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1. KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI LẠM PHÁT 

 
1.1 Khái niệm 

- Là hiện tượng cung tiền tệ tăng lên trong thời gian dài, vượt quá nhu 

cầu cần thiết, làm cho tiền mất giá, làm cho mức giá cả hàng hóa chung 

tăng lên 

- Bản chất của lạm phát: là 1 hiện tượng tiền tệ khi những biến động tăng 

giá diễn ra trong một thời gian dài 
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1.2 Đo lường lạm phát: 

- Chỉ số giá tiêu dùng CPI: cơ bản nhất 

- Chỉ số giảm lạm phát GDP 

- Chỉ số giá sản xuất PPI    

- Chỉ số giá sinh hoạt CLI 
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1.3 Phân loại lạm phát 

- Lạm phát vừa phải: dưới 10%/năm 

- Lạm phát cao: 2 con số, từ 10% - 100% /năm 

- Siêu lạm phát: 3 con số 

Phân biệt Lạm phát & kích giá: 

 

 

 

 

Phân biệt Lạm phát với Giảm phát 

 

 

Tiêu chí so sánh Lạm phát Kích giá 

Tăng giá Quá trình giá cả tự tăng liên tục Do sốc giá 

Chỉ số giá Chỉ số CPI tăng Chỉ số giá mặt hàng cá biệt tăng 

Thời gian Giá tăng liên tục trong thời gian 

dài 

Giá tăng tùy thời điểm, thời gian 

ngắn 
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2. NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT 

 
Theo Lý thuyết Số lượng tiền tệ & lạm phát 

- Lạm phát là kết quả của sự gia tăng cung tiền tệ liên tục 

Theo quan điểm về Chính sách Tài khóa & lạm phát 

- Thiếu hụt tài khóa kéo dài và nếu được tài trợ bằng in tiền, làm cơ số tiền và 

cung tiền gia tăng, sẽ gây ra lạm phát 

Theo Lý thuyết Lạm phát do cầu kéo 

- Lạm phát do cầu kéo xảy ra khi mức tổng cầu tăng nhanh hơn so với mức 

cung 

Theo Lý thuyết Lạm phát do CP đẩy 

- Lạm phát do CP đẩy xảy ra khi CP gia tăng một cách độc lập với tổng cầu. Nó 

không thể xảy ra mà không có sự thực hiện 1 chính sách tiền tệ mở rộng đi kèm 

theo 
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- Nguyên nhân của lạm phát: 

 Theo nguồn gốc:  

 Nguyên nhân cơ bản: mất cân đối nền KT, sản xuất đình đốn, thâm 

hụt ngân sách 

 Nguyên nhân trực tiếp: cung tiền tăng trưởng quá mức 

 Nguyên nhân CT-XH: khủng hoảng chính trị, mất niềm tin 
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- Nguyên nhân của lạm phát: 

 Theo tầm nhìn: 

 Nguyên nhân chủ quan: sai lầm chính sách KT vĩ mô làm cho nền KT 

bị mất cân đối 

 Nguyên nhân khách quan: thiên tai, động đất… biến động làm tăng 

giá đồng ngoại tệ 
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3. TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT 

 
3.1 Tác động phân phối lại thu nhập và của cải 

- Khi lạm phát xảy ra, những người có TS, những người đang 

vay nợ sẽ có lợi (do giá cả các TS tăng lên, còn giá trị tiền thì 

giảm xuống); những người làm công ăn lương, những người 

gửi tiền, cho vay là thiệt hại 

3.2 Tác động đến phát triển KT và việc làm 

- Lạm phát vừa phải thúc đẩy KT phát triển 

- Lạm phát tỷ lệ nghịch với mức thất nghiệp (Lý thuyết đánh 

đổi giữa lạm phát và việc làm) 
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3.3 Các tác động khác 

- Cơ cấu kinh tế mất cân đối 

- Tình trạng đầu cơ tích trữ hàng hóa 

- Tăng TGHĐ. Tăng tính cạnh tranh cho hàng XK, nhưng bất lợi cho NK 

- Lạm phát cao đẩy hệ thống TD vào khủng hoảng 

- Đầu tư bị tác động xấu 

- NSNN bị ảnh hưởng; có thể tăng thuế thu được trong một số t/h 

 Ảnh hưởng đến mọi mặt của KT-XH 
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4. CÁC BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT 

4.1 Trong ngắn hạn  

- Sử dụng chính sách Tài khóa: 

+ Giảm chi ngân sách 

+ Tăng thuế trực thu 

+ Kiểm soát các chương trình TD NN 

- Thắt chặt tiền tệ 

+ Đóng băng tiền tệ: thắt chặt tái CK, tái cấp vốn… 

+ Nâng lãi suất 

+ Nâng tỷ lệ DTBB 

- Kiềm chế giá cả 

- Đóng băng lương và giá 
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4. CÁC BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT 

4.1 Trong dài hạn  

- Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển KT – XH đúng đắn 

- Đổi mới chính sách quản lý tài chính công: tăng thu, nuôi dưỡng nguồn 

thu, giảm chi 

- Thực hiện chiến lược thị trường cạnh tranh hoàn toàn: tăng cạnh tranh 

công bằng 

- Dùng lạm phát chống lạm phát: đối với các nước có nhiều tiềm năng về 

lao động, đất đai, tài nguyên…, đòi hỏi có tiềm lực mạnh về các yếu tố 

sản xuất, trình độ KH-KT, quản lý kinh tế cao 
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LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM: 

1. Cách tính toán: 

Sgk/147 

2. Diễn biến lạm phát: 

 2.1 Từ năm 1990 về trước: 

- Nền KT bao cấp, quản lý theo mệnh lệnh hành chính áp đặt làm giá cả 

mất cân bằng cung cầu. XNK trì trệ. Thâm hụt ngân sách khiến NHNN 

phải phát hành tiền 

- Lạm phát nghiêm trọng, tốc độ tăng lạm phát cao hơn tốc độ tăng GDP 

- Cải cách giá – lương – tiền năm 1985 đã làm lạm phát bùng nổ  lạm 

phát đã ở mức 3 con số 

- Sau 12/1986, đổi mới chính sách đã làm lạm phát giảm mạnh 
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LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM: 

2. Diễn biến lạm phát: 

 2.2 Từ 1992 đến 2001: 

- Cải cách hệ thống NH, chính sách tiền tệ dần được hình thành theo cơ chế thị 

trường. Thực hiện chính sách tài chính hỗ trợ chính sách tiền tệ 

- Lạm phát được kiểm soát. Thắt chặt tiền tệ, chấm dứt in tiền bù đắp bội chi 

vào năm 1997, thay bằng vay trong và ngoài nước (phát hành giấy tờ có giá, 

viện trợ nước ngoài) 

 2.3 Từ 2002 – 2006: 

- Tự do hóa lãi suất, lãi suất thỏa thuận 

- Mở rộng dự trữ bắt buộc 

- Công cụ điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát thị trường 

- Lạm phát giảm 


