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Tóm tắt 

ăm 2008 được cho là năm bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh 

tế VN đã gặp nhiều khó khăn, sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách 

tiền tệ một cách chặt chẽ và đồng bộ đã hạn chế được những khó khăn để 

đưa nền kinh tế VN phát triển trở lại. Sự phối hợp đó đã tập trung vào các mục tiêu chủ 

yếu: giúp nền kinh tế VN thoát khỏi khủng hoảng và suy thoái kinh tế; kiểm soát được 

lạm phát; đưa tốc độ tăng trưởng tín dụng về giới hạn phù hợp; kiểm soát tỷ lệ nợ công 

và tỷ lệ bội chi ngân sách trong giới hạn an toàn; cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nhằm 

tăng năng lực tài chính cho hệ thống ngân hàng, tránh đổ vỡ hệ thống ngân hàng. Trên 

cơ sở các phân tích, bài viết đã gợi ý những khuyến nghị nhằm tăng cường sự phối hợp 

hơn nữa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để tạo điều kiện cho nền kinh 

tế VN tiếp tục phát triển vượt bậc, trở thành một nền kinh tế lớn và có tốc độ phát triển 

nhanh trong khu vực. 

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ. 
 

Abstract 

2008 is said to be the start year of the global financial crisis, Vietnam’s economy has 

been facing many difficulties, the combination of fiscal policy and monetary policy in a 

strict and synchronized manner has limited the difficulties to bring Vietnam’s economy 

back to its development. That coordination has focused on the main objectives: to help 

Vietnam’s  economy  escape  crisis  and  economic  recession;  control  inflation; Bring 

credit growth to appropriate limits; control public debt ratio and budget overspending 

within safety limits; Restructure the banking system to increase the financial capacity 

of the banking system, avoid bankruptcy. Based on the analyzes, the paper suggests 

recommendations to strengthen the coordination between fiscal and monetary policy to 

facilitate the continued economic growth of Vietnam and make it to become a large and 

fast growing economy in the region. 

Keywords: Economic growth, fiscal policy, monetary policy. 
 
 
 


