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Tóm tắt:

Kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 của toàn nền kinh tế 
theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017. Quy 
mô GDP thay đổi dẫn tới các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp về thu nhập, ngân 

sách, cơ cấu kinh tế...cũng thay đổi. Sử dụng công cụ thống kê mô tả dựa trên các số liệu 
được công bố của Tổng cục Thống kê, bài viết góp phần tổng hợp và đưa ra một số phân 
tích, đánh giá những thay đổi và tác động của những thay đổi này đến kinh tế - Xã hội 
của VN trong thời gian tới. Kết quả cho thấy sự thay đổi này sẽ có những tác động đến 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn tiếp theo như: Mô hình tiêu 
dùng hộ gia đình; Kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Chất lượng tăng 
trưởng; Khả năng mở rộng dư địa ngân sách... Bên cạnh đó, đánh giá lại quy mô GDP 
giúp nhìn nhận đầy đủ hơn về nền kinh tế cho các hoạch định phát triển trong tương lai. 
Ngoài ra, quy mô kinh tế tăng lên cũng từng bước nâng vị thế của VN trên bình diện thế 
giới.

Từ khoá: Đánh giá lại GDP, quy mô GDP sau đánh giá lại.

Abstract:
Reassessment of Vietnam’s average gross domestic product (GDP) scale at constant 

price for the period 2010 to 2017 showed that annual GDP has increased approximately 
by 25.4%, resulting in changes in economic indicators on personal income, budget, 
economic structure, etc. By using statistical tools for analyzing data  published by 
Vietnam General Statistics Office, the article gave several discussions on the changes and 
their impacts on further socioeconomic development of Vietnam. The results showed that 
the changes influenced on the socio-economic development orientations on household 
consumption model; Socio-economic development plans and strategies; Quality of 
growth; The ability to expand budget space, and so on... Besides, re-evaluating the size 
of GDP helps to give a more complete view of the economy for future development plans. 
In addition, the increasing economic scale has also gradually raised Vietnam’s position 
on the world level.
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