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I. Khái niệm năng suất và năng suất nhân tố tổng hợp
1. Khái niệm năng suất
Để phát triển, các quốc gia và vùng lãnh thổ phải có sự tăng trưởng về sản xuất
(hay có thể gọi là đầu ra) của chính mình. Những nghiên cứu kinh tế cổ điển cho thấy
có hai nguồn chính của tăng trưởng kinh tế về đầu ra là tăng trưởng các yếu tố sản
xuất (lao động và vốn đầu tư cho sản xuất) và hiệu quả (hoặc năng suất) đạt được cho
phép nền kinh tế sản xuất ra nhiều hơn với cùng khối lượng đầu vào. Sản xuất là một
quá trình kết hợp những yếu tố vật chất đầu vào (material input) và những đầu vào phi
vật chất (như kế hoạch, bí quyết,..) để tạo ra những sản phẩm dùng cho tiêu dùng (đầu
ra). Phương pháp kết hợp các đầu ra vật chất và phi vật chất khác nhau của sản xuất để
tạo ra đầu ra được gọi là công nghệ [1]. Về lý thuyết, sản xuất có thể được trình bày
bằng một hàm sản xuất thể hiện mối quan hệ giữa đầu ra, đầu vào, trong đó yếu tố
công nghệ được xem xét. Hàm sản xuất đó có thể được sử dụng để đo lường hiệu quả
tương đối khi so sánh các công nghệ. Hàm sản xuất là sự mô tả đơn giản hoá cơ chế
của tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế được định nghĩa là sự tăng lên của sản
xuất của một ngành hoặc một quốc gia (tuỳ thuộc vào chúng ta muốn đo lường gì).
Thông thường sự tăng trưởng kinh tế được thể hiện bằng tỷ lệ tăng trưởng năm của sản
lượng đầu ra của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) hoặc của tổng sản phẩm quốc
gia (đối với một quốc gia).
Sự tăng trưởng kinh tế thực (không phải do lạm phát) được tạo ra bởi sự tăng
trưởng của hai thành phần: tăng lên của đầu vào sản xuất và tăng lên của năng suất.
Vậy năng suất là gì? Theo Cẩm nang của OECD về đo lường năng suất [2], năng suất
được định nghĩa là "quan hệ tỷ lệ giữa khối lượng đầu ra với khối lượng sử dụng đầu
vào". Ở đây, năng suất là thước đo hiệu quả của sản xuất. Nó là tỷ lệ giữa những gì
được sản suất ra và những thứ cần cho sản xuất. Thông thường tỷ lệ này là dưới dạng
hình thức giá trị trung bình, thể hiện thông qua tổng đầu ra chia cho tổng đầu vào.
Năng suất là số đo đầu ra từ quá trình sản xuất trên một đơn vị đầu vào.
1

Saari S. (2006). Productivity : Theory and Measurement in Business. European Productivity Conference 2006.
OECD (2001). Measuring Productivity : Measurement of aggregate and industry-level productivity growth. OECD
Manual. (http://www.oecd.org/dataoecd/59/29/2352458.pdf)
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Hình 1 thể hiện quá trình tăng trưởng kinh tế, trong đó giá trị T2 (giá trị tại thời
điểm 2) thể hiện sự tăng trưởng về đầu ra từ giá trị T1 (giá trị vào thời điểm 1). Mỗi
thời điểm đo lường có đồ thị của hàm sản xuất của mình (đường thẳng 1 và 2). Khối
lượng đầu ra đo được ở thời điểm 2 lớn hơn khối lượng đầu ra ở thời điểm 1 đối với cả
thành phần của tăng trưởng. Nó thể hiện một sự tăng lên về đầu vào và tăng lên về
năng suất. Phần tăng lên tạo ra bởi sự tăng lên của đầu vào được thể hiện trong đường
thẳng 1 cho thấy không có sự thay đổi về tương quan giữa tăng lên về đầu vào và tăng
lên về đầu ra. Phần tăng lên tạo bởi sự tăng lên của năng suất được thể hiện trong
đường thẳng 2 (với độ dốc cao hơn). Hình 1 cho thấy năng suất tăng lên sẽ tạo ra đầu
ra nhiều hơn với cùng đơn vị đầu vào.

Hình 1. Thành phần của tăng trưởng kinh tế
(Nguồn: Saari S. (2006). Productivity : Theory and Measurement in Business.
European Productivity Conference 2006.)
Quan hệ tỷ lệ giữa kết quả tạo ra (đầu ra) với những yếu tố đầu vào tương ứng
(đầu vào) được gọi là năng suất. Sự tăng lên của năng suất được đặc trưng bởi sự
chuyển dịch của hàm sản xuất và sự thay đổi tiếp theo về quan hệ tỷ lệ đầu ra/đầu vào.
Công thức năng suất thường được thể hiện như sau:
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Lượng đầu ra
Năng suất tổng =

Lượng đầu vào

Theo công thức này, sự thay đổi về đầu vào và đầu ra cần phải được đo lường
một cách tích hợp cả hai khía cạnh: Thay đổi về lượng và thay đổi về chất. Trên thực
tế, thay đổi về lượng và thay đổi về chất xảy ra khi có các yếu tố đầu vào và đầu ra
thay đổi. Để thể hiện đầy đủ hơn sự thay đổi, cả về chất, công thức tổng quát về năng
suất có thể được viết như sau:
Khối lượng và chất lượng đầu ra
Năng suất tổng =

Khối lượng và chất lượng đầu vào

Có nhiều yếu tố làm tăng năng suất. Tuy nhiên có thể quy về một số loại yếu tố
chủ yếu sau (Tăng Văn Khiên, 2005):
- Nhu cầu tiêu dùng của xã hội;
- Yếu tố về khoa học và công nghệ;
- Yếu tố giáo dục và đào tạo;
- Yếu tố sắp xếp lại cơ cấu sản xuất;
- Yếu tố gắn liền với điều kiện tự nhiên.
Việc thống kê và phân tích các yếu tố cấu thành mức tăng năng suất và tốc độ
tăng năng suất rất phức tạp vì có nhiều yếu tố chưa thể hoặc không thể định lượng
được.
Hiện nay, khái niệm năng suất truyền thống đang có những nhận thức mới. Một
trong những định nghĩa mới về năng suất được thừa nhận nhiều là định nghĩa do Uỷ
ban Năng suất thuộc Hội đồng Năng suất chi nhánh Châu Âu đưa ra. Theo định nghĩa
này, "Năng suất là một trạng thái tư duy. Đó là phong cách nhằm tìm kiếm sự cải
thiện không ngừng những gì đang tồn tại; đó là sự khẳng định rằng người ta có thể
làm cho hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay; hơn thế nữa, nó
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đòi hỏi những nỗ lực không ngừng để thích ứng các hoạt động kinh tế với những điều
kiện luôn luôn thay đổi và việc áp dụng các lý thuyết và phương pháp mới; nó là niềm
tin vững chắc về sự tiến bộ của nhân loại" [Tăng Văn Khiên, 2005]".
Cơ sở khoa học và thực tiễn của định nghĩa này có nguồn gốc từ một số nguyên
nhân [3]. Trước hết đó là do sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, làm
cho các quốc gia, vùng lãnh thổ, các dân tộc xích lại gần nhau, thúc đẩy quá trình phát
triển kinh tế theo hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá, tự do hoá thương mại với sự cạnh
tranh mạnh mẽ để giành được ưu thế về chất lượng, thời gian và chi phi. Để tránh bị
tụt hậu, các nhà sản xuất, các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các nhà chính trị phải
tính đến hiệu quả tổng thể của sản xuất và quản lý để phát triển kinh tế đồng thời giải
quyết được các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiếp
theo đó là ý nghĩa của định nghĩa mới về năng suất luôn hướng con người tới cái mới,
cái hoàn thiện bằng trí tuệ và óc sáng tạo, với khát vọng mạnh mẽ và quyết tâm cao.
Năng suất theo cách tiếp cận mới phản ánh đồng thời tính hiệu quả, hiệu lực,
chất lượng của quá trình sản xuất và chất lượng cuộc sống ở mọi cấp độ khác nhau.
Năng suất được hình thành với sự đóng góp của tất cả các hoạt động trong một chuỗi
các hoạt động liên quan, từ nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung ứng
cho người tiêu dùng. Năng suất, như vậy, trở thành công cụ quản lý, thước đo của sự
phát triển.
2. Khái niệm năng suất nhân tố tổng hợp
Khi đo lường năng suất, người ta có thể xem xét từng yếu tố, nhóm yếu tố
hay toàn bộ các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất, tăng trưởng kinh tế. Khi
nghiên cứu các số liệu thống kê, các nhà kinh tế học đã thấy rằng tại những nước
và vùng lãnh thổ có trình độ phát triển cao, trong sự tăng trưởng của kết quả sản
xuất, sau khi bóc tách các yếu tố đầu tư thêm lao động, vốn, tài nguyên, v.v... vẫn
còn một phần đáng kể được tăng thêm nhờ những yếu tố không phải vốn và lao
động. Những yếu tố này có thể là do áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tri
thức quản lý hiện đại, v.v.. Nói cách khác, về cơ bản có ba thành phần đóng góp
Trích theo CIEM. "Nâng cao tỷ trọng và tác dụng của năng suất nhân tố tổng hợp". Thông tin chuyên đề số 5/2010.
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vào năng suất sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ, đó là: (1) lao động, (2) vốn và (3)
những yếu tố khác, trong đó có giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, v.v...
Những phần tăng năng suất không phải do tăng vốn và lao động này được các nhà
kinh tế gọi là "Năng suất nhân tố tổng hợp" (tiếng Anh là Total Factor
Productivity), sau đây viết tắt là TFP [4].
Trong kinh tế học, TFP là một biến liên quan đến hiệu quả trong tổng đầu ra
không tạo ra bởi đầu vào [5]. Nếu mọi đầu vào đã được xem xét thì TFP có thể được
coi là chỉ số đo lường thay đổi công nghệ dài hạn của nền kinh tế hoặc sự năng động
công nghệ của nền kinh tế.
Các yếu tố chính tác động tới TFP
Các nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố chính tác động tới tăng TFP như:
- Yếu tố thị trường: tăng/giảm nhu cầu về hàng hóa (trong nước, xuất khẩu) sẽ
kích thích hoặc hạn chế sản xuất hàng hóa và dịch vụ; là cơ sở quan trọng để sử dụng
tối ưu các nguồn lực.
- Thay đổi cơ cấu vốn: tăng cường đầu tư các công nghệ tiên tiến như công nghệ
thông tin và truyền thông, công nghệ hiện đại, tự động hóa. Yếu tố này thể hiện việc
đầu tư vốn vào các lĩnh vực có năng suất cao để nâng cao hiệu quả của một ngành hay
cả nền kinh tế.
- Tái cơ cấu kinh tế: là việc phân bổ các nguồn lực phát triển kinh tế giữa các
ngành và thành phần kinh tế, các nguồn lực sẽ được phân bổ nhiều hơn cho các ngành
hoặc thành phần kinh tế có năng suất cao hơn, từ đó đóng góp vào việc tăng TFP;
- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ và sản phẩm: thúc đẩy các hoạt
động sáng tạo, đổi mới; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản
xuất; công nghệ quản lý tiên tiến (hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến…). Yếu tố này
bao hàm các hoạt động như đổi mới, nghiên cứu phát triển, thái độ làm việc tích cực,

Cách dịch khái niệm "Total Factor Productivity" (TFP) sang tiếng Việt chưa thống nhất. Hệ thống chỉ tiêu thống kê
quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ sử
dụng thuật ngữ "năng suất các nhân tố tổng hợp. Trong bản tin này sử dụng thuật ngữ thống nhất với tài liệu ( Hệ
thống chỉ tiêu quốc gia, của Tổng Cục Thống kê-2011), đó là năng suất các nhân tố tổng hợp và được viết tắt là TFP.
5
Wikipedia. Total Factor Productivity. http://en.wikipedia.org/wiki/Total_factor_productivity
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hệ thống quản lý, gồm cả quản lý sản xuất và phân phối… tác động để nâng cao năng
suất
- Yếu tố về chất lượng lao động: nền kinh tế hoặc một doanh nghiệp không thể
có năng suất cao nếu chất lượng lao động thấp. Chất lượng lao động thể hiện dưới 2
hình thái: trình độ lao động và thái độ làm việc. Việc đầu tư thiết bị, ứng dụng công
nghệ mới sẽ không có hiệu quả nếu như người lao động không biết vận hành, sử dụng,
khai thác để tạo ra sản phẩm tốt. Bên cạnh trình độ lao động, yếu tố thái độ làm việc
cũng có vai trò rất quan trọng. Chỉ có thái độ làm việc tích cực, sáng tạo mới phát huy
hết khả năng lao động, đem lại được hiệu quả tổng thể về mặt kinh tế - xã hội.
II. Phương pháp tính Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)
TFP là một phạm trù tương đối trừu tượng và việc tính toán các chỉ tiêu liên
quan đến TFP không đơn giản. Hiện nay chưa có một công thức tính toán TFP thống
nhất cho tất cả các nước trên thế giới. Tuỳ theo điều kiện từng nước cũng như hệ
thống số liệu thống kê sẵn có mà người ta áp dụng những công thức và phương pháp
khác nhau để tính toán chỉ tiêu TFP. Vì thế sự chính xác và tính so sánh của chỉ tiêu
TFP cũng có tính tương đối. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu một số cách tính tốc độ
tăng TFP và đóng góp của tăng TFP trong tăng trưởng GDP.
1. Phương pháp luận do Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đề xuất áp dụng
1.1. Phương trình chung tính TFP
APO trong quá trình thu thập và xử lý thông tin về năng suất và TFP của các
nước và nền kinh tế Châu Á, đã đề nghị áp dụng phương pháp luận thống nhất để đảm
bảo tính so sánh [APO, 2004)]. Sau đây mô tả ngắn gọn phương pháp luận của APO
trong xác định TPF và tốc độ tăng TFP.
Sản lượng/đầu ra là một hàm của vốn, lao động và năng suất. Để tính toán TFP,
sử dụng hàm sản xuất (1) sau:
(1)
trong đó:
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Qt : là tổng sản lượng/đầu ra thực tế
Lt :

là Lao động

Kt:

là Vốn

At:

là TFP

Khi vi phân hai vế của phương trình theo thời gian, chúng ta có phương trình
(2):

(2)
Chia cả hai vế của phương trình với Qt, ta có phương trình (3):
(3)
Thay thế năng suất biên bằng hệ số giá, ta có phương trình (4):
(4)
trong đó:
TFPG : Tăng trưởng TFP
r:

Giá dịch vụ của vốn

w:

Giá dịch vụ của lao động,

Sk :

Phần tương đối của đầu ra do vốn

Sl : Phần tương đối của đầu ra do lao động
Qtg, Ktg, và Ltg : là tỷ lệ tăng tương ứng của đầu ra, vốn và lao động.
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Vì tỷ lệ tăng trưởng trong phương trình trên là về tỷ lệ tăng trưởng tức thời ở
một thời điểm, nên để tính cho một khoảng thời gian riêng rẽ, người ta lấy giá trị trung
bình của 2 giai đoạn liên tiếp.

(4A)`
Phương trình 4A được sử dụng để tính tốc độ tăng của TFP.
1.2. Phương pháp loại bỏ các tác động khi có biến động kinh doanh khỏi tăng
trưởng TFP
Sự thay đổi của tốc độ sử dụng năng lực được thể hiện trong tăng trưởng TFP,
được tính toán theo phương trình 4A. Để phân tách được sự tăng trưởng do hiệu quả
kỹ thuật của sản xuất với việc nâng cao sản lượng do tăng sử dụng các yếu tố sản xuất,
chúng ta cần loại bỏ được tác động của sự thay đổi trong năng suất do biến động kinh
doanh khỏi tăng trưởng TFP thô. Có một số cách được sử dụng cho mục đích này và
được giải thích như ở dưới đây.
1.2.1. Phương pháp hàm sản xuất.
Phương pháp này sử dụng một hàm sản xuất ước tính để ước tính sự thay đổi
trong tốc độ sử dụng năng lực. Trong hầu hết các trường hợp, người ta sử dụng hàm
sản xuất Cobb-Douglas. Các bước tính toán như sau:
1) Sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas để tính toán tổng giá trị lý thuyết của
đầu ra.
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2) Lấy tỷ lệ của đầu ra thực tế và đầu ra lý thuyết (chia giá trị đầu ra thực tế cho
giá trị đầu ra lý thuyết tính bằng hàm hàm sản xuất Cobb-Douglas). Tỷ lệ này được sử
dụng để là giá trị uỷ quyền (proxy) cho tính toán tốc độ sử dụng năng lực.
3) Phần thay đổi trong tốc độ sử dụng năng lực được loại/bóc tách khỏi tăng
trưởng TFP để nhận được tăng trưởng TFP có hiệu chỉnh.
1.2.2. Phương pháp Wharton
Các bước tính toán, bóc tách được liệt kê như sau:
1) Tính toán chuỗi tỷ lệ Vốn/Đầu ra (K/Y) sử dụng số liệu về đầu tư vốn và GDP để
phân tích.
2) Xác định đường đồ thị tuyến tính của xu thế cho chuỗi giá trị Vốn/Đầu ra (K/Y).
3) Vẽ đường song song theo đường tuyến tính đi qua điểm thấp nhất của chuỗi giá trị
Vốn/Đầu ra (xem hình 2).
4) Tiềm năng hoặc năng lực của tỷ lệ K*/Y* ở một điểm nào đó được xác định bởi
những điểm của đường thẳng phía dưới.
5) Đầu ra tiềm năng được tính theo công thức Y* = K/(K*/Y*) (Y là đầu ra, K là vốn).
6) Tỷ lệ Y/Y* cho giá trị sử dụng năng lực
7) Tỷ lệ này được sử dụng để hiệu chỉnh lượng vốn

Hình 2. Đồ thị tỷ lệ K/Y và thời gian, xu thế
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2. Phương pháp tính toán TFP mà Trung tâm Năng suất Việt Nam áp dụng
Trung tâm Năng suất Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã nêu phương pháp tính toán TFP để tính các chỉ
tiêu liên quan đền TFP và công bố trong tài liệu "Báo chỉ tiêu Năng suất Việt Nam
2006-2007" [Trung tâm Năng suất Việt Nam, 2009]. Phương pháp tính sử dụng hàm
sản xuất (công thức 1):
Y=A.f(Kα.Lβ)

(1)

trong đó:
Y là Đầu ra; K là Vốn; L là Lao động
α là Hệ số đóng góp của vốn; β = (1- α) là Hệ số đóng góp của lao động
Tốc độ tăng TFP được tính theo công thức sau (công thức 2):
İTFP = İY – β.İL –α.İK

(2)

trong đó:
İTFP là tốc độ tăng TFP; İY là tốc độ tăng trưởng đầu ra; İK là Tốc độ
tăng trưởng vốn cố định; İL là Tốc độ tăng trưởng lao động
α là Hệ số đóng góp của vốn cố định; β là Hệ số đóng góp của lao động.
Hệ số β bằng tỷ số giữa thu nhập của người lao động và giá giá trị gia tăng, còn
α= 1 - β.
Các chỉ tiêu İY, İL, İK được tính dựa vào số liệu đã được công bố, việc còn lại
tính hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số đóng góp của lao động (β). Để xác định các
hệ số α và β có thể dùng phương pháp hạch toán như sau (công thức 3):
Thu nhập đầy đủ của người lao động
β=

(3)
Tổng sản phẩm quốc nội

và α = 1 – β.
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Dữ liệu thu nhập đầy đủ của người lao động và số lượng lao động làm việc được
lấy trong niên giám thống kê.
Tính tỷ trọng đóng góp của tăng TFP vào tăng đầu ra:
Công thức tính tỷ trọng của tăng TFP vào tăng GDP như sau (công thức 4):
% đóng góp của TFP = (İTFP /İY) x 100%

(4)

Trong đó:
İTFP : tốc độ tăng TFP
İY: tốc độ tăng đầu ra (hoặc GDP)
3. Phương pháp tính toán do Viện Khoa học Thống kê áp dụng
Viện Khoa học Thống kê, thuộc Tổng cục Thống kê, có đề xuất phương pháp
tính TFP. Theo PGS.TS Tăng Văn Khiên (2005), tốc độ tăng TFP được tính toán bằng
cách tính tổng phần tăng lên của kết quả sản xuất trừ đi phần đóng góp của các yếu tố
nguồn lực (nhân tố hữu hình, có thể tính trực tiếp được đó là do vốn và lao động tạo
ra). Thực tế phương pháp này là tương đồng với phương pháp mà Trung tâm Năng
suất Việt Nam áp dụng.
Công thức tính như sau:



I  I  .I  .I
TFP
Y
K
L



trong đó:
I : Tốc độ tăng kết quả sản xuất (ở đây là giá trị tăng thêm)
Y

I : Tốc độ tăng của tài sản cố định
K
I :
L

Tốc độ tăng của lao động

 và  là hệ số đóng góp của tài sản cố định và lao động. ( +  = 1).
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Hệ số  bằng tỷ số giữa thu nhập của người lao động và giá giá trị gia tăng, còn
 = 1 - . (hay là  = 1 - ).
Các chỉ tiêu

I , I , I
L
K
Y

được tính rất đơn giản dựa vào số liệu thống kê đã được

công bố.
Hệ số đóng góp của vốn () và hệ số đóng góp của lao động () có thể được xác
định bằng các phương pháp hạch toán hay phương pháp dùng hàm sản xuất CobbDouglass.
- Tính toán hệ số  và  bằng phương pháp hạch toán
Hệ số  và  có thể được tính toán dựa vào phương pháp hạch toán như sau:

=

Thu nhập của người lao động từ sản xuất
GDP

 là tỷ phần đóng góp của lao động trong GDP. Từ đó tính ra  = 1 - 
Thu nhập của người lao động từ sản xuất là toàn bộ tiền lương và các khoản thu
nhập khác ngoài lương từ sản xuất.
Đặc điểm hạch toán của Việt Nam hiện nay thì chúng ta chỉ có thể xác định
được khoản thu nhập chính của người lao động đó là tiền lương, còn các khoản thu
nhập khác như: tiền ăn ca, bảo hiểm xã hội, phong bao hội nghị, quần áo, trang thiết
bị bảo hộ lao động,… không được hạch toán vào thu nhập của người lao động cho
nên nếu chúng ta chỉ dùng chỉ tiêu thu nhập của người lao động để tính toán thì hệ số
 sẽ bị thu hẹp, và ngược lại hệ số  sẽ bị thổi phồng. Để khắc phục hiện tượng đó
các chuyên gia đưa ra giải pháp là dùng hệ số điều chỉnh (k), khi đó:
Thu nhập của người lao
động từ sản xuất

=

Tiền lương của
người lao động

x

k

trong đó:
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k là hệ số điều chỉnh và được xác định như sau:
Thu nhập của người lao động từ SX
k=
Tiền lương của người lao động
Hệ số k được tính dựa vào một cuộc điều tra mẫu của một năm nào đó sau đó
dùng để điều chỉnh cho các năm tiếp theo (nếu không có một sự đột biến lớn).
- Phương pháp dùng hàm sản xuất Cobb-Douglass.
Hàm sản xuất Cobb-Douglass có công thức như sau:
Y  A. K  . L

trong đó:
A : năng suất nhân tố tổng hợp (TFP)
K : Vốn đầu vào
L : Lao động đầu vào
 và  là hệ số đóng góp của vốn đầu vào và lao động. ( +  = 1)
Với giả thiết  +  = 1 (tức là giả thiết quá trình công nghệ được sử dụng
là quá trình có hiệu suất không thay đổi theo quy mô)
Từ (1) ta lấy logarit hai vế:
LnY = LnA + .LnK + . LnL
Thay  = 1 - 
LnY = LnA + .LnK + (1 - ). LnL
Ln Y – LnL = LnA + .(LnK – LnL)
Ln(Y/L) = LnA + .Ln(K/L)
Đặt:
Ln(Y/L) = y (Y/L: năng suất lao động)
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LnA = a;  = b
Ln(K/L) = x (K/L: hệ số trang bị vốn cho lao động)
Ta có
y = x + bx (phương trình bậc nhất)
Dựa vào phương pháp bình phương nhỏ nhất, sẽ xác định được các hệ số a và b
(chúng ta có thể sử dụng các phần mềm như: MFIT3, Eview, Stata, Excel,…) hoặc có
thể xác định từ hệ phương trình:

n
n

y i  n.a  b. x i


 i1
i 1
n
n
n
 y i x i  a. x i  b. x i2

i 1
i 1
 i1

Từ phương pháp trên có thể tính được hệ số  và . Khi sử dụng phương pháp
này phải có một dãy số liệu liên tục nhưng không phải thu nhập số liệu về thu nhập
của lao động và số liệu tính ra trong trường hợp này là số trung bình của cả thời kỳ.
III. Năng suất nhân tố tổng hợp tại Việt Nam
1. Sự chuyển biến về nhận thức, chính sách và các biện pháp nâng cao tỷ
trọng của TFP
Sau những năm đổi mới và không ngừng vươn lên, toàn bộ hệ thống kinh tế đã
và đang gặt hái đươ ̣c những thành công to lớn với những thay đổ i về cả chấ t và lượng.
Đó là kế t quả trực tiế p của nhận thức đúng đắ n và bước đi khoa ho ̣c trong hoa ̣t động
sản xuấ t, kinh doanh. Tuy nhiên, bên ca ̣nh đó, còn phải kể đế n những thay đổ i theo
chiề u hướng tiế n bộ rõ rệt trong nhận thức về năng suấ t và chấ t lươ ̣ng nói chung và vai
trò của TFP nói riêng của các doanh nghiệp (DN) cũng như các nhà hoa ̣ch đinh
̣ chính
sách của Việt Nam. Năng suấ t và chấ t lươ ̣ng hiện nay đươ ̣c coi là một vũ khí trên
thương trường. Giờ đây, năng suấ t không còn là sản xuấ t nhiề u hơn khi sử du ̣ng những
nguồ n lực như nhau hay sản xuấ t cùng sản phẩ m nhưng sử du ̣ng ít nguồ n lực hơn mà
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điề u thiế t yế u là sản xuấ t ra đúng sản phẩ m với giá cả ca ̣nh tranh để luôn luôn đảm
bảo sự thỏa mãn khách hàng ở mức cao nhấ t. Về chấ t lươ ̣ng, không chỉ dừng la ̣i ở chấ t
lươ ̣ng sản phẩ m, ở kiể m tra chấ t lươ ̣ng, chấ t lươ ̣ng hiện nay đươ ̣c hiể u ở quy mô rộng
hơn là chấ t lươ ̣ng quá trình, chấ t lươ ̣ng toàn diện. Vì vậy để nâng cao sức ca ̣nh tranh
thì gia tăng và cải tiế n năng suấ t - chấ t lươ ̣ng chính là yế u tố tiên quyế t.
Từ những năm 90 của thế kỷ XX về trước, năng suấ t đươ ̣c hiể u và áp du ̣ng ở
Việt Nam theo khái niệm truyề n thố ng, năng suấ t đồ ng nghiã với NSLĐ và thường
đươ ̣c quan tâm, tính toán bằ ng số lươ ̣ng hay khố i lươ ̣ng sản phẩ m ta ̣o ra hoặc tổ ng giá
tri ̣ sản xuấ t - dich
̣ vu ̣ ta ̣o ra trên một lao động hay giờ lao động. Năng suấ t truyề n
thố ng đinh
̣ hướng theo các yế u tố đầ u vào, chủ yế u là lao động, nguyên vật liệu, thiế t
bi ̣và giải pháp nhằ m đa ̣t mu ̣c tiêu tăng năng suấ t là tăng đầ u ra và giảm đầ u vào. Cách
tiế p cận này không còn thích hơ ̣p với kinh tế thi ̣ trường, kinh tế phát triể n trên nề n
tảng công nghệ tiế n bộ, phát triể n theo chiề u sâu.
Sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Năng suấ t Châu Á (APO), Việt
Nam đã dầ n tiế p nhận khái niệm và một số chỉ tiêu tính toán năng suấ t theo cách tiế p
cận mới. Đặc điể m của cách tiế p cận mới này là: đinh
̣ hướng theo các kế t quả của đầ u
ra, hướng tới nhu cầ u của thi ̣ trường và giảm lãng phí trong mo ̣i hình thức chứ không
chỉ là giảm đầ u vào. Bản chấ t của vấ n đề ở đây là tăng thêm giá tri,̣ do đó không chỉ sử du ̣ng
hợp lý, tiế t kiệm đầ u vào mà còn chú tro ̣ng chấ t lượng và tính hữu ích của đầ u ra.
Nguồ n nhân lực và khả năng tư duy của con người đóng vai trò quan tro ̣ng trong
việc đa ̣t năng suấ t cao hơn. Vố n và công nghệ là quan tro ̣ng nhưng chính con người
với khả năng tư duy và kỹ năng cao mới là yế u tố quyế t đinh.
̣
Năng suấ t không chỉ là năng suấ t bộ phận như NSLĐ, năng suấ t vố n, mà còn là
năng suấ t chung (TO/TI), năng suấ t nhân tố tổ ng hơ ̣p (TFP). Năng suấ t đươ ̣c coi là
biể u hiện cho cả hiệu lực và hiệu quả trong sử du ̣ng các nguồ n lực để đa ̣t mu ̣c tiêu, vì
năng suấ t cao nhưng không đươ ̣c lãng phí tài nguyên và hủy hoa ̣i môi trường, phải là
năng suấ t xanh tức là năng suấ t đươ ̣c ta ̣o ra trong các hệ thố ng sản xuấ t sa ̣ch. Đặc biệt
năng suấ t theo cách tiế p cận mới không đố i lập mà đồ ng hướng, cùng ta ̣o nên hiệu quả
với chấ t lươ ̣ng. Chấ t lươ ̣ng hóa các yế u tố và các quá trình là điề u kiện để tăng năng
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suấ t với tố c độ cao, ổ n đinh
̣ và bề n vững.
Trên nề n tảng nhận thức đó, TFP đươ ̣c xem là nhân tố chính quyế t đinh
̣ chấ t
lươ ̣ng và tố c độ tăng trưởng kinh tế , là yế u tố phản ảnh sự tăng trưởng theo chiề u sâu.
Theo nghiã rộng, TFP biể u đa ̣t sự tiế n bộ của công nghệ và tố c độ phát triể n. TFP đã
chứng minh đươ ̣c sự gia tăng của đầ u ra sẽ không chỉ phu ̣ thuộc vào sự gia tăng về số
lươ ̣ng của đầ u vào mà còn tùy thuộc vào chấ t lươ ̣ng của các yế u tố đầ u vào (lao động
và vố n). Với cùng số lượng đầ u vào, sẽ ta ̣o được đầ u ra nhiề u hơn nhờ cải tiế n chấ t lượng của
lao động, vố n và việc sử du ̣ng có hiệu quả các nguồ n lực này. TFP đa ̣i diện cho các yế u tố
không hoặc hiện nay chưa thể đinh
̣ lượng được như công nghệ, sự sáng ta ̣o và đổ i mới về
quản lý, các mố i quan hệ nhằ m giảm các chi phí hoa ̣t động. Chính bởi vậy, nâng cao TFP
là cái đích hướng tới trong các phong trào năng suấ t chấ t lượng (NSCL).
Với mu ̣c đích ta ̣o sự tăng trưởng bề n vững, giảm thiể u những hệ quả xấ u của
tăng trưởng đố i với xã hội và môi trường, phong trào nâng cao năng suấ t, chấ t lươ ̣ng
ta ̣i Việt Nam đã đươ ̣c phát động từ nửa cuố i những năm 90 của thế kỷ XX. Đế n nay,
Việt Nam đang trong thập niên chấ t lươ ̣ng lầ n thứ 2 với chủ đề “Năng suấ t - Chấ t
lươ ̣ng: Chìa khóa của phát triể n và hội nhập”. Hoa ̣t động này đã tác động ma ̣nh mẽ
đế n nhận thức của cả xã hội đố i với vấ n đề năng suấ t, chấ t lươ ̣ng, vừa ta ̣o động lực,
vừa ta ̣o áp lực để các DN nâng cao chấ t lươ ̣ng sản phẩ m.
Hưởng ứng phong trào nâng cao NSCL, không ít DN Việt Nam đã vào cuộc
nhiệt tình. Nhận rõ vai trò quan tro ̣ng của việc thúc đẩ y nâng cao NSCL, nhằ m nâng
cao khả năng ca ̣nh tranh của sản phẩ m, hàng hóa Việt Nam, số lươ ̣ng tổ chức/DN áp
du ̣ng hệ thố ng quản lý theo tiêu chuẩ n quố c tế như ISO 9000, ISO 14000, HACCP,
GMP, SA 8000, OHSAS 18000..., các công cu ̣ cải tiế n như Kaizen, 5S đang ngày càng
tăng lên. Bên ca ̣nh đó, nhiề u DN cũng không ngừng hoàn thiện hệ thố ng quản lý bằ ng
cách áp du ̣ng các giải pháp tiên tiế n như: Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản
lý tri thức DN (KM), Quản lý chấ t lươ ̣ng toàn diện (TQM),...[6]
6

Tư duy năng suấ t – yế u tố cơ bản của tăng trưởng và phát triể n bề n vững, Tạp chí hoạt động khoa học – Số 3 - 2009
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Có thể nói, nhận thức và hành động của các doanh nghiệp và các nhà hoạch
định chính sách về vai trò và tác dụng của TFP đã chuyển biến theo chiều hướng tích
cực. Sự thay đổi tư duy hướng tới tăng trưởng bền vững này là một lựa chọn khả thi và
hiệu quả trước những biến động phức tạp của nên kinh tế và môi trường kinh doanh.
2. Tốc độ tăng TFP của Việt Nam
Bảng1: Tốc độ tăng GDP, vốn, lao động, TFP và đóng góp của các yếu tố
vào tăng GDP của Việt Nam (2011-2014)

Nguồn: Tính toán của Viện Năng suất Việt nam dựa trên số liệu thống kê
- Xét ba yếu tố tác động tới tăng trưởng GDP là tốc độ tăng của vốn, lao động
và TFP thì vốn có tốc độ tăng cao nhất với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011 –
2014 là 7,43%. Tốc độ tăng của lao động giai đoạn 2011 – 2015 ước tính là 1,52%, tuy
nhiên tốc độ tăng lao động có xu hướng giảm dần trong các năm qua. TFP tăng trung
bình giai đoạn 2011 - 2015 là 1,79%.
- Lao động là một nguồn lực có hạn, trong điều kiện nền kinh tế toàn dụng
lao động (tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2015 là 2,31%) trong
đó khu vực thành thị là 3,29%, khu vực nông thôn là 1,83%. Nền kinh tế khởi sắc
với sự phát triển mạnh của khu vực công nghiệp và dịch vụ là một trong những
nguyên nhân chủ yếu làm giảm tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị và tốc độ
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tăng lực lượng lao động của nền kinh tế đang chậm dần. Dù đang trong thời
kỳ “cơ cấu dân số vàng” với số người ở độ tuổi lao động chiếm đến gần 70%,
nhưng Việt Nam cũng đang có xu hướng “già hóa dân số” nhanh trong khu vực
ASEAN, chỉ sau Singapore và Thái Lan. Tăng trưởng kinh tế không thể tiếp tục
dựa trên tăng lao động. Xu hướng cho thấy, đóng góp của tăng lao động ngày càng
thấp trong tăng GDP. Vì vậy, tác động vào tăng trưởng kinh tế chỉ còn dựa
trên tăng cường vốn và tăng TFP.
- Điểm tích cực là TFP có xu hướng tăng dần đều trong các năm từ 2011 – 2014 và
có xu hướng tiếp tục tăng mạnh trong năm 2015 (theo số liệu ước tính cho năm 2015).
- Năm 2002 đến năm 2015, TFP đều có xu hướng tăng, ngoại trừ năm 2008 – 2009,
TFP giảm. Từ năm 2010 đến năm 2015, TFP tăng liên tục với xu hướng ngày càng nhanh.
Hình 3: Tốc độ tăng TFP giai đoạn từ 2002 đến 2015

Nguồn : Tính toán của Viện Năng suất Việt Nam
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Hình 4: Tốc độ tăng GDP, vốn cố định, lao động và TFP (2002-2015)
Hình dưới đây biểu diễn tốc độ tăng GDP, tốc độ tăng vốn cố định, tốc độ tăng
lao động và tốc độ tăng TFP từ 2002 đến 2015.

Nguồn : Tính toán của Viện Năng suất Việt nam dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê
Từ 2002 đến 2009, GDP tăng nhanh, song song với đó thì vốn cố định tăng
nhanh (tăng bình quân khoảng 12%/năm). Đây là giai đoạn tăng cường vốn cho phát
triển kinh tế. Từ 2010 đến nay, vốn cố định cho nền kinh tế đã tăng chậm hơn trước
(tốc độ tăng bình quân chỉ khoảng 7%/năm) nhưng GDP vẫn duy trì ở mức
tăng ổn định. Trong điều kiện vốn và lao động tăng chậm dần, thì TFP ngày càng
đóng vai trò lớn hơn trong tăng trưởng GDP.
Số liệu về đóng góp của các yếu tố vào tăng GDP từ 2002 đến năm 2015 cho
thấy đóng góp của TFP vào tăng GDP đang dần cao lên. Từ năm 2002 đến 2007 đóng
góp của tăng TFP và tăng GDP chỉ khoảng 12%. Năm 2008 – 2009, TFP không có vai
trò đóng góp vào tăng trưởng kinh tế (đây là giai đoạn tăng cường vốn cao, đóng góp
của vốn lên tới hơn 90% vào năm 2009). Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư thường có độ trễ
một vài năm, vì vậy bắt đầu từ năm 2010, TFP đã có vai trò trong tăng trưởng kinh tế
và tăng dần lên vào những năm tiếp theo. Đến năm 2013, tăng TFP đã đóng góp lên
tới 32,5% vào tăng trưởng kinh tế và đến năm 2014 đã đóng góp tới 36,8%. Theo các
số liệu ước tính và dự đoán của năm 2015 thì đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP
năm 2015 sẽ vào khoảng 48,5%, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP của cả giai
đoạn 2011 – 2015 sẽ vào khoảng hơn 30%.
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Tỉ trọng đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế đang dần cao lên cho thấy yếu
tố đầu vào là vốn và lao động đang được sử dụng hiệu quả hơn trong việc tạo ra kết quả đầu ra.
Đây là sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế theo hướng tập trung vào chất lượng tăng
trưởng: như nâng cao chất lượng lao động, chất lượng về vốn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật,
công nghệ và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có hiệu quả kinh tế cao hơn.
Hình 5: Đóng góp của tăng các yếu tố vào tăng GDP của Việt Nam

Nguồn : Tính toán của Viện Năng suất Việt Nam
3. TFP của Việt Nam so với một số nước Châu Á
Nhìn chung ở các nước phát triển, tăng trưởng kinh tế thường chậm, trong đó
tốc độ tăng vốn và tăng lao động không cao, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chủ yếu
từ việc cải tiến năng suất, vì vậy đóng góp của tăng TFP vào tăng GDP thường cao.
Như ở Nhật Bản giai đoạn gần đây, tăng trưởng kinh tế hoàn toàn dựa vào tăng TFP.
Hình 6: Tốc độ tăng GDP và tăng TFP của Việt Nam và một số nước Châu Á

Nguồn: APO Productivity Databook 2015
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Hình 7: Đóng góp của tăng các yếu tố vốn, lao động và TFP vào tăng trưởng GDP
của Việt Nam và một số nước Châu Á 2010-2013

Nguồn: APO Productivity Databook 2015
Giai đoạn 2010 – 2013, đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam nhìn chung thấp hơn các nước, tốc độ tăng TFP cũng chậm hơn. Trên thực tế,
Việt Nam là nước đang phát triển nên ở giai đoạn này tăng cường vốn vẫn đang đóng
vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Nhưng số liệu 2014, 2015 đã có cái
nhìn lạc quan hơn về đóng góp của TFP, hiện nay, đóng góp của tăng TFP vào tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam đã vượt qua Malaysia và Indonesia của trung bình giai
đoạn 2010 – 2013.
Hình 8: TFP hàng năm ( từ 2000-2013) so với năm gốc 2000

Nguồn : Số liệu của APO
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Nếu so sánh TFP của các năm so với năm gốc 2000, trong số các nước được so
sánh, Thái Lan dường như có sự gia tăng về TFP cao nhất, sau đó là Hàn Quốc và Việt
Nam. Từ năm 2005 đến nay, TFP của Việt Nam duy trì ở mức gấp 1,2 lần so với TFP
của năm 2000. Đối với Nhật Bản TFP gần như không có sự khác biệt nhiều so với
năm 2000.
Các nguồn tác động vào tăng NSLĐ bao gồm tăng cường trang bị vốn cho
lao động và tăng năng suất yếu tố tổng hợp - TFP. Theo số liệu của Tổ chức Năng
suất Châu Á (APO), giai đoạn 2010 - 2013, tốc độ tăng NSLĐ của Việt Nam khoảng
4,3%/năm, trong đó đóng góp của tăng TFP là 26% và đóng góp của tăng cường vốn
là 74% (gồm vốn công nghệ thông tin IT là 9% và vốn phần cứng non-IT là 65%).
Mặc dù so với các nước châu Á, đóng góp của tăng TFP vào tăng NSLĐ của Việt
Nam ở giai đoạn này còn ở mức thấp (Thái Lan là 61%, Philippine là 80%, Indonesia
là 44%, Malaysia là 51%) nhưng cũng cho thấy tình hình đã được cải thiện hơn giai
đoạn 2005-2010, khi đó tăng NSLĐ chủ yếu là từ tăng cường vốn ở mức rất cao, TFP
hầu như không có đóng góp trong tăng NSLĐ.
Bảng 2 : Đóng góp của tăng cường độ vốn và TFP vào tăng NSLĐ 2010-2013

Nguồn: APO Productivity Databook 2015
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IV. Vai trò của TFP trong tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
TFP phản ánh hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng vào sản xuất. Ngoài ra,
TFP còn phản ánh hiệu quả do thay đổi công nghệ, trình độ, tay nghề của công nhân,
trình độ quản lý,… Nâng cao TFP tức là nâng cao hơn kết quả sản xuất với cùng đầu
vào. Theo nhiều nghiên cứu, tất cả các nhân tố tổng hợp như thể chế kinh tế, yếu tố thị
trường, trình độ khoa học công nghệ, cơ chế quản lý, tài nguyên thiên nhiên, lợi thế so
sánh,… đều có vai trò đối với tăng trưởng và phát triển. Ví dụ, những thành tựu
KH&CN được vật chất hóa và được chuyển giao ứng dụng vào các lĩnh vực sản xuất
thì trở thành bộ phận lực lượng sản xuất quan trọng có tính quyết định đến hiệu quả
sản xuất. Trong quá trình phát triển, sự tăng lên của đầu vào - lao động và vốn - cũng
gia tăng, nhưng một điều dễ nhận thấy là ở các nước phát triển, thành phần quan trọng
nhất đóng góp cho tăng trưởng sản lượng là sự gia tăng của TFP. Nếu mỗi nền kinh tế
biết cách khai thác được ngày càng nhiều hơn từ mỗi chiếc máy, hay mỗi người công
nhân thông qua công nghệ tốt hơn hoặc từ những phương tiện khác, thì sản lượng và
thu nhập sẽ cao hơn mà không cần đầu tư nhiều thêm về vốn. Điều này rất quan trọng
đối với người lao động, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế.
Đối với người lao động, nâng cao TFP sẽ góp phần nâng lương, nâng thưởng,
điều kiện lao động được cải thiện, công việc ổn định hơn. Đối với doanh nghiệp thì có
khả năng mở rộng tái sản xuất. Còn đối với nền kinh tế sẽ nâng cao sức cạnh tranh
trên trường quốc tế, nâng cao phúc lợi xã hội. Nếu TFP thấp, thì tăng trưởng của nền
kinh tế sẽ không bền vững.
Sức mạnh của nền kinh tế là khả năng cạnh tranh và sự phát triển bền vững, thể
hiện ở hiệu quả kinh tế. Nâng cao hiệu quả kinh tế là một yêu cầu bức thiết, vấn đề
sống còn của các doanh nghiệp nói riêng, của nền kinh tế nói chung. Vì vậy, vấn đề
cần quan tâm không chỉ là tốc độ tăng trưởng GDP, mà quan trọng hơn là hiệu quả
cuối cùng. Hiệu quả kinh tế, xét cho đến cùng chính là năng suất lao động, nhưng
không phải năng suất lao động nói chung, mà là TFP. Nếu GDP tăng nhưng hiệu quả
kinh tế thấp thì đó là “tăng trưởng danh nghĩa” và nguy cơ khủng hoảng xảy ra. Do
đó, phải tìm mọi biện pháp để nâng cao tỷ phần đóng góp của TFP vào GDP.
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Mặt khác, yêu cầu phát triển bền vững đòi hỏi phải sử dụng hợp lý và có hiệu
quả hai nguồn lực chủ yếu là vốn và lao động thông qua việc đẩy mạnh áp dụng khoa
học công nghệ tiên tiến, đổi mới phương thức quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng
lao động để tăng TFP- nhân tố quyết định sự tăng trưởng bền vững.
Khoa học và công nghệ cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và làm
chuyển biến nguồn lao động về chất lượng, dần thích ứng với phương thức sản xuất
tiên tiến, hiện đại. Sự phát triển của khoa học và công nghệ làm cho vốn đầu tư có sự
thay đổi căn bản, từ đầu tư vào tài sản vật chất chuyển sang đầu tư vào tài sản phi vật
chất như đẩy mạnh giáo dục đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng của
người lao động, phương thức quản lý sản xuất, kinh doanh hiện đại.
TFP là chỉ số rất quan trọng phản ánh hiệu quả và phát triển bền vững của nền
kinh tế. Vì vậy, tái cấu trúc lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, xét cho cùng
là tìm ra giải pháp để nâng cao sự đóng góp của TFP vào GDP. Đây hiện là mục tiêu
được ưu tiên hàng đầu với mọi nền kinh tế nói chung, từng khu vực kinh tế nói riêng.
1. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu tích cực
Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1995-2016 của Việt Nam đạt 6,54%.
Tăng trưởng GDP hàng năm có tốc độ cao và tương đối ổn định trước khủng hoảng
kinh tế 2008, đạt mức trung bình 7% giai đoạn 1996-2007. Sau suy thoái toàn cầu năm
2008, nền kinh tế Việt Nam cũng phải chịu những tác động tiêu cực và thêm vào đó là
những bất ổn trong nội tại nền kinh tế đã làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Cụ
thể, tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2008-2013 chỉ đạt khoảng 5,73%. Bắt
đầu từ năm 2014 đến này nền kinh tế đã dần đi vào ổn định và có những dấu hiệu tích
cực, cải thiện về nhiều mặt, tăng trưởng trung bình giai đoạn 2014-2016 đạt khoảng
6,3%, cao hơn so với giai đoạn 2008-2013.
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Hình 9: Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 1996 - 2016

Nguồn: Tổng Cục thống kê Việt Nam
So sánh mức tăng trưởng của Việt Nam so với các nước trong khu vực có thể thấy từ
1996 đến nửa đầu những năm 2007, Việt Nam luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn hẳn,
nhưng từ năm 2008 trở lại đây, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ đạt mức trung bình so với
một số nước trong khu vực. Tuy nhiên, trong 03 năm gần đây, bắt đầu từ năm 2014, nền
kinh tế Việt Nam đã phục hồi đáng kể, đạt tương ứng 5,98% năm 2014, và 6,68% năm
2015. Tăng trưởng kinh tế năm 2016 của Việt Nam là 6,21% năm 2016, thấp hơn so với
các nước Lào, Campuchia và Phillipines những cao hơn so với các nước như Thái Lan,
Indonesia và Malaysia.
Hình 10: Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và một số nước trong khu vực

Nguồn: World economic outlook, IMF tháng 4/2016
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2. Đóng góp của TFP đối với tăng trưởng kinh tế
Hình 11: Tăng trưởng GDP, vốn, lao động và TFP

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê
Biểu đồ trển mô tả đóng góp của vốn, lao động và TFP vào tăng trưởng
kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996-2016. Trong đó, TFP được tính toán bằng
phương pháp hạch toán tăng trưởng.
Có thể thấy trong giai đoạn từ 2001-2007, vốn đầu tư cao dẫn đến TFP
của nền kinh tế tăng cao. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2008, do ảnh hưởng của
suy thoái toàn cầu, vốn đầu tư giảm, TFP cũng bị ảnh hưởng và giảm liên tục
trong vòng 02 năm 2008 và 2009. Năm 2011, mặc dù vốn giảm âm, nhưng tích
lũy vốn trong nền kinh tế vẫn lớn, TFP vẫn tăng, nhưng ở mức độ thấp chỉ
0,98%. Bắt đầu từ năm 2013 đến 2016, nền kinh tế vĩ mô đi vào ổn định, vốn
đầu tư được duy trì, TFP của nền kinh tế đã cải thiện đáng kể, tốc độ tăng TFP
trung bình giai đoạn này đạt 1,49%.
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Bảng 3: Đóng góp của các yếu tố vào tăng trưởng kinh tế

GDP
Vốn
Điểm
phần
Lao động
trăm đóng góp
vào GDP
TFP
Vốn
Phần % đóng Lao động
góp vào GDP TFP

19962000

20012005

20062010

20112015

2016

7,09

6,90

6,32

5,91

6,21

4,16

3,83

3,66

3,16

2,88

1,48

1,53

1,74

1,72

1,66

1,45

1,54

0,92

1,03

1,67

58,67

55,45

57,86

53,46

46,37

20,92

22,23

27,57

29,04

26,77

20,41

22,32

14,56

17,50

26,85

Nguồn: GSO và tính toán của NCIF
Bảng trên trình bày kết quả về điểm phần % và % đóng góp của các nhân tố vào
tăng trưởng kinh tế. Có thể thấy, các giai đoạn 1996-2000 và 2001-2005, đóng góp của
TFP vào tăng trưởng kinh tế là tương đối tích cực, tương ứng 20,41% và 22,32%. Tuy
nhiên, các giai đoạn 2006-2010 và 2011-2015 đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh
tế giảm hơn so với thời kỳ trước đó, tương ứng đạt 14,56% và 17,5%. Nguyên nhân
chủ yếu là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu năm và những bất ổn vĩ mô
của nền kinh tế. Bước sang năm 2016, đóng góp của TFP vào tăng trưởng là tương đối
tốt, khoảng 26,85% và một điểm tích cực nữa là đóng góp của vốn chỉ khoảng
46,37%, thấp hơn so với các giai đoạn trước đó.
3. Ổn định kinh tế vĩ mô và TFP
Ổn định kinh tế vĩ mô có vai trò quan trọng và tác động mạnh mẽ tới TFP trong
nền kinh tế. Điều này được minh họa cụ thể qua số liệu của Việt Nam. Theo đó, trong
giai đoạn 1996-2007, khi lạm phát nền kinh tế thấp, tăng trưởng kinh tế ổn định, TFP
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tăng khá tốt, đặc biệt là giai đoạn 2003-2007. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi
suy thoái toàn cầu và bất ổn vĩ mô, TFP có xu hướng giảm rõ rệt. Cụ thể năm 2008 và năm
2011, lạm phát trung bình cao thì tốc độ tăng TFP chỉ đạt khoảng 0,42% năm 2008 và 0,74%
năm 2011. Giai đoạn sau 2013, khi lạm phát trung bình của nền kinh tế ổn định ở mức thấp,
tốc độ tăng TFP được cải thiện đáng kể.
Hình 12. Tăng trưởng GDP, TFP và tỷ lệ lạm phát (CPI)

Nguồn: Tính toán và tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê
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