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Tóm tắt: 

 

Tăng trưởng kinh tế là kết quả vận hành của nền kinh tế. Cách thức vận hành của nền kinh tế 

Việt Nam từ 1986 - 2012 đã được đổi mới từ kiểu cũ. Nó đã huy động, phân bổ và sử dụng 

đáng kể các nguồn vốn của nền kinh tế góp phần tạo ra năng lực sản xuất mở rộng và thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế liên tục trong thời gian này. Tuy nhiên, cách thức tạo ra tăng trưởng 

này cũng đã bộc lộ những vấn đề lớn như huy động vốn quá cao so với khả năng của nền 

kinh tế, phân bổ thiếu hợp lý và sử dụng kém hiệu quả vốn. Để tạo ra tăng trưởng kinh tế 

bền vững hơn cần thiết phải xem xét toàn bộ quá trình vận hành huy động, phân bổ và sử 

dụng vốn tạo ra năng lực sản xuất nhằm chỉ ra những thành công và vấn đề để khắc phục. 

Đó là mục tiêu của nghiên cứu này.   
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Abstract 

Economic growth is the result of the operation of the economy. The operation of our 

economy from 1986 - 2012 was renovated from the old style. It mobilized, allocated and 

used considerable resources of the economy capital, contributing to the expansion of 

production capacity and promoting continual economic growth during this period. However, 

how to generate this growth also reveals major problems, such as raising capital is too high 

compared with the ability of the economy, lack of rational allocation and inefficient use of 

capital. To create more sustainable economic growth it is necessary to consider the whole 

process of mobilization, allocation and use of capital to create productive capacity in order 

to point out the successes and problems to overcome. It is the aim of this study.     
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