt B¶n lµ n−íc cã chØ 

tiªu GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi vµ chØ sè 

GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi cao nhÊt víi 

Trung Quèc lµ n−íc cã chØ tiªu GDP b×nh 

qu©n ®Çu ng−êi vµ chØ sè GDP b×nh qu©n 

®Çu ng−êi thÊp nhÊt sÏ thÊy nÕu kh¸c biÖt 

vÒ chØ sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi n¨m 

2007/2008 lµ NhËt B¶n 0,959, Trung Quèc 

lµ 0,703, chªnh nhau 0,256, th× chØ tiªu 

GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi cña NhËt B¶n 

lµ 31267 PPP USD, gÊp kho¶ng 4,6 lÇn 

con sè cña Trung Quèc lµ 6757 PPP USD.  
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Hình 2 - GDP bình quân đầu người 

Nh− vËy, nÕu chØ c¨n cø vµo chØ tiªu 
GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi d−êng nh− cã 
thÓ nãi r»ng møc sèng cña ng−êi d©n NhËt 
B¶n cao gÊp 4,6 lÇn møc sèng cña ng−êi 
d©n Trung Quèc. Tõ ®ã, d−êng nh− cã thÓ 
nãi r»ng sù ph©n cùc vÒ møc sèng cña 
ng−êi d©n thÓ hiÖn qua chØ tiªu GDP b×nh 
qu©n ®Çu ng−êi lµ rÊt lín ë §«ng ¸. 

So víi HDI, sù kh¸c biÖt, ph©n ho¸ vÒ 
chØ tiªu GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi vµ chØ 
sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi gi÷a c¸c n−íc 
lín h¬n nhiÒu. 

3. ChØ tiªu tuæi thä trung b×nh t¨ng 
gi¶m kh«ng gièng nhau gi÷a c¸c n−íc  

Xu h−íng biÕn ®éng chung ë chØ tiªu 
tuæi thä trung b×nh tõ khi sinh (chØ tiªu 
ph¶n ¸nh thµnh tùu vÒ ch¨m sãc søc 
khoÎ ng−êi d©n trong PTCN) vµ chØ sè 
tuæi thä cña s¸u n−íc §«ng ¸ kh«ng 
hoµn toµn gièng nhau. Trong khi 5 n−íc 
cã xu h−íng t¨ng th× riªng Th¸i Lan ®Õn 
B¸o c¸o n¨m 2007/2008 ®· bÞ gi¶m. 

Bảng 3 - Tuổi thọ trung bình từ khi sinh và chỉ số tuổi thọ 

B¸o c¸o n¨m 2005 B¸o c¸o n¨m 2006 B¸o c¸o n¨m 2007/08 Quèc gia 
Tuổi thọ 
trung b×nh 
từ khi 
sinh 

Chỉ số tuổi 
thọ trung 

b×nh 

Tuổi thọ 
trung b×nh 
từ khi 
sinh 

Chỉ số tuổi 
thọ trung 

b×nh  

Tuổi thọ trung 
b×nh từ khi 

sinh 

Chỉ số 
tuổi thọ 
trung 
b×nh 

Nhóm phát triển con người cao 

Nhật Bản 82,0 0,95 82,2 0,95 82,3 0,954 

Singapore 78,7 0,89 78,9 0,90 79,4 0,907 

Hàn Quốc 77,0 0,87 77,3 0,87 77,9 0,882 

Malaixia  73,4 0,81 73,7 0,811 

Nhóm phát triển con người trung bình 

Malaixia 73,2 0,80  

Th¸i Lan 70,0 0,75 70,3 0,75 69,6 0,743 

Trung Quèc 71,6 0,78 71,9 0,78 72,5 0,792 

Nguån:  B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi cña UNDP 2005, 2006, 2007/2008. 
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Sù ph©n ho¸ ë chØ tiªu nµy cã vÎ nh− 
Ýt h¬n chØ tiªu GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi 
vµ chØ sè GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi. 
Trong s¸u n−íc ®−îc xem xÐt, c¸c gi¸ trÞ 
chØ tiªu vµ chØ sè tuæi thä r¶i ®Òu h¬n, tõ 

cao nhÊt lµ NhËt B¶n ®Õn thÊp nhÊt lµ 
Th¸i Lan. Chªnh lÖch chØ sè tuæi thä cña 
hai n−íc nµy n¨m 2007/2008 chØ lµ 0,211 
(NhËt B¶n 0,954, Th¸i Lan 0,743).   
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Tuy nhiªn, nÕu so víi HDI th× sù 
chªnh lÖch chØ sè tuæi thä cña hai n−íc 
cao nhÊt vµ thÊp nhÊt trong nhãm vÉn 

lín h¬n. Còng cã thÓ lý gi¶i ®iÒu nµy lµ 
do NhËt B¶n vèn lµ quèc gia gi÷ kû lôc 
vÒ chØ tiªu tuæi thä trung b×nh tõ khi 
sinh vµ chØ sè tuæi thä cao nhÊt thÕ giíi 

tõ nhiÒu n¨m nay. 

1.4. ChØ sè gi¸o dôc tuy t¨ng lªn 

nh−ng cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c n−íc 

C¸c chØ tiªu tû lÖ biÕt ch÷ cña ng−êi 
lín (% tõ 15 tuæi trë lªn), tû lÖ nhËp häc 

gép c¸c bËc gi¸o dôc tiÓu häc, trung häc 
vµ ®¹i häc (%) vµ chØ sè gi¸o dôc cho 

thÊy sù kh¸c biÖt gi÷a s¸u n−íc ë c¸c chØ 
tiªu vµ chØ sè nµy kh«ng lín nh− c¸c chØ 

tiªu vµ chØ sè kinh tÕ vµ tuæi thä ®· xem 

xÐt trªn ®©y. Gi÷a NhËt B¶n lµ n−íc cã 
chØ sè gi¸o dôc cao nhÊt vµ Trung Quèc 

cã chØ sè gi¸o dôc thÊp nhÊt th× kho¶ng 
c¸ch nµy n¨m 2007/2008 lµ 0,946 vµ 

0,837, chªnh nhau chØ cã 0,109. 

Cã thÓ thÊy ë c¸c chØ tiªu gi¸o dôc vµ 

chØ sè gi¸o dôc sù ph©n ho¸ lµ nhá nhÊt 

vµ Ýt h¬n so víi c¸c chØ tiªu vµ chØ sè vÒ 

møc sèng vµ tuæi thä. §iÒu nµy d−êng 

nh− trïng hîp vµ lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña 

truyÒn thèng hiÕu häc cña c¸c d©n téc ë 

§«ng ¸. §ång thêi, tõ gãc ®é kh¸c, ®iÒu 

nµy cã thÓ cÇn ®−îc gi¶i thÝch nh− sù lùa 

chän chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña c¸c quèc 

gia nµy trong qu¸ tr×nh héi nhËp lµ tËp 

trung ®Çu t− ®¸ng kÓ cho ph¸t triÓn gi¸o 

dôc. 
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Bảng 4 - Các chỉ tiêu về giáo dục và chỉ số giáo dục 

B¸o c¸o n¨m 2005    B¸o c¸o n¨m 2006    B¸o c¸o n¨m 2007/08     

 

Quốc gia Tỷ lệ 
biết 
chữ 
của 

người 
lớn (% 
từ 15 

tuổi trở 
lên) 

Tỷ lệ 
nhập 

học gộp 
các bậc 

giáo 
dục tiểu 

học, 
trung 

học và 
đại học 

(%) 

Chỉ 
số 

giáo 
dục 

 

Tỷ lệ 
biết 
chữ 
của 

người 
lớn (% 
từ 15 

tuổi trở 
lên) 

Tỷ lệ 
nhập 

học gộp 
các bậc 

giáo 
dục tiểu 

học, 
trung 

học và 
đại học 

(%) 

Chỉ 
số 

giáo 
dục 

 

Tỷ lệ 
biết 
chữ 
của 

người 
lớn (% 
từ 15 

tuổi trở 
lên) 

Tỷ lệ 
nhập 

học gộp 
các bậc 

giáo 
dục tiểu 

học, 
trung 

học và 
đại học 

(%) 

Chỉ 
số 

giáo 
dục 

 

Nhóm phát triển con người cao 

Nhật Bản .. 84 0,94 .. 85 0,94 .. 85,9 0,946 

Singapore 92,5 87 0,91 92,5 87 0,91 92,5 87,3 0,908 

Hàn Quốc 77,0 97,9 0,97 98,0 95 0,98 .. 96,0 0,980 

Malaixia  96,7 67 0,87 88,7 74,3 0,839 

Nhóm phát triển con người trung bình 

Malaixia 88,7 71 0,83  

Thái Lan 92,6 73 0,86 92,6 74 0,86 92,6 71,2 0,855 

Trung Quốc 90,9 69 0,84 90,9 70 0,84 90,9 69,1 0,837 

Nguån:  B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi cña UNDP 2005, 2006, 2007/2008. 
 

Tãm l¹i, xÐt trong t−¬ng quan cña c¸c 
chØ tiªu vµ chØ sè thµnh phÇn cña HDI, 
trong ph¸t triÓn con ng−êi ë §«ng ¸, sù 
ph©n cùc lín nhÊt lµ lÜnh vùc møc sèng, 
thÓ hiÖn qua chØ tiªu GDP vµ chØ sè 

GDP. Nãi c¸ch kh¸c, sù kh¸c biÖt, ph©n 
cùc lín nhÊt trong ph¸t triÓn con ng−êi ë 
§«ng ¸ chÝnh lµ ë lÜnh vùc kinh tÕ, trong 
khi hai lÜnh vùc y tÕ vµ gi¸o dôc th× sù 
ph©n cùc nµy cã ®ì gay g¾t h¬n. 
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5. Cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ vÒ b×nh 
®¼ng giíi gi÷a c¸c n−íc  

ChØ số ph¸t triển con người cã ph¶n 
¸nh tr¹ng th¸i b×nh ®¼ng giới cho thấy 

hiện đang cã sự kh¸c biệt ®¸ng kể về t×nh 
tr¹ng b×nh đẳng giới giữa c¸c nước §«ng 
Á. 

 
B¶ng 5 - ChØ sè GDI  

B¸o c¸o n¨m 2005 B¸o c¸o n¨m 2006 B¸o c¸o n¨m 2007/08 Quèc gia 
XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  

Nhóm phát triển con người cao 

Nhật Bản 14/140 0,937 13/136 0,942 13/157 0,942 

Hàn Quốc 27/140 0,896 25/136 0,905 26/157 0,910 

Singapore .. .. .. .. .. .. 

Malaixia  51/136 0,795 58/157 0,802 

Nhóm phát triển con người trung bình 

Malaixia 50/140 0,791  

Th¸i Lan 57/140 0,774 58/136 0,781 71/157 0,779 

Trung Quèc 64/140 0,754 64/136 0,765 73/157 0,776 

Nguån:  B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi cña UNDP 2005, 2006, 2007/2008. 

Sù kh¸c biÖt, ph©n ho¸ vÒ chØ sè GDI 
rÊt râ rÖt ë c¸c n−íc. Trong khi NhËt 
B¶n, Hµn Quèc cã thø h¹ng kh¸ tèt 
trong b¶ng xÕp h¹ng th× Malaixia, Th¸i 
Lan, Trung Quèc vÉn ë møc xÕp h¹ng 
trung b×nh thÊp vÒ chØ sè GDI.  

- VÒ gi¸ trÞ chØ sè GDI: Singapore 
kh«ng cã sè liÖu ®Ó tÝnh vµ xÕp h¹ng 
GDI. Trong 5 n−íc ®−îc tÝnh vµ xÕp 
h¹ng GDI, ngo¹i trõ Th¸i Lan cã biÕn 
®éng phøc t¹p, c¸c n−íc kh¸c ®Òu cã xu 
h−íng gi¸ trÞ chØ sè HDI t¨ng lªn. Gi¸ trÞ 
chØ sè GDI cña Th¸i Lan tõ 0,774 (B¸o 
c¸on¨m 2005) t¨ng lªn 0,781 (B¸o c¸o 
n¨m 2006) song l¹i h¹ xuèng 0,779 (B¸o 
c¸o n¨m 2007/2008). Gi¸ trÞ chØ sè GDI 
n¨m 2007/2008 chªnh lÖch 0,166 tõ 
NhËt B¶n lµ n−íc cao nhÊt víi 0,942 ®Õn 
n−íc thÊp nhÊt lµ Trung Quèc víi 0,776. 
Cô thÓ: T−¬ng øng víi gi¸ trÞ chØ sè ph¸t 
triÓn con ng−êi cao, NhËt B¶n, Hµn 

Quèc cã gi¸ trÞ chØ sè GDI kh¸ cao. NhËt 
B¶n cã GDI tõ 0,937 n¨m 2005, vµ 0,942 
c¸c n¨m 2006 vµ 2007/2008. GDI cña 
Hµn Quèc tõ 0,896 n¨m 2005 t¨ng lªn 
0,905 n¨m 2006 vµ 0,910 n¨m 
2007/2008, ®¸nh dÊu sù tiÕn triÓn kh¸ 
nhanh vÒ b×nh ®¼ng giíi. 

Tuy cïng cã xu h−íng t¨ng nh−ng 
GDI cña c¸c n−íc cã ph¸t triÓn con ng−êi 

trung b×nh Malaixia, Th¸i Lan, Trung 
Quèc cã møc ®é t¨ng kh«ng ®Òu nhau. 
Trung Quèc cã møc t¨ng kh¸ nhÊt, chØ 
trong 3 n¨m tõ 2005 ®Õn 2007 ®· t¨ng 

®−îc 22 ®iÓm phÇn tr¨m tõ 0,754 lªn 
0,776. Malaixia t¨ng Ýt h¬n víi møc t¨ng 
®−îc 11 ®iÓm phÇn tr¨m tõ 0,791 lªn 
0,802. Th¸i Lan tuy t¨ng ®−îc 7 ®iÓm 

phÇn tr¨m tõ 0,774 n¨m 2005 lªn 0,781 
n¨m 2006 song l¹i gi¶m xuèng 0,779 
n¨m 2007/2008. 



  Nghiªn cøu Trung Quèc sè 5(105) – 2010  76

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2005 2006 2007

Nhật Bản

Trung Quốc

Hàn Quốc

Singapore

Malaixia

Thái Lan

 
H×nh 5 - Gi¸ trÞ chØ sè GDI 

 

- VÒ xÕp h¹ng GDI:  

Trong b¶ng xÕp h¹ng cña UNDP, l−u 
ý lµ sè quèc gia tham gia xÕp h¹ng GDI 
Ýt h¬n sè quèc gia tham gia xÕp h¹ng 
HDI vµ cã sù thay ®æi nhiÒu: B¸o c¸o 
n¨m 2005 cã 140 n−íc, B¸o c¸o n¨m 
2006 cã 136 n−íc, ®Õn B¸o c¸o 2007/2008 
cã 157 n−íc. Xu h−íng chung cña 5 n−íc 
§«ng ¸ cã sè liÖu trong b¶ng 5 lµ ®Òu cã 
sù c¶i thiÖn vÒ thø h¹ng. Trong ®ã NhËt 
B¶n cã sù tiÕn bé tèt nhÊt, tõ xÕp thø 14 
(B¸o c¸o n¨m 2005), tiÕn lªn thø 13 (B¸o 
c¸o n¨m 2006 vµ B¸o c¸o n¨m 
2007/2008). TiÕp ®ã lµ Hµn Quèc cã thay 
®æi vÒ thø h¹ng theo chiÒu h−íng tÝch 
cùc: tõ thø 27 (B¸o c¸o n¨m 2005) lªn 
thø 25 (B¸o c¸o n¨m 2006) vµ thø 26 
(B¸o c¸o n¨m 2007/2008).  

§èi víi ba n−íc Malaixia, Th¸i Lan, 

Trung Quèc nÕu nh×n vÒ sè tuyÖt ®èi th× 
thÊy c¶ ba n−íc ®Òu cã sù tôt h¹ng vÒ 
GDI. Tuy nhiªn nÕu so s¸nh víi sè quèc 
gia tham gia t¨ng lªn trong b¶ng xÕp 

h¹ng th× thÊy sù tôt h¹ng nµy vÉn Ýt 

h¬n. Trong ®ã, Malaixia tõ vÞ trÝ thø 50 
(B¸o c¸o n¨m 2005) xuèng thø 51 (B¸o 
c¸o n¨m 2006), thø 58 (B¸o c¸o n¨m 

2007/2008). Th¸i Lan còng cã xu h−íng 
bÞ tôt h¹ng: tõ vÞ trÝ thø 57 (B¸o c¸o 
n¨m 2005), xuèng 58 (B¸o c¸o n¨m 
2006) vµ 71 (B¸o c¸o n¨m 2007/2008). 

Trung Quèc tõ thø 64 (B¸o c¸o n¨m 
2005 vµ B¸o c¸o n¨m 2006) xuèng 73 
(B¸o c¸o n¨m 2007/2008).  

Nh− vËy, trong 5 n−íc §«ng ¸ cã sè 

liÖu GDI, NhËt B¶n, Hµn Quèc ®· cã sù 

c¶i thiÖn tÝch cùc vÒ thø h¹ng trong so 

s¸nh víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi vµ tèt h¬n 

so víi nhãm cã tr×nh ®é PTCN trung 

b×nh lµ Malaixia, Th¸i Lan, Trung Quèc.  

XÕp h¹ng gi÷a c¸c n−íc §«ng ¸ trong 

b¶ng vÒ GDI: qua 3 n¨m NhËt B¶n lµ 

quèc gia lu«n ®øng thø nhÊt so víi c¸c 

quèc gia kh¸c, Hµn Quèc lu«n ®øng vÞ trÝ 

thø hai, Malaixia ®øng thø ba, Th¸i Lan 

thø t−, Trung Quèc ®øng thø n¨m.
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B¶ng 6 - ChØ sè GEM  

B¸o c¸o n¨m 2005 B¸o c¸o n¨m 2006 B¸o c¸o n¨m 2007/08 Quèc gia 

XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  

Nhóm phát triển con người cao 

Nhật Bản 43/80 0,534 42/75 0,557 54/93 0,557 

Hàn Quốc 59/80 0,479 53/75 0,502 64/93 0,510 

Singapore 22/80 0,654 18/75 0,707 16/93 0,761 

Malaixia  55/75 0,500 65/93 0,504 

Nhóm phát triển con người trung bình 

Malaixia 51/80 0,502  

Th¸i Lan 63/80 0,452 60/75 0,486 73/93 0,472 

Trung Quèc .. .. .. .. 57/93 0,534 

Nguån:  B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi cña UNDP 2005, 2006, 2007/2008. 

GÇn gièng nh− tr¹ng th¸i cña chØ sè 

GDI, sù kh¸c biÖt, ph©n ho¸ vÒ chØ sè 

GEM rÊt râ rÖt ë c¸c n−íc tuy t−¬ng 

quan kh¸c nhiÒu víi GDI. NhËt B¶n, 

Hµn Quèc cã thø h¹ng kh¸ tèt trong 

b¶ng xÕp h¹ng GDI nh−ng cã thø h¹ng 

trung b×nh kÐm trong b¶ng xÕp h¹ng 

GEM; thËm chÝ thø h¹ng GEM cña Hµn 

Quèc cßn kÐm Trung Quèc, chØ h¬n 

Malaixia mét bËc vµ h¬n Th¸i Lan 9 bËc. 

ChØ cã Singapore ë møc xÕp h¹ng cao vÒ 

chØ sè GEM ®ång thêi cã thø h¹ng tèt vÒ 

GDI. §Æc biÖt, trõ Singapore v−ît lªn 

®−îc ë tèp 20 n−íc trong sè c¸c quèc gia 

tham gia xÕp h¹ng GEM, cßn tÊt c¶ c¸c 

n−íc §«ng ¸ ®Òu ë tèp nöa d−íi cña 

b¶ng xÕp h¹ng. 

§ång thêi, so víi c¸c chØ sè ®· ®Ò cËp 

trªn ®©y, cã thÓ thÊy gi¸ trÞ chØ sè GEM 

cña c¸c n−íc trong b¶ng kh¸ thÊp. 

T×nh tr¹ng gi¸ trÞ chØ sè GEM vµ thø 
h¹ng vÒ GEM thÊp cã thÓ lý gi¶i lµ do 
"truyÒn thèng" "träng nam khinh n÷" 
cña c¸c n−íc §«ng ¸, thËm chÝ ë c¶ c¸c 
n−íc ®· ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn con 
ng−êi cao nh− NhËt B¶n, Hµn Quèc.  

- VÒ gi¸ trÞ chØ sè GEM:  

Nh×n chung, gi¸ trÞ GEM cña c¸c n−íc 
®Òu kh«ng cao nh− gi¸ trÞ chØ sè HDI vµ 
GDI. Xu h−íng t¨ng gi¸ trÞ chØ sè GEM 
®−îc thÓ hiÖn trong sè liÖu cña 4 n−íc 
NhËt B¶n, Singapore, Hµn Quèc, 
Malaixia. Riªng Th¸i Lan t¨ng råi l¹i 
gi¶m. Trung Quèc ®Õn B¸o c¸o n¨m 
2007/2008 míi cã sè liÖu tÝnh vµ xÕp 
h¹ng GEM. 

Singapore liªn tôc dÉn ®Çu trong c¸c 
n−íc §«ng ¸ ®−îc xem xÐt trong b¶ng 3. 
TiÕp ®ã lµ NhËt B¶n, Trung Quèc, Hµn 
Quèc, Malaixia. Th¸i Lan liªn tôc lµ 
n−íc ®øng thø 6. 



tr−¬ng thÞ thóy h»ng 

  Nghiªn cøu Trung Quèc sè 5(105) – 2010  78

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

2005 2006 2007

Nhật Bản

Trung Quốc

Hàn Quốc

Singapore

Malaixia

Thái Lan

 
H×nh 6 - Gi¸ trÞ chØ sè GEM 

 - Về xếp hạng GEM:  

Trong b¶ng xÕp h¹ng cña UNDP: l−u ý 
lµ sè quèc gia tham gia xÕp h¹ng GEM Ýt 
h¬n sè quèc gia tham gia xÕp h¹ng HDI 
vµ GDI, ®ång thêi còng cã sù thay ®æi 
nhiÒu: B¸o c¸o n¨m 2005 cã 80 n−íc, B¸o 
c¸o n¨m 2006 cã 75 n−íc, ®Õn B¸o c¸o 
2007/2008 cã 93 n−íc. Nh×n chung, trõ 
Singapore cã thø h¹ng cao vµ xu h−íng 
t¨ng h¹ng qua c¸c n¨m, c¸c n−íc §«ng ¸ 
kh¸c cã thø h¹ng GEM kh«ng tèt l¾m vµ 
kh«ng cã xu h−íng c¶i thiÖn tèt vÒ thø 
h¹ng. Singapore t¨ng thø h¹ng tõ 22 
(B¸o c¸on¨m 2005), tiÕn lªn thø 18 (B¸o 
c¸o n¨m 2006), thø 16 (B¸o c¸o n¨m 
2007/2008). Tuy cã thø h¹ng tèt vÒ HDI 
vµ GDI song ë chØ sè GEM, thø h¹ng cña 
NhËt B¶n chØ ë møc trung b×nh: xÕp thø 
43 (B¸o c¸o n¨m 2005), tiÕn lªn thø 42 
(B¸o c¸o n¨m 2006), nh−ng l¹i xuèng thø 
54 (B¸o c¸o n¨m 2007/2008). Hµn Quèc 
còng t−¬ng tù: tõ thø 59 (B¸o c¸o n¨m 
2005) lªn thø 53 (B¸o c¸o n¨m 2006) 
xuèng 64 (B¸o c¸o n¨m 2007/2008). VÞ trÝ 
cña Malaixia vÒ GEM sôt gi¶m liªn tôc 

trong ba b¸o c¸o: tõ thø 51 (B¸o c¸o n¨m 
2005) xuèng thø 55 (B¸o c¸o n¨m 2006) 
xuèng tiÕp 65 (B¸o c¸o n¨m 2007/2008). 
Th¸i Lan xÕp thø 63 (B¸o c¸o n¨m 2005), 
tiÕn lªn thø 60 (B¸o c¸o n¨m 2006), 
nh−ng l¹i xuèng thø 73 (B¸o c¸o n¨m 
2007/2008).  

XÕp h¹ng gi÷a c¸c n−íc trong b¶ng 4: 

Singapore lu«n ®øng vÞ trÝ thø nhÊt, tiÕp 

®ã lµ NhËt B¶n lµ quèc gia lu«n ®øng thø 

hai. Hµn Quèc ®øng thø ba trong n¨m 

2005 vµ 2006 nh−ng ®Õn n¨m 2007/2008 

th× Quèc l¹i v−¬n lªn ®øng thø ba, Hµn 

Quèc xuèng thø t−, Malaixia thø n¨m, 

Th¸i Lan ®øng thø s¸u. 

1.7. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn con ng−êi 

t−¬ng ®èi kh¶ quan 

Trong s¸u n−íc ®−îc nghiªn cøu, chØ 

cã NhËt B¶n ë nhãm c¸c n−íc ®−îc xÕp 

h¹ng HPI-2 (chØ sè nghÌo kh¶ n¨ng ph¸t 

triÓn con ng−êi cña c¸c n−íc OECD). 

Trong 5 n−íc ®−îc xÕp trong b¶ng HPI-1 

th× Hµn Quèc kh«ng cã sè liÖu vÒ HPI-1. 
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§iÒu kh¸ thó vÞ lµ c¶ bèn n−íc cã chØ sè 

HPI-1 ®−îc xem xÐt ®Òu ë tr¹ng th¸i kh«ng 

tåi - thuéc nhãm 30 n−íc ®Çu so víi h¬n 

100 n−íc ®−îc xÕp h¹ng HPI-1. Cßn NhËt 

B¶n l¹i ë tèp nöa sau trong nhãm c¸c n−íc 

®−îc xÕp h¹ng HPI-2. 

Sù ph©n ho¸ cña c¸c n−íc §«ng ¸ nµy 

ë chØ sè HPI cã vÎ nh− kh«ng râ nÐt. Nãi 

c¸ch kh¸c, c¸c n−íc §«ng ¸ ®· cã nh÷ng 

thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn vÒ viÖc t¹o ra 

kh¶ n¨ng PTCN t−¬ng ®èi kh¶ quan. 

B¶ng 7 - ChØ sè HPI 
B¸o c¸o n¨m 2005 B¸o c¸o n¨m 2006 B¸o c¸o n¨m 2007/08 Quèc gia 

XÕp h¹ng Gi¸ trÞ (%) XÕp h¹ng Gi¸ trÞ  (%) XÕp h¹ng Gi¸ trÞ(%) 

Nhãm ph¸t  triển con người cao 

Nhật Bản* 12/18 11,7 11/18 11,7 12/19 11,7 
Hàn Quốc .. .. .. .. .. .. 
Singapore 6/103 6,3 7/102 6,3 7/108 5,2 

Malaixia  15/102 8,3 16/108 8,3 

Nhóm phát triển con người trung bình 

Malaixia 16/103 8,9  
Th¸i Lan 28/103 12,8 19/102 9,3 24/108 10,0 

Trung Quèc 27/103 12,3 26/102 11,7 29/108 11,7 

Nguån:  B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng−êi cña UNDP 2005, 2006, 2007/2008. 

Ghi chó: *Chỉ số của Nhật Bản là chỉ số HPI-2 tính cho 19 nước OECD, Hàn Quốc không 

được tính HPI, mặc dù có tên trong bảng HPI-1, Chỉ số của các nước khác là HPI-1. 

- Về giá trị chỉ số HPI:  

Xu hướng chung: có 3 nước có giá trị chỉ số 

HPI giảm là Singapore, Malaixia, Trung Quèc, 

thể hiện việc các nước đã có tiến bộ trong việc 

giảm nghèo khả năng phát triển con người.  

Nhật Bản giá trị HPI-2 không thay đổi.  

Riêng Thái Lan giá trị chỉ số HPI đã từ 

12,8 (B¸o c¸o năm 2005) giảm xuống 9,3 (Báo 

cáo năm 2006) song lại tăng lên 10,0 (Báo cáo 

năm 2007/2008).   
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 - Về xếp hạng HPI:  

Trong b¶ng xÕp h¹ng cña UNDP: MÆc 
dï gi¸ trÞ HPI-2 trong 3 n¨m lµ 11,7%, 
song thø h¹ng cña NhËt B¶n ®· cã sù 
thay ®æi: xÕp thø 12 trong 18 n−íc 
OECD tham gia xÕp h¹ng HPI-2 (B¸o 

c¸o  n¨m 2005), tiÕn lªn thø 11/118 n−íc 
(B¸o c¸o n¨m 2006), thø 12/19 n−íc (B¸o 
c¸o n¨m 2007/2008). §iÒu nµy cho thÊy 
so víi nhãm OECD, NhËt B¶n ch−a ph¶i 

lµ quèc gia gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò nghÌo 
kh¶ n¨ng ph¸t triÓn con ng−êi v× NhËt 
vÉn lu«n ®øng ë tèp d−íi trung b×nh.  

Sè quèc gia cã trong b¶ng HPI-1 thay 

®æi trong c¸c b¸o c¸o: 103 n−íc (B¸o c¸o  
n¨m 2005), 102 n−íc (B¸o c¸o n¨m 
2006), 108 n−íc (B¸o c¸o n¨m 
2007/2008). Trong c¸c n−íc ®−îc xÕp 

h¹ng HPI-1, Singapore ë vÞ trÝ 6 (B¸o 
c¸o  n¨m 2005) nh−ng l¹i xuèng vÞ trÝ 
thø 7 trong B¸o c¸o n¨m 2006 vµ B¸o 
c¸o n¨m 2007/2008, mÆc dï gi¸ trÞ chØ sè 

HPI cña n−íc nµy cã gi¶m tõ 6,3% xuèng 
cßn 5,2%. VÞ trÝ cña Trung Quèc cã thay 
®æi: tõ thø 27/103 n−íc (B¸o c¸o  n¨m 
2005) lªn thø 26/102 n−íc (B¸o c¸o n¨m 

2006), xuèng thø 29/108 n−íc (B¸o c¸o 
n¨m 2007/2008). Malaixia cã thø h¹ng 
16, 15, 16 trong c¸c b¸o c¸o n¨m 2005, 
2006 vµ 2007/2008. Do sè quèc gia tham 

gia xÕp h¹ng t¨ng nªn sù thay ®æi thø 
h¹ng cña Malaixia vÉn ®−îc xem lµ cã 
tiÕn bé.  

V× sè quèc gia tham gia xÕp h¹ng 
HPI-1 biÕn ®éng, t¨ng lªn nªn nh×n 
chung c¸c n−íc §«ng ¸ trong b¶ng nµy 

vÉn cã sù c¶i thiÖn thø h¹ng HPI theo 
chiÒu h−íng tÝch cùc. 

XÕp h¹ng HPI-1 gi÷a c¸c n−íc trong 

b¶ng vÒ HPI: NhËt B¶n cã HPI-2 nªn 
kh«ng so s¸nh ®−îc víi c¸c quèc gia kh¸c 
trong b¶ng ®−îc. V× Hµn Quèc kh«ng cã 
sè liÖu, nªn trong 4 n−íc cã sè liÖu vÒ 

HPI-1, Singapore lu«n lu«n ®øng thø 
nhÊt, Malaixia ®øng vÞ trÝ thø hai, ®øng 
thø ba lµ Th¸i Lan, thø t− lµ Trung 
Quèc. 

Tãm l¹i, ®Æc ®iÓm c¬ b¶n trong PTCN 

cña s¸u n−íc §«ng ¸ lµ cã xu h−íng biÕn 

®éng tÝch cùc, thÓ hiÖn ë sù t¨ng lªn c¶ 

vÒ gi¸ trÞ chØ sè vµ c¶i thiÖn vÒ thø h¹ng 

trong b¶ng xÕp h¹ng do UNDP c«ng bè 

qua b¸o c¸o PTCN. §ång thêi, cã sù 

ph©n ho¸ vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn thµnh 

hai nhãm PTCN cao gåm NhËt B¶n, 

Singapore, Hµn Quèc, Malaisia) vµ 

nhãm PTCN trung b×nh (Th¸i Lan, 

Trung Quèc). Trong hai tr¹ng th¸i vÒ 

b×nh ®¼ng giíi th× ë chØ sè GDI c¸c n−íc 

®Òu cã xu h−íng c¶i thiÖn tÝch cùc vÒ c¶ 

gi¸ trÞ chØ sè vµ vÞ thÕ trong b¶ng xÕp 

h¹ng, cßn ë chØ sè GEM th× xu h−íng 

biÕn ®éng phøc t¹p h¬n vµ vÞ thÕ c¸c 

n−íc kh«ng tèt b»ng vÞ thÕ vÒ GDI.  

 

                                                

chó thÝch: 

1 Trong c¸c b¸o c¸o PTCN, sè liÖu th−êng lµ 
sè liÖu cña hai n¨m tr−íc ®ã. VÝ dô, trong c¸c 
b¸o c¸o PTCN n¨m 2005, sè liÖu th−êng lµ 
sè liÖu cña n¨m 2003.  


