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Tóm tắt: 

uy trì tỷ lệ lạm phát vừa phải đi kèm với tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định 

và bền vững có thể coi là mục tiêu hàng đầu trong điều tiết kinh tế vĩ mô ở 

mỗi quốc gia. Để làm rõ mối quan hệ giữa hai biến số kinh tế vĩ mô này, bài 

viết của tác giả đề cập và phân tích các mô hình lý thuyết giữa lạm phát và tăng trưởng 

kinh tế của các nhà kinh tế học trong lịch sử. Đồng thời, thông qua phương pháp thông 

kê mô tả từ nguồn số liệu thứ cấp, tác giả đi vào phân tích, đánh giá về mối quan hệ giữa 

lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong trường hợp nền kinh tế của VN. Dựa trên cơ sở 

phân tích mô hình lý thuyết gắn với thực trạng ở VN, tác giả đề xuất một số giải pháp 

mang tính khả thi nhằm duy trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong thời kỳ kinh tế thế 

giới có nhiều biến động. 
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Abstract: 

Maintaining a moderate inflation rate coupled with steady and sustainable economic 

growth can be considered as a top priority in macroeconomic regulation in each country. 

To clarify the relationship between these two macroeconomic variables, the author‟s paper 

mentions and analyzes the theoretical models between the inflation and the economic 

growth of economists in history. At the same time, through the descriptive statistics from 

the secondary data sources, the author goes into the analysis and assessment of the 

relationship between inflation and economic growth in the case of Vietnam‟s economy. 

Based on the analysis of theoretical models associated with the current situation in 

Vietnam, the author proposes some feasible solutions to maintain macroeconomic 

stability in the period of the world economy fluctuations. 
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