
 
 

N hiên Cứu & Trao Đổi 

 Số 28 (38) - Tháng 05 - 06/2016 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP 

 

 

B 

 

Tham nhũn , đầu tư côn  

và tăn  trưởn  ở 

các nước đan  phát triển ch u Á 
 

BÙI DUY TÙNG 

Trường Đại học Kinh tế TP HCM 
 

Nhận bài: 12/11/2015 – Duyệt đăng: 31/03/2016 
 

Tóm tắt: 

ài nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế với sự 

có mặt của ti  nh trạng tham nhũng. Trong đó, bài nghiên làm rõ sự tương ta  c giữa 

tham nhũng với đầu tư công và ảnh hưởng của nó lên tăng trưởng kinh tế ở ca  c 

quốc gia đang pha  t triển Châu Á. Ta  c giả xây dựng mô hi  nh nghiên cứu t  mô hi nh lý thuyết 

tăng trưởng nội sinh của Barro (1990) và ước lượng mô hi nh thực nghiệm bằng phương pha  p 

3SLS sử dụng dữ liệu của ca  c quốc gia đang pha  t triển Châu Á t  năm 2002 - 2013.  ết quả 

thực nghiệm cho thấy: (i) Tham nhũng không ta  c động trực tiếp lên tăng trưởng. Tuy nhiên, 

khi tương ta  c với đầu tư công, tham nhũng làm giảm tăng trưởng; và (ii)  iểm định Granger 

cho dữ liệu bảng cho thấy, tham nhũng là một nguyên nhân của đầu tư công. 

Từ khoá: GMM,  ầu tư, tăng trươ ng, tham nhũng, 3SLS. 
 

Abstract: 

This study aims to examine the effect of public investment on economic growth. By 

allowing corruption to interact with public investment, we would like to clarify the effect of 

this interaction on economic growth using a sample of developing asian economies. Following 

the endogenous growth model of Barro (1990), we estimate an empirical model using the 

3SLS approach. The empirical results show that: (i) Corruption does not have a direct impact 

on economic growth. But the interaction variables negatively influence growth; and (ii) 

Corruption Granger-causes public investment. 
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