TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ
ECONOMIC GROWTH IN KEY ECONOMIC REGION IN CENTRAL
Tác giả: Phan Thăng An
a h

n

, pta56789@yahoo.com.vn

Tóm tắt:
Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu của nhiều nền kinh tế và chủ đề của nhiều nghiên cứu kinh
tế, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Các nghiên cứu đều tập trung trả lời một số vần đề
chính như: xu hướng của tăng trưởng, cơ cấu kinh tế trong tăng trưởng, cách tạo ra tăng
trưởng và các vấn đề xã hội trong tăng trưởng… Nghiên cứu này cũng tập trung vào các vấn
đề đó, nhưng với một nền kinh tế cụ thể. Đó là Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ. Tăng
trưởng kinh tế của nền kinh tế này có ý nghĩa lớn trong tạo ra vùng động lực phát triển cho
toàn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. hương pháp ph n tích là sự kết h p
gi a ph n tích định tính và định lư ng để đạt đư c mục tiêu nghiên cứu.

Từ khóa: Tăn tr ởn kinh tế; Chuyển d ch c cấu kinh tế; Các yếu tố sản xuất; Năn
suất nhân tố tổn hợ ; Vấn đề xã hội của tăn tr ởn .
Abstract

Economic growth is the goal of many economies and the subject of much economic
research, particularly in developing countries. Most studies focused on answering some key
issues such as: the trend of growth, economic structure in the growth, the way to create
growth and social issues in the growth... This study focuses on these issues, but with a
specific economy. It is the key economic region of the Central. The economic growth of this
economy is of great significance in creating the impetus for the development of the North
Central and Central coastal areas. Analysis method is a combination of qualitative analysis
and quantitative to achieve research objectives.
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