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Tóm tắt:
Lạm phát (LP) vẫn là một trong những yếu tố vĩ mô cần được các nhà quản lý kinh tế quan tâm
một cách đúng mức bởi vì tầm quan trọng của nó trong chuyển dịch kinh tế Việt Nam. Trong
giai đoạn từ 2000-2012, LP tăng cao và vượt xa mục tiêu đề ra ban đầu mà tiêu biểu là năm
2008, 2011 đã cho thấy việc xác định mục tiêu và công tác điều hành chính sách tiền tệ (CSTT)
trong việc đạt được mục tiêu LP vẫn còn những bất cập nhất định. Vì vậy, mục đích chính của
nghiên cứu này nhằm xác định sự tác động của CSTT lên LP, mà từ đó có những định hướng
tính cực trong thực thi các công cụ của CSTT nhằm xác định sự tác động của CSTT lên LP, mà
từ đó có những định hướng tích cực trong thực thi các công cụ của CSTT nhằm tiến đến kiềm
chế LP, ổn định kinh tế vĩ mô. Thông qua mô hình kinh tế lượng, nghiên cứu đã cho thấy rằng, tỷ
giá, cung tiền và giá trị sản lượng công nghiệp (SLCN) có tác động đến LP trong khi đó lãi suất
không có bất kỳ sự tác động nào đến LP.
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Abstract:
Inflation has been one of the factors that economic managers should pay much attention to
because of its importance in the economic development of Vietnam. In the period 2000-2012,
especially in 2008 and 2011 inflation increased and exceeded initial targets. This shows that the
identification of the objectives of monetary policy to obtain target inflation had many problems.
Therefore, the main purpose of this study is to determine the impact of monetary policy through
its tools on inflation. Thereby, the study proposes the positive direction in the implementation of
monetary policy tools in order to curb inflation and stabilize macroeconomics. Through a quality
economic model, this research has shown that exchange rates, money supply and industrial
output values have impact on inflation while interest rates do not have any.
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