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Tóm tắt 

ác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế là chủ đề được nhiều học 

giả quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước thường chỉ chú 

trọng xem xét tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế trong dài 

hạn hoặc trong ngắn hạn. Bằng các phương pháp kiểm định với dữ liệu Bảng thích hợp, 

bài viết kết hợp phân tích tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc 

gia đang phát triển cả trong ngắn hạn và dài hạn. Kết quả kiểm định cho thấy chi tiêu 

công tác động âm đến tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn. Qua đó, nghiên 

cứu đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát chi tiêu công và nâng cao hiệu quả chi tiêu 

công tại VN cũng như các quốc gia đang phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

Từ khóa: Chi tiêu công, tăng trưởng kinh tế. 
 

Abstract: 

The impact of public expenditure on economic growth is the curious subject that 

many scholars research on. However, some previous releated papers only focus on the 

effect of public expenditure on economic growth in the long term or in the short trem. 

By suitable panel estimation methods, this paper tends to analyze the impact of public 

expenditure on economic growth in developing countries, both in the short term and long 

term. Empirical results show that, public expenditure has negative effect on economic 

growth both in the short term and long term. Consenquently, this research proposes some 

ideas to manage public expenditure and improve public expenditure efficiency in Viet 

nam and other developing countries. 
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