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ĐỀ KIỂM TRA MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN 
 

Theo số liệu thống kê của Việt Nam năm 2006: GDP theo giá hiện hành đạt 

71 tỷ USD; Tổng mức tiết kiệm đạt 29,465 tỷ USD trong số 20,625 tỷ USD là tiết 

kiệm trong nước; Tỷ lệ huy động tiết kiệm trong nước vào đầu tư là 73%; còn tỷ lệ 

huy động tiết kiệm từ nước ngoài vào đầu tư là 100%; Hệ số trễ của vốn đầu tư là 

0,15. 

1. Năm 2007; Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 7,5%. Hãy 

sử dụng mô hình tăng trưởng Harrod- Domar để bình luận mục tiêu tăng trưởng 

nói trên với hệ số ICOR năm 2007 là 4. 

Tiết kiệm nước ngoài năm 2006 là:   

SNN = S2006 - S2006 (TN) 

SNN = 29,465  - 20,625 = 8,84 ( tỷ USD) 

Tổng đầu tư huy động từ tiết kiệm nước ngoài năm 2006 là:  

I2006(NN) =  2006(NN) x S2006(NN) 

I2006(NN)  = 100% x 8,84 = 8,84( tỷ USD) 

Tổng đầu tư huy động từ tiết kiệm trong nước năm 2006 là:  

I2006(TN) =  2006(TN) x S2006(TN) 

I2006(TN) =  73% x 20,625 = 15,05625 (tỷ USD) 

Tổng vốn đầu tư huy năm 2006 là:  

    8,84 + 15,05625 = 23,89629 ( tỷ USD) 

Hệ số huy động của tiết kiệm vào đầu tư năm 2006 là:  

    s = I2006/S2006 = 23,89629/ 15,05625 = 81,1% 

Theo mô hình tăng trưởng Harrod- Domar, tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch là: 

    g = {so x s x (1-  i)}/k2007 

so là tỷ lệ tiết kiệm đầu tư năm 2007 là:  

29,465 : 71 = 41,5% 

Vậy g={41,5% x 81,1% x (1-15%)}:4=7,15% 

Từ những số liệu trên có thể thấy rằng mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam 
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năm 2007 là 7,5% cao hơn so với khả năng tăng trưởng của nền kinh tế là 7,15%. 

Theo số liệu thống kê năm 2007, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 

8,5% .Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa chủ yếu vào sự đóng góp của yếu tố số 

lượng vốn đầu tư. Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP từ năm 2004 đến nay đều đã vượt 

qua mốc 40% (năm 2004 đạt 40,7%, năm 2005 đạt 40,9%, năm 2006 đạt 41%, ước 

năm 2007 đạt 40,4%), kế hoạch năm 2008 còn cao hơn, lên đến 42%.  

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện còn dựa một phần quan trọng vào yếu 

tố số lượng lao động, sự quan trọng này được xét trên hai mặt. Một mặt, do nguồn 

lao động hàng năm vẫn còn tăng khoảng 2%, tức là trên 1 triệu người mỗi năm. Mặt 

khác, do tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn còn cao.  

 Ở nước ta, tỷ lệ của vốn và lao động đóng góp vào tăng trưởng là 71,8%, sự 

đóng góp của yếu tố TFP (yếu tố năng suất tổng hợp) là 28,2%, chứng tỏ VN phát 

triển kinh tế theo chiều rộng, chưa chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu. 

 

2. Sử dụng ý tưởng của mô hình Harrod – Domar có thể đề xuất 

2 phương án giải quyết nhằm thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra: 

(1) tăng cường khai thác huy động thêm các nguồn vốn đầu tư; (2) Chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo xu hướng tăng các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động. Những 

gì sẽ xảy ra khi sử dụng một trong hai hướng giải quyết trên đối với thị trường các 

yếu tố nguồn lực liên quan? Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2007 

sẽ như thế nào? với giả thiết các yếu tố khác không đổi. (Sử dụng các đồ thị minh 

hoạ). 

 

Với mục tiêu tốc độ tăng trưởng g = 7,5%  

Nhu cầu vốn đầu tư cần có là:  

s2006 = kk x gk =4  x 7,5%= 30% 

s2006 (điều chỉnh) = so : {s x (1- i)} 

s2006 (điều chỉnh)  = 0,3: {0,81 x (1- 0,15)}=0,4352 

Ta thấy nhu cầu vốn đầu tư lớn hơn khả năng, vì vậy để đạt được mục tiêu 

tăng trưởng kinh tế đặt ra có thể đề xuất 2 phương án: (1) tăng cường khai thác huy 

động thêm các nguồn vốn đầu tư; (2) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu hướng 

tăng các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động. 

 (1) tăng cường khai thác huy động thêm các nguồn vốn đầu tư 
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s (nhu cầu) = so : {s x (1- i)} 

Từ công thức trên ta thấy nếu muốn giảm nhu cầu vốn cần phải tăng s tức là 

hệ số huy động tiết kiệm phải được tăng lên.  

Phương án được lựa chọn là không chỉ tăng đầu tư, mà còn phải tập trung 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Việt Nam sẽ vẫn phải tiếp tục thực hiện một 

số biện pháp sau để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn: 

- Cải cách thủ tục, chính sách, các quy định pháp lý để sớm khắc phục những 

ách tắc trong giải ngân vốn đầu tư, trong việc phát triển doanh nghiệp; giảm bớt gánh 

nặng chi phí bất hợp lý trong kinh doanh, tạo môi trường làm ăn thông thoáng, minh 

bạch cho mọi thành phần kinh tế. Do vậy, nhà nước cần giảm bớt những dự án đầu tư 

không hiệu quả và chuyển dần từ đầu tư của nhà nước sang đầu tư tư nhân. Việc xã 

hội hoá đầu tư không chỉ làm gia tăng hiệu quả vốn đầu tư mà còn làm giảm nợ 

chính phủ. 

- Việt Nam cần cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, đặc biệt là khuyến khích 

phát triển kinh tế tư nhân (Hiện tại đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân ở mức khoảng 

30% tổng mức đầu tư của toàn xã hội, thấp hơn rất nhiều so với đầu tư của nhà nước. 

- Cần có cơ chế thông thoáng hơn để thu hút nguồn kiều hối. Trong những 

năm qua nguồn kiều hối không ngừng gia tăng làm giảm đáng kể giữa tiết kiệm và 

đầu tư ở Việt Nam. 

 (2) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu hướng tăng các ngành sản 

xuất sử dụng nhiều lao động. 

 

3. Khi cần phải quyết định hướng đầu tư phát triển cho Việt Nam nhằm thực hiện 

mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng lại chịu sức ép lớn về vấn đê giải quyết việc làm, 

quan điểm của anh, chị như thế nào? Lập luận cho quan điểm đó. 
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