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Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của nước ta 

giai đoạn 2011-2015 đã bị ảnh hưởng không nhỏ do bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều 

khó khăn và những diễn biến phức tạp về địa chính trị, cũng như do sức lực nội tại của 

nền kinh tế vẫn còn bộc lộ những khiếm khuyết cả khách quan lẫn chủ quan. Tuy 

nhiên, với sự nỗ lực của Chính phủ để vượt qua các rào cản đó, kinh tế vĩ mô của nước 

ta đã ngày một ổn định hơn được thể hiện ở việc phân tích so sánh chỉ số tăng trưởng 

kinh tế và lạm phát cơ bản
(1)

 (lạm phát lõi) năm sau so với năm trước. Đặc biệt, thành 

tựu trong tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát đã đạt được 2 năm 2014-2015 đang 

là nền tảng kế tiếp vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu này trong kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của nước ta. 

Từ khóa: thành tựu, tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát cơ bản. 

1. Đặt vấn đề 

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế là hai vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô. Sự tác 

động qua lại giữa hai vấn đề - hai hiện tượng này là rất phức tạp bởi chúng có thể tác 

động tích cực và cũng có thể tác động tiêu cực lẫn nhau, hoặc giữa chúng tồn tại tương 

đối độc lập trong những hoàn cảnh kinh tế - xã hội nhất định ở mỗi quốc gia. Thời 

gian qua, sự bất ổn của kinh tế thế giới và những tiềm ẩn của nó đã tác động làm giảm 

tốc độ tăng trưởng kinh tế và gia tăng lạm phát ở nhiều nước, trong đó có nước ta. Để 

có được mức tăng trưởng kinh tế, không ít nước đã phải đánh đổi với mức lạm phát 

                                                           
(1)

 Lạm phát cơ bản là chỉ tiêu phản ánh sự thay đổi mức giá chung mang tính chất dài hạn, sau khi đã loại trừ những thay 

đổi mang tính chất ngẫu nhiên, tạm thời của chỉ số giá tiêu dùng. 
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cao. Đã có nhiều nghiên cứu đưa ra các kết quả khác nhau về mối quan hệ giữa 2 hiện 

tượng này. Ví dụ như:  

- Giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát có mối quan hệ tiêu cực, trong khi cũng 

có nghiên cứu khác lại cho kết qủa trái ngược với điều vừa nêu [1]. 

- Theo lý thuyết tài chính - tiền tệ, tăng trưởng kinh tế và lạm phát là 2 hiện 

tượng độc lập. Nếu như lạm phát là hệ quả trực tiếp của quá trình tăng trưởng kinh tế 

nhanh thì hệ quả này là tạm thời, nhưng trong trung hạn và dài hạn thì mối quan hệ 

giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát là phi tuyến tính [2]. 

- Trường phái Keynes cho rằng lạm phát và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ 

cùng chiều [3]. 

- Ở nhiều quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng hay lạm phát là cách tư duy về ổn định 

giá và là cơ sở để xác định nền kinh tế đã ổn định hay không. Bởi nếu giá tiêu dùng 

hoặc lạm phát cứ tăng, diễn biến khó kiểm soát thì tất yếu sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới 

nền kinh tế [4]. 

2. Chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát cơ bản và tăng trưởng kinh tế 

2.1. Thành tựu trong giai đoạn 2011-2015 

Ở góc độ CPI, có thể thấy, sự thay đổi về giá cả hàng hóa thiết yếu nói chung có 

ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội. Có nhiều minh chứng 

cho điều này, chẳng hạn như khi giá cả các mặt hàng thiết yếu nói chung tại một quốc 

gia liên tục tăng cao sẽ là nỗi lo hàng đầu của người tiêu dùng ở quốc gia đó bởi nó 

như là một thứ thuế “vô hình” đánh vào mọi người dân. Hiện tượng giá tăng liên tục 

như vậy là biểu hiện cho sự mất khả năng bình ổn giá cả, năng lực hạn chế trong điều 

tiết cung cầu hàng hóa tiêu dùng của Nhà nước và tác động tiêu cực đến đời sống kinh 

tế - xã hội, thậm chí là có thể tạo nên bất ổn kinh tế vĩ mô nếu không có các giải pháp 

khắc phục hiệu quả. 

Hoặc sự tăng giá ở một mức độ nhất định trong mối quan hệ hài hòa giữa cung 

cầu tiêu dùng sẽ kích thích sự tăng trưởng kinh tế bởi đầu ra cho sản xuất được lưu 

thông và ổn định,... 
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Biểu 1 dưới đây cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng hàng năm trong giai đoạn 5 năm 

2011-2015 của nước ta ngày càng tăng thấp, mức tăng năm sau thấp hơn mức tăng 

năm trước. Cụ thể là năm 2011 có mức tăng mạnh và cao nhất (18,58%) thì đến năm 

2015 chỉ số này chỉ có mức tăng 0,63% - mức tăng thấp nhất trong 14 năm qua và 

được cho là đã giảm đến mức kịch đáy để bắt đầu cho một chu kỳ tăng dần trở lại. 

Điều này được cho là một thành tựu nổi trội trong công tác định hướng và điều tiết 

cung cầu tiêu dùng của Chính phủ, góp phần quan trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô 

và chuyển đổi hiệu quả mô hình tăng trưởng. 

Biểu 1: Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm của nước ta 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê. 

Phân tích và lý giải CPI tăng thấp ở 2 năm 2014-2015, đặc biệt là tăng ở mức rất 

thấp trong năm 2015 như số liệu ở biểu trên có thể thấy tính khách quan cùng chiều rõ 

nét của sự lạc quan giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp đối với triển vọng kinh tế 

của nước ta. Bởi CPI tăng thấp như vậy giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, gia 

tăng sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, kích thích tiêu dùng và chi tiêu của người dân 

không bị ảnh hưởng nhiều, từ đó làm tăng tổng cầu khiến cho nền kinh tế tăng trưởng 

và có chất lượng hơn. Do đó, giá cả nói chung ổn định, tổng cầu tăng được coi là một 

yếu tố quan trọng cho tăng trưởng bền vững. Qua đó, Chính phủ cũng có căn cứ để 

tính đầy đủ các chi phí theo cơ chế giá cả thị trường đối với giá cả một số mặt hàng do 

Nhà nước quản lý. 

Ở góc độ lạm phát cơ bản và tăng trưởng kinh tế, trong 2 năm đầu (2011-2012) 

của thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, tình hình kinh tế của nước ta đã xuất 

hiện những dấu hiệu bất ổn và đã trở thành một thách thức không nhỏ do kinh tế thế 
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giới diễn biến phức tạp, khó dự báo, cộng thêm mô hình tăng trưởng theo chiều rộng 

đã bộc lộ nhiều vấn đề. Số liệu tăng trưởng kinh tế và lạm phát cơ bản trong các năm 

2011 và 2012 (Xem biểu 2) đã nói lên điều này. Trước bối cảnh đó, cả nước nói chung 

đã đồng sức, đồng lòng khắc phục các yếu kém chủ quan, chủ động vươn lên trong 

khó khăn, Chính phủ nói riêng thực hiện những giải pháp vĩ mô mang tính đột phá 

chiến lược như đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới thế chế kinh tế và chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng, cộng thêm cơ hội giá dầu thô thế giới liên tục sụt giảm kể từ 

cuối năm 2014,… Do vậy, nền kinh tế nước ta đã và đang có sự chuyển biến tích cực 

rất đáng khích lệ. Chẳng hạn như xét ở mức tăng trưởng kinh tế và lạm phát lõi hàng 

năm trong giai đoạn 2011-2015 như ở biểu 2 dưới đây cho thấy: 

- Đà tăng trưởng kinh tế đã được tạo dựng kể từ năm 2013 và tiếp tục khởi sắc 

được thể hiện ở tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể là, tăng trưởng kinh tế 

năm 2013 đạt 5,42% so với 2012 thì đến năm 2015 chỉ số này đã tăng lên 6,68% so 

với năm 2014.  

- Tỷ lệ lạm phát tăng cao đã được kiềm chế hàng năm, thể hiện mức tăng lạm 

phát cơ bản từ 13,62% ở năm 2011 đã xuống còn 2,05% ở năm 2015. 

Từ những phân tích nêu trên có thể khẳng định cuộc sống của nhân dân nói 

chung đang được cải thiện bởi chi phí cho mức sống cơ bản không đắt đỏ, trong khi 

người dân tận hưởng thành quả của tăng trưởng kinh tế,... 

Biểu 2: Tăng trưởng kinh tế và lạm phát cơ bản
(2)

 hàng năm 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê. 

                                                           
(2)

 Ở nước ta, lạm phát cơ bản được tính bằng CPI loại trừ các nhóm hàng lương thực - thực phầm; năng lượng và mặt 

hàng do Nhà nước quản lý gồm dịch vụ y tế, giáo dục. 
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Cũng từ biểu 2 trên cho thấy, lạm phát cơ bản và tăng trưởng kinh tế đã diễn ra 

theo 2 chiều đối lập nhau trong giai đoạn 2011-2015. Đó là: 

- Lạm phát cao và cao hơn tăng trưởngkinh tế (2011-2012). 

-Tăng trưởng kinh tế cao, cao hơn nhiều so với lạm phát. Đáng chú ý là tăng 

trưởng GDP năm sau cao hơn năm trước thì mức tăng lạm phát năm sau thấp hơn năm 

trước (2013-2015). 

Nghiên cứu cầu tiêu dùng trong nước qua số liệu tổng mức bán lẻ và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng hàng năm cho thấy, khuynh hướng thứ 2 này phản ánh sức mua của 

người dân không suy giảm năm sau so với năm trước, đặc biệt là tăng rõ hơn ở năm 

2015 nhưng mức tăng bình quân của lạm phát cơ bản và CPI trong năm này so với 

năm 2014 lại là mức thấp nhất trong nhiều năm qua và tăng trưởng kinh tế cao nhất 

trong 8 năm trở lại đây. Việc lạm phát cơ bản và CPI thấp như đã nêu là do chi phí đẩy 

thấp - một yếu tố có lợi cho đời sống kinh tế - xã hội nói chung, cho tăng trưởng kinh 

tế nói riêng trong bối cảnh hiện nay của nước ta,… 

2.2. Nền tảng cho năm 2016 

Sau 2 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011-2015 có mức tăng trưởng kinh tế thấp, 

lạm phát cao, Chính phủ đã coi việc chống lạm phát cao để ổn định kinh tế vĩ mô 

nhằm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu. Kết quả của 

nỗ lực này đã cho thấy nền kinh tế của nước ta đã dần dần khởi sắc, năm sau khởi sắc 

hơn năm trước theo hướng lạm phát thấp, tăng trưởng cao kể từ năm 2013, cùng với 

những dấu ấn hội nhập sâu vào kinh tế thế giới trong năm 2014-2015 đang tạo dựng 

thêm cơ hội không chỉ cho sự phát triển năm 2016 mà còn cho các năm khác kế tiếp. 

Có thể nêu ra sau đây một số nhân tố cơ bản tạo nền tảng cho ổn định kinh tế vĩ 

mô và tăng trưởng kinh tế trong năm 2016: 

Thứ nhất, kinh tế vĩ mô ở các năm 2013-2015 được ổn định, thể hiện năm sau 

ổn định hơn năm trước, chỉ số CPI, tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng năm tăng thấp và tổng 

mức bán lẻ, doanh thu dịch vụ tiêu dùng hàng năm đều tăng là minh chứng quan trọng 

cho điều này. Theo đà này, dự báo CPI và lạm phát lõi sẽ tiếp tục ở mức tăng thấp hơn 
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mức tăng trưởng kinh tế do chi phí cho các yếu tố đầu vào sản suất ổn định hoặc 

không cao sẽ kéo theo cầu tiêu dùng nội địa tăng. 

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế đã phục hồi từ năm 2013 được thể hiện tăng trưởng 

cao dần hàng năm tiếp theo, bước tiến này xuất phát đáng kể từ CPI và lạm phát cơ 

bản tăng thấp và cầu tiêu dùng nội địa tăng. Đây được coi như là đòn bẩy góp phần 

quan trọng cho tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. 

Thứ ba, những nỗ lực để cộng đồng kinh tế Asean vừa mới được thành lập giữa 

nước ta với các nước thành viên, việc ký kết hiệp định thương mại tự do mới đây giữa 

Việt Nam và Liên minh châu Âu,… và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) sắp được nước ta ký kết là những nhân tố tạo thêm động lực cho phát triển kinh 

tế bởi chúng không chỉ đang là những tín hiệu tốt để thu hút các nguồn vốn đầu tư trực 

tiếp và gián tiếp từ nước ngoài vào nước ta, mà còn tạo ra thị trường rộng lớn hơn cho 

cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam,... 

Vì vậy, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% và CPI tăng dưới 5% năm 

2016 mà Chính phủ đặt ra là hoàn toàn khả thi. Dưới đây là dự báo của một số tổ chức 

quốc tế về kinh tế của nước ta trong năm 2016: 

- Ngân hàng ANZ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta sẽ đạt mức 6,9%, CPI 

ở mức khoảng 2% trước khi tăng lên mức 2,8% trong năm 2017. 

- Ngân hàng HSBC dự báo GDP của nước ta sẽ đạt mức 6,7% năm 2016, phù 

hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đã đặt ra. 

- EIU dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta sẽ đạt xấp xỉ 7% và đứng thứ 9 

trong nhóm nước tăng GDP tốt nhất thế giới trong năm 2016,... 

3. Kết luận 

Những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được thời gian vừa qua, 

đặc biệt là thành tựu tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát 2 năm 2014-2015 của 

nước ta, cùng với sự vận động của hợp tác quốc tế và sự kết nối hữu cơ đa tầng nấc 

giữa các quốc gia đang chuyển động rất nhanh theo xu thế tự do hóa kinh tế, thương 

mại và đầu tư mà nước ta không thể đứng ngoài như đã nêu đang là những yếu tố 

tương đối thuận lợi tạo thành nền tảng vững chắc cho nền kinh tế nước ta có mức tăng 
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trưởng cao, lạm phát phù hợp. Tuy nhiên, việc phát huy được những thành tựu đã đạt 

được, tận dụng được cơ hội đang có cho nền kinh tế lại phụ thuộc rất lớn vào sức lực 

duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi 

sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu của nước ta. Đáp ứng được những yêu cầu 

này, hiệu quả tiếp theo của các chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và cách thức giải 

quyết vấn đề tăng trưởng kinh tế và lạm phát nói riêng của nước ta chiếm một vai trò 

chủ chốt. 
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