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TÓM TẮT
Mục tiêu của bài viết là phân tích, đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế
trọng điểm (KTTĐ) phía Nam nhìn từ góc độ kinh tế. Bài viết sử dụng các chỉ tiêu kinh tế để phân
tích như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, cơ cấu GDP và tốc độ tăng trưởng
GDP phân theo khu vực kinh tế, giá trị xuất nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng xuất nhập
khẩu của vùng; bằng cách sử dụng các chỉ tiêu kinh tế như phương pháp hạch toán để xác định tỷ
phần đóng góp của các nhân tố vốn, lao động và TFP; phân tích hiệu quả vốn đầu tư (ICOR), năng
suất lao động và tiến bộ khoa học công nghệ; phân tích năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thành
phố của vùng. Kết quả cho thấy, tăng trưởng của vùng có xu hướng chậm lại và thiếu bền vững;
tỷ trọng đóng góp của nhân tố TFP trong GDP có xu hướng giảm, chất lượng tăng trưởng và năng
lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập chưa cao; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn
chậm, từ đó bài viết đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng tăng trưởng của vùng KTTĐ
phía Nam.
Từ khóa: Chất lượng tăng trưởng kinh tế; Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Improving the growth quality of the Southern key economic region from an economic
perspective
ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze and evaluate the quality of economic growth in the
Southern key economic region from an economic perspective. Economic indicators such as
economic growth rate, per capita GDP, GDP structure and GDP growth rate by economic sector,
import-export value, speed regional growth and import-export proportion were used for analysis.
Accounting methods were used to determine the contribution of regional capital, labor and TFP,
to analyze the efficiency of investment capital (ICOR), labor productivity and scientific and
technological progress as well as the competitiveness of the provinces and cities of the region. The
results show that regional growth tends to be slow and unsustainable; The contribution of TFP
factor in GDP tends to decrease, the quality of growth and competitiveness in terms of integration
is not high; The internal restructuring of economic sectors is still slow, from which the paper
proposes some solutions to improve the growth quality of the Southern key economic region.
Keywords: Quality of economic growth; Southern key economic region
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1. Giới thiệu
Qua hơn 20 năm quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm
(KTTĐ), vùng KTTĐ phía Nam (bao gồm 8 tỉnh,
thành phố: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai,
BRVT, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền
Giang) đã đạt được những thành tựu rất quan
trọng về phát triển kinh tế - xã hội (năm 2017,
sản xuất hơn 45% GDP, gần 46% kim ngạch xuất
khẩu cả nước; đóng góp gần 50% ngân sách quốc
gia, tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người
cao gần gấp 2,1 lần mức bình quân cả nước).
Tăng trưởng kinh tế diễn ra nhanh, bên cạnh đó
là những cải thiện rõ rệt về một số chỉ tiêu quan
trọng của chất lượng tăng trưởng kinh tế như: cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hội
nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đời
sống người dân được nâng cao, thành tích xóa
đói giảm nghèo được cộng đồng quốc tế đánh giá
cao… Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng tăng
trưởng kinh tế của vùng KTTĐ phía Nam còn
thấp. Đặc biệt có những thời điểm có dấu hiệu
không ổn định, điều đó thể hiện ở chỗ bên cạnh sự
giảm sút về tốc độ tăng trưởng kinh tế và còn rất
nhiều vấn đề đặt ra, cần được giải quyết. Vì vậy,
việc đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng tăng
trưởng của vùng KTTĐ phía Nam nhìn từ góc độ
kinh tế sẽ góp phần đề xuất một số giải pháp, chính
sách sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao
chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng KTTĐ
phía Nam.
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Khái niệm chất lượng tăng trưởng
kinh tế
Hiện nay, vẫn chưa có một quan niệm
thống nhất về chất lượng tăng trưởng, bởi đây
là khái niệm khá rộng và mang tính tổng quát,
bao trùm nhiều nội dung về kinh tế, chính trị,
thể chế, xã hội và môi trường.
Theo nghĩa hẹp, chất lượng tăng trưởng
kinh tế có thể hiểu đó là: hiệu quả của đầu tư,
đánh giá qua chỉ tiêu tỷ lệ gia tăng vốn trên
sản lượng (ICOR), chất lượng giáo dục, chất
lượng dịch vụ công, quản lý xã hội, GDP, cơ
cấu kinh tế, sức cạnh tranh của từng sản
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phẩm, từng doanh nghiệp, từng ngành và cả
nền kinh tế hoặc coi tương đương với khái
niệm năng suất nhân tố tổng hợp, đánh giá
năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Như vậy,
chất lượng tăng trưởng là thuộc tính bên trong
của quá trình tăng trưởng kinh tế, thể hiện qua
các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đạt được mặt
số lượng của tăng trưởng và khả năng duy trì
nó trong dài hạn.
Theo nghĩa rộng, chất lượng tăng trưởng
có thể tiến tới nội hàm của quan điểm về phát
triển bền vững, chú trọng tới tất cả ba thành tố
đó là: kinh tế, xã hội và môi trường. Như vậy,
tăng trưởng trở nên toàn diện hơn và được nâng
cao một bước so với trước. Nói đến tăng trưởng
không chỉ đơn thuần là tăng thu nhập bình quân
đầu người, mà hai mục tiêu khác không kém
phần quan trọng là duy trì tốc độ tăng trưởng
cao trong dài hạn và tăng thu nhập phải gắn với
tăng chất lượng cuộc sống hay tăng phúc lợi và
xoá đói giảm nghèo. Điều này cũng có nghĩa,
tăng trưởng không không nhất thiết phải đạt tốc
độ tăng trưởng quá cao mà chỉ cần cao ở mức
độ hợp lý nhưng bền vững.
Theo quan điểm của Ngân hàng Thế giới
và các nghiên cứu thực nghiệm của một số nhà
kinh tế học như: R. Lucas (Nobel kinh tế năm
1995), Amartya Sen (Nobel kinh tế 1998) và J.
Stinglitz (Nobel kinh tế 2001) cho rằng, chất
lượng tăng trưởng kinh tế tập trung chủ yếu ở
sáu tiêu chuẩn:
Một là, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định
trong thời gian tương đối dài và tránh được các
biến động từ bên ngoài.
Hai là, tăng trưởng kinh tế phải đảm bảo
nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của
nền kinh tế.
Ba là, tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu,
được thể hiện ở sự đóng góp của nhân tố TFP
cao và không ngừng gia tăng.
Bốn là, tăng trưởng kinh tế phải đi kèm với
phát triển môi trường bền vững.
Năm là, tăng trưởng kinh tế phải đạt mục
tiêu cải thiện phúc lợi xã hội và giảm được đói
nghèo.
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Sáu là, tăng trưởng kinh tế phải hỗ trợ cho
thể chế dân chủ luôn đổi mới, đến lượt nó thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế ở tỷ lệ cao hơn
(Nguyễn Hồng Nga, 2015).
2.2. Một số quan niệm đáng chú ý về chất
lượng tăng trưởng kinh tế
Thứ nhất, quan niệm chất lượng tăng
trưởng kinh tế là phát triển bền vững.
Thứ hai, chất lượng tăng trưởng kinh tế
theo quan niệm hiệu quả.
Thứ ba, quan niệm chất lượng tăng trưởng
kinh tế là nâng cao phúc lợi của công dân và
gắn liền tăng trưởng với công bằng xã hội.
Thứ tư, quan niệm chất lượng tăng trưởng
kinh tế là cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu của
tăng trưởng kinh tế.
Thứ năm, quan niệm chất lượng tăng
trưởng kinh tế là năng lực cạnh tranh của nền
kinh tế, ngành hoặc doanh nghiệp được xem
xét.
Thứ sáu, quan niệm chất lượng tăng
trưởng kinh tế là thể chế dân chủ trong môi
trường chính trị xã hội của nền kinh tế.
Như vậy, từ các quan điểm và khái niệm
trên, tác giả có thể đưa ra khái quát khái niệm
về chất lượng tăng trưởng kinh tế đó là: Chất
lượng tăng trưởng kinh tế bao gồm tăng trưởng
kinh tế và phát triển bền vững, liên quan đến
bốn thành tố đó là kinh tế, môi trường, thể chế
và xã hội. Một nền kinh tế có chất lượng tăng
trưởng tốt khi có tăng trưởng kinh tế hợp lý và
ổn định, môi trường được bảo vệ bền vững,
hiệu lực quản lý của nhà nước bảo đảm phù
hợp và chất lượng cuộc sống người dân được
nâng cao.
2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả
kinh tế
Một là, chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng
vốn (ICOR)
ICOR phản ánh việc tạo thêm một đơn vị
tăng trong sản lượng (GDP) thì cần tăng lên
bao nhiêu đơn vị vốn đầu tư thực hiện.
Theo World Bank (2012), ICOR có thể
được tính bằng công thức sau:

∆𝐾
𝐼
∆𝐾
𝑌
𝑌
𝐼𝐶𝑂𝑅 =
=
=
(1)
∆𝑌
∆𝑌
∆𝑌
𝑌
𝑌
Trong đó: K là vốn; Y là sản lượng (GDP);
∆𝐾 𝑙à 𝑠ự 𝑡ℎ𝑎𝑦 đổ𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 𝑔𝑖ữ𝑎 ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎờ𝑖 𝑘ỳ;
∆𝑌 𝑙à 𝑠ự 𝑡ℎ𝑎𝑦 đổ𝑖 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑔𝑖ữ𝑎 ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎờ𝑖 𝑘ỳ;

I là chi tiêu đầu tư.
ICOR càng cao thì phản ánh nền kinh tế đó
sử dụng vốn càng kém hiệu quả. Tuy nhiên cần
lưu ý trong việc sử dụng ICOR khi so sánh, vì
ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, tỷ lệ kết
hợp giữa vốn và lao động sẽ khác nhau. Thông
thường, ICOR sẽ thấp khi nền kinh tế ở giai
đoạn đầu của quá trình phát triển vì khi đó các
ngành sản xuất thâm dụng lao động. ICOR có
xu hướng gia tăng khi nền kinh tế phát triển,
chuyển từ các ngành thâm dụng lao động sang
thâm dụng vốn (Nguyễn Trọng Hoài, 2017).
Hai là, chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp
(TFP)
TFP phản ánh sự đóng góp của các nhân tố
như tiến bộ công nghệ, kỹ năng quản lý, kiến
thức – kinh nghiệm – kỹ năng của người lao
động vào tăng trưởng sản lượng.
Theo Solow (1957), TFP được ước tính
bằng cách lấy tăng trưởng sản lượng trừ đi phần
tăng trưởng do tích luỹ vốn và gia tăng lực
lượng lao động.
TFP được tính theo công thức:
gY = a + wKgK + wLgL
(2)
Do đó: TFP = a = gY – (wKgK + wLgL) (3)
Trong đó: gY, gK và gL là tốc độ tăng
trưởng của GDP, vốn và lao động; wL và wK là
tỷ trọng tiền lương và sinh lợi của vốn trong giá
trị gia tăng; a là tăng trưởng TFP.
TFP được coi là nhân tố chất lượng của
tăng trưởng hay tăng trưởng theo chiều sâu.
Nếu TFP tăng nhanh và chiếm tỷ trọng đóng
góp cao cho tăng trưởng kinh tế thì sẽ đảm bảo
duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và
tránh được những biến động từ nhân tố bên
ngoài ((Nguyễn Trọng Hoài, 2017).
Ba là, chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động
– năng suất lao động (NSLĐ)
Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt

Phạm Ngọc Khanh. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 14(5), 74-91

Nam (2010), NSLĐ được định nghĩa là GDP
chia cho số lao động. NSLĐ tăng lên là biểu
hiện của tính hiệu quả của nền kinh tế gia tăng.
Đây là nhân tố đảm bảo cho việc gia tăng thu
nhập và mức sống của người lao động.
NSLĐ cũng được định nghĩa trên cơ sở
của hàm sản xuất:
Y/L = A. F(K/L, H/L, N/L)
(4)
Trong đó: Y/L là GDP/lao động; K/L là
trang bị vốn vật chất/lao động; H/L là trang bị
vốn con người/lao động; N/L là trang bị tài
nguyên thiên nhiên/lao động; A là đại diện cho
trình độ công nghệ của nền kinh tế (Nguyễn
Trọng Hoài, 2017).
3. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp
của 8 tỉnh/thành phố thuộc vùng KTTĐ phía
Nam trong giai đoạn 2013 – 2017 (5 năm), được
trích dẫn từ 2 nguồn chính là: Tổng cục Thống
kê và Cục thống kê địa phương. Tất cả các số
liệu trên sau khi thu thập đều có sự điều chỉnh
về cùng một gốc so sánh năm 2010. Tác giả
phân tích, tổng hợp các số liệu điều tra thu thập
được trên các đơn vị thống kê theo tiêu chí lựa
chọn, từ đó xử lý số liệu; thống kê mô tả bởi các
tham số đặc trưng như số tương đối, số tuyệt
đối, số trung bình, mốt, trung vị, độ lệch chuẩn,
tối đa, tối thiểu để phân tích, đánh giá quy mô,
cơ cấu; sử dụng phương pháp dãy số thời gian
trong thống kê để phân tích sự biến động về
chất lượng tăng trưởng kinh tế qua các năm của
các địa phương và cả vùng KTTĐ phía Nam.
(i) Sản lượng (Y) được đo bằng giá trị
GDP hàng năm của các tỉnh, thành phố của
vùng KTTĐ phía Nam (tính theo giá so sánh
năm 2010, đơn vị tính tỷ đồng). Thước đo này
được sử dụng trong nhiều nghiên cứu, điển
hình như nghiên cứu của Ng và Leung (2004),
Trần Thọ Đạt (2010).
(ii) Vốn vật chất (K): K là lượng vốn vật
chất thực tế của nền kinh tế (tỷ đồng), được
hình thành từ lượng vốn đầu tư của thời kỳ hiện
tại kết hợp lượng vốn tích lũy của thời kỳ trước
đã loại trừ yếu tố hao mòn (thường được gọi là
trữ lượng vốn). Sự gia tăng tổng số vốn vật chất
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có tác động làm gia tăng sản lượng. Theo
Krueger và Lindahl (2001) cho rằng mức GDP
gốc có thể thay thế cho mức vốn vật chất ban
đầu trong mô hình sản xuất Cobb-Douglas
(1928), từ đó ta có thể sử dụng công thức để
tính toán giá trị vốn cho các thời kỳ tiếp theo.
Mức vốn vật chất các năm được tính:
Kt = (1 – 𝜆)Kt-1 + It
Trong đó: It là tổng mức vốn đầu tư toàn
xã hội năm thứ t và 𝜆là tỷ lệ khấu hao vốn cho
các tỉnh/thành phố và là hằng số theo thời gian.
Nghiên cứu này sử dụng GDP gốc là năm 2013
và giá trị tỷ lệ khấu hao là 𝜆 = 5%. Cách tính
K, lựa chọn GDP làm K0 ban đầu, xác định giá
trị 𝜆 hoàn toàn phù hợp và được sự ủng hộ của
các nghiên cứu trước, như nghiên cứu của Trần
Thọ Đạt (2010) và Hạ Thị Thiều Dao (2014).
(iii) Lực lượng lao động (L): Theo Thông
tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số
02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm
2011, lực lượng lao động (đơn vị tính nghìn
người) được sử dụng trong nghiên cứu bao
gồm những người từ 15 tuổi trở lên có việc làm
(đang làm việc) và những người thất nghiệp
trong thời kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời
điểm quan sát). Thước đo này được sử dụng
trong các nghiên cứu của Trần Thọ Đạt (2010),
Hạ Thị Thiều Dao và Nguyễn Đăng Khoa
(2014).
(iv) Tốc độ tăng năng suất nhân tố tổng
hợp: Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng
công thức tính tốc độ tăng năng suất nhân tố
tổng hợp; xác định tỷ phần đóng góp của vốn,
lao động và TFP trong tăng trưởng GDP của
vùng theo phương pháp hạch toán, gắn liền với
giả định hiệu quả theo quy mô không đổi do Tổ
chức Năng suất châu Á hướng dẫn đưa vào áp
dụng (Tăng Văn Khiên, 2018).
4. Kết quả và thảo luận
4.1. Kết quả sản xuất và tốc độ tăng
trưởng của vùng KTTĐ phía Nam
Trong hơn 20 năm qua (1998 – 2018), kể
từ khi Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của
các vùng KTTĐ, cùng với việc thực hiện
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những chính sách cải cách kinh tế toàn diện với
nội dung cốt lõi là sự kết hợp của tự do hóa, ổn
định hóa, thay đổi thể chế, cải cách cơ cấu và
tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế,
vùng KTTĐ phía Nam đã có bước phát triển
vượt bậc cả về tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, cụ thể:

Thứ nhất, tổng sản phẩm của vùng
KTTĐ phía Nam (GDP vùng).
Trong những năm gần đây, tăng trưởng
GDP của vùng vào loại cao nhất trong cả nước.
Tuy nhiên, quy mô kinh tế của vùng còn nhỏ,
nên dù tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng
thực lực kinh tế của vùng chưa mạnh và còn
hạn chế.

Bảng 1
Tốc độ tăng trưởng GDP của vùng KTTĐ phía Nam
Năm

GDP vùng (tỷ đồng)

Tốc độ tăng trưởng GDP vùng (%)

2013

1,320,539

10.78

2014

1,418,223

7.40

2015

1,491,120

5.14

2016

1,594,347

6.92

2017

1,693,272

6.20

Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê của các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ phía Nam.

Biểu đồ 1. Tốc độ tăng trưởng GDP vùng KTTĐ phía Nam
Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê của các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ phía Nam.

Qua Bảng 1 cho thấy, GDP vùng theo giá
so sánh 2010 tăng hàng năm. Điều đó đã phần
nào thể hiện được tính động lực của vùng
KTTĐ phía Nam so với cả nước. Tuy nhiên tốc
độ tăng trưởng GDP của vùng có sự thay đổi
đáng kể, cụ thể năm 2013 từ 10,78% giảm
xuống còn 6,20% năm 2017, khi so sánh các
mục tiêu quy hoạch giai đoạn 2011 – 2020 với
tiềm năng thì sự tăng trưởng kinh tế chưa đạt

so với mục tiêu quy hoạch đã được phê duyệt
là tốc độ tăng trưởng bình quân của vùng đạt
11,5%. Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng của
vùng sụt giảm là do các ngành công nghiệp,
trong đó có ngành khai khoáng; dịch vụ và xuất
nhập khẩu sau một thời gian tăng nhanh đã
chững lại và tăng chậm hơn nhịp độ tăng
trưởng chung của GDP, làm ảnh hưởng không
ít đến sự phát triển chung của cả vùng.

Phạm Ngọc Khanh. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 14(5), 74-91

Thứ hai, GDP bình quân đầu người của
vùng KTTĐ phía Nam.
So với cả nước và các vùng KTTĐ khác của
cả nước thì thu nhập bình quân đầu người của
vùng KTTĐ phía Nam là cao nhất, cụ thể thu
nhập bình quân đầu người của cả nước năm
2010 là 1.273 USD, năm 2017 là 2.389 USD;
thu nhập này tương ứng với vùng KTTĐ Bắc Bộ
cũng chỉ là 1.699 USD và 3.481 USD. Tuy
nhiên, thu nhập bình quân đầu người của vùng
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KTTĐ phía Nam còn thấp và có sự chênh lệch
khá lớn giữa các tỉnh, thành phố của vùng. Năm
2017, GDP bình quân đầu người của thành phố
HCM là 5.974 USD, tỉnh Bình Dương là 5.261
USD, Đồng Nai là 4.119 USD, BRVT là 10.958
USD, trong khi đó các tỉnh còn lại của vùng có
GDP bình quân đầu người còn khá thấp như:
tỉnh Bình Phước là 2.366 USD, Tây Ninh là
2.536 USD, Long An là 2.693 USD và Tiền
Giang là 1.918 USD.

Bảng 2
Thu nhập bình quân đầu người một năm theo giá hiện hành phân theo vùng (ĐVT: USD)
Vùng

2010

2012

2014

2016

2017

Cả nước

1,273

1,748

2,052

2,215

2,389

Vùng KTTĐ Bắc Bộ

1,699

2,140

2,409

3,061

3,481

Vùng KTTĐ miền Trung

1,152

1,201

1,402

1,896

2,467

Vùng KTTĐ ĐBSCL

1,107

1,253

1,540

1,742

2,301

Vùng KTTĐ phía Nam. Trong đó:

2,856

3,251

4,558

4,686

4,927

TP HCM

3,309

4,164

4,986

5,714

5,974

Bình Dương

3,105

3,747

4,388

4,805

5,261

Đồng Nai

2,697

2,916

3,355

3,909

4,119

BRVT

7,413

7,932

9,462

9,562

10,958

Bình Phước

1,664

1,836

2,086

2,158

2,366

Tây Ninh

1,670

1,768

2,144

2,291

2,536

Long An

1,895

2,143

2,220

2,545

2,693

Tiền Giang

1,096

1,507

1,636

1,721

1,918

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Niên giám thống kê của các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ phía Nam.

Thứ ba, cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành
(i) Cơ cấu ngành kinh tế nhìn ở phía tổng
cung
Vùng KTTĐ phía Nam đạt được mức tăng
trưởng kinh tế nhanh trong thời gian qua là kết
quả của những thay đổi quan trọng trong cơ cấu
nền kinh tế của vùng. Cơ cấu kinh tế của vùng

đã chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng
khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ,
giảm dần của khu vực nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản. Từ một vùng có nền công nghiệp
chưa phát triển, đến nay vùng KTTĐ phía Nam
đang từng bước xây dựng một nền công nghiệp
theo hướng hiện đại.
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Bảng 3
Cơ cấu tổng sản phẩm theo giá hiện hành của vùng KTTĐ phía Nam phân theo khu vực kinh tế
(ĐVT: %)
Phân theo khu vực kinh tế
Tổng số

2014

2015

2016

2017

100.00

100.00

100.00

100.00

5.99

6.18

6.40

5.86

Công nghiệp và xây dựng

47.93

44.16

39.41

40.43

Dịch vụ

36.15

38.03

43.05

42.79

9.93

11.64

11.13

10.92

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê của các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ phía Nam.

Qua Bảng 3 cho thấy, tỷ trọng ngành nông,
lâm nghiệp và thuỷ sản giảm nhẹ, từ 5,99%
năm 2014 xuống còn 5,86% năm 2017; tỷ trọng
đóng góp của ngành công nghiệp và xây dựng
giảm, từ 47,93% năm 2014 xuống còn 40,43%
năm 2017; sự thay đổi giảm của các ngành
nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp và xây
dựng thay vào đó là tỷ trọng đóng góp của
ngành dịch vụ tăng lên cao, từ 36,15% năm
2014 lên 43,05% năm 2016, nhưng sau đó giảm
nhẹ còn 42,79% năm 2017.
Tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế
cũng liên tục thay đổi trong các năm. Cụ thể,
ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm đáng

kể từ 5,81% năm 2013 giảm xuống còn 3,27%
năm 2017, mặc dù trong các năm 2014 và đặc
biệt là trong năm 2016 có sự gia tăng đáng kể
lên 8,64%; ngành công nghiệp và xây dựng từ
6,16% năm 2013 giảm xuống còn 5,12%, thậm
chí mức tăng trưởng giảm thấp nhất ở năm
2015 chỉ còn 1,89%, điều này cũng cho thấy
trong năm 2015 tổng sản phẩm của ngành khai
khoáng giảm nguyên nhân chủ yếu là do giá
dầu thế giới giảm; riêng trong ngành dịch vụ
tuy tốc độ tăng trưởng có sự sụt giảm nhẹ
nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao
như năm 2017 đạt 8,01% và đặc biệt trong năm
2014 đạt 9,01%.

Bảng 4
Tốc độ tăng trưởng GDP theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế của vùng KTTĐ phía
Nam (ĐVT: %)
Năm

2013

2014

2015

2016

2017

10.78

7.40

5.14

6.92

6.20

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

5.81

6.27

5.71

8.64

3.27

Công nghiệp và xây dựng

6.16

5.95

1.89

4.81

5.12

Dịch vụ

8.88

9.01

7.27

8.57

8.01

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

8.42

8.47

10.74

8.47

5.53

GDP

Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê của các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ phía Nam.
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Biểu đồ 2. Tốc độ tăng trưởng GDP theo giá so sánh 2010 phân theo
khu vực kinh tế của vùng KTTĐ phía Nam
ĐVT: %
Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê của các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ phía Nam.

Về cơ cấu ngành, vùng KTTĐPN đã đạt
được mức tăng trưởng cao, nhưng bản thân quá
trình tăng trưởng vẫn thể hiện chất lượng tăng
trưởng còn thấp. Với cơ cấu ngành nông, lâm
nghiệp và thuỷ sản chỉ đạt 5,86%; ngành công
nghiệp và xây dựng là 40,43%; ngành dịch vụ
năm 2017 là 42,79%, tỷ trọng các ngành trong
cơ cấu kinh tế của vùng vẫn chưa thể đạt đến
mức là một vùng có nền kinh tế phát triển mà
vùng mới đang tiệm cận dần đến các chỉ tiêu cơ
cấu ngành kinh tế cơ bản cần đạt được của một
nền kinh tế phát triển.
Chất lượng tăng trưởng thấp còn thể hiện
ngay trong cơ cấu của từng ngành. Tốc độ
chuyển dịch cơ cấu nông, lâm nghiệp và thuỷ
sản còn chậm, tuy tỷ trọng giá trị sản xuất nông
nghiệp có giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng còn
cao, tỷ trọng giá trị ngành chăn nuôi, ngành
thủy sản vẫn còn thấp; tỷ trọng ngành công
nghiệp còn thấp và phụ thuộc vào ngành khai
khoáng nhiều. Những cạnh tranh, những đe dọa
của thiên tai bất thường, những khó khăn về
giới hạn năng lực sản xuất và diện tích canh tác
đối với ngành thủy sản cũng khiến cho ngành
này đang phải đứng trước nguy cơ tỷ trọng sẽ
giảm trong thời gian tới.

Tăng nhanh tỷ trọng giá trị dịch vụ là xu
thế chủ đạo trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của các nước phát triển, phù hợp với sự phát
triển nhanh chóng của tiến bộ công nghệ và
phát triển nền kinh tế tri thức. Tỷ trọng giá trị
dịch vụ trong cơ cấu ngành kinh tế tăng với tốc
độ chậm. Điểm yếu của khu vực dịch vụ vùng
KTTĐ phía Nam chính là cơ cấu ngành dịch vụ
và tỷ trọng các phân ngành còn có sự chênh
lệch lớn. Các ngành dịch vụ cơ bản như: khách
sạn, nhà hàng, vận tải, kho bãi, thông tin liên
lạc… có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của các
phân ngành dịch vụ khác lại gần như không có
sự tăng trưởng. Trong 5 năm từ năm 2013 đến
2017, tỷ trọng của các ngành dịch vụ cơ bản chỉ
chiếm dao động khoảng 48%, phân ngành
khách sạn, nhà hàng trong nhiều năm vẫn giữ
ở mức 8,5%, trong khi đó phân ngành thương
nghiệp và sửa chữa vật phẩm tiêu dùng tăng
nhanh và chiếm tỷ trọng cao 45%. Ngành vận
tải và thông tin liên lạc là hai ngành tác động
trực tiếp và không thể thiếu đối với các ngành
sản xuất cũng chỉ chiếm một tỷ là 9,8%
năm 2013 và tăng lên 10,2% trong năm 2017.
Các dịch vụ cao cấp như ngân hàng, tài chính,
chuyển giao công nghệ năng lực cạnh tranh vẫn
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còn thấp.
(ii) Cơ cấu kinh tế nhìn từ góc độ tổng cầu
Nhìn nhận từ phía tổng cầu, mức tăng
trưởng cao mà vùng KTTĐ phía Nam đạt được
trong thời gian qua là do tỷ lệ tiêu dùng đã
giảm, tiết kiệm nội địa tăng dẫn đến đầu tư
trong nước tăng lên.
Vùng KTTĐ phía Nam tuân theo quy luật
phát triển chung của nền kinh tế. Theo đó, tỷ lệ
tiêu dùng trong GDP giảm dần và thường giảm
nhanh trong giai đoạn đầu của sự phát triển, tiết
kiệm dành cho tích lũy đầu tư sẽ tăng lên. Tỷ
lệ tiêu dùng của vùng từ trên 70% năm 2010,
giảm xuống còn 60,3% GDP vào năm 2015; tỷ

lệ tiết kiệm nội địa đã tăng lên từ 29,8% năm
2010, lên 39,7% năm 2015; tỷ lệ đầu tư tích lũy
tài sản trong GDP tăng từ 40,6% năm 2010, lên
trên 47% năm 2015. Tuy nhiên, tốc độ giảm tỷ
lệ tiêu dùng của vùng còn chậm, trung bình
dịch chuyển là 1,9% hàng năm.
Vùng KTTĐ phía Nam đóng góp giá trị
xuất khẩu khá lớn trong tổng giá trị xuất khẩu
của cả nước hàng năm từ năm 2013 đến năm
2017, điều này góp phần làm cho tốc độ tăng
trưởng GDP đang ngày cao và càng gia tăng.
Vùng KTTĐ phía Nam trở thành vùng KTTĐ
có giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hoá lớn
nhất của cả nước.

Bảng 5
Xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng KTTĐ phía Nam và cả nước
Chỉ tiêu
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Cả nước
(triệu USD) Cán cân thương
mại

2013

2014

2015

2016

2017

132,032.900 150,217.100 162,016.700 176,580.800 214,019.100
132,032.600 147,849.100 165,775.900 174,978.400 211,103.700
0.300

2,368.000

-3,759.200

1,602.400

2,915.400

68,548.636

77,980.032

79,022.433

86,250.352

97,511.571

55,840.456

61,951.549

70,652.160

78,781.017

91,427.550

12,708.180

16,028.483

8,370.273

7,469.335

6,084.021

Tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu
(%)

3.94

13.76

1.34

9.15

13.06

Tốc độ tăng trưởng của nhập
khẩu (%)

14.11

10.94

14.04

11.51

16.05

Tỷ trọng xuất khẩu của vùng
KTTĐ phía Nam/cả nước (%)

51.92

51.91

48.77

48.84

45.56

Tỷ trọng nhập khẩu của vùng
KTTĐ phía Nam/cả nước (%)

42.29

41.90

42.62

45.02

43.31

Xuất khẩu
Vùng
KTTĐ phía Nhập khẩu
Nam (triệu Cán cân thương
USD)
mại

Nguồn: Tính toán từ số liệu Tổng cục Thống kê và NGTK của các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ phía Nam.

Mặc dù tỷ trọng xuất khẩu của vùng so với
cả nước giảm từ năm 2013 đến năm 2017,
nhưng tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu ngày
càng cao và càng gia tăng, do đó vùng KTTĐ
phía Nam thặng dư thương mại từ năm 2013 là

12.708,180 triệu USD, tăng lên 16.028,483
triệu USD, nhưng sau đó giảm dần đến năm
2017, chỉ còn thặng dư thương mại là
6.084,021 triệu USD. Điều này cho thấy tốc độ
tăng trưởng của nhập khẩu có xu hướng cao
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hơn nhiều so với tốc độ tăng của xuất khẩu, thể
hiện qua các năm từ năm 2015 đến năm 2017.
Xu hướng này không hoàn toàn có ý nghĩa tiêu
cực, đây cũng là xu thế tất yếu của Việt Nam
nói chung và vùng KTTĐ phía Nam nói riêng
đang trong giai đoạn đầu tiến hành công nghiệp
hóa, hiện đại hóa cần nhập nhiều thiết bị, công
nghệ máy móc nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật
cho sản xuất trong nước. Song bên cạnh đó, sự
chênh lệch quá lớn về giá trị xuất nhập khẩu
của các tỉnh, thành phố và cơ cấu xuất nhập
khẩu của vùng vẫn còn nhiều tồn tại gây hạn
chế khả năng đóng góp của xuất, nhập khẩu vào
tăng trưởng kinh tế của vùng KTTĐ phía Nam
cũng như của cả nước là điều cần quan tâm hơn
nữa. Nguyên nhân là do: (i) mặc dù xuất khẩu
đã tăng trưởng rất nhanh từ năm 2013 đến
2017, nhưng cơ cấu xuất khẩu lại hầu như
không có nhiều thay đổi, chỉ thiên về xuất khẩu
nông sản chưa chế biến như lúa gạo, cà phê,
thủy sản và khoáng sản chủ yếu là dầu thô,
những mặt hàng có hàm lượng công nghệ, chất
lượng cao xuất khẩu còn ít. Tỷ trọng hàng hóa
công nghệ cao xuất khẩu trên tổng giá trị chế
biến hàng xuất khẩu của vùng còn thấp; (ii)
mạng lưới các ngành công nghiệp phụ trợ phục
vụ trực tiếp cho các hoạt động sản xuất để xuất
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khẩu của vùng hiện nay chưa phát triển. Ngành
sản xuất xuất khẩu của vùng chủ yếu là nhập
khẩu nguyên liệu để gia công như ngành da
giày, may mặc…; tỷ trọng hàng nhập khẩu
phục vụ cho tiêu dùng và nguyên vật liệu trong
cơ cấu hàng nhập khẩu tuy đã giảm nhưng
chiếm tỷ trọng lớn; tỷ trọng nhập khẩu máy
móc, thiết bị, công nghệ còn thấp.
Thứ tư, lạm phát
Từ năm 2013 đến năm 2017, kinh tế Việt
Nam nói chung và vùng KTTĐ phía Nam nói
riêng có sự thay đổi đáng kể về tăng trưởng
kinh tế, do đó lạm phát cũng thay đổi. Cụ thể,
trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng GDP vùng
tăng cao là 10,78% thì lạm phát cũng tăng lên
ở mức cao là 6,60%, nhưng đến năm 2015, khi
tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng thấp chỉ
còn 5,14% thì tỷ lệ lạm phát tương ứng là
0,63%, sau đó tốc độ tăng trưởng năm 2017 là
6,20% thì tỷ lệ lạm phát cũng tăng lên 3,53%.
Điều này cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế
hàng năm của vùng luôn cao hơn tỷ lệ lạm phát
từ năm 2013 đến năm 2017; khi tốc độ tăng
trưởng kinh tế của vùng tăng thì tỷ lệ lạm phát
sẽ tăng và ngược lại. Như vậy, tỷ lệ lạm phát
phụ thuộc đồng biến tốc độ tăng trưởng kinh tế
của vùng.

Bảng 6
Tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát của vùng KTTĐ phía Nam
Chỉ tiêu

2013

2014

2015

2016

2017

Tăng trưởng GDP (%)
Lạm phát (%)

10.78
6.60

7.40
1.84

5.14
0.63

6.92
4.74

6.20
3.53

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Niên giám Thống kê các tỉnh, thành phố của vùng KTTĐ phía Nam

4.2. Đánh giá kinh tế tăng trưởng theo
chiều sâu của vùng KTTĐ phía Nam
Tốc độ tăng trưởng GDP của vùng KTTĐ
phía Nam đạt ở mức cao, với mức tăng bình
quân hàng năm từ năm 2013 – 2017 là 7,06%.
Từ một vùng kinh tế có nền công nghiệp chưa
phát triển, vùng KTTĐ phía Nam ngày nay
từng bước xây dựng một nền công nghiệp theo
hướng hiện đại. Tuy vậy, vấn đề nổi lên hiện

nay đó là vấn đề chất lượng tăng trưởng liên
quan đến tỷ trọng đóng góp của TFP còn thấp.
Sự tăng trưởng đạt được chủ yếu do tăng vốn
đầu tư và số lượng lao động chứ không phải là
do nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, trình
độ công nghệ và chất lượng lao động. Điều này
đe doạ tính bền vững trong hiện tại và tương
lai, tạo ra mâu thuẫn giữa tốc độ tăng trưởng và
chất lượng, hiệu quả tăng trưởng.
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Biểu đồ 3. Tỷ phần đóng góp của các nhân tố vào tốc độ tăng GDP
của vùng KTTĐ phía Nam
Nguồn: Tính toán từ số liệu Tổng cục Thống kê.

Qua Biểu đồ 3 cho thấy, từ năm 2013 đến
năm 2017, tăng trưởng kinh tế của vùng KTTĐ
phía Nam do yếu tố TFP chiếm tỷ trọng khá lớn,
đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng kinh tế
qua các năm và chiếm 70,05% bình quân chung
cả thời kỳ từ 2013 – 2017, còn vai trò của vốn
và lao động chiếm tỷ trọng thấp, tương ứng với

tỷ lệ là 4,80% và 22,79%. Điều đó cũng có
nghĩa là tăng GDP của vùng KTTĐ phía Nam
từ năm 2013 – 2017 vẫn chủ yếu là do TFP tăng,
tức là trong thời gian qua vùng có đầu tư đổi
mới công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến
quản lý, nâng cao trình độ của người lao
động…

Biểu đồ 4. Tốc độ tăng TFP của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
Nguồn: Tính toán từ số liệu Tổng cục Thống kê.
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Từ năm 2013 đến năm 2017, đóng góp
của TFP vào GDP có sụt giảm nhiều, cụ thể
năm 2013 tỷ trọng đóng góp vào tăng GDP do
tăng TFP là 80,06%, nhưng đến năm 2016
giảm còn 70,29%, sau đó đến năm 2017 giảm
xuống còn 59,12%; tương tự như TFP, tỷ
trọng đóng góp vào tăng GDP do tăng vốn
cũng giảm từ 3,85% năm 2013 tăng lên 5,11
năm 2016, nhưng lại giảm chỉ còn 3,25% vào
năm 2017. Việc đóng góp của nhân tố TFP và
vốn có xu hướng giảm, thì ngược lại đóng góp
của nhân tố lao động lại có xu hướng gia tăng
từ 16,09% năm 2013, tăng lên 24,60% của
năm 2016 và sau đó tăng lên đến 37,63% năm
2017. Các chỉ số này phản ánh tính chất của
tăng trưởng kinh tế của vùng đang hướng tới
nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển
nghiêng về chiều sâu hơn là chiều rộng nhưng
thiếu tính bền vững và ổn định. Xu hướng phát
triển chủ yếu dựa vào yếu tố TFP, trong khi
đó, yếu tố vốn đầu tư thấp, chủ yếu phải đi vay
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từ nước ngoài, vay trong dân cư… sẽ khiến
cho tăng trưởng thiếu tính bền vững, ổn định,
dễ bị tác động từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt
từ sự biến động của thị trường vốn. Yếu tố lao
động được coi là nguồn lực nội sinh, hiện đang
có lợi thế so sánh như giá rẻ, dồi dào… đóng
vai trò cao hơn nhiều so với yếu tố vốn trong
tăng trưởng.
(i) Về hiệu quả đầu tư: Giá trị vốn đầu tư
thực hiện của vùng liên tục tăng từ năm 2013
đến năm 2017. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư lại
thấp và ngày càng giảm, thể hiện qua ICOR còn
khá cao và có xu hướng tăng, cụ thể từ năm
2013, hệ số ICOR của vùng là 2,90, đến năm
2015 tăng cao lên 5,99, nhưng đến năm 2016
giảm xuống còn 4,62, sau đó đến năm 2017 lại
tăng lên 5,17. Tuy nhiên so sánh ICOR vùng so
với ICOR theo giá so sánh 2010 của cả nước
thì vẫn còn thấp. Điều này cho thấy hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư thực hiện của vùng KTTĐ
phía Nam tốt hơn so với cả nước.

Bảng 7
Vốn đầu tư, GDP theo giá so sánh 2010, tốc độ tăng vốn đầu tư, GDP và hệ số hiệu quả vốn đầu
tư (ICOR) của vùng KTTĐ phía Nam
Chỉ tiêu

2013

2014

2015

2016

2017

Vốn đầu tư theo giá so sánh
2010 (tỷ đồng)

373,277

398,671

436,555

476,934

511,387

GDP theo giá so sánh 2010
(tỷ đồng)

1,320,539

1,418,223

1,491,120

1,594,347

1,693,272

128,549

97,684

72,897

103,227

98,925

3.35

6.80

9.50

9.25

7.22

Tốc độ tăng GDP (%)

10.78

7.40

5.14

6.92

6.20

Tỷ trọng vốn đầu tư/ GDP (%)

28.27

28.11

29.28

29.91

30.20

2.90

4.08

5.99

4.62

5.17

Mức tăng GDP (tỷ đồng)
Tốc độ tăng vốn đầu tư (%)

Hệ số hiệu quả vốn đầu tư
ICOR

Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ phía Nam.

Có thể nói trong những năm qua, nhờ đổi
mới cơ chế, vùng KTTĐ phía Nam đã huy động
được tài sản cố định và khai thác hiệu quả các

công suất đã đầu tư trước đây, do vậy kết quả
đầu tư tương đối có hiệu quả so với cả nước,
ICOR thấp. Tuy nhiên, cùng với chính sách
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kích cầu, đầu tư vào kết cấu cơ sở hạ tầng tăng
nhanh, ICOR đã tăng nhanh ở các năm 2016 và
2017 và có xu hướng tăng ở những năm sau.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đầu
tư kém hiệu quả, ICOR cao, đó là:
Một là, ICOR tăng một phần là vì vùng
KTTĐ phía Nam đang trong thời kỳ của quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần phải
đầu tư nhiều vào các công trình xây dựng cơ
bản, xây dựng cơ sở hạ tầng, là những dự án
đòi hỏi số vốn đầu tư cao nhưng lại chậm thu
hồi vốn, nhất là các công trình lớn và nhiều
năm nữa mới đi vào hoạt động.
Hai là, sự bất hợp lý trong cơ cấu vốn đầu
tư, cụ thể vùng quá chú trọng vào những
ngành công nghiệp được xếp vào nhóm có sức
cạnh tranh thấp, thu hồi vốn chậm (sắt, thép,
phân bón, giấy…); đầu tư vào các dự án cần
nhiều vốn nhưng sử dụng ít lao động; đầu tư
dàn trải.

Ba là, hiệu quả vốn đầu tư của khu vực
Nhà nước còn rất thấp nhưng hiệu quả đầu tư ở
khu vực này rất thấp. Theo đánh giá của Ngân
hàng Thế giới, ICOR trong khu vực Nhà nước
là 7,2 trong khi đó ở khu vực tư nhân là 3,8.
Bốn là, công tác giám sát đầu tư còn hạn
chế. Hầu hết các khâu từ quy hoạch, thiết kế,
dự toán, đấu thầu, thi công đến giám sát thi
công đều chưa tốt dẫn đến không bảo đảm chất
lượng công trình. Đồng thời, làm gia tăng thất
thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản,
nhất là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và
nguồn vốn ODA. Vấn đề tham nhũng cũng là
một trong những vấn đề gay gắt hiện nay làm
giảm hiệu quả đầu tư của nền kinh tế.
(ii) Về năng suất lao động: Một trong
những nguyên nhân giải thích tại sao tỷ trọng
cũng như tốc độ tăng TFP của vùng KTTĐ phía
Nam trong những năm gần đây lại giảm như vậy
xuất phát từ vấn đề năng suất lao động.

Bảng 8
Mức năng suất lao động và tỷ lệ tăng GDP của vùng KTTĐ phía Nam do tăng năng suất lao động
(NSLĐ)
Năm

GDP giá so sánh
2010 (tỷ đồng)

Lao động
(người)

NSLĐ (triệu
đồng/người)

Tỷ lệ tăng GDP do Tốc độ tăng
tăng NSLĐ (%)
NSLĐ (%)

2013

1,320,539.0

10,974,928

120.323250

8.8006

8.63

2014

1,418,223.0

11,093,131

127.846953

6.3203

6.25

2015

1,491,120.0

11,272,860

132.275217

3.5198

3.46

2016

1,594,347.0

11,472,803

138.967522

5.1491

5.06

2017

1,693,272.0

11,747,909

144.133905

3.8068

3.72

Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê các tỉnh, thành phố của vùng KTTĐ phía Nam.

Qua số liệu tính toán ở Bảng 8 cho thấy,
năng suất lao động của vùng tăng liên tục hàng
năm từ năm 2013 đến năm 2017, tuy nhiên tốc
độ tăng NSLĐ của vùng tăng rất chậm và lại có
xu hướng giảm từ 8,63% năm 2013, giảm xuống
5,06% năm 2016 và sau đó giảm xuống còn

3,72% của năm 2017. Từ năm 2013 đến năm
2017, tốc độ tăng NSLĐ bình quân chỉ đạt
5,12%/năm. Như vậy, rõ ràng đóng góp NSLĐ
trong thời gian vừa qua, chẳng những không
tăng lên nhiều so với các nước khu vực chúng ta
lại càng bị cách xa thêm nữa.
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Bảng 9
Tính toán tốc độ tăng TFP theo phương pháp bình quân của vùng KTTĐ phía Nam
Tỷ lệ tăng
Tỷ lệ tăng
Hệ số
Hệ số
Tốc độ
Tốc độ
Tăng BQ
GDP do
GDP do
đóng
đóng tăng GDP tăng GDP các tỷ lệ K
Năm
tăng NS vốn tăng NSLĐ góp của góp của do tăng K
do tăng
và NSLĐ
đầu tư (%)
(%)
K
L
(%)
NSLĐ (%)
(%)
2013

7.4388

8.8006

0.1240

0.8760

0.9224

7.7093

8.6317

2014

0.5943

6.3203

0.0738

0.9262

0.0439

5.8539

5.8977

2015

-4.3625

3.5198

0.0317

0.9683

-0.1383

3.4082

3.2699

2016

-2.3268

5.1491

0.0383

0.9617

-0.0891

4.9519

4.8628

2017

-1.0191

3.8068

0.0279

0.9721

-0.0284

3.7006

3.6722

Nguồn: Tính toán từ số liệu Niên giám thống kê các tỉnh, thành phố của vùng KTTĐ phía Nam.

Qua Bảng 9 cho thấy, năm 2013 và 2014,
năng suất vốn đầu tư tăng, nhưng 3 năm sau từ
năm 2015 đến năm 2017 năng suất vốn đầu tư
đều giảm đi và làm giảm khá nhiều về tổng sản
phẩm của vùng KTTĐ phía Nam, tuy nhiên mức
giảm có nhỏ dần qua các năm; ngược lại NSLĐ
thì liên tục tăng lên và làm tăng tổng sản phẩm
của vùng với xu hướng thấp dần. Như vậy, tổng
sản phẩm của vùng tăng lên do tăng NSLĐ cao
hơn mức giảm đi của tổng sản phẩm của vùng
do giảm năng suất vốn đầu tư, nhưng năng suất
bình quân chung, tức là tốc độ tăng năng suất
nhân tố tổng hợp có xu hướng giảm.
(iii) Về tiến bộ khoa học công nghệ: Yếu
tố cơ bản trong TFP là tiến bộ khoa học công
nghệ. Tiến bộ khoa học công nghệ có tác động
làm tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu
quả đầu tư, thúc đẩy đóng góp của yếu tố TFP
trong tăng trưởng kinh tế vùng.
Đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và ứng
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất của
vùng KTTĐ phía Nam trong những năm qua
mặc dù đã có những tiến triển khả quan, tác
động đến tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực, góp
phần tạo ra nhiều sản phẩm mới, có giá trị kinh
tế cao, song vẫn chưa tạo nên bước đột phá
trong tỷ lệ đóng góp của tiến bộ khoa học công
nghệ vào tăng trưởng. Theo tiêu chí đầu tư cho
R&D bình quân trên cán bộ nghiên cứu của
vùng thấp. Đáng lưu ý là đầu tư R&D của khu

vực ngoài Nhà nước đang còn quá thấp, mới
đạt khoảng 21%.
Số lượng các bằng phát minh sáng chế
trên một người dân chỉ bằng 1/10 so với Trung
Quốc và Thái Lan, bằng 1/85 so với
Singapore. Năng lực nghiên cứu cơ bản và
phát triển công nghệ mặc dù được đánh giá là
có tiến bộ khả quan song mới chỉ thể hiện dưới
dạng tiềm năng. Số lượng các cơ quan khoa
học công nghệ so với các nước là không nhiều,
trình độ của cán bộ làm nghiên cứu khoa học
công nghệ còn thấp so với nhiều nước trong
khu vực và khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội
còn hạn chế.
Trình độ công nghệ của vùng còn thấp, lạc
hậu vài chục năm so với những nước công
nghiệp phát triển, đứng thứ 92 trong số 117
nước được điều tra (WEF, 2014 - 2015). Công
nghệ trong các doanh nghiệp lạc hậu so với khu
vực. Chuyển giao công nghệ chưa có những
tiến bộ cần thiết, đặc biệt trình độ công nghệ
thông tin còn thấp. Tỷ trọng doanh nghiệp có
công nghệ cao mới đạt 24,8%; rất ít doanh
nghiệp quan tâm đến thông tin về khoa học và
công nghệ, chỉ có khoảng 12% doanh nghiệp
đạt được trình độ tiên tiến (phần lớn là doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
4.3. Năng lực cạnh tranh của các tỉnh,
thành phố của vùng KTTĐ phía Nam
Tăng trưởng về chất phải là quá trình tăng
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trưởng theo chiều sâu, đảm bảo nâng cao hiệu
quả và năng lực cạnh tranh của vùng KTTĐ phía
Nam nói chung và của ngành, doanh nghiệp nói
riêng. Đối với vùng KTTĐ phía Nam, mặc dù
đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh, nhưng nhìn chung, chất
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh các tỉnh, thành
phố của vùng vẫn chưa cao.
Có tất cả 10 chỉ số thành phần (với thang
điểm 100) nhằm đánh giá và xếp hạng các tỉnh,
thành phố về chất lượng điều hành cấp tỉnh tại

Việt Nam. Những chỉ số đó là: (i) Gia nhập thị
trường; (ii) tiếp cận đất đai và sự ổn định trong
sử dụng đất; (iii) tính minh bạch; (iv) chi phí
thời gian; (v) chi phí không chính thức; (vi)
tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh;
(vii) cạnh tranh bình đẳng; (viii) dịch vụ hỗ trợ
doanh nghiệp; (ix) đào tạo lao động; (x) thiết
chế pháp lý. Xếp hạng năng lực cạnh tranh của
các tỉnh, thành phố của vùng còn thấp và có
năm tụt bậc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh
tranh toàn cầu của WEF trong những năm qua.

Biểu đồ 5. Chỉ số năng lực cạnh tranh các tỉnh, thành phố (PCI) của vùng KTTĐ phía Nam
Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Qua biểu đồ 5 cho thấy, từ năm 2015 –
2017 thì hầu hết các tỉnh, thành phố của vùng
KTTĐ phía Nam đều có chỉ số năng lực cạnh
tranh tăng. Có tỉnh, thành phố tăng từ 4 đến 5
điểm. Mặc dù PCI của các tỉnh, thành phố có
tăng nhưng khi xếp hạng so với 63 tỉnh, thành
phố của cả nước thì có một số tỉnh, thành phố
của vùng KTTĐ phía Nam tụt hạng trong bảng
xếp hạng, cụ thể như tỉnh Bình Dương từ vị trí
thứ 4 tụt đến vị trí thứ 14; tỉnh Bình Phước từ
vị trí thứ 57 tụt đến vị trí thứ 62 so với cả nước.

Ngoài ra qua bảng chỉ số và xếp hạng cũng cho
thấy, sự chênh lệch về điểm số cũng như sự
chênh lệch về vị trí xếp hạng của các tỉnh,
thành phố của vùng là khá lớn như năm 2017.
Điều này cho thấy, có sự khác biệt khá lớn về
chất lượng điều hành của các tỉnh, thành phố
của vùng KTTĐ phía Nam, do đó vấn đề đặt ra
là cần phải có liên kết nội bộ vùng hay các tỉnh,
thành phố của vùng để nâng cao năng lực cạnh
tranh cũng như nâng cao chất lượng tăng
trưởng kinh tế ổn định và bền vững của cả vùng.
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Bảng 10
Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh các tỉnh, thành phố của vùng KTTĐ phía Nam so với 63 tỉnh,
thành phố của cả nước
Xếp hạng

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TP HCM

23/63

20/63

13/63

10/63

4/63

6/63

8/63

8/63

Bình Dương

5/63

24/63

19/63

30/63

27/63

25/63

4/63

14/63

Đồng Nai

25/63

9/63

9/63

40/63

42/63

37/63

34/63

26/63

BRVT

19/63

6/63

21/63

39/63

24/63

18/63

16/63

16/63

Bình Phước

36/63

8/63

39/63

35/63

38/63

53/63

57/63

62/63

Tây Ninh

33/63

26/63

57/63

11/63

19/63

16/63

20/63

19/63

Long An

12/63

3/63

16/63

19/63

7/63

9/63

15/63

4/63

Tiền Giang

24/63

33/63

29/63

37/63

52/63

48/63

48/63

40/63

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Các tỉnh Bình Dương và Bình Phước có sự
tụt giảm trong bảng xếp hạng là do các chỉ số
năng lực cạnh tranh thành phần thấp, gồm có:
chỉ số công nghệ - TI: Technology Index;
chỉ số thể chế công – PII: Public Institution
Index; chỉ số môi trường vĩ mô – MEI:
Macroeconomic Environment Index.
Nguyên nhân dẫn đến xếp hạng chỉ số công
nghệ của của các tỉnh, thành phố của vùng thấp
là do trình độ công nghệ còn yếu kém. Mặc dù
đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc hoàn
thiện hệ thống pháp luật và các chính sách cởi
mở về xuất khẩu, song hệ thống pháp luật của
nước ta vẫn còn tồn tại nhiều bất cập; còn thiếu
tính nhất quán và ổn định. Việc thực thi pháp
luật không nghiêm cũng được coi là một nguyên
nhân. Nạn quan liêu, tham nhũng tuy đã có
những biện pháp đấu tranh nhưng trong những
năm gần đây vẫn còn khá phổ biến và nghiêm
trọng, dẫn đến chỉ số về năng lực thể chế của
nước ta còn thấp. Chỉ số về môi trường vĩ mô
cũng ở vị trí khiêm tốn. Nguyên nhân do môi
trường kinh doanh còn chưa thực sự bình đẳng,
còn quá nhiều doanh nghiệp nhà nước độc
quyền trên các lĩnh vực; tính minh bạch, công
khai của nền kinh tế, bao gồm cả doanh nghiệp

và cơ quan nhà nước còn thấp.
5. Kết luận và đề xuất một số giải pháp
5.1. Kết luận
Từ phân tích, đánh giá thực trạng chất
lượng tăng trưởng kinh tế của vùng KTTĐ phía
Nam nhìn từ góc độ kinh tế cho thấy, so với các
vùng KTTĐ khác của Việt Nam, Vùng KTTĐ
phía Nam đang trong giai đoạn phát triển công
nghiệp hóa mạnh mẽ, việc duy trì tốc độ tăng
trưởng đang là mục tiêu trước mắt, cơ cấu kinh
tế chuyển dịch đúng định hướng (năm 2017, tỷ
trọng ngành dịch vụ là 42,79%; công nghiệp và
xây dựng là 40,43%; nông, lâm nghiệp và thuỷ
sản là 5,86%) gắn với chuyển đổi mô hình tăng
trưởng, cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả bước đầu,
góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn
định kinh tế vĩ mô. Nhiều chính sách hỗ trợ và
khuyến khích đổi mới công nghệ, thu hút vốn
đầu tư toàn xã hội đạt hiệu quả thiết thực. Môi
trường đầu tư và kinh doanh ngày càng thuận
lợi, minh bạch, hỗ trợ tích cực cho doanh
nghiệp, tiếp tục khẳng định vị trí là vùng KTTĐ
đầu tàu về kinh tế - xã hội của khu vực phía
Nam và cả nước. Tuy nhiên, tăng trưởng của
vùng có xu hướng chậm lại và thiếu bền vững
(tốc độ tăng trưởng GDP từ năm 2016 là
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6,92%, đến năm 2017 giảm xuống còn 6,20%);
tỷ trọng đóng góp của yếu tố TFP trong GDP
có xu hướng giảm (năm 2016 là 70,29%, năm
2017 là 59,12%); chất lượng tăng trưởng và
năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập
chưa cao; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành
kinh tế còn chậm, hàm lượng khoa học - công
nghệ trong giá trị sản phẩm còn thấp. Tiềm
năng, lợi thế khai thác chưa đạt hiệu quả cao.
Vùng KTTĐ phía Nam đang áp dụng bài
học thay thế ưu tiên tốc độ tăng trưởng bằng
mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng để
tạo cơ sở đạt được các mục tiêu về kinh tế - xã
hội và rút ngắn khoảng cách phát triển, thoát
khỏi nguy cơ tụt hậu trong quá trình hội nhập
vào nền kinh tế thế giới. Song vẫn còn nhiều
vấn đề đặt ra cần giải đáp. Vì vậy, chúng tôi đề
xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng
tăng trưởng kinh tế của vùng KTTĐ phía Nam.
5.2. Đề xuất một số giải pháp
Phát triển khoa học – công nghệ và nguồn
nhân lực. Tăng cường đầu tư cho khoa học và
công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động
và hiệu quả sử dụng vốn; đầu tư có trọng tâm
một số công nghệ cao có tác động tích cực đến
nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của vùng;
đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa
học và công nghệ; xây dựng cơ chế tăng cường
liên kết giữa nhà khoa học - nhà quản lý - doanh
nghiệp, giữa khu công nghệ cao với các trường
đại học, viện nghiên cứu, khu chế xuất và khu
công nghiệp; gắn kết các hoạt động nghiên cứu
khoa học - công nghệ với nhu cầu thực tiễn,
khuyến khích, tạo điều kiện cho đầu tư, nghiên
cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật, đổi mới công nghệ, thương mại hóa
sản phẩm công nghệ cao.
Đổi mới cơ chế huy động nguồn lực trong
- ngoài nước và phát triển thị trường vốn. Khơi
thông các nguồn lực tích lũy và nhàn rỗi trong
dân cư thông qua xã hội hóa đầu tư. Phát triển
thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh
nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy
động nguồn lực xã hội; các địa phương của
vùng tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực và thực

hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa cho tất cả
các ngành, lĩnh vực thông qua phương thức đầu
tư đối tác công - tư (PPP), kích cầu nguồn vốn
xã hội để giảm áp lực ngân sách địa phương.
Đồng thời, tổ chức kết nối nhà đầu tư với ngân
hàng, các tổ chức tín dụng, hỗ trợ các doanh
nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay, đơn giản
hóa thủ tục…
Cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp
tác quốc tế và khai thác lợi thế của vùng. Xây
dựng môi trường đầu tư ổn định, an toàn, bảo
vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp, sở hữu trí
tuệ và quyền tự do kinh doanh của người dân,
doanh nghiệp và không hình sự hóa các quan
hệ kinh tế, dân sự; tăng cường hoạt động hỗ trợ
khởi nghiệp từ ngân sách để hỗ trợ khởi nghiệp
và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển sang
doanh nghiệp; bổ sung các dự án khởi nghiệp
vào chương trình kích cầu đầu tư; áp dụng mô
hình quản trị hiện đại, đầu tư hiện đại hóa trang
thiết bị thông qua chương trình kích cầu đầu tư,
chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp;
bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực của
từng địa phương.
Phát triển cơ sở hạ tầng. Tập trung nguồn
lực của Nhà nước để đầu tư, đồng bộ hóa hạ
tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng
giao thông trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, tạo
ra liên kết vùng (các công trình trên trục hướng
tâm, các vành đai, các đường kết nối các cảng
biển và hành lang vận tải quốc tế); ưu tiên đầu
tư các tuyến trục và các tuyến vành đai nhằm
củng cố mối liên kết giữa trung tâm với vùng
ngoại vi và giải tỏa ách tắc; mở các tuyến cao
tốc mới; nối kết hệ thống giao thông với hệ
thống cụm cảng – logistics của TP HCM, tỉnh
Đồng Nai và BRVT.
Phát huy lợi thế của hội nhập để phát triển
doanh nghiệp. Tăng cường hợp tác liên vùng
thông qua các chương trình hợp tác và phối hợp
phát triển liên vùng. Có biện pháp khuyến
khích thu hút vốn của các doanh nghiệp từ TP
HCM và Đông Nam bộ cũng như các vùng
khác nhằm ưu tiên phát triển các sản phẩm
chủ lực; phát triển, đa dạng hóa các loại hình
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thương mại bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử,
sản phẩm và thị trường xuất khẩu, trong đó các
doanh nghiệp bán lẻ trong nước đóng vai trò
chủ đạo định hướng và dẫn dắt thị trường; phát
triển du lịch kết hợp đầu tư, mua sắm, chữa
bệnh; chú trọng phát triển mạnh các ngành dịch
vụ công nghệ cao theo kịp trình độ tiên tiến của
khu vực và thế giới như viễn thông, ngân hàng,
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thương mại, du lịch lữ hành, khách sạn nhà
hàng và dịch vụ nhà ở, nhằm nâng cao hiệu quả
kinh tế của sản xuất công nghiệp - nông nghiệp,
gắn sản xuất với thị trường trong và ngoài
nước; ưu tiên phát triển mạng lưới trung tâm
logistics như: dịch vụ kho, bãi hiện đại, cảng
vận tải, hậu cần hàng hải và xuất - nhập khẩu
của vùng
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