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MỞ ĐẦ  

1. Lý do c ọ  đề  à . 

Bảng cân đối liên ngành hay còn được gọi là bảng I/O 

(Input/Output) - một công cụ mô tả toàn diện bức tranh kinh t  của 

một nước trong một năm nhất định.Việc ứng dụng mô hình I/O có ý 

nghĩa quan trọng. Do đó tác giả đã chọn đề tài: “ỨNG DỤNG MÔ 

HÌNH I/O   ONG PHÂN  ÍCH MỐI Q AN HỆ GI A C C 

NGÀNH  INH    C A  IỆ  NAM” 

2. Mục   êu  g  ê  cứu của đề  à  

 Mục tiêu chính khi thực hiện đề tài trên là nhằm nghiên cứu 

một số ứng dụng của mô hình I/O trong việc phân tích mối quan hệ 

giữa các ngành kinh t  trong việc xác định những ngành kinh t  đầu 

tư có lợi nhất cho toàn bộ nền kinh t , có lợi ở đây được hiểu theo 

nghĩa thúc đẩy sự tăng trưởng kinh t  không chỉ của ngành đó mà 

của các ngành khác trong nền kinh t . 

3. Đố   ượ g -   ạm v   g  ê  cứu của đề  à . 

Tất cả những phân tích, tính toán trong đề tài này đều dựa 

trên hệ thống số liệu của bảng I/O năm 2007, được gộp lại thành 77 

ngành cấp II theo hệ thống phân ngành chuẩn của Việt Nam (VSIC).  

4. P ươ g       g  ê  cứu được sử dụ g   o g đề  à  

Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng nhiều 

phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau, trong đó đặc biệt coi 

trọng phương pháp thống kê, phương pháp định lượng k t hợp 

phương pháp luận biện chứng, so sánh, k t hợp thực tiễn để phân tích 

các vấn đề đặt ra. 

5. Ý  g ĩa k oa  ọc và   ực   ễ  của đề  à  

Hệ thống hóa các vấn đề tổng quát lý luận về mô hình I/O, 

các ứng dụng của mô hình I/O cũng như các nhân tố được sử dụng để 
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đánh giá mối quan hệ giữa các ngành kinh t  trong hệ thống nền kinh 

t  quốc dân. 

Đề tài tập trung nghiên cứu khả năng ứng dụng của mô hình 

I/O trong phân tích kinh t , cụ thể là phân tích mối quan hệ giữa các 

ngành kinh t  để từ đó có thể lựa chọn ra những ngành kinh t  có sức 

lan tỏa mạnh và việc đầu tư vào đó sẽ mang lại hiệu quả tăng trưởng 

lớn nhất cho các ngành cũng như cho toàn bộ nền kinh t . 

Dựa trên k t quả nghiên cứu đó để đề xuất một số giải pháp 

cũng như ki n nghị giúp cho các ngành được lựa chọn có điều kiện 

phát triển tốt hơn, tạo điều kiện cho sự phát triển của các ngành 

khác cũng như toàn bộ nền kinh t . 

6.     cấu của luậ  vă . 

Luận văn cơ bản gồm có 4 chương: 

- Chương 1: Tổng quan về mô hình I/O 

- Chương 2: Thực trạng lập và sử dụng bảng I/O của Việt Nam 

- Chương 3: Ứng dụng mô hình I/O trong phân tích mối 

quan hệ giữa các ngành kinh t  

- Chương 4:   t luận và hàm ý chính sách 

 

C ươ g 1 

 ỔNG Q AN    MÔ HÌNH I/O 

1.1 GIỚI  HIỆ     MÔ HÌNH I/O 

1.1.1 Qu    ì   xây dự g,  ì     à   bả g I/O 

 Bảng I/O được xây dựng do nhu cầu phân tích một cách tổng 

hợp toàn bộ các hoạt động kinh t  trong một nền kinh t . Ý tưởng về 

việc phân tích vĩ mô này được thực hiện đầu tiên bởi  .Marx. 

Wassily Leontief trong thời gian còn sống ở Liên Xô đã bắt đầu suy 

nghĩ về ý tưởng của Marx cũng như phát tiển ý tưởng này vào k  
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hoạch hóa nền kinh t . Sau đó, ông đã toán học hóa toàn diện mối 

quan hệ các hoạt động sản xuất trong nền kinh t , trên cơ sở đó xây 

dựng nên hệ thống thông tin kinh t  nằm mô tả những liên hệ qua lại 

của các ngành sản xuất trong nền kinh t  bằng bảng Input-Output.  

1.1.2. Ý  g ĩa của bả g I/O 

1.1.3 C c loạ  bả g I/O 

1.2. CẤ    ÚC  À NỘI D NG C A BẢNG I/O 

   1.2.1. Cấu   úc cơ bả  của bả g I/O 
Ngành 
sử dụ g 

 ử dụ g c o sả  xuấ   ử dụ g cuố  cù g 
GO 
  

N
g
à
 
 
  
c
u
 
g
 c
ấ
 

 X11 X12 X13 … X1j … X1n    C1  G1  I1    X1 - M1  X1 
X21 X22 X23 … X2j … X2n     C2   G2   I2   X2 – M2  X2 
X31 X32 X33 … X3j … X3n     C3   G3   I3   X3 – M3  X3 
                 …  …  …   …   
Xi1 Xi2 Xi3 … Xij … Xin     Ci   Gi   Ii  Xi – Mi  Xi 
                 …  …  …   …  … 
Xn1 Xn2 Xn3 … Xnj … Xnn     Cn   Gn   In   Xi – Mi  Xn 
                         

G
  
  
 
ị 

g
 a
  
ă
 
g
 

(V
A

) 

  L1   L2   L3  …   Lj  …   Ln   
  K1   K2   K3  …   Kj  …   Kn   
  P1   P2   P3  …   Pj …   Pn   
  T1   T2   T3  …   Tj  …   Tn   
        

GI  X1  X2  X3 …  Xj …  Xn   

Hì   1.1. Cấu   úc của Bả g I/O 

1.2.2. Nộ  du g cơ bả  của bả g I/O  

 Ô I: Là phần chủ y u của bảng, thể hiện chi phí trung gian 

của các ngành. 

 Ô II: Thể hiện việc sử dụng sản phẩm của mỗi ngành cho 

tiêu dùng không phải sản xuất. 

 Ô III: Phản ảnh giá trị tăng thêm của các ngành. 

1.2.3. Xây dự g ma   ậ  Leo   ef 

1.2.3.1. Vận dụng toán học trong nghiên cứu mối quan hệ liên 

ngành trên bảng I/O 

 * Xác định GO (tổng giá trị sử dụng) của từng ngành 
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Theo dòng: Xi = Xi1 + Xi2 + Xi3 + ... + Xij +...+ Xin + Fi       (1.1) 

 Phương trình (1.1) phản ảnh việc sử dụng sản phẩm của các 

ngành trong nền kinh t  và được gọi là hệ phương trình sử dụng sản 

phẩm xã hội. 

 * Xác định GI (tổng giá trị sản xuất) của từng ngành 

        Theo cột: Xj = X1j + X2j + X3j + ... + Xij +...+ Xnj + Vj   (1.2) 

 Phương trình (1.2) nói lên cơ cấu giá trị sản phẩm của các 

ngành trong nền kinh t  và còn được gọi là hệ phương trình sản 

phẩm xã hội theo cấu thành giá trị. 

 * Xác định hệ số chi phí trực tiếp 

Để phân tích tác động trực ti p của một ngành đ n các 

ngành đầu vào của nó, người ta sử dụng hệ số chi phí trung gian 

trực tiếp.          

aij = 
Xij 

Xj 

1.2.3.2. Ma trận Leontief 

Về mặt toán học, hệ phương trình trên có thể được biểu 

diễn dưới dạng ma trận như sau:   (I - A)X = F                     (1.7)                        

Công thức (1.7) có thể bi n đổi để biểu diễn quan hệ cơ bản 

nhất của mô hình I/O, cho phép đo lường sự thay đổi của giá trị sản 

xuất của từng ngành cũng như tổng giá trị sản xuất của cả nền kinh 

t  dưới tác động của sự thay đổi về tiêu dùng cuối cùng về sản phẩm 

của từng ngành: 

ΔX = (I - A)-1 ΔF                                                     (1.8) 

 Việc tính các hệ số chi phí trực ti p aij và lập ma trận A là 

giai đoạn quan trọng nhất trong việc phân tich các mối quan hệ liên 

ngành và từ ma trận A, ta có thể xác định ma trận (I - A)-1 – ma trận 

hệ số chi phí toàn phần hay còn được gọi là ma trận Leontief.  ý 

(1.3) 
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hiệu là ma trận α. 
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1.2.3.3. Ma trận Leontief chuyển vị 

 Tương tự như khi phân tích ma trận Leontief, khi phân tích 

theo hàng dọc, quan hệ của các ngành được thể hiện như trong 

phương trình (1.2): Xj = X1j + X2j + X3j + ... + Xij +...+ Xnj + Vj  

 Bi n đổi phương trình trên, k t quả cuối cùng thu được:     
               (I - AT)X = V                                                        (1.13) 

N u như công thức (1.7) biểu diễn sự thay đổi của giá trị sản 

xuất dưới sự thay đổi của tiêu dùng cuối cùng thì công thức (1.13) 

trên dùng để biểu diễn sự thay đổi giá trị sản xuất của từng ngành 

cũng như tổng giá trị sản xuất của cả nền kinh t  dưới sự tác động 

của giá trị gia tăng của từng ngành: ΔX = (I – AT)-1 ΔV     (1.14) 

 Ma trận (I – AT)-1 chính là ma trận chuyển vị của ma trận 

Leontief, ma trận này có một ý nghĩa quan trọng là cho phép tính toán 

được chi phí toàn phần mà nền kinh t  hoặc các ngành phải bỏ ra để tạo 

ra một đơn vị giá trị gia tăng. 

1.3. C C NHÂN  Ố ĐƯỢC  Ử DỤNG ĐỂ Đ NH GI  MỐI 

Q AN HỆ GI A C C NGÀNH  INH     HÔNG Q A 

BẢNG I/O 

1.3.1. N â   ử sả  lượ g 

1.3.1.1. Nhân tử sản lượng đầu ra (OM) 

 Nhân tử sản lượng đầu ra là hệ số cho bi t để tạo ra 1 đơn vị 

sử dụng cuối cùng của một ngành nào đó thì cần bao nhiêu đơn vị 

α   = 
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đầu vào trực ti p và gián ti p của các ngành khác trong nền kinh t . 

Xét về mặt lượng, nhân tử sản lượng được tính bằng tổng giá trị các 

phần tử theo cột của ma trận nghịch đảo Leontief. 

Oj = ij

n

i

1

 ;trong đó αij là các phần tử  theo cột của ma trận Leontief      (1.15) 

1.3.1.2. Nhân tử sản lượng đầu vào (IM) 

Nhân tử sản lượng đầu vào là hệ số cho bi t nhu cầu sử dụng 

sản phẩm trung gian để mở rộng sản xuất của một ngành nào đó khi 

ngành đó có thể tăng thêm một đơn vị giá trị gia tăng (có thể là do 

tăng năng lực sản xuất chẳng hạn). Xét về mặt lượng, nhân tử sản 

lượng đầu vào được tính bằng tổng giá trị các phần tử theo hàng của 

ma trận nghịch đảo Leontief. 

Oi = ij

n

j

1

 ;trong đó αij là các phần tử theo hàng của ma trận Leontief    (1.18) 

1.3.2. Hệ số đo lườ g mức độ l ê  k   của c c  gà   k      . 

1.3.2.1. Liên kết ngược. 

Liên k t ngược là hệ số dùng để đo mức độ quan trọng tương 

đối của một ngành với tư cách là bên sử dụng các sản phẩm vật chất 

và dịch vụ làm đầu vào từ toàn bộ hệ thống sản xuất. Liên k t ngược 

được xác định bằng tỷ lệ của tổng các phần tử theo cột của ma trận 

Leontief so với mức trung bình của toàn bộ hệ thống sản xuất. Tỷ lệ 

này được gọi là hệ số lan tỏa và được xác định bằng công thức sau: 

µj  





 


n

i

n

j

ij

n

i

ij

n 1 1

1

1



 trong đó αij là các phần tử của ma trận Leontief   (1.19) 

Với hệ số µj càng cao thì có nghĩa là liên k t ngược của ngành 
đó càng lớn và khi ngành đó có cơ hội tăng đầu ra thì sẽ kéo theo sự 

tăng trưởng của toàn hệ thống. 

1.3.2.2. Liên kết xuôi 
 Liên k t xuôi là hệ số đo lường mức độ quan trọng của một 
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ngành với tư cách là nguồn cung ứng sản phẩm vật chất và dịch vụ 

cho toàn bộ hệ thống sản xuất. Liên k t này nhằm đánh giá độ nhạy 
của toàn bộ nền kinh t , được đo lường bằng tổng các phần tử theo 

hàng của hệ thống so với mức trung bình của toàn bộ hệ thống. 

µi 





 


n

i

n

j

ij

n

i

ij

n 1 1

1

1



  trong đó αij là các phần tử của ma trận Leontief       (1.20) 

Hệ số liên k t xuôi của một ngành nào đó thể hiện lượng sản 

phẩm mà ngành đó có thể cung ứng cho nền kinh t  khi ngành sử 

dụng sản phẩm của nó có thể tăng 1 đơn vị giá trị gia tăng. 
N u như hệ số liên k t ngược µj có một ý nghĩa trong việc 

đánh giá tầm quan trọng của một ngành khi nền kinh t  có cung lớn  
quan trọng của một ngành khi nền kinh t  có cung nhỏ hơn cầu. 
1.3.3. Mô  ì   I/O mở  ộ g và   â   ử   u   ậ , v ệc làm 
1.3.3.1. Mô hình I/O mở rộng 

Trong mô hình I/O mở rộng, có thể đưa vào trong mô hình 
thêm một dòng và một cột như biểu diễn trên hình sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hì   1.2. Mô  ì   I/O mở  ộ g 
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1.3.3.2. Nhân tử thu nhập và việc làm 

* Nhân tử thu nhập: 

Nhân tử thu nhập là y u tố thể hiện thu nhập được tạo ra cho 

toàn bộ lao động của nền kinh t  khi có sự tăng thêm một đồng tiêu 

dùng cuối cùng về sản phẩm hoặc dịch vụ của một ngành nào đó. 

Nhân tử thu nhập được tính bằng công thức sau: 







1

1
,1

n

i
ijinj aH                        (1.23) 

* Nhân tử việc làm: 
Nhân tử việc làm là y u tố thể hiện số lượng việc làm được 

tạo ra cho nền kinh t  khi có sự tăng thêm một đồng tiêu dùng cuối 

cùng về sản phẩm hoặc dịch vụ của một ngành nào đó. Nhân tử thu 

nhập được tính bằng công thức sau:  

 





1

1
,1

n

i
ijinj wE                                       (1.25) 

Các chính sách kinh t  không chỉ đơn thuần hướng đ n việc 

gia tăng giá trị sản xuất mà còn rất quan tâm đ n tạo thu nhập và việc 

làm cho người lao động, do vậy các chỉ tiêu về nhân tử thu nhập và 

nhân tử việc làm có ý nghĩa to lớn trong việc hoạch định các chính 

sách kinh t . 

1.3.4. Bả g I/O l ê  quốc g a 

1.4. NH NG ỨNG DỤNG  Ừ MÔ HÌNH I/O 

1.4.1.  í    o   c ỉ   êu GDP   eo g   so s      ô g qua bả g I/O 

1.4.2. P â   íc    u cầu sử dụ g   ô g qua bả g I/O 

1.4.3. P â   íc  sự   ay đổ  về g   cả k   có sự   ay đổ  về c í   

s c    ề  lươ g  oặc   u   

1.4.4. P â   íc  về   ệu quả đồ g vố  
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1.4.5. P â   íc  lợ      so s    bằ g  ệ số c     í  à   guyê  

  o g  ước 

1.4.6. P â   íc  về   u   ậ  của c c   à     ầ    o g  ề  k      . 

1.4.7. P â   íc  sự ả    ưở g của ô    ễm mô    ườ g đ   sự 

 ă g   ưở g của  ề  k      . 

1.5. NH NG GIẢ Đ NH  À HẠN CH   HI  Ử DỤNG BẢNG 

I/O ĐỂ PHÂN  ÍCH 

 * Mô hình I/O được xây dựng dựa trên một số giả định sau: 

 - Mỗi ngành sản xuất một loại hàng hoá thuần nhất hoặc sản 

xuất một số hàng hoá phối hợp theo tỷ lệ nhất định  

- Các y u tố đầu vào của sản xuất trong phạm vi ngành được 

sử dụng theo tỷ lệ cố định (hệ số aij không thay đổi) 

- Thị trường hoàn hảo, thông tin hoàn hảo, tất cả thị trường 

trong trạng thái cân bằng 

* Hạn chế khi sử dụng bảng I/O để phân tích 

Những hạn ch  cuả bảng I/O xuất hiện là do những giả định 

khi lập bảng I/O. Ví dụ như: 

 - Mô hình I/O được xây dựng trên giả định là hệ số chi phí 

trung gian aij không thay đổi .  

- Mô hình I/O đưa ra các giả định như thị trường hoàn hảo, 

thông tin hoàn hảo, tất cả thị trường trong trạng thái cân bằng,… là 

hoàn toàn không đúng và phản ánh sai thực t . Nói một cách dễ hiểu, 

giả định nền kinh t  trong trạng thái “thắt nút cổ chai” là không thực 

t  và rất khó có thể thực hiện được 

- Mô hình I/O đòi hỏi một lượng số liệu điều tra lớn nên xác 

xuất số liệu không đầy đủ và không chính xác luôn là những cản trở 

lớn  để cho các k t quả dự báo chính xác. 

    L ẬN CHƯ NG 1 
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C ươ g 2 

 HỰC   ẠNG LẬP  À  Ử DỤNG BẢNG I/O  

ĐỂ PHÂN  ÍCH MỐI Q AN HỆ GI A C C NGÀNH  

 INH    C A  IỆ  NAM 

2.1.  HỰC   ẠNG LẬP BẢNG I/O C A  IỆ  NAM 

2.1.1. Qu    ì    ì     à   c c bả g I/O của   ệ  Nam  

 Đ n năm 1989, Việt Nam mới có thể lập được bảng I/O đầu 

tiên của với 54 ngành kinh t  và 55 ngành sản phẩm theo ba loại giá 

cho năm 1989. Năm 1994, bảng cân đối liên ngành cấp vùng được 

thi t lập đầu tiên cho vùng kinh t  trọng điểm phía nam. Năm 1996, 

Viện kinh t  thành phố Hồ Chí Minh lập bảng cân đối liên ngành cho 

thành phố Hồ Chí Minh với 96 ngành. Cũng trong năm 1996, bảng 

cân đối liên ngành của vùng đồng bằng sông Hồng đã được. Sau đó, 

vào năm 2000, Tổng cục thống kê đã xây dựng bảng I/O của Việt 

Nam với 112 ngành. Năm 2004, bảng I/O cho Thành phố Đà Nẵng 

đã được công bố với 48 ngành kinh t . Và gần đây nhất, năm 2007, 

Tổng Cục thống kê đã cho lập và công bố bảng cân đối liên ngành 

năm 2007 của Việt Nam với quy mô 138 ngành sản phẩm    

2.1.2. Đ    g     ực   ạ g lậ  mô  ì   I/O của   ệ  Nam   ệ   ay 

Mô hình I/O có một vai trò rất quan trọng trong việc phân 

tích, dự báo các vấn đề của nền kinh t , là hạt  nhân của mô hình cân 

bằng tổng thể CGE. Nhưng những thông tin thống kê chuyên sâu từ 

bảng I/O không được quan tâm đúng mức, thậm chí sử dụng bảng 

I/O như một công cụ để hổ trợ cho các mô hình kinh t  lượng khác, 

hoặc chỉ sử dụng để tính hệ số ICOR... n u sử dụng mô hình I/O như 

vậy thì thật là lãng phí và có thể dẫn tới những nhận định hoặc dự 

báo sai lạc về tình hình kinh t . 

Hiện nay, các nội dung phân tích của thống kê đơn giản chỉ 
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dừng lại ở mức giải thích số liệu và mô tả lại bằng lời các bảng, biểu 

số liệu. Thông thường, việc lập bảng I/O của cơ quan thống kê hiện 

nay chỉ dừng lại ở việc lập và công bố mà thôi. 

2.2.  HỰC   ẠNG  Ử DỤNG MÔ HÌNH I/O   ONG PHÂN 

 ÍCH  INH    C A  IỆ  NAM  

2.2.1.  ử dụ g mô  ì   I/O ở   ệ  Nam   o g   â   íc  mố  qua  

 ệ g ữa c c  gà   k       của   ệ  Nam 

2.2.1.1. Sử dụng mô hình I/O trong phân tích mối quan hệ gữa 

nhóm ngành công nghiệp chế biến và nhóm ngành phi công 

nghiệp chế biến. 

2.2.1.2. Sử dụng mô hình I/O để phân tích sự thay đổi cấu trúc của 

các ngành kinh tế của Việt Nam 

2.2.1.3 Sử dụng mô hình I/O trong phân tích môi trường 

2.2.2. Đ    g     ực   ạ g sử dụ g mô  ì   I/O   o g   â   íc  

k       của   ệ  Nam 

 Mô hình I/O được sử dụng ngày càng nhiều trong các công 

trình nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực phân tích khác nhau. 

 Bằng mô hình I/O có thể lượng hóa được mức độ ảnh hưởng 

giữa các ngành cũng như các chủ thể khi có sự thay đổi 

 Bằng cách sử dụng mô hình I/O mở rộng sẽ cho phép tính 

toán được lượng chất thải cụ thể ra môi trường khi nền kinh t  sản 

xuất ra một lượng giá trị nhất định nào đó. 

 Mặc dù mô hình I/O có vai trò rất quan trọng, là công cụ hữu 

hiệu để phân tích định lượng mối quan hệ giữa các ngành kinh t  của 

các quốc gia nhưng khả năng vận dụng và hiểu bi t về bảng I/O ở 

Việt Nam còn rất hạn ch . 

 Mô hình I/O được xây dựng dựa trên các giả định, trong đó 

giả định nền kinh t  trong trạng thái “thắt nút cổ chai” nên giá cả sẽ 
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không có sự bi n động. Nhưng trong thực th , nhiều tác giả đã sử 

dụng mô hình I/O để phân tích sự bi n động của giá cả hàng hóa khi 

giá cả một loại hàng hóa của một ngành nào đó bi n động. Sự phân 

tích này là không đúng với bản chất của mô hình I/O. 

    L ẬN CHƯ NG 2 

C ươ g 3 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH I/O   ONG  IỆC  

PHÂN  ÍCH MỐI Q AN HỆ GI A C C NGÀNH  INH    

3.1. MÔ  Ả  Ố LIỆ   À C CH  HỨC XỬ LÝ  Ố LIỆ  

ĐƯỢC  Ử DỤNG   ONG Đ   ÀI 

 Để thực hiện đề tài này, tác giả sử dụng bảng số liệu I/O năm 

2007 của Việt Nam, được lấy theo giá người sản và số liệu này được 

chia sẻ từ giáo viên hướng dẫn – PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn. 

 Bảng I/O được xây dựng dựa trên thông tin của 138 ngành kinh 

t  của Việt Nam, là các ngành thuộc nhóm ngành cấp III trong hệ thống 

phân ngành chuẩn của Việt Nam (VISC). Tuy nhiên, trong đề tài này, để 

gọn gàng cho quá trình tính toán, rõ ràng trong quá trình phân tích, tác 

giả đã thực hiện gộp 138 ngành cấp III này thành 77 ngành cấp II theo 

tiêu chuẩn của VISC - Được bổ sung và cập nhật năm 2010 

3.2. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH I/O   ONG  IỆC X C Đ NH 

NH NG NGÀNH  INH    ĐẦ   Ư HIỆ  Q Ả NHẤ  C A 

 IỆ  NAM  HÔNG Q A PHÂN  ÍCH C C HỆ  Ô LIÊN    . 

  3.2.1. Xây dự g ma   ậ  Leo   ef – C c bước  í    o   và c c 

cô g cụ xử lý k   xây dự g ma   ậ  Leo   ef 

Xác định ma trận hệ số chi phi trung gian trực ti p A  

Xác định ma trận (I – A)  

 Xác định ma trận (I – A)-1 – ma trận Leontief 
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3.2.2.  ử dụ g  ệ số l ê  k    gược đ  x c đị   c c  gà   k       

đầu  ư có lợ   ơ  c o  ề  k       của   ệ  Nam. 

Như đã trình bày ở trên, hệ số liên k t ngược là hệ số được 

sử dụng để đánh giá mức độ quan trọng của một ngành kinh t  với tư 

cách là bên sẽ sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đầu vào của tất cả 

các ngành kinh t  khác trong toàn hệ thống sản xuất nền kinh t  quốc 

dân. Và việc tính toán hệ số liên k t ngược có thể xem như một tham 

khảo quan trọng để đánh giá mức độ quan trọng của một ngành kinh 

t  nào đó trong toàn bộ hệ thống nền kinh t  quốc dân. Thông qua 

bảng I/O năm 2007, sau khi tính toán, có thể chọn ra một số ngành 

mức độ liên k t với các ngành khác tốt nhất trong tất cả các ngành 

của nền kinh t . Cụ thể: 

Bả g 3.1: Hệ số   â   ử sả  lượ g và  ệ số l ê  k    gược  

của c c  gà    ố    ấ  

STT  ả    ẩm OM BL 

1 Sản phẩm Nông nghiệp và dịch vụ có liên quan 1.81 1.12 

3 Sản phẩm thủy sản khai thác, nuôi trồng 2.30 1.43 

7 Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 2.35 1.46 

8 Sản phẩm ch  bi n thực phẩm 2.71 1.69 

9 Đồ uống 2.03 1.26 

10 Thuốc lá đi u 2.23 1.39 

11 Sản phẩm dệt 2.11 1.31 

12 Trang phục các loại 1.78 1.10 

14 Gỗ (đã qua ch  bi n) và các sản phẩm từ gỗ 1.83 1.14 

15 Giấy và các sản phẩm từ giấy 1.92 1.19 

16 Các sản phẩm in ấn, sao chép bản ghi các loại 1.84 1.14 

21 Sản phẩm từ khoán phi kim loại khác 1.91 1.19 

23 
Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học 2.02 1.26 
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STT  ả    ẩm OM BL 

35 

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, 

Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công 

trình kỹ thuật dân dụng khác 1.79 1.11 

36 Xây dựng chuyên dụng  1.94 1.20 

43 Bưu chính và chuyển phát 1.82 1.13 

46 Dịch vụ xuất bản 1.87 1.16 

47 
Điện ảnh, truyền hình, ghi âm và xuất bản âm 

nhạc 1.79 1.11 

73 Xổ số, cá cược và đánh bạc 2.38 1.48 

 Một đặc điểm dễ nhận thấy ở bảng số liệu trên là tất cả 

những ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp có hệ số lan tỏa đều lớn 

hơn 1 và đáng kể nhất có thể kể đ n là ngành công nghiệp ch  bi n 

thực phẩm, có độ lan tỏa là mạnh nhất trong nền kinh t . Như vậy có 

thể thấy nhóm ngành nông nghiệp và công nghiệp ch  bi n thực 

phẩm có ảnh hưởng kích thích rất mạnh đ n nền kinh t  quốc gia. Do 

đó, có thể xem đây là một tham khảo để lựa chọn để thúc đẩy đầu ra 

và lựa chọn những ngành đầu tư hiệu quả hơn cho sự tăng trưởng của 

toàn bộ nền kinh t .  

3.2.3.  ử dụ g  ệ số l ê  k   xuô  đ  x c đị   c c  gà   k       

đầu  ư có lợ   ơ  c o  ề  k       của   ệ  Nam. 

 N u hệ số liên k t ngược được xem như hệ số đo lường mức 

độ liên k t của một ngành với các ngành khác của nền kinh t  với vai 

trò là ngành sử dụng thì hệ số liên k t xuôi nhằm đo lường mức độ 

liên k t của một ngành với các ngành khác với vai trò là ngành cung 

ứng sản phẩm cho những ngành khác trong nền kinh t . Hệ số liên 

k t xuôi của một ngành nào đó càng lớn thì càng chứng tỏ khả năng 

cung ứng của ngành đó càng cao khi các ngành sử dụng sản phẩm 

của nó tăng trưởng và ngược lại 
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 Từ bảng số liệu hệ số nhân tử sản lượng đầu vào và hệ số 

liên k t xuôi của các ngành từ bảng I/O năm 2007, có thể xác định 

một số ngành mà có hệ số liên k t xuôi được x p vào loại khá tốt: 

Bả g 3.2: C c  gà   có   â   ử sả  lượ g đầu vào và  ệ số l ê  

k   xuô  lớ   ơ  1. 
STT  ả    ẩm IM FL 
1 Sản phẩm Nông nghiệp và dịch vụ có liên quan 3.62 2.25 
4 Than khai thác các loại (than sạch) 2.62 1.63 
8 Sản phẩm ch  bi n thực phẩm 3.57 2.22 
11 Sản phẩm dệt 2.35 1.46 
15 Giấy và các sản phẩm từ giấy 3.13 1.94 
18 Hóa chất và sản phẩm hóa chất 2.12 1.32 
20 Sản phẩm từ cao su và plastic 2.27 1.41 
21 Sản phẩm từ khoán phi kim loại khác 2.66 1.65 
22 Sản phẩm kim loại 2.75 1.71 

23 
Sản phẩm điện tử, máy vi tính và san phẩm 

quang học 
2.00 1.24 

24 Thi t bị điện 2.25 1.40 

31 
Điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí 
3.92 2.44 

37 
Sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, Bán, bảo 

dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và 

các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 
1.99 1.24 

38 
Bán buôn (trừ ô tô, môtô, xe máy và xe có động 

cơ khác), Bán lẻ (trừ ô tô, môtô, xe máy và xe có 

động cơ khác) 
4.49 2.79 

39 
Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải 

đường ống 
2.33 1.45 

42 Dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ cho vận tải 2.95 1.83 
49 Dịch vụ viễn thông 2.01 1.25 
54 Dịch vụ kinh doanh bất động sản 2.53 1.57 
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 Cũng từ bảng số liệu trên có thể nhận định rằng những ngành 

thuộc nhóm ngành nông nghiệp; công nghiệp ch  bi n thực phẩm; 

điện khí đốt, điều hòa không khí; bán buôn bán lẻ là những ngành có 

hệ số nhân tử sản lượng đầu vào cũng như hệ số liên k t xuôi là lớn 

nhất. Do đó n u đầu tư vào những ngành trên thì sẽ có tác động cung 

ứng đầu vào cao nhất cho nền kinh t . 

3.2.4.  ử dụ g k    ợ   ệ số l ê  k    gược và  ệ số l ê  k   xuô  

đ  x c đị   c c  gà   k         ọ g đ  m của   ệ  Nam. 

Từ bảng I/O năm 2007, có thể tính toán hệ số liên k t ngược 

và hệ số liên k t xuôi của tất cả các ngành trong nền kinh t  Việt và 

từ đó có thể lựa chọn ra một số ngành có hệ số liên k t xuôi và hệ số 

liên k t ngược đều lớn hơn 1 như sau: 

Bả g 3.3: C c  gà   có cả  ệ số l ê  k    gược và  ệ số l ê  k   

xuô  lớ   ơ  1 

STT  ả    ẩm OM BL IM FL 

1 Sản phẩm Nông nghiệp và dịch vụ có liên quan 1.81 1.12 3.62 2.25 

8 Ch  bi n thực phẩm 2.71 1.69 3.57 2.22 

11 Dệt 2.11 1.31 2.35 1.46 

14 Gỗ (đã qua ch  bi n) và các sản phẩm từ gỗ 1.83 1.14 1.93 1.20 

15 Giấy và các sản phẩm từ giấy 1.92 1.19 3.13 1.94 

16 Các sản phẩm in ấn, sao chép bản ghi các loại 1.84 1.14 1.84 1.15 

21 Sản phẩm từ khoán phi kim loại khác 1.91 1.19 2.66 1.65 

23 
Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học 
2.02 1.26 2.00 1.24 

 Những ngành được lựa chọn ra ở trên là những ngành được 

đánh giá là có sự liên k t tác động với nền kinh t  cả về hai phía 

thượng nguồn và hạ nguồn là khá tốt. Trong đó, có thể thấy nhóm 
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ngành nông nghiệp và dịch vụ có liên quan và ngành công nghiệp 

ch  bi n thực phẩm là những ngành khả quan nhất với hệ số liên k t 

xuôi là lớn nhất và lại có hệ số liên k t ngược cũng x p vào nhóm 

lớn nhất nên có thể xem đây là hai ngành sẽ tác động đ n những 

ngành khác trong nền kinh t  nhiều nhất khi phát triển. Do đó, n u 

đầu tư vào hai ngành này, nhất là ngành công nghiệp ch  bi n thực 

phẩm sẽ mang lại hiệu quả lan tỏa về cả hai phía thượng nguồn và hạ 

nguồn của nền kinh t  là lớn nhất. Nhờ đó sẽ góp phần làm tăng sản 

lượng của những ngành khác, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho 

người lao động. 

3.3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH I/O   ONG  IỆC X C Đ NH 

NH NG NGÀNH  INH    ĐẦ   Ư HIỆ  Q Ả NHẤ  

C A  IỆ  NAM  HÔNG Q A  IỆC PHÂN  ÍCH NHÂN 

 Ử  H  NHẬP  

 Ngoài hệ số liên k t ngược và hệ số liên k t xuôi ra thì nhân 

tử thu nhập cũng là một y u tố quan trọng để cân nhắc nên đầu tư 

vào ngành sản xuất nào bởi nhân tử thu nhập sẽ cho thấy được hiệu 

quả tạo thu nhập cho lao động toàn bộ nền kinh t  khi đầu tư vào một 

ngành nào đó. Và thông qua bảng I/O năm 2007, sau khi tính toán 

nhân tử thu nhập, có thể chọn ra một số ngành có nhân tử thu nhập 

cao nhất trong tất cả các ngành của nền kinh t  (trên so với giá trị 

nhân tử thu nhập trung bình): 
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Bả g 3.4: N â   ử   u   ậ  của c c  gà     ê  mức   u g 

bì   của  oà   ệ   ố g 

STT  ả    ẩm NTTN (Hj) 

1 Sản phẩm Nông nghiệp và dịch vụ có liên quan 0.59 

2 Sản phẩm  Lâm nghiệp và dịch vụ có liên quan 0.60 

3 Sản phẩm thủy sản khai thác, nuôi trồng 0.44 

7 Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 0.39 

8 Sản phẩm ch  bi n thực phẩm 0.40 

28 Giường, tủ, bàn, gh  0.50 

30 

Sản phẩm công nghiệp ch  bi n khác chưa được 

phân vào đâu; Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng 

máy móc, thi t bị 

0.39 

32 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 0.40 

33 Quản lý và xử lý nước thải, rác thải 0.57 

34 Xây dựng nhà các loại 0.44 

37 

Sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác, Bán, bảo 

dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và 

các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 

0.50 

38 

Bán buôn (trừ ô tô, môtô, xe máy và xe có động 

cơ khác), Bán lẻ (trừ ô tô, môtô, xe máy và xe 

có động cơ khác) 

0.48 

43 Bưu chính và chuyển phát 0.42 

45 Dịch vụ ăn uống 0.55 

47 
Điện ảnh, truyền hình, ghi âm và xuất bản âm 

nhạc 
0.49 
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STT  ả    ẩm NTTN (Hj) 

50 

Dịch vụ lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và 

các dịch vụ khác liên quan đ n máy vi tính và 

dịch vụ thông tin 

0.45 

52 
Dịch vụ bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã 

hội 
0.39 

53 Dịch vụ tài chính khác 0.53 

54 Dịch vụ kinh doanh bất động sản 0.57 

55 Dịch vụ pháp luật, k  toán và kiểm toán 0.39 

56 
Dịch vụ của trụ sở văn phòng; Dịch vụ tư vấn 

quản lý 
0.56 

57 Dịch vụ ki n trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật 0.67 

58 Nghiên cứu khoa học và phát triển   0.67 

59 Dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường  0.63 

60 
Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ 

khác 
0.42 

61 Dịch vụ thú y 0.65 

63 Dịch vụ lao động và việc làm 0.42 

64 

Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua 

du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đ n quảng bá 

và tổ chức tua du lịch 

0.39 

65 Dịch vụ điều tra và đảm bảo an toàn 0.72 

68 

Dịch vụ do hoạt động của Đảng cộng sản, tổ 

chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước an ninh 

quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc cung cấp 

0.64 

69 Dịch vụ giáo dục và đào tạo 0.60 
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STT  ả    ẩm NTTN (Hj) 

70 Dịch vụ y t   0.44 

71 
Dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng tập trung và dịch 

vụ trợ giúp xã hội không tập trung 
0.65 

72 

Sáng tác, nghệ thuật và giải trí; Dịch vụ của  thư 

viện, lưu trữ, bảo tàng và các dịch vụ văn hoá 

khác 

0.51 

74 Thể thao; vui chơi giải trí 0.46 

75 Dịch vụ của các hiệp hội, tổ chức khác 0.60 

76 
Dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân 

và gia đình và dịch vụ phục vụ cá nhân khác 
0.62 

77 

Dịch vụ làm thuê công việc gia đình trong các 

hộ gia đình; các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng 

của hộ gia đình; Dịch vụ của các tổ chức và cơ 

quan quốc t  

0.54 

Bảng số liệu chọn lọc trên đây là thông tin của những ngành 

mà nhân tử thu nhập trên mức trung bình so với toàn hệ thống và 

những ngành này n u giá trị tiêu dùng cuối cùng của ngành tăng lên 

thì so với những ngành khác sẽ tạo ra nhiều thu nhập hơn cho lao 

động toàn bộ nền kinh t  . Trong đó, có thể kể đ n một số ngành có 

nhân tử thu nhập cao nhất như dịch vụ điều tra và đảm bảo an toàn 

(0.72); dịch vụ ki n trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật (0.67); 

nghiên cứu khoa học và phát triển (0.67). Tuy nhiên n u chỉ xem xét 

riêng biệt dựa trên một căn cứ duy nhất là nhân tử thu nhập thì những 

ngành trên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, việc lựa chọn đầu tư 

cho một ngành nào đó để đạt được hiệu quả tốt nhất không chỉ căn 

cứ vào mỗi một y u tố là nhân tử thu nhập mà còn dựa vào nhiều y u 
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tố khác nữa, ví dụ như các nhân tử sản lượng và các hệ số liên k t 

được đưa ra phân tích ở trên là một ví dụ. Do đó, n u như k t hợp cả 

nhân tử sản lượng, hệ số liên k t và nhân tử thu nhập thì có thể thấy 

sự lựa chọn sẽ khác. Lúc này, các ngành được đánh giá là đạt được 

hiệu quả đầu tư nhất phải kể đ n những ngành thuộc nhóm ngành 

như nông nghiệp và các dịch vụ liên quan; công nghiệp ch  bi n thực 

phẩm. Và có thể xem đây là những lựa chọn tối ưu cho đầu tư để đạt 

được hiệu quả đầu tư là có lợi nhất cho toàn bộ nền kinh t . 

    L ẬN CHƯ NG 3 

C ươ g 4 

    L ẬN  À HÀM Ý CHÍNH   CH 

4.1. C C     L ẬN  Ú   A  Ừ Q     ÌNH NGHIÊN CỨ   

4.1.1.     luậ  c u g  ú   a  ừ qu    ì    g  ê  cứu 

 Có thể nói mô hình I/O là một mô hình phân tích kinh t  rất 

hiệu quả, những ứng dụng nghiên cứu của nó rất là rộng lớn 

 Bảng I/O gốc thường là một bảng số liệu rất lớn, do đó, tùy 

mục đích nghiên cứu mà có thể để nguyên hoặc gộp các ngành sản 

phẩm thành các ngành kinh t  ở các cấp khác nhau. 

 Việc quan trọng nhất để có thể thực hiện mục đích của đề tài 

là phải xác định cho được ma trận Leontief. 

 Để thực hiện mục đích của đề tài là phân tích mối quan hệ 

giữa các ngành dựa vào bảng I/O, từ đó lựa chọn ngành đầu tư nào là 

hiệu quả thì cần thi t phải xác định các nhân tử sản lượng đầu vào, 

đầu ra; các hệ số liên k t ngược, xuôi; nhân tử việc làm, thu nhập và 

tổng hợp tất cả các k t quả tính toán đó để đưa ra sự lựa chọn hợp lý 

cuối cùng. 



22  

  t quả tính toán dựa trên mô hình I/O đã đưa đ n một k t 

luận là để tạo được tác động tăng trưởng cho toàn bộ hệ thống nền 

kinh t , nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh t  hiện nay, thì 

những nhóm ngành nông nghiệp và công nghiệp ch  bi n thực phẩm 

là những lựa chọn đầu tư tốt nhất, hiệu quả nhất và mang lại hiệu ứng 

lan tỏa mạnh nhất cho nền kinh t . 

4.1.2. N ữ g đó g gó  mớ  của đề  à    o g qu    ì    g  ê  cứu 

 Về mặt lý luận của mô hình I/O:  

 Trong các tài liệu liên quan đ n mô hình I/O hiện nay, khi 

xem xét mối quan hệ liên ngành chỉ phân tích các mô hình toán dựa 

trên quan hệ ngành sử dụng (X = (I - A)-1
.F). Tuy nhiên, với mô hình 

I/O, một ngành không chỉ là ngành sử dụng các sản phẩm từ ngành 

khác mà còn là ngành cung cấp sản phẩm cho các ngành khác trong 

nền kinh t . Do đó, khi xem xét mối quan hệ ngành dựa trên ngành 

cung cấp thì mô hình toán sẽ là X = (I – AT)-1
V, trong đó (I – AT)-1 là 

ma trận chuyển vị của ma trận Leontief.. Vì vậy, trong Chương 1 của 

đề tài, tác giả đã phân tích ma trận Leontief chuyển vị để góp phần 

làm rõ luận điểm trên. Đây là điểm phân tích lý luận mới mà chưa 

một tài liệu nào đề cập đ n. 

 Tương tự như vậy, trong các tài liệu, khi phân tích nhân tử 

sản lượng, hầu như cũng chỉ dựa trên quan hệ của ngành sử dụng và 

chỉ chứng minh công thức tính nhân tử sản lượng đầu ra, mặc nhiên 

thừa nhận công thức tính nhân tử sản lượng đầu vào mà không hề 

chứng minh vì sao có được công thức tính đó. Do đó, để góp phần 

làm rõ vấn đề trên, tác giả đã bổ sung thêm ở phần phân tích nhân tử 

sản lượng trong Chương 1. Đây cũng là một luận điểm đóng góp mới 

của đề tài. 
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 Về mặt ứng dụng của mô hình I/O trong đề tài này: 

 Hiện nay, việc sử dụng mô hình I/O để phân tích các mối 

quan hệ liên ngành không phải là ít. Tuy nhiên trong các tài liệu đó 

hầu như chỉ sử dụng y u tố nhân tử sản lượng và các hệ số liên k t 

của nó là chủ y u. Trong đề tài này, khi sử dụng mô hình I/O để phân 

tích mối quan hệ giữa các ngành kinh t  nhằm lựa chọn ra những 

ngành đầu tư hiệu quả hơn mà sự tăng trưởng của nó sẽ kéo theo sự 

tăng trưởng của các ngành khác, tác giả không chỉ sử dụng y u tố 

nhân tử sản lượng và các hệ số liên k t ngược, liên k t xuôi mà còn 

sử dụng cả nhân tử thu nhập. Đây là điểm mới của đề tài, khác hơn 

so với những đề tài khác. 

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.2.1. Mộ  số k     g ị  ừ qu    ì     ực   ệ   g  ê  cứu đề  à  

 Cục thống kê khi thu thập và xử lý số liệu phải thật cẩn thận 

và phải kiểm tra độ chính xác của số liệu đó khi thu thập.  

 Cục thống kê, hằng năm nên công bố một bảng I/O cập nhật 

của năm để phục vụ cho công tác nghiên cứu tốt hơn. 

 Để nghiên cứu toàn diện với những tính huống thực t  hơn, 

xin giới thiệu một số mô hình nghiên cứu kinh t  khác được xây 

dựng dựa trên mô hình I/O này như Ma trận hoạch toán xã hội 

(SAM), mô hình cân bằng tổng thể (CGE) 

4.2.2. Đề xuấ  g ả  quy   mộ  số vấ  đề k         ệ   ay bằ g v ệc 

sử dụ g mô  ì   I/O đ    â   íc . 

4.2.2.1. Lựa chọn đầu tư để giải quyết lao động, tạo nhiều công ăn 

việc làm cho nền kinh tế. 

4.2.2.2. Xác định GDP xanh 

4.2.2.3. Lựa chọn ngành đầu tư hiệu quả và thân thiện với môi 

trường  
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4.2.2.4. Lựa chọn ngành đầu tư hiệu quả và sử dụng ít năng lượng 

4.2.2.5. Lựa chọn ngành xuất khẩu mà kích cầu của nền kinh tế 

hiệu quả nhất. 

 

    L ẬN CHƯ NG  4 

 

 

    L ẬN 

 

 Có thể nói mô hình I/O là một mô hình phân tích kinh t  rất 

hiệu quả, những ứng dụng nghiên cứu của nó rất là rộng lớn và nội 

dung luận văn trên là một minh chứng điển hình cho ứng dụng của 

mô hình I/O. Từ k t quả phân tích trên cho thấy có thể sử dụng mô 

hình I/O để phân tích mối quan hệ giữa các ngành kinh t  trong việc 

lựa chọn những ngành kinh t  mà sự tăng trưởng của nó là ảnh 

hưởng nhiều đ n sự tăng trưởng của những ngành khác và có thể 

xem đây như là một tham khảo để đầu tư hiệu quả hơn.   t quả tính 

toán dựa trên mô hình I/O đã đưa đ n một k t luận là để tạo được tác 

động tăng trưởng cho toàn bộ hệ thống nền kinh t , nhất là trong giai 

đoạn khủng hoảng kinh t  hiện nay, thì những nhóm ngành nông 

nghiệp cũng như công nghiệp ch  bi n thực phẩm là những lựa chọn 

đầu tư tốt nhất, hiệu quả nhất và mang lại lợi ích tăng trưởng tốt nhất 

cho nền kinh t . 


