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LỜI MỞ ĐẦU 
 

 Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế 

nông nghiệp truyền thống sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Những thành tựu 

đạt được trong phát triển kinh tế đã làm ngạc nhiên thế giới, được các tổ chức 

quốc tế đánh giá cao như duy trì một tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong thập 

niên gần đây, tiến bộ liên tục của chỉ số phát triển con người (HDI), xóa bớt đói 

nghèo, chất lượng cuộc sống của đại bộ phận dân cư trong xã hội được cải thiện, 

môi trường sống của con người được quan tâm gìn giữ.  

 Những thuận lợi và kết quả đạt được trong suốt quá trình tăng trưởng để 

hướng tới hoàn thành mục tiêu đề ra thì nền kinh tế nước ta đã trải qua rất nhiều 

cột mốc quan trọng và giai đoạn 2001 – 2010 là một minh chứng. Trải qua và đang 

hướng tới hoàn thành giai đoạn này bên cạnh những thành tựu, thuận lợi đạt được 

thi nền kinh tế nước ta gặp không ít khó khăn và những hạn chế. Để rõ hơn những 

vấn đề trong quá trình tăng trưởng giai đoạn này của nền kinh tế nước ta nhóm 6 – 

ĐHQT3 đã thảo luận và đi sâu nghiên cứu đề tài “Đánh giá quá trình tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010”.  

 Đề tài hoàn thành nhằm cung cấp cho người đọc toàn cảnh những thành 

tựu, thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong suốt quá trình tăng trưởng của giai đoạn. 

 Thông qua những số liệu thống kê về tốc độ tăng trưởng GDP, tốc đố tăng 

trưởng GNP, chỉ số ICOR qua các năm trong giai đoạn, so sánh mức tăng trưởng 

GDP trong cơ cấu ngành, mức tổng sản phẩm quốc dân trên đầu người chúng tôi 

hướng đến nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu. 

 Trong quá trình nghiên cứu nhóm đã tập trung phân tích nguồn số liệu từ 

tổng cục thống kê và các trang báo tin cậy khác, đồng thời trích lọc những phân 

tích của các chuyên gia kinh tế, trích lời nhận xét đánh giá của các lãnh đạo cấp 

cao trong nhà nước Việt Nam để hướng đến hoàn thành bài luận một cách đầy dủ 

và khách quan nhất. 

 Đề thể hiện được những vấn đề trong giai đoạn 2001 – 2010 nhóm đã xây 

dựng được đề tài với nội dung: 
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♦ Chương 1 là cơ sở lý luận về tăng trưởng kinh tế trong đó đề cập đến 

cách đo lường tăng trưởng kinh tế thông qua những chỉ tiêu tổng 

quát và công thức đo lường, đồng thời làm rõ về nguồn gốc tăng 

trưởng kinh tế. 

♦ Chương 2 trình bày thực trạng quá trình tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam giai đoạn 2001 – 2010. Trong giai đoạn tập trung làm rõ những 

thành tựu đạt được, những khó khăn và hạn chế của việc tăng 

trưởng. đề cập đến giải pháp tăng trưởng trong tương lai và những 

quan điểm mục tiêu của nhà nước 

♦ Chương 3, kết luận về bài tiểu luận. 

 Ba chương được trình bày logic, liên quan tới nhau mật thiết. chương 2 trên 

cơ sở thông kế những số liệu nhưng lại dựa vào chương 1 để phân tích, 

 Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi có nhiều cố gắng song không thể 
tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cô và các bạn 
để bài luận được hoàn chỉnh. 
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PHẦN NỘI DUNG 

 
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

1.1. Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế. 

1.1.1. Khái niệm: 

 Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng sản lượng quốc gia trong một thời kỳ 

nhất định (thường là một năm). 

 Gần đây, khái niệm này được định nghĩa theo hướng mở rộng: Tăng trưởng 

là sự gia tăng sản lượng quốc gia trong một thời kỳ nhất định, đồng thời là sự gia 

tăng các nhân tố sản xuất được sử dụng trong điều kiện trạng thái kinh tế vĩ mô 

tương đối ổn định. 

1.1.2. Đo lường tăng trưởng kinh tế: 

1.1.2.1. Các chỉ tiêu tổng quát: 

1.1.2.1.1.Tổng sản phẩm quốc nội: 

Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product). 

GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra 

trong phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là một 

năm). 

Phương pháp tính GDP: 

Phương pháp chi tiêu: Theo phương pháp chi tiêu, tổng sản phẩm quốc 

nội của một quốc gia là tổng số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó chi mua 

các hàng hóa cuối cùng. Như vậy trong một nền kinh tế giản đơn ta có thể dễ dàng 

tính tổng sản phẩm quốc nội như là tổng chi tiêu hàng hóa và dịch vụ cuối cùng 

hàng năm. 

  GDP=C+G+I+NX 
• C là tiêu dùng của hộ gia đình 
• G là tiêu dùng của chính phủ 
• I là tổng dầu tư 
• I=De+In 
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• De là khấu hao 
• In là đầu tư ròng 
• NX là cán cân thương mại 
• NX=X-M 
• X (export) là xuất khẩu 
• M (import) là nhập khẩu 

Phương pháp thu nhập hay phương pháp chi phí: 

Theo phương pháp thu nhập hay phương pháp chi phí, tổng sản phẩm quốc nội 

bằng tổng thu nhập từ các yếu tố tiền lương (wage), tiền lãi (interest), lợi nhuận 

(profit) và tiền thuê (rent); đó cũng chính là tổng chi phí sản xuất các sản phẩm 

cuối cùng của xã hội. 

   GDP=W+R+i+Pr+Ti+De 
• W là tiền lương 
• R là tiền thuê 
• i là tiền lãi 
• Pr là lợi nhuận 
• Ti là thuế gián thu 
• De là khấu hao 

 

Phương pháp giá trị gia tăng: 

Giá trị gia tăng của doanh nghiệp ký hiệu là (VA) , giá trị tăng thêm của 

một ngành (GO) , giá trị tăng thêm của nền kinh tế là GDP. 

VA = Giá trị thị trường sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp - Giá trị đầu vào 

được chuyển hết vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất 

Giá trị gia tăng của một ngành (GO) 

  GO =∑ VAi    (i=1,2,3,..,n) 
       Trong đó: 
             VAi là giá trị tăng thêm của doanh nghiệp i trong ngành 
             n   là số lượng doanh nghiệp trong ngành 

Giá trị gia tăng của nền kinh tế GDP 

GDP =∑ GOj   (j=1,2,3,..,m) 
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     Trong đó: 
          GOj là giá trị gia tăng của ngành j 
          m   là số ngành trong nền kinh tế 

GDP danh nghĩa và GDP thực tế: 

GDP danh nghĩa là tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hoá và dịch 
vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành. Sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ nào thì 
lấy giá của thời kỳ đó. Do vậy còn gọi là GDP theo giá hiện hành 

GDPi
n=∑Qi

tP
i
t 

Sự gia tăng của GDP danh nghĩa hàng năm có thể do lạm phát. 

Trong đó: 

• i: loại sản phẩm thứ i với i =1,2,3...,n 
• t: thời kỳ tính toán 
• Q: số lượng sản phẩm ; Qi: số lượng sản phẩm loại i 
• P: giá của từng mặt hàng; Pi: giá của mặt hàng thứ i. 

GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hoá và dịch vụ 

cuối cùng của năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm gốc do đó còn gọi là GDP 

theo giá so sánh. 

GDP thực tế được đưa ra nhằm điều chỉnh lại của những sai lệch như sự mất 

giá của đồng tiền trong việc tính toán GDP danh nghĩa để có thể ước lượng chuẩn 

hơn số lượng thực sự của hàng hóa và dịch vụ tạo thành GDP. GDP thứ nhất đôi 

khi được gọi là "GDP tiền tệ" trong khi GDP thứ hai được gọi là GDP "giá cố 

định" hay GDP "điều chỉnh lạm phát" hoặc "GDP theo giá năm gốc" (Năm gốc 

được chọn theo luật định). 

1.1.2.1.2 Tổng sản lượng quốc gia:  

GNP (viết tắt cho Gross National Product bằng tiếng Anh) tức Tổng sản 

lượng quốc gia hay Tổng sản phẩm quốc gia là một chỉ tiêu kinh tế đánh giá sự 

phát triển kinh tế của một đất nước nó được tính là tổng giá trị bằng tiền của các 

sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công dân của một nước làm ra trong một  
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khoảng thời gian nào đó, 

thông thường là một năm tài 

chính, không kể làm ra ở đâu 

(trong hay ngoài nước). 

Sản phẩm cuối cùng là 

hàng hóa được tiêu thụ cuối 

cùng bởi những người tiêu dùng 

chứ không phải là những sản 

phẩm được sử dụng như là sản 

phẩm trung gian trong sản xuất 

những sản phẩm khác.  

Ví dụ, một chiếc ô tô bán cho người tiêu dùng là một sản phẩm cuối cùng; 

các thành phần như lốp được bán cho nhà sản xuất ô tô là sản phẩm trung gian (a). 

Cũng chiếc lốp đó, nếu bán cho người tiêu dùng thì nó lại là sản phẩm cuối cùng 

(b). Chỉ có sản phẩm cuối cùng mới được tính trong thu nhập quốc gia, do việc 

đưa cả sản phẩm trung gian vào sẽ dẫn tới việc tính kép làm tăng ảo giá trị thực sự 

của thu nhập quốc gia. Ví dụ, trong trường hợp (a) của chiếc lốp, giá trị của nó đã 

được tính khi nó được nhà sản xuất lốp bán cho nhà sản xuất ô tô và sau đó một 

lần nữa được tính trong giá trị chiếc ô tô khi nhà sản xuất ô tô bán cho người tiêu 

dùng. 

Người ta chỉ tính những sản phẩm được sản xuất mới. Việc kinh doanh 

những hàng hóa đã tồn tại trước đó, chẳng hạn ô tô cũ, không được tính, do những 

mặt hàng như vậy không tham gia vào việc sản xuất của các sản phẩm mới. 

Thu nhập được tính như là một phần của GNP, phụ thuộc vào ai là chủ sở 

hữu các yếu tố sản xuất chứ không phải là việc sản xuất diễn ra ở đâu. Ví dụ, một 

nhà máy sản xuất ô tô do chủ sở hữu là công dân Mỹ đầu tư tại Việt Nam thì lợi 

Mười nước có GNP lớn nhất (2004) (tỷ giá hối 
đoái) 

 Country GNP (triệu USD) 

1 Hoa Kỳ 10.945.792 

2 Nhật Bản 4.389.791 

3 Đức 2.084.631 

4 Anh 1.680.300 

5 Pháp 1.523.025 

6 Trung Quốc 1.417.301 

7 Ý 1.242.978 

8 Ca-na-đa 756.770 

9 Tây Ban Nha 698.208 

10 Mexico 637.159 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới [1] 
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nhuận sau thuế từ nhà máy sẽ được tính là một phần của GNP của Mỹ chứ không 

phải của Việt Nam bởi vì vốn sử dụng trong sản xuất (nhà xưởng, máy móc, v.v.) 

là thuộc sở hữu của người Mỹ. Lương của công nhân người Việt là một phần của 

GNP của Việt Nam, trong khi lương của công nhân Mỹ làm việc tại đó là một 

phần của GNP của Mỹ. 

 Công thức tính: 

Công thức tính tổng sản phẩm quốc gia dưới đây dựa trên cơ sở tiếp cận từ 
khái niệm chi tiêu.  

GNP = C + I + G + (X - M) + NR 

• C = Chi phí tiêu dùng cá nhân (hộ gia đình) 
• I = Tổng đầu tư cá nhân quốc nội (tất cả các doanh nghiệp đầu tư 

trên lãnh thổ 1 nước) 
• G = Chi phí tiêu dùng của chính phủ 
• X = Kim ngạch xuất khẩu các hàng hóa và dịch vụ 
• M = Kim ngạch nhập khẩu của hàng hóa và dịch vụ 
• NR= Thu nhập ròng từ các hàng hóa và dịch vụ đầu tư ở nước 

ngoài (thu nhập ròng) 

1.1.2.1.3 GDP bình quân đầu người: 

GNP bình quân đầu người của một quốc gia hay lãnh thổ tại một thời điểm 

nhất định là giá trị nhận được khi lấy GNP của quốc gia hay lãnh thổ này tại thời 

điểm đó chia cho dân số của nó cũng tại thời điểm đó. 

1.1.2.2 Các công thức đo lường tăng trưởng kinh tế: 

Để đo lường tăng trưởng kinh tế có thể dùng mức tăng trưởng tuyệt đối, tốc 

độ tăng trưởng kinh tế hoặc tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong một giai 

đoạn.  

1.1.2.2.1 Mức tăng trưởng tuyệt đối:  

Mức tăng trưởng tuyệt đối là mức chênh lệch quy mô kinh tế giữa hai kỳ cần so 
sánh. 
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�K = Yt – Yo 

Y : GNP, GDP  

Yt : GDP, GNP tại thời điểm t của kỳ thời gian phân tích 

Y : GDP, GNP tại thời điểm gốc của kỳ thời gian phân tích.  

1.1.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng: 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa quy mô 

kinh tế kỳ hiện tại so với quy mô kinh tế kỳ trước chia cho quy mô kinh tế kỳ 

trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được thể hiện bằng đơn vị %. 

Biểu diễn bằng toán học, sẽ có công thức: 

y = dY/Y × 100(%) 

trong đó : 

Y là qui mô của nền kinh tế, và y là tốc độ tăng trưởng. 

  Nếu quy mô kinh tế được đo bằng GDP (hay GNP) danh nghĩa, thì sẽ có 

tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) danh nghĩa. Còn nếu quy mô kinh tế được đo bằng 

GDP (hay GNP) thực tế, thì sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP (hay GNP) thực tế. Thông 

thường, tăng trưởng kinh tế dùng chỉ tiêu thực tế hơn là các chỉ tiêu danh nghĩa. 

Phân biệt GDP với GNP: 

GDP khác với tổng sản phẩm quốc dân (GNP) ở chỗ loại bỏ việc chuyển 

đổi thu nhập giữa các quốc gia, nó được quy theo lãnh thổ mà sản phẩm được sản 

xuất ở đó hơn là thu nhập nhận được ở đó. 
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Để dễ hiểu hơn, ta có thể lấy ví dụ như sau: Một nhà máy sản xuất đồ ăn 

nhanh đặt tại Việt Nam do công dân Mỹ đầu tư để tiêu thụ nội địa. Khi đó mọi thu 

nhập từ nhà máy này sau khi bán hàng được tính vào GDP của Việt Nam, tuy 

nhiên lợi nhuận ròng thu được (sau khi khấu trừ thuế phải nộp và trích nộp các quỹ 

phúc lợi) cũng như lương của các công nhân Mỹ đang làm việc trong nhà máy 

được tính là một bộ phận trong GNP của Mỹ. 

1.2 Nguồn gốc của Tăng trưởng kinh tế : 

1.2.1 Khái quát chung :  

Mô hình kinh tế là cách diễn đạt các quan điểm về tăng trưởng, phát triển 

kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng. Mục đích nghiên 

cứu mô hình là mô tả phương thức vận động của nền kinh tế thông qua mối quan 

hệ nhân quả giữa các biến số quan trọng sau khi đã lược bỏ và đơn giản hóa những 

phức tạp không cần thiết.Cách diễn đạt của các mô hình có thể bằng lời văn, sơ đồ, 

hoặc công thức toán học. 

1.2.2 Một số mô hình phân tích nguồn gốc tăng trưởng kinh tế :  

Mô hình kinh tế là cách diễn đạt các quan điểm về tăng trưởng, phát triển 

kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng. Mục đích nghiên 

cứu mô hình là mô tả phương thức vận động của nền   kinh tế thông qua mối quan 

hệ nhân quả giữa các biến số quan trọng sau khi đã lược bỏ và đơn giản hóa những 

phức tạp không cần thiết.Cách diễn đạt của các mô hình có thể bằng lời văn, sơ đồ, 

hoặc công thức toán học. 

 
1.2.2.1 Mô hình cổ điển về tăng trưởng kinh tế:( Adam Smith- Ricardo) 
  
  Điểm xuất phát của mô hình: 

 Adam Smith được coi là người khai sinh của  khoa học kinh tế, với tác 

phẩm “Của cải của các nước”. Trong tác phẩm này ông giới thiệu những nội 

dung cơ bản : 
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 Học thuyết về “giá trị lao động”: Lao động chứ không phải đất đai, tiền bạc 

là nguồn gốc cơ bản tạo ra mọi của cải cho đất nước. 

 Học thuyết “Bàn tay vô hình”: Tự người lao động chứ không phải ai khác 

biết rõ nhất cái gì lợi cho họ. Nếu không bị chính phủ kiểm soát, họ được lợi 

nhuận thúc đẩy, sẽ sản xuất các hàng hóa và dịch vụ cần thiết. Thông qua thị 

trường, lợi ích cá nhân sẽ gắn với lợi ích xã hội. Ông cho rằng mọi cá nhân 

không có ý định thúc đẩy lợi ích công cộng…Họ được bàn tay vô hình dẫn dắt 

để phục vụ một mục đích không nằm trong ý định của mình.  

 Về vai trò của Chính phủ ông viết:”Bạn nghĩ rằng bạn đang giúp cho hệ 

thống kinh tế bằng những quản lý đầy ý định tốt đẹp và bằng những hành động 

can thiệp của mình. Không phải như vậy đâu. Hãy để mặc tất cả, hãy để mọi sự 

việc xẩy ra. Dầu nhờn của lợi ích cá nhân sẽ làm cho các bánh xe kinh tế hoạt 

động một cách gần như kỳ diệu. Không ai cần kế hoạch, không cần quy tắc, thị 

trường sẽ giải quyết tất cả…”. 

 Ông cũng đưa ra lý thuyết về phân phối thu nhập, theo nguyên tắc ”ai có gì 

được nấy”. Tư bản có vốn thì có lợi nhuận, địa chủ có đất thì nhận địa tô, công 

nhân có sức lao động thì nhận được tiền lương.Theo tác giả đây là nguyên tắc 

phân phối công bằng, hợp lý. 

 Các yếu tố tăng trưởng kinh tế và quan hệ giữa chúng: 

 Nếu Adam Smith là người khai sinh, thì David Ricardo là đại diên xuất sắc 

của trào lưu kinh tế học cổ điển. Ricardo cho rằng: 

 Nông nghiệp là ngành quan trọng nhất, theo đó các yếu tố cơ bản của tăng 

trưởng kinh tế là đất đai, sức lao động và vốn. 

 Trong từng ngành, với một trình độ kỹ thuật nhất định, các yếu tố này kết 

hợp với nhau theo một tỷ lệ cố định. 

 Trong ba yếu tố của tăng trưởng, đất đai là quan trọng nhất, do đó đất đai là 

giới hạn của tăng trưởng. Để duy trì tăng trưởng, liên tục hóa sự vận động của 

nền kinh tế, chỉ có thể xuất khẩu hàng công nghiệp để nhập khẩu nông phẩm, đặc 

biệt là lương thực, hoặc phát triển công nghiệp để tác động vào nông nghiệp. 
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 Phân chia các nhóm người trong xã hội và thu nhập của họ: 

 Tương ứng với các yếu tố tăng trưởng, Ricardo chia xã hội thành các nhóm 

người: địa chủ, nhà tư bản, công nhân. Phân phối thu nhập của ba nhóm người 

này phụ thuộc quyền sở hữu của họ với các yếu tố sản xuất: địa chủ có đất sẽ 

nhận được địa tô; công nhân có sức lao động thì nhận được tiền công; tư bản có 

vốn sẽ nhận được lợi nhuận. 

  Do vậy, thu nhập của xã hội là tổng thu nhập của các tầng lớp dân cư, 

nghĩa là bằng: tiền công + lợi nhuận + địa tô. 

 Trong các nhóm người của xã hội, các nhà tư bản giữ vai trò quan trọng 

trong sản xuất và phân phối, đặc biệt họ là tầng lớp giữ vai trò chính thực hiện 

tích lũy cho phát triển sản xuất. 

 Quan hệ cung cầu và vai trò của chính sách kinh tế với tăng trưởng: 

 Các nhà kinh tế học cổ điển cho rằng, thị trường với bàn tay vô hình dẫn dắt 

đã gắn lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, làm linh hoạt giá cả và tiền công, hình 

thành và điều chỉnh các cân đối kinh tế, bảo đảm công việc làm đầy đủ. Đây là 

quan điểm cung tạo nên cầu. 

 

 

 

Đường Cung cầu theo mô hình trường phái cổ điển 

  

 Yo GDP 

ADO 

AD1 

P AS 
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Trong mô hình này, đường cung AS luôn là đường thẳng đứng ở mức sản lượng 

tiềm năng. Đường cầu AD thực chất là đường biểu thị hàm cung tiền, được xác 

định bởi mức giá, không quan trọng với việc hình thành sản lượng. Điều này 

cũng có nghĩa là các chính sách kinh tế không có tác động đáng kể vào hoạt 

động kinh tế. 

 Tác giả còn cho rằng, chính sách kinh tế nhiều khi lại hạn chế khả năng 

phát triển kinh tế. Ví dụ chính sách thuế, xét cho cùng thuế lấy từ lợi nhuận, tăng 

thuế sẽ làm giảm tích lũy hoặc làm tăng giá cả hàng hóa dịch vụ.   

 Về chi tiêu của Chính phủ, các nhà kinh tế học cổ điển cho đó là những chi 

tiêu “không sinh lời”. Ricardo chia những người làm việc thành hai nhóm. 

Những người làm việc trực tiếp và gián tiếp tạo ra sản phẩm là những lao động 

sinh lời, còn những người khác là lao động không sinh lời. Do những hoạt động 

không sinh lời này mà khả năng phát triển kinh tế bị giảm bớt.  

1.2.2.2  Mô hình K. Mark: 

K.Marx (1818-1883) là nhà kinh tế, xã hội, chính trị, lịch sử và triết học xuất sắc. 

Tác phẩm nổi tiếng của ông là bộ “Tư bản”. Những quan điểm của ông về phát 

triển kinh tế có thể tóm lược như sau: 

 Các yếu tố tăng trưởng kinh tế: 

 Theo Marx, các yếu tố tác động đến quá trính tái sản xuất là đất đai, sức lao 

động, vốn và tiến bộ kỹ thuật. 

 Về yếu tố sức lao động: Tác giả cho rằng sức lao động là yếu tố duy nhất 

tạo ra giá trị thặng dư. Thời gian lao động của công nhân chia ra hai phần, thời 

gian lao động cho mình (v) và thời gian lao động cho nhà tư bản (m). Tỷ lệ m/v 

phản ánh mức độ bóc lột công nhân của nhà tư bản. 

 Về yếu tố kỹ thuật: Mục đích của nhà tư bản là tăng giá trị thặng dư. Muốn 

vậy họ phải tăng thời gian lao động, giảm tiền lương của công nhân, tìm mọi 

cách nâng cao năng suất lao động. Hai hình thức đầu có giới hạn trong khoảng 

nhất định. Cho nên, tăng năng suất lao động thông qua cải tiến kỹ thật là con 
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đường cơ bản để tăng khối lượng giá trị thặng dư (đồng thời cũng làm tăng quy 

mô kinh tế). 

 Marx cho rằng, tiến bộ kỹ thuật làm tăng mức trang bị kỹ thật cho công 

nhân, vì vậy cấu tạo hữu cơ (c/v) cũng ngày càng tăng lên. 

 Để trang bị kỹ thuật, nhà tư bản phải đầu tư bằng cách phân chia giá trị 

thặng dư thành phần tiêu dùng cho mình và phần cho tích lũy. Đây là nguyên lý 

của tích lũy tư bản chủ nghĩa. 

 Sự phân chia giai cấp trong xã hội: 

 Cũng như Ricardo, Marx cho rằng, khu vực sản xuất của cải vật chất cho xã 

hội gồm ba nhóm người: địa chủ, nhà tư bản và công nhân. Tương ứng thu nhập 

của ba nhóm người này là địa tô, lợi nhuận, tiền công. 

 Khác với Ricardo, Marx cho rằng phân phối này là bất hợp lý, mang tính 

chất bóc lột. Một phần tiền công, đáng ra người công nhân được hưởng lại bị nhà 

tư bản và địa chủ chiếm lấy. Địa chủ và nhà tư bản thuộc giai cấp bóc lột. Công 

nhân là giai cấp bị bóc lột. 

 Các chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng:  

 Marx đứng trên lĩnh vực sản xuất để nghiên cứu và đưa ra các chỉ tiêu tổng 

hợp. Ông chia các hoạt động xã hội thành 2 hai lĩnh vực: sản xuất vật chất và phi 

sản xuất vật chất và cho rằng: chỉ có lĩnh vực sản xuất mới sáng tạo ra sản phẩm 

xã hội. 

 Dựa vào tính hai mặt của lao động tác giả phân chia sản phẩm xã hội thành 

2 hình thái hiện vật và giá trị. 

 Dựa vào công dụng của sản phẩm Marx chia sản phẩm xã hội thành hai bộ 

phận tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. 

 Trên cơ sở phân chia trên tác giả đưa ra 2 khái niệm tổng sản phẩm xã hội ( 

về mặt giá trị bao gồm C+V+m) và thu nhập quốc dân (về mặt giá trị bao gồm 

V+m). 

 Chu kỳ sản xuất và vai trò của chính sách kinh tế: 
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 Marx bác bỏ quan điểm cung tạo ra cầu và sự bế tắc của tăng trưởng do giới 

hạn về đất đai của các tác giả cổ điển và cho rằng, nguyên tắc cơ bản của sự vận 

động của tiền và hàng trên thị trường là phải bảo đảm thống nhất giữa hiện vật 

và giá trị. Nếu khối lượng hàng hóa cần bán cách biệt quá xa với sức mua sẽ tạo 

ra khủng hoảng. Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản thường là khủng hoảng thừa 

do cung tăng lên nhanh để tối đa hóa lợi nhuận trong khi sức cầu tăng chậm bởi 

tích lũy tư bản. Khủng hoảng là một “giải pháp” để lập lại thế cân bằng mới của 

quan hệ tiền – hàng. Khủng hoảng diễn ra với những phân kỳ và đặc điểm của 

nó. 

 Theo Marx, chính sách kinh tế của Chính phủ có vai trò quan trọng, đặc 

biệt là chính sách khuyến khích, nâng cao sức cầu hiện có. 

1.2.2.3 Mô hình tân cổ điển: 

 Nội dung cơ bản của mô hình: 

 Cuối thế kỷ 19 cách mạng khoa học công nghệ có sự chuyển biến mạnh, tác 

động nhiều mặt đến kinh tế, xã hội. Sự chuyển biến này đã làm thay đổi cấu trúc 

kinh tế nói chung và cấu trúc chi phí sản xuất nói riêng. Những thay đổi này đã 

thúc đẩy sự ra đời của trào lưu kinh tế “tân cổ điển” đứng đầu là Marshall. 

Trường phái này có những điểm thống nhất với trường phái cổ điển, đồng thời 

có những điểm mới. 

 Trong mô hình tân cổ điển, các nhà kinh tế bác bỏ quan điểm của trường 

phái cổ điển cho rằng trong một tình trạng nhất định, tỷ lệ kết hợp của các yếu tố 

sản xuất là không thay đổi. Họ cho rằng vốn có thể thay thế được nhân công và 

có nhiều cách kết hợp các yếu tố sản xuất.  

 Từ đây, họ đưa ra quan điểm “phát triển kinh tế theo chiều sâu” trên cơ sở 

trang bị kỹ thuật tăng nhanh hơn sức lao động và tiến bộ kỹ thuật là yếu tố cơ 

bản thúc đẩy phát triển kinh tế. 

 Các nhà kinh tế tân cổ điển còn cho rằng: nền kinh tế có hai đường tổng 

cung: AS-LR phản ánh sản lượng tiềm năng, còn đường AS-SR phản ánh khả 

năng thực tế. Mặc dù vậy, họ cũng nhất trí với các nhà kinh tế cổ điển là nền 
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kinh tế luôn cân bằng ở mức sản lượng tiềm năng. Bởi vì trong điều kiện thị 

trường cạnh tranh, khi có biến động thì sự linh hoạt của giá cả và tiền công là 

nhân tố cơ bản điều tiết, đưa nền kinh tế về lại sản lượng tiềm năng thông qua sử 

dụng hết nguồn lao động. 

 Chính sách kinh tế của Chính phủ không thể tác động vào sản lượng, nó chỉ 

ảnh hưởng đến mức giá cả, do vậy vai trò Chính phủ là mờ nhạt trong phát triển 

kinh tế.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình Cobb –Douglas: 

Các nhà kinh tế tân cổ điển đã cố gắng giải thích nguồn gốc và toàn học hóa sự 

tăng trưởng thông qua hàm sản xuất.  

 Cobb - Douglas là đồng tác giả đã đề xuất mô hình được nhiều người thừa 

nhận và ứng dụng trong phân tích tăng trưởng.  

 Mô hình này phản ánh mối quan hệ giữa kết quả của đầu ra với các yếu tố 

đầu vào vốn, lao động, tài nguyên, khoa học công nghệ. 

  Xuất phát từ hàm sản xuất có tính nguyên tắc:Y=F(K, L, R, T) 

 Trong đó:  Y: Đầu ra, chẳng hạn GDP, … 

   K: Vốn sản xuất 

   L : Số lượng nhân lực được sử dụng 

   R: Tài nguyên thiên nhiên huy động vào hoạt động kinh tế 

   T: Khoa học công nghệ 

PL 

Y
0 

AS-

AS-SR 

GDP 

AD 
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 Tác giả đã đưa ra mô hình thực nghiệm: 

    Y=KαLβ.Rγ.T, Trong đó α, β, γ là các số lũy thừa, phản ánh tỷ 

lệ cận biên các chi phí của yếu tố đầu vào, ( α + β + γ = 1). Sau khi biến đổi, tác 

giả thiết lập được mối quan hệ giữa kết quả tăng trưởng phụ thuộc và các yếu tố 

như sau: 

                

  

 

Trong đó:  g: Tốc độ tăng trưởng của sản lượng, 

            k, l, r : tốc độ tăng các yếu tố đầu vào 

            t:  phần dư tăng trưởng do tác động của khoa học công nghệ. 

  Như vậy, hàm Cobb- Douglas cho biết 4 yếu tố tác động đến tăng trưởng 

kinh tế và cách thức, mức độ đóng góp của mỗi yếu tố này là khác nhau. Trong đó 

khoa học công nghệ có vai trò quan trọng nhất với tăng trưởng và phát triển kinh 

tế. 

 
1.2.2.4 Mô hình Keynes: 

  Nội dung mô hình: 

  Vào những năm 30 của thế kỷ XX, khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp trở 

thành căn bệnh thường xuyên của nền kinh tế các nước phát triển. Đại khủng 

hoảng kinh tế 1929-1933 cho thấy học thuyết “tự do điều tiết “ của thị trường và 

”bàn tay vô hình” của trường phái cổ điển và tân cổ điển đã không còn sức thuyết 

phục. Các công cụ này không bảo đảm cho nền kinh tế tự điều chỉnh để phát triển 

lành mạnh. Thực tiễn đòi hỏi phải có học thuyết mới lý giải được sự vận động và 

đưa ra các giải pháp hiệu chỉnh nền kinh tế. 

  Năm 1936, tác phẩm “Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ” của 

J.Keynes đánh dấu sự ra đời một học thuyết mới. 

 Sự cân bằng của nền kinh tế: 

g = αk+ βl + γγγγr + t  +t 
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 Khác với các tư tưởng cổ điển và tân cổ điển, J.Keynes cho rằng nền kinh tế 

có xu hướng tự điều chỉnh đi đến cân bằng ở một mức sản lượng nào đó dưới 

mức công ăn việc làm đầy đủ cho tất cả mọi người, tại nơi mà những khoản chi 

tiêu mới cho đầu tư được hình thành từ tiết kiệm bắt đầu được bơm vào hệ thống 

kinh tế. 

 Tác giả cho rằng, có hai đường tổng cung: AS-LR phản ánh mức sản lượng 

tiềm năng và AS-SR phản ánh khả năng thực tế. Cân bằng của nền kinh tế không 

nhất thiết ở mức sản lượng tiềm năng, thông thường sản lượng thực tế đạt ở mức 

cân bằng nhỏ hơn mức sản lượng tiềm năng (YO<Y*), (xem hình 3:)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cân bằng kinh tế theo Keynes 

   

Vai trò của tổng cầu trong việc xác định sản lượng: 

  J.Keynes đánh giá cao vai trò của tiêu dùng trong việc kéo theo sản lượng 

thực tế. Ông cho rằng, thu nhập của các cá nhân được sử dụng cho tiêu dùng và 

tích lũy. Khi thu nhập tăng lên thì xu hướng tiết kiệm trung bình cũng tăng lên và 

xu hướng tiêu dùng trung bình sẽ giảm xuống. Việc giảm xu hướng tiêu dùng sẽ 

làm giảm cầu tiêu dùng. Đây là nguyên nhân tạo ra trì trệ trong kinh tế hay là 

nghịch lý của tiết kiệm. 

  Mặt khác, khi nghiên cứu đầu tư của các doanh nghiệp cho thấy: đầu tư 

quyết định quy mô việc làm. Nhưng quy mô đầu tư lại phụ thuộc lãi suất cho vay 

 

Y
* 

Y0 GDP 

          PL0 

  PL AS-

AD 

AS-RS 

E 
0 
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và hiệu suất cận biên của vốn. Ông viết:”Sự thúc đẩy tăng sản lượng phụ thuộc 

vào sự tăng lên của hiệu suất cận biên của một khối lượng vốn nhất định so với lãi 

suất”. 

  Tác giả sử dụng lý thuyết về việc làm và sản lượng do cầu quyết định để 

giải thích tình trạng sản lượng tăng chậm trong khi thất nghiệp tăng nhanh những 

năm 1930 ở hầu hết các nước công nghiệp phương Tây. J. Keynes đề xuất nhiều 

giải pháp để kích thích tăng tổng cầu và việc làm. Do đó lý thuyết này còn được 

gọi là lý thuyết trọng cầu. 

 

 Vai trò của chính sách kinh tế với tăng trưởng: 

  Từ phân tích tổng quan, Keynes đi đến kế luận: Muốn thoát khỏi khủng 

hoảng, thất ngiệp, Nhà nước phải thực hiện điều tiết nền kinh tế bằng các chính 

sách, đặc biệt là những chính sách nhằm kích thích và tăng cầu tiêu dùng. 

Ông đề nghị:  

  - Chính phủ sử dụng ngân sách để kích thích đầu tư (thông qua các đơn đặt 

hàng của Chính phủ, trợ cấp vốn cho các doanh nghiệp). 

  - Áp dụng nhiều biện pháp để tăng lợi nhuận, giảm lãi suất. 

  - Tăng khối lượng tiền trong lưu thông, lạm phát có mức độ. 

  - Coi trọng hệ thống thuế, áp dụng thuế thu nhập lũy tiến để làm cho phân 

phối công bằng hơn. 

  - Coi trọng đầu tư của Chính phủ vào khu vực công cộng, trợ cấp tất 

nghiệp,…như là một loại bơm trợ lực khi đầu tư tư nhân giảm sút. 

 
1.2.2.5 Mô hình tăng trưởng Harrod Domar: 

  Dựa vào tư tưởng của J.Keynes, vào những năm 40 của thế kỷ XX, Harrod 

và Domar độc lập nghiên cứu, cùng đưa ra mô hình giải thích mối quan hệ giữa 

thất nghiệp và sản lượng ở các nước đang phát triển. Mô hình này cũng được sử 

dụng để xem xét quan hệ giữa tăng trưởng và nhu cầu về vốn. 
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  Mô hình này coi đầu ra của bất kỳ đơn vị kinh tế nào đều phụ thuộc vào 

vốn đầu tư dành cho nó. 

  Nếu gọi đầu ra là Y, tốc độ tăng trưởng của nó là g, K là vốn sản xuất, I là 

vốn sản xuất tăng thêm do đầu tư mà có, S là khối lượng tiết kiệm, 

  Trong đó: g= ∆Y/Yt ; s=St/Yt ; St=It; s=It/Yt ; It=∆Kt+n; k=∆Kt+n/∆Y= It/∆Y.  

  Với những giả thiết  và điều kiện trên, qua biến đổi sẽ có:    

     k

s
g =

 

 

  Ở đây, k là hệ số ICOR (hệ số gia tăng vốn và đầu ra). Hệ số này nói lên để 

tăng một đơn vị sản lượng cần có thêm bao nhiêu đơn vị tiết kiệm ( cùng có nghĩa 

là phải có bao nhiêu đơn vị đầu tư tăng thêm). Hệ số này cũng cho biết trình độ kỹ 

thuật của sản xuất. 

 Đối với nhà kế hoạch, với phương trình này, có thể xác định các phương án 

đầu tư ( trong trung hạn, dài hạn) là xuất phát từ nhu cầu tăng trưởng hay là xuất 

phát từ khả năng tích lũy và các nguồn khác. 

 Tuy vậy, các nhà kinh tế trường phái tân cổ điển cũng phê phán mô hình 

này ở các nội dung sau: 

  Tăng trưởng trong thực tế không chỉ duy nhất là do đầu tư. Nếu đầu tư có 

tăng lên, nhưng đầu tư sai về mục tiêu và địa điểm,…thì chưa chắc có tăng trưởng. 

1.2.2.6 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại: 

 Dựa vào lý thuyết của Keynes, Chính phủ nhiều nước đã linh hoạt trong sử 

dụng các chính sách để hạn chế lạm phát, thất nghiệp, làm tăng sản lượng thực tế. 

Sau một thời kỳ, do quá nhấn mạnh vai trò của chính sách, vai trò tự điều tiết của 

thị trường bị xem nhẹ. Nhiều trở ngại mới cho tăng trưởng đã xuất hiện. 

  Trong bối cảnh đó, một trường phái kinh tế mới đã ra đời mà người đại 

diện là P.A.Samuelson với tác phẩm ”Kinh tế học”-1948. Ngày nay, hầu hết các 

nền kinh tế đều vận động theo cơ chế hỗn hợp với nội hàm là nền kinh tế vừa chịu 
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tác động của chính sách và công cụ quản lý vừa chịu tác động của các lực của thị 

trường. Liều lượng “pha trộn” hai lực này do hoàn cảnh kinh tế, xã hội của từng 

nước, từng thời kỳ và nhận thức, vận dụng của Chính phủ. Vì vậy học thuyết của 

Samuelson được coi là cơ sở của lý thuyết tăng trưởng hiện đại. 

  Nội dung cơ bản của lý thuyết này là: 

 Sự cân bằng kinh tế: 

 Kinh tế học hiện đại cũng thừa nhận sự cân bằng kinh tế theo quan điểm 

của Keynes, nghĩa là điểm cân bằng không nhất thiết ở mức sản lượng tiềm năng, 

mà thường ở dưới mức sản lượng đó. Trong khi nền kinh tế hoạt động bình thường 

vẫn có thể có thất nghiệp và lạm phát. Nhà nước cần xác định tỷ lệ thất nghiệp và 

lạm phát ở mức chấp nhận được. 

 Các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế: 

  Lý thuyết tăng trưởng hiện đại cũng thống nhất với trường phái tân cổ điển 

về các yếu tố tác động đến sản xuất là: vốn, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa 

học và công nghệ (K,L,R,T) và đồng ý cách phân tích tăng trường của Cobb-

Douglas. Họ coi các yếu tố này là nguồn gốc của sự tăng trưởng. 

Dựa vào số liệu từ 1930-1981của Hoa Kỳ, Samuelson cho rằng:” Khoảng 

1/3 mức tăng sản lượng ở Mỹ là do tác động của nguồn nhân lực và vốn, 2/3 còn 

lại là một số dư có thể quy cho giáo dục, đổi mới, hiệu quả kinh tế theo quy mô, 

tiến bộ khoa học và những yếu tố khác”.   Trong bảng thống kê, đất đưa vào sản 

xuất sản xuất không tăng trong thời gian đó nên không đóng góp cho tăng sản 

lượng ở Hoa Kỳ.  

 Lý thuyết này cũng đồng ý với lý thuyết tân cổ điển về quan hệ  giữa các 

yếu tố là các nhà sản xuất, kinh doanh có thể lựa chọn kỹ thuật và tỷ lệ kết hợp 

giữa các yếu tố; vai trò của đầu tư với tăng trưởng. Samuelson nhấn mạnh: kỹ 

thuật công nghiệp tiên tiến, hiện đại dựa vào sử dụng vốn lớn vốn là cơ sở để sử 

dụng các yếu tố khác. 
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 Các lực lượng hướng dẫn tổng cầu bao gồm các nhân tố mức giá, thu nhập, 

dự kiến về tương lai  cùng với các biến số về chính sách như thuế khóa, chi tiêu 

của chính phủ, lượng cung tiền,… 

Vai trò của Chính phủ trong tăng trưởng kinh tế: 

 Lý thuyết tăng trưởng hiện đại cho rằng thị trường là nhân tố, là lực lượng 

cơ bản điều tiết các hoạt động của nền kinh tế. Sự tác động qua lại giữa tổng mức 

cung và tổng mức cầu tạo ra mức thu nhập thực tế, công ăn việc làm - tỷ lệ tất 

nghiệp, mức giá – tỷ lệ lạm phát, đây là những “cơ sở” để giải quyết ba vấn đề cơ 

bản của tổ chức kinh tế. 

 Một trong những đặc điểm nổi bật của nền kinh tế hiện đại là Chính phủ trở 

thành tác nhân có vị trí trung tâm để định hướng, phối hợp các hoạt động của toàn 

xã hội; ổn định và cân bằng tổng chể; kích thích, tạo nhân tố mới cho sự phát triển. 

Vai trò Chính phủ tăng lên không chỉ vì những thất bại của thị trường mà còn do 

xã hội đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, đặc biệt là góp phần định hướng và điều 

chỉnh cấu trúc kinh tế mà thị trường dù có hoạt động tốt cũng không thể giải quyết 

có hiệu quả. 

 Theo Samuelson, trong nền kinh tế vận động theo cơ chế hỗn hợp, Chính 

phủ có bốn chức năng cơ bản:  

 Thiết lập khuôn khổ pháp luật; 

 Xác lập chính sách ổn định kinh tế vĩ mô;  

 Tác động vào việc phân bổ tài nguyên để cải thiện hiệu quả kinh tế; 

 Thiết lập các chương trình tác động tới phân phối thu nhập.  

 Vì vậy Chính phủ cần: 

 Tạo môi trường ổn định để các tác nhân kinh tế kinh doanh thuận lợi. 

 Đưa ra những định hướng cơ bản về phát triển kinh tế với những hướng ưu 

tiên cần thiết cho từng phân kỳ. Sử dụng các công cụ quản lý, các chương trình để 

hướng dẫn các ngành, các doanh nghiệp hoạt động. 

 Tìm cách duy trì công việc làm ở mức cao thông qua chính sách thuế, tiền 

tệ và chi tiêu hợp lý. 
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 Khuyến khích đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc, chống ô nhiễm và 

bảo vệ môi trường. 

 Điều tiết, phân phối lại thu nhập. Thực hiện các chương trình phúc lợi công 

cộng và phúc lợi xã hội. 

 

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 – 2010 

2.1 Giai đoạn 2001-2005: 

2.1.1. Tăng trưởng kinh tế: 

Trong năm 2005, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 8,4%, vượt 

xa con số 7,8% của năm 2004 (Bảng 1). Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 

vòng 9 năm qua kể từ năm 1997. So với các nước trong khu vực Đông Á, tốc độ 

tăng trưởng GDP năm 2005 của Việt Nam là cao thứ hai và chỉ đứng sau Trung 

Quốc. Mức tăng trưởng cao của năm 2005 đã góp phần quyết định cho việc hoàn 

thành mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình 7,5%/năm đã được đề ra trong Kế 

hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005.  
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Do chiếm tỷ trọng lớn trong GDP và có tốc độ tăng giá trị tăng thêm cao 

nhất (10,6%), nên năm 2005 công nghiệp và xây dựng vẫn là khu vực có đóng góp 

lớn nhất vào tốc độ tăng trưởng chung, chiếm tới 49,7% hay 4,2 điểm phần trăm 

tốc độ tăng trưởng GDP. Khu vực nông - lâm - thủy sản chịu nhiều tác động bất 

lợi của thời tiết, dịch cúm gia cầm và biến động của thị trường; tốc độ tăng trưởng 

của khu vực nông-lâm-thủy sản ước đạt 4,0%, đóng góp 9,8% hay 0,8 điểm phần 

trăm tốc độ tăng trưởng GDP. Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ ước tăng 

8,5%. Năm 2005 là năm khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 

1997 và lần đầu tiên cao hơn mức tăng trưởng GDP của tòan bộ nền kinh tế. Kết 

quả là khu vực dịch vụ đóng góp tới 40,5% hay 3,4 điểm phần trăm tốc độ tăng 

trưởng GDP, một mức đóng góp lớn nhất trong 5 năm qua. 

GDP bình quân theo đầu người trong giai đoạn này sẽ tăng khoảng 6,35%, 

cao hơn tốc độ tăng 5,83% của thời kỳ 1991 - 2000. Thực tế, GDP bình quân đầu 

người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái đã gia tăng qua các năm, GDP bình quân 

đầu người của năm 2005 khoảng 620 USD. Và có thể đến năm 2008, GDP sẽ vượt 

mức 736 USD/người/năm, là mốc ranh giới giữa nước kém phát triển và nước 

đang phát triển theo phân loại của Liên Hợp Quốc. 
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Có thể thấy rằng, GDP bình quân theo đầu người tính bằng USD theo tỷ giá 

hối đoái của năm 2003 của các nước trong khu vực đã đạt tương đối cao. Bình 

quân chung của khu vực Đông Nam Á năm 2003 đã đạt trên 1.200 

USD/người/năm. Qua đó cho thấy, mức gần 500 USD/người của Việt Nam năm 

đó, mới chỉ bằng gần 40% so với mức trung bình của khu vực. Một vài năm nay, 

GDP bình quân trên đầu người của Việt Nam đã tăng khá nhưng nhìn chung vẫn 

chưa bằng một nửa bình quân của cả khu vực. Để đến năm 2020, tức là sau 15 

năm nữa, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì 

ngay trong 5 năm tới đã phải đạt được tốc độ tăng 8%/năm và cơ cấu kinh tế phải 

có sự chuyển dịch mạnh hơn. 

Vốn đầu tư xã hội so với GDP đạt cao hơn tỷ lệ đã đạt được trong các thời 

kỳ trước. Nguồn vốn đầu tư của khu vực ngoài quốc doanh nếu năm 1997 mới 

chiếm trên 22% thì năm ngoái đã tăng lên gần 31%. Đà tăng trưởng cao lên trong 

thời gian qua cộng với những điều kiện trong thời gian tới sẽ làm cho nguồn vốn 

của khu vực ngoài quốc doanh tăng nhanh. Thể chế kinh doanh tiếp tục được hoàn 

thiện, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước yên tâm bỏ vốn làm ăn. Công tác 

cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được đẩy mạnh hơn về số lượng, quy mô 

doanh nghiệp cổ phần hoá ngày một lớn, phạm vi ngày càng rộng, phương thức cổ 

phần hoá không còn khép kín, thị trường chứng khoán sẽ có điều kiện phát triển để 

thu hút vốn đầu tư trung và dài hạn trong xã hội. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài đã chiếm vai trò quan trọng trong tổng số vốn đầu tư. 

Ngoài ra, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trong những năm qua đã gia tăng khá, 

tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế lên. Việt Nam là nước có dân số đông, nhu 

cầu tiêu dùng cũng đang ngày một tăng cao, vì vậy lĩnh vực này đang thu hút 

nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Về xuất khẩu, những năm gần đây, tốc độ 

tăng của xuất khẩu thường cao gấp đôi tốc độ tăng GDP. Khi Việt Nam gia nhập 

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), xuất khẩu của Việt Nam hoàn toàn có khả 

năng gia tăng. 

2.1.2. Cơ cấu kinh tế: 
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Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành: 

Trong nhiều năm qua, xét theo tỷ trọng giá trị tăng thêm trong GDP, cơ cấu 

kinh tế chủ yếu biến đổi theo sự chuyển dịch của hai nhóm ngành nông - lâm - 

thủy sản và công nghiệp - xây dựng. Từ năm 2000 đến năm 2005 tỷ trọng khu vực 

nông - lâm - thủy sản giảm 3,8 điểm phần trăm, còn tỷ trọng khu vực công nghiệp 

- xây dựng tăng 3,7 điểm phần trăm (Bảng 2). Xét chung trong giai đoạn 2001-

2005, sự chuyển dịch cơ cấu giữa 3 khu vực không mạnh như trong giai đoạn 5 

năm 1996-2000. Mục tiêu đặt ra cho khu vực dịch vụ đến năm 2005 chiếm tỷ 

trọng khoảng 41-42% GDP đã không đạt được,1 trong khi đây là khu vực có rất 

nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển. 

 

 

 

Trong khu vực nông - lâm - thủy sản, sự chuyển dịch cơ cấu còn chậm, chủ yếu 

theo sự chuyển dịch giữa hai nhóm ngành nông nghiệp và thủy sản: tỷ trọng của 

ngành thủy sản tăng từ 16,0% năm 2001 lên 18,5% năm 2005, nông nghiệp giảm 

từ 78,6% năm 2001 xuống 75,8%. Sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông 

nghiệp cũng chậm: tỷ trọng ngành trồng trọt vẫn chiếm tới 78,6% tổng giá trị sản 

xuất nông nghiệp năm 2005 so với 81,0% năm 2000 (theo giá 1994). Kết quả lớn 

nhất trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp là chuyển dịch trong nội bộ 
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ngành trồng trọt theo hướng giảm diện tích trồng lúa sang trồng các loại cây khác 

có năng suất và giá trị kinh tế cao hơn. 

Trong khu vực công nghiệp, tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến tăng 

không đáng kể, từ 59,2% năm 2000 lên 59,7% năm 2005.  

Sự chuyển dịch cơ cấu trong khu vực dịch vụ vẫn diễn ra rất chậm. Hầu hết các 

ngành dịch vụ quan trọng, có khả năng tạo nhiều giá trị tăng thêm, đều có tỷ trọng 

nhỏ trong GDP (ví dụ, ngành tài chính, ngân hàng, và bảo hiểm chiếm chưa tới 

2,0% GDP năm 2005). Xu hướng này đang hạn chế nhiều việc nâng cao sức cạnh 

tranh của Việt Nam và gây bất lợi cho tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh Việt 

Nam tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và phấn đấu trở thành thành viên 

của WTO. Ngoài ra, nhiều lĩnh vực dịch vụ như tư vấn xúc tiến đầu tư, pháp lý, 

công nghệ, và xuất khẩu lao động cũng chưa được khai thác tốt và/hoặc còn kém 

phát triển. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế: 

Nhìn tổng thể, trong giai đoạn 2001-2005, chuyển dịch cơ cấu GDP theo 

thành phần kinh tế diễn ra chậm. Khu vực kinh tế nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng cao 

và tương đối ổn định trong GDP. Sự chuyển dịch cơ cấu theo thành phần chủ yếu 

diễn ra giữa khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài.  

Năm 2005, tỷ trọng trong GDP của khu vực kinh tế nhà nước rất ít thay đổi, chỉ 

giảm 0,1 điểm phần trăm so với năm 2000 (Bảng 3). Trong khi đó, tỷ trọng của 

khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã giảm từ 48,2% năm 2000 xuống còn 45,7% 

năm 2005. 

 

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN ngày càng thể hiện rõ là một bộ phận cấu thành 

của nền kinh tế Việt Nam. Tỷ trọng trong GDP của khu vực kinh tế có vốn ĐTNN 

đã tăng từ 13,3% năm 2000 lên 15,9% năm 2005. 
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2.1.3 Nhận xét: 

Năm 2005, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gần 3 lần so 

với thời điểm cách đó 5 năm. Nguồn lực trong và ngoài nước đã được huy động 

tích cực… Các chuyên gia đã điểm lại những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội 

trong giai đoạn 2001-2005: 

Thứ nhất, nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao, năm sau cao hơn năm 

trước. GDP tăng 7,5%/ năm, đạt mục tiêu đề ra; năm 2005 là năm thứ 25 tăng liên 

tục, cao hơn kỷ lục 23 năm do Hàn Quốc đạt được vào năm 1997 và chỉ thấp thua 

kỷ lục 27 năm hiện do CHND Trung Hoa nắm giữ. Ngành nông nghiệp tiếp tục đạt 

được sự thần kỳ khi chỉ sau mười năm sản lượng lương thực đã tăng gấp đôi, nói 

một cách hình tượng là đã tạo ra sản lượng tương đương với sản lượng của hai 

châu thổ lớn nhất nước mà ông cha ta phải mất hàng nghìn năm mới tạo ra được. 

Công nghiệp 15 năm liên tục tăng trưởng hai chữ số - một tốc độ tăng cao, tăng 

liên tục, tăng trong thời gian dài mà các thời kỳ trước đó chưa bao giờ đạt được. 
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Dịch vụ đã chặn lại được sự sút giảm tỷ trọng trong GDP, bắt đầu từ năm 2005 đã 

tăng lên. 

GDP bình quân đầu người năm 2005 tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái đã đạt 

638 USD, vượt khá xa so với mức 288 USD của năm 1995 và 402 USD của năm 

2000; tính theo sức mua tương đương đã vượt 2.700 USD, cao hơn nhiều so với 

mức 1.236 USD năm 1995 và 1.996 USD của năm 2000. 

Thứ hai, cơ cấu ngành kinh tế đã có bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa; cơ cấu thành phần kinh tế chuyển dịch theo hướng thị trường; 

cơ cấu vùng kinh tế chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng. 

Thứ ba, nguồn lực trong và ngoài nước được huy động tích cực, đưa tỷ lệ vốn đầu 

tư so với GDP lên 38,4%, chỉ thấp thua tỷ lệ trên 40% của CHND Trung Hoa. 

Nguồn vốn ngoài quốc doanh đã chiếm gần một phần ba tổng số vốn đầu tư toàn 

xã hội. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài theo số đăng ký mới và bổ sung lên đến trên 

60 tỉ USD, thực hiện đạt khoảng 33 tỉ USD; nguồn vốn ODA đạt trên 30 tỉ USD, 

giải ngân đạt khoảng 16 tỉ USD. Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã 

hội được tăng cường. 

Thứ tư, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng được cải 

thiện, vừa tăng tiêu dùng, vừa tăng tích lũy. Thu ngân sách đã 8 năm liền vừa vượt 

dự toán, vừa tăng cao so với năm trước; tỷ lệ so với GDP đạt trên dưới 22%; bội 

chi ngân sách vẫn trong vòng kiểm soát dưới 5% GDP. Tỷ giá VND/USD tăng 

thấp. Cán cân thanh toán liên tục thặng dư. 

Thứ năm, xuất khẩu tăng nhanh, một tháng bây giờ bằng cả năm từ 1993, một quý 

bây giờ bằng cả năm 1996. Xuất khẩu bình quân đầu người đạt 390 USD, đã vượt 

Indonesia. Tỷ lệ xuất khẩu so với GDP đã đạt trên 60%, thuộc loại cao trên thế 

giới. Tăng trưởng xuất khẩu cao gấp trên 2 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhập 

siêu bắt đầu giảm và quý I/ 2006 đã xuất siêu. Khách quốc tế đến Việt Nam gia 

tăng. Lượng kiều hối tăng mạnh. 
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Thứ sáu, các lĩnh vực xã hội có tiến bộ. Chỉ số phát triển con người (HDI) đã đạt 

tiến bộ về ba mặt: HDI tăng; xếp hạng về HDI trên thế giới tăng; xếp hạng về HDI 

cao hơn xếp hạng về GDP. Công tác xóa đói giảm nghèo đã thực hiện được mục 

tiêu thiên niên kỷ, giảm còn một nửa so với cách đây mười năm. Quy mô giáo dục, 

đào tạo tăng. Tỷ lệ thất nghiệp giảm... 

Thứ bảy, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, tạo môi 

trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội. 

Thứ tám, các kết quả trên càng có ý nghĩa khi đạt được trong điều kiện có nhiều 

khó khăn ở cả trong nước và quốc tế. Ở trong nước mới chỉ có mấy năm mà một 

lần dịch SARC, 2 lần dịch cúm, mấy năm thiên tai lớn..., ở ngoài nước thì liên tiếp 

gặp các hàng rào kỹ thuật, nhất là các vụ kiện bán phá giá mỗi khi quy mô xuất 

khẩu tăng lên; việc gia nhập WTO phải mất hàng chục năm tính từ lúc xin gia 

nhập nhưng đến nay vẫn chưa xong... Trong khi đó, điểm xuất phát của nền kinh 

tế còn thấp, hiệu quả và sức cạnh tranh còn yếu, lại thêm có một bộ phận cán bộ 

hư hỏng. Đây cũng là những lý do làm cho tăng trưởng kinh tế còn ở dưới mức 

tiềm năng. 

2.2 Giai đoạn 2006 – 2010: 

2.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội chung: 

 Giai đoạn 2006 – 2010 chứng kiến khá nhiều những sự kiện biến đổi lớn cả 

về kinh tế và xã hội của Việt Nam. 

Năm 2006: Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Việt Nam sẽ 

bước vào sân chơi thương mại toàn cầu từ 11/1/2007. Cuộc chơi trong WTO trọn 

vẹn hơn khi vào những ngày cuối cùng của năm, Mỹ thông qua quy chế thương 

mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam. Trở thành thành viên WTO 

không chỉ là thành quả của 11 năm đấu trí bên bàn đàm phán, vận động hành lang 

mà còn là chứng chỉ cho hai thập kỷ đổi mới, là tấm giấy thông hành để Việt Nam 

bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập với thế giới. 
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Năm 2007: Năm 2007, kinh tế Việt Nam phát triển trong điều kiện khó 

khăn nhiều hơn thuận lợi so với các năm trước. Thiên tai lớn, dịch bệnh diễn biến 

phức tạp, tai nạn do sự cố sập cầu dẫn cầu Cần Thơ và sự biến động bất lợi của thị 

trường, giá cả thế giới kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng là những yếu tố không 

thuận lợi đối với nền kinh tế nước ta trong năm 2007.  

Năm 2008: Thách thức kinh tế lớn nhất Việt Nam phải đối đầu trong năm 

qua là lạm phát gia tăng, tới 23%, cao nhất trong gần 20 năm. Cạnh đó là thị 

trường xuất khẩu thu hẹp, dòng vốn nước ngoài giảm sút, công ăn việc, nhất là tại 

các khu chế xuất, bị đe dọa. 

Năm 2009: Cơn bão suy thái kinh tế thế giới bắt đầu tư nước Mỹ hùng 

mạnh tràn qua nhiều nước, từ châu Âu sang châu Á cuốn đi nhiều nỗ lực, thành 

quả và cả dự tính của nhiều nước trong năm 2009. Hiệu ứng Domino đã xảy ra và 

Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy, cũng hứng chịu những tác động xấu của 

cuộc suy thoái kinh tế ngay những tháng đầu, quí đầu của năm 2009. Sự tác động 

đa chiều của nhiều yếu tố như: lạm phát bùng trở lại, kinh tế suy thoái nhanh 

chóng, sự tuột dốc của thị trường xuất khẩu, thị trường chứng khoán… ngay lập 

tức đến với Việt Nam nhanh và mạnh hơn cả suy đoán. Việt Nam chúng ta phản 

ứng tức thời và nhanh chóng “giải cứu” sự suy thoái kinh tế bằng gói kích cầu trị 

giá hơn 14.000 tỷ đồng, kèm với đó là hàng loạt những phản ứng chính sách hợp 

lý, đặc biệt là Nghị quyết 30 của Chính phủ với quyết tâm hỗ trợ cộng đồng doanh 

nghiệp, hỗ trợ người dân thoát khỏi suy thoái. 

Năm 2010: Việt Nam trong năm 2009 đã liên tục tăng trưởng GDP dương. 

Kinh tế thế giới cũng đang phục hồi chung. Các chính sách kích thích kinh tế của 

Chính phủ năm 2009 vẫn tiếp tục được triển khai vào năm tới. Việt Nam cũng có 

nhiều kinh nghiệm khi đã vượt qua hai cơn bão lớn: lạm phát cao 2008 và suy 

giảm kinh tế 2009. Do đó, năm 2010 là thời điểm Việt Nam sẽ vận hành trơn tru 

hơn guồng máy phát triển kinh tế.  

Các nguồn vốn FDI và ODA tiếp tục đổ vào Việt Nam, bên cạnh những 

nguồn vốn trong nước. Lợi thế này sẽ góp phần tạo ra một sức mạnh tổng thể về 
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vốn nội lực và ngoại lực, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển. Đồng thời, cộng 

với tinh thần lạc quan của người Việt thì đặt mục tiêu chỉ số tăng trưởng kinh tế 

6,5% vào năm 2010 không phải là điều quá khó. 

Tuy nhiên, trong năm tới, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ phải đối mặt với 

sự hội nhập ồ ạt từ những nhà băng nước ngoài, tạo ra một sự cạnh tranh khốc liệt 

hơn.  

2.2.2 Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 

 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua các chỉ số kinh tế: 

a. Tổng thu nhập quốc nội (GDP) 

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2006 – 2010 dự kiến đạt khoảng 

6,9%/ năm, không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 7,5 – 8%. 

 

Tính chung cả năm 2009, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,32%. Mặc 

dù mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với các năm trước, nhưng trong điều 

kiện khủng hoảng kinh tế thế giới như hiện nay thì đây vẫn được đánh giá là mức 

tăng trưởng tốt và cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.  

b. Thu nhập bình quân đầu người 
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Tốc độ tăng kinh tế cao, trong khi tốc độ tăng dân số được kìm hãm, đã dẫn 

đến mức thu nhập GDP bình quân trên đầu người mỗi năm một tăng. Nếu năm 

1990, GDP trên đầu người của VN chỉ khoảng trên 100 USD, thì đến năm 2007, 

GDP/người đã đạt 835 USD, tăng trên 8 lần. Năm 2008, GDP trên đầu người đạt 

khoảng 1.047 USD/người với mức thu nhập này, VN lần đầu tiên thoát ra khỏi 

nhóm nước nghèo (nhóm nước có thu nhập thấp nhất). Theo cách phân loại của 

Ngân hàng Thế giới, phân nhóm các nước theo mức thu nhập gồm: 

1. Nhóm 1: Nhóm những nước có thu nhập thấp nhất, với thu nhập quốc nội 

(GDP) bình quân đầu người dưới 935 USD; 

2. Nhóm 2: Nhóm các nước có thu nhập trung bình dưới, với GDP bình 

quân đầu người trong khoảng từ 936 đến 3.705 USD; 

3. Nhóm 3: Nhóm những nước có thu nhập trung bình trên, với GDP bình 

quân đầu người trong khoảng từ 3.705 đến 11.455 USD; và 

4. Nhóm 4: Nhóm những nước thu nhập cao, có GDP bình quân đầu người 

trên 11.455 USD. 

Như vậy, năm 2008 đánh dấu mốc phát triển của nền kinh tế VN chuyển từ 

nhóm nước có thu nhập thấp nhất sang nhóm nước có thu nhập trung bình dưới 

(nhóm 2). 
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N

Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê VN, WB và IMF 

 Sát với dự đoán, theo Tổng cục thống kê, thu nhập bình quân đầu người của 

Việt Nam năm 2008 đạt 1.024 USD/người. Năm 2009, GDP là 92,6 tỷ USD; thu 

nhập bình quân đầu người đạt 1.060 USD/người. Dù được đánh giá là nước có 

mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP 5,2% vẫn 

là thấp nhất trong 10 năm gần đây. Tăng trưởng chủ yếu vẫn theo chiều rộng, năng 

suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp. Việc điều hành tỷ giá và thị 

trường ngoại hối chưa thật linh hoạt, dẫn đến tình trạng găm giữ USD, cán cân 

thanh toán tổng thể đã bị thâm hụt (dự báo khoảng 1,9 tỷ USD). Bội chi ngân sách 

tăng và chính sách tiền tệ nới lỏng luôn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại. 

 c. Mức tăng trưởng 

So với các nước trong khu vực, Việt Nam có mức tăng trưởng cao thứ ba, 

sau Trung Quốc và Ấn độ. Dưới đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế VN so với tốc 

độ tăng trưởng kinh tế thế giới, kinh tế các nước và nhóm nước. 
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 Tốc độ tăng trưởng kinh tế VN so với tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới và nhóm 

nước theo khu vực ĐVT:% 

 

Nguồn: IMF (năm 2008, số ước tính của IMF) 

 d. Sự chuyển dịch trong cơ cấu ngành 

Do tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nên xu hướng kinh tế VN là đang 

dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp (khu vực II), giảm tỷ 

trọng nông nghiệp (khu vực I), tỷ trọng khu vực dịch vụ (khu vực III) tương đối ổn 

định qua các năm gần đây. Kết quả này cũng cho thấy, nền kinh tế VN đang 

chuyển theo hướng công nghiệp ha 
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Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ là 

thành tựu nổi bật nhất, cơ bản nhất của nền kinh tế Việt Nam năm 2007. Tổng sản 

phẩm trong nước ước tăng 8,44%, đạt kế hoạch đề ra (8,0 - 8,5%), cao hơn năm 

2006 (8,17%) và là mức cao nhất trong vòng 11 năm gần đây. Với tốc độ này, Việt 

Nam đứng vị trí thứ 3 về tốc độ tăng GDP năm 2007 của các nước châu Á sau 

Trung Quốc (11,3%) và Ấn Độ (khoảng 9%) và cao nhất trong các nước ASEAN 

(6,1%). Tốc độ tăng trưởng GDP cả 3 khu vực kinh tế chủ yếu đều đạt mức khá: 

Khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,0%/ so với mức 3,32% cùng kỳ 

2006, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,33% (riêng công nghiệp tăng 

10,32%)/ so với mức 10,4% và 10,32% cùng kỳ và khu vực dịch vụ tăng 8,5%/ so 

với mức 8,29% của năm 2006. (tính theo giá so sánh năm 1994). 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm từ 1997 - 2007 (%) 

 

Năm 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

GDP 8,15 5,76 4,77 6,79 6,89 7,08 7,34 7,79 8,44 8,17 8,44 

NLTS 4,33 3,53 5,53 4,63 2,89 4,17 3,62 4,36 4,02 3,3 3,0 

CNXD 12,62 8,33 7,68 10,07 10,39 9,48 10,48 10,22 10,69 10,37 10,4 

DV 7,14 5,08 2,25 5,32 6,10 6,54 6,45 7,26 8,48 8,29 8,5 
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(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2006) 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

 

 e. Vị trí nền kinh tế VN trong nền kinh tế thế giới qua các chỉ số  

Mặc dù đạt được những thành tựu về phát triển kinh tế nêu trên, nhưng nền kinh tế 

VN còn nhiều hạn chế, qui mô nền kinh tế nhỏ, dấu hiệu của phát triển thiếu bền 

vững và hiệu quả chưa cao. Mặc dù, năm 2008 là năm đánh dấu VN thoát ra khỏi 

nhóm nước nghèo nhưng theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới tháng 10/2008 thì 

VN đứng hạng 170 về thu nhập bình quân đầu người tính theo tỷ giá VNĐ/USD, 

và đứng thứ 156 về thu nhập bình quân tính đầu người theo phương pháp sức mua 
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tương đương (PPP) trong tổng số 207 nước, vùng lãnh thổ. Quy mô GDP, qui mô 

xuất khẩu chiếm tỷ trọng tương ứng là 0,34% và 0,3% so với tổng giá trị nền kinh 

tế và xuất khẩu của toàn thế giới. Các chỉ số xếp hạng về môi trường kinh doanh, 

năng lực cạnh tranh, tham nhũng và chỉ số phát triển giáo dục của VN đều có vị trí 

xếp hạng thấp trong các nền kinh tế thế giới. 

 

Nguồn :WB, IMF và UNESCO 
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f. Chỉ số ICOR của VN so với các nước trong khu vực: 

 

Nguồn: Số liệu thống kê của IMF và World Bank 

 

Kinh tế phát triển có biểu hiện thiếu bền vững đó là hiệu quả và chất lượng 

tăng trưởng thấp. Điều này thể hiện VN chưa có những sản phẩm xuất khẩu có giá 

trị gia tăng cao, năng suất lao động của VN thấp, lợi thế xuất khẩu chỉ phụ thuộc 

vào tài nguyên và lao động rẻ. 

Tỷ lệ đầu tư trên GDP của Việt Nam luôn ở mức cao so với các nước trong 

khu vực. Tính trung bình từ năm 2007 đến 2008 tỷ lệ đầu tư/GDP của Việt Nam là 

39.7%. Năm 2008, tỷ lệ đầu tư/GDP lên đến 43.1%, còn theo ước tính sơ bộ đến 

hết tháng 8 năm 2009 tỷ lệ này là 43,9%. Dù đầu tư cao như vậy nhưng tốc độ 

tăng trưởng chỉ từ 6 - 8.5%, và dự kiến, năm 2009, mức tăng trưởng cao của Việt 

Nam cũng chỉ dừng ở 5,2%, do đó, hệ số ICOR luôn ở mức cao. ICOR càng cao 

đồng nghĩa với hiệu quả đầu tư trong nền kinh tế càng thấp. Chất lượng tăng 

trưởng thấp kéo dài là tiền đề gây nên lạm phát, khủng hoảng và suy thoái kinh tế. 
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Ngay từ năm 2007, khi hệ số ICOR của Việt Nam dừng ở mức 5-6, đã có những 

cảnh báo về sự lãng phí trong đầu tư và hiệu quả thấp trong sử dụng nguồn lực của 

Việt Nam. 

Ông Trần Đức Nguyên, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, 

đã phân tích trên Tuần Việt Nam: chỗ yếu của nền kinh tế nước ta là tăng trưởng 

kém chất lượng. Hệ số ICOR của nước ta trong các năm 2001-2007 là 5,2 nghĩa là 

cần 5,2 đồng vốn đầu tư để tăng được một đồng GDP, cao gấp rưỡi đến gấp hai 

nhiều nước xung quanh trong thời kỳ đầu công nghiệp hoá. Các nước làm giỏi, 

ICOR của họ thời kỳ đầu CNH là trên dưới 3. 

 

Tăng trưởng GDP và ICOR một số quốc gia Đông Á 

 

Dù các chuyên gia quan ngại và lên tiếng cảnh báo từ lâu nhưng, đến 2008, 

chỉ số ICOR Việt Nam lại vượt ngưỡng, lên mức 6,66. Và năm 2009, một lần nữa, 

chỉ số ICOR ở mốc mới. Theo tính toán của Ủy ban Tài chính và Ngân sách của 

Quốc hội, hệ số ICOR năm 2009 của Việt Nam đã lên tới 8, mức cao nhất từ trước 

tới nay. 

Cho rằng chỉ số ICOR tuyệt đối chỉ mang tính tham khảo, vì có thể có sự 

khác nhau trong cách tính, tuy nhiên, ông Trần Sĩ Chương, chuyên gia kinh tế độc 

lập, quan ngại, chỉ so với năm 2008, hệ số ICOR năm 2009 đã tăng 17,5%. 

“Những nỗ lực của chúng ta trong việc nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế đã 

không mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí còn khiến tình hình kém hơn". 

Điều này đồng nghĩa với việc trong cuộc "so găng" với các đối thủ trong khu vực, 
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với thể trạng kinh tế yếu như hiện nay, nếu các nước chỉ cần một lần có thể nhấc 

được mục tiêu, thì Việt Nam phải tốn sức gấp đôi, thậm chí gấp ba. 

 

Nguồn: TCTK 

Đặt trong tương quan với việc Việt Nam tụt hạng về năng lực cạnh tranh 

theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, cũng như của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 

việc hệ số ICOR tăng thể hiện rõ xu hướng đi xuống của nền kinh tế. 

2.2.3 Nhận xét chung:  

Theo các chuyên gia kinh tế, trong tổng tốc độ tăng trưởng kinh tế, yếu tố 

tăng số lượng vốn đã đóng góp tới 57,5%, yếu tố tăng số lượng lao động đóng góp 

khoảng 20%; cộng hai yếu tố trên đóng góp tới 77,5%; yếu tố còn lại chỉ đóng góp 

khoảng 22,5%. Như vậy, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu vẫn là về số 

lượng, theo chiều rộng, chất lượng tăng trưởng vẫn thấp. Kinh nghiệm lịch sử của 

nhiều nước trên thế giới đã cho thấy, để đạt được mục tiêu trong dài hạn, cần có sự 

tăng trưởng bền vững, mà muốn tăng trưởng bền vững thì tăng trưởng phải có chất 

lượng. 

Với tăng trưởng GDP năm 2009 vào khoảng 5,32% và năm 2010 dự kiến ở 

mức 6,5%, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 

sẽ chỉ dừng lại ở mức 6,9%/năm (kế hoạch đề ra là 7,5 - 8%/năm). 

Ông Lê Đình Ân, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã 

hội quốc gia nhận định, con số trên là không đạt được mục tiêu kế hoạch 2006 - 

2010, nhưng đó vẫn không phải là điều đáng lo ngại nhất, mà vấn đề là chất lượng 
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tăng trưởng. Tăng trưởng của Việt Nam không chỉ chủ yếu theo chiều rộng mà cơ 

cấu kinh tế còn lạc hậu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, năng lực cạnh tranh 

quốc gia chưa cao.  

”Hiện nay, trung bình tỷ trọng đóng góp của nhân tố vốn và lao động trong 

GDP ở Việt Nam cao gấp 3 lần tỷ trọng đóng góp của nhân tố năng suất tổng hợp. 

Điều này phản ánh tính chất tăng trưởng của nền kinh tế còn chủ yếu nặng về 

chiều rộng và nhẹ về chiều sâu”, ông Ân nhận xét. 

TS. Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý 

kinh tế Trung ương (CIEM) cũng cho rằng, đã đến lúc “chúng ta phải tính đến 

tăng trưởng bằng chất lượng, nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh thì tăng 

trưởng mới ổn định được”. “Tôi cho rằng, năm nay nhất quyết chúng ta phải bắt 

tay ngay vào việc “đi hai chân”, tức là phải làm sao để giữ được sự cân bằng trong 

tăng trưởng, cả chiều rộng lẫn chiều sâu”, ông Cung nói. 

Cụ thể, theo TS Nguyễn Đình Cung, điều đáng quan tâm trong năm nay là 

làm sao chúng ta phải đảm bảo việc giảm dần được cán cân thanh toán, rồi sau đó 

mới tính đến giảm thâm hụt ngân sách. Ổn định được kinh tế vĩ mô song không 

phải theo nghĩa là ổn định theo từng tháng, từng quý mà là ổn định trong dài hạn. 

Chính điều này củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, từ đó cũng cố 

giá trị đồng tiền, tránh được một số rủi ro cho nền kinh tế. 
 

2.2.4 Định hướng- Giải pháp: 

Ngày 6/4/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP về 6 giải pháp 

bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng 

kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Sáu giải pháp lớn bao gồm:  

Tập trung kiềm chế lạm phát; thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải 

thiện cán cân thanh toán; bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội; bảo đảm ổn định, an toàn của hệ thống tài chính - ngân hàng; tiếp tục thúc 

đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, 

tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội. 

Tập trung kiềm chế lạm phát: Đây là giải pháp đầu tiên được đưa ra 

trong Nghị quyết. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành 
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chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng; bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín 

dụng khoảng 25% và tổng phương tiện thanh toán khoảng 20%. Đồng thời, chỉ 

đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo cơ chế lãi suất 

thoả thuận đối với dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo Nghị quyết của 

Quốc hội. 

Bộ Công Thương tiến hành rà soát, đánh giá tình hình cung - cầu các mặt 

hàng phục vụ sản xuất và đời sống, trước hết là các mặt hàng thiết yếu như gạo, 

đường, sữa, thuốc chữa bệnh, thức ăn chăn nuôi, phân bón, xăng dầu, xi măng, 

thép… Theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để kịp thời áp dụng 

các giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường, nhất là đối với những mặt hàng thiết 

yếu, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. 

Bộ Tài chính cùng với Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan liên quan duy trì ổn 

định giá điện bán cho các hộ sản xuất, tiêu dùng và giá than bán cho sản xuất điện 

đến hết năm 2010; đồng thời, rà soát cơ chế kiểm soát giá xăng dầu để bảo đảm 

hoạt động kinh doanh xăng dầu hoạt động theo nguyên tắc thị trường, rà soát lại 

chi phí kinh doanh, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ thuế, phí và Quỹ bình 

ổn giá xăng dầu không để giá xăng tăng liên tục trong thời gian ngắn, gây tác động 

bất lợi đến sản xuất và tâm lý người tiêu dùng. 

Thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu: Để bảo đảm tốc độ tăng kim 

ngạch xuất khẩu đạt trên 6% và tỷ lệ nhập siêu khoảng 20% trong năm 2010, 

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương tổ chức triển khai các biện pháp đẩy mạnh 

xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, thị phần 

xuất khẩu cho các doanh nghiệp, đồng thời có các cơ chế, chính sách phù hợp để 

khuyến khích các doanh nghiệp tăng lượng hàng hoá xuất khẩu. 
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Trong quý II/2010, Bộ Công Thương sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hàng tiêu dùng để tạo ra được 

nhiều hàng hóa đạt chất lượng thay thế hàng nhập khẩu, góp phần giảm nhập siêu 

cả trước mắt và lâu dài. 

Cũng nhằm thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài 

chính tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan 

để rút ngắn thời gian thông quan và tiết giảm chi phí đối với hàng hoá xuất khẩu. 

Tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách: Về thu ngân sách 

nhà nước năm 2010, sẽ phấn đấu tăng vượt trên 5% so với dự toán đã được Quốc 

hội quyết định, Chính phủ giao. Đẩy mạnh giải ngân và sử dụng có hiệu quả các 

khoản vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát lại các dự án đầu tư sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước, vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính 

phủ để điều chuyển vốn đối với ngân sách trung ương và hướng dẫn điều chuyển 

vốn đối với ngân sách địa phương theo hướng tập trung vốn cho các dự án quan 

trọng, cấp bách phải hoàn thành trong năm 2010. Không bố trí vốn cho các dự án 

đầu tư cho đến thời điểm này chưa được bố trí vốn, trừ vốn đối ứng các dự án vay 

nước ngoài. 

Các địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu hàng nông sản: Đồng thời, 

sẽ xây dựng cơ chế chính sách đủ sức hấp dẫn để kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước tham gia đầu tư theo chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển; 

xây dựng và công bố danh mục dự án, công trình đầu tư cụ thể để huy động các nguồn 

lực trong xã hội phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển. 

Giảm lãi suất cho vay đến mức thị trường chấp nhận được: Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất 
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khẩu hàng nông sản, chú ý những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như gạo, cà phê, thủy 

sản,…; đồng thời xây dựng cơ chế tiêu thụ sản phẩm để bảo đảm được lợi ích người sản 

xuất khi giá thế giới xuống thấp và xuất khẩu đạt mức giá tốt nhất. Các doanh nghiệp 

xuất khẩu cần liên kết, hợp tác để giữ thị trường và bảo đảm giá hàng xuất khẩu ở mức 

hợp lý.  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhất là khu 

vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, vay được 

vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ 

chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại nhà nước, tiết kiệm chi phí hoạt động, 

giảm lãi suất cho vay đến mức thị trường chấp nhận được. 

Chất lượng tăng trưởng thấp với chỉ số ICOR (hệ số sinh lời từ đồng vốn đầu tư) 

năm sau luôn cao hơn năm trước là nỗi lo của nhiều vị đại biểu Quốc hội, khi thảo luận tổ 

về tình hình kinh tế xã hội, sáng 22/10. 

Lo hiệu quả đầu tư: “Cơ bản tán thành” với nhiều nội dung tại báo cáo của 

Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội, song các vị đại biểu Quốc hội cũng “phê” 

Chính phủ chưa làm rõ được nhiều vấn đề. 

Đại biểu Lê Ngọc Hân (Thanh Hóa) đề nghị Chính phủ làm rõ hơn những 

“tiềm ẩn bất ổn” được nêu tại báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Đó là nợ 

Chính phủ tăng cao gần đến ngưỡng mất an toàn, là chỉ số ICOR tăng lên trên 8 so 

với mức 6,6% của năm 2008. Như vậy thì hiệu quả đầu tư thế nào, công tác chỉ 

đạo ra sao, đại biểu Hân đặt câu hỏi. 

Đại biểu Nguyễn Văn Sỹ (Quảng Nam) nói: “Chỉ có Việt Nam có chỉ số 

ICOR cao như vậy, bỏ 8 đồng lấy 1 đồng tăng trưởng thì chắc không có nước nào 

ngoài nước ta”. 

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thuận (Quảng Nam), đánh giá thực chất tăng 

trưởng của nền kinh tế là tăng trưởng vốn. Nếu không khắc phục được thì tăng 

trưởng cao nhưng đời sống nhân dân không tăng tương xứng. “Tôi không quan 

tâm nhiều đến tốc độ tăng trưởng mà chủ yếu là quan tâm đến ICOR và chỉ số giá 
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tiêu dùng, nhưng Chính phủ mới chỉ nêu con số mà không phân tích được, phải 

chăng vì đồng tiền mất giá, mất giá thì nguyên nhân vì đâu?”, ông Thuận nhấn 

mạnh. Vị đại biểu này cũng cho rằng nhận định tốc độ tăng trưởng GDP từ 6,5 - 

7% như Ủy ban Kinh tế là “quá hăng hái”, nên để 6,5% như Chính phủ đề nghị là 

vừa. 

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên, ông Đỗ Mạnh Hùng, cho rằng nếu đi vào xem 

xét thực chất thì ICOR có thể còn hơn 8. "Hai khu vực là đầu tư tư nhân và nước 

ngoài thì ICOR không thể cao được, tôi tin chắc là khu vực nhà nước là ICOR lớn 

hơn cả", đại biểu Hùng phân tích. 

Còn như nhận định của đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa), phát triển 

kinh tế hiện mới ở bề nổi chứ chưa sâu. Càng dùng nhiều tiền để nâng GDP cao thì 

hiệu quả đầu tư càng thấp, tham nhũng, lãng phí tốn kém càng phát triển mạnh. 
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN I 

 

1. Thời gian họp nhóm 

Buổi họp bắt đầu lúc: 13h ngày 02 tháng 06 năm 2010. 

Địa điểm: Tại phòng họp nhóm số 2- thư viện trường Đại học Công nghiệp 

TP.Hồ Chí Minh. 

Nội dung cuộc họp: Triển khai đề tài, tìm hiểu tổng quát đề tài, phân công 

nhiệm vụ ( có bảng I đính kèm) 

2. Thành phần tham dự 

Thành viên có mặt 8 trên tổng số 8 thành viên trong nhóm. 

Không có thành viên nào vắng mặt. 

3. Triển khai cuộc họp 

- Nhóm trưởng thông báo các yêu cầu trong bài tiểu luận. 

- Đưa ra tiến trình thực hiện nghiên cứu đề tài. 

- Các thành viên tìm hiểu tổng quát về đề tài. 

- Phân chia các công việc cụ thể cho các thành viên. 

4. Kết quả đạt được 

- Các thành viên tìm hiểu đề tài. Và được phân chia nhiệm vụ. 

- Buổi họp kết thúc lúc: 15h30 ngày 02 tháng 06 năm 2010. 

 

 

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2010 

Thư ký                                                            Nhóm Trưởng 

 

                    

Nguyễn Thị Ánh                                 Lê Ngọc Tiệp 
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN II 

 

1 Thời gian họp nhóm 

Buổi họp bắt đầu lúc: 14h30 ngày 09 tháng 06 năm 2010 

Địa điểm: Tại phòng họp nhóm số 3- thư viện trường Đại học Công nghiệp 

TP.Hồ Chí Minh. 

Nội dung cuộc họp: tổng kết, đánh giá kết quả. 

2 Thành phần tham dự 

Thành viên có mặt 8 trên tổng số 8 thành viên trong nhóm. 

Không có thành viên nào vắng mặt. 

3 Triển khai cuộc họp: 

 Đưa ra kết quả tìm hiểu, tiến hành tổng kết. 

4 Kết quả đạt được 

- Các thành viên tìm hiểu đề tài. 

- Nộp bài làm. Tổng kết tiểu luận. 

- Buổi họp kết thúc lúc: 15h30 ngày 09 tháng 06 năm 2010. 

 

                

 

 

Tp.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2010 

       Thư ký                                                          Nhóm Trưởng 

 

                    

Nguyễn Thị Ánh                                 Lê Ngọc Tiệp 
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BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 

(Đính kèm Biên Bản Lần I) 

 

 

 

Họ và tên Tên công việc Ghi chú 

Trần Thúy An Chương 1  

Nguyễn Thị Ánh 2.2  

Hoàng Thanh Bình Tìm hình ảnh  

Trần Duy Nghĩa 2.1,Tổng kết  

Trương Quang Phát 2.3 ,2.4  

Đoàn Tuấn Tú Phần kết luận  

Lê Ngọc Tiệp Phần mở đầu  

Võ Thị Kim Vân Chương 1  
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