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1. GI�I THIU 
 
Cu	c kh�ng ho
ng toàn c�u b�t ngu n t� l!nh v"c tài chính M# vào mùa thu 2008 là cu	c kh�ng 
ho
ng nghiêm tr�ng nh$t c
 v� c��ng �	 và ph�m vi 
nh h��ng k� t� cu	c ��i kh�ng ho
ng. T$t c
 
các n�%c trên th� gi%i ��u ch�u tác �	ng c�a suy thoái kinh t�. N�m 2009, GDP toàn c�u gi
m 2,2% 
và �ây là l�n gi
m ��u tiên k� t� sau Chi�n tranh Th� gi%i Th hai (WWII). Kim ng�ch th�&ng m�i 
toàn c�u gi
m m�nh 14,4%, mc gi
m l%n nh$t trong vòng 80 n�m qua (Ngân hàng Th� gi%i 2010). 
Tr�%c th�i �i�m x
y ra kh�ng ho
ng, nghiên cu c�a Ngân hàng Th� gi%i �%c tính s� ng��i s�ng 
d�%i mc nghèo kh� trên toàn th� gi%i là kho
ng 1,4 t� ng��i n�m 2005 (thu nh�p d�%i 1,25 
USD/ngày). Các chuyên gia d" �oán các tác �	ng tích l�y c�a cu	c kh�ng ho
ng s' t�%c �i c& h	i 
thoát kh(i �ói nghèo c�a kho
ng 64 tri�u trong n�m 2010, h�u h�t nh)ng ng��i này s�ng t�i các 
n�%c nghèo trên toàn th� gi%i (Chen và Ravalliion 2009). Kinh nghi�m rút ra t� các cu	c kh�ng 
ho
ng tr�%c �ây cho th$y tác �	ng này có th� kéo dài h&n b
n thân cu	c kh�ng ho
ng.2   
 
Tuy nhiên, hàng th�p k� sau khi các s* gia kinh t� nhìn l�i l�ch s* m	t tr�m n�m qua, có th� h� s' 
ng�c nhiên b�i câu chuy�n th�n k� v� thành t"u phát tri�n v��t b�c c�a các n�%c trên th� gi%i, �+c 
bi�t là trong n*a sau c�a th� k� 20. M+t khác h� c�ng s' kinh ng�c v%i t�c �	 t�ng tr��ng nhanh 
chóng không kém c�a nhi�u n�%c khác nh� Brazil, Chile, Trung Qu�c, Indonesia, ,n �	, Hàn 
Qu�c, Malaysia, Mauritius, Singapore, Thái Lan và Vi�t Nam. Quá trình công nghi�p hoá �ã nhanh 
chóng chuy�n ��i n�n kinh t� nông nghi�p c�a các n�%c này và giúp hàng tr�m tri�u ng��i thoát 
nghèo trong kho
ng 20 n�m qua. Các s* gia kinh t� c�ng s' không hi�u ���c kh
 n�ng y�u kém có 
th� nh�n th$y rõ c�a nhi�u n�%c khác mà t�i �ó, h&n 1/6 dân s� th� gi%i (���c Collier (2007) g�i là 
"nh)ng ng��i nghèo kh� nh$t th� gi%i") v-n chìm trong �ói nghèo. H� c�ng s' nh�n ra r.ng ngo�i 
tr� m	t s� n�n kinh t� thành công3, tr�%c th�i �i�m x
y ra cu	c kh�ng ho
ng toàn c�u 2008-09, 
kho
ng cách phát tri�n kinh t� gi)a các n�%c nghèo và giàu còn r$t l%n dù cho nhi�u n�%c phát tri�n 
�ã r$t n/ l"c và nhi�u c& quan phát tri�n �a ph�&ng không ng�ng t�ng c��ng ho�t �	ng h/ tr�.  
 
Nhi�m v0 c�a Ngân hàng Th� gi%i là gi
m �ói nghèo. Ngân hàng Th� gi%i luôn m& �%c th� gi%i s' 
không còn �ói nghèo. T�ng tr��ng toàn di�n và b�n v)ng trong dài h�n là �	ng l"c cho công cu	c 
gi
m �ói nghèo. Do �ó, các chuyên gia kinh t� c�a Ngân hàng Th� gi%i c�n ph
i hi�u rõ �	ng c& và 
y�u t� quy�t ��nh t�ng tr��ng kinh t�. Lý thuy�t kinh t� phát tri�n �ã cung c$p nhi�u ki�n thc quý 
báu cho chúng tôi. Tuy nhiên, v%i v� trí là m	t phân ngành c�a ngành kinh t� h�c, kinh t� phát tri�n 
v-n ch�a th� t�o ra c& s� thuy�t ph0c �� t�o ra và phân phát c�a c
i t�i các n�%c nghèo trên th� gi%i. 
Kh�ng ho
ng toàn c�u là m	t c& h	i �� xác ��nh các l!nh v"c nghiên cu m%i v� cách thc h/ tr� 
các n�%c phát tri�n và các n�%c �ang phát tri�n ��i m+t v%i các thách thc c�a cu	c kh�ng ho
ng và 
ng�n ch+n các cu	c kh�ng ho
ng t�&ng t" trong t�&ng lai c�ng nh� cách thc �� ��t ���c t�ng 
tr��ng b�n v)ng và toàn ki�n t�i các n�%c �ang phát tri�n.  
 
Cu�n sách này t�p trung vào các thách thc phát tri�n dài h�n. Cu�n sách này th
o lu�n v� quá trình 
hình thành t� duy v� phát tri�n k� t� th�i �i�m ch$m dt Chi�n tranh Th� gi%i Th hai và ��a ra 

���������������������������������������� �������������������
2 Nghiên cu th"c nghi�m v� các cu	c kh�ng ho
ng tr�%c �ây cho th$y tr1 em ch�u 
nh h��ng n.ng n� c�a ch� �	 dinh 
d��ng kém có th� s' không bao gi� b�t k�p ���c v%i nh)ng �a tr1 cùng tu�i ���c sinh ra vào các th�i �i�m may m�n 
h&n. T�i Indonesia, sau n�m 2007, thì t� l� ��n tr��ng c�a các h	 gia �ình nghèo nh$t gi
m; t�i khu v"c nông thôn, 
trong vài n�m qua, s� l��ng tr1 t� 7-12 tu�i không ���c ��n tr��ng �ã t�ng g$p �ôi lên 12% trong nh)ng n�m qua. 
Cu	c kh�ng ho
ng c�ng tác �	ng ��n sc kho1 ng��i dân; t� l� t* vong � tr1 em t�ng trên 0,3% trong th�i gian x
y ra 
kh�ng ho
ng. 
3 Ví d0 nh� 13 n�n kinh t� ���c �� c�p trong Báo cáo T�ng tr��ng (Ngân hàng Th� gi%i 2008). 
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m	t khuôn kh� cho phép các n�%c �ang phát tri�n ��t ���c t�ng tr��ng b�n v)ng, gi
m �ói nghèo 
và thu h2p kho
ng cách thu nh�p v%i các n�%c phát tri�n. ���c bi�t ��n nh� là ph�&ng pháp tân c� 
�i�n h�%ng ��n các c& c$u và thay ��i trong quá trình phát tri�n kinh t�, ho+c h�c thuy�t kinh t� c& 
c$u m%i, khuôn kh� này ���c xây d"ng d"a trên m	t s� ki�n thc c�a tr��ng phái kinh t� c& c$u 
c�. Khuôn kh� này nh$t m�nh quan ni�m r.ng ph
i nghiên cu các �+c �i�m có tính c& c$u trong 
quá trình phân tích: (i) quá trình phát tri�n kinh t�; và (ii) vai trò ch3 ��o c�a nhà n�%c s' giúp các 
n�%c phát tri�n chuy�n ��i c& c$u kinh t� l�c h�u c�a mình sang c& c$u kinh t� hi�n ��i. Tuy nhiên, 
khuôn kh� m%i này c�ng xem xét ��n s" khác bi�t v� m+t c& c$u kinh t� gi)a các n�%c phát tri�n và 
các n�%c �ang phát tri�n. S" khác bi�t này ph�n l%n b�t ngu n t� c& c$u kinh t� t" nhiên c�a các 
n�%c này và do các l"c l��ng th� tr��ng quy�t ��nh thay vì b�t ngu n t� quá trình phân b� ngu n 
l"c ho+c các lý do bên ngoài khác mà h�c thuy�t kinh t� c& c$u c� �ã ch3 ra.  
 
Ph�&ng pháp chính ���c hình thành d"a trên các quan ni�m sau �ây:  
 

• Th nh$t, các y�u t� t" nhiên c�a n�n kinh t� và c& c$u c�a các y�u t� này (���c ��nh ngh!a 
là tình tr�ng phong phú t�&ng ��i v� tài nguyên thiên nhiên, nhân l"c, v�n con ng��i và v�n 
v�t ch$t) ���c t�o ra trong m	t giai �o�n phát tri�n c0 th� và khác nhau � trong t�ng giai 
�o�n. Do �ó, c& c$u ngành t�i �u c�a n�n kinh t� bi�n ��i khác nhau trong các giai �o�n 
phát tri�n khác nhau. Ngoài s" khác bi�t v� ti�m l"c v�n c�a các ngành, các ngành khác 
nhau d-n ��n s" khác bi�t v� quy mô doanh nghi�p, quy mô s
n xu$t, quy mô th� tr��ng, 
mc �	 phc t�p trong quá trình giao d�ch t�i �u và b
n ch$t r�i ro khác nhau. Theo �ó, m/i 
c& c$u ngành c�n ph
i có c& s� h� t�ng cng và m�m4 �� t�o �i�u ki�n thu�n l�i cho ho�t 
�	ng và giao d�ch c�a c& c$u này.5 

 
• Th hai, m/i giai �o�n phát tri�n kinh t� và m	t �i�m trong m	t ph�m vi tr�ng l%n, t� nh)ng 

n�%c nông nghi�p thu nh�p th$p ��n nh)ng n�%c công nghi�p thu nh�p cao. Do �ó, s" 
l��ng phân th��ng th$y gi)a hai giai �o�n phát tri�n kinh t� ("nghèo" so v%i "giàu" ho+c 
"n�%c �ang phát tri�n" so v%i "n�%c công nghi�p") không th�t s" h)u ích. Do b
n ch$t n	i 
sinh c�a c& c$u ngành trong m/i giai �o�n phát tri�n, m0c tiêu c�a ho�t �	ng nâng c$p 
ngành và c
i thi�n c& s� h� t�ng t�i các n�%c �ang phát tri�n không nh$t thi�t ph
i d"a vào 
các ngành và c& s� h� t�ng hi�n có c�a các n�%c thu nh�p cao.   

 
• Th ba, trong m/i giai �o�n phát tri�n nh$t ��nh, th� tr��ng là c& ch� ch� ��o �� ti�n hành 

phân b� ngu n l"c m	t cách hi�u qu
. Ngoài ra, vì phát tri�n kinh t� là quá trình chuy�n ��i 
n�ng �	ng t� m	t giai �o�n sang giai �o�n ti�p theo, c�n ph
i ti�n hành �a d�ng ngành, nâng 
c$p và c
i t�o c& s� h� t�ng cng và m�m. Quá trình �a d�ng ngành và nâng c$p c& s� h� 
t�ng là quá trình ��i m%i. Các doanh nghi�p �i ��u trong quá trình ��i m%i và nâng c$p t�o 
ra các tri thc chung (không c�nh tranh, không �	c quy�n) cho các doanh nghi�p khác c�a 
n�n kinh t�, ngh!a là vi�c m	t doanh nghi�p s* d0ng các tri thc này s' không làm gi
m kh
 
n�ng c�a m	t doanh nghi�p khác trong vi�c ti�p c�n các tri thc này và m�i doanh nghi�p 
��u có quy�n s* d0ng các tri thc này. Trong h�u h�t các tr��ng h�p, không th� ti�n hành 
c
i thi�n c& s� h� t�ng n�u ch3 d"a vào quy�t ��nh ��u t� c�a m	t doanh nghi�p �&n l1. Do 
�ó, các y�u t� bên ngoài quy mô l%n trong quá trình c
i thi�n c& s� h� t�ng s' do các doanh 

���������������������������������������� �������������������
4 Ví d0 v� c& s� h� t�ng cng: h� th�ng �i�n, giao thông và vi�n thông. C& s� h� t�ng m�m bao g m h� th�ng tài chính, 
lu�t pháp, giáo d0c, khung pháp lý, m�ng xã h	i, giá tr� và các c& c$u vô hình khác c�a m	t n�n kinh t�.  
5 C& c$u ngành t�i �u quy�t ��nh gi%i h�n kh
 n�ng s
n xu$t c�a m	t n�n kinh t� và ho�t �	ng s
n xu$t th"c t� có di�n 
ra trên gi%i h�n này hay không ph0 thu	c vào mc �	 ��y �� c�a c& s� h� t�ng bên c�nh các y�u t� khác.  
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nghi�p khác thanh toán. Do �ó, ngoài vi�c c�n ph
i có c& ch� th� tr��ng hi�u qu
, chính ph� 
ph
i �óng m	t vai trò n�ng �	ng và ch� ��o trong quá trình �a d�ng và nâng c$p ngành và 
c
i thi�n c& s� h� t�ng. 

 
Tác �	ng c�a khuôn kh� này ��i v%i ho�t �	ng nghiên cu mang ��y tính thách thc. Ph
i hi�u rõ 
h&n vai trò c�a nhà n�%c và th� tr��ng và mc �	 t�&ng tác gi)a nhà n�%c và th� tr��ng �� t�ng 
c��ng khu v"c kinh t� t� nhân trong quá trình phát tri�n kinh t�. �i�u này �+t ra nhi�u câu h(i l%n: 
Làm th� nào �� xây d"ng và th"c hi�n m	t ph�&ng pháp phát tri�n thành công �� t�o �i�u ki�n 
thu�n l�i cho quá trình �a d�ng hoá và nâng c$p m	t c& c$u ngành sang m	t c& c$u khác? Trong 
tr��ng h�p có tình tr�ng bóp méo c& c$u ngành do các chính ph� can thi�p quá ít ho+c quá sâu, các 
n�%c có th� làm th� nào �� xây d"ng m	t th� gi%i t�t nh$t và không còn t n t�i tình tr�ng bóp méo 
c& c$u ngành? Làm th� nào �� các nhà ho�ch ��nh chính sách �
m b
o ���c giai �o�n quá �	 di�n 
ra m	t cách thu�n l�i?   
 
Ph�n còn l�i cu�n sách có c$u trúc nh� sau: Ph�n 2 nghiên cu quá trình hình thành t� duy v� phát 
tri�n và ��a ra nh�n xét v� m	t s�  tr��ng phái t� duy v� phát tri�n chính. Ph�n 3 xác ��nh các 
nguyên t�c c& b
n và khung khái ni�m c�a h�c thuy�t kinh t� c& c$u m%i, chc n�ng c�a th� tr��ng, 
b�n vai trò c�a nhà n�%c và chi�n l��c �� thoát kh(i tình tr�ng bóp méo. Ph�n 4 gi%i thi�u các �i�m 
gi�ng và khác nhau gi)a tr��ng phái sinh t� c& c$u m%i và c� và th
o lu�n m	t s� ki�n thc c& b
n 
v� các v$n �� chính sách quan tr�ng d"a trên ph�&ng pháp m%i này. Ph�n 5 k�t lu�n v� tác �	ng 
c�a h�c thuy�t kinh t� c& c$u m%i ��i v%i ho�t �	ng nghiên cu c�a Ngân hàng Th� gi%i.  
 
2. S� L��C V� T� DUY PHÁT TRI�N VÀ KINH NGHIM6 
 
T�ng tr��ng kinh t� và t�ng tr��ng thu nh�p trên ��u ng��i b�n v)ng v%i �+c �i�m chính là quá 
trình nâng c$p ngành và ��i m%i công ngh� không ng�ng là m	t hi�n t��ng m%i. Tr�%c th�i k� hi�n 
��i, h�u h�t các n�%c ��u �ang trong giai �o�n phát tri�n n�n kinh t� nông nghi�p t�&ng ��i l�c h�u 
v�n ch�u tác �	ng c�a chi�n tranh và thiên tai và thuy�t Man-tuýt. Ngo�i tr� các t�ng l%p c�m 
quy�n, th� th� công và th�&ng nhân - nh)ng ng��i ��i di�n cho thi�u s� ng��i dân - h�u h�t ng��i 
dân làm nông nghi�p, ch�n nuôi ho+c thu� s
n. V%i các công ngh� và ngành ngh� ph� bi�n t�i th�i 
�i�m �ó, vi�c phân b� ngu n l"c v�n r$t phát tri�n sau nhi�u n�m ���c ti�n hành t�i các n�n kinh 
t�, �ã g�n ��t mc �	 t�i �u. Do �ó, l�i tích thu ���c t� vi�c c
i thi�n c& s� h� t�ng trong quá trình 
phân b� ngu n l"c là r$t th$p (Schultz 1964). Ch3 có th� ��t ���c mc phát tri�n kinh t� cao h&n 
khi ti�n hành ��i m%i công ngh� cho h� th�ng7 và �ây ���c coi là m	t cú s�c l%n ho+c c
i ti�n d"a 
trên kinh nghi�m. Trong th�i k� ti�n hi�n ��i, quá trình phát tri�n kinh t� ���c th� hi�n ch� y�u 
thông qua s" gia t�ng dân s� và quy mô t�ng h�p c�a n�n kinh t�. T�ng tr��ng kinh t� � mc cao, 
tuy nhiên, thu nh�p trên ��u ng��i không thay ��i nhi�u (Clark 2007; Kuznets 1966; Perkins 1969). 
 
Kho
ng cách thu nh�p gi)a các khu v"c, cái mà hi�n nay s' ���c cân nh�c phát tri�n ho+c nh)ng 
y�u t� khác c�ng s' ���c xem xét �ang phát tri�n chi�m t� khá nh( theo quan �i�m ngày nay-�%c 
tính nhi�u nh$t là 50% (Maddison n�m 2006; Bairoch n�m 1993). Qu
 th"c, m	t s� qu�c gia �ang 

���������������������������������������� �������������������
6 B�n �o�n ��u ch� y�u d"a vào các báo cáo c�a ông Lin (2009a). 
7 Có ít thành t"u ��i m%i công ngh� tr�%c th�i k� hi�n ��i, nh� gi%i thi�u ngô và khoai lang có ngu n g�c t�i châu M# 
��n các n�%c khác trên th� gi%i, �ây là các s
n ph�m ph0 ���c phát hi�n trong quá trình tìm ki�m l0c ��a m%i, có th� 
���c coi là m	t cú s�c công ngh� ngo�i bên ngoài. H�u h�t các thành t"u ��i m%i công ngh� tr�%c th�i k� hi�n ��i là 
các s
n ph�m ph0 ���c phát hi�n trong quá trình lao �	ng th��ng ngày c�a th� th� công và nông dân.  
.  
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phát tri�n hi�n nay—nh� Trung Qu�c và m	t ph�n c�a ,n �	 cho là giàu h&n châu Âu vào th�i 
�i�m �ó (Cipolla n�m 1980; Pomeranz n�m 2000; Smith n�m 1776). Cho ��n cu�i th� k� m��i tám, 
vi�c th"c hành t�ng th� c�a th� tr��ng, trong �i�u ki�n h	i nh�p, � Trung Qu�c và Tây Âu �ã ���c 
�em so sánh (Shiue và Keller n�m 2007). 
 
Sau khi Cách m�ng công nghi�p b�t ��u � Anh vào gi)a th� k� 18, các cu	c th"c nghi�m ���c th"c 
hi�n trong phòng thí nghi�m tr� thành ngu n chính c�a sáng ch� và ��i m%icông ngh� (Lin n�m 
1995; Landes n�m 1998).  
 
�i�u này �+c bi�t �úng ��i v%i các phát minh v! mô bao g m các ý t��ng c$p ti�n m%i và s" thay 
��i r	ng l%n, r�i r�c và l� l-m nh� Mokyr n�m 1990 �ã ��nh ngh!a. ��i v%i các n�%c phát tri�n t�i 
vùng biên công ngh� toàn c�u, s" chuy�n ��i ph�&ng thc sáng ch� công ngh� này cho phép h� ��y 
m�nh ti�n b	 công ngh� thông qua ��u t� vào nghiên cu và phát tri�n, sáng ch� và ��i m%i công 
ngh� �ã tr� thành xu h�%ng n	i t�i (Romer n�m 1986; Lucas n�m 1988). V%i s" gia t�ng ��u t� vào 
nghiên cu và phát tri�n, thay ��i công ngh� �ang ���c t�ng t�c, c& c$u công nghi�p liên t0c ���c 
c
i ti�n, và nâng su$t gia t�ng. K�t qu
 là các n�%c phát tri�n � bán c�u phía Tây b�t ��u th�ng hoa 
và s" phân k� gi)a mi�n B�c và mi�n Nam l	 rõ (Baumol n�m 1994; Braudel n�m 1984). 
 
K� t� n�m 1820, t�ng s
n ph�m c�a các n�%c t� b
n tiên ti�n t�ng g$p 70 l�n, cùng v%i dân s� t�ng 
g�n 5 l�n,  thu nh�p bình quân theo ��u ng��i t�ng 40 l�n và tiêu th0 th"c t� theo ��u ng��i t.ng 10 
l�n8.  Hình 1 cho th$y s" ti�n tri�n c�a thu nh�p bình quân ��u ng��i � các vùng khác nhau c�a th� 
gi%i t� n�m 1 ��n 2001 Sau Công Nguyên, d"a trên s� li�u �%c tính c�a Maddison (n�m 2006, trang 
642). T� m	t s" khác bi�t không �áng k� vào ��u th� k� th XVIII, thu nh�p bình quân ��u ng��i � 
các n�%c phát tri�n c�a Tây Âu và các nhánh c�a nó t�ng lên ��n h&n 20 l�n so v%i các n�%c �ang 
phát tri�n vào cu�i th� k� XX9. 
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��Xem�Maddison�(1982) 
	�M	t thông báo: Nh� Lucas (1988) ph
n ánh ph
n ánh trong nh)ng bài gi
ng Marshall c�a ông n�m 1985, S" �a ��ng 
gi)a các qu�c gia có th0 nh�p bình quân theo ��u ng��i ���c ��nh l��ng �úng là r$t l%n.�
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Hình 1 1: GDP theo ��u ng��i c
a các khu v�c khác nhau, 1–2001 AD 
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Chú ý: T�ng s
n ph�m qu�c n	i (GDP) ���c tính b.ng �ô la Geary-Khamis qu�c t� n�m 1990. �ô la Geary-Khamis —
c�ng ���c bi�t ��n nh� lo�i � ng �ô la qu�c t�—là m	t ph�&ng pháp t� h�p phc t�p trong vi�c tính toán ngang giá sc 
mua  (PPP). �i�u này t�o �i�u ki�n cho các n�%c so sánh v%i nhau. Có th� tìm th$y ��nh ngh!a t�i trangweb 
http://unstats.un.org/unsd/methods/icp/ipc7_htm.htm 
Ngu�n: Maddison, A. (2006). Kinh t� th� gi�i. Paris: T� chc H�p tác kinh t� và Phát tri�n, 642. 

 
Theo quan �i�m c�a Adam Smith t� ��u th� k� 20, h�u h�t các nhà kinh t� h�c tin r.ng chính sách 
t" do kinh doanh là ph�&ng ti�n t�t nh$t �� ��t ���c t�ng tr��ng b�n v)ng trong kinh t�. Gi
 ��nh 
r.ng trong kinh t� h�c phát tri�n, m�i quy�t ��nh v� phân b� ngu n l"c ���c th"c hi�n b�i các tác 
nhân kinh t� t�&ng tác trong các th� tr��ng không có s" can thi�p c�a chính ph�. H� th�ng giá 
không nh)ng quy�t ��nh xem s
n xu$t cái gì và nh� th� nào mà còn quy�t ��nh xem s
n xu$t cho ai. 
Các h	 gia �ình và các công ty �eo �u�i l�i ích c�a chính h� s' ���c ch3 d-n "nh� th� b.ng m	t bàn 
tay vô hình" �� làm nh)ng �i�u vì l�i ích c�a nh)ng ng��i khác và toàn b	 xã h	i. T� t��ng này 
���c Adam Smith ph� bi�n r	ng rãi, d"a trên các tr
i nghi�m kinh t� tr�%c Cu	c cách m�ng Công 
nghi�p. Gi
 s* r.ng n�ng su$t trong nông nghi�p t�ng và các ngành s
n xu$t ch� y�u thích h�p v%i   
vi�c tinh ch� nh(, t�ng thêm c�a các công ngh� c�, truy�n th�ng nh.m m0c �ích khai thác các th� 
tr��ng m� r	ng và chuyên môn hóa, vì v�y các ngành có th� ���c gi
 s* là �ã ���c nói rõ trong 
phân tích. V� c& b
n nó b( qua kh
 n�ng áp d0ng thành công các ��i m%i l%n t�o ra các ngành m%i 
ho+c bi�n ��i tri�t �� các ph�&ng pháp s
n xu$t (Rostow 1990a). 
 
M+c dù ph�&ng pháp t" do kinh doanh không ���c nhà kinh t� h�c Marx và các nhà kinh t� h�c 
khác th�a nh�n, nó �ã tr� thành khung trí tu� v��t tr	i �� nghiên cu s" t�ng tr��ng trong các n�n 
kinh t� và duy trì nh� v�y trong m	t th�i gian dài. Ph�&ng pháp này t$t nhiên ��a ra nhi�u quan 
ni�m �úng v� quá trình phát tri�n kinh t� bao g m "vai trò c�a ch� quy�n," ví d0 nhà n�%c10. Tuy 
nhiên ph�&ng pháp này có m	t thi�u sót: nó không nh�n th$y t�m quan tr�ng c�a quá trình thay ��i 

���������������������������������������� �������������������
���Trong khi�Adam Smith th��ng ���c nh�n th$y nh� là m	t nhà t� t��ng nh�n bi�t ���c vai trò h�n ch� ��i v%i nhà 
n�%c trong chu k� kinh t�, th"c t� r.ng ông �ã hình dung ra vai trò kinh t� quan tr�ng cho nhà n�%c. Gi�ng nh� nhi�u 
nhà lý lu�n hàng ��u c�a kinh t� h�c th� tr��ng, ông tin r.ng nhà n�%c c�n làm cho các h�p � ng có hi�u l"c và c$p 
b.ng sáng ch� và b
n quy�n �� khuy�n khích s" can tham gia và các ý t��ng m%i. Ông c�ng khuy�n ngh� r.ng nhà n�%c 
c�n cung c$p các công trình công c	ng nh� ���ng xá, c�u và qu�c phòng- m�i th, ông ta gi
 ��nh s' không �áng giá 
��i v%i m/i cá nhân. Tuy nhiên, ông mu�n nh)ng ng��i s* d0ng các công trình công c	ng �ó �� chi tr
 theo t� l� cho 
vi�c s* d0ng c�a h� (Xem The Wealth of Nations, Quy�n V). Adam Smith không �� c�p ��n vai trò c�a nhà n�%c trong 
vi�c nâng c$p n�n công nghi�p và thay ��i c& c$u ���c sinh ra cho quá trình có th� do do tác �	ng c�a cách m�ng công 
nghi�p tr� nên �ánh k� và quan tr�ng sau khi ông qua ��i vào n�m 1970.�
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công ngh� c& b
n, liên t0c và nâng cao k# ngh�, phân bi�t s" t�ng tr��ng kinh t� hi�n ��i so v%i 
t�ng tr��ng kinh t� th�i k� ti�n hi�n ��i (Kuznets 1966). Quá trình này không th� là t" phát trong 
n�n kinh t� thành công theo hàm ý c�a kinh t� h�c Marx. 
 
Các nhà ho�ch ��nh chính sách luôn ���c b� 
m 
nh b�i s� phát tri�n kinh t�, �ó là, k# x
o �� t� 
chc các ngu n l"c và th� ch� c�a m	t �$t n�%c �� t�o ra và phân ph�i nhi�u hàng hóa và d�ch v0 
h&n, và �� duy trì ti�n b	 xã h	i ��u �+n và ngày càng thành công. Tuy nhiên, nh)ng gì �ã ���c 
bi�t ��n nh� các n	n kinh phát tri�n là m	t nguyên t�c ph0 t�&ng ��i m%i c�a kinh t� h�c (Bell 
1987). Ph
i m$t m	t bài báo c�a Rosenstein Rodan (1943) �� ��a các v$n �� phát tri�n này ra hàng 
��u các nguyên lý kinh t�. Bài báo c�ng c�ng cho r.ng vòng tu�n hoàn phát tri�n thu�n l�i v� c& 
b
n d"a trên s" t�&ng tác gi)a các n�n kinh t� có quy mô � c$p �	 doanh nghi�p cá nhân và quy mô 
th� tr��ng. �+c bi�t, nó gi
 ��nh r.ng các ph�&ng pháp s
n xu$t hi�n ��i có th� �em l�i n�ng su$t 
cao h&n các ph�&ng pháp truy�n th�ng ch3 khi nào th� tr��ng �� l%n cho mc n�ng su$t c�a h� �� 
bù l�i cho s" c�n thi�t tr
 l�&ng cao h&n. Tuy nhiên, quy mô c�a th� tr��ng ph0 thu	c vào mc �	 
mà các k# thu�t hi�n ��i này ���c thông qua. Do �ó, n�u quá trình hi�n ��i hóa có th� ���c b�t ��u 
trên m	t quy mô r$t l%n, thì quá trình phát tri�n kinh t� s' là t" c�ng c� và t" duy trì. N�u không, 
các n�%c s' b� m�c k2t trong nghèo �ói không bi�t ��n bao gi�. 
 
Khuôn kh� c�a Rosenstein Rodan �ã gây ra m	t làn sóng các ý t��ng t�&ng t" (Chang 1949; Lewis 
1954; Myrdal 1957; Hirschman 1958), ���c bi�t ��n nh� là cách ti�p c�n s" phát tri�n kinh t� theo 
ch� ngh!a c$u trúc. �i�m b�t ��u c�a nó là cu	c chi�n ch�ng �ói nghèo, và công nh�n r.ng, trong 
nhi�m v0 phát tri�n c�a mình, các n�%c �ang phát tri�n �ang ph
i ��i m+t v%i các thách thc v� m+t 
c$u trúc khác v%i các thách thc c�a các n�%c có thu nh�p cao. Nó n�i lên t� m	t b�i c
nh ���c 
�ánh d$u b.ng hai s" ki�n l�ch s* và m	t l"c l��ng trí tu� chính: Cu	c ��i kh�ng ho
ng, s" công 
nghi�p hóa thành công t�i Liên Xô và s" n�i lên c�a kinh t� h�c Keynesian, trong �ó nh$n m�nh 
t�m quan tr�ng c�a th$t b�i th� tr��ng và s" c�n thi�t cho vai trò tích c"c c�a chính ph� trong n�n 
kinh t�. Có l�p lu�n cho r.ng, do s" cng nh�c v� c$u trúc và các v$n �� ph�i h�p trong các th� 
tr��ng c�a các n�%c phát tri�n, các n�n công nghi�p n+ng hi�n ��i không th� phát tri�n t" phát t�i 
m	t n�%c �ang phát tri�n. 
 
Lu�n �i�m th$t b�i th� tr��ng �ã tr� thành c�t lõi c�a "kinh t� h�c phát tri�n, n�i lên sau Th� chi�n 
II11. D�%i 
nh h��ng c�a lý thuy�t Keynesian và ni�m tin vào s" thành công trong n�n kinh t� c�a 
Liên Xô, các lý thuy�t chính trong giai �o�n ��u c�a kinh t� h�c phát tri�n cho r.ng th� tr��ng bao 
g m các khuy�t �i�m không th� v��t qua và nhà n�%c là m	t ph�&ng ti�n b� sung m�nh m' �� ��y 
m�nh t�c �	 phát tri�n kinh t�. Nhi�u nhà kinh t� h�c phát tri�n vào th�i gian �ó �ng h	 r.ng nhà 
n�%c c�n kh�c ph0c các th$t b�i th� tr��ng b.ng cách �óng m	t vai trò hàng ��u trong vi�c thúc ��y 
công nghi�p hóa, tr"c ti�p phân b� ngu n l"c cho ��u t� và thành l�p các doanh nghi�p nhà n�%c 
trong các ngành công nghi�p n+ng l%n �� ki�m soát "nh)ng �3nh cao ch3 huy" (Hirschman 1958;  
Nurkse 1953; Rosenstein-Rodan 1943). 
���������������������������������������� �������������������
���L!nh v"c m%i c�a kinh t� h�c phát tri�n ���c xem nh� là bao g m kém phát tri�n vì "kinh t� h�c thông th��ng" 
không áp d0ng ((Hirschman, 1982). H�c thuy�t th�&ng m�i và phát tri�n và các quy ��nh ���c c�n c trên m	t s� th"c 
t� ���c ch$p nh�n r	ng rãi và các gi
 thuy�t v� các n�%c �ang phát tri�n (Krueger, 1997); �i�u này bao g m: 1) c& c$u 
s
n xu$t c�a các n�%c �ang phát tri�n có xu h�%ng thiên v� s
n xu$t hàng hóa c& b
n; 2) n�u chính sách ���c thông qua 
c�a các n�%c �ang phát tri�n c�a th�&ng m�i t" do, l�i th� só sánh c�a các n�%c này s' mãi thu	c v� vi�c s
n xu$t hàng 
hóa c& b
n; 3) tính co giãn thu nh�p toàn c�u và tính co giãn giá c�a nhu c�u ��i v%i hàng hóa c& b
n th$p; 4) tích l�y 
v�n là c�n thi�t �� t�ng tr��ng và, trong giai �o�n ��u c�a phát tri�n, nó có th� x
y ra v%i t�m quan tr�ng c�a hàng hóa 
v�n. C�n c trên các th"c t� này và các h�c thuy�t, �ó là m	t b�%c �� tin r.ng quá trình phát tri�n là công nghi�p hóa và 
hi�n ��i hóa g m có ch� y�u trong s" thay th� s
n xu$t hàng hóa trong n�%c cho nh�p kh�u (Chenery, 1958). 
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S" s0t gi
m c�a th�&ng m�i qu�c t� trong cu	c ��i kh�ng ho
ng �ã d-n ��n s" bi quan v� xu$t 
kh�u trong th�i k� H�u chi�n. T�i Châu M# La Tinh ch4ng h�n, các nhà lãnh ��o chính tr� và gi%i 
�u tú trong xã h	i ch�u 
nh h��ng m�nh m' b�i s" suy thoái v� các m+t th�&ng m�i, khó kh�n kinh 
t� g+p ph
i trong cu	c ��i kh�ng ho
ng trong th�p niên 1930, và lu�n �i�m do Prebisch (1950) và 
Singer (1950) phát tri�n. h� tin r.ng s" s0t gi
m v� m+t th�&ng m�i ��i v%i xu$t kh�u các hàng hóa 
c& b
n là v$n �� kinh niên, d-n ��n s" chuy�n giao thu nh�p t� các n�%c �ang phát tri�n ngu n l"c 
theo chi�u sâu sang các n�%c phát tri�n v�n theo chi�u sâu. H� l�p lu�n r.ng cách �� m	t n�%c �ang 
phát tri�n tránh b� khai thác b�i các n�%c phát tri�n là phát tri�n các ngành công nghi�p s
n xu$t 
trong n�%c thông qua m	t quá trình ���c g�i là thay th� nh�p kh�u. 
 
H&n n)a, s" n�i lên c�a các thu	c ��a và bán thu	c ��a tr�%c �ây nh� các nhà n�%c �	c l�p m%i � 
Châu Á và Trung �ông và sau �ó � Châu Phi, �ã ���c kèm theo b.ng tình c
m dân t	c m�nh m'. 
So v%i các n�%c phát tri�n, các n�%c �ang phát tri�n này có t�c �	 t�ng tr��ng kinh t� c"c k� th$p 
và t�ng s
n ph�m qu�c gia trên ��u ng��i, t� l� sinh và t� l� t* vong cao, ki�n thc giáo d0c trung 
bình th$p và c& s� h� t�ng r$t l�c h�u. H� t�p trung ch� y�u v� s
n xu$t và xu$t kh�u các hàng hóa 
quan tr�ng và nh�p kh�u h�u h�t các hàng hóa s
n xu$t c�a h�. Vì v�y, v$n �� tr�ng tâm ��i v%i 
m/i ch�&ng trình ngh� s" qu�c gia c�a chính ph� các n�%c �ang phát tri�n �� phát tri�n n�n kinh t� 
m	t cách �	c l�p là ��t ���c �à kinh t� nhanh chóng và gi
m nghèo �ói. 
 
M+c dù có s" th(a thu�n r	ng rãi v� ch�n �oán gi)a các nhóm các nhà kinh t� h�c theo ch� ngh!a 
c$u trúc, �ã có s" b$t � ng ��i v%i các chính sách c0 th� �� th"c hi�n �� thoát ra kh(i cái b-y và b�t 
��u m	t vòng tu�n hoàn thu�n l�i.  
 
Rosenstein Rodan d��ng nh� ch3 ra r.ng Big Push (ch�&ng trình ��u t� l%n và ���c ph�i h�p c�a 
chính ph�) là gi
i pháp. Nurkse (1953) c�ng nh�n th$y nh)ng tr� ng�i chính �� phát tri�n trong th� 
tr��ng h2p và �� xu$t r.ng ch3 có các kho
n ��u t� m%i ���c công nh�n � ng th�i m%i có th� t�o ra 
nhu c�u c�n thi�t. Trong lý thuy�t "t�ng tr��ng cân b.ng" c�a mình, ông nh�n ra r.ng vi�c thi�u v�n 
làm ki�m ch� s" phát tri�n, ���c hi�u nh� là s" m� r	ng th� tr��ng và gia t�ng trong s
n xu$t. 
Nh)ng ng��i khác nh� Hirschman �� ngh� r.ng v�n �� không ph
i là thi�u v�n mà là thi�u n�ng 
l"c c�a doanh nghi�p, s" ph
n ánh các y�u t� mang tính t� chc. H� �� ngh� r.ng "ph�&ng pháp 
t�ng tr��ng không cân b.ng" trong �ó các kho
n ��u t� s' không ���c tr
i ��u t�i các n�n kinh t� 
nghèo mà t�p trung vào các d" án �ã ch�n trong các ngành kinh t� then ch�t có s" liên k�t m�nh m' 
gi)a l�c h�u và tiên ti�n. Nói tóm l�i, nhi�u chính ph� c�a các n�%c �ang phát tri�n coi t�ng tr��ng 
kinh t� là trách nhi�m tr"c ti�p và hàng ��u c�a h�. Cu�i cùng, nhi�u t� chc �a ph�&ng có th� l"c, 
nh� Ngân hàng Th� gi%i thông qua t� duy ch� ngh!a c$u trúc trong cách ti�p c�n c�a h� v%i s" phát 
tri�n kinh t�. 
 
Tuy nhiên trong nhi�u tr��ng h�p, các k�t qu
 �áng th$t v�ng. Thay vì các mc thu nh�p cùng �� 
v� cho các n�%c phát tri�n, mc thu nh�p c�a các n�%c �ang phát tri�n trì tr� ho+c th�m chí x$u �i 
và kho
ng cách thu th�p v%i các n�%c phát tri�n m� r	ng. T�i nhi�u n�%c �ang phát tri�n, can thi�p 
c�a chính ph� có d" ��nh c�ng không thành công. �ây là các tr��ng h�p c�a các n�%c Châu M# La 
Tinh, Châu Phi và Nam Á vào th�p k� 60 và 70 c�a th� k� 20 khi s" thay th� nh�p kh�u và b
o v� 
là các �+c tính c�n thi�t c�a chi�n l��c phát tri�n. 



	�
�

 
M	t trong nh)ng lý do chính cho s" th$t b�i c�a nhi�u n�%c xã h	i ch� ngh!a tr�%c �ây và các n�%c 
�ang phát tri�n �� ��t ���c s" t�ng tr��ng n�ng �	ng trong các quá trình chuy�n ti�p c�a h� là th"c 
t� r.ng h� n/ l"c b$t ch$p m�i l�i th� so sánh ���c xác ��nh b.ng c& c$u hi�n t+ng và dành �u tiên 
cho phát tri�n các ngành công nghi�p n+ng t�p trung vào v�n khi v�n c�a các n�n kinh t� c�a h� b� 
khan hi�m12. �� th"c hi�n các chi�n l��c này, các chính ph� c�a các n�%c �ang phát tri�n ph
i b
o 
v� các doanh nghi�p phi h)u hi�u c�a các ngành ���c �u tiên c�a h�. Tuy nhiên, vì các chính ph� 
th��ng có kh
 n�ng thu thu� b� h�n ch�, s" b
o v� trên quy mô r	ng và các tr� c$p không th� duy trì 
b.ng các ngu n tài chính h�n ch�. Chính ph� ph
i nh� ��n các bi�n pháp hành chính, c$p cho các 
doanh nghi�p phi h)u hi�u trong các ngành ���c �u tiên s" �	c quy�n th� tr��ng, lãi su$t th$p, n	i 
t� có giá tr� cao và giá ki�m soát ��i v%i nguyên li�u thô - �� gi
m phí t�n ��u t� và ho�t �	ng c�a 
các doanh nghi�p phi h)u hi�u. S" can thi�p nh� v�y gây ra tình tr�ng thi�u ph� bi�n qu#, ngo�i h�i 
và nguyên li�u thô. Các chính ph� ph
i phân b� tr"c ti�p các ngu n l"c cho các doanh nghi�p này 
thông qua kênh hành chính, bao g m l�p k� ho�ch qu�c gia t�i các n�%c xã h	i ch� ngh!a và phân 
ph�i x�p h�ng tín d0ng, ��u t� và c$p phép nh�p c
nh vào các n�%c �ang phát tri�n phi xã h	i ch� 
ngh!a (Lin 2009a; Lin and Li 2009). 13 
 
B.ng cách ng�n ch+n các ngành công nghi�p không b�n v)ng kh(i c�nh tranh nh�p kh�u, các n�%c 
�ang phát tri�n c�ng áp các lo�i phí t�n khác nhau vào các n�n kinh t� c�a h�. Vi�c b
o v� th��ng 
d-n ��n: (i) s" t�ng giá nh�p kh�u c�a và các hàng hóa thay th� nh�p kh�u t�&ng ��i so v%i giá th� 
gi%i và s" bi�n d�ng trong các �u �ãi, thúc ��y n�n kinh t� �� tiêu th0 h/n h�p sai trái c�a hàng hóa 
t� quan �i�m hi�u qu
 kinh t�; (ii) phân m
ng th� tr��ng, nh� n�n kinh t� s
n xu$t ra quá nhi�u 
hàng hóa quy mô nh(, m	t l�n n)a d-n ��n s" t�n th$t v� hi�u qu
 kinh t�; (iii) nó làm gi
m s" 
canh tranh v%i công ty n�%c ngoài và khuy�n khích sc m�nh �	c quy�n c�a các công ty trong n�%c 
mà ch� s� h)u có quan h� t�t v� chính tr�; và (iv) nó t�o ra các c& h	i cho thuê và tham nh�ng, 
trong �ó nêu ra ��u vào và chi phí giao d�ch (Krueger 1974)14. 
 
Khi các chi�n d�ch phát tri�n kinh t� có s" lãnh ��o c�a chính ph� d"a trên nh)ng bài h�c thu	c 
thuy�t c$u trúc không thành công trên nhi�u qu�c gia, các ph�&ng pháp ti�p c�n th� tr��ng t" do �ã 
xu$t hi�n �� chi�n th�ng và 
nh h��ng ��n t� duy phát tri�n. Xu h�%ng này �ã ���c c�ng c� thông 
qua m	t cu	c cách m�ng m%i trong các n�n kinh t� v! mô. S" leo thang c�a tình tr�ng l�m phát 
trong th�p k� 70 c�a th� k� 20, kh�ng kho
ng n� � Châu M# La Tinh, và s" s0p �� c�a h� th�ng xã 

���������������������������������������� �������������������
���Có các h�c thuy�t �áng tr�ng h  tr� chi�n l��c dành �u tiên cho ngành công nghi�p v�n-hàng hóa, nh� là mô hình 
phát tri�n kinh t� ���c t�o ra b�i nhà th�ng kê ,n �	, Parsanta Chandra Mahalanobis n�m 1953, �ã tr� thành c�n c 
cho k� ho�ch 5 n�m l�n th hai c�a ,n �	 (Bhagwati and Chakravarty, 1969) và lu�n án c�a Amartya Sen t�i ��i h�c 
Cambridge, ���c phát hành thành sách sau �ó (1960). 
���Có các gi
 thuy�t l"a ch�n cho các can thi�p c�a chính ph� và s" bóp méo trong các n�%c �ang phát tri�n, �+c bi�t là 
� các n�%c Châu M# La Tinh. Trong các mô hình c�a Olson (1982), Acemoglu et al. (2001, 2002, 2005), Grossman và 
Helpman (1996 and 2001) và Engerman và Sokoloff (1997), h� l�p lu�n r.ng s" can thi�p c�a chính ph� và các bóp 
méo v� t� chc t� vi�c giành ���c c�a chính ph� b.ng quy�n l"c. Các mô hình c�a h� có th� gi
i thích m	t cách h�p lý 
m	t s� can thi�p và s" bóp méo có th� th$y ���c nh� h�n ng�ch nh�p kh�u, tr� c$p thu�, các quy ��nh nh�p c
nh... Tuy 
nhiên, các h�c thuy�t c�a h� không th� gi
i thích s" t n t�i c�a các can thi�p và bóp méo quan tr�ng khác—ví d0  s" 
thâm nh�p c�a các doanh nghi�p nhà n�%c t�i các n�%c �ang phát tri�n, ��i v%i l�i ích c�a nh)ng ng��i có quy�n l"c và 
vì h�u h�u s" bi�n d�n �� b
o v� các ngành công nghi�p ���c áp d0ng vào th�p k� 40 và 50 c�a th� k� 20 khi h�u h�t 
nh)ng ng��i có quy�n l"c là giai c$p ��a ch3. Tuy nhiên, khi chính ph� gi%i thi�u m	t bóp méo, các nhóm l�i ích s' 
���c t�o ra n�u bóp méo �ó nh.m m0c �ích cao quý. L�p lu�n v� l�i ích có th� thích h�p �� gi
i thích s" khó kh�n �� 
lo�i b( s" bóp méo.  
�
���Xem�Krugman (1993) �� gi
i thích chung các v$n �� này.�
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h	i ch� ngh!a nh)ng n�m 1980 �ã gây ra th* thách l%n cho mh)ng n�n kinh t� thu	c thuy�t kinh t� 
Keynes �ang ph� bi�n lúc �ó. 
 
V%i n/ l"c gi
m thi�u t� l� l�m phát cao trong b�i c
nh th�a thãi nhân l"c, chính ph� M# �ã th�t 
ch+t chính sách tài chính và ti�n t� n�m 1969-m	t �	ng thái chính sách phù h�p v%i s" khôn ngoan 
c�a thuy�t kinh t� Keynes thông th��ng. �i�u này �ã d-n t%i s" gia t�ng m�nh m' c�a n�n th$t 
nghi�p nh�ng l�m phát g�n nh� không gi
m. Tr
i nghi�m �ó làm cho lý thuy�t k� v�ng trong các 
n�n kinh t� v! mô tr� nên h�p lý, chng t( r.ng trong các n�n kinh t� th� tr��ng, nh)ng giai �o�n 
l�m phát kéo dài ��a ��n l�m phát k� v�ng cao h&n d"a trên chính sách ti�n l�&ng và các kho
n 
thanh toán c� ��nh khác theo h�p � ng. 
 
Trong b�i c
nh s" gia t�ng liên ti�p c�a l�&ng danh ngh!a, chính sách ti�n t� và tài khóa ph�n l%n 
h�n ch� 
nh h��ng ��n s
n l��ng và n�n th$t nghi�p, và có chút 
nh h��ng t%i l�m phát. Lý thuy�t 
k� v�ng h�p lý �ã bác l�i c& s� lý thuy�t d"a trên thuy�t c$u trúc v� vai trò c�a nhà n�%c trong áp 
d0ng chính sách tài khóa và chính sách ti�n t� cho quá trình phát tri�n kinh t�. 
 
Cu	c kh�ng ho
ng Châu M# La tinh n� ra vào n�m 1982 khi các th� tr��ng tài chính qu�c t� nh�n 
ra r.ng s" s0p �� c�a h� th�ng Bretton Woods �ã ��y m	t s� qu�c gia có n�ng l"c ti�p c�n v�n 
n�%c ngoài h�n ch� vào hoàn c
nh mà h� không th� chi tr
 v�n vay. Cu	c kh�ng ho
ng càng b� t n 
��ng b�i nh)ng cú s�c t� bên ngoài liên quan ��n n	i t� làm lung lay Mexico và m	t vài n�n kinh 
t� M# La tinh khác, tình tr�ng này càng n+ng n� do t� l� n� ch�a tr
 th"c t� c�a th� gi%i (Cardoso 
và Helwege n�m 1995). �i�u này �ã thúc ��y các t� chc cho vay �a ph�&ng và ngân hàng �a 
ph�&ng-�+c bi�t là M#-kêu g�i m	t lo�t các cu	c c
i cách toàn di�n c�a các n�n kinh t� M# La tinh 
và ch� tr�&ng m	t t�p h�p các chính sách th� tr��ng t" do ti�p theo sau nh)ng tiêu chu�n c�a các 
n�n kinh t� v! mô k� v�ng h�p lý sau �ó ���c bi�t ��n là Washington Consensus (Williamson n�m 
1990). 
 
Cu�i cùng, s" s0p �� c�a các n�n kinh t� xã h	i ch� ngh!a trong n*a cu�i th�p niên 1980 �ã khi�n 
Francis Fukuyama công b� "�o�n cu�i c�a L�ch s*", d��ng nh� �ã �ánh d$u s" chi�n th�ng hoàn 
toàn c�a các n�n kinh t� th� tr��ng t" do so v%i lý thuy�t �� x�%ng c�a s" can thi�p c�a nhà n�%c 
theo thuy�t c$u trúc và h� th�ng kinh t� quy ho�ch t�p trung. 
  
H�u h�t các n�n kinh t� theo xu h�%ng ch� ��o gi
i ngh!a cho th�i �i�m mà can thi�p c�a chính ph� 
vào n�n kinh t� �ã ch�c ch�n th$t b�i b�i vì s" sai l�ch hi�n nhiên trong vi�c phân b� các ngu n l"c, 
cung c$p, và giá c
, và s" thi�u sót c�a m	t t�p h�p khuy�n khích phát tri�n cho tác nhân kinh t�. 
Chúng gi
i thích cho s" s0p �� kinh t� � �ông và Trung Âu và Liên Xô c� tr�%c �ây, và s" �ình tr� 
và kh�ng ho
ng th��ng xuyên � Châu M# La tinh và các n�%c �ang phát tri�n khác nh� minh 
chng r.ng nhà n�%c không nên c� g�ng �óng vai trò hàng ��u trong vi�c kh�i x�%ng công cu	c 
công nghi�p hóa.  
 
Nh)ng quan �i�m này kích thích ham mu�n thành công c�a vi�c ti�p c�n th� tr��ng t" do và t� duy 
phát tri�n t�p trung theo lý thuy�t Washington Consensus. 
 
M+c dù Washington Consensus ban ��u ���c trình bày nh� là m	t b
n tóm t�t c�a nh)ng gì h�u h�t 
m�i ng��i t�i Washington tin r.ng châu M# La tinh (không ph
i t$t c
 các n�%c) nên ���c th"c 
hi�n nh� n�m 1989 (không ph
i t$t c
 m�i th�i �i�m)", lý thuy�t này �ã nhanh chóng có giá tr� nh� 
là "m	t t�p h�p các chính sách tân t" do mà các t� chc tài chính qu�c t� �ã áp d0ng trong các n�%c 
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không may r�i ro và ��y các n�%c này ��n kh�ng ho
ng và c
nh nghèo kh� thi�u th�n" (Williamson 
2002). Nó �ã thúc ��y quá trình t" do hóa kinh t�, t� nhân hóa và vi�c th"c hi�n các ch�&ng trình 
bình �n nghiêm kh�c. Th� gi%i �ã tranh lu�n khá nhi�u v� k�t qu
 c�a các chính sách này trong ti�n 
trình t�ng tr��ng và t�o vi�c làm  (Easterly, Loayza và Montiel n�m 1996; Easterly n�m 2001). 
 
Vào cu�i th�p niên 1980 và song song v%i s" th
i h i c�a thuy�t c$u trúc và s" th�nh hành c�a ti�p 
c�n lý thuy�t th� tr��ng t" do, c	ng � ng nghiên cu kinh t� phát tri�n �ã chng ki�n s" ch$m dt 
c�a k� nguyên b� chi ph�i b�i s" suy thoái xuyên qu�c gia, nh.m c� g�ng xác ��nh y�u t� quy�t 
��nh t�ng tr��ng. Vi�c ti�p c�n �ó t�p trung vào s" �	c l�p và hi�u ng biên h�n c�a vô s� y�u t� 
quy�t ��nh t�ng tr��ng. �i�u này d-n ��n s" tuy�n tính hóa c�a các mô hình l� thuy�t phc h�p. 
Tuy nhiên, quan �i�m chung v-n là các y�u t� quy�t ��nh t�ng tr��ng t�&ng tác l-n nhau. �� thành 
công, ph
i th"c hi�n m	t s� c
i cách chính sách cùng v%i các c
i cách khác. Nh�n thc chung là các 
quy ��nh chính sách b�t bu	c xu$t phát t� nh)ng s" thoái lui nh� v�y không cho ���c các k�t qu
 
h)u hình. 
 
M	t vi�n c
nh khác v� các tính ch$t không tuy�n tính là ti�p c�n Growth Diagnostics hay Decision 
Tree do Hausmann, Rodrik, Velasco (2005) �� xu$t. �� xu$t này công nh�n vai trò trung tâm c�a s" 
thay ��i c$u trúc trong phát tri�n kinh t� và bi�n lu�n r.ng có các h�n ch� ràng bu	c cho s" phát 
tri�n c�a m	t �$t n�%c. �i�u này ng0 ý là không th� ch3 ra qui ��nh b�t bu	c trong m	t l!nh v"c 
chính c�a chính sách �ang ng�n c
n s" t�ng tr��ng th�m chí n�u các cu	c c
i cách trong các l!nh 
v"c có kh
 thi �i ch�ng n)a. Các tác gi
 lý thuy�t này g�i ý r.ng các h�n ch� b�t bu	c có th� thay 
��i theo th�i gian và qua các qu�c gia. Có th� k�t lu�n r.ng s" xác ��nh h�n ch� b�t bu	c, do �ó, có 
v� trí ch� ��o trong th"c t�. Khung lý thuy�t này nêu b�t s" b$t l"c c�a chính ph� trong vi�c c
i 
cách m�i th và gây áp l"c cho nhu c�u �u tiên các cu	c c
i cách mà chúng nên ���c th"c hi�n 
thông qua thông tin bi�u l	 b�i giá c
 vô hình. 
 
S" phân k� trong vi�c th"c hi�n t�ng tr��ng gi)a các qu�c gia phát tri�n và �ang phát tri�n b$t ch$p 
nh)ng d" �oán c�a lý thuy�t kinh t� ch� ��o v� s" h	i t0, �ã gây ra r$t nhi�u tranh cãi. M	t s� 
ng��i k�t lu�n r.ng các qui ��nh chính sách và/ho+c các k� v�ng v� hi�u qu
 c�a chúng �ã sai. 
Ng��i khác qua quan sát cho r.ng các nhà nghiên cu t�ng tr��ng chú ý r$t ít ��n tính � ng nh$t 
(các �+c �i�m �+c bi�t c�a m/i qu�c gia). G�i ý v� phân ph�i xuyên qu�c gia có th� theo �a ph�&ng 
thc (cùng v%i s" t n t�i c�a "các câu l�c b	 h	i t0") �ã không gi
i quy�t cu	c tranh cãi v� nh)ng 
ph�&ng h�%ng nào c�n thi�t cho nghiên cu t�ng tr��ng. Thay vào �ó, nhi�u th�c m�c c& b
n �ã 
���c bàn th
o l�i trong ch�&ng trình ngh� s": Có ph
i các chuyên gia kinh t� phát tri�n �ang tìm 
ki�m sai ��a �i�m trong cu	c �i�u tra các y�u t� quy�t ��nh t�ng tr��ng hay không? Có nên t�p 
trung vào các t� chc [k�t qu� ��nh ch�], thay th� ho+c b� sung thêm vào chính sách hay không? 
Và, gi
 ��nh r.ng chúng không gây h�i cho các y�u t� khác, làm th� nào k�t qu
 ��nh ch� có th� 
t�ng tr��ng? 
  
Nh)ng câu h(i không có câu tr
 l�i này �ã ���c bàn lu�n trên bàn ngh� s" trong m	t th�i gian dài. 
B�t ��u t� th�p niên 1980, nhi�u chuyên gia kinh t� phát tri�n c� g�ng hi�u rõ h&n v� nguyên nhân 
c�a các m�i liên h�, và các kênh truy�n t
i �a d�ng thông qua nh)ng chính sách, thay ��i ��nh ch� 
ho+c tài tr� n�%c ngoài 
nh h��ng ��n t�ng tr��ng.  
 
�ó c�ng là nhân t� c& b
n cho s" t�p trung nhi�u h&n vào nghiên cu t�ng tr��ng v� các v$n �� 
ng x* vi mô trong c$p �	 gia �ình và doanh nghi�p, v%i hai m0c tiêu: (i) cho phép s" � ng nh$t 
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trong n�n kinh t� (xuyên qu�c gia ho+c n	i b	 qu�c gia), và (ii) �i�u tra xem các qui ��nh c��ng ch� 
t�ng tr��ng 
nh h��ng th� nào ��n c$p �	 vi mô. 
 
Tình tr�ng th$t v�ng và v� m	ng �ang gia �ang v%i hi�u l"c vi�n tr� c�ng �ã d-n ��n cu	c �i�u tra 
�ánh giá 
nh h��ng khác nhau c�a các d" án và ch�&ng trình phát tri�n. �i�u này s' làm gia t�ng 
kh
 n�ng ti�p c�n phát tri�n m%i do các chuyên gia kinh t� t�i Phòng thí nghi�m MIT Poverty Lab 
tiên phong v%i m0c tiêu "gi
m nghèo b.ng cách �
m b
o chính sách d"a trên c& s� khoa h�c" thông 
qua vi�c s* d0ng các th* nghi�m lâm sàng ng-u nhiên ��i chng (RCT) ho+c các thí nghi�m xã h	i. 
M+c dù RCT là các công c0 h)u hi�u �� hi�u rõ hi�u l"c c�a các d" án vi mô �+c bi�t, nh�ng chúng 
th��ng không b�t ��u t� m	t nhân xét có tính chi�n l��c rõ ràng v� ph�&ng pháp c0 th� phù h�p 
v%i nh)ng l/ h�ng ki�n thc c�a v$n �� �u tiên cao nh$t (Ravallion 2009a). T$t c
 nghiên cu c�ng 
th��ng xuyên tìm ki�m các ch� �� "�ã ���c �� xu$t rõ ràng". Các k�t qu
 tích c"c cho ho�ch ��nh 
chính sách luôn là các s
n ph�m nghiên cu th�a th%t so v%i m0c tiêu ngay t� ��u c�a nghiên cu. 
 
Các nghiên cu th"c nghi�m vi mô g�n �ây có th� th"c s" làm sáng t( m	t s� v$n �� quan tr�ng 
nh� tác �	ng c�a môi tr��ng ��u t� ��n quá trình th"c hi�n c�a doanh nghi�p (World Bank 2005a) 
ho+c hành vi c�a h	 gia �ình v� n�ng su$t (Rosenzweig và Wolpin 1985). Nh�ng, "có m	t nguy c& 
ph�n l%n các nghiên cu ngày nay trong kinh t� phát tri�n d��ng nh� là quá ít t�p trung và/ho+c c�a 
t�ng h�p quá ít �� góp ph�n nhi�u trong cu	c chi�n ch�ng �ói nghèo và �� t�o �i�u ki�n chuy�n ��i 
c& c$u và t�ng tr��ng b�n v)ng." (Ravallion 2009b). 
 
M+c dù các biên niên s* c�a s" phát tri�n kinh t� trong n*a th� k� qua-th��ng b� coi là m	t trong 
nh)ng s" th$t v�ng, c�ng có m	t vài câu chuy�n thành công xng �áng m	t s" chú ý g�n h&n. S" 
t�&ng ph
n v� chi�n l��c kinh t� và vi�c th"c hi�n chi�n l��c gi)a các qu�c gia châu Á - c
 hai 
trong th�p niên 1950 ��n th�p niên 1970 và trong th�i gian chuy�n ti�p c�a n�m 1980 và 1990 - �ã 
���c h$p d-n ��i v%i các chuyên gia kinh t�. M	t m+t, các n�%c � M# Latinh, châu Phi, �ông Âu 
và châu Á, nh)ng qu�c gia �i theo lý thuy�t ch� ngh!a c$u trúc hi�n hành trong vi�c xây d"ng chính 
sách c�a riêng h�, th��ng không th� thay ��i c& c$u kinh t� và không th� thu h2p kho
ng cách gi)a 
h� và các n�%c công nghi�p. Chính sách thay th� nh�p kh�u ���c d" ��nh �� thúc ��y công nghi�p 
hóa b.ng cách b
o v� s
n xu$t trong n�%c t� các ��i th� c�nh tranh c�a hàng nh�p kh�u �ã tr� 
thành nguyên nhân c�a thu� cao, h�n ng�ch ho+c h�n ch� th�&ng m�i n�%c ngoài, và s" bi�n d�ng, 
tìm ki�m cho thuê và thi�u hi�u qu
 kinh t�. 
 
M+t khác, n�n kinh t� m%i công nghi�p hóa, nh� Nh�t B
n và b�n con r ng �ông Á (Hàn Qu�c, 
Singapore, �ài Loan, H ng Kông), �ã thông qua chi�n l��c ��nh h�%ng xu$t kh�u, thay vì m	t 
chi�n l��c thay th� nh�p kh�u. B�t ��u t� m	t n�n t
ng nông nghi�p th$p, h� �ã có th� nhanh chóng 
leo lên các b�c thang công nghi�p và ��t ���c h	i t0 ��i v%i c& c$u và mc thu nh�p c�a các n�%c 
công nghi�p tiên ti�n c�a nh)ng n�m 1980. T�&ng t" nh� v�y, t� m	t cái nhìn h�%ng n	i, n�n kinh 
t� ���c �i�u hành b�i nhà n�%c, nh� Trung Qu�c, Vi�t Nam, và Mauritius �ã ��t ���c s" t�ng 
tr��ng nhanh và b�n v)ng, thông qua vi�c thích ng d�n d�n v%i quá trình chuy�n ��i sang n�n 
kinh t� th� tr��ng trong nh)ng n�m 1980 và 1990, thay vì "nh)ng li�u pháp s�c "," quy ��nh trong 
th� tr��ng t" do theo khung Washington Consensus và ti�p theo là n�%c �ang phát tri�n � �ông Âu, 
Liên Xô c�, và nhi�u n�%c khác �ang phát tri�n. Trong t$t c
 các tr��ng h�p thành công, th� tr��ng 
là m	t c& ch� c& b
n �� phân b� ngu n l"c nh� d" báo b�i laissez faire, các lý thuy�t d" �oán h�p 
lý, và Washington Consensus (� ng thu�n Washington). Tuy nhiên, nhà n�%c c�ng �óng m	t vai 
trò tích c"c trong vi�c phát tri�n và quá trình chuy�n ��i nh� các lý thuy�t Keynes và cách ti�p c�n 
ch� ngh!a c$u trúc ��i v%i phát tri�n �ã ���c hình thành. 
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3. PH��NG PHÁP TI�P C�N TÂN C� �I�N T�I C�U TRÚC VÀ S� THAY ��I 
 
�ã t%i lúc chúng ta ph
i xem xét l�i tình tr�ng kinh t� h�c phát tri�n, �úc k�t t� nh)ng kinh nghi�m 
quá kh và các ki�n thc tr�%c �ây �� ��a ra t� duy m%i và m	t c& c$u m%i. �úc k�t các bài h�c t� 
kinh nghi�m trong quá kh và t� các h�c thuy�t kinh t�, ph�n này trình bày nh)ng nguyên t�c chính 
c�a m	t kinh t� h�c c$u trúc m%i, �ó là cách ti�p c�n tân c� �i�n t%i các c$u trúc và �	ng l"c h�c 
c�a chúng trong quá trình phát tri�n kinh t�.15 

A. Các nguyên t�c ch
 y�u và khung khái ni�m c� b�n  

�i�m kh�i ��u cho vi�c phân tích phát tri�n kinh t� là các ngu n v�n cung c$p cho m	t n�n kinh t�. 
Các ngu n v�n ���c cung c$p vào b$t c th�i �i�m c0 th� và có th� thay ��i theo th�i gian. Theo 
suy ngh! truy�n th�ng c�a kinh t� h�c c� �i�n, các nhà kinh t� h�c có xu h�%ng ngh! r.ng các ngu n 
v�n cung c$p cho m	t �$t n�%c c0 th� ch3 bao g m �$t �ai (hay tài nguyên thiên nhiên), lao �	ng và 
v�n (c
 v�t ch$t c
 con ng��i). �ây là nh)ng ngu n v�n nhân t� trên th"c t� các doanh nghi�p c�a 
m	t n�n kinh t� có th� s* d0ng cho s
n xu$t. 9 

V� m+t khái ni�m, vi�c b� sung c& s� h� t�ng làm m	t b	 ph�n n)a c�a các ngu n v�n cung c$p 
cho m	t n�n kinh t� là r$t h)u ích.10  C& s� h� t�ng bao g m c& s� h� t�ng cng (hay v�t th�) và c& 
s� h� t�ng m�m (hay phi v�t th�). Các ví d0 v� c& s� h� t�ng cng là ���ng cao t�c, c
ng, sân bay, 
h� th�ng vi�n thông, l�%i �i�n và các ti�n ích công c	ng khác. C& s� h� t�ng m�m bao g m các th� 
ch�, quy ��nh, t� b
n xã h	i, các quy ho�ch kinh t�-xã h	i khác.  C& s� h� t�ng r$t �óng vai trò vô 
cùng quan tr�ng ��i v%i s" s�ng còn c�a các doanh nghi�p trong n�%c: nó 
nh h��ng ��n chi phí 
giao d�ch c�a m/i doanh nghi�p và biên su$t hoàn v�n ��u t�. Ph�n l%n c& s� h� t�ng cng và g�n 
nh� t$t c
 các c& s� h� t�ng m�m ���c cung c$p t� bên ngoài các doanh nghi�p và không th� ���c 
��a vào quy�t ��nh s
n xu$t c�a các doanh nghi�p này. Th�t ng-u nhiên, Adam Smith �ã bàn ��n c
 
các ngu n v�n nhân t� và các ngu n v�n c& s� h� t�ng (công trình công c	ng và các th� ch� trong 
T�p V cu�n S� th�nh v��ng c	a Các qu
c gia c�a mình). Tuy nhiên vai trò c�a c& s� h� t�ng 
���������������������������������������� �������������������
�
���Tôi s' gi%i thi�u nh)ng �óng góp ��u ti�n c�a các nhà kinh t� k�t c$u nh� Prebisch (1950) và Furtado (1964, 1970) 
và �óng góp g�n �ây c�a các nhà kinh t� k�t c$u nh� Taylor (1983, 1991, 2004) và Justman và Ben Gurion (1991) là 
các nhà kinh t� k�t c$u c�. H� tin r.ng cách ti�p c�n tân c� �i�n �� phân tích kinh t� không áp d0ng cho các n�%c �ang 
phát tri�n, k�t c$u không linh ho�t do có s" phân ph�i c�a quy�n l"c chính tr�, ho+c giá c
 b� tác �	ng b�i s" �	c quy�n, 
ph
n ng ngoan c� c�a lao �	ng ��i v%i các tín hi�u giá c
, ho+c s" b$t v�n �	ng c�a các y�u t�. Kinh t� h�c k�t c$u gi
 
��nh s" khác bi�t v� k�t c$u gi)a các n�%c phát tri�n và các n�%c �ang phát tri�n là do s" khác bi�t trong các c& c$u 
ngu n v�n c�a h�. Tuy nhiên, m	t n�%c �ang phát tri�n có th� thay ��i k�t c$u công nghi�p và kinh t� c�a nó b.ng cách 
thay ��i c& c$u ngu n v�n c�a nó. Xem thêm ph�n 4. 
9 Trong phân tích quá trình phát tri�n n�ng �	ng lâu dài, c�n b�t ��u t� m	t tham s� nh$t ��nh, c& b
n, và có th� thay 
��i. N�u tham s� này là không ���c cho vào m	t th�i �i�m c0 th�, nó không th� �óng vai trò nh� là m	t �i�m kh�i ��u 
cho vi�c phân tích, n�u nó không ph
i là c& b
n, các k�t qu
 phân tích s' tr� nên t�m th��ng, và n�u nó không có th� 
thay ��i, phân tích s' không cung c$p ki�n thc h)u ích t�o �i�u ki�n cho nh)ng thay ��i n�n kinh t� �ang mong mu�n. 
Ngu n v�n nhân t� có c
 ba �+c �i�m này. T�ng ngu n v�n nhân t� trong m	t n�n kinh t� quy�t ��nh t�ng ngân sách 
c�a n�n kinh t� � m	t th�i �i�m nh$t ��nh và và c& c$u c�a nó xác ��nh giá nhân t� liên quan c�a n�n kinh t� vào m	t 
th�i �i�m nh$t ��nh. T�ng ngân sách và giá c
 liên quan là hai trong s� các tham s� quan tr�ng nh$t trong phân tích kinh 
t�. Các ngu n v�n nhân t� và c& c$u ngu n v�n nhân t� c�a m	t n�n kinh t� có th� ���c thay ��i thông qua s" t�ng 
tr��ng dân s� và s" tích l�y v�n c�a n�n kinh t�. 
10 S" khác bi�t gi)a các y�u t� s
n xu$t và c& s� h� t�ng là cung và c�u c�a các y�u t� s
n xu$t ���c xác ��nh riêng l1 
b�i các h	 gia �ình và các công ty, trong khi c& s� h� t�ng ���c cung c$p b�i c	ng � ng ho+c các chính ph� � d�ng 
không th� ���c ��a vào các quy�t ��nh c�a t�ng h	 gia �ình hay công ty vì chúng yêu c�u các hành �	ng t�ng h�p.     
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th��ng không ���c các nhà kinh t� k� c�n quan tâm. Ví d0, cu�n Các nguyên t�c kinh t� c�a Alfred 
Marshall không bàn gì ��n c& s� h� t�ng.   

Các n�%c, � các giai �o�n khác nhau c�a phát tri�n, có xu h�%ng áp d0ng các c$u trúc kinh t� khác 
nhau do s" khác bi�t trong các ngu n v�n cung c$p c�a h�. Các ngu n v�n nhân t� cho các n�%c � 
các giai �o�n ��u phát tri�n th��ng ���c có �+c �i�m là v�n khá khan hi�m nh�ng lao �	ng hay tài 
nguyên thì l�i khá phong phú. Ho�t �	ng s
n xu$t c�a h� có khuynh h�%ng dùng nhi�u lao �	ng 
ho+c tài nguyên (ph�n l%n là nông nghi�p sinh t n, ch�n nuôi, th�y s
n và khai thác m() và th��ng 
d"a vào các k# thu�t truy�n th�ng, chín mu i, và cho ra các s
n ph�m “chín mu i”, có th� s* d0ng 
lâu dài. Ngo�i tr� khai thác m( và các � n �i�n tr ng tr�t, vi�c s
n xu$t c�a h� có quy mô kinh t� 
h�n h2p. Quy mô doanh nghi�p th��ng khá nh(, v%i các giao d�ch th� tr��ng th��ng � d�ng không 
chính thc, ch3 gi%i h�n � các th� tr��ng n	i ��a v%i nh)ng khách hàng quen thu	c. C& s� h� t�ng 
cng và m�m c�n thi�t �� �i�u ki�n thu�n l�i lo�i hình s
n xu$t �ó và các giao d�ch th� tr��ng còn 
h�n ch� và t�&ng ��i �&n gi
n, thô s&. 5 các n�%c �ang phát tri�n, khi mà lao �	ng thô s& và tài 
nguyên thì d i dào nh�ng v�n v�t ch$t và v�n con ng��i thì khan hi�m thì ch3 nh)ng ngành s* d0ng 
nhi�u lao �	ng và tài nguyên là có l�i th� c�nh tranh � các th� tr��ng m� và c�nh tranh ((Heckscher 
và Ohlin n�m 1991; Lin 2003).  

5 thái c"c khác c�a phát tri�n, các n�%c thu nh�p cao có m	t c& c$u ngu n v�n hoàn toàn khác. B�i 
vì h� là các n�%c công nghi�p hóa, y�u t� t�&ng ��i d i dào các ngu n v�n c�a h� th��ng là v�n, 
không ph
i tài nguyên thiên nhiên hay lao �	ng. H� th��ng có l�i th� c�nh tranh � các ngành dùng 
nhi�u v�n v%i các n�n kinh t� có quy mô s
n xu$t. H� th��ng có l�i th� so sánh trong ngành công 
nghi�p s* d0ng nhi�u v�n ���c gi
m b%t các chi phí s
n xu$t. L$y c& s� là công ngh� toàn c�u và 
s" tiên phong v� công nghi�p, các n�n kinh t� này d"a trên s" phá ho�i mang tính sáng t�o ho+c 
phát minh công ngh� và s
n ph�m m%i �� ��t ���c s" ��i m%i v� công ngh� và nâng c$p công 
nghi�p. (Schumpeter 1942 ; Aghion và Howitt 1992). Các công ty tham gia vào quá trình ��i m%i 
c�n ph
i th"c hi�n các ho�t �	ng nghiên cu phát tri�n có tính r�i ro cao nh.m có ���c tri thc 
ph0c v0 c	ng � ng và �	c quy�n có l�i cho các doanh nghi�p khác trong n�n kinh t� (Jones và 
Romer 2009; Rodrik 2004; Harrison và Rodriguez-Clare 2009).  

Vì lý do này, các chính ph� � các n�%c phát tri�n tr� c$p cho ho�t �	ng Nghiên cu & Phát tri�n 
c�a các công ty b.ng cách tài tr� nghiên cu c& b
n � các tr��ng ��i h�c, c$p b.ng sáng ch� cho 
phát minh m%i, và �u �ãi v� thu� cho ho�t �	ng qu�c phòng và các mua s�m chính ph� khác. Các 
c& s� h� t�ng cng và m�m c�n thi�t � nh)ng n�%c này vì th� có th� s' r$t khác v%i nh)ng gì là c�n 
thi�t � các n�%c thu nh�p th$p.  Ví d0, nh)ng gi
m b%t v� chi phí s
n xu$t phù h�p c�a h� là các 
ngân hàng l%n và các th� tr��ng v�n phc t�p, có th� huy �	ng m	t l��ng l%n v�n và có kh
 n�ng 
�a d�ng hóa r�i ro. Các lo�i c& s� h� t�ng cng (�i�n, vi�n thông, ���ng xá và các c
ng, vv) và c& 
s� h� t�ng m�m (c& c$u lu�t và quy ��nh, h� th�ng giá tr� v�n hóa, v.v) c�n thi�t ph
i tuân theo các 
nhu c�u c�a th� tr��ng qu�c gia và toàn c�u, n&i các giao d�ch kinh doanh ���c th"c hi�n trên ph�m 
vi r	ng, l%n v� s� l��ng và giá tr�, và không còn � d�ng tùy ti�n n)a mà ph
i d"a trên các h�p � ng 
���c so�n th
o và th"c hi�n m	t cách ch+t ch'.  

��i v%i m	t n�%c �ang phát tri�n có s
n xu$t d"a trên công ngh� toàn c�u và tiên phong v� công 
nghi�p, c$u trúc ngu n v�n nhân t� c�a nó (khá nhi�u các nhân t�) có khuynh h�%ng quy�t ��nh các 
giá nhân t� liên quan và c$u trúc công nghi�p t�i �u, ��n l��t nó quy�t ��nh s" phân ph�i quy mô 
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doanh nghi�p, trình �	 và b
n ch$t các r�i ro ��i v%i các doanh nghi�p.11 �i�u này là do th"c t� tác 
�	ng chính c�a s" thay ��i v� c& c$u � các th�i k� hi�n ��i là s" thay ��i v� c& c$u ngu n v�n t� 
m	t t� su$t v�n-lao �	ng khá th$p sang m	t t� su$t v�n-lao �	ng khá cao(Lin  2003, 2009b).12 Thay 
��i v� c& c$u ngu n v�n nh� v�y s' � ng th�i làm t�ng t�ng ngân sách c�a n�n kinh t� và thay ��i 
các giá nhân t� liên quan, �ó chính là hai thông s� quan tr�ng nh$t cho các l"a ch�n s
n xu$t c�a 
các doanh nghi�p. �i�u này có th� ���c gi
i thích v%i m	t mô hình trong �ó t�ng s
n l��ng c�a 
m	t n�n kinh t� bao g m hàng hóa khác nhau, m/i trong s� �ó ���c s
n xu$t v%i công ngh� khác 
nhau v� c��ng �	 v�n. Khi v�n tr� nên phong phú và do �ó t�&ng ��i r1 h&n, các s
n xu$t t�i �u 
chuy�n d�ch sang hàng hóa dùng nhi�u v�n. � ng th�i, hàng hóa dùng nhi�u sc lao �	ng d�n d�n 
b� thay th�. Quá trình này t�o ra m	t �	ng l"c h�c công nghi�p hình V b$t t�n-m	t mô hình phát 
tri�n kinh t� ���c g�i là “ng/ng bay”.13 Ngoài ra, c& c$u tài chính ti�n hóa t� n	i sinh khi nhu c�u 
v�n và nhu c�u tái phân b� r�i ro trong s
n xu$t t�ng (Lin, Sun, và Jiang n�m 2009). T�&ng t" nh� 
v�y, các c& c$u kinh t� và xã h	i khác s' thay ��i cho phù h�p.  

S
n xu$t ���c t� chc và �i�u hành trong các doanh nghi�p c�n ph
i thuê lao �	ng, mua ��u vào, 
và bán ra bên ngoài ranh gi%i c�a h�. C& s� h� t�ng cng nh� ���ng cao t�c, vi�n thông, các c
ng, 
và ngu n cung c$p n�ng l��ng s' quy�t ��nh chi phí giao d�ch thu ���c các y�u t� ��u vào và ��u 
ra bán, c�ng nh� ph�m vi và quy mô c�a th� tr��ng (��n l��t chúng xác ��nh mc �	 phân chia lao 
�	ng trong s
n xu$t, nh� Smith vi�t n�m 1776). Soft k�t c$u h� t�ng s' có m	t tác �	ng t�&ng t" 
nh�: �i�u ch3nh tài chính, ví d0, s' 
nh h��ng ��n s" n%i l(ng v� tài chính mà thông qua �ó m	t 
công ty có th� ti�p c�n v%i ngu n v�n bên ngoài, khuôn kh� pháp lý s' xác ��nh chi phí th
o và th"c 
hi�n h�p � ng; và m�ng l�%i xã h	i s' xác ��nh kh
 n�ng ti�p c�n thông tin, tài chính và các th� 
tr��ng c�a doanh nghi�p. Vì v�y, các ngu n v�n c& s� h� t�ng xác ��nh chi phí giao d�ch c�a doanh 
nghi�p và mc �	 ti�p c�n c�a n�n kinh t� v%i biên kh
 n�ng s
n xu$t � b$t c th�i �i�m nào. M+c 
dù các công ty nói chung có th� ki�m soát m	t s� chi phí s
n xu$t c�a h�, nh�ng h� khó có th� ki�m 
soát ph�n l%n các b	 ph�n chính trong chi phí giao d�ch c�a mình mà �a ph�n ���c quy�t ��nh b�i 
ch$t l��ng h� t�ng cng và m�m nhà n�%c cung c$p.  

Kinh t� phát tri�n là m	t quá trình gia t�ng b�n v)ng thu nh�p theo ��u ng��i, �òi h(i không ng�ng 
áp d0ng công ngh� m%i và t�t h&n cho các ngành công nghi�p hi�n t�i và nâng c$p các ngành công 
nghi�p hi�n tài t� vi�c s
n xu$t dùng nhi�u lao �	ng (nhân công) sang các ngành m%i dùng nhi�u 
v�n h&n – n�u không, thu nh�p trên ��u ng��i s' trì tr�, nh� Solow d" �oán trong mô hình t�ng 
tr��ng tân c� �i�n c�a mình.14 B�i vì �ó là m	t quá trình d�n d�n t� ph�m vi th$p ��n ph�m vi cao 
h&n, các n�%c có th� ti�n t%i nhi�u trình �	 t�m trung.15 Các n�%c �ang phát tri�n có l�i th� �i sau 
���������������������������������������� �������������������
11 ��nh lý cân b.ng giá y�u t� cân b.ng trong th�&ng m�i qu�c t� s' không gi) ���c trong th"c t� do chi phí v�n 
chuy�n, chuyên môn, s" chênh l�ch trong công ngh� gi)a các n�%c, v.v... Vì v�y, trong n�n kinh t� �óng c�ng nh� 
trong m	t n�n kinh t� m�, các giá y�u t� liên quan ph�n l%n ���c xác ��nh b�i các c& c$u ngu n v�n y�u t� c�a chúng. 
12 Trong các th�i k� hi�n ��i, �	ng l"c cho nh)ng thay ��i trong các k�t c$u và th� ch� chính là s" gia t�ng v� t� su$t 
lao �	ng-�$t (North, 1981). 
13 Mô hình này, ���c ghi l�i trong v�n h�c b�i Akamatsu (1962) và Chenery (1960), ���c cách th� hóa trong Ju, Lin và 
Wang (2009). 
14 Vi�c không ng�ng áp d0ng công ngh� m%i và t�t h&n trong m	t ngành công nghi�p hi�n có là m	t khía c�nh quan 
tr�ng c�a t�ng tr��ng kinh t� hi�n ��i. H�u h�t m�i ng��i � các n�%c có thu nh�p th$p ph0 thu	c vào nông nghi�p ��i 
v%i sinh k� c�a h�. C
i ti�n trong công ngh� nông nghi�p là chìa khóa giang t�ng thu nh�p và gi
m nghèo. Tuy nhiên, 
n�u không �a d�ng hóa và nâng c$p các ngành công nghi�p hi�n có sang các ngành công nghi�p m%i s* d0ng nhi�u v�n 
h&n thì s" gia t�ng b�n v)ng thu nh�p theo ��u ng��i s' b� h�n ch�. Vì v�y, các th
o lu�n trong bài báo này s' t�p trung 
vào nâng c$p công nghi�p h&n là ��i m%i công ngh�. 
15 S" di chuy�n lao �	ng qua biên gi%i v-n còn r$t h�n ch� trên th� gi%i. V�n tài chính d� v�n �	ng h&n v�n lao �	ng. 
Tuy nhiên, do h�n ch� trong ngu n v�n c& s� h� t�ng, s" hoàn v�n c�a các lu ng v�n ��u t� l%n cho các ngành công 
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và �ã có s6n các ngành công nghi�p v%i mc �	 c��ng �	 v�n khác nhau dành cho h�. ��i v%i h� 
�� nâng c$p t� các ngành s* d0ng v�n th$p lên các ngành s* d0ng v�n cao, tr�%c tiên h� c�n ph
i 
nâng c$p các ngu n v�n nhân t� c�a mình, �i�u này �òi h(i ngu n d" tr) v�n ph
i phát tri�n nhanh 
h&n l"c l��ng lao �	ng (xem Ju, Lin và Wang 2009).  

Khi m	t n�%c �ang phát tri�n di chuy�n lên b�c thang công nghi�p trong quá trình phát tri�n kinh 
t�, nó c�ng làm t�ng quy mô s
n xu$t. �i�u này là tính không th� chia c�t c�a các thi�t b� s
n xu$t. 
Quá trình nâng c$p làm n�n kinh t� c�a nó ti�n g�n v%i biên gi%i công nghi�p toàn c�u h&n. Các 
công ty tr� nên l%n h&n và c�n th� tr��ng r	ng h&n, ��n l��t nó �òi h(i s" thay ��i t�&ng ng v� c& 
s� h� t�ng. Ví d0, quy mô doanh nghi�p có ý ngh!a quan tr�ng ��i v%i các quy�t ��nh c$p v�n c�a 
h� b�i vì có nh)ng gi
m b%t v� chi phí s
n xu$t � các giao d�ch tài chính. Các công ty nh( th��ng 
c�n ít v�n h&n các công ty l%n và vì v�y � th� b$t l�i v� chi phí giao d�ch trung bình/�&n v� v�n huy 
�	ng.  H&n n)a, b.ng chng th"c nghi�m cho th$y r.ng nh)ng gi
m b%t v� chi phí s
n xu$t � các 
ngu n v�n khác nhau là khác nhau: các công ty l%n ���c h��ng m	t s� s" gi
m b%t v� chi phí s
n 
xu$t khi vay v�n t� các ngân hàng nh�ng ít h&n trong tr��ng h�p v�n nhà n�%c và v�n trái phi�u.  
Các công ty nh( th��ng thi�u các v�n b
n tài chính tiêu chu�n và l�ch s* tài chính khi�n h� tr� nên 
m� nh�t h&n so v%i các công ty l%n, và ph0 thu	c nhi�u h&n s" b$t cân xng nghiêm tr�ng v� thông 
tin và c
n tr� kh
 n�ng huy �	ng v�n trên các th� tr��ng tài chính. 
 
Quá trình ��i m%i ngành c�ng khi�n cho các doanh nghi�p ph
i ��i m+t v%i không ít nh)ng r�i ro 
phát sinh. Khi các doanh nghi�p ti�p c�n g�n h&n v%i ranh gi%i công ngh� toàn c�u, h� càng g+p 
nhi�u khó kh�n h&n trong vi�c tìm ki�m nh)ng công ngh� hoàn ch3nh t� các n�%c tiên ti�n. Chính 
vì th� h� càng ph
i t" thân phát minh và cho ra ��i các s
n ph�m m%i. ��i v%i các nhà ��u t� b$t 
ch$p r�i ro ho�t �	ng trong m	t m	i tr��ng kinh t� v! mô nh$t ��nh, r�i ro �+c thù mà m	t doanh 
nghi�p ph
i ��i m+t bao g m ba thành t� d"a trên các ngu n r�i ro: ��i m%i công ngh�, ��i m%i s
n 
ph�m và n�ng l"c qu
n lý. Trong giai �o�n ��u c�a quá trình phát tri�n, các doanh nghi�p th��ng 
có xu h�%ng s* d0ng các công ngh� hoàn ch3nh  �� cho ra các s
n ph�m hoàn thi�n ph0c v0 các th� 
tr��ng �ã phát tri�n ��y ��. Trong giai �o�n này, ngu n r�i ro chính ��i v%i các nhà tài tr� tài chính 
chính là n�ng l"c qu
n lý c�a các ch� doanh nghi�p – ng��i �i�u hành. 5 giai �o�n phát tri�n cao 
h&n, các doanh nghi�p th��ng phát minh ra các công ngh� m%i ph0c v0 vi�c s
n xu$t ra các s
n 
ph�m m%i �� h�%ng t%i các th� tr��ng m%i. Cùng v%i n�ng l"c qu
n lý, các doanh nghi�p này c�ng 
ph
i ��i m+t v%i các r�i ro ��n t� mc �	 hoàn thi�n c�a công ngh� và th� tr��ng. Chính vì v�y, 
m+c dù quá trình ��i m%i công ngh�, ��i m%i s
n ph�m và n�ng l"c qu
n lý ��u góp ph�n vào các 
mc �	 r�i ro liên quan ��n các doanh nghi�p, nh�ng t�m quan tr�ng t�&ng ng c�a các quá trình 
này c�ng bi�n thiên m�nh m' t� ngành này sang ngành khác c�ng nh� t� giai �o�n phát tri�n kinh 
t� này sang giai �o�n phát tri�n kinh t� khác. �i�u này c�ng �óng vai trò quan tr�ng ��i v%i tính 
hi�u qu
 c�a các c& ch� tài chính khác nhau trong vi�c gi
m thi�u tính b$t ��i xúng thông tin và chi 
s1 r�i ro (Lin, Sun, Jiang 2009). 
 
Cùng v%i nh)ng thay ��i trong quy mô doanh nghi�p, l!nh v"c th� tr��ng và �+c tính r�i ro trong 
quá trình ��i m%i c$u trúc ngành ngh�, các yêu c�u �� v%i d�ch c0 h� t�ng , c
 ph�n cng l-n ph�n 
m�m c�ng thay ��i theo. N�u c& s� h� t�ng không ���c c
i thi�n m	t cách � ng th�i, thì quá trình 
��i m%i � nhi�u ngành ngh� c�ng có th� ph
i ��i m+t v%i tính không hi�u qu
, m	t hi�n t��ng �ã 
���c Leibenstein (1957) �� c�p. 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������
nghi�p � các n�%c �ang phát tri�n còn th$p. Các ngu n v�n ��u t� nh� v�y d��ng nh� ch�a �� l%n �� thay ��i b
n ch$t 
khan hi�m v�n � các n�%c �ang phát tri�n. Vì v�y, m+c dù �ã có s" toàn c�u hóa các th� tr��ng y�u t�, ngu n v�n y�u 
t� � b$t c m	t n�%c �ang phát tri�n nào có th� ���c coi là th"c hi�n vào b$t c th�i �i�m nh$t ��nh nào. 



���
�

 
Do c$u trúc ngành ngh� trong m	t n�n kinh t� t�i m	t th�i �i�m nh$t ��nh th��ng phát sinh trong 
n	i t�i c�a mc �	 s6n có t�&ng ng c�a ngu n lao �	ng, ngu n v�n và ngu n tài nguyên t�i th�i 
�i�m �ó, nên t�c �	 c�a quá trình ��i m%i ngành ngh� c�ng nh� phát tri�n ph0 thu	c vào t�c �	 c
i 
thi�n n�ng l"c c�ng nh� vi�c nâng cao c& s� h�ng t�ng t�&ng ng theo yêu c�u. T�i t�ng giai �o�n 
phát tri�n c0 th�, c$u trúc s
n xu$t c�ng s' có s" khác bi�t, c�ng nh� các y�u t� tài chính, pháp lý và 
các c& s� h� t�ng khác.  Cùng v%i quá trình tích l�y v�n và t�ng tr��ng dân s�, mc �	 s6n có nhân 
t� c�a n�n kinh t� c�ng thay ��i theo, thúc ��y h� t�ng ngành ngh� tách r�i các mc �	 t�i �u do 
các mc �	 ban ��u quy ��nh. S" thay ��i này �òi h(i ph
i có các d�ch v0 h� t�ng nh.m t�ng c��ng 
s
n xu$t và qu
n lý th� tr��ng c�ng nh� cho phép n�n kinh t� ti�p c�p ranh gi%i s
n xu$t. Nh.m duy 
trì mc �	 t�i �u, c$u trúc ngành ngh� c�ng nh� c& s� h� t�ng c�ng c�n ph
i ���c ��i m%i. 
 
Khi các doanh nghi�p l"a ch�n �� tham gia các ngành ngh� c�ng nh� ti�p thu công ngh� phù h�p 
v%i các l�i th� so sánh xác ��nh b�i mc �	 s6n có nhân t� �$t n�%c, n�n kinh t� s' mang tính c�nh 
tranh cao nh$t23. Khi các ngành mang tính c�nh tranh và các doanh nghi�p phát tri�n, h� s' chi�m 
���c th� ph�n l%n h&n và t�o ra th+ng d� l%n nh$t có th� kinh t� trong các hình thc l�i nhu�n và 
ti�n l�&ng. Th+ng d� ���c tái ��u t� vì th� s' thu ���c l�i nhu�n cao nh$t có th�, b�i vì c& c$u 
ngành s' là t�i �u ��i v%i c& c$u tài tr�. Theo th�i gian, chi�n l��c này cho phép n�n kinh t� �� tích 
l�y v�n v�t ch$t và nhân l"c, nâng c$p c& c$u tài tr� y�u t� c�ng nh� c& c$u ngành và làm cho 
doanh nghi�p trong n�%c có c�nh tranh h&n theo th�i gian v� v�n và các s
n ph�m k# n�ng chuyên 
sâu24. 
 
�� các doanh nghi�p có th� t" tham gia vào các ngành và ch�n công ngh� phù h�p v%i l�i th� so 
sánh c�a n�n kinh t�, h� th�ng giá c
 ph
i ph
n ánh s" khan hi�m t�&ng ��i c�a các y�u t� trong 
các kho
n tài tr� c�a �$t n�%c. �i�u này ch3 x
y ra trong m	t n�n kinh t� có th� tr��ng mang tính 
c�nh tranh (Lin 2009a; Lin và Chang 2009). Vì v�y, th� tr��ng c�nh tranh ph
i là c& ch� c& b
n c�a 
n�n kinh t� �� phân b� ngu n l"c � t�ng giai �o�n phát tri�n. Ph�&ng pháp ti�p c�n l�i th� so sánh 
�ó trong quá trình phát tri�n kinh t� có th� b� ch�m và g+p b$t l�i � các n�%c  ph
i ��i m+t v%i 
nh)ng thách thc c�a n�n �ói nghèo. Trong th"c t�, �ó là cách nhanh nh$t �� tích l�y v�n và nâng 
c$p c& c$u các kho
n tài tr� c�ng nh� c
i thi�n c& c$u ngành có th� ���c ��y m
nh b�i s" s6n có 
c�a công ngh� và các ngành ngh� �ã ���c phát tri�n b�i và t�i nhi�u qu�c gia tiên ti�n. T�i m/i giai 

���������������������������������������� �������������������
���Porter (1990) th"c hi�n thu�t ng) "l�i th� c�nh tranh" ph� bi�n. Theo ông, m	t qu�c gia s' có l�i th� c�nh tranh trong 
n�n kinh t� toàn c�u n�u các ngành công nghi�p trong c
 n�%c th"c hi�n ��y �� b�n �i�u ki�n sau: 1, ngành công 
nghi�p c�a h� s' t�ng c��ng s* d0ng các y�u t� s
n xu$t t�&ng ��i r1 ti�n và d� th�a; 2, s
n ph�m c�a h� có th� tr��ng 
n	i ��a l%n ; 3, t�ng ngành công nghi�p t�o thành m	t c0m, và 4, th� tr��ng trong n�%c cho ngành công nghi�p có tính 
c�nh tranh. �i�u ki�n ��u tiên có hi�u l"c có ngh!a là các ngành công nghi�p nên là l�i th� so sánh c�a n�n kinh t� ���c 
xác ��nh b.ng ti�n y�m tr� c�a các qu�c gia. Các �i�u ki�n th ba và th t� s' ���c gi) l�i ch3 khi các ngành công 
nghi�p phù h�p v%i l�i th� c�nh tranh c�a qu�c gia. Vì v�y, trong b�n �i�u ki�n có th� ���c gi
m ��n hai �i�u ki�n �	c 
l�p: l�i th� so sánh và quy mô th� tr��ng trong n�%c. Trong s� �ó hai �i�u ki�n �	c l�p, các l�i th� so sánh là quan tr�ng 
nh$t b�i vì n�u m	t ngành công nghi�p t�&ng ng v%i l�i th� so sánh c�a �$t n�%c, c�a s
n ph�m công nghi�p s' có m	t 
th� tr��ng toàn c�u. �ó là lý do t�i sao nhi�u qu�c gia giàu nh$t c�a th� gi%i là r$t nh( bé (Lin và Ren 2007). 
���Có �� xu$t r.ng các n�%c c�n ph
i chuyên môn hóa các ngành phù h�p v%i l�i th� so sánh c�a qu�c gia t�i m/i giai 
�o�n phát tri�n gi�ng nh� m	t trong m	t qu�c gia c�n ph
i có th� tr��ng t" do, và c�nh tranh. Nó cung c$p m	t khung 
lý thuy�t �� t� chc m	t n�n kinh t� hi�u qu
. Trong th"c t� s' không có qu�c gia có th� tr��ng t" do, c�nh tranh hoàn 
h
o trong th� gi%i th"c, không có qu�c gia có l�i th� so sánh c�a mìn hoàn h
o, �+c bi�t th"c t� là nó thay ��i theo th�i 
gian�và�thay ��i thu	c ngành công nghi�p không ph
i là tc th�i. Chúng ta bi�t r.ng m	t �	 l�ch quá xa t� th� tr��ng t" 
do có th� làm gi
m hi�u qu
 kinh t�. T�&ng t", m	t �	 l�ch l%n t� l�i th� so sánh c�a m	t qu�c gia có kh
 n�ng t�o ra 
bi�n d�ng, làm gi
m t�c �	 t�ng tr��ng, t�ng s" m$t �n ��nh v! mô, và làm x$u �i s" phân ph�i thu nh�p. ��i v%i ki�m 
tra th"c nghi�m v� tác �	ng c�a �	 l�ch t� l�i th� so sánh, xem Lin (2009a).�
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�o�n phát tri�n, các doanh nghi�p tai các n�%c �ang phát tri�n có th� có ���c nh)ng công ngh� (và 
tham gia vào các ngành ngh�) thích h�p cho c& c$u tài tr� c�a h�, thay vì ph
i l�n mò con ���ng �i 
(Krugman 1979; Gerschenkron 1962). Kh
 n�ng s* d0ng công ngh� có s6n và tham gia vào các 
ngành ngh� hi�n có là nh)ng gì �ã cho phép m	t s� các n�n kinh t� �ông Á v�a ���c công nghi�p 
hóa duy trì t�c �	 t�ng tr��ng GDP hàng n�m � mc 8 % và th�m chí là 10%. 
 
Khi m	t qu�c gia b�%c lên các b�c thang công nghi�p và công ngh�, nhi�u thay ��i khác c�ng s' 
di�n ra: công ngh� ���c s* d0ng b�i các doanh nghi�p tr� nên tinh vi h&n, yêu c�u v�n c�ng nh� 
l!nh v"c s
n xu$t và quy mô c�a th� tr��ng t�ng. Giao d�ch Th� tr��ng ngày càng di�n ra r	ng rãi. 
Quá trình nâng c$p ngành ngh� và công ngh� linh ho�t và thông su�t vì th� �òi h(i ph
i c
i ti�n 
� ng th�i trong các c& s� giáo d0c, tài chính, pháp lý, c& s� h� t�ng cng �� các doanh nghi�p trong 
ngành công nghi�p v�a ���c nâng c$p có th� s
n xu$t �� s� l��ng ti�p c�n các quy mô n�n kinh t� 
và tr� thành nhà s
n xu$t có chi phí th$p nh$t (Harrison và Rodriguez-Clare 2009). Rõ ràng, t�ng 
doanh nghi�p không th� n	i ��a hóa t$t c
 nh)ng thay ��i chi phí này m	t các hi�u qu
, c�ng nh� 
không th� �i�u ph�i gi)a nhi�u doanh nghi�p t" phát �� �áp ng nh)ng thách thc m%i. Thay ��i 
trong c& s� h� t�ng �òi h(i ph
i có hành �	ng t�p th� ho+c ít nh$t là gi)a các nhà cung c$p các d�ch 
v0 c& s� h� t�ng và các doanh nghi�p công nghi�p. Vì lý do này, chính ph� ho+c ph
i  t" mình ti�p 
c�n các thay ��i �ó ho+c ph�i h�p chúng m	t cách ch� �	ng.25  
 
V%i s" nâng c$p trong tài tr� và c& c$u ngành ngh�, c& s� h� t�ng ph
i ���c c
i thi�n song song cho 
n�n kinh t� �� ��t ���c hi�u qu
. �ây không ph
i là m	t quá trình d� dàng �� thi�t k� và th"c hi�n. 
Chính ph� các n�%c th��ng không �óng vai trò trong vi�c cung c$p, ph�i h�p, và c
i thi�n c& s� h� 
t�ng. Trong tình hu�ng nh� v�y, c& s� h� t�ng tr� thành m	t nút th�t quan tr�ng �� phát tri�n kinh 
t�. Trong th"c t�, t�ng tr��ng kinh t� có xu h�%ng hoàn thi�n vi�c s�p �+t th� ch� hi�n t�i, vì nó t�o 
ra s" thay ��i liên t0c trong các nhu c�u ��i các d�ch v0 th� ch�. Các d�ch v0 ch� ���c quy�t ��nh 
b�i b
n ch$t hàng hóa công c	ng. Thay ��i trong các th� ch� �òi h(i ph
i có hành �	ng t�p th� v�n 
th��ng không thành công do l�c vào các v$n �� không có ng��i ki�m soát (Lin 1989). Do �ó, các 
chính ph� c�n �óng vai trò ch� �	ng trong quá trình phát tri�n kinh t� �� k�p th�i t�o �i�u ki�n c
i 
thi�n c& s� h� t�ng cng và m�m �� �áp ng nhu c�u thay ��i phát sinh t� vi�c nâng c$p công 
nghi�p. 
  
B. Chi�n l��c Thoát kh i tình tr!ng bi�n d!ng  
 
Trong vi�c v�ch ra các chc n�ng c�a m	t nhà n�%c t�o �i�u ki�n, �i�u quan tr�ng là ph
i nh$n 
m�nh r.ng các chính ph� � các n�%c �ang phát tri�n có th� làm quá ít ho+c quá nhi�u trong vi�c can 
thi�p c�a h� và cu�i cùng t�o ra bi�n d�ng nhi�u h&n và không hi�u qu
 - �ây là tr��ng h�p xu$t 
hi�n ngay c
 trong khu v"c �ông Á (Noland và Pack 2003). Trong quá trình th
o lu�n v� vai trò 
c�a nhà n�%c, �i�u quy�t ��nh là ph
i t�p trung vào không ch3 vào vi�c làm th� nào �� thi�t k� các 
���������������������������������������� �������������������
���L�u ý r.ng �ây là ý ki�n khác b�t ngu n t� vai trò ph�i h�p th��ng ���c �� xu$t trong quá kh ��i v%i chính ph� các 
n�%c �ang phát tri�n. �ó là "thúc ��y l%n" nh$n m�nh ý t��ng r.ng n�u sc s�ng c�a m/i doanh nghi�p ti�m n�ng ph0 
thu	c vào ��u vào t� m	t doanh nghi�p khác ch�a h� t n t�i, thì không m	t doanh nghi�p nào trong s� �ó có th� xu$t 
hi�n. Trong tr��ng h�p �ó, chính ph� v� m+t lý thuy�t có th� chuy�n n�n kinh t� ��n m	t tr�ng thái cân b.ng v%i phúc 
l�i cao h&n v%i m	t n/ l"c thúc ��y l%n d-n ��n s" xu$t hi�n � ng th�i c�a các doanh nghi�p th��ng ngu n và h� 
ngu n (Xem Rosenstein-Rodan, 1961; Murphy, Shleifer và Vishny, 1989). Nh�ng các �i�u ki�n toàn c�u �ang thay ��i 
�ã làm cho quan �i�m thúc ��y truy�n th�ng ít h$p d-n. Vi�c gi
m chi phí v�n t
i và thông tin trong các th�p niên g�n 
�ây �ã d-n t%i s" xu$t hi�n m�ng l�%i s
n xu$t toàn c�u t�i nhi�u qu�c gia bao g m c
 phát tri�n và �ang phát tri�n, ch3 
s
n xu$t m	t s� b	 ph�n nh$t ��nh c�a s
n ph�m cu�i cùng theo l�i th� c�nh tranh c�a t�ng qu�c gia.�
�



�	�
�

chính sách �� t�o �i�u ki�n nâng c$p công nghi�p, mà còn làm th� nào �� thoát ra t� tình tr�ng bi�n 
d�ng s6n có.  
 

 Các chính ph� t�i các n�%c th��ng thông qua và th"c hi�n chính sách ph
n ánh t� t��ng th�ng tr� 
xã h	i b�i vì nh)ng chính sách �ó là k�t qu
 c�a s" phát tri�n chính tr�, ho+c ph� bi�n xu h�%ng trí 
tu� (Lin 2009a). Sau Cách m�ng Công nghi�p h i th� k� th m��i tám, ngành công nghi�p n+ng là 
x�&ng s�ng c�a các ngành n�ng l��ng công nghi�p hóa � ph�&ng Tây. Trung Qu�c, ch4ng h�n, �ã 
b� �ánh b�i nhi�u l�n và �ã tr� thành n�%c n*a thu	c ��a, v%i t�ng b	 ph�n c�a lãnh th� c�a mình 
r&i vào Anh, Nh�t B
n và Nga. Vì th� nó ���c hi�u r.ng vì sao Mao Tr�ch �ông tuyên b� vào n�m 
1945 r.ng "không có c& s� c�a ngành công nghi�p n+ng � Trung Qu�c, có th� không có qu�c phòng 
v)ng ch�c, không có h�nh phúc cho nhân dân, không có s" th�nh v��ng và sc m�nh cho �$t n�%c." 
  
 Các quan �i�m t�&ng t" c�ng ���c th� hi�n � nhi�u n&i khác trong các n�%c �ang phát tri�n sau 
Th� chi�n II. N�m 1946, nhà lãnh ��o ,n �	 Jawaharlal Nehru nói: "Không có qu�c gia có th� �	c 
l�p ���c v� m+t chính tr� và kinh t�, th�m chí trong khuôn kh� qu�c t� ph0 thu	c l-n nhau, tr� khi 
qu�c gia �ó ���c công nghi�p hóa cao và �ã phát tri�n các ngu n tài nguyên n�ng l��ng t�i �a." 
Trong nh)ng n�m 1950 và 1960, dòng suy ngh! t�&ng t" �ã ti�p sc cho n/ l"c tìm ki�m t" do � 
Châu Phi ti�u Sahara, Trung �ông, và châu M# Latinh (xem Frankel 1953; Prebisch 1959; Furtado 
1970; Monga 2006). Không gi�ng nh� các n�%c công nghi�p hóa, các n�%c �ang phát tri�n có t� l� 
nghèo l%n, t� sinh và t* vong cao, k�t qu
 giáo d0c trung bình th$p và c& s� h� t�ng r$t ít. H&n n)a, 
các n�%c này l�i quá t�p trung vào s
n xu$t và xu$t kh�u hàng hóa s& c$p và nh�p kh�u h�u h�t các 
hàng hóa do chính mình s
n xu$t. Vì v�y, �ây s' là trung tâm c�a các chính sách �� phát tri�n n�n 
kinh t� qu�c gia nh.m ��t ���c t�c �	 c$t cánh n�n kinh t� nhanh chóng và xóa b( �ói nghèo. T�ng 
tr��ng kinh t� thông qua phát tri�n các ngành ngh� t�p trung v�n tiên ti�n (c& s� c�a sc m�nh quân 
s") ���c nhi�u nhà lãnh ��o nh�n ��nh là con ���ng ch� y�u �� ��t ���c m0c tiêu �ó. Trong th"c 
t�, các n�%c � Tây Âu th��ng theo �u�i cùng m	t m0c tiêu trong th� k� XIX t�&ng ph
n gi)a v%i 
m�nh công nghi�p c�a V�&ng qu�c Anh t�ng cao và tình tr�ng l�c h�u c�a riêng c�a các n�n kinh t� 
v%i ch� y�u là ngành nông nghi�p (Gerschenkron 1962)26. 
  
 Các hành �	ng c�a chính ph� trong vi�c qu
n lý chính sách kinh t� có th� d-n ��n th$t b�i khi ���c 
�+t d�%i 
nh h��ng c�a t� duy phát tri�n chi ph�i và / ho+c chính tr� nhóm l�i ích. �ôi khi h� th$t 
b�i vì chính ph� th"c hi�n quá ít so v%i th"c t� c�n ph
i ��t ���c, và không cung c$p mc h/ tr� 
c�n thi�t �� duy trì s" ti�n b	 theo h�%ng công nghi�p. �ó là tr��ng h�p � M# Latinh, n&i các qu�c 
gia cung c$p ph0 c$p t�i �u c& s� h� t�ng khó kh�n sau cu	c kh�ng ho
ng n� (Calderon và Serven 
2004). �ây c�ng là tr��ng h�p khi có quá ít h/ tr� công ���c cung c$p �� nâng c$p công nghi�p, 
thu th�p và chia s1 thông tin, ho+c xúc ti�n d" án kinh doanh m%i v%i các công ty n�%c ngoài. 
  
 Chính ph� c�ng có th� th$t b�i vì h� t�p trung vào m0c tiêu quá nhi�u tham v�ng �� nâng c$p công 
nghi�p, ho+c không th� xác ��nh nh)ng gì là t�t nh$t cho n�n kinh t� t�i m	t th�i �i�m nh$t ��nh. 
M	t ví d0 n�i b�t là chi�n l��c thay th� nh�p kh�u, th"c hi�n b�i h�u h�t các n�%c �ang phát tri�n 
sau Th� chi�n II. Trong giai �o�n ��u c�a, nó cho phép phát tri�n ngành công nghi�p nh2 t�p trung 
nhi�u lao �	ng và ��t ���c thành công �áng k� (Ranis và Mahmood 1992). Tuy nhiên, � giai �o�n 
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�
�Nh� �ã nh$n m�nh tr�%c �ó, s" khác nhau là kho
ng cách gi)a Tây Âu và V�&ng qu�c Anh �ã thu h2p vào th� k� 
XIX, so v%i kho
ng cách gi)a các qu�c gia �ang phát tri�n và c��ng qu�c công nghi�p tiên ti�n trong th� k� XX. Trong 
khi chi�n l��c ���c ch$p nh�n � các qu�c gia �ang phát tri�n sau giai �o�n th� chi�n th 2 xu$t hi�n g�n nh� gi�ng v%i 
Tây Âu vào th� k� XIX, các k�t qu
 là hoàn toàn khác bi�t. 
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sau này, chi�n l��c �ó v%i n/ l"c phát tri�n các ngành công nghi�p t�p trung v�n l�i không phù h�p 
v%i l�i th� so sánh c�a �$t n�%c. K�t qu
 là, các doanh nghi�p ho�t �	ng trong nh)ng ngành công 
nghi�p �ó không kh
 thi trong các th� tr��ng m� và c�nh tranh. �i�u này d-n t%i vi�c các chính ph� 
th"c hi�n chi�n l��c thay th� nh�p kh�u nh.m ��a ra các bi�n d�ng khác nhau trong giá c
 y�u t� 
(nh� áp lãi su$t và �ánh giá cao ti�n t� trong n�%c) �� gi
m chi phí ��u t� và nh�p kh�u công ngh� 
c�ng nh� thi�t b� cho các doanh nghi�p không kh
 thi trong ngành công nghi�p m0c tiêu. Nh)ng 
bi�n d�ng này th��ng d-n ��n nhu c�u v��t quá ��i v%i nh)ng y�u t� có giá �ã ���c h� xu�ng. Các 
chính ph� �ã ph
i nh� ��n k� ho�ch trung �&ng và các bi�n pháp hành chính khác �� �
m b
o vi�c 
phân b� các y�u t� �ó cho các doanh nghi�p không kh
 thi trong ngành công nghi�p �u tiên, và các 
ngành công nghi�p �u tiên th��ng ���c qu�c h)u hóa �� gi
m thi�u các �u �ãi c�a các nhà qu
n lý 
�� �
m b
o tr� c$p nhi�u h&n ho+c �� tái phân b� th$p giá ��u vào cho các ngành khác nh.m �
m 
b
o chênh l�ch (Lin và Li, 2009). 
  
 Nh)ng "li�u pháp s�c" ���c tán thành trong khuôn kh� Th(a thu�n Washington và cho r.ng m	t 
b	 các chính sách �n ��nh, t" do hóa, t� nhân hóa và ���c th"c hi�n � ng th�i và ngay l�p tc 
không kh
 thi. Thoát ra m	t cách thành công t� bi�n d�ng �òi h(i m	t s" hi�u bi�t rõ ràng v� các 
�i�u ki�n ��u tiên t�t nh$t (có th� là khác nhau � các giai �o�n phát tri�n khác nhau) và ph�&ng 
pháp ti�p c�n th"c t� �� chuy�n sang giai �o�n �ó. Do c& c$u công nghi�p � các n�%c �ang phát 
tri�n v%i các n�%c công nghi�p, � ng th�i các nhu c�u v� c& s� h� t�ng công nghi�p, tài chính, pháp 
lý và các nhu c& s� h� t�ng khác có th� s' khác nhau27. M0c tiêu thích h�p cho quá trình chuy�n ��i 
t� m	t giai �o�n này sang m	t giai �o�n khác do m	t trong các giai �o�n �ó mang tính th"c t� và 
phù h�p v%i trình �	 phát tri�n. H&n n)a, các n�%c �ang phát tri�n th��ng ph
i ��i m+t v%i nhi�u 
lo�i bi�n d�ng kép, khi vi�c can thi�p không phù h�p gây bi�n d�ng l�n hai, mà chính nó t�o ra m	t 
vòng th ba c�a bi�n d�ng. Có th� nói, quy trình �c tiêu c"c �+t các n�n kinh t� vào tình tr�ng th n 
t�t nh$t. Li�u pháp s�c có th� không ���c hi�u qu
 t� quan �i�m c�a tình tr�ng th n t�t nh$t. Ví d0 
c�a vi�c th�ng nh$t n�%c �c minh h�a quan �i�m r.ng: dù có các kho
n h/ tr� l%n nh�n ���c 
���c t� Tây �c, nh�ng li�u pháp s�c l�i r$t ch�m trong vi�c t�o ra k�t qu
 t�t và cu�i cùng �ã 
không v�n hành hi�u qu
 (Hunt 2008). 
  
Các n�%c nên �óng vai trò nào trong vi�c t�o �i�u ki�n c
i cách, giúp �� các quá trình chuy�n ��i 
n�n kinh t� tr� l�i v%i tình hình không b�n d�ng ban ��u t�t nh$t? Câu h(i quan tr�ng này v-n là 
m	t v$n �� ít ���c nghiên cu nh$t trong kinh t�. Câu tr
 l�i ng�n g�n chính là vi�c mong mu�n áp 
d0ng m	t th"c t� t�ng b�%c l�i thoát, cung c$p kh
 n�ng b
o v� t�m th�i cho các ngành �u tiên c� 
�� duy trì s" �n ��nh, và gi
i phóng ngành phù h�p v%i l�i th� so sánh c�a n�n kinh t� �� ��t ���c 
tính n�ng �	ng cùng lúc. Cách ti�p c�n này �ã ���c áp d0ng t�i Trung Qu�c, Vi�t Nam, Mauritius 
và các n�n kinh t� thành công khác trong quá trình chuy�n ti�p c�a mình. Lý do l"a ch�n ph�&ng 
pháp ti�p c�n t�ng b�%c là vì các bi�n d�ng ���c thi�t k� �� b
o v� các doanh nghi�p không kh
 thi 
trong các l!nh v"c �u tiên c�. Tr� khi m	t s� bi�n pháp ���c ��a ra nh.m t�ng c��ng tính kh
 thi 
c�a nh)ng doanh nghi�p này, ho+c tr� khi các l!nh v"c ���c t" do hoá có th� t�o ra công �n vi�c 
làm �� �� thu hút lao �	ng t� các ngành �u tiên c�, không thì vi�c lo�i b( các bi�n pháp b
o v� hi�n 
có th� gây ra s" s0p �� c�a nh)ng doanh nghi�p không kh
 thi và gây các v$n �� xã h	i và kinh t� 
nghiêm tr�ng. �� tránh h�u qu
, các nhà lãnh ��o chính tr� th��ng b� t�p trung gi%i thi�u các bi�n 
pháp b
o v� khác cho các doanh nghi�p không kh
 thi trong các l!nh v"c �u tiên c�. �i�u này càng 
làm cho v$n �� tr� nên t i t� h&n trên ph�&ng hi�u qu
 kinh t� (Lin 2009a). Do �ó, �i�u quan tr�ng 
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���M	t ví d0 là c� g�ng phát tri�n th� tr��ng v�n c� ph�n hi�n ��i t�i nhi�u qu�c gia có thu nh�p th$p, n&i s�p x�p tài 
chính phù h�p thay vì ph
i ���c nh(, các ngân hàng ��a ph�&ng (Lin, Sun và Giang Tr�ch Dân n�m 2009). 
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là ph
i nghiên cu (c
 lý thuy�t và th"c nghi�m) tính t�ng quát c�a ph�&ng pháp ti�p c�n t�ng b�%c 
th"c t�, ti�p theo sau là chuy�n ��i thành công các n�n kinh t�. 
 
Tóm l�i, c& c$u kinh t� m%i ���c �� xu$t trong báo cáo này ���c xây d"ng trên ba gi
 ��nh chính. 
Th nhât, c$u trúc t�i �u kinh t� là khác nhau � các giai �o�n phát tri�n khác nhau. Gi
 ��nh này có 
th� áp d0ng cho c$u trúc công nghi�p, công ngh�, c& tài chính, lu�t pháp và các c$u trúc khác c�a 
m	t qu�c gia. Th hai, phát tri�n kinh t� là m	t quá trình liên t0c, không ph
i m	t th gì có th� chia 
thành các "giai �o�n" cng nh�c ho+c c0 th� theo �� ngh� c�a Rostow (1990b), và ch�c ch�n không 
ph
i là s" l��ng phân gi)a hai nhóm (các n�%c"thu nh�p th$p" so v%i các n�%c "thu nh�p cao ") là 
gi
 ��nh truy�n th�ng trong v�n h�c kinh t�. Quy mô c�a phát tri�n kinh t� trong th"c t� m� r	ng t� 
giai �o�n sinh ho�t nông nghi�p th$p, truy�n th�ng, các giai �o�n qua thu nh�p trung bình t%i giai 
�o�n h�u công nghi�p hóa cao, hi�n ��i thu có nh�p cao giai �o�n,. Th ba, t�i b$t k� giai �o�n phát 
tri�n nh$t ��nh nào, th� tr��ng là c& ch� c& b
n �� phân b� ngu n l"c hi�u qu
; nh�ng nhà n�%c c�n 
�óng vai trò ch� �	ng t�o thu�n l�i trong chuy�n ��i t� m	t giai �o�n th$p h&n ��n m	t giai �o�n 
cao h&n. 
 
4. KINH T� H�C C�U TRÚC CÓ GÌ “M�I”? 
  
 Gi�ng nh� t$t c
 các liên minh tri thc, t� duy kinh t� phát tri�n � ng ngh!a v%i m	t quá trình liên 
t0c s" h�p nh$t và khám phá, liên t0c và tái phát ki�n. Các ngu n ki�n thc hi�n t�i là k�t qu
 c�a 
nhi�u th�p k� làm vi�c c�a các nhà t� t��ng có ngu n g�c và l!nh v"c khác nhau, � ng th�i ���c 
công b� thông qua nhi�u ��t nghiên cu c
 lý thuy�t và th"c nghi�m. Do �ó, l' ��&ng nhiên là kinh 
t� c$u trúc m%i ���c ��a ra có m	t s� �i�m t�&ng � ng và khác bi�t v%i các ngu n tr�%c �ây trong 
các tài li�u kinh t� phát tri�n. Giá tr� gia t�ng chính c�a chúng c�n ���c �ánh giá trên nh)ng hi�u 
bi�t chính sách m%i mà nó cung c$p, và s" thích h�p c�a ch�&ng trình nghiên cu tr�%c. 
  
 A. S� gi"ng nhau và khác bi�t so v#i ph��ng pháp ti�p c$n tr�#c 
  
Trong �i�u ki�n t�&ng � ng, các công trình kinh t� c$u trúc "m%i" và "c�" ���c xác l�p c
 trên s" 
khác bi�t v� c$u trúc gi)a các n�%c phát tri�n và các n�%c �ang phát tri�n, c�ng nh� s" th�a nh�n 
vai trò tích c"c c�a nhà n�%c trong vi�c t�o thu�n l�i cho s" chuy�n ��i c�a n�n kinh t� t� m	t giai 
�o�n phát tri�n th$p h&n sang m	t giai �o�n phát tri�n cao h&n. Tuy nhiên, có s" khác bi�t sâu s�c 
gi)a hai cách ti�p c�n trên ph�&ng di�n các m0c tiêu và cách thc can thi�p nhà n�%c. Các mô hình 
kinh t� c$u trúc c� ch� tr�&ng các chính sách phát tri�n �i ng��c l�i l�i th� so sánh c�a m	t n�n 
kinh t� và t� v$n cho các chính ph� � các n�%c �ang phát tri�n phát tri�n các ngành công nghi�p 
tiên ti�n t�p trung v�n b.ng các bi�n pháp tr"c ti�p hành chính và bi�n d�ng giá c
. Ng��c l�i, Các 
mô hình kinh t� c$u trúc m%i nh$n m�nh vai trò trung tâm c�a th� tr��ng trong phân b� ngu n l"c 
và c� v$n cho nhà n�%c �óng vai trò t�o �i�u ki�n �� h/ tr� các doanh nghi�p trong quá trình nâng 
c$p công nghi�p b.ng cách gi
i quy�t các v$n �� h��ng ngo�i và ph�i h�p. 
  
S" khác bi�t gi)a hai c& ch� xu$t phát t� quan �i�m không t�&ng t" trên tính m�m d1o c$u trúc: 
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kinh t� c$u trúc c� gi
 ��nh r.ng th$t b�i th� tr��ng gây khó kh�n cho s" phát tri�n c�a ngành công 
nghi�p tiên ti�n t�p trung v�n � các n�%c �ang phát tri�n ���c xác ��nh t� bên ngoài b�i các tín 
hi�u giá không chính xác, v�n b� bóp méo b�i s" t n t�i tình tr�ng �	c quy�n, ho+c b.ng ph
n ng 
sai l�ch c�a ngu n lao �	ng tr�%c các tín hi�u giá c
, và / ho+c s" b$t �	ng c�a các y�u t�. Ng��c 
l�i, các posits m%i c& c$u kinh t� mà s" th$t b�i �� phát tri�n các ngành công nghi�p tiên ti�n v�n 
chuyên sâu � các n�%c �ang phát tri�n là endogenously xác ��nh b.ng cách y�m tr� c�a. S" khan 
hi�m t�&ng ��i trong kho
n hi�n t+ng v�n và / ho+c c$p th$p c�a c& s� h� t�ng cng và m�m trong 
n�%c �ang phát tri�n làm cho reallocations t� các ngành công nghi�p hi�n có �� nâng cao ngành 
công nghi�p v�n chuyên sâu cho các công ty thua l/ trong n�n kinh t�. H&n n)a, kinh t� c� c$u trúc 
gi
 ��nh m	t cái nhìn kép và h�n ch� c�a th� gi%i, v%i vi�c phân lo�i nh� phân c�a hai lo�i ch3 có th� 
có c�a các qu�c gia: "thu nh�p th$p, các n�%c ngo�i vi" so v%i "c�t lõi thu nh�p cao qu�c gia," K�t 
qu
 là., Nó l��t xem s" khác bi�t trong c& c$u công nghi�p gi)a phát tri�n và các n�%c �ang phát 
tri�n nh� th� hi�n m	t dichotomy. Trái ng��c v%i t�m nhìn �ó, c& c$u kinh t� m%i xem xét nh)ng 
khác bi�t này nh� là s" ph
n ánh c�a m	t toàn b	 quang ph� bao g m nhi�u giai �o�n khác nhau và 
mc �	 phát tri�n. 
  
 Các c& c$u kinh t� m%i thách thc s" chia hai gi)a phát tri�n và các n�%c phát tri�n, d-n các nhà t� 
t��ng structuralist c� �� b( l� m	t th"c t� là kinh t� phát tri�n là m	t quá trình liên t0c cung c$p cho 
m/i n�%c sau l�i th� so sánh c�a mình c& h	i �� c
i thi�n và �i�u ch3nh c& c$u kinh t� t�i �u c�a nó 
t�i m/i phát tri�n sân kh$u. �i�u �ó làm cho quá trình c�nh tranh qu�c gia và có th� ���c h��ng l�i 
t� l�i th� c�a tình tr�ng l�c h�u v� công ngh� và ��i m%i công nghi�p, và �� nâng c$p y�m tr� c�a 
t� và c& c$u công nghi�p theo cách nhanh nh$t có th�. Trong khi structuralists c� quá th��ng xuyên 
xem n�%c �ang phát tri�n là n�n nhân ph0 thu	c vào ngu n tài nguyên c�a bên ngoài, l"c l��ng 
th�ng tr� chính tr� và kinh t� thi�t l�p m	t th� t0c suy gi
m trong giá c
 hàng hóa, c& c$u kinh t� m%i 
bác b( lý thuy�t ph0 thu	c. Trong m	t th� gi%i ngày càng toàn c�u hóa, nó th$y c& h	i cho các n�%c 
�ang phát tri�n �� ch�ng l�i xu h�%ng tiêu c"c c�a �a d�ng hóa n�n kinh t� l�ch s* c�a h� và các 
ngành công nghi�p xây d"ng là phù h�p v%i l�i th� so sánh c�a mình �� thúc ��y t�ng tr��ng và ��t 
���c h	i t0. 
  
 M	t khác bi�t chính gi)a là m%i và c& c$u kinh t� c� các lý do cho vi�c s* d0ng công c0 quan tr�ng 
c�a qu
n lý kinh t�. C& c$u kinh t� c� th$y s" can thi�p c�a chính ph� có h� th�ng trong ho�t �	ng 
kinh t� là thành ph�n thi�t y�u trong m0c tiêu hi�n ��i hóa. Trong s� các nh�c c0 chính ���c s* 
d0ng �� di chuy�n t� "phát tri�n" n�%c "công nghi�p hóa" các qu�c gia ���c b
o h	 t�ng quát (nh� 
thu� quan thu	c Chính ph�, ��i v%i hàng nh�p kh�u �� b
o v� ngành công nghi�p tr1 s& sinh), cng 
nh�c t� giá chính sách, và vi�c t�o ra các doanh nghi�p nhà n�%c trong h�u h�t các ngành28. 
  
 Ng��c l�i, các ph�&ng pháp ti�p c�n c$u trúc m%i nh�n ra r.ng thay th� nh�p kh�u là m	t hi�n 
t��ng t" nhiên cho m	t n�%c �ang phát tri�n công nghi�p leo thang trong quá trình phát tri�n c�a 
nó, mi�n là nó phù h�p v%i s" thay ��i trong l�i th� so sánh là k�t qu
 t� nh)ng thay ��i trong c& 
���������������������������������������� �������������������
���S" can thi�p nh� v�y là do s" c�n thi�t �� b
o v� các công ty trong ngành công nghi�p �u tiên nonviable xác ��nh 
trong chính sách công nghi�p c�a chính ph� vi ph�m các l�i th� so sánh (Lin và Li n�m 2009). 
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c$u các kho
n hi�n t+ng. Nh�ng nó bác b( thông th��ng nh�p thay th� các chi�n l��c d"a vào vi�c 
s* d0ng các chính sách tài khóa ho+c bi�n d�ng khác trong thu nh�p th$p, lao �	ng ho+c các n�n 
kinh t� tài nguyên d i dào �� phát tri�n chi phí cao, tiên ti�n ngành công nghi�p v�n ��u t� thâm 
canh, mà không phù h�p v%i l�i th� so sánh c�a �$t n�%c . Nó c�ng nh$n m�nh ý t��ng r.ng quá 
trình nâng c$p công nghi�p t�i m	t n�%c �ang phát tri�n ph
i nh$t quán v%i s" thay ��i trong l�i th� 
so sánh c�a �$t n�%c ph
n ánh s" tích lu# v�n con ng��i và v�t ch$t và thay ��i trong các y�u t� 
endowment c$u trúc c�a nó-�i�u này �
m b
o tính kh
 thi c�a các công ty trong các ngành công 
nghi�p m%i. c& c$u kinh t� m%i k�t lu�n r.ng vai trò c�a nhà n�%c trong công nghi�p �a d�ng hóa 
và nâng c$p nên ���c gi%i h�n � vi�c cung c$p các thông tin v� các ngành công nghi�p m%i, s" ph�i 
h�p c�a các kho
n ��u t� liên quan qua các công ty khác nhau trong cùng m	t ngành công nghi�p, 
vi�c b i th��ng c�a ngo�i thông tin cho các công ty tiên phong , và nuôi d��ng các ngành công 
nghi�p m%i thông qua � b�nh và khuy�n khích ��u t� tr"c ti�p n�%c ngoài (Lin 2009a; Lin và 
Chang n�m 2009). Nhà n�%c c�ng c�n có hi�u qu
 gi
 ��nh vai trò lãnh ��o c�a mình trong vi�c c
i 
thi�n c& s� h� t�ng cng và m�m �� gi
m chi phí giao d�ch trên các công ty cá nhân, và t�o thu�n 
l�i cho quá trình phát tri�n công nghi�p c�a n�n kinh t�. 
 
B. Kinh t� h%c mang tính c� c�u m#i: M&t s" hi'u bi�t v( chính sách  
 
M0c tiêu cu�i cùng c�a s" phát tri�n là nh.m ��a ra l�i khuyên �� �&n gi
n hóa s" tìm ki�m cho c
 
ti�n trình kinh t� và xã h	i b�n v)ng � các n�%c nghèo. Kinh t� h�c mang tính c& c$u m%i áp d0ng 
cách ti�p c�n tân c� �i�n cho nghiên cu các v$n �� liên quan ��n t" nhiên và các y�u t� quy�t ��nh 
c�a các c$u trúc kinh t� và các mô hình c�a chúng trong s" phát tri�n kinh t� công ngh�. Thêm vào 
�ó, �� xác ��nh l�i vai trò c�a nhà n�%c trong vi�c �&n gi
n hóa vi�c ��i m%i công nghi�p trong ti�n 
trình phát tri�n kinh t� ���c th
o lu�n trong ph�n tr�%c, c& c$u ��a các c$u trúc vào c�t lõi c�a s" 
phân tích phát tri�n. Nó có th� d-n t%i nhi�u hi�u bi�t m%i v� chính sách khác v%i nh)ng hi�u bi�t 
v� kinh t� c& c$u c� và các lý thuy�t tân c� �i�n theo t�p quán �ã ��a ra. Trong khi các bi�n pháp 
chính sách c0 th� ���c chuy�n hóa t� cách ti�p c�n kinh t� h�c mang tính c& c$u m%i s' yêu c�u 
nghiên cu xa h&n và ph0 thu	c r$t nhi�u vào hoàn c
nh và b�i c
nh �$t n�%c, có th� ph(ng �oán 
m	t vài quan �i�m s& b	 trong các ch� �� �a d�ng: 
 
Chính sách tài chính 
 
N�n th$t nghi�p cao � Anh vào nh)ng n�m 20 và Cu	c ��i suy thoái, các nhà kinh t� nói chung �ã 
cho r.ng quan �i�m phù h�p c�a chính sách tài chính là cho các chính ph� �� duy trì các ngân sách 
cân b.ng. Tính kh�c li�t c�a các c&n kh�ng ho
ng ��u th� k� 20 �ã làm gia t�ng quan �i�m ph
n 
chu k� c�a Keynes, quan �i�m này �ã cho r.ng các chính ph� nên s* d0ng các chính sách thu� và 
tiêu dùng �� bù ��p các chu k� kinh doanh trong n�n kinh t�.   
 
Ng��c l�i, nh)ng ng��i �� x�%ng lý thuy�t v� d" �oán kinh t� h�p lý (kinh t� h�c tân c� �i�n) ��a 
ra nh)ng nghi ng� v� gi
 thi�t hàm �n �.ng sau ki�u m-u c�a Keynes v� m	t b	i s� l%n h&n 129, và 
hàm ý c�a nó r.ng các chính ph� có th� làm gì �ó mà khu v"c riêng không th� ti�n hành: huy �	ng 
các ngu n l"c nhàn r/i trong n�n kinh t� (lao �	ng và v�n th$t nghi�p) v%i chi phí xã h	i g�n nh� 

���������������������������������������� �������������������
�	�Barro (2009) g�i chính sách tài khóa n�ng �	ng c�a Keynes là “quan �i�m phía nhu c�u t	t cùng” hay “các n�n kinh 
t� th� m%i”.�
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b.ng 0, �ó là, không có s" suy tàn t�&ng t" � các ph�n khác c�a GDP (s" tiêu dùng, s" ��u t� và 
xu$t kh�u m�ng l�%i). �� thay th�, h� c
nh báo ch�ng l�i kh
 n�ng c�a lý thuy�t tính t�&ng ��&ng 
c�a Ricacdio và ch3 ra s" th�t r.ng các h	 gia �ình có xu h�%ng �i�u ch3nh hành vi c�a h� vì tiêu 
dùng ho+c s" ti�t ki�m d"a trên c& s� c�a nh)ng mong ��i v� t�&ng lai. H� cho r.ng chính sách tài 
chính m� r	ng (các gói kích thích) ���c c
m nh�n nh� s" tiêu dùng l�p tc ho+c c�t gi
m thu� s' 
c�n ���c tr
 l�i trong t�&ng lai. H� k�t lu�n r.ng c$p s� nhân có th� gi
m h&n 1 trong các tình 
hu�ng mà GDP ���c ��a ra và s" t�ng lên trong tiêu dùng c�a chính ph� không d-n t%i t" gia t�ng 
cân b.ng trong các ph�n khác c�a GDP. Lý thuy�t v� d" �oán kinh t� h�p lý th�m chí cho r.ng kh
 
n�ng c�a m	t s� tr��ng h�p hi�m th$y khi các b	i s� nhân âm, ch3 ra các tình hu�ng khi nh)ng s" 
thu h2p tài chính tr� thành m� r	ng (Francesco and Pagano 1991). 
 
T� quan �i�m v� kinh t� h�c mang tính c& c$u m%i, chính sách ph
n chu k� là chi�n d�ch tài chính 
phù h�p cho qu�c gia �ang phát tri�n. B�i vì các chính ph� c�n �óng vai trò then ch�t trong ti�n 
trình phát tri�n công nghi�p b.ng vi�c cung c$p c& s� h� t�n c�n thi�t, nh)ng tình tr�ng suy thoái là 
các th�i �i�m t�t �+c tr�ng cho vi�c xây d"ng ��u t� c& s� h� t�ng, v%i ba lý do chính: tr�%c tiên, 
các kho
n ��u t� nh� th� thúc ��y nhu c�u ng�n h�n và s" t�ng tr��ng dài h�n; th hai, chi phí c�a 
chúng th$p h&n t�i các th�i �i�m thông th��ng; và th ba, lý thuy�t v� tính t�&ng ��i c�a Ricacdo 
có th� tránh ���c b�i vì s" gia t�ng v� các t3 l� t�ng tr��ng t�&ng lai và t�ng thu nh�p tài chính có 
th� bù tr� cho chi phí c�a nh)ng kho
n ��u t� này (Lin 2009b). 
 
H&n n)a, n�u chính ph� c�a m	t qu�c gia phát tri�n tuân theo cách ti�p c�n kinh t� h�c mang tính 
c& c$u m%i v� vi�c �&n gi
n hóa s" phát tri�n c�a các ngành công nghi�p theo l�i ích t�&ng ��i c�a 
�$t n�%c, n�n kinh t� c�a n�%c �ó s' có tính c�nh tranh và v� trí tài chính và tài kho
n bên ngoài g�n 
nh� r$t l%n, nh� vào kh
 n�ng c�a t�ng tr��ng m�nh m', s" giao d�ch th�&ng m�i t�t và vi�c thi�u 
các doanh nghi�p không th� t n t�i ���c, chính ph� ph
i bao c$p. Theo vi�n c
nh này, qu�c gia s' 
��i m+t v%i các kh�ng ho
ng kinh t� b�t ngu n t� trong n�%c. N�u n�n kinh t� b� 
nh h��ng b�i các 
cú s�c bên ngoài nh� các cu	c suy thoái toàn c�u g�n �ây, chính ph� s' � vào tình tr�ng t�t �� th"c 
hi�n s" khuy�n khích tài chính ph
n chu k� và ��u t� và các d" án xã h	i và c& s� h� t�ng. Các 
kho
n ��u t� công c	ng th� này có th� thúc ��y ti�m n�ng phát tri�n c�a n�n kinh t�, gi
m chi phí 
giao d�ch trên các khu v"c t� nhân, t�ng t3 l� c�a s" quay vòng d"a trên ��u t� t� nhân và gia t�ng 
�� t�ng thu nh�p thu� trong t�&ng lai �� thanh toán cac schi phí ban ��u.  
 
Chính sách qu�n lý thu nh�p nhà n��c  các qu
c gia giàu tài nguyên 
 
Theo kinh t� h�c mang tính c& c$u c�, các ph�n chi�n l��c ch�n ch�n gia t�ng thu nh�p nhà n�%c 
l%n (nh� các ngành công nghi�p khai khoáng) c�n ���c �+t d�%i s" qu
n lý c�a nhà n�%c. M	t s� 
các khu v"c khác �ã �ánh giá cao v� l�i tc qu�c gia c�ng ph
i ���c nhà n�%c h/ tr� và b
o v�. 
Nh)ng l"a ch�n chính sách này nói chung �ã ���c ti�n hành qua s" sáng t�o ra các doanh nghi�p 
nhà n�%c d�%i s" bi�n h	 r.ng chúng ��i di�n cho s" �	c quy�n kinh doanh t" nhiên. T�ng thu 
nh�p nhà n�%c �ã thu ���c qua quy�n s� h)u nhà n�%c tr"c ti�p ho+c các kho
n thu� ���c s* d0ng 
�� h/ tr� các ch�&ng trình ��u t� ho+c tiêu dùng xã h	i gia t�ng, bao g m ch�m sóc sc kh(e, th"c 
ph�n và giáo d0c tr� c$p. Giao d�ch th�&ng m�i qu�c t� ���c ti�n hành h�u h�t toàn b	 b�i các 
lu ng v�n chính ph� và v�n t� nhân th��ng không có ho+c ���c qu
n lý nghiêm ng+t. 
 
Kinh t� h�c tân c� �i�n có xu h�%ng gi%i thi�u r.ng các qu�c gian giàu tài nguyên ch$p nh�n các 
chính sách kinh t� v! mô nh.m tránh các v$n �� cân b.ng trong và ngoài n�%c. �i�u này th��ng 
���c ti�n hành b�i các bi�n pháp ki�m ch� nhu c�u ch�n l"a, tài chính bên ngoài và th"c hi�n các 
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s*a ��i c$u trúc. V� vi�c này, m	t trong nh)ng m0c tiêu chính c�a chính sách tài chính là gi) m	t 
ph�n l%n c�a thu nh�p nhà n�%c (th��ng ���c ký qu# trong tài kho
n ngân hàng trung tâm riêng 
ho+c qu# �y thác cho nh)ng phát sinh t�&ng lai) và ch3 s* d0ng m	t ph�n nh( c�a thu nh�p nhà 
n�%c cho tiêu dùng hi�n t�i. Trong giai �o�n ng�n và trung h�n, �i�u này giúp cho chi phí công 
c	ng linh ho�t trong vi�c ��i m+t v%i bi�n �	ng giá c
. Trong giai �o�n dài h�n, nó t�ng t�ng các 
kho
n ti�t ki�m chính ph� và �
m b
o r.ng c�a c
i t� các ngu n tài nguyên t" nhiên ���c d n l�i 
cho các phát sinh t�&ng lai.  
 
V�n h�c tân c� �i�n hi�n t�i c�ng �ánh d$u �i�m quan tr�ng v� qu
n lý ki�n toàn c�a d" tr) � n�%c 
ngoài trong các qu�c gia giàu tài nguyên b�i vì nó �
m b
o s" bi�n d�ng toàn b	 c�a qu�c gia v%i 
các cú s�c. qu
n lý d" d) ngo�i h�i c�n h/ tr� m	t ph�m vi r	ng c�a các m0c tiêu, bao g m: duy trì 
s" tín nhi�m trong các chính sách ti�n t� và t3 l� trao ��i; gi
m nh2 các hi�m h�a c�a �i�m y�u bên 
ngoài b.ng cách duy trì kh
 n�ng thanh toán b.ng ti�n t� n�%c ngoài �� thu hút các cú s�c trong th�i 
�i�m có kh�ng ho
ng; ��a ra s" tín nhi�m cho th� tr��ng r.ng m	t qu�c gia có th� gi
i quy�t các 
ngh!a v0 bên ngoài; �
m b
o s" tr� l�i c�a ti�n t� qu�c gia b.ng các tài s
n bên ngoài; và ��a ra d" 
tr) trong tr��ng h�p có th
m h�a ho+c tình tr�ng kh�n c$p qu�c gia (IMF 2001). B�i vì các chính 
sách và ho�t �	ng qu
n lý d" tr) hoàn toàn có th� h/ tr� nh�ng không thay th� cho qu
n lý kinh t� 
v! mô ki�n toàn, kinh t� h�c tân c� �i�n khuyên r.ng các chính sách qu
n lý t� h�p ��u t� quan tâm 
t%i s" h�p thành ti�n t�, l"a ch�n công c0 ��u t� và quy trình ch$p nh�n ���c c�a t� h�p ��u t� d" 
tr) phù h�p v%i các thi�t l�p và hoàn c
nh chính sách c0 th� c�a qu�c gia. Nó c�ng t�o sc ép yêu 
c�u cho khuôn kh� rõ ràng r.ng trách nhi�m gi
i trình và làm sáng t( các ho�t �	ng và k�t qu
 qu
n 
lý d" tr), các c$u trúc qu
n lý và c& quan ki�n toàn và qu
n lý c�n tr�ng kh(i các hi�m h�a. Tuy 
nhiên, chính sách qu
n lý thu nh�p tài nguyên nh� v�y không �� �� t�o thu�n l�i cho s" �a d�ng 
hóa và nâng c$p các ngành công nghi�p trong qu�c gia giàu tài nguyên, t�ng nhanh h&n t�c �	 t�ng 
tr��ng và thúc ��y s" bao g m và tính b�n v)ng c�a nó (Hausmann và Klinger 2006). 
 
Kinh t� h�c mang tính c& c$u m%i cho r.ng m	t ph�n phù h�p c�a thu nh�p t� hàng hóa ���c s* 
d0ng �� ��u t� vào con ng��i, c& s� h� t�ng và v�n xã h	i c�ng nh� �� t�o thu�n l�i cho s" �a d�ng 
và nâng c$p các ngành công nghi�p. �� ��t ���c �i�u này v%i hi�u qu
 l%n nh$t, nh)ng tài nguyên 
này c�n tài tr� cho các c& h	i ��u t� �� loai b( s" ki�m ch� ràng bu	c vào s" t�ng tr��ng, �+c bi�t � 
các khu v"c c& s� h� t�ng và giáo d0c. Kinh t� h�c v! mô phân tích r.ng th�m chí khi các chi phí 
sàn nhà máy có th� so sánh ���c, s" không có hi�u qu
 trong c& s� h� t�n có th� làm nó tr� thành 
không th� v%i các qu�c gia nghèo �� hoàn thi�n trên các th� tr��ng qu�c t�. C�%c v�n chuy�n và các 
chi phí b
o hi�m � các qu�c gia Châu Phi là 250% c�a trung bình toàn c�u30, v%i c�%c giao thông 
ch�m tr� 2 ��n 3 l�n so v%i Châu Á. Vi�c thi�u các ngu n tài chính và các khung chính sách phù 
h�p, nhi�u trong s� các qu�c gia này th��ng không th� duy trì nhi�u kho
n ��u t� c�n thi�t và duy 
trì tiêu dùng31. Trong các hoàn c
nh nh� v�y, chi�n l��c tài chính hi�u qu
 không ���c gi) t�ng thu 
nh�p tài nguyên thiên nhiên trong các q�y qu�c gia và ��u t� vào các th� tr��ng c� phi�u ho+c các 
d" án n�%c ngoài nh�ng �úng h&n là �� s* d0ng ph�n l%n c�a t�ng thu nh�p cho các d" án khu v"c 
���������������������������������������� �������������������
���Theo ph�n tr�m chi phí. Ngu n: th�ng kê c& s� d) li�u c�a UNCTAD.�
���Nghiên cu g�n �ây cho th$y r.ng kinh t� tr� l�i vào các d" án ��u t� trong n�%c �ang phát tri�n trung bình t�i 30-40 
ph�n tr�m cho vi�n thông, h&n 40 ph�n tr�m cho các phát �i�n, và h&n 200 ph�n tr�m cho ���ng b	. T�i Thái Lan, s
n 
xu$t, t�n th$t do m$t �i�n chi�m h&n 50 ph�n tr�m c�a t�ng chi phí gián ti�p c�a vi�c kinh doanh trong n�m 2006. Các 
công ty th��ng d"a vào các máy phát �i�n riêng c�a h� �� b� sung cung c$p �i�n công c	ng không �áng tin c�y. 5 
Pakistan, h&n 60 ph�n tr�m c�a các công ty ���c kh
o sát trong n�m 2002 s� h)u m	t máy phát �i�n. Chi phí c�a vi�c 
duy trì m	t máy phát �i�n th��ng cao và n+ng n�, �+c bi�t là v�a và nh( kích th�%c các công ty, mà có xu h�%ng là 
ngu n quan tr�ng t�o vi�c làm. Tuy nhiên, trong khi các chi phí này do t� nhân ph
i t" lo, l�i ích c�a h� có c
m th$y 
trên kh�p n�n kinh t�.   



�
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ho+c n	i ��a ho+c tài chính n�%c ngoài �� t�o thu�n l�i cho s" phát tri�n kinh t� và thay ��i c& c$u – 
ngh!a là, các d" án kích thích s" phát triên c�a các ngành công nghi�p s
n xu$t m%i, �a d�ng hóa 
n�n kinh t�, t�o vi�c làm và yêu c�u ti�m n�ng nâng cao liên t0c32. 
 
Chính sách ti�n t� 
 
Kinh t� h�c mang tính c& c$u c� cho r.ng chính sách ti�n t� c�n ���c qu
n lý b�i chính ph� (không 
ph
i các ngân hàng trung tâm �	c l�p) và qu
n lý � các t3 l� l�i nhu�n 
nh h��ng và th�m chí s" 
phân b� tín d0ng vùng. Nh�ng c�ng ���c th�a nh�n ràng nhi�u y�u t� là 
nh h��ng t%i ��u t� quy 
mô yêu c�u trong các n�%c phát tri�n quá m�nh cho ch3 chính sách ti�n t� �� ��t ���c các mc �	 
��u t� ��y ��, các ngu n kênh trong các vùng chi�n l��c và cu	c chi�n v%i s" th$t nghi�p. 
 
Xây d"ng trên các bài h�c t� cu	c cách m�ng d" �oán kinh t� h�p lý, các nhà kinh t� h�c tân c� 
�i�n �ã nghi ng� ý ki�n cho r.ng chính sách ti�n t� có th� ���c s* d0ng �� h/ tr� s" phát tri�n công 
nghi�p. H� khuyên r.ng m0c tiêu ch� y�u c�a nó là �n ��nh giá, và tán thành vi�c s* d0ng các t3 l� 
l�i tc ng�n h�n b�i các ngân hàng trung tâm �	c l�p �� duy trì mc �	 chung c�a giá c
 (ho+c �� 
qu
n lý t�ng tr��ng cung c$p ti�n) và không kích thích ho�t �	ng kinh t� và l�m phát. Bình lu�n v� 
s" suy gi
m l%n lao trong vi�c không �n ��nh kinh t� v! mô quanh th� gi%i trong các th�p k� g�n 
�ây – ít nh$t tr�%c cu	c suy thoái toàn c�u n�m 2007 – (g�i là S" �i�u ch� l%n) ���c g�i là “m	t 
trong các y�u t� gây $n t��ng nhát c�a quang c
nh kinh t� trên 20 n�m”, Bernanke (2004) �ã vi�t: “ 
M	t vài ý ki�n không � ng ý r.ng chính sách ti�n t� �ã �óng vai trò l%n trong l�m phát �n ��nh, và 
s" th�t là tính không �n ��nh s
n l��ng kh�%c t� t�&ng ng v%i s" không �n ��nh l�m phát, c
 � M# 
và n�%c ngoài, ���c khuy�n cáo r.ng chính sách ti�n t� c�ng có th� giúp �� �i�u hòa s" da d�ng 
c�a s
n l��ng” 
 
Kinh t� h�c mang tính c& c$u hình dung kh
 n�ng s* d0ng chính sách t3 l� l�i tc t�i các qu�c gia 
�ang phát tri�n nh� công c0 ph
n chu k� và nh� m	t công c0 �� thúc ��y c& s� h� t�ng và ��u t� 
phát tri�n công nghi�p trong tình tr�ng suy thoái – các bi�n pháp có th� �óng góp cho s" t�ng 
tr��ng s
n l��ng trong t�&ng lai. Chính sách ti�n t� th��ng h)u ích cho kích thích ��u t� và tiêu 
dùng trong tình tr�ng suy thoái và gia t�ng kh
 n�ng các tình hu�ng � các n�%c phát tri�n, �+c bi�t 
khi các t3 l� l�i tc danh ��nh ��n gi%i h�n không trong hoàn c
nh các c& h	i ��u t� có l�i h�n ch�, 
s" mong ��i y�m th�, s" tín nhi�m th$p v� t�&ng lai và kh
 n�ng c�a các b-y thanh kho
n33. Tuy 

���������������������������������������� �������������������
���Vi�c khai thác tài nguyên thiên nhiên có th� t�o ra s� l��ng l%n v� doanh thu nh�ng nói chung r$t nhi�u v�n và cung 
c$p c& h	i vi�c làm h�n ch�. Trong m	t chuy�n th�m g�n �ây t%i Papua New Guinea, tôi quan sát th$y r.ng Ok TEDI 
� ng và m( vàng � Tabubil, Papua New Guinea t�o ra g�n 80 ph�n tr�m xu$t kh�u c�a c
 n�%c và 40 ph�n tr�m doanh 
thu c�a chính ph� nh�ng ch3 cung c$p 2.000 vi�c làm. M	t �� xu$t d" án hóa l(ng khí ��t t" nhiên s' t�ng g$p �ôi thu 
nh�p qu�c gia c�a Papua New Guinea sau khi hoàn thành vào n�m 2012, nh�ng ch3 có d" án s' cung c$p cho 8.000 vi�c 
làm. �a s� các Papua New Guinea c�a 6.500.000 dân c� v-n còn s�ng vào nông nghi�p t" cung t" c$p. S" t�&ng ph
n 
gi)a s" s�ng c�a m	t vài công nhân �u tú trong khai thác m( hi�n ��i và c�a nông dân �ang tr� thành m	t ngu n g�c 
c�a c�ng th4ng xã h	i. M	t quan sát t�&ng t" có th� ���c th"c hi�n v� Botswana: s" th$t b�i �� �a d�ng hóa n�n kinh t� 
t� khai thác m( kim c�&ng và �� t�o c& h	i vi�c làm có th� gi
i thích s" m� r	ng c�a s" chênh l�ch và suy gi
m c�a các 
ch3 s� khác nhau c�a con ng��i và xã h	i, m+c dù thành công l%n c�a ngành công nghi�p kim c�&ng trong duy trì phép 
l� t�ng tr��ng Botswana c�a trong 40 n�m qua. 
�
���C& ch� ch�c ch�n c�a m	t cái b-y thanh kho
n � m	t �$t n�%c phát tri�n �ang ph
i ��i phó v%i tình tr�ng d� th�a 
công su$t nh� sau: nhi�u công ty s' th"c hi�n kém và m	t s� có th� b� phá s
n ho+c gi
m vi�c làm. �i�u này s' làm 
tr�m tr�ng thêm s" y�u %t trong th� tr��ng lao �	ng, gi
m mc l�&ng và an ninh vi�c làm. An ninh vi�c làm là nghèo 
nàn, tiêu th0 có kh
 n�ng v-n còn th$p, ngay c
 khi lãi su$t gi
m. Trong th"c t�, vi�c gi
m lãi su$t có th� không kích 
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nhiên, nó c�ng ���c chú thích r.ng, các n�%c �ang phát tri�n tí khi g+p các b-y ti�n t�. Th�m chí 
khi �ã ��i m+t v%i kh
 n�ng gia t�ng trong các ngành công nghi�p n	i ��a, quy mô t�ng tr��ng công 
nghi�p c�a h� r$t l%n. Các công ty có s" khích l� �� �
m b
o thúc ��y s
n l��ng, các kho
n ��u t� 
phát tri�n công nghi�p trong các cu	c suy thoái n�u t3 l� l�i tc khá th$p. H&n n)a, chúng có xu 
h�%ng có nhi�u khâu s
n xu$t �ình tr� c& s� h� t�ng. Vi�c h� các t3 l� l�i tc trong các hoàn c
nh 
nh� v�y c�ng thúc ��y các kho
n ��u t� vào c& s� h� t�ng. 
 
S� phát tri�n tài chính 
 
Có s" � ng thu�n l%n là s" phát tri�n h� th�ng tài chính là c�n thi�t v%i s" t�ng tr��ng kinh t� b�n 
v)ng. Tuy nhiên, có ít s" � ng thu�n h&n v� vai trò c0 th� nó �óng trong ti�n trình �ó. Vi�c b�t ��u 
v%i s" quan sát r.ng m	t trong nh)ng h�n ch� chính ��i m+t v%i các n�%c �ang phát triên là s" tích 
l�y v�n gi%i h�n  (Rosenstein-Rodan 1943; Hirschman 1958), kinh t� h�c mang tính c& c$u c� cho 
r.ng các v$n �� c�a khu v"c tài chính trong các n�n kinh t� ch�a phát tri�n là k�t qu
 c�a s" th$t b�i 
th� tr��ng r	ng l%n, r.ng không th� v��t qua b�i �	ng l"c th� tr��ng �&n �	c34. H� khuyên r.ng các 
chính ph� nên ch$p nh�n cách ti�p c�n có s6n trong ti�n trình �ó, huy �	ng các kho
n ti�t ki�m và 
phân chia tín d0ng �� h/ tr� s" phát tri�n c�a các ngành công nghi�p ti�n ti�n �òi h(i v�n. Vi�c 
phân tích các 
nh h��ng c�a các chính sách này thông qua th�i gian phát tri�n, �+c bi�t trong nh)ng 
n�m 60 và 70, các nhà kinh t� h�c �ã quan sát th$y r.ng s" l�m phát giá k�t h�p v%i s" can thi�p 
nhi�u c�a chính ph� trong b	 máy tín d0ng �� thi�t l�p các t3 giá l�i nhu�n và qu
n lý dòng tín d0ng 
(v%i các nhà chính tr� qu
n lý dòng tín d0ng �� phù h�p các m0c �ích c�a chính h�) �ã làm th0t lùi 
c& s� ti�n g*i v%i s" cho vay ngân hàng trong n�%c. �i�u này r$t th��ng d-n t%i cu	c tr$n áp tài 
chính (McKinnon 1973; Shaw 1973). 5 m	t s� qu�c gia, �+c bi�t � Châu Phi h� Sahara, s" tin 
t��ng vào các h�n ch� ngân sách m�m �ã d-n các chính ph� tích l�y các kho
n ti�n hao h0t trong 
các c& quan tài chính trong n�%c và t�o ra v�n hóa kinh doanh ng��c c�a cu	c t" tr$n áp, không ch3 
v%i các ngân hàng mà còn v%i các công ty t� nhân (Monga 1997). H�u qu
 kéo theo t� nh)ng phân 
tích nh� v�y, các nhà kinh t� tân c� �i�n tán thành s" m� r	ng t" do tài chính. H� �ã cho ràng nói 
chung các quan chc không có �	ng c& ho+c s" tinh thông �� can thi�p hi�u qu
 vào s" phân chia 
và ��nh giá tín d0ng và r.ng h� th�ng hoàn toàn xác ��nh c�a các quy�n s� h)u tài s
n, các c& quan 
h�p � ng �úng và s" c�nh tranh có th� t�o ra các �i�u ki�n cho tình tr�ng kh�n c$p c�a h� th�ng tài 
chính ki�n toàn. H� khuyên r.ng chính ph� nên ra kh(i các ngân hàng và r� b( các h�n ch� v� phân 
chia tín d0ng và xác ��nh t3 l� l�i nhu�n (Caprio và Honohan 2001). 
 
Trong khi � ng ý v%i yêu c�u �� th� hi�n các 
nh h��ng có h�i c�a s" tr$n áp tài chính, kinh t� h�c 
mang tính c& c$u m%i nh$n m�nh th"c t� r.ng nh)ng s" bóp méo này th��ng ���c t�o ra �� b
o v� 
các công ty không th� t n t�i trong các khu v"c �u tiên � các n�%c �ang phát tri�n. Sau �ó, nó t�o 
áp l"c tính quan tr�ng c�a m	t s" s�p x�p th t" phù h�p c�a các chính sách m� r	ng t" do trong tài 
chính n	i và giao th�&ng n�%c ngoài �� ��t ���c s" �n ��nh và t�ng tr��ng n�ng �	ng � ng th�i 
trong th�i k� quá �	. Kinh t� h�c mang tính c& c$u m%i c�ng th�a nh�n r.ng c& c$u tài chính t�i �u 
� giai �o�n nào �ó c�a s" phát tri�n có th� ���c xác ��nh b�i c& c$u công nghi�p th�nh hành, kích 
c� trung bình c�a các công ty và lo�i �+c thù c�a hi�m h�a h� ��i m+t, t$t c
 các y�u t� l�n l��t là 
n	i sinh v%i nh)ng tài s
n c�a n�n kinh t� � giai �o�n �ó. Vi�c quan sát ch3 ra r.ng các chính sách 
qu�c gia �ng h	 th��ng xuyên các ngân hàng l%n và th� tr��ng c� phi�u mà không quan tâm ��n c& 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������
thích ��u t� vì hai lý do: thi�u nh)ng c& h	i l�i nhu�n �� ��u t� các ngành công nghi�p hi�n có v%i công su$t d� th�a, 
và không ch�c ch�n c�a vi�c nâng c$p t� các biên gi%i công ngh� toàn c�u hi�n t�i ��i v%i ngành công nghi�p m%i. 
���Gerscherkron (1962) �ã th"c hi�n m	t �i�m t�&ng t", cho r.ng khu v"c t� nhân �&n �	c ch3 ra m	t cách hi�u qu
 các 
v$n �� v� ti�p c�n tài chính trong môi tr��ng th� ch� suy y�u. 
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c$u c�a n�n kinh t�, nó khuy�n cáo r.ng các n�%c thu nh�p th$p l"a ch�n các ngân hàng ��a 
ph�&ng, nh( nh� tr0 c	t c�a các h� th�ng tài chính c�a h�, thay vì c� g�ng tái t�o c& c$u tài chính 
c�a các qu�c gia công nghi�p hóa tiên ti�n. �i�u này cho phép các công ty quy mô nh( trong các 
l!nh v"c công nghi�p, nông nghi�p và d�ch v0 ��t ���c các d�ch v0 tài chính t�&ng xng. Khi s" �i 
lên c�a ngành công nghi�p di�n ra và n�n kinh t� d"a nhi�u vào các ngành công nghi�p �òi h(i v�n 
nhi�u h&n, c& c$u tài chính s' thay ��i �� ��a ra yêu c�u l%n h&n v%i các ngân hàng và các th� 
tr��ng c� phi�u cao c$p (Lin, Sun và Jiang 2009). 
 
V
n n��c ngoài 
 
H� �ã cho r.ng trong m	t th� gi%i ���c �+c tr�ng b�i quan h� c�t lõi-ngo�i biên, kinh t� h�c mang 
tính c& c$u c� có xu th� ch3 ra v�n n�%c ngoài ch� y�u nh� m	t công c0 trong tay các qu�c gia công 
nghi�p hóa và các công ty �a chc n�ng c�a h� �� duy trì s" qu
n lý có h�i trên các qu�c gia �ang 
phát tri�n. H� lo�i b( ý ki�n cho r.ng các chuy�n �	ng v�n t" do trong các qu�c gia có th� chuy�n 
giao s" phân chia hi�u qu
 các ngu n tài nguyên và cho r.ng các dòng ��u t� tr"c ti�p n�%c ngoài 
t%i các qu�c gia nghèo nh� m	t công c0 cho quan h� s� h)u n�%c ngoài và s" thông tr�. H� tán 
thành vi�c xi�t ch+t h�n ch� trên h�u nh� toàn b	 các d�ng c�a các dòng tài chính qu�c t�. 
 
Lý thuy�t kinh t� tân c� �i�n ph
n bi�n r.ng tính chuy�n �	ng v�n qu�c t� ph0c v0 m	t vài m0c 
�ích: nó cho phép các qu�c gia v%i các kho
n ti�t ki�m h�n ch� �� thu hút tài chính cho các d" án 
��u t� n	i h)u ích; nó thúc ��y các nhà ��u t� �� �a d�ng hóa t� h�p ��u t� c�a h�; nó m� r	ng 
hi�m h�a ��u t� h&n; và nó thúc ��y giao th�&ng liên th�i gian – giao d�ch hàng hóa ho+c các th� 
tr��ng v�n m� r	ng, v%i s" mong ��i c�a s" phân ph�i các kho
n ti�t ki�m h)u ích h&n, các kh
 
n�ng gia t�ng cho s" �a d�ng c�a các hi�m h�a ��u t�, t�ng tr��ng nhanh h&n và làm n
n lòng các 
chu k� kinh doanh. Tuy nhiên, nó c�ng ���c chú thích r.ng m	t s� nhà kinh t� h�c tân c� �i�n ph
n 
bi�n r.ng các th� tr��ng tài chính m� r	ng trong các qu�c gia phát tri�n có th� b� bóp méo b�i thông 
tin không hoàn ch3nh, các di chuy�n l%n và không kiên ��nh trong và ngoài h� th�ng và nhi�u v$n 
�� khác d-n t%i các h�u qu
 d�%i t�i �u, r.ng �ang gây h�i cho s" th�nh v��ng chung. 
 
Cách ti�p c�n kinh t� h�c mang tính c& c$u m%i coi ��u t� tr"c ti�p t� n�%c ngoài là m	t ngu n v�n 
n�%c ngoài thu�n l�i h&n cho các n�%c �ang phát tri�n h&n là các dòng v�n khác b�i vì nó th��ng 
���c nh�m t%i các ngành công nghi�p phù h�p v%i l�i ích t�&ng ��i c�a qu�c gia. Nó ít x
y ra v%i 
các s" �
o l	n �	t bi�n trong s" s� hãi h&n các kho
n n� ngân hàng, tài chính n� và ��u t� t� h�p 
và không gia t�ng các v$n �� nh�y bén t�&ng t" c�a các cu	c kh�ng ho
ng tài chính nh� các cu	c 
�
o l	n s�c bén c�a n� và các dòng t� h�p ��u t�. Thêm vào �ó, ��u t� tr"c ti�p nói chung mang 
công ngh�, qu
n lý, gia nh�p vào th� tr��ng và m�ng l�%i xã h	i, th��ng thi�u trong các n�%c �ang 
phát tri�n và c�ng là ch� y�u cho s" phát tri�n công nghi�p. Do �ó, s" m� r	ng h�%ng vào ��u t� 
tr"c ti�p nói chung c�n là thành ph�n thu hút c�a chi�n l��c phát tri�n r	ng m�. Ng��c l�i, ��u t� 
t� h�p có th� chuy�n vào và ra nhanh chóng, trong m	t kh�i l��ng l%n, có xu h�%ng t%i các ho�t 
�	ng ��u c& chi�n l��c (h�u h�t t�i các th� tr��ng c� phi�u ho+c khu v"c ��a �c) và t�o ra nh)ng 
c&n s�t và s" bi�n �	ng. Nó không nên ���c �ng h	35. Cách ti�p c�n kinh t� h�c mang tính c& c$u 
m%i c�ng r&i vào ánh sáng m%i trong s" r�c r�i gia t�ng b�i Lucas (1990) v� dòng v�n t� các n�%c 
phát tri�n khan hi�m v�n t%i các n�%c �ã phát tri�n th�a v�n. Không có s" c
i ti�n c�a c& s� h� t�ng 
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���M	t làn sóng l%n b$t ng� c�a danh m0c ��u t� v�n r$t có th� ���c ��u t� trong các ngành mang tính ��u c& h&n là 
trong các l!nh v"c s
n xu$t. Lý do có hai m+t: m	t s" gia t�ng l%n trong ��u t� vào các ngành công nghi�p hi�n có th� 
��i m+t s" thu h2p v� l�i nhu�n t� v�n, và ti�m n�ng �� nâng c$p công nghi�p nhanh chóng và �áng k� b� h�n ch� b�i 
các h�n ch� v� c& s� h� t�ng. 
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và phát tri�n t%i các ngành công nghi�p t�&ng ��i m%i, s" tích l�y v�n trong n�%c phát tri�n có th� 
g+p ph
i s" quay vòng gi
m b%t, gây ra s" quay vòng th$p h&n v� v�n trong các n�%c �ang phát 
tri�n và bào ch)a s" dòng v�n ngoài ti�p theo t%i các n�%c �ã phát tri�n. 
 
Chính sách m�u d�ch 
 
Có nhi�u cách ti�p c�n mang tính c& c$u c� v� giao d�ch bên ngoài. Nh�ng m	t y�u t� không ��i là 
ni�m tin r.ng s" hòa nh�p vào n�n kinh t� toàn c�u ch�c ch�n �� duy trì c& c$u n�ng l"c th� gi%i 
�ang t n t�i, v%i các n�%c ph�&ng Tây và các t�p �oàn �a qu�c gia c�a h� th�ng tr� các qu�c gia 
nghèo h&n và khai thác các n�n kinh t� c�a h�. Nh.m phá v� cái b-y ph0 thu	c, các nhà t� t��ng c� 
�ã cho r.ng quy�n �u tiên nên ���c ��a cho các chi�n l��c thay th� nh�p kh�u, v%i các n�n kinh t� 
�ang phát tri�n �ã �óng và �ã ���c b
o v� ��n t�n khi chúng có th� c�nh tranh v%i các qu�c gia 
công nghi�p hóa trên các th� tr��ng th� gi%i. 
 
M	t quan �i�m khác c"c �oan ���c ch$p nh�n b�i các nhà kinh t� vào nh)ng n�m 80. Vi�c quan sát 
cho r.ng các cu	c kh�ng ho
ng kinh t� v! mô t�i các n�%c �ang phát tri�n h�u h�t luôn luôn có m	t 
kích c� bên ngoài, h� �ã cho r.ng nguyên nhân tc th�i c�a chúng là thi�u s" trao ��i v%i n�%c 
ngoài v� các kho
n n� d�ch v0 và các kho
n nh�p kh�u th�&ng m�i. H� khuyên r.ng m� r	ng giao 
th�&ng và thúc ��y xu$t kh�u nh� m	t gi
i pháp �� gia t�ng trao ��i v%i n�%c ngoài thông qua các 
kho
n xu$t kh�u. �i�u này c�ng phù h�p v%i quan �i�m cho r.ng trong các giai �o�n dài h�n, các 
chi�n l��c phát tri�n m0c tiêu h�%ng ra ngoài n�%c có hi�u qu
 h&n các chính sách trông ch� vào 
n	i ��a. Quan �i�m này ���c �ng h	 h&n b�i s" ph
n bi�n r.ng m/i chi�n l��c nh� v�y c�n gia t�ng 
nhu c�u cho lao �	ng không có k# n�ng và do �ó các kho
n ti�n l�&ng không cao, �ã x
y ra t�i các 
qu�c gai �ông Á thành công (Kanbur 2009). 
 
Phân tích t� kinh t� h�c mang tính c& c$u m%i phù h�p v%i quan �i�m t� kinh t� h�c tân c� �i�n 
r.ng các kho
n xu$t và nh�p kh�u n	i sinh v%i l�i ích t�&ng ��i ���c xác ��nh b�i c& c$u tài s
n 
c�a qu�c gia (chúng là các y�u t� c�n thi�t c�a ti�n trình phát tri�n công nghi�p và ph
n ánh các 
thay ��i trong l�i ích t�&ng ��i). Quá trình toàn c�u hóa  chính là c& h	i �� các n�%c �ang phát 
tri�n khám phá nh)ng l�i th� c�a tình tr�ng l�c h�u c�ng nh� ��i m%i nhanh h&n các n�%c �ã ti�p 
c�n v%i m+t tr�n công ngh� toàn c�u. �ây là m	t  y�u t� quan tr�ng ��i v%i vi�c h	i t0. Tuy nhiên, 
các ph�&ng pháp kinh t� �ã nh�n ra r.ng nhi�u n�%c �ang phát tri�n b�t ��u leo lên nh)ng n$c 
thang công nghi�p cùng v%i nh)ng tàn s� méo mó c�a các chi�n l��c thay th� nh�p kh�u th� lo�i c& 
c$u. Vì v�y, xin �� ngh� m	t ph�&ng pháp ti�p c�n t�ng b�%c t" do hóa th�&ng m�i. Trong th�i 
gian chuy�n giao, nhà n�%c có th� b
o v� t�m th�i các ngành công nghi�p không phù h�p v%i l�i 
th� t�&ng ��i c�a m	t qu�c gia, trong khi t" do hóa t�i cùng m	t m�c ��i v%i các  thành ph�n c�nh 
tranh h&n ki�m soát và ki�m ch� áp trong quá kh. 

Phát tri�n con ng��i 
 
N�n kinh t� c& c$u c� th��ng nói r$t ít v� vai trò c�a phát tri�n con ng��i trong t�ng tr��ng kinh t�. 
Ng��c l�i, kinh t� tân c� �i�n �ã ch3 ra r.ng s" t�ng tr��ng liên t0c trong thu nh�p bình quân ��u 
ng��i c�a nhi�u qu�c gia trong su�t th� k� XIX và XX m	t ph�n là nh� vào vi�c phát tri�n m�nh 
các ki�n thc khoa h�c và k# thu�t giúp t�ng n�ng su$t lao �	ng và các ��u vào khác trong s
n xu$t. 
Lý thuy�t kinh t� �ã chng minh r.ng s" t�ng tr��ng là k�t qu
 hi�p l"c gi)a các ki�n thc m%i và 
v�n con ng��i, �ó là lý do vi�c phát tri�n giáo d0c và �ào t�o luôn �i kèm v%i nh)ng ti�n b	 l%n 
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trong ki�n thc công ngh� � t$t c
 các qu�c gia có n�n kinh t� t�ng tr��ng m�nh. Giáo d0c, �ào t�o 
và y t�, nh)ng kho
n ��u t� quan tr�ng nh$t trong v�n con ng��i, ���c coi là y�u t� thúc ��y quan 
tr�ng nh$t cho phát tri�n kinh t� (Becker n�m 1975; Jones và Romer 2009). 
 
Kinh t� c& c$u m%i coi v�n con ng��i là m	t trong nh)ng tài s
n quan tr�ng nh$t c�a m	t qu�c gia. 
��i v%i các thành ph�n kinh t�, r�i ro và t�ng tr��ng không ch�c ch�n phát sinh trong quá trình 
nâng c$p công nghi�p, ��i m%i công ngh� �i cùng v%i phát tri�n kinh t�. Khi nhi�u công ty khác 
nhau �ang di chuy�n lên các n$c thang công nghi�p ti�n t%i các ngành c�ng nghi�p m%i v%i m�t �	 
v�n cao h&n và ti�p c�n g�n h&n v%i n�n công nghi�p toàn c�u, h� ph
i ��i m+t v%i r�i ro cao h&n. 
V�n con ng��i s' làm t�ng kh
 n�ng ��i phó v%i r�i ro c�a ng��i lao �	ng (Schultz 1961) nh�ng nó 
�òi h(i m	t th�i gian dài �� hình thành. M	t ng��i m$t c& h	i ���c giáo d0c khi còn tr1 có th� s' 
không th� bù ��p ���c m$t mát � �	 tu�i sau này. Trong m	t n�n kinh t� phát tri�n n�ng �	ng, �i�u 
quan tr�ng là l�p k� ho�ch tr�%c và ��u t� v�n con ng��i tr�%c khi n�n kinh t� �òi h(i các k# n�ng 
c�n thi�t ��i v%i ngành công nghi�p và công ngh� m%i. 
 
Tuy nhiên, c
i thi�n v�n con ng��i có th� th"c hi�n ���c v%i vi�c tích l�y v�n v�t ch$t và vi�c nâng 
c$p c�a ngành công nghi�p trong n�n kinh t� �ó. N�u không, con ng��i v�n ho+c là s' tr� thành 
m	t h�n ch� ràng bu	c cho phát tri�n kinh t� n�u nó không �� cung c$p do thi�u ��u t�, ho+c qu�c 
gia �ó s' có nhi�u công nhân ���c �ào t�o t�t nh�ng l�i không th� tìm ���c vi�c làm n�u ��u t� 
vào �ào t�o, ki�n thc và h�c t�p không phù h�p v%i t�c �	 phát tri�n c�a công nghi�p trong n�n 
kinh t�. 
 
M	t chính sách t�t ��i v%i phát tri�n v�n con ng��i ph
i là m	t ph�n không tách r�i c�a b$t kì 
chi�n l��c phát tri�n chung c�a �$t n�%c. Kinh t� c& c$u m%i v��t xa nh)ng k� ho�ch chung  tân c� 
�i�n cho giáo d0c và cho r.ng chi�n l��c phát tri�n bao g m các bi�n pháp �� ��u t� vào v�n con 
ng��i t�o thu�n l�i cho vi�c nâng c$p các ngành công nghi�p và chu�n b� cho n�n kinh t� nh.m t�n 
d0ng ngu n tài nguyên c�a nó. 
 
5. NH)NG QUAN �I�M �*I V�I NGHIÊN C+U NGÂN HÀNG TH� GI�I 
 
Vi�c ti�p c�n kinh th� c& c$u m%i làm n�i b�t t�m quan tr�ng c�a các kh
 n�ng và s" khác bi�t 
trong c& c$u công nghi�p � các giai �o�n phát tri�n khác nhau, và nh)ng tác �	ng c�a bi�n d�ng b�t 
ngu n t� quá kh, sai l�m, can thi�p b�i các nhà ho�ch ��nh chính sách có ni�m tin vào kinh t� c& 
c$u c� �ã làm cho h� tính toán quá mc kh
 n�ng c�a chính ph� trong vi�c s*a ch)a các l/ h/ng th� 
tr��ng. Nó c�ng ch3 ra m	t th"c t� là chính sách ch� tr�&ng theo Washington  Consensus th��ng l& 
là vi�c xem xét s" khác bi�t v� c$u trúc�gi)a các n�%c phát tri�n và các n�%c �ang phát tri�n,�và b( 
qua các lo�i ngu n bi�n d�ng khác nhau � các n�%c �ang phát tri�n. 
 
Các tiêu chí chính �� �ánh giá nghiên cu ng d0ng trong kinh t� phát tri�n là s" liên quan c�a nó 
��n các v$n �� chính sách bc xúc nh$t trong t�m tay. Nhi�u n�%c ��t ���c m	t mc �	 h	i t0 v%i 
các n�%c công nghi�p hóa trong 50 n�m qua th��ng không theo các quy ��nh chính th�ng ch� 
tr�&ng trong vòng chính sách 
nh h��ng nh$t. Kinh t� phát tri�n ph
i h�c h(i nh)ng kinh nghi�m 
c�a các n�%c không theo l' thông th��ng, nh�ng �ã gi
m �ói nghèo t�t h&n nh)ng n�%c khác. H&n 
n)a, cu	c kh�ng ho
ng kinh t� toàn c�u g�n �ây �ã thách thc chuyên nghi�p kinh t� �� xem xét l�i 
tính h�p l� c�a m	t s� ki�n thc hi�n có, bao g m c
 v� t� duy phát tri�n. Các ti�p c�n kinh t� c& 
c$u m%i c�ng nh$n�m�nh s" c�n thi�t c�a vi�c c�p nh�t các ch�&ng trình nghiên cu v� các v$n �� 
và nh)ng  câu h(i quan tr�ng v� mô hình phát tri�n. 
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Trong th�p k� qua, Ngân hàng Th� gi%i �ã kh�i x�%ng m	t s� d" án nghiên cu �� rút ra bài h�c t� 
kinh nghi�m t� các n�n kinh t� thành công.  Nh)ng d" án này, trong �ó bao g m �ông Á kì di�u 
(Ngân hàng Th� gi%i 1993), t�ng tr��ng trong nh)ng n�m 1990 (Ngân hàng Th� gi%i 2005b), Báo 
cáo T�ng tr��ng (Ngân hàng Th� gi%i 2008), �ã tìm ra ���c nhi�u s" ki�n cách �i�u h)u ích �� xác 
��nh s" thành công hay th$t b�i c�a kinh t� phat tri�n. Kinh t� c& c$u kinh t� m%i ���c �� xu$t là s" 
ti�p n�i c�a nh)ng n/ l"c �ó và c� g�ng �� phát tri�n m	t khuôn kh� chung cho vi�c tìm hi�u quan 
h� nhân qu
 �.ng sau các s" ki�n quan sát cách �i�u �ó36. C0 th�, c& c$u kinh t� m%i ���c �� xu$t 
��:(i) phát tri�n m	t c& c$u phân tích mà nó s' tính ��n y�u t� tài kho
n và y�u t� tài s
n h� t�ng, 
các giai �o�n phát tri�n, và các c$u trúc kinh t�, xã h	i, công nghi�p t�&ng ng c�a các n�%c �ang 
phát tri�n; (ii) phân tích vai trò c�a nhà n�%c và th� tr��ng � t�ng giai �o�n phát tri�n, và c& ch� 
chuy�n ��i t� giai �o�n này sang giai �o�n khác; và (iii) t�p trung vào các nguyên nhân gây bi�n 
d�ng kinh t� và chi�n l��c c�a chính ph� �� thoát kh(i nhng bi�n d�ng �ó. 
 
Ph�&ng pháp ti�p c�n m%i ���c �� xu$t không ph
i là m	t n/ l"c �� thay th� m	t khuôn kh� chính 
sách d"a trên ý thc h� khác cho nh)ng ng��i có t� duy phát tri�n n�i tr	i trong th�p k� qua, nh�ng 
v-n th� hi�n s" k�t n�i nh( v%i th"c ti�n kinh nghi�m c�a các n�%c riêng l1. Thay vào �ó, nó là m	t 
cách ti�p c�n �ó �em l�i s" chú ý ��n c$u trúc tài s
n và giai �o�n phát tri�n c�a m/i n�%c, và cho 
th$y m	t con ���ng h�%ng t%i nghiên cu d"a vào các qu�c gia mà nó r$t nghiêm ng+t, sáng t�o và 
phù h�p v%i chính sách phát tri�n. Khuôn kh� này nh$n m�nh s" c�n thi�t ph
i hi�u rõ h&n v� ý 
ngh!a c�a s" khác bi�t v� c$u trúc � các giai �o�n khác nhau trong giai �o�n phát tri�n c�a m	t �$t 
n�%c-�+c bi�t là v� các t� chc và chính sách phù h�p, và các khó kh�n và �u �ãi cho thành ph�n 
kinh t� t� nhân trong quá trình chuy�n ��i c& c$u. Nó c�ng �+t ra nhi�u câu h(i cho các nhà nghiên 
cu t�i các h�c vi�n và các chi�n l��c phát tri�n qu�c gia và qu�c t�: các t� chc và chính sách phù 
h�p cho các n�%c � các giai �o�n khác nhau là gì? Th� tr��ng và nhà n�%c �óng vai trò t�&ng ng 
c�a h� nh� th� nào �� t�o thu�n l�i cho vi�c phân b� có hi�u qu
 các ngu n l"c và chuy�n ��i suôn 
s1 t� m	t lo�i c& c$u công nghi�p này sang có c$u công nghi�p khác? L�i khuyên nào cho các n�%c 
�ang phát tri�n �ang c� g�ng �� di chuy�n t� m	t môi tr��ng �+c tr�ng b�i nh)ng bi�n d�ng sang 
m	t th� gi%i t�t nh$t ���c xác ��nh b�i giai �o�n c�a �$t n�%c phát tri�n? Làm th� nào ��  �
m b
o 
r.ng quá trình chuy�n ��i �ang di�n ra t�t �2p? 
 
Là m	t trong nh)ng nhóm nghiên cu phát tri�n l%n nh$t và hi�u qu
 nh$t trên th� gi%i, Phòng 
nghiên cu c�a Ngân hàng Th� gi%i là n&i cho ra ��i chính c�a các t� duy phát tri�n, d) li�u xuyên 
qu�c gia, công c0 phân tích và t� v$n chính sách ���c tr"c ti�p áp d0ng ��i v%i các v$n �� ho�t 
�	ng và cho các nhu c�u cao c�a chính ph�, các ��i tác phát tri�n và xã h	i dân s". Nghiên cu c�a 
nó �ã phát tri�n m	t ph�&ng pháp ti�p c�n r$t hi�u qu
 b�i vì nó tr
 l�i ���c câu h(i và l$p ���c 
các l/ h�ng c0 th� trong các ki�n thc v� quá trình phát tri�n. �i�u này là do th"c t� r.ng Ngân 
hàng Th� gi%i ngày nay có m	t ��nh h�%ng ngành r	ng và c0 th� trong t�ng qu�c gia cho c
 t� v$n 
chính sách và cho vay. Nh)ng n/ l"c �ang ���c th"c hi�n �� ti�n hành nghiên cu t�&ng t" � các 
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�Báo cáo t�ng tr��ng trình bày nh)ng bài h�c t� 13 tr��ng h�p t�ng tr��ng cao và b�n v)ng trong th�i k� sau chi�n 
tranh. Theo quan sát c�a báo cáo này sau n�m s" ki�n ���c cách �i�u hóa v� t$t c
 tr��ng h�p này: (i) H� t�n d0ng khai 
thác kinh t� th� gi%i; (ii) H� duy trì s" �n ��nh kinh t� v! mô; (iii) H� t�p trung ti�n t� l� cao v� ti�t ki�m và ��u t�; (iv) 
H� �� cho th� tr��ng phân b� ngu n l"c và (v), H� �ã cam k�t, và các chính ph� có kh
 n�ng �áng tin c�y. T� quan 
�i�m c�a c$u trúc kinh t� m%i, ba s" ki�n ��u tiên cách �i�u là k�t qu
 c�a vi�c thích nghi c�a m	t chi�n l��c �ó là phù 
h�p v%i l�i th�-so sánh. �i�u kiên th t� là m	t �i�u ki�n c�n thi�t �� hoàn thành b�i m	t qu�c gia sau l�i th� so sánh. 
Sau cùng là �+c tr�ng c�a m	t nhà n�%c có �i�u ki�n và c�ng là m	t �i�u ki�n cho m	t n�n kinh t� thích nghi v%i chi�n 
l��c theo l�i th� so sánh trong quá trình phát tri�n c�a nó. Xem thêm các cu	c th
o lu�n t�i Lin (2009a). 
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n�%c �i�n hình nh.m làm phong phú tìm hi�u xem nh)ng y�u t� khác 
nh h��ng gì t%i các k�t qu
 
này và do �ó ��a ra các khuy�n ngh� chính sách. Các l/ h�ng trong ki�n thc gi
i quy�t các v$n �� 
n�i c	m trong các t�&ng tác v%i các ho�t �	ng, các nhà tài tr� và các n�%c khách hàng. Kinh t� c& 
c$u m%i ���c �� xu$t cho các nghiên cu theo h�%ng ngành � Ngân hàng Th� gi%i. 
 
Hi�n tr�ng kinh t� phát tri�n và tác �	ng nghiêm tr�ng c�a cu	c kh�ng ho
ng toàn c�u ��i v%i n�n 
kinh t� c�a các n�%c phát tri�n �ã t�o ra nhu c�u m�nh m' ��i v%i m	t khuôn kh� m%i cho t� duy 
phát tri�n. Theo t� chc phát tri�n �a ph�&ng quan tr�ng nh$t và ki�n thc c& b
n c�a ngân hàng 
trên th� gi%i, Ngân hàng Th� gi%i ph
i �óng m	t vai trò hàng ��u trong c	ng � ng th� gi%i trong 
vi�c tìm ki�m t� duy m%i d"a trên vi�c ki�m tra liên t0c nh)ng kinh nghi�m v� thành công hay th$t 
b�i c�a các n�%c �ang phát tri�n. Chúng tôi hy v�ng r.ng ch�&ng trình ngh� s" nghiên cu c�a kinh 
t� c& c$u m%i s' làm phong phú thêm nghiên cu c�a Ngân hàng Th� gi%i và t�ng c��ng s" hi�u 
bi�t v� b
n ch$t c�a phát tri�n kinh t�. �i�u này s' giúp h/ tr� các n�%c có thu nh�p mc th$p và 
trung bình trong vi�c ��t ���c s" phát tri�n n�ng �	ng, b�n v)ng và toàn di�n, và lo�i b( �ói nghèo. 
 
 

------------------------ 
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