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1. Đồng bằng sông cửu Long: 
Thành tựu và khó khăn 

Cùng với sự phát triển chung 
của đất nước trong thời kỳ đổi 
mới, các địa phương nói chung và 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
nói riêng đã đạt được những thành 
tựu về kinh tế đáng khích lệ. Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 
vùng kinh tế xuất siêu của VN, thế 
mạnh là lúa gạo, trái cây và thủy 
sản. Với dân số trên 17 triệu người, 
tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 
giai đoạn 2001 – 2010 đạt 11,5%. 
Hai năm 2012 và 2013, tốc độ tăng 
trưởng có chậm lại với tỷ lệ tăng 
trưởng lần lượt là 11,3% và 9%. 

Vùng ĐBSCL được biết đến 
như là một vùng kinh tế thuần nông 
với cơ cấu kinh tế khu vực nông 
nghiệp chiếm đến 40% và cơ cấu 

lao động trong nông nghiệp chiếm 
đến 52%. Nông nghiệp và thủy sản, 
chiếm 33% giá trị sản xuất của cả 
nước nên mỗi năm vùng ĐBSCL 
xuất siêu khá lớn. Năm 2012, toàn 
vùng xuất khẩu ước khoảng 9 tỷ 
600 triệu USD, chủ yếu là gạo và 
thủy sản, nhập khẩu chỉ 5 tỷ 600 
triệu USD. Tuy nhiên trong sự 
phát triển đó, nền kinh tế của vùng 
ĐBSCL vẫn còn bộc lộ nhiều khiếm 
khuyết, ảnh hưởng đến tăng trưởng 
và phát triển kinh tế bền vững của 
tỉnh. Thu hút vốn FDI vào ĐBSCL 
hiện chỉ mới chiếm tỷ lệ hơn 7% 
so với cả nước. Điều này hoàn toàn 
chưa tương xứng với tiềm năng lợi 
thế của vùng. Nguyên nhân được 
các chuyên gia kinh tế cho là do cơ 
sở hạ tầng của khu vực chưa đồng 
bộ, lao động có tay nghề không đủ 

đáp ứng, môi trường đầu tư chậm 
được cải thiện. Hệ quả là ĐBSCL 
là khu vực có tỷ lệ lao động rời 
quê hương đi làm ăn xa cao nhất 
cả nước và các địa phương có sản 
lượng lúa, thủy sản lớn lại có tỷ lệ 
hộ nghèo cao. 

Năm 2012, Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án xây dựng 
chính sách đặc thù để thu hút đầu 
tư tại vùng ĐBSCL là tiền đề rất 
quan trọng đòi hỏi các tỉnh thuộc 
vùng ĐBSCL phải huy động mọi 
nguồn vốn từ khu vực công đến 
khu vực tư; trong đó, vai trò của 
đầu tư công là một yếu tố không 
kém phần quan trọng. Trong giai 
đoạn hiện nay, vấn đề tăng trưởng 
kinh tế quốc gia, tăng trưởng kinh 
tế địa phương đã và đang thu hút 
sự quan tâm của nhiều nhà kinh tế, 

Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững đang là mục tiêu đặt ra cho 
mọi quốc gia nói chung và các địa phương tại VN nói riêng. Ở các 
nước phát triển, tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiên quyết để nâng 

cao đời sống người dân, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao phúc lợi xã hội,...và 
giải quyết nhiều vấn đề vĩ mô khác. Ở VN tăng trưởng kinh tế nhanh và phát 
triển kinh tế bền vững chính là điều kiện tiên quyết để đuổi kịp các nền kinh tế 
trong khu vực, phấn đấu đến năm 2020 VN trở thành một nước công nghiệp. Để 
đạt được điều đó, thực tế có nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó việc phân tích, 
dự báo quá trình tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế có vai trò quan trọng. 
Kinh nghiệm nghiên cứu của nhiều nước trên thế giới cho thấy để phân tích và 
dự báo có cơ sở khoa học, xu hướng hiện nay là phải sử dụng những công cụ 
hiện đại của quản lý kinh tế trong cơ chế thị trường, trong đó việc sử dụng các 
mô hình toán kinh tế và kinh tế lượng là một trong những công cụ rất có hiệu 
quả.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Đồng bằng sông Cửu Long, nước công 
nghiệp, quản lý kinh tế, toán kinh tế, kinh tế lượng.

Đầu tư công và tăng trưởng kinh tế 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long
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với nhiều bài báo, luận án và các 
công trình khoa học ở cấp quốc gia 
và quốc tế, trong và ngoài nước. 
Trong đó có thể nêu ra một số công 
trình tiêu biểu, các luận án tiến sĩ, 
chẳng hạn như luận án “Giáo dục 
và tăng trưởng kinh tế: Phân tích 
nguyên nhân” (Sharmistha Self, 
2002). Trong luận án này tác giả 
đã đi sâu phân tích yếu tố giáo dục 
như là một trong những nguyên 
nhân trực tiếp tác động đến tăng 
trưởng kinh tế ở một số nước châu 
Âu; luận án “Phân tích kinh nghiệm 
về tăng trưởng kinh tế” (Winford 
Henderson Musanjala, 2003) cũng 
nêu ra một số mô hình tăng trưởng 
kinh tế ở châu Phi và phân tích 
một số yếu tố ảnh hưởng đến tăng 
trưởng kinh tế ở các nước trên; luận 
án “Nghiên cứu về duy trì chính 
sách: mô hình tăng trưởng kinh 
tế của Malaysia” (Mutazhamdalla 
Nabulsi, 2001) đã nêu ra những 
thành tựu trong tăng trưởng kinh 
tế của Malaysia, những thách thức 
mà Malaysia tiếp tục phải vượt qua 
để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh 
tế. Trong các công trình trên, các 
tác giả đã đi sâu nghiên cứu các mô 
hình tăng trưởng của một số nước 
trên thế giới. Tuy nhiên các đề tài 
không sử dụng nhiều các công 
cụ định lượng đồng thời các tác 
giả cũng không xây dựng các mô 
hình có thể áp dụng để dự báo tăng 
trưởng kinh tế.
2. Mô hình phân tích và dự báo

Hiện nay trên thế giới, có thể 
nói hầu như không có nước nào 
không xây dựng mô hình kinh tế 
lượng để phục vụ công tác phân 
tích và dự báo kinh tế thị trường. 
Tại các nước phát triển như: Mỹ, 
Anh, Đức, Nhật… quá trình xây 
dựng các mô hình kinh tế đã được 
thực hiện thường xuyên qua nhiều 
thập kỷ. Các mô hình ngày càng 

được chuẩn hoá và được lưu trữ để 
đến khi chính phủ muốn áp dụng 
các chính sách mới thì có thể tiến 
hành thử nghiệm trên máy tính, từ 
đó lựa chọn những giải pháp tối 
ưu để áp dụng trong thực tế, hoặc 
khi có những thay đổi trong môi 
trường kinh tế quốc tế thì có thể 
sử dụng mô hình để phân tích ảnh 
hưởng của chúng tới nền kinh tế 
quốc dân và giúp lựa chọn những 
đối sách cần thiết.

Ở VN, mô hình kinh tế lượng 
đầu tiên áp dụng cho nền kinh tế 
cả nước được xây dựng tại Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế trung 
ương năm 1983 – 1984, trong đó 
chỉ những hoạt động của khu vực 
thực mới tạo ra thu nhập quốc dân. 
Năm 1987-1988, mô hình được 
xây dựng lại theo tiếp cận hoàn 
toàn mới, mô hình gồm 2 khu vực: 
khu vực nhà nước và khu vực thị 
trường tự do, với hai cơ chế hình 
thành giá và 2 thị trường vận hành 
khác nhau. Lần đầu tiên, các chỉ 
tiêu về tài chính, tiền tệ và các chỉ 
tiêu khác của nền kinh tế thị trường 
đã được khảo sát một cách có hệ 
thống trên cơ sở các lý thuyết kinh 
tế vĩ mô.

Trong các năm 1989 – 1994, 
công tác xây dựng mô hình được 
hoàn thiện dần từng bước. Các mô 
hình vĩ mô từ năm 1988 đến nay đã 
có nhiều phát triển về mặt lý thuyết, 
phù hợp với quá trình chuyển đổi 
sang kinh tế thị trường ở nước ta. 
Cấu trúc của các mô hình thường 
được chia từ 6 đến 9 khối gồm: 
Dân số và lao động, đầu tư, sản 
xuất, tài chính, tiền tệ và tín dụng, 
tiêu dùng nội địa, giá cả và tiền 
lương, xuất nhập khẩu, cân bằng 
tổng quát về hiện vật và giá trị. Số 
phương trình thường dao động từ 
50 đến 80 phương trình, trong đó 
có khoảng 10 đến 15 phương trình 

hành vi (Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế TW, 1999).

Đặc biệt năm 1999, trong khuôn 
khổ hợp tác với Viện nghiên cứu 
kinh tế của Cộng hoà Liên bang 
Đức (DIW), Viện Nghiên cứu quản 
lý kinh tế trung ương đã xây dựng 
mô hình kinh tế lượng dựa trên hệ 
thống bảng hạch toán quốc gia gộp 
cho nền kinh tế VN. Tuy nhiên, 
các mô hình kinh tế xây dựng cho 
các địa phương còn hạn chế. Vào 
năm 2002, nhóm nghiên cứu đề tài 
cấp bộ của Trường Đại học Kinh 
tế Quốc dân do TS. Nguyễn Quang 
Dong là chủ nhiệm đã thực hiện 
đề tài “Mô hình trong phân tích dự 
báo phát triển kinh tế xã hội trên 
địa bàn cấp tỉnh, thành phố” đã 
thực hiện phân tích và dự báo phát 
triển kinh tế cho thành phố Hà Nội. 
Tuy nhiên việc áp dụng và phân 
tích cho các địa phương cụ thể cần 
phải phát triển thêm.
3. Vai trò của nhà nước

Thực tiễn cho thấy, mặc dù đã 
tồn tại nhiều dạng thức kinh tế thị 
trường khác nhau nhưng trên thực 
tế chưa bao giờ tồn tại kiểu kinh tế 
thị trường hoàn toàn không có nhà 
nước, thoát ly khỏi nhà nước cũng 
như những người theo chủ nghĩa 
tự do cực đoan vẫn thường cổ vũ. 
Đánh giá một cách khách quan, 
nhà nước luôn là một bộ phận hữu 
cơ nằm trong cấu trúc tổng thể của 
kinh tế thị trường. Sự tồn tại của 
nhà nước trong cấu trúc đó là một 
tất yếu kinh tế, tất yếu lịch sử, ở đó, 
nhà nước vừa có thể là một chủ thể 
sở hữu, bên cạnh những chủ thể 
sở hữu khác, đồng thời là một chủ 
thể quản lý. Sự khác biệt giữa giai 
đoạn lịch sử và các quốc gia chỉ ở 
chỗ tính chất của nhà nước như thế 
nào, cách can thiệp, quản lý điều 
tiết và hệ quả của sự can thiệp này 
ra sao đối với nền kinh tế. Tất cả 
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các trường phái kinh tế lớn trong 
lịch sử học thuyết kinh tế đều đề 
cập đến vai trò của nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, 
cách tiếp cận và quan điểm lý 
thuyết cụ thể của mỗi trường phái 
là khác nhau, do những nhân tố 
khác nhau quy định. Những nhân 
tố này có thể là nhân tố đặc điểm 
của kinh tế thị trường ở từng giai 
đoạn lịch sử, có thể là những biến 
cố kinh tế lớn trong từng giai đoạn, 
hoặc do sự khác nhau về động cơ 
lợi ích giai cấp đứng sau các quan 
điểm lý thuyết. Từ việc hệ thống 
hóa quan điểm của các trường phái 
kinh tế về vai trò của nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường có thể thấy, 
không một cách tiếp cận nào mang 
tính vạn năng, có thể giải đáp được 
tất cả các tình huống khác nhau của 
nền kinh tế. Do vậy, tác động thúc 
đẩy hay kìm hãm sự phát triển kinh 
tế thị trường của mỗi cách tiếp cận 
đều có những giới hạn nhất định.

Nhìn lại mô hình nhà nước 
trong nền kinh tế thị trường ở một 
số nước trên thế giới, có thể thấy 
sau thời kỳ “hoàng kim” của chủ 
nghĩa tư bản có điều tiết theo kiểu 
trường phái của Keynes ở Anh, 
Pháp, Mỹ trong những năm thập 
niên 50 – 70 của thế kỷ XX là sự 
“lên ngôi” của chủ nghĩa tự do mới 
với mô hình kinh tế thị trường tự 
do kiểu Mỹ cho đến trước khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu khởi phát 
từ Mỹ năm 2008. Cuộc khủng 
hoảng năm 2008 cho đến nay đã 
kiểm nghiệm lại cuộc đấu tranh 
giữa hai trường phái lý thuyết chủ 
yếu – trường phái Keynes đánh giá 
cao vai trò của điều tiết nhà nước 
và  trường phái Tân cổ điển, nhấn 
mạnh vai trò cạnh tranh tự do và 
đề cao quyền lực của “bàn tay vô 
hình”.

Tăng trưởng nhanh và bền vững 

là mục tiêu trước mắt và lâu dài 
cho kinh tế VN nói chung và kinh 
tế tỉnh Vùng ĐBSCL nói riêng. Để 
đạt được điều đó cần phải nghiên 
cứu quá trình tăng trưởng, tìm ra 
con đường đi hợp lý nhất cho nền 
kinh tế và cần làm rõ những quan 
điểm về tăng trưởng kinh tế, đặc 
biệt là quan điểm ở VN hiện nay 
như: tăng trưởng kinh tế có hai mặt 
thống nhất là lượng và chất. Đồng 
thời luận án cũng hệ thống hoá 
được các thước đo, các chỉ tiêu của 
tăng trưởng về hai mặt thống nhất 
nói trên, từ đó hình thành phương 
thức đánh giá tăng trưởng kinh tế 
một cách toàn diệnl
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