NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Đánh giá lại quy mô GDP
Đưa ra định hướng đúng cho phát triển kinh tế
đổi cùng hàng loạt yếu tố liên quan. Đó là đầu
vào phục vụ việc nghiên cứu, so sánh, điều
hành, ra quyết định của cấp quản lý vĩ mô...
Câu 2: Ông lý giải thế nào về việc
chọn thời điểm hiện tại để công bố thông
tin đánh giá lại quy mô GDP?

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm
trả lời Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về
đánh giá lại quy mô GDP của Việt Nam
Câu 1: Thưa ông Nguyễn Bích Lâm,
tại sao hiện nay lại đánh giá lại quy mô
GDP giai đoạn 2010-2017?
Trong quá trình biên soạn chỉ tiêu GDP ở
bất cứ quốc gia nào cũng luôn có những vấn đề
phát sinh cần rà soát, đánh giá lại cả trong
ngắn hạn và dài hạn. Việt Nam không phải là
ngoại lệ.
Mặt khác, do nguồn thông tin đầu vào phục
vụ việc biên soạn, tính toán chỉ tiêu GDP hàng
năm chưa đầy đủ, cần được bổ sung cập nhật.
Đơn cử, sự phát triển mạnh mẽ của khu
vực kinh tế ngoài nhà nước chưa được phản
ánh kịp thời, đầy đủ trong dữ liệu của các cơ
quan quản lý nhà nước. Như vậy, việc đánh
giá lại là một yêu cầu khách quan, tự thân của
Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với thông lệ
quốc tế.

Tổng cục Thống kê: Đánh giá lại
quy mô GDP là yêu cầu cấp thiết
Mục đích quan trọng nhất là qua đó có thể
đưa ra bức tranh xác thực, đầy đủ nhất về quy
mô GDP, các vấn đề, sự thay

Theo thông lệ thống kê quốc tế thì khi có
nguồn thông tin đầy đủ, toàn diện từ các cuộc
tổng điều tra, từ hồ sơ hành chính các cơ quan
thống kê quốc gia thì sẽ thực hiện đánh giá lại
quy mô GDP.
Tôi cũng nhấn mạnh rằng đây không phải
lần đầu tiên ngành thống kê đánh giá lại GDP.
Cụ thể, năm 2013, chúng tôi đã thực hiện đánh
giá lại quy mô GDP giai đoạn 2008-2012; trong
đó tập trung vào việc đánh giá lại một số lĩnh
vực gồm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bất
động sản.
Việc đánh giá lại quy mô GDP lúc này là
đúng thời điểm, nhằm phản ánh xác thực quy
mô, năng lực của nền kinh tế. Trong đó, có tính
đến yêu cầu phục vụ công tác xây dựng Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20212030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
giai đoạn 2021-2025. Việc đánh giá lại GDP sẽ
giúp các cấp thẩm quyền đưa ra những định
hướng đúng cho phát triển đất nước...
Câu 3: Thưa ông Nguyễn Bích Lâm,
việc đánh giá lại quy mô GDP lần này có
phải là áp dụng “cách tính mới” không?
Tôi nhấn mạnh, đánh giá lại quy mô GDP
không có gì liên quan đến “cách tính mới,” vì
chúng tôi vẫn sử dụng các phương pháp theo
quy định để biên soạn GDP cũng như các chỉ
tiêu kinh tế khác.
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Đây là sự ổn định và phù hợp với thông lệ
quốc tế; trong đó tạo bảo đảm sự so sánh, đối
chiếu và được công nhận rộng rãi trên thế giới.
Đơn cử, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) luôn hợp tác
chặt chẽ với ngành Thống kê và đánh giá cao về
hiệu quả hoạt động thống kê của Việt Nam.

tục bổ sung 141 tỷ USD vào quy mô GDP,
tương đương tăng thêm 1,3%. Năm 2013, GDP
của Nga được đánh giá lại tăng 24,3%; Đức
tăng 3%; Italy tăng 7%. Năm 2014, GDP của
Bulgari đánh giá lại tăng 31,2%; Rumani và
Croatia tăng 28,4%...

Phạm vi đánh giá lại quy mô GDP lần này
chỉ xem xét, rà soát các hoạt động kinh tế thuộc
phạm vi sản xuất theo quy định của Việt Nam,
không đề cập tới các hoạt động kinh tế ngầm và
kinh tế bất hợp pháp.

Câu 5: Ông có thể cho biết các yêu
cầu, nguyên tắc quan trọng trong đánh
giá lại GDP?

Đánh giá lại quy mô GDP lần này, Tổng
cục Thống kê sẽ kết hợp với dữ liệu từ Tổng
cục Thuế về thông tin doanh nghiệp nên mọi
biến số sẽ “rất đầy đủ.” Theo đó, sẽ bổ sung
thêm thông tin của hơn 70.000 doanh nghiệp.
Điều này sẽ giúp đánh giá đúng về nền kinh tế,
sức khỏe của doanh nghiệp, từ đó giúp các cơ
quan hoạch định chính sách đưa ra các chính
sách phù hợp.
Bên cạnh đó, thời gian qua có nhiều người
hiểu nhầm về các số liệu, cách tính GDP, GDP
bình quân trên đầu người của Việt Nam, chính
vì vậy lần này Tổng cục Thống kê sẽ mời các
nhà khoa học để thông tin rõ về quy trình, để
họ giám sát, hiểu đúng hơn.
Câu 4: Ông có thể cho biết những
kinh nghiệm quốc tế về đánh giá lại quy
mô GDP?
Hầu hết các quốc gia có năng lực thống kê
tốt đều tiến hành rà soát, đánh giá lại quy mô
GDP thường xuyên và định kỳ. Từ năm 2010
đến nay, nhiều quốc gia như: Mỹ, Trung Quốc,
Canada, Đức, Nga, Italy, Indonesia... đã tiến
hành điều chỉnh, công bố lại quy mô GDP và
các chỉ tiêu vĩ mô khác có liên quan.
Cuối tháng 7/2013, Mỹ công bố kết quả
đánh giá lại quy mô GDP năm 2012 tăng thêm
560 tỷ USD, tăng 3,6% so với số liệu đã công
bố. Trung Quốc đã nhiều lần tiến hành đánh
giá lại quy mô GDP (năm 2004, năm 2008, năm
2013 và năm 2015), trong đó năm 2013 đã bổ
sung khoảng 305 tỷ USD vào quy mô GDP,
tương đương tăng thêm 3,4%; năm 2015 tiếp
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Yêu cầu tổng thể là bảo đảm sự trung
thực, chính xác, khách quan về số liệu; tránh
trùng lắp hoặc bỏ sót thông tin. Từ đó, loại bỏ
được vấn đề chênh lệch số liệu, cách hiểu
thiếu chính xác hoặc không đúng đối với cá
nhân, tổ chức sử dụng kết quả thống kê.
Chúng tôi bảo đảm một số nguyên tắc
gồm bảo đảm tính toàn diện; trong đó đánh giá
lại GDP đầy đủ phạm vi tất cả các ngành trong
nền kinh tế; bảo đảm tính thống nhất quy trình
và phương pháp tính theo quy trình chặt chẽ,
khoa học, thống nhất và khách quan cũng như
đúng thông lệ quốc tế; bảo đảm tính lịch sử và
tính so sánh, phản ánh đúng và rõ thực trạng,
đặc điểm kinh tế - xã hội, thống nhất về lý luận
và thực tiễn, sự nhất quán theo chuỗi thời gian,
không gian.
Câu 6: Thưa ông Nguyễn Bích Lâm,
trong quá trình đánh giá lại quy mô GDP,
Tổng cục Thống kê có gặp khó khăn,
thách thức gì không?
Tôi cho rằng cần nhìn nhận thẳng thắn,
bên cạnh sự ủng hộ, hợp tác của nhiều đơn vị,
doanh nghiệp thì chúng tôi cũng gặp và phải
khắc phục một số khó khăn do không ít cơ
quan, nhất là doanh nghiệp đã không hợp tác,
thậm chí gây khó cho cán bộ, điều tra viên.
Hậu quả là mất thêm thời gian và chúng tôi
phải dùng các biện pháp khác. Nhưng các tồn
tại đó vẫn có thể gây sai lệch, ảnh hưởng đến
quá trình thu thập thông tin đầu vào cũng như
xử lý dữ liệu của ngành.
Đây là thực tế cần nhận diện nhưng ngành
thống kê không thể tự giải quyết hoàn toàn.
Nhân đây, tôi đề nghị các đơn vị cần tự giác


thực hiện trách nhiệm cung cấp
thông tin, ủng hộ ngành thống kê
làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi
sẽ tăng cường tuyên truyền để cộng
đồng hiểu đúng, đầy đủ ý nghĩa các
con số và ứng xử đúng đắn khi sử
dụng số liệu thống kê... Kết quả
chính thức sẽ được công bố vào cuối
tháng 8 hoặc đầu tháng 9.
Câu 7: Xin ông cho biết kết
quả đánh giá lại quy mô GDP sẽ
tác động đến các chỉ tiêu kinh tế
vĩ mô của nền kinh tế như thế
nào?
Đó là, tạo ra mức tăng đáng kể
trong tổng giá trị GDP và GDP bình
quân đầu người, từ đó tác động đến
định hướng phát triển kinh tế - xã hội
trong các giai đoạn tiếp theo.
Sự gia tăng GDP bình quân đầu
người có thể dẫn đến sự thay đổi
trong mô hình tiêu dùng hộ gia đình
do ước tính mức sống cao hơn hoặc
đạt nhanh hơn đến mức quốc gia có
thu nhập trung bình cao. Việc đánh
giá lại quy mô GDP sẽ không tác
động đến mục tiêu tăng trưởng GDP
trong kế hoạch và chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội do tốc độ tăng
trưởng kinh tế qua các năm có sự
thay đổi rất nhỏ.
Đánh giá lại quy mô GDP làm
thay đổi cơ cấu GDP: Tăng tỷ trọng
khu vực công nghiệp, xây dựng và
dịch vụ; giảm tỷ trọng khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản. Các chỉ tiêu
chất lượng tăng trưởng được cải
thiện, tuy nhiên mức thay đổi không
lớn. Quy mô GDP và GDP bình quân
đầu người tăng lên có thể làm tăng
đóng góp của Việt Nam cho các tổ
chức quốc tế mà hiện nay Việt Nam
đang là thành viên.

Danh sách một số bài tuyên truyền
về điều chỉnh quy mô GDP:
1. Đánh giá lại quy mô GDP: Việt Nam không phải
ngoại lệ

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Danh-gia-lai-quy-moGDP-Viet-Nam-khong-phai-ngoai-le/373148.vgp
2. Đánh giá lại quy mô GDP không làm thay đổi tốc độ
tăng trưởng

https://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/41337202danh-gia-lai-quy-mo-gdp-khong-lam-thay-doi-toc-dotang-truong.html
3. Đánh giá lại quy mô GDP: Lợi và bất lợi

https://tbck.vn/danh-gia-lai-quy-mo-gdp-loi-va-batloi-45175.html
4. Đánh giá lại quy mô GDP: Yêu cầu cấp thiết đối với
mỗi quốc gia

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/danh-gialai-quy-mo-gdp-yeu-cau-cap-thiet-doi-voi-moi-quoc-gia589110
5. Đánh giá lại GDP: Cung cấp bức tranh xác thực hơn
về nền kinh tế
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoisu/2019-08-21/danh-gia-lai-gdp-cung-cap-buc-tranh-xacthuc-hon-ve-nen-kinh-te-75400.aspx
6. Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&Item
ID=19091
7. Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm
trong nước (GDP)

https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&Item
ID=19090
8. Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm
trong nước (GDP)

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid
=2&ItemID=19088

9. Vì sao IMF giúp Việt Nam đánh giá lại GDP
http://nfsc.gov.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/vi-sao-imf-giupviet-nam-danh-gia-lai-quy-mo-gdp/
10. Vì sao phải "đánh giá lại quy mô GDP" của Việt Nam?

https://www.tienphong.vn/kinh-te/vi-sao-phai-danhgia-lai-quy-mo-gdp-cua-viet-nam-1453569.tpo
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