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Chu kỳ kinh tế tại các nền kinh tế
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Tóm tắt:

Sử dụng chính sách tài khóa để điều hành nền kinh tế đã  được đề cập trong lý 
thuyết của J.M Keynes. Sự vận dụng lý thuyết của J.M Keynes trong điều hành 
kinh tế của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt 

với vai trò không thể phủ nhận của Nhà nước đối với tăng trưởng kinh tế. Qua nghiên 
cứu của các nhà kinh tế cho thấy ở các quốc gia phát triển, chính sách tài khóa là nghịch 
chu kỳ, hoặc không theo chu kỳ kinh tế. Ngược lại, ở các quốc gia đang phát triển là 
thuận chu kỳ. Bài viết này tác giả trình bày mối quan hệ của tính chu kỳ kinh tế và chính 
sách tài khoá nhằm cung cấp thêm về cách nhìn nhận vận dụng trong điều hành kinh tế 
vĩ mô của các nước đang phát triển và phát triển.      

Từ khóa: Chu kỳ kinh tế, chính sách tài khóa, tăng trưởng, suy thoái. 

Abstract:
Using fiscal policy to govern the economy is mentioned in the theory of J.M Keynes. 

The use of J.M Keynes’s theory in economic management of a country or territory is still 
difficult, especially with the undeniable role of the State in economic growth. Through 
research by economists, in developed countries, fiscal policy is counter-cyclical, or 
not according to the economic cycle. On the contrary, in developing countries, it is a 
good cycle. This article presents the relationship of economic cyclical and fiscal policy 
to provide more insight into the use of macroeconomic governance in developing and 
developing countries.
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