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Tọa đàm về Cập nhật báo cáo triển vọng phát triển Châu Á 2012  

 
 Sáng ngày 05/10/2012, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phối hợp với 
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức buổi tọa đàm về “Cập nhật báo cáo triển vọng 
phát triển Châu Á 2012” tại ĐHĐN. Tham gia tọa đàm, về phía ADB có ông 
Andrew James Head – Phó Giám đốc Quốc gia ADB, ông Dominic Mellor – 
chuyên gia kinh tế ADB và đại diện Phòng Đối ngoại ADB; về phía ĐHĐN có 
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc ĐHĐN, PGS.TS. Tăng Tấn Chiến – 
Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, ThS. Hồ Lộng Ngọc – Phó Trưởng Ban Hợp tác 
Quốc tế, PGS.TS. Bùi Quang Bình – Trưởng Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế, 
cùng hơn 150 cán bộ giảng viên và sinh viên ĐHĐN.  

 
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu chào mừng 

 Sau bài phát biểu chào mừng của PGS.TS. Đoàn Quang Vinh và bài phát 
biểu khai mạc của ông Andrew James Head là bài thuyết trình của ông Dominic 
Mellor mang tựa đề “Việt Nam: Triển vọng kinh tế và những thử thách” và bài 
thuyết trình “Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013” của 
PGS.TS. Bùi Quang Bình.  
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Trong bài phát biểu của mình, ông Dominic Mellor đề cập đến triển vọng 

kinh tế, tính dễ bị tổn thương của khu vực tài chính, và đưa ra những thông điệp 
chính. Trình bày về triển vọng kinh tế, theo ông, dự báo tăng trưởng giảm xuống do 
thị trường bên ngoài suy yếu và tín dụng trong nước tăng chậm. Tuy nhiên, có 
những dấu hiệu cho thấy GDP đang tăng lên do tính chu kỳ của GDP, chính sách 
tài khóa nới lỏng, và tiêu dùng tăng do lạm phát giảm xuống. Ông dự đoán lạm phát 
thấp nhưng sẽ tăng nhẹ do giá lương thực tăng, và cho rằng lãi suất thực cần góp 
phần ổn định tiền đồng, cũng được hỗ trợ bằng các luồng vốn và hoạt động thương 
mại mạnh, góp phần cải thiện dự trữ ngoại hối. Ông đưa ra những rủi ro đối với 
triển vọng phát triển như: môi trường bên ngoài suy yếu, các biện pháp chính sách 
chưa phát huy tác động, và tính dễ tổn thương của khu vực tài chính. Về tính dễ tổn 
thương của khu vực tài chính, ông cho biết vấn đề của khu vực tài chính có thể 
trầm trọng hơn do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá bất động sản giảm xuống, 
và thu nhập của ngân hàng chịu nhiều áp lực. Tỷ lệ an toàn vốn báo cáo ở mức đầy 
đủ nhưng vẫn còn bất ổn định do quy mô nợ xấu, rủi ro liên quan đến các doanh 
nghiệp nhà nước, và tình trạng sở hữu chéo giữa các ngân hàng. Ông đề nghị các kế 
hoạch cần được thực thi một cách quyết liệt và đưa ra 3 thông điệp chính: tránh 
chính sách trái ngược, cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn đối với các cải cách cơ 
cấu; kế hoạch cải cách cần có lộ trình; và cần có thêm thông tin về tiến trình cải 
cách. 
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Cuối buổi tọa đàm là phần hỏi đáp và trao đổi với cán bộ giảng viên và sinh 

viên. Các cán bộ giảng viên và sinh viên đã đưa ra nhiều thắc mắc về tình hình kinh 
tế Việt Nam hiện tại và trong tương lai, như câu hỏi về thắt chặt và nới lỏng đầu tư; 
đầu tư công và cơ chế; cách tháo gỡ việc khan hiếm đầu tư của Nhà nước vì nợ xấu; 
Nhà nước cần kích cầu trong lĩnh vực nào; Lý do tỷ lệ lạm phát cao trong tháng 9; 
Tính khả thi để đạt được GDP 6%; Phương hướng về tái cấu trúc ngân hàng tại 
Việt Nam; và việc đặt ra lãi suất trần huy động và lãi suất trần cho vay,...  Các câu 
hỏi đều được ông Dominic Mellor và PGS.TS. Bùi Quang Bình trả lời tường tận. 

Một số hình ảnh về buổi tọa đàm: 
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