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LỜI MỞ ĐẦU 

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính thuộc Trường Đại học Kinh tế-Luật được 
thành lập từ cuối năm 2013 trên cơ sở của “Phòng mô phỏng thị trường tài chính”. Phòng mô 
phỏng thị trường tài chính là dự án nghiên cứu đầu tiên do ĐHQG TP HCM đầu tư cho Trường 
ĐH Kinh tế-Luật nhằm tăng cường nguồn lực nghiên cứu của Trường để thực hiện tầm nhìn trở 
thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài 
chính ra đời sử dụng các nguồn lực của Phòng mô phỏng thị trường tài chính, trong các năm qua 
đã thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tác động của các chính sách tài khóa, chính 
sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính Việt Nam, cũng như tác động 
của thị trường tài chính đến phát triển kinh tế. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để đưa ra 
các gợi ý chính sách nhằm phát triển thị trường tài chính và thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam 
theo hướng bền vững trong bối cảnh hội nhập.  

Ngoài việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu, ĐHQG-HCM hàng năm còn tài trợ 
cho Trường ĐH Kinh tế-Luật thực hiện nghiên cứu một số chủ đề có liên quan để hình thành Báo 
cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam. Các nghiên cứu này trở thành một hoạt động khoa 
học thường xuyên của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, thuộc Trường ĐH Kinh tế-
Luật. Dựa vào các kết quả nghiên cứu có thể đưa ra các ý kiến, quan điểm đại diện cho tiếng nói 
chung của ĐHQG TP HCM trong việc đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách kinh tế và 
tài chính của quốc gia.  

Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam được thực hiện với mục đích cung cấp 
thông tin về tình hình phát triển kinh tế, phát triển thị trường tài chính, thông báo các kết quả 
nghiên cứu cùng các đề xuất, các kiến nghị chính sách với các điểm nhấn theo chủ đề hàng năm. 
Có thể nói, Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam của Trường ĐH Kinh tế-Luật (do 
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính của Trường chủ trì) là một kênh thông tin phản biện 
chính sách kinh tế và tài chính để gửi đến lãnh đạo các cấp, các ban ngành cơ quan quản lý nhà 
nước trung ương và địa phương, các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu có quan tâm. Cách tiếp 
cận nghiên cứu Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam của Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh tế - Tài chính, Trường ĐH Kinh tế-Luật thực hiện kết hợp cả nghiên cứu định tính và nghiên 
cứu định lượng, trong đó nghiên cứu định lượng chỉ hỗ trợ bổ sung cho các nhận định của nghiên 
cứu định tính. 

Đây là năm thứ năm Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính thuộc Trường ĐH Kinh tế-
Luật thực hiện Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam. Báo cáo thường niên thị 
trường tài chính Việt Nam lần thứ nhất vào năm 2013 được thực hiện với chủ đề “Báo cáo 
thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2013: Những nỗ lực tái cấu trúc”. Báo cáo 
thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2013 với điểm nhấn là nhìn lại các chương trình tái cấu 
trúc hệ thống ngân hàng thương mại và thị trường tài chính nói chung trong thời gian đó như đang 
trong vòng luẩn quẩn; các phân tích đã giúp đưa ra nhận định những điểm yếu, những rủi ro và 
gợi ý chính sách để khắc phục. “Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2014: 
Hướng tới sự ổn định” là báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam lần thứ hai với chủ 
đề chú trọng đến sự ổn định của thị trường tài chính Việt Nam sau những tác động bất ổn của giai 
đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu. Báo cáo thường niên lần thứ ba được thực hiện với 
chủ đề “Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2015: Bối cảnh gia nhập cộng 
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đồng kinh tế ASEAN-AEC”. Báo cáo thường niên lần thứ ba diễn ra trước thềm thành lập Cộng 
đồng Kinh tế các nước ASEAN-AEC (31/12/2015) và kết thúc vào đầu năm 2016, vì vậy, chủ đề 
của báo cáo đã tập trung vào những vấn đề kinh tế - tài chính gắn với bối cảnh gia nhập AEC. 
“Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2016: Lạm phát và lạm phát kỳ vọng” 
là báo cáo thường niên lần thứ tư tập trung vào chủ đề lạm phát, bao gồm phân tích tình hình lạm 
phát, tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán, mối quan hệ giữa 
lạm phát và chính sách tiền tệ, cũng như thực hiện khảo sát lạm phát kỳ vọng từ người tiêu dùng 
Việt Nam. “Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2017: Tiếp cận tài chính”. 
Trong năm 2017, Bộ Tài chính Việt Nam đã cùng Ngân hàng Nhà nước lựa chọn chủ đề tài chính 
toàn diện làm một trong số các chủ đề ưu tiên để thảo luận, hướng tới các hành động chung trong 
Diễn đàn APEC. Chủ đề này đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia thành viên xuất phát từ ý 
nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững, đặc biệt đối với Việt Nam. Ngoài ra, trong năm 
2017, vấn đề “Khả năng tiếp cận các nguồn lực tài chính của chính quyền địa phương tại Việt 
Nam” đã được đưa ra thảo luận với mục tiêu thúc đẩy việc tiếp cận các nguồn lực tài chính của 
chính quyền địa phương đóng vai trò then chốt để phát triển. Vì vậy, Báo cáo thường niên lần thứ 
năm tập trung vào chủ đề tiếp cận tài chính bao gồm: tiếp cận tài chính cá nhân, tiếp cận tín dụng 
chính thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận nguồn vốn của các ngân hàng thương mại 
và tiếp cận tài chính của chính quyền địa phương và trung ương.  

Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam năm 2017 này gồm có năm chương được 
cấu trúc theo trình tự logic bắt đầu từ phân tích chỉ số tài chính toàn diện (financial inclusion) của 
Việt Nam, tiếp cận tài chính của cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa đến việc tiếp cận nguồn vốn 
của ngân hàng thương mại và cuối cùng là tiếp cận tài chính của chính quyền địa phương và trung 
ương. Cụ thể, Chương 1: Tiếp cận tài chính cá nhân tại Việt Nam. Chương 1 đã đo lường chỉ số 
tài chính toàn diện của Việt Nam và so sánh với một số quốc gia khác ở châu Á và phân tích các 
yếu tố thuộc đặc tính cá nhân ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính cá nhân toàn diện tại Việt Nam. 
Trên cơ sở phân tích này, Chương 1 đã đề xuất một số hàm ý chính sách để thúc đẩy tiếp cận tài 
chính cá nhân; Chương 2: Tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những doanh nghiệp 
vừa và nhỏ khá linh hoạt và năng động trong kinh doanh nhưng cũng chính vì nhỏ và hạn chế về 
kinh nghiệm vận hành, hạn chế về quy mô tài sản đảm bảo nên thường gặp khó khăn khi tiếp cận 
tín dụng chính thức. Để tạo cơ hội phát triển cho những doanh nghiệp nhỏ, cần có những cơ chế 
linh hoạt phần nào thay thế cho tài sản đảm bảo để ngân hàng có thể giải ngân cho các doanh 
nghiệp. Những cơ chế ấy có thể là đa dạng hóa dạng hình tài sản đảm bảo, bao thanh toán, tín 
chấp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần tự nâng cao kỹ năng quản lý để có thể xây dựng 
những dự án khả thi huy động vốn từ các nguồn khác nhau; Chương 3: Tiếp cận nguồn vốn của 
ngân hàng thương mại. Chương 3 đã cho thấy khi có đủ lượng vốn cần thiết, các ngân hàng sẽ 
thuận lợi hơn trong việc xử lý nợ xấu, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn cũng như thúc đẩy lộ trình áp 
dụng Basel II, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, để bảo 
đảm tăng trưởng bền vững, các ngân hàng cần có chiến lược huy động vốn hợp lý và sử dụng 
chúng một cách hiệu quả thông qua việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro. Vốn huy động là nguồn 
vốn chính để ngân hàng kinh doanh tìm lợi nhuận còn vốn sở hữu có tác dụng tạo sự ổn định, an 
toàn cho ngân hàng và niềm tin của công chúng. Quy mô của hai nguồn vốn này nhiều hay ít nên 
căn cứ vào chiến lược khách hàng ngân hàng nhắm tới để tránh lãng phí làm tăng chi phí vốn, vì 
không phải ngân hàng có quy mô lớn là tốt. Để tiếp cận được vốn cần có những dự báo và tác 
động vào các nhân tố ảnh hưởng tới việc huy động chúng. Việc huy động cần tính tới yếu tố chi 
phí và lợi ích, tránh tình trạng chỉ cốt huy động được càng nhiều càng tốt; Chương 4: Tiếp cận tài 
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chính của chính quyền địa phương. Chương này phân tích thực trạng tiếp cận tài chính của chính 
quyền địa phương tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy Cơ chế phân bổ ngân sách địa 
phương hiện nay còn có biểu hiện thiếu minh bạch và thiếu công bằng qua tiêu chí định mức chi 
và thực tế chi trên đầu người giữa các địa phương, giữa nhóm tỉnh, thành phố có mức thu vượt chi 
với nhóm địa phương có thu chưa đủ chi phải điều tiết từ trung ương. Kênh tiếp cận tài chính qua 
vay nợ từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (CQĐP) chỉ tập trung ở một vài địa 
phương có quy mô kinh tế lớn và có năng lực trả nợ. Nguồn vay nợ qua vay lại ODA cũng có 
những quy định ngặt nghèo, quy trình phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ các dự án vay 
nguồn vốn này. Trên cơ sở phân tích các hạn chế nêu trên, nghiên cứu đã đưa ra một số hàm ý 
chính sách mang tính công bằng, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của CQĐP nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế-xã hội địa phương nói riêng và cả nước nói chung; Chương 5: Tiếp cận tài 
chính của chính quyền trung ương. Chương 5 sử dụng số liệu 2010-2016 và ước 2017 để phân 
tích tình hình tài chính cũng như cách thức chính quyền trung ương tại Việt Nam tìm kiếm các 
nguồn tài trợ cho nhu cầu chi khu vực nhà nước ngày càng gia tăng và cạnh tranh lẫn nhau. Kết 
quả phân tích đã chỉ ra rằng thu ngân sách nhà nước từ nội địa tăng dần về tỷ trọng. Thuế giá trị 
gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hai khoản thu lớn nhất, áp lực thuế nặng hơn trên phạm 
vi toàn xã hội. Nợ công chủ yếu là nợ ngoài nước và tỷ lệ nợ công so với GDP tiến gần đến 
ngưỡng đỉnh cho phép của Quốc hội. Chi thường xuyên của ngân sách nhà nước tăng nhanh, chi 
đầu tư công nói chung và đầu tư công nói riêng trong các dự án thuộc ngành Công-Thương thất 
thoát nhiều chục nghìn tỷ đồng. Thâm hụt ngân sách sau nhiều năm dai dẳng ở mức cao đã giảm 
còn 3,5% GDP năm 2017. Từ kết quả nghiên cứu này, Chương 5 đã đưa ra hàm ý là trong điều 
kiện hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới, Chính phủ cần chú trọng mở rộng cơ 
sở thuế; Từng bước điều chỉnh cơ cấu thuế theo hướng đặt trọng tâm lên thuế trực thu, trước hết là 
thuế thu nhập cá nhân; Cần phải kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi tiêu công, cả chi thường xuyên 
lẫn chi đầu tư phát triển; Gắn kết được kế hoạch đầu tư công vào kế hoạch tài chính ở phạm vi cả 
nước và tất cả địa phương, cũng như mọi phạm vi thời hạn (dài hạn, trung hạn và hàng năm); 
Chuyển dịch cơ cấu nợ công từ nợ nước ngoài sang nợ nội địa nhằm tránh rủi ro tỷ giá và kéo dài 
tuổi nợ công lên trên 10 năm.  

Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam năm 2017 được thực hiện với sự tham gia 

của các cán bộ nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính và một số giảng viên 

từ hai Khoa (Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế Đối ngoại) của Trường ĐH Kinh tế-Luật và một số 

chuyên gia từ Trường Đại học Kinh tế TP HCM, Trường Đại học Tài chính – Marketing. Cụ thể 

như sau: 

Chương 1: Tiếp cận tài chính cá nhân tại Việt Nam do TS Trần Hùng Sơn, ThS Nguyễn 

Thanh Liêm và ThS Nguyễn Đình Thiên thực hiện. 

Chương 2: Tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa do TS Trần Quang Văn, TS 

Phạm Thị Thanh Xuân và ThS Nguyễn Tôn Nhân thực hiện.  

Chương 3: Tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng thương mại do PGS.TS Hoàng Công Gia 

Khánh, TS Phạm Phú Quốc, TS Lê Hồ An Châu và ThS Hoàng Trung Nghĩa thực hiện. 

Chương 4: Tiếp cận tài chính của chính quyền địa phương do GS.TS Nguyễn Thị Cành 

và ThS Đào Thị Ngọc thực hiện. 

Chương 5: Tiếp cận tài chính của chính quyền trung ương do PGS.TS Nguyễn Hồng 

Thắng, TS Nguyễn Anh Phong và ThS Nguyễn Thị Đan Quế thực hiện. 
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 “Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2017: tiếp cận tài chính” đã được 

gửi xin các ý kiến đóng góp từ một số chuyên gia để chỉnh sửa và tiếp tục nhận được những ý 
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