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ô la hoá là hiện tượng kinh tế khó tránh khỏi đối với những nước có xuất phát 

điểm thấp, đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế và bước đầu tham gia hội 

nhập kinh tế quốc tế như VN. Xóa bỏ đô la hoá không phải là dễ và cũng không 

có nghĩa là xóa bỏ 100% và phủ định tất mà phải duy trì ở một mức độ phù hợp và ổn định để 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện như VN hiện nay, chúng ta xác định không 

thể xóa bỏ mà phải chấp nhận đô la hóa, trên cơ sở kiềm chế ở mức độ trông đợi, khai thác 

mặt lợi và hạn chế mặt tiêu cực, đó chính là việc làm lâu dài và nằm trong định hướng chiến 

lược phát triển kinh tế của VN. 

Từ khóa: Đô la hóa, thị trường ngoại tệ, đô la Mỹ (USD), đồng VN (VND). 
 

Abstract: 

Dollarization is unavoidable economic phenomenon in countries with low starting point, 

being in transition economy and initiating international economic integration such as Vietnam. 

Eliminating dollarization is not easy and does not mean totally controverting.  Dollarization 

should be remained at an appropriate and stable level in order to encourage economic and 

social development. In the present situation of Vietnam, we determine not to terminate but 

accept dollarization, on the basis of controling the level of expectations, exploiting the benefits 

and limiting the negative sides. It is a long term policy in the strategic directions of economic 

development of Vietnam. 
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