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CÁC NGUỒN DỮ LIỆU CỦA WB VÀ IMF 

1. IMF eLibrary: http://data.imf.org 

- Đăng nhập/đăng ký: 

 

Có các mục ELIBRARY, BOOKSTORE, DATASETS, DATA TOPICS 

 

- Tập dữ liệu được mô tả và sắp xếp theo bảng chữ cái 

 

 

 

 

- Dữ liệu theo chủ đề 

http://data.imf.org/
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- IMF cung cấp nhiều dữ liệu vĩ mô về kinh tế, tài chính…Bạn có thể tải 

xuống tại đây 
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- Ví dụ tải về dữ liệu International Financial Statistics (IFS) 

Bước 1: 

Phần Download IMF Data bạn xuống phía dưới danh sách và chọn International 

Financial Statistics (IFS) 

 

Máy tính của bạn cần phải được cài Microsoft silverlight để hiển thị dữ liệu 

Bước 2: Chọn Quốc gia, các chỉ tiêu kinh tế và khoảng thời gian 
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2. Worldbank: http://microdata.worldbank.org/index.php/home 

 

 

3. Enterprise Surveys: https://www.enterprisesurveys.org 

An Enterprise Survey is a firm-level survey of a representative sample of an 
economy’s private sector. The surveys cover a broad range of business 
environment topics including access to finance, corruption, infrastructure, crime, 
competition, and performance measures.  Since 2002, the World Bank has 
collected this data from face-to-face interviews with top managers and business 
owners in over 155,000 companies in 148 economies. More detailed information 
about the Enterprise Surveys can be found on the Methodology page. Since 
2005-06, most data collection efforts have been centralized within the Enterprise 
Analysis Unit; these surveys are conducted using the Global Methodology. To 
date, over 127,000 interviews in 139 countries have taken place under the Global 
Methodology. 
The World Bank’s Enterprise Analysis Unit is a team of economists and firm-level 
survey experts that both 1) conducts Enterprise Surveys and 2) draws upon this 
wealth of firm-level data from developing countries to produce research on the 
micro-economic foundations of growth. Our findings and recommendations are 

http://microdata.worldbank.org/index.php/home
https://www.enterprisesurveys.org/
https://giacms.worldbank.org/Methodology
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helping policy makers identify, prioritize and implement reforms of policies and 
institutions that support efficient private economic activity. Key research topics of 
the unit include firm performance and job creation, legal gender parity for 
entrepreneurs and workers, informality, and export performance. 
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4. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-
development-indicators 

Hướng dẫn sử dụng trang dữ liệu của Ngân hàng Thế giới1 

Trang web với địa chỉ data.worldbank.org cho người dùng 1 số cách truy cập dữ 
liệu mình tìm kiếm. Trang chủ đưa ra lựa chọn để người dùng truy cập dữ liệu 
trực tiếp qua cơ sở dữ liệu, sắp xếp theo quốc gia, chủ điểm, hoặc theo chỉ sổ. 

Xem dữ liệu theo Quốc gia (Countries) 
Trang Quốc gia (Countries) liệt kê tất cả các nền kinh tế theo vần ABC. Khi 
người dùng chọn 1 quốc gia trong danh sách, hệ thống sẽ đưa ra các dữ liệu 
phù hợp với lựa chọn đó. Phần trên của trang là thông tin chung: khu vực, nhóm 
thu nhập, GDP quốc gia, dân số. 

Xem dữ liệu theo Chủ đề (Topics) 
Trang Chủ đề (Topics) liệt kê 16 chủ điểm trong phát triển kinh tế sắp xếp theo 
vần ABC. Trang web có mô tả ngắn gọn chủ điểm, các chỉ số liên quan đến chủ 
đề, số liệu chung của khu vực, biểu đồ minh họa các dữ liệu chính. Người dùng 
cũng có thể chọn 1 chỉ số từ danh sách các chỉ số và xem dữ liệu của trên 200 
nước về chỉ số đó trong 5 năm qua. 

Xem dữ liệu theo Chỉ số (Indicators) 
Trang Chỉ số (Indicators) liệt kê 331 chỉ số trong bộ Chỉ số Phát triển Thế giới 
(WDI) theo vần ABC. Hàng năm, Ngân hàng Thế giới tổng hợp dữ liệu phát triển 
từ các dữ liệu gốc của mình và các nguồn khác được công nhận trên toàn thế 
giới để xây dựng bộ Chỉ số Phát triển Thế giới. Đây là công cụ để đánh giá tiến 
độ phát triển các nền kinh tế. 

Xem dữ liệu theo danh mục Dữ liệu (Data catalog) 
Phần danh mục dữ liệu (Data catalog) liệt kê tất cả các nguồn dữ liệu hiện có 
của Ngân hàng Thế giới và giúp người dùng truy cập vào trên 7.000 chỉ số. 
Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật mỗi khi có 1 nguồn dữ liệu bổ sung. 

                                                             
1
 http://www.worldbank.org/vi/news/feature/2012/03/29/world-bank-more-open-accessible-and-searchable-

data-support-vietnams-development 
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