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Tóm tắt:
Trong những năm gần đây, hiệu quả chi tiêu công đã và đang nhận đƣợc sự quan tâm chú ý
đặc biệt, nhất là trong bối cảnh nợ công của nhiều quốc gia tăng cao. Do đó, phân tích và
đánh giá hiệu quả chi tiêu công một cách toàn diện là thật sự cần thiết, đòi hỏi những
phƣơng pháp đo lƣờng phù hợp và chính xác. Trong nghiên cứu này, tác giả sẽ thực hiện
phân tích hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 1997-2012. Dựa trên
phƣơng pháp phân tích màng bao dữ liệu DEA, nghiên cứu cho thấy rằng chi tiêu công tại
Đà Nẵng là chƣa đạt đƣợc hiệu quả tối ƣu trong giai đoạn 1997-2012. Cụ thể, chi tiêu ngân
sách địa phƣơng trong giai đoạn này chỉ đạt đƣợc 81% so với đầu ra hiệu quả tối ƣu trong
mô hình DEA thay đổi theo quy mô và chỉ đạt đƣợc 67% so với hiệu quả tối ƣu mà thành
phố có thể đạt đƣợc trong mô hình DEA không đổi theo quy mô.
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Abstract
Public expenditure efficiency has been a growing concern among researchers, policy
makers, especially in context of the increasing public debt in many countries. Therefore, it is
essential to analyse and evaluate the efficiency of public expenditure with appropriate and
reliable measurement methods. Accordingly, this paper will analysise and examine public
expenditure efficiency in Da Nang city from 1997 to 2012 by applying data envelopment
analysis (DEA). The study finds that the public expenditure of Da Nang of the period has
been under the optimal efficiency. In detail, an average technical efficiency score suggest
that the local state budget expenditure of Da Nang is only delivering around 81% of the
output it could deliver if it was on the efficiency frontier in DEA with variable return to
scale and around 67% in DEA with constant return to scale.
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