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1. Tăng trưởng kinh tế

1.1. Khái niệm
Tăng trưởng kinh tế là sự tăng 

lên về số lượng, chất lượng, tốc 
độ và quy mô sản lượng của nền 
kinh tế trong một thời kỳ nhất 
định. Nói cách khác, tăng trưởng 
kinh tế là sự gia tăng của tổng 
sản phẩm quốc nội thực (GDPr) 
hoặc tổng sản phẩm quốc dân 
thực (GNPr) trong một thời gian 
nhất định.

Công thức tính:

Trong đó: GDPr (GDP thực) 
= GDPn (GDP danh nghĩa)/CPI 
(chỉ số giá). Tức là mỗi năm sẽ 
có mức độ lạm phát khác nhau 
do đó cần chia cho chỉ số giá để 
tính cho đúng. Tốc độ tăng hoặc 
giảm GDP là số tương đối % 
(không đơn vị), còn GDP là số 
tuyệt đối (có đơn vị tính, ví dụ: 
USD, VNĐ…).
1.2. Vai trò của tăng trưởng kinh 
tế

Tăng trưởng kinh tế là một 
trong những vấn đề cốt lõi 
của lý luận về phát triển kinh 
tế. Tăng trưởng và phát triển 
kinh tế là mục tiêu hàng đầu 

của tất cả các nước trên thế giới, 
là thước đo chủ yếu về sự tiến 
bộ trong mỗi giai đoạn của mỗi 
quốc gia.

Thành tựu kinh tế vĩ mô của 
một quốc gia thường được đánh 
giá theo những dấu hiệu chủ 
yếu như: ổn định, tăng trưởng, 
công bằng xã hội. Trong đó, tăng 
trưởng kinh tế là cơ sở để thực 
hiện hàng loạt vấn đề kinh tế, 
chính trị, xã hội.

- Tăng trưởng kinh tế thể hiện 
bằng sự tăng lên về số lượng, chất 
lượng hàng hoá, dịch vụ và các 
yếu tố sản xuất ra nó, do đó tăng 
trưởng kinh tế là tiền đề vật chất 

Tốc độ tăng trưởng =
GDPri – GDPri-1 x100%

GDPri-1
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Tóm tắt

Việt Nam là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng bình quân tương đối cao, tính 
bình quân chung giai đoạn 2011-2015 là trên 5%/năm. Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của VN được đánh giá là cao nhưng thiếu bền vững. Nguyên nhân thì 

có nhiều, song có thể nhận thấy rõ đó là dựa nhiều vào đầu tư xây dựng hoặc dựa vào tài 
nguyên khoáng sản sẵn có...xuất phát từ tính thiếu bền vững. Nội dung bài viết này tác 
giả đi sâu phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 từ đó đưa ra các 
khuyến nghị nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững ở VN giai đoạn 2016-2020.
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Abstract
Vietnam is a country with an average growth rate is relatively high, the average 

calculated for the period 2011-2015 is above 5% / year. Economic growth rate of Vietnam 
is considered high but unsustainable. Cause there are many, but can be seen clearly that 
is based heavily on the construction or rely on mineral resources available ... comes 
from the unsustainable. This article content authors depth analysis of the current status 
of economic growth in 2011-2015 from which to make recommendations for sustainable 
economic growth in Vietnam for the period 2016-2020.
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