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Tóm tắt: 

 

Trong Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) bao gồm các bảng cung ứng, bảng sử dụng và 

bảng Input - Output (IO). Các bảng này liên quan trước tiên đến tài khoản sản xuất và đến 

dãy các tài khoản của các khu vực thể chế. Bảng IO được xây dựng trên số liệu của bảng 

cung ứng và sử dụng sản phẩm (SUT) theo một số giả thiết đặt ra. Bảng IO là một công cụ 

quan trọng trong phân tích kinh tế vĩ mô. Do vậy, người nghiên cứu cần nắm vững các 

nguyên tắc lập bảng, các giả thiết sử dụng để hiểu được nội dung, bản chất và mối quan hệ 

giữa các chỉ tiêu trong bảng IO. Bài viết này trình bày quá trình lập bảng IO: đầu tiên, là quá 

trình lập SUT theo giá cơ bản; tiếp theo là cách sử dụng giả thiết công nghệ ngành sản 

phẩm, giả thiết công nghệ ngành kinh tế trong quá trình chuyển đổi SUT theo giá cơ bản 

sang Bảng IO theo giá cơ bản.  

 

              ừ k óa:  G ả t   t cô      ệ sả  p ẩm; G ả t   t cô      ệ       k    t ; Bả   IO; 

Bả   SU ; G á c  bả .               

 

Abstract 

The System of National Accounts (SNA) consists of the supply table, the use table and the 

Input - Output Table. The tables are related to the production account and the accounts of 

institutions. The Input - Output Table is built on Supply and Use Table (SUT) with some 

assumptions. The Input - Output Table is an important tool in macroeconomic analysis. 

Therefore, the researcher should understand the principles of tabulation, the assumptions 

used to understand the content, nature and the relationship between the targets in the IO 

table. This article presents the method of establishing SUT table at basic prices, how to use 

product technology assumptions, industry technology assumptions to transfer SUT at basic 

prices to IO Table at basic prices.    
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