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THÔNG TIN KHOA HỌC QUỐC TẾ 

NGHIÊN CƯÚ QUỐC TẾ 
Khả năng thanh toán của 

ngân hàng và chi phí tài trợ 

vốn: Dữ liệu mới và kết quả 

mới 

Khuôn khổ pháp lý Ngân 

hàng Trung ương sau 

Khủng hoảng tài chính 

toàn cầu 

Các yếu tố cung – cầu trong 

hệ thống ngân hàng toàn 

cầu 

Hội nhập tài chính quốc tế 

sau Khủng hoảng tài chính 

toàn cầu 

Bài nghiên cứu trình bày 

những bằng chứng mới về 

mối quan hệ thực nghiệm 

giữa khả năng thanh toán 

của ngân hàng và chi phí 

vốn/tài trợ. Chi tiết 

Dựa trên bản cập nhật 

Cơ sở dữ liệu pháp lý về 

Ngân hàng Trung ương của 

IMF năm 2016, bài viết 

xem xét những sự khác biệt 

trong khuôn khổ pháp lý 

của ngân hàng trung ương 

trước và sau cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu. 

Chi tiết 

Nghiên cứu này giải đáp 

câu hỏi về vai trò của các 

yếu tố cung và cầu trong 

việc xác định sự dịch 

chuyển của các dòng chảy 

ngân hàng quốc tế. Chi tiết 

Nghiên cứu ghi lại diễn 

biến của quá trình hội nhập 

tài chính quốc tế kể từ sau 

cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu thông qua sử dụng 

một bộ dữ liệu cập nhật về 

tài sản và nợ bên ngoài tại 

hơn 210 nền kinh tế trong 

giai đoạn 1970-2015. Chi 

tiết 

Tác động của chính sách an 

toàn vĩ mô và mối tương 

tác với chính sách tiền tệ: 

phân tích thực nghiệm sử 

dụng dữ liệu đăng ký tín 

dụng 

Chính sách an toàn và tác 

động lên tín dụng ở Mỹ 

Đánh giá tác động của 

chính sách an toàn vĩ mô 

lên tăng trưởng tín dụng ở 

Colombia 

Tác động của những cảnh 

báo được công bố trong 

báo cáo ổn định tài chính 

đến tỷ lệ cho vay trên giá 

trị tài sản thế chấp 

Nghiên cứu này tóm tắt 

kết quả của dự án nghiên 

cứu chung của 8 NHTW ở 

Châu Mỹ nhằm đánh giá 

tính hiệu quả của các công 

cụ an toàn vĩ mô và tương 

tác của chúng với chính 

sách tiền tệ. Chi tiết 

Nghiên cứu phân tích 

cách thức mà 2 loại chính 

sách an toàn đang được sử 

dụng hiện nay tác động lên 

cung tín dụng ở Mỹ. Chi 

tiết 

Nghiên cứu đánh giá 

tính hiệu quả của 2 biện 

pháp chính sách được thực 

thi gần đây ở Colombia. 

Chi tiết 

Nghiên cứu này chỉ ra 

vai trò của công tác truyền 

thông của các ngân hàng 

trung ương có thể đối với 

giám sát an toàn vĩ mô. Chi 

tiết 

Tác động của công cụ an 

toàn vĩ mô tài chính nhà ở 

tại Canada 

Chính sách tiền tệ phân tán 

và tín dụng đồng đô la 

trong phạm vi quốc tế: 

Bằng chứng từ dữ liệu của 

các ngân hàng 

Sự phát triển của mạng 

lưới an toàn tài chính toàn 

cầu đa lớp: Trường hợp 

Mạng lưới an toàn tài 

chính khu vực của Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á+ 

3 và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. 

Ngân hàng trung ương có 

mức lãi suất chính sách 

dưới 0: Thực thi chính sách 

lãi suất âm tại Châu Âu và 

Nhật Bản. 

Nghiên cứu phân tích 

ảnh hưởng của những thay 

đổi chính sách an toàn vĩ 

mô gần đây ở Canada. Chi 

tiết 

Vai trò đồng đô la Mỹ 

trong việc thúc đẩy ổn định 

tài chính toàn cầu là chưa 

phù hợp. Nhóm nghiên cứu 

sử dụng một bộ số liệu 

ngân hàng chi tiết và toàn 

diện để nghiên cứu sự phân 

tán trong bảng cân đối kế 

toán NHTW Mỹ so với khu 

vực Châu Âu và Nhật Bản 

ảnh hưởng đến việc cung 

ứng các khoản vay quốc tế 

bằng đồng đô la Mỹ từ các 

ngân hàng trên toàn cầu. 

Chi tiết 

Mạng lưới an toàn tài 

chính khu vực (RFSN) của 

Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á+ 3 không có khả 

năng ngăn chặn và quản lý 

khủng hoảng. Chi tiết 

Lãi suất âm không có gì 

là mới mẻ và các thị trường 

phản ứng khác nhau tùy 

thuộc vào việc thực thi 

chính sách lãi suất này. 

Nghiên cứu cung cấp một 

góc nhìn tổng quan về việc 

thực thi các khoản lãi suất 

âm ở Châu Âu và Nhật 

Bản, thu hút sự chú ý đến 

thực tế là đã có tiền lệ cho 

lãi suất chính sách âm và lãi 

suất thị trường tiền tệ âm. 

Chi tiết 



Giới hạn nợ và cấu trúc nợ 

công 

Giá trái phiếu chính phủ, tỷ 

lệ giảm giá (Haircuts) và kỳ 

hạn 

Đầu tư gián tiếp và tỷ giá 

thực hiệu quả: ảnh hưởng 

khác nhau đối với từng khu 

vực kinh doanh 

Khoảng trống tài khóa tại 

các nước có thu nhập thấp 

Nghiên cứu đưa ra một 

khuôn khổ khả thi để đánh 

giá việc cấu trúc của các 

công cụ nợ - phân theo loại 

tiền phát hành và tỷ lệ so 

với GDP - có thể làm tăng 

giới hạn nợ quốc gia như 

thế nào. Chi tiết 

Nghiên cứu đưa ra một 

bộ dữ liệu toàn diện về tỷ lệ 

giảm giá cụ thể với từng 

công cụ cho 28 đợt tái cấu 

trúc nợ với các chủ nợ tư 

nhân trong giai đoạn 1999-

2015 và thấy rằng tỷ lệ này 

đối với các công cụ nợ ngắn 

hạn lớn hơn so với công cụ 

nợ dài hạn. Chi tiết 

Nghiên cứu đã tìm hiểu 

tác động của dòng vốn đầu 

tư gián tiếp ở ba khu vực 

chính (chính phủ, ngân 

hàng và doanh nghiệp) đối 

với tỷ giá thực hiệu quả. 

Chi tiết 

Các kết quả mô phỏng 

minh hoạ dựa trên phương 

pháp luận của nghiên cứu 

cho thấy ngay cả trong 

những điều kiện thuận lợi, 

khoảng trống tài khóa hiện 

có ở các quốc gia có thu 

nhập thấp có thể là không 

đủ để thực hiện các khoản 

chi tiêu cần thiết để đạt 

được các Mục tiêu Phát 

triển Bền vững. Chi tiết 

Đánh giá chính sách tài 

khóa thông qua lăng kính 

của chu kỳ tài chính và giá 

cả hàng hóa 

Chuỗi giá trị toàn cầu và tỷ 

giá hối đoái hiệu quả ở cấp 

quốc gia-ngành 

Các quốc gia “Rồng” và 

“Hổ” có bắt kịp tốc độ phát 

triển? 

Giá năng lượng và thương 

mại quốc tế: kết hợp mối 

quan hệ giữa yếu tố đầu 

vào và đầu ra 

Tác giả đánh giá mối 

quan hệ giữa chính sách tài 

khóa với sự bùng nổ tín 

dụng và giá cả hàng hóa. 

Chi tiết 

Nghiên cứu xây dựng 

một khuôn khổ để tính toán 

tỷ giá hối đoái hiệu quả 

thực (REER) ở cấp ngành 

và cấp quốc gia và ứng 

dụng nghiên cứu cho 35 

ngành của 40 quốc gia. Chi 

tiết 

Các nền kinh tế được 

mệnh danh là “những con 

rồng Châu Á” đã tăng 

trưởng nhanh chóng và 

ngày càng tiệm cận hơn với 

nền kinh tế Mỹ, trong khi 

đó những nền kinh tế là 

“những con hổ Châu Á” lại 

ít thành công hơn. Chi tiết 

Nghiên cứu này xem xét 

tác động của chi phí năng 

lượng đối với khả năng 

cạnh tranh xuất khẩu của 

ngành công nghiệp. Chi tiết 

 

 

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ CHUYỂN SÂU 

 TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN (FINANCIAL INCLUSION) VÀ TĂNG TRƯỞNG BAO TRÙM 
(INCLUSIVE GROWTH)*: TỔNG HỢP CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM GẦN 

ĐÂY | [TELEPHONE] |  Tài chính toàn diện đề cập đến việc người trưởng thành tiếp cận được và có thể sử dụng một cách hiệu quả một loạt 

các dịch vụ tài chính phù hợp. Các dịch vụ này phải được cung cấp một cách có trách nhiệm và an toàn cho người tiêu 

dùng và bền vững đối với người cung ứng trong một môi trường pháp lý chặt chẽ. Ở mức cơ bản nhất, tài chính toàn 

diện bắt đầu bằng việc có tài khoản tiền gửi hay tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác hoặc 

thông qua một đơn vị cung cấp dịch vụ tiền di động có chức năng thanh toán và lưu trữ hay tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, 

cho đến năm 2014, 2 triệu hay 38% người trưởng thành được báo cáo là không có tài khoản (Demirguc – Kent và cộng 

sự, 2015). Tài chính toàn diện cũng bao gồm cả việc tiếp cận tín dụng từ các tổ chức tài chính chính thức để nhờ đó, 

những người trưởng thành có thể đầu tư cho các cơ hội học tập và kinh doanh, cũng như việc sử dụng các sản phẩm 

bảo hiểm chính thức cho phép mọi người quản lý rủi ro tài chính tốt hơn. Chi tiết 

 

 



NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 

THÔNG TIN ĐỀ TÀI TRONG NƯỚC 

MÃ SÔ ́ TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM 

ĐTNH. 015/16 
Hoàn thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC. 

(Chi tiêt́) 

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban, Ban 

Kiểm soát VAMC 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC ẤN PHẨM KHOA HỌC 

HỘI THẢO: XỬ LÝ NỢ XẤU – TỪ GÓC ĐỘ CHÍNH SÁCH 

VÀ PHÁP LUẬT. (Chi tiết) 

TOÀN CẦU HÓA VÀ SỰ TỒN VONG CỦA NHÀ NƯỚC. 

(Chi tiêt́) 

 KỶ NGUYÊN HỖN LOẠN - NHỮNG CUỘC KHÁM PHÁ 

TRONG THẾ GIỚI MỚI. (Chi tiêt́) 

 ĐỊNH GIÁ ĐẦU TƯ. (Chi tiêt́) 
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BẢN TIN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ 

1. Khả năng thanh toán của ngân hàng và chi phí tài trợ vốn: Dữ liệu mới và kết quả mới 

(Bank Solvency and Funding Cost: New Data and New Results) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Laura Valderrama; Michael Sigmund & Stefan W. Schmitz 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động của các định chế tài chính 

Ngày xuất bản: 15/05/2017 

Bài nghiên cứu trình bày những bằng chứng mới về mối quan hệ thực nghiệm giữa khả năng 

thanh toán của ngân hàng và chi phí vốn/tài trợ. Trên cơ sở một tập dữ liệu mới được xây dựng 

trên nguồn dữ liệu về giám sát đối với 54 ngân hàng lớn từ sáu nước tiên tiến trong giai đoạn 2004-

2013, nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận đồng thời (simultaneous equation approach) để 

ước lượng mức độ tương tác tại cùng thời điểm giữa khả năng thanh toán và thanh khoản. Kết quả 

của nghiên cứu này cho thấy tương tác giữa thanh khoản và khả năng chi trả có thể lớn hơn so với 

các tài liệu thực nghiệm hiện có. Tỷ lệ vốn pháp định tăng 100 điểm cơ bản có mối tương quan 

với sự sụt giảm 105 điểm cơ bản trong chi phí vốn ngân hàng. Chi phí vốn tăng 100 điểm cơ bản 

làm bộ đệm vốn điều chỉnh giảm xuống 32 điểm cơ bản. Nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng về 

những ảnh hưởng phi tuyến tính giữa chi phí thanh toán và chi phí tài trợ. Việc hiểu được tác động 

của khả năng thanh toán đối với chi phí tài trợ có liên quan đặc biệt đến việc kiểm tra căng thẳng. 

Phân tích này cho thấy việc bỏ qua tính năng động trong mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và 

thanh khoản trong các bài kiểm tra căng thẳng trên toàn EU năm 2014 có thể dẫn đến việc đánh 

giá thấp một cách đáng kể tác động của các áp lực lên các tỷ lệ vốn ngân hàng. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

2. Khuôn khổ pháp lý Ngân hàng Trung ương sau Khủng hoảng tài chính toàn cầu (Central 

Bank Legal Frameworks in the Aftermath of the Global Financial Crisis)  

Nguồn: IMF 

Tác giả: Ashraf Khan 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động của các định chế tài chính 

Ngày xuất bản: 01/05/2017 

Dựa trên bản cập nhật Cơ sở dữ liệu pháp lý về Ngân hàng Trung ương của IMF năm 2016, 

bài viết xem xét những sự khác biệt trong khuôn khổ pháp lý của ngân hàng trung ương trước và 

sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ví dụ từ các quốc gia được lựa chọn cho thấy nhiều luật 

ngân hàng trung ương đã trải qua những thay đổi trong mục tiêu, quá trình ra quyết định, trách 

nhiệm giải trình và thu thập dữ liệu. Điều tra nhiều nước trên diện rộng hơn cho thấy sự phổ biến 

của mục tiêu ổn định giá cả trong các mục tiêu của ngân hàng trung ương và các thực tiễn khác 

nhau trong định nghĩa về ổn định tài chính, "độc lập" so với "quyền tự chủ" và ai trong ngân hàng 

trung ương quyết định chính sách tiền tệ. Việc chỉ ra các vấn đề nổi bật thông qua nguồn dữ liệu 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/15/Bank-Solvency-and-Funding-Cost-New-Data-and-New-Results-44914
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nói trên của nghiên cứu có thể là điểm khởi đầu cho các phân tích tiếp theo. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

3.  Các yếu tố cung – cầu trong hệ thống ngân hàng toàn cầu (Supply- and demand-side 

factors in global banking) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Mary Amiti; Patrick McGuire & David E Weinstein 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động của các định chế tài chính 

Ngày xuất bản: 19/05/2017 

Các yếu tố cung và cầu đóng vai trò gì trong việc xác định sự dịch chuyển của các dòng chảy 

ngân hàng quốc tế? Việc trả lời câu hỏi này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thấu hiểu sự 

truyền dẫn của các cú sốc tài chính trên phạm vi toàn cầu và xây dựng chính sách. Để giải đáp câu 

hỏi này, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp được thiết kế bởi Amiti và Weinstein nhằm phân 

tích chính xác sự tăng trưởng tín dụng ngân hàng toàn cầu đối với các cú sốc thông thường và các 

cú sốc cung/cầu cá biệt trong giai đoạn 2000-2016. Một đặc điểm nổi bật trong dữ liệu về dòng 

chảy ngân hàng toàn cầu có thể được gọi bằng thuật ngữ “Nguyên tắc Anna Karenina”: tất cả các 

quan hệ tín dụng lành mạnh đều giống nhau trong khi mỗi quan hệ tín dụng không lành mạnh lại 

bất ổn theo cách riêng. Trong những năm không xảy ra khủng hoảng, các dòng chảy ngân hàng 

được giải thích rõ ràng bởi yếu tố chung toàn cầu và yếu tố cầu địa phương. Nhưng trong suốt giai 

đoạn khủng hoảng, các các cú sốc cá biệt về phía cung đã ảnh hưởng đến các dòng chảy về vốn 

đến các ngân hàng cho vay của nước đi vay. Điều này có ý nghĩa quan trọng giải thích tại sao các 

mô hình tiêu chuẩn bị phá vỡ trong các cuộc khủng hoảng. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

4.  Hội nhập tài chính quốc tế sau Khủng hoảng tài chính toàn cầu (International Financial 

Integration in the Aftermath of the Global Financial Crisis) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Gian M Milesi-Ferretti & Philip R. Lane 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 10/05/2017 

Nghiên cứu ghi lại diễn biến của quá trình hội nhập tài chính quốc tế kể từ sau cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu thông qua sử dụng một bộ dữ liệu cập nhật về tài sản và nợ bên ngoài tại 

hơn 210 nền kinh tế trong giai đoạn 1970-2015. Nghiên cứu phát hiện ra rằng sự gia tăng vị thế 

của các hoạt động xuyên biên giới trong GDP toàn cầu đã bị đình trệ. Điều này phản ánh tình trạng 

nhiều dòng vốn yếu kém ra vào các nền kinh tế tiên tiến, với sự sụt giảm trong các hoạt động ngân 

hàng xuyên biên giới và sự gia tăng trọng lượng của các nền kinh tế mới nổi trong GDP toàn cầu 

(do các nền kinh tế này có tài sản và nợ bên ngoài thấp hơn các nền kinh tế tiên tiến). Không giống 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/01/Central-Bank-Legal-Frameworks-in-the-Aftermath-of-the-Global-Financial-Crisis-44858
https://www.bis.org/publ/work639.htm
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như các công cụ đầu tư gián tiếp và đầu tư khác, vị thế của các hoạt động FDI xuyên biên giới vẫn 

tiếp tục được mở rộng. Sự mở rộng này được thể hiện chủ yếu thông qua các trung tâm tài chính, 

phản ánh sự phức tạp trong cấu trúc doanh nghiệp của các tập đoàn đa quốc gia lớn đang đóng một 

vai trò quan trọng. Nghiên cứu cũng tìm hiểu các động lực xuyên quốc gia ảnh hưởng tới mức độ 

sở hữu nước ngoài đối với chứng khoán nợ trong nước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của 

cuộc khủng hoảng nợ công tại Châu Âu trong việc giải thích những thay đổi trong mức độ sở hữu 

nước ngoài này. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

5. Tác động của chính sách an toàn vĩ mô và mối tương tác với chính sách tiền tệ: phân tích 

thực nghiệm sử dụng dữ liệu đăng ký tín dụng (The impact of macroprudential policies and 

their interaction with monetary policy: an empirical analysis using credit registry data) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Leonardo Gambacorta & Andrés Murcia Pabón 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 03/05/2017 

Nghiên cứu này tóm tắt kết quả của dự án nghiên cứu chung của 8 ngân hàng trung ương ở 

Châu Mỹ nhằm đánh giá tính hiệu quả của các công cụ an toàn vĩ mô và tương tác của chúng với 

chính sách tiền tệ. Cụ thể, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích tổng hợp tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của 5 quốc gia Mỹ La tinh (Argentina, Brazil, Colombia, Mexico và Peru) sử dụng dữ liệu 

mật về cho vay ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu đăng ký tín dụng dạng hạt nhằm tách nhu 

cầu vay nợ khỏi tác động của cung cho vay mà không cần phải tạo ra các giả định vững chắc. Kết 

quả nghiên cứu từ 3 quốc gia khác (Canada, Chile và Mỹ) chứng minh cho phân tích sử dụng dữ 

liệu về việc khởi tạo tín dụng và đặc điểm người vay vốn. 2 kết luận chính bao gồm: (i) chính sách 

an toàn vĩ mô đã khá hiệu quả trong việc ổn định chu kỳ tín dụng. Sự lan truyền các tác động của 

nó đến tăng trưởng tín dụng nhanh chóng hơn (thể hiện rõ sau một quý) đối với chính sách nhằm 

kiềm chế chu kỳ so với các chính sách nhằm tăng cường khả năng phục hồi (mà có hiệu lực trong 

vòng 1 năm); (ii) công cụ an toàn vĩ mô có tác động lớn hơn đối với tăng trưởng tín dụng khi chính 

sách tiền tệ được sử dụng với cùng mục tiêu. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

6.  Chính sách an toàn và tác động lên tín dụng ở Mỹ (Prudential policies and their impact 

on credit in the United States) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Paul Calem; Ricardo Correa & Seung Jung Lee 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 03/05/2017 

:%20http:/www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/10/International-Financial-Integration-in-the-Aftermath-of-the-Global-Financial-Crisis-44906
https://www.bis.org/publ/work636.htm
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Nghiên cứu phân tích cách thức mà 2 loại chính sách an toàn đang được sử dụng hiện nay tác 

động lên cung tín dụng ở Mỹ. Đầu tiên, tác giả đánh giá xem liệu kiểm tra căng thẳng (stress test) 

đối với ngân hàng của Mỹ có bất kỳ tác động nào lên cung tín dụng thế chấp hay không. Tác giả 

thấy rằng kiểm tra căng thẳng Phân tích và tổng hợp vốn toàn diện (CCAR) đầu tiên năm 2011 có 

tác động tiêu cực lên thị phần của khoản tín dụng thế chấp cỡ lớn (jumbo mortgage originations) 

và tỷ lệ chấp thuận ở các ngân hàng bị kiểm tra căng thẳng mà có tình trạng vốn xấu hơn đã bị ảnh 

hưởng tiêu cực hơn. Thứ hai, tác giả phân tích tác động của Hướng dẫn giám sát về cho vay đòn 

bẩy năm 2013 và Ghi chú về các câu hỏi thường gặp năm 2014 (cụ thể hóa nội dung của hướng 

dẫn). Kết quả chỉ ra tỷ trọng của khoản vay có kỳ hạn mới với điểm tín dụng thấp giảm đáng kể ở 

các ngân hàng sau khi Ghi chú trên ra đời. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

7. Đánh giá tác động của chính sách an toàn vĩ mô lên tăng trưởng tín dụng ở Colombia 

(Evaluating the impact of macroprudential policies on credit growth in Colombia) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Esteban Gómez; Angélica Lizarazo; Juan Carlos Mendoza & Andrés Murcia 

Pabón 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 03/05/2017 

Các công cụ an toàn vĩ mô được sử dụng trên khắp thế giới để ứng phó với các rủi ro và sự 

mất cân đối tiềm ẩn trong khu vực tài chính. Colombia là một ví dụ điển hình về việc áp dụng 

nhiều biện pháp chính sách để xử lý các rủi ro hệ thống của nền kinh tế. Mục tiêu của nghiên cứu 

là để đánh giá tính hiệu quả của 2 biện pháp chính sách như vậy nhằm tăng cường khả năng phục 

hồi hệ thống và hạn chế sự dư thừa nguồn cung tín dụng. Biện pháp đầu tiên là yêu cầu dự trữ 

nghịch chu kỳ được thực thi vào năm 2007 để kiểm soát tăng trưởng tín dụng quá mức. Biện pháp 

thứ hai là chương trình trích lập dự phòng động cho các khoản vay thương mại nhằm thiết lập một 

bước đệm nghịch chu kỳ thông qua các yêu cầu trích lập dự phòng khi mất vốn. Để thực hiện phân 

tích này, tác giả đã sử dụng một tập dữ liệu lớn dựa trên thông tin của từng khoản vay tại các ngân 

hàng Colombia trong giai đoạn 2006-2009. Tác giả cũng ước lượng một mô hình bảng tác động 

cố định sử dụng các đặc tính của người đi vay, ngân hàng và kinh tế vĩ mô làm biến kiểm soát. 

Ngoài ra, biện pháp ước lượng khác biệt kép được thực hiện để đánh giá tác động chính sách. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng dự phòng động và yêu cầu dự trữ nghịch chu kỳ có tác động tiêu cực đến 

tăng trưởng tín dụng và tác động này khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của từng ngân hàng. Kết 

quả cũng cho thấy lập trường chính sách an toàn vĩ mô tổng thể của Colombia đã khá hiệu quả để 

ổn định chu kỳ tín dụng với những bằng chứng sơ bộ cũng chỉ ra những tác động đáng kể trong 

việc giảm rủi ro ngân hàng. Hơn nữa, có bằng chứng cho rằng chính sách an toàn vĩ mô giống như 

một sự bổ sung cho chính sách tiền tệ vì cả hai chính sách đều có tác động lên tăng trưởng tín dụng 

khi chúng bị thắt chặt. 

https://www.bis.org/publ/work635.htm
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      Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

8. Tác động của những cảnh báo được công bố trong báo cáo ổn định tài chính đến tỷ lệ cho 

vay trên giá trị tài sản thế chấp (The impact of warnings published in a financial stability 

report on loan-to value ratios) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Andrés Alegría; Rodrigo Alfaro & Felipe Córdova 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 03/05/2017 

Nghiên cứu này chỉ ra vai trò của công tác truyền thông của các ngân hàng trung ương có thể 

đối với giám sát an toàn vĩ mô. Tác giả ghi lại tác động của các cảnh báo cụ thể về thị trường bất 

động sản được công bố trong báo cáo ổn định tài chính của ngân hàng trung ương Chile năm 2012 

đến chính sách cho vay của ngân hàng. Nghiên cứu cho thấy bằng chứng thực nghiệm về việc tái 

cân bằng trong các đặc tính của các khoản vay tái thế chấp được chấp thuận, kèm theo đó là sự suy 

giảm số lượng các khoản vay tái thế chấp có tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản thế chấp cao, theo đó là sự 

tăng lên của các khoản vay có tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản thế chấp thấp hơn. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

9. Tác động của công cụ an toàn vĩ mô tài chính nhà ở tại Canada (The impact of 

macroprudential housing finance tools in Canada) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Jason Allen; Timothy Grieder; Tom Roberts & Brian Peterson 

 Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 03/05/2017 

Nghiên cứu này kết hợp dữ liệu thống kê về mức vay với dữ liệu khảo sát về mức vay hộ gia 

đình để phân tích ảnh hưởng của những thay đổi chính sách an toàn vĩ mô gần đây ở Canada. 

Nghiên cứu sử dụng mô hình mô phỏng vi mô đối với nhu cầu thế chấp của người mua nhà lần 

đầu. Tác giả thấy rằng các chính sách tập trung vào tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản thế chấp có tác 

động lớn hơn đến nhu cầu so với các chính sách tập trung vào tỷ lệ hoàn trả nợ như là trả góp. 

Thêm vào đó, tác giả chỉ ra rằng các chính sách cho vay dựa trên giá trị tài sản thế chấp có vai trò 

lớn hơn trong việc giảm khả năng vỡ nợ so với chính sách dựa trên thu nhập. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

10. Chính sách tiền tệ phân tán và tín dụng đồng đô la trong phạm vi quốc tế: Bằng chứng 

từ dữ liệu của các ngân hàng (Divergent Monetary Policies and International Dollar Credit: 

Evidence from Bank-Level Data) 

Nguồn: ADB 

https://www.bis.org/publ/work634.htm
https://www.bis.org/publ/work633.htm
https://www.bis.org/publ/work632.htm
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Tác giả: He Dong Wong; Eric Ho &KelvinTsang Andrew 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 01/05/2017 

Vai trò của đồng đô la Mỹ trong việc thúc đẩy ổn định tài chính toàn cầu là chưa phù hợp. 

Nhóm nghiên cứu sử dụng một bộ số liệu ngân hàng chi tiết và toàn diện để nghiên cứu xem sự 

phân tán trong chính sách bảng cân đối kế toán ngân hàng trung ương tại Mỹ so với khu vực Châu 

Âu và Nhật Bản ảnh hưởng đến việc cung ứng các khoản vay quốc tế bằng đồng đô la Mỹ từ các 

ngân hàng trên toàn cầu. Các kết quả nghiên cứu ủng hộ quan điểm rằng tác động thắt chặt của 

việc bình thường hóa tiền tệ của Mỹ lên tính thanh khoản của đồng đô la trên toàn cầu sẽ được bù 

đắp bởi một hiệu ứng mở rộng từ việc tiếp tục cung ứng các khoản vay dưới dạng đồng đô la Mỹ 

bởi các ngân hàng Nhật Bản và khu vực đồng euro. Tuy nhiên, hiệu ứng ròng phụ thuộc rất nhiều 

vào sự ổn định của thị trường ngoại hối trên toàn cầu và nhận thức của nhà đầu tư về các rủi ro vỡ 

nợ của các ngân hàng trên toàn cầu. Phân tích cho thấy các cú sốc chính sách tiền tệ của Mỹ là một 

trong những biến giải thích quan trọng nhất cho các độ lệch của ngang giá lãi suất có bảo hiểm 

(the covered interest rate parity) trong các thị trường ngoại hối lớn. Nhóm nghiên cứu cũng chứng 

minh một kịch bản về các rủi ro có xác suất cực nhỏ của việc thắt chặt cung ứng các khoản cho 

vay bằng đồng đô la Mỹ trên phạm vi quốc tế và khi việc bình thường hóa tiền tệ của Mỹ đi kèm 

với sự hỗn loạn của thị trường hoán đổi ngoại tệ và sự gia tăng rủi ro vỡ nợ ngân hàng. Kết quả 

thu được là vững chắc với các thông số mô hình thay thế và các bộ dữ liệu khác nhau. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

11. Sự phát triển của mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu đa lớp: Trường hợp Mạng lưới 

an toàn tài chính khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á+ 3 và Quỹ Tiền tệ Quốc 

tế. (The Evolving Multilayered Global Financial Safety Net: The Case of the Association of 

Southeast Asian Nations+3 Regional Financial Safety Net and the International Monetary 

Fund) 

Nguồn: ADB 

Tác giả: Rana & Pradumna B. 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 01/05/2017 

Mạng lưới an toàn tài chính khu vực (RFSN) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á+ 3  không 

có khả năng ngăn chặn và quản lý khủng hoảng. Cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn về mặt cấu trúc 

với Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Nhóm nghiên cứu cho rằng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cấu 

trúc tiền tệ quốc tế tập trung hay mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu được thành lập tại hội nghị 

Bretton Woods đang tiến triển hướng đến một mạng lưới an toàn đa lớp và phân tán hơn, bao gồm: 

(i) tổ chức G20 ở trên đỉnh đóng vai trò là một tổ chức bao quát rộng nhất, (ii) mạng lưới an toàn 

tài chính đa phương được thiết lập dưới sự bảo trợ của IMF, (iii) các mạng lưới an toàn tài chính 

song phương giữa các ngân hàng trung ương, (iv) các mạng lưới RFSN được thiết lập ở các khu 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/317961/adbi-wp741.pdf
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vực khác nhau trên thế giới và (v) các mạng lưới an toàn tài chính quốc gia. Nhân tố quan trọng 

nhất lý giải cho sự phát triển này là toàn cầu hóa tài chính và các cuộc khủng hoảng tài khoản vốn 

gia tăng.  Như nhiều khu vực khác trên thế giới, Châu Á đã thiết lập RFSN của ASEAN+3, bao 

gồm Thỏa thuận đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai (Chiang Mai Initiative Multilateralization) 

và Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO), để ngăn chặn và quản lý khủng 

hoảng. RFSN của Nhóm ASEAN + 3 đang tìm cách bổ sung cho vai trò của IMF. Tuy nhiên, do 

tính chất đặc biệt của mạng lưới như quy mô nhỏ, quy trình giải ngân rườm rà nên khó có khả năng 

các mạng lưới sẽ giúp ích khi cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo xảy ra ở khu vực. Dựa trên 

kinh nghiệm của Châu Âu với sự hợp tác của IMF và RFSN, nhóm nghiên cứu đưa ra một trường 

hợp về một hình thức cấu trúc hợp tác hợp lý hơn giữa RFSN của ASEAN+3 và IMF. Đề xuất của 

nhóm nghiên cứu, cùng với việc nâng cấp AMRO lên thành một tổ chức quốc tế, có thể sẽ giúp 

nâng cao đáng kể hiệu quả của mạng lưới ASEAN + 3 RFSN. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

12. Ngân hàng trung ương có mức lãi suất chính sách dưới 0: Thực thi chính sách lãi suất 

âm tại Châu Âu và Nhật Bản. (Central Banking Below Zero: The Implementation of 

Negative Interest Rate Policies in Europe and Japan) 

Nguồn: ADB  

Tác giả: Angrick; Stefan; Nemoto & Naoko 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: 01/05/2017 

Lãi suất âm không có gì là mới mẻ và các thị trường phản ứng khác nhau tùy thuộc vào việc 

thực thi chính sách lãi suất này. Nghiên cứu cung cấp một góc nhìn tổng quan về việc thực thi các 

khoản lãi suất âm ở Châu Âu và Nhật Bản, thu hút sự chú ý đến thực tế là đã có tiền lệ cho lãi suất 

chính sách âm và lãi suất thị trường tiền tệ âm. Sau đó nhóm nghiên cứu giải quyết các vấn đề về 

khái niệm và tóm tắt các biện pháp xác định chính lãi suất âm. Trên cơ sở các phân tích chi tiết về 

thể chế và kiểm tra sự tương tác của các chính sách lãi suất âm với các chính sách về bảng cân đối, 

nhóm nghiên cứu cho rằng có sự không đồng nhất đáng kể về mục đích, thiết kế và những đặc 

trưng hoạt động của các chính sách lãi suất âm của các nền kinh tế, với những ảnh hưởng quan 

trọng lên lãi suất thị trường tiền tệ hiệu quả, các điều kiện tài trợ của khu vực tư nhân và các kỳ 

vọng. Cuối cùng, tóm lược các kênh truyền dẫn của lãi suất âm lên nền kinh tế thực và những lợi 

ích cũng như rủi ro tiềm năng của nó, nhóm nghiên cứu kêu gọi sự quan tâm tới những tác động 

tiêu cực có thể xảy ra do sự tương tác giữa các chính sách lãi suất âm với việc thắt chặt thanh 

khoản và các tiêu chuẩn về vốn đã được áp dụng từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

13. Giới hạn nợ và cấu trúc nợ công (Debt Limits and the Structure of Public Debt) 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/301281/adbi-wp733.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/317926/adbi-wp740.pdf
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Nguồn: IMF 

Tác giả: Alex Pienkowski 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu kinh tế 

Ngày xuất bản: 22/05/2017 

Nghiên cứu đưa ra một khuôn khổ khả thi để đánh giá việc cấu trúc của các công cụ nợ - phân 

theo loại tiền phát hành và tỷ lệ so với GDP - có thể làm tăng giới hạn nợ quốc gia như thế nào. 

Việc hiệu chỉnh mô hình cho phù hợp với các đặc thù cơ bản khác nhau của đất nước cho thấy rõ 

ràng là không có phương pháp nào phù hợp với tất cả các trường hợp để cho ra một cấu trúc nợ tối 

ưu. Ví dụ, các nước có thu nhập thấp có thể có lợi trong việc phát hành công cụ nợ bằng nội tệ; 

trong khi ở các nền kinh tế tiên tiến khả năng chịu đựng các cú sốc về nợ (debt tolerance) có thể 

được tăng cường đáng kể thông qua việc phát hành trái phiếu liên kết với GDP. Thông qua tìm 

hiểu tác động biên của các công cụ này, nghiên cứu cũng đưa ra cái nhìn sâu sắc về một cấu trúc 

danh mục đầu tư tối ưu. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

14. Giá trái phiếu chính phủ, tỷ lệ giảm giá (Haircuts) và kỳ hạn (Sovereign Bond Prices, 

Haircuts and Maturity) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Dirk Niepelt; Romain Ranciere & Tamon Asonuma 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu kinh tế 

Ngày xuất bản: 22/05/2017 

Khác với một giả thuyết chung trong các tài liệu về nợ công, nghiên cứu ghi nhận các khoản 

mất mát (“haircuts”) trong giai đoạn tái cấu trúc nợ công là không cân xứng giữa các công cụ nợ. 

Nghiên cứu đưa ra một bộ dữ liệu toàn diện về tỷ lệ giảm giá cụ thể với từng công cụ cho 28 đợt 

tái cấu trúc nợ với các chủ nợ tư nhân trong giai đoạn 1999-2015 và thấy rằng tỷ lệ này đối với các 

công cụ nợ ngắn hạn lớn hơn so với công cụ nợ dài hạn. Trong mô hình định giá tài sản chuẩn, 

nghiên cứu chỉ ra rằng sự gia tăng rủi ro vỡ nợ ngắn hạn trong các giai đoạn tái cơ cấu có thể giải 

thích được thực tế nói trên. Dữ liệu này khẳng định về mối quan hệ có thể dự báo được giữa rủi ro 

vỡ nợ nhận thức được, giá trái phiếu với tỷ lệ giảm giá theo thời gian đáo hạn. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

15. Đầu tư gián tiếp và tỷ giá thực hiệu quả: ảnh hưởng khác nhau đối với từng khu vực kinh 

doanh (Portfolio Inflows and Real Effective Exchange Rates: Does the Sectorization 

Matter?) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Rasmané Ouedraogo 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu kinh tế 

Ngày xuất bản: 22/05/2017 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Debt-Limits-and-the-Structure-of-Public-Debt-44913
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Sovereign-Bond-Prices-Haircuts-and-Maturity-44931


BẢN TIN NGHIÊN CỨU KHOA HOC̣ 06/10/2017 
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Tác động nâng tỷ giá thực hiệu quả của dòng vốn đầu tư gián tiếp đã được nghiên cứu bài bản 

trong nhiều tài liệu. Tuy nhiên, các nghiên này lại thiếu một phân tích thực nghiệm có hệ thống về 

tác động của dòng vốn đầu tư gián tiếp theo khu vực thể chế hoặc loại hình đối tượng đi vay. Để 

lấp khoảng trống này, nghiên cứu đã tìm hiểu tác động của dòng vốn đầu tư gián tiếp ở ba khu vực 

chính (chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp) đối với tỷ giá thực hiệu quả. Sử dụng một mẫu lớn 

gồm 73 quốc gia, nghiên cứu cho thấy tác động của dòng vốn đầu tư gián tiếp vào tỷ giá hối đoái 

thực hiệu quả phụ thuộc vào khu vực mà dòng vốn đầu tư chảy vào. Các kết quả này đều vững khi 

sử dụng các phương pháp kinh tế lượng khác nhau, bổ sung thêm các biến trong mô hình và sử 

dụng các chỉ tiêu khác nhau của tỷ giá hối đoái thực hiệu quả. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

16. Khoảng trống tài khóa tại các nước nước có thu nhập thấp (Can They Do It All? Fiscal 

Space in Low-Income Countries) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Aiko Mineshima; Andrew Hodge; Anja Baum; Marialuz Moreno Badia & Rene 

Tapsoba 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu kinh tế 

Ngày xuất bản: 05/05/2017 

Theo ước tính của U.N, các nước có thu nhập thấp sẽ phải tăng chi tiêu công cộng hàng năm 

lên khoảng 30% GDP để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Điều này đặt ra câu hỏi 

liệu tất cả các quốc gia này có thể thực hiện được hay không. Báo cáo nghiên cứu này xây dựng 

một bộ số liệu mới về khoảng trống tài khóa ở các quốc gia có thu nhập thấp gây bất ổn về kinh tế 

vĩ mô để đánh giá liệu những nhu cầu chi tiêu này có thể được đáp ứng. Các kết quả mô phỏng 

minh hoạ dựa trên phương pháp luận này cho thấy ngay cả trong những điều kiện thuận lợi, khoảng 

trống tài khóa hiện có ở các quốc gia có thu nhập thấp có thể là không đủ để thực hiện các khoản 

chi tiêu cần thiết để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Nâng cao hiệu quả đầu tư công và 

huy động nguồn doanh thu nội địa có thể một phần nào đó thu hẹp sự thiếu hụt này, tuy nhiên nó 

sẽ đòi hỏi phải có những nỗ lực lớn liên quan đến các diễn biến gần đây. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

17. Đánh giá chính sách tài khóa thông qua lăng kính của chu kỳ tài chính và giá cả hàng 

hóa (Assessing fiscal policy through the lens of the financial and the commodity price cycles) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Enrique Alberola-Ila & Ricardo Sousa 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu kinh tế 

Ngày xuất bản: 17/05/2017 

Tác giả đánh giá mối quan hệ giữa chính sách tài khóa với sự bùng nổ tín dụng và giá cả hàng 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Portfolio-Inflows-and-Real-Effective-Exchange-Rates-Does-the-Sectorization-Matter-44933
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/05/Can-They-Do-It-All-Fiscal-Space-in-Low-Income-Countries-44889
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hóa bằng cách điều tra tác động của chu kỳ tài chính và giá cả hàng hóa lên việc xác định giai đoạn 

củng cố và kích thích tài khóa và quy mô của các tác động tài khóa. Nghiên cứu thấy rằng việc 

kiểm soát chu kỳ tín dụng có tác động đến mức độ thay đổi trong cân bằng ngân sách điều chỉnh 

theo chu kỳ. Tác động này thấp hơn đối với chu kỳ giá cả hàng hóa. Ngoài ra, tác giả cũng chỉ ra 

rằng sự bùng nổ tín dụng ảnh hưởng đến tính chu kỳ của chính sách tài khóa nhưng không tác động 

làm thay đổi đáng kể phản ứng có tính hệ thống của chính sách tài khóa lên các yếu tố của hoạt 

động kinh tế thực. Một lần nữa, tác động của chu kỳ giá cả hàng hóa nhỏ hơn và giới hạn trong 

một số trường hợp cụ thể. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

18. Chuỗi giá trị toàn cầu và tỷ giá hối đoái hiệu quả ở cấp quốc gia-ngành (Global value 

chains and effective exchange rates at the country-sector level) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Nikhil Patel; Zhi Wang & Shang-Jin Wei 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu kinh tế 

Ngày xuất bản: 08/05/2017 

Tỷ giá hối đoái hiệu quả thực (REER) là một trong những kết quả thống kê được trích dẫn 

nhiều nhất trong kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế mở. Nghiên cứu chỉ ra rằng các mô hình được 

sử dụng để tính toán những chỉ số này chưa đủ hoàn thiện khi mà vai trò của chuỗi giá trị toàn cầu 

đang gia tăng. Hơn nữa do mỗi quốc gia có những ngành khác nhau tham gia vào những công đoạn 

sản xuất toàn cầu khác nhau nên sự khác biệt về cấp độ ngành cũng trở nên quan trọng để xác định 

tính cạnh tranh. Kết hợp các đặc tính này, nghiên cứu xây dựng một khuôn khổ để tính toán REER 

ở cấp ngành và cấp quốc gia và ứng dụng nó vào trong bảng đầu vào-đầu ra đa quốc gia để nghiên 

cứu đặc tính của các thước đo REER mới cho 35 ngành của 40 quốc gia. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

19. Các quốc gia “Rồng” và “Hổ” có bắt kịp tốc độ phát triển? (Are Dragons and Tigers 

Catching Up?) 

Nguồn: ADB 

Tác giả: Kozlova; Olesia Noguera-Santaella & Jose 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu kinh tế 

Ngày xuất bản: 05/01/2017 

Các nền kinh tế được mệnh danh là “những con rồng Châu Á” đã tăng trưởng nhanh chóng và 

ngày càng tiệm cận hơn với nền kinh tế Mỹ, trong khi đó những nền kinh tế là “những con hổ Châu 

Á” lại ít thành công hơn. Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu quá trình bắt kịp được ghi nhận trong 

thu nhập bình quân đầu người của “những con rồng và hổ châu Á”. Đầu tiên, nhóm nghiên cứu 

kiểm tra giả thuyết bắt kịp bằng cách sử dụng khoảng thời gian kiểm chứng dài nhất từ năm 1870 

https://www.bis.org/publ/work638.htm
https://www.bis.org/publ/work637.htm
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đến năm 2014. Thứ hai, nhóm nghiên cứu ghi lại kinh nghiệm của hai nhóm nền kinh tế này và 

đưa ra những giải thích cho sự phát triển của những nền kinh tế đó. Thứ ba, bằng các sử dụng thuật 

toán Kejriwal và Perron (2010), nhóm nghiên cứu đã ước tính ngoại sinh những lần phá vỡ cấu 

trúc trong cấp độ và xu hướng phát triển trong khoảng thời gian này mà không tính đến mức độ 

hội nhập của các nền kinh tế. Thứ tư, nhóm nghiên cứu kiểm tra cách thức cuộc khủng hoảng tài 

chính Châu Á ảnh hưởng đến quá trình bắt kịp giữa các nền kinh tế “Rồng” và “Hổ” này. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

20. Giá năng lượng và thương mại quốc tế: kết hợp mối quan hệ giữa yếu tố đầu vào và đầu 

ra (Energy prices and international trade: incorporating input-output linkages) 

Nguồn: WB 

Tác giả: Chan H. Ron; Manderson; Edward John Matlock & Zhang Fan 

Chủ đề nghiên cứu: Nghiên cứu kinh tế 

Ngày xuất bản: 30/5/2017 

Nghiên cứu này xem xét tác động của chi phí năng lượng đối với khả năng cạnh tranh xuất 

khẩu của ngành công nghiệp. Đa số các nghiên cứu sử dụng khối lượng tiêu thụ năng lượng trực 

tiếp (tiêu thụ năng lượng tại giai đoạn cuối cùng của chu kỳ sản xuất) và giá cả năng lượng trong 

nước để tính toán chi phí năng lượng của các ngành công nghiệp nội địa. Sử dụng thông tin về yếu 

tố đầu vào – đầu ra của nhiều quốc gia, nghiên cứu này đo lường tác động của chi phí năng lượng 

tổng hợp lên hiệu quả của hoạt động xuất khẩu, hoạt động mà tại đó các chi phí năng lượng tổng 

hợp không chỉ bao gồm chi phí năng lượng trực tiếp mà còn các chi phí năng lượng gián tiếp được 

chuyển hóa thông qua chuỗi cung cấp thượng nguồn. Nghiên cứu này phát triển một mô hình 

thương mại trên lý thuyết về các hàng hóa thương mại trung gian để đưa ra chiến lược thực nghiệm 

của mô hình. Sau đó, nghiên cứu ước tính một mô hình đơn giản sử dụng dữ liệu của 10 lĩnh vực 

sản xuất tại 43 quốc gia từ năm 1991 đến năm 2012. Phân tích cho thấy việc bỏ qua các mối quan 

hệ giữa đầu vào – đầu ra có thể dẫn đến những đánh giá sai lệch (quá mức hoặc thấp hơn) về tác 

động của các cú sốc giá cả năng lượng lên xuất khẩu, dựa trên mức độ của các yếu tố trung gian 

và các mối quan hệ thương mại. Sử dụng độ co giãn thương mại ước tính, nghiên cứu mô phỏng 

các kết quả kinh tế của trợ cấp chéo năng lượng và đánh thuế khí thải cacbon. Các kết quả cho 

thấy các khoản trợ giá chéo cho năng lượng làm tăng thuế năng lượng cho ngành công nghiệp để 

hỗ trợ các hộ gia đình và nông dân ở Ấn Độ có thể làm giảm xuất khẩu ròng của quốc gia 6.1 tỷ 

đô la Mỹ một năm. Tương tự, thuế cacbon tăng giá năng lượng thêm 10% tại Liên minh Châu Âu 

có thể làm giảm xuất khẩu ròng các mặt hàng sản xuất của khu vực này thêm 1.9% hàng năm. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

 

  

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/316586/adbi-wp737.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/984751496166477456/pdf/WPS8076.pdf
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NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU 

TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN (FINANCIAL INCLUSION) VÀ TĂNG TRƯỞNG 

BAO TRÙM (INCLUSIVE GROWTH): TỔNG HỢP CÁC BẰNG CHỨNG 

THỰC NGHIỆM GẦN ĐÂY 

Asli Demirguc – Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer 

Ngân hàng Thế giới (World Bank) 

*[Chú thích của người dịch] Nội hàm của inclusive growth là sự tăng trưởng đem lại lợi ích 

cho tất cả mọi NGƯỜI, chứ không phải là tăng trưởng về mọi mặt, mọi ngành, mọi lĩnh vực. 

Inclusive growth/development là khi tăng trưởng/phát triển, giàu có hơn, thì tất cả mọi NGƯỜI, 

mọi NHÓM, mọi GIAI TẦNG xã hội đều được hưởng lợi, chứ không chỉ tập trung vào một vài 

người, một vài nhóm. 

1. Giới thiệu: 

Tài chính toàn diện đề cập đến việc người trưởng thành tiếp cận được và có thể sử dụng một 

cách hiệu quả một loạt các dịch vụ tài chính phù hợp. Các dịch vụ này phải được cung cấp một 

cách có trách nhiệm và an toàn cho người tiêu dùng và bền vững đối với người cung ứng trong 

một môi trường pháp lý chặt chẽ. Ở mức cơ bản nhất, tài chính toàn diện bắt đầu bằng việc có tài 

khoản tiền gửi hay tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác hoặc thông 

qua một đơn vị cung cấp dịch vụ tiền di động có chức năng thanh toán và lưu trữ hay tiết kiệm 

tiền. Tuy nhiên, cho đến năm 2014, 2 triệu hay 38% người trưởng thành được báo cáo là không có 

tài khoản (Demirguc – Kent và cộng sự, 2015). Tài chính toàn diện cũng bao gồm cả việc tiếp cận 

tín dụng từ các tổ chức tài chính chính thức để nhờ đó, những người trưởng thành có thể đầu tư 

cho các cơ hội học tập và kinh doanh, cũng như việc sử dụng các sản phẩm bảo hiểm chính thức 

cho phép mọi người quản lý rủi ro tài chính tốt hơn. 

Bài nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn tổng quan vắn tắt về tài chính toàn diện trên thế giới 

và thảo luận về các lợi ích của tài chính toàn diện cũng như sự đóng góp của chúng với tăng trưởng 

bao trùm và phát triển kinh tế trên cơ sở tóm tắt các bằng chứng thực nghiệm liên quan.1 Từ đó, 

chỉ ra một vài thách thức đặt ra đối với việc hiện thực hóa các lợi ích của tài chính toàn diện và 

gợi mở định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai. 

Tài chính toàn diện có thể hỗ trợ giảm nghèo và bất bình đẳng thông qua hỗ trợ người dân đầu 

tư vào tương lai, điều hòa chi tiêu, và quản lý rủi ro tài chính. Người trưởng thành ở các nước trên 

thế giới và trong tất cả các nhóm thu nhập sử dụng một loạt các dịch vụ tài chính khác nhau. Tuy 

nhiên, nhiều người trưởng thành có mức thu nhập thấp phụ thuộc vào các dịch vụ tài chính phi 

chính thức (Collines và cộng sự, 2009). Tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức cho phép người 

                                                   
1 Xem Klapper, và cộng sự (2016) để có tổng quan về cách thức mà tài chính toàn diện hỗ trợ đạt được Các Mục tiêu 

Phát triển bền vững (SDG). Xem Karlan và Morduch (2010) và Beck (2015) để xem các khảo sát về các tài liệu liên 

quan đến tiếp cận tài chính và Cull và cộng sự (2014) để xem các tóm tắt về lợi ích của tài chính toàn diện. 
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dân thực hiện các giao dịch tài chính hiệu quả hơn và an toàn hơn và giúp đỡ người nghèo vượt 

qua nghèo đói nhờ khả năng đầu tư vào học hành và kinh doanh. Thông qua cung cấp các phương 

tiện để quản lý các cú sốc về thu nhập như thất nghiệp hay mất đi trụ cột gia đình, tài chính toàn 

diện cũng có thể ngăn chặn ngay từ bước đầu tình trạng người dân rơi vào cảnh nghèo đói. Điều 

này đặc biệt đúng với những người sống trong các gia đình nghèo cùng cực. 

Tài chính toàn diện cũng đem lại lợi ích cho toàn xã hội. Chuyển dịch thanh toán từ tiền mặt 

sang tài khoản khiến cho các khoản thanh toán từ chính phủ hoặc doanh nghiệp cho các cả nhân 

và từ cá nhân tới chính phủ hay doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn và minh bạch hơn. Mặc dù 

không có bằng chứng thuyết phục nào về điều này, nhưng tiếp cận hệ thống tài chính chính thức 

và tín dụng phù hợp có khả năng tạo thuận lợi cho việc đầu tư vào các cơ hội đào tạo và kinh doanh 

mà trong dài hạn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và năng suất. 

Phần lớn các mối quan tâm và nghiên cứu về tài chính hộ gia đình và phát triển kinh tế trong 

hai thập kỷ vừa qua là tập trung vào tác động của tín dụng vi mô. Được phần lớn đánh giá là một 

công cụ phát triển hiệu quả, tín dụng vi mô đã trở thành cơ sở cho Giải Nobel về Hòa bình năm 

2006. Tuy nhiên, khi các đánh giá khắt khe về tác động của tín dụng vi mô đối với phát triển trở 

nên phổ biến và các bằng chứng bắt đầu tích lũy nhiều hơn các tác động hỗn hợp của việc tiếp cận 

tín dụng đối với những cá nhân có mức thu nhập thấp, trong những năm gần đây, bắt đầu có sự 

chuyển dịch trọng tâm sang việc sở hữu tài khoản và các dịch vụ thanh toán và tiết kiệm mà các 

tài khoản có thể cung cấp. Tương tự, các mối quan tâm về bảo hiểm cũng ngày càng gia tăng, đặc 

biệt là bảo hiểm nông nghiệp. 

Có một số bằng chứng về độ sâu tài chính – khái niệm liên quan nhưng khác biệt với tài chính 

toàn diện – cũng có thể đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế chung (shared economic 

growth and development). Trong khi tài chính toàn diện thường được đo lường bởi số lượng các 

cá nhân có tài khoản, thì mức độ phát triển tài chính được đo lường bởi các chỉ tiêu vĩ mô, như 

mức độ vốn hóa thị trường của thị trường chứng khoán hay tỷ lệ tín dụng trên GDP của một quốc 

gia. Nhiều nhân tố ảnh hưởng tới cả mức độ tài chính toàn diện lẫn mức độ phát triển tài chính của 

một quốc gia, trong đó có thu nhập đầu người, quản trị tốt, chất lượng tổ chức, sự sẵn có của thông 

tin, và môi trường pháp lý (Allen và cộng sự 2016; Rojas-Suarez 2010; Karlan và cộng sự 2014; 

Park và Mercado 2015). Các nghiên cứu đã kiểm tra về mặt thực nghiệm mối liên hệ giữa các 

thước đo về độ sâu tài chính với sự gia tăng trong tăng trưởng kinh tế lớn hơn và sụt giảm trong 

bất bình đẳng thu nhập (King and Levine 1993; Beck và cộng sự 2000; Clark và cộng sự 2006; 

Beck và cộng sự 2007; Demirguc-Kunt và Levine, 2009). 

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tài chính toàn diện, bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế vĩ mô 

vẫn còn chưa được tìm hiểu kỹ, và hiện tại các nghiên cứu về chủ đề này còn hạn chế. Trong 

nghiên cứu của mình về các thị trấn ở Mê hi cô nơi các chi nhánh ngân hàng nhanh chóng được 

thành lập, Bruhn và Love (2014) sử dụng một thử nghiệm tự nhiên để khẳng định rằng việc tăng 

cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính dẫn tới sự gia tăng trong thu nhập cho những người 

có thu nhập thấp thông qua việc cho phép các chủ sở hữu doanh nghiệp phi chính thức duy trì hoạt 

động kinh doanh và tạo thêm nhiều công ăn việc làm nói chung. Tương tự, Burgess và Pande 
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(2005) đã ghi nhận sự sụt giảm trong tình trạng nghèo đói ở Ấn Độ nhờ sự mở rộng các chi nhánh 

ngân hàng tại khu vực nông thôn, mặc dù những kết quả này vẫn còn đang được xem xét 

(Panagariya 2006 và Kochar 2011). Với những hạn chế trong các dữ liệu ở các quốc gia, IMF đã 

tìm cách liên hệ tài chính toàn diện với một số kết quả kinh tế vĩ mô, bao gồm tăng trưởng kinh tế, 

ổn định và bình đẳng (Sahay và cộng sự, 2015). Các phân tích cho thấy rằng tài chính toàn diện 

có thể có mối quan hệ cùng chiều với các kết quả kinh tế vĩ mô, nhưng mối quan hệ đó có thể phụ 

thuộc vào các nhân tố như mức độ thu nhập bình quân đầu người và chất lượng của môi trường 

pháp lý. Tuy nhiên cho đến nay chưa có một nghiên cứu chặt chẽ nào thể hiện tác động trực tiếp 

của tài chính toàn diện lên tăng trưởng kinh tế và tình trạng bất bình đẳng ở tầm quốc gia. 

Một lý do vì sao mối quan hệ giữa tài chính toàn diện với bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế 

vẫn chưa được tìm hiểu sâu sắc là vấn đề về nguồn dữ liệu. Đề thiết lập được mối quan hệ trên, 

cần phải có một nguồn số liệu theo thời gian đủ dài về các thước đo tài chính toàn diện. Phân tích 

các nhân tố hình thành nên tăng trưởng kinh tế vĩ mô và bất bình đẳng thường đòi hỏi các dữ liệu 

của nhiều thập kỷ. Cho tới rất gần đây, dữ liệu về tài chính toàn diện có khả năng so sánh ở tầm 

quốc tế mới được hình thành. Điều này đã hạn chế khả năng đánh giá các tác động của nó.2 Dữ 

liệu về tài chính toàn diện được thu thập từ các tổ chức tài chính đã hình thành ở một số nền kinh 

tế chọn lọc bắt đầu từ năm 2004 theo Chương trình Điều tra về tiếp cận tài chính của IMF.3 Các 

dữ liệu về tài chính toàn diện từ phía cầu thu thập từ phía người dân có tính so sánh ở tầm quốc tế 

mới được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố trong bản dữ liệu Tài chính toàn diện toàn cầu (Global 

Findex) lần đầu tiên vào năm 2011 (Demirguc-Kunt và cộng sự, 2015).  Một lý do khác vì sao mà 

mối quan hệ giữa tài chính toàn diện và các kết quả kinh tế vĩ mô vẫn còn chưa rõ ràng là các chính 

sách quốc gia nhằm nâng cao tài chính toàn diện phần lớn là mới được ban hành, và việc đánh giá 

tác dộng của chúng lên tăng trưởng và bất bình đẳng ở tầm quốc gia cần phải có thời gian. 

Nghiên cứu này bao gồm các phần như sau: Phần 2 mô tả về mức độ sở hữu tài khoản trên toàn 

thế giới. Phần 3 thảo luận các bằng chứng về các lợi ích của tài chính toàn diện được thể hiện 

thông qua 4 sản phẩm tài chính chính thức chính là: thanh toán, tiết kiệm, tín dụng, và bảo hiểm. 

Phần 4 đánh giá một số thách thức đặt ra cho việc nâng cao tài chính toàn diện và định hướng cho 

các nghiên cứu tiếp theo. 

2. Tình trạng sở hữu tài khoản ở các nước trên thế giới 

Trên thế giới, 62% người trưởng thành theo báo cáo là có tài khoản – hoặc là ở một tổ chức tài 

chính như ngân hàng hay thông qua một đơn vị cung ứng tiền di dộng – vào năm 2014 theo Dữ 

liệu Global Findex (Demirguc-Kunt và cộng sự, 2015). Không ngạc nhiên khi mức độ sở hữu tài 

khoản ở các nước trên thế giới khác biệt nhau rất lớn. ở các nền kinh tế có thu nhập cao như OECD, 

việc sở hữu tài khoản hầu như là phổ cập: 94% người trưởng thành có tài khoản vào năm 2014. 

Tại các nền kinh tế đang phát triển, con số này chỉ là 54%. Cũng có sự chênh lệch lớn giữa các 

khu vực đang phát triển, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản rải rác từ mức 14% ở khu vực Trung 

Đông đến mức 69% ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (Sơ đồ 1; Hình 1). 

                                                   
2 Xem World Bank (2014) để có cái nhìn tổng quan về nguồn dữ liệu về tài chính toàn diện 
3 https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15455.htm 
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Sơ đồ 1: Mức độ sở hữu tài khoản trên thế giới 

 

Trên thế giới, gần như tất cả người trưởng thành có sở hữu tài khoản cho biết họ sở hữu tài 

khoản tại một tổ chức tài chính: 60% thông báo chỉ có tài khoản ở tổ chức tài chính, 1% cho biết 

có cả tài khoản của tổ chức tài chính và tài khoản tiền di động, và 1% chỉ có tài khoản tiền di động. 

Khu vực châu Phi hạ Saharan là một ngoại lệ trong bức tranh toàn cầu này. Theo đó, gần 1/3 

chủ tài khoản – tương đương với 12% người trưởng thành – thông báo có tài khoản tiền di động. 

Trong nhóm này, khoảng ½ người báo cáo là có cả tài khoản tiền di động và tài khoản ở tại tổ chức 

tài chính, và một nửa chỉ có tài khoản tiền di động. Các tài khoản tiền di động đặc biệt phổ biến ở 

khu vực Đông Phi, với 20% người trưởng thành cho biết có tài khoản tiền di động và 10% cho biết 

chỉ có tài khoản di động (Sơ đồ 2). Tuy nhiên những con số này có sự biến động lớn giữa các nơi 

trong khu vực. Kenya có tỷ lệ người trưởng có tài khoản tiền di động lớn nhất, ở mức 58%, theo 

sau là Somalia, Tanzania, và Uganda với khoảng 35%. 
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Sơ đồ 2. Mức độ thâm nhập tài khoản tiền di động tại châu Phi khu vực hạ Sahara 

 

Mức độ sở hữu tài khoản không chỉ khác biệt giữa các nước, mà còn có khác biệt theo các 

đặc tính về giới tính và thu nhập hộ gia đình. 54% người trưởng thành trong nhóm 40% hộ gia 

đình nghèo nhất trong nền kinh tế không tiếp cận được khu vực ngân hàng (unbanked) trong năm 

2014. Mức độ sở hữu tài khoản cũng có sự chênh lệch lớn về giới tính. Mặc dù ở các nền kinh tế 

OECD có thu nhập cao hầu như không có chêch lệch về giới tính trong mức độ sở hữu tài khoản, 

nhưng tại các nền kinh tế đang phát triển chênh lệch về giới tính vẫn duy trì đều ở mức 9 điểm 

phần trăm. 

3. Bằng chứng thực nghiệm về lợi ích và rủi ro của tài chính toàn diện 

Phần này thảo luận về bằng chứng thực nghiệm về các lợi ích và rủi ro của việc sử dụng các 

dịch vụ tài chính chính thức, được sắp xếp xoay quanh 4 dạng chính của các sản phẩm tài chính 

chính thức: thanh toán, tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm. 

3.1. Hệ thống thanh toán 

Hầu hết mọi người đều nhận thanh toán hoặc thanh toán. Mọi người nhận được khoản thanh 
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toán cho công việc, việc bán nông sản hoặc như một khoản chuyển tiền hoặc chuyển khoản của 

Chính phủ. Và người ta thanh toán những khoản tiền như khi mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ, 

thanh toán các hóa đơn cho các dịch vụ tiện ích hoặc gửi một khoản tiền để thanh toán qua bưu 

điện. Ngày càng có nhiều người trưởng thành thực hiện và nhận các khoản thanh toán số, trực tiếp 

từ tài khoản hoặc đến tài khoản của họ. Trong năm 2014, hầu như tất cả các chủ tài khoản (95%) 

tại các nền kinh tế có thu nhập cao trong khối OECD đã thực hiện hoặc nhận ít nhất một khoản 

thanh toán số từ tài khoản hoặc đến tài khoản của họ trong khi đó con số này ở các quốc gia đang 

phát triển là 62%. Các khoản thanh toán này bao gồm các khoản thanh toán được thực hiện trực 

tiếp qua một thẻ ghi nợ hoặc một thẻ tín dụng hoặc sử dụng điện thoại hoặc qua Internet. Tuy 

nhiên, nhiều khoản thanh toán vẫn được thực hiện bằng tiền mặt. Ở các nền kinh tế đang phát triển, 

phần lớn người trưởng thành theo báo cáo đã nhận được một khoản thanh toán lương (59%) hoặc 

một khoản thanh toán từ việc bán các nông sản (91%) và gần một nửa số người trưởng thành cho 

biết đã nhận được một khoản thanh toán của Chính phủ (48%) bằng tiền mặt thay vì chuyển vào 

tài khoản trong năm 2014. Tương tự, trong số 56% số người trưởng thành tại các quốc gia đang 

phát triển thực hiện các khoản thanh toán thường xuyên cho các dịch vụ tiện ích trong năm 2014, 

gần 90% đã thanh toán bằng tiền mặt. 

Có bằng chứng rằng việc chuyển các khoản thanh toán từ tiền mặt sang tài khoản mang lại rất 

nhiều lợi ích tiềm năng cho cả người gửi lẫn người nhận, đặc biệt khi người gửi ở xa người nhận 

hay các khoản thanh toán có giá trị cao4. Các tài khoản có thể cải thiện hiệu quả và sự tiện lợi của 

các khoản thanh toán nhờ việc làm giảm chi phí thực hiện thanh toán và nhận thanh toán một cách 

đáng kể và giúp làm tăng tốc độ chuyển tiền. Ví dụ, người nhận các khoản thanh toán bằng tiền 

mặt tại các vùng nông thôn thường phải di chuyển một khoảng cách đáng kể tới chi nhánh ngân 

hàng, hoặc tới người điều phối chuyển tiền hoặc cơ quan chính phủ để nhận khoản tiền hoặc một 

khoản thanh toán từ Chính phủ. Việc chi trả các hóa đơn hoặc gửi tiền có thể đòi hỏi việc di chuyển 

tương tự. Một đánh giá nghiêm túc về một chương trình chuyển tiền xã hội tại Niger cho thấy việc 

giải ngân thông qua điện thoại di động làm giảm thời gian di chuyển và chờ đợi nói chung xuống 

còn một phần tư thời gian cần thiết để thu thập tiền mặt và chuyển tiền thủ công. Nhìn chung, dựa 

trên tiền lương trong lĩnh vực nông nghiệp, việc tiết kiệm thời gian nhờ chuyển đổi từ chuyển tiền 

thủ công sang số hóa đã chuyển hóa thành một số tiền đủ lớn để nuôi sống gia đình 5 người trong 

1 ngày (Aker và cộng sự, 2013). 

Thanh toán kỹ thuật số cũng giúp tiết kiệm tiền cho chính phủ và doanh nghiệp. Nghiên cứu 

của Niger cho thấy việc chuyển các khoản trợ cấp xã hội của chính phủ qua điện thoại di động đã 

cắt giảm được 20% chi phí hành chính so với việc phân phối tiền mặt thủ công (Aker và cộng sự, 

2013). Tại Nam Phi, chi phí giải ngân cho các khoản trợ cấp xã hội trong năm 2011 qua thẻ thông 

minh chỉ bằng một phần ba chi phí giải ngân bằng tiền mặt thủ công (13.5 Rand so với 35.92 Rand) 

                                                   
4 Thanh toán kỹ thuật số cũng có thể được thực hiện mà không cần một tài khoản trong các giao dịch tại quầy. Các 

giao dịch này được sử dụng cho các mục đích như thanh toán chuyển tiền hoặc thanh toán hóa đơn. Một vài lợi ích 

(không phải là tất cả các lợi ích) của việc chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán kỹ thuật số cũng có trong 

các giao dịch qua quầy kỹ thuật số (digital over-the-counter transactions). 
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(CGAP, 2011). Và ở Mê hi cô, một nghiên cứu ước tính rằng việc chuyển đổi sang thanh toán số 

của chính phủ (bắt đầu từ năm 1997) đã giúp giảm chi tiêu chính phủ cho tiền lương, lương hưu 

và phúc lợi xã hội là 3,3% hàng năm, hay gần 1,3 tỷ đô la Mỹ (Babatz, 2013). Các nghiên cứu cho 

thấy hầu hết các khoản tiết kiệm này có được nhờ tiền ít bị mất đi trong các khoản thanh toán trái 

phép hoặc thanh toán không chính xác. Cũng có một vài khoản tiền tiết kiệm được nhờ lãi suất thu 

được bằng cách không phải gửi một khoản tiền trước khi thanh toán và nhờ việc không phải trả 

phí ngân hàng cho việc phân phối các khoản thanh toán bằng tiền mặt.  

Trái với tiền mặt, các khoản thanh toán số có thể được thực hiện gần như ngay lập tức, ngay 

cả khi người gửi và người nhận không ở cùng một nơi. Điều này có nghĩa là các khoản thanh toán 

này nhanh hơn nhiều và có thể coi như một lợi ích đáng kể khi tiền được chuyển kịp thời trong 

những tình huống khẩn cấp. Ví dụ như ở Kenya, hai phần ba số người trưởng thành cho biết dịch 

vụ chuyển tiền qua điện thoại M-Pesa là con đường nhanh nhất và thuận tiện nhất để nhận tiền từ 

gia đình sống ở một nơi khác (GSMA, 2014). Tương tự, chính phủ Liberia có thể nhanh chóng chi 

trả cho hàng nghìn công nhân Ebola, thường làm việc ở các vùng nông thôn, bằng cách mở tài 

khoản cho nhân viên y tế và thực hiện thanh toán số (BTCA, 2015).  

Việc chuyển các khoản thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán chuyển khoản cũng có thể 

làm tăng tính bảo mật của các khoản thanh toán và làm giảm tỷ lệ tội phạm liên quan. Người gửi 

và người nhận số tiền mặt lớn – dù là chuyển tiền, trả lương hay trả tiền thuê – đặc biệt nhạy cảm 

với tội phạm đường phố. Cũng trong tình trạng dễ có sự cố là các khoản thanh toán lớn được giải 

ngân vào những thời điểm được công khai, chẳng hạn như các khoản trợ cấp xã hội. Vào giữa 

những năm 1990, Hoa Kỳ đã bắt đầu phân phối phúc lợi xã hội thông qua các thẻ ghi nợ điện tử 

thay vì séc giấy cần được thanh toán. Là kết quả trực tiếp của sự chuyển đổi này, tỷ lệ tội phạm 

xét về tổng thể đã giảm gần 10% trong 20 năm tiếp theo (Wright và cộng sự, 2014).  

Việc chuyển các khoản thanh toán bằng tiền mặt sang tài khoản cũng có thể làm tăng tính minh 

bạch và đảm bảo rằng mọi người nhận đầy đủ tiền lương hoặc các khoản thanh toán từ chính phủ. 

Tiền mặt dễ bị người trung gian trộm cắp, nhưng thanh toán số hạn chế các cơ hội trộm cắp bằng 

cách làm giảm số lượng người trung gian giữa người gửi và người nhận. Thanh toán số cũng dễ 

theo dõi hơn thanh toán bằng tiền mặt, và khi người nhận có hồ sơ về số tiền thanh toán mà họ 

được nhận, sẽ khó khăn hơn cho những người môi giới tìm hối lộ. Tại Argentina, việc chuyển các 

khoản thanh toán bằng tiền mặt cho một chương trình chống đói nghèo quốc gia thành thanh toán 

qua tài khoản đã được ghi nhận là làm giảm tham nhũng. Khi các khoản thanh toán được thực hiện 

bằng tiền mặt, có 4% người nhận cho biết đã phải trả tiền lại cho người hoặc tổ chức đã giúp họ 

được ghi tên trong Chương trình; khi các khoản thanh toán được thực hiện trực tiếp qua tài khoản, 

con số này giảm đi còn 0.03% (Duryea và Schargrodsky, 2008). Tại Ấn Độ, yêu cầu hối lộ để được 

nhận bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưu trí giảm đi 1.8 điểm phần trăm (hay 47%) khi các khoản thanh 

toán được thực hiện thông qua thẻ thông minh thay vì được các quan chức chính phủ chi bằng tiền 

mặt (Muralidharan và cộng sự, 2014). Đồng thời, việc chuyển tiền mặt vào tài khoản cũng có thể 

giúp chính phủ và các doanh nghiệp giảm tỷ lệ người nhận “ma” hoặc giả mạo người nhận. Các 

khoản thanh toán vào tài khoản nhìn chung thường yêu cầu phải có tài liệu xác minh nghiêm ngặt 
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hơn, làm cho những người nhận “ma” khó che giấu hơn. Tỷ lệ người nhận “ma” đã giảm 1,1 phần 

trăm điểm khi các khoản thanh toán hưu trí, trợ cấp xã hội của Ấn Độ được thực hiện bằng kỹ 

thuật số thông qua thẻ thông minh thay vì tiền mặt (Muralidharan và cộng sự, 2014).  

Việc chuyển đổi hình thức thanh toán, đặc biệt là thanh toán các hóa đơn thường xuyên, từ tiền 

mặt sang thanh toán qua tài khoản cũng có thể giúp mọi người xây dựng lịch sử dữ liệu thanh toán, 

sử dụng nó làm cơ sở để tiếp cận tín dụng tốt hơn. Tiếp cận tín dụng thường phụ thuộc vào việc 

người cho vay đánh giá rủi ro tín dụng của người đi vay tiềm năng dựa trên lịch sử tín dụng của 

họ. Tuy nhiên, nhiều người trưởng thành có thu nhập thấp lại thiếu hồ sơ lịch sử tín dụng, điều này 

có thể làm giảm khả năng đảm bảo cho khoản vay của họ. Việc đưa dữ liệu thanh toán các hóa đơn 

thường xuyên như các dịch vụ tiện ích hay thanh toán tiền điện thoại có thể giúp người trưởng 

thành xây dựng lịch sử tín dụng và đủ điều kiện cho các khoản vay tốt hơn. Ví dụ như ở Mỹ, việc 

đưa các dữ liệu về việc thanh toán các dịch vụ tiện ích và thanh toán dịch vụ viễn thông vào hồ sơ 

tín dụng đã làm giảm tỷ lệ người trưởng thành không có điểm tín dụng có thể được ước tính giảm 

từ 12% xuống còn 2%. Những nhóm được lợi nhiều nhất là những người trưởng thành có thu nhập 

thấp hơn, thành viên của cộng đồng dân tộc thiểu số, những người trẻ tuổi và người già (Turner và 

cộng sự, 2012; Turner và Varghese 2012). Và tại Kenya, M-Shwari – một sản phẩm kết hợp giữa 

tiết kiệm và cho vay đã được các cơ quan sau phối hợp cung cấp: CBA, một ngân hàng, Safaricom 

và nhà khai thác tiền di động đứng sau M-pesa – cung cấp các khoản vay nhỏ, ngắn hạn cho khách 

hàng dựa trên lịch sử giao dịch và thanh toán của họ với Safaricom và M-Pesa (Cook và McKay, 

2015). 

Tích hợp dữ liệu thanh toán vào các hồ sơ tín dụng không chỉ mang lại lợi ích cho những người 

đi vay tiềm năng mà còn giúp các tổ chức tài chính đánh giá rủi ro tín dụng tốt hơn và do đó giảm 

thiểu danh mục các khoản nợ xấu. Sử dụng lịch sử thanh toán và lịch sử giao dịch của khách hàng 

với Safaricom để đánh giá mức độ tín nhiệm tín dụng của họ và quyết định các giới hạn tín dụng 

cá nhân, CBA tại Kenya có thể làm giảm đáng kể nợ xấu trong danh mục đầu tư M-Shwari của 

mình (Cook và McKay, 2015). Trong khi việc giảm các khoản nợ xấu có thể đóng góp cho việc 

ổn định khu vực tài chính nói chung, các khoản cho vay mở rộng đối với người trưởng thành đối 

với hầu hết các tổ chức tài chính chỉ dựa trên dữ liệu thanh toán có thể sẽ chỉ chiếm một phần rất 

nhỏ trong tổng danh mục cho vay tổng thể của các tổ chức này. 

Cuối cùng, việc chuyển đổi các khoản thanh toán từ tiền mặt sang thanh toán qua tài khoản có 

thể đặc biệt có giá trị đối với phụ nữ, những người được hưởng lợi từ việc bảo mật tốt hơn và kiểm 

soát tốt hơn các khoản thanh toán đó. Điều này đặc biệt đúng với các khoản thanh toán mà người 

nhận là phụ nữ như khoản bồi thường cho công việc, chuyển tiền, hoặc các khoản thanh toán của 

chính phủ. Sự xuất hiện của một khoản thanh toán trong một tài khoản là một thông tin cá nhân, 

cho phép người nhận ít nhất là tạm thời giấu được khoản thanh toán này với các thành viên khác 

trong gia đình hay bạn bè hoặc họ hàng, những người có thể có những yêu cầu sử dụng khoản tiền 

này với lý do không thích hợp. Một khoản thanh toán trên tài khoản, do đó, giúp phụ nữ kiểm soát 

nhiều hơn khoản tiền và tài sản của họ, làm cho các thành viên trong gia đình hay bạn bè khó khăn 

hơn trong việc tiếp cận các khoản tiền này. 
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Có bằng chứng từ chương trình chuyển tiền mặt xã hội tại Niger đã đề cập ở trên, ví dụ như, 

rằng sự riêng tư hơn và kiểm soát tốt hơn các chuyển khoản qua điện thoại di động, so với việc 

chuyển tiền mặt thủ công, đã thay đổi việc đưa ra quyết định trong nội bộ gia đình theo hướng có 

lợi hơn cho phụ nữ - những người nhận tiền chuyển khoản (Aker và cộng sự, 2013). Và tại Kenya, 

nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện của việc chuyển tiền qua điện thoại di động đã tăng cường quyền 

lực kinh tế cho phụ nữ tại các vùng nông thôn bằng cách giúp họ dễ dàng hơn trong việc yêu cầu 

chồng họ - những người di cư ra thành thị để làm việc – chuyển tiền cho mình (Morawczynski và 

Pickens, 2009). Việc trao cho phụ nữ quyền kiểm soát nhiều hơn đối với khoản tiền của họ cũng 

có thể có những lợi ích lớn hơn về mặt xã hội và mặt phát triển. Một số lượng lớn các nghiên cứu 

cho thấy rằng khi thu nhập nằm trong tay phụ nữ, so với việc đàn ông nắm giữ, có liên quan đến 

việc sức khỏe của trẻ em được cải thiện nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn cho y tế, nhà ở và thực 

phẩm bổ dưỡng (để biết tổng quan, xem Duflo, 2012).  

3.2. Các sản phẩm tiết kiệm 

Mọi người tiết kiệm để dành cho các chi phí trong tương lai như các khoản mua sắm lớn, đầu 

tư vào giáo dục hay kinh doanh, tuổi già, và các tình huống khẩn cấp đột xuất có thể xảy ra. Trong 

năm 2014, hơn một nửa (56%) người trưởng thành trên toàn thế giới theo báo cáo là đã tiết kiệm 

hoặc để dành tiền trong năm qua, bao gồm 54% số người trưởng thành ở các nền kinh tế đang phát 

triển. Trên toàn cầu trong năm 2014, một phần tư số người trưởng thành – hay gần một nửa số 

người tiết kiệm – theo báo cáo đã có những khoản tiết kiệm chính thức trong năm qua tại một ngân 

hàng hay một tổ chức tài chính khác. Tại các nền kinh tế đang phát triển, một giải pháp thay thế 

chung cho việc tiết kiệm tại một tổ chức tài chính là tiết kiệm bán chính thức, bằng cách tham gia 

các câu lạc bộ cùng tiết kiệm không chính thức hoặc thông qua một thành viên bên ngoài gia đình. 

Một dạng chung của các câu lạc bộ tiết kiệm không chính thức là hiệp hội tín dụng và tiết kiệm 

quay vòng (ROSCA). Những hiệp hội này nhìn chung hoạt động bằng cách thu các khoản tiền gửi 

hàng tuần của các thành viên và phân phối tổng số tiền thu được này cho một thành viên khác hàng 

tuần. Trong năm 2014, khoảng 10% số người trưởng thành tại các nền kinh tế đang phát triển theo 

báo cáo đã có các khoản tiết kiệm bán chính thức trong năm qua. Tuy nhiên, hình thức tiết kiệm 

phổ biến nhất tại các quốc gia đang phát triển (theo báo cáo là khoảng hơn một nửa số người tiết 

kiệm) lại là các hình thức khác không phải là tiết kiệm tại một tổ chức tài chính hay thông qua các 

câu lạc bộ tiết kiệm phi chính thức hay một người ngoài gia đình. Các hình thức đó có thể là tiết 

kiệm tiền mặt tại nhà (“dưới nệm”) hoặc tiết kiệm dưới dạng đồ trang sức, gia súc, bất động sản.  

Gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính chính thức khác mang lại nhiều lợi 

ích hơn là tiết kiệm tiền mặt tại nhà. Một lợi thế của tiết kiệm chính thức là an toàn và không lo 

trộm cắp. Một lợi ích khác là có thể hạn chế chi tiêu “bốc đồng” và do đó khuyến khích quản lý 

tiền mặt tốt hơn. Lựa chọn gửi tiền tiết kiệm vào một tài khoản có thể củng cố quyền lực kinh tế 

của phụ nữ nhờ chức năng bảo mật và kiểm soát tốt hơn đối với khoản tiết kiệm, gây khó khăn 

hơn cho gia đình hoặc bạn bè của người phụ nữ này trong việc tiếp cận các khoản tiền đó. Cũng 

có bằng chứng rằng các tài khoản tiết kiệm có thể giúp đạt được một loạt các mục tiêu phát triển 
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(để có góc nhìn tổng quát xem Karlan và cộng sự, 2014a). Ví dụ như ở Kenya, thí nghiệm thực địa 

cho thấy những người bán hàng trên thị trường (chủ yếu là phụ nữ) có thể tiết kiệm được nhiều 

hơn khi được cung cấp một tài khoản tiết kiệm và kết quả là chi tiêu cá nhân tăng thêm 38% và 

đầu tư kinh doanh tăng thêm 60% so với một nhóm đối chứng (Dupas và Robinson, 2013a). Tuy 

nhiên, nghiên cứu không tìm thấy tác động như vậy đối với nam giới là lái xe taxi xe đạp (bicycle 

taxi driver). Bằng chứng từ Malawi cho thấy rằng các tài khoản có thể giúp nâng cao mức tiết kiệm 

cho nông dân và được chuyển hóa thành sản lượng nông nghiệp tăng lên và chi tiêu hộ gia đình 

nhiều hơn (Brune và cộng sự, 2016). Đặc biệt, so với nhóm đối chứng trong nghiên cứu này, việc 

tăng cường đầu tư vào nông nghiệp dường như đã chuyển hóa thành sản lượng nông nghiệp tăng 

thêm 15% và chi tiêu gia đình tăng thêm 11%. Tại Nepan, các nữ chủ hộ gia đình được cung cấp 

các tài khoản tiết kiệm trong cuộc thử nghiệm đã có thể ứng phó với các cú sốc thu nhập tốt hơn, 

phân bổ lại chi tiêu của họ (chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục và thực phẩm, chi tiêu ít hơn cho sức 

khỏe và của hồi môn), và theo báo cáo tình hình tài chính tổng thể của họ đã được cải thiện, mặc 

dù nghiên cứu không thể chứng minh sự gia tăng đáng kể về mặt thống kê trong các khoản tiết 

kiệm so với nhóm đối chứng (Prina, 2015). Những nghiên cứu này thể hiện một sự không chắc 

chắn về cơ chế chính xác cho phép mọi người tiết kiệm được nhiều hơn hay quản lý tốt hơn tài sản 

của mình nhờ các tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, một vài suy đoán rằng bằng cách tiết kiệm tiền 

tại một tài khoản mà tài khoản này có thể không thể được truy cập ngay lập tức, mọi người có thể 

kiềm chế các khoản chi tiêu đột xuất, “bốc đồng” hay hạn chế việc gia đình và bạn bè có nhu cầu 

vay mượn các khoản thu nhập của họ (Dupas và Robinson, 2013a). Các bằng chứng về việc liệu 

các đặc tính cam kết của tài khoản tiền gửi tiết kiệm – các đặc tính hạn chế khả năng tiếp cận 

nguồn tiền cho đến một ngày nhất định hoặc khi mục tiêu được hoàn thành – có thể là một cơ chế 

tác động hay không còn có nhiều chiều hướng khác nhau (Brune và cộng sự, 2015, Dupas và 

Robinson, 2013b, Karlan và cộng sự, 2014a).  

Tuy nhiên, một loạt các thực nghiệm tại Uganda, Malawi và Chi lê đã không tìm thấy bằng 

chứng nào cho thấy việc mở rộng việc tiếp cận các tài khoản ngân hàng cơ bản của những người 

nghèo ở vùng nông thôn dẫn đến sự gia tăng tổng thể của tiết kiệm hoặc cải thiện trong những kết 

quả phát triển như tiêu dùng, việc học hành, hay sức khỏe (Dupas và cộng sự, 2016). Nghiên cứu 

phỏng đoán rằng các tài khoản không phù hợp với nhu cầu cụ thể, chi phí giao dịch cao trong việc 

sử dụng tài khoản, cũng như những cá nhân nghèo hơn so với các nghiên cứu khác đã hạn chế tác 

động của việc mở rộng việc tiếp cận tài khoản. 

Sử dụng một thí nghiệm tự nhiên về việc mở rộng ngân hàng ở Ấn Độ, Burgess và Pande 

(2005) đã chứng minh được mức giảm đói nghèo 2,22% ở vùng nông thôn tương ứng với mỗi 1% 

điểm tăng thêm trong tỷ lệ tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, mặc dù Panagariya (2006) và 

Kochar (2011) đã phản biện lại kết luận trên.  

Mức độ bảo mật và kiểm soát lớn hơn đối với các khoản tiết kiệm được gửi trong các tài khoản 

chính thức so với các khoản tiết kiệm được giữ tại nhà có thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với 

phụ nữ. Ví dụ, nghiên cứu tại Kenya được trích dẫn ở trên (Dupas và Robinson, 2013a) cho thấy 

rằng việc có quyền truy cập vào một tài khoản tiết kiệm đã tạo ra sự khác biệt cho phụ nữ, nhưng 
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không có ý nghĩa đối với nam giới5. Cũng có bằng chứng cho thấy sự bất bình đẳng quyền lực và 

các ưu tiên tiết kiệm khác nhau giữa nam giới và nữ giới có thể làm giảm tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia 

đình. Do đó, quyền truy cập vào tài khoản tiết kiệm dưới tên riêng của mình có thể giúp cải thiện 

khả năng tiết kiệm của phụ nữ, khả năng đầu tư vào các đồ dùng gia đình lâu bền có liên quan đến 

bản thân người phụ nữ và trao quyền cho họ trong các quyết định của gia đình do phụ nữ lúc này 

đã có quyền kiểm soát cao hơn và hạn chế được khả năng truy cập tới tài khoản tiết kiệm (Ashraf 

và cộng sự, 2010 và Karlan và cộng sự, 2014a).  

3.3. Tín dụng 

Hầu hết người dân đều có lúc vay tiền. Họ có thể muốn đầu tư vào học hành hay kinh doanh, 

hay mua đất hoặc nhà ở. Họ cũng vay mượn để trang trải các chi tiêu khẩn cấp bất thường. Năm 

2014 gần nửa số người trưởng thành trên toàn cầu (42%) vay tiền trong vòng 12 tháng trước đó 

(không bao gồm các khoản vay qua thẻ tín dụng).6 Trong các nền kinh tế có thu nhập cao OECD, 

tổ chức tài chính là nguồn cho vay mới thường xuyên nhất. Đối với các khu vực còn lại thì gia 

đình và bạn bè là nguồn cho vay mới phổ biến nhất. Tổng chung ở các nền kinh tế đang phát triển 

thì lượng vay từ gia đình và bạn bè gấp ba lần vay từ tổ chức tài chính. Ở một số vùng có nhiều 

người vay vốn từ các cửa hàng, đại lý (bằng việc trả góp hay mua chịu) hơn là vay từ tổ chức tài 

chính. Điều này đặc biệt phổ biến ở vùng Trung Đông.  

Vay tiền từ một tổ chức tài chính (khi cần thiết) mang lại nhiều lợi ích hơn là vay từ gia đình, 

bạn bè hoặc bất kỳ người cho vay phi chính thức nào. Khi người dân chỉ có thể vay tiền từ gia đình 

hoặc bạn bè trong cộng đồng, họ bị giới hạn trong nguồn tài chính của cộng đồng của mình. Vay 

vốn từ một tổ chức tài chính chính thức sẽ phá bỏ giới hạn này. Điều này đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp – là những đối tượng có thể không tiếp cận đủ 

vốn để đầu tư cho giáo dục hoặc các cơ hội kinh doanh. Hơn nữa, bằng việc vay vốn từ một tổ 

chức tài chính chính thức, họ có thể tiếp cận các khoản tín dụng tốt hơn so với từ những người cho 

vay phi chính thức. 

Tuy nhiên, bằng chứng từ các tài liệu tài chính vi mô về tác động của tiếp cận tín dụng còn có 

nhiều chiều hướng khác nhau. Những bằng chứng và số liệu thống kê mô tả về những lợi ích về 

mặt kinh tế và xã hội đã tạo sự quan tâm lớn từ rất sớm đối với tín dụng vi mô trong những năm 

1990 và đầu những năm 2000 (Morduch, 1999, Banerjee, 2013 và Banerjee và cộng sự, 2015b). 

Những đánh giá tác động khắt khe hơn trong những năm gần đây đã đưa ra những kết luận có phần 

                                                   
5 Sự khác nhau về kết quả có thể một phần do nam giới và nữ giới làm việc trong các khu vực khác nhau. 
6 Thẻ tín dụng là một cung cụ thanh toán nhưng nó cũng đóng vay trò như một nguồn tín dụng ngắn hạn, đặc biệt khi 

chủ thẻ không trả đủ số dư trong kỳ thanh toán. Do thẻ tín dụng có thể được sử dụng như một công cụ thay thế cho 

các khoản vay ngắn hạn để trang trải cho những chi tiêu không mong muốn hoặc chi tiêu vào cuối tháng nên việc sử 

dụng thẻ tín dụng có thể giải thích cho việc vay mới thấp ở các nước có thu nhập cao. Năm 2014 có 53% số người 

trưởng thành ở các nền kinh tế có thu nhập cao OECD sở hữu thẻ tín dụng, so với chỉ 10% ở các nền kinh tế đang phát 

triển. Thực tế, nếu người trưởng thành có sử dụng thẻ tín dụng trong vòng 12 tháng trước đó được tính vào nhóm 

những người vay nợ mới từ các định chế tài chính thì tỷ lệ người trưởng thành vay nợ mới chính thức ở các nền kinh 

tế có thu nhập cao OECD sẽ tăng lên 35 điểm phần trăm. Ở các nền kinh tế đang phát triển, tỷ lệ người trưởng thành 

có vay nợ mới chính thức sẽ tăng lên thêm 6 điểm phần trăm. 
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khiêm tốn hơn. 

Nỗ lực đầu tiên để kiểm chứng một cách khắt khe tác động của tín dụng vi mô được thực hiện 

bởi Pitt và Khandker (1998) – người đã nghiên cứu về những tác động của tín dụng vi mô được 

đưa ra bởi ngân hàng Grameen, một trong những tổ chức tín dụng vi mô đầu tiên, và hai tổ chức 

tài chính vi mô khác ở Bangladesh. So sánh kết quả đầu ra của những người đủ điều kiện tiếp cận 

tín dụng vi mô và những người không sinh sống tại các ngôi làng nơi các tổ chức tín dụng vi mô 

vừa mới gia nhập, họ thấy rằng tín dụng vi mô đã làm tăng chi tiêu dùng hộ gia đình, tài sản, cung 

lao động và tỷ lệ trẻ em đến trường, đặc biệt khi phụ nữ là người đi vay vốn. Morduch (1998) nghi 

ngờ về chiến lược thực nghiệm trong nghiên cứu mà Pitt (1999) phản đối như là một lời chỉ trích 

sai lệch và dẫn đến một loạt các tranh luận từ cả hai phía.7 Nhìn chung các câu hỏi về chiến lược 

nhận dạng của Pitt và Khandker vẫn còn bỏ ngỏ do vẫn chưa rõ là tổ chức tín dụng vi mô thành 

lập tại các làng một cách ngẫu nhiên hay không. Các nghiên cứu tiếp theo sử dụng các kiểm nghiệm 

ngẫu nhiên có kiểm soát nhằm đánh giá tác động của tín dụng vi mô đã đưa ra những kết luận 

khiêm tốn hơn. Việc giới thiệu và tóm tắt 6 đánh giá ngẫu nhiên nổi bật về ảnh hưởng của tín dụng 

vi mô theo những mô hình và phương thức khác nhau ở Bosnia và Herzegovina (Augburg và cộng 

sự, 2015), Ethiopia (Tarozzi và cộng sự, 2015), Ấn Độ (Banerjee và cộng sự, 2015a), Mexico 

(Anguelucci và cộng sự 2015), Mông Cổ (Attanasio và cộng sự, 2015) và Ma rốc (Crepon và cộng 

sự, 2015) cho thấy “tác động tích cực khiêm tốn nhưng không đổi” của tín dụng vi mô như là một 

công cụ phát triển (Banerjee và cộng sự 2015) (Các đánh giá này được xuất bản cùng nhau trong 

Tạp chí kinh tế Mỹ: Kinh tế ứng dụng). Trong khi các doanh nghiệp có thể được hưởng lợi từ 

những khoản vay này thì những tác động phát triển như thu nhập tăng lên hoặc lợi ích phúc lợi với 

phạm vi rộng hơn cho các cá nhân lại kém rõ ràng hơn. 

Đặc biệt, nghiên cứu tại Bosnia và Herzegovina cho thấy việc mở rộng tín dụng vi mô cho các 

hoạt động kinh doanh của các cá nhân theo chương trình cho vay cá nhân đã thúc đẩy các hoạt 

động tự kinh doanh và sở hữu kinh doanh. Tuy nhiên, dẫn chứng về việc tăng lợi nhuận kinh doanh 

chưa rõ nét nhưng rõ ràng có sự suy giảm về tiết kiệm và tiêu dùng, có thể do các khoản vay quá 

nhỏ để không tránh khỏi những khoản đầu tư kinh doanh hỗn tạp. Không có dẫn chứng nào chứng 

tỏ chương trình này làm tăng thu nhập chung. Nghiên cứu của Mông Cổ mở rộng tín dụng vi mô 

cho phụ nữ thu nhập thấp ở khu vực nông thôn cho các hoạt động kinh doanh và giới thiệu ngẫu 

nhiên các chương trình cho vay theo nhóm hoặc cá nhân cho các ngôi làng. Điều này cho phép 

nghiên cứu này được kiểm chứng không chỉ việc liệu tín dụng vi mô có ảnh hưởng so với nhóm 

không được vay vốn hay không, mà còn kiểm chứng liệu việc xây dựng chương trình tín dụng vi 

mô có quan trọng hay không. Theo chương trình cho vay theo nhóm, nghiên cứu này cho thấy sự 

tăng lên về quyền sở hữu kinh doanh cũng như sự gia tăng về tiêu dùng lương thực và tổng mức 

tiêu dùng lần lượt là 14% và 11%, mặc dù không có bằng chứng về thu nhập tăng lên. Tuy nhiên, 

với các chương trình vay vốn cá nhân, nghiên cứu này không tìm thấy tác động đáng kể nào lên 

việc mở rộng kinh doanh hoặc tiêu dùng. Tác giả cho rằng vay vốn theo nhóm có thể hiệu quả hơn 

                                                   
7 Xem Pitt và Khandker (2012), Pitt (2014), Roodman và Morduch (2011) và Roodman và Murdoch (2014). 
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trong việc tạo ra những tác động về tình trạng nghèo đói bởi vì vay vốn theo nhóm thúc đẩy tính 

kỷ luật tự giác và kéo theo những phần vay lớn hơn được đầu tư vào hoạt động kinh doanh thay vì 

được sử dụng để tiêu dùng hoặc chuyển nhượng cho người khác. 

Nghiên cứu ở Ấn Độ là đánh giá ngẫu nhiên đầu tiên về chương trình tín dụng vi mô cho vay 

theo nhóm mà mục tiêu là phụ nữ ở những nơi mà tổ chức tài chính vi mô mở chi nhánh, nơi mà 

trước đây không cung cấp dịch vụ cho vùng lân cận của Hyderabad. Nghiên cứu đánh giá tác động 

của tín dụng vi mô sau 15 đến 18 tháng (ngắn hạn) và sau 3 năm (dài hạn) khi mà tín dụng vi mô 

đã có sẵn tại những vùng nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy tín dụng vi mô đã không tạo ra các hoạt 

động kinh doanh mới mặc dù đầu tư vào kinh doanh hiện tại đã tăng lên và lợi nhuận từ các dự án 

kinh doanh này trung bình đã tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tác giả cũng ghi chú lại rằng sự tăng 

lên này được thúc đẩy bởi số ít các doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất. Nhìn chung, tiêu dùng đã 

không tăng đối với những đối tượng tiếp cận từ sớm tín dụng vi mô trong ngắn hạn và dài hạn. 

Tuy nhiên, tín dụng vi mô đã làm thay đổi mô hình tiêu dùng của các hộ gia đình: họ đầu tư nhiều 

hơn vào hàng hóa lâu bền và chi tiêu ít hơn vào hàng hóa nhất thời (temptation goods)8. Nghiên 

cứu không thấy ảnh hưởng đáng kể đối với đầu ra phát triển khác như giáo dục, sức khỏe hay nâng 

cao quyền lực cho phụ nữ trong ngắn hạn và trong dài hạn. Tương tự, nghiên cứu ở Mê hi cô sử 

dụng sự mở rộng của các nhà cung cấp tín dụng vi mô có mục tiêu là cho các doanh nhân nữ có 

thu nhập thấp vay theo nhóm để nghiên cứu về tác động của tín dụng và kết quả tìm được phù hợp 

với kết quả của các nghiên cứu trước đây. Sau hai đến ba năm mở rộng tín dụng vi mô, các hộ gia 

đình ở những vùng được hưởng lợi ích đã mở rộng kinh doanh nhưng không có tác động đến việc 

gia nhập, rút khỏi thị trường cũng như lợi nhuận của họ. Không có tác động nào lên thu nhập của 

hộ gia đình và cung lao động. Cũng không có bằng chứng về tác động lên hầu hết các biện pháp 

tiêu dùng mặc dù có sự sụt giảm tiêu dùng hàng hóa nhất thời cũng như tài sản mà tác giả suy đoán 

có thể liên quan đến việc đầu tư kinh doanh hỗn tạp mà cần có nhiều vốn hơn qui mô khoản vay. 

Không giống như hầu hết các nghiên cứu khác, nghiên cứu này cho thấy tín dụng vi mô có tác 

động nhỏ nhưng tích cực lên một số chỉ số phúc lợi xã hội rộng hơn như sự gia tăng trong việc đưa 

ra quyết định, hạnh phúc và sự tin tưởng lẫn nhau đối với phụ nữ và giảm thiểu hiện tượng trầm 

cảm và nhu cầu cần được giúp đỡ của họ. 

Ở Ma rốc, việc mở rộng tín dụng vi mô cho các làng ở khu vực nông thôn mà trước đây chưa 

được cung cấp dịch vụ đã mở rộng các hoạt động kinh doanh trong nông nghiệp vốn có trước đây 

nhưng không tác động đến các hoạt động kinh doanh mới. Trong khi thu nhập từ các hoạt động 

kinh doanh tăng lên thì sự gia tăng này dường như đã bị bù đắp bởi sự suy giảm thu nhập từ lương 

và nghiên cứu cũng không thấy ảnh hưởng của tín dụng vi mô lên tổng thu nhập của hộ gia đình 

và tổng tiêu dùng 2 năm sau khi tín dụng vi mô được giới thiệu. 

Đối với việc đánh giá tác động của tín dụng vi mô ở cấp quận thay vì cấp cá nhân, nghiên cứu 

ở Ethiopia cho thấy sự ra đời của tín dụng vi mô đã làm cho vay tăng lên nhưng lại không có sự 

cải thiện rõ ràng trong các chỉ số kinh tế xã hội trong số 40 các chỉ tiêu đầu ra khác nhau.  

                                                   
8 Note của người dịch: Temptation goods là tập hợp các hàng hóa mà mang lại lợi ích cho người dùng trong hiện tại 

nhưng bản thân người dùng nó không muốn tiếp tục tiêu dùng nó trong tương lại (như bia và thuốc lá) 
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Trong khi các bằng chứng về tác động của tín dụng vi mô cổ điển đối với các hoạt động kinh 

doanh (ngầm) là không rõ ràng thì có một nghiên cứu cho thấy việc mở rộng khả năng tiếp cận các 

khoản vay tiêu dùng cá nhân có lãi suất cao ở Nam Phi (200% APR) đã dẫn đến việc tăng thu nhập 

một cách rõ ràng (Karlan và Zinman, 2010). Các khoản vay được phân ngẫu nhiên cho những 

người bị từ chối cho vay đã tạo ra sự gia tăng trong các chỉ số về tiêu dùng, công ăn việc làm đủ 

tự duy trì khả năng kinh tế và sự lạc quan cũng như nhận thức về tình hình kinh tế xã hội, tuy 

nhiên, bên cạnh đó sự căng thẳng và trầm cảm cũng tăng lên. 

Cũng có những bằng chứng về tác động của tín dụng vi mô sử dụng các thử nghiệm tự nhiên 

về sự mở rộng tín dụng. Sử dụng thử nghiệm tự nhiên đối với việc mở rộng ngân hàng ở Ấn Độ, 

nghiên cứu đã ghi nhận thấy cứ 1 điểm phần trăm tỷ lệ tín dụng được giải ngân thì tỷ lệ nghèo ở 

nông thôn giảm đi 1,52% (Burgess và Pande, 2005), mặc dù kết luận này vẫn còn khá tranh cãi 

(Panagariya 2006 và Kochar 2011). Một nghiên cứu khác sử dụng Chương trình cung cấp vốn 

triệu baht cho các làng ở Thái Lan để đánh giá tác động của tín dụng vi mô (Kaboski và Towsend, 

2011 và 2012). Theo chương trình này, mỗi làng ở Thái Lan được nhận 1 triệu Baht (tương đương 

24,000 usd) để thành lập một ngân hàng của làng nhằm cho vay đối với dân cư trong làng. Thực 

tế là tất cả các làng đều nhận được một khoản tiền như nhau mà không quan tâm đến số lượng dân 

cư trong làng. Điều này đã dẫn đến sự khác biệt khá lớn về mức độ tín dụng sẵn có ở các làng. Kết 

quả cho thấy ban đầu thu nhập và tiêu dùng tăng lên và tài sản thì giảm đi, nhưng sau đó chúng lại 

trở lại quỹ đạo cũ trong vòng một vài năm. Với sự gia tăng về thu nhập và tiêu dùng ban đầu, đáng 

ngạc nhiên là nghiên cứu đã không tìm thấy sự tác động nào lên việc thành lập doanh nghiệp mới. 

3.4. Bảo hiểm 

Các sản phẩm bảo hiểm có thể là một công cụ quan trọng trong việc quản lý rủi ro tài chính 

liên quan đến các chi phí lớn và không lường trước như các khoản chi phí phát sinh khi bị bệnh 

đột ngột, thất bát mùa màng, thiên tai hoặc mất thu nhập do người hưởng lương bị chết (xem 

Karlan và Morduch, 2010)9. Trong khi nhiều người dùng các khoản tiết kiệm và tín dụng để xử lý 

các rủi ro tài chính và có thể không chính thức chia sẻ rủi ro trong gia đình hoặc cộng đồng của 

mình thì bảo hiểm chính thức mang đến nhiều lợi ích hơn. Các sản phẩm bảo hiểm chính thức có 

thể tập hợp rủi ro của một nhóm dân cư lớn hơn rất nhiều, mà có đủ điều kiện để chi trả nhiều hơn 

các chi phí phát sinh cho hộ gia đình so với mức mà họ tự gánh nếu dựa trên tiền tiết kiệm, các 

khoản vay của bản thân hoặc dựa vào cộng đồng. Điều này đặc biệt đúng đối với những người có 

thu nhập thấp và hộ gia đình có ít tài sản. Hơn nữa, các sản phẩm bảo hiểm chính thức có thể bảo 

hiểm cho các cá nhân trong cộng đồng đối với các rủi ro thông thường như thiên tai. Do những rủi 

ro như vậy cùng lúc ảnh hưởng đến nhiều cá nhân trong một cộng đồng, cơ chế cộng đồng phi 

chính thức thường là không đủ. Với việc dự báo các cú sốc thu nhập lớn có thể xảy ra và không có 

bảo hiểm thì các cá nhân có thể chấp nhận rủi ro thấp, thu lợi thấp thay vì thu lợi cao đi kèm rủi ro 

cao (Rosenzweig và Binswanger, 1993; Dercon và cộng sự, 2011). 

                                                   
9 Đáng tiếc, cơ sở dữ liệu Global Findex 2014 đã không thu thập số liệu về việc sử dụng bảo hiểm và theo hiểu biết 

của chúng tôi thì không có dữ liệu tương tự về việc sử dụng bảo hiểm. 
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Bằng chứng thực nghiệm đã chứng minh rằng các cá nhân thực sự chấp nhận rủi ro cao hơn 

với nguồn thu cao hơn nếu họ được tiếp cận bảo hiểm nông nghiệp chính thức. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu thường không đánh giá tác động phúc lợi của việc chấp nhận thu lợi cao hơn. Một thử 

nghiệm đối chứng ngẫu nhiên nghiên cứu về nhu cầu và tác động của việc cung cấp bảo hiểm theo 

chỉ số lượng mưa trong khi vẫn có hình thức chia sẻ rủi ro không chính thức ở Ấn Độ, đã chỉ ra 

rằng bảo hiểm làm tăng việc gieo trồng các giống lúa có độ rủi ro cao hơn (Mobarak và 

Rosenzweig, 2012). Tương tự, nghiên cứu sử dụng các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên về bảo 

hiểm theo chỉ số thời tiết ở Ấn Độ (Cole và cộng sự, 2013) và Ghana (Karlan và cộng sự, 2014b) 

cho thấy bảo hiểm đã khuyến khích nông dân chuyển canh tác từ cây có doanh thu thấp nhưng rủi 

ro thấp sang cây có doanh thu cao nhưng rủi ro cao. Ở Ấn Độ, những nông dân được hưởng bảo 

hiểm miễn phí để ngăn ngừa rủi ro về lượng mưa đã tăng đáng kể việc sản xuất các loại cây trồng 

mà có doanh thu kỳ vọng lớn hơn nhưng nhạy cảm hơn với lượng mưa. Ở Ghana, những nông dân 

được hưởng bảo hiểm miễn phí đã đầu tư nhiều hơn vào việc thu hoạch và cũng chuyển từ việc 

trồng đan xen nhiều loại cây trồng sang những loại cây trồng rủi ro hơn, nhạy cảm với lượng mưa 

hơn. Những nông dân tham gia bảo hiểm có tổng doanh thu cao hơn và tài sản có tính lỏng trước 

khi thu hoạch nhiều hơn. Đối với kết quả đầu ra về phúc lợi, các hộ gia đình của những nông dân 

tham gia bảo hiểm được báo cáo không đủ ăn thấp hơn 8 điểm phần trăm so với hộ không tham 

gia bảo hiểm. Nhưng nghiên cứu không tìm thấy ảnh hưởng đáng kể nào đối với lựa chọn chi tiêu. 

Cũng có bằng chứng từ các thử nghiệm thực địa ở Trung Quốc về việc quảng bá sản phẩm bảo 

hiểm đối với lợn làm tăng đầu tư nuôi lợn (Cai và cộng sự, 2015) và bảo hiểm thời tiết để phòng 

ngừa tổn thất năng suất làm tăng sản lượng thuốc lá (Cai, 2016). 

4. Những thách thức để tăng cường tài chính toàn diện và định hướng cho các nghiên cứu 

tương lai 

Bằng chứng cho thấy tài chính toàn diện cho phép người dân được thực hiện các giao dịch tài 

chính hàng ngày hiệu quả và an toàn hơn, mở rộng đầu tư và phương án quản lý rủi ro tài chính 

bằng cách sử dụng hệ thống tài chính chính thức. Điều này liên quan đặc biệt đến những người 

thuộc 40% hộ gia đình nghèo khó nhất. Không phải tất cả các sản phẩm tài chính đều có hiệu quả 

ngang bằng nhau về các mục tiêu phát triển như giảm nghèo và mất cân bằng xã hội. Những bằng 

chứng hiện tại cho thấy tác động lớn nhất đến từ tài khoản tiết kiệm – nếu chúng không đắt đỏ và 

được cung cấp với mục tiêu cụ thể - và thanh toán tự động. Nghiên cứu về tác động của tài chính 

vi mô còn có nhiều kết quả khác nhau và cho thấy tác động, nếu có, thì khá khiêm tốn. Một vài 

nghiên cứu chỉ ra rằng những người có bảo hiểm sẽ đầu tư mạo hiểm hơn, sử dụng kỹ thuật có lợi 

nhuận cao hơn dù tác động của nó đến các biện pháp phúc lợi vẫn còn ít được biết đến. 

Các tài liệu đánh giá tác động của tài chính toàn diện đã tăng lên nhanh chóng trong một vài 

năm gần đây. Nhưng nghiên cứu về tác động của các khía cạnh khác nhau trong tài chính toàn diện 

đối với phát triển kinh tế vẫn chỉ mới bắt đầu. Đặc biệt đối với lĩnh vực thanh toán, tiết kiệm và 

bảo hiểm, mới chỉ có một vài nghiên cứu đến thời điểm hiện tại và cần có thêm nhiều nghiên cứu 

nữa để hiểu rõ hơn về tác động của chúng. 
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Các thử nghiệm thực nghiệm (các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên) sẽ đối mặt với việc không 

chắc chắn rằng liệu những phát hiện tích cực có thể ứng dụng cho các quốc gia khác và những 

nhóm dân cư khác được không. Ví dụ, liệu một sản phẩm tiết kiệm mà mang lại lợi ích thị trường 

cho phụ nữ ở Kenya có hữu ích với nông dân nam giới ở Brazil? Việc lặp lại những can thiệp thành 

ở những bối cảnh khác nhau sẽ giải quyết được những câu hỏi như thế này và làm rõ các trường 

hợp mà ở đó tài chính toàn diện cải thiện được sinh kế. Tương tự, cũng cần có thêm nhiều nghiên 

cứu để hiểu tại sao tài chính toàn diện có thể có tác động tích cực trong một số trường hợp nhưng 

lại không ở những trường hợp khác. Ví dụ, bằng chứng thực nghiệm hiện tại chỉ ra rằng thiết kế 

sản phẩm bao gồm cả giá cả có thể có tác động đáng kể lên nhu cầu và kết quả phát triển đối với 

tài chính toàn diện. 

Do đó để nhận thức đầy đủ lợi ích của tài chính toàn diện, các sản phẩm tài chính trước hết cần 

phải điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của người dân theo điều kiện tài chính khác nhau của họ. 

Điều này cũng bao gồm việc giáo dục và bảo vệ người tiêu dùng nhằm xây dựng và giữ gìn niềm 

tin đối với hệ thống tài chính chính thức. Ở mức độ cơ bản hơn, việc nhận thức lợi ích của tài chính 

toàn diện phụ thuộc vào sự đầy đủ của hạ tầng tài chính và môi trường pháp lý mà tạo điều kiện 

thuận lợi cho đổi mới, làm cho những giao dịch tài chính nhỏ mang lại lợi ích về kinh tế và đảm 

bảo một hệ thống tài chính an toàn, ổn định và đáng tin cậy.10 Điều này cũng dựa vào cơ sở hạ 

tầng tài chính mà được bổ sung bởi một cơ sở hạ tầng tổng thể, bao gồm hệ thống ID và sự kết nối 

ICT đáng tin cậy trong cả nước để đảm bảo rằng các dịch vụ tài chính có thể đạt được độ tin cậy 

bên ngoài các trung tâm đô thị. 

Những tiến bộ trong công nghệ đã giúp cho việc cung cấp các dịch vụ tài chính theo những 

cách thức mới trở nên khả thi và tiếp tục thay đổi cách thức dịch vụ tài chính được cung ứng. Các 

dịch vụ tài chính thay đổi và tiềm năng liên kết với phát triển kinh tế của chúng cũng thay đổi. 

Ngoài việc tăng cường các chương trình nghiên cứu về tác động của tài chính toàn diện lên thu 

nhập và khả năng bị tổn thương của hộ gia đình, một khía cạnh quan trọng nữa cần được xem xét 

là liên kết những bằng chứng về các lợi ích ở mức độ vi mô của tài chính toàn diện với các mục 

tiêu vĩ mô, như tăng trưởng kinh tế và giảm bất bình đẳng. 

Trở lại trang đầu 

  

                                                   
10 Tổng thể, xem BIS và World Bank, 2016. 



BẢN TIN NGHIÊN CỨU KHOA HOC̣ 06/10/2017 
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NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 

THÔNG TIN ĐỀ TÀI TRONG NƯỚC THÁNG 05-2017 

1. Đề tài: Hoàn thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC 

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban, Ban Kiểm soát VAMC 

Mã số: ĐTNH. 015/16 

Năm hoàn thành: 2017 

Xếp loại: Khá 

Các chủ đề nghiên cứu chính:  

- Các vấn đề cơ bản về mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản AMC. 

- Thực trạng mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu của VAMC. 

- Giải pháp hoàn thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC. 

Mô tả tóm tắt: 

Nhằm mục tiêu nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện mô hình VAMC và cơ chế, giải pháp 

xử lý các khoản nợ xấu cho VAMC phù hợp với thực tiễn hoạt động ngành ngân hàng và các quy 

đinh pháp lý hiện hành, đề tài ĐTNH. 015/16 đã cấu trúc thành 03 chương với nội dung nghiên 

cứu chính như sau: 

Chương 1 nghiên cứu các vấn đề cơ bản về mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu của công ty quản 

lý tài sản AMC, bao gồm (i) tổng quan về nợ xấu (khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân, các chỉ tiêu 

đánh giá/đo lường và các hình thức xử lý nợ xấu); (ii) Mô hình, các cơ chế xử lý nợ xấu, Các tiêu 

chí đánh giá về khả năng xử lý nợ xấu và các nhân tố tác động tới mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu 

của AMC; (iii) Kinh nghiệm của một số quốc gia xử lý nợ xấu thành công trên thế giới và bài học 

cho Việt Nam. Từ nghiên cứu tại Chương 1, nhóm nghiên cứu rút ra một số bài học kinh nghiệm 

để xử lý nợ xấu thành công như sau:  

- Mô hình xử lý nợ xấu tập trung qua AMC quốc gia có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, để 

đạt được hiệu quả thì AMC phải được giao quyền lực đủ mạnh, nhiệm vụ được giao phải cụ thể, 

gắn với nguồn ngân sách nhất định và thời hạn cụ thể.  

- Việc xử lý nợ xấu thông qua AMC phải nằm trong chương trình xử lý nợ xấu tổng thể của 

toàn xã hội, Nhà nước cần ban hành những quy định đặc biệt để khuyến khích xử lý nợ xấu. 

- Xử lý nợ xấu phải đi đôi với tái cấu trúc doanh nghiệp. 

- Một trong những yếu tố làm cho quá trình xử lý nợ xấu diễn ra nhanh chóng là việc thanh 

toán được thực hiện bằng nguồn tiền thực.  

- Các hình thức xử lý nợ xấu phải được đa dạng hóa trên cơ sở đảm bảo tính công khai, minh 

bạch.  

- Xử lý nợ xấu cần phải tiến hành khẩn trương và quyết liệt. 

- AMC phải đảm bảo tính chuyên nghiệp trong quản lý, có đủ nguồn nhân lực, nguồn vốn hoạt 

động và có sự hỗ trợ tốt của công nghệ thông tin.  
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- Thị trường mua bán nợ phải có tính thanh khoản cao, minh bạch, đồng bộ, hoạt động theo cơ 

chế thị trường. TCTD phải chấp nhận lỗ (chủ yếu do giá bán chiết khấu), tách bạch được vấn đề 

sở hữu chéo giữa doanh nghiệp và TCTD. 

Chương 2 của đề tài nghiên cứu thực trạng mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu của VAMC, bao 

gồm: Tổng quan về nợ xấu của Việt Nam, Thực trạng và đánh giá về mô hình và cơ chế xử lý nợ 

xấu của VAMC. Từ kết quả nghiên cứu, đề tài rút ra một số nguyên nhân quan trọng làm giảm 

hiệu quả xử lý nợ xấu của VAMC như: Mô hình VAMC hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu xử 

lý nợ xấu; VAMC chưa nhận được sự hỗ trợ tích cực của ngành tư pháp trong quá trình xử lý nợ; 

Cơ chế xử lý hiện tại mặc dù đã triển khai nhưng chưa thực hiện thành công nghiệp vụ mua bán 

nợ theo giá thị trường để mua đứt, bán đoạn, tạo áp lực xử lý nợ xấu lên VAMC; Thiếu quy định 

liên quan đến định giá khoản nợ; Thiếu hướng dẫn về bán nợ cho các tổ chức, cá nhân; Cơ chế xử 

lý lỗ khi bán nợ xấu chưa khuyến khích TCTD bán nợ...  

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra một số nguyên nhân làm giảm hiệu quả xử lý nợ xấu 

của VAMC nằm ngoài khả năng xử lý của VAMC và NHNN như nguyên nhân từ hoàn cảnh lịch 

sử và môi trường kinh tế như: VAMC được thành lập trong tình trạng khẩn cấp, chưa nghiên cứu 

một cách bài bản, ra đời trong điều kiện ngân sách nhà nước hết sức hạn hẹp, qui mô vốn điều lệ 

của VAMC thấp, khối lượng nợ xấu cần xử lý của các TCTD rất lớn... Hay từ qui định của pháp 

luật về cơ chế xử lý nợ xấu như: chưa có qui định cụ thể về điều kiện cũng như khuyến khích các 

doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia mua bán nợ xấu trên thị trường; khó khăn trong việc khai thác 

các nguồn vốn để xử lý nợ; thiếu người mua; Chưa có quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của 

các chủ thể tham gia thị trường mua bán nợ; Việc định giá khoản nợ để xử lý còn gặp nhiều khó 

khăn; Thiếu các quy định pháp lý rõ ràng về  trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến khoản 

nợ xấu; Thiếu hướng dẫn chi tiết, gây tâm lý lo sợ cho cán bộ VAMC và các bên có liên quan 

trong quá trình xử lý nợ xấu; Chính sách thuế chưa hỗ trợ tích cực cho quá trình xử lý TSBĐ thu 

nợ xấu... 

Chương 3 tập trung vào việc nhận diện điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với VAMC thời 

gian tới; đề xuất quan điểm, mục tiêu hoàn thiện mô hình, cơ chế cho VAMC và giải pháp hoàn 

thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC. Cụ thể, với những yếu điểm lớn nhất là cơ cấu 

tổ chức và nguồn nhân lực chưa đủ mạnh, thiếu các quy chế, quy trình cần thiết để xử lý nợ xấu, 

nhóm nghiên cứu đề xuất việc xây dựng, hoàn thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC 

cần được thực hiện trên một số quan điểm sau: 

- VAMC là doanh nghiệp đặc biệt, có nhiệm vụ đặc biệt là xử lý nợ xấu cho nền kinh tế, nên 

mô hình và cơ chế của VAMC phải đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ đặc biệt này. 

- Mô hình và cơ chế phải phù hợp định hướng của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng 

về tái cấu cơ cấu ngành ngân hàng và xử lý lý nợ xấu. 

- Mô hình và cơ chế phải đảm bảo cho VAMC thực sự là công cụ đặc biệt hữu hiệu của Nhà 

nước trong xử lý nợ xấu. 

- Cơ chế phải tạo được sự gắn kết và thúc đẩy TCTD, khách hàng vay cùng VAMC tham gia 

tích cực trong quá trình xử lý nợ; Đồng thời, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội. 
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- Cần có cơ chế thu, chi phù hợp để VAMC có thể tự cân đối tài chính.  

Trên quan điểm đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp hoàn thiện mô hình và cơ 

chế xử lý nợ xấu cho VAMC như sau: 

(i) Về mô hình, thực hiện đổi mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng ban tại trụ sở chính theo 

hướng chuyên môm hóa các nghiệp vụ; Thành lập các Phòng, Ban, Trung tâm mới tại Hội sở; Mở 

rộng  mạng lưới hoạt động tại địa bàn Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; Tuyển dụng mới nhân sự có năng 

lực cao, kinh nghiệm tốt về pháp luật xử lý nợ, nhất là khả năng độc lập về khởi kiện, tranh tụng, 

xử lý tài sản, về hoàn thiện hồ sơ, tài sản theo qui định của pháp luật; Đào tạo, đào tạo lại kiến 

thức tín dụng, pháp luật về xử lý nợ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện tại; Chuyển đổi mô hình 

hoạt động ở thời điểm phù hợp 

(ii) Về cơ chế xử lý nợ xấu. cần có chính sách khuyến khích, đồng thời tạo áp lực để TCTD 

thông qua bán nợ xấu cho VAMC; Đề xuất tăng cường vốn thực; Hoàn thiện chính sách, cơ chế, 

quy chế, quy định hoạt động nội bộ của VAMC.  

Bên cạnh đó, cần triển khai các giải pháp bổ trợ như khẩn trương xây dựng Luật Tái cơ cấu 

các TCTD và xử lý nợ xấu; thực hiện đánh giá, phân tích khoản nợ để đưa ra giải pháp xử lý nợ 

phù hợp; Tích cực triển khai làm việc với TCTD, khách hàng/Chủ tài sản để đẩy mạnh công tác 

xử lý nợ, mua nợ theo giá trị thị trường cũng như tăng cường hoạt động truyền thông về xử lý nợ 

xấu. 

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Chính Phủ về việc chỉ đạo các Bộ 

ngành có liên quan sớm hoàn thành xây dựng Dự thảo Luật Tái cơ cấu các TCTD và xử lý nợ xấu 

để Chính phủ trình Quốc hội ban hành; xem xét cân đối để tăng vốn thực để xử lý nợ xấu; tạo điều 

kiện thuận lợi để VAMC có thể huy động nguồn lực từ bên ngoài cho xử lý nợ xấu. Đồng thời, 

kiến nghị đối với Tòa án nhân dân tối cao về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi 

kiện và áp dụng thủ tục rút gọn trong xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ xấu./. 

Trở lại trang đầu 
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HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 05-2017 

1. Hội thảo: Xử lý nợ xấu – Từ góc độ chính sách và pháp luật 

Thời gian tổ chức: Ngày 24/05/2017 

Đơn vị thực hiện: Báo Đại biểu Nhân dân 

Nội dung hội thảo: 

Ngày 23/5/2017, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức Hội thảo “Xử lý nợ xấu – Từ 

góc độ chính sách và pháp luật”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Nguyễn Đức Kiên, 

Dương Quốc Anh; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh và 

Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Đỗ Chí Nghĩa đồng chủ trì Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu quốc hội (ĐBQH), đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, 

Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các ngân hàng thương mại (NHTM), 

các chuyên gia kinh tế, luật sư… cùng tham gia thảo luận. 

Theo báo cáo tại Hội thảo, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD) 

đã tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, đặc biệt là 

nỗ lực tự xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, phát mại tài sản, thu hồi nợ từ thi 

hành án, sử dụng dự phòng rủi ro… Tính đến thời điểm 01/2017, toàn hệ thống các TCTD đã xử 

lý được 616,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó nợ xấu do các TCTD tự xử lý là 349,7 nghìn tỷ đồng 

(chiếm 56,7% tổng số nợ xấu được xử lý), còn lại là bán nợ cho các tổ chức, cá nhân khác (chiếm 

43,3%). Theo đó, nợ xấu đã được kiềm chế, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 02/2017 về 

mức 2,56% tổng dư nợ tín dụng. Kết quả xử lý nợ xấu của TCTD qua VAMC, lũy kế từ năm 2013 

đến 31/3/2017, tổng số tiền thu hồi nợ qua VAMC đạt 53.236 tỷ đồng. 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, quá trình xử lý nợ 

xấu đến nay cho thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ, đặc biệt quy định của 

pháp luật đối với việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ còn nhiều bất cập làm giảm hiệu quả 

của việc xử lý nợ xấu. Trong đó có một số điểm mấu chốt sau: 

Thứ nhất, nhiều quy định của pháp luật chưa bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp của TCTD 

/VAMC, cản trở việc tạo lập và phát triển thị trường mua bán nợ xấu. 

Thứ hai, các quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm còn nhiều vướng mắc, bất cập, 

không bảo đảm quyền xử lý tài sản bảo đảm của bên nhận bảo đảm. 

Thứ ba, thời gian xử lý nợ, tài sản bảo đảm qua tòa án không hiệu quả (thời gian giải quyết 

khoảng 400 ngày nhưng thực tế là khoảng 2 năm; chi phí chiếm khoảng: 29% giá trị đòi nợ; chỉ số 

chất lượng tố tụng tư pháp của Việt Nam chỉ đạt 6,5/18). Trong khi đó, pháp luật về tố tụng dân 

sự chưa cho phép áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo 

đảm của bên bảo đảm và quyền xử lý tài sản bảo đảm của bên nhận bảo đảm. 

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, để tháo gỡ triệt để được những khó khăn, vướng mắc 

trên và thúc đẩy nhanh quá cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 

2016 - 2020 cần thiết phải có một văn bản pháp lý do Quốc hội ban hành mới đảm bảo tính pháp 
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lý và khả thi trong tổ chức thực hiện. 

Cùng với việc phản ánh, thảo luận về nhiều bất cập trong các quy định hiện hành và thực tế 

của các TCTD trong xử lý tài sản bảo đảm, Hội thảo ghi nhận nhiều kiến nghị cần tiếp tục hoàn 

thiện khung pháp lý về quyền xử lý tài sản bảo đảm của các TCTD cũng như trách nhiệm tôn trọng, 

bảo vệ quyền xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan tư pháp các cấp. 

Các diễn giả cho rằng, quan điểm xây dựng và thực thi pháp luật hiện nay cần phải được thay 

đổi. Với vai trò là trung gian tài chính, số tiền TCTD cho vay được huy động từ người gửi tiền. 

Việc không cho phép thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của TCTD sẽ ảnh hưởng lớn đến 

khả năng thu hồi nợ của TCTD, có thể gây ra tình trạng TCTD không thu hồi được các khoản nợ 

này. Khi TCTD không thu hồi được nợ thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản, khả năng chi 

trả các khoản tiền gửi đến hạn đã huy động để cho vay trước đây (tiền gửi của cá nhân). Như vậy, 

việc TCTD không được quyền thu giữ tài sản bảo đảm như các quy định trước đây có thể ảnh 

hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đa số người gửi tiền. Hay nói cách khác, việc bảo vệ quyền của 

khách hàng chây ỳ, vi phạm cam kết theo hợp đồng sẽ có thể ảnh hưởng lớn đến quyền hợp pháp 

của đa số người gửi tiền, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn hệ thống TCTD, an toàn trật tự xã hội. Do 

vậy, việc cho phép TCTD được quyền thu giữ tài sản bảo đảm là biện pháp quan trọng để bảo đảm 

quyền lợi người gửi tiền phù hợp với Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. 

Tại Hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cũng cho biết, Chính phủ đã giao NHNN chủ 

trì xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các TCTD để Chính phủ trình Quốc hội 

xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Các nội dung của dự thảo Nghị quyết 

đã đươc̣ NHNN, các bộ, ngành và Chính phủ chuẩn bị công phu trên cơ sở nghiên cứu thấu đáo 

các quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành có liên quan; kinh nghiệm xử lý nợ xấu trong 

nước thời gian qua cũng như thông lệ quốc tế. Có thể nói, Bản dự thảo Nghị quyết là sản phẩm 

chung của nhiều cơ quan, nhiều chuyên gia, nhiều luật sư nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, 

tính khả thi và hiệu quả khi tổ chức thực hiện. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng, điểm chú ý trong Dự 

thảo Nghị quyết này là không phân biệt nợ xấu của NHTM nhà nước hay NHTM cổ phần. Nghị 

quyết này chỉ xử lý số nợ xấu đến ngày 31/12/2016. Với các nợ xấu hình thành từ năm 2017, các 

ngân hàng phải thực hiện theo Luật các TCTD hiện hành và cần thiết sẽ phải sửa đổi một số điều 

như trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TCTD mà Quốc hội sẽ xem xét bỏ phiếu 

thông qua vào kì họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. 

Theo các phát biểu của nhiều đại biểu tại Hội thảo, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý 

nợ xấu bằng việc ban hành một văn bản chuyên ngành để xử lý nợ xấu dưới hình thức Nghị quyết 

của Quốc hội là rất cần thiết, phù hợp, nhằm thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng và cần 

thực hiện ngay để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, cũng 

như đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Các chính sách quy định tại Nghị quyết được đánh 

giá là thiết thực, cần thiết, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm tính khả thi, bảo đảm quyền chủ 

nợ hợp pháp, chính sách của TCTD, VAMC, quyền lợi của người gửi tiền, cũng như các bên có 

liên quan; khắc phục các vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, xử lý tài sản 
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bảo đảm trong thời quan qua. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đánh giá cao những nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết, 

trong đó nhấn mạnh đến vai trò của các cơ quan nhà nước, từ các cơ quan Chính phủ cho đến các 

cơ quan tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) trong quá trình giám sát, triển khai, tổ 

chức thực hiện Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm khả năng thực thi của Nghị quyết 

trong thực tế. 

Theo sbv.gov.vn. 

Tổng thuật hội thảo 

Trở lại trang đầu 
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ẤN PHẨM KHOA HỌC THÁNG 05-2017 

1. Ấn phẩm: “Toàn cầu hóa và sự tồn vong của Nhà nước” 

Nguồn: NXB Trẻ 

Tác giả: Nguyễn Vân Nam 

Giới thiệu ấn phẩm: 

Trong lịch sử học thuật của loài người, nhà nước là một đề tài đặc biệt từng được đề cập nhiều; 

người ta không ngớt phân tích, mổ xẻ, tranh cãi về bản chất, tính chính danh, quyền lực, chức 

năng, các giới hạn… của nhà nước. Và qua các thời kỳ, hầu như luôn có các học giả nêu trở lại 

vấn đề: liệu cái định chế này có đi đến chỗ tiêu vong? Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, khi toàn 

cầu hóa đang là một quá trình khách quan mạnh mẽ và không thể kìm hãm, câu hỏi này lại càng 

trở nên nóng bỏng. 

Nhằm làm rõ tác động của toàn cầu hóa đối với định chế nhà nước, Ủy ban Liên hiệp châu Âu 

đã đặt hàng tác giả Nguyễn Vân Nam thực hiện một công trình nghiên cứu mang tên “Vai trò của 

nhà nước trong thời đại toàn cầu hóa”. Trên cơ sở công trình nghiên cứu này, tác giả - một giáo 

sư, tiến sĩ khoa học về luật tổ chức nhà nước và công pháp quốc tế hiện đang sinh sống tại CHLB 

Đức - đã viết lại và bổ sung thêm để cho ra đời cuốn “Toàn cầu hóa và sự tồn vong của nhà nước”. 

Với tác phong nghiêm túc, chuẩn mực của một nhà nghiên cứu, tác giả đã trình bày kiến giải của 

ông về một loạt vấn đề then chốt: nhà nước sẽ thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình như thế 

nào trong quá trình toàn cầu hóa? Nó sẽ làm gì trong tương lai? Phải chăng “nhà nước quốc gia” 

sẽ mất đi năng lực điều hành và do đó sẽ cần thiết phải tăng cường năng lực điều hành siêu quốc 

gia, liên quốc gia? Liệu nhà nước có nên “theo chân” thị trường và doanh nghiệp, vượt ra khỏi 

biên giới quốc gia để thực hiện vai trò “bạn đồng hành” với công dân của mình hay không? 

 Và cuối cùng, tất nhiên, là câu hỏi quan trọng nhất, như theo cách đặt vấn đề của tác giả: “Câu 

hỏi về tính chính danh của sự tồn tại của nhà nước: liệu trong môi trường toàn cầu hóa, nhà nước 

có còn hoàn thành được vai trò mà nó đã được công dân tin cậy giao phó, đã được hoàn cảnh lịch 

sử xác định và vì vậy tạo nên tính chính danh của mình hay không? Hay vai trò đó đã được hoàn 

thành rồi và nhà nước đã kết thúc sứ mạng của mình, và vì vậy đã trở thành quá khứ?”. 

 Điều thú vị là ngay từ trong Lời nói đầu của cuốn sách, tác giả đã không ngần ngại báo trước 

cho độc giả câu trả lời đầy khẳng định của mình: “Liệu nhà nước quốc gia còn có thể tồn tại mãi 

hay không? Câu trả lời của tác giả là: Không!”. Rồi sau đó, tác giả mới dẫn dắt người đọc đi qua 

năm phần của cuốn sách với những phân tích, lý giải khúc chiết và cặn kẽ. 

 Cũng cần nói thêm rằng đây không phải là cuốn sách chỉ luận bàn về những điều cao siêu, mà 

nó còn đi vào những vấn đề thiết thực, thậm chí là nóng bỏng tính thời sự. Ví dụ như về cuộc chạy 

đua đang diễn ra giữa các nước nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng cách đua nhau tăng 

cường các điều kiện ưu đãi hơn đồng thời giảm nhẹ các yêu cầu về môi trường, lao động, và phúc 

lợi xã hội - một cuộc đua đáng sợ mà nhiều người thích gọi bằng một cái tên thời thượng là “cuộc 

đua tới đáy” (race to the bottom).       
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Cuốn sách Toàn Cầu Hoá Và Sự Tồn Vong Của Nhà Nước trình bày, phân tích những tác động 

cơ bản nhất của Toàn cầu hóa đến chính sách ngoại giao, kinh tế, xã hội, giáo dục, hội nhập quốc 

tế của nhà nước, không phân biệt đó là nước phát triển hay đang phát triển. 

Nhiệm vụ chính của cuốn sách là đề nghị các giải pháp cụ thể giúp Nhà nước của các nước 

công nghiệp phát triển thích nghi nhanh chóng với quá trình Toàn cầu hóa. Độc giả còn có thể tìm 

hiểu thêm trong cuốn sách này quan niệm tương đối thống nhất hiện nay về kinh tế tri thức, cũng 

như một số sách nhìn khác nhau về Toàn cầu hóa dưới góc độ kinh tế, xã hội, luật pháp quốc gia - 

công pháp quốc tế, hội nhập quốc tế hướng đến xã hội Toàn cầu. 

Nội dung cuốn sách bao gồm 5 phần chính 

Phần 1: Dẫn nhập 

Phần 2: Xuất phát điểm 

Chương I: Các thành tố của Nhà nước trong giai đoạn phát triển hiện nay 

Chương II: Nhiệm vụ truyền thống của Nhà nước và các tổ chức trên Nhà nước 

Chương III: Nhận xét chung 

Phần 3: Toàn cầu hóa là gì? 

Chương I: Lịch sử phát triển và sự phân biệt với quốc tế hóa 

Chương II: Toàn cầu hóa kinh tế 

Chương III: Sự liên kết chính sách 

Chương IV: Tương lai của luật pháp trong Toàn cầu hóa 

Phần 4: Toàn cầu hóa và Nhà nước pháp quyền 

Chương I: Toàn cầu hóa và những nhiệm vụ của Nhà nước phúc lợi 

Chương II: Nhà nước là động lực pháp quyền dân chủ 

Chương III: Nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu hóa 

Chương IV: Nhà nước xã hội dưới tác động của toàn cầu hóa 

Chương V: Nhà nước trong vai trò một pháp nhân, người trung chuyển (trung gian) 

Phần 5: Tương lai của Nhà nước quốc gia. 

Viện Chiến lược Ngân hàng hân hạn giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này.  

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 

2. Kỷ Nguyên Hỗn Loạn - Những Cuộc Khám Phá Trong Thế Giới Mới 

Nguồn: NXB Trẻ 

Tác giả: Alan Greenspan 

Dịch giả: Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Văn Sảnh, Lê Hồng Vân & Nguyễn Minh Vũ 

Giới thiệu ấn phẩm: 

ALAN GREENSPAN Sinh năm 1926 và sống tại khu Đồi Washington, khu lân cận của thành 

phố New York. Sau khi học chơi kèn clarinet tại trường đào tạo âm nhạc Juilliard và làm nhạc 

công chuyên nghiệp, ông nhận bằng đại học, cao học và tiến sỹ về kinh tế tại Đại học New York. 

Năm 1954, ông đồng sáng lập Công ty tư vấn kinh tế Townsend-Greenspan &Co. Từ năm 1974 

http://www.pace.edu.vn/vn/tu-sach/ChiTiet/770/toan-cau-hoa-va-su-ton-vong-cua-nha-nuoc?term_taxonomy_id=29
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đến 1977, ông là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế dưới thời Tổng thống Gerald Ford. Năm 

1987, Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm ông là Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang, vị trí mà ông 

nắm giữ cho đến khi nghỉ hưu năm 2006.    

Cuốn sách này có phần giống một câu chuyện trinh thám. Sau sự kiện 11.9, mặc dù có thể cần 

thêm bằng chứng, nhưng tác giải biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mới – thế giới 

của nền kinh tế tư bản toàn cầu có tính linh hoạt, mau phục hồi, mở cửa và tự điều chỉnh với mức 

độ lớn hơn nhiều, một thế giới thay đổi nhanh hơn so với thậm chí chỉ một phần tư thế kỷ trước 

đây. Đó là thế giới mang lại những khả năng mới phi thường, nhưng cũng đặt ra những thách thức 

không nhỏ. Cuốn sách Kỷ Nguyên Hỗn Loạn là nỗ lực của tác giả trong việc tìm hiểu bản chất 

của thế giới này: chúng ta đến thế giới này như thế nào, vượt qua các thách thức ra sao và điều gì 

đang chờ đợi ở phía chân trời kia, cả tốt và xấu. Ở những chỗ có thể, bằng kinh nghiệm của mình, 

tác giả sẽ đưa ra cách hiểu của mình về thế giới đó. Tác giả viết cuốn sách này với trách nhiệm 

ghi lại lịch sử, do đó độc giả sẽ biết mục đích của ông. Theo đó, cuốn sách này được chia làm hai 

phần: phần thứ nhất là nỗ lực của tác giả trong việc kể lại con đường học tập của mình; phần thứ 

hai có tính mục tiêu hơn, đó là xây dựng một nền tảng, từ đó tạo ra một khung khái niệm để hiểu 

về nền kinh tế toàn cầu mới. Trong quá trình đó, tác giả khảo sát các cấu thành quan trọng của 

môi trường toàn cầu đang nổi lên: những nguyên tắc chi phối thế giới phát sinh từ Kỷ nguyên ánh 

sáng thế kỷ 18; cơ sở hạ tầng năng lượng rộng lớn giúp thế giới hoạt động; sự mất cân đối tài 

chính toàn cầu và sự thay đổi đầy kịch tính của dân số thế giới đe dọa sự sinh tồn của loài người; 

và, mặc dù sự thành công của thế giới là không thể phủ định, vẫn còn đó sự lo ngại thường trực 

về tính công bằng trong quá trình phân phối phúc lợi. Cuối cùng, ông tập hợp lại những dự đoán 

hợp lý nhất của chúng ta về cấu thành của nền kinh tế thế giới vào năm 2030. 

Alan Greenspan mang tới sự học tập của cả cuộc đời Ngay sau sự kiện 11/9/2001, trong năm 

thứ 14 trên cương vị Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang, Alan Greenspan đã tham gia vào một nỗ lực 

tập thể rất thầm lặng nhằm bảo đảm cho nước Mỹ không rơi vào sự sụp đổ kinh tế, kéo theo sự 

khủng hoảng của cả thế giới. Chúng ta có lý do để lo sợ về kịch bản tồi tệ nhất: sự sụp đổ của thị 

trường chứng khoán vào tháng 10/1987, cuộc khủng hoảng thực sự đầu tiên trên cương vị Chủ 

tịch Fed của ông, diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông nhậm chức, đã đẩy nước Mỹ tới gần hơn với 

nhận thức chung hiện nay về một sự đóng băng hệ thống tài chính và gây ra hoảng loạn về tài 

chính thực sự. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất đối với nền kinh tế sau sự kiện 11/9 là…. đã không 

có cuộc khủng hoảng nào xảy ra. Nguy cơ mà trước đó có thể gây ra một cú sốc lớn đối với hệ 

thống tài chính đã bị hấp thụ nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Đúng là chúng ta đang sống trong 

một thế giới mới, ông nghĩ, không phải vừa mới xảy ra nhưng cũng chưa kết thúc. Cuốn sách Kỷ 

nguyên hỗn loạn là dự báo có một không hai của Alan Greenspan về bản chất của thế giới mới 

này, được chắt lọc từ những trải nghiệm của chính ông khi làm việc trên cương vị chỉ huy nền 

kinh tế toàn cầu trong thời gian dài và với ảnh hưởng lớn hơn bất cứ nhân vật còn sống nào. Ông 

bắt đầu câu chuyện từ buổi sáng 11/9/2001, sau đó hồi tưởng lại thời thơ ấu và đưa người đọc 

theo đường cong của hành trình cuộc đời đầy dấu ấn của ông trong hơn 18 năm là Chủ tịch Cục 

dự trữ Liên bang từ năm 1987 đến năm 2006, một giai đoạn diễn ra sự thay đổi mang tính bước 
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ngoặt. Alan Greenspan kể lại câu chuyện cuộc đời ông với ý nghĩ ban đầu là phải trung thực với 

một giai đoạn lịch sử đáng nhớ mà ông đã trải nghiệm đóng một vai trò quan trọng. Nhưng mục 

tiêu nữa của ông là dẫn dắt người đọc đi theo đường cong học tập mà ông đã trải qua, qua đó làm 

cho người đọc nắm bắt được những đánh giá của ông về động lực chủ yếu chi phối các sự kiện 

thế giới. Trong phần thứ hai của cuốn sách, sau khi đã đưa chúng ta trở về thế giới thực tại và 

trang bị cho chúng ta các khái niệm để tiếp tục đi theo phân tích của ông, Tiến sỹ Greenspan bắt 

đầu một chuyến hành trình tới tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Ông đưa ra những nguyên tắc 

chung của tăng trưởng kinh tế, đào sâu các sự kiện cụ thể về nền tảng của các nước và khu vực 

chủ chốt của thế giới, đồng thời giải thích xu thế của toàn cầu hoá trong thời gian tới. Được chắt 

lọc từ kiến thức và trí tuệ quý giá của ông đưa ra đánh giá xuất sắc với một thế giới quan mạch 

lạc, Kỷ nguyên hỗn loạn sẽ trở thành di sản tri thức cá nhân của Alan Greenspan.  

Nội dung cuốn sách bao gồm 25 chương cụ thể như sau: 

Chương 01 TUỔI THƠ THÀNH PHỐ 

Chương 02 QUÁ TRÌNH TRỞ THÀNH MỘT NHÀ KINH TẾ HỌC 

Chương 03 SỰ HỘI TỤ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ HỌC 

Chương 04 CÔNG DÂN TỰ DO 

Chương 05 NGÀY THỨ HAI ĐEN TỐI 

Chương 06 SỰ SỤP ĐỔ CỦA BỨC TƯỜNG BERLIN 

Chương 07 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA TỔNG THỐNG DÂN CHỦ 

Chương 08 SỰ THỊNH VƯỢNG BẤT THƯỜNG 

Chương 09 CƠN SỐT THIÊN NIÊN KỶ 

Chương 10 SUY THOÁI KINH TẾ 

Chương 11 QUỐC GIA BỊ THÁCH THỨC 

Chương 12 TÍNH TOÀN CẦU CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

Chương 13 CÁC HÌNH THÁI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

Chương 14 NHỮNG SỰ LỰA CHỌN PHÍA TRƯỚC CỦA TRUNG QUỐC 

Chương 15 NHỮNG CON HỔ VÀ MỘT CON VOI 

Chương 16 CÙI CHỎ LỢI HẠI CỦA NGA 

Chương 17 MỸ LATINH VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TÚY 

Chương 18 TÀI KHOẢN VÃNG LAI VÀ NỢ 

Chương 19 TOÀN CẦU HÓA VÀ LUẬT LỆ 

Chương 20 “CÂU ĐỐ BÍ HIỂM” 

Chương 21 SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG GIÁO DỤC VÀ TRONG THU NHẬP 

Chương 22 THẾ GIỚI CÓ NGHỈ HƯU ĐƯỢC KHÔNG? 

Chương 23 QUẢN LÝ CÔNG TY 

Chương 24 SỰ KHAN HIẾM NĂNG LƯỢNG DÀI HẠN 

Chương 25 TƯƠNG LAI BẤT ĐỊNH 

Viện Chiến lược Ngân hàng hân hạn giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này.  

Giới thiệu sách 

http://pace.edu.vn/vn/tu-sach/ChiTiet/773/ky-nguyen-hon-loan-nhung-cuoc-kham-pha-trong-the-gioi-moi?term_taxonomy_id=29
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Trở lại trang đầu 

3. Định giá đầu tư 

Nguồn: Tinh văn Media & NXB Tài chính 

Tác giả: Aswath Damodaran 

Dịch giả: Đinh Thế Hiển & Nguyễn Hồng Long 

Giới thiệu ấn phẩm: 

Chỉ trong vòng 3 năm từ kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO - thời điềm nền kinh tế chuyển 

mình mạnh mẽ theo hướng hội nhập - chúng ta đã chứng kiến những biến động đa dạng. Trong 

tất cả những biến chuyển đó, từ lĩnh vực xuất nhập khẩu, cổ phần hóa, thị trường bất động sản, 

thị trường chứng khoán, các chính sách về tỷ giá và lãi suất… càng ngày chúng ta càng nhận thấy 

rõ vai trò của đầu tư tài chính với tư cách vừa là động lực, vừa là sự thụ hưởng từ sự phát triển và 

suy thoái của nền kinh tế. 

Việc thị trường chứng khoán tăng giá cực mạnh vào cuối năm 2006 và cơn sốt của thị trường 

bất động sản vào cuối năm 2007 đã gây ra nhiều luồng nhận định khác nhau về giá trị các tài sản 

đầu tư này. Trong cơn phấn khích của thị trường, nhiều nhà đầu tư đã bỏ qua những cảnh báo của 

các chuyên gia phân tích về giá trị cổ phiếu, thậm chí còn cho rằng không có giá trị ảo, chỉ có giá 

trị thật đang được giao dịch trên thị trường, và mọi phân tích giá trị cổ phiếu chỉ là lý thuyết xa 

rời thực tế. Thế nhưng, sự suy thoái của thị trường chứng khoán đã khiến nhà đầu tư mất đến 70% 

- 80% tài sản, rồi sự phát nổ của bong bóng nhà đất cũng đã gây thiệt hại từ 30% - 60% vốn cho 

những nhà đầu tư tham gia vào giai đoạn cao trào. Trước diễn biến suy giảm của thị trường bất 

động sản và thị trường chứng khoán vào năm 2008, nhiều người cho rằng đó chính là hậu quả của 

cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tuy nhiên, trên thực tế, câu trả lời đã nằm sẵn trong lý thuyết 

thực chứng về định giá mà cuốn sách này là một minh chứng rõ nét nhất. 

Hiện nay, các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân đang đi tìm đáp án cho câu hỏi “Đâu là đáy của 

thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản và liệu có nên tham gia hay đứng ngoài chờ 

một thời gian?” Nhưng rất ít người có đủ bản lĩnh để phân tích thấu đáo câu nói kinh điển của W. 

Buffet: “Nên cam đảm khi mọi người sợ hãi, và nên sợ hãi khi mọi người phấn khích”. Nhưng 

vấn đề là khi nào thì nên tham gia? Và khi nào thì thoái vốn? Những câu hỏi này luôn là mối quan 

tâm không chỉ đối với nhà đầu tư cá nhân nghiệp dư mà ngay cả các bộ phận phân tích của các 

quỹ đầu tư với thông tin dồi dào, các nhân viên chuyên nghiệp cũng rất lúng túng. Thực tiễn hiện 

nay cho thấy lý thuyết định giá của cuốn sách này là một kim chỉ nam quan trọng giúp nhà đầu tư 

đưa ra được cơ sở nền tảng cho các quyết định của mình. Đây là cuốn sách không thể thiếu với 

các chuyên viên tài chính của ngân hàng, quỹ đầu tư, các doanh nghiệp cho đến các tổ chức tư 

vấn và cơ quan nhà nước và cũng là tài liệu cần thiết đối với các sinh viên ngành tài chính - ngân 

hàng bậc đại học hoặc sau đại học. Hầu như tất cả các tình huống đầu tư cho mọi lĩnh vực đều 

được đề cập và được giáo sư  

Định giá là vấn đề cốt lõi của mọi quyết định đầu tư, cho dù đó là quyết định mua, bán hay 

nắm giữ tài sản. Tuy nhiên, việc định giá tài sản tài chính ngày càng trở nên phức tạp hơn trong 
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các thị trường tài chính hiện đại. Định giá đầu tư chính là cuốn cẩm nang hướng dẫn cách định 

giá cổ phiếu, trái phiếu, các quyền chọn, bất động sản và các tài sản khác. 

Aswath Damondaran - tác giả cuốn sách, giáo sư của Học viện Kinh doanh Stern NYU, và là 

một trong những chuyên gia hàng đầu về định giá đầu tư - đã sử dụng các ví dụ thực tiễn cũng 

như các công cụ đánh giá mới nhất, giúp bạn định giá các công ty dịch vụ tài chính một cách hiệu 

quả nhất. 

Là nguồn tư liệu quý báu với các thông tin, phân tích và kiến thức sâu rộng, cuốn sách này 

bao quát các chủ đề chính trong định giá tài sản, bao gồm: 

- Định giá các loại tài sản phi chính thống, các công ty dịch vụ tài chính, công ty mới khởi 

nghiệp, công ty tư nhân, công ty thuộc lĩnh vực công nghệ, và các tài sản định giá truyền 

thống khác. 

- Rủi ro tại các quốc gia khác và phương thức tốt nhất để xử lý chúng. 

- Sử dụng lý thuyết quyền chọn thực và các mô hình định giá quyền chọn để định giá doanh 

nghiệp và vốn chủ sở hữu. 

- Các mô hình được sử dụng để định giá các loại tài sản và các yếu tố cấu thành những mô 

hình này. 

- Phương thức lựa chọn mô hình tối ưu cho bất kỳ kịch bản định giá tài sản cho trước nào. 

- Thông tin cập nhật về các đánh giá thực tế. 

Viện Chiến lược Ngân hàng hân hạn giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này.      

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 
 

 

 

 

http://pace.edu.vn/tu-sach/ChiTiet/728/dinh-gia-dau-tu?term_taxonomy_id=25.

