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hân loại là một công việc có ý nghĩa trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Phân loại
giúp các tổ chức và cá nhân có thể xác định được những đối tượng (hoặc sản phẩm, sự việc, vấn
đề…) có sự tương đồng về một hoặc nhiều khía cạnh. Từ đó, các giải pháp tương ứng có thể được đề xuất
một cách phù hợp nhất với từng nhóm, đảm bảo có tính đặc thù hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả.
Tùy theo từng mục đích mà cách phân loại được sử dụng sao cho phù hợp. Ví dụ, nghiên cứu về mức sống
của các nước, người ta thường sử dụng cách phân loại của Ngân hàng Thế giới; Nghiên cứu về tài chính
quốc tế, người ta thường sử dụng cách phân loại của IMF; Nghiên cứu về phát triển con người, người ta
thường sử dụng cách phân loại của UNDP. Trong bài viết này, tác giả đề xuất một cách phân loại các quốc
gia, phù hợp cho các mục đích nghiên cứu về chính sách tài khóa nói chung và chi tiêu công nói riêng.
Phương pháp K-means được dùng để phân cụm; Các kỹ thuật phân tích Elbow và chỉ số Silhouette dùng để
xác định số nhóm tối ưu; Kỹ thuật kiểm định Kruskal-Wallis H được dùng để xác định biến số có ý nghĩa
trong phân loại. Kết quả là tổng cộng 134 quốc gia có số liệu trong giai đoạn từ năm 2008 (dấu mốc khủng
khoảng tài chính toàn cầu) tới nay được tách thành 03 nhóm theo GNI bình quân, tính hiệu quả của chính
phủ và quy mô chi tiêu công.
Từ khóa: Phân loại quốc gia, Chi tiêu công, K-means, Elbow, Sihouette.
1. Giới thiệu
Phân loại là việc sắp xếp các đối tượng vào các
nhóm có đặc điểm tương đồng như nhau. Sử dụng
kết quả phân loại, người nghiên cứu có thể đề xuất
được những giải pháp thiết thực, cụ thể và phù hợp
cho từng nhóm. Do đó, phân loại là một hoạt động
có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn, được áp dụng
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội
của quốc gia. Ví dụ, phân loại học sinh dựa vào học
lực của từng em. Các trường học có thể dựa vào
điểm thi môn Toán để xếp các em vào nhóm học

giỏi, trung bình và kém. Việc này được thực hiện lặp
lại đối với môn Lý, Hóa và các môn khác. Căn cứ
vào kết quả phân loại, trường học đề xuất ra các giải
pháp nhằm bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh
thuộc nhóm học yếu, trung bình và giỏi theo những
mức độ bồi dưỡng khác nhau.
Phân loại được ứng dụng trong nghiên cứu kinh
tế khá phổ biến. Cụ thể đối với nghiên cứu ở tầm vĩ
mô, người ta thực hiện phân loại quốc gia bằng
nhiều cách. Theo kết quả tổng quan của Hoàng
Khắc Lịch (2018), các quốc gia trên thế giới có thể

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 502.01-2018.308
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được phân nhóm theo tiêu chí địa lý, thu nhập, hoặc
các chỉ số phát triển. Tùy theo từng mục đích mà
lựa chọn các tiêu chí sao cho phù hợp. Ví dụ, Ngân
hàng Thế giới quan tâm tới mức sống của người dân
các quốc gia, do đó lựa chọn tiêu chí là GNI bình
quân đầu người để phân loại thành nhóm các nước
có thu nhập thấp, trung bình, và cao. IMF quan tâm
tới sức khỏe tài chính của các nước nên lựa chọn
các tiêu chí kinh tế vĩ mô. UNDP quan tâm tới sự
phát triển của con người nên xây dựng công thức
tính chỉ số HDI. Điều đó có nghĩa rằng, tùy theo
từng mục đích cụ thể, các nhà nghiên cứu kinh tế
vận dụng các cách phân loại sẵn có, hoặc có thể tự
lựa chọn ra những tiêu chí phù hợp để tiến hành
phân loại lại các nước.
Có vẻ như rất thuận tiện khi phân loại các quốc
gia thành nhóm phát triển và đang phát triển. Tuy
nhiên, không thể có một cách phân loại phù hợp
trong mọi trường hợp. Nielsen (2011) đã nêu ra
một số lý do, với việc đầu tiên là xác định ranh giới
giữa các nước đang phát triển và phát triển không
phải lúc nào cũng rõ ràng. Chương trình phát triển
quốc gia của Liên hợp quốc đề xuất hệ thống phân
loại quốc gia dựa trên chỉ số phát triển con người
(HDI) và Báo cáo phát triển con người (HDR).
HDI là một chỉ số tổng hợp của ba chỉ số tuổi thọ,
giáo dục và thu nhập. Trong những năm qua, chỉ số
đã được tinh chỉnh, nhưng cấu trúc cơ bản của chỉ
số không thay đổi.
Ngân hàng Thế giới có ba cách phân loại chính
các quốc gia, đó là theo khu vực địa lý, theo thu nhập
và tình hình vay nợ. Các nhóm được xác định bởi
tiêu chí địa lý ít có ý nghĩa kinh tế hơn vì các quốc
gia trong cùng khu vực có thể khác nhau đáng kể về
cấu trúc và hiệu suất kinh tế. Cách phân loại theo thu
nhập có xu hướng được nhiều nhà nghiên cứu vận
dụng hơn. Ngân hàng Thế giới sử dụng phương pháp
riêng của mình để tính toán GNI bình quân đầu
người, thiết lập ba ngưỡng phân định cho bốn nhóm
nước. Về mặt tình hình vay nợ, có ba nhóm chính là
IDA, IBRD hoặc kết hợp cả hai nhóm này.
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Hệ thống phân loại của IMF giống như hệ thống
của Ngân hàng Thế giới theo cách nó được sử dụng
cho cả mục đích hoạt động và phân tích. Các quốc
gia được chia thành hai nhóm chính: nền kinh tế tiên
tiến, thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát
triển. Trong báo cáo năm 2018, có 39 nền kinh tế
tiên tiến, với 7 nền kinh tế thuộc nhóm các nền kinh
tế tiên tiến lớn, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức,
Pháp, Ý, Anh và Canada. Có 154 quốc gia còn lại
trong danh mục thứ hai. Thị trường mới nổi và các
nền kinh tế đang phát triển được phân loại theo các
tiêu chí phân tích, phản ánh các thành phần nguồn
thu từ xuất khẩu và sự khác biệt giữa các nước chủ
nợ và nước đi vay.
Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất một cách
phân loại đặc thù, dùng để phục vụ cho các nghiên
cứu về chính sách tài khóa, chi tiêu công và tăng
trưởng kinh tế ở các quốc gia. Mục đích chính là
nhằm xác định các nhóm quốc gia đồng nhất theo
các tiêu chí về thực tế và tiềm năng chi tiêu công.
Giai đoạn từ 2008 đến nay được lựa chọn thu thập
số liệu nhằm tập trung vào khoảng thời gian sau
khủng hoảng tài chính toàn cầu. Căn cứ vào kết quả
phân loại, các nghiên cứu định tính có thể tìm hiểu
đặc điểm chi tiêu công và tăng trưởng ở các nước có
đặc điểm tương đồng để rút ra các bài học kinh
nghiệm trong thiết kế và thực thi chính sách. Các
nghiên cứu định lượng có thể mô tả các con số thống
kê theo từng nhóm nước để thấy được đặc điểm
chung và riêng trong từng nhóm, hoặc sử dụng kết
quả phân loại để phân tích hồi quy cho từng nhóm
nước nhằm tìm ra những tác động của chi tiêu công
tới tăng trưởng kinh tế.
Tác giả cho rằng, để phục vụ cho các nghiên cứu
về chi tiêu công sau này, các quốc gia có thể được
phân loại căn cứ vào bốn câu hỏi chính sau: Thứ
nhất, quốc gia giàu đến mức nào? Thực vậy, trên cả
khía cạnh lý thuyết và thực tiễn, quốc gia càng giàu
sẽ càng có tiềm lực tài chính tốt để tài trợ cho các
dịch vụ công. Nghiên cứu của Hoàng Khắc Lịch
(2019) cho thấy quy mô chi tiêu của chính phủ có xu
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hướng tăng theo mức GDP bình quân. Thứ hai, độ
mở của nền kinh tế ra sao? Thực tế cho thấy, hội
nhập kinh tế có thể khiến nguồn thu ngân sách bị
giảm đi do áp lực phải dỡ bỏ các hàng rào thuế quan,
tuy nhiên cũng có thể được tăng lên nhờ sự mở rộng
về quy mô của các hoạt động (Baunsgaard & Keen,
2010). Thứ ba, chính phủ nước đó quản lý có hiệu
quả không? Bergh và Karlsson (2010) lưu ý rằng,
quốc gia có quy mô chi tiêu công lớn thường có chất
lượng thể chế tốt hơn, ví dụ Thụy Điển và Thụy sĩ.
Thứ tư, quy mô chi tiêu của chính phủ hiện tại như
thế nào? Trong đó, các câu hỏi 1-3 đề cập tới tiềm
năng chi tiêu công; câu hỏi 4 đề cập tới thực tế chi
tiêu công. Toàn bộ số liệu dùng để phân loại được
thu thập từ Ngân hàng Thế giới.
Phương pháp phân loại được sử dụng trong
nghiên cứu này là kỹ thuật phân cụm K-Means. Đây
là một kỹ thuật phân loại đơn giản nhưng được sử
dụng rộng rãi đối với yêu cầu phân loại theo nhiều
tiêu chí. Để lựa chọn số nhóm tối ưu và những biến
phù hợp, nghiên cứu này sử dụng phương pháp
Elbow và kiểm định Kruskal-Wallis H. Ngoài ra, chỉ
số Silhouette cũng được phân tích nhằm đánh giá
mức độ hợp lý của việc phân nhóm. Để khắc phục
vấn đề khuyết số liệu trong từng năm cụ thể đối với
một số nước, và để không phải loại đi nhiều nước do
vấn đề này, tác giả sử dụng số liệu trung bình của cả
giai đoạn 2008-2017. Kết quả là 134 quốc gia được
chia thành 03 nhóm dựa trên 03 tiêu chí (GNI bình
quân, hiệu quả của chính phủ; quy mô chi tiêu của
chính phủ). Độ mở của nền kinh tế không tạo ra sự
khác biệt giữa các nhóm. Đáng chú ý, GNI thể hiện
là một tiêu chí phân loại tốt, giúp phân tách các
nhóm khá rõ ràng. Tuy nhiên, dưới sự hiện diện của
02 tiêu chí còn lại, các điểm ngưỡng phân chia giữa
các nhóm theo GNI không giống như cách phân loại
của Ngân hàng Thế giới. Đa số các nước có thu nhập
thấp và trung bình (theo cách phân loại của Ngân
hàng Thế giới) được xếp vào cùng một nhóm. Các
nước có thu nhập cao được tách thành 02 nhóm nhỏ
với sự khác biệt rõ ràng.
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Phần còn lại của bài viết được bố cục như sau:
Mục 2 trình bày về phương pháp nghiên cứu và số
liệu. Mục 3 trình bày kết quả phân cụm. Mục 4 là
kết luận.
2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu
2.1. Phương pháp Elbow và chỉ số Silhouette
Như đã đề cập trong mục Giới thiệu, nghiên cứu
này sử dụng kỹ thuật phân cụm K-Means để thực
hiện phân loại các quốc gia. Theo Hartigan và Wong
(1979), cơ chế phân loại quốc gia được thực hiện
như sau: Các cụm được hình thành căn cứ vào sự
gần gũi của các quan sát bên trong, trong khi đó bản
thân các cụm cần phải có sự khác biệt nhất có thể.
Giả sử mỗi quan sát có p đặc điểm, được thể hiện
thông qua vector x = (x1, x2, …, xp). Sự khác biệt
giữa hai quan sát i và j được đo lường bằng khoảng
cách Euclidean,
. Việc phân
cụm các quan sát được thực hiện dựa vào khoảng
cách tương đối này. Giả sử ban đầu có k cụm được
hình thành. Các quan sát sau đó được sắp xếp lại
giữa các nhóm sao cho tổng khoảng cách giữa các
quan sát trong nhóm đạt mức nhỏ nhất, thể hiện sự
đồng nhất trong các cụm.
Kỹ thuật phân cụm k-means dễ áp dụng tuy
nhiên chất lượng của việc phân loại phụ thuộc vào
số nhóm (k) dự kiến ban đầu. Có nghĩa là, tương ứng
với mỗi giá trị của k (k=1,2,…, K) chúng ta đều có
thể thực hiện việc phân loại các quan sát, tuy nhiên
mức độ đồng nhất giữa các quan sát tùy theo số
nhóm k mà chúng ta xác định. Do đó, lựa chọn số
nhóm tối ưu luôn là một nhiệm vụ quan trọng đầu
tiên cần thực hiện khi áp dụng kỹ thuật này.
Trong nghiên cứu này, số nhóm tối ưu được lựa
chọn bằng phương pháp Elbow. Theo đó, chúng ta
cần tìm điểm ngoặt trên đường cong thể hiện các giá
trị của tổng bình phương sai số bên trong (WSS)
hoặc giá trị logarith của nó [log(WSS)] cho tất cả
các giá trị của k. Lưu ý rằng, WSS càng nhỏ thì tính
đồng nhất trong các nhóm càng cao. Vì không nên
phân ra quá nhiều nhóm, do đó đồ thị thể hiện WSS
được vẽ với k ≤ 10. Số nhóm tối ưu được chọn tại vị
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trí điểm ngoặt bởi vì kể từ vị trí đó, tăng số nhóm k
không làm giảm đáng kể giá trị của WSS. Ngoài ra,
các tiêu chí khác cũng có thể được sử dụng để xác
định số nhóm tối ưu như hệ số ηk2, tương tự như R2,
hoặc tỷ lệ giảm của sai số (PRE). Trong đó, hệ số ηk2
đo lường sự sụt giảm của WSS trên tổng bình
phương sai số (TSS) đối với mỗi lời giải cho k
nhóm. Ngược lại, PREk biểu diễn tỷ lệ sụt giảm của
WSS đối với lời giải cho k nhóm so với giá trị của
nó nếu giải cho k-1 nhóm (Schwarz, 2008)1.
Sau khi thực hiện phân loại các quốc gia theo kỹ
thuật k-means, tác giả phân tích chỉ số Silhouette để
xem xét mức độ hợp lý của kết quả phân loại. Chỉ số
Silhouette cho biết mức độ phù hợp của việc tạo
nhóm và ước lượng khoảng cách trung bình bên
trong các cụm. Đồ thị Silhouette thể hiện sự gần gũi,
phù hợp của mỗi quan sát đối với cụm mà nó được
sắp xếp vào, cũng như cho biết khả năng phù hợp
của nó với cụm lân cận. Chỉ số Silhouette có giá trị
lớn nhất bằng 1, thể hiện việc sắp xếp nhóm hoàn
toàn hợp lý. Ngược lại, giá trị nhỏ nhất của chỉ số
Silhouette là -1, thể hiện sự sắp xếp hoàn toàn không
hợp lý, có nghĩa là, quan sát đó nên được sắp xếp
vào nhóm khác. Do đó, Silhouette analysis đôi khi
cũng được sử dụng trong các nghiên cứu để lựa chọn
số nhóm tối ưu.
2.2. Kiểm định Kruskal-Wallis H
Bên cạnh việc xác định số nhóm tối ưu, lựa chọn
các tiêu chí (biến số) phù hợp để phân loại cũng là
một nhiệm vụ quan trọng. Kết quả phân loại số liệu
đòi hỏi các nhóm phải khác biệt theo các tiêu chí
(biến số) đã lựa chọn. Nếu biến số nào không khác
biệt về mặt giá trị giữa các nhóm, thì nó không phù
hợp để làm căn cứ phân loại xét theo khía cạnh kỹ
thuật phân tích số liệu. Để loại bỏ những biến số
không phù hợp, nghiên cứu này sử dụng kiểm định
Kruskal-Wallis H. Kiểm định Kruskal-Wallis H là
phương pháp kiểm định phi tham số dựa trên thứ
1.

và

bậc. Nó được xem là phương pháp phi tham số
tương tự như phương pháp ANOVA một chiều (đôi
khi được gọi là ANOVA một chiều về thứ bậc). Sau
khi chọn được biến số phù hợp dùng để phân loại
quốc gia bằng kiểm định Kruskal-Wallis H, nghiên
cứu này lặp lại bước xác định số nhóm tối ưu và tiến
hành phân tích kết quả.
2.3. Số liệu
Như đã trình bày trong mục giới thiệu, mục đích
phân loại các quốc gia trong nghiên cứu này là để
xác định những nhóm nước có sự đồng nhất về mặt
thực tế và tiềm năng chi tiêu công. Thực tế chi tiêu
công ở các nước thể hiện ở tỷ trọng chi tiêu của
chính phủ so với tổng GDP. Tiềm năng chi tiêu
công thể hiện ở GNI bình quân đầu người, hiệu quả
của chính phủ, và độ mở của nền kinh tế thể hiện
qua kim ngạch thương mại. Tất cả những số liệu
này đều được thu thập từ hệ thống số liệu của Ngân
hàng Thế giới.
Lý do lựa chọn các biến thể hiện cho tiềm năng
chi tiêu công được giải thích như sau. Thứ nhất,
quốc gia giàu sẽ có những mối quan tâm khác so với
các quốc gia nghèo. Ví dụ, quốc gia giàu quan tâm
nhiều hơn tới an sinh xã hội, cải thiện môi trường,
duy trì và phát triển các giá trị văn hóa…, trong khi
các nước nghèo quan tâm nhiều tới tiếp nhận chuyển
giao công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng cho sản
xuất, xóa đói giảm nghèo… Thứ hai, độ mở của nền
kinh tế một mặt cho thấy sự hội nhập, đóng góp của
xuất nhập khẩu vào GDP, mặt khác đòi hỏi các quốc
gia phải tháo dỡ các hàng rào thuế quan theo cam
kết của các hiệp định song phương và đa phương.
Do đó, độ mở của nền kinh tế ảnh hưởng tới nguồn
thu ngân sách, tác động tới việc cân đối chi tiêu
công ở các nước. Thứ ba, tính hiệu quả trong quản
lý công có thể là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng
tới niềm tin của dân chúng đối với chính phủ. Theo
đó, chi tiêu công có thể tiếp tục được mở rộng ngay
, WURQJÿy
ÿy

là

cho OͥLJL̫LYͣLL
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3. Kết quả
cả khi quy mô hiện tại của nó đã ở mức cao, trường
Những phân tích ban đầu bằng phương pháp
hợp Thụy Điển là một điển hình (Bergh và
Elbow (sử dụng tất cả các biến số, Hình 1a) cho
Henrekson, 2011).
Bảng 1: Danh sách các biến dùng cho phân loại

7rQELӃQ
ĈӏQKQJKƭD
TOTL
7әQJFKLWLrXFӫDFKtQKSKӫ *'3

TRADE

.LPQJҥFKWKѭѫQJPҥL FӫD*'3

GE_EST

+LӋXTXҧFӫDFKtQKSKӫ

GNI

GNI buQKTXkQÿҫXQJѭӡLWKHR
SKѭѫQJSKiS$WODV ÿӗQJĈ{OD0ӻ
KLӋQKjQK

Để khắc phục vấn đề khuyết số liệu, tác giả sử
dụng giá trị trung bình của cả giai đoạn 2008-2017.
Bằng cách này, số lượng quốc gia còn lại trong bộ
số liệu là nhiều nhất, đạt 134 quốc gia trong tổng số
217 quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, việc dùng giá
trị trung bình của cả giai đoạn để phân loại cung cấp
một góc nhìn về sự ổn định của các quốc gia, thay vì
những biến động trong từng năm. Trong bộ số liệu
này, quốc gia nghèo nhất là Malawi với mức thu
nhập bình quân là $399, trong khi quốc gia giàu nhất
là Norway với $91.328. Nước có chỉ số hiệu quả
chính phủ thấp nhất là Cộng hòa Trung Phi, trong
khi Singapore có chỉ số hiệu quả chính phủ cao nhất.
Singapore cũng là nước có độ mở kinh tế lớn nhất
(254,1% GDP), và Timor-Leste có độ mở nhỏ nhất
(14,1% GDP). Về thực tế chi tiêu công, quốc gia ở
Tây Phi là Equatorial Guinea là nước có tỷ trọng chi
tiêu công thấp nhất, chỉ đạt 7,2% GDP, trong khi có
những nước có tỷ lệ chi tiêu công cao trên 50% GDP
như Hy Lạp, Marshall Islands và Kiribati.
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thấy, điểm ngoặt của WSS và log(WSS) bắt đầu tại
k=3. Điểm ngoặt cũng thể hiện rõ trên đồ thị của η2.
Với 3 nhóm này, kiểm định Kruskal-Wallis H cho
thấy các biến số có ý nghĩa trong phân loại gồm có
GNI, GE_EST, và TOTL (pvalue<0.05). Trong khi
TRADE không tạo ra được sự khác biệt giữa các
nhóm (pvalue = 0.3219). Do vậy, nghiên cứu thực
hiện lặp lại bước xác định số nhóm tối ưu với số
lượng biến đã rút gọn (gồm 03 biến kể trên, loại trừ
TRADE). Kết quả cho thấy các biến số này đều phù
hợp và số lượng nhóm tối ưu được gợi ý bằng
phương pháp Elbow trở nên rõ ràng hơn tại vị trí
k=3 (Hình 1b). Kết quả phân loại cho thấy có 21
nước thuộc nhóm 1, 28 nước thuộc nhóm 2, và 85
nước thuộc nhóm 3 (danh sách các nhóm được trình
bày trong Bảng 2, Phụ lục).
Ngoài ra, Hình 2 cho thấy chỉ số Silhouette trung
bình đạt mức cao, xấp xỉ 0.79. Chỉ số Silhouette của
các nhóm (sắp xếp theo thứ tự từ 1 tới 3) lần lượt là
0.65, 0.48, và 0.93. Điều này có nghĩa là tính đồng
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Hình 1: WSS, log(WSS), η2, và PRE đối với các giá trị của k
nhất của nhóm 3 là cao nhất, tiếp theo lần lượt là
nhóm 1, và nhóm 2. Chỉ có 06 trong tổng số 134
trường hợp có chỉ số Silhouette nhỏ hơn 0, cụ thể
gồm: Italy, New Zealand (thuộc nhóm 1), Argentina,
Equatorial Guinea, Russian Federation, và Turkey
(nhóm 2). Những trường hợp có chỉ số Silhouette
thấp thường là những nước có các chỉ số phân loại
đạt mức nhỏ nhất, hoặc thấp nhất trong nhóm phân
bố, cho nên chúng nằm ở ranh giới phân định giữa
các nhóm. Mặc dù tồn tại một vài trường hợp có chỉ
số Silhouette thấp (có nghĩa là, mức độ phù hợp thấp
đối với nhóm hiện tại), nhưng đa số các trường hợp
còn lại đều có chỉ số cao hơn 0.5 (121 trường hợp,
chiếm trên 90% của tổng thể). Như vậy, chúng ta có
thể nhận định rằng việc phân loại đã xác định được
các nhóm quốc gia đồng nhất về các tiêu chí GNI
bình quân, tính hiệu quả của chính phủ và tỷ trọng
chi tiêu của chính phủ trên GDP.
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Để xác định đặc điểm của các nhóm quốc gia,
chúng ta sử dụng biểu đồ hộp để thể hiện ngũ phân
vị trong mỗi nhóm (gồm có: giá trị nhỏ nhất, lớn
nhất, trung vị, phần tư thứ nhất và phần tư thứ ba).
Hình 3 cho thấy GNI bình quân phân biệt các
nhóm rất rõ ràng. Trên $35.000 là các nước thuộc
nhóm 1, gồm các nước cực giàu; từ $11.000 đến
$35.000 là nhóm 2; và dưới $11,000 là nhóm 3.
Các điểm ngưỡng này không giống như các điểm
ngưỡng mà Ngân hàng Thế giới đã xác định
($1.025, $4.035, $12.475 lần lượt là các điểm
ngưỡng phân biệt 04 nhóm nước có thu nhập thấp,
trung bình thấp, trung bình cao và thu nhập cao).
Hầu hết những nước có mức thu nhập thấp, trung
bình thấp và trung bình cao (theo cách phân loại
của Ngân hàng Thế giới, còn được gọi là các nước
đang phát triển) đều thuộc nhóm 3 (theo cách phân
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Hình 2: Biểu đồ chỉ số Silhouette đối với 03 nhóm
loại của nghiên cứu này). Đối với các nước có thu
nhập cao (theo cách phân loại của Ngân hàng Thế
giới) được sắp xếp vào nhóm 1 và nhóm 2 trong
nghiên cứu này.
Rõ ràng, sự khác biệt về kết quả phân loại của
nghiên cứu này so với của Ngân hàng Thế giới đến
từ cách thức phân loại đa tiêu chí. Những tiêu chí
được bổ sung thêm ngoài thu nhập bình quân đã làm
thay đổi các điểm ngưỡng phân định giữa các nhóm.
Khi xem xét các biến số khác, chúng ta cũng thấy sự
khác biệt trong các nhóm, tuy nhiên các điểm
ngưỡng không được rõ ràng như đối với biến GNI
bình quân. Điều này có nghĩa là hai nước có cùng
một mức chỉ số hiệu quả của chính phủ (hoặc quy
mô chi tiêu của chính phủ) có thể được sắp xếp vào
hai nhóm khác nhau. Không giống như cách phân
loại dựa trên 1 biến số duy nhất, cách phân loại này
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đã xác định được những nhóm quốc gia có mức độ
tương đồng về nhiều tiêu chí. Hay nói cách khác,
các quốc gia thuộc cùng một nhóm trong nghiên cứu
này có sự đồng nhất về nhiều khía cạnh khác nhau
liên quan tới thực tế và tiềm năng chi tiêu công.
Có thể phát biểu một cách tương đối về đặc
điểm của các nhóm quốc gia như sau: Nhóm có
thu nhập cao thường có chính phủ hoạt động hiệu
quả và dành một tỷ trọng lớn hơn cho chi tiêu của
chính phủ. Sự tương quan giữa mức độ giàu có và
tính hiệu quả của chính phủ thể hiện rõ (Hình 3).
Nhưng riêng về tiêu chí quy mô chi tiêu công, các
nước thuộc nhóm 2 có sự phân tán, mặc dù có thể
thấy có sự khác biệt giữa nhóm 1 và nhóm 3, giá
trị trung vị cũng được sắp xếp lần lượt từ cao
xuống thấp.
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Hình 3: Biểu đồ hộp thể hiện giá trị của 03 biến dùng để phân cụm
4. Kết luận
Tùy theo yêu cầu vận hành và phân tích, mỗi tổ
chức quốc tế (WB, IMF, hay UNDP) đều có những
lựa chọn khác nhau về bộ tiêu chí phân loại quốc
gia, từ đó xác định ra các nhóm quốc gia đồng nhất.
Các nhà nghiên cứu kinh tế nên hiểu rõ về mục đích
phân loại để sử dụng những kết quả phân loại này.
Thậm chí, họ có thể căn cứ vào những tiêu chí khác
để tự phân loại quốc gia, phục vụ cho các nghiên
cứu đặc thù.
Trong nghiên cứu này, tác giả đã vận dụng kỹ
thuật phân cụm K-Means để phân loại các quốc gia
dựa trên các tiêu chí về thực tế và tiềm năng chi
tiêu công ở các quốc gia trong giai đoạn 20082017. Mục đích phân tích là để xác định các nhóm
quốc gia đồng nhất, phục vụ cho các nghiên cứu
liên quan tới chi tiêu công sau kể từ sau năm 2008,
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đánh dấu thời điểm khủng hoảng tài chính toàn
cầu. Ở đây, thực tế chi tiêu công thể hiện ở quy mô
chi tiêu công đo lường bằng tỷ trọng phần trăm của
GDP. Tiềm năng chi tiêu công thể hiện ở GNI bình
quân, tính hiệu quả của chính phủ, và độ mở của
nền kinh tế. Kết quả phân tích đã xác định được 03
nhóm quốc gia có sự đồng nhất theo 03 tiêu chí phù
hợp nhất (kiểm định đối với độ mở của nền kinh tế
cho thấy biến này không có ý nghĩa trong phân loại
các nước). Cụ thể, nhóm 1 gồm 21 nước, nhóm 2
gồm 28 nước, và nhóm 3 gồm 85 nước. GNI bình
quân thể hiện là tiêu chí tốt nhất để phân loại vì nó
có các điểm ngưỡng giúp phân định các nhóm một
cách rõ ràng.
Mặc dù vậy, nghiên cứu này mới chỉ phân loại
được 134 trong tổng số 217 quốc gia trên thế giới.
Nhiều nước không được phân loại vì bị thiếu số liệu.
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Vì vậy, trong một chừng mực nhất định, nếu thực
hiện một số kỹ thuật bổ sung số liệu bị thiếu có thể
sẽ có được một bộ số liệu bao gồm nhiều nước hơn,
từ đó có được một bức tranh đầy đủ hơn về các
nhóm nước. Các nghiên cứu đặc thù tiếp theo có thể
áp dụng kỹ thuật và cách tiếp cận tương tự để xác
định ra các nhóm nước có sự tương đồng theo một
bộ tiêu chí cụ thể khác.u
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Summary
Classification is a significant task in any field of
the socio-economic life. Classification helps organizations and individuals to determine subjects (such
as products, problems or issues) which are similar
in one or some aspects, so that appropriate solutions
can be suggested for each group to ensure specificity in order to raise quality and efficiency.
Depending on specific goals, different ways of classification can be used. For example, in studies on
living standards of nations, the classification methods proposed by the World Bank are often
employed; in studies on international finance, the
classification methods proposed by the IMF are
often chosen; in studies on human development, the
classification methods of UNDP are often used. In
this paper, the author suggests a method of classification for nations in accordance with the research
objectives of fiscal policy in general and state
spending in particular. K-means methods are used
to cluster; Elbow analysis technique and Silhouette
indicators are used to determine optimal group
numbers; Kruskal-Wallis H testing techniques are
used to determine significant variables. The results
are a total of 134 nations with statistics in the period since 2008 (the year with the onset of global
financial crisis) are classified into 3 groups under
average GNI, government efficiency and state
spending scales.
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TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nhóm 1

4XӕFJLD
Italy
New Zealand
France
Japan
United Kingdom
Germany
Belgium
Iceland
Canada
Ireland
Finland
Austria
Singapore
Netherlands
United States
Australia
Sweden
Denmark
Luxembourg
Switzerland
Norway

TT
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4XӕFJLD
Argentina
Turkey
Russian Federation
Equatorial Guinea
Seychelles
Palau
Chile
Uruguay
Poland
Hungary
Croatia
Lithuania
Latvia
Barbados
Estonia
Trinidad and Tobago
Slovak Republic
Czech Republic
Portugal
Saudi Arabia
Malta

Nhóm 2
TT
43
44
45
46
47
48
49

4XӕFJLD
Slovenia
Greece
Korea, Rep.
Cyprus
Bahamas, The
Spain
Israel

Nhóm 2
TT
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

4XӕFJLD
Malawi
Central African Republic
Ethiopia
Mozambique
Afghanistan
Togo
Burkina Faso
Uganda
Guinea-Bissau
Rwanda
Nepal
Mali
Tanzania
Cambodia
Zimbabwe
Myanmar
Kyrgyz Republic
Bangladesh
Kenya
Pakistan
Cote d'Ivoire
Senegal
Cameroon
Lesotho
India
Solomon Islands
Zambia
Ghana
Nicaragua
Uzbekistan
TT
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

4XӕFJLD
Honduras
Congo, Rep.
Papua New Guinea
Moldova
Bhutan
Kiribati
Egypt, Arab Rep.
Vanuatu
Timor-Leste
Morocco
Philippines
Ukraine
Mongolia
Indonesia
Sri Lanka
Micronesia, Fed. Sts.
Guatemala
El Salvador
Cabo Verde
Jordan
Georgia
Samoa
Armenia
Angola
Marshall Islands
Tunisia
Tonga
Albania
Fiji
Paraguay

Nhóm 3

Phụ lục
Bảng 2. Phân loại quốc gia theo tiềm năng và thực tế chi tiêu của chính phủ

TT
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

4XӕFJLD
Bosnia and Herzegovina
Namibia
Thailand
Iraq
Peru
Azerbaijan
Dominican Republic
Iran, Islamic Rep.
Serbia
Belarus
South Africa
Colombia
St. Vincent and the Grenadines
Botswana
Maldives
Bulgaria
Lebanon
Gabon
Costa Rica
Kazakhstan
Romania
Mauritius
Malaysia
Mexico
Brazil
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