
Tiến sĩ đánh giá như thế nào về hiệu quả của 
Nghị quyết 11 ban hành ngày 24/2/2011 
của chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát sau 
6 tháng thực hiện?

nghị quyết 11 được xây dựng rất khẩn 
trương và được đưa vào thực tế cũng 
rất khẩn trương, quyết liệt. Đối với các thị 
trường và toàn bộ nền kinh tế, điều này là 
tín hiệu rõ ràng cho thấy sự nhìn nhận và 
thừa nhận kịp thời của chính phủ về các vấn 
đề kinh tế vĩ mô căn bản của năm, phần nào 
thể hiện và tạo nên thế chủ động về chính 
sách của chính phủ trong cả năm.  Điều này 
tạo ra một hiệu ứng tâm lý tốt đối với thị 
trường, giúp ngăn chặn nhanh các yếu tố 
tâm lý bất lợi đang lan toả.

nghị quyết 11 cũng là một dấu hiệu thể 
hiện sự đồng thuận và quyết tâm của chính 
phủ trong bối cảnh kinh tế phức tạp hiện 

nay. có thể nói, trong giai đoạn 6 tháng 
từ khi nghị quyết 11 ra đời, thị trường và 
người dân đã coi đó như một dây neo về 
định hướng chính sách của chính phủ, tạo 
điều kiện cho chính phủ thực hiện các giải 
pháp chính sách tiếp theo. 

thêm vào đó, các biện pháp cứng rắn trên 
thị trường ngoại hối được đưa ra ngay sau 
khi nghị quyết 11 ra đời, đã giúp bình ổn tỉ 
giá danh nghĩa trong một thời gian tương 
đối dài, đã tạo thêm dư địa cho chính sách 
tiền tệ những tháng sau đó.

việc cắt giảm tín dụng phi sản xuất, được 
hiểu là tín dụng cho khu vực bất động sản 
và đầu tư chứng khoán, đã giúp hạ nhiệt 
các thị trường này, đặc biệt là thị trường bất 
động sản. mặc dù sau 6 tháng, thị trường 
chứng khoán và bất động sản đã trải qua 
một giai đoạn đi xuống khá sâu, thậm chí 

có người lo ngại có thể xảy ra đổ vỡ trên thị 
trường bất động sản, nhưng trên thực tế, 
điều này là cần thiết nhằm tạo dư địa cho 
các công cụ tiền tệ khác trong những tháng 
vừa qua. 

nói chung, việc triển khai nghị quyết 11 
rõ ràng có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 
và đời sống xã hội, có tác dụng kiềm chế 
bất ổn vĩ mô. mặc dù không hoàn toàn 
giải quyết được mọi vấn đề, nhưng những 
biện pháp đưa ra đã tạo được một số nền 
tảng quan trọng cho một môi trường tâm 
lí ổn định hơn, đồng thời cho thấy những 
giai đoạn đầu tiên về một tư duy mới trong 
việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế 
từ dựa trên tăng trưởng tín dụng và đầu tư 
công dễ dãi sang một mô hình thận trọng 
hơn.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính 

trước Bối cảnh Kinh tế thế giới và trong nước Đang Diễn Biến Phức tạP, lạm Phát tăng, giá Dầu 
thô, giá nguyên vật liệu cơ Bản Đầu vào của Sản XuẤt tiếP tục tăng cao. trong nước, thiên tai, 
thời tiết tác Động BẤt lợi Đến Sản XuẤt và Đời Sống,… tình hình Đó Đã làm giá cả tăng cao, tăng 
nguy cơ mẤt ổn Định Kinh tế vĩ mô của nước ta. vì vậy, tậP trung Kiềm chế lạm Phát, ổn Định Kinh 
tế vĩ mô, Bảo Đảm an Sinh Xã hội là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cẤP Bách hiện nay. tS. nguyễn 
Đức thành – giám Đốc trung tâm nghiên cứu Kinh tế và chính Sách, trường Đh Kinh tế, ĐhQghn 
Đã trao Đổi về vẤn Đề này.

trung tâm nghiên cứu Kinh tế và chính Sách:

Đóng góP thầm lặng cho Sự Phát triển
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sách đã góp phần vào việc thực hiện Nghị 
quyết 11?

trong 3 năm gần đây, trung tâm nghiên 
cứu Kinh tế và chính sách liên tục có nhiều 
nghiên cứu về tình hình kinh tế vĩ mô của 
việt nam và đóng góp những khuyến nghị 
chính sách nhằm bình ổn kinh tế vĩ mô. 
những thảo luận chuyên môn của nhóm 
chuyên gia thuộc trung tâm được thể hiện 
qua các cuộc họp, hội thảo về chính sách, 
cũng như qua phương tiện truyền thông đại 
chúng. 

riêng đối với việc hình thành nghị quyết 11, 
chúng tôi có vinh dự cùng tham gia trong 
một khâu nhỏ của quá trình chuẩn bị ra văn 
bản cuối cùng. có việc đó là vì trước khi ra 
phiên bản hoàn thiện của nghị quyết, thủ 
tướng nguyễn tấn Dũng có triệu tập một 
cuộc họp với các nhà kinh tế hàng đầu 
nhằm góp ý cho nội dung văn bản. Khi đó, 
ông trương Đình tuyển có giới thiệu tôi với 
văn phòng chính phủ để đưa vào danh 
sách tham dự cuộc họp. cuộc họp do thủ 
tướng chủ trì, với sự có mặt đầy đủ của các 
Phó thủ tướng và một số lãnh đạo các bộ có 
liên quan trực tiếp, như Bộ tài chính, ngân 
hàng nhà nước, uỷ ban giám sát tài chính 
Quốc gia, Bộ lao động thương binh và xã 
hội,… về phía các chuyên gia kinh tế, tôi 
thấy có đủ mặt các chuyên gia cao cấp và 
lão thành, tất cả khoảng 15 người.

trong cuộc họp, thủ tướng đều chỉ định 
từng người phát biểu. các ý kiến đóng góp 
khá đa dạng. trong cuộc họp, tôi có thay 
mặt trung tâm nghiên cứu Kinh tế và chính 
sách đề xuất các vấn đề liên quan đến công 
cụ và mức độ cụ thể của việc kiểm soát cung 
tiền, cũng như việc phải thực hiện nghiêm 
túc chính sách lãi suất tái chiết khấu (cao 
hơn lãi suất trái phiếu chính phủ để tránh 
hiện tượng tài trợ nợ công qua ngân hàng 
nhà nước). 

trong cuộc họp có ý kiến cho rằng nên thực 
hiện kết hối các tài khoản của doanh nghiệp 
trong ngân hàng để chống đô la hóa, tăng 
nguồn cung uSD cho hệ thống. tôi có phản 
biện rằng về cơ bản không nên thực hiện 
kết hối, và nếu bất đắc dĩ phải kết hối thì 
chỉ nên thực hiện với các doanh nghiệp nhà 
nước vì họ thuộc thẩm quyền trực tiếp của 
chính phủ. có ý kiến của một nhà kinh 
tế việt kiều lo ngại dự trữ ngoại hối của ta 
quá yếu, nên cân nhắc biện pháp sử dụng 
nguồn hỗ trợ từ Quỹ tiền tệ trong Sáng kiến 
chiang mai. tôi cũng trao đổi cho rằng điều 
này sẽ gây một tâm lí rất không tốt và khó 

kiểm soát được tình hình, và chúng ta chưa 
cần phải thực hiện biện pháp đó. về điều 
này thì ngay sau đó thủ tướng cũng kết 
luận luôn là sẽ không đề cập gì đến biện 
pháp chiang mai trong bối cảnh hiện thời.  

thực chất thì để một chính sách được hình 
thành và thực hiện, cần có sự trao đổi và cân 
nhắc của rất nhiều người qua một thời gian 
đủ dài. chúng tôi tin rằng việc tác động đến 
chính sách cần mất nhiều thời gian, qua 
nhiều kênh và mức độ khác nhau. Đây cũng 
là triết lý của chúng tôi khi thực hiện nghiên 
cứu và gây ảnh hưởng về chính sách. chúng 
tôi hướng tới sự thay đổi từ từ về nhận thức, 
bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ, nhưng 
mang tính nguyên lý có tính nhất quán cao.

Kế hoạch của Trung tâm Nghiên cứu Kinh 
tế và Chính sách trong thời gian tới có góp 
phần phân tích, tư vấn chính sách kiềm chế 
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm 
an sinh xã hội?

như tôi vừa nói quan điểm của chúng tôi về 
vai trò của công việc nghiên cứu và tư vấn 
chính sách đòi hỏi một thời gian dài để đạt 
được những kết quả, hiệu ứng nhất định. 
Do đó, dự định của trung tâm trong việc 
góp phần phân tích, tư vấn chính sách nói 
chung, cho việc kiềm chế lạm phát, ổn định 
vĩ mô nói riêng, được thể hiện dưới nhiều 
tuyến nghiên cứu, phát triển khác nhau. tuy 
nhiên, về nền tảng thì chúng tôi vẫn đang từ 
từ xây dựng một chương trình nghiên cứu 
chiến lược về chính sách kinh tế vĩ mô cho 
việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
toàn cầu. Đây là một trong những chương 
trình nghiên cứu chiến lược của ĐhQghn. 
nội dung của chương trình khá lớn và tham 
vọng, với một tầm nhìn tương đối dài. mục 
tiêu chính là xây dựng một hệ thống lý 
thuyết, quan điểm về nền kinh tế việt nam, 
sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện 
đại, trên cơ sở đó hình thành những chính 

sách và đối sách phù hợp với đặc thù của 
nền kinh tế việt nam. 

một sản phẩm trong chương trình nghiên 
cứu này là Báo cáo thường niên Kinh tế việt 
nam. trong Báo cáo này, chúng tôi xem xét 
lại toàn bộ bức tranh kinh tế mỗi năm và 
thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu về 
những chủ đề kinh tế quan trọng trong bối 
cảnh hiện thời. trên cơ sở đó đưa ra những 
giải pháp chính sách tương thích với điều 
kiện của nền kinh tế việt nam, với mục tiêu 
hướng nền kinh tế đến một nền kinh tế thị 
trường hiệu quả, phát triển và hội nhập kinh 
tế sâu rộng. Sau 3 năm hoạt động, chúng 
tôi đã liên tục cho ra đời ba Báo cáo thường 
niên, và các công trình này ngày càng hiện 
diện rõ nét trong đời sống nghiên cứu kinh 
tế việt nam trong và ngoài nước. chúng tôi 
vẫn duy trì thực hiện những báo cáo tiếp 
theo, đồng thời huy động các nguồn lực 
để mở rộng các nhánh nghiên cứu trong 
chương trình. 

trong thời gian tới, chúng tôi cũng nghĩ tới 
việc mở các chương trình đào tạo nhằm 
xây dựng đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ 
có trình độ cao, để đóng góp vào việc bổ 
sung nguồn nhân lực cho giới nghiên cứu, 
phân tích và hoạch định chính sách kinh tế 
ở nước ta.

Kì vọng của Tiến sĩ về kinh tế Việt Nam trong 
thời gian tới?

tôi cho rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ 
còn phải tiếp tục điều chỉnh trong 6 tháng 
tới, với những bất ổn nhỏ có thể diễn ra. tuy 
nhiên, nếu chúng ta quyết tâm chuyển đổi 
sang một mô hình phát triển kinh tế thận 
trọng và có chất lượng hơn, nền kinh tế sẽ 
dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao và bền 
vững trong trung hạn. Để đạt được điều này 
cần có một quyết tâm lớn, vì môi trường 
quốc tế và trong nước hiện thời đã biến đổi 
rất nhiều so với khi nước ta mới bắt đầu cải 
cách chuyển sang kinh tế thị trường. Khi 
đó chúng ta đã đạt được những thành tựu 
đáng khâm phục trong tăng trưởng và ổn 
định kinh tế. Đến giai đoạn này, chúng ta 
cần định vị lại toàn bộ hiện trạng môi trường 
quốc tế và nội lực, cấu trúc của nền kinh 
tế việt nam để thực hiện những cải cách 
mạnh mẽ nhưng phù hợp, để đưa nền kinh 
tế sang một giai đoạn phát triển mới.

việt hà  (thực hiện)

tS. nguyễn Đức thành
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