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Chương 1 
  
   

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA 
 KINH TẾ CÔNG CỘNG 



Nội dung chính 

1. KINH TẾ CÔNG CỘNG TRONG NỀN KINH TẾ 
 
2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
CỦA KINH TẾ CÔNG CỘNG 

 



 
1.1. Mô hình kinh tế hỗn hợp 

 

Khái niệm:  
 Mô hình “kinh tế hỗn hợp” là mô hình kinh 
tế bao gồm yếu tố tập quán, truyền thống; 
kinh tế chỉ huy và kinh tế thị trường. 
 



 
1.2. Khu vực công cộng 

 w  Hệ thống các cơ quan quyền lực của nhà nước 
như  

w  Hệ thống quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã 
hội.... 

w  Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội 
w  Các lực lượng kinh tế của chính phủ 
w  Hệ thống an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã 

hội… 



1.3. Chính phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế 
 

Khái niệm: Chính phủ là một tổ chức được 
thiết lập để thực thi những quyền lực nhất 
định, điều tiết hành vi của các cá nhân sống 
trong xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích chung 
của xã hội đó và tài trợ cho việc cung cấp 
những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà xã hội 
đó có nhu cầu 



 
1.3.2. Các loại hoạt động của chính phủ 

 

w Theo tác nhân tham gia trong nền kinh tế: 
-  Người sản xuất 
-  Người tiêu dùng. 
w Theo hành vi của chính phủ tham gia vào 

nền kinh tế 



 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

 

1. Sản xuất cái gì?  
2. Sản xuất cái đó thế nào? 
3. Cho ai? 
4. Các lựa chọn tập thể được đưa ra như 
thế nào? 



 
2.2. Nội dung nghiên cứu của kinh tế công cộng 

 

w  Một là, tìm hiểu xem những hoạt động nào khu 
vực công cộng tham gia và chúng được tổ chức 
như thế nào? 

w  Hai là, tìm hiểu và dự đoán trước những hậu 
quả mà các hoạt động của chính phủ có thể gây 
ra. 

w  Ba là, đánh giá các phương án chính sách. 



2.3. Phương pháp luận nghiên cứu của môn học 
 

w  Phương pháp phân tích thực chứng: là kinh tế 
học mô tả, phản ánh, phân tích những sự kiện, 
mối quan hệ đã xảy ra trong nền kinh tế để trả lời 
câu hỏi là gì, bao nhiêu, như thế nào? 

w  Phương pháp phân tích chuẩn tắc: Phân tích 
chuẩn tắc là phương pháp phân tích dựa trên 
những nhận định chủ quan cơ bản về điều gì đáng 
có hoặc cần làm để đạt được những kết quả mong 
muốn 



Câu hỏi ôn tập chương 1 

1. Phân biệt khu vực công cộng, HHCC, kinh 
tế học công cộng 
2. Phân tích vai trò của chính phủ trong nền 
kinh tế hỗn hợp 
3. Trình bày đối tượng, nội dung, phương 
pháp nghiên cứu của KTCC 



 
Chương 2 

 
 

CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ 
 VÀO NỀN KINH TẾ 

 



Nội dung chính 
1. CƠ SỞ CHÍNH PHỦ CAN THIỆP VÀO NỀN KINH TẾ 
 
2. CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO 
NỀN KINH TẾ. 
 
3.TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC CHÍNH PHỦ ĐIỀU TIẾT 
NỀN KINH TẾ 
 
4. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CHÍNH PHỦ KHI CAN THIỆP VÀO NỀN 
KINH TẾ 
 
5. LỰA CHỌN CÔNG CỘNG 

 



1. CƠ SỞ CHÍNH PHỦ CAN THIỆP VÀO NỀN KINH TẾ 
 

Thất bại của thị trường: được hiểu là những trường hợp mà 
thị trường cạnh tranh không thể sản xuất ra hàng hóa và dịch 
vụ ở mức xã hội mong muốn. 

 



Các thất bại của thị trường 
1.1. Độc quyền và cạnh tranh không hoàn hảo 
1.2. Ảnh hưởng ngoại ứng 
1.3. Thông tin không hoàn hảo 
1.4. Hàng hóa công cộng  
1.5. Bất ổn định kinh tế 
1.6. Một số cơ sở khác cho sự can thiệp của 
chính phủ vào nền kinh tế 
 
 



2. CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC CAN THIỆP CỦA 
CHÍNH PHỦ VÀO NỀN KINH TẾ. 

 

2.1. Chức năng của chính phủ 
 
2.2. Nguyên tắc cơ bản cho sự can thiệp của chính phủ 
vào nền kinh tế 
 



2.1. Chức năng của chính phủ 
 

2.1.1. Nâng cao hiệu quả kinh tế. 
2.1.2. Thực hiện công bằng xã hội 
2.1.3. Ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế 
2.1.4. Đại diện cho quốc gia trên trường quốc tế 
 



2.2. Nguyên tắc cơ bản cho sự can thiệp của 
chính phủ vào nền kinh tế 

 

2.2.1. Nguyên tắc hỗ trợ 
 
2.2.2. Nguyên tắc tương hợp 
 



 
2.2.1. Nguyên tắc hỗ trợ 

 
Nội dung nguyên tắc: Là sự can thiệp của 
chính phủ phải nhằm mục đích là hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho thị trường hoạt động hiệu quả 
hơn.  
 



 
2.2.2. Nguyên tắc tương hợp 

 

Nội dung nguyên tắc: Trong hàng loạt các 
cách thức có thể can thiệp vào thị trường, 
chính phủ cần ưu tiên sử dụng những biện 
pháp nào tương hợp với thị trường nhằm thúc 
đẩy thị trường hoạt động hiệu quả. 
 



3.TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC CHÍNH 
PHỦ ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ 

 

3.1. Tính tất yếu của việc chính phủ điều tiết vi mô nền 
kinh tế 
3.2. Tính tất yếu khách quan của việc chính phủ điều tiết 
vĩ mô nền kinh tế 

 



 
3.1. Tính tất yếu của việc chính phủ điều tiết vi 

mô nền kinh tế 
 

3.1.1. Nhu cầu cung cấp hàng hóa công 
cộng 
3.1.2. Nhu cầu định hướng công cộng 
3.1.3.  Nhu cầu quản lý công cộng 
 



 
3.2. Tính tất yếu khách quan của việc chính phủ 

điều tiết vĩ mô nền kinh tế 
 

3.2.1. Yêu cầu khách quan của phát triển 
xã hội hóa và toàn cầu hóa kinh tế 
3.2.2. Yêu cầu khách quan đẩy mạnh phát 
triển kinh tế thị trường 
3.2.3. Thực hiện mục tiêu chiến lược phát 
triển kinh tế   
3.2.4. Nhu cầu điều chỉnh thể chế kinh tế 
 

 



 
4.  NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CHÍNH PHỦ KHI CAN 

THIỆP VÀO NỀN KINH TẾ 
 

4.1. Hạn chế do thiếu thông tin 
4.2. Hạn chế do thiếu khả năng kiểm soát 
phản ứng của cá nhân 
4.3. Hạn chế do thiếu khả năng kiểm soát 
bộ máy hành chính 
4.4. Hạn chế do quá trình ra quyết định 
công cộng 
 



 

5. LỰA CHỌN CÔNG CỘNG 
 5.1. Chính phủ lựa chọn như thế nào 

 
5.2. Các nguyên tắc ra quyết định khác 
nhau 
 



Câu hỏi ôn tập chương 2 

1. Trình bày các cơ sở kinh tế để chính phủ can thiệp vào 
nền kinh tế 
2.Trình bày nguyên tắc can thiệp của chính phủ vào nền 
kinh tế 
3.Trình bày nội dung cơ bản của chính phủ ra quyết định lựa 
chọn công cộng 
4. Phân tích các nguyên tắc ra quyết định trong lựa chọn 
công cộng 



 
Chương 3 

 
 

VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ  
TRONG PHÂN BỔ NGUỒN LỰC 

 



NỘI DUNG CHÍNH 

 
1. NGOẠI ỨNG 
2. HÀNG HÓA CÔNG CỘNG 
3. ĐỘC QUYỀN 

 



 
1. NGOẠI ỨNG 

 

Khái niệm: Là tác động của sản xuất và tiêu 
dùng một loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể đến 
những người không liên quan đến việc sản 
xuất và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ đó 
 



 
 1.1. Ảnh hưởng ngoại ứng trong sản xuất  

 
Ngoại ứng tiêu cực 
 
Khái niệm: Là ngoại ứng trong sản xuất gây 
ra thiệt hại cho người thứ 3 không trực tiếp 
tham gia vào quá trình sản xuất 
 



Mô tả sơ đồ 



 
1.1. Ảnh hưởng ngoại ứng trong sản xuất   

 
Ngoại ứng tích cực: 
 
Khái niệm: Ngoại ứng tích cực trong sản xuất 
là ngoại ứng làm tăng lợi ích cho người thứ 3 
không trực tiếp tham gia vào quá trình sản 
xuất. 
 



MÔ TẢ SƠ ĐỒ 



 
1.2. Ảnh hưởng ngoại ứng trong tiêu dùng 

 
1.2.1. Ảnh hưởng ngoại ứng tích cực 
 
1.2.2. Ảnh hưởng ngoại ứng tiêu cực 
 
 
 
 



 
1.3. Các giải pháp tư nhân đối với ảnh hưởng 

của ngoại ứng 
 

1.3.1. Một số giải pháp tư nhân 
1.3.2. Định đề Coase 
1.3.3. Tại sao các giải pháp tư nhân không 
luôn luôn diễn ra 
1.3.4. Chính sách công cộng đối với ảnh 
hưởng ngoại ứng. 
 
 



 

2. HÀNG HÓA CÔNG CỘNG 
 

 
2.1. Phân loại hàng hóa  
2.2. Cung cầu vê hàng hóa công cộng 
 



 
2.2. Cung cầu vê hàng hóa công cộng 

 Cầu về HHCC: 
Xuất phát từ đặc trưng HHCC nên đường cầu về HHCC trên 
thị trường là đường tổng hợp theo chiều dọc của các đường 
cầu cá nhân vì khi một lượng HHCC được cung ứng thì tất 
cả mọi người tiều dùng đều được hưởng lợi ích 

 
; 



 
2.3. Đánh thuế gây méo mó và cung cấp HHCC 

một cách có hiệu quả 
 



2.4. Vấn đề người hưởng lợi không phải trả tiền 

Việc cá nhân do dự đóng góp tự 
nguyện vào hàng hóa công cộng gọi là 
vấn đề ăn không 



 
2.5. Một số hàng hóa công cộng quan trọng 

 
2.5.1. Quốc phòng 
2.5.2. Nghiên cứu cơ bản 
2.5.3. Chống nghèo đói 
2.5.4. Nỗi vất vả của người phân tích chi phí – lợi ích 

 



 
3. ĐỘC QUYỀN 

 
Khái niệm: Độc quyền là trạng thái thị 
trường chỉ có duy nhất một người bán 
và sản xuất ra sản phẩm không có hàng 
hóa thay thế gần gũi. 



 
3.1. Nguyên nhân xuất hiện độc quyền 

 
w Thứ nhất, nguồn lực độc quyền 
w Thứ hai, độc quyền do chính phủ tạo ra. 
w Thứ ba, độc quyền tự nhiên. 



3.2. Tổn thất phúc lợi do độc quyền  



3.4. Các giải pháp can thiệp của chính phủ 

 
3.4.1. Ban hành luật và chính sách chống độc quyền: cấm 
câu kết để cùng nâng giá, giảm sản lượng… 
3.4.2. Thực hiện sở hữu nhà nước đối với độc quyền: 
thường áp dụng ngành trọng điểm như điện, nước, than… 
3.4.3. Kiểm soát giá cả 
3.4.4. Đánh thuế 
3.4.5. Một số chiến lược điều tiết độc quyền tự nhiên của 
chính phủ 



Câu hỏi ôn tập chương 3 

1. Khái niệm và phân loại ngoại ứng, ảnh hưởng của ngoại 
ứng trong sản xuất và trong tiêu dùng 
2.Trình bày cách xác định sản lượng hiệu quả trong thị 
trường đối với HHCC 
3.Phân tích tổn thất phúc lợi do độc quyền gây ra 
4. Trình bày các giải pháp can thiệp của chính phủ đối với 
độc quyền 



Chương 4 

 
Công bằng và Hiệu quả 
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1. 
 
 

2. 

 
 
Lý thuyết về bàn tay vô hình và hiệu quả của 
thị trường cạnh tranh 
 
Các tiêu chuẩn về hiệu quả sử dụng nguồn lực 

3. Phân phối thu nhập và tối đa hóa phúc lợi xã 
hội 

4. Hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội 

NỘI DUNG CHƯƠNG 
 



 
 

1. Lý thuyết bàn tay vô hình và hiệu 
quả thị trường cạnh tranh 

 “   

 Mọi cá nhân không có ý định thúc đẩy lợi ích xã 
hội…mà chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình, và 
đây cũng như nhiều trường hợp khác, người đó 
được một bàn tay vô hình dẫn dắt để phục vụ 
mục đích không nằm trong ý định của mình”  

 



2.CÁC TIÊU CHUẨN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 
NGUỒN LỰC 

 

2.1.  Hiệu quả Pareto và hoàn thiện Pareto 

2.2. Điều kiện đạt hiệu quả Pareto 
2.3. Điều kiện biên về hiệu quả 



2. Các tiêu chuẩn về hiệu quả sử dụng 
nguồn lực 

w  Hiệu quả Pareto: Hiệu quả Pareto được hiểu là sự 
phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto nếu như 
không có cách nào phân bổ lại các nguồn lực để 
làm ít nhất một người được lợi hơn mà không 
phải làm thiệt hại đến bất kỳ ai khác. 

w      Hoàn thiện Pareto: Hoàn thiện Pareto được 
hiểu là nếu còn tồn tại một cách phân bổ lại 
nguồn lực làm cho ít nhất một người được lợi hơn 
mà không làm thiệt hại cho bất kỳ ai khác. 



2.2 Điều kiện đạt hiệu quả Pareto 
 

  

  Thứ nhất, điều kiện về hiệu quả sản xuất: 
tỷ suất thay thế kỹ thuật cận biên giữa hai 
đầu vào bất kỳ của tất cả các hãng kinh 
doanh phải bằng nhau.  

 

 



2.2 Điều kiện đạt hiệu quả Pareto 

  

  Điều kiện về hiệu quả trong phân phối:  
Tỷ suất thay thế cận biên giữa hai hàng hóa 

bất kỳ của tất cả các tác nhân . 
 



      2.3 điều kiện hỗn hợp điều kiện hỗn hợp 

    Sản xuất hay phân phối đạt hiệu quả khi: 
     MU = MC 
    (MU : Lợi ích biên. 
     MC : Chi phí biên) 
 



 
 

3. Phân Phối thu nhập và tối đa hóa phúc 
lợi xã hội 

 
  

3.1. Một số lý thuyết về phân phối lại thu 
nhập 

3.2. Lựa chọn xã hội 



Phúc lợi xã hội (triết học) 

w  PLXH một bộ phận thu nhập quốc dân của xã hội 
được sử dụng nhằm thoả mãn những nhu cầu vật 
chất và tinh thần của các thành viên trong xã hội, 
chủ yếu được phân phối ngoài thu nhập theo lao 
động. PLXH bao gồm những chi phí xã hội: trả 
tiền hưu trí, các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội, học 
bổng cho học sinh, những chi phí cho học tập 
không mất tiền, những dịch vụ y tế, nghỉ ngơi, an 
dưỡng, nhà trẻ, mẫu giáo, vv. 



3.1.1 Thuyết vị lợi 
  

  Nội dung: FLXH chỉ phụ thuộc vmn 
         Hàm  phúc lợi xã hội: 
    W= MU1+MU2+….+MUn = ∑MUi 
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Phân phối thu nhập theo thuyết vị lợi 

-  Giả thuyết 
-  Mô tả 
- Kết luận 
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Giả thuyết: 

w   Một là, các cá  nhân có hàm thỏa dụng biên 
đồng nhất và chỉ phụ thuộc vào mức thu 
nhập của họ. 

w Hai là, hàm thỏa dụng biên tuân theo quy 
luật mức thỏa dụng biên giảm dần 

w Ba là, tổng mức thu nhập sẵn có là cố định 
và không thay đổi khi tiến hành phân phối 
lại. 

 
2/22/17 58 



 Mô tả 
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Thu 
nhập 
của 

nhóm 
A 

(MUA) 

Thu 
nhập 
của 

nhóm 
B 

(MU) 
 

O 
O' m b a 

n 

f 

e 

MUB 
MUA 

Thu nhập của A Thu nhập của B 

c 
d 



  Kết luận 

   Phân phối thu nhập tối ưu theo thuyết vị lợi sẽ là 
phân phối thu nhập có MUA  = MUB 

   Tức phân phối thu nhập tuyệt đối bình đẳng 
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3.1.2 . Thuyết bình quân đồng đều 
 

    Nội dung: 
 Quan điểm này cho rằng, sự bằng nhau trong phúc 
lợi của tất cả các thành viên là một mục tiêu xã hội 
cần phấn đấu, vì giá trị của tất cả các thành viên 
trong xã hội là ngang nhau 

 

     Hàm FLXH 
       W = U1 = U2 = ... Un   
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 Phân phối thu nhập theo quan điểm bình quân 
đồng đều 

 

 w Phân phối tuyệt đối bình đẳng (khi các giả 
thuyết được thoả mãn) 

2/22/17 62 



3.1.3. Thuyết cực đại thấp nhất- học thuyết Rawls 
 

 Nội dung: 
  Phúc lợi của xã hội chỉ phụ thuộc vào phúc lợi 

của những người nghèo khổ nhất, xã hội tốt lên 
nếu bạn cải thiện được phúc lợi của người nghèo 

 
  Hàm FLXH  
   W = minimum {U1, U2,…, Un}  

2/22/17 63 



3.2. Lựa chọn của xã hội 

3.2.1. Hàm thỏa dụng cá nhân và mức thỏa dụng 
cận biên. 
3.2.2. Hiệu quả Pareto và đường khả năng thỏa 
dụng 
3.2.3. Hiệu quả Pareto và nguyên tắc đền bù. 
3.2.4. Đường bàng quan xã hội và vấn đề phân phối 
thu nhập 
3.2.5. Những lựa chọn của xã hội trong thực tế 



3.2.1. Hàm thỏa dụng cá nhân và mức 
thỏa dụng cận biên 

w  Hàm thỏa dụng cá nhân được hiểu là khi tiêu 
dùng của cá nhân về một hàng hóa hay dịch vụ 
nào đó nhiều hơn thì mức hữu dụng của người đó 
tăng lên, tuy nhiên mỗi hàng hóa tiêu dùng tăng 
thêm làm cho anh ta có mức hữu dụng thêm ít đi. 



3.2.1.Hàm thỏa dụng cá nhân và mức 
thỏa dụng cận biên 

w  Mức thỏa dụng cận biên, là mức thỏa dụng thêm 
mà người nào đó có được khi tiêu dùng thêm một 
hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó, nó giảm đi khi 
lượng hàng hóa hoặc dịch vụ đó được tiêu dùng 
ngày càng nhiều hơn.  



3.2.2. Hiệu quả Pareto và đường khả năng 
thỏa dụng 

w Câu hỏi đặt ra: khi đánh giá một chương 
trình công cộng nào thì liệu nó có tiêu biểu 
cho một sự chuyển động từ một điểm phi 
hiệu quả (nằm bên trong đường UPF), tới 
một điểm hiệu quả (nằm trên đường UPF) 
hay không?  



3.2.3. Hiệu quả Pareto và nguyên tắc đền bù 

w  Nguyên tắc đền bù là gì: Xem giá trị tính bằng tiền 
của việc thay đổi chính sách đối với người được hưởng 
lợi do sự thay đổi đó có vượt quá giá trị thiệt thòi tính 
bằng tiền của những người bị phương hại hay không. 
Trong những trường hợp như vậy, thì về nguyên tắc 
người được lợi có thể đến bù cho người bị phương hại 



3.2.4. Đường bàng quan xã hội và vấn 
đề phân phối thu nhập 

w  Đường bàng quan cá nhân: Biểu hiện những tập hợp 
hàng hóa mà một cá nhân bàng quan với chúng. 

w  Đường bàng quan xã hội: Cho biết những tập hợp thỏa 
dụng của các cá nhân khác nhau, và chúng mang lại các  
mức phúc lợi bằng nhau cho xã hội 



3.2.5. Những lựa chọn của xã hội 

w  Xác định ảnh hưởng của chương trình với từng 
nhóm dân cư trên góc độ công bằng và hiệu quả 

w  Quá trình xác định: (1) xác định hệ thống các cơ 
hội và phân tích các đánh đổi giữa hiệu quả và 
công bằng; (2) cân bằng hai yếu tố hiệu quả và 
công bằng ở một mức độ nào đó và có thể thể 
hiện kết quả cân bằng ấy bằng một đường bàng 
quan xã hội; (3) miêu tả thái độ của xã hội đối 
với công bằng và hiệu quả. 



4.Hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội 

4.1 Khái niệm về công bằng 
4.2 Thước đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối 
thu nhập 



4.1. Khái niệm về công bằng 

w  Công bằng ngang: là sự đổi xử như nhau đối với 
những người có tình trạng kinh tế như nhau.  

w  Công bằng dọc là đối xử khác nhau với những 
người có khác biệt bẩm sinh hoặc có tình trang 
kinh tế ban đầu khác nhau nhằm khắc phục 
những khá biệt sẵn có.  



Bất bình đẳng 

w Bất bình đẳng xã hội được hiểu là tình 
trạng không bình đẳng về các cơ hội hoặc 
trong chia sẻ lợi ích/chi phí giữa các thành 
viên trong xã hội 

w Có hai loại: Bất bình đẳng xuất phát từ sự 
nỗ lực, và bất bình đẳng xuất phát từ hoàn 
cảnh 



4.2.1. Đường Lorenz 

   Đường cong lorenz phản ánhtỷ lệ % của tổng thu 
nhập cộng dồn được phân phối tương ứng với tỷ lệ 
% cộng dồn của các nhóm dân số đã biết được sắp 
xếp theo thứ tự thu nhập tăng dần. 
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 Các bước xây dựng 

w  Bước 1, cần sắp xếp thu nhập của dân cư theo thứ 
tự tăng dần 

w  Bước 2, chia dân số thành các nhóm có số dân 
bằng nhau, mỗi nhóm được gọi là một phân vị 

w  Bước 3, sắp xếp các phân vị dân cư này dọc theo 
cạnh đáy, và phần trăm thu nhập tương ứng của 
các nhóm đó vào cạnh bên của hình vuông Lorenz 
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Hình vẽ 



Ưu nhược điểm của phương pháp đường Lorenz 

 Ưu điểm: 

 Là một công cụ hữu hiệu giúp đánh gía tác động của các 
chính sách đến mức nào về sự công bằng trong phân phối 
thu nhập của các nhóm dân cư 

 Nhược điểm: 

 Phương pháp này chưa lượng hóa được mức độ bất bình 
đẳng bằng một chỉ số, do đó việc phân tích so sánh chỉ 
mang tính chất định tính 
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Hệ số Gini 

w  Được xác định bằng cách lấy phần diện tích giữa 
đường Lorenz và đường chéo chia cho tổng diện 
tích của nửa hình vuông  



Mô phỏng cách tính hệ số Gini 



Gini Việt Nam giai đoạn 1999-2012 
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Năm 1999 2005 2009    2012 
Gini 0.34 0.35 0.37 0,42 



Gini của một số quốc gia trên 
thế giới 
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Qgia 

 
LICs 

 
MICs 

 
HICs 

 
Mỹ 

 
Brazin 

 
Nhật 

Gini 0.3-0.
5 

0.4-0.
6 

0.2-0.
5 

0.42 0.215 0.6 



4.2.3 Chỉ số Theil 

w  Khái niệm: Đây là đại lượng xác định sự bất bình 
đẳng dựa trên lý thuyết thông tin/sắc xuất. 

w  Công thức : 
w  L=∑ ln Y/yi N (i= 1, n) 
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Đánh giá và đặc điểm 

w  Chỉ số Theil L biến thiên từ 0 (bình đẳng tuyệt đối) đến 
∞ (bất bình đẳng tuyệt đối), song trong thực tế chỉ số 
này ít khi lớn hơn 1. 

w  Chỉ số này lợi thế:làm tăng trọng số của những người có 
thu nhập thấp; nó cho phép phân tích sự bất bình đẳng 
chung thành bất bình đẳng trong từng nhóm nhỏ 
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4.3. Nguồn gốc gây ra bất bình đẳng trong xã hội  

4.3.1. Bất bình đẳng về thu nhập do lao động 
4.3.2. Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập 
từ tài sản 



4.3.1 Bất bình đẳng về thu nhập do lao động 

w  Do sự khác nhau về khả năng và kỹ năng lao động 
w  Khác nhau về cường độ làm việc. 
w  Khác nhau về nghề nghiệp và tính chất công việc. 
w  Một số nguyên nhân khác. 
w    
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4.3.2 Bất bình đẳng trong phân phối thu 
nhập từ tài sản 

w Khác biệt do thừa kế tài sản. 
w Khác biệt về hành vi tiết kiệm và tiêu dùng. 
w Khác biệt do kết quả kinh doanh. 
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4.4. Lý do can thiệp của chính phủ nhằm 

đảm bảo công bằng xã hội 
 

w  Thứ nhất: Nền kinh tế thị trường không tự điều chỉnh để 
tạo ra công bằng xã hội 

w  Thứ hai: Phân phối lại thu nhập làm tăng phúc lợi xã hội 
w  Thứ 3: Phân phối thu nhập tạo ngoại ứng tích cực cho xã 

hội 



4.5. Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và 
công bằng xã hội 

4.5.1 Sự đánh đổi giữa hiệu quả và công 
bằng 
4.5.2 Các quan điểm về mối quan hệ giữa 
hiệu quả và công bằng 



 
4.5.2.1 Quan điểm giữa hiệu quả và công 

bằng có mâu thuẫn. 
 

w  Quá trình phân phối lại thu nhập làm tăng chi 
phí hành chính. 

w  Giảm động cơ làm việc. 
w  Giảm động cơ tiết kiệm. 
w  Tác động về mặt tâm lý 
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4.5.2.2. Quan điểm giữa hiệu qủa và công 
bằng không có mâu thuẫn. 

w  Tăng thu nhập cho người nghèo sẽ kích cầu trong 
nước. 

w  PPTN công bằng kích thích phát triển lành mạnh. 
w  Thu nhập thấp ảnh hưởng tới sức khoẻ, dinh 

dưỡng và giáo dục. 
w  Người giàu có xu hướng dùng nhiều hàng xa xỉ. 
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Câu hỏi ôn tập chương 4 

1. Phân biệt hiệu quả Pareto và hoàn thiện Pareto 
2. Điều kiện đạt hiệu quả Pareto 
4. Trình bày nội dung thước đo mức độ bất bình đẳng trong 
phân phối thu nhập 
5. Phân tích nguồn gốc gây ra bất bình đẳng 
6. Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội 



Chương 5 

 
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH 
 CHI TIÊU CÔNG CỘNG 



Nội dung chính 

1. PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH 
2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CHI TIÊU CÔNG 
3.KHUYNH HƯỚNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CHI TIÊU 
CÔNG CỘNG 



1. PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH 
 

1.1.  Phân tích lợi ích và chi phí của tư nhân 
1.2. Phân tích chi phí và lợi ích xã hội 



2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CHI TIÊU 
CÔNG 

w  Sự cần thiết phải có chương trình; 
w  Những thất bại của thị trường mà chương trình có thể đề 

cập tới; 
w  Những hình thức can thiệp của chính phủ; 
w  Những hậu quả mang tính hiệu quả; 
w  Những hậu quả của việc phân phối; 
w  Đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả; 
w  Đánh giá chương trình;  
w  Quá trình chính trị. 
 



3. KHUYNH HƯỚNG VÀ Ý NGHĨA  
CHI TIÊU CÔNG CỘNG 

“Nếu ta so sánh cẩn thận nhiều nước ở nhiều thời kỳ, ta sẽ 
thấy rằng, tại các nước tiến bộ - và ta chỉ chú trọng tới các 
nước này - có một sự gia tăng đều đều trong hoạt động của 
chính quyền trung ương và địa phương. Sự gia tăng này vừa 
có về chiều rộng vừa có về chiều sâu: chính quyền trung 
ương và chính quyền địa phương luôn luôn đảm nhận thêm 
những nhiệm vụ mới, và đồng thời thực hiện các nhiệm vụ 
cũ và mới một cách hữu hiệu và đầy đủ hơn. Như vậy, nhu 
cầu kinh tế của dân chúng được thỏa mãn bởi chính quyền 
trung ương và địa phương một cách rộng rãi và thỏa đáng 
hơn”. 



3.1. Gia tăng chi phí theo  
chiều sâu 

Các nhiệm vụ theo chiều sâu: 
1.  Bảo vệ tổ quốc 
2.  Thiết lập và duy trì hệ thống công lộ 
3.  Đảm bảo dịch vụ giáo dục, y tế 



3.1.1 Chi phí an ninh quốc phòng 

1. Tổ chức an ninh quốc phòng 
2. Phân tích chi phí – hiệu quả 
3. Chi bao nhiêu là đủ 
 



3.1.2. Chi giao thông công cộng – công lộ 

Nội dung G i a i 
đ o ạ n 

2 0 0 2 - 

2010 

G i a i 
đ o ạ n 

2 0 1 1 - 

2020 

Tổng giai 
đ o ạ n 

2002- 2020 

T r u n g 
b ì n h 

h à n g 

năm 

Đường bộ 

Trong đó: đường cao tốc 

                 Quốc lộ 

                  Tỉnh lộ 

Đường sắt 

Trong đó: Đường sắt cao 
toocs 

                  Đường sắt tốc độ 

TB 

Hàng hải 

Đường song nội địa 

Hàng không dân dụng 

Giao thông đô thị(HN + 

HCM) 

Trong đó: đường bộ 

                   Đường sắt 
                   Hỗ trợ GTCC 

Giao thông nông thôn 

Tổng 

245.990 

56.570 

139.420 

50.000 

218.661 

204.000 

14.661 

20.387 

4.673 

17.880 

195.886 

129.385 

56.501 

10.000 

86.500 

789.977 

328.530 

158.530 

125.000 

45.000 

393.576 

361.500 

32.076 

65.000 

4.507 

36.330 

423.595 

221.448 

193.147 

9.000 

77.850 

1.329.38
8 

574.520 

215.100 

264.420 

95.000 

612.237 

565.500 

46.737 

85.387 

9.180 

54.210 

619.481 

350.833 

249.648 

19.000 

164.350 

2.119.364 

31.918 

11.950 

14.690 

5.278 

34.013 

31.417 

2.596 

4.744 

510 

3.012 

34.416 

19.491 

13.869 

1.056 

9.131 

117.744 



3.1.3. Chi phí cho dịch vụ giáo dục và đào tạo 
 

1.  Giáo dục và đào tạo 
2. Tại sao giáo dục lại do công cộng đài thọ 
 



3.2. Gia tăng chi phí theo chiều rộng các 
nhiệm vụ chính phủ 

3.2.1. Các nhiệm vụ phát sinh trong thời kỳ 
kinh tế suy thoái 
3.2.2. Các chương trình cứu trợ 
 



Các cách kiểm soát chi tiêu công 

3.4.1. Giới hạn thuế suất 
3.4.2. Giới hạn công trái 
3.4.3. Thu đến đâu tiêu đến đó 



Câu hỏi ôn tập chương 5 

1. Phân biệt: Phân tích chi phí – lợi ích tư nhân và 
phân tích chi phí – lợi ích xã hội 
2. Trình bày về nội dung các bước phân tích chính 
sách chi tiêu công 
3. Phân tích nội dung kiểm soát chi tiêu công 



Chương 6 

 
THUẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ 



NỘI DUNG CHÍNH 

1. TÀI NGUYÊN CÔNG 
2. THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG THUẾ 
3. PHÂN CHIA GÁNH NẶNG CỦA THUẾ 



1. Tài nguyên công 

1. Viện trợ và tặng dữ 
2. Hoa lợi hành chính 
3. Hoa lợi thương mại 
4. Thuế 



2. Thiết kế một hệ thống thuế 

 2.1 Thuế và hiệu quả 
2.1.1. Mất không do thuế gây ra 
 



2. Thiết kế một hệ thống thuế 

2.1.2. Gánh nặng hành chính 
2.1.3. Thuế suất bình quân và thuế suất cận biên 
2.1.4. Thuế gộp 



2.2. Thuế và công bằng 

2.2.1. Nguyên tắc lợi ích được hưởng 
2.2.2. Nguyên tắc khả năng nộp thuế 
2.2.3. Ảnh hưởng của thuế và tính công bằng của 
thuế 



3. Phân chia gánh nặng của thuế 

3.1. Ai là người chịu thuế 
3.2. Tác động của thuế đến kết cục thị trường 
3.3. Hệ số co giãn và ảnh hưởng của thuế 
3.4. Một số loại thuế tương đương 



4. Chuyển thuế 

4.1. Vai trò của giá cả trong chuyển thuế 
4.2. Chuyển thuế thuận và nghịch 
4.3. Chuyển thuế thông qua các thương vụ 



Câu hỏi ôn tập chương 6 
1. Trình bày nội dung cơ bản giữa về mối quan hệ giữa thuế 
và hiệu quả kinh tế xã hội 
2. Trình bày nội dung cơ bản về mối quan hệ giữa thuế và 
công bằng xã hội 
3. Vai trò của giá trong chuyển thuế, chuyển thuế thuận, 
nghịch 
4. Phân tích chuyển thuế thông qua co giãn cuả tuyến cầu và 
co giãn của chi phí cận biên 


