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ỗi quốc gia trong điều hành
nền kinh tế đều theo đuổi
năm mục tiêu: tăng trưởng kinh tế cao,
lạm phát thấp, thất nghiệp thấp, cán cân
thanh toán thặng dư và bảo vệ môi trường
sinh thái (tự nhiên và nhân văn). Riêng
Việt Nam, ngoài các mục tiêu trên, còn có
mục tiêu nữa là xoá đói giảm nghèo. Các
mục tiêu trong “lục giác mục tiêu” này
không dễ thực hiện đồng thời, nên trong
từng thời kỳ phát triển kinh tế, Chính phủ
có thể ưu tiên một số mục tiêu này hơn
những mục tiêu còn lại, nhưng không bao
giờ được hy sinh mục tiêu này cho mục
tiêu khác.
Đối với Việt Nam, mục tiêu ngắn
hạn đến năm 2010 là “sớm đưa nước ta ra
khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền
tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở
thành một nước công nghiệp theo hướng
hiện đại”1. Mục tiêu này được cụ thể hoá
thành “lục giác mục tiêu” sau:
Tăng trưởng kinh tế: Trong 5 năm
2006-2010, tốc độ tăng trưởng GDP là
7,5 - 8%/năm và phấn đấu đạt trên

8%/năm. GDP bình quân đầu người năm
2010 theo giá hiện hành đạt khoảng 1.050
- 1.100 USD.
Lạm phát: tăng thấp hơn tốc độ
tăng trưởng GDP.
Thất nghiệp: tỉ lệ thất nghiệp thành
thị dưới 5% vào năm 2010. Lao động
nông nghiệp năm 2010 chiếm dưới 50%
lao động xã hội.
Cán cân thanh toán: ổn định tỷ giá,
đảm bảo sức mua đối ngoại của đồng Việt
Nam.
Xóa đói giảm nghèo: Tỉ lệ hộ
nghèo giảm xuống còn 10 - 11% vào năm
2010 (năm 2005 là 22%).
Môi trường: Đưa tỉ lệ che phủ rừng
lên 42- 43%. Có 95% dân cư thành thị và
75% dân cư ở nông thôn được sử dụng
nước sạch. 100% các cơ sở sản xuất mới
xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch
hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô
nhiễm, xử lý chất thải; trên 50% các cơ
sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về
môi trường…
Để thực hiện “lục giác mục tiêu”,
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bên cạnh việc tạo lập, duy trì môi trường
kinh doanh, đầu tư cho các chủ thể trong
xã hội, Chính phủ các quốc gia thường
xuyên sử dụng nguồn lực của mình để
can thiệp vào thị trường, đó là các công
cụ của chính sách tài chính hoặc chính
sách tiền tệ, hoặc kết hợp cả hai. Chính
sách tài chính liên quan đến chi tiêu công
và nguồn tài trợ cho chi tiêu công (thu

thuế, bội chi ngân sách, in tiền), trong khi
đó chính sách tiền tệ liên quan đến việc
điều chỉnh cung tiền trong lưu thông.
Những thay đổi trong chính sách tài chính
– tiền tệ sẽ gây tác động làm dịch chuyển
tổng cầu (Aggregate Demand – AD) hoặc
tổng cung (Aggregate Supply – AS) trong
xã hội, từ đó tác động đến mặt bằng giá cả
và GDP.

Sau một năm gia nhập WTO, nền
kinh tế Việt Nam đã đạt được một số
thành tựu ban đầu:
Tăng trưởng: GDP năm 2007 tăng
8,48%, thuộc loại cao so với các nước
trong khu vực, ở châu Á và trên thế giới.
Thất nghiệp: tỷ lệ thất nghiệp ở
khu vực thành thị tiếp tục có xu hướng
giảm: từ tỷ lệ 6,42% vào năm 2000, đến
năm 2007, tỷ lệ tương ứng chỉ còn 4,64%.
Tỷ trọng lực lượng lao động trong nông,

lâm nghiệp và thủy sản trong tổng lực
lượng lao động xã hội chỉ còn 54,6%.
Cán cân thanh toán: được cải thiện
mạnh mẽ: vốn đầu tư gián tiếp nước
ngoài trong năm 2007 ước tính 6,5 tỷ
USD, kiều hối năm 2007 ước tính trên 6
tỷ USD, đấu tư trực tiếp nước ngoài thực
hiện đạt 6,4 tỷ USD, ODA giải ngân trực
tiếp trên 2 tỷ USD… Điều này dẫn đến
dự trữ ngoại hối quốc gia được gia tăng
đáng kể.
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Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu
trên, nổi bật một số yếu kém:
Lạm phát năm 2007 lần đầu tiên kể
từ năm 1996 đã vượt qua 2 chữ số, đạt
12,63%/năm. Cần lưu ý rằng trong cơ cấu
chỉ số giá hiện nay, hàng ăn và dịch vụ ăn
uống chiếm tỷ trọng 42,85%. “Cơn bão
giá” đang tác động trực tiếp đến nhóm
dân cư có thu nhập thấp. Chi phí sản xuất
đang tăng lên trong tất cả các ngành kinh
tế, gây sức ép lên lạm phát năm 2008.
Nhập siêu cao kỷ lục: tỷ lệ nhập
siêu/xuất khẩu năm 2007 cao kỷ lục từ
năm 1997 đến nay, đạt hơn 29%, đặc biệt
trong bối cảnh tỷ giá đồng Việt Nam đang
được định giá thấp so với hầu hết các
ngoại tệ chủ chốt (EUR, JPY, CNY…).
Chất lượng nguồn nhân lực chưa
được cải thiện: Tỷ lệ người lao động đã
qua đào tạo chỉ đạt gần 30%, nhưng cơ
cấu đào tạo thiên về “thừa thầy, thiếu
thợ”, trình độ đào tạo nặng về lý thuyết
hơn là kỹ năng làm việc. Điều này dẫn
đến năng suất lao động của toàn nền kinh
tế chỉ đạt 1.618 USD/người, thấp xa mức
bình quân chung của thế giới (14.600
USD/người).
Ngay từ tháng 6/2007, Ngân hàng
Nhà nước đã thực hiện chính sách thắt
chặt tiền tệ, thông qua việc tăng gấp đôi
dự trữ bắt buộc trên tiền gửi của các
ngân hàng thương mại, ban hành một số
quy định kiểm soát dư nợ cho vay chứng
khoán, nới rộng biên độ tỷ giá giao dịch
USD/VND... Tuy nhiên, tốc độ tăng

cung tiền M2 trong 3 năm 2005 - 2007 là
92%, cao gấp 3,7 lần tốc độ tăng GDP
trong cùng thời kỳ (trong khi tỷ lệ bình
quân tương ứng của các nước trong khu
vực là 2,5 lần), cùng với những dễ dãi
trong tín dụng của hệ thống ngân hàng
thương mại đã góp phần làm tăng giá
chứng khoán, bất động sản, tạo nên tình
trạng bong bóng của nền kinh tế. Việc
duy trì biên độ hẹp giữa VND và USD
khi đồng USD mất giá mạnh đã tạo cơ
hội cho nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài
kinh doanh chênh lệch lãi suất bằng việc
bán USD để mua trái phiếu chính phủ
Việt Nam.
Đầu năm 2008, ách tắc trên thị
trường ngoại tệ và lãi suất cho vay bị đẩy
lên cao đã làm các doanh nghiệp xuất
khẩu nông sản của Việt Nam (gạo, thủy
sản) điêu đứng. Các chi phí đầu vào tăng
cao sẽ gây ảnh hưởng đến tái sản xuất
trong nông nghiệp trong thời gian tới.
Về chính sách tài chính, ngay từ
đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị
quyết 06/2008/NQ-CP ngày 03/3/2008
công bố năm nhóm giải pháp kiềm chế
lạm phát, đó là:
(1) Kiểm soát chặt chẽ kinh tế vĩ
mô để duy trì tốc độ tăng trưởng cao;
(2) Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,
dịch vụ, tăng xuất khẩu để giảm tỷ lệ
nhập siêu;
(3) Tập trung sức tháo gỡ khó
khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản;
(4) Cải cách hành chính, phòng
19

chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại,
tố cáo;
(5) Giải quyết các vấn đề xã hội.
Cho đến nay, các nhóm giải pháp
này chưa được triển khai cụ thể, chưa
phát huy tác dụng đối với tình hình giá cả,
sản xuất và lưu thông hàng hoá trong
nước.
Xuất phát từ tỷ trọng lớn của lương
thực, thực phẩm và dịch vụ ăn uống trong
cơ cấu chỉ số giá hiện nay, tác giả đề xuất
các gợi ý điều chỉnh về mặt chính sách
nhằm:
- Giảm chi phí sản xuất và chế biến
nông, lâm, thủy sản để chuyển dịch tổng
cung AS sang phải (giảm mức giá và tăng
GDP);
- Giảm cung tiền, giảm chi tiêu
công để chuyển dịch tổng cầu AD sang
trái (giảm mức giá và giảm GDP).
Tác động tổng hợp của dịch
chuyển tổng cung và tổng cầu sẽ làm
giảm mạnh mức giá trong nền kinh tế,
đồng thời không gây tác động xấu lên
tăng trưởng GDP.
Các gợi ý cụ thể:
- Về thu thuế: áp dụng thuế suất
thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% cho hoạt
động sản xuất nông nghiệp, thay cho việc
miễn thuế GTGT hiện nay. Với điều
chỉnh này, số thuế GTGT đầu vào sẽ được
khấu trừ, thay vì tính vào cơ cấu giá thành
như hiện nay, sẽ làm giảm giá thành sản
xuất từ 3-6%. Để tăng tái đầu tư từ lợi
nhuận sau thuế TNDN, cần điều chỉnh

giảm thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp (TNDN) xuống còn 20-25%. Số
thuế GTGT đầu vào được hoàn và số thuế
TNDN được giảm, ước khoảng 5% số thu
nội địa của NSNN 2008 (gần 10.000 tỷ
đồng), sẽ giúp tiết giảm chi phí sản xuất
của nông dân và các doanh nghiệp chế
biến nông sản.
- Tài trợ cho nông nghiệp: Chính
phủ cần đầu tư cho các hoạt động được
quy định trong “hộp xanh”, bao gồm
những dịch vụ như nghiên cứu, y tế công
cộng, đào tạo, cơ sở hạ tầng và an ninh
lương thực. Ngoài ra, Nhà nước cần thực
hiện các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho
phát triển nông nghiệp và nông thôn tại
các nước đang phát triển trong tỷ lệ quy
định là dưới 10% so với tổng giá trị của
sản phẩm được trợ cấp.
- Giảm chi tiêu Chính phủ: cắt
giảm bội chi ngân sách còn 3% GDP so
với mức hiện nay là 5%, giúp giảm thêm
gần 27.000 tỷ đồng chi NSNN. Để thực
hiện mục tiêu này, cần tiếp tục giảm chi
thường xuyên của bộ máy hành chính, xã
hội hoá hoạt động các đơn vị sự nghiệp,
đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản
chi đầu tư XDCB.
- Chính sách tiền tệ: thực hiện
chính sách tiền tệ thận trọng. Ngân hàng
nhà nước duy trì kiểm soát cung tiền phù
hợp với tốc độ tăng GDP (khoảng từ 2,53 lần tốc độ tăng GDP). Nới rộng biên độ
tỷ giá USD/VND theo tỷ lệ chênh lệch lãi
suất giữa hai đồng tiền.
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