
nGƯời Biết trân trọnG nHữnG KHoảnH KHắc

Tôi đã từng được nghe nhiều về tS. 
nguyễn Đức thành – một trong 
những chuyên gia kinh tế trẻ nhất 

Việt nam. Khi gặp, anh không như tôi 
tưởng tượng. anh mảnh khảnh, thư 
sinh, tôi bị ấn tượng bởi vầng trán cao, 
đôi mắt sáng thông minh và sự hóm 
hỉnh trong những câu chuyện.

chịu ảnh hưởng giáo dục khá tự do 
của người mẹ, trong cả tuổi thơ, thành 
được chơi nhiều hơn học, dù suốt thời 
phổ thông thành học trường chuyên. 
Việc chỉ được đỗ vớt vào lớp chuyên Lý 
của Trường tHpt Hà nội-amsterdam 
là bài học đầu tiên về sự chểnh mảng. 
“Bài học thực sự quan trọng tôi nhận ra 
khi đó, trong tâm trạng ngỡ ngàng, là 
khi đứng đội sổ, thì tôi không có một 
chút ảnh hưởng nào trong lớp cả.” Vì lý 
do đó, cậu học sinh được đỗ vớt đã cố 
gắng không ngừng để tiến lên đứng đầu 
trong lớp. Kết quả là, sang năm lớp 11, 
thành được chọn vào đội tuyển để đi thi 
Vật lý toàn quốc cùng các anh chị lớp 

12, và đạt giải Ba. năm lớp 12, thành 
đạt giải nhì. Ước mơ của thành lúc bấy 
giờ là được vào đội tuyển thi Lý quốc tế 
để tiếp đó được đi du học ở nước ngoài, 
được vẫy vùng trong bầu trời học thuật 
ở các nước bạn, nhưng ước mơ không 
thành. 

Bước vào Khoa tài chính ngân hàng, 
trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thành 
cũng không ngờ rằng ngành Kinh tế lại 
cuốn hút anh nhiều đến thế. Đó là một 
ngành học hoàn toàn mới, nhưng lại hội 
tụ toàn bộ những tri thức mà anh đã biết 
trước đó, như phương pháp phân tích về 
những điểm cân bằng rất giống trong 
vật lý học, cho tới hệ thống tư tưởng 
lấy con người làm trung tâm trong cốt 
lõi của tri thức phương tây, hay những 
lý luận chính sách mang tính ẩn dụ 
cao như vẫn thấy trong truyền thống 
phương Đông. 

ngay sau khi tốt nghiệp đại học (năm 
1999), thành thi đỗ và nhận học bổng 
toàn phần chương trình thạc sĩ Kinh tế 

phát triển, liên kết giữa Hà Lan với Việt 
nam. Vào thời điểm đó, đây là chương 
trình kinh tế học hiện đại đầu tiên được 
triển khai ở Việt nam, dưới dự tài trợ của 
chính phủ Hà Lan. chương trình này đã 
đào tạo ra một thế hệ đông đảo các nhà 
kinh tế trẻ hiện nay ở Việt nam. 

Sau khi nhận bằng thạc sĩ năm 2001, 
anh trở thành giảng viên giảng dạy môn 
Kinh tế vĩ mô tại chính ngôi trường anh 
đã học tập, rèn luyện. tiếp đó, năm 
2003, anh nhận học bổng của chính 
phủ nhật để thực hiện chương trình 
tiến sĩ kinh tế tại Viện nghiên cứu chính 
sách Quốc gia nhật Bản (GripS) ở tokyo. 
Luận văn tiến sĩ của anh, “Kinh tế học 
về chảy máu chất xám,” được hội đồng 
khoa học của Viện đánh giá cao trong 
buổi bảo vệ vào đầu năm 2008. 

Lớn lên và trưởng thành gần như trọn 
vẹn trong giai đoạn Việt nam chuyển 
đổi sang cơ chế thị trường, tS. thành 
xác định mục tiêu của cuộc đời là đóng 
góp vào quá trình cải cách của Việt nam 
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thông qua sự thúc đẩy ngành khoa học 
kinh tế hiện đại phát triển ở Việt nam. 
nỗ lực đầu tiên đánh dấu sự mở đầu 
cho những đóng góp này là trong thời 
kỳ học cao học, anh và một người bạn 
cùng chung sức dịch tác phẩm “những 
nguyên lý của Kinh tế chính trị học và 
thuế khóa” (1821) của David ricardo, 
một tác phẩm kinh điển làm nền tảng 
cho kinh tế học hiện đại, mà độ ảnh 
hưởng chỉ đứng sau “của cải của các 
dân tộc” của adam Smith. tác phẩm 
này được nhà xuất bản chính trị quốc 
gia xuất bản năm 2003, hiện là một tài 
liệu tham khảo quý cho những người 
nghiên cứu về tư tưởng kinh tế. 

Với niềm say mê với kinh tế học, anh 
đã không ngừng học hỏi từ những bậc 
thầy trong và ngoài nước, tìm tòi tư liệu, 
trong bề sâu của nền văn minh nhân 
loại, để tích lũy và làm giàu kiến thức 
cho mình. anh tin rằng, để có một nền 
kinh tế phồn vinh, nền văn hóa phát 
triển cao, Việt nam cần phải xây dựng 
được 5 nền tảng cơ bản: lối tư duy duy 
lý của mỗi cá nhân người Việt; trên cơ 
sở đó hình thành văn hóa dân chủ trong 
đời sống xã hội; cùng với đó là quá trình 
hình thành và bồi đắp một xã hội dân 
sự trong một nền kinh tế thị trường, đặt 
dưới một nhà nước pháp quyền. 

ngoài hàng chục bài đăng trên các tạp 
chí khoa học trong và ngoài nước, hay 
những tham luận trong các hội thảo 
lớn, có thể kể tới một số ấn phẩm như 
Những nguyên lí và vấn đề trong kinh 
tế vĩ mô, đồng tác giả, nXB thống Kê 
xuất bản năm 2002; Giáo trình nguyên lí 

Kinh tế học, đồng tác giả, nXB Giáo dục 
xuất bản năm 2008; Ảnh hưởng của hội 
nhập kinh tế quốc tế đến nền kinh tế và 
tài chính công của Việt Nam, đồng tác 
giả, nXB Lao Động xuất bản năm 2007. 

nền kinh tế của chúng ta đang trên 
đường xây dựng và phát triển, chúng 
ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cho 
nên những đánh giá khoa học về thực 
trạng kinh tế Việt nam có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc xây dựng lí luận 
và hoạch định chính sách kinh tế. Với 
tầm nhìn dài hạn, ĐHQGHn chủ trương 
xây dựng Báo cáo thường niên Kinh tế 
Việt nam như một nhiệm vụ chiến lược 
quan trọng. tin tưởng vào năng lực và 
khả năng nghiên cứu của nhà khoa học 
trẻ, lãnh đạo ĐHQGHn đã giao cho anh 
làm trưởng nhóm nghiên cứu xây dựng 
đề án này. nhóm nghiên cứu bao gồm 
những chuyên gia kinh tế trẻ, tâm huyết, 
được đào tạo bài bản về kinh tế học ở 
nước ngoài, và đều là những người có 
ảnh hưởng ngày càng lớn trong giới 
nghiên cứu và phân tích chính sách hiện 
nay. Đề án Báo cáo thường niên Kinh tế 
Việt nam đã được đánh giá cao, thu hút 
được sự chú ý, hợp tác của giới nghiên 
cứu và hoạch định chính sách về kinh tế 
không chỉ ở Việt nam mà còn ở nhiều 
nước khác trên thế giới. năm 2009, Báo 
cáo đầu tiên có tựa đề "Suy giảm kinh 
tế và thách thức đổi mới" được đánh 
giá là một sản phẩm nghiên cứu thành 
công, do nXB tri thức ấn hành. năm 
2010, Báo cáo thứ hai "Lựa chọn để 
tăng trưởng bền vững" được xuất bản 
bằng hai thứ tiếng anh và Việt đã chính 

thức được quốc tế hóa. năm 2011,  
trung tâm nghiên cứu Kinh tế & chính 
sách (VEpr), trường ĐHKt - ĐHQGHn, 
tiếp tục xây dựng Báo cáo thứ 3 về nền 
kinh tế Việt nam, với mục tiêu hướng tới 
những vấn đề căn bản của bất ổn kinh 
tế vĩ mô hiện nay. 

Báo cáo thường niên Kinh tế Việt nam 
hiện được coi là một trong những sản 
phẩm khoa học đỉnh cao của ĐHQGHn 
và đã trở thành nguồn tài liệu tham khảo 
quý cho các nhà quản lý, hoạch định 
chính sách, các nhà nghiên cứu cũng 
như cho những ai quan tâm đến các vấn 
đề kinh tế hiện nay của Việt nam. 

Hiện nay, anh đang theo đuổi một 
chương trình nghiên cứu lớn về hệ 
thống lí thuyết, cũng như chính sách 
về kinh tế vĩ mô của Việt nam trong bối 
cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào 
nền kinh tế thế giới. Đây là một chương 
trình nghiên cứu chiến lược của trường 
ĐHKt, đồng thời cũng là hướng chiến 
lược của ĐHQGHn. 

ở độ tuổi ngoài 30, ngoài cương vị là 
giám đốc VEpr, anh còn là một chuyên 
gia tư vấn chính sách cấp cao giàu kinh 
nghiệm trong thế hệ trẻ, với bề dày tư 
vấn cho Bộ trưởng Bộ tài chính, thủ 
tướng chính phủ và Ủy ban Kinh tế 
của Quốc hội. anh là một trong số rất 
ít những người trẻ được mời tham gia 
những cuộc họp quan trọng, để thảo 
luận về những quyết sách lớn về chính 
sách kinh tế của đất nước. 

Là con người của nghiên cứu, nhưng 
cũng là con người của nghệ thuật và 
tâm linh, anh yêu thích hội họa, sưu tập 
tranh và dành nhiều thời gian nghiên 
cứu về phật giáo. chính cuộc đời, nhân 
cách của những danh họa, giá trị thẩm 
mỹ và thông điệp nhân văn họ gửi gắm 
qua từng nét vẽ đã giúp anh phản chiếu, 
chiêm nghiệm và hoàn thiện nhiều thêm 
cho nhân cách, mục đích và khát vọng 
sống của một trí thức.  còn phật giáo 
giúp anh hiểu sâu sắc hơn về bản chất 
của cuộc sống, về ý nghĩa của những 
khoảnh khắc tồn tại như một con người. 
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