
 

 

BIS 

 

 

Nghiên cứu này sẽ xây dựng 

một khuôn khổ lý thuyết cơ 

bản nhằm đánh giá những 

tác động vĩ mô của một số 

quy định chính trong chuẩn 

mực Basel. (Chi tiết) 

Tác động vĩ mô của Basel 

III và những vấn đề cải 

cách nổi bật 

ADB 

 

 

Nghiên cứu này xem xét tác 

động của các cú sốc bên 

ngoài, bắt nguồn từ Mỹ và 

Trung Quốc lên Indonesia, 

một quốc gia nhỏ và mở 

cửa. (Chi tiết) 

Hiệu ứng lan tỏa các cú sốc 

của Mỹ và Trung Quốc tới 

các nền kinh tế nhỏ và mở 

cửa: trường hợp của 

Indonesia 

ADB 

 

Một địa phƣơng càng phụ 

thuộc vào các khoản vốn 

chuyển giao từ chính phủ, 

khả năng địa phƣơng đó bị 

thâm hụt ngân sách càng 

cao. (Chi tiết) 

Phân cấp tài chính và 

thâm hụt ngân sách địa 

phương tại Việt Nam: một 

phân tích thực nghiệm 

BIS 

 

 

 

Nghiên cứu tiến hành đánh 

giá mối quan hệ tam giác 

giữa sức mạnh của đồng 

USD, cho vay ngân hàng 

xuyên biên giới bằng USD 

và sự sai lệch của phƣơng 

trình cân bằng lãi suất. (Chi 

tiết) 

Đồng USD, tỷ lệ đòn bẩy 

ngân hàng và sai lệch của 

phương trình cân bằng lãi 

suất 

IMF 

 

 

 

Xây dựng ―chỉ số xây dựng 

năng lực thống kê‖ và kiểm 

định khả năng giải thích của 

nó cho mức độ chi tiêu 

chính phủ cùng chu kỳ. (Chi 

tiết) 

 

Liệu xây dựng năng lực 

thống kê có giúp giảm 

chính sách tài khóa thuận 

chu kỳ ở các nước đang 

phát triển? 

BIS 

 

 

 

Mục tiêu lạm phát đã không 

đạt đƣợc tại nhiều quốc gia. 

Trong khi lạm phát tại các 

quốc gia phát triển gần đây 

thƣờng nằm dƣới mức mục 

tiêu thì tại các quốc gia đang 

phát triển, lạm phát biến 

động phức tạp hơn. (Chi 

tiết) 

Cơ chế lạm phát và chính 

sách tiền tệ 
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IMF 

 

Nghiên cứu  phân tích mối 

quan hệ giữa thuế suất tài 

sản và biến động giá nhà. 

(Chi tiết) 

Thuế tài sản có thể giảm 

biến động giá nhà? 

Nghiên cứu trường hợp 

của Mỹ 

IMF 

 

 

 

 

 

Tác động kinh tế Trung 

Quốc lên khối ASEAN 

tăng lên kể từ sau cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn 

cầu qua tăng trƣởng, lạm 

phát và hoạt động của hệ 

thống tài chính. (Chi tiết) 

Khi nào Trung Quốc hắt 

hơi thì ASEAN sổ mũi? 

IMF 

 

 

 

Mikael Juselius 

 

Adolfo Barajas 

Khuynh hƣớng nợ làm tăng 

đòn bẩy và có thể ảnh 

hƣởng tiêu cực đến ổn định 

tài chính. (Chi tiết) 

Khuynh hướng nợ trong 

khu vực tài chính 

IMF 

 

Tác giả nghiên cứu ảnh 

hƣởng của cơ chế tỷ giá đối 

với kỷ luật tài khóa, có tính 

đến hiệu ứng của các điều 

kiện chính trị cơ bản. (Chi 

tiết) 

Chi phí thương mại của 

việc tái cơ cấu nợ công: 

Liệu một biên pháp thân 

thiện với thị trường có cải 

thiện kết quả? 

IMF 

 

Nghiên cứu đánh giá mức 

độ quan trọng của sự khác 

biệt này và nghiên cứu 

nguyên nhân của nó. (Chi 

tiết)  

Tại sao việc phân bổ 

nguồn lực sai trong dịch 

vụ lại nhiều hơn trong sản 

xuất? 

 

IMF 

 

Nghiên cứu đánh giá tác 

động của hoạt động chứng 

khoán hóa lên chất lƣợng 

tín dụng của các khoản vay 

thông qua một cơ sở dữ 

liệu chi tiết duy nhất từ thị 

trƣờng cho vay hợp vốn 

bằng đồng euro. (Chi tiết) 

Chứng khoán hóa và Chất 

lượng tín dụng 

 

IMF 

 

Tác giả nghiên cứu ảnh 

hƣởng của cơ chế tỷ giá đối 

với kỷ luật tài khóa, có tính 

đến hiệu ứng của các điều 

kiện chính trị cơ bản. (Chi 

tiết)   

 

Kỷ luật tài khóa và tỷ giá: 

Vai trò của các yếu tố 

chính trị? 

WB 

 

 

Tại các quốc gia đã giảm 

nghèo đáng kể, kế hoạch 

giảm nghèo nhanh nhất nên 

theo chiến lƣợc gồm ba cấu 

phần: tăng trƣởng, đầu tƣ 

và bảo hiểm. (Chi tiết)  

Tăng trưởng, đầu tư và 

bảo hiểm: chiến lược 

quyết định việc chấm dứt 

tình trạng đói nghèo đến 

năm 2030 

WB 

 

 

Nghiên cứu này tìm hiểu 

liệu có mối quan hệ giữa 

việc các doanh nghiệp sử 

dụng ví tiền di động với 

hoạt động đầu tƣ của doanh 

nghiệp. (Chi tiết)   

 

Liệu việc sử dụng ví tiền di 

động có làm tăng mức đầu 

tư của các công ty? Bằng 

chứng từ khảo sát các 

doanh nghiệp tại Kenya, 

Uganda và Tanzania 

WB 

 

 

Nghiên cứu này phân tích 

hoạt động xuất khẩu của 

các doanh nghiệp sản xuất 

tại Ba Lan. (Chi tiết)  

Vai trò của tỷ giá và 

những nhân tố phi tỷ giá 

trong việc làm đẹp kết 

quả hoạt động xuất khẩu 

của các doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc sử dụng các mức lãi suất chính sách âm ở Đan Mạch và Thụy Điển đặt ra những quan ngại về tác 

động của chúng lên lợi nhuận ngân hàng. Sự khó khăn trong việc giảm lãi suất tiền gửi tại các mức lãi suất thấp là 

một nhân tố chủ chốt hình thành nên các tác động tiêu cực của lãi suất âm lên lợi nhuận ngân hàng, tuy nhiên các 

nhân tố khác cũng đóng vai trò nhất định nhƣ thành phần nguồn vốn, tái định giá tài sản, các nguồn thu nhập khác. 

Bài nghiên cứu này trƣớc hết sẽ đánh giá sự truyền dẫn của các mức lãi suất thấp và âm tới các mức lãi suất ngân 

hàng và chi phí vốn bán buôn tại Đan Mạch và Thụy Điển. Nghiên cứu cũng xem xét các diễn biến trong nguồn 

thu nhập của các công ty con chính của các ngân hàng lớn tại Đan Mạch và Thụy Điển trong suốt thời kỳ áp dụng 

lãi suất . Đồng thời cũng xem xét các diễn biến trong nguồn thu nhập của các công ty con chính của các ngân hàng 

lớn tại Đan Mạch và Thụy Điển trong suốt thời kỳ áp dụng lãi suất âm. (Chi tiết) 

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ CHUYÊN SÂU 
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BẢN TIN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ 

1. Phân cấp tài chính và thâm hụt ngân sách địa phương tại Việt Nam: một phân tích 

thực nghiệm (Fiscal Decentralization and Local Budget Deficits in Viet Nam: An 

Empirical Analysis) 

Nguồn: ADB 

Tác giả: Morgan; Peter; Trinh & Long Q 

Ngày xuất bản: 01/10/2016 

Một địa phƣơng càng phụ thuộc vào các khoản vốn chuyển giao từ chính phủ, khả năng 

địa phƣơng đó bị thâm hụt ngân sách càng cao. Từ năm 1975, Việt Nam dần dần phân cấp 

trách nhiệm tài chính về các địa phƣơng. Nghiên cứu này nhằm hai mục đích: (i) chỉ ra khuôn 

khổ thể chế hiện hành về các mối quan hệ tài khóa giữa các chính quyền địa phƣơng tại Việt 

Nam, và (ii) đánh giá thực nghiệm về tính bền vững của các khoản nợ của các chính quyền 

địa phƣơng tại Việt Nam. Các phân tích thực nghiệm sử dụng hai phƣơng pháp ƣớc lƣợng: (i) 

phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất đã hiệu chỉnh (OLS) để ƣớc lƣợng các mối tƣơng quan 

dài hạn giữa các phƣơng trình đồng tích hợp, bao gồm các véc tơ của các biến đồng tích hợp 

và các biến động ngẫu nhiên của các biến giải thích; và (ii) các phƣơng trình phản ứng tài 

khóa ở cấp tỉnh, dựa trên mô hình của Bohn (2008). Kết quả thực nghiệm cho thấy mức thâm 

hụt ngân sách đƣợc duy trì bền vững ở cấp địa phƣơng. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

2. Hiệu ứng lan tỏa các cú sốc của Mỹ và Trung Quốc tới các nền kinh tế nhỏ và mở 

cửa: trường hợp của Indonesia (Spillovers of United States and People’s Republic of 

China Shocks on Small Open Economies: The Case of Indonesia) 

Nguồn: ADB 

Tác giả: Harahap; Berry; Bary; Pakasa; Panjaitan; Linda; Satyanugroho & Redianto 

Ngày xuất bản: 01/11/2016 

Nghiên cứu này xem xét tác động của các cú sốc bên ngoài bắt nguồn từ Mỹ và Trung 

Quốc lên Indonesia, một quốc gia nhỏ và mở cửa. Các vấn đề nhƣ hiệu ứng lan tỏa nhỏ dần, 

tăng lãi suất, tỷ giá giảm và GDP thực tế đều sẽ đƣợc phân tích trong báo cáo. Nghiên cứu sử 

dụng hai phiên bản của mô hình véc tơ tự hổi quy, đƣợc thực hiện với 33 quốc gia và xem xét 

cả các mối quan hệ tài chính và thƣơng mại giữa các quốc gia. Việc đánh giá hiệu ứng lan tỏa 

đƣợc tiến hành thông qua ƣớc lƣợng hàm phản ứng với 1000 vòng lặp bootstrap, và so sánh 

với hàm phản ứng của các nƣớc khác. Kết quả cho thấy rủi ro chính cho GDP của Indonesia 

là các cú sốc tới GDP của Trung Quốc, trong khi lãi suất tại Mỹ tăng là rủi ro lớn nhất dẫn tới 

việc đồng nội tệ của Indonesia bị mất giá trong ngắn hạn. Hơn nữa, các kênh truyền dẫn chủ 

yếu của chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ là thông qua việc tài trợ, làm giảm tốc độ tăng 

trƣởng kinh tế trong các nền kinh tế nhỏ và mở cửa. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

3. Tác động vĩ mô của Basel III và những vấn đề cải cách nổi bật (The macroeconomic 

impact of Basel III and outstanding reform issues) 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/210671/adbi-wp613.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/213516/adbi-wp616.pdf


 

 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Ingo Fender & Ulf Lewrick 

Ngày xuất bản: 07/11/2016 

Trong trong bối cảnh chuẩn mực Basel III đã gần đƣợc hoàn thiện, vấn đề đáng quan tâm 

hiện nay là giám sát công tác thực thi và đánh giá tác động của quá trình cải cách. Do vậy, 

nghiên cứu này sẽ xây dựng một khuôn khổ lý thuyết cơ bản nhằm đánh giá những tác động 

vĩ mô của một số quy định chính trong chuẩn mực Basel III, trong đó có quy định về mức 

phụ phí của tỷ lệ đòn bẩy (leverage ratio surcharge) đang đƣợc cân nhắc để áp dụng cho các 

ngân hàng có tầm quan trọng lớn trong hệ thống ngân hàng toàn cầu (G-SIBs). Chúng tôi sử 

dụng dữ liệu lịch sử của một mẫu lớn các ngân hàng nhằm ƣớc lƣợng số vốn mà các ngân 

hàng cần bổ sung để đáp ứng các quy định mới, trong đó có tính đến mục tiêu nâng cao khả 

năng chịu đựng rủi ro của các ngân hàng G-SIBs. Để ƣớc lƣợng lợi ích ròng của các chuẩn 

mực mới,  cũng chƣ của những thay đổi trong mô hình kinh doanh và phân bổ vốn của các 

ngân hàng, chúng tôi tiến hành giả lập quá trình các ngân hàng hội tụ tới một mức trọng số 

rủi ro trung bình. Mặc dù mô hình lƣợng hóa tác động của các chuẩn mực mới vẫn tồn tại một 

số hạn chế, kết quả cho thấy Basel III sẽ đem lại những lợi ích ròng lớn cho tổng thể nền kinh 

tế, trong đó đã tính tới những thay đổi trong mô hình kinh doanh của các ngân hàng. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

4. Cơ chế lạm phát và chính sách tiền tệ (Inflation mechanism, expectations and 

monetary policy) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: N/A 

Ngày xuất bản: 15/11/2016 

Mục tiêu lạm phát đã không đạt đƣợc tại nhiều quốc gia, kể cả tại các quốc gia phát triển 

cũng nhƣ đang phát triển. Trong khi lạm phát tại các quốc gia phát triển gần đây thƣờng nằm 

dƣới mức mục tiêu thì tại các quốc gia đang phát triển, lạm phát biến động phức tạp hơn. Cụ 

thể, một số quốc gia đang phát triển khu vực Châu Á cùng Trung Âu và Đông Âu có lạm phát 

ở mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu, nhƣng tại khu vực Mỹ La Tinh cùng Nga, Nam Phi và 

Thổ Nhĩ Kỳ, lạm phát lại cao hơn mục tiêu. Do vậy, các bài viết trong kỷ yếu sẽ tập trung 

làm rõ nguyên nhân đằng sau sự khác biệt này và phân tích những thay đổi trong cơ chế lạm 

phát. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

5. Đồng USD, tỷ lệ đòn bẩy ngân hàng và sai lệch của phương trình cân bằng lãi suất 

(The dollar, bank leverage and the deviation from covered interest parity)  

Nguồn: BIS 

Tác giả: Stefan Avdjiev; Wenxin Du; Catherine Koch & Hyun Song Shin 

Ngày xuất bản: 15/11/2016 

Nghiên cứu tiến hành đánh giá mối quan hệ tam giác giữa sức mạnh của đồng USD, cho 

vay ngân hàng xuyên biên giới bằng USD và sự sai lệch của phƣơng trình cân bằng lãi suất. 

https://www.bis.org/publ/work591.pdf
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap89.pdf


 

 

Việc đồng USD mạnh lên sẽ đi làm theo sự sai lệch càng lớn của phƣơng trình cân bằng lãi 

suất, cùng với đó là sự sụt giảm của hoạt động cho vay ngân hàng xuyên biên giới bằng USD. 

Mức độ nhạy cảm của phƣơng trình cân bằng lãi suất với sức mạnh của đồng USD có thể lý 

giải cho những biến động trong lợi nhuận xuất phát từ chênh lệch lãi suất (covered interest 

parity arbitrage profit). Nền tảng của mối quan hệ tam giác này là vai trò của đồng USD nhƣ 

đại diện cho mức giá ƣớc lƣợng (shadow price) của đòn bẩy ngân hàng. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

6. Liệu xây dựng năng lực thống kê có giúp giảm chính sách tài khóa thuận chu kỳ ở các 

nước đang phát triển? (Can Statistical Capacity Building Help Reduce Procyclical 

Fiscal Policy in Developing Countries?) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Mr. Sampawende J Tapsoba; Mr. Robert C York & Neree C.G.M. Noumon 

Ngày xuất bản: 08/11/2016 

Không có nhiều nghiên cứu cố gắng đánh giá vai trò của ―năng lực‖, đặc biệt trong lĩnh 

vực thống kê kinh tế vĩ mô. Theo đó, tác giả đã nổ lực cải tiến các nghiên cứu trƣớc đây 

thông qua xây dựng ―chỉ số xây dựng năng lực thống kê‖ và kiểm định khả năng giải thích 

của nó cho tính thuận chu kỳ trong chi tiêu chính phủ. Sử dụng số liệu bảng từ 62 quốc gia 

đang phát triển, tác giả tìm thấy bằng chứng cho thấy những sự cải thiện của chỉ số này 

thƣờng đi kèm với việc giảm tínhthuận chu kỳ trong chi tiêu của chính phủ đối với mẫu thời 

gian từ 1990-2012; trong đó mối quan hệ này phụ thuộc vào chất lƣợng năng lực quản lý và 

kỹ thuật của các cơ quan ngân sách. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

7. Khuynh hướng nợ trong khu vực tài chính (Financial Sector Debt Bias) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Ms. Oana Luca & Alexander F. Tieman 

Ngày xuất bản: 10/11/2016 

Hầu hết các hệ thống thuế tạo ra khuynh hƣớng tài trợ vốn bằng các khoản nợ. Khuynh 

hƣớng nợ này làm tăng đòn bẩy và có thể ảnh hƣởng tiêu cực đến ổn định tài chính. Nghiên 

cứu này mô hình hóa và ƣớc lƣợng khuynh hƣớng nợ của khu vực tài chính, và đƣa ra các 

con số ƣớc tính cho các ngân hàng đầu tƣ và các tổ chức trung gian tài chính nhƣ các công ty 

tài chính và bảo hiểm. Nghiên cứu cho thấy thấy khuynh hƣớng nợ rất phổ biến, nó quyết 

định 10% tổng mức đòn bẩy của các ngân hàng thông thƣờng và 20% đối với ngân hàng đầu 

tƣ, với những tác động rõ nhất là trƣớc cuộc khủng hoảng tài chính. Trong tƣơng lai, khuynh 

hƣớng nợ rất có thể sẽ một lần nữa trở thành tác nhân chính của những quyết định đòn bẩy, 

điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách chính sách tại thời điểm hiện nay. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

8. Thuế tài sản có thể giảm biến động giá nhà? Nghiên cứu trường hợp của Mỹ (Can 

https://www.bis.org/publ/work592.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16209.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16217.pdf


 

 

Property Taxes Reduce House Price Volatility? Evidence from U.S. Regions) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Mr. Tigran Poghosyan 

Ngày xuất bản: 10/11/2016 

Nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu mới về thuế suất tài sản thực tế tại các tiểu bang Hoa Kỳ 

và các vùng đô thị (MSAs) trong giai đoạn 2005-2014 để phân tích mối quan hệ giữa thuế 

suất tài sản và biến động giá nhà. Tác giả thấy rằng thuế tài sản có tác động tiêu cực đến biến 

động giá nhà. Tác động này có tính nhân quả, khi sự gia tăng thuế suất tài sản dẫn đến việc 

giảm biến động giá nhà. Kết quả này không đổi với các cách đo lƣờng biến động giá nhà, 

phƣơng pháp ƣớc lƣợng, và các biến bổ sung để kiểm soát cầu và cung nhà ở khác nhau. Các 

kết quả phân tích có ý nghĩa quan trọng về mặt chính sách và gợi ý thuế tài sản có thể đƣợc 

sử dụng nhƣ một công cụ quan trọng để làm giảm biến động giá nhà. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

9. Khi nào Trung Quốc hắt hơi thì ASEAN sổ mũi? (When China Sneezes Does ASEAN 

Catch a Cold?) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Mr. Sohrab Rafiq 

Ngày xuất bản: 10/11/2016 

"Bài nghiên cứu này xem xét ảnh hƣởng của sự tăng trƣởng chậm lại của kinh tế Trung 

Quốc lên các nền kinh tế mới nổi – EMEs (Indonesia, Malaysia, Thái Lan) và các nền kinh tế 

đang lên - FDEs (Campuchia, Lào, Việt Nam) trong khối ASEAN. Kết luận chính của nghiên 

cứu này chỉ ra sự gia tăng ảnh hƣởng của tăng trƣởng Trung Quốc lên khối ASEAN kể từ sau 

cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tăng trƣởng kinh tế Trung Quốc giảm 1% thì tăng 

trƣởng của ASEAN-EMEs giảm 0,3% và tăng trƣởng của ASEAN-FDEs giảm 0,2%. Lạm 

phát của ASEAN cũng bị ảnh hƣởng mạnh bởi lạm phát Trung Quốc mà mức độ tác động 

này đã lớn gấp đôi sau 20 năm do tác động của các liên kết thƣơng mại và tài chính chặt chẽ 

hơn. Cuối cùng, tăng trƣởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc còn có tác động lên mặt tài chính 

ở các nƣớc ASEAN thông qua sự suy giảm của tăng trƣởng tín dụng và sụt giảm trong giá tài 

sản. Phát hiện này chứng minh sự có mặt của cả kênh truyền dẫn tín hiệu và kênh tải sản đầu 

tƣ, trong đó các nhà đầu tƣ trên thị trƣờng tài chính ASEAN tiếp nhận các tin tức về hoạt 

động kinh tế Trung Quốc nhƣ là một chỉ số cho triển vọng tăng trƣởng của mình. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

10. Chi phí thương mại của việc tái cơ cấu nợ công: Liệu một biên pháp thân thiện với thị 

trường có cải thiện kết quả? (Trade Costs of Sovereign Debt Restructurings: Does a 

Market-Friendly Approach Improve the Outcome?) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Mr. Tamon Asonuma; Marcos Chamon & Akira Sasahara 

Ngày xuất bản: 15/11/2016 

Tái cơ cấu nợ công đã đƣợc chứng minh là gây ảnh hƣởng đến biến động của hoạt động 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16216.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16214.pdf


 

 

xuất nhập khẩu. Bài viết này cho thấy các tác động có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào việc 

tái cơ cấu đƣợc thực hiện trƣớc hay sau khi xảy ra tình trạng vỡ nợ. Các tác giả ghi nhận rằng 

các nƣớc thực hiện tái cơ cấu sau vỡ nợ thông thƣờng sẽ trải qua: (i) sự suy giảm nghiêm 

trọng và kéo dài trong nhập khẩu, (ii) giảm lớn hơn trong xuất khẩu, và (iii) giảm sâu hơn và 

kéo dài hơn ở cả GDP, đầu tƣ và tỷ giá thực tế so với trƣờng hợp tiến hành trƣớc khi tình 

trạng vỡ nợ xảy ra. Những thông tin thực tế quan sát đƣợc này đƣợc xác định thông qua 

phƣơng pháp hồi quy dữ liệu bảng và các ƣớc lƣợng dự đoán địa phƣơng, và một loạt các 

kiểm tra về tính vững bao gồm cả đối với các yếu tố nội sinh trong các chiến lƣợc tái cơ cấu. 

Các phát hiện của nghiên cứu cho thấy sự lựa chọn của một nƣớc trong việc làm thế nào để 

tái cơ cấu nợ quốc gia có thể có những tác động lớn tới chi phí tái cơ cấu. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

11. Chứng khoán hóa và Chất lượng tín dụng (Securitization and Credit Quality) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: David Marques-Ibanez 

Ngày xuất bản: 15/11/2016 

Các ngân hàng thƣờng có thông tin tốt hơn về các khoản vay mà họ thực hiện so với các 

trung gian tài chính khác. Do đó, các khoản vay đƣợc chứng khoán hóa có thể có chất lƣợng 

tín dụng thấp hơn các khoản vay phi chứng khoán hóa tƣơng tự khác. Nghiên cứu đánh giá 

tác động của hoạt động chứng khoán hóa lên chất lƣợng tín dụng tƣơng đối của các khoản 

vay thông qua sử dụng một cơ sở dữ liệu chi tiết duy nhất từ thị trƣờng cho vay hợp vốn bằng 

đồng euro. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi phát hành, các ngân hàng dƣờng nhƣ không lựa 

chọn và chứng khoán hóa các khoản vay có chất lƣợng tín dụng thấp. Tuy nhiên, sau khi 

chứng khoán hóa, chất lƣợng tín dụng của những ngƣời mà các khoản vay của họ bị chứng 

khoán hóa giảm sút nhiều hơn so với những ngƣời thuộc nhóm còn lại. Nghiên cứu cũng tìm 

thấy bằng chứng ban đầu cho rằng việc các khoản vay đƣợc chứng khoán hóa có hiệu quả 

kém hơn có thể liên quan tới việc giảm ƣu tiên giám sát của các ngân hàng. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

12. Tại sao việc phân bổ nguồn lực sai trong dịch vụ lại nhiều hơn trong sản xuất? (A 

Tale of Two Sectors: Why is Misallocation Higher in Services than in 

Manufacturing?) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Daniel A Dias; Christine J. Richmond & Carlos Robalo Marques 

Ngày xuất bản: 16/11/2016 

Những nghiên cứu thực nghiệm gần đây chỉ ra rằng mức độ phân bổ nguồn lực sai trong 

khu vực dịch vụ cao hơn đáng kể so với khu vực sản xuất. Tác giả đánh giá mức độ quan 

trọng của sự khác biệt này và nghiên cứu nguyên nhân của nó. Các ƣớc lƣợng thận trọng cho 

Bồ Đao Nha (2008) cho thấy việc thu hẹp khoảng cách này, bằng cách giảm phân bổ sai 

nguồn lực trong lĩnh vực dịch vụ xuống mức của ngành sản xuất sẽ thúc đẩy tổng sản lƣợng 

tăng khoảng 12% và tổng giá trị gia tăng khoảng 31%. Những khác biệt trong tác động và 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16222.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16221.pdf


 

 

quy mô của các cú sốc năng suất giải thích phần lớn những chênh lệch trong việc phân bổ sai 

nguồn lực giữa khu vực sản xuất và khu vực dịch vụ, phần còn lại đƣợc giải thích bởi những 

khác biệt về năng suất doanh nghiệp và phân bố tuổi tác. Tác giả giải thích những kết quả này 

chủ yếu là do trong lĩnh vực dịch vụ, giá cả đầu ra có độ cứng nhắc cao hơn, chi phí điều 

chỉnh lao động cao hơn và có nhiều hoạt động không chính thức hơn. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

13. Kỷ luật tài khóa và tỷ giá: Vai trò của các yếu tố chính trị? (Fiscal Discipline and 

Exchange Rates: Does Politics Matter?) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: João Tovar Jalles; Mr. Carlos Mulas-Granados & José Tavares 

Ngày xuất bản: 17/11/2016 

Tác giả nghiên cứu ảnh hƣởng của cơ chế tỷ giá đối với kỷ luật tài khóa, có tính đến 

hiệu ứng của các điều kiện chính trị cơ bản. Tác giả đƣa ra một mô hình ở đó nền chính trị 

mạnh mẽ (đƣợc coi là khi các nhà tạo lập chính sách phải đối mặt với một khuôn khổ chính 

trị dài hạn hơn và có tính gắn kết cao hơn) sẽ đi kèm với tình trạng tài khóa tốt hơn, nhƣng cơ 

chế tỷ giá cố định có thể đảo ngƣợc kết quả này và dẫn tới tình trạng kỷ luật tài khóa yếu kém 

hơn. Tác giả khẳng định các giả thuyết này thông qua phân tích hồi quy đƣợc thực hiện trên 

một cơ sở dữ liệu bảng gồm 79 quốc gia từ năm 1975 đến 2012. Kết quả thực nghiệm cho 

thấy tác động tích cực của các yếu tố chính trị mạnh lên kỷ luật tài khóa không đủ để bù lại 

những tác động tiêu cực mà tỷ giá cố định gây ra. Cuối cùng, tác giả sử dụng phƣơng pháp 

kiểm soát tổng hợp để mô tả việc chuyển đổi từ cơ chế tỷ giá linh hoạt sang hoàn toàn cố 

định với đồng Euro đã tác động tiêu cực lên kỷ luật tài khóa ở các nƣớc châu Âu nhƣ thế nào. 

Các kết quả này là khá vững với một loạt các kiểm định nhạy cảm quan trọng, bao gồm cả 

các công thức ƣớc lƣợng khác nhau, các biến đại diện thay thế cho kỷ luật tài khóa, phân tích 

các mẫu con. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

14. Liệu việc sử dụng ví tiền di động có làm tăng mức đầu tư của các công ty? Bằng 

chứng thực nghiệm từ việc khảo sát các doanh nghiệp tại Kenya, Uganda và Tanzania 

(Does mobile money use increase firms' investment ? evidence from enterprise Surveys 

in Kenya, Uganda, and Tanzania) 

Nguồn: WB 

Tác giả: Islam; Asif Mohammed; Muzi; Silvia; Rodriguez Meza & Jorge Luis 

Ngày xuất bản: 14/11/2016 

Đầu tƣ tƣ nhân có thể là một động lực quan trọng của tăng trƣởng kinh tế các nƣớc Đông 

Phi, các quốc gia mà tốc độ tăng trƣởng gần đây đang bị cản trở bởi các điều kiện kinh tế bất 

lợi. Trong bối cảnh này, đã có sự thâm nhập đáng kể của ví tiền di động, thay đổi vƣợt ra 

ngoài những trao đổi giữa cá nhân với cá nhân và chuyển sang các giao dịch giữa các doanh 

nghiệp tƣ nhân. Nghiên cứu này tìm hiểu liệu có mối quan hệ giữa việc các doanh nghiệp sử 

dụng ví tiền di động với hoạt động đầu tƣ của doanh nghiệp. Sử dụng các dữ liệu nghiên cứu 

về doanh nghiệp đại diện quốc gia cho khu vực tƣ nhân tại ba quốc gia Đông Phi nhƣ Kenya, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16220.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16230.pdf


 

 

Tanzania và Uganda, nghiên cứu phát hiện một mối quan hệ thuận chiều giữa việc sử dụng ví 

tiền di động và khả năng mua bán tài sản cố định của một công ty. Mối quan hệ này đƣợc cho 

là có đƣợc nhờ việc giảm chi phí giao dịch, tăng cƣờng tính thanh khoản và sự gia tăng khối 

lƣợng tín dụng đi kèm với các dịch vụ tài chính trên các ứng dụng của điện thoại di động. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

15. Tăng trưởng, đầu tư và bảo hiểm: chiến lược quyết định việc chấm dứt tình trạng đói 

nghèo đến năm 2030 (Grow, invest, insure : a game plan to end extreme poverty by 

2030) 

Nguồn: WB 

Tác giả: Gill; Indermit S.; Revenga; Ana L.; Zeballos & Christian 

Ngày xuất bản: 15/11/2016 

Khi số lƣợng những ngƣời nghèo trên toàn thế giới đã giảm – theo một thƣớc đo, từ gần 2 

triệu ngƣời trong năm 1990 xuống còn 700 triệu ngƣời hiện nay, thế giới đã thực hành đƣợc 

chiến lƣợc chống đói nghèo hiệu quả. Những kinh nghiệm quý báu này là bƣớc tiến cuối 

cùng trong việc chấm dứt tình trạng đói nghèo cùng cực. Trong những thập niên 60 và 70, khi 

gần một nửa thế giới đang sống trong đói nghèo cùng cực, phƣơng pháp xóa đói giảm nghèo 

tốt nhất đƣợc ghi nhận bao gồm hai biện pháp bổ sung: khuyến khích tăng trƣởng trên diện 

rộng, sử dụng nhiều lao động, đầu tƣ vào giáo dục, sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình. Khi tỷ 

lệ đói nghèo cùng cực đã giảm đi, đầu tiên là tại Đông Á và sau đó là những khu vực khác 

của thế giới đang phát triển, rõ ràng nhận thấy rằng chiến lƣợc hai mặt này đã giúp các nền 

kinh tế tăng trƣờng và cho phép mọi ngƣời đầu tƣ vào nguồn lực con ngƣời, những việc làm 

cần thiết để hỗ trợ những ngƣời khuyết tật, những ngƣời không đƣợc hƣởng lợi từ các cơ hội 

kinh tế và dịch vụ xã hội tốt hơn. Chiến lƣợc này đã cho kết quả tốt trong một phần tƣ thế kỷ 

qua, và việc chấm dứt tình trạng đói nghèo cùng cực là hoàn toàn có thể đạt đƣợc. Tuy nhiên, 

hiện nay nhiều ngƣời lại đang có nguy cơ bị nghèo đói trở lại do những ảnh hƣởng tiêu cực từ 

kinh tế, tự nhiên và những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Để chấm dứt tình trạng đói nghèo 

cùng cực đến năm 2030, hƣớng giải pháp hiện nay là một chiến lƣợc gồm ba cấu phần: tăng 

trƣởng kinh tế, đầu tƣ vào con ngƣời và các biện pháp để đảm bảo việc ngăn chặn thất bại 

trong các gia đình, quốc gia và khu vực xuất phát từ khuyết tật, suy thoái kinh tế, thiên tai và 

bệnh tật. Tại các quốc gia đã giảm nghèo đáng kể, kế hoạch giảm nghèo nhanh nhất nên theo 

chiến lƣợc gồm ba cấu phần: tăng trƣởng, đầu tƣ và bảo hiểm. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

16. Vai trò của tỷ giá và những nhân tố phi tỷ giá trong việc làm đẹp kết quả hoạt động 

xuất khẩu của các doanh nghiệp (The role of exchange rate and non-exchange rate 

related factors in polish firms' export performance) 

Nguồn: WB 

Tác giả: Albinowski; Maciej; Hagemejer; Jan; Lovo; Stefania; Varela & Gonzalo J. 

Ngày xuất bản: 29/11/2016 

Nghiên cứu này phân tích hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp sản xuất tại Ba Lan. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/491931479153921241/pdf/WPS7890.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/924111479240600559/pdf/WPS7892.pdf


 

 

Nghiên cứu tập trung vào lợi nhuận cận biên của xuất khẩu, về quyết định tham gia thị trƣờng 

xuất khẩu và cƣờng độ xuất khẩu, việc gia nhập thị trƣờng, khảo sát các nhân tố quyết định là 

giá cả và các nhân tố quyết định phi giá cả đến hoạt động xuất khẩu. Phân tích dựa trên hai 

nguồn dữ liệu khác nhau nhƣng bổ sung cho nhau: dữ liệu khảo sát các công ty Ba Lan từ 

năm 2005 đến năm 2013 và một bộ dữ liệu hải quan từ các công ty xuất khẩu trong cùng thời 

kỳ, với những thông tin chi tiết về các sản phẩm và các địa điểm xuất khẩu. Kết quả cho thấy 

các doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí ―chìm‖ cao để có thể gia nhập thị trƣờng xuất 

khẩu, và một khi những khoản phí này đƣợc thanh toán, chi phí này sẽ khấu hao nhanh theo 

thời gian. Hiệu ứng lan truyền xuất khẩu ở địa phƣơng tích cực và mạnh mẽ đã đƣợc ghi nhận 

và làm rõ, hiệu ứng này giúp làm giảm các chi phí gia nhập thị trƣờng. Cuối cùng, nghiên cứu 

cho thấy tác động của biến động tỷ giá thực lên hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp 

phụ thuộc vào mức độ hội nhập của địa phƣơng đó trong mạng lƣới sản xuất quốc tế. 

Tải về toàn văn tại đây 

Trở lại trang đầu 

 

 

 

  

http://documents.worldbank.org/curated/en/422141480450329379/pdf/WPS7899.pdf


 

 

NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU 

LÃI SUẤT ÂM: THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG HÀNG LỚN  

CỦA ĐAN MẠCH VÀ THỤY ĐIỂN 

Rima A.Turk 

I. Giới thiệu: 

Việc sử dụng các mức lãi suất chính sách âm ở Đan Mạch và Thụy Điển đặt ra 

những quan ngại về tác động của chúng lên lợi nhuận ngân hàng. Mặc dù nhằm 

mục đích hỗ trợ thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô, nhƣng lãi suất âm có thể tạo áp 

lực lên biên lãi ròng (net interest margins) của các ngân hàng. Ảnh hƣởng này thậm 

chí có thể rõ nét hơn đối với các ngân hàng không thể tạo doanh thu lớn từ các nguồn 

phí thu từ ngƣời gửi tiền (Vinals, Eckhold, và Gray, 2016). Theo đó, sự sụt giảm về 

lợi nhuận của ngân hàng càng trở nên đáng lo ngại hơn khi nó có thể hạn chế cho vay 

và cản trở tăng trƣởng. 

Lãi suất sụt giảm có xu hướng thu hẹp lợi nhuận biên của các ngân hàng theo 

thời gian. Đã có một số nghiên cứu và ngày càng nhiều các nghiên cứu về tác động 

của lãi suất lên lợi nhuận ngân hàng. Alessandri và Nelson (2015) và Busch và 

Memmel (2015) đã phát hiện, trong dài hạn, lãi suất và lợi nhuận ngân hàng có mối 

quan hệ đồng biến, nhƣng trong ngắn hạn, các mức lãi suất cao có thể có tác động tiêu 

cực tới lợi nhuận do các ngân hàng phải đối mặt với những trở ngại trong việc tái định 

giá. Borio, Gambacorta, và Hofmann (2015) cảnh báo rằng các mức lãi suất thấp và 

cấu trúc kỳ hạn phẳng có thể làm xói mòn đáng kể lợi nhuận của các ngân hàng và có 

thể có những quan hệ phi tuyến tính trong mối quan hệ này, ở đó việc cắt giảm lãi suất 

sẽ có tác động lớn hơn ở những mức lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, Genay và Podjasek 

(2014) cho rằng các tác động tích cực từ việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế, lên khối 

lƣợng tín dụng và lên hiệu quả của các khoản vay hiện tại, có thể lấn át những tác 

động tiêu cực của các mức lãi suất thấp và âm lên lợi nhuận ngân hàng. 

Sự khó khăn trong việc giảm lãi suất tiền gửi tại các mức lãi suất thấp là một nhân 

tố chủ chốt hình thành nên các tác động tiêu cực của lãi suất âm lên lợi nhuận 

ngân hàng, tuy nhiên các nhân tố khác cũng đóng vai trò nhất định (Hình 1). Các 

ngân hàng nói chung tránh áp dụng lãi suất âm đối với các khoản tiền gửi bán lẻ, do 

những lo ngại về các mối quan hệ khách hàng cũng nhƣ việc các khoản tiền gửi sẽ 

dịch chuyển sang các ngân hàng khác.
1
 Khó khăn trong việc giảm chi phí vốn này dẫn 

đến khả năng lợi nhuận biên ròng sẽ bị thu hẹp do lãi suất cho vay giảm theo mức lãi 

suất chính sách âm. Tuy nhiên, các nhân tố khác, trên thực tế có thể đóng vai trò quan 

trọng trong việc định hình các tác động của lãi suất âm: 
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Không có bằng chứng nào về việc tích trữ tiền mặt của khách hàng ở Đan Mạch và Thụy Điển (BIS, 2016). 



 

 

 Thành phần nguồn vốn: các chi phí vốn bán buôn cho các ngân hàng sẽ có xu 

hƣớng giảm khi lãi suất chính sách âm tác động lên thị trƣờng tiền tệ và đƣờng 

cong lãi suất. Một phần lớn nguồn vốn bán buôn theo đó sẽ làm giảm tác động 

tiêu cực của lãi suất âm lên tổng lợi nhuận biên ròng. Nếu chi phí vốn bán buôn 

càng có mối liên kết chặt chẽ với các mức lãi suất thị trƣờng hiện tại – nhờ kỳ 

hạn ngắn, lãi suất thả nổi, hay các hợp đồng hoán đổi lãi suất đối với các trái 

phiếu có lãi suất cố định – thì các khoản tiết kiệm đƣợc trừ chi phí vốn sẽ càng 

đƣợc tích lũy nhanh hơn. 

 Tái định giá tài sản: Thu nhập từ các danh mục cho vay sẽ giảm nhanh hơn 

nếu các khoản vay có lãi suất biến thiên chiếm tỷ lệ cao, vì lãi suất cho vay đối 

với các khoản vay hiện tại giảm cùng với lãi suất của các khoản vay mới.
2
 

Ngoài ra, lựa chọn tái cấp vốn cho các khoản vay ở các mức lãi suất mới thấp 

hơn có thể tạo ra hiệu ứng tƣơng tự ngay cả khỉ các mức lãi suất trên các khoản 

dƣ nợ hiện tại là không biến thiên. 

 Các nguồn thu nhập khác: tổng lợi nhuận ngân hàng cũng phụ thuộc vào thu 

nhập từ các nguồn khác, nhƣ việc nắm giữ chứng khoán,  quản lý tài sản, phí và 

hoa hồng, cũng nhƣ các chi phí phi phi lãi suất khác dƣới dạng chi phí hoạt 

động và dự phòng rủi ro mất vốn. 

Hình 1. Cấu trúc bảng cân đối tài sản ngân hàng và thành phần thu nhập 

 

Nguồn: Bankswpe và IMF 

Bài nghiên cứu này trước hết sẽ đánh giá sự truyền dẫn của các mức lãi suất thấp 

và âm tới các mức lãi suất ngân hàng và chi phí vốn bán buôn tại Đan Mạch và 

Thụy Điển. Nghiên cứu sẽ mô tả diễn biến lãi suất bán lẻ tại Đan Mạch và Thụy Điển, 

cung cấp các thông tin về tính cứng nhắc và việc tái định giá. Nó cũng ƣớc lƣợng chi 

phí vốn bán buôn tại các ngân hàng Thụy Điển, nơi mà các nguồn vốn phi tiền gửi hỗ 

trợ cho gần một nửa các khoản vay. 

Nghiên cứu cũng xem xét các diễn biến trong nguồn thu nhập của các công ty con 

chính của các ngân hàng lớn tại Đan Mạch và Thụy Điển trong suốt thời kỳ áp 
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Hiện tại, 50% các khoản vay ngân hàng tại Đan Mạch và hơn 90% các khoản vay ngân hàng tại Thụy Điển có 

lãi suất biến thiên với khoảng thời gian cố định ngắn hạn dƣới một năm. 



 

 

dụng lãi suất âm.
3
 Ở cấp độ tập đoàn, các tập đoàn ngân hàng dƣờng nhƣ vƣợt qua 

tốt những thử thách đặt ra khi hoạt động trong môi trƣờng lãi suất âm (Danmarks 

Nationalbank, 2015a; Sveriges Riksbank, 2016a).
4
 Các tổ chức này hoạt động có lợi 

nhuận và đƣợc vốn hóa tốt (Hộp 1), nên không có đe dọa nào ngày lập tức tới sự lành 

mạch tài chính nói chung của các tổ chức này từ các mức lãi suất âm. Tuy nhiên, các 

hoạt động ngân hàng trải rộng ở các thị trƣờng khác nhau, việc này có thể làm giảm 

thiểu hiệu ứng từ việc cắt giảm lãi suất tiềm năng tới các hoạt động nội địa của các 

ngân hàng. Các ngân hàng lớn cũng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác 

nhau, chẳng hạn nhƣ nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại hay nghiệp vụ tài trợ thế chấp, 

những hoạt động này có thể chịu những tác động khác nhau bởi lãi suất âm do những 

khác biệt trong cấu trúc vốn, việc tái định giá các khoản vay và các nguồn thu nhập 

khác. 

Phần còn lại của bài nghiên cứu sẽ đƣợc cấu trúc nhƣ sau. Phần II sơ lƣợc về tình hình 

lãi suất âm tại châu Âu, làm sáng tỏ động lực đằng sau việc áp dụng của chúng. Phần 

III thảo luận về sự truyền dẫn các mức lãi suất âm tới lãi suất ngân hàng và chi phí 

vốn bán buôn. Phần IV phân tích tác động của các mức lãi suất âm lên các ngân hàng 

thƣơng mại (NHTM) và các ngân hàng thế chấp (NHTC), thông qua kiểm tra những 

thay đổi trong thu nhập ngân hàng và các chỉ số tài chính quan trọng theo thời gian. 

Phần V trình bày những phản ứng của thị trƣờng tài chính trƣớc các mức lãi suất âm 

để tóm lƣợc cái nhìn của các nhà đầu tƣ về tác động của lãi suất âm lên ngân hàng. 

Phần VI đƣa ra các kết luận. 

II. Sơ lược về tình hình lãi suất âm tại châu Âu: 

Bốn ngân hàng trung ương ở châu Âu đã điều chỉnh lãi suất danh nghĩa về mức 

âm kể từ năm 2012.
5
 Ngân hàng Quốc gia Đan Mạch (Danmarks Nationalbank – 

DN) là ngân hàng đầu tiên áp dụng mức lãi suất âm cho cộng cụ tiền gửi của mình vào 

tháng 7/2012, sau đó cắt giảm sâu hơn vào đầu năm 2015. Tiếp đó, lãi suất tiền gửi tại 

Ngân hàng trung ƣơng châu Âu (ECB) cũng chuyển sang mức âm vào tháng 6/2014, 

lãi suất mục tiêu Libor kỳ hạn 3 tháng tại Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) cũng 

tiếp nối vào tháng 12/2015, và lãi suất chính sách của ngân hàng trung ƣơng Thụy 

Điển (RB) cũng về mức âm vào đầu năm 2015 (Bảng 1 và Hình 2). Nhƣ đƣợc phân 

tích ở dƣới, các mức lãi suất âm đƣợc sử dụng với nhiều lý do khác nhau tại các quốc 

gia, phản ánh khuôn khổ chính sách của mỗi nƣớc. Với những bƣớc đi này, các ngân 
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Để có một cái nhìn tổng quan về việc các ngân hàng ở Đan Mạch bị tác động nhƣ thế nào, hệ thống hay không, 

bởi lãi suất âm, xem DN (2015a). Để xem xét các ảnh hƣởng lên tất cả các tổ chức tài chính tại Thụy Điển, xem 

Gibas và cộng sự (2015). 
4
 Các phân tích bổ sung cho Thụy Điển cho thấy rằng lợi nhuận có thể cao và ổn định trong suốt thời kỳ cắt 

giảm lãi suất trong những năm gần đây (Sveriges Riksbank, 2016b). 
5
Ngân hàng Quốc gia Bungari áp mức lãi suất âm đối với các khoản dự trữ dƣ thừa của ngân hàng vào tháng 

1/2016 và Ngân hàng Quốc gia Hungary cắt giảm lãi suất tiền gửi qua đêm xuống mức -0.05% vào tháng 3/2016 

(Jobst và Lin, trong thời gian sắp tới). 



 

 

hàng trung ƣơng DN, ECB, và SNB đã tạo ra các mức lãi suất âm trên thị trƣờng tiền 

tệ, phá vỡ giới hạn ―lãi suất dƣới 0‖ trƣớc đây trong chính sách tiền tệ (Gray, 2015).
6
 

Tại Đan Mạch, với cơ chế neo vào đồng euro, lãi suất âm được sử dụng để xử lý 

các dòng vốn vào và ngăn cản đầu cơ. Năm 2012, nỗi lo ngại về sự gia tăng căng 

thẳng ở khu vực đồng euro đã khiến cho một lƣợng vốn lớn đổ dồn vào Đan Mạch, 

đòi hỏi DN phải mua lại một lƣợng lớn ngoại hối để neo giữ tỷ giá. Để giảm thiểu 

dòng vốn vào và kiểm soát khối lƣợng mua vào, DN đã cắt giảm lãi suất chính sách và 

áp mức lãi suất âm nhẹ lên chứng chỉ tiền gửi (CD)  từ tháng 7/2012 đến đầu năm 

2014; từ mức ban đầu -0,2%, lãi suất CD đƣợc tăng lên mức -0.1% vào tháng 1/2013. 

Sau một thời gian ngắn ngừng áp dụng, DN quay trở lại áp dụng lãi suất âm vào tháng 

9/2014 sau khi ECB bắt đầu áp dụng lãi suất âm đối với công cụ tiền gửi của mình. 

Lãi suất ở Đan Mạch cắt giảm mạnh vào đầu năm 2015 sau khi SNB thay đổi 

chính sách tỷ giá của mình và ECB tuyên bố mở rộng các chương trình mua tài 

sản. Sau quyết định dỡ bỏ trần lãi suất đồng euro của SNB và tuyên bố của ECB vào 

tháng 1/2015, Đan Mạch đã đón nhận một lƣợng vốn vào lớn. Trƣớc dòng vốn chảy 

vào này, DN đã mua vào một lƣợng lớn ngoại hối (lên tới 13% GDP) để duy trì chế độ 

neo tỷ giá. Song song, DN tuyên bố áp mức lãi suất -0,5% với chứng chỉ tiền gửi vào 

tháng 1/2015 sau đó tiếp tục giảm xuống còn -0,75%,  đây là những động thái có ảnh 

hƣớng lớn tới diễn biến lãi suất trên thị trƣờng tiền tệ và trái phiếu. Các chi phí này 

đối với nhà đầu tƣ, cùng với cam kết chắc chắn của DN về việc neo tỷ giá, ám chỉ 

dòng vốn vào sẽ đƣợc kiểm soát và nới lỏng theo thời gian. 

Bảng 1. Các mức lãi suất âm tại châu Âu (%) 

 Thời điểm áp 

dụng lãi suất 

âm 

Lãi suất chính sách tại Tháng 5/2016 

(điểm cơ bản)* 

Quốc gia  Công cụ cho 

vay 

Lãi suất chính 

sách 

Công cụ tiền 

gửi 

Ngân hàng 

Quốc gia Đan 

Mạch 

7/2012-4/2014 

9/2014-nay 

5 0 -65 

Ngân hàng 

Trung ương 

châu Âu 

6/2014 25 0 -40 

Ngân hàng 

Quốc gia 

Thụy Sỹ 

1/2015 50 - -75 

Ngân hàng 

Trung ương 

2/2015 25 -50 -125 
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Thảo luận về việc thiết lập các mức lãi suất chính sách âm bắt đầu từ Mankiw (2009). Về hiệu quả cẩu các mức 

lãi suất chính sách âm danh nghĩa và những méo mó mà chúng có thể gây ra, xem Gray (2005). 



 

 

Thụy Điển 

Nguồn: Điều chỉnh từ Vinals, Gray, và Eckhold (2016). 

*Ô màu xám ám chỉ các mức lãi suất thị trƣờng tiền tệ ngắn hạn phù hợp nhất 

Hình 2. Lãi suất chính sách âm tại Châu Âu (%) 

 

Nguồn: Haver 

Các mức lãi suất âm tại Thụy Điển là một phần trong gói giải pháp bảo vệ tính 

tin cậy của mục tiêu lạm phát. Đối lập với Đan Mạch, đồng krona của Thụy Điển 

đƣợc thả nổi. Lạm phát đã đƣợc duy trì ở mức thấp trong nhiều năm dẫn đến kỳ vọng 

lạm phát giảm mạnh vào cuối năm 2014, với kỳ vọng trƣớc 2 năm là vào tháng 1/2015 

lạm phát sẽ đạt mức 1,2%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2%. Vào tháng 2, trƣớc tình 

trạng này, Ngân hàng trung ƣơng Thụy Điển (RB) đã áp dụng đồng thời chính sách lãi 

suất âm, nới lỏng định lƣợng (QE), và biện pháp định hƣớng chính sách để nâng lạm 

phát và đảo ngƣợc xu hƣớng suy giảm trong kỳ vọng lạm phát. Tiếp đó, RB cắt giảm 

lãi suất repo theo nhiều bƣớc và cùng lúc với tuyên bố mua bổ sung trái phiếu (Bảng 

2). 

Bảng 2. Các hành động chính sách tiền tệ phi truyền thống tại Thụy Điển 

Ngày Lãi suất repo 

(điểm cơ bản) 

Nới lỏng định lượng mới 

(Tỷ krona) 

2/2015 -10 10 

3/2015 -25 30 

4/2015  40-50 

7/2015 -35 45 

10/2015  65 

2/2016 -50  

4/2016  45 

Nguồn: Ngân hàng Trung ƣơng Thụy Điển (Riksbank) 



 

 

III. Truyền dẫn lãi suất chính sách tới lãi suất ngân hàng và chi phí nguồn vốn 

bán buôn 

Dữ liệu về lãi suất cho vay và huy động của ngân hàng cho thấy sự khó khăn 

trong việc giảm lãi suất huy động khi lãi suất chính sách ở mức thấp, mặc dù 

chưa xuống mức âm (Hình 3). Tại Đan Mạch và Thụy Điển, lãi suất huy động thỏa 

thuận trong các hợp đồng mới đã giảm, nhƣng vẫn ở mức 0 hoặc cao hơn 0 ngay cả 

khi lãi suất chính sách âm nhiều
7
. Các ngân hàng tại hai nƣớc trên đều tránh việc 

truyền dẫn lãi suất âm sang các khách hàng bán lẻ - các ngân hàng tại Thụy Điển đƣợc 

coi là đã tiến tới một ―mức lãi suất sàn bằng 0‖. Thật vậy, ngay cả trƣớc khi ngân hàng 

trung ƣơng của Đan Mạch và Thụy Điển bƣớc vào giai đoạn lãi suất âm, mức lãi suất 

huy động giảm đi trên các hợp đồng mới đã giảm tốc so với mức độ cắt giảm lãi suất 

chính sách. Do đó, khả năng việc khó giảm lãi suất huy động tác động lên tỷ lệ lãi 

ròng có thể xảy ra ở các mức lãi suất chính sách thấp, chứ không phải là một đặc điểm 

riêng của lãi suất âm. Để minh họa, độ nhạy cảm của lãi suất huy động của Thụy Điển 

đối với mức lãi suất repo dƣờng nhƣ đã giảm sau kỳ giảm xuống lần hai xuống dƣới 

0.5% vào tháng 7 năm 2014.  

Lãi suất cho vay giảm ở cả hai nước, nhưng ở Thụy Điển giảm mạnh hơn. Mức 

lãi suất của các hợp đồng cho vay mới của Thụy Điển giảm sâu cùng với biến động 

của lãi suất chính sách sau khi lãi suất âm xuất hiện vào tháng 2 năm 2015, cho thấy 

một mối quan hệ gần giống nhƣ mối quan hệ trƣớc khi có lãi suất âm (Hình 3). Ngƣợc 

lại, quá trình truyền dẫn tới lãi suất cho vay của Đan Mạch dƣờng nhƣ không rõ rệt, 

do lãi suất cho vay trung bình hầu nhƣ không thay đổi sau khi có một sự cắt giảm lãi 

suất đáng chú ý tới -75 điểm cơ bản. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác của DN (2016b) 

cho thấy những thay đổi trong lãi suất cho vay đối với các tổ chức phi tài chính và các 

hộ gia đình lại có sự liên hệ chặt chẽ với sự sụt giảm trong lãi suất CD, cho thấy một 

mức độ truyền dẫn cao hơn.  
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Một bức tranh tƣơng tự diễn ra khi kiểm tra lãi suất đƣợc báo cáo của các TCTD về tất cả các hợp đồng huy 

động vốn có giá trị lớn. Tuy nhiên, lãi suất tổng hợp lại giấu đi sự khác biệt lớn trong lãi suất huy động của các 

khách hàng khác nhau. Ví dụ, một lƣợng lớn các khoản huy động của các công ty tại Đan Mạch đều đã chuyển 

sang lãi suất âm và việc áp các mức lãi suất âm lên các khoản tiền gửi đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

ngày càng trở nên phổ biến.  Tại Thụy Điển, chỉ một vài công ty lớn và các khách hàng tổ chức phải chịu mức 

lãi suất huy động âm. 



 

 

 

 

Tổng chênh lệch lãi suất cho vay – huy động vẫn ổn định tại Đan Mạch sau khi 

lãi suất âm xuất hiện (Hình 4, phần trên cùng). Từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 3 

năm 2016, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động của các ngân hàng tại Đan 

Mạch đạt mức trung bình 1,5%, phù hợp với mức trung bình của lãi suất trung bình 

trong ba năm trƣớc khi có lãi suất âm. Ngoài ra, các mức lợi nhuận không rơi xuống 

đáy nhƣ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.  

Tại Thụy Điển, ngược lại, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động đã bị thu 

hẹp (Hình 4, phần bên dưới). Trong năm 2011-2014, chênh lệch giữa lãi suất cho 

vay và huy động đạt trung bình 2.6%, nhƣng mức chênh lệch này đã sụt giảm xuống 

Hình 3. Truyền dẫn tới lãi suất bán lẻ 

Lãi suất của các ngân hàng Đan Mạch, các hợp đồng mới Lãi suất các ngân hàng Thụy Điển, các hợp đồng mới 

Mức độ nhạy cảm của lãi suất huy động đối với lãi suất repo tại Thụy Điển, 1/2012-5/2016 

Hình 4: Tác động lên chênh lệch lãi suất cho vay – huy động 

Chênh lệch lãi suất cho vay – huy động tại Đan Mạch, các hợp Chênh lệch lãi suất cho vay – huy động tại Thụy Điển, các hợp 



 

 

dƣới 2% từ tháng 2 năm 2015 do lãi suất huy động giảm chậm hơn lãi suất cho vay 

tƣơng ứng. Mức lợi nhuận này cũng tƣơng tự với mức lợi nhuận trƣớc đây khi lãi suất 

repo thấp theo các thƣớc đo mang tính lịch sử, trong cả hai năm 2005 và sau cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu.  

 

Sự gia tăng chi phí nguồn vốn bán buôn tác động mạnh tới lợi nhuận của ngân 

hàng.Mặc dù dữ liệu về lãi suất mà các ngân hàng báo cáo đã bao quát hầu hết các 

khoản cho vay và huy động của ngân hàng, các ngân hàng vẫn có một loạt các tài sản 

và nợ khác. Quan trọng hơn cả, Đan Mạch và Thụy Điển dựa vào nguồn tài trợ đáng 

kể từ các nguồn bán buôn, bao gồm tài trợ trên thị trƣờng tiền tệ và thị trƣờng trái 

phiếu bảo đảm. Sự gia tăng trong các chi phí của các nguồn vốn không đến từ nguồn 

tiền gửi đã tác động đáng kể lên lợi nhuận của ngân hàng nhƣng không đƣợc ghi nhận 

trên các dữ liệu về lãi suất của ngân hàng.
8
 

Tại Đan Mạch, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động có được từ các 

khoản tài trợ trái phiếu đều không bị tác động bởi lãi suất âm. Các ngân hàng thế 

chấp tại Đan Mạch tài trợ cho các khoản vay mua nhà chủ yếu bằng cách phát hành 

các trái phiếu, tôn trọng ―quy tắc cân bằng‖ trong việc cung cấp các khoản thế chấp. 

Kết quả là, Đan Mạch tạo ra một loạt khoản phí quản trị từ việc khởi tạo và triển khai 

các dịch vụ phục vụ các khoản cho vay thế chấp (Hình 5). Nhƣ thảo luận bên dƣới, 

khoản thu nhập bổ sung từ gia tăng các khoản phí sau khi lãi suất âm xuất hiện đã góp 

phần tạo ra một khoản lợi nhuận ―vững chắc‖ cho MB. 

Tại Thụy Điển, các ngân hàng dựa chủ yếu vào các nguồn vốn không phải là 

nguồn tiền gửi để tài trợ cho các hoạt động của mình, bao gồm khoản hoán đổi 
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 Dữ liệu về lãi suất ngân hàng và các chi phí vốn từ nguồn bán buôn đều không bù đắp cho những thay đổi 

trong lợi tức chứng khoáng hay thu nhập từ các khoản thu phí 



 

 

các nguồn tài  trợ dưới dạng ngoại tệ sang đồng krona của Thụy Điển(SEK).
9
 

Những nguồn vốn bán buôn tại Thụy Điển bắt nguồn từ việc phát hành các công cụ tài 

chính trên thị trƣờng tiền tệ và các trái phiếu có bảo đảm dƣới dạng nội tệ hoặc ngoại 

tệ. Nhằm đa dạng hóa các nhà đầu tƣ, thu lợi ích từ nguồn tài trợ rẻ hơn dƣới dạng 

ngoại tệ, và cung cấp cho khách hàng những khoản vay ngoại tệ, các ngân hàng phát 

hành trái phiếu có bảo đảm dƣới dạng ngoại tệ(Hilander, 2014). Quan trọng hơn là, 

các ngân hàng hoán đổi các khoản nợ của mình sang SEK để phù hợp với các khoản 

vay của họ dƣới dạng nội tệ (Eklund, Milton và Ryden, 2012). Để phòng ngừa rủi ro 

lãi suất giữa các trái phiếu có bảo đảm và các khoản thế chấp chủ yếu có lãi suất biến 

đổi với những kỳ hạn ngắn cố định, các ngân hàng sử dụng công cụ hoán đổi lãi suất. 

 

Các chi phí nguồn vốn tổng thể ước tính từ trái phiếu có bảo đảm tiếp tục giảm 

xuống, phù hợp với lãi suất repo từ khi lãi suất âm xuất hiện (Xem phụ lục I). 

Mức độ truyền dẫn từ lãi suất âm xuống các lãi suất trên thị trƣờng tiền tệ và các ƣớc 

tính về chi phí vốn trên các trái phiếu có bảo đảm dƣới dạng đồng Krona của Thụy 

Điển và đồng Euro đã khá lớn từ khi mức lãi suất âm xuất hiện. Xem xét tỷ trọng của 

trái phiếu có bảo đảm đƣợc phát hành dƣới dạng đồng nội tệ và ngoại tệ, sự sụt giảm 

trong chi phí nguồn vốn tính trên các trái phiếu này hầu nhƣ phù hợp với sự sụt giảm 

lãi suất repo từ tháng 2 năm 2015. 

Nhìn chung, sự sụt giảm trong chi phí nguồn vốn bán buôn từ tháng 2 năm 2015 

đã bảo đảm lợi nhuận của các ngân hàng. Trái ngƣợc với tính cứng nhắc của lãi 

suất huy động, chi phí tổng thể của nguồn vốn bán buôn - phản ánh sự kết hợp giữa 

nguồn vốn ngắn hạn và việc sử dụng các nguồn vốn dài hạn với việc phòng ngừa rủi 

ro hối đoái và rủi ro lãi suất- đã giảm đi kể từ khi xuất hiện lãi suất âm tại Thụy Điển 
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Cấu trúc nguồn vốn tại Thụy Điển duy trì bền vững trong suốt 5 năm qua, với nguồn vốn từ tiền gửi và phi tiền 

gửi lần lƣợt chiếm 48% và 42%. 

Hình 5: Chi phí các nguồn tài trợ bán buôn từ các trái phiếu có bảo đảm và chênh lệch lãi suất ở Đan 

Mạch 
Lãi suất thế chấp, các hợp đồng mới Lợi nhuận từ thế chấp so với chi phí của các nguồn tài trợ từ trái phiếu cóbảo đảm, 

các hợp đồng mới 



 

 

(Hình 6, biểu đồ bên trái). Do đó, mặc dù lãi suất cho vay thế chấp đã giảm đi kể từ 

khi có lãi suất âm, chi phí nguồn vốn bán buôn giảm đi đã giúp duy trì lợi nhuận của 

các ngân hàng trên các khoản thế chấp (Hình 6, biểu đồ bên phải)
10

. 

 

IV. Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh lãi suất âm 

Trong mục này, chúng tôi tập trung đánh giá các chỉ tiêu tài chính của các ngân 

hàng lớn tại Đan Mạch và Thụy Điển trong khoảng thời gian áp dụng chính sách 

lãi suất âm. Các phân tích dƣới đây dựa trên báo cáo tài chính chƣa hợp nhất (Hộp 1) 

của các ngân hàng thƣơng mại và ngân hàng thế chấp từ cơ sở dữ liệu của Bankscope 

trong giai đoạn 2005-2015
11

. 12 NHTM trong mẫu cung cấp rất đa dạng các sản phẩm 

tài chính, chẳng hạn nhƣ cho vay có đảm bảo và không có đảm bảo, thấu chi, các sản 

phẩm đầu tƣ, tài khoản thanh toán, và tiền gửi có kỳ hạn. Trong khi đó, các ngân hàng 

thế chấp không nhận tiền gửi mà tập trung cung cấp và/hoặc cung ứng các dịch vụ 

phục vụ các khoản vay thế chấp, qua đó tạo ra lợi nhuận từ chênh lệch giữa chi phí 

vốn và lãi suất cho vay thế chấp dƣới hình thức các khoản phí khởi tạo và phí dịch vụ 

vay vốn. 

NHTM tại Đan Mạch và Thụy Điển có cấu trúc tài sản-nợ khác nhau nhưng các 

ngân hàng thế chấp tại hai quốc gia này lại có cấu trúc khá tương đồng (hình 7). 

Các NHTM tại Thụy Điển có tỷ trọng nắm giữ giấy tờ có giá trên tổng tài sản lớn hơn 

so với các NHTM Đan Mạch. Tại cả hai quốc gia này, tiền gửi của khách hàng chiếm 

chƣa tới một nửa tổng nguồn vốn, điều này hàm ý rằng họ đã dựa nhiều hơn vào các 

nguồn vốn từ thị trƣờng bán buôn. Trong đó, các ngân hàng Thụy Điển sử dụng các 
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Trong khi chi phí nguồn vốn bán buôn giảm đi đã đẩy lùi nguy cơ giảm lợi nhuận từ lãi của các ngân hàng, 

việc sử dụng những nguồn vốn không phải nguồn vốn chủ yếu có thể làm dấy lên những quan ngại về ổn định 

tài chính, do loại nguồn vốn này bất ổn hơn và chi phí vốn dễ bị đảo chiều trong thời gian có khủng hoảng.   
11
Mẫu nghiên cứu gồm 4 NHTM lớn tại Đan Mạch và Thụy Điển, 4 ngân hàng thế chấp tại Đan Mạch và 3 ngân 

hàng thế chấp tại Thụy Điển. Những phân tích về tất cả ngân hàng Đan Mạch theo từng nhóm, xem DN (2015a) 

Hình 6. Chi phí nguồn vốn bán buôn và lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất cho vay thế chấp ở ThụyĐiển 

Chi phí nguồn vốn bán buôn ƣớc tính và lãi suất cho vay 

thế chấp tại Thụy Điển 

So sánh chênh lệch ls cho vay thế chấp và chi phí nguồn vốn ƣớc tính tại 
Thụy Điển 



 

 

nguồn vốn dài hạn nhiều hơn, phù hợp với việc tài sản của họ có mức độ thanh khoản 

thấp hơn tài sản các ngân hàng Đan Mạch. Đối với các ngân hàng đầu tƣ ở cả Đan 

Mạch và Thụy Điển, gần nhƣ tất cả các tài sản đều đƣợc đầu tƣ vào các khoản vay thế 

chấp, đƣợc tài trợ chủ yếu từ các nguồn vốn dài hạn. 

Hình 7. Cấu trúc tài sản và nguồn vốn 

Cấu trúc tài sản sinh lời tại NHTM, 2015 

 

Cấu trúc nguồn vốn tại NHTM, 2015 

 
Cấu trúc tài sản sinh lời tại ngân hàng thế chấp, 

2015 

 

Cấu trúc nguồn vốn tại ngân hàng thế chấp, 2015 

 

Lãi suất cho vay và huy động tại Đan Mạch và 

Thụy Điển, 2015 

Khả năng sinh lời của tài sản, chi phí vốn và thu 

nhập lãi ròng, 2015 

 



 

 

 

Xu hướng tín dụng dường như không thay đổi sau khi lãi suất đã xuống mức âm 

(Hình 8). Tại Đan Mạch, lƣợng tín dụng từ các NHTM đã giảm từ năm 2008, điều 

này một phần phản ánh hiện tƣợng nợ quá mức (debt overhang) trong thời kỳ trƣớc 

khủng hoảng. Trong khi đó, tín dụng từ các ngân hàng thế chấp đã tăng chậm lại từ 

năm 2012 do nhu cầu trầm lắng (DN, 2015b và 2016a)
12

. Ngƣợc lại, cho vay ở Thụy 

Điển tiếp tục mở rộng trong năm 2015-năm đầu tiên áp dụng lãi suất âm (Gibas và các 

cộng sự, 2015), qua đó tác động tích cực tới lợi nhuận bằng đồng krona của các ngân 

hàng.  

Không có dấu hiệu rõ ràng về tác động xấu đến tổng lợi nhuận (Hình 8). Lợi 

nhuận của các ngân hàng thế chấp Thụy Điển tiếp tục xu hƣớng đi lên trong năm 

2015, trong khi lợi nhuận của các ngân hàng thế chấp tại Đan Mạch duy trì ổn định 

trong giai đoạn 2012-14, sau đó tăng vào năm 2015 khi lãi suất ở mức thấp nhất. Sau 

khi giảm nhẹ trong 3 năm (2012-2014), lợi nhuận của các NHTM Đan Mạch tăng 

nhanh trong năm 2015. Đối với các NHTM Thụy Điển, lợi nhuận đã giảm nhẹ trong 

năm 2015 tuy nhiên vẫn xoay quanh các mức cao trong lịch sử. Các phân tích dƣới 

đây sẽ xác định các yếu tố tác động lên tình hình kinh doanh của các ngân hàng. 

Hình 8. Diễn biến tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng 

Diễn biến tín dụng và lợi nhuận từ các ngân hàng 

Đan Mạch 

Diễn biến tín dụng và lợi nhuận tại các ngân 

hàng Thụy Điển 
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Nhu cầu vay vốn trầm lắng tại Đan Mạch cần đƣợc xem xét trong bối cảnh tỷ lệ tín dụng/GDP đang ở mức 

cao, và không giảm trong những năm gần đây dù đã tăng rất mạnh trong giai đoạn trƣớc khủng hoảng (DN, 

2015b). Tín dụng từ các NHTM và ngân hàng thế chấp Đan Mạch có khả năng thay thế nhau rất cao, ít nhất là 

với tín dụng hộ gia đình. Bên cạnh đó, diễn biến tổng tín dụng không phản ánh đƣợc diễn biến khác nhau của 

từng thành phần, khi mà tín dụng từ các NHTM cho hộ gia đình đã trì trệ trong năm 2015, trong khi tín dụng 

cho các doanh nghiệp lại tăng lên. Và theo những thông tin mới nhất hiện nay, tổng tín dụng đã tăng trở lại trong 

năm 2016 (DN, 2016b). 



 

 

  

Nếu loại trừ tác động từ tăng trưởng tổng tài sản, lợi nhuận của các ngân hàng 

vẫn duy trì ổn định kể từ khi áp dụng chính sách lãi suất âm, đặc biệt lợi nhuận 

của các ngân hàng thế chấp tại Thụy Điển còn tăng lên (Hình 9)
13

.Đối với các 

ngân hàng ở Đan Mạch và NHTM tại Thụy Điển, tỷ lệ thu nhập lãi ròng (NIM) (đƣợc 

đo lƣờng bằng tỷ lệ giữa thu nhập lãi thuần trên tổng tài sản sinh lời bình quân) và thu 

nhập ròng khác (net other income) vẫn duy trì ở mức trung bình của giai đoạn trƣớc 

khi áp dụng lãi suất âm. Trái lại, lợi nhuận của các ngân hàng thế chấp Thụy Điển đã 

tăng lên kể từ khi áp dụng lãi suất âm vào đầu năm 2015, qua đó tiếp tục xu hƣớng 

tăng của họ trong những năm trƣớc. Mức tăng này là do các ngân hàng trên có tỷ lệ 

NIM cao hơn, trong khi các thu nhập thuần khác không đổi. 
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Những phân tích về hiệu quả lợi nhuận của ngân hàng đã tính tới tác động của dự phòng, do sự khác biệt về 

thời điểm tính các chi phí dự phòng có thể làm ẩn đi tác động của chính sách lãi suất âm tới tình hình tài chính 

của các ngân hàng.  



 

 

Hình 9. Cấu trúc doanh thu của các ngân hàng 

Cấu trúc doanh thu của các NHTM Đan Mạch 

 

Cấu trúc doanh thu của các NHTM Thụy Điển 

 

Cấu trúc doanh thu của các ngân hàng thế chấp 

Đan Mạch 

 

Cấu trúc doanh thu của các ngân hàng thế chấp 

Thụy Điển 

 
 

Việc NIM duy trì ổn định có một phần nguyên nhân từ sự suy giảm liên tục của 

chi phí lãi suất (interest expense) (Hình 10). Tỷ lệ thu nhập từ lãi trên tổng tài sản 

của tất cả các ngân hàng đã giảm trong những năm gần đây, phản ánh tác động lan 

truyền từ lãi suất âm tới sự sụt giảm của lãi suất cho vay. Một đặc điểm chung khác 

của tất cả các ngân hàng là việc chi phí lãi suất trên tổng tài sản sinh lời đã giảm 

mạnh, và hiện đang ở mức thấp trong lịch sử. Trong bối cảnh sự sụt giảm của lãi suất 

huy động tiền gửi đã bị hạn chế, sự sụt giảm của chi phí lãi suất chắc chắn phải xuất 

phát từ việc chi phí huy động từ các khoản phi tiền gửi suy giảm. Điều này đƣợc thể 

hiện rõ nhất tại các ngân hàng thế chấp Thụy Điển trong năm 2015, nhờ sự kết hợp 

của việc chi phí nguồn vốn ngắn hạn rẻ hơn và sử dụng các giao dịch hoán đổi lãi suất 

trên nguồn vốn dài hạn. Trong khi đó, chi phí huy động từ các khoản phi tiền gửi tại 

Đan Mạch chỉ giảm chậm. 



 

 

Hình 10. Cấu trúc thu nhập lãi ròng 

Doanh thu lãi ròng, NHTM Đan Mạch 

 

Doanh thu lãi ròng, NHTM Thụy Điển 

 

Doanh thu lãi ròng, ngân hàng thế chấp Đan 

Mạch 

 

Doanh thu lãi ròng, ngân hàng thế chấp Thụy Điển 

 

Thu nhập khác ròng tại các NHTM chỉ được cải thiện nhẹ trong khi thu nhập lãi 

thuần của các ngân hàng thế chấp gần như không đổi trong những năm gần đây, 

do vậy lợi nhuận tổng thể ít bị ảnh hưởng (Hình 11). Trong giai đoạn lãi suất âm, 

các NHTM Đan Mạch đã tăng thu nhập đáng kể từ các khoản phí và hoa hồng, tuy 

nhiên các khoản tăng này bị san sẻ một phần bởi chi phí ngoài lãi cao hơn, do vậy 

mức độ cải thiện của thu nhập khác ròng là khá hạn chế nếu so với các mức tăng trƣớc 

khi áp dụng chính sách lãi suất âm. Các khoản doanh thu ngoài lãi suất, chẳng hạn 

nhƣ từ quản lý quỹ và các dịch vụ tƣ vấn tài chính vẫn duy trì ổn định tại các NHTM 

Thụy Điển trong năm 2015, với chỉ một chút cải thiện nhẹ trong thu nhập khác ròng 

do giảm chi phí ngoài lãi suất (non-interest expenses). Do hoạt động của các ngân 

hàng thế chấp bị giới hạn vào cho vay thế chấp, các khoản thu nhập ngoài lãi và chi 



 

 

phí ngoài lãi trở nên kém quan trọng hơn cơ cấu thu nhập của họ, và những thay đổi 

trong thu nhập khác ròng của họ là rất nhỏ. 

Hình 11. Cấu trúc thu nhập khác ròng 

Thu nhập khác ròng, NHTM Đan Mạch 

 

Thu nhập khác ròng, NHTM Thụy Điển 

 
Thu nhập khác ròng, ngân hàng thế chấp Đan 

Mạch 

 

Thu nhập khác ròng, ngân hàng thế chấp Đan 

Mạch 

 

Nhìn chung, chính sách lãi suất âm đã không có tác động đáng kể nào tới lợi 

nhuận trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng (Hình 12). Cụ thể, lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu trƣớc khi trích lập dự phòng (pre-provision ROE) chỉ giảm nhẹ tại các 

NHTM Đan Mạch và không đổi tại các NHTM Thụy Điển sau khi chính sách lãi suất 

âm đƣợc áp dụng. Đối với các mô hình kinh doanh của các ngân hàng thế chấp, chính 

sách lãi suất âm hoàn toàn không có tác động nào
14

. Trái lại, chỉ số lợi nhuận trên vốn 

chủ sở hữu trƣớc dự phòng đã tăng lên mức đỉnh ngang với năm 2005 tại các ngân 
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Các ngân hàng thế chấp có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng lãi suất âm vào các trái phiếu thế chấp với lãi 

suất thả nổi, mặc dù vậy, vẫn chƣa có vấn đề nào đƣợc nhận diện đối với các khoản cho vay với lãi suất thả nổi 



 

 

hàng thế chấp Đan Mạch, và tiếp tục xu hƣớng tăng đối với các ngân hàng thế chấp 

Thụy Điển.  

Hình 12. Chính sách lãi suất âm và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trước dự 

phòng\ 

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trƣớc dự phòng, 

ngân hàng Đan Mạch 

 

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trƣớc dự phòng, 

ngân hàng Thụy Điển 

 
 

Tuy vậy, có thể cần thêm thời gian để có thể quan sát được đầy đủ tác động của 

chính sách lãi suất âm. Tại hai quốc gia trên, lãi suất chính sách mới chỉ xuống mức 

âm rõ rệt trong năm 2015, do vậy những tác động tiêu cực của nó tới doanh thu từ lãi 

suất sẽ trở nên rõ rệt hơn trong những năm tới, khi mà tỷ trọng các khoản vay đƣợc 

định giá lại tăng lên, và các khoản vay sắp tới hạn đƣợc làm mới tại các mức lãi suất 

thấp hơn. Trong khi đó, khả năng các ngân hàng có thể tiếp tục tăng doanh thu ngoài 

lãi suất dƣới dạng các khoản phí là có giới hạn. Dƣ địa để tiếp tục giảm chi phí từ việc 

giảm chi phí lãi suất cũng bị hạn chế khi có sàn lãi suất huy động, cùng với đó là việc 

cơ chế truyền tải từ chính sách lãi suất âm tới chi phí vốn trên thị trƣờng bán buôn là 

không hoàn hảo. 

V. Phản ứng của thị trường tài chính với lãi suất âm 

Các thị trường chứng khoán không cho thấy tín hiệu về việc giá trị của các các 

ngân hàng Đan Mạch và Thụy Điển bị ảnh hưởng bất lợi bởi lãi suất âm.
15

 Kể từ 

khi bắt đầu áp dụng lãi suất âm tại Đan Mạch vào tháng 7 năm 2012, giá cổ phiếu của 

các ngân hàng Đan Mạch đã liên tục vƣợt các chỉ số thị trƣờng chứng khoán OMX 

Copenhagen và vào tháng 9 năm 2014,  mức tăng của họ đã phá vỡ kỷ lục cổ phiếu 

                                                      
15

Trong số các ngân hàng Đan Mạch và Thụy Điển  đƣợc nghiên cứu, Nordea đƣợc đánh giá là có tầm quan 

trọng hệ thống trên toàn cầu (G-SIB), trong khi nhóm ngân hàng Thụy Điển lớn khác (Svenska Handelsbanken, 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) và Swedbank) và Ngân hàng Danske đƣợc xác định là tổ chức tín dụng 

có tính quan trọng hệ thống khác, sử dụng các hƣớng dẫn EBA. DN cũng coi Nykredit Realkredit, Nordea Bank 

Danmark, Ngân hàng Jyske, Sydbank và DLR Kredit là các tổ chức tài chính hệ thống. 



 

 

ngân hàng của châu Âu  (hình 13, bên trái). Đối với cổ phiếu ngân hàng Thụy Điển, 

lợi nhuận vẫn khá phù hợp với các chỉ số chứng khoán Stockholm kể từ khi lãi suất về 

mức âm, nhƣng thấp hơn so với các cổ phiếu ngân hàng châu Âu cho đến mùa thu 

năm 2015 (Hình 12, bên phải) . Cổ phiếu ngân hàng Thụy Điển bị ảnh hƣởng bởi các 

biến động thị trƣờng vào đầu năm 2016, nhƣng lƣu ý rằng những tác động này ít hơn 

nhiều so với những tác động quan sát đƣợc với cổ phiếu ngân hàng châu Âu. Cần lƣu 

ý rằng giá cổ phiếu đƣợc xác lập ở cấp độ tập đoàn, vì vậy các tác động bất lợi tiềm 

tàng đối với các công ty con tại các nƣớc bị ảnh hƣởng nhiều nhất bởi lãi suất âm có 

thể đƣợc làm giảm nhẹ đi bởi những diễn biến phát triển tốt ở những bộ phận kháccủa 

tập đoàn ngân hàng trong khu vực.  

Hình 13: Tác động kém của lãi suất âm lên giá cổ phiếu ngân hàng 

Lãi suất âm và cổ phiếu ngân hàng Đan 

Mạch 

Lãi suất âm và cổ phiếu ngân hàng Thụy 

Điển 

 
 

Lãi suất âm và cổ phiếu ngân hàng châu Âu 

 



 

 

Về mặt này, ngân hàng Đan Mạch và Thụy Điển đã vượt trội so với các đồng 

nghiệp kể từ tháng Giêng năm 2012. Trong bốn năm kể từ khi lãi suất âm đƣợc công 

bố lầnđầu tiên tại Đan Mạch vào tháng 1 năm 2012, giá cổ phiếu ngân hàng đã tăng 

125% ở Đan Mạch và 76% ở Thụy Điển, trong khi chỉ tăng 15% tại khu vực đồng 

euro và sụt giảm lần lƣợt của 8% và 28%ở Vƣơng quốc Anh và Đức. 

Tương tự như vậy, việc định giá rủi ro tín dụng ngân hàng không chỉ ra rằng lãi 

suất âm sẽ tạo ra rủi ro hoàn trả nợ hay rủi ro thanh toán cho các ngân hàng tại 

Đan Mạch và Thụy Điển. Sự thay đổi trong rủi ro đối tác phản ánh qua phí của Hợp 

đồng Hoán đổi rủi ro tín dụng (credit default swaps (CDS) tại Đan Mạch thấp nhất kể 

từ khi lãi suất âm lần đâu tiên công bố (hình 14, bảng trái). Tƣơng tự tại Thụy Điển, 

một loạt cắt giảm lãi suất âm dƣờng nhƣ không có bất kỳ tác động nào tới phí CDS, 

đặc biệt tại thời điểm mà phí của các ngân hàng từ Đức, Anh, và rộng hơn là Đông Á 

đã tăng vọt (hình 14, bên phải)
16

. Việc gia tăng phí CDS gần đây tại Đan Mạch và 

Thụy Điển là do tác động của việc rủi ro tín dụng ngân hàng đƣợc định giá lại trên 

phạm vi rộng hơn.   

VI. Kết luận 

Ít nhất cho đến nay, hiện tượng lãi suất âm ở Đan Mạch và Thụy Điển chưa gây 

khó khăn cho lợi nhuận ngân hàng.
17

Biên lãi suất giữa lãi suất cho vay và lãi suất 

tiền gửi bị thu hẹp do lãi suất tiền gửi giảm chậm khi ở mức thấp nhƣng lãi suất cho 

vay tiếp tục giảm cùng lãi suất chính sách, mặc dù mức giảm ít hơn của lãi suất cho 

vay ở Đan Mạch đã góp phần hạn chế sự co lại của biên lãi suất. Tuy nhiên, các phân 

tích cho thấy lợi nhuận ngân hàng ở hai quốc gia này nhìn chung vẫn ổn định, và thậm 

chí tăng ở các ngân hàng thế chấp trong một năm có lãi suất âm phổ biến ở Thụy 

Điển. Sự phụ thuộc cao vào nguồn vốn phi tiền gửi ở các quốc gia này cùng với sự 

truyền dẫn đáng kể từ chính sách lãi suất âm đến chi phí vốn bán buôn đã cắt giảm 

tổng chi phí lãi suất xuống mức thấp trong lịch sử. Lợi nhuận của các ngân hàng 

thƣơng mại ở Đan Mạch cũng đƣợc ổn định nhờ tăng doanh thu phi lãi suất từ thu phí 

nhƣ dịch vụ tái cấp vốn thế chấp và dịch vụ tƣ vấn doanh nghiệp, mặc dù các khoản 

thu nhập tăng lên này bị bù trừ một phần cho chi phí phi lãi suất cao hơn. 

Tuy nhiên, tác động của lãi suất âm lên lợi nhuận ngân hàng cần tiếp tục được 

theo dõi chặt chẽ. Có thể là một trong số những tác động hạn chế cho đến nay phản 

ánh sự truyền dẫn vào việc định giá tài sản nợ nhanh hơn là vào tài sản có, trong đó lợi 

nhuận có thể yếu đi một khi việc tái định giá khoản vay trong năm tiếp theo đƣợc thực 

hiện đầy đủ hơn bất kể tác động này ở Thụy Điển có thể không lớn do phần lớn các 
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 Đối với ngân hàng Đan Mạch, phí CDS chỉ sẵn có với Ngân hàng Danske A/S. 
17

 Trong số các ngân hàng của Thụy Điển và Đan Mạch đƣợc phân tích, Nordea đƣợc đánh giá là một ngân hàng 

có tầm quan trọng hệ thống toàn cầu (G-SIB), trong khi các nhóm ngân hàng lớn khác của Thụy ĐIển (Svenska 

Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) và Swedbank) và ngân hàng Danske đƣợc đánh giá là 

các tổ chức có tầm quan trọng hệ thống, theo hƣớng dẫn EBA. Thêm vào đó DA cho rằng Nykredit Realkredit, 

Nordea Bank Danmark, Jyske Bank, Sydbank và DLR Kredit là các tổ chức tài chính hệ thống. 



 

 

khoản vaylà thả nổi lãi suất. Ít nhất đối với Thụy Điển, tác động trong năm 2016 có 

thể lớn hơn vì lãi suất repo bình quân là -0,5% trong khi mức này của 2015 xấp xỉ -

0,25%. Nếu lợi suất trái phiếu nƣớc ngoài tăng lên có thể vì Mỹ thu hẹp gói kích thích 

tiền tệ, thì lợi suất trái phiếu của Thụy Điển cũng tăng lên bao gồm cả trái phiếu có 

bảo đảm, hàm ý rằng chi phí vốn bán buôn sẽ không còn đóng vai trò đệm đỡ cho lợi 

nhuận. Điều này cũng có thể cho biết rằng một phần bù trừ của việc tăng thu nhập phi 

lãi suất (phí cao hơn) có thể không kéo dài một khi tái cấp vốn khoản vay hoàn thành 

hoặc khi có áp lực cạnh tranh về phí.  Mặc dù một phần lợi nhuận ngân hàng bị giảm 

do những yếu tố trên không ảnh hƣởng đến sự lành mạnh của ngân hàng, nhƣng các 

rủi ro tiềm năng đối với số lƣợng và chất lƣợng khoản vay khi lợi nhuận bị giảm trong 

thời gian kéo dai cần phải đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

  



 

 

 

Hộp 1. Kết quả hoạt động ổn định của hệ thống ngân hàng Đan Mạch và Thụy Điển 

Thành phần nguồn thu của ngân hàng, tháng 6/2015* (% tổng tài sản) 

 
 

 

 

 

Nguồn: Điều chỉnh từ Turk (sắp xuất bản), sử dụng số liệu từ Cơ quan ngân hàng Châu Âu 

* Dữ liệu đƣợc cung cấp ở cấp độ hợp nhất cao nhất 

Thu nhập lãi ròng cao hơn ở các ngân hàng lớn của Đan Mạch và Thụy Điển so với các 

quốc gia khác và các ngân hàng này cũng có lợi nhuận cao hơn. Nguồn số liệu hợp nhất 

công bố của EBA (Cơ quan quản lý ngân hàng châu Âu) cho thấy chi phí lãi thấp nhất và tỷ 

lệ thu nhập lãi ròng/tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng là cao nhất ở Đan Mạch và Thụy 

Điển so với cá quốc gia khác
1
. Các khoản phí và hoa hồng ròng chiếm 22% cấu trúc lợi 

nhuận của ngân hàng Đan Mạch, nằm trong khoảng từ 15% (Hà Lan) đến 29% (Thụy Điển). 

Ngân hàng ở Đan Mạch và Thụy Điển dƣờng nhƣ cũng ít dựa vào thu nhập giao dịch và các 

khoản thu nhập khác so với các nƣớc còn lại
2
 và có vẻ có hiệu quả chi phí hơn so với các 

ngân hàng khác khi có mức chi phí phi lãi suất thấp hơn
3
. Nhờ mức dự phòng rủi ro rất thấp 

nên tổng lợi nhuận trƣớc thuế trên tài sản có nửa đầu năm 2015 xếp hạng cao so với các ngân 

hàng của các nƣớc xung quanh.   

Thu nhập từ lãi và cổ tức ròng 

Nguồn lãi/lỗ khác 

Chi phí dự phòng 

Phí và hoa hồng ròng 

Nguồn thu phi lãi suất 

Thu nhập từ công ty con 

Thu nhập trƣớc thuế 

TĐ   (4 

NH) 
ĐM  (4 

NH) 
NL    

(5 NH) 
Anh  

(4 NH) 
Đức (14 

NH) 



 

 

Vốn bắt buộc và tỷ lệ đòn bẩy, tháng 6/2015 (% tài sản NH) 

 

 
Nguồn: Cơ quan ngân hàng Châu Âu, từ Turk (sắp xuất bản) 

Các ngân hàng lớn của Đan Mạch và Thụy Điển được vốn hóa tốt. Các tập đoàn tài chính 

này nắm giữ lƣợng vốn lớn so với mức yêu cầu tối thiểu (DN, 2015b). Tỷ lệ tổng vốn chủ sở 

hữu (total capital ratio) ở Đan Mạch và Thụy Điển lần lƣợt là khoảng 20% và 25%, cao hơn 

nhiều so với các ngân hàng của Đức và Anh. Trong khi đó, các ngân hàng của Đan Mạch và 

Thụy Điển có tỷ lệ đòn bẩy gần bằng của Đức và Anh và cao hơn một chút so với Hà Lan. 
1
Thu nhập hoạt động của ngân hàng bằng tổng của thu lãi ròng, thu từ phí và hoa hồng ròng, 

thu từ các hoạt động giao dịch và thu khác, và không bao gồm thu từ các công ty con.  
2
 Khác khoản lãi/lỗ khác từ hoạt động giao dịch và thu khác từ chứng khoán tài chính thƣờng 

biến động hơn so với nguồn thu từ các hoạt động ngân hàng truyền thống. 
3
 Tỷ lệ chi phíphi lãi/thu nhập hoạt động bình quân ở Thụy Điển (47%) và Đan Mạch (50%) 

là thấp hơn so với Đức (74%), Hà Lan (53%) và Anh (58%). 

 

Hộp 2. Tài khoản ngân hàng hợp nhất so với không hợp nhất 

Xem xét hoạt động của ngân hàng ở cấp hợp nhất có thể che đi những ảnh hưởng của 

lãi suất âm ở thị trường trong nước. Một số ngân hàng Đan Mạch và Thụy Điển có hoạt 

động ở nƣớc ngoài nhƣ tập đoàn ngân hàng lớn nhất Đan Mạch là Danske Bank A/S hoạt 

động ở 15 quốc gia trong đó có 3 nƣớc thuộc vùng Baltic (Estonia, Latvia, và Lithuana), Phần 

Lan, Ireland, Nauy, Thụy Điển và Anh. Do đó, khi kiểm tra các báo cáo tài chính hợp nhất 

của Danske Bank A/S, tác động của lãi suất âm ở Đan Mạch có thể bị che phủ đi bởi các hoạt 

động ngân hàng ở thị trƣờng nƣớc ngoài
1
. 

Các tài khoản hợp nhất không thể hiện những khác biệt tiềm ẩn trong tác động của lãi 

suất âm lên các phân khúc kinh doanh khác nhau. Mô hình ngân hàng đa năng bao gồm 

nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm ngân hàng doanh nghiệp, tài chính hộ gia đình, giao 

dịch, quản lý tài sản cá nhân, cho thuê, và bảo hiểm. Các báo cáo tài chính hợp nhất không 

cho phép đánh giá sự ảnh hƣởng của lãi suất âm đối với các công ty con thuộc cùng tập đoàn, 

hoạt động trong cùng một nƣớcnhƣng trên các mảng kinh doanh khác nhau (nhƣ ngân hàng 



 

 

thƣơng mại và tài chính thế chấp). Chẳng hạn, ngân hàng Swedish Nordea Bank AB (publ) là 

một trong nhiều ngân hàng có cả công ty con là ngân hàng thƣơng mại và ngân hàng thế chấp 

ở mỗi nƣớc Đan Mạch (Nordea Bank Danmark A/S và Nordea Kredit Realkreditaktieselskab) 

và Thụy Điển (Nordea Bank AB and Nordea Hypotek AB) 

----------------------------------------- 

1
Mặc dù Danske Bank A/S (chủ yếu hoạt động nƣớc ngoài ở Thụy Điển) đƣợc lấy làm ví dụ 

cho lập luận rằng các tài khoản hợp nhất không thể hiện đƣợc những gì xẩy ra ở cấp độ trong 

nƣớc, hầu hết các ngân hàng của Đan Mạch không có hoặc có rất ít hoạt động ở nƣớc ngoài. 

  

  



 

 

Phụ lục 1. Chi phí huy động từ Trái phiếu có bảo đảm ở Thụy Điển 

Các ngân hàng Thụy Điển phát hành khoảng 80% trái phiếu có bảo hiểm bằng đồng 

Krona Thụy Điển và còn lại là bằng ngoại tệ (chủ yếu là euro). Các trái phiếu có bảo 

đảm tài trợ vốn cho các khoản vay thế chấp dài hạn bằng đồng Krona, trong đó các 

khoản vay thế chấp lãi suất biến động có kỳ hạn cố định dƣới 3 tháng chiếm ƣu thế
18

. 

Để phòng vệ khỏi rủi ro lãi suất, các ngân hàng tham gia vào hợp đồng hoán đổi lãi 

suất đối với các khoản tài trợ bằng trái phiếu có bảo đảm, thay thế các khoản thanh 

toán lãi cố định đến hạn một cách hiệu quả bằng các khoản thanh toán biến động theo 

lãi suất thị trƣờng tiền tệ, phù hợp hơn với các khoản thanh toán thế chấp đến hạn. Đối 

với trái phiếu có bảo đảm bằng ngoại tệ,bảo hiểm rủi ro tỷ giá cũng đƣợc sử dụng. 

Kết quả là, chi phí vốn bán buôn từ trái phiếu có bảo đảm bằng đồng Krona có thể 

đƣợc tính bằng lãi suất Stibor 3 tháng cộng với chi phí bảo hiểm lãi suất, trong đó chi 

phí bảo hiểm lãi suất là chênh lệch giữa lợi suất của trái phiếu có bảo đảm bằng đồng 

Krona và lợi suất của hợp đồng hoán đổi lãi suất bằng đồng Krona cùng kỳ hạn. Một 

phƣơng pháp tƣơng tự cũng đƣợc sử dụng để ƣớc lƣợng chi phí vốn bán buôn từ trái 

phiếu có bảo đảm bằng đồng Euro, là tổng của Euribor 3 tháng và chi phí bảo hiểm lãi 

suất (lợi suất trái phiếu có bảo đảm bằng đồng Euro – lợi suất hợp đồng hoán đổi 

Euro), cộng thêm chi phí hoán đổi tiền tệ cơ bản SEK/EUR. 

Đồng thời, để ƣớc lƣợng chi phí huy động của trái phiếu có bảo đảm, cần lƣu ý rằng 

chỉ có một phần của khoản trái phiếu này đƣợc tái đầu tƣ trong mỗi thời kỳ. Ở đây giả 

định các hợp đồng bảo hiểm mới chỉ áp dụng cho các trái phiếu mới phát hành, do đó, 

chi phí bảo hiểm cho cả danh mục trái phiếu có bảo đảm đang lƣu hành đƣợc ƣớc 

lƣợng là trung bình trƣợt theo thời gian nhất quán với kỳ hạn trung bình của trái phiếu 

có bảo đảm bằng đồng Krona (3 năm) và trái phiếu có bảo hiểm bằng đồng Euro (2 

năm). Tổng chi phí huy động trái phiếu bằng bình quân gia quyền của chi phí huy 

động bằng đồng Krona và Euro, sử dụng quyền số là tỷ trọng của lƣợng trái phiếu có 

bảo đảm mới đƣợc phát hành của mỗi đồng tiền.  
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Ở Thụy Điển, 70% khoản vay mua nhà có thời hạn cố định lãi suất dƣới 3 tháng. 



 

 

Hình A: Chi phí tài trợ từ trái phiếu có bảo đảm ở Thụy Điển 

Chi phí ước tính trái phiếu có đảm bảo theo SEK (%)Chi phí ước tính trái phiếu có đảm bảo theo euro 

(%) 

 

 

Lãi suất âm Lãi suất âm 



 

 

Nguồn: Tính toán của Haver và Fund 

1/ 3 tháng stibor + mở rộng tín dụng (đƣờng cong trái 

phiếu đảm bảo SEK –đƣờng cong hoán đổi lãi suất 

trên Stibor) trung bình trên 3 năm. 

Nguồn: Tính toán của Haver và Fund 

1/ 3 tháng Euribor +mở rộng tín dụng (đƣờng cong 

trái phiếu đảm bảo Euro – đƣờng con hoán đổi lãi 

suất trên Euribor) trung bình 2 năm + chi phí hoán 

đổi Euro/SWE. 

Chi phí phòng vệ lãi suất 1/ (%)                              Tổng chi phí ước tính cho trái phiếu có đảm bảo (%) 

 

 
Nguồn: Tính toán của Bloomberg, Haver và Fund 

1/ Trung bình của mở rộng tín dụng ƣớc tính (đƣờng 

cong trái phiếu bảo đảm – đƣờng cong hoán đổi lãi 

suất) trên 3 năm và 2 năm lần lƣợt đối với trái phiếu 

bảo đảm SEK và euro. 

Nguồn: Tính toán của Bloomberg, Haver và Fund 

1/ Trọng số trung bình của chi phí ƣớc tính trên trái 

phiếu bảo đảm của SEK và euro. 

Lãi suất âm Lãi suất âm 
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1. Hội thảo: Chuẩn tin điện quốc tế ISO 20022 và Kế hoạch triển khai tại Việt Nam 

Thời gian tổ chức: Ngày 28/11/2016 

Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới 

Nội dung hội thảo: 

Ngày 28/11/2016 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (NHNN), NHNN phối hợp với 

Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hôi thảo ―Chuẩn tin điện quốc tế ISO 20022 và Kế hoạch 

triển khai tại Việt Nam‖. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã chủ trì Hội thảo này. 

Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu đến từ các Vụ, Cục đơn vị thuộc NHNN, Hiệp hội 

Ngân hàng Việt Nam, Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), Trung tâm 

lƣu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Kho bạc Nhà nƣớc, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục 

Thuế, các ngân hàng thƣơng mại, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam và 

các đại diện đến từ WB, International Finance Corporation (IFC)… 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, trong hoạt động 

các ngân hàng, tổ chức tài chính phát sinh nhu cầu phải thƣờng xuyên trao đổi lƣợng thông 

tin, dữ liệu lớn với nhau và với các khách hàng thông qua tin điện tài chính. Việc trao đổi dữ 

liệu qua tin điện nhƣ trên chỉ có thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả nếu bên gửi và bên 

nhận cùng thống nhất về cách thức trao đổi, diễn giải dữ liệu. Tuy nhiên, một vấn đề lớn hiện 

đang nảy sinh là sự phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực kinh doanh trong phạm vi quốc gia 

và trên bình diện toàn cầu kéo theo sự ra đời và cùng tồn tại nhiều chuẩn, định dạng tin điện 

khác nhau nhƣ các định dạng của SWIFT trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, chuẩn ISO 15022 

cho ngành chứng khoán, chuẩn ISO 8583 cho các giao dịch thẻ, hay các định dạng tin điện ―tự 

phát triển‖ trong hệ thống nội bộ của tổ chức hoặc giữa các hệ thống thanh toán tại mỗi quốc 

gia. 

Việc song song tồn tại nhiều chuẩn, định dạng tin điện khác nhau nhƣ hiện nay khiến các 

ngân hàng, tổ chức vận hành hệ thống mất nhiều chi phí hoạt động, gặp khó khăn trong tác 

nghiệp, xử lý tự động, có thể gặp rủi ro sai sót, nhầm lẫn do sự không đồng nhất về dữ liệu. 

Để hạn chế khó khăn, vƣớng mắc do các chuẩn, tin điện khác nhau sinh ra, chuẩn ISO 20022 

đã ra đời và phát triển với tƣ cách là ngôn ngữ giao tiếp chung cho các chuẩn, định dạng tin 

điện tài chính để chúng có thể ―nói chuyện‖ đƣợc với nhau. Trong vài năm lại đây, việc áp 

dụng chuẩn ISO 20022 tại các nƣớc và khu vực trên thế giới đã trở nên phổ biến và mang lại 

nhiều lợi ích tích cực. 

Kết quả khảo sát của NHNN về chuẩn ISO 20022 đối với các TCTD, một số tổ chức vận 

hành hệ thống nhƣ Kho Bạc Nhà nƣớc, VSD, NAPAS đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt của 

các đơn vị đối với lộ trình, kế hoạch triển khai chuẩn tin điện ISO 20022 tại thị trƣờng Việt 

Nam. Do vậy, Hội thảo này đƣợc tổ chức nhằm tiếp tục thảo luận những vấn đề liên quan tới 

chuẩn ISO 20022 và NHNN có thêm thông tin phục vụ việc hoàn thiện xây dựng kế hoạch, lộ 

trình khả thi để triển khai áp dụng chuẩn tin điện này phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của 

Việt Nam. 

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chuyên gia cao cấp, Thị trƣờng tài 

chính, Nhóm Ngân hàng Thế giới cho rằng, thời gian qua các chuyên gia của WB đã tích cực 
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phối hợp với các đơn vị, Vụ Cục của NHNN, các ngân hàng thƣơng mại tiến hành khảo sát, 

đánh giá thực trạng sử dụng chuẩn/ định dạng tin điện tài chính của các tổ chức tín dụng, các 

tổ chức vận hành hạ tầng thanh toán - tài chính tại Việt Nam; tìm hiểu nhu cầu, mức độ sẵn 

sàng áp dụng chuẩn ISO 20022 và đã xây dựng lộ trình triển khai chuẩn ISO 20022 tại Việt 

Nam. Bà Hằng cho biết, trong thời gian tới các chuyên gia của WB sẽ tiếp tục phối hợp chặt 

chẽ với NHNN và các ngân hàng thƣơng mại để sớm triển khai và áp dụng chuẩn chuẩn ISO 

20022 tại Việt Nam. 

Trình bày về kết quả khảo sát việc triển khai chuẩn ISO 20022 trong hệ thống tài chính 

Việt Nam, ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó Vụ trƣởng Vụ Thanh toán cho biết NHNN đề ra 

định hƣớng, trƣớc tiên là nghiên cứu, triển khai áp dụng chuẩn ISO 20022 trong lĩnh vực 

thanh toán, sau đó sẽ mở rộng áp dụng sang các lĩnh vực khác; Trong lĩnh vực thanh toán, ƣu 

tiên lựa chọn Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) để tập trung triển khai áp 

dụng chuẩn ISO 20022 vào hệ thống xử lý cốt lõi của IBPS cũng nhƣ hệ thống giao diện kết 

nối/chuyển đổi định dạng giao diện; Thời điểm áp dụng chuẩn ISO 20022 vào IBPS đƣợc xác 

định gắn với quá trình nâng cấp lớn hệ thống này lên giai đoạn 3 (dự kiến vào năm 2020). Bên 

cạnh đó, trong thời gian tới NAPAS cũng sẽ xây dựng một hệ thống bù trừ điện tử (ACH) 

hoàn toàn mới tại Việt Nam và hệ thống này cũng có thể đƣợc xem xét áp dụng chuẩn ISO 

20022 cho định dạng tin điện cốt lõi của hệ thống. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đƣợc nghe các diễn giả đến từ SWIFT trình bày các nội dung 

về chuẩn tin điện ISO 20022, thực trạng chuẩn tin hiện đang áp dụng giữa các hệ thống thanh 

toán tại Việt Nam, lợi ích của việc chuyển sang áp dụng chuẩn ISO 20022 và đề xuất kế 

hoạch triển khai thực hiện tại Việt Nam. Các đại biểu dự Hội thảo đã trao đổi và đƣa ra nhiều 

ý kiến, đề xuất cụ thể về các vấn đề liên quan tới xu hƣớng phát triển và thực tiễn triển khai 

chuẩn tin điện quốc tế ISO 20022; những tác động tới hoạt động thanh toán khi áp dụng chuẩn 

ISO 20022: kinh nghiệm áp dụng chuẩn ISO 20022 trong hoạt động thanh toán của các nƣớc 

trên thế giới; mô hình tổng thể kết nối các hệ thống thanh toán tại Việt Nam; Kế hoạch triển 

khai chuẩn tin điện tài chính ISO 20022 tại Việt Nam… 

CKH 

Theo sbv.gov.vn 

Tổng thuật hội thảo 

Trở lại trang đầu 

2. Hội thảo: Quản lý rủi ro trên thị trường Phái sinh Việt Nam 

Thời gian tổ chức: Ngày 10/11/2016 

Đơn vị thực hiện: Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

(UBCK) và Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) 

Nội dung hội thảo: 

Ngày 10/11/2016, Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc 

(UBCK) và Trung tâm lƣu ký Việt Nam (VSD) tổ chức Hội thảo "Quản lý rủi ro trên thị 

trƣờng phái sinh Việt Nam" nhằm giúp các thành viên thị trƣờng và nhà đầu tƣ hiểu và nắm rõ 

kiến thức về rủi ro trên thị trƣờng chứng khoán phái sinh từ đó có những biện pháp phòng 

ngừa rủi ro để hƣớng tới xây dựng một thị trƣờng chứng khoán phái sinh (CKPS) bền vững. 

Tham dự hội thảo có các đại diện lãnh đạo UBCK, VSD, Sở GDCK Tp.HCM, Trƣờng 

Đại học quốc gia Tp.HCM cùng 200 đại biểu đến từ các công ty chứng khoán, ngân hàng 

http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV246260&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=1966624590415655#!%40%40%3F_afrLoop%3D1966624590415655%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV246260%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dipufotszx_177
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thƣơng mại, công ty quản lý quỹ. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng 

Giám đốc phụ trách HNX chia sẻ CKPS là các sản phẩm mới, tạo ra cơ hội đầu tƣ và sinh lời 

cho các nhà đầu tƣ, đồng thời cung cấp giải pháp phòng ngừa rủi ro. Đƣợc Chính phủ và Bộ 

Tài chính giao tổ chức thị trƣờng CKPS, từ đầu năm nay, HNX và VSD đã tích cực nghiên 

cứu, chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, hệ thống, nhân lực để triển khai xây dựng TTCK phái sinh. 

Theo lộ trình, cuối tháng 12/2016 HNX, VSD và UBCK sẽ báo cáo Bộ Tài chính và Chính 

phủ công tác chuẩn bị cho TTCK phái sinh. Đối với TTCK phái sinh, ngoài việc chuẩn bị về 

cơ sở vật chất, việc xây dựng các quy trình vận hành là vô cùng quan trọng nhất là các quy 

trình quản lý rủi ro bởi đây cũng là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự bền vững của thị trƣờng. 

Phát biểu tại hội thảo, đại diện UBCK, ông Đặng Tài An Trang, Phó Chánh Văn phòng 

cho biết, mục tiêu quản lý của UBCK đối với TTCK phái sinh là bảo vệ nhà đầu tƣ, đảm bảo 

thị trƣờng vận hành công bằng, hiệu quả, minh bạch và giảm thiểu rủi ro hệ thống. Vì vậy, 

UBCKNN đặt ra nguyên tắc quản lý thị trƣờng CKPS nhằm bảo vệ tài sản khách hàng, đảm 

bảo năng lực và sự trung thực của tổ chức kinh doanh chứng khoán, tính toàn vẹn của thị 

trƣờng. Dựa trên các nguyên tắc này, UBCK đã đƣa ra các biện pháp quản lý rủi ro đối với tổ 

chức kinh doanh CKPS nhƣ quy định về điều kiện kinh doanh CKPS  với các nghiệp vụ môi 

giới, tự doanh, tƣ vấn (ví dụ, để thực hiện nghiệp vụ môi giới, CTCK phải có vốn điều lệ 800 

tỷ đồng trở lên, không lỗ trong 2 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu 220% trong 12 

tháng gần nhất…); điều kiện làm thành viên bù trừ đối với các CTCK, NHTM; tổ chức giao 

dịch CKPS khác nhƣ Sở GDCK, VSD…và các quy định về hoạt động của thị trƣờng CKPS. 

Đại diện HNX, Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc phòng TTCK phái sinh HNX đã trình 

bày tổng quan rủi ro TTCK phái sinh. Theo đại diện HNX, rủi ro trên thị trƣờng CKPS gồm 

hai rủi ro chính gồm rủi ro toàn thị trƣờng (trong đó có rủi ro nguy cơ thao túng giá) và rủi ro 

trong vận hành.  Để quản lý rủi ro thao túng giá, HNX đã lựa chọn các tài sản cơ sở và thiết 

kế sản phẩm tránh thao túng giá là hợp đồng tƣơng lai (HĐTL) chỉ số cổ phiếu và HĐTL trái 

phiếu chính phủ. Ngoài ra, trong khi thiết kế các sản phẩm HĐTL, HNX cũng xây dựng 

phƣơng pháp xác định giá, phƣơng thức thanh toán phù hợp, nhằm tránh thao túng giá. Bên 

cạnh đó, để phòng ngừa rủi ro trên hệ thống giao dịch, HNX đã xây dựng hệ thống giao dịch 

CKPS với các chức năng nhƣ giao dịch, quản lý thành viên, kết nối với VSD, phòng ngừa rủi 

ro, chức năng thống kê, cảnh báo, hệ thống giám sát, công cụ giám sát… 

  Với vai trò là tổ chức thực hiện thanh toán, bù trừ giao dịch CKPS, VSD đã trao đổi về 

các biện pháp quản lý rủi ro liên quan tới hoạt động của cơ chế Đối tác thanh toán trung tâm 

CCP nhƣ xây dựng cơ chế xử lý trƣờng hợp mất khả năng thanh toán, quy định về ký quỹ, 

thiết lập và giám sát giới hạn vị thế. 

Điểm đặc biệt tại hội thảo, các thành viên tham dự đã đƣợc nghe Giáo sƣ Phạm Hi Đức, 

Viện John Von Neumann, Đại học quốc gia Tp.HCM chia sẻ cách nhìn tổng quan về quản lý 

rủi ro thị trƣờng qua lăng kính Basel IV. Theo Giáo sƣ, Basel IV là tiền đề cho việc quản lý 

rủi ro thị trƣờng một cách bền vững. 

Ngoài ra, hội thảo còn đƣợc nghe ông Trịnh Hoài Giang, Phó TGĐ CTCP Chứng khoán 

Tp.HCM chia sẻ về quản trị rủi ro trên thị trƣờng CKPS, kinh nghiệm nhận diện rủi ro, xây 

dựng cấu trúc quản lý rủi ro, tách biệt vận hành từ góc độ của thành viên giao dịch và bù trừ. 

Theo http://hnx.vn/ 

Tổng thuật hội thảo 

http://hnx.vn/web/guest/107/-/asset_publisher/KD2o/content/hoi-thao-quan-ly-rui-ro-tren-thi-truong-phai-sinh-vn;jsessionid=CFSvYp4KMyLr5yjscFKZxQvDpJlN3wP4DCQtpvLFwQqzwFNzKMns!1887545135!1479112874243?redirect=http%3A%2F%2Fhnx.vn%2Fweb%2Fguest%2F107%3Bjsessionid%3DCFSvYp4KMyLr5yjscFKZxQvDpJlN3wP4DCQtpvLFwQqzwFNzKMns!1887545135!1479112874243%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_KD2o%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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Trở lại trang đầu 

3. Hội thảo: Tổng quan thị trường tài chính 2016 

Thời gian tổ chức: Ngày 10/11/2016 

Đơn vị thực hiện: Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) 

Nội dung hội thảo: 

Sáng 10/11/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) tổ chức Hội 

thảo Tổng quan thị trƣờng tài chính 2016 nhằm cung cấp thông tin và thảo luận, phân tích về 

bức tranh ổn định tài chính Việt Nam 2016.  

Hội thảo có sự tham dự của trên 100 đại biểu đại diện cho các Ban của Đảng, cơ quan của 

Quốc hội, các bộ, ngành; các tổ chức tài chính - kinh tế trong nƣớc; các cơ quan nghiên cứu 

kinh tế - chính sách và đông đảo chuyên gia, học giả uy tín.  

Các phân tích, đánh giá của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại Hội thảo chủ yếu dựa 

trên Báo cáo Tổng quan thị trƣờng tài chính 2016 mà Ủy ban dự kiến công bố vào cuối tháng 

11. Báo cáo là sản phẩm thƣờng niên của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia kể từ năm 2013 

và từ năm 2015, Báo cáo chính thức đƣợc đƣa vào danh mục ấn phẩm định kỳ báo cáo Thủ 

tƣớng Chính phủ & gửi một số cơ quan thuộc Chính phủ.  

Báo cáo thuyết trình tại hội thảo đã chỉ rõ rằng bất chấp không ít khó khăn và thách thức, 

nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục đƣợc duy trì và củng cố. Báo cáo đã phân tích rõ nguyên nhân 

chủ yếu khiến lạm phát năm 2016 cao hơn năm 2015 là do giá dịch vụ công đã đƣợc chủ động 

điều chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến trình tự do hóa giá cả theo nguyên lý kinh tế thị trƣờng. 

Nhóm giá dịch vụ y tế, giáo dục đóng góp khoảng 3% trong tổng số 4% lạm phát 10 tháng 

2016. Trong khi đó lạm phát cơ bản 2016 dự báo ổn định (dƣới 2%) so với 2015.  

Báo cáo cũng đã phản ánh những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới trong năm 2016 

đến kinh tế Việt Nam: kinh tế toàn cầu, kể cả các nền kinh tế phát triển lẫn các nền kinh tế 

mới nổi đều tăng trƣởng chậm hơn so với dự báo; tăng trƣởng thƣơng mại đạt mức thấp; giá 

dầu thô và nông sản giảm mạnh; cùng với hạn hạn, thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. 

Tuy nhiên,trong nƣớc, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ vẫn duy trì đƣợc đà tăng 

trƣởng tốt, đồng thời tổng cầu đƣợc duy trì, trong đó cầu tiêu dùng tăng khá với doanh số bán 

lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 85,8% GDP so với 77,3% của 2015 giúp tăng trƣởng 

chung của nền kinh tế trở lại quỹ đạo kể từ Quý 3-2016 sau những khó khăn của ngành công 

nghiệp khai khoáng và nông nghiệp trong nửa đầu năm.  

Theo Báo cáo, tăng trƣởng kinh tế trong năm 2016 đã đƣợc hỗ trợ tích cực từ hệ thống tài 

chính với tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế tăng 15,1% so với năm 2015, tƣơng 

đƣơng 170% GDP. Lòng tin của nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc tăng mạnh. Thị trƣờng chứng 

khoán tăng gần 20%; vốn hóa thị trƣờng đạt 38% GDP so với 32,4% năm 2015; đầu tƣ gián 

tiếp tăng trên 20%. Cũng tại Hội thảo này, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia công bố việc 

áp dụng hai hệ số để đánh giá mức độ phù hợp của tín dụng là hệ số thâm dụng tín dụng 

(credit intensity) và hệ số chênh lệch tín dụng (credit to GDP gap). Ủy ban là cơ quan đầu tiên 

ở Việt Nam sử dụng hai hệ số này để đánh giá áp lực của yếu tố tiền tệ đến lạm phát. Dựa trên 

hai hệ số này Ủy ban nhận định yếu tố tiền tệ đã đƣợc điều hành hợp lý trong năm 2016, 

không gây áp lực đối với lạm phát trong năm 2017. Chủ tịch UBGSTCQG Vũ Viết Ngoạn 

đánh giá: ‖Điểm sáng trong điều hành chính sách vĩ mô 2016 là thực thi chính sách tiền tệ 

linh hoạt, nhân tố chủ đạo hỗ trợ cho doanh nghiệp, góp phần ổn định thị trƣờng tài chính, 
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thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế những vẫn đảm bảo lạm phát ổn định‖.  

Báo cáo dự báo sang năm 2017 tăng trƣởng kinh tế sẽ đƣợc cải thiện khá nhờ cải cách thể 

chế, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, tạo xung lực mới cho khu vực tƣ nhân. Nhờ vậy, khu vực 

này sẽ trở thành động lực chính của tăng trƣởng 2017. Trong khi đó, hai ngành nông nghiệp 

và khai khoáng sẽ thuận lợi hơn trong năm 2017 do giá năng lƣợng và nông sản thế giới đƣợc 

dự báo phục hồi. Do đó, Ủy ban dự báo tăng trƣởng kinh tế năm 2017 có khả năng đạt mức 

6,7%.  

Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ rõ nền kinh tế trong năm 2017 sẽ phải đối mặt với không ít 

khó khăn, thách thức, trƣớc hết từ môi trƣờng kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định: 

bất ổn chính trị (trong đó có việc Anh rời Châu Âu) có thể ảnh hƣởng đến tăng trƣởng kinh tế 

và thƣơng mại toàn cầu; giá năng lƣợng và hàng hóa chủ chốt vẫn còn biến động thất thƣờng; 

chính sách tiền tệ phi truyền thống của các nền kinh tế lớn còn có thể có dẫn đến những diễn 

biến khó lƣờng đối với dòng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; thiên tai, biến đổi khí hậu, xung đột vũ 

trang khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó, dƣ địa chính sách hạn hẹp (nhất là 

trong bối cảnh nợ công tăng nhanh), nguồn lực tài chính quốc gia hạn chế sẽ là những thách 

thức cho kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, khu vực nông nghiệp tăng trƣởng chậm, nền kinh tế vẫn 

chủ yếu dựa vào khu vực FDI, tiến trình tái cơ cấu trên nhiều lĩnh vực vẫn còn chậm; hệ thống 

tài chính vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực ngân hàng, khả năng giảm lãi suất cho vay bị hạn 

chế bởi vấn đề nợ xấu, cũng đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 

2017 cũng nhƣ những năm tiếp theo. Trong bối cảnh đó, ―ổn định tài chính‖ sẽ tiếp tục đƣợc 

coi là một trong các ƣu tiên trong điều hành chính sách 2016, báo cáo đã nêu rõ.  

ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA 

Tổng thuật hội thảo 

Trở lại trang đầu 

  

http://nfsc.gov.vn/sites/default/files/thong_cao_bao_chi_hoi_thao.1_0.pdf
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ẤN PHẨM KHOA HỌC THÁNG 11-2016  

 

1. Ấn phẩm 1: Phá rào trong kinh tế vào đêm trước đổi mới 

Nguồn: NXB Trí Thức 

Tác giả: Đặng Phong 

Dịch giả:  

Giới thiệu ấn phẩm: 

Ở Việt Nam và cả nƣớc ngoài, giới nghiên cứu thƣờng coi năm 1986 với Đại hội Đảng lần 

thứ VI là thời điểm bắt đầu công cuộc Đổi mới. Trong thực tế, trƣớc đó nhiều năm đã có hàng 

loạt mũi đột phá can đảm, gian nan, trầy trật, mƣu trí, sáng tạo, mà theo cách gọi thời đó là 

những cuộc ―phá rào‖. Phá rào tức là vƣợt qua những hàng rào về quy chế đã lỗi thời để chủ 

động tháo gỡ nhiều ách tắc trong cuộc sống, đồng thời cũng góp phần từng bƣớc dẹp bỏ hàng 

loạt rào cản cũ kỹ để mở đƣờng cho công cuộc Đổi mới. 

Mục tiêu của cuốn sách này là góp phần dựng lại một bức tranh sống động, phong phú về 

những tìm tòi, tháo gỡ trong thời kỳ ―phá rào‖ đó.Nói đến phá rào, trƣớc hết cần trả lời câu 

hỏi: Hàng rào là những gì? Đó chính là những thể chế, những nguyên tắc của mô hình kinh tế 

kế hoạch hóa tập trung đƣợc hình thành ở Liên Xô và sau đó đƣợc áp dụng tại hầu hết các 

nƣớc xã hội chủ nghĩa (XHCN). 

Ở Việt Nam, mô hình này đƣợc áp dụng đầu tiên ở miền Bắc khi bƣớc vào thập kỷ 60. 

Ngay từ thời kỳ đó, nó cũng đã bộc lộ nhiều nhƣợc điểm. Đảng, Nhà nƣớc, nhiều nhà kinh tế 

và nhiều cán bộ địa phƣơng khi thấy rõ điều đó đã có ý thức tìm tòi giải pháp để khắc phục. 

Các phong trào ―Ba xây, ba chống‖, ―Cải tiến quản lý hợp tác xã‖, ―Cải tiến quản lý xí 

nghiệp‖… đƣợc phát động chính là do ngƣời ta đã phát hiện ra những vƣớng mắc của mô 

hình này và thử tìm cách khắc phục. Nhiều nhà kinh tế cũng đã đề xuất một số ý kiến có tính 

chất đột phá nhƣ: Đa phƣơng hóa xuất nhập khẩu, vận dụng quy luật giá trị trong việc hình 

thành giá thu mua. Một số địa phƣơng, do sớm nhìn ra những nhƣợc điểm của mô hình hợp 

tác xã nông nghiệp, đã chủ động áp dụng cơ chế khoán (có nơi áp dụng lén lút nhƣ ở Kiến An, 

Hải Phòng năm 1962; có nơi tiến hành công khai và đại trà trên toàn tỉnh nhƣ Vĩnh Phúc năm 

1966-1968). Tất cả những mũi đột phá đó đều không đi tới đích nhƣ dự kiến. Một phần vì 

quan hệ quốc tế lúc đó, một phần cũng vì trình độ tƣ duy chung của cả xã hội đƣơng thời chƣa 

chín muồi cho việc đổi mới. Vả lại, trong hoàn cảnh chiến tranh, nhiệm vụ đánh giặc đƣợc 

đƣa lên hàng đầu, nên những ý tƣởng cải cách vẫn còn phải chờ đợi nhiều thập kỷ nữa. 

Từ sau giải phóng miền Nam, mô hình kinh tế của miền Bắc đƣợc áp dụng cho cả nƣớc. 

Nhƣng hoàn cảnh lúc này đã khác. Nền kinh tế của miền Nam có hàng loạt đặc điểm mà 

không thể đơn giản áp đặt mô hình kinh tế của miền Bắc vào. Những phản ứng từ cuộc sống 

không dễ dập tắt chỉ bằng mệnh lệnh, lại càng không thể chỉ bằng một nhát đập bàn của một 

ai đó. Trƣớc sự sa sút hiển nhiên về kinh tế từ những năm 1978-1979, khó còn có thể tiếp tục 

giải thích bằng những nguyên nhân nào khác ngoài bản chất cơ chế kinh tế và sự bất lực của 

những phƣơng sách cứu chữa cũ. Từ đây, bắt đầu thời kỳ rất sống động của việc tìm tòi. 

Rất nhiều biện pháp phá rào đã diễn ra ở các đơn vị, các địa phƣơng, rất đa dạng và phong 

phú về phƣơng pháp, về bƣớc đi, về kết quả và nhất là về những phản ứng dây chuyền dẫn tới 

những sửa đổi của chính sách. 

Tất nhiên, khi đã phải phá rào tức là hàng rào có vấn đề. Nhƣng mặt khác, đã phải dùng 
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đến giải pháp phá rào thì ngoài những kết quả tích cực, cũng khó tránh khỏi một hệ quả tiêu 

cực là làm suy giảm hiệu lực của kỷ cƣơng, làm tăng tính tự phát và tạo ra thói quen tùy tiện. 

Có những tìm tòi lúc ban đầu là đúng hƣớng, nhƣng sau đó, khi cơ chế chính sách đã đƣợc 

sửa đổi, mà cứ đi tiếp theo hƣớng tự phát thì rất có thể lại mắc phải những sai lầm, tiêu cực, 

thậm chí sa vào vòng lao lý. Đó cũng là điều khó tránh trong sự nghiệp chuyển đổi của cả một 

nền kinh tế từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, với biết bao thách thức khó khăn, phức tạp, cạm 

bẫy. Trong cuốn sách này, mục đích chính của tác giả chỉ là tôn vinh tinh thần tìm tòi, sáng 

tạo của những cơ sở, của những con ngƣời đã tìm đƣợc hƣớng đi đúng, không những cho cơ 

sở của mình, mà còn tìm ra hƣớng đi chung cho cả nền kinh tế. 

Tác giả đã quan tâm đến chủ đề này từ khoảng 15 năm qua. Đó cũng là thời gian của suy 

nghĩ, tìm kiếm tƣ liệu và tiến hành khảo sát tại hàng chục tỉnh và thành phố, sục sạo rất nhiều 

cơ sở, phỏng vấn hàng trăm ngƣời khắp từ Bắc chí Nam, và cả ngƣời Việt ở nƣớc ngoài trong 

các chuyến đi khảo sát ở Nga và Đông Âu để hiểu tƣờng tận hơn những luồng hàng đánh đi 

và đánh về; lại tận dụng những chuyến đi họp và giảng dạy ở Mỹ, Pháp, Úc, Anh để khám 

phá những cách thức gửi tiền và hàng về nƣớc, đặc biệt là hệ thống ngân hàng ngầm. 

Ngoài phần lớn những chƣơng mục do tác giả trực tiếp khảo sát và biên soạn, tác giả cũng 

lựa chọn để đƣa lại vào đây 3 chƣơng mà tác giả đã tiến hành cùng các đồng nghiệp trẻ, nhƣ 

chƣơng Xí nghiệp Dệt Thành Công (viết cùng bạn Cao Tuấn Phong), Cơ chế một giá của 

Long An (viết cùng bạn Ngọc Thanh), Kho bạc (viết cùng bạn Lê Mai). 

Tác giả xin chân thành cảm ơn các vị đã từng đứng mũi chịu sào trong những cuộc phá 

rào đó, nay lại sẵn sàng kể lại cho nghe, cung cấp thêm những tƣ liệu, giúp đỡ về nhiều mặt 

để tác giả có thể khắc họa lại bức tranh sinh động của một thời tuy chƣa phải xa lắm, nhƣng 

có thể là khó hiểu đối với thế hệ trẻ hiện nay và mai sau. Các vị đó là Võ Văn Kiệt (nguyên Bí 

thƣ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Thủ tƣớng Chính phủ), Giáo sƣ Trần Phƣơng 

(nguyên Trợ lý của Tổng Bí thƣ Lê Duẩn, nguyên Phó Thủ tƣớng), Đoàn Duy Thành (nguyên 

Bí thƣ Thành ủy Hải Phòng, nguyên Phó Thủ tƣớng), Nguyễn Văn Chính (nguyên Bí thƣ 

Tỉnh ủy Long An, nguyên Phó Thủ tƣớng), Nguyễn Văn Hơn (nguyên Bí thƣ Tỉnh ủy An 

Giang, nguyên Thứ trƣởng Bộ Nông nghiệp), Bùi Văn Giao (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Long 

An, nguyên Trợ lý của Tổng Bí thƣ Nguyễn Văn Linh), Lữ Minh Châu (nguyên Giám đốc 

Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc), Nguyễn Văn 

Phi (nguyên Thứ trƣởng Bộ Ngoại thƣơng, nguyên Giám đốc Sở Ngoại thƣơng Thành phố Hồ 

Chí Minh), Nguyễn Hồng Cẩn (nguyên Thứ trƣởng Bộ Thủy sản), Nguyễn Nhật Hồng 

(nguyên Giám đốc Ngân hàng Ngoại thƣơng Thành phố Hồ Chí Minh) và rất nhiều vị lãnh 

đạo các ngành, các cơ sở kinh tế mà không thể kể hết ra đây. 

Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn những đồng nghiệp là những nhà nghiên cứu kinh tế 

và nghiên cứu lịch sử không những đã bày tỏ sự đồng tình và khích lệ, mà còn có nhiều đóng 

góp trực tiếp về nội dung và phƣơng pháp tiếp cận chủ đề này. Đó là GS.TS. Đỗ Hoài Nam, 

Giáo sƣ Trần Đình Bút, Giáo sƣ Đào Xuân Sâm, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nhà kinh tế Vũ 

Quốc Tuấn, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nhà sử học Dƣơng Trung Quốc cùng rất nhiều bạn bè 

thân thiết trong các ngành khoa học xã hội trong và ngoài nƣớc. 

Trong lần tái bản này, tác giả lấy lại để đƣa vào khá nhiều cuộc phá rào ngoạn mục và tiêu 

biểu nhƣ: 

 Khoán ở Vĩnh Phúc. 

 Khoán ở Nông trƣờng Sông Hậu 
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 Đột phá ở Nhà máy Dệt Nam Định. 

 Đột phá ở Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội. 

 Khoán ở Công ty Xe khách Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Cuộc đấu tranh kiên trì gian khổ 20 năm để sửa đổi hệ thống giá. 

 Những đƣờng dây buôn bán và thanh toán với nƣớc ngoài… 

Trong việc tìm hiểu những cuộc phá rào dƣới đây, tác giả đã cố gắng tìm cách tiếp cận, 

gặp những ngƣời thật, nắm bắt những việc thật để nhìn lại cả một chặng đƣờng gian nan 

nhƣng ngoạn mục mà họ đã đi qua. Viện Chiến lƣợc Ngân hàng giới thiệu tới bạn đọc cuốn 

sách này: 

MỤC LỤC 

Lời tác giả 

Phần mở đầu: TỪ GIẢI PHÓNG ĐẤT NƢỚC ĐẾN ―CỞI TRÓI‖ CHO SẢN XUẤT 

I. Từ đại thắng đến đại hội 

II. Thiếu hụt, khủng hoảng và ách tắc 

Phần I: TỪ XÍ NGHIỆP "XÉ RÀO" ĐẾN NHÀ NƢỚC SỬA ĐỔI ―HÀNG RÀO‖ 

Chƣơng 1. ―Bung ra‖ và ―cởi trói‖ tại hội nghị trung ƣơng 6 (1979) 

Chƣơng 2. Xí nghiệp Dệt Thành Công – từ ―hấp hối‖ đến lá cờ đầu 

Chƣơng 3. Nhà máy Dệt lụa Nam Định – ―lệ làng‖ thành ―phép vua‖ 

Chƣơng 4. Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội – một tháng bằng nửa năm 

Chƣơng 5. Cơ chế ăn chia ở Xí nghiệp Đánh cá Côn Đảo – Vũng Tàu 

Chƣơng 6. Seaprodex – Mô hình tự cứu: Tự cân đối, tự trang trải, mở và hội tụ 

Chƣơng 7. Khoán ở Công ty Xe khách Miền Đông Thành phố Hồ Chí Minh 

Tiểu kết phần I. ―SỬA RÀO‖ 

Phần II: TỪ TIỂU NÔNG CÁ THỂ LÊN SẢN XUẤT LỚN RỒI VỀ VỚI KINH TẾ HỘ 

Chƣơng 8. ―Khoán Kim Ngọc‖ ở Vĩnh Phúc 

Chƣơng 9. Khoán ở Hải Phòng 

Chƣơng 10. Chuyện ―tày đình‖, nhƣng trót lọt – Giải thể các tập đoàn máy kéo ở An 

Giang 

Chƣơng 11. Từ chính sách Tam nông ở An Giang: đến Nghị quyết 10 ở Bộ Chính trị 

Chƣơng 12. Khoán ở Nông trƣờng Sông Hậu 

Tiểu kết phần II 

Phần III: TỪ ―MUA NHƢ CƢỚP, BÁN NHƢ CHO‖ ĐẾN THUẬN MUA VỪA BÁN 

Chƣơng 13. Giá – Hơn 20 năm đấu tranh 

Chƣơng 14. Công ty Lƣơng thực Thành phố Hồ Chí Minh dùng ―xe cứu đói‖ vƣợt ―đèn 

đỏ‖ 

Chƣơng 15. An Giang phá giá mua lúa, làm rung chuyển hệ thống ―giá chỉ đạo‖ 

Chƣơng 16. Long An bỏ tem phiếu, chuyển sang cơ chế một giá 

Chƣơng 17. Từ Kho bạc An Giang đến hệ thống Kho bạc cả nƣớc 

Tiểu kết phần III 

Phần IV: TỪ ĐỘC QUYỀN NGOẠI THƢƠNG CỦA TRUNG ƢƠNG ĐẾN NHỮNG 

―RỪNG‖ IMEX 

Chƣơng 18. Những đƣờng dây buôn bán tƣ nhân với nƣớc ngoài 

Chƣơng 19. Các ―IMEX‖ 

Chƣơng 20. Vietcombank – Ngƣời ―tiếp tay‖ 
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Tiểu kết phần IV 

Thay kết luận: NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ TỪ NHỮNG MŨI ĐỘT PHÁ 

Viện Chiến lƣợc Ngân hàng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách này./. 

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 

2. Ấn phẩm 2: Kinh tế Trung Quốc – Những rủi ro trung hạn 

Nguồn: NXB Thế giới  

Tác giả: Phạm Sỹ Thành, Phạm Bảo Khánh, Nguyễn Mai Thanh, Lưu Thụy & Park Sang-soo 

Dịch giả:  

Giới thiệu ấn phẩm: 

Sẽ không là quá lời nếu nói rằng trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, cả thế giới 

đều dõi theo Trung Quốc. Sự trỗi dậy của Trung Quốc về kinh tế và cùng với đó là hành vi 

ứng xử của đất nƣớc này trên trƣờng quốc tế là mối quan tâm thƣờng trực của truyền thông và 

giới phân tích toàn cầu. Trong suốt chiều dài của lịch sử thế giới, từ Đông sang Tây, sự trỗi 

dậy của các đại cƣờng quốc luôn đi liền với sự xáo trộn an ninh quốc tế và cuối cùng là một 

trật tự thế giới mới đƣợc thiết lập. 

Việt Nam là một nƣớc chia sẻ không chỉ đƣờng biên giới với Trung Quốc, mà còn chia sẻ 

một lịch sử liên tục trong suốt hơn 2000 năm trở lại đây. Cùng với sự gia tăng chắc chắn mối 

quan hệ khăng khít về kinh tế và thƣơng mại, Việt Nam càng gắn bó nhiều hơn với Trung 

Quốc trong thế giới toàn cầu hóa. 

Đứng trƣớc thực trạng đó, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đã thành 

lập Chƣơng trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc (VCES) với mong muốn thu hẹp khoảng 

cách về thông tin giữa hai đất nƣớc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thƣơng mại và đầu tƣ. 

VCES thực hiện những phân tích độc lập về tình hình kinh tế Trung Quốc, dựa trên nguồn 

thông tin trực tiếp từ trong đất nƣớc này, cũng nhƣ từ các nguồn tổng hợp của thế giới bên 

ngoài. Tất cả những hoạt động này của VCES đều dựa trên một nền tảng triết lý cho rằng sự 

thấu hiểu Trung Quốc, một cách lý tính, sẽ giúp Việt Nam nhìn thấy đƣợc nhiều cơ hội to lớn 

hơn, thay vì cảm thấy bị đe dọa trƣớc sự trỗi dậy của nền kinh tế vĩ đại này. 

Năm 2013, hội thảo với chủ đề ―Kinh tế Trung Quốc: Những rủi rot rung hạn‖ đƣợc tổ 

chức trong bối cảnh đất nƣớc này đang chứng kiến sự chuyển giao quyền lực ở cấp cao nhất 

từ thế hệ thứ tƣ sang thế hệ thứ năm. Các chuyên gia từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc 

tham dự hội thảo đã có cơ hội trao đổi về những khía cạnh khác nhau trong tiền trình phát 

triển của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là một số rủi ro lớn mà nền kinh tế này có thể phải 

đối mặt trong năm hoặc mƣời năm tới. Các chuyên gia đã thảo luận những chủ đề đa dạng từ 

lĩnh vực tài chính ngân hàng, tài chính công đến quá trình đô thị hóa và thị trƣờng bất động 

sản, hay cấu trúc dân số và sự chuyển đổi của thị trƣờng lao động. 

Tiến sĩ Phạm Sỹ Thành, Giám đốc VCES, đã chọn lọc và biên tập một cách công phu các 

tài liệu đã đƣợc trình bày tại Hội thảo, từ đó hình thành nên cuốn sách mà chúng ta đang có 

trong tay. Đây là một ấn phẩm có giá trị, cập nhật nhiều thông tin kịp thời và có hệ thống, 

đồng thời cung cấp những nhận định sâu sắc về khía cạnh quan trọng của nền kinh tế Trung 

Quốc.  

Kinh tế Trung Quốc – Những rủi ro trung hạn là công trình trình nghiên cứu ra đời trong 

hoàn cảnh kinh tế Trung Quốc sau một thời gian dài tăng trƣởng ở mức hai con số đã chững 

http://www.nxbtrithuc.com.vn/Danh-muc-tu-sach/2654748/306/Pha-rao-trong-kinh-te-vao-dem-truoc-Doi-moi.html
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lại và đối diện với thách thức cải cách mới. Quá trình cải cách 35 năm (1978-2013) tại Trung 

Quốc đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo kinh tế của quốc gia này. Mặc dù vậy, quá trình cải 

cách theo phƣơng thức tiệm tiến ―dò đá qua sông‖ chƣa giải quyết đƣợc căn bản những vấn đề 

mà một nền kinh tế chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch sang thể chế kinh tế thị trƣờng gặp 

phải. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đã tham gia sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa, nếu 

không thực thi những cải cách mới, kinh tế Trung Quốc sẽ chịu nhiều tổn thƣơng hơn trƣớc. 

Sự chậm trễ trong việc thực thi các cải cách nền tảng đã làm gia tăng những rủi ro đối với nền 

kinh tế Trung Quốc kể từ khi xuất hiện khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới. 

Kinh tế Trung Quốc – Những rủi ro trung hạn gồm 9 chƣơng đƣa đến cho ngƣời đọc cái 

nhìn toàn cảnh về những rủi ro kinh tế và một số rủi ro xã hội tại Trung Quốc. Cuốn sách đã 

phân tích tình hình kinh tế Trung Quốc từ khi bắt đầu ứng phó với khủng hoảng 2008 đến 

nay, trên cơ sở đó, phân tích và nhận định về những rủi ro kinh tế tại Trung Quốc trong 

khoảng thời gian trung hạn (5 năm tới). Trọng tâm của những phân tích về rủi ro kinh tế tại 

Trung Quốc là rủi ro trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nợ của chính quyền địa phƣơng, và 

thị trƣờng bất động sản. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phân tích về những rủi ro đang ngày 

càng hiện hữu đối với sự phát triển của Trung Quốc trong tƣơng lai xa hơn. Đó là rủi ro từ 

quá trình biến đổi về dân số, rủi ro từ thị trƣờng lao động hay vấn đề niềm tin xã hội. 

Nội dung cuốn sách gồm 9 chƣơng cụ thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1: Kinh tế Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính – tiền tệ thế giới năm 2008 – 

những mầm mống rủi ro. 

Chƣơng 2: Kinh tế thế giới 2010 – 2015 và tác động với kinh tế Trung Quốc. 

Chƣơng 3: Một số rủi ro của hệ thống ngân hàng Trung Quốc (từ năm 2003 - nay). 

Chƣơng 4: Những thách thức và cơ hội của đô thị hóa kiểu mới đối với tăng trƣởng kinh 

tế Trung Quốc. 

Chƣơng 5: Rủi ro về nợ công và nợ của chính quyền địa phƣơng từ chiến lƣợc đô thị hóa 

kiểu mới. 

Chƣơng 6: Những rủi ro từ thị trƣờng bất động sản. 

Chƣơng 7: Những rủi ro từ sự biến đổi về dân số. 

Chƣơng 8: Sự chuyển đổi của thị trƣờng lao động Trung Quốc và những vấn đề trung hạn. 

Chƣơng 9: Nghiên cứu về niềm tin xã hội tại vùng Đông Bắc Trung Quốc (Khụ tự trị Diên 

Biên tộc Triều Tiên). 

Viện Chiến lƣợc Ngân hàng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách này./. 

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 

3. Ấn phẩm 3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần III 

Nguồn: NXB Lao động – Xã hội 

Tác giả: Jeremy Rifkin 

Dịch giả: Trần Quốc Duy 

Giới thiệu ấn phẩm  

Hai cuộc cách mạng đầu tiên đã mang đến những tiến bộ vƣợt bậc và vĩ đại trong lịch sử 

nhân loại bằng việc sử dụng động cơ hơi nƣớc, động cơ đốt trong và sự phát triển của các 

ngành công nghiệp dầu mở, hóa chất, thép và điện lực. Nhƣng thực tế, nhân loại và mọi nền 

kinh tế đang quá phụ thuộc vào nguồn năng lƣợng có hạn và đang suy tàn ở mức báo động 

https://www.vinabook.com/kinh-te-trung-quoc-nhung-rui-ro-trung-han-p56949.html
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của Trái đất. Từ việc khai thác thác vô tội vạ những nguồn tài nguyên của môi trƣờng, đến 

việc sản xuất hàng hóa hay những hành động đơn giản nhƣ ăn uống và hấp thụ đều góp phần 

tạo ra sự phát thải CO2 và những loại khí cùng chất thải gây ô nhiễm – với số lƣợng ngày một 

tăng gây nên hiện trạng quá tải cho việc tái tạo của bầu sinh quyền. 

Cuốn ―Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ III‖ này sẽ cung cấp cho chúng ta những 

phân tích về thực trạng hiện nay của môi trƣờng cũng nhƣ những tác động của nó đến cuộc 

sống của con ngƣời và sự tồn vong của Trái đất. Thông qua đó, chúng ta sẽ biết đƣợc vai trò 

tất yếu của việc phát động một cuộc cách mạng mới. Một cuộc cách mạng trong đó, mọi 

ngƣời đều có thể tự tạo ra những nhà máy phát điện mini tại nhà hoặc tại cơ quan bằng việc 

sử dụng những nguồn năng lƣợng tái tạo – từ những nguồn năng lƣợng thiên nhiên vô hạn 

nhƣ nƣớc, gió và mặt trời… Tận dung công nghệ hydro và Internet để lƣu trữ, chia sẻ và phân 

phát năng lƣợng một cách rộng rãi đồng thời thay đổi các loại phƣơng hiện tại thành phƣơng 

tiện sử dụng pin nhiên liệu có thể mua và bán điện thông qua một lƣới điện thông minh. Tất 

cả sẽ tạo nên một cuộc cách mạng xanh công nghiệp lần thứ III – một hành trình nỗ lực để cải 

cách năng lƣợng xanh. 

Tính cho đến nay, gần nhƣ mọi hoạt động thƣơng mại trong nền kinh tế thế giới đều phụ 

thuộc vào dầu và các nguồn năng lƣợng hóa thạch khác. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng dầu 

mỏ năm 1973, kéo theo sự sụp đổ của nhiều nền kinh tế đã đến hồi chuông cảnh bảo đầu tiên 

về việc nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần suy tàn và cạn kiệt. Mặc dù vậy, việc khai thác 

vô độ nguồn nhiên liệu không tái tạo này vẫn tiến hành dẫn đến sự khan hiếm về năng lƣợng 

tiếp tục tạo ra những cuộc khủng hoảng kinh tế, và thêm nữa đi kèm với đó là các sự cố trong 

khi khai thác nhƣ việc tràn dầu đã phá hủy những môi trƣờng sống quý giá và nhạy cảm. Môi 

trƣờng và tài nguyên hạn hẹp bị tàn phá, mọi nền kinh tế đang mấp mé trên bờ vực khủng 

hoảng khiến cho nhiều quốc gia và nhất là cộng đồng châu Âu phải cân nhắc và rục rịch tiến 

hành Cuộc cách mạng công nghiệp lần III – một hành trình nỗ lực cải cách năng lƣợng xanh. 

Trong cuốn sách này, Jeremy Rifkin sẽ cho chúng ta tìm hiểu rõ hơn về thực trạng nguồn 

nhiên liệu hóa thạch cũng nhƣ những hậu quả thảm khốc do việc khai thác nguồn nhiên liệu 

này gây ra. Đồng thời, ông cũng mở ra những khái niệm về Cuộc cách mạng công nghiệp lần 

III gồm 5 trụ cột: (1) sự chuyển dịch của năng lƣợng tái tạo; (2) chuyển hóa các công trình 

xây dựng ở tất cả các lục địa thành những nhà máy điện mini để thu gom năng lƣợng tái tạo 

tại chỗ; (3) áp dụng công nghệ hydro và các công nghệ lƣu trữ khác trong mọi công trình và 

xuyên suốt cơ sở hạ tầng để lƣu trữ năng lƣợng gián đoạn; (4) sử dụng công nghệ Internet để 

chuyển đổi lƣới điện của tất cả các lục địa thành một mạng lƣới chia sẻ năng lƣợng hoạt động 

giống nhƣ Internet (khi hàng triệu tòa nhà tạo ra những năng lƣợng nhỏ năng lƣợng tại chỗ, 

chúng có thể bán phần thặng dƣ trở lại lƣới điện và chia sẻ điện với các láng giềng cùng châu 

lục), và (5) chuyển các phƣơng tiện vận tải sang các phƣơng tiện chạy điện và pin nhiên liệu 

có thẻ mua và bán điện thông qua một lƣới điện thông minh ở cấp châu lục. Năm trụ cột này 

sẽ tạo ra hàng ngàn việc công việc kinh doanh và việc làm mới cũng nhƣ sự tái lập lại nền 

tảng với các mối quan hệ giữa con ngƣời. Thêm vào đó, những nguồn năng lƣợng tái tạo và 

những kỹ thuật công nghệ mới sẽ giúp khởi tạo nên một nền kinh tế xanh, thân thiện với môi 

trƣờng. 

Nội dung cuốn sách gồm có 3 phần và 9 chƣơng cụ thể nhƣ sau: 

Phần I: Cuộc cách mạng công nghiệp lần III 

 Chƣơng 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự mà mọi ngƣời đều bỏ qua. 
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 Chƣơng 2: Một diễn giải mới. 

 Chƣơng 3: Biến lý thuyết thành thực tế. 

Phần II: Điện ngang hàng 

 Chƣơng 4: Chủ nghĩa tƣ bản phân phối. 

 Chƣơng 5: Đằng sau, trái và phải. 

 Chƣơng 6: Từ toàn cấu hóa đến châu lục hóa. 

Phần III: Kỷ nguyên hợp tác 

 Chƣơng 7: Adam Smith nghỉ hƣu. 

 Chƣơng 8: Cải cách lớp học. 

 Chƣơng 9: Biến đổi từ thời đại công nghiệp sang thời đại hợp tác. 

Viện Chiến lƣợc Ngân hàng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách này./. 

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 
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