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Tóm tắt: 

Đầu tư công là nguồn lực quan trọng của nhà nước để thúc đầy tăng trưởng kinh tế. Nguồn đầu 
tư này ngày càng giảm trong khi đầu tư tư nhân rất lớn, nhưng chưa được huy động vào nền kinh 
tế. Sử dụng có hiệu quả đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua kích thích đầu tư tư 
nhân là một chủ đề được quan tâm rất lớn. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động 
của đầu tư công tới mức đầu tư tư nhân ở tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu kết hợp phương pháp 
thống kê mô tả với hồi quy để phân tích các số liệu từ niên giám thống kê và số liệu đầu tư của 
Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả đã chỉ ra rằng đầu tư công có 
tác động kích thích đầu tư tư nhân tỉnh Quảng Nam, và lãi suất có ảnh hưởng nghịch biến khá 
mạnh ở đây.         
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tư công.      

  

Abstract: 

Public investment is an important resource of the state to promote economic growth. This 
investment is declining while private investment is huge but not yet mobilized into the economy. 
Effective use of public investment to promote economic growth through stimulating private 
investment is a topic of great concern. The objective of this study is to analyze the impact of 
public investment on private investment in Quang Nam. The study combinesdescriptive statistics 
with regression to analyze data from the statistical yearbook and investment data of Quang Nam 
Statistical Office and Department of Planning and Investment. The results have shown that 
Public investment stimulates private investment in Quang Nam, and interest rates have a strong 
negative impact here.    
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