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Đề tài đã làm rõ:

- Hệ thống hoá các khía cạnh lý thuyết của tự do hoá tài chính. Đặc biệt, đề tài làm 

rõ những chi  phí  và lợi  ích của tự do hoá tài  chính,  những vấn đề mang tính 

nguyên tắc để đảm bảo thành công và giảm thiểu rủi ro của quá trình tự do hoá tài 

chính

- Đề tài tổng kết kinh nghiệm của một số quốc gia về tự do hoá tài chính. Từ đó rút 

ra các bài học kinh nghiệm về sự phối hợp giữa chính sách tài chính và chính sách 

tiền tệ; vấn đề kiểm soát các luồng vốn vào, ra; vấn đề minh bạch tài chính

- Trên cơ sở những kết quả phân tích về kinh nghiệm quốc tế và thực trạng hệ 

thống tài chính của Việt Nam, đề tài đề xuất một số gợi ý chính sách và giải pháp 

cho quá trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam.
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