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TH NG TIN  H   HỌ    Ố  TẾ 

NGHI N CỨU QU C T  

Các mô hình kinh 

doanh của ngân hàng: 

tính phổ biến và hiệu 

suất 

Hoạt động ngân hàng 

ngầm và các quy tắc 

thị trƣờng đối với các 

ngân hàng truyền 

thống 

Giá cả hàng hóa quốc 

tế và hoạt động cho vay 

của các ngân hàng 

trong nƣớc tại các quốc 

gia đang phát triển 

Sở hữu nhà nƣớc đối 

với các tổ chức tài 

chính tại châu Âu và 

Trung Á 

Tác giả cũng nghiên 

cứu hiệu suất của các 

ngân hàng đối với từng 

mô hình và hiệu suất 

liên quan đến việc 

chuyển đổi giữa các mô 

hình. Chi tiết 

Nhóm nghiên cứu đƣa 

ra một mô hình trong đó 

hoạt động ngân hàng 

ngầm tự phát sinh và 

làm suy yếu các quy tắc 

thị trƣờng đối với các 

ngân hàng truyền thống. 

Chi tiết 

Các tác giả nghiên 

cứu về vai trò của kênh 

cho vay ngân hàng trong 

việc lan truyền biến 

động trong giá cả hàng 

hóa tới tổng tín dụng và 

các hoạt động kinh tế tại 

các quốc gia đang phát 

triển. Chi tiết 

Nghiên cứu này giới 

thiệu 3 kết quả chính thu 

đƣợc từ một cuộc điều 

tra về các tổ chức tài 

chính do nhà nƣớc sở 

hữu tại các nƣớc Châu 

Âu và Trung Á. Chi tiết 

Sự khác biệt của các 

ngân hàng quốc tế: 

Bằng chứng từ Chiến 

lƣợc và hiệu quả hoạt 

động ngân hàng 

Liệu các biện pháp an 

toàn vĩ mô có làm cho 

các khoản vay xuyên 

biên giới trở nên bền 

vững hơn? 

Những phản ứng khác 

nhau của các nền kinh 

tế mới nổi (EMEs) 

trƣớc các cú sốc chính 

sách tiền tệ trong nƣớc 

và quốc tế 

Viễn cảnh phát triển 

châu Á(ADO): Một 

viễn cảnh tăng trƣởng 

vững chắc hơn 

Nghiên cứu đƣa ra 

bằng chứng về sự khác 

biệt trong chiến lƣợc và 

hiệu quả hoạt động ngân 

hàng ở các mức độ quốc 

tế hóa khác nhau của 

ngân hàng từ dữ liệu của 

113 nƣớc trong giai đoạn 

2000 – 2015. Chi tiết 

Tác giả nghiên cứu về 

tác động của các biện 

pháp an toàn vĩ mô đối 

với cho vay xuyên biên 

giới trong giai đoạn 

“chấn đông tài chính”. 

Chi tiết 

Bài viết nghiên cứu 

ảnh hƣởng của chính 

sách lãi suất trong nƣớc 

và của Mỹ tới điều kiện 

kinh tế vĩ mô tại EMEs. 

Chi tiết 

Triển vọng tăng 

trƣởng của Châu Á trong 

năm nay đƣợc nâng lên 

6,0%, hay 0,1 điểm phần 

trăm tăng so với mức dự 

kiến trong tháng 9 tại 

Triển vọng Phát triển 

Châu Á năm 2017. Chi 

tiết 

Chuỗi giá trị toàn cầu 

và tỷ giá hối đoái hiệu 

quả ở cấp quốc gia 

Quản lý hiệu quả các 

doanh nghiệp nhà 

nƣớc: Thách thức và 

Cơ hội 

Sai lệch tỷ giá hối đoái 

và tăng trƣởng: Những 

điều còn chƣa rõ? 

Đầu tƣ trực tiếp nƣớc 

ngoài, chuỗi giá trị 

toàn cầu và sử dụng 

nguồn lực địa phƣơng 

tại các quốc gia đang 

phát triển 

Nghiên cứu đã phát 

triển một khuôn khổ để 

tính toán REER ở cấp 

ngành, quốc gia và cấp 

độ song phƣơng và áp 

dụng nó vào các bảng 

đầu vào- đầu gia giữa 

các quốc gia để nghiên 

cứu những đặc tính của 

phƣơng pháp tính REER 

Bài viết trình bày 

những đề xuất để cải 

thiện hoạt động của 

DNNN. Chi tiết 

Tác động của biến 

động tỷ giá hối đoái lên 

tăng trƣởng GDP là một 

vấn đề nóng cả trong 

giới làm chính sách và 

giới học thuật. Chi tiết 

Các nguồn cung ứng 

các sản phẩm trung gian 

ở địa phƣơng là một 

trong những kênh chính 

cho việc lan tỏa đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài. Chi 

tiết 



mới cho 35 ngành ở 40 

quốc gia. Chi tiết 

 uan điểm dài hạn về 

lãi suất thực: Tại sao 

lãi suất thực duy trì 

mức thấp trong dài 

hạn? 

   

Nghiên cứu phân tích 

luận điểm cho rằng lãi 

suất thực chịu tác động 

bởi những thay đổi trong 

tiết kiệm và đầu tƣ mong 

đợi dựa trên nguồn dữ 

liệu của 19 quốc gia. Chi 

tiết 

   

 

NGHI N  Ứ    Ố  TẾ CHUYÊN SÂU 

 Á   Ơ  HẾ TIỀN Ả  

Các cộng đồng ảo đã phát triển trong những năm gần đây – đây là một hiện tƣợng bắt nguồn từ sự phát 

triển của công nghệ và từ việc gia tăng sử dụng mạng internet. Trong một số trƣờng hợp, các cộng đồng này 

đã tạo ra và lƣu hành tiền tệ của riêng mình để trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà họ cung cấp, và theo đó 

cung ứng một phƣơng tiện trao đổi và đơn vị đo lƣờng (tính toán) cho cộng đồng cụ thể đó. 

Báo cáo nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ về tiền ảo và cố gắng giải quyết vấn đề theo một cách tiếp 

cận có trình tự. Trong đó cần lƣu ý những loại tiền này vừa giống với tiền vừa cần phải có hệ thống thanh 

toán bán lẻ dành riêng cho chúng; 2 yếu tố này đƣợc thể hiện bao hàm dƣới thuật ngữ “cơ chế tiền ảo” 

(virtual currency scheme). Các cơ chế tiền ảo phù hợp trong một vài lĩnh vực của hệ thống tài chính và do 

đó cũng nằm trong sự quan tâm của các ngân hàng trung ƣơng. Điểm này, trong số nhiều đặc điểm khác, lý 

giải vì sao ECB quan tâm đến việc triển khai nghiên cứu phân tích, đặc biệt là với vai trò là đơn vị xúc tác 

cho hệ thống thanh toán và giám sát hệ thống. 

Chi tiết 

 

NGHI N CỨU TRONG NƢỚC 

TH NG TIN Đ  T I TRONG NƢỚC 

    Ố T N ĐỀ TÀI  H  NHIỆ  

ĐTNH.031/16 
Giải pháp phát triển bền vững các tổ chức tài 

chính vi mô tại Việt Nam.  Chi tiết  
PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao - Đại học 

Ngân hàng TP. HCM 

ĐTNH.035/16 Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá 

trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt 

TS. Vũ Văn Long, Phó Tổng GĐ, 

Bảo hiểm Tiền gửi VN 



Nam.  Chi tiết  

DANH-CS.02/16 
Xây dựng Sổ tay dự báo sử dụng tại NHNN..  Chi 

tiết  
ThS. Đặng Ngọc Hà, Vụ Dự báo 

Thống kê 

 

H I THẢ   H   HỌ  ẤN  H    H   HỌ  

HỘI THẢO KHUNG CHI N LƢỢC QU C GIA 

V  TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TẠI VIỆT NAM. 

 Chi tiết  

TI N KH NG MUA ĐƢỢC GÌ?   Chi tiết  

HỘI THẢO “CẢI THIỆN MÔI TRƢỜNG KINH 

DOANH THÔNG QUA CẢI CÁCH QUẢN TRỊ 

RỦI RO TÍN DỤNG TRONG THƢƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƢ”.  Chi tiết  

TOÀN CẦU HÓA VÀ NHỮNG MẶT TRÁI.  Chi 

tiết  
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BẢN TIN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ 

1. Các mô hình kinh doanh của ngân hàng: tính phổ biến và hiệu suất. (Bank 

business models: popularity and performance) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Rungporn Roengpitya; Nikola Tarashev; Kostas Tsatsaronis & Alan 

Villegas  

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

Ngày xuất bản: Tháng 12/2017 

"Các nhà nghiên cứu thƣờng đề cập đến các mô hình kinh doanh ngân hàng nhƣng lại 

không đƣa khái niệm thế nào là một mô hình kinh doanh ngân hàng và sự khác nhau giữa 

các mô hình kinh doanh ngân hàng. Trong nghiên cứu này, tác giả đƣa ra phƣơng pháp để 

phân loại ngân hàng theo các mô hình kinh doanh khác nhau và áp dụng phƣơng pháp 

này vào dữ liệu về các tỷ lệ trong bảng cân đối kế toán. Tác giả cũng nghiên cứu hiệu 

suất của các ngân hàng đối với từng mô hình và hiệu suất liên quan đến việc chuyển đổi 

giữa các mô hình. 

Sử dụng dữ liệu theo bảng đối với 178 ngân hàng ở 34 quốc gia trong giai đoạn 2005-

2015, tác giả xác định ra đƣợc 4 mô hình ngân hàng. 2 mô hình liên quan đến ngân hàng 

thƣơng mại có danh mục cho vay lớn nhƣng có sự khác biệt về cơ sở vốn: một mô hình 

lấy từ nguồn bán lẻ, thông qua tiền gửi và một mô hình lấy từ nguồn bán buôn, thông qua 

thị trƣờng trái phiếu và liên ngân hàng. Mô hình thứ ba tập trung vào các hoạt động giao 

dịch, trong đó các ngân hàng nắm giữ danh mục đầu tƣ chứng khoán đƣợc lấy vốn từ thị 

trƣờng liên ngân hàng và bán buôn. Mô hình thứ tƣ là mô hình ngân hàng đa năng, đó là 

sự kết hợp của 3 mô hình ngân hàng trên. 

Rõ ràng là có sự khác biệt về hiệu suất của các mô hình ngân hàng và có sự chuyển 

đổi giữa các mô hình ngân hàng. Hai mô hình ngân hàng thƣơng mại cho thấy tỷ lệ chi 

phí trên thu nhập thấp hơn và tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) ổn định 

hơn mô hình giao dịch. Sau khủng khoảng tài chính năm 2008, có một sự đảo ngƣợc xảy 

ra, đó là rất nhiều ngân hàng chuyển đổi từ mô hình lấy nguồn từ bán buôn sang mô hình 

lấy nguồn từ bán lẻ. Trong thời kỳ của mẫu nghiên cứu, các ngân hàng chuyển sang mô 

hình lấy nguồn từ bán lẻ đã cải thiện chỉ số ROE trung bình 2,5 điểm % so với trƣớc khi 

chuyển đổi. Ngƣợc lại,hiệu quả tƣơng đối của các ngân hàng chuyển đổi sang mô hình 

lấy nguồn từ bán buôn lại sụt giảm trung bình 5 điểm %. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

https://www.bis.org/publ/work682.pdf
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2.  Hoạt động ngân hàng ngầm và các quy tắc thị trƣờng đối với các ngân hàng 

truyền thống. (Shadow Banking and Market Discipline on Traditional Banks) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Anil Ari; Matthieu Darracq-Paries; Christoffer Kok & Dawid Zochowski 

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

Ngày xuất bản: 22/12/2017 

Nhóm nghiên cứu đƣa ra một mô hình trong đó hoạt động ngân hàng ngầm tự phát 

sinh và làm suy yếu các quy tắc thị trƣờng đối với các ngân hàng truyền thống. Khả năng 

ngƣời gửi tiền tối ƣu hóa lại việc gửi tiền của mình để đối phó với các cuộc khủng hoảng 

đã áp đặt các quy tắc thị trƣờng lên các ngân hàng truyền thống: những ngân hàng này 

cam kết một cách tối ƣu về một chiến lƣợc danh mục đầu tƣ an toàn để ngăn ngừa việc 

rút tiền sớm. Với cam kết tốn kém này, các hoạt động ngân hàng ngầm nổi lên nhƣ một 

chiến lƣợc ngân hàng thay thế khi kết hợp đƣợc việc chấp nhận rủi ro cao và thanh lý 

sớm trong thời gian khủng hoảng. Nhóm nghiên cứu đƣa ra mô hình này để đối phó với 

cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 tại Mỹ, trong suốt thời kỳ đó các ngân hàng ngầm 

đã trải qua một khoảng thời gian tài chính đột ngột ngƣng trệ và phải thanh lý tài sản của 

họ. Nhóm nghiên cứu tìm hiểu về một điểm cân bằng trong đó khu vực ngân hàng ngầm 

mở rộng ra theo một quy mô mà việc thanh lý gây ra bán tháo và làm cho các ngân hàng 

truyền thống đối mặt với rủi ro thanh khoản. Lãi suất tiền gửi cao hơn để bù đắp cho rủi 

ro thanh khoản cũng làm suy yếu các nguy cơ từ việc rút vốn sớm và các ngân hàng 

truyền thống theo đuổi các danh mục rủi ro có thể khiến họ lâm vào tình trạng phá sản. 

Các can thiệp chính sách nhằm mục đích giúp cho các ngân hàng truyền thống hoạt động 

an toàn hơn nhƣ các chính sách hỗ trợ thanh khoản, các quy định về ngân hàng và bảo 

hiểm tiền gửi đã giúp hoạt động ngân hàng ngầm mở rộng hơn nhƣng lại có một tác động 

dƣơng ròng lên ổn định tài chính. Ổn định tài chính cũng có thể đạt đƣợc với một khoản 

thu thuế tính trên lợi nhuận ngân hàng ngầm. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

3. Giá cả hàng hóa quốc tế và hoạt động cho vay của các ngân hàng trong nƣớc tại 

các quốc gia đang phát triển. (International Commodity Prices and Domestic Bank 

Lending in Developing Countries) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Isha Agrawal; Rupa Duttagupta & Andrea Presbitero 

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

 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/12/22/Shadow-Banking-and-Market-Discipline-on-Traditional-Banks-45518
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Ngày xuất bản: 14/12/2017 

Các tác giả nghiên cứu về vai trò của kênh cho vay ngân hàng trong việc lan truyền 

biến động trong giá cả hàng hóa tới tổng tín dụng và các hoạt động kinh tế tại các quốc 

gia đang phát triển. Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu về hơn 1600 ngân  hàng từ 78 

quốc gia đang phát triển để phân tích sự truyền dẫn những thay đổi trong giá cả hàng hóa 

quốc tế tới hoạt động cho vay của các ngân hàng trong nƣớc. Việc xác định dựa trên 

phƣơng pháp đo lƣờng biến động theo thời gian về mức độ nhạy cảm của các ngân hàng 

đổi với giá cả hàng hóa. Nhóm nghiên cứu nhận thấy một sự sụt giảm trong giá cả hàng 

hóa làm suy yếu hoạt động cho vay của ngân hàng, mặc dù tác động này chỉ giới hạn ở 

các quốc gia có thu nhập thấp và bị ảnh hƣởng bởi việc giá cả hàng hóa giảm đi. Các 

ngân  hàng với các khoản tiền gửi tƣơng đối thấp và chất lƣợng tài sản kém truyền dẫn 

mạnh hơn những thay đổi trong giá cả hàng hóa sang hoạt động cho vay. Điều này hỗ trợ 

giả thuyết cho rằng phản ứng của tổng tín dụng đối với giá cả hàng hóa thông qua kênh 

cung tín dụng. Kết quả của nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không có sự khác biệt đáng 

kể trong hành vi của các ngân hàng trong nƣớc và nƣớc ngoài trong quá trình truyền dẫn, 

phản ánh sự hiện diện của các ngân hàng nƣớc ngoài tại các quốc gia đang phát triển. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

4. Sở hữu nhà nƣớc đối với các tổ chức tài chính tại châu Âu và Trung Á. (State 

Ownership of Financial Institutions in Europe and Central Asia) 

Nguồn: WB 

Tác giả: Aurora Ferrari; Davide S. Mare & Ilias Skamnelos 

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

Ngày xuất bản: Tháng 12/2017 

Nghiên cứu này giới thiệu 3 kết quả chính thu đƣợc từ một cuộc điều tra về các tổ 

chức tài chính do nhà nƣớc sở hữu tại các nƣớc Châu Âu và Trung Á. Cuộc điều tra đƣợc 

thực hiện trên 41 tổ chức hoạt động ở khu vực nói trên vào cuối năm 2016, và xem xét 

các biến đổi trong nhiệm vụ, công cụ, hiệu quả hoạt động, quản trị và kiểm tra/đánh giá. 

Cuộc điều tra đƣa ra kết quả trong khoảng thời gian từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 

thế giới đến năm 2015, phân biệt giữa các tổ chức tài chính phát triển và các tổ chức 

thƣơng mại do nhà nƣớc sở hữu, và nhìn vào những sự khác biệt giữa 3 tiểu khu vực địa 

lý. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/12/14/International-Commodity-Prices-and-Domestic-Bank-Lending-in-Developing-Countries-45480
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29079/WPS8288.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Trở lại trang đầu 

5. Sự khác biệt của các ngân hàng quốc tế: Bằng chứng từ Chiến lƣợc và hiệu quả 

hoạt động ngân hàng. (Are International Banks Different?: Evidence on Bank 

Performance and Strategy) 

Nguồn: WB 

Tác giả: Ata Can Bertay;              -Kunt & Harry Huizinga 

                   Nghiên c u chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: Tháng 12/2017 

Nghiên cứu đƣa ra bằng chứng về sự khác biệt trong chiến lƣợc và hiệu quả hoạt động 

ngân hàng ở các mức độ quốc tế hóa khác nhau của ngân hàng từ dữ liệu của 113 nƣớc 

trong giai đoạn 2000 – 2015. Nghiên cứu tìm hiểu liệu các ngân hàng quốc tế có trụ sở 

chính tại các nƣớc đang phát triển có hành động khác với các ngân hàng quốc tế có trụ sở 

chính tại các quốc gia thu nhập cao hay không. Kết quả cho thấy, nói chung, so với các 

ngân hàng nội địa, các ngân hàng quốc tế có mức đánh giá thấp hơn và có tỷ lệ lợi nhuận 

trên vốn chủ sở hữu thấp hơn. Điều này gợi ý rằng, mức độ quốc tế hóa các ngân hàng, về 

mặt bình quân, đã phát triển qua điểm mà tại đó nó nhận đƣợc sự quan tâm của các cổ 

đông ngân hàng, có thể là do các thất bại trong quản trị doanh nghiệp, và sự hỗ trợ đối 

với các tổ chức quá lớn để đổ vỡ đã dẫn tới sự hình thành các ngân hàng lớn và cồng 

kềnh. Ngƣợc lại, các ngân hàng quốc tế tại các quốc gia đang phát triển có vẻ hƣởng lợi 

từ quá trình quốc tế hóa so với các ngân hàng tƣơng tự tại các quốc gia có thu nhập cao. 

Thêm vào đó, đối với các ngân hàng quốc tế có trụ sở tại các nƣớc đang phát triển, việc 

quốc tế hóa ngân hàng làm giảm tính chu kỳ của tăng trƣởng tín dụng nội địa theo tăng 

trƣởng tổng sản phẩm quốc nội, điều hòa các thời kỳ giảm tốc nội địa. Ngƣợc lại, nếu 

ngân hàng quốc tế là từ một quốc gia có thu nhập cao đầu tƣ vào nƣớc đang phát triển, 

các khoản cho vay của nó sẽ khá là theo chu kỳ kinh tế, và có thể gây ra sự bất ổn. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

6. Liệu các biện pháp an toàn vĩ mô có làm cho các khoản vay xuyên biên giới trở 

nên bền vững hơn?. (Can macroprudential measures make cross-border lending 

more resilient?) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: E őd Takát  & Judit Temesvary 

                   Nghiên c u chính sách tài chính ngân hàng 

Ngày xuất bản: Tháng 12/2017 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29078
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"Tác giả nghiên cứu về tác động của các biện pháp an toàn vĩ mô đối với cho vay 

xuyên biên giới trong giai đoạn “chấn đông tài chính”. Giai đoan này chứng kiến sự tụt 

dốc mạnh về cho vay ngân hàng xuyên biên giới đối với một số khu vực pháp lý. Tác giả 

sử dụng bộ dữ liệu mới kết hợp dữ liệu thống kê ngân hàng nâng cấp giai đoạn 1 của BIS 

về dòng vốn vay xuyên biên giới song phƣơng với dữ liệu an toàn vĩ mô của IBRN. Tác 

giả thấy rằng công cụ an toàn vĩ mô đã tạo sự ổn định cho tăng trƣởng cho vay ngân hàng 

xuyên biên giới. Các nƣớc tiếp nhận các khoản vay đã sử dụng các công cụ này nhiều 

hơn trƣớc khi xảy ra “chấn đông tài chính” thì nhận đƣợc nguồn vay vốn ổn định hơn. 

Điều này đúng với việc cho vay từ cả các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng. Hiệu quả 

ổn định mạnh hơn đối với các nền kinh tế tiên tiến hơn là đối với các thị trƣờng mới nổi. 

Trong số các công cụ khác nhau, việc thay đổi các giới hạn tập trung tài chính để hạn chế 

rủi ro cho các ngân hàng đối với các ngành cụ thể, thay đổi tỷ lệ nợ trên tài sản thế chấp 

 LTV , và thay đổi yêu cầu dự trữ nội tệ đều rất hiệu quả. Cuối cùng, kết quả nghiên cứu 

chỉ ra rằng các nhà xây dựng chính sách có thể xem xét áp dụng công cụ an toàn vĩ mô để 

giảm nhẹ tác động của các cú sốc tài chính. Các công cụ an toàn vĩ mô góp phần vào sự 

ổn định của hệ thống tài chính trong nƣớc và cũng tăng cƣờng các khoản vay nƣớc ngoài 

cho nền kinh tế. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

7. Những phản ứng khác nhau của các nền kinh tế mới nổi (EMEs) trƣớc các cú sốc 

chính sách tiền tệ trong nƣớc và quốc tế. (Divergent Emerging Market Economy 

Responses to Global and Domestic Monetary Policy Shocks) 

Nguồn: ADB 

Tác giả: Choi Woon Gyu; Kang Taesu; Kim Geun-Young& Lee Byongju 

                   Nghiên c u kinh tế 

Ngày xuất bản: 20/12/2017 

Bài viết nghiên cứu ảnh hƣởng của chính sách lãi suất trong nƣớc và của Mỹ tới điều 

kiện kinh tế vĩ mô tại các EMEs. Với mong muốn đo lƣờng ảnh hƣởng của những thay 

đổi chính sách tại các nền kinh tế phát triển lên EMEs, bài viết này nghiên cứu các mức 

lãi suất chính sách tiền tệ trong nƣớc và Mỹ ảnh hƣởng thế nào tới các điều kiện kinh tế 

vĩ mô tại nền kinh tế mới nổi. Các phát hiện cho thấy tác động của việc tăng lãi suất 

chính sách của Mỹ vƣợt xa những ảnh hƣởng liên quan tới tăng lãi suất trong nƣớc tại 

EMEs. Khi Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ, thị trƣờng trái phiếu và chính khoán tại các 

nền kinh tế mới nổi có xu hƣớng chứng kiến các dòng chảy ra. Kết quả cũng cho thấy 

dòng tiền của trái phiếu nhạy cảm hơn với sự khác biệt về lãi suất so với dòng vốn cổ 

https://www.bis.org/publ/work683.pdf
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phần. Kết quả cũng cho thấy cƣờng độ của các hiệu ứng khác nhau trong nhóm các quốc 

gia mới nổi, với kết quả thay đổi lớn hơn tại các quốc gia có lạm phát cao hơn. Do đó, chỉ 

riêng chính sách tiền tệ không đủ để chống lại những ảnh hƣởng của cú sốc chính sách 

toàn cầu lên dòng vốn tại các EMEs. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

8. Viễn cảnh phát triển châu Á(ADO): Một viễn cảnh tăng trƣởng vững chắc hơn. 

(Asian Development Outlook (ADO) Supplement: A Firmer Growth Outlook for 

Asia) 

Nguồn: ADB 

Tác giả: ADB 

                   Nghiên c u kinh tế 

Ngày xuất bản: 13/12/2017 

Triển vọng tăng trƣởng của Châu Á trong năm nay đƣợc nâng lên 6,0%, hay tăng 0,1 

điểm phần trăm so với mức dự kiến từ tháng 9 trong Triển vọng Phát triển Châu Á năm 

2017. Sự mở rộng mạnh mẽ đột ngột ở Trung, Đông và Đông Nam Á làm mờ đi dự đoán 

chiều hƣớng tăng trƣởng đi xuống của khu vực Nam Á.  Năm 2018, tăng trƣởng khu vực 

dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống 5,8%, nhƣ dự đoán trong bản Cập nhật. Ngoại trừ các nền 

kinh tế công nghiệp mới nổi nhƣ Hàn Quốc  ROK , Singapore, Đài Loan, và Hồng Kông, 

Trung Quốc, triển vọng tăng trƣởng của khu vực đƣợc điều chỉnh lên 6,5% từ 6,4% cho 

năm 2017 nhƣng không thay đổi ở mức 6,3% cho năm 2018. Dự báo tăng trƣởng chung 

tại các nền kinh tế công nghiệp chủ chốt Hoa Kỳ, khu vực đồng euro và Nhật Bản đƣợc 

điều chỉnh lên 2,2% từ mức 2,0% năm 2017 và 2,1% từ 2,0% năm 2018. Mức nâng này 

phản ánh việc khu vực đồng euro đã tăng trƣởng hơn mong đợi tại quý ba bởi sƣ gia tăng 

cầu trong khối, và ở Nhật Bản do sự gia tăng đầu tƣ tƣ nhân và xuất khẩu ròng. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

9. Chuỗi giá trị toàn cầu và tỷ giá hối đoái hiệu quả ở cấp quốc gia. (Global Value 

Chains and Effective Exchange Rates at the Country-Sector Level) 

Nguồn: IMF 

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

                   Nghiên c u kinh tế 

Ngày xuất bản: 1/12/2017 

Với sự phát triển ngày càng tăng của chuỗi giá trị toàn cầu, các mô hình tiêu chuẩn đo 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/388846/ewp-532.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/386031/ado-supplement-dec-2017.pdf
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lƣờng cạnh tranh giá sử dụng tỷ giá hối đoái thực ngày càng trở nên lỗi thời. Tỷ giá hối 

đoái thực hiệu quả thực (REER) là một trong những cấu trúc thống kê đƣợc trích dẫn 

nhiều nhất trong nền kinh tế vĩ mô mở. Nghiên cứu chỉ ra rằng các mô hình sử dùng để 

tính toán những có số này chƣa đủ phong phú cho tầm quan trọng ngày càng gia tăng của 

chuỗi giá trị toàn cầu. Hơn nữa, do các quốc gia tham gia khác nhau vào chuỗi giá trị toàn 

cầu, sự biến động cấp ngành cũng khá quan trọng trong việc xác định tính cạnh tranh.  

Kết hợp những đặc điểm này, tác giả phát triển một khuôn khổ để tính toán REER ở cấp 

ngành, quốc gia và cấp độ song phƣơng và áp dụng nó vào các bảng đầu vào - đầu ra giữa 

các quốc gia để nghiên cứu những đặc tính của phƣơng pháp tính REER mới cho 35 

ngành ở 40 quốc gia. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

10. Quản lý hiệu quả các doanh nghiệp nhà nƣớc: Thách thức và Cơ hội. (Efficient 

Management of State-Owned Enterprises: Challenges and Opportunities) 

Nguồn: ADB 

Tác giả: Kim Chul Ju & Ali Zulfiqar 

                   Nghiên c u kinh tế  

Ngày xuất bản: 15/12/2017 

Các doanh nghiệp nhà nƣớc (DNNN) vẫn là một nguồn cung cấp việc làm, dịch vụ 

công và phát triển kinh tế xã hội quan trọng tại hầu hết các nƣớc đang phát triển ở Châu 

Á. Tuy nhiên, hiệu quả của các DNNN bị ảnh hƣởng nghiêm trọng bởi sự chồng chéo về 

cơ cấu sở hữu và quản lý ở hầu hết các nƣớc đang phát triển. Hơn nữa, việc thiếu cơ sở 

dữ liệu tập trung và đáng tin cậy đối với các DNNN ở một số quốc gia đã làm cho việc 

giám sát và đánh giá hiệu quả của họ trở nên khó khăn hơn. Do đó, để cải thiện hoạt động 

của DNNN, các nƣớc đang phát triển ở châu Á phải đảm bảo tách biệt giữa quyền sở hữu 

và chức năng quản lý của DNNN. Thứ hai, DNNN phải trình bày rõ mục tiêu ngắn hạn, 

dài hạn và chủ động quản lý để có kế hoạch thực hiện những mục tiêu này. Thứ ba, quản 

lý DNNN phải xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá minh bạch và độc lập để công bố các 

báo cáo kết quả hoạt động thƣờng kỳ của các DNNN tới tất cả các cổ đông chính và đề 

xuất cải tiến bất cứ khi nào cần thiết. Cuối cùng, các DNNN phải thu hút những ngƣời có 

trình độ và tài năng tham gia vào hàng ngũ của họ với mức lƣơng cạnh tranh. Các nhân 

viên này cần đƣợc khen thƣởng vì có hiệu quả tốt hơn và bị phạt vì hoạt động kém hiệu 

quả để thiết lập văn hoá công việc cạnh tranh chuyên nghiệp để cải thiện tính hiệu quả và 

lợi nhuận của DNNN. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/390221/adbi-wp799.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/390251/adbi-pb2017-4.pdf
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Trở lại trang đầu 

11. Sai lệch tỷ giá hối đoái và tăng trƣởng: Những điều còn chƣa rõ?. (Exchange 

Rate Misalignment and Growth: A Myth?) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Carlos Goncalves & Mauro Rodrigues 

                   Nghiên c u kinh tế 

Ngày xuất bản: 21/12/2017 

Tác động của biến động tỷ giá hối đoái lên tăng trƣởng GDP là một vấn đề nóng cả 

trong giới làm chính sách và giới học thuật. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đƣa 

ra bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa sự sai lệch trong tỷ giá hối đoái với tăng trƣởng 

của một nhóm nhiều quốc gia là mối quan hệ rất yếu. Kiểm soát các tác động có tính cố 

định theo quốc gia, các tác động theo thời gian và mức GDP ban đầu, một đồng tiền mất 

giá nhiều hơn có liên quan đến mức tăng trƣởng cao hơn nếu không loại trừ các ngoại lệ. 

Tuy nhiên, mối liên hệ thuận chiều này thƣờng không còn sau khi tỷ lệ tiết kiệm đƣợc 

kiểm soát. Điều quan trọng là kết quả này đúng với cả một nhóm lớn gồm nhiều quốc gia 

và cho một mẫu nhỏ hơn chỉ gồm các nền kinh tế mới nổi. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

12. Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, chuỗi giá trị toàn cầu và sử dụng nguồn lực địa 

phƣơng tại các quốc gia đang phát triển. (FDI, Global Value Chains, and Local 

Sourcing in Developing Countries) 

Nguồn: IMF 

Tác giả: Vito Amendolagine; Andrea Presbitero; Roberta Rabellotti; Marco 

Sanfilippo & Adnan Seric 

                   Nghiên c u kinh tế 

Ngày xuất bản: 21/12/2017 

Các nguồn cung ứng các sản phẩm trung gian ở địa phƣơng là một trong những kênh 

chính cho việc lan tỏa đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. Nghiên cứu này điều tra xem liệu rằng 

sự tham gia và vị trí của nƣớc chủ nhà trong chuỗi giá trị toàn cầu có mối liên quan với 

sử dụng nguồn lực địa phƣơng bởi các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hay không và nếu có thì 

bằng cách nào. Kết hợp hai bộ dữ liệu cấp doanh nghiệp của 19 quốc gia Châu Phi cận 

Sahara và Việt Nam với các phƣơng pháp đo lƣờng cấp quốc gia về sự tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu, nhóm nghiên cứu thấy rằng sự tham gia càng sâu vào chuỗi giá trị 

toàn cầu và việc chuyên môn hóa ở thƣợng nguồn có liên quan đến việc các nhà đầu tƣ 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/12/21/Exchange-Rate-Misalignment-and-Growth-A-Myth-45374
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nƣớc ngoài sử dụng tỷ lệ đầu vào địa phƣơng cao hơn. Những tác động này lớn hơn ở các 

quốc gia có luật pháp có những quy tắc chặt chẽ hơn và nền giáo dục tốt hơn.  

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

13.  uan điểm dài hạn về lãi suất thực: Tại sao lãi suất thực duy trì mức thấp trong 

dài hạn? (Why so low for so long? A long-term view of real interest rates) 

Nguồn: BIS 

Tác giả: Claudio Borio; Piti Disyatat; Mikael Juselius & Phurichai 

Rungcharoenkitkul 

                   Nghiên c u kinh tế 

Ngày xuất bản: Tháng 12/2017 

Những lý giải hiện nay cho sự suy giảm của lãi suất thực kể từ đầu những năm 1980 

đều dựa trên luận điểm rằng lãi suất thực chịu tác động bởi những thay đổi trong tiết kiệm 

và đầu tƣ mong đợi. Nhƣng dựa trên nguồn dữ liệu từ năm 1870 đến nay đối với 19 quốc 

gia, phân tích của tác giả đặt ra những nghi ngờ về quan điểm này. 

Tác giả xem xét nhiều yếu tố phi tiền tệ phổ biến gồm: tăng trƣởng sản lƣợng và năng 

suất, các biến nhân khẩu học, giá cả tƣơng đối của vốn, sự bất bình đẳng và rủi ro. Tác 

giả cũng khai thác vai trò của khuôn khổ chính sách tiền tệ. Cần thiết phải có một mẫu 

nghiên cứu lớn để kiểm tra giả thuyết một cách có hệ thống để đánh giá xem liệu mô hình 

quan sát là ngẫu nhiên hay phản ánh mối quan hệ ổn định. 

Mối liên hệ giữa lãi suất thực và các yếu tố đầu tƣ – tiết kiệm có vẻ không rõ ràng. 

Mặc dù có thể thấy có mối quan hệ giống nhƣ lý thuyết trong một vài giai đoạn, đặc biệt 

là trong 30 năm trở lại đây, tuy nhiên mối quan hệ trên lại không tồn tại khi mẫu quan sát 

rộng hơn. Điều này thể hiện đối với cả hai cấp quốc gia và toàn cầu. Ngƣợc lại, tác giả lại 

thấy rằng có sự thay đổi liên tục của lãi suất thực theo sự thay đổi trong khuôn khổ tiền 

tệ. Hơn nữa, ảnh hƣởng từ bên ngoài tới lãi suất thực của các nƣớc dƣờng nhƣ phản ánh 

sự khác biệt trong lãi suất của các nƣớc có điều kiện về tiền tệ và tài chính có tầm ảnh 

hƣởng toàn cầu hơn là các phong trào chung trong việc tiết kiệm và đầu tƣ toàn cầu. Tất 

cả những điều trên cho thấy sự thiếu đánh giá vai trò của chính sách tiền tệ trong việc xác 

định lãi suất thực trong những khoảng thời gian dài. 

Tải về toàn văn tại đây                                                                                  

Trở lại trang đầu 

  

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/12/21/FDI-Global-Value-Chains-and-Local-Sourcing-in-Developing-Countries-45513
https://www.bis.org/publ/work685.pdf
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NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU 

Các cơ chế tiền ảo 

 

Ngân hàng Trung ƣơng Châu Âu, tháng 10/2012 

Tóm tắt 

Các cộng đồng ảo đã phát triển trong những năm gần đây – đây là một hiện tƣợng bắt 

nguồn từ sự phát triển của công nghệ và từ việc gia tăng sử dụng mạng internet. Trong 

một số trƣờng hợp, các cộng đồng này đã tạo ra và lƣu hành tiền tệ của riêng mình để trao 

đổi hàng hóa và dịch vụ mà họ cung cấp, và theo đó cung ứng một phƣơng tiện trao đổi 

và đơn vị đo lƣờng (tính toán) cho cộng đồng cụ thể đó. 

Báo cáo nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ về tiền ảo và cố gắng giải quyết vấn 

đề theo một cách tiếp cận có trình tự. Trong đó cần lƣu ý những loại tiền này vừa giống 

với tiền vừa cần phải có hệ thống thanh toán bán lẻ dành riêng cho chúng; 2 yếu tố này 

đƣợc thể hiện bao hàm dƣới thuật ngữ “cơ chế tiền ảo”  virtual currency scheme . Các cơ 

chế tiền ảo phù hợp trong một vài lĩnh vực của hệ thống tài chính và do đó cũng nằm 

trong sự quan tâm của các ngân hàng trung ƣơng. Điểm này, trong số nhiều đặc điểm 

khác, lý giải vì sao ECB quan tâm đến việc triển khai nghiên cứu phân tích, đặc biệt là 

với vai trò là đơn vị xúc tác cho hệ thống thanh toán và giám sát hệ thống. 

Báo cáo này bắt đầu bằng việc đinh nghĩa và phân loại các cơ chế tiền ảo dựa trên các 

đặc điểm quan sát đƣợc; các đặc điểm này có thể thay đổi trong tƣơng lai, việc này có thể 

tác động tới định nghĩa đƣợc đƣa ra hiện tại. Tiền ảo có thể đƣợc định nghĩa nhƣ một loại 

tiền kỹ thuật số, không đƣợc quản lý, nó đƣợc phát hành và thƣờng bị kiểm soát bởi 

những ngƣời phát triển ra nó, và đƣợc sử dụng và chấp nhận giữa các thành viên của một 

cộng đồng ảo nhất định. Dựa vào tƣơng tác của chúng với tiền “thực” truyền thống và 

nền kinh tế thực, các cơ chế tiền điện tử có thể đƣợc phân thành 3 loại: Loại 1, là nhóm 

các cơ chế tiền ảo đóng, đƣợc sử dụng cơ bản trong một trò chơi trực tuyến; Loại 2, là 

nhóm các cơ chế tiền ảo có dòng chảy một chiều  thƣờng là chảy vào), chính là nhóm ở 

đó có tỷ lệ chuyển đổi để mua tiền ảo, sau đó đƣợc sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ 

ảo, nhƣng cũng có ngoại lệ là mua đƣợc hàng hóa và dịch vụ thực; và Loại 3 là nhóm các 

cơ chế tiền ảo có dòng chảy 2 chiều, có nghĩa là tiền ảo đóng vai trò nhƣ bất cƣ loại tiền 

tệ có thể chuyển đổi nào khác, với 2 tỷ lệ trao đổi  mua và bán , sau đó đƣợc sử dụng để 

mua hàng hóa và dịch vụ ảo, những cũng đƣợc sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ thực. 

Các cơ chế tiền ảo khác với các cơ chế tiền điện tử ở chỗ loại tiền tệ đƣợc sử dụng để 

làm đơn vị tính toán không tồn tại ở dạng vật lý và có địa vị pháp lý. Sự thiếu vắng một 

khuôn khổ pháp luật riêng cũng dẫn tới một vài khác biệt quan trọng khác. Thứ nhất, 



 ẢN TIN NGHI N  Ứ   H   HỌ  12/01/2017 

  
 

VIỆN CHI N LƢỢC NGÂN H NG – NG N H NG NH  NƢỚC VIỆT NAM 11 

 

không có sự tham gia của các đơn vị tài chính truyền thống, bao gồm cả ngân hàng trung 

ƣơng. Đơn vị phát hành tiền và đơn vị sở hữu cơ chế thƣờng là các công ty tƣ nhân phi tài 

chính. Điều này có nghĩa là các quy định thông thƣờng đối với khu vực tài chính và các 

biện pháp giám sát không đƣợc áp dụng. Thứ hai, mối liên kết giữa tiền ảo và tiền truyền 

thống (chính là tiền tệ có địa vị pháp lý  không đƣợc quy định bởi luật, điều này có thể 

phức tạp hoặc gây tốn kém khi thực hiện bồi hoàn vốn, thậm chí là nếu đƣợc phép. Cuối 

cùng, thực tế tiền tệ đƣợc niêm yết hoàn toàn khác biệt (không phải là euro, USD,..) có 

nghĩa là việc kiểm soát toàn bộ tiền ảo thuộc về ngƣời phát hành ra chúng - ngƣời điều 

hành cơ chế và quản lý nguồn cung tiền theo ý mình. 

Có một số động lực kinh doanh đằng sau sự hình thành của các cơ chế tiền điện tử. 

Chúng có thể tạo động lực tài chính để ngƣời sử dụng trong cộng đồng ảo tiếp tục tham 

gia cồng đồng, hay nói cách khác là tạo ra các hiệu ứng đóng  lock-in effects). Thêm vào 

đó, các cơ chế có thể tạo ra doanh thu cho ngƣời sở hữu, chẳng hạn doanh thu luân 

chuyển (doanh thu tạo ra từ việc tiền đang đƣợc luân chuyển). Ngoài ra, một cơ chế tiền 

điện tử, thông qua cho phép ngƣời chủ cộng đồng ảo kiểm sát các thành tố cơ bản của nó 

 nhƣ việc tạo tiền và/hoặc cách thức phân bổ vốn), nó có thể giúp cho các mô hình kinh 

doanh và chiến lƣợc kinh doanh cho cộng đồng ảo trở nên linh hoạt hơn. Cuối cùng, đặc 

biệt là đối với cơ chế Loại 3, một cơ chế tiền ảo cũng có thể đƣợc triển khai để cạnh tranh 

với tiền tệ truyền thống, nhƣ euro hay USD. 

Nghiên cứu tình huống thứ nhất trong báo cáo này liên quan đến Bitcoin, một cơ chế 

tiền ảo dựa trên mạng ngang hàng (peer – to – peer). Nó không có một cơ quan trung tâm 

chịu trách nhiệm cung ứng tiền, cũng không có một trung tâm bù trừ, và cũng không có 

sự tham gia của các tổ chức tài chính vào các giao dịch, vì ngƣời sử dụng tự thực hiện tất 

cả các nhiệm vụ này. Bitcoin có thể đƣợc sử dụng cho cả hàng hóa, dịch vụ thực và ảo. 

Tỷ lệ trao đổi của nó với các tiền tệ khác đƣợc quyết định bởi cung và cầu và một số sàn 

giao dịch đã đƣợc hình thành. Cơ chế này gây ra nhiều tranh cãi, ít nhất không chỉ vì tiềm 

năng nó có thể trở thành một loại tiền tệ thay thế đƣợc sử dụng trong giao dịch mua bán 

thuốc cấm và rửa tiền nhờ mức độ vô danh cao của mình. 

Nghiên cứu tình huống thứ hai trong báo cáo là cơ chế tiền ảo Second Life, ở đó đồng 

Đô la Linden đƣợc sử dụng. Cơ chế này chỉ có thể đƣợc sử dụng trong cộng đồng ảo để 

mua bán hàng hóa và dịch vụ ảo. Linden Lab quản lý cơ chế và hoạt động nhƣ đơn vị 

phát hành và xử lý giao dịch, đảm bảo tỷ giá ổn định so với đồng USD. Tuy nhiên, cơ chế 

Second Life cũng đang đứng trƣớc nhiều tranh cãi, và ngƣời ta cho rằng, tiền tệ này 

không chỉ đơn giản là tiền cho các trò chơi trực tuyến. 

Sau đó, báo cáo đánh giá sơ bộ về sự phù hợp của các cơ chế tiền ảo với ngân hàng 

trung ƣơng, tập trung chủ yếu vào các cơ chế mở hơn và liên kết với nền kinh tế thực 
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 nhƣ cơ chế Loại 3 . Đánh giá này bao gồm sự ổn định của giá cả, của hệ thống tài chính 

và hệ thống thanh toán, đồng thời xem xét cả khía cạnh quản lý giám sát. Báo cáo cũng 

đề cập tới các quan ngại về rủi ro danh tiếng. Có thể kết luận rằng, với tình hình hiện tại, 

các cơ chế tiền ảo: 

- Không gây rủi ro cho ổn định giá cả, miễn là việc tạo tiền tiếp tục ở mức thấp; 

- Có xu hƣớng không ổn định cố hữu, nhƣng không thể ảnh hƣởng tới sự ổn định tài 

chính, do chúng có mối liên hệ hạn chế với nền kinh tế thực, khối lƣợng trao đổi thấp và 

thiếu sự chấp nhận rộng rãi của ngƣời sử dụng; 

- Hiện tại không đƣợc điều chỉnh quản lý và không đƣợc giám sát chặt chẽ bởi bất cứ 

cơ quan nào, mặc dù việc tham gia vào các cơ chế này có thể đẩy ngƣời sử dụng đứng 

trƣớc rủi ro tín dụng, thanh khoản, vận hành và pháp lý; 

- Có thể thách thức cơ quan quản lý công, với sự bất ổn định về pháp lý xunh quanh 

cơ chế này, khi chúng có thể đƣợc sử dụng bởi các đối tƣợng tội phạm, lừa đảo, rửa tiền 

để thực hiện các hành vi phạm pháp của chúng; 

- Có thể có tác động bất lợi lên danh tiếng của ngân hàng trung ƣơng, giả sử rằng việc 

sử dụng các hệ thống nhƣ vậy gia tăng đáng kể và trong trƣờng hợp có một sự vụ thu hút 

báo chí, công chúng có thể nhận thức vụ việc này xảy ra, một phần là do, ngân hàng trung 

ƣơng không hoàn thành nhiệm vụ của mình; 

- Thực tế thuộc trách nhiệm của ngân hàng trung ƣơng do các đặc tính liên quan đến 

hệ thống thanh toán, điều này gia tăng sự cần thiết, ít nhất là kiểm tra sự phát triển và đƣa 

ra các báo cáo đánh giá ban đầu. 

Báo cáo này là nỗ lực đầu tiên nhằm cung cấp một nền tảng cơ bản cho việc thảo luận 

về các cơ chế tiền ảo. Mặc dù các cơ chế này có những điểm tích cực về mặt cải tiến tài 

chính và cung cấp thêm phƣơng tiện thanh toán cho ngƣời tiêu dùng, nhƣng rõ ràng 

chúng mang theo nhiều rủi ro. Do quy mô của các cơ chế tiền ảo nhỏ, các rủi ro này chƣa 

tác động đến bất cứ ai khác ngoài những ngƣời sử dụng cơ chế. Đánh giá này có thể thay 

đổi nếu việc sử dụng gia tăng đáng kể, chẳng hạn nếu đƣợc thúc đẩy bởi các cải tiến đang 

đƣợc phát triển hoặc cung ứng hiện nay. Do vậy, các diễn biến phát triển của các cơ chế 

tiền ảo cần phải đƣợc kiểm tra để tái đánh giá các rủi ro. 

I. GIỚI THIỆU 

1.1.  ác điểm nổi bật và động lực ban đầu 

Báo cáo nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ về tiền ảo và cố gắng giải quyết vấn 

đề theo một cách tiếp cận có trình tự. Cách tiếp cận nhƣ vậy hiện vẫn còn thiếu vắng, ít 

nhất là ở một mức độ nào đó, trong các nghiên cứu hiện nay. Hơn nữa, trƣớc đây chƣa có 

ấn phẩm nào của các ngân hàng trung ƣơng, các tổ chức quốc tế hay các cơ quan công 
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quyền đề cập đến chủ đề này. Do vậy, báo cáo này phần lớn dựa vào các thông tin và dữ 

liệu thu thập từ các tài liệu đƣợc công bố trên internet, nơi mà mức độ tin cậy có thể 

không đƣợc hoàn toàn đảm bảo. Điều này đặt ra một vài hạn chế lớn cho nghiên cứu hiện 

tại. 

Tiền ảo giống với tiền và cần phải đi kèm với hệ thống thanh toán dành riêng cho nó; 

cả hai yếu tố này đƣợc bao hàm trong thuật ngữ “cơ chế tiền điện tử”. Các cơ chế tiền 

điện tử phù hợp với một vài lĩnh vực của hệ thống tài chính và do dó đƣợc ngân hàng 

trung ƣơng quan tâm. Các cơ chế tiền ảo ngày càng nhận đƣợc nhiều sự quan tâm của báo 

chí, thậm chí còn đƣợc đƣa lên các ấn phẩm truyền thông uy tín. Ngân hàng trung ƣơng 

châu  u  ECB  đã đƣợc giới học giả, nhà báo và những ngƣời dân quan tâm liên hệ nhiều 

lần trong những tháng gần đây. Họ mong muốn biết đƣợc quan điểm của ECB hoặc mong 

muốn cảnh báo ECB về những vấn đề tiềm tàng của các cơ chế tiền ảo. Trong bối cảnh 

này, việc nên làm là cần phải tìm kiếm một cách hiểu chung và từ đó, đƣa ra phản hồi 

trên cơ sở có sự phối hợp. Điều này lý giải vì sao ECB quan tâm đến việc triển khai phân 

tích chi tiết, đặc biệt là chú ý vào chức năng của ECB với tƣ cách là đơn vị hỗ trợ cho hệ 

thống thanh toán và đơn vị giám sát. Báo cáo hiện tại là kết quả của những phân tích này. 

Đây là nỗ lự đầu tiên nhằm đƣa ra một nền tảng cơ sở cho việc thảo luận về các cơ chế 

tiền điện tử. 

Báo cáo này đƣợc cấu trúc thành 4 phần. Sau phần xem xét ngắn gọn về lịch sử đồng 

tiền ở Chƣơng này, Chƣơng 2 sẽ định nghĩa và phân loại các cơ chế tiền ảo. Nó cũng chỉ 

ra cách thức mà các giải pháp thanh toán đƣợc thực hiện và chỉ ra các động lực kinh 

doanh đằng sau việc áp dụng các cơ chế này. Chƣơng 3 tập trung vào 2 cơ chế tiền ảo nổi 

bật là Bitcoin và đồng đô la Linden  Linden Dollars  của Second Life, và mô tả những 

đặc điểm cơ bản, các yếu tố kỹ thuật, và khía cạnh tiền tệ của chúng. Nó cũng giải quyết 

các vấn đề mới nhất và các sự cố an ninh mà các cơ chế này đã trải qua. Chƣơng 4 đƣa ra 

đánh giá về việc ngân hàng trung ƣơng có thể bị các cơ chế này tác động nhƣ thế nào, 

trong đó quan tâm đến một số lĩnh vực nhƣ ổn định giá, ổn định tài chính, sự thông suốt 

của hệ thống thanh toán, vấn đề quản lý và rủi ro danh tiếng. Báo cáo kết thúc với một 

vài kết luận và đề xuất các hành động tƣơng lai. 

1.2.  Tổng quan lịch sử ngắn gọn về tiền 

Không dễ để thiết lập các nguồn gốc chính xác của các xã hội tiền tệ. Dƣờng nhƣ việc 

thanh toán sử dụng một số hình thức tiền đã đƣợc đƣa ra từ năm 2200 trƣớc công nguyên. 

Tuy nhiên, hình thức của tiền đã thay đổi đáng kể từ khi đó. Tiền ban đầu thƣờng là tiền 

hàng hóa, tức là, một vật có giá trị nội tại (chẳng hạn nhƣ gia súc, hạt giống… hay sau 

này là vàng, bạc). 
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Quanh thế kỷ 18, tiền trên cơ sở hàng hóa  “commoditiy backed money”  bắt đầu 

đƣợc sử dụng, bao gồm các vật đại diện cho hàng hóa  nhƣ chứng chỉ vàng). Các mảnh 

giấy này không có giá trị nội tại, nhƣng chúng có thể đƣợc trao đổi với một lƣợng cố định 

hàng hóa cơ bản. Các lợi ích chính của hệ thống này là tiền dễ đƣợc mang đi và một 

lƣợng lớn tiền có thể trao đổi. 

Các nền kinh tế hiện đại thƣờng dựa vào tiền pháp định (fiat money), nó giống nhƣ 

tiền trên cơ sở hàng hóa về mặt hình thức, nhƣng khác biệt căn bản về khái niệm, do nó 

không còn có thể đƣợc bồi hoàn lại bằng một hàng hóa. Tiền pháp định là bất cứ tiền tệ 

chính thức nào đƣợc cơ quan trung ƣơng chỉ định và phát hành. Mọi ngƣời sẵn sàng chấp 

nhận nó để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ đơn giản vì họ tin vào cơ quan trung ƣơng này. 

Niềm tin do đó là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với bất cứ hệ thống tiền pháp định nào. 

Bất kể hình thức nào của tiền, nó cũng bao gồm 3 chức năng truyền thống là: 

 Phƣơng tiện trao đổi: tiền đƣợc sử dụng làm trung gian trong thƣơng mại để tránh 

các bất tiện của hệ thống hàng đổi hàng, chính là sự cần thiết phải có sự trùng hợp 

trong mong muốn giữa 2 bên liên quan đến giao dịch. 

 Đơn vị tính toán: tiền đóng vai trò nhƣ đơn vị số tiêu chuẩn để đo lƣờng giá trị và 

chi phí của hàng hóa, dịch vụ, tài sản và nghĩa vụ nợ. 

 Cất trữ giá trị: tiền có thể đƣợc tiết kiệm và sử dụng trong tƣơng lai. 

Tiền là một tổ chức xã hội: một công cụ đƣợc tạo ra và đánh dấu bới sự tiến hóa của 

xã hội, thể hiện khả năng tiến hóa và điều chỉnh phù hợp với các đặc điểm của thời đại. 

Không ngạc nhiên khi tiền bị ảnh hƣởng bới các tiến bộ kỹ thuật gần đây và đặc biệt là 

bởi việc sử dụng internet rộng rãi. 

1.3. Tiền trong thế giới ảo 

Kể từ khi hình thành vào năm 1980 và tiếp theo sự ra đời của Mạng lƣới toàn cầu 

(www) vào giữa những năm 1990, việc tiếp cận và sử dụng internet đã tăng trƣởng mạnh 

mẽ. Theo Thống kê internet toàn cầu, số lƣợng ngƣời sử dụng internet trên thế giới là 361 

triệu ngƣời vào cuối năm 2000, trong khi vào cuối năm 2011, con số này đã đạt mức 

2.267 triệu, tƣơng đƣơng với khoảng 33% dân số toàn cầu. Tác động của nó lớn đến mức 

có thể đƣợc xem là tạo ra sự thay đổi cấu trúc trong hành vi xã hội, tác động tới cách thức 

con ngƣời sống, tƣơng tác với nhau, thu thập thông tin và, tất nhiên, cả cách mà họ thanh 

toán. 

Cùng với sự gia tăng sử dụng internet, là sự phát triển các cộng đồng ảo trong những 

năm gần đây. Một cộng đồng ảo có thể đƣợc hiểu là một nơi trong không gian mạng mà 

các cá nhân tƣơng tác và có các mục tiêu và mối quan tâm chung. Mạng xã hội có thể là 
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hình thức phổ biến nhất của cộng đồng ảo  nhƣ Facebook, Myspace, Twitter , nhƣng 

cũng có các cộng đồng nổi bật khác, chẳng hạn nhƣ những cộng đồng chia sẻ kiến thức 

 nhƣ Wikipedia , những cộng đồng tạo ra thế giới ảo  nhƣ Second Life  hoặc những cộng 

đồng nhằm tạo ra một môi trƣờng trực tuyến để cá cƣợc  nhƣ Sòng bạc trực tuyến 

Vegas). 

Trong một số trƣờng hợp, các cộng đồng ảo này đã tạo ra và lƣu hành tiền kỹ thuật số 

của riêng họ để trao đổi hàng hóa và dịch vụ họ cung cấp, do đó tạo ra một hình thức mới 

của tiền kỹ thuật số (xem bảng 1). Sự tồn tại của các loại tiền cạnh tranh nhau không phải 

mới, nhƣ các cộng đồng tiền tệ địa phƣơng, không chịu sự điều tiết (quản lý  đã tồn tại từ 

lâu trƣớc kỷ nguyên kỹ thuật số. Các cơ chế này có mặt tích cực nếu chúng đóng góp vào 

việc cải tiến tài chính và tạo ra các phƣơng tiện thanh toán khác cho ngƣời tiêu dùng. Tuy 

nhiên, rõ ràng là chúng có thể tạo rủi ro cho ngƣời sử dụng, đặc biệt là đối với tình trạng 

thiếu quản lý hiện nay. 

Về bản chất, các tiền ảo đóng vai trò nhƣ phƣơng tiện trao đổi và nhƣ đơn vị tính toán 

trong phạm vi một cộng đồng ảo cụ thể. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng có hoàn thiện chức 

năng “cất trữ giá trị” về mặt an toàn và đáng tin cậy, liệu chúng có tạo ra rủi ro cho không 

chỉ ngƣời sử dụng mà cả nền kinh tế. 

Bảng 1. Ma trận tiền 

Địa vị 

pháp lý 

Không chịu sự điều tiết 
Một số loại tiền tệ địa 

phƣơng nhất định 
Tiền ảo 

Chịu sự điều tiết 
Giấy bạc ngân hàng và đồng 

xu 

Tiền điện tử 

Tiền ngân hàng 

thƣơng mại (tiền gửi 

ngân hàng) 

 Vật chất Kỹ thuật số 

Hình thái c a ti n 

2.  ác chƣơng trình tiền ảo 

2.1. Định nghĩa và phân loại 

Dựa trên các kiến thức chung đã đƣợc trình bày ở Chƣơng 1 và dựa trên các đặc điểm 

quan sát đƣợc, khái niệm về tiền ảo có thể đƣợc đƣa ra nhƣ sau: “tiền ảo là một loại tiền 

kỹ thuật số, không chịu sự quản lý mà đƣợc phát hành và thƣờng đƣợc kiểm soát bởi 

những ngƣời phát hành ra chúng và đƣợc sử dụng và chấp nhận giữa các thành viên của 

một cộng đồng ảo cụ thể”. Khái niệm này có thể cần đƣợc điều chỉnh trong tƣơng lai khi 

các đặc tính cơ bản của nó thay đổi. 
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Có hai cách để nắm giữ đƣợc tiền ảo. Trong nhiều chƣơng trình tiền ảo, cách nhanh 

nhất là sử dụng tiền “thực” để mua nó với một tỷ lệ đã đƣợc xác lập trƣớc đó,
1
 bản thân 

tiền ảo thƣờng không có giá trị hàng hóa đằng sau nó (commoditiy backed).
2
 Thứ hai, 

ngƣời dùng thƣờng có thể tăng lƣợng tiền nắm giữ bằng cách tham gia vào các hoạt động 

cụ thể, ví dụ bằng việc trả lời quảng cáo hoặc hoàn thành một cuộc khảo sát trực tuyến. 

Có rất nhiều chƣơng trình tiền ảo khác nhau và không dễ để phân loại chúng. Có một 

khả năng là tập trung vào sự tƣơng tác của chúng với tiền thực và nền kinh tế thực. Điều 

này xảy ra thông qua hai kênh: a) dòng luẩn chuyển tiền thông qua trao đổi tiền tệ và b) 

dòng luân chuyển thực với ý nghĩa là khả năng mua bán hàng hóa và dịch vụ thực tế. 

Theo đó, có thể phân biệt đƣợc ba chƣơng trình tiền ảo theo các ví dụ cụ thể nhƣ sau: 

1) Các chương trình tiền ảo đóng: Các chƣơng trình tiền này gần nhƣ không có liên 

kết với nền kinh tế thực và đôi khi đƣợc gọi là chƣơng trình “chỉ-để-chơi”.
3
 Ngƣời dùng 

thƣờng trả phí thuê bao và sau đó kiếm đƣợc tiền ảo dựa trên hiệu suất trực tuyến của họ. 

Tiền ảo chỉ có thể đƣợc sử dụng bằng cách mua hàng hóa và dịch vụ ảo đƣợc cung cấp 

trong cộng đồng ảo và ít nhất về mặt lý thuyết, nó không dƣợc mua bán bên ngoài cộng 

đồng ảo đó. 

Ví dụ: đồng tiền vàng World of Warcraft (WoW) là một đồng tiền ảo đƣợc sử dụng 

trong trò chơi nhập vai trực tuyến nổi tiếng đƣợc thiết kế bởi hãng giải trí Blizzard. 

Ngƣời chơi có nhiều lựa chọn khác nhau (với phí thuê bao khác nhau  để mở một tài 

khoản và bắt đầu chơi. Đồng vàng WoW đóng vai trò nhƣ một phƣơng tiện trao đổi trong 

trò chơi này, ví dụ để trang bị cho ngƣời chơi đủ tốt để nâng hạng. Ngƣời chơi có một vài 

cơ hội để kiếm đƣợc đồng vàng WoW trong trò chơi. Việc mua bán đồng vàng WoW 

trong thế giới thực bị cấm một cách nghiêm ngặt theo điều khoản và điều lệ đƣợc thiết 

                                                   
1
 Trong khoảng thời gian này, dƣờng nhƣ không có hệ thống trao đổi tiền ảo để chuyển đổi và trao đổi 

tiền giữa các cộng đồng ảo khác nhau. Tình huống này có thể thay đổi nếu các sáng kiến nhƣ “Kết nối 

tiền tệ”  http://www.currencyconnect.com/   đã thành công. 
2
 Có thể có ngoại lệ. Ví dụ, e-gold (http://www.e-gold.com/) là một chƣơng trình tiền tệ ảo, đƣợc thành 

lập vào năm 1996 và đƣợc điều hành bởi Công ty Gold & Silver Reserve Inc. với tên gọi e-gold Ltd. Loại 

tiền tệ này 100% có cơ sở tƣơng đƣơng vàng vật chất (hoặc bạc, bạch kim và palladium  đƣợc tổ chức tại 

các địa điểm trên thế giới, nhƣ London hay Zurich. Ngƣời sử dụng mở một tài khoản e-gold đang thực sự 

mua một lƣợng vàng. Giá trị của tài khoản đƣợc liên kết với giá vàng. Hệ thống này cũng cho phép 

chuyển tiền cho ngƣời dùng khác, hoạt động với một số công ty đóng vai trò nhƣ các nhà hoạch định thị 

trƣờng, mua và bán loại tiền ảo này (ví dụ kim loại cơ bản  ngƣợc lại các đồng tiền khác. Chính quyền 

Hoa Kỳ đã cáo buộc kế hoạch này vi phạm các quy định chống rửa tiền. Năm 2008, ngƣời sáng lập công 

ty và hai giám đốc cao cấp đã đồng ý nhận tội với nhiều khoản tiền liên quan đến rửa tiền và hoạt động 

kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Trong năm 2009, công ty liên lạc với chính phủ Hoa Kỳ để 

tái phục hồi hoạt động. Cuộc đối thoại lên tới cực điểm trong việc xây dựng Kế hoạch Truy cập Giá trị 

 Value Access Plan  đƣợc chấp nhận cho cả công ty và Chính phủ. Khi kế hoạch này đƣợc thực hiện, kỳ 

vọng là ngƣời dùng sẽ lại có quyền truy cập vào giá trị tiền ảo trong tài khoản của họ. 
3
 Strauss (2010). 
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lập bởi Blizzard.
4
 

2) Các chương trình tiền ảo với dòng trao đổi 1 chiều. Tiền ảo có thể đƣợc mua trực 

tiếp bằng tiền thực theo một tỷ lệ trao đổi nhất định, nhƣng nó không thể trao đổi trở lại 

sang đồng tiền gốc. Điều kiện chuyển đổi đƣợc thiết lập bởi chủ của chƣơng trình tiền ảo. 

Các chƣơng trình loại 2 cho phép tiền có thể đƣợc sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ 

ảo nhƣng một số khác cũng cho phép tiền ảo của họ đƣợc sử dụng để mua hàng hóa và 

dịch vụ thực. 

Ví dụ 1: Facebook Credits (FB), tiền tệ ảo của Facebook đƣợc giới thiệu trong năm 

2009 để cho phép ngƣời dùng mua hàng ảo trong bất kỳ ứng dụng nào trên nền tảng 

Facebook. Có thể mua đồng tiền này bằng thẻ tín dụng, tài khoản PayPal hoặc nhiều 

phƣơng thức thanh toán khác. Việc mua hàng đƣợc thực hiện bằng bất kỳ loại tiền tệ nào 

khác ngoài đô la Mỹ sẽ đƣợc chuyển đổi thành đô la Mỹ bằng cách sử dụng tỷ giá hối 

đoái hàng ngày, trƣớc khi đƣợc trao đổi với Facebook Credits theo tỷ giá FB 1 = 0,10 

USD. Ngƣời dùng có thể nhận thêm Facebook Credits thông qua các chƣơng trình 

khuyến mãi đặc biệt, ví dụ nhƣ nếu họ mua hàng trực tuyến. Các điều khoản trên trang 

web không quy định chuyển đổi sang đô la Mỹ. Đáng ngạc nhiên là vào tháng 6 năm 

2012, công ty tuyên bố rằng nó sẽ "cập nhật sản phẩm thanh toán" và nó sẽ chuyển đổi tất 

cả giá và số dƣ đã đƣợc trích dẫn trong Facebook Credits thành số tiền nội tệ bắt đầu vào 

tháng 7 năm 2012. 

Ví dụ 2: Chƣơng trình tiền tệ ảo đƣợc thiết lập bởi Nintendo, gọi là Nintendo Points, 

có thể đƣợc mua lại trong các cửa hàng của Nintendo và trong các trò chơi của họ. Ngƣời 

tiêu dùng có thể mua điểm trực tuyến bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc trong các cửa 

hàng bán lẻ bằng cách mua một thẻ Nintendo Points. Các điểm không thể đƣợc chuyển 

đổi trở lại với tiền thật. 

3) Các chương trình tiền tệ ảo với dòng trao đổi hai chiều. Ngƣời dùng có thể mua và 

bán tiền ảo theo tỷ giá trao đổi với đồng tiền của họ. Đồng tiền ảo cũng tƣơng tự nhƣ bất 

kỳ đồng tiền chuyển đổi khác liên quan đến tính tƣơng hợp của nó với thế giới thực. Các 

chƣơng trình này cho phép mua cả hàng hoá và dịch vụ ảo và thực. 

Ví dụ: Linden Dollars  L $  là đơn vị tiền tệ ảo đƣợc cấp trong Thế giới thứ hai 

(Second Life), một thế giới ảo nơi ngƣời dùng tạo ra "hình đại diện", ví dụ các đặc tính số 

có thể đƣợc tùy chỉnh. Second Life có nền kinh tế riêng, nơi ngƣời dùng có thể mua và 

bán hàng hoá và dịch vụ với nhau. Để làm nhƣ vậy, họ cần Linden Dollars, có thể đƣợc 

mua bằng đô la Mỹ và các loại tiền tệ khác theo tỷ giá hối đoái đƣợc thiết lập trên thị 

                                                   
4
 Tuy nhiên, dƣờng nhƣ có thị trƣờng chợ đen để mua bán đồng vàng WoW bên ngoài chƣơng trình tiền 

ảo. Nếu công ty Blizzard khám phá ra có bất kỳ giao dịch phi pháp nào, nó có thể cấm tài khoản của 

ngƣời chơi. 
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trƣờng giao dịch tiền tệ. Cần thiết phải có thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal. Ngƣời sử 

dụng có thể bán lại Linden Dollars dự phòng để đổi lấy đô la Mỹ. 

Hình 2: Các loại chƣơng trình tiền ảo 

Loại 1                                          Loại 2                                       Loại 3          

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Nguồn: ECB. 

Chú ý: Loại 1 có thể yêu cầu phí thuê bao 

Bảng 1:  hƣơng trình khách hàng thƣờng xuyên 

Các chƣơng trình hội viên trung thành dƣới hình thức chứng từ, phiếu giảm giá và điểm 

thƣởng đã tồn tại từ lâu. Các điểm/dặm thƣởng của chƣơng trình của các hãng hàng 

không là một trong những hệ thống khen thƣởng đƣợc thực hiện để tăng sự trung thành 

với công ty. Mỗi khi một khách hàng mua một vé máy bay hoặc trả bằng thẻ tín dụng kết 

nối với chƣơng trình khách hàng thƣờng xuyên, họ nhận đƣợc dặm bay bổ sung có thể 

đƣợc đổi lấy chặng bay miễn phí hoặc để nâng cấp lên hạng thƣơng gia. 

Nhƣ đã đƣợc nêu bật bởi tạp chí The Economist  2005 , các chƣơng trình này đã đạt đƣợc 

các giá trị nổi bật, thậm chí vƣợt quá tổng số tiền đô la thực đang lƣu thông  nghĩa là 

M0 . Các hãng hàng không cũng bán dặm cho các công thẻ tín dụng, tạo thêm thu nhập 

đáng kể cho các hãng hàng không. Ngoài ra, các chƣơng trình này là một phần của chiến 

lƣợc tiếp thị và kinh doanh của hãng hàng không. Bằng cách cung cấp chƣơng trình 

khách hàng thƣờng xuyên với dặm bay để mua một vé máy bay tại một thời điểm cụ thể 

Nền kinh tế thực Nền kinh tế thực Nền kinh tế thực 

Tiền ảo Tiền ảo Tiền ảo 

Chỉ sử dụng cho 

sản phẩm và 

hàng hóa ảo 

Có thể sử dụng 

cho sản phẩm và 

hàng hóa thực và 

ảo 

Có thể sử dụng 

cho sản phẩm và 

hàng hóa thực và 

ảo 
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hoặc, ngƣợc lại, bằng cách làm cho nó khó khăn hơn để sử dụng dặm bay (ví dụ nhƣ yêu 

cầu thêm dặm bay cho một chuyến bay miễn phí hoặc hạn chế số lƣợng chỗ ngồi có sẵn), 

các hãng hàng không có thể làm tăng nhu cầu của khách hàng. Trên thực tế, điều này có 

nghĩa rằng các hãng hàng không có thể quản lý việc cung cấp dặm bay theo chiến lƣợc 

riêng của họ. 

Dựa trên định nghĩa và khái niệm về các chƣơng trình tiền tệ ảo đƣợc phát triển trong 

phần này, các chƣơng trình thƣờng xuyên có thể đƣợc xem nhƣ là một dạng đặc biệt của 

chƣơng trình tiền tệ ảo và có các đặc điểm sau: 

- Ngƣời dùng thƣờng nhận đƣợc dặm bay để đổi mua vé máy bay, nhƣng họ cũng có thể 

kiếm đƣợc dặm bay bằng nhiều cách khác (ví dụ bằng cách trả bằng thẻ tín dụng liên kết, 

bằng cách trả lời một chƣơng trình khuyến mãi, vv . Ngƣời dùng cũng có thể mua dặm 

bay với tiền thật tại một tỷ lệ chuyển đổi cụ thể. 

- Một khi nó trở thành tiền trong hệ thống, nó không thể đƣợc sử dụng hợp pháp thành 

tiền thật. Tuy nhiên, giống trƣờng hợp với các đồng tiền ảo khác, nó cũng có thể tạo ra 

một thị trƣờng chợ đen cho dặm bay. 

- Dặm bay có thể đƣợc sử dụng để mua hàng hóa thực tế, ví dụ: các chuyến bay. Tuy 

nhiên, có vẻ nhƣ một số chƣơng trình cũng cho phép dặm bay sẽ đƣợc sử dụng khi mua 

hàng hóa và dịch vụ thực khác, nhƣng thực tế điều này có vẻ là không rõ ràng ở giai đoạn 

này. 

Dựa trên tất cả phân tích trên, có thể phân loại các chƣơng trình thƣờng xuyên của hãng 

hàng không nhƣ là đặc trƣng của chƣơng trình tiền ảo Loại 2. 

2.2  ác chƣơng trình tiền ảo và tiền điện tử 

Các chƣơng trình tiền ảo có thể đƣợc coi là một loại tiền điện tử cụ thể, về cơ bản 

đƣợc sử dụng cho các giao dịch trong thế giới trực tuyến. Tuy nhiên, cần có sự phân biệt 

rõ ràng giữa các chƣơng trình tiền ảo và tiền điện tử (xem bảng 2). 

Theo Chỉ thị về Tiền Điện tử (2009/110/EC), "tiền điện tử" là giá trị tiền tệ đƣợc thể 

hiện bằng một yêu cầu truy đòi đối với ngƣời phát hành: đƣợc lƣu trữ bằng điện tử; đƣợc 

phát hành khi nhận đƣợc một khoản tiền không ít hơn giá trị phát hành; và đƣợc chấp 

nhận nhƣ một phƣơng tiện thanh toán của các tổ chức khác không phải là tổ chức phát 

hành. 

Mặc dù một số tiêu chí này cũng đƣợc đáp ứng bởi các loại tiền tệ ảo, nhƣng vẫn có 

một sự khác biệt quan trọng. Trong các chƣơng trình tiền điện tử, liên kết giữa tiền điện 

tử và định dạng tiền truyền thống đƣợc giữ nguyên và có cơ sở pháp lý, vì các khoản dự 
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trữ đƣợc thể hiện dƣới cùng một đơn vị tính toán (ví dụ: đô la Mỹ, đồng euro, ...). Trong 

các chƣơng trình tiền ảo, đơn vị tính toán đƣợc thay đổi thành một đơn vị ảo (ví dụ: 

Linden Dollars, Bitcoins . Đây không phải là vấn đề nhỏ, đặc biệt là trong các chƣơng 

trình Loại 3. Thứ nhất, các cơ chế này dựa vào một tỷ giá trao đổi cụ thể có thể dao động, 

vì giá trị của tiền tệ ảo thƣờng dựa trên nhu cầu và nguồn cung của nó. Thứ hai, ở một 

mức độ nào đó, việc chuyển đổi làm mờ đi liên kết của nó với tiền tệ truyền thống và có 

thể gặp vấn đề khi thu hồi vốn, nếu điều này thậm chí còn đƣợc cho phép. Cuối cùng, sự 

thật là đồng tiền này có mệnh giá khác nhau  nghĩa là không bằng đồng euro, đô la Mỹ, 

v.v ...) và các quỹ không cần phải đƣợc hoàn lại theo mệnh giá có nghĩa là việc kiểm soát 

tiền ảo hoàn toàn thuộc về ngƣời phát hành, thƣờng là một công ty phi tài chính. 

Bảng 2: Sự khác nhau giữa chƣơng trình tiền điện tử và chƣơng trình tiền ảo 

  hƣơng trình tiền điện tử  hƣơng trình tiền ảo 

Định dạng tiền Điện tử Điện tử 

Đơn vị của tài khoản Tiền tệ truyền thống (euro, 

đô la Mỹ, bảng Anh…  có 

địa vị pháp lý 

Tiền tệ mới (Linden Dollar, 

Bitcoins…  không có địa vị 

pháp lý 

Chấp nhận Bởi các đơn khác khác 

ngoài đơn vị phát hành 

Thƣờng chỉ trong một cộng 

đồng ảo cụ thể 

Tình trạng pháp lý Đƣợc quản lý Không đƣợc quản lý 

Đơn vị phát hành Một tổ chức tiền điện tử 

hoạt động hợp pháp 

Công ty tƣ nhân phi tài 

chính 

Cung tiền Cố định Không cố định (dựa trên 

quyết định của ngƣời phát 

hành) 

Khả năng mua lại tiền Đƣợc đảm bảo (và theo 

mệnh giá) 

Không đƣợc đảm bảo 

Giám sát Có Không 

Loại rủi ro Chủ yếu là rủi ro hoạt động Rủi ro pháp lý, tín dụng và 
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hoạt động 

Nguồn: ECB. 

Hơn nữa, các chƣơng trình tiền điện tử đƣợc quản lý và các tổ chức tiền tệ điện tử 

phát hành phƣơng tiện thanh toán dƣới dạng tiền điện tử phải tuân thủ các yêu cầu giám 

sát thận trọng. Điều này không áp dụng cho các chƣơng trình tiền ảo. 

Do đó, rủi ro của từng loại tiền là khác nhau. Tiền điện tử chủ yếu phụ thuộc vào rủi 

ro hoạt động liên quan đến sự gián đoạn tiềm ẩn đối với hệ thống lƣu trữ tiền điện tử. Các 

loại tiền tệ ảo không chỉ bị ảnh hƣởng bởi rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro 

hoạt động mà không có bất kỳ một khuôn khổ pháp lý nào bảo vệ, các chƣơng trình này 

cũng phải chịu rủi ro về luật pháp và rủi ro gian lận, do thiếu sự kiểm soát và giám sát 

của công chúng. 

Định nghĩa về các chƣơng trình tiền ảo đƣợc sử dụng trong báo cáo này loại trừ một 

thực thể là PayPal, hệ thống thanh toán dựa trên internet. Mặc dù một tài khoản ảo đƣợc 

tạo ra, nhƣng không có tiền ảo đƣợc phát hành trong ứng dụng PayPal. Tài khoản PayPal 

đƣợc tài trợ bằng chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng thẻ tín 

dụng, tức là hoạt động trong hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, chi nhánh ở châu Âu có 

trụ sở tại Luxembourg và đã hoạt động với giấy phép của Ngân hàng trung ƣơng Châu 

Âu từ năm 2007. Kết quả là, PayPal đƣợc giám sát bởi Ủy ban Giám sát Tài chính của 

Luxembourg và chƣơng trình tiền điện tử đƣợc kiểm soát bởi Ngân hàng trung ƣơng 

Luxembourg. 

2.3 Các thoả thuận thanh toán trong cơ chế tiền ảo 

Giống nhƣ trong nền kinh tế thực, trong một nền kinh tế ảo có rất nhiều chủ thể kinh 

tế tham gia vào các giao dịch cần phải quyết toán. Các giao dịch này có hai thành phần 

giải quyết: a) cung ứng hàng hoá và dịch vụ  thƣờng là ảo, nhƣng có tiềm năng là thực); 

và b) chuyển tiền. 

Một "hệ thống thanh toán" có thể đƣợc định nghĩa là một bộ công cụ, thủ tục và quy 

tắc cho việc chuyển tiền giữa các bên tham gia hệ thống. Thông thƣờng, dựa trên một 

thỏa thuận giữa ngƣời tham gia hệ thống và nhà điều hành hệ thống, và việc chuyển tiền 

đƣợc thực hiện bằng cách sử dụng một cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã đƣợc thống nhất
5
. Về cơ 

bản, cơ chế tiền ảo hoạt động giống nhƣ các hệ thống thanh toán bán lẻ, ngoại trừ việc 

các trung gian tài chính thƣờng không tham gia vào quá trình thanh toán. Cơ chế tiền tệ 

ảo thể hiện ba yếu tố chính hay quá trình của một hệ thống thanh toán bán lẻ:
6
 

                                                   
5
 BIS (2001), tr. 14 và Bảng thuật ngữ của ECB liên quan đến Hệ thống thanh toán, bù trừ và giải quyết. 

6
 5 Kokkola (ed.) (2010), tr. 25. 
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a) Công cụ thanh toán đƣợc sử dụng làm phƣơng tiện ủy quyền và nộp thanh toán. 

b) Xử lý và thanh toán bù trừ bao gồm chỉ thị thanh toán đƣợc trao đổi giữa chủ nợ và 

ngƣời nợ có liên quan. 

c) Ghi nợ và ghi có đƣợc xử lý trong tài khoản của ngƣời dùng. 

Mặc dù có các mô hình khác nhau có thể dẫn đến các biến thể quan trọng, nhƣng các 

thỏa thuận thanh toán tại cơ chế tiền ảo thƣờng có những đặc điểm: 

- Các đại lý tham gia: Hoạt động tiền ảo diễn ra bên ngoài kênh ngân hàng truyền 

thống. Tổ chức phi tài chính đóng vai trò quan trong và không có tổ chức khác cung cấp 

tài khoản thanh toán hay dịch vụ thanh toán hoặc cái tổ chức vận hành dịch vụ thanh 

toán, bù trừ và quyết toán. Về vấn đề này, cơ chế tiền ảo hoạt động nhƣ cơ chế ba bên 

truyền thống với đơn vị xử lý thuộc cơ chế. Các tài khoản đƣợc ghi nợ và ghi có đƣợc giữ 

trong tổ chức này là tổ chức vận hành cộng đồng ảo. Do đó, các khoản thanh toán bằng 

tiền ảo đƣợc xử lý nội bộ và có thể đƣợc phân loại nhƣ một loại giao dịch on-us, tức là 

chuyển các yêu cầu truy đòi đối với đơn vị phát hành tiền ảo. 

- Loại giao dịch: Từ quan điểm khái niệm, thanh toán có thể đƣợc phân loại là thanh 

toán bán lẻ, nghĩa là một số lƣợng lớn thanh toán với các giá trị nhỏ. Công cụ thanh toán 

thƣờng là chuyển khoản tín dụng ảo. 

- Loại hình thanh toán: Thanh toán thƣờng đƣợc thanh toán trên cơ sở tổng thể. Mỗi 

hƣớng dẫn thanh toán đƣợc chuyển và thanh toán riêng lẻ trên tài khoản của ngƣời trả 

tiền và ngƣời thụ hƣởng, dẫn đến việc ghi nợ và ghi có cho mỗi chỉ dẫn thanh toán đƣợc 

giải quyết. Theo nguyên tắc chung, giải quyết theo thời gian thực, tức là trên cơ sở liên 

tục trong suốt cả ngày. 

2.4. Lý do triển khai các cơ chế tiền ảo 

Có nhiều lý do để cộng đồng ảo phát hành tiền ảo. Bằng cách xây dựng cơ chế tiền ảo 

tập trung vào thế giới trực tuyến (về cơ bản đối với hàng hóa và dịch vụ ảo), một công ty 

có thể tạo thêm thu nhập. Việc sử dụng các loại tiền ảo giúp thúc đẩy ngƣời dùng bằng 

cách đơn giản hóa các thủ tục giao dịch và tránh phải nhập chi tiết thanh toán cá nhân 

mỗi khi họ muốn thực hiện mua hàng. Nó cũng có thể giúp giữ khách hàng trong hệ 

thống ví dụ, có thể kiếm đƣợc tiền ảo bằng cách đăng nhập định kỳ. Nếu ngƣời dùng 

đƣợc yêu cầu điền vào phiếu khảo sát hoặc trả lời câu hỏi để kiếm thêm tiền ảo, ngƣời 

dùng sẽ tiết lộ sở thích của mình, do đó cung cấp thông tin giá trị cho hoạt động thƣơng 

mại. Đồng tiền ảo cũng có thể đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ quan trọng cho các nhà 

phát triển ứng dụng và nhà quảng cáo khi thiết kế chiến lƣợc để gặt hái lợi nhuận của thị 

trƣờng hàng hóa ảo.  

Ở giai đoạn này, rất khó để đƣa ra một con số đáng tin cậy cho quy mô của thị trƣờng 
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hàng hoá ảo
7
. Một mặt, không có tiêu chí phổ quát về thị trƣờng hàng hoá ảo bao gồm 

những gì. Mặt khác, những đổi mới trong lĩnh vực này ngày càng phát triển và lan rộng 

đáng kể và do đó gần nhƣ không thể thu thập thông tin cần thiết để cung cấp một bức 

tranh hoàn chỉnh về các cộng đồng ảo và các cơ chế tiền tệ ảo. Tuy nhiên, trên internet có 

một số ƣớc tính. Những ƣớc tính này chỉ ra mức phát triển tƣơng đối của thị trƣờng này 

có thể đạt đƣợc, đặc biệt tập trung ở châu Á và Hoa Kỳ (xem biểu đồ 3). Mặc dù hầu hết 

những ƣớc tính này không dựa trên cơ sở khoa học, nhƣng tất cả đều cho thấy quy mô 

của thị trƣờng hóa ảo còn xa tiềm năng và sẽ phát triển trong tƣơng lai.  

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán truyền thống cũng không muốn bị bỏ lại. Chẳng 

hạn, gần đây VISA đã mua lại PlaySpan Inc. với giá 190 triệu USD với mong muốn gia 

tăng hoạt động. PlaySpan là một công ty tƣ nhân, có nền tảng thanh toán xử lý các giao 

dịch cho hàng hoá kỹ thuật số trong trò chơi trực tuyến, phƣơng tiện kỹ thuật số và mạng 

xã hội trên khắp thế giới
8
. 

                                                   
7
 Một sản phẩm hoặc tài nguyên ảo có thể đƣợc định nghĩa là "bất kỳ đối tƣợng / dịch vụ ảo trên thế giới 

nào làm tăng sự hài lòng, mong đợi hoặc hữu ích, ví dụ nhƣ sự hài long với trang web, sách điện tử, tệp 

nhạc, thiết bị trò chơi, quyền truy cập vào web hoặc dịch vụ thanh toán điện tử mà trang web cung cấp 

" Guo, Chow and Gong, 2009, trang 85 . Do đó, một bông hoa ảo đƣợc gửi cho ngƣời khác trong mạng 

xã hội hoặc trang bị tốt hơn cho nhân vật cần thiết để đạt đến cấp cao hơn trong trò chơi trực tuyến là hai 

ví dụ về hàng hoá ảo đƣợc bán trong các cộng đồng ảo. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, cần có 

sự phân biệt rõ ràng giữa các hàng hoá chỉ đƣợc sử dụng trong môi trƣờng ảo và những sản phẩm đƣợc sử 

dụng trong thế giới thực (ví dụ: các tệp nhạc hoặc sách điện tử). 
8

 Xem thông cáo báo chí của công ty (http://corporate.visa.com/media-center/press-

releases/press1099.jsp). 
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Vào tháng 9 năm 2011, American Express đã trả 30 triệu USD cho Sometrics, một 

công ty 4 năm tuổi thành lập với mục đích giúp các nhà sản xuất trò chơi điện tử thiết lập 

tiền ảo và thƣơng mại tiền ảo trong trò chơi
9
. Rõ ràng, công ty có kế koạch lợi dụng mối 

quan hệ thƣơng mại của mình, xây dựng một nền tảng tiền tệ ảo trong ngành công nghiệp 

của mình. 

Một lý do nữa giải thích cho việc triển khai cơ chế tiền ảo là sự khả thi, tại Loại 2 và 

3, để có đƣợc doanh thu từ khoản lƣu động (float) do sự khác biệt về thời điểm chuyển 

tiền vào hệ thống và thời điểm nó đƣợc lấy ra khỏi hệ thống một lần nữa (hoặc chỉ ở loại 

3 – thông qua trao đổi tiền tệ hoặc- cho cả hai loại- sau khi mua hàng hóa và dịch vụ từ 

bên thứ ba). Ngoài ra, chủ sở hữu cơ chế có thể kiếm lợi nhuận phá vỡ từ khoản tiền 

không sử dụng hay trao đổi sau khi ngƣời sở hữu ngừng kích hoạt tài khoản.  

Nói chung, động lực để thiết lập cơ chế loại 3 có thể có những ƣu đãi khác so với các 

cơ chế khác; do mục đích đặc biệt là cơ chế đƣợc thiết lập nhằm cạnh tranh với tiền thực 

nhƣ phƣơng tiện trao đổi. Trong thời điểm hiện tại, trƣờng hợp nổi bật nhất là Bitcoin mà 

theo ngƣời tạo ra và ủng hộ nó, nó có thể vƣợt qua những giới hạn của các loại tiền tệ 

truyền thống do việc cung cấp và quản lý độc quyền của ngân hàng trung ƣơng.  

                                                   
9
 Xem Button (2011). 
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3. Nghiên cứu điển hình 

Chƣơng này tập trung vào hai cơ chế tiền ảo thuộc loại 3; đầu tiên là Bitcoin và cơ 

chế do Linden Lab for Second Life thành lập đặt tên là Linden Dollars. 

3.1.  ơ chế Bitcoin 

3.1.1. Đăc điểm cơ bản 

Bitcoin có lẽ là đồng tiền ảo thành công nhất và gây nhiều tranh cãi nhất cho đến nay. 

Đƣợc thiết kế và thực hiện bởi nhà lập trình Nhật Bản Satoshi Nakamoto vào năm 2009
10

, 

đồng này dựa trên mạng ngang hàng tƣơng tự nhƣ BitTorrent, giao thức nổi tiếng để chia 

sẻ các tệp tin, nhƣ phim ảnh, trò chơi và âm nhạc qua internet. Nó hoạt động ở mức toàn 

cầu và thể đƣợc sử dụng làm đơn vị tiền tệ cho tất cả các loại giao dịch  đối với cả hàng 

hóa và dịch vụ ảo và thực , do đó cạnh tranh với các loại tiền tệ chính thức nhƣ đồng euro 

hoặc đô la Mỹ. Cơ chế này duy trì một cơ sở dữ liệu liệt kê các nhà cung cấp sản phẩm và 

dịch vụ hiện đang chấp nhận Bitcoin
11

. Các sản phẩm và dịch vụ này bao gồm từ các dịch 

vụ internet và các sản phẩm trực tuyến đến các mặt hàng vật chất (ví dụ nhƣ quần áo và 

phụ kiến, điện tử, sách…  và các dịch vụ chuyện nghiệp hoặc du lịch. Bitcoin chia hết 

cho tám đơn vị thập phân, cho phép chúng đƣợc sử dụng trong bất kỳ loại giao dịch nào, 

bất kể giá trị. Mặc dù Bitcoin là cơ chế tiền ảo, nhƣng nó có những đổi mới nhất định 

giúp chúng đƣợc sử dụng giống nhƣ tiền thông thƣờng (xem Hộp 3 tại chƣơng 4 . 

Bitcoins không bị ràng buộc bởi bất kỳ đồng tiền trong thế giới thực nào. Tỷ giá đƣợc 

xác định theo cung và cầu trên thị trƣờng. Có nhiều sàn giao dịch Bitcoin hoạt động trong 

thời gian thực
12

. Mt.Gox là sàn giao dịch đƣợc sử dụng rộng rãi nhất và cho phép ngƣời 

dùng giao dịch đô la Mỹ cho Bitcoins và ngƣợc lại. Nhƣ đã đề cập trƣớc đó, Bitcoin dựa 

trên mạng ngang hàng  P2P , không có trung tâm thanh toán, cũng không có bất kỳ tổ 

chức tài chính hay tổ chức khác tham gia vào giao dịch. Ngƣời sử dụng Bitcoin tự thực 

hiện công việc này. Cũng nhƣ vậy, không có cơ quan trung ƣơng phụ trách cung ứng tiền. 

                                                   
10

 Tuy nhiên, đây không phải là tên thật. Xem mục nhập trên wiki Bitcoin 

(https://en.bitcoin.it/wiki/Satoshi_Nakamoto). Nội dung của chƣơng này phần nào dựa vào thông tin do 

Bitcoin cung cấp (http://www.bitcoin.org/) và cộng đồng Bitcoin (https://en.bitcoin.it/ wiki / FAQ). Bản 

gốc của Nakamoto  2009  cũng đƣợc sử dụng. 
11

 Xem https://en.bitcoin.it/wiki/Trade 
12

 Đó là Mt.Gox, TradeHill  đóng cửa vào năm 2012 , Bitomat, Britcoin, Intersango, 

ExchangeBitcoin.com, Camp BX, Bitcoin7, VirtEx, VirWox hoặc WM-Center. Đối với số tiền nhỏ hơn, 

các tùy chọn đƣợc giới hạn do phí chuyển khoản ngân hàng, phí chuyển đổi và các hạn chế về quy mô 

giao dịch. Các lựa chọn bao gồm Bitcoin Market, BitMarket.eu, Bitcoiny.cz, Bit / BTC China, Bitfunnel, 

Bitcoin-otc, BitcoinExchange Services, Lilion Transfer, Nanaimo Gold, Bitcoin Morpheus, Bitcoin 

Argentina, Bitcoin.com.es, Bahtcoin, Bitcoin Brasil , BitPiggy, GetBitcoin, Bitcoin 4 Tiền mặt, 

Bitcoin2Cash, bitcoin.local, YouTipIt và Ubitex. 
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Nhƣ sẽ đƣợc giải thích ở phần sau, nguồn cung tiền đƣợc quyết định bởi hoạt động “khai 

thác”. Nó phụ thuộc vào lƣợng tài nguyên  điện và thời gian CPU  mà “thợ mỏ” dành để 

giải quyết các vấn đề toán học.  

Để bắt đầu sử dụng Bitcoins, ngƣời dùng cần phải tài về phần mềm miễn phí và mã 

nguồn mở. Bitcoin mua đƣợc lƣu trữ trong ví điện tử trên máy tính của ngƣời dùng. Do 

đó, ngƣời dùng phải đối mặt với nguy cơ mất tiền nếu họ không thực hiện đầy đủ các 

biện pháp chống virus và dự phòng. Ngƣời dùng có một số ƣu ích khi sử dụng Bitcoins. 

Thứ nhất, các giao dịch là vô danh vì tài khoản không đƣợc đăng ký và Bitcoins đƣợc gửi 

trực tiếp từ máy tính này sang máy tính khác
13
. Ngoài ra, ngƣời dùng có khả năng tạo ra 

nhiều địa chỉ Bitcoin để phân biệt hoặc cô lập các giao dịch. Thứ hai, các giao dịch đƣợc 

thực hiện nhanh hơn và rẻ hơn so với phƣơng tiện thanh toán truyền thống. Các khoản 

phí giao dịch, nếu có, là rất thấp và không tính phí tài khoản ngân hàng. 

Hộp 2 

Nền tảng kinh tế của Bitcoin 

Những nền tảng lý thuyết của Bitcoin có thể tìm thấy tại trƣờng phái kinh tế Áo và những 

phê phán của trƣờng phái kinh tế này về hệ thống tiền hiện tại và các can thiệp do các 

chính phủ và cơ quan khác thực hiện, mà theo quan điểm của họ, làm tăng chu kỳ kinh 

doanh và lạm phát.  

Một trong những chủ đề của học thuyết kinh tế Áo, dẫn đầu bởi Eugen von Böhm-

Bawerk, Ludwig von Mises và Friedrich A. Hayek, đã tập trung vào chu kỳ kinh doanh
14

. 

Tóm lại, theo lý thuyết học thuyết kinh tế Áo, chu kỳ kinh doanh là điều không tránh khỏi 

do kết quả của các can thiệp tiền tệ trên thị trƣờng, việc mở rộng tín dụng ngân hàng gây 

ra việc tăng nguồn cung tiền qua quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng, qua đó dẫn 

tới lãi suất thấp giả
15
. Trong trƣờng hợp này, các nhà kinh doanh bị dẫn dắt bởi tín hiệu 

lãi suất sai lệch bắt đầu tham gia vào các dự án đầu tƣ quá tham vọng không phù hợp với 

sở thích của ngƣời tiêu dùng vào thời điểm đó  tức là các quyết định của họ về tiêu dùng 

trong tƣơng lai gần và tƣơng lai . Sớm hay muộn, sự mất cân bằng trên diện rộng này 

không thể duy trì lâu dài và dẫn đến tình trạng suy thoái, trong đó các doanh nghiệp cần 

                                                   
13

 Tuy nhiên, có vẻ nhƣ tất cả các giao dịch của Bitcoin đều đƣợc ghi lại và có thể dò tìm với một số 

trƣờng hợp nhất định (ví dụ nhƣ thực thi pháp luật). 
14

 Mô tả về Lý thuyết Chu kỳ kinh doanh của Áo có thể đƣợc tìm thấy, ví dụ, ở Rothbard (2009). 
15

 Ngân hàng dự trữ theo tỉ lệ là một hình thức ngân hàng mà các tổ chức tín dụng duy trì dự trữ (tiền giấy 

và tiền xu hoặc tiền gửi tại ngân hàng trung ƣơng  chỉ là một phần của tiền gửi của khách hàng. Các 

khoản tiền gửi vào ngân hàng chủ yếu đƣợc cho vay, và các ngân hàng chỉ giữ lại một phần nhỏ (gọi là tỷ 

lệ dự trữ) của số lƣợng tiền gửi. Các hệ thống ngân hàng hiện đại đƣợc dựa trên Ngân hàng dự trữ theo tỉ 

lệ. 
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phải thanh lý bất kỳ dự án đầu tƣ nào bị thất bại và tái cấu trúc lại cơ cấu sản xuất của 

mình phù hợp với sở thích của khách hàng. Kết quả là, nhiều nhà kinh tế học trƣờng phái 

học thuyết kinh tế Áo kêu gọi loại bỏ quy trình này bằng cách bỏ hệ thống ngân hàng dự 

trữ theo tỉ lệ và quay lại với tiền dựa trên bản vị vàng, hình thức không dễ dàng bị thao 

túng bởi bất kỳ cơ quan nào.  

Một lĩnh vực liên quan mà các nhà kinh tế Áo khá chú tâm là lý thuyết tiền tệ. Một trong 

những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực này là Friedrich A. Hayek.  ng đã viết một số 

ấn phẩm rất có ảnh hƣởng, chẳng hạn nhƣ Denationalisation of Money  1976 , trong đó 

ông cho rằng các chính phủ không nên độc quyền về việc phát hành tiền. Thay vào đó, 

ông cho rằng các ngân hàng tƣ nhân nên đƣợc cho phép phát hành chứng chỉ không dựa 

trên lãi suất dựa trên nhãn hiệu đã đăng ký của họ. Các chứng chỉ này (ví dụ tiền tệ) phải 

có tính cạnh tranh và đƣợc giao dịch với tỷ giá hối đoái thay đổi. Bất kỳ đồng tiền nào có 

thể đảm bảo sức mua orn định sẽ loại bỏ các đồng tiền khác không ổn định hơn khỏi thị 

trƣờng
16

. Kết quả của quá trình cạnh tranh và tối đa hoá lợi nhuận này sẽ là một hệ thống 

tiền tệ hiệu quả cao chỉ có các đồng tiền ổn định cùng tồn tại. 

Những ý tƣởng sau đây thƣờng đƣợc chia sẻ bởi Bitcoin và những ngƣời ủng hộ nó: 

- Họ coi Bitcoin là điểm khởi đầu tốt để chấm dứt việc các ngân hàng trung ƣơng độc 

quyền phát hành tiền. 

- Họ chỉ trích mạnh mẽ hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỉ lệ hiện tại, theo đó các ngân 

hàng có thể mở rộng nguồn cung tín dụng của họ trên mức dự trữ thực tế của họ, đồng 

thời ngƣời gửi tiền có thể rút tiền vào tài khoản hiện tại của họ bất cứ lúc nào. 

- Cơ chế đƣợc lấy cảm hứng từ bản vị vàng trƣớc đây. 

Mặc dù gốc rễ lý thuyết của tiền ảo có thể tìm thấy trong học thuyết kinh tế Áo, Bitcoin 

cũng đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng khiến một số nhà kinh tế học của Áo lo ngại. 

Những chỉ trích của họ bao gồm hai khía cạnh chung:
17

 a) Bitcoins không có giá trị nội 

tại nhƣ vàng; chúng chỉ là các bit đƣợc lƣu trữ trong một máy tính; và b) hệ thống không 

đáp ứng "Định lý hồi quy Misean", điều này giải thích rằng tiền đƣợc chấp nhận không 

phải do một nghị định của chính phủ hay hiệp ƣớc xã hội mà vì nó có gốc rễ trong một 

hàng hóa thể hiện sức mua nhất định.  

3.1.2. Mô tả kỹ thuật về một giao dịch Bitcoin 

Các khía cạnh kỹ thuật của hệ thống này phức tạp và không dễ hiểu nếu không có một 

                                                   
16

 Một bài phát biểu thú vị về vấn đề này có thể tìm thấy ở Issing (1999). 
17

 Nhƣ mô tả trong Matonis (2011). 
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nền tảng hiểu biết về kỹ thuật một cách vững chắc. Do đó, việc giải thích toàn diện về cơ 

chế kỹ thuật cơ bản của Bitcoin nằm ngoài phạm vi của báo cáo này. Phần này đơn giản 

chỉ nhằm mục đích đƣa ra một mô tả cơ bản về chức năng của cơ chế tiền tệ ảo Bitcoin. 

Theo ngƣời sáng lập Bitcoin, Nakamoto (2009), một đồng tiền điện tử có thể đƣợc định 

nghĩa là một chuỗi chữ ký số. Mỗi chủ sở hữu của đồng tiền (P
i
) có một cặp chìa khóa, 

một chìa khóa chung và một chìa khóa riêng. Các chìa khóa này đƣợc lƣu cục bộ trong 

một tập tin và do đó một sự mất mát hoặc một sự xóa tập tin đồng nghĩa với việc tất cả 

các Bitcoin liên quan với nó cũng đều bị mất. 
18

 

Một minh họa đơn giản về một chuỗi các giao dịch từ một nút sang một nút khác có 

thể xem trong Biểu đồ 4. Đồng tiền ảo đƣợc hiển thị trong biểu đồ là cùng một đồng tiền, 

nhƣng tại các thời điểm khác nhau. Để bắt đầu giao dịch, chủ sở hữu tƣơng lai P
1
 phải gửi 

mã khóa chung của anh ta cho chủ sở hữu ban đầu P
0
. Ngƣời chủ sở hữu này chuyển giao 

đồng Bitcoin bằng cách ký số hóa vào một hash
19

 của giao dịch trƣớc đó và chìa khóa 

chung của chủ sở hữu tƣơng lai. Mỗi Bitcoin mang toàn bộ lịch sử của các giao dịch mà 

nó đã trải qua, và mỗi sự chuyển đổi từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác trở thành 

một phần của mã. Bitcoin đƣợc lƣu trữ theo cách mà ngƣời chủ sở hữu mới là ngƣời duy 

nhất đƣợc phép chi tiêu nó. 

Tất cả các giao dịch ký kết sau đó sẽ đƣợc gửi đến mạng, điều đó có nghĩa là tất cả 

các giao dịch này là giao dịch công khai, mặc dù không có thông tin nào đƣợc đƣa ra về 

các bên liên quan. Vấn đề chủ yếu cần đƣợc hệ thống giải quyết là tránh tiêu dùng gấp 

đôi, nghĩa là làm thế nào để ngăn ngừa một đồng tiền bị sao chép hoặc giả mạo, đặc biệt 

là cân nhắc việc không có một trung gian nào xác nhận các giao dịch. Giải pháp đƣợc 

thực hiện dựa trên một khái niệm “dấu ấn thời gian”, là một cơ chế trực tuyến đƣợc sử 

dụng để đảm bảo rằng một loạt dữ liệu đã tồn tại hoặc không bị thay đổi kể từ điểm xác 

định trong một khoảng thời gian, để có thể vào hash. Mỗi dấu mốc thời gian bao gồm dấu 

mốc thời gian trƣớc đó trong bảng hash của nó, tạo thành một chuỗi các quyền sở hữu. 

Bằng cách phát sóng các giao dịch mới, mạng có thể xác minh chúng. Các hệ thống xác 

nhận tính hợp lệ cho các giao dịch đƣợc gọi là “các thợ mỏ” – đặc biệt là các máy tính 

cực kỳ nhanh trong mạng Bitcoin mà có thể thực hiện các phép toán học phức tạp nhằm 

mục đích xác minh tính hợp lệ của giao dịch. Những ngƣời sử dụng hệ thống của họ để 

thực hiện các hoạt động khai thác này trên cơ sở tự nguyện, nhƣng họ đƣợc tặng thƣởng 

50 Bitcoin mới đƣợc tạo ra mỗi khi hệ thống của họ tìm ra một giải pháp.  

                                                   
18

 Ngƣời sử dụng có thể sử dụng các dịch vụ web đặc biệt để lƣu trữ khoản tiền của mình. Những dịch vụ 

này cho phép mọi ngƣời truy cập khoản tiền của mình từ mọi nơi, nhƣng vẫn tiềm ẩn rủi ro khi ngƣời sử 

dụng chuyển giao quyền quản lý khoản tiền của mình cho một bên thứ ba không biết rõ. 
19

 Một hash, hoặc giá trị hash, là giá trị nhận lại bởi một thuật toán chia các bộ dữ liệu lớn thành các bộ dữ 

liệu nhỏ hơn có độ dài cố định 



 ẢN TIN NGHI N  Ứ   H   HỌ  12/01/2017 

  
 

VIỆN CHI N LƢỢC NGÂN H NG – NG N H NG NH  NƢỚC VIỆT NAM 29 

 

“Khai thác” do đó là quá trình xác nhận các giao dịch bằng cách sử dụng sức mạnh 

tính toán để tìm thấy các khối hợp lệ (tức là để giải quyết các vấn đề toán học phức tạp) 

và là cách duy nhất để tạo ra tiền mới trong hệ thống Bitcoin. 
20

 

Theo Nakamoto (2009), khai thác cũng là một quy trình rất đáng tin cậy đối với an 

ninh và an toàn của hệ thống do nó cung cấp động cơ để hành động trung thực: “nếu một 

kẻ tấn công tham lam có thể tập hợp nhiều sức mạnh CPU hơn tất cả các nút trung thực, 

hắn sẽ phải chọn lựa giữa việc sử dụng nó để lừa đảo mọi ngƣời bằng cách đánh cắp lại 

những khoản thanh toán của mình, hoặc bằng cách sử dụng nó để tạo ra các đồng tiền 

mới. Hắn sẽ phải nhận thấy việc chơi theo đúng quy tắc sẽ đem lại nhiều lợi nhuận hơn, 

những quy tắc đó giúp hắn có nhiều đồng tiền mới hơn tất cả mọi ngƣời khác cộng lại, 

điều đó tốt hơn là làm suy yếu hệ thống và tính hợp pháp của tài sản của chính mình”. 

Tuy nhiên, nhƣ sẽ đƣợc giải thích sau đó, những kẻ gian lận có thể vẫn có những động cơ 

phi tài chính để xâm nhập vào hệ thống. 

Hình 4. Một chuỗi giao dịch Bitcoin 

 

(Nguồn: ECB) 

3.1.3. Khía cạnh tiền tệ 

Hệ thống Bitcoin đƣợc thiết kế nhƣ một hệ thống phân cấp không có cơ quan tiền tệ 

                                                   
20

 Nhƣ đã nêu trên trang web Bitcoin, theo quan điểm kỹ thuật, khai thác là sự tính toán của một hash của 

một tiêu đề khối, trong đó bao gồm, trong số những thứ khác, một tham chiếu đến khối trƣớc đó, một 

hash của một tập hợp các giao dịch và một nonce (một trƣờng 32 bit/4 byte mà giá trị đƣợc thiết lập để 

hash của khối sẽ chứa các số 0). Nếu giá trị hash đƣợc tìm thấy thấp hơn mục tiêu hiện tại (nghịch đảo tỷ 

lệ với sự khiếm khuyết), một khối mới đƣợc hình thành và ngƣời khai thác nhận 50 Bitcoin mới đƣợc tạo 

ra. Nếu hash không nhỏ hơn mục tiêu hiện tại, một nonce mới đƣợc thử, và một hash mới đƣợc tính. Quá 

trình này đƣợc thực hiện hàng triệu lần mỗi giây bởi mỗi “thợ mỏ”.  

- Chữ ký P0 

- Hash0 chứa 

tất cả các giao 

dịch trƣớc đó 

Giao dịch số 1 

Chìa khóa riêng P0 

Chìa khóa chung P1 

- Chữ ký P1 

- Hash 1chứa 

tất cả các giao 

dịch trƣớc đó 

Giao dịch số 2 

Chìa khóa riêng P1 

Chìa khóa chung P2 

- Chữ ký P2 

- Hash 2chứa 

tất cả các giao 

dịch trƣớc đó 
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trung ƣơng liên quan. Bitcoin có thể đƣợc mua trên các nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, 

tiền mới đƣợc tạo ra và đƣợc giới thiệu vào hệ thống chỉ thông qua hoạt động khai thác 

đã đƣợc đề cập ở trên, tức là thông qua việc trao thƣởng cho các “thợ mỏ”, những ngƣời 

đóng vai trò quan trọng trong việc xác thực tất cả các giao dịch đƣợc thực hiện, với 

những đồng Bitcoin mới. 

Do đó, cung tiền không phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của bất kỳ ngân hàng trung 

ƣơng ảo nào, mà thay vào đó có phát triển dựa trên việc những ngƣời sử dụng yêu thích 

đồng tiền này thực hiện một hoạt động cụ thể. Theo Bitcoin, hệ thống này đƣợc thiết kế 

một cách kỹ thuật theo một phƣơng thức mà cung tiền sẽ phát triển theo một tốc độ có thể 

dự báo trƣớc (xem Biểu đồ 5). Các thuật 

toán đƣợc giải quyết (tức là các khối mới 

đƣợc phát hiện  để nhận Bitcoin mới đƣợc 

tạo ra trở nên nhiều hơn và phức tạp hơn 

(cần nhiều tài nguyên máy tính hơn . Nhƣ 

đã đƣợc giải thích trên trang web của 

mình,
21

 tỷ lệ tạo khối là gần nhƣ không đổi 

theo thời gian: 6 lần một giờ, mƣời phút một 

lần. Tuy nhiên, số lƣợng Bitcoin đƣợc tạo ra 

ở mỗi khối đƣợc thiết lập để giảm xuống 

một cách hình học, với số lƣợng giảm là 

50% mỗi bốn năm. Kết quả là số lƣợng 

Bitcoin tồn tại trong hệ thống sẽ đạt 21 triệu 

vào khoảng năm 2040.  Từ thời điểm này 

trở đi, các thợ mỏ dự kiến sẽ tài trợ cho 

chính mình thông qua phí giao dịch. Trên 

thực tế, loại phí này có thể bị tính cho một 

thợ mỏ khi tạo ra một khối. 

Thực tế là cung tiền đƣợc xác định rõ 

ràng hàm ý rằng, về mặt lý thuyết, việc phát hành tiền không thể bị thay đổi bởi bất kỳ cơ 

quan trung ƣơng nào hoặc bên tham gia nào muốn “in” thêm tiền. Theo những ngƣời ủng 

hộ Bitcoin, hệ thống này đƣợc cho là có thể tránh đƣợc lạm phát, cũng nhƣ các chu kỳ 

kinh doanh có nguồn gốc từ việc tạo ra quá nhiều tiền. Tuy nhiên, hệ thống đã bị cáo 

buộc dẫn đến một vòng xoáy giảm phát. Tổng lƣợng cung tiền Bitcoin đƣợc dự đoán tăng 

trƣởng theo hình học cho đến khi đạt một giới hạn hữu hạn là 21 triệu đồng. Tuy nhiên, 

nếu số lƣợng ngƣời sử dụng đồng Bitcoin bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân vì bất kỳ lý 

                                                   
21

 Xem http://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_inflation 
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do nào, và giả định rằng tốc độ tăng cung tiền không tăng lên tƣơng ứng, việc đồng tiền 

này tăng giá là điều đƣợc dự báo sẽ xảy ra hoặc, nói cách khác, giá hàng hóa và dịch vụ 

tính theo Bitcoin sẽ giảm đi. Mọi ngƣời sẽ có động lực lớn để nắm giữ đồng Bitcoin và trì 

hoãn việc tiêu thụ sản phẩm, theo đó làm trầm trọng thêm vòng xoáy giảm phát. Mức độ 

mà điều này có thể trở thành một vấn đề trong thực tế lại không rõ ràng. Có hai nhận xét 

ở đây. Thứ nhất, nhƣ Economist  2011a  đã nhấn mạnh, giả thuyết giảm phát đƣa ra một 

giả định không thực tế ở giai đoạn này, nghĩa là nhiều ngƣời sẽ muốn nhận đồng Bitcoin 

để đổi lấy hàng hóa hoặc tiền giấy. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn còn chƣa hoàn thiện và không 

thanh khoản (6.5 triệu Bitcoin đƣợc chia cho 10000 ngƣời sử dụng .Điều này làm giảm 

động lực cho việc sử dụng Bitcoin. Thứ hai, Bitcoin không phải là một đồng tiền của một 

quốc gia hay một khu vực tiền tệ và do đó không liên quan trực tiếp đến hàng hóa và dịch 

vụ đƣợc sản xuất trong một nền kinh tế cụ thể, nhƣng có liên quan đến hàng hóa và dịch 

vụ đƣợc cung cấp bởi các thƣơng gia chấp nhận Bitcoin. Những thƣơng gia này cũng có 

thể chấp nhận một loại tiền tệ khác (ví dụ nhƣ đô la Mỹ  và do đó, thực tế là giảm phát 

đƣợc dự đoán có thể làm tăng khả năng xảy ra tình huống các thƣơng gia điều chỉnh giá 

cả hàng hóa và dịch vụ của họ tính bằng đồng Bitcoin. 

3.1.4. Sự cố an ninh và sự tiêu cực của báo chí 

Từ khi ra đời, Bitcoin đƣợc bao quanh bởi những tranh luận trái chiều. Đôi khi đồng 

tiền này đƣợc liên hệ tới khả năng trở thành một loại tiền tệ thay thế phù hợp để buôn bán 

ma túy và rửa tiền, nhờ tính ẩn danh cao của loại tiền này.
22

 Trong những dịp khác, ngƣời 

dùng tuyên bố đã phải chịu một sự mất cắp đáng kể đồng Bitcoin thông qua một Trojan 

truy cập đƣợc tới máy tính của họ.
23

 Tổ chức The Electronic Frontier Foundation, một tổ 

chức tìm cách bảo vệ sự tự do trong thế giới số, đã quyết định không chấp nhận các đóng 

góp bằng đồng Bitcoin. Trong số những lý do đƣa ra, tổ chức này cho rằng “Bitcoin làm 

dấy lên các vấn đề pháp lý chƣa đƣợc kiểm chứng liên quan đến luật chứng khoán, Luật 

Thanh toán Tem (Stamp Payment Act), việc trốn thuế, bảo vệ ngƣời tiêu dùng và rửa 

tiền, cùng với các vấn đề khác”.
24

  

Tuy nhiên, các vấn đề giống nhau trên thực tế cũng có thể xảy ra khi sử dụng tiền mặt, 

do đó Bitcoin có thể đƣợc xem là một loại tiền mặt khác, tức là tiền mặt kỹ thuật số. Tiền 

                                                   
22

 Xem ví dụ http://gawker.com/5805928/the-underground-website-where-you-can-buy-any-drug-

imaginable 

 
23

 Một ngƣời dùng cho biết đã mất 25000 Bitcoin trị giá 500000 đô la Mỹ. Xem 

http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=16457.0 

 
24

 Đƣợc Cindy Cohn, Giám đốc Pháp lý của Tổ chức này công bố 

http://gawker.com/5805928/the-underground-website-where-you-can-buy-any-drug-imaginable
http://gawker.com/5805928/the-underground-website-where-you-can-buy-any-drug-imaginable
http://forum.bitcoin.org/index.php?topic=16457.0
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mặt có thể đƣợc sử dụng để buôn bán ma túy và rửa tiền, tiền mặt cũng có thể bị đánh 

cắp, không phải từ ví điện tử, mà mất cắp từ ví thật, và tiền mặt có thể sử dụng cho các 

mục đích trốn thuế. Câu hỏi này không có liên hệ nhiều lắm tới định dạng của tiền (vật lý 

hoặc số hóa), mà có liên hệ tới việc sử dụng tiền của ngƣời sở hữu nó. Tuy nhiên, nếu 

việc sử dụng tiền kỹ thuật số tự nó làm phức tạp cho điều tra và thực thi pháp luật, những 

yêu cầu đặc biệt đối với loại tiền này có thể là điều cần thiết. Do đó, khía cạnh thực của 

tất cả những tranh cãi này vẫn cần đƣợc phân tích sâu hơn. 

Hình 6: Tỷ giá hối đoái  t.Gox ngày 20 tháng 6 năm 2011 

 

(Nguồn: Mt.Gox) 

Bitcoin cũng có đặc trƣng về mặt tin tức, đặc biệt là sau một cuộc tấn công không 

gian mạng xảy ra vào 20 tháng 6 năm 2011,  cuộc tấn công đã cố gắng hạ giá trị của đồng 

tiền này từ 17,5 đô la Mỹ xuống 0,01 đô la Mỹ trong vài phút. Rõ ràng, khoảng 400.000 

Bitcoin (trị giá gần 9 triệu đô la Mỹ  có liên quan đến vụ việc này. Theo tổ chức trao đổi 

tiền tệ Mt.Gox, một tài khoản với nhiều Bitcoins đã bị xâm nhập và ai đó đã đánh cắp nó 

(sử dụng IP ở Hồng Kông để đăng nhập , đầu tiên bán lại tất cả Bitcoin ở đó, chỉ để mua 

lại chúng ngay sau đó, với ý định thu hồi tất cả đồng xu này. Giới hạn rút tiền 1000 đô la 

Mỹ/ một ngày đã hoạt động đối với tài khoản này và hacker chỉ có thể trao đổi số Bitcoin 

có giá trị 1000 đô la Mỹ. Ngoài ra, không có tài khoản nào khác bị tổn hại, và không có 

mất mát xảy ra.  

Trục X: Thời gian (UTC)            Trục Y: Giá cả ($/BTC) 
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Biểu đồ 6 cho thấy sự phát triển của tỷ giá đồng Bitcoin trên nền tảng hối đoái 

Mt.Gox trong suốt những giờ diễn ra sự việc, và cũng cho thấy rằng một đồng tiền chƣa 

hoàn hảo và không thanh khoản có thể biến mất gần nhƣ hoàn toàn trong vài phút, gây ra 

sự hỗn loạn cho hàng nghìn ngƣời sử dụng nó. 

Ngoài ra, thủ phạm đã tấn công vào cơ sở dữ liệu của Mt.Gox, thành công trong việc 

truy cập vào tên ngƣời dùng, các địa chỉ email và mật khẩu hash của hàng nghìn ngƣời sử 

dụng. Mt.Gox phản ứng bằng cách đóng hệ thống trong vài ngày và hứa hẹn rằng các 

giao dịch đƣợc thực hiện bởi kẻ tấn công sẽ bị truy hồi. Những ngƣời bảo vệ đồng 

Bitcoin cho rằng hệ thống Bitcoin đã không thất bại. Vấn đề liên quan đến một sàn giao 

dịch cụ thể là Mt.Gox đã không có các biện pháp an ninh đủ mạnh. 

Trong một trƣờng hợp gần đây  tháng 5 năm 2012 , sàn giao dịch Bitcoinica đã mất 

18.547 đồng Bitcoin từ tiền gửi của họ sau một cuộc tấn công không gian mạng, trong đó 

dữ liệu nhạy cảm của khách hàng có thể đã bị rò rỉ.  

Một vấn đề thƣờng xuyên nữa là liệu Bitcoin có hoạt động nhƣ một hệ thống Ponzi 

hay không. Những ngƣời sử dụng gia nhập vào hệ thống bằng cách mua Bitcoin bằng các 

loại tiền tệ thực tế, nhƣng chỉ có thể rời khỏi hệ thống và lấy lại tiền của mình nếu những 

ngƣời mua khác muốn mua đồng Bitcoin của họ, nghĩa là nếu có những ngƣời mới muốn 

tham gia vào hệ thống. Đối với nhiều ngƣời, đây là đặc trƣng của một hệ thống Ponzi. Ủy 

ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ định nghĩa một hệ thống Ponzi theo các điều khoản 

sau đây: 

Một hệ thống Ponzi là một gian lận đầu tƣ có liên quan đến việc thanh toán các khoản 

lợi tức bắt buộc cho các nhà đầu tƣ cũ từ các khoản tiền do các nhà đầu tƣ mới đóng góp. 

Các nhà tổ chức của hệ thống Ponzi thƣờng thu hút các nhà đầu tƣ mới bằng cách hứa 

hẹn đầu tƣ các quỹ sẽ mang lại cơ hội thu đƣợc lợi nhuận cao với rất ít hoặc không có rủi 

ro. Trong nhiều hệ thống Ponzi, những kẻ gian lận tập trung vào việc thu hút tiền mới để 

thực hiện các khoản thanh toán nhƣ đã hứa cho những nhà đầu tƣ giai đoạn đầu và sử 

dụng tiền đó cho chi tiêu cá nhân, thay vì tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tƣ hợp pháp 

nào.  

Một mặt, hệ thống Bitcoin là một hệ thống phân cấp mà ít nhất theo lý thuyết là 

không có nhà tổ chức trung tâm nào có thể làm suy yếu hệ thống rồi biến mất cùng các 

khoản tiền. Ngƣời sử dụng Bitcoin mua và bán loại tiền tệ này với nhau mà không có 

trung gian nào và do đó, có vẻ nhƣ không ai thu lợi từ hệ thống, ngoài những ngƣời đƣợc 

hƣởng lợi từ việc tăng tỷ giá hối đoái  giống nhƣ trong giao dịch mua bán các loại tiền tệ 

khác) và những ngƣời “thợ mỏ” chăm chỉ và nhờ đó đƣợc thƣởng cho sự đóng góp của 

họ cho an ninh và sự tự tin trên toàn hệ thống. Hơn nữa, hệ thống này không hứa hẹn lợi 

nhuận cao cho bất cứ ai. Mặc dù một vài ngƣời sử dụng đồng Bitcoin có thể cố gắng để 
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thu lợi nhuận từ biến động tỷ giá, đồng Bitcoin không phải là một phƣơng tiện để đầu tƣ, 

mà chỉ là một phƣơng tiện trao đổi. Ngƣợc lại, Gavin Andersen, Nhà phát triển chính của 

dự án tiền ảo Bitcoin không ngần ngại nói rằng “Bitcoin là một thử nghiệm. Đối xử với 

nó nhƣ bạn đối xử với một công ty khởi nghiệp trên mạng đầy hứa hẹn: có thể nó sẽ thay 

đổi thế giới, nhƣng nhận ra rằng đầu tƣ tiền của bạn hoặc thời gian vào các ý tƣởng mới 

thì luôn có rủi ro”. Ngoài ra, những ngƣời ủng hộ Bitcoin khẳng định rằng đây là một hệ 

thống nguồn mở có mã số có sẵn cho bất kỳ bên liên quan nào. 

Tuy nhiên, đây cũng là một hệ thống minh họa cho một trƣờng hợp rõ ràng của thông 

tin bất đối xứng. Hệ thống này rất phức tạp và do đó không dễ để tất cả những ngƣời sử 

dụng tiềm năng có thể hiểu đƣợc. Đồng thời, mặc dù vậy, những ngƣời sử dụng có thể dễ 

dàng tải xuống ứng dụng này và bắt đầu sử dụng nó ngay cả khi họ không thực sự hiểu 

cách thức hệ thống hoạt động và những rủi ro mà họ đang thực sự phải đối mặt. Thực tế 

này, trong bối cảnh rõ ràng có sự không chắc chắn về luật pháp và thiếu sự giám sát chặt 

chẽ, dẫn đến một tình huống rủi ro cao. Do đó, mặc dù cơ sở kiến thức hiện tại không 

giúp mọi ngƣời dễ dàng đánh giá liệu hệ thống đồng Bitcoin có thực sự hoạt động giống 

nhƣ hệ thống Ponzi hay mô hình kim tự tháp hay không, có thể nói một cách chính đáng 

rằng Bitcoin là một hệ thống rủi ro cao cho những ngƣời sử dụng nó từ quan điểm tài 

chính, và rằng nó có thể sụp đổ nếu mọi ngƣời cố gắng rời khỏi hệ thống và không thể 

làm đƣợc vì tính không thanh khoản của nó. Thực tế là ngƣời sáng lập Bitcoin sử dụng 

một bút danh – Satoshi Nakamoto – và đƣợc bao quanh bởi những điều huyền bí không 

giúp quảng bá cho tính minh bạch và đáng tin cậy của hệ thống. 

Tất cả những vấn đề này đều làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng về tình trạng 

pháp lý và an ninh của hệ thống, cũng nhƣ tính toàn vẹn và không hủy ngang của các 

giao dịch, trong một hệ thống mà không chịu bất kỳ giám sát nào của chính phủ. Tháng 6 

năm 2011, hai thƣợng nghị sỹ Mỹ là Charles Schumer và Joe Manchin đã viết thƣ cho 

Tổng trƣởng lý và Quản trị viên của Cục Quản lý Ma túy thể hiện lo ngại của họ về 

Bitcoin và việc sử dụng nó cho các mục đích bất hợp pháp.  ng Andersen cũng đƣợc yêu 

cầu có bài thuyết trình với CIA về hệ thống tiền ảo này. Có thể đón chờ các hành động 

tiếp theo từ các cơ quan khác trong tƣơng lai gần.  

Trở lại trang đầu 
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NGHIÊN CỨ  TR NG NƢỚC 

TH NG TIN ĐỀ TÀI TR NG NƢỚC THÁNG 12-2017 

1. Đề tài: Giải pháp phát triển bền vững các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam 

Ch  nhiệm: PGS.TS. Hạ Thị Thi u Dao - Đại học Ngân hàng TP. HCM 

Mã số: ĐTNH.031/16 

Nă   oà  t à    2017 

Xếp loại: Giỏi 

Các ch     nghiên c u chính:  

- Cơ sở lý thuyết về sự phát triển bền vững các tổ chức tài chính vi mô. 

- Thực trạng phát triển bền vững các tổ chức tài chính vi mô tại VN. 

- Giải pháp phát triển bền vững các tổ chức tài chính vi mô tại VN. 

Mô tả tóm tắt: 

Nhằm mục tiêu xây dựng các giải pháp phát triển bền vững các tổ chức tài chính vi 

mô tại Việt Nam, đề tài ĐTNH.031/16 đƣợc kết cấu thành 03 chƣơng với các nội dung 

nghiên cứu cụ thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1 nghiên cứu cơ sở lý thuyết về sự phát triển bền vững các tổ chức tài chính 

vi mô, bao gồm: Cơ sở về tài chính vi mô và phát triển tài chính vi mô; lý thuyết thể chế 

và lý thuyết về các bên liên quan đối với phát triển bền vững tổ chức tài chính vi mô; các 

tiêu chí và nhân tố tác động  đến phát triển bền vững tổ chức tài chính vi mô.  

Chƣơng 2 nghiên cứu thực trạng phát triển bền vững các tổ chức tài chính vi mô tại 

Việt Nam, bao gồm: Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam, thực trạng 

thể chế đảm bảo sự phát triển bền vững các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam, Quan 

hệ giữa các bên liên quan đối với phát triển bền vững tổ chức tài chính vi mô; đánh giá 

tính bền vững về hoạt động, tài chính và thể chế của các tổ chức tài chính vi mô. Độ bền 

vững về tài chính đƣợc nhóm nghiên cứu sử dụng các tiêu chí đánh giá định lƣợng, cho 

thấy 05 yếu tố chi phối chính gồm: tốc độ gia tăng về dƣ nợ cho vay của tổ chức tài chính 

vi mô, hiệu quả của tổ chức tài chính vi mô,tỷ lệ số ngƣời vay/nhân viên, tỷ lệ nợ/vốn chủ 

sở hữu  của tổ chức tài chính vi mô và chi phí trên mỗi khách hàng vay vốn.  

Chƣơng 3 của đề tài tập trung vào việc đề xuất giải pháp phát triển bền vững các tổ 

chức tài chính vi mô tại Việt Nam. Theo nhóm nghiên cứu, xu hƣớng về phát triển các tổ 

chức tài chính vi mô này nay đã có một số thay đổi nhƣ chuyển dần từ hoạt động phi 

chính thức sang bán chính thức và chính thức, các nhà tài trợ khuyến khích cấp vốn dƣới 

các hình thức thƣơng mại, trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài 

chính vi mô. Do vậy, các tổ chức tài chính vi mô cũng nhƣ cơ quan quản lý cần chú trọng 
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vào các vấn đề nhƣ: (i) Hoàn thiện khung pháp lý, phát triển tài chính vi mô dựa trên khai 

thác công nghệ, tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính vi mô phát triển theo hƣớng 

thƣơng mại. 

Về Khuôn khổ pháp lý, nhóm nghiên cứu cho rằng cần hoàn thiện theo hƣớng: 

- Cho phép tổ chức tài chính vi mô đƣợc lựa chọn loại hình hoạt động; 

- Quy định thống nhất các nội dung văn bản luật và dƣới luật; 

- Tạo ra khung pháp lý công bằng, phù hợp với đặc điểm của tổ chức tài chính vi mô; 

- Hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tài chính vi mô. 

Ngoài ra, Chính phủ cần có chính sách thuế khuyến khích phát triển hoạt động của 

các tổ chức tài chính vi mô ở các khu vực vùng sâu, vùng xa; tạo lập thị trƣờng cho hoạt 

động cho vay bán buôn; tạo thuận lợi cho việc đa dạng hóa nguồn huy động cho các tổ 

chức tài chính vi mô... Ngân hàng Nhà nƣớc cần xây dựng riêng hệ thống thông tin đƣợc 

thu thập thƣờng xuyên, đầy đủ, đáng tin cậy để hỗ trợ quá trình giám sát và đƣa ra quyết 

định điều hành, quản lý chính xác. 

Trở lại trang đầu 

2. Đề tài: Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình tái cơ cấu tổ chức tín 

dụng yếu kém tại Việt Nam  

Ch  nhiệm: TS. Vũ Vă  Lo  , P ó Tổ   GĐ, Bảo hiểm Ti n gửi VN 

Mã số: ĐTNH.035/16 

Nă   oà  t à    2017 

Xếp loại:  Giỏi 

Các ch     nghiên c u chính:  

- Tổng quan về vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình tái cơ cấu tổ chức 

tín dụng yếu kém; kinh nghiệm quốc tế về vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá 

trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém; 

- Thực tiễn hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam giai đoạn 

2005-2015 và kinh nghiệm quốc tế. 

- Phƣơng án đề xuất vai trò của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong quá trình tái cơ 

cấu các tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam. 

Mô tả tóm tắt: 

Nhằm mục tiêu đề xuất phƣơng án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém và đề xuất 

về vai trò của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong quá trình này, đề tài ĐTNH.035/16 

đƣợc xây dựng theo cấu trúc 03 chƣơng với các nội dung nghiên cứu cụ thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1 nghiên cứu tổng quan về vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá 
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trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém; kinh nghiệm và thông lệ quốc tế về vai trò của 

tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.  

Nghiên cứu ở Chƣơng 1 cho thấy tổ chức bảo hiểm tiền gửi đóng vai trò quan trọng 

trong việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém để có thể khuyến khích dòng vốn đầu 

tƣ vào các tổ chức tín dụng lành mạnh, khôi phục niềm tin vào hệ thống tổ chức tín dụng. 

Việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng có thể thực hiện thông qua các biện pháp: hỗ trợ tài 

chính, mua lại và tiếp nhận nợ, ngân hàng bắc cầu, chi trả bảo hiểm, tái cấu trúc và các 

biện pháp mua lại, sáp nhập. 

Chƣơng 2 nghiên cứu thực tiễn hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt 

Nam giai đoạn 2005-2015 và kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín 

dụng yếu kém, phân tích các thuận lợi/khó khăn về cơ sở pháp lý, khó khăn/hạn chế của 

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng... Theo nhóm 

nghiên cứu, mặc dù hệ thống văn bản QPPL đã bƣớc đầu tạo điều kiện cho Bảo hiểm 

Tiền gửi Việt Nam phát huy vai trò trong hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém. 

Tuy nhiên, các quy định còn chƣa thực sự đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ và tính chất 

hoạt động của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. 

Nhóm nghiên cứu cũng thực hiện khảo sát vai trò của bảo hiểm tiền gửi một số quốc 

gia trên thế giới trong việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém. Qua đó, nhóm nghiên 

cứu rút ra một số bài học kinh nghiệm nhƣ: 

- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi chỉ thực sự phát huy hiệu quả trong tái cơ cấu và giữ ổn 

định hệ thống ngân hàng khi đƣợc trao quyền hạn đối với các tổ chức tham gia BHTG và 

có một cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát ngân hàng khác. 

- Khuôn khổ pháp lý có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của quá trình tái cơ 

cấu các tổ chức tín dụng yếu kém. 

- Để tái cơ cấu hiệu quả, cần xây dựng một khung tổng thể nhằm đảm bảo duy trì các 

hoạt động tài chính và thanh toán thiết yếu, đồng thời đảm bảo quyền lợi ngƣời gửi tiền. 

Chƣơng 3 của đề tài tập trung đề xuất về vai trò của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam 

trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam. Trên cơ sở chỉ đạo 

của Chính phủ, thực tiễn hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam giai 

đoạn 2005-2015 và kinh nghiệm quốc tế trong tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, nhóm 

nghiên cứu đã đề xuất phƣơng án để Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tham gia sâu hơn vào 

quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, cụ thể nhƣ sau: 

 i  Đối với tái cơ cấu các Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tín dụng vi mô:  

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tham gia quá trình giám sát - cảnh báo sớm; tham gia 

quá trình đánh giá định kỳ khả năng tự phục hồi; thực hiện tái cơ cấu thông qua phƣơng 

án hỗ trợ tài chính.  
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 ii  Đối với tái cơ cấu ngân hàng: 

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tham gia quá trình giám sát - cảnh báo sớm, báo cáo 

danh sách các ngân hàng gặp vấn đề. 

Trƣờng hợp ngân hàng gặp vấn đề đƣợc xác định không thuộc diện ngân hàng có tầm 

quan trọng hệ thống, NHNN phối hợp cùng Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam rà soát các điều 

kiện trên cơ sở nguyên tắc chi phí tối thiều, ra quyết định về xử lý và giao Bảo hiểm Tiền 

gửi Việt Nam thực hiện. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam có thể tham gia tái cơ cấu thông 

qua các biện pháp: hỗ trợ tài chính bằng hình thức cho vay/mua trái phiếu; mua lại và tiếp 

nhận; chi trả. 

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất kế hoạch và lộ trình chi tiết cụ thể đối với từng nội 

dung giải pháp đề xuất; đề xuất các vấn đề dài hạn và trƣớc mắt cần giải quyết để triển 

khai các giải pháp tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém. 

Trở lại trang đầu 

 

3. Dự án: Xây dựng Sổ tay dự báo sử dụng tại NHNN. 

Ch  nhiệm: T S. Đặng Ngọc Hà, Vụ Dự báo Thống kê 

Mã số: DANH-CS.02/16 

Nă   oà  t à    2017 

Xếp loại: Xuất sắc  

Các ch     nghiên c u chính:  

- Hệ thống hóa các mô hình dự báo và phƣơng pháp dự báo; 

- Dữ liệu và quy trình xử lý dữ liệu; 

- Quy trình (các bƣớc) tiến hành dự báo; 

- Kết quả dự báo, sai số dự báo và sử dụng kết quả dự báo. 

Mô tả tóm tắt: 

Nhằm mục tiêu nghiên cứu ứng dụng và phát triển các mô hình kinh tế lƣợng trong 

hoạt động dự báo của NHNN, sản phẩm nghiên cứu của dự án đƣợc cấu trúc thành 03 

chƣơng với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

Chƣơng 1 nghiên cứu tổng quan về hoạt động dự báo bằng phƣơng pháp định lƣợng 

tại NHTW, một số mô hình kinh tế lƣợng chủ yếu và kinh nghiệm tại NHTW Trung 

Quốc, Indonessia và Philippines. Theo nhóm nghiên cứu, bất kỳ NHTW nào cũng đều 

thiết lập cho mình một khuôn khổ dự báo làm cơ sở cho hoạt động dự báo định kỳ và đột 

xuất. Một trong những khuôn khổ đƣợc áp dụng phổ biến hiện nay là Hệ thống phân tích 

và dự báo chính sách  FPAS  do IMF đề xuất. Đối với giai đoạn trên 1 năm, NHTW các 
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nƣớc thƣờng sử dụng mô hình dạng cấu trúc với dữ liệu đầu vào là các giả định chính 

sách và kết quả tính toán từ các mô hình ngắn hạn. 

Chƣơng 2 dự án mô tả hoạt động dự báo bằng phƣơng pháp định lƣợng tại Vụ Dự báo 

Thống kê, bao gồm: quy trình; dữ liệu và xử lý dữ liệu; chỉ định cấu trúc mô hình dự báo; 

dự báo trong mẫu và đánh giá chất lƣợng mô hình; dự báo cơ sở và xây dựng kịch bản dự 

báo; xây dựng báo cáo kết quả dự báo. 

Chƣơng 3 dự án đề xuất định hƣớng phát triển hoạt động dự báo bằng mô hình tại Vụ 

Dự báo thống kê. Theo nhóm nghiên cứu, các mô hình dự báo tại Vụ Dự báo thống kê sẽ 

đƣợc phát triển theo định hƣớng sau: 

- Hoàn thiện các mô hình phân tích hiện có dựa trên cơ sở lý luận rõ ràng, kết hợp với 

các đặc điểm thể chế và cấu trúc. 

- Xây dựng và công bố báo cáo lạm phát hàng quý theo thông lệ quốc tế. 

- Nâng cao năng lực phân tích nhằm công bố chuỗi các báo cáo nghiên cứu do NHNN 

Việt Nam biên soạn. 

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất phát triển một số mô hình mới, gồm: các lớp 

mô hình đơn biến; mô hình nowcasting; các lớp mô hình VARs; cải tiến mô hình kinh tế 

lƣợng vĩ mô; phát triển mô hình DSGE. 

Nghiên cứu đƣợc Hội đồng nghiệm thu đánh giá mang tính ứng dụng thực tiễn cao, 

phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của đơn vị nghiên cứu. 

Trở lại trang đầu 
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HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 12-2017 

1. Hội thảo Khung chiến lƣợc Quốc gia về Tài chính toàn diện tại Việt Nam 

Thời gian tổ ch c: 18/01/2018 

Đơ  vị thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Ngân 

hàng Thế giới (WB) 

Nội dung hội thảo: 

Ngày 18/01/2018, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (NHNN) phối hợp với Ngân hàng 

Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo Khung chiến lƣợc Quốc gia về Tài chính toàn diện tại 

Việt Nam. Tham dự Hội thảo có PGS. TS. Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN, đại 

diện lãnh đạo các đơn vị của NHNN, một số Bộ, Ngành liên quan, các tổ chức quốc tế, 

nhà tài trợ và các ngân hàng. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, tài chính 

toàn diện ngày nay đã trở thành mối quan tâm toàn cầu, là chìa khóa giúp xóa đói giảm 

nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội và là cơ hội cho nhiều ngƣời để đi tới tƣơng lai. Thế 

giới hiện vẫn còn có tới 2 tỷ ngƣời chƣa tiếp cận và sử dụng bất kỳ một dịch vụ tài chính 

chính thức nào, hầu hết trong số họ sinh sống tại các nƣớc đang phát triển và kém phát 

triển. 

Tại Việt Nam, tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của tài chính toàn diện đang nhận 

đƣợc sự quan tâm lớn của các ngành, các cấp, của ngƣời dân và doanh nghiệp. Mục tiêu 

của tài chính toàn diện hoàn toàn phù hợp với đƣờng lối Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã 

hội của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, khi mà nguồn lực tài chính cho phát triển còn 

rất hạn hẹp, với những nỗ lực không ngừng, Chính phủ và ngành ngân hàng Việt Nam đã 

có nhiều cơ chế, chính sách, chƣơng trình cụ thể để giúp những ngƣời nghèo, ngƣời yếu 

thế trong xã hội, cƣ dân các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ đƣợc tiếp cận tới nguồn vốn tín dụng, từ đó giúp họ 

phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết nhu cầu an sinh xã hội. Cùng với những thành 

tựu tăng trƣởng kinh tế nhiều năm qua, cuộc sống của ngƣời dân đã không ngừng cải 

thiện. Tuy vậy, cho dù hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam đã có những bƣớc tiến 

đáng kể, nhƣng không phải mọi ngƣời dân và doanh nghiệp đều đã đƣợc thụ hƣởng 

những thành quả phát triển đó. Trong khi những ngƣời dân đô thị và các doanh nghiệp 

lớn tiếp cận khá dễ dàng đến các dịch vụ do các định chế tài chính cung cấp thì dân cƣ 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa; các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vẫn đang gặp 

không ít trở ngại. Ngành nông nghiệp là một trong ba ngành kinh tế trụ cột và đóng vai 

trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nhƣng tài trợ cho nông nghiệp mới chỉ chiếm 

khoảng 10% danh mục tín dụng của các ngân hàng Việt Nam. Còn khoảng một nửa dân 
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số chƣa có tài khoản tại ngân hàng, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và khá 

nhiều ngƣời trong số đó còn chƣa biết tới bất kỳ một dịch vụ tài chính nào. 

Hiện nay, mặc dù Việt Nam có dân số cao nhƣng tỷ lệ tài chính toàn diện còn thấp do 

còn tồn tại một số rào cản chính đối với tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính chính thức, 

nhƣ: mạng lƣới chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng còn chƣa tiếp cận đƣợc đến 

vùng sâu, vùng xa, chi phí dịch vụ cao, quy trình, thủ tục mở tài khoản còn phức tạp. 

Ông Douglas Randall, Chuyên gia lĩnh vực tài chính, WB với phần trình bày “Chiến 

lƣợc quốc gia về tài chính toàn diện: Xu hƣớng và kinh nghiệm của Thế giới” 

Để tháo gỡ những rào cản trên đòi hỏi phải có những sửa đổi về mặt chính sách và 

khuôn khổ pháp lý hợp lý nhằm tang tỷ lệ tiếp cận của ngƣời dân và doanh nghiệp với 

các dịch vụ tài chính cơ bản chính thức. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy những quốc gia đã 

ban hành Chiến lƣợc quốc gia về tài chính toàn diện (NFIS) có thể đạt đƣợc các mục tiêu 

đề ra về tài chính toàn diện thành công và hiệu quả hơn. Hiện nay trên thế giới đã có 

khoảng 35 quốc gia công bố Chiến lƣợc quốc gia về tài chính toàn diện và khoảng 25 

quốc gia khác đang trong qua trình xây dựng Chiến lƣợc. 

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh: “Xây dựng Chiến lƣợc quốc gia về tài 

chính toàn diện của Việt Nam đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Chiến lƣợc thể hiện sự cam 

kết dài hạn của Chính phủ thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, với các chỉ tiêu phấn 

đấu cụ thể, và những giải pháp đồng bộ, nhằm giúp cho mọi ngƣời dân và doanh nghiệp 

đƣợc tiếp cận và sử dụng thƣờng xuyên, thuận tiện các dịch vụ tài chính cơ bản, có chi 

phí thấp và phù hợp với khả năng chi trả của họ. Việc thực thi tài chính toàn diện sẽ là sự 

đóng góp quan trọng cho quá trình giảm nghèo đói, bất bình đẳng xã hội, để không ai bị 

bỏ lại phía sau, để Việt Nam có thể phát triển nhanh, bền vững và hoàn thành những mục 

tiêu thiên niên kỷ của mình”. 

Đƣợc sự hỗ trợ của WB, NHNN đang trong quá trình xây dựng Chiến lƣợc quốc gia 

về tài chính toàn diện trên cơ sở tiếp cận tổng thể, trong đó tài chính toàn diện đƣợc định 

nghĩa là việc tiếp cận và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cơ bản của cá nhân và 

doanh nghiệp, bao gồm: thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, cho va, bảo hiểm theo nhu 

cầu, thuận lợi, phù hợp và có chi phí hợp lý. Mặc dù còn đang trong quá trình xây dựng 

nhƣng dự thảo Chiến lƣợc đã xác định một số ƣu tiên dự kiến nhƣ: đổi mới sản phẩm, 

dịch vụ, chú trọng tài chính dựa trên nền tảng công nghệ số; cung cấp dịch vụ tài chính 

tới các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa; ngƣời nghèo, ngƣời yếu thế, doanh nghiệp 

vừa, nhỏ và siêu nhỏ; mở rộng mạng lƣới phân phối sản phẩm và dịch vụ; tang cƣờng bảo 

vệ ngƣời tiêu dung và phổ biến kiến thức tài chính. Việc thiết kế và xây dựng đƣợc một 

chiến lƣợc quốc gia về tài chính toàn diện hiệu quả sẽ tạo ra nền tảng, lộ trình và định 

hƣớng giúp Việt Nam thực hiện thành công các cải cách, qua đó hoàn thành các mục tiêu 
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tài chính toàn diện quốc gia. 

Hiện nay NHNN là cơ quan chủ trì về tài chính toàn diện nói chung và xây dựng 

Chiến lƣợc quốc gia về tài chính toàn diện nói riêng, tuy nhiên tài chính toàn diện gồm 

rất nhiều bên liên quan khác nhau ở cả khu vực công và tƣ nhân. Do đó, để triển khai 

Chiến lƣợc thành công đòi hỏi sự tham gia và phối hợp giữa các bên thông qua một cơ 

chế điều phối hiệu quả trong Chính phủ và giữa Chính phủ với khu vực tƣ nhân. Kinh 

nghiệm từ quốc tế và các nƣớc trong khu vực  Indonesia, Philippins, Malaysia,…  cũng 

sẽ chỉ ra tầm quan trọng của một cơ chế điều phối hiệu quả đối với sự thành công của 

việc triển khai tài chính toàn diện. 

Phiên thảo luận về dự thảo Chiến lƣợc quốc gia về tài chính toàn diện và Cơ chế điều 

phối do ông Nimal A. Fernando, Chuyên gia tƣ vấn từ WB điều phối với các diễn giả: Bà 

Lê Phƣơng Lan, Phó Viện trƣởng Viện Chiến lƣợc Ngân hàng, ông Nghiêm Thanh Sơn, 

Phó Vụ trƣởng Vụ Thanh toán (NHNN); Ông Nguyễn Việt Hƣng, Trƣởng Phòng, Vụ Tài 

chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính); Ông Phan Cử Nhân, Ngân hàng 

Chính sách xã hội; Bà Nguyễn Tuyết Mai, Trung tâm tƣ vấn phát triển nguồn lực tài 

chính vi mô doanh nghiệp vừa và nhỏ;  ng Douglas Randall, Chuyên gia lĩnh vực tài 

chính (WB); Ông Kennedy Komba, Trƣởng Ban Chiến lƣợc và Quan hệ thành viên, Liên 

minh tài chính toàn diện (AFI). Các diền giả chia sẻ nhiều thông tin thực tiễn ở Việt 

Nam, kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới khi xây dựng Chiến lƣợc, sự phối hợp giữa 

các bên liên quan để xây dựng Chiến lƣợc, cơ chế phối hợp,… 

Buổi chiều Hội thảo tiếp tục với những chia sẻ kinh nghiệm triển khai tài chính toàn 

diện ở Indonesia; Chiến lƣợc quốc gia về tài chính toàn diện của Malaysia và Tanzania và 

thực trạng cơ sở dữ liệu về tài chính toàn diện ở Việt Nam. 

Hội thảo đã nhận đƣợc nhiều thông tin hữu ích, thiết thực từ những trao đổi, thảo luận 

giữa các chuyên gia quốc tế và Việt Nam, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nƣớc và đại 

diện ngân hàng thƣơng mại và các định chế tài chính, các đối tác phát triển và những tổ 

chức, cá nhân, trên cơ sở đó NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung của dự thảo Chiến 

lƣợc, cùng các cơ chế giúp thực thi Chiến lƣợc trong quá trình triển khai. 

Theo sbv.gov.vn. 

Tổng thuật hội thảo 

Trở lại trang đầu 

2. Hội thảo “ ải thiện môi trƣờng kinh doanh thông qua cải cách quản trị rủi ro tín 

dụng trong thƣơng mại và đầu tƣ” 

Thời gian tổ ch c: 11/01/2018 

ttp://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi_intra/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV323981&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=1631208788138000#!%40%40%3F_afrLoop%3D1631208788138000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV323981%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D133i417aah_202
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Đơ  vị thực hiện: Ban Kinh tế Trung ương ch  trì phối hợp với Trung tâm Thông 

tin tín dụng Quốc gia CIC và Công ty Cổ phần Stoxplus 

Nội dung hội thảo: 

Chiều ngày 11-01-2018 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ƣơng chủ trì phối hợp với 

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia CIC và Công ty Cổ phần Stoxplus tổ chức Hội 

thảo "Cải thiện môi trƣờng kinh doanh thông qua cải cách quản trị rủi ro tín dụng trong 

thƣơng mại và đầu tƣ". 

Đây là một trong ba hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 

lần thứ hai với chủ đề "Tình hình Kinh tế Việt Nam 2017 và Triển vọng năm 2018 -  

Hƣớng đến tăng trƣởng nhanh và bền vững" do Ban Kinh tế Trung ƣơng tổ chức với sự 

chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ƣơng Đảng, Phó Trƣởng 

Ban Kinh tế Trung ƣơng và đồng chí Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ ngành, tổ chức 

quốc tế, hiệp hội, ngân hàng, viện, trƣờng, doanh nghiệp, các chuyên gia quốc tế, các nhà 

khoa học cùng đông đảo các cơ quan báo chí. 

Trong những năm qua, Việt Nam đƣợc đánh giá là nƣớc chủ động, tích cực hội nhập 

kinh tế quốc tế, tuy nhiên cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Vấn đề làm thế nào để 

đảm bảo nền kinh tế vĩ mô ổn định trong đó có sự ổn định thị trƣờng vốn, tài chính ngân 

hàng trƣớc sự thay đổi nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro của kinh tế quốc tế? Làm thế 

nào để các nhà đầu tƣ, các doanh nghiệp có đƣợc đầy đủ thông tin về thị trƣờng vốn, thị 

trƣờng tài chính cũng nhƣ đo lƣờng đƣợc các rủi ro trong việc đầu tƣ phát triển sản xuất 

kinh doanh tại Việt Nam, từ đó đánh giá đƣợc các nguy cơ, phát hiện sớm các rủi ro, kịp 

thời đƣa ra các quyết định đúng đắn khi đầu tƣ vào Việt Nam. Để làm đƣợc điều này, bên 

cạnh việc có đƣợc hệ thống môi trƣờng pháp lý ngày càng hoàn thiện, việc xây dựng đảm 

bảo các công cụ, thiết chế, các nhiệm vụ về quản lý tài chính DN, quản lý rủi ro là hết sức 

cần thiết. Việc quan tâm phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức phân tích đánh 

giá, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp cũng là một thách thức đối với yêu cầu phát triển 

hiện nay. 

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Phó Trƣởng Ban Kinh tế Trung ƣơng hoan nghênh sự có 

mặt của các đại biểu đã tham dự sự kiện này. Đồng chí khẳng định: Đảng và Chính phủ 

hƣớng tới nền tài chính công khai, minh bạch, bền vững, vì đây là yếu tố quan trọng 

không chỉ tạo ra môi trƣờng kinh doanh thuận lợi, có sự hấp dẫn thu hút các nhà đầu tƣ 

mà còn quyết định đến sự thành công trong phát triển kinh tế ổn định, bền vững của Việt 

Nam. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung tìm ra những giải pháp nâng cao 

chất lƣợng thông tin tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó xây dựng niềm tin với các nhà 
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đầu tƣ nƣớc ngoài; giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng… 

Cũng tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam cũng cho rằng,  hiện nay môi trƣờng đầu tƣ tại Việt Nam cho các nhà đầu tƣ 

trong và ngoài nƣớc nói chung và cho các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài nói riêng vẫn còn phải 

cải thiện. Theo báo cáo khảo sát của Ngân hàng Thế giới mới nhất thì năm 2017 Việt 

Nam xếp thứ 68 trong tổng số 190 quốc gia và vùng lãnh thổ về "sự thuận tiện trong kinh 

doanh". Mặc dù có sự cải thiện đáng kể từ vị trí 80 vào năm 2016 lên 68 nhƣng nhiều yếu 

tố về môi trƣờng kinh doanh vẫn cần phải cải thiện trong đó có vấn đề đơn giản hóa hơn 

nữa thủ tục thành lập doanh nghiệp, giấy phép xây dựng, tiếp cận tín dụng, và sự thuận 

tiện của thƣơng mại xuyên biên giới… vì vậy, 

Hội thảo "Cải thiện môi trƣờng kinh doanh thông qua cải cách quản trị rủi ro tín dụng 

trong thƣơng mại và đầu tƣ" đã đƣợc thảo luận sôi nổi xung quanh những vấn đề: 

(1) Cải thiện môi trƣờng đầu tƣ thông qua nâng cao chất lƣợng thông tin tài chính tại 

các doanh nghiệp ở Việt Nam. Môi trƣờng đầu tƣ từ góc độ minh bạch thông tin; củng cố 

hệ thống Dữ liệu doanh nghiệp quốc gia để quản lý, xúc tiến và thu hút đầu tƣ nƣớc 

ngoài; nâng cấp chất lƣợng thông tin tài chính doanh nghiệp trong đầu tƣ và kết nối 

thƣơng mại tại Việt Nam 

(2) Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay và sự cần 

thiết xây dựng một hệ thống hạ tầng chia sẻ thông tin dữ liệu nội bộ nhằm chuyển đổi từ 

mô hình truyền thống sang mô hình kỹ thuật số; ứng dụng công nghệ số hoá, dữ liệu lớn 

và các công nghệ liên quan vào Việt Nam. 

 3  Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơn trong công tác ứng dụng cơ sở dữ liệu, dữ 

liệu lớn và áp dụng các công nghệ xử lý dữ liệu nhằm cải thiện công tác quản tri rủi ro tín 

dụng và góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của hệ thống ngân hàng cũng 

nhƣ góp phần cải thiện môi trƣờng kinh doanh và đầu tƣ tại Việt Nam. 

Kết luận Hội thảo, đồng chí Ngô Đông Hải phát biểu: Đất nƣớc đã và đang hội nhập 

sâu rộng, thực hiện cơ chế thị trƣờng ngày càng đầy đủ, vấn đề môi trƣờng đầu tƣ kinh 

doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quyết định cho tăng trƣởng bền vững và 

cạnh tranh hiệu quả. Do đó, Hội thảo "Cải thiện môi trƣờng kinh doanh thông qua cải 

cách quản trị rủi ro tín dụng trong thƣơng mại và đầu tƣ" thời điểm này thực sự rất có ý 

nghĩa. Ban Kinh tế Trung ƣơng đã  tổng hợp đƣợc nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, 

thiết thực từ Hội thảo, giúp cho công tác tham mƣu Ban Chấp hành Trung ƣơng mà trực 

tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ về các chủ trƣơng, chính sách về phát triển kinh tế xã hội 

nói chung và cải thiện môi trƣờng hấp dẫn cho các nhà đầu tƣ nói riêng. 

Theo https://kinhtetrunguong.vn. 

Tổng thuật hội thảo 

https://kinhtetrunguong.vn/web/guest/tin-noi-bat/-/view_content/content/1380851/dien-%C4%91an-kinh-te-viet-nam-2018-hoi-thao-chuyen-%C4%91e-3-%E2%80%9Ccai-thien-moi-truong-kinh-doanh-thong-qua-cai-cach-quan-tri-rui-ro-tin-dung-trong-thuong-mai-va-%C4%91
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Trở lại trang đầu 
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ẤN PH M KHOA HỌC THÁNG 12-2017 

1. Tiền không mua đƣợc gì? (What money can’t buy?) 

Nguồn: Nxb. Trẻ 

Tác giả: Michael Sandel 

Dịch giả: Nguyễn Diệu Hằng 

Giới thiệu ấn phẩm: 

    Chúng ta đã quen và bị thuyết phục bởi nền kinh tế thị trƣờng: thông qua giá, thị 

trƣờng điều phối tài nguyên quý hiếm để phục vụ xã hội một cách tốt nhất. Ai sẵn sàng 

bỏ nhiều tiền nhất để mua một cái gì đó sẽ là ngƣời sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. 

Nhƣng, sâu thẳm trong lòng mình, chúng ta cũng tin rằng tiền không thể mua đƣợc tất cả 

mọi thứ: nó không mua đƣợc danh dự, không mua đƣợc sự sống và cái chết. Nhƣng đâu 

là ranh giới giữa những gì có thể mua đƣợc bằng tiền và những gì thì không. Chúng ta đã 

quen với việc những ngƣời mua vé máy bay có quyền lên máy bay trƣớc mà không cần 

xếp hàng. Chúng ta cũng quen, tuy rằng cảm thấy khó chịu hơn, khi có ngƣời bỏ tiền để 

tranh giành cho đƣợc một chỗ trong trƣờng tốt cho con mình đi học. Nhƣng chúng ta rất 

khó chấp nhận khi ngƣời ta bỏ tiền để chen hàng cho ngƣời nhà mình vào phòng mổ cấp 

cứu. Chúng ta cũng rất khó chấp nhận khi ngƣời ta bỏ tiền ra để mua bộ phận trên cơ thể 

ngƣời khác hầu cấy vào cơ thể mình. Vậy thì đâu là ranh giới giữa những gì chúng ta 

chấp nhận để tiền có thể mua đƣợc và những gì thì không? Ngày nay, hầu nhƣ cái gì cũng 

có thể mua bán đƣợc. Ví dụ: 

- Nâng cấp phòng giam: 82 USD/đêm. Ở Santa Ana, bang California và một vài thành 

phố khác, tội phạm không liên quan đến bạo lực đƣợc phép trả tiền để có phòng giam 

sạch sẽ, yên tĩnh, cách xa phòng của những tội phạm không trả tiền. 

- Quyền đi vào làn đƣờng giành cho xe nhiều ngƣời khi xe chỉ có một ngƣời tại: 8 

USD (Minneapolis và một số thành phố khác ở Mỹ). 

- Quyền đƣợc bắn một con tê giác đen - loài vật đang bị đe doạ tuyệt chủng: 150.000 

USD (Nam Phi). 

- Quyền đƣợc phát thải một tấn carbon vào bầu khí quyển: 18 USD (Liên minh Châu 

Âu). 

- Cho con nhập học vào một đại học danh tiếng: Ban lãnh đạo một số trƣờng hàng đầu 

thế giới cho biết họ chấp nhận một số sinh viên không xuất sắc lắm nếu cha mẹ sinh viên 

này sẵn lòng đóng góp một khoản tiền đáng kể cho trƣờng 

Trong Tiền Không Mua Đƣợc Gì? tác giả cung cấp những cơ sở triết học, những lập 

luận căn bản để mỗi ngƣời trong chúng ta có thể xác định đƣợc ranh giới cho chính mình. 

Có những thứ mà khi ta coi nó nhƣ một mặt hàng có thể mua đi bán lại thì ta đã hủy hoại 
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giá trị làm nên bản chất của nó. 

Các nội dùng chính của cuốn sách 

 hƣơng 1: Giới thiệu về thị trƣờng và đạo đức 

 hƣơng 2: Chen lên đầu hàng 

 hƣơng 3: Động cơ 

 hƣơng 4: Thị trƣờng lấn át đạo đức 

 hƣơng 5: Thị trƣờng số và chết 

 hƣơng 6: Quyền đặt tên 

Viện Chiến lƣợc Ngân hàng hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này.  

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 

2. Toàn cầu hóa và những mặt trái 

Nguồn: DTBooks & Nxb. Trẻ 

Tác giả: Joseph E. Stiglitz 

Dịch giả: Nguyễn Ngọc Toàn 

Giới thiệu ấn phẩm: 

Cuốn sách “Toàn cầu hóa và những mặt trái”- Tác giả Joseph E. Stiglitz đã kịch liệt 

lên án những tổ chức "có vai trò, trọng trách to lớn trong quá trình toàn cầu hóa" nhƣ 

IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế), WB (Ngân hàng thế giới), WTO (Tổ chức thƣơng mại thế 

giới , đặc biệt là IMF. Stiglitz phân tích những động thái "sai lầm và tàn nhẫn" của WB, 

IMF để rồi rút ra những kết luận chán nản nhƣ: hoạt động của các tổ chức ngày càng 

chồng chéo và phụ thuộc lẫn nhau. Những phân tích sắc sảo của Stiglitz về những xu 

hƣớng tất yếu: Tƣ nhân hóa, Tự do hóa... cùng những thách thức của quá trình này cũng 

là cảnh báo mà những nƣớc đang phát triển phải chú ý  đặc biệt là về khả năng độc lập 

trong hoạch định chính sách, giảm thiểu việc phụ thuộc thái quá vào các tổ chức quốc tế 

để rồi buộc chân mình vào những điều khoản bất lợi). 

Theo quan điểm của tác giả, tin rằng toàn cầu hóa có thể là một sức mạnh thúc đẩy 

nâng cao mức sống của mọi ngƣời trên thế giới, đặc biệt là ngƣời nghèo, nhƣng ông cũng 

cho rằng để đƣợc nhƣ thế thì cách thức tiến hành toàn cầu hóa nhƣ hiện nay “cần phải 

đƣợc suy xét lại một cách triệt để”. Bởi vì cách thức hiện nay thƣờng chỉ phù hợp với lợi 

ích của các nƣớc đã phát triển và các tầng lớp có quyền lực, khiến cho hố ngăn cách giàu 

nghèo ngày càng rộng trên phạm vi toàn cầu. 

Không những thế, toàn cầu hóa cũng đã không thành công trong việc bảo đảm sự ổn 

định. Chính sách đòi hỏi các nƣớc phải tự do hóa thị trƣờng tài chính, nới lỏng việc kiểm 

soát chu chuyển vốn - tác giả khẳng định - “chỉ tạo ra sự phá hoại”. Những dòng tiền 

http://vtv.vn/doi-song/tien-khong-mua-duoc-gi-cuon-sach-thu-vi-khong-nen-bo-lo-146499.htm
http://vtv.vn/doi-song/tien-khong-mua-duoc-gi-cuon-sach-thu-vi-khong-nen-bo-lo-146499.htm


 ẢN TIN NGHI N  Ứ   H   HỌ  12/01/2017 

  
 

VIỆN CHI N LƢỢC NGÂN H NG – NG N H NG NH  NƢỚC VIỆT NAM 48 

 

chạy ra khỏi các nƣớc một cách đột ngột sẽ để lại sau lƣng nó sự sụp đổ của hệ thống tỷ 

giá, và sự suy sụp của cả hệ thống ngân hàng. Khủng hoảng tài chính trở thành một hiểm 

họa luôn đe dọa các nền kinh tế mới nổi lên. 

Stiglitz đề nghị cụ thể về thay đổi cơ cấu quản trị và tính minh bạch ở các tổ chức 

quốc tế, cải cách IMF và hệ thống tài chính toàn cầu, cải cách WB và viện trợ phát triển, 

cải cách WTO và cân bằng lịch trình thƣơng mại, nhằm “tiến tới toàn cầu hóa giàu tính 

nhân văn” Các nội dung chính 

 hƣơng 1: Lời hứa của các tổ chức toàn cầu 

 hƣơng 2: Những lời hứa bị phá bỏ 

 hƣơng 3: Quyền tự do lựa chọn? 

 hƣơng 4: Cuộc khủng hoảng Đông Á 

 hƣơng 5: Ai “đánh mất” nƣớc Nga? 

 hƣơng 6: Luật lệ thƣơng mại bất công và những thủ đoạn khác 

 hƣơng 7: Những con đƣờng tốt hơn đi tới kinh tế thị trƣờng 

 hƣơng 8: Lịch trình khác của IMF 

 hƣơng 9: Con đƣờng phía trƣớc 

 

Viện Chiến lƣợc Ngân hàng hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách này.  

Giới thiệu sách 

Trở lại trang đầu 

 

 

 

http://nghiencuuquocte.org/2016/08/31/toan-cau-hoa-va-nhung-mat-trai-phien-ban-moi/
http://nghiencuuquocte.org/2016/08/31/toan-cau-hoa-va-nhung-mat-trai-phien-ban-moi/

