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TH NG TIN KHOA HỌC QUỐC TẾ 

NGHI N CỨU QU C T  
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Điều chỉnh của các ngân 

hàng trước Basel III: Góc 

nhìn từ phía Ngân hàng tại 

các quốc gia châu Âu mới 

nổi. 

Các ngân hàng nước ngoài 

và hoạt động thương mại: 

thu hẹp khoảng cách thông 

tin? 

Chiến tranh tiền tệ hay 

hiệu ứng lan tỏa hiệu quả? 

Lý thuyết chung về hợp tác 

chính sách quốc tế 

Cuộc khủng hoảng tài 

chính gần đây nhấn mạnh 

đến việc các công ty sở 

hữu ngân hàng (BHC) đã 

làm cuộc khủng hoảng 

trầm trọng hơn cũng như 

làm việc truyền dẫn chính 

sách tiền tệ vượt khỏi 

phạm vi của một nền kinh 

tế ra thị trường toàn cầu. 

Chi tiết 
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tiếp theo của nó. Chi tiết 

Các ngân hàng nước 
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thúc đẩy thương mại quốc 

tế. Hầu hết các nghiên cứu 

tập trung vào vai trò tài 

chính của các ngân hàng, 

mà ít chú ý tới vai trò 

thông tin. Chi tiết 

Nghiên cứu xem xét 

hiệu quả Pareto và các 

điều kiện của nó để hỗ trợ 

hợp tác chính sách quốc tế 

giữa các quốc gia. Chi tiết 
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trường lãi suất thấp: tính 
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truyền thống của Mỹ và 
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truyền thống tại Mỹ và 

khu vực đồng tiền chung 

Châu âu Eurozone lên 24 

nền kinh tế phát triển và 

mới nổi. Chi tiết 

Đánh giá tính dễ tổn 

thương của thương mại 

toàn cầu: Tác động cục bộ 

của cú sốc bên cung thông 

qua phân tích mạng lưới 

Biến động của tỷ giá 

thương mại và điều chỉnh 

đối ngoại 

Có phải các dòng vốn hay 

biến đổi? Ngày càng biến 

đổi? Liệu câu trả lời có phụ 

thuộc vào dạng dòng vốn? 

Vai trò toàn cầu của nền 

kinh tế Mỹ: các mối liên 

kết, các chính sách và tác 

động lan tỏa 

Nghiên cứu xác định 

những điểm yếu vốn có 

phát sinh từ thành phần 
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của các quốc gia và đề 
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Bài viết nghiên cứu quá 

trình điều chỉnh đối ngoại 

trước những dịch chuyển 

lớn trong tỷ giá thương 

mại - được xác định bằng 

phương pháp chuyển đổi 

Markov - đối với một tập 

hợp các quốc gia trong giai 

đoạn 1960-2015. Chi tiết 

Theo suy nghĩ thông 

thường, các dòng vốn dễ 

thay đổi. Tập trung vào 

các thị trường mới nổi, 

nghiên cứu này đặt ra câu 

hỏi liệu suy nghĩ thông 

thường này có còn đúng 

trong tình hình thế giới 

hiện nay. Các kết quả 

nghiên cứu cho thấy, mặc 

dù có những thay đổi về 
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nền kinh tế toàn cầu và xác 
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tài khóa của Mỹ cũng như 

những bất ổn trong thị 

trường tài chính và các 
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BẢN TIN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ 

1. Điểm khác biệt của công ty sở hữu ngân hàng
1
? (What’s Different about Bank Holding 

Companies?) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Celine Rochon; Jun Ma; Ralph Chami & Thomas F. Cosimano 

       n    n      N    n   u hoạt  ộng c a  á   ịnh chế tài chính 

Ngày xuất bản: 10/02/2017 

"Cuộc khủng hoảng tài chính gần đây nhấn mạnh đến việc các công ty sở hữu ngân hàng 

(BHC) đã làm cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn cũng như làm việc truyền dẫn chính sách tiền tệ 

vượt khỏi phạm vi của một nền kinh tế ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên lại có rất ít người biết 

đến hoạt động của chúng bởi hầu hết các mô hình thường tập trung vào hoạt động cho vay. Tác 

giả xây dựng một mô hình động của một công ty sở hữu ngân hàng, trong đó bao gồm cả hoạt 

động kinh doanh chứng khoán, hoạt động cho vay, qua đó tìm hiểu vai trò của thái độ đối với rủi 

ro và việc tạo đòn bẩy quá mức từ các hoạt động kinh doanh chứng khoán. Tác giả theo dõi tác 

động của chính sách tiền tệ và những cải cách thị trường lên hành vi ngân hàng khi có các qui 

định Basel III. Theo tác giả, đây là lần đầu tiên một đánh giá như vậy được thực hiện. Tác giả chỉ 

ra rằng giá trị của BHC được củng cố bởi cả hai hoạt động này, thậm chí trong trường hợp cả hai 

đều chịu những cú sốc thị trường chung. Tác giả tìm hiểu những biện pháp quản lý khác cho 

những nỗ lực không ngừng để khoanh vùng các hoạt động kinh doanh độc quyền và chỉ ra rằng 

các qui định tập trung vào quản trị ngân hàng có thể làm giảm nhẹ các giao dịch trái phép (rogue 

trading) và vấn đề đòn bẩy quá mức. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

2. Điều chỉnh của các ngân hàng trước Basel III: Góc nhìn từ phía Ngân hàng tại các quốc 

gia châu Âu mới nổi. (Banks’ Adjustment to Basel III Reform: A Bank-Level Perspective 

for Emerging Europe) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Jan Vlcek; Michal Andrle & Vlad mír Tomšík 

       n    n      Nghiên c u hoạt  ộng c a  á   ịnh chế tài chính 

Ngày xuất bản: 14/02/2017 

Nghiên cứu này xác định chiến lược của các ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu về 

vốn cao hơn theo yêu cầu của Basel III và giai đoạn tiếp theo của nó. Nghiên cứu tập trung vào 

chín quốc gia châu Âu mới nổi và chọn 5 ngân hàng lớn nhất tại mỗi nước để đánh giá phản ứng 

của các ngân hàng này. Nghiên cứu cho thấy tất cả các ngân hàng đều tăng tỷ lệ CAR thông qua 

                                                   
1 Theo Đạo luật về Công ty sở hữu Ngân hàng của Mỹ (Bank Holding Company Act năm 1956 (12 U.S.C. § 1841(a)(2)(A)), một 

BHC được định nghĩa là “bất cứ công ty nào có quyền kiểm soát đối với một ngân hàng”. Hiện nay, BHC vẫn được hiểu nói 

chung là một công ty kiểm soát một hoặc nhiều ngân hàng, nhưng không nhất thiết bản thân nó phải tham gia vào hoạt động ngân 

hàng (A bank holding company is a company that controls one or more banks, but does not necessarily engage in banking itself). 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/02/10/Whats-Different-about-Bank-Holding-Companies-44651
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thu nhập được giữ lại. Tại các quốc gia mà khu vực ngân hàng gặp khó khăn về lợi nhuận, các 

ngân hàng đã dùng đến việc phát hành cổ phiếu mới hoặc thu hẹp quy mô của bảng cân đối kế 

toán để đáp ứng các yêu cầu về vốn. Các lo ngại dấy lên trong giai đoạn đầu soạn thảo Basel III 

về việc các ngân hàng thương mại sẽ thu nhỏ bảng cân đối của mình bằng cách giảm cho vay để 

đáp ứng các yêu cầu về vốn chặt chẽ hơn chỉ xuất hiện tại các ngân hàng đang gặp khó khăn với 

tình trạng lợi nhuận. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

3.  Các ngân hàng nước ngoài và hoạt động thương mại: thu hẹp khoảng cách thông tin? 

(Foreign banks and trade: bridging the information gap?) 

Nguồn: WB 

Tác giả: De Nicola, Francesca; Tan, Shawn Weiming 

       n    n      N    n   u hoạt  ộng c a  á   ịnh chế tài chính 

Ngày xuất bản: 14/02/2017 

Các ngân hàng nước ngoài có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương 

mại quốc tế. Hầu hết các nghiên cứu tập trung vào vai trò tài chính của các ngân hàng, mà ít chú 

ý tới vai trò thông tin. Nghiên cứu này ước tính một mô hình lực hấp dẫn (gravity model) sử 

dụng các dữ liệu của các tiểu vùng từ Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2002 đến năm 2010 để tìm hiểu xem 

liệu rằng các ngân hàng nước ngoài có thúc đẩy mậu dịch thông qua kênh thông tin hay không. 

Sự hiện diện của một ngân hàng nước ngoài từ một đối tác thương mại thúc đẩy xuất khẩu của 

các tiểu vùng. Ngoài ra, phân tích cho thấy các ngân hàng nước ngoài có tác động nhiều hơn tới 

hoạt động xuất khẩu so với tác động tới mức độ phát triển tài chính của tiểu vùng. Tuy vậy, các 

ngân hàng từ các quốc gia thương mại láng giềng có thể cũng làm giảm xuất khẩu. Khi tính đến 

các điều kiện tài chính và kiểm tra các tác động khác nhau trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính 

hiện tại, các phân tích cho thấy dấu ấn của các ngân hàng nước ngoài được thể hiện rõ nhất đối 

với hoạt động thương mại. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

4.  Chiến tranh tiền tệ hay hiệu ứng lan tỏa hiệu quả? Lý thuyết chung về hợp tác chính 

sách quốc tế (Currency Wars or Efficient Spillovers? A General Theory of International 

Policy Cooperation) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Anton Korinek 

       n    n      Nghiên c u chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 10/02/2017 

Trong một thế giới kết nối, các chính sách kinh tế quốc gia thường dẫn đến các hiệu ứng lan 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/wp1724.ashx
http://documents.worldbank.org/curated/en/758541487079872870/pdf/WPS7967.pdf


BẢN TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 02/01/2017 

  
 

VIỆN CHI N L ỢC NG N H NG – NG N H NG NH  N  C VIỆT NAM 3 

 

tỏa lớn ở tầm quốc tế, dẫn đến sự ra đời của hoạt động hợp tác quốc tế về chính sách. Tuy nhiên, 

tiền đề cho sự hợp tác thành công là việc chưa đạt được trạng thái hiệu quả Pareto, tức là vẫn còn 

dư địa để một số quốc gia trở nên tốt hơn mà không gây tổn thương đến các quốc gia khác. 

Nghiên cứu này trình bày một định lý phúc lợi đầu tiên cho các nền kinh tế mở. Định lý này xác 

định tiêu chuẩn hiệu quả và nêu rõ các điều kiện cần phải bị vi phạm để tạo ra trạng thái thiếu 

hiệu quả Pareto và theo đó, tạo dư địa cho việc hợp tác. Các điều kiện đó là (i) các nhà hoạch 

định chính sách cạnh tranh nhau trong thị trường quốc tế; (ii) các nhà hoạch định chính sách có 

đủ công cụ chính sách đối ngoại và (iii) thị trường quốc tế hoàn hảo. Định lý của tác giả vẫn có 

hiệu lực ngay cả trong trường hợp mỗi nền kinh tế phải gánh chịu một loạt các vấn đề về xác 

định mục tiêu và sự không hoàn hảo của thị trường nội địa. Tác giả đưa ra các ví dụ về sự can 

thiệp tài khoản vãng lai, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính sách an toàn vĩ mô/kiểm 

soát vốn, và quản lý tỷ giá và chỉ ra rằng các tác động lan tỏa sẽ đạt hiệu quả Pareto khi ba điều 

kiện trên được thỏa mãn. Ngoài ra, tác giả cũng xây dựng các hướng dẫn chung về cách thức hợp 

tác chính sách nhằm cải thiện phúc lợi khi các điều kiện này bị vi phạm. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

5. Khai thác vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài trong thị trường trái phiếu chính phủ 

bằng đồng nội tệ của Nga (trái phiếu OFZ) (Exploring the Role of Foreign Investors in 

Russia's Local Currency Government Bond (OFZ) Market) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Dmitry Yakovlev & Yinqiu Lu 

       n    n      Nghiên c u chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 10/02/2017 

Trái phiếu chính phủ bằng đồng nội tệ (trái phiếu OFZ) là một công cụ tài chính có thu nhập 

cố định quan trọng trên thị trường tài chính Nga. Trong nghiên cứu này, dựa trên dữ liệu sơ bộ, 

tác giả tìm hiểu sự phát triển của thị trường trái phiếu OFZ, trong đó tập trung vào các nhà đầu tư 

nước ngoài. Do thị trường công cụ nợ có thu nhập cố định đã trải qua quá trình tự do hóa giao 

dịch nội địa và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các giai đoạn căng thẳng thị trường kể từ khi 

xảy ra khủng hoàng tài chính toàn cầu 2008-09, nên vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài có thể 

được nhìn nhận xuyên suốt các sự kiện này. Kết quả cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã tác 

động đến thị trường trước khi họ trở thành người chơi quan trọng và kể từ đó họ đã góp phần vào 

sự phát triển của thị trường mà không nhất thiết gây ra sự bất ổn nào trong các giai đoạn xảy ra 

các cú sốc. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

6.  Chính sách tiền tệ và tín dụng ngân hàng trong môi trường lãi suất thấp: tính hiệu quả 

giảm dần (Monetary policy and bank lending in a low interest rate environment: 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/02/10/Currency-Wars-or-Efficient-Spillovers-A-General-Theory-of-International-Policy-Cooperation-44650
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/02/10/Exploring-the-Role-of-Foreign-Investors-in-Russia-s-Local-Currency-Government-Bond-OFZ-Market-44653
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diminishing effectiveness?) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Claudio Borio & Leonardo Gambacorta 

       n    n      Nghiên c u chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 27/02/2017 

Nghiên cứu này đánh giá tính hiệu quả của chính sách tiền tệ tới tín dụng ngân hàng trong 

môi trường lãi suất thấp. Dựa trên mẫu của 108 ngân hàng quốc tế lớn, phân tích thực nghiệm 

của vấn đề này của chúng tôi cho thấy khi lãi suất đã xuống tới một mức rất thấp, việc tiếp tục 

giảm lãi suất ngắn hạn tỏ ra kém hiệu quả hơn trong việc kích thích tăng trưởng tín dụng. Kết 

quả này không thay đổi ngay cả khi đã kiểm soát được các biến về điều kiện kinh doanh và chu 

kỳ tài chính cũng như đặc điểm riêng của từng ngân hàng như thanh khoản, vốn, chi phí tài 

chính, rủi ro ngân hàng và đa dạng hóa thu nhập. Chúng tôi đã chỉ ra rằng tác động của môi 

trường lãi suất thấp trên lợi nhuận từ hoạt động trung gian tài chính truyền thống của các ngân 

hàng đã giúp giải thích cho việc tại sao hoạt động tín dụng không có nhiều đổi mới trong giai 

đoạn 2010-2014. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

7. Tác động của thuế lên cơ cấu nguồn vốn ngân hàng  The effects of tax on bank liability 

structure) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Leonardo Gambacorta; Giacomo Ricotti; Suresh Sundaresan & Zhenyu Wang 

       n    n      N    n   u chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 23/02/2017 

Nghiên cứu này đánh giá các tác động của thuế đối với cấu trúc nguồn vốn của các ngân 

hàng. Chúng tôi đưa ra những dự đoán có thể kiểm chứng từ một mô hình động của cấu trúc 

nguồn vốn ngân hàng tối ưu, trong đó có tính đến các kịch bản như hiện tượng rút tiền đồng loạt 

(bank runs), thay đổi trong các quy định pháp lý. Sử dụng các dữ liệu giám sát được cung cấp 

bởi Ngân hàng Trung ương Ý, chúng tôi kiểm tra thực nghiệm những dự đoán trên bằng cách 

khai thác các biến động ngoại sinh của các mức thuế suất tại Ý lên hoạt động sản xuất (IRAP) 

giữa các vùng miền và theo thời gian (đặc biệt là kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu). 

Chúng tôi thấy các ngân hàng phản ứng với việc giảm thuế suất bằng cách giảm các khoản mục 

phi tiền gửi (non-deposit liabilities) nhiều hơn so với các khoản tiền gửi, đồng thời giảm tỷ lệ sử 

dụng đòn bẩy. Phản ứng ở phía tài sản phụ thuộc vào sức mạnh tài chính của các ngân hàng: các 

ngân hàng có lượng vốn lớn phản ứng với việc giảm thuế suất bằng cách tăng tài sản của họ, 

nhưng các ngân hàng có mức vốn thấp phản ứng bằng cách làm sạch bảng cân đối của họ. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

http://www.bis.org/publ/work612.pdf
http://www.bis.org/publ/work611.pdf
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8. So sánh tác động toàn cầu của chính sách tiền tệ phi truyền thống của Mỹ và khu vực 

Châu Âu (Global impact of US and euro area unconventional monetary policies: a 

comparison) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Qianying Chen; Marco Jacopo Lombardi; Alex Ross & Feng Zhu  

       n    n      Nghiên c u chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 07/02/2017 

Bài viết phân tích và so sánh hiệu ứng trong nước và xuyên biên giới của chính sách tiền tệ 

phi truyền thống tại Mỹ và khu vực đồng tiền chung Châu âu Eurozone lên 24 nền kinh tế phát 

triển và mới nổi, dựa trên một mô hình tự hồi quy đồng tích hợp toàn cầu (GVECM). Chính sách 

tiền tệ bất thường được đo lường bằng lãi suất bóng (lãi suất trên thị trường với giả định không 

có giới hạn sàn lãi suất bằng không) được phát triển bởi Lombardi và Zhu (2014). Cú sốc chính 

sách tiền tệ được xác định bằng các ràng buộc về dấu. Hàm phản ứng từ mô hình GVECM xung 

cho thấy chính sách tiền tệ phi truyền thống của Mỹ thường có tác động trong nước và xuyên 

biên giới mạnh hơn CSTT phi truyền thống của khu vực đồng Euro. Tác động lan tỏa của CSTT 

đến các nền kinh tế khác được ước tính là khá lớn và dai dẳng hơn, đặc biệt là đối với tăng 

trưởng sản lượng và lạm phát. Có bằng chứng về những phản ứng khác nhau tại các nền kinh tế 

mới nổi về áp lực tỷ giá, tăng trưởng tín dụng cũng như chính sách tiền tệ. Ngoài ra, mức độ ảnh 

hưởng của các kênh truyền tải qua biên giới tới các nền kinh tế mới nổi là khác nhau đối với 

CSTT của Mỹ và khu vực Châu Âu. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

9. Đánh giá tính dễ tổn thương của thương mại toàn cầu: Tác động cục bộ của cú sốc bên 

cung thông qua phân tích mạng lưới (Assessing the Fragility of Global Trade: The Impact 

of Localized Supply Shocks Using Network Analysis) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Brian Dew; Magali Pinat & Yevgeniya Korniyenko 

        n    n      N    n   u kinh tế 

Ngày xuất bản: 13/02/2017 

Các bằng chứng không chính thức cho thấy mạng lưới thương mại toàn cầu đang tồn tại 

những điểm tắc nghẽn, đặc biệt là sau các thảm họa tự nhiên (chẳng hạn như hoạt động thương 

mại các linh kiện ổ cứng với thảm họa lũ lụt tại Thái Lan, việc mua bán các thiết bị tự động của 

Nhật Bản sau thảm họa Fukushima…). Sử dụng cơ sở dữ liệu về thương mại quốc tế được phân 

lớp sâu, tác giả đánh giá tác động lan tỏa của các cú sốc từ việc nhập khẩu một hàng hóa cụ thể. 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định những điểm yếu vốn có phát sinh từ thành phần của giỏ 

hàng nhập khẩu của các quốc gia và đề xuất các chính sách giảm nhẹ tác động. Đầu tiên, sử dụng 

các công cụ phân tích mạng lưới, tác giả phát triển phương pháp đánh giá và xếp hạng mức độ dễ 

tổn thương của các hàng hóa thương mại đơn lẻ. Tiếp theo, tác giả xây dựng công cụ đo lường 

http://www.bis.org/publ/work610.pdf
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quy mô quốc gia để xác định tính dễ tổn thương của cú sốc bên cung của mỗi quốc gia dựa trên 

thành phần của các giỏ hàng nhập khẩu. Cách đo lường này đánh giá tác động lan tỏa của các cú 

sốc cung từ việc nhập khẩu từng loại hàng hóa. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

10. Biến động của tỷ giá thương mại và điều chỉnh đối ngoại (Terms-of-Trade Cycles and 

External Adjustment) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Alejandro M. Werner; Gustavo Adler & Nicolas E Magud 

       n    n      Nghiên c u kinh tế  

Ngày xuất bản: 13/02/2017 

Bài viết nghiên cứu quá trình điều chỉnh đối ngoại trước những dịch chuyển lớn trong tỷ 

giá thương mại - được xác định bằng phương pháp chuyển đổi Markov - đối với một tập 

hợp các quốc gia trong giai đoạn 1960-2015. Tác giả nhận thấy việc điều chỉnh trước các cú 

sốc diễn ra tương đối nhanh. Bình quân, tài khoản vãng lai có mức biến động bằng ½ mức 

biến động của giá cả – cho thấy có sự bù trừ đáng kể về khối lượng – và điều chỉnh sẽ kết 

thúc trong vòng 3-4 năm. Sự biến động phần lớn là đối xứng với thời kỳ bùng nổ và khủng 

hoảng của tỷ giá thương mại, cũng như với các nền kinh tế phát triển và mới nổi. Điều 

chỉnh đối ngoại chủ yếu được thực hiện thông qua những thay đổi bù trừ trong nhu cầu nội 

địa, thay vì những thay đổi về sản lượng. Điều này cho thấy hiệu ứng thu nhập đang có tác 

động mạnh. Sự linh hoạt tỷ giá dường như đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ bùng nổ, 

nhứng ít quan trọng hơn trong thời kỳ khủng hoảng; trong khi trữ lượng dự trữ quốc tế là 

công cụ quan trọng để bôi trơn quá trình điều chỉnh. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

11. Có phải các dòng vốn hay biến đổi? Ngày càng biến đổi? Liệu câu trả lời có phụ thuộc 

vào dạng dòng vốn? (Are capital flows fickle? Increasingly? and does the answer still 

depend on type?) 

Nguồn: WB 

Tác giả: Eichengreen, Barry J.; Gupta, Poonam – DECOS & Masetti, Oliver 

       n    n      Nghiên c u kinh tế 

Ngày xuất bản: 15/02/2017 

Theo suy nghĩ thông thường, các dòng vốn dễ thay đổi. Tập trung vào các thị trường mới nổi, 

nghiên cứu này đặt ra câu hỏi liệu suy nghĩ thông thường này có còn đúng trong tình hình thế 

giới hiện nay. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù có những thay đổi về mặt cấu trúc và 

quản lý của dòng vốn, những biến đổi này đa số vẫn giữ cho đến ngày nay. Các dòng vốn vào 

FDI ổn định hơn các dòng vốn vào không phải là FDI. Trong các dòng vốn vào không phải là 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/wp1730.ashx
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/wp1729.ashx
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FDI, danh mục đầu tư và các dòng vốn liên ngân hàng là bất ổn nhất. Trong khi các dòng vốn 

vào FDI bị chi phối chủ yếu bởi các yếu tố “kéo” (pull factors), danh mục đầu tư và cổ phiếu bị 

chi phối chủ yếu bởi các yếu tố “đẩy” (push factors); và các dòng vốn liên ngân hàng bị chi phối 

bởi sự kết hợp của các yếu tố “kéo” và “đẩy”. Nhưng vốn chảy ra khỏi các thị trường mới nổi lại 

có sự biến đổi khác. Các dòng vốn ra FDI từ các thị trường mới nổi đã tăng lên và trở nên cực kỳ 

biến động. Có một sự gia tăng tương tự trong biến động của các dòng vốn ra liên ngân hàng từ 

các thị trường mới nổi. Những phát hiện này nhấn mạnh rằng các dòng vốn ra từ các thị trường 

mới nổi, bao gồm cả FDI và các dòng vốn từ ngân hàng đều có một vai trò ngày càng tăng và 

điều này đã thu hút sự chú ý từ các nhà phân tích kinh tế và các nhà hoạch định chính sách. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

12. Vai trò toàn cầu của nền kinh tế Mỹ: các mối liên kết, các chính sách và tác động lan 

tỏa (The global role of the U.S. economy: linkages, policies and spillovers) 

Nguồn: WB 

Tác giả: Kose, Ayhan; Lakatos, Csilla; Ohnsorge, Franziska Lieselotte & Stocker, Marc 

       n    n      Nghiên c u kinh tế  

Ngày xuất bản: 07/02/2017 

Nghiên cứu này phân tích vai trò của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu và xác định mức độ 

lan tỏa toàn cầu của những thay đổi trong tăng trưởng kinh tế, các chính sách tiền tệ và tài 

khóa của Mỹ cũng như những bất ổn trong thị trường tài chính và các chính sách kinh tế 

của nước này. Kinh tế Mỹ tăng trưởng đột biến có thể thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng của 

toàn thế giới. Các điều kiện thắt chặt tài chính của Mỹ - do chính sách tiền tệ thắt chặt của 

nước này hay các lý do nào khác- có thể gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu, với 

các tác động bất lợi lên một vài thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển dựa 

chủ yếu vào nguồn tài chính từ bên ngoài. Ngoài ra, sự không chắc chắn trong một thời gian 

dài của các chính sách kinh tế của Mỹ có thể có một tác động tiêu cực đáng kể lên triển 

vọng tăng trưởng toàn cầu. Trong khi Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế 

giới, các hoạt động diễn ra trong phần còn lại của thế giới cũng quan trọng đối với nước 

Mỹ. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

  

http://documents.worldbank.org/curated/en/195801487166902153/pdf/WPS7972.pdf
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NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU 

CÁC NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ: THỰC TIỄN QUỐC TẾ 

1. Ngân hàng hợp tác xã là gì? 

Ngân hàng hợp tác xã được sở hữu bởi các thành viên (thường là khách hàng của chính ngân 

hàng) thay vì các cổ đông. Do đó, chúng ưu tiên tối đa hóa giá trị khách hàng thay vì lợi nhuận, 

và chúng thường tập trung vào các hoạt đông ngân hàng bán lẻ. Để đạt lợi thế kinh tế theo quy 

mô trong khi vẫn duy trì được vai trò và nguồn gốc địa phương của mình, chúng thường phối 

hợp trong các mạng lưới để tập trung nguồn lực và chia sẻ dịch vụ. Chúng chiếm một tỷ trọng 

đáng kể trong thị trường ngân hàng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực châu Âu. 

Mặc dù các ngân hàng hợp tác xã có sự khác biệt lớn về mặt cấu trúc trong một nước và giữa các 

quốc gia, tuy nhiên chúng có một điểm chung về bản chất là có hình thức sở hữu dân chủ hơn và 

rộng hơn. Chúng bị kiểm soát bởi các thành viên trên cơ sở một phiếu bầu/một thành viên, chứ 

không phải bởi các cổ động mà quyền bỏ phiếu tỷ lệ với cổ phần của họ. 

Bất cứ khách hàng nào cũng có thể lựa chọn để trở thành thành viên bằng cách đầu tư một khoản 

tiền nhỏ vào hợp tác xã để mua cổ phần. Anh ta không thể bán cổ phần trong một ngân hàng hợp 

tác xã cho một bên thứ ba, như anh ta có thể làm với các cổ phần của các ngân hàng thương mại. 

Thay vào đó,  anh ta chỉ có thể bán chúng lại cho chính ngân hàng để lấy lại số tiền mà anh ta đã 

bỏ vào ban đầu. Hơn nữa, không giống các cổ đông trong các công ty cổ phần, các thành viên 

hợp tác xã không có quyền pháp lý nào đối với lợi nhuận tạo ra từ hoạt động kinh doanh, hoặc 

bất cứ phần gia tăng nào về giá trị của doanh nghiệp. Lợi nhuận tích lũy lại sẽ được sở hữu bởi 

chính hợp tác xã, thường là dưới hình thức tín thác, và được sử dụng cho 4 mục đích chính sau 

đây: 

- Để hình thành phần vốn dự trữ để lại cho các thành viên tương lai; 

- Để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như, giảm lãi suất vay, tăng lãi suất 

tiết kiệm, hoặc đầu tư vào đào tạo đội ngũ nhân viên để nâng cao chất lượng dịch vụ; 

- Để đầu tư vào các dự án cộng đồng; và 

- Để chi trả cổ tức (không liên quan gì đến tình trạng lợi nhuận) cho các thành viên. 

Các thành viên có thể tìm cách vận động bầu cử để được ngồi vào ban giám sát (supervisory 

board) của ngân hàng, trái ngược với ban quản trị (board of directors) của một ngân hàng thương 

mại, thường gồm các chuyên gia phi tài chính. Các thành viên có thể nhận được các lợi ích khác, 

như được giảm giá tại các sự kiện và triển lãm địa phương mà hợp tác xã hỗ trợ, và cơ hội tiếp 

cận các mạng lưới các chuyên gia, đào tạo và kiến thức chuyên môn. 

Các tổ chức tương hỗ, như Hiệp hội Xây dựng ở Anh, cũng giống như các hợp tác xã, mặc dù 

chúng có những mặt khác biệt quan trọng. Khách hàng của các tổ chức tương hỗ, không phải lựa 
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chọn trở thành, mà thường tự động trở thành thành viên, và khác với thành viên của hợp tác xã, 

họ không thể vận động bầu cử để vào ban giám sát. Một điểm khác biệt nữa là các hợp tác xã có 

thể do người làm công, nhà cung cấp hoặc những người có quyền lợi liên quan khác sở hữu trong 

khi các tổ chức tương hỗ thường do khách hàng sở hữu. 

Các hợp tác xã thường hoạt động theo “Nguyên tắc Rochdale” (xem Hộp A), một bộ hướng dẫn 

về việc các doanh nghiệp hợp tác xã nên hành động như thế nào và tổ chức ra sao. 

Hộp A. Quy tắc Rochdale 

1. Thành viên mở và tự nguyện 

2. Kiểm soát thành viên dân chủ (“một thành viên, một phiếu bầu”) 

3. Các thành viên đóng góp kinh tế (các hợp tác xã huy động tiền bằng cách bán cổ phần, 

thường với một giá trị rất nhỏ, cho khách hàng của mình, những người này sau đó trở 

thành thành viên) 

4. Tự chủ và độc lập (các hợp tác xã được kiểm soát bởi các thành viên của chúng) 

5. Giáo dục, đào tạo và thông tin (các hợp tác xã tạo các hoạt động giáo dục và đào tạo 

cho các thành viên, đội ngũ nhân viên, và cộng đồng địa phương, để thúc đẩy các lý 

tưởng hợp tác xã và khuyến khích các bên liên quan tham gia hiệu quả vào các hoạt 

động kinh doanh. 

6. Hợp tác giữa các hợp tác xã 

7. Quan tâm đến cộng đồng  

Các tổ chức hợp tác xã và các tổ chức tương hỗ ra đời vào giữa thế kỷ 18. Chúng bắt đầu như 

những phong trào tự giúp mình, ở đó người ta tin rằng chúng có thể cùng nhau hoạt động để đáp 

ứng nhu cầu chung của cộng đồng, thay vì phụ thuộc vào hay bị bóc lột bởi những tổ chức và 

con người bên ngoài. Hội những người dệt vải Fenwich, được thành lập ở Scotland năm 1976 

được cho là tổ chức hơp tác xã được  ghi nhận đầu tiên. Cấu trúc hợp tác xã hiện đại được phát 

triển vào năm 1844 bởi “Nhóm tiên phong Rochdale”, một nhóm thợ dệt vải bông người Anh 

cùng nhau tập hợp nguồn lực để cung cấp hàng hóa gia đình và thực phẩm rẻ hơn. 

Tuy nhiên, các hợp tác xã tài chính không xuất hiện sớm hơn, cho đến khi Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen lập quỹ tín dụng đầu tiên của thế giới vào năm 1862 tại Heddesdorf, Đức. Các ngân 

hàng thương mại châu Âu trong suốt Cuộc Cách mạng Công nghiệp chủ yếu phục vụ cho các 

doanh nghiệp đô thị lớn và các cá nhân giàu có. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp nhỏ, 

những người có thu nhập thấp, và cộng đồng khu vực nông thôn đã thành lập các ngân hàng hợp 

tác xã của riêng họ, và làn song này đã lan rộng ra khắp châu Âu. 

Ngày nay, các ngân hàng hợp tác xã vẫn thường là các tổ chức nhỏ, được sở hữu và điều hành tại 

địa phương, tập trung vào các hoạt đông ngân hàng bán lẻ, chẳng hạn như cho vay và tiết kiệm 
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cá nhân, thế chấp, và cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, do xu thế hợp nhất và 

sáp nhập lẫn nhau giữa các ngân hàng thương mại trong thập kỷ qua, các hợp tác xã nhỏ đã bắt 

đầu tranh đấu để cạnh tranh với các đối thủ ngân hàng thương mại lớn. Đó là bởi vì các tổ chức 

nhỏ không thể đơn lẻ đạt được “lợi thế kinh tế theo quy mô” mà các tổ chức lớn có được. 

Những khó khăn mà các tổ chức nhỏ phải chịu đựng do không thể đạt được lợi thế kinh tế theo 

quy mô đã được nhắc đến nhiều trong lý thuyết kinh tế. Tuy nhiên, các ngân hàng hợp tác xã đã 

dần dần phát triển được một phương thức sáng tạo để vượt qua những thách thức này: bằng cách 

hợp tác với nhau, và tập trung các hoạt động nhất định với nhau (như phát triển và duy trì hệ 

thống IT), chúng đã tìm ra cách để có thể hoạt động ở quy mô khả thi về tài chính. 

Chiến lược này đã chứng minh thành công khi hầu hết tất cả các ngân hàng hợp tác xã châu Âu 

hiện nay đều tồn tại như một phần của các mạng lưới chính thức rất rộng lớn. Các mạng lưới này 

nói chung được điều phối bởi một tổ chức trung tâm cho phép chúng đạt được lợi thế kinh tế về 

quy mô trong một loạt các hoạt động, bao gồm phát triển hệ thống và sản phẩm, quan hệ công 

chúng, tiếp thị, quản trị thanh khoản và rủi ro, các chương trình đào tạo, và vận động hành lang. 

Một số tổ chức trung tâm cũng hỗ trợ điều phối các chương trình bảo đảm tiền gửi nội mạng, 

giúp tăng tính ổn định và niềm tin trong nhóm, và cũng có nghĩa là các hợp tác xã ít có khả năng 

phải chuyển sang cơ chế bảo đảm tiền gửi quy mô toàn quốc. Do các ngân hàng hợp tác khác 

trong mạng lưới sẽ hỗ trợ nếu bất kỳ tổ chức thành viên nào gặp phải rắc rối, nên mức độ tín 

nhiệm của mỗi thành viên đơn lẻ được nâng cao. Điều này không chỉ cho phép các tổ chức thành 

viên tiếp cận nguồn tài trợ với chi phí thấp hơn, mà còn tăng cường đối thoại, hợp tác và giám sát 

lẫn nhau để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hợp tác như chấp nhận rủi ro một cách thận trọng.   

Quá trình tập trung và hợp tác như vậy đã trải qua một chiều dài lịch sử, và theo đó, một vài 

trong số các tổ chức trung tâm đã tồn tại hơn 100 năm. Ví dụ, vào năm 1898, đã có 2 tổ chức như 

vậy được thành lập ở Hà Lan. 

Các ngân hàng hợp tác xã do đó khác biệt lớn so với các ngân hàng thương mại, không chỉ về 

cấu trúc sở hữu, mà còn về cách thức chúng tiếp cận với các ngân hàng khác trong các khu vực 

tương ứng của mình. Mặc dù cạnh tranh có thể là xương sống của chủ nghĩa tư bản thị trường 

chứng khoán, các hợp tác xã vẫn tin rằng chúng hoạt động hiệu quả nhất khi hợp tác với nhau, 

tuân theo quy tắc Rochdale. 

2. Hoạt động của các ngân hàng hợp tác xã 

Cấu trúc sở hữu của ngân hàng hợp tác xã có vẻ có ảnh hưởng sâu sắc tới các ưu tiên và hiệu quả 

hoạt động của các tổ chức này. Sở hữu bởi khách hàng tạo động cơ tối đa hóa giá trị khách hàng 

dài hạn cho các nhà điều hành. Kết quả là, sự tập trung vào ngân hàng bán lẻ, tiếp cận khách 

hàng toàn diện, và thận trọng với rủi ro và quản lý vốn đem lại lợi ích tích cực cho cả nền kinh tế 

cũng như cho từng khách hàng. 

2.1. Tác động của cấu trúc sở hữu hợp tác xã 



BẢN TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 02/01/2017 

  
 

VIỆN CHI N L ỢC NG N H NG – NG N H NG NH  N  C VIỆT NAM 11 

 

Các hợp tác xã được sở hữu bởi thành viên của mình, những người trong hầu hết trường hợp 

cũng là khách hàng của ngân hàng. Nguyên tắc Rochdale “một thành viên, một phiếu bầu” có 

nghĩa là các cá nhân có thể có tiếng nói trực tiếp và có ý nghĩa vào việc điều hành một tổ chức 

quan trọng đối với cuộc đời của họ mà không nhất thiết phải đầu tư một nguồn vốn đáng kể. 

Theo cách này, các hợp tác xã sẽ khó có khả năng bị kiểm soát bởi chỉ một nhóm cá nhân giàu có, 

các doanh nghiệp, các giám đốc quản lý quỹ tổ chức hơn so với các ngân hàng thương mại, thay 

vào đó, nó thu hút nhiều nhà đầu tư nhỏ. Để tạo ra cơ cấu sở hữu công bằng, quy tắc « một thành 

viên, một quyền bỏ phiếu », ít nhất về mặt lý thuyết, khuyến khích tất cả các thành viên nắm 

quyền như nhau trong việc quản trị tổ chức, thay vì chấp nhận giao quyền quản trị doanh nghiệp 

cho các cổ đông lớn nhất. 

Cấu trúc sở hữu của các hợp tác xã khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm dài hạn tới ngân hàng. 

Mặc dù một số nhà đầu tư trong các ngân hàng được niêm yết trên thị trường chứng khoán tìm 

cách nắm giữ cổ phần trong một khoảng thời gian kéo dài để tạo lợi nhuận dài hạn, tuy nhiên 

cũng có nhiều nhà đầu tư sẽ giao dịch cổ phiếu nhằm mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn của các khoản 

đầu tư. Thực tế, sự ra đời của “giao dịch tần số cao” sử dụng các thuật toán máy tính có nghĩa là 

một tỷ lệ đáng kể các chủ sở hữu có thể nắm giữ cổ phần của mình ở một ngân hàng thương mại 

trong một thời gian rất ngắn, chỉ một phần nhỏ của một giây. Ngược lại, thường chỉ có một cơ 

hội duy nhất trong một năm cho các thành viên của hợp tác xã có thể yêu cầu quy đổi cổ phần 

của mình. Điều này, và việc mà các thành viên không có quyền đòi hỏi đối với các khoản lợi 

nhuận, có nghĩa là các nhà điều hành/giám đốc không chịu áp lực từ các chủ sở hữu về việc tối 

đa hóa lợi nhuận ngắn hạn và kết quả giá cổ phiếu. 

Các hợp tác xã thường xuyên nhằm vào tối đa hóa “giá trị khách hàng” hơn là lợi nhuận thuần 

túy, thứ được xem là công cụ duy trì bền vững tài chính của tổ chức chứ không phải là mục tiêu 

cuối cùng. Theo lý giải của Hans Groeneveld, Phó Chủ tịch cấp cao của Rabobank, một mạng 

lưới lớn của các ngân hàng hợp tác xã Hà Lan: 

“như với tất cả các ngân hàng (bất chấp cấu trúc vốn của chúng), tình trạng lợi nhuận 

lành mạnh là một điều kiện cần thiết quan trọng cho các ngân hàng hợp tác xã bảo đảm 

hoạt động liên tục, tài trợ tăng trưởng và tín dụng, và có sức chịu đựng trong các giai 

đoạn khó khăn. Tuy nhiên, khác với các ngân hàng [được sở hữu bởi các cổ đông], lợi 

nhuận bản thân nó không phải là mục tiêu mà là điều kiện cần để tăng trưởng liên tục: 

lợi nhuận là “phương tiện để đi tới kết quả cuối cùng” chứ không phải là “mục tiêu cuối 

cùng”.” 

Theo lý thuyết, các ngân hàng thương mại tối đa hóa lợi nhuận trong các thị trường cạnh tranh 

nên đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt ở mức độ mà việc này sẽ nâng cao giá trị cho các cổ đông. 

Trên thực tế, có một vài lý do giải thích vì sao quyền lợi của cổ đông và khách hàng có thể mâu 

thuẫn. Chúng bao gồm áp lực lợi nhuận ngắn hạn, tư duy bỏ qua những khách hàng kém lợi 
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nhuận, vị trí địa lý và áp lực nâng doanh số đối với người điều hành dẫn đến tình trạng bán sai 

các sản phẩm tài chính. 

Nhiều lợi ích khác tiềm năng bắt nguồn từ hình thức sở hữu bởi khách hàng, không chỉ cho 

khách hàng mà còn cho cả nền kinh tế như: 

 Tập trung vào ngân hàng bán lẻ và dịch vụ chi nhánh 

 Ngân hàng toàn diện, phục vụ cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 Quản trị thận trọng và lợi nhuận ổn định 

 Ổn định trong thời kỳ khủng hoảng: cho vay phù hợp và quản lý vốn thận trọng. 

Những điều này sẽ được kiểm chứng lần lượt sau đây. 

2.2. Tập trung nhiều hơn vào ngân hàng bán lẻ và dịch vụ chi nhánh 

Sở hữu bởi khách hàng có nghĩa là các ngân hàng hợp tác nói chung sẽ tập trung vào các hoạt 

động ngân hàng bán lẻ truyền thống hơn là vào các hoạt động ngân hàng đầu tư, và ít quan tâm 

đến các giao dịch đầu cơ với vốn của chính ngân hàng. Sau đây là các minh chứng. 

Thứ nhất, cá ngân hàng hợp tác có xu hướng dành phần lớn bảng cân đối tài sản của mình vào 

các hoạt động bán lẻ hơn so với các ngân hàng thương mại. Chẳng hạn, ở Đức, các ngân hàng 

thương mại dành khoảng 28% bảng cân đối tài sản cho việc nắm giữ các tài sản phái sinh, trong 

khi các tổ chức hợp tác tập trung chỉ dành khoảng 14%, và các tổ chức hợp tác xã địa phương là 

0%. Tại Anh, RBS, Barclays, HSBC và Lloyds lần lượt dành 35%, 34%, 14% và 6% tài sản của 

mình vào các tài sản phái sinh, trong khi Ngân hàng Hợp tác xã chỉ dành 2%. Tại Thụy Sĩ, các 

ngân hàng hợp tác nhất quán giữ các danh mục giao dịch của mình trong bảng cân đối thấp hơn 

so với các ngân hàng thương mại (xem Hình 1). 

Cũng có bằng chứng cho thấy các ngân hàng hợp tác xã tập trung nhiều hơn vào thị trường nội 

địa so với  các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng hợp tác xã Đức chỉ có 13% tài sản nằm ở 

các chứng khoán nước ngoài, trong khi con số này ở các ngân hàng thương mại là 21%. Tương 

tự, chỉ 16% nguồn vốn của các hợp tác xã ở Áo là từ nước ngoài, trong khi có số này đối với các 

ngân hàng thương mại là 31%. 

Hình 1. Tỷ lệ tài sản của các ngân hàng Thụy Sĩ dành cho các giao dịch mua bán 
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Nguồn: Thống kê Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ 

Cung ứng dịch vụ chi nhánh 

Sử dụng việc tiếp cận chi nhánh ngân hàng như một biện pháp đơn giản, các ngân hàng hợp tác 

xã đang tiến nhanh hơn các ngân hàng thương mại về dịch vụ khách hàng. 

Trong vòng hơn 15 năm qua, các ngân hàng hợp tác xã châu  u đã gia tăng thị phần chi nhánh 

ngân hàng châu Âu từ chỉ dưới 25% lên hơn 28%. Điều này có được là do, trong khi các ngân 

hàng thương mại đóng cửa các chi nhánh để gia tăng hiệu quả chi phí, thì các ngân hàng hợp tác 

(với mục tiêu là giá trị khách hàng) nói chung đã mở thêm các chi nhánh. 

Anh là một trường hợp điển hình. Trong vòng 10 năm từ 2002 đến 2012, 16% chi nhánh ngân 

hàng thương mại bị mất đi, khiến cho nhiều cộng đồng không thể tiếp cận ngân hàng. Tuy nhiên, 

từ năm 2007 đến 2010, Anh lại có 252 chi nhánh ngân hàng hợp tác. Tương tự như vậy, 1226 và 

975 chi nhánh ngân hàng hợp tác mới được mở ra lần lượt ở Pháp và Ý. Không phải tất cả các tổ 

chức hợp tác xã tại châu Âu mở rộng mạng lưới chi nhánh của mình trong suốt thời kỳ này - ở 

Hà Lan và Đức, số lượng chi nhánh hợp tác xã giảm đi lần lượt là 248 và 151 chi nhánh – nhưng 

tổng thể, xu hướng là gia tăng. 

Với sự gia tăng ngân hàng số và sụt giảm nhu cầu dịch vụ chi nhánh, liệu các ngân hàng thương 

mại có đơn giản là đang phản ứng nhanh chóng hơn trước các yếu tố thị trường? Có lẽ, tuy nhiên 

các dịch vụ chi nhánh vẫn còn quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ và các cá nhân – là 

những đối tượng không thể tiếp cận các dịch vụ số hóa hoặc cần nhiều hỗ trợ cá nhân hơn. Các 

chi nhánh cũng rất quan trọng đối với việc duy trì quan hệ trực tiếp gần gũi với khách hàng. Việc 

các ngân hàng hợp tác xã có mục tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp hơn cũng tạo điều kiện 

cho chúng duy trì được các dịch vụ chi nhánh rộng rãi hơn. Điều này có lẽ được minh họa tốt 

nhất bởi địa điểm mà các ngân hàng hợp tác xã vận hành các chi nhánh của mình so với các ngân 

hàng thương mại. 

Các ngân hàng hợp tác thường xuyên tập trung các chi nhánh tại các khu vực mà các ngân hàng 

thương mại bỏ qua. Chẳng hạn, 33% chi nhánh ngân hàng thương mại  o là đặt ở Viên so với 

chỉ lần lượt 3% và 8% chi nhánh của 2 mạng lưới hợp tác xã chính của Áo là ở Viên. Hai mạng 

lưới này đặt 1/3 chi nhánh của chúng tại các khu vực nông thôn, trong khi con số tương ứng đối 
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với các chi nhanh ngân hàng thương mại là 11%. Tương tự, các ngân hàng thương mại ở Pháp 

tập trung ở khu vực đô thị, trong khi các hợp tác xã thường đặt 25% đến 33% chi nhánh của 

mình tại các khu vực dân cư thưa thớt. 

2.3. Ngân hàng toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và cá nhân:  

Tối đa hoá giá trị của khách hàng thay vì tối đa hóa lợi nhuận và việc được sở hữu bởi và chịu 

trách nhiệm trước các khách hàng địa phương đã cho phép các ngân hàng hợp tác xã tập trung 

phục vụ cho nhóm khách hàng kém lợi nhuận bị các ngân hàng thương mại (NHTM) bỏ qua. Vấn 

đề này phát sinh do các NHTM sẽ phải tốn rất nhiều chi phí về thời gian và tiền bạc để đánh giá 

tính khả thi của các khoản tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình có thu nhập thấp. 

Vấn đề này càng thêm trầm trọng khi phương pháp phát triển hệ thống ngân hàng dựa vào quan 

hệ với khách hàng (relationship banking) suy giảm và các quyết định tín dụng tập trung 

(centralized credit decisions) gia tăng. NHTM không còn là một định chế hiểu rõ người địa 

phương cũng như kinh tế địa phương, thay vào đó, chúng đơn giản chỉ là một chi nhánh của một 

định chế lớn mang tầm quốc gia, có hệ thống kiểm soát tập trung, nơi các quyết định đầu tư 

thường được thiết lập bởi trụ sở chính. 

Để đạt được hiệu quả về mặt chi phí, chúng ít dựa vào các nhà quản lý địa phương mà lại dựa 

nhiều vào hệ thống "điểm tín dụng", trong đó bao gồm việc ghi nhận một số đặc điểm của doanh 

nghiệp và người đi vay, từ đó sử dụng các thuật toán và dữ liệu lịch sử để xác định xác suất mà 

doanh nghiệp hoặc người vay trở thành một khách hàng tốt. Thêm vào đó, chúng thường yêu cầu 

cao về tài sản thế chấp từ khách hàng. Các tài sản thế chấp này đóng vai trò hỗ trợ và làm giảm 

đáng kể rủi ro cho các NHTM, nhờ đó mà chúng có thể tránh được những chi phí quá lớn từ việc 

đánh giá triển vọng trong tương lai của khách hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng lớn cũng thường 

không dành nhiều thời gian để làm việc với các doanh nghiệp nhỏ để cung cấp những thông tin 

cần thiết và giải thích tại sao đơn xin vay vốn của các doanh nghiệp này không được thông qua. 

Điều này dẫn tới việc các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) không được cung cấp đủ vốn (mặc dù 

điều này là hợp lý khi xét trên khía cạnh hành vi nhằm tối đa hóa lợi nhuận của các NHTM). Mặc 

dù vậy, hiện tượng này lại gây tổn hại chung cho nền kinh tế vì nó có nghĩa là các doanh nghiệp 

đang tạo ra của cải vật chất lại thường không tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng. 

Các ngân hàng hợp tác xã thường phục vụ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt hơn các 

NHTM, điển hình là tại Anh, nơi hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp bị chi phối bởi 4 NHTM 

lớn. Tại Anh, việc không đáp ứng ngưỡng điểm tín dụng tối thiểu là nguyên nhân phổ biến nhất 

khiến các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) bị từ chối (chiếm khoảng 40% đơn 

xin vay vốn). Ngoài ra, quá trình khiếu nại cho thấy phần lớn các đơn xin vay vốn bị từ chối là do 

hệ thống chấm điểm tín dụng bất hợp lý. Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy các ngân hàng 

nhỏ tìm kiếm và đồng bộ các thông tin "mềm" tốt hơn để đánh giá toàn diện triển vọng của các 

SME. Cuối cùng, các ngân hàng lớn thường có tỷ trọng cho vay SME ít hơn so với các ngân hàng 

nhỏ. 
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Các dữ liệu sẵn có về ngân hàng hợp tác xã châu  u đã chứng thực bức tranh trên. Chẳng hạn, 

bảng 2 cho thấy rằng các ngân hàng hợp tác xã tại 5 trong số 7 quốc gia đều có thị phần cho vay 

SME cao hơn nhiều thị phần tín dụng nói chung. Các ngân hàng hợp tác xã thực hiện tốt nhất là ở 

Áo và Hà Lan. Hai mạng lưới ngân hàng hợp tác xã ở Áo chiếm 46% các khoản tín dụng cho 

SME (so với việc chỉ chiếm 33% thị phần tín dụng nói chung) và Rabobank của Hà Lan chiếm 

43% thị phần tín dụng cho các SME (so với 29% thị phần tổng thể). Anh là quốc gia duy nhất mà 

các ngân hàng hợp tác xã kém hiệu quả hơn một chút trong việc cho vay DNNVV. Tuy nhiên, 

điều này cũng có thể là do cấu trúc độc đáo của Ngân hàng Hợp tác xã, sẽ được nghiên cứu ở 

phần sau. 

Bảng 2. Thị phần tín dụng tổng thể và tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân 

hàng hợp tác xã tại 7 quốc gia trong năm 2010 

 

Nguồn: Hiệp hội các ngân hàng hợp tác xã Châu Âu 

Lập luận trên cũng đúng trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các cá nhân. Các NHTM 

với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sẽ không quan tâm tới các khách hàng mà họ đánh giá là sẽ khó 

bán chéo các sản phẩm tài chính vốn mang lại nhiều lợi nhuận (cross-selling lucrative financial 

products); mặc dù nếu các khách hàng này được cung cấp đầy đủ những dịch vụ trên sẽ tạo ra lợi 

ích không nhỏ về mặt xã hội cũng như kinh tế nói chung. Trong bối cảnh các giao dịch ngân hàng 

đang được thực hiện nhiều hơn dưới hình thức trực tuyến, việc không cho một lượng lớn khách 

hàng tiềm năng tham gia vào dịch vụ này sẽ tạo ra những tác động tiêu cực lên các doanh nghiệp 

cũng như cá nhân người sử dụng.   

Cuối cùng, có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng các ngân hàng hợp tác xã sẽ đáp ứng nhanh hơn (so 

với NHTM) nhu cầu của các tổ chức xã hội dân sự. Chẳng hạn, ngân hàng hợp tác xã ở Đức cung 

cấp tới 29% tổng tín dụng cho các NGO tại Đức - gần gấp 3 lần con số 11% của NHTM  bất chấp 

thực tế là các ngân hàng hợp tác xã chỉ nắm khoảng 17% tổng thị trường tín dụng tại Đức so với 

các NHTM (32%). 

Trách nhiệm với địa phương 

Thị phần tín dụng 

cho các SME 

Thị phần tín dụng 

tổng thế 
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Các ngân hàng hợp tác xã thường được gắn với một khu vực địa lý cụ thể, trái ngược với các 

NHTM thường xuyên hoạt động ở quy mô quốc gia với cơ chế ra quyết định tập trung (Ngân 

hàng Hợp tác xã ở Vương quốc Anh là một ngoại lệ, khi đây là một ngân hàng quốc gia - xem 

Hộp B). 

Việc được tiếp cận gần hơn với khách hàng cho phép các cộng đồng địa phương kiểm soát tốt 

hơn các ngân hàng hợp tác xã cũng như kinh tế địa phương. Việc bị ràng buộc vào một địa điểm 

cụ thể, các ngân hàng buộc phải hiểu rõ đặc điểm của người dân địa phương và kinh tế địa 

phương để có thể phát triển. Không giống như các NHTM, các ngân hàng hợp tác xã không thể 

dễ dàng di chuyển đến một khu vực giàu có hơn để kiếm lợi nhuận. Như đã thảo luận ở trên, điều 

này có thể cung cấp cho họ một lợi thế về thông tin về thị trường tín dụng cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (SME) so với các ngân hàng quốc gia mang tính tập trung. Điều thú vị là, mặc dù 

thực tế rằng các hợp tác xã tại Ý cho các doanh nghiệp SME vay nhiều hơn các NHTM, họ đồng 

thời cũng ít lỗ hơn. Điều này cho thấy rằng họ thực sự cho các doanh nghiệp SME vay một cách 

khôn ngoan hơn, dù lượng tín dụng được cung cấp thường xuyên hơn. Các nghiên cứu thực 

nghiệm tại Ý và Đức chỉ ra rằng các ngân hàng hợp tác giúp giảm hiện tượng "tiêu hao vốn" 

(capital drain) cho khu vực đô thị và làm giảm sự bất bình đẳng giữa các vùng. 

Một lợi thế khác của việc có các ngân hàng địa phương là chúng tạo cơ hội nghề nghiệp cho các 

quản lý cao cấp bên ngoài thủ đô và thành phố lớn. 

Hộp B Ngân hàng Hợp tác xã 

Ngân hàng Hợp tác xã của Anh (PLC) thực chất là một ngân hàng thương mại thuộc sở hữu 

100% của Tập đoàn Hợp tác xã (Cooperative Group), một tổ chức hợp tác tiêu dùng của Anh 

cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ bao gồm siêu thị, dịch vụ tang lễ, nông nghiệp và 

dược phẩm. Do ngân hàng này thuộc sở hữu của khách hàng tại toàn bộ tập đoàn chứ không phải 

chỉ khách hàng của riêng ngân hàng, ngân hàng này thực chất không phải là ngân hàng hợp tác xã 

(mặc dù tập đoàn này, với một mức độ nào đó, cũng áp dụng mô hình khách hàng sở hữu trực 

tiếp - đây là mô hình tiêu biểu cho ngân hàng hợp tác xã). 

Không giống như các ngân hàng hợp tác khác ở châu Âu, Ngân hàng Hợp tác xã tại Anh không 

hình thành để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng địa phương; ngân hàng này được thành lập để 

cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty hợp tác xã khác ở Anh. Do đó, đây thực ra là mô 

hình ngân hàng quốc gia, chứ không phải là một mạng lưới các ngân hàng nhỏ và mang tính địa 

phương. 

Những khác biệt này được cân bằng phần nào với cấu trúc của công ty mẹ (tập đoàn hợp tác), 

nhằm cố gắng duy trì tính kiểm soát địa phương thông qua các "ủy ban vùng" (area committees) 

bao gồm các đại diện dân cử. Thành viên tại các ủy ban khu vực sau đó có thể vận động để được 

bầu vào "hội đồng khu vực" (regional boards), các thành viên trong hội đồng này, sau đó có thể 

được bầu vào "hội đồng tập đoàn" (group board). Thành viên từ hội đồng tập đoàn sẽ có một vị 
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trí trong ban quản trị của tập đoàn ngân hàng hợp tác xã; Tuy nhiên, ban quản trị cũng có thể bao 

gồm một số lượng nhất định các thành viên độc lập không tham gia điều hành („independent non-

executive directors‟), để đáp ứng các quy định về mặt pháp lý. Việc cấu trúc này có thể làm tăng 

tính trách nhiệm với địa phương hay không là một vấn đề gây tranh cãi và chắc chắn không thể 

được xem như là một thay thế hoàn hảo cho cấu trúc sở hữu địa phương. 

Như chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 3, trong một số trường hợp, các tổ chức trung ương trong 

mạng lưới các ngân hàng hợp tác xã có thể nắm quyền kiểm soát lớn tới hệ thống ngân hàng hợp 

tác xã địa phương, thay vì ngược lại. Chẳng hạn, mạng lưới Rabobank của Hà Lan, tồn tại như 

một thương hiệu duy nhất, và tổ chức trung ương đặt ra các quy định và giám sát các ngân hàng 

hợp tác xã địa phương để đảm bảo họ hành xử một cách phù hợp với thương hiệu này. Liệu các 

ngân hàng hợp tác xã như vậy chỉ mang tính địa phương ở vẻ ngoài? Trong trường hợp của 

Rabobank, mạng lưới này có vẻ như chịu sự chi phối từ tổ chức trung ương nhưng quyền sở hữu 

của ngân hàng hợp tác xã địa phương vẫn thuộc về người dân địa phương, do vậy khác biệt quan 

trọng giữa ngân hàng hợp tác xã với chi nhánh của một ngân hàng thương mại vẫn được duy trì. 

Dữ liệu từ Hà Lan về cho vay doanh nghiệp SME trong bảng 2 trước đó đã xác nhận một sự khác 

biệt đáng kể giữa các ngân hàng hợp tác xã địa phương được điều phối tập trung và chi nhánh của 

các ngân hàng thương mại được kiểm soát tập trung. 

2.4. Mục tiêu dài hạn và lợi nhuận ổn định 

Ngân hàng hợp tác xã cho rằng các thành viên không có quyền về mặt pháp lý để chia sẻ lợi 

nhuận, và do vậy cũng không có quyền gì với bất kỳ sự gia tăng nào trong giá trị của doanh 

nghiệp. Điều này thúc đẩy một tầm nhìn dài hạn và thái độ thận trọng với rủi ro so với các ngân 

hàng thương mại (các NHTM chú trọng nhiều tới việc tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn và giá cổ 

phiếu, do vậy khuyến khích chấp nhận rủi ro quá mức và tăng trưởng không bền vững). Dữ liệu 

về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) đã hỗ trợ lập luận này, 

và gợi ý rằng việc đặt ra mục tiêu lợi nhuận thấp sẽ tạo lợi nhuận ổn định hơn. Trước cuộc khủng 

hoảng tài chính, các ngân hàng hợp tác xã, trung bình, có lợi nhuận thấp hơn so với các ngân 

hàng thương mại, nhưng lợi nhuận các ngân hàng thương mại dao động gần như gấp đôi (xem 

hình 3 và 4). 

Bảng 3. So sánh các chỉ số lợi nhuận và mức độ biến động của các chỉ số  

 giai đoạn 2002-2007) 

      Ngân hàng hợp tác xã  Ngân hàng thương mại  

  

Lợi nhuận trên  

vốn chủ sở hữu     

  ROE trung bình 9.3% 13.4%  
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  Độ lệch chuẩn 4.5%  8.5%  

  

Lợi nhuận trên 

tổng tài sản     

  ROA trung bình 0.4% 0.5%  

  Độ lệch chuẩn 0.2%  0.3%  

 

Đồ thị 4. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng hợp tác xã và ngân hàng 

thương mại 

 

2.5. Tính ổn định trong khủng hoảng: cho vay phù hợp và quản lý thận trọng 

Các ngân hàng hợp tác xã tại Châu Âu nói chung ít tham gia vào các hoạt động đầu cơ trong các 

cuộc khủng hoảng tài chính, điều này giúp chúng vượt qua khủng hoảng tốt hơn nhiều. Tổng 

cộng, chúng chỉ phải chịu 8% tổng số thiệt hại phát sinh tại toàn bộ hệ thống ngân hàng châu Âu 

trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Để dễ so sánh, ngân hàng UBS chiếm 12% tổng thiệt hại, 

và HSBC là 10%, HBOS, Barclays và Deutsche Bank chiếm lần lượt 7%, 5% và 4% tổng thiệt 

hại 

Nếu xét trên tương quan về thị phần tín dụng tại châu Âu của các ngân hàng hợp tác xã (ở Pháp là 

47%, Áo 33%, Italia 32%, Hà Lan 29% và Đức là 17%) thì con số 8% trong tổng thiệt hại toàn hệ 

thống của họ là rất nhỏ. 

Một số tổ chức trung ương của mạng lưới các ngân hàng hợp tác xã, đặc biệt là những tổ chức đã 

được tham gia vào các hoạt động ngân hàng bán buôn và đầu tư như OVAG tại  o, đã yêu cầu 

một số bang hỗ trợ trong cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng, không giống như các ngân hàng 

thương mại như RBS và Lloyds ở Anh, không có hệ thống ngân hàng hợp tác nào bị quốc hữu 

hóa. Trong thực tế, do cấu trúc mạng lưới của các ngân hàng hợp tác xã thì tổ chức hợp tác xã 

trung ương thường xuyên được giải cứu từ các thành viên trong mạng lưới của mình chứ không 

phải từ ngân sách Nhà nước. Chẳng hạn, các tổ chức hợp tác xã trung ương tại  o được bơm tiền 

Ngân hàng hợ p Toàn hệ  thố ng 
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từ mạng lưới các ngân hàng hợp tác xã địa phương (cơ sở) của mình. Tổ chức trung ương 

Rabobank cũng nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức địa phương (cơ sở) của mình (mặc dù điều này 

không được thể hiện ra là một gói cứu trợ chính thức, do mạng lưới Rabobank hoạt động theo 

một bảng cân đối kế toán hợp nhất.) 

Tính trung bình, ngân hàng hợp tác xã cũng có mức vốn hóa tốt hơn nhiều so với vốn ngân hàng 

thương mại. Hình 5 cho thấy rằng trong giai đoạn trước khủng hoảng tài chính, các ngân hàng 

hợp tác châu Âu, trung bình, có mức vốn “cơ bản” (lõi) và và “tỷ lệ vốn cấp 1” cao hơn, đó là hai 

trong số các chỉ số chính được sử dụng để xác định sức mạnh tài chính của một ngân hàng. Các 

chỉ số này tại các ngân hàng hợp tác xã và các ngân hàng thương mại có mức độ biến động tương 

tự nhau trong giai đoạn 5 năm được đánh giá. 

Bảng 5. Các chỉ số đo sức mạnh tài chính của ngân hàng hợp tác xã và NHTM giai đoạn 

2002-2007 

 Ngân hàng hợp 

tác xã 

Ngân hàng 

thương mại 

Tỷ lệ vốn lõi trung bình (%) 4,7 3,6 

Độ lệch chuẩn của tỷ lệ vốn lõi trung bình 

(điểm %) 

1,4 1,4 

Tỷ lệ vốn cấp 1 trung bình (%) 9,2 8,4 

Độ lệch chuẩn của tỷ lệ vốn cấp 1 trung bình 

(điểm %) 

1,4 1,4 

Nguồn: “Ngân hàng hợp tác xã Châu Âu trong khủng hoảng tài chính  và kinh tế” – Hiệp hội 

ngân hàng hợp tác xã châu Âu (2010) 

Mức độ vốn hóa cao hơn phản ánh thực tế là chủ sở hữu các ngân hàng hợp tác (khách hàng của 

họ) ưu tiên dịch vụ chất lượng cao và sức mạnh tài chính dài hạn và do đó giữ lại một phần lớn 

lợi nhuận nhằm đóng vai trò như một bộ đệm vốn trước các tổn thất trong tương lai. Ngược lại, 

các ngân hàng thương mại có động cơ để giảm lượng vốn giữ lại nhằm tăng tỷ lệ lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu cho các cổ đông của họ - mặc dù thực tế rằng làm như vậy có thể đe dọa khả 

năng phục hồi của ngân hàng trong khủng hoảng. 

Động cơ trái ngược này được thể hiện rõ đối với các ngân hàng "quá lớn để sụp đổ" (Too big to 

fail - TBTF) - đây là những ngân hàng rất lớn, có mối liên kết sâu rộng trong nền kinh tế khiến sự 

sụp đổ của chúng sẽ trở thành một thảm họa. Giám đốc điều hành cấp cao của các ngân hàng như 

vậy có thể tìm kiếm mức lợi nhuận cao song hành cùng rủi ro cao bởi họ biết rằng, nếu các khoản 

đầu tư của họ thua lỗ, Chính phủ sẽ can thiệp để ngăn chặn các ngân hàng khỏi bị sụp đổ. Trong 

khi một số mạng lưới ngân hàng hợp tác xã cũng có thể được xem là những ngân hàng quá lớn để 
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sụp đổ tương tự như một số NHTM, họ ít có khả năng tham gia vào các hoạt động rủi ro thường 

dẫn đến thất bại. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, các quy định pháp lý đã được điều chỉnh 

nhằm tăng bộ đệm vốn tại các ngân hàng, qua đó giải quyết vấn đề quá lớn để sụp đổ và sắp xếp 

thù lao của giám đốc điều hành phù hợp với chiến lược tăng giá trị dài hạn và quản lý thận trọng. 

Tuy nhiên, những thay đổi này hiện vẫn còn một chặng đường dài để giải quyết vấn đề - như đã 

chứng minh trong một báo cáo của NEF gần đây. 

Bên cạnh việc làm tăng sự ổn định của từng ngân hàng, mức vốn lớn được giữ lại của các ngân 

hàng hợp tác xã thường giúp tăng khả năng phục hồi của hệ thống tài chính ở nhiều quốc gia. 

Nhiều ngân hàng hợp tác xã còn mở rộng hoạt động cho vay của họ trong khủng hoảng, trong khi 

các ngân hàng thương mại phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu tín dụng. Chẳng hạn, trong giai 

đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng thắt chặt tín dụng trong năm 2009, các ngân hàng hợp tác 

xã tại Châu  u đã tăng lượng tín dụng của họ cho các công ty phi tài chính thêm 3,5% so với 

mức giảm 1% tín dụng từ tất cả các ngân hàng khác cộng lại. Tương tự, các ngân hàng hợp tác xã 

tại bảy trong chín quốc gia trong nghiên cứu đã duy trì hoặc tăng thị phần tiền gửi và các khoản 

vay trong giai đoạn năm 2007 và 2010 (xem hình 6). 

Hình 6 – Thay đổi trong thị phần tiền gửi và các khoản vay của các ngân hàng hợp tác xã 

tại 9 quốc gia trong giai đoạn năm 2007 và 2010  

 

Nguồn: Hiệp hội các ngân hàng hợp tác xã châu Âu  

Khu vực ngân hàng hợp tác xã dù vậy không miễn nhiễm với khủng hoảng, với việc một số ngân 

hàng hợp tác xã trung ương bị tổn thất do trước đây đã mạo hiểm đi vào hoạt động ngân hàng đầu 

Thị phần tiền gửi Thị phần tín dụng 
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tư. Với cùng một nguyên nhân trên, một số tổ chức xã hội, trong đó có các tổ chức tương hỗ, với 

hoạt động tương tự như ngân hàng hợp tác xã - xem Hộp C) cũng vấp phải một số vấn đề. Tại 

Anh, Hiệp hội Xây dựng Dunfermline sụp đổ vì đã đi chệch khỏi chuyên môn xây dựng truyền 

thống và tham gia sâu vào cho vay bất động sản thương mại 

Tuy nhiên, các tổ chức này vẫn hoạt động tốt hơn so với các ngân hàng thương mại trong khủng 

hoảng. Điều này một phần là những ràng buộc pháp lý nhằm đảm bảo các tổ chức tương hỗ này, 

tương tự như ngân hàng hợp tác xã, chủ yếu được tài trợ bởi các khoản tiền gửi của khách hàng 

và tiết kiệm hơn là cho vay liên ngân hàng vốn có nhiều biến động. Một nguyên nhân khác là do 

cơ cấu sở hữu của họ, chú trọng phát triển dài hạn và cách tiếp cận thận trọng để quản lý như đã 

nêu trên. 

Hộp C. Các tổ chức tương hỗ 

Các tổ chức tương hỗ rất giống các ngân hàng hợp tác xã, dù không hoàn toàn. Mặc dù không có 

một định nghĩa quốc tế chính thức và nhất quán đối với cả ngân hàng hợp tác xã và tổ chức tương 

hỗ, nhưng vẫn có thể nhận ra một số điểm khác biệt. Đầu tiên, các ngân hàng hợp tác xã có thể 

được sở hữu bởi một loạt các chủ thể khác nhau (có thể chủ sở hữu là khách hàng hoặc nhân viên 

của chính ngân hàng đó). Tổ chức tương hỗ, mặt khác, luôn luôn thuộc sở hữu của khách hàng 

của họ. Thứ hai, thành viên của ngân hàng hợp tác xã là tự nguyện, có nghĩa là một người có thể 

là khách hàng của một ngân hàng hợp tác xã mà không phải là thành viên. Khách hàng của tổ 

chức tương hỗ lại luôn luôn tự động trở thành thành viên. Cuối cùng, bất kỳ thành viên nào của 

ngân hàng hợp tác xã có thể vận động tranh cử vào hội đồng giám sát; trong khi đó, tại các tổ 

chức tương hỗ, quyền đề cử các thành viên vào hội đồng giám sát tương lai thuộc về chính các 

thành viên hội đồng hiện tại. Trong hai đặc điểm cuối cùng, tổ chức tương hỗ có thể được coi là ít 

dân chủ hơn các ngân hàng hợp tác xã. 

3. Bình luận phổ biến về khu vực ngân hàng hợp tác xã 

Các hợp tác xã đã bị chỉ trích cả vì quá giống ngân hàng thương mại và quá ít giống ngân hàng 

thương mại. Các chi nhánh địa phương của mạng lưới hợp tác xã có vẻ như cố gắng để giữ các 

tổ chức trung tâm của mình hoạt động trong đúng khuôn khổ. Các lập luận cho rằng mô hình 

hợp tác xã dẫn đến sự kém hiệu quả và thiếu trách nhiệm quản lý là không thuyết phục. Tương tự, 

mặc dù các hợp tác xã bị hạn chế trong khả năng nhanh chóng huy động vốn, nhưng điều này 

không hẳn là một điểm bất lợi. 

3.1. Hợp tác xã không thể huy động nhanh chóng một lượng vốn lớn 

Một nhược điểm tiềm năng của mô hình sở hữu hợp tác xã là nó tạo ra một cơ sở nhà đầu tư nhỏ. 

Các ngân hàng hợp tác xã không thể huy động một lượng vốn lớn một cách nhanh chóng bằng 

cách phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Trong vài thập kỷ trước, đây được coi là 

yếu tố kìm hãm tăng trưởng của khu vực này và ngăn cản hợp tác xã cạnh tranh với các ngân 
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hàng thương mại lớn. Tại Anh, đây là một trong những tranh luận chính xoay quanh việc tan rã 

của nhiều hiệp hội xây dựng lớn nhất nước Anh trong thập niên 90. Tại nhiều quốc gia, nó tạo ra 

một bước tiến của các tổ chức trung ương để trở thành cái gọi là “bán hợp tác xã” – nghĩa là các 

ngân hàng được sở hữu bởi hỗn hợp các thành viên và các cổ đông.  

Tuy vậy, việc không có khả năng huy động vốn không nhất thiết phải là một hạn chế, nếu chiến 

lược của ngân hàng là để phát triển các hoạt động của mình phù hợp với khoản lợi nhuận giữ lại. 

Các hợp tác xã không theo đuổi tăng trưởng vì lợi ích riêng của mình, và không cần tăng trưởng 

để đạt được tính kinh tế của quy mô nhờ mô hình dịch vụ hợp tác xã trung ương. Nguyên nhân 

chính khiến các ngân hàng thương mại huy động vốn bổ sung là để tài trợ cho việc sáp nhập hoặc 

mua lại hoặc xây dựng lại vốn cơ bản sau khi có những thất thoát vốn. Nguyên nhân thứ nhất có 

vẻ dư thừa đối với mô hình hợp tác xã, và nguyên nhân thứ hai được chứng minh không phải là 

một động lực cho các hợp tác xã khi chúng thường có lợi nhuận ổn định trong suốt cuộc khủng 

hoảng tài chính. 

Hơn nữa, những khó khăn của hợp tác xã trong huy động vốn về mặt lý thuyết nên hiểu là họ cẩn 

trọng hơn trong cách thức đầu tư vốn. Nếu họ ra những quyết định đầu tư tồi, bất kể một hậu quả 

mất vốn nào cũng sẽ khó khăn hơn cho một hợp tác xã so với ngân hàng thương mại trong việc 

bù đắp nguồn vốn này. Điều này được thể hiện trong những mức vốn mà các hợp tác xã nắm giữ 

thường cao hơn và giúp chúng tránh được việc phải nhờ Nhà nước hỗ trợ sau các cuộc khủng 

hoảng tài chính tương tự như các ngân hàng thương mại. 

3.2. Các hợp tác xã không dân chủ như họ đặt ra 

Chỉ trích thứ hai liên quan đến các bán-hợp tác xã, những tổ chức được phát triển để giúp khắc 

phục những hạn chế về mặt tiếp cận thị trường vốn. Các tổ chức này được sở hữu một phần bởi 

khách hàng và một phần bởi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, những người thường có 

quyền nhận lợi tức nhưng không có quyền biểu quyết. Ý tưởng làm cơ sở cho các bán hợp tác xã 

hình thành là cho phép ngân hàng tiếp cận vốn dễ hơn trong khi đó vẫn giữ được một yếu tố quan 

trọng là quyền sở hữu hợp tác xã. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro quá mức, và giữ cho các hoạt 

động của tổ chức phù hợp với lợi ích của khách hàng.  

Mức độ phổ biến của các bán hợp tác xã khác nhau ở các quốc gia. Credit Agricole, tổ chức hợp 

tác xã lớn nhất của Pháp, là một bán hợp tác xã, nhưng phần lớn vẫn thuộc sở hữu của một mạng 

lưới các ngân hàng hợp tác xã địa phương. Tương tự như vậy, quyền sở hữu của các hoạt động 

quốc tế của tập đoàn Raiffeisen tại  o được chia theo tỷ lệ 3:1 giữa các hợp tác xã địa phương và 

các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Rabobank, ngân hàng Hà Lan, 100% thuộc sở hữu 

của hợp tác xã địa phương. 

Sự ra đời của các bán hợp tác xã chắc chắn bắt đầu làm xói mòn nhiều giá trị của hợp tác xã, như 

những động cơ về cấu trúc để các chủ sở hữu không chỉ có động lực là mục tiêu lợi nhuận. Tuy 

nhiên, cho đến nay, hầu hết các bán hợp tác xã vẫn được sở hữu phần lớn bởi mạng lưới các ngân 
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hàng địa phương, là những đối tượng vẫn duy trì sự tập trung vào giá trị khách hàng hơn là tối đa 

hóa lợi nhuận.  

3.3. Các hợp tác xã hoạt động như các ngân hàng thương mại, nhưng không thành công 

bằng 

Các tổ chức trung ương trong mạng lưới hợp tác xã được sở hữu, và về mặt kỹ thuật, bị kiểm 

soát bởi các hợp tác xã địa phương đang sử dụng chúng. Tuy nhiên, khi các tổ chức trung ương 

này phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động của mình, có vai trò ngày càng quan trọng trong 

mạng lưới và thuê các nhân viên là các chuyên gia tài chính có trình độ cao, họ cũng bắt đầu phát 

huy yếu tố trung tâm hợp tác và kiểm soát toàn mạng lưới. Nhiều tổ chức, như Rabobank, thậm 

chí có một vai trò giám sát rõ ràng và chính thức đối với mạng lưới các hợp tác xã địa phương 

của mình. 

Do đó, nhìn chung có hai lực lượng đối lập luôn đấu tranh để kiểm soát các nhóm hợp tác xã. 

Một là sự kiểm soát “từ dưới lên” đối với các tổ chức trung ương bởi các hợp tác xã địa phương 

sở hữu các tổ chức này. Hai là một lực lượng trung tâm kiểm soát “từ trên xuống” xuất phát từ tổ 

chức trung ương và áp đặt lên mạng lưới.  

Việc xác định lực lượng quan trọng hơn trong hai lực lượng đối lập này phụ thuộc vào thực tế 

một mạng lưới hợp tác xã cụ thể. Có sự khác biệt rất lớn trong mức độ mà các mạng lưới hợp tác 

xã tại Châu Âu hành xử như một đơn vị được kiểm soát tập trung hay là hoạt động như một 

mạng lưới các hợp tác xã địa phương (cơ sở) tự trị mà đơn giản là cộng tác với nhau và tập hợp 

nguồn lực cho một số hoạt động nhất định. Ví dụ, các hợp tác xã địa phương ở Đức duy trì một 

mức tự trị cao, mặc dù có một tổ chức trung ương được sử dụng để đạt được lợi thế kinh tế của 

quy mô, trong khi đó, Rabobank của Hà Lan hoạt động dưới một thương hiệu xác định duy nhất, 

và toàn bộ nhóm tổng hợp các bảng cân đối kế toán của mình vào một bảng cân đối kế toán hợp 

nhất. 

Nhìn chung, các tổ chức trung ương trong mạng lưới các hợp tác xã đã tham gia vào nhiều hoạt 

động tương tự như các hoạt động của các ngân hàng thương mại lớn, bao gồm các hoạt động 

ngân hàng đầu tư, và do đó đã gặp phải rắc rối trong cuộc khủng hoảng tài chính. Ví dụ, 

Rabobank đã tham gia nhiều vào mảng các sản phẩm phái sinh có thế chấp và các giao dịch liên 

ngân hàng ngắn hạn, và qua đó đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề.  

Các tổ chức trung ương của hai mạng lưới hợp tác xã của  o cũng bước ra khỏi lãnh địa điển 

hình của ngân hàng hợp tác xã bằng cách trở thành những người chơi rất lớn trong thị trường 

ngân hàng nội địa ở Trung và Đông  u. Các nền kinh tế của những quốc gia này đã bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính và do đó, các hợp tác xã của  o cũng chịu ảnh 

hưởng lớn. 

Trái lại, các hợp tác xã địa phương tỏ ra tương đối “bảo toàn” trước các cuộc khủng hoảng tài 

chính, chỉ tham gia vào các hoạt động ngân hàng bán lẻ truyền thống và rủi ro thấp. Với cơ cấu 
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sở hữu của hai loại hình tổ chức này, sự khác biệt trong hành vi và số phận giữa các hợp tác xã 

địa phương và trung ương không có gì đáng ngạc nhiên. 

Các hợp tác xã địa phương thuộc sở hữu của khách hàng của mình, giúp giảm thiểu mâu thuẫn 

“ông chủ - người đại diện/làm thuê”, theo đó một bên (ví dụ như chủ sở hữu của các ngân hàng) 

hành động vì lợi ích của họ mà không phải vì lợi ích của các bên khác (ví dụ như khách hàng của 

ngân hàng). Các hợp tác xã cũng thường tồn tại trên một quy mô tương đối nhỏ và hoạt động chỉ 

trong một khu vực địa lý nhỏ, làm cho việc giám sát và chịu trách nhiệm trở nên khá đơn giản và 

minh bạch. Ngược lại, các tổ chức trung ương thường được sở hữu bởi các hợp tác xã địa 

phương và đôi khi, trong trường hợp các bán hợp tác xã, cũng được sở hữu bởi các nhà đầu tư 

bên ngoài và ở xa. 

Xét đến trường hợp thứ hai trước, các bán hợp tác xã rõ ràng đã làm mờ nhạt tính chất của mô 

hình sở hữu và quản trị hợp tác xã ở một mức nào đó. Tuy nhiên, ngay cả khi tổ chức trung ương 

trong một mạng lưới hoàn toàn được sở hữu bởi các hợp tác xã địa phương, nó vẫn tạo thêm một 

tầng trung gian vào giữa chủ sở hữu và khách hàng, và do đó việc theo dõi càng trở nên khó khăn 

hơn. Ngoài ra, các tổ chức trung ương tham gia vào các hoạt động như ngân hàng bán buôn và 

ngân hàng cho các doanh nghiệp mà chủ sở hữu của hợp tác xã (là những người dân bình 

thường) có thể không thông thạo và do đó không thể quản lý các hoạt động này.  

Các hợp tác xã cho rằng cơ chế kiểm soát và cân bằng hợp lý sẽ đảm bảo rằng các tổ chức trung 

ương và các bán hợp tác xã không bỏ qua bản chất hợp tác xã của mình và không chịu thua trước 

“cám dỗ” của “chủ nghĩa ngắn hạn” và sự ưa thích rủi ro vốn là đặc trưng của các ngân hàng 

thương mại. Tuy nhiên, việc các tổ chức trung ương đã đi lạc ra ngoài lĩnh vực truyền thống và 

phạm vi hoạt động của hợp tác xã, cho thấy các hợp tác xã địa phương đã phải thường xuyên đấu 

tranh để giữ các hợp tác xã trung ương đi đúng hướng. 

3.4. Các hợp tác xã đấu tranh để loại bỏ những nhà quản lý không hiệu quả hoặc cơ hội 

Một chỉ trích thường xuyên đối với các hợp tác xã là cấu trúc sở hữu của họ khiến họ không thể 

chuyển đổi mô hình các tổ chức hoạt động không hiệu quả. Do cổ phần hợp tác xã không thể 

được mua và bán cho bên thứ ba, nên không thể cho những người chơi bên ngoài (những người 

tin rằng họ có thể cải thiện hiệu suất hoạt động của hợp tác xã) đảm nhận nhiệm vụ quản lý công 

ty. 

Người ta cũng cho rằng nguyên tắc của hợp tác xã là “một thành viên, một phiếu” khiến cho các 

hợp tác xã khó buộc các giám đốc chịu trách nhiệm. Điều này là bởi vì rất khó để phối hợp nhiều 

thành viên có số phiếu bằng nhau để theo dõi và giám sát xử phạt các giám đốc làm việc không 

hiệu quả hoặc theo đuổi lợi ích riêng của mình mà bỏ qua lợi ích của ngân hàng. Ngược lại, trong 

các ngân hàng cổ phần, một số nhà đầu tư có quyền lực cá nhân rất cao có thể có động lực lớn 

hơn để giám sát việc quản trị và dễ dàng hành động để thay đổi hoạt động quản trị nếu cần thiết.  
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Giá trị mang lại cho khách hàng (mục tiêu trọng tâm của các ngân hàng hợp tác xã) khó đo lường 

hơn so với lợi nhuận (động lực hoạt động của các ngân hàng thương mại). Không giống như lợi 

nhuận, mục tiêu có thể đo lường được, việc đo lường các giá trị mang lại cho khách hàng đòi hỏi 

các đánh giá định tính và định lượng. Do tiến trình đạt được mục tiêu phức tạp nên khó theo dõi 

hơn, các nhà quản lý hợp tác xã tồi có nhiều kẽ hở hơn để che giấu sự lười biếng, thiếu năng lực, 

hoặc khai thác khách hàng hay khai thác hoạt động kinh doanh. 

Tuy vậy, các nhà phê bình có thể chỉ ra rằng hiệu suất hoạt động của hợp tác xã là khá cao kể từ 

khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra như một bằng chứng của chất lượng quản lý tốt về tổng 

thể của các tổ chức này. Điều này là có khả năng, vì kiểm soát dân chủ địa phương thường gắn 

lợi ích của nhà quản lý với lợi ích của chủ ngân hàng, nhu cầu cần có một áp lực nào đó từ bên 

ngoài (như mối đe dọa bị tiếp quản từ bên thứ ba) là không quan trọng đối với hiệu quả hoạt 

động của khu vực hợp tác xã. 

Sau tất cả, các quy định quản lý các hợp tác xã ở nhiều nước đã kiểm soát hoạt động quản trị 

trong các tổ chức này. Ví dụ, tại Đức, họ yêu cầu tất cả các hợp tác xã phải được đánh giá hoạt 

động bởi Hiệp hội Kiểm toán địa phương. Cùng với việc rà soát tình hình tài chính, các hiệp hội 

này điều tra hiệu suất quản lý của các hợp tác xã.  

3.5. Các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả 

Lý thuyết kinh tế nói rằng, trong các điều kiện cạnh tranh hoàn hảo của thị trường trong “sách 

giáo khoa” bao gồm thông tin hoàn hảo và hành vi hợp lý, việc tối đa hóa lợi nhuận là cách tốt 

nhất để đảm bảo hiệu quả hoạt động tối đa. Rõ ràng là, điều này mâu thuẫn với việc tập trung vào 

giá trị mang lại cho khách hàng của mô hình hợp tác xã. 

Người ta cũng cho rằng cấu trúc sở hữu của hợp tác xã đã kìm hãm đổi mới và sử dụng tối ưu 

nguồn vốn. Điều này là do các cổ đông của hợp tác xã không có quyền nhận vốn trực tiếp, như 

lợi nhuận tích lũy của tất cả các thành viên, trong quá khứ và hiện tại, được giữ lại dưới hình 

thức tín thác mà không phân phối cho các chủ sở hữu – khiến một số người coi nó là “vốn trong 

những bàn tay chết”. 

Tuy nhiên, các điều kiện trong sách giáo khoa về cạnh tranh hoàn hảo không bao giờ có thể đạt 

được, và sẽ không bao giờ tồn tại trong thế giới thực. Điều này trở nên rõ ràng từ cuộc khủng 

hoảng tài chính mà một phần lớn vốn được các ngân hàng thương mại đầu tư vào các hoạt động 

không bền vững và không hiệu quả của nền kinh tế, đã thúc đẩy bong bóng giá tài sản. Những 

nguồn vốn “chết” tại các hợp tác xã thì ngược lại, tính trung bình đã được đầu tư hiệu quả hơn 

mặc dù các sản phẩm và dịch vụ sinh lời thấp hơn. Điều này, cùng với quy mô hỗ trợ vốn của 

chính phủ để giải cứu các ngân hàng thương mại, đã đặt ra một dấu hỏi về giả định cho rằng các 

ngân hàng theo đuổi mục tiêu lợi nhuận theo lý thuyết là các tổ chức hoạt động hiệu quả nhất và 

kinh tế nhất.  

4. Tại sao ngân hàng hợp tác xã lại phổ biến hơn tại một số quốc gia? 
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Khu vực ngân hàng hợp tác xã phát triển với mức độ khác nhau tại các quốc gia. Đó là do sự 

khác biệt về lịch sử, cơ sở pháp lý và hệ tư tưởng. Chẳng hạn, ở các nước như nước Anh, chính 

sách kinh tế tân tự do coi các công ty cổ phần là mô hình vượt trội hơn tất cả các mô hình khác 

được theo đuổi nghiêm ngặt hơn nhiều so với ở các quốc gia khác.  

Hình 7. Thị phần tiền gửi tại Đức, Pháp, Anh 

 

Nguồn: Ngân hàng thế giới 2011 

 

Theo Hiệp hội Ngân hàng hợp tác xã châu Âu, có 4200 ngân hàng hợp tác xã tại châu Âu với 

60000 chi nhánh và phục vụ 159 triệu khách hàng. Tuy nhiên, như hình 7 cho thấy, ngân hàng 

hợp tác xã phổ biến hơn tại một số quốc gia.  

Có rất nhiều yếu tố đằng sư sự khác biệt này. Một trong đó là mức độ phân cấp quyền lực chính 

trị và kinh tế trong mỗi quốc gia. Ví dụ, hệ thống ngân hàng Đức phản ánh cấu trúc liên bang và 

lịch sử với nhiều tiểu bang tự trị. Nhiều tổ chức của Đức phát triển trên cơ sở khu vực chứ không 

phải quốc gia. Và vì vậy, nước Đức có khu vực ngân hàng địa phương lớn mạnh. 

Nhìn chung, ngân hàng hợp tác xã đóng góp vai trò đáng kể tại nhiều quốc gia châu  u, đặc biệt 

tại châu  u. Nước Anh là một ngoại lệ đáng chú ý bất chấp là nơi sinh ra hợp tác xã và sở hữu 

khu vực tương hỗ lớn mạnh cho đến những năm 1990. Các hiệp hội xây dựng (Builiding 

societies) là một dạng tổ chức tương hỗ truyền thống tập trung vào cung cấp các khoản thế chấp, 

mặc dù cũng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng bán lẻ khác.  Những tổ chức này đã 

xuất hiện tại Anh kể từ 1775. Chúng được hình thành do các thành viên muốn dùng tiền tiết kiệm 

vào việc giúp đỡ các thành viên khác mua nhà (do đó được đặt tên là “hiệp hội xây dựng”). 

Số lượng hiệp hội xây dựng được cấp phép tại Anh đã giảm từ 1723 xuống 49 trong vòng 100 

năm từ 1910 đến 2010. Phần lớn là do sự sáp nhập trong khu vực này với mong muốn đạt lợi thế 

36% 

24% 

40% 

ĐỨC 
Ngân hàng thương mại 

NHHTX, QTD, tổ 

chức tương hỗ 

Tổ chức tài chính Nhà 

nước 

45
% 55

% 

PHÁP 

82
% 

18
% 

ANH 



BẢN TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 02/01/2017 

  
 

VIỆN CHI N L ỢC NG N H NG – NG N H NG NH  N  C VIỆT NAM 27 

 

quy mô và có tính cạnh tranh hơn, hiệp hội xây dựng dịch chuyển từ những tổ chức địa phương 

sang hoạt động với quy mô lớn hơn, thậm chí với quy mô quốc gia.  

Trong những năm 1970-1990, hiệp hội xây dựng đã bị chỉ trích nặng nề về tình trạng hoạt động 

không hiệu quả do không thể hiện được lợi nhuận tài chính cao bằng các ngân hàng thương mại. 

Lý do của việc này này đã được chỉ ra trong những bình luận ở phần trước: thiếu tập trung vào 

tối đa hóa lợi nhuận; khó khăn trong việc loại bỏ những nhà quản lý không hiệu quả; không chịu 

ảnh hưởng bởi các “hình phạt” từ các thế lực thị trường; và, không có khả năng huy động vốn từ 

các nhà đầu tư bên ngoài. Ngoài ra, việc bị giới hạn hoạt động (hiệp hội xây dựng không được 

phép cung cấp tài khoản vãng lai, thẻ tín dụng, cho vay không có tài sản bảo đảm, séc, và nhiều 

sản phẩm, dịch vụ khác) cũng bị chỉ trích mạnh mẽ. 

Vào năm 1986, Luật hiệp hội xây dựng giúp tổ chức này được tự do hơn trong hoạt động. Pháp 

luật cũng cho phép các thành viên hiện tại đóng tiền để tạo ra giá trị cho hiệp hội xây dựng, thứ 

mà trước đây được hình thành theo gian bởi các thành viên trong quá khứ và được tích trữ như 

một khoản vốn cho tương lai. Tồi tệ hơn, nhiều nhà đầu tư cơ hội quan sát xu hướng tư nhân hóa 

và sau đó trở thành thành viên của hiệp hội xây dựng để (a) gây áp lực tư nhân hóa lên tổ chức và 

(b) được hưởng những khoản lợi nhuận trời cho từ việc đầu tư tiền mặt trong suốt quá trình tư 

nhân hóa. Những kẻ đào mỏ này dẫn tới làn sóng tư nhân hóa trong những năm 1990 dẫn tới 

khoảng khoảng 70% tài sản của hiệp hội xây dựng bị tư nhân hóa.  

Anh đã dỡ bỏ khu vực tổ chức tương hỗ dẫn tới loại bỏ những lợi thế mà khu vực này mang lại 

cho ngành ngân hàng nói chung. Tới năm 2009, hiệp hội xây dựng bị tư nhân hóa trong suốt 

những năm 1990 hoặc là bị sáp nhập vào các ngân hàng khác, chẳng hạn như Santander tiếp 

quản Abbey National, hoặc là gặp phải những khó khăn lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính và 

sau đó bị tiếp quản bởi chính phủ (Notherm Rock) hoặc các ngân hàng khác (HBOS). Theo 

Nhóm nghị viện các đảng, có rất ít lợi ích kinh tế từ việc xóa bỏ các tổ chức tương hỗ.  

Mặc dù áp lực lực tư nhân hóa ngân hàng tương tự cũng xuất hiện tại một số quốc gia như Đức, 

tuy nhiên họ đã thành công trong việc chống đỡ ở nhiều – dù chắc chắn không phải là ở tất cả- 

trường hợp. Tóm lại, chính sách kinh tế tân tự do ở các nước không bao giờ đạt được mức độ tối 

cao như tại Anh và Mỹ.  

5. Chính phủ có thể làm gì để thúc đẩy phát triển khu vực ngân hàng hợp tác xã 

Chính phủ nên giúp đỡ khu vực ngân hàng hợp tác phát triển bằng nhiều cách. Thứ nhất, chính 

phủ nên đảm bảo rằng qui định pháp lý về ngân hàng có tính đến cơ cấu vốn của các ngân hàng 

hợp tác thay vì phân biệt đối xử đối với loại hình này. Thứ hai, chính phủ cần cho phép và 

khuyến khích sự sáng tạo về cơ cấu dịch vụ trung tâm, cho phép khu vực này đạt được lợi ích 
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kinh tế theo qui mô mà không đánh mất đi trách nhiệm giải trình tại địa phương. Cuối cùng, 

chính phủ phải điều tiết để bảo vệ tổ chức tương hỗ chống lại chủ nghĩa phân tán 

(demutualization) cơ hội bởi một số thành viên đang theo đuổi lợi ích ngắn hạn mà hy sinh sự 

thành công của tổ chức trong dài hạn. 

Khó khăn mà các ngân hàng hợp tác gặp phải khi tiếp cận vốn có thể được coi như là cả điểm 

mạnh và điểm yếu. Nhược điểm là điều này buộc khu vực này phải tăng trưởng rất chậm và tự 

nhiên. Điều này được minh hoạ bằng thương vụ mua lại bởi Ngân hàng Hợp tác với 630 chi 

nhánh của Lloyds (một ngân hàng thương mại): Lloyds không chỉ có kế hoạch tích cực cho Ngân 

hàng Hợp tác vay để thu nhận các chi nhánh mà Lloyds sẽ còn bơm thêm vốn vào các chi nhánh 

trước khi chuyển giao chúng cho Ngân hàng hợp tác và hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin 

trong cả quá trình. 

Các chính phủ mong muốn mở rộng khu vực hợp tác hoặc khuyến khích các doanh nghiệp mới 

tham gia vào thị trường ngân hàng nhằm tạo áp lực cho các doanh nghiêp lớn hiện tại, thì buộc 

phải cân nhắc kỹ lưỡng những khó khăn trong việc huy động vốn. Nếu chính phủ thừa nhận rằng 

việc có một hệ thống ngân hàng đa dạng là một sản phẩm công và các ngân hàng hợp tác có thể 

cung cấp gì đó thì những nỗ lực để phát triển khu vực này, đặc biệt thông qua việc mua lại, có 

thể cần phải được trợ cấp bằng cách nào đó. 

Việc trợ cấp này có thể có nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, các ngân hàng thương mại có thể bị 

buộc phải trợ cấp cho các chi nhánh mà được bán cho các ngân hàng hợp tác (như Lloyds sẽ làm 

cho Ngân hàng hợp tác). Ngoài ra, chính phủ có thể trợ cấp cho quá trình này bằng cách bơm 

vốn vào các tổ chức này. Lựa chọn cuối cùng sẽ là cho các ngân hàng thương mại bị quốc hữu 

hoá trong khủng hoảng tài chính, như Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) chuyển đổi thành 

ngân hàng hợp tác. Mặc dù chính phủ sẽ mất đi các khoản thu tiềm năng từ việc bán đi các ngân 

hàng bị quốc hữu hoá cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thay vào đó là tái cơ cấu 

lại và chuyển đổi thành ngân hàng hợp tác, nhưng việc này sẽ đa dạng hoá một cách nhanh 

chóng và đáng kể khu vực ngân hàng bán lẻ của Anh, tạo ra giá trị lớn hơn cho người nộp thuế 

trong trung và dài hạn. 

Chính phủ muốn thúc đẩy sự phát triển của khu vực ngân hàng hợp tác và tổ chức tương hỗ nên 

tiến hành việc bảo đảm khu vực này khỏi việc tư nhân hoá bởi những người chủ theo chủ nghĩa 

cơ hội đang muốn tận dụng lợi ích. Một số hiệp hội xây dựng ở Anh hiện có điều khoản thành 

viên qui định rằng một người phải là thành viên trong một khoảng thời gian nhất định ví dụ như 

5 năm trước khi họ được hưởng bất kỳ cổ phần cá nhân nào từ việc tư nhân hoá. Các cấu trúc 

pháp lý cụ thể có thể cũng giúp bảo vệ cho tài sản của các ngân hàng hợp tác hay tổ chức tương 

hỗ chống lại những việc như vậy như bằng cách bảo đảm tài sản đã được giữ uỷ thác. 

Bằng việc khuyến khích thành lập các mạng lưới và tổ chức trung ương, chính phủ cũng có thể 

giúp các tổ chức tương hỗ và các ngân hàng hợp tác đạt được tính kinh tế về qui mô mà không 

phải sát nhập lại. Ví dụ, các hiệp hội xây dựng ở Anh chưa bao giờ thực sự hợp tác trong mạng 
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lưới và kết quả là đã có rất nhiều sự hợp nhất trong ngành. Trong khi sự hợp nhất này giúp các 

hiệp hội xây dựng cạnh tranh với ngân hàng, điều đó cũng đồng nghĩa rằng các đặc quyền của 

ngân hàng địa phương đang dần bị đánh mất. 

Cuối cùng, điều quan trọng là các nhà quản lý đánh giá rằng có nhiều loại ngân hàng khác nhau 

trong một nền kinh tế, và ngừng xây dựng các qui định mà phù hợp cho tất cả loại hình. Ví dụ, 

các qui định mới của Châu Âu cho trái phiếu bảo lãnh (bail – in bonds: nợ chuyển đổi thành vốn 

chủ sở hữu nếu định chế tài chính gặp khó khăn về tài chính) ban đầu không tính đến thực tế là 

cổ phần trong các ngân hàng hợp tác đi kèm với quyền lợi rất khác so với cổ phần trong các ngân 

hàng thương mại. Tương tự, các ngân hàng hợp tác hiện đang lo ngại rằng họ sẽ bị ảnh hưởng 

không cân xứng từ các yêu cầu về vốn. Các yêu cầu này sẽ bắt các ngân hàng phải nắm giữ vốn 

nhiều hơn khi cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực mà ngân hàng hợp tác hoạt động 

tốt hơn các ngân hàng thương mại. 

6. Tương lai của các ngân hàng hợp tác như thế nào? 

Các ngân hàng hợp tác đóng vai trò bổ sung có giá trị cho các cổ đông theo đuổi mục tiêu lợi 

nhuận đang sở hữu các ngân hàng thương mại. Do đó, xu hướng trong các thập kỷ gần đây theo 

hướng phi tương hỗ và ép các ngân hàng hợp tác hoạt động giống ngân hàng cổ phần nên đảo 

ngược lại. Các quốc gia không có ngân hàng hợp tác sẽ sáng suốt khi khuyến khích sự phát triển 

của khu vực này và các quốc gia đã có ngân hàng hợp tác sẽ sáng suốt nếu bảo vệ các ngân 

hàng hợp tác và giúp họ phát triển. 

Các ngân hàng hợp tác có thể thoát khỏi khủng hoảng tài chính tương đối tốt. Chúng không 

những ứng phó tốt hơn với khủng hoảng so với các ngân hàng thương mại (và trong nhiều trường 

hợp, chúng còn có thể mở rộng thị phần đối với các thị trường chính), mà cũng không phải chịu 

những tổn hại tương đương về mặt danh tiếng. 

Số lượng khách hàng sử dụng ngân hàng hợp tác đã duy trì hoặc tăng lên đối với 8 trên 9 quốc 

gia được xem xét trong giai đoạn 2007 và 2010. Điều này có thể phản ánh sự quan tâm lớn hơn 

đối với mô hình ngân hàng hợp tác, giảm sút với ngân hàng thương mại hoặc cả hai. 

Thành viên của ngân hàng hợp tác cũng tăng lên trong suốt thập kỷ qua. Hình 8 dưới đây chỉ ra 

rằng trong 6 nước Châu Âu, số lượng hội viên trung bình tăng lên 12,5 triệu, tăng 38% và tỷ lệ 

thành viên trên dân số tăng 6,5 điểm % lên 22,5 điểm phần trăm từ năm 1997 đến 2009. 

Ngân hàng hợp tác mong muốn chỉ ra rằng, những thay đổi quan trọng được các ngân hàng 

thương mại nhấn mạnh sau hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính (như tập trung vào các 

khách hàng bán lẻ, chấm dứt các động cơ bán chi nhánh, chuyển đổi sang các mục tiêu dài hạn 

và thu lợi nhuận ít hơn nhưng bền vững hơn và khẩu vị rủi ro thấp hơn) chính là những giá trị 

trung tâm của mô hình ngân hàng hợp tác. 

Áp lực về chính trị được thúc đẩy bởi các lý thuyết tân tự do về thị trường hiệu quả đã dần dần 

đẩy các ngân hàng hợp tác Châu Âu áp dụng các cấu trúc ngày càng ít mang tính hợp tác xã. 
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Nhưng hiệu quả vượt trội của các ngân hàng hợp tác kể từ khi xảy ra và trong suốt cuộc khủng 

hoảng tài chính đã chứng minh một sự đảo ngược mạnh mẽ trong định hướng này. Ở Anh, nơi 

mà khu vực tương hỗ đã dần bị dỡ bỏ, nhiều nhà chính trị đang than phiền về sự thiếu vắng một 

khu vực khác bên cạnh khu vực các ngân hàng thương mại chính thống. 

Hình 8: Số lượng thành viên trung bình và tỷ trọng thành viên trên dân số của các ngân 

hàng hợp tác ở Áo, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý và Hà Lan 

 

Nguồn: Groeneveld, H. (2011) 

Kinh nghiệm và bằng chứng quốc tế về lợi ích của việc có một khu vực ngân hàng hợp tác trong 

hệ thống ngân hàng đưa đến những lý do thuyết phục cho nước Anh để cố gắng xây dựng lại khu 

vực các tổ chức tương hỗ. Việc thúc đẩy phát triển các tổ chức tương hỗ trong khu vực tài chính 

được khẳng định là mục tiêu của chính sách chính phủ và chúng tôi sẽ xem xét các lựa chọn 

chính sách cho nước Anh trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Bằng chứng này cũng giúp các quốc gia đang phát triển phải cân nhắc kỹ lưỡng việc xác định 

chính sách ngân hàng và sự kết hợp tối ưu của các cấu trúc ngân hàng. Mặc dù các ngân hàng 

hàng hợp tác có các lợi thế và bất lợi riêng nhưng rõ ràng rằng chúng có một vai trò bổ sung có 

giá trị để cùng tham gia thị trường với các ngân hàng thương mại cổ phần theo đuổi mục tiêu lợi 

nhuận. Các nước đang phát triển mà hiện không có ngân hàng hợp tác sẽ sáng suốt nếu giúp cho 

khu vực này phát triển, trong khi đối với các nước đã có sẵn ngân hàng hợp tác cũng là sáng suốt 

khi bảo vệ và giúp khu vực này phát triển hơn.  

Trở lại trang đầu 

  



BẢN TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 02/01/2017 

  
 

VIỆN CHI N L ỢC NG N H NG – NG N H NG NH  N  C VIỆT NAM 31 

 

NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 

TH NG TIN ĐỀ TÀI TRONG NƯỚC THÁNG 02-2017 

1. Đề tài: Cơ sở sử dụng hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 

Ch  nhiệm: GS.TS. Nguyễn Văn T ến, Trưởng Khoa Kinh doanh Quốc tế, Học viện Ngân 

hàng 

Mã số: DTNH.02/2015 

Năm  oàn t àn   2016 

Xếp loại: Giỏi 

Các ch     nghiên c u chính:  

- Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về sử dụng hạn mức tín dụng trong điều hành chính 

sách tiền tệ. 

- Thực trạng sử dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Khuyến nghị về sử dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Mô tả tóm tắt: 

Nhằm nghiên cứu cơ sở khoa học và hiệu quả thực tế của công cụ hạn mức tín dụng trong 

điều hành chính sách tiền tệ để đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho việc nên hay không nên 

ứng dụng công cụ chính sách này, đề tài DTNH.02/2015 cấu trúc thành 03 chương với các nội 

dung nghiên cứu cụ thể như sau: 

Chương 1 nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về sử dụng hạn mức tín dụng 

trong điều hành chính sách tiền tệ. Về cơ sở lý luận, thông qua thuyết số luợng tiền tệ, tác giả 

phân tích các kênh truyền tải CSTT, qua đó phân tích các cách thức NHTW có thể kiểm soát tín 

dụng và các lý do chính một NHTW sử dụng công cụ hạn mức tín dụng bên cạnh các công cụ 

CSTT truyền thống. Đề tài cũng phân tích kinh nghiệm sử dụng hạn mức tín dụng trong điều 

hành chính sách tiền tệ của Ấn Độ và Mỹ, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm trong sử 

dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ cho Việt Nam như:  

(i) Nên có một hệ thống giám sát quá trình thực hiện một cách nghiêm túc và công bằng để 

đảm bảo NHTW có được các thông tin phục vụ điều hành thị trường hiệu quả cũng như đảm bảo 

công bằng cho các ngân hàng. 

(ii) Việc sử dụng công cụ hạn mức tín dụng nên được kết hợp với các yếu tố khác có tính linh 

hoạt hơn. 

(iii) Về mặt dài hạn, việc áp đặt một hạn mức cụ thể sẽ làm giảm tính tự do cũng như tính 

cạnh tranh giữa các ngân hàng, do đó cần xây dựng một lộ trình làm giảm dần tác động của các 

công cụ CSTT. 
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Tại chương 2, nhóm tác giả tập trung phân tích thực trạng sử dụng công cụ hạn mức tín dụng 

trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm bối cảnh vĩ mô 

tiền tệ và thực trạng sử dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011-2015. Qua phân tích chương 2, nhóm tác giả 

đánh giá việc sử dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011-2015 đã có tác động kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng 

trưởng kinh tế một cách hợp lý; sử dụng công cụ hạn mức tín dụng là phù hợp với thực trạng 

phát triển của hệ thống tài chính và điều hành CSTT hiện nay; sử dụng công cụ hạn mức tín dụng 

có tác động hạn chế rủi ro hệ thống, bong bóng tài sản, có tác dụng như một công cụ giám sát an 

toàn vĩ mô; hạn mức tín dụng là một công cụ cần thiết trong giai đoạn tái cơ cấu hệ thống các 

TCTD. Qua phân tích thực trạng, nhóm tác giả cũng rút ra một số vấn đề đối với việc sử dụng 

công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

bao gồm: (i) tính minh bạch và tính linh hoạt trong việc áp dụng hạn mức tín dụng; (ii) vấn đề 

hiệu quả phân bổ nguồn lực và chi phí quản lý; (iii) Hiệu quả của chính sách này lên tổng cầu đôi 

khi còn gây trnah cãi, trong khi nó có thể tọa sức ép tăng lãi suất cho vay; (iv) Công cụ HMTD 

gây hiện tượng tăng tín dụng không thực chất do TCTD có động cơ điều chỉnh kỹ thuật để dự 

phòng mức tăng trưởng tín dụng cho năm sau; (v) Thời gian áp dụng công cụ HMTD tại Việt 

Nam đã tương đối dài (hơn 5 năm liên tục) so với thông lệ chung của quốc tế (không quá 2 năm 

liên tục). Đề tài cũng sử dụng phân tích định lượng để kiểm tra mức độ truyền tải CSTTqua các 

kênh lãi suất, giá cổ phiếu, tỷ giá, tín dụng, qua đó đánh giá tính cần thiết của công cụ HMTD. 

Qua việc phân tích định lượng, nhóm tác giả đi đến kết luận là việc chỉ sử dụng các công cụ 

CSTT truyền thống để tác động vào cung tiền rồi đến tín dụng là chưa đủ trong trường hợp 

CSTT cần tạo ra ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế. Khi đó, việc áp dụng kết hợp công cụ HMTD 

với các công cụ CSTT truyền thống là cần thiết. 

Chương 3 phân tích mục tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020, định hướng điều hành 

chính sách KTVM và CSTT, qua đó đưa ra một số khuyến nghị về sử dụng công cụ hạn mức tín 

dụng trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo nhóm nghiên 

cứu, hiện nay, NHNN nên dừng việc sử dụng công cụ hạn mức tín dụng do tình hình lạm phát đã 

được kiểm soát, nền kinh tế bắt đầu đi vào ổn định, các NHTM yếu kém đã được khoanh vùng, 

xử lý bằng các công tác tái cơ cấu. Tuy nhiên trong tương lai NHNN vẫn có thể cân nhắc lợi ích 

- chi phí để sử dụng lại công cụ hạn mức tín dụng song song với các công cụ CSTT truyền thống 

trong những trường hợp nhất định như kiểm soát lạm phát, xử lý các TCTD yếu kém hay hạn chế 

tín dụng đổ vào các ngành tăng trưởng nóng. Bên cạnh đó, NHNN cần tiếp tục nâng cao hiệu quả 

điều hành CSTT bằng các công cụ mang tính thị trường, thực hiện giám sát an toàn vĩ mô, tái cơ 

cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và nâng cao hiệu quả quản lý thanh khoản 

của các ngân hàng./. 

Trở lại trang đầu 
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H I THẢO KHOA HỌC THÁNG 02-2017 

1. Hội thảo: “Tài chính toàn diện trong hỗ trợ phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn” 

Thời gian tổ ch c: Ngày 24/02/2017 

Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Ch  trì: Phó Thốn   ốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng 

Nội dung hội thảo: 

Ngày 24/02/2017, trong khuôn khổ Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân 

hàng Trung ương APEC 2017 tại Thành phố Nha Trang, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam 

Nguyễn Thị Hồng Chủ tọa phiên thảo luận về những ưu tiên hợp tác trong năm APEC 2017 và 

vai trò của tài chính toàn diện trong việc hỗ trợ phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn. Đây 

là nội dung hợp tác chính về tài chính toàn diện trong năm 2017 được nước chủ nhà Việt Nam đề 

xuất lựa chọn. 

Tham dự phiên thảo luận, về phía Việt Nam có Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn 

Thị Hồng cùng đại diện Lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc NHNN Việt Nam như: Vụ Hợp tác quốc 

tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Dự báo thống kê. Viện Chiến lược 

Ngân hàng, Vụ Truyền thông. Tham dự Phiên họp còn có trên 100 đại biểu trong nước và quốc 

tế, bao gồm các quan chức tài chính APEC, chuyên gia cao cấp từ các tổ chức tài chính quốc tế 

như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức hợp tác & Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát 

triển Châu   (ADB), Diễn đàn Phát triển Bảo hiểm (IDF), Liên minh tài chính toàn diện (AFI) 

và các doanh nghiệp bảo hiểm... 

Trong phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị 

Hồng cho biết lý do Việt Nam đề xuất chủ đề hợp tác APEC 2017 năm nay nhấn mạnh tới tài 

chính toàn diện trong việc hỗ trợ phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn là do phát triển bền 

vững nông nghiệp nông thôn đang là mối quan tâm lớn không chỉ riêng của Việt Nam mà còn 

của nhiều nền kinh tế APEC và các tổ chức quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và 

biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, đòi hỏi phải phát triển mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa thị 

trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính đi kèm có chất lượng, dễ tiếp cận nhằm đáp 

ứng hiệu quả cho nhu cầu phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn, qua đó góp phần giảm 

nghèo bền vững. Đó chính là mục đích mà Việt Nam mong muốn thông qua các cơ chế hợp tác 

APEC 2017 về tài chính toàn diện, có thể tìm ra lời giải đáp để giúp các nền kinh tế APEC, đặc 

biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu và 

phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng, bền vững, qua đó thu hẹp khoảng cách phát triển 

giữa các nền kinh tế. 

Sau phần trình bày của các diễn giả và thảo luận rất tích cực của các đại biểu, Phó Thống đốc 

NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tóm tắt một số nội dung chính của phiên họp, theo đó: 

 

(i) Hầu hết tất cả các nội dung trình bày của đại diện các tổ chức quốc tế và đại diện các nền 
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kinh tế APEC đều thống nhất ý kiến cho rằng, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đóng vai trò hết 

sức quan trọng trong các nền kinh tế APEC, tuy rằng ở các mức độ khác nhau xuất phát từ cơ 

cấu nền kinh tế và trình độ phát triển ở mỗi nước, và trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và 

trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, nông nghiệp nông thôn là một khu vực dễ bị 

tổn thương và do vậy, cần có sự quan tâm và đầu tư đúng mức, có hiệu quả để nền nông nghiệp 

tại các thành viên APEC phát triển theo hướng mong muốn, qua đó góp phần giảm nghèo và phát 

triển bền vững. 

(ii) Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững và có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho 

xã hội và người dân, ngoài cơ chế chính sách và các giải pháp kỹ thuật – công nghệ, vai trò của 

nguồn vốn tài trợ và các dịch vụ tài chính có chất lượng đi kèm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Do đó, cần có giải pháp tổng thể và cần thực hiện đồng thời nhiều biện pháp về tài chính toàn 

diện để thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, bao gồm các cơ chế chính sách hỗ 

trợ tín dụng, các dịch vụ tài chính, ứng dụng các công nghệ tài chính mới, bảo hiểm rủi ro, giáo 

dục nâng cao nhận thức tài chính cho người dân..v.v. 

(iii) Do trình độ phát triển và mức độ triển khai tài chính toàn diện để hỗ trợ nông nghiệp 

nông thôncủa các nền kinh tế APEC là khác nhau, do đó việc phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa 

các nền kinh tế thành viên trong lĩnh vực phát triển thị trường tài chính cho nông nghiệp nông 

thôn là hết sức cần thiết. Các tổ chức quốc tế với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm của mình cần 

đóng vai trò là cầu nối và điều phối các nỗ lực hợp tác về vấn đề này. 

Đây là Hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hội nghị của APEC năm 2017. Trong thời gian tới, 

NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với các nước APEC cũng như các cơ quan liên quan trong nước 

nghiên cứu thúc đẩy tài chính toàn diện trong khuôn khổ hợp tác APEC cũng như ở Việt Nam, 

đặc biệt là thức đẩy tín dụng cho nông nghiệp nông thôn để báo cáo tại Hội nghị thưởng đỉnh 

APEC vào tháng 10/2017. 

Phiên họp về vai trò của tài chính toàn diện trong việc hỗ trợ phát triển bền vững nông 

nghiệp nông thôn với sự điều hành của PTĐ NHNN Nguyễn Thị Hồng đã thành công và thu hút 

sự tham gia thảo luận tích cực của nhiều đại biểu, đạt được sự đồng thuận về nhiều giải pháp 

thúc đẩy triển khai mạnh mẽ tài chính toàn diện ở các nền kinh tế thành viên APEC nói chung và 

Việt nam nói riêng hướng tới sự phát triển đồng đều và bền vững. Nội dung và kết quả của phiên 

họp lần này sẽ là định hướng của các nền kinh tế thành viên APEC cho cả năm APEC 2017 về 

tài chính toàn diện mà NHNN sẽ chủ trì. 

Theo sbv.gov.vn 

Tổng thuật hội thảo 

Trở lại trang đầu 

  

http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV285182&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=1467857215344000#!%40%40%3F_afrLoop%3D1467857215344000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV285182%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D2yuvcjvqe_241
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ẤN PH M KHOA HỌC THÁNG 02-2017 

1. Ấn phẩm: Kinh tế học cấm đoán 

Nguồn: NXB T ế   ớ  

Tác giả: Mark Thornton 

Dịch giả:   ạm N    n Trườn  

Giới thiệu ấn phẩm: 

Từ xưa đến nay, rượu và ma túy vẫn là những chất gây nghiện bị cấm đoán ở mọi nơi trên 

thế giới bởi những hệ lụy mà nó gây ra. Không chỉ tàn phá cơ thể con người, những chất cấm này 

còn là tác nhân gây ra vấn nạn buôn lậu, tham nhũng và những tác động gián tiếp đến thế hệ mai 

sau. Vậy, đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao những hành động cấm đoán mạnh tay của chính phủ các 

nước trên thế giới vẫn không thể tiêu diệt được hoàn toàn các loại chất cấm này? Đầu thế kỉ XX, 

Mĩ đã từng ra Luật cấm rượu, có Liên minh bài trừ quán rượu và thậm chí là Đảng cấm rượu, thế 

nhưng những hành động mạnh mẽ đó lại chỉ tạo ra những tác dụng ngược. Thống kê cho thấy số 

lượng người phạm tội có liên quan đến rượu ngày càng tăng, tỉ lệ tham nhũng và buôn lậu cũng 

tăng cao chóng mặt. Chính những điều này đã khiến chính phủ Mĩ phải xem xét lại và hủy bỏ 

luật cấm kia. Vậy phải chăng chúng ta nên thay vì cấm đoán, hãy mở ra một lối đi khác để giảm 

bớt những hậu quả mà các quy định cấm đoán gây ra? 

Cuốn sách Kinh Tế Học Cấm Đoán sẽ nói với bạn rằng về cơ bản rằng những cấm đoán, 

ngăn cản trong xã hội mà bạn vẫn cho là thật hợp lý về đạo đức, được luật pháp hay các phương 

tiện gần như luật pháp bảo hộ, hầu hết chúng đều không có tác dụng, nếu không muốn nói là 

phản tác dụng. Tức là chúng thường tạo thêm những điều tồi tệ hơn cho nhiều thành phần trong 

xã hội, hoặc làm phát sinh thêm những vấn nạn mới như tội ác khốc liệt hơn, dung dưỡng tham 

nhũng, đặc quyền và hình thành thêm các băng đảng. 

Tác giả của cuốn sách này, giáo sư Mark Thornton, là một nhà kinh tế học Trường phái 

 o, học trò của Murry Rothbard, một trong những người mỹ đầu tiên tiếp nối dòng “truyền thừa” 

của trường phái tự do  o từ nhà kinh tế vĩ đại Ludwig von Mises. 

Cuốn sách này bắt đầu vằng việc phân tích kỹ Luật cấm rượu ở Mỹ vào đầu thế kỷ XX, 

chứng minh rằng những cấm đoán như vậy bỗng nhiên tạo ra một loạt hệ quả không dự liệu được 

và về sau người ta đã phải hủy bỏ đạo luật đó. Thường thì các ý tưởng cấm đoán như vậy bắt 

nguồn từ một lập luận hoặc cảm nhận về đạo đức, rằng một hành động nào đấy là không đáng có. 

Thường thì các ý tưởng cấm đoán như vậy bắt nguồn từ một lập luận hoặc cảm nhận về đạo đức, 

rằng một hành động nào đấy là không đáng có. Ví dụ uống rượu hay hút cần sa. Quả là trong xã 

hội luôn có một nhóm nhỏ thích làm những điều không phù hợp với đám đông. Mà đạo đức thì 

lại thường do đám đông áp đặt. Nhưng khi đưa nó thành điều cấm đoán được luật pháp bảo hộ, 

họ không ngờ những hậu quả mới bỗng bùng lên. Ví dụ, các chất hay đồ uống gây nghiện lập tức 

tiến hóa để trở nên cô đặc, gọn nhẹ, và có sức phá hủy cao hơn bao giờ hết. Khi cấm đồ uống có 

cồn, người ta không còn thấy bia, mà chỉ thấy rượu rất nặng được mua bán lén lút. Vì làm như 
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vậy sẽ dễ giao dịch hơn. Còn ma túy, trong suốt lịch sử cấm đoán lâu dài của nó trong thời hiện 

đại, các chất ma túy đã không ngừng tiến hóa để trở thành những đặc chất ngày càng có sức công 

phá não bộ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, được cô đặc và ngâm tẩm dưới những hình thức dễ tiêu thụ 

và tiện dụng nhất. Nếu không có sự cấm đoán khốc liệt đó, phải chăng loài người vẫn chỉ đang 

mơ màng với những loại cần se nhẹ nhàng qua những ống hút mờ ảo đã tồn tại hàng trăm năm. 

Thêm vao đó, như các bậc thầy của chủ nghĩa tự do, trong đó có cả Milton Friedman (giải 

Nobel Kinh tế 1976), đã chỉ ra cấm đoán đã giúp ra tạo ra một thị trường thực sự của chất gây 

nghiện. Cụ thể là, các bang nhóm sẽ hình thành và phân chia thị trường ngầm của mình, và trong 

mỗi thị trường đó, họ cố gắng mồi chài những thanh thiếu niên ngây thơ bằng cách phát không 

cho họ ma túy để dùng lúc đầu. Đó là một động lực trực tiếp cám dố và hủy hoại cuộc đời những 

đứa trẻ vô tội. Nhưng nếu không có cấm đoán, như ma túy có thể bán ở các tiệm thuốc như thuốc 

lá hay rượu bia (cho những người trên một độ tuổi nhất định), sẽ không bằng nhóm nào còn động 

lực mồi chài các em, vì khi mòi chài được, các em cũng sẽ không phải là khách hàng trung thành 

của chúng (vì ma túy có thể mua được ở bất cứ đâu). Cũng như không có ai phát không cho 

chúng ta bánh mì để dụ ta mua bánh mì của họ vĩnh viễn, khi mà người ta có thể mua bánh mì từ 

bất cứ đâu. Do đó, những nhà kinh tế cũng như tác giả của cuốn sách này sẽ lập luận rằng số 

người nghiện hút vì bị dẫn dụ lúc còn thơ bé sẽ giảm xuống. Sẽ chỉ còn những người tự tìm đến 

ma túy khi đã trưởng thành, với lí trí đầy đủ, như người ta đã lựa chọn hút thuốc và uống rượu 

vậy. 

Còn rất nhiều phân tích và thảo luận thú vị trong suốt cuốn sách này, dựa trên các công 

cụ thuần lí trí và suy luận logic của kinh tế học, cho ta thấy những cẫm đoán có thể bóp méo 

hành vi và thị trường thế nào, khiến tạo nên những kết quả hoàn toàn ngược với mong đợi, đồng 

thời, hình thành một tầng lớp tham nhũng đặc quyền ăn bám trên sự duy trì cấm đoán đó, cũng 

như tạo nền tảng kinh tế và tài chính cho các băng nhóm phi pháp tồn tại và phát triển. 

Kinh Tế Học Cấm Đoán là một cuốn sách rất đặc biệt mà bạn phải đọc một cách cẩn 

trọng, đa chiều, cởi mở, và qua đó, hãy nhìn nhận các vấn đề dưới con mắt của một trí tuệ tự do - 

điều mà những người trong ngành kinh tế luôn tự nhủ phải giữ gìn. Có như vậy, bạn mới có thể 

tránh khỏi “chấn thương” khi tiếp nhận những thông tin thú vị mà cuốn sách đưa ra. 

Nội dung sách bao gồm các chương: 

Chương 1: Các nhà kinh tế học và cấm đoán 

Chương 2: Nguồn gốc của cấm đoán 

Chương 3: Lí thuyết về cấm đoán 

Chương 4: Hiệu lực của các loại ma túy bất hợp pháp 

Viện Chiến lược Ngân hàng hân hạn giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này. 

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 

2. Ấn phẩm: Đạo quân Trung Quốc thầm lặng 

Nguồn: NXB Hộ  N à văn 

https://www.fahasa.com/kinh-te-hoc-cam-doan.html#fhs-tab-extra-info
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Tác giả: Juan Pablo Cardenal & Heriberto Araujo 

Dịch giả: Nguyễn Đ n  H  n  

Giới thiệu ấn phẩm: 

Đ O QUÂN TRUNG QU C THẦM L NG là cuốn sách đầu tiên khảo sát sự tăng 

trưởng chưa từng thấy của đầu tư kinh tế Trung Quốc vào thế giới đang phát triển và tác 

động của nó ở các quốc gia tiếp nhận, đồng thời đưa ra bức tranh thực tế hiếm hoi về vai trò 

của người dân Trung Quốc bình thường trong cỗ máy tàn phá khủng khiếp là „China, Inc.‟ 

Hai nhà báo thường trú tại Bắc Kinh Juan Pablo Cardenal và Heriberto Araujo đã đi 

xuyên thế giới từ năm 2009 đến năm 2011 để điều tra cách thức người Trung Quốc thực sự 

đang biến đổi thế giới đang phát triển theo ý họ. Những gì các tác giả phát hiện là câu 

chuyện con người, kinh tế, và chính trị, đang làm thay đổi tiến trình lịch sử và chưa bao giờ 

được khám phá, hoặc tường thuật sâu sắc và trên thực địa. 

“Đạo quân thầm lặng” theo các tác giả được tạo thành từ số đông người dân Trung 

Quốc bình thường làm việc trên khắp thế giới – trong ngành dầu mỏ ở Kazakhstan, khai 

khoáng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, xây đập ở Ecuador, bán mạng che mặt ở Cairo – 

những người đang góp phần vào sự thống trị toàn câu của Trung Quốc và cũng để lại dấu 

ấn chẳng tốt lành. Tường thuật tại chỗ và tươi mới với ngòi bút xuất sắc, Đ O QUÂN 

TRUNG QU C THẦM L NG có đầy đủ lợi thế kinh nghiệm người ngoại cuộc của các tác 

giả nói tiếng Tây Ban Nha để khám phá ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài trong tất 

cả các can dự nguy hiểm nhất của nó – chính sách ngoại giao, thương mại, doanh nghiệp tư 

nhân, và môi trường. 

“Không thể nhìn thấy người Trung Quốc… nhưng đâu cũng có.” Một nhân viên bán 

hàng Ai Cập ở Cairo nói về người nhập cư Trung Quốc trong thành phố. Đối với hầu hết 

mọi người, ngày đó có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng đúng 8 giờ 8 phút ngày 8 tháng 

8 năm 2008, lịch sử đã sang trang. Khoảnh khắc đó đã đánh dấu thời điểm bắt đầu lễ khai 

mạc Olympic Bắc Kinh, lần đầu sự kiện loại này diễn ra ở một nước đang phát triển. Đó là 

sự kiện bị bao phủ trong tranh cãi và hoài nghi. Ngoài rủi ro do việc thiếu kinh nghiệm của 

nước tổ chức còn có lo ngại về tình trạng chính trị hóa cuộc tranh tài thể thao, hậu quả cuộc 

nổi dậy gần nhất trong vô số cuộc nổi dậy bị đàn áp ở Tây Tạng chỉ vừa xảy ra vài tháng 

trước, và nói chung, của bản chất độc tài của chế độ Trung Quốc. 

Tuy nhiên, mười tám ngày sau, đại hội thể thao kết thúc bằng một màn biểu diễn hoành 

tráng khác tương xứng với lễ khai mạc. Trung Quốc đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng: 

công tác tổ chức xuất sắc và lần đầu tiên nước này trở thành một cường quốc thể thao nổi 

bật, vượt qua Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng thành tích. Song thắng lợi lớn nhất không diễn 

ra trên đường chạy điền kinh của sân vận động Tổ Chim khổng lồ hay trong bể bơi 

Olympic hình khối. Thắng lợi thực sự đã diễn ra trên màn ảnh nhỏ với hơn 2 tỷ người theo 

dõi sự kiện và chứng kiến hình ảnh tươi tắn và đáng yêu của một đất nước hiện đại, tự tin 

vào khả năng của mình: hình ảnh Trung Quốc thế kỷ 21. 
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Olympic Bắc Kinh 2008 là một chiến dịch PR vô giá cho chế độ Trung Quốc. Sự kiện 

này không chỉ phục vụ cho việc đánh bóng hình ảnh chế độ trong mắt người dân nước này, 

mà còn cho thấy Trung Quốc xứng đáng với tầm uy tín quốc tế, giúp lập tức xóa sạch ký ức 

bi thảm về những chiếc xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn, máu đổ ở Tây Tạng, và 

chà đạp nhân quyền hàng ngày. Các vị nguyên thủ quốc gia chỉ vài tháng trước đe dọa tẩy 

chay đại hội giờ đây bày tỏ tôn trọng đối tác Trung Quốc hơn bao giờ hết. Trên báo chí, giờ 

đây người ta chỉ quan tâm đến khía cạnh kinh tế của Trung Quốc, còn những chuyện bất 

công hay đàn áp xã hội, thật ngạc nhiên, bị gạt ra bên lề. Dường như sau một đêm Trung 

Quốc đã trở nên “đồng hội đồng thuyền với chúng ta.” 

Với những người như các tác giả, từng sống ở Trung Quốc và, từ góc nhìn nghề báo của 

họ, vốn là những nhân chứng hàng ngày đối với sự lạm dụng, vượt quyền và những nỗi 

kinh hoàng của chế độ, nên trò khử trùng cho chế độ độc tài lớn nhất thế giới này là điều gì 

đó chúng tôi nhìn vào vừa ngạc nhiên vừa đau đớn. Chiều hướng đó chỉ tăng lên trong 

những tháng tiếp theo: sự phấn khích từ Thế vận hội, dịp đã tôn vinh gã khổng lồ châu Á, 

vừa lắng xuống kịp lúc Lehman Brothers, ngân hàng đầu tư lớn thứ tư tại Hoa Kỳ, tuyên bố 

phá sản; ngày 15 tháng 9 năm 2008, chỉ ba tuần sau khi Thế vận hội kết thúc, đánh dấu sự 

khởi đầu cuộc khủng hoảng đe dọa làm sụp đổ hệ thống tài chính phương Tây. 

Tình trạng hỗn loạn do sự sụp đổ tài chính ở Hoa Kỳ và Châu Âu, gồm cứu trợ ngân 

hàng, đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp và sa thải hàng triệu công nhân, không chỉ hôm nay 

vẫn nhìn thấy rõ mà sẽ còn mất nhiều năm nữa để những vết thương này lành hẳn. Tuy 

nhiên, ở Trung Quốc, gần như không biết đến cuộc khủng hoảng, nhờ sự can thiệp của nhà 

nước vào hệ thống tài chính đã giúp ngăn chặn lây lan, và nhờ phản ứng nhanh chóng của 

Bắc Kinh để tránh suy thoái. Không chỉ thế, trong khi thế giới chung quanh sụp đổ, gã 

khổng lồ châu Á – với nhu cầu ngày càng tăng và dự trữ ngoại tệ vô hạn – đã nổi lên như 

chiếc phao cứu sinh giữa đống đổ nát của phương Tây, mua các khoản nợ và cho vay vốn 

chỗ này, chỗ kia và khắp mọi nơi. Trong chưa đầy một năm, uy tín và vị thế của Trung 

Quốc trên thế giới xoay 180 độ, từ một chế độ độc tài không đáng tin thành vị cứu tinh của 

nền kinh tế thế giới. 

Rõ ràng cán cân quyền lực trên thế giới đã bắt đầu nghiêng về phía Đông. Tháng 11 

năm 2009 diễn ra một sự kiện kinh ngạc Hồ Cẩm Đào và Barack Obama cùng nhau xuất 

hiện trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của vị tổng thống này. Thái độ đấu 

dịu của nhà lãnh đạo Mỹ khi động đến các vấn đề khó chịu truyền thống đối với Bắc Kinh – 

như nhân quyền – vốn luôn đóng một vai trò nổi bật trong lịch trình ngoại giao của người 

tiền nhiệm của ông, là một dấu hiệu chắc chắn của sự trỗi dậy và ảnh hưởng ngày càng tăng 

của Trung Quốc trên vũ đài thế giới. Chỉ vài tuần trước, ông chủ mới của Nhà Trắng đã tiếp 

cận Trung Quốc với ý tưởng tạo ra G2, một trục Washington – Bắc Kinh để dẫn dắt các 

công việc của thế giới. Bắc Kinh đã nói không. Tại sao Trung Quốc phải hình thành một 

liên minh với Hoa Kỳ khi họ đã nắm được vai trò lãnh đạo thế giới trong tay? 

Nội dung cuốn sách bao gồm 8 phần chính sau: 
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1. Người Trung Quốc nhập cư thách thức thế giới 

2. Con đường tơ lụa mới 

3. Mỏ của Trung Quốc ở miền Tây hoang dã 

4. Cuộc tấn công "vàng đen" của Trung Quốc 

5. Nền tảng của thế giới Trung Quốc 

6. Những nạn nhân mới của " công xưởng thế giới " 

7. Pháp lạ Trung Quốc chống lại hành tinh 

8. Hòa bình kiểu Tàu.   

Viện Chiến lược Ngân hàng hân hạn giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này. 

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 

3. Ấn phẩm: Chủ nghĩa cá nhân và trật tự kinh tế 

Nguồn: NXB Trí Th c 

Tác giả: FRIEDRICH AUGUST HAYEK 

 ị     ả    ạm N    n Trườn   N   ễn V    n  N   ễn   n    n  

Giới thiệu ấn phẩm: 

 . Tác giả  

FRIEDRICH AUGUST HAYEK (08/05/1899-23/03/1992), Tiến sĩ luật, Tiến sĩ khoa 

học (Vienna), Tiến sĩ khoa học (Econ) (London), Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Salzburg, 

Áo, 1970-1974. Học tại Đại học Vienna, là Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Áo, 1927-

1931, và là Giảng viên Kinh tế học tại Đại học Vienna, 1929-1931. Giáo sư Tooke về Khoa 

học Kinh tế và Thống kê tại Đại học London 1931-1950. Giáo sư Khoa học Xã hội và Đạo 

đức, Đại học Chicago, 1950-1962. Giáo sư Kinh tế, Đại học Freiburg i.Brg., Tây Đức, 

1962-1968.  ng được trao giải thưởng Nobel kinh tế năm 1974. Các công trình quan trọng 

nhất của Giáo sư Hayek bao gồm Monetary Theory and the Trade Cycle (1933), The Pure 

Theory of Capital (1941), The Road to Serfdom (1944), Individualism and Economic Order 

(1948), The Counter-Revolution of Science (1952), và The Constitution of Liberty (1960). 

Các tác phẩm cuối cùng của ông là tập hợp các bài viết dưới nhan đề Studies in Philosophy, 

Politics and Economics (1967), Law, Legislation and Liberty (Vol. I, 1973; Vol. ll, 1976; 

Vol. Ill, 1979), và The Fatal Conceit: The Errors of Socialism (1990).  ng cũng biên tập 

một vài cuốn sách và đã công bố một số bài báo trên Economic Journal, Economica và các 

tạp chí khác. 

2. Tác phẩm 

Đa số các bài tiểu luận trong tác phẩm này của F. A. Hayek dành cho giới nghiên cứu 

kinh tế chuyên sâu hơn là cho các độc giả đại chúng. Đã từ lâu, nó đã trở thành một tác 

phẩm mà bất cứ ai muốn trở thành một nhà kinh tế học thực thụ đều cần phải đọc. Vì lẽ đó, 

bản dịch tiếng Việt này nên được cân nhắc như là một tài liệu tham khảo ban đầu để giúp 

https://tiki.vn/d-o-quan-trung-qu-c-th-m-l-ng-p565658.html
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các độc giả Việt Nam dễ nắm bắt hơn các ý tưởng của Hayek chứ không có ý định thay thế 

cho bản gốc. Để có thể hiểu được các nội dung của tác phẩm tốt hơn độc giả có lẽ nên nghe 

các bài giảng của Tyler Cowen và Alex Tabarrok về tác phẩm. Độc giả cũng nên tham khảo 

các nghiên cứu, phân tích của nhiều tác giả liên quan đến những nội dung khác nhau của tác 

phẩm này. Tôi tin rằng sau khi đọc và tìm hiểu kĩ tác phẩm độc giả sẽ cảm thấy ngạc nhiên 

vì sao những nội dung được Hayek viết cách đây 70-80 năm lại vẫn là những vấn đề mà 

giới kinh tế học hàn lâm hiện trao đổi trong suốt mấy chục năm vừa qua và có lẽ sẽ tiếp tục 

trong nhiều thập kỉ nữa. Và độc giả sẽ hiểu vì sao tác phẩm này lại hoàn toàn xứng đáng 

đứng song hành cùng với tác phẩm Của cải của các quốc gia của Adam Smith như cách mà 

Tyler Cowen và Alex Tabarrok đã làm. 

Cuốn sách được chia làm   phần gồm các nội dung chính sau  

1. Chủ nghĩa cá nhân: Thật và Giả  

2. Kinh tế học và tri thức  

3. Bàn về khái niệm sự kiện  

    trong nhóm ngành khoa học xã hội 

4. Sử dụng tri thức trong xã hội 

5. Ý nghĩa của cạnh tranh  

6. Kinh doanh “tự do” và trật tự cạnh tranh  

7. Tính toán xã hội chủ nghĩa I: 

    Bản chất và lịch sử của vấn đề  

8. Tính toán xã hội chủ nghĩa II: 

     Hiện trạng cuộc tranh luận (1935) 

9. Tính toán xã hội chủ nghĩa III: 

    “Giải pháp” cạnh tranh  

10. Về một đồng tiền được bảo đảm bằng hàng hóa  

11. Hiệu ứng Ricardo  

12. Các điều kiện kinh tế cho 

      chế độ liên bang giữa các nước 

Viện Chiến lược Ngân hàng hân hạn giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này. 

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 
 

 

 

 

http://www.nxbtrithuc.com.vn/Danh-muc-tu-sach/2654751/387/Chu-nghia-ca-nhan-va-trat-tu-kinh-te.html

