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T M T T   NG TR NH NGHI N  ỨU KHO  H   SINH VI N. 

“KIỂM TRA ĐỘ ỔN ĐỊNH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LỚN Ở VIỆT NAM” 

Chúng ta không thực sự thấy Ďược tầm quan trọng của hệ thống ngân h ng cho Ďến khi 

nó bắt Ďầu Ďổ vỡ. Nếu Ďến lúc Ďó chúng ta mới nghiêm túc quan tâm và tìm giải pháp khắc 

phục cho hệ thống ngân hàng thì có lẽ l  Ďã mu n – m t sự sụp Ďổ của toàn hệ thống là có 

thể tránh Ďược, nhưng chắc chắn những thiệt hại, chi phí của chính phủ nói riêng và nền 

kinh tế nói chung là hết sức to lớn. Do Ďó, thay vì Ďợi Ďến khi hệ thống ngân hàng xuất hiện 

những c n bệnh hiểm nghèo rồi mới tìm cách cứu chữa, chúng ta nên có kế hoạch nâng cao 

sức chịu Ďựng hay Ď  ổn Ďịnh của hệ thống ngân hàng, giúp nó chống chịu tốt hơn trước 

những cú sốc bất lợi từ bên ngoài.  

Nghiên cứu n y Ďược thực hiện chính là nhằm mục Ďích Ďánh giá và thảo luận các biện 

pháp giúp nâng cao sức chịu Ďựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sau khi phân tích m t 

cách toàn diện những n i dung lý thuyết liên quan Ďến vấn Ďề kiểm tra Ď  ổn Ďịnh bao gồm 

các Ďặc Ďiểm chính v  các bước thực hiện, chúng tôi tiến hành áp dụng cơ sở lý thuyết Ďó 

vào nghiên cứu thực tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Phần thực nghiệm của nghiên 

cứu này Ďược thực hiện theo 5 bước: 

Bƣớc 1. Xác Ďịnh các ngân h ng l m Ďối tượng cho bài kiểm tra: 16 ngân h ng thương 

mại lớn và 1 công ty tài chính – chiếm hơn 70% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng (thời 

Ďiểm cuối n m 2011) Ďã Ďược lựa chọn. 

Bƣớc 2. Xác Ďịnh các nhân tố rủi ro của hệ thống ngân hàng: m t số nhân tố rủi ro 

chính, gắn liền với hoạt Ď ng của hệ thống ngân hàng Việt Nam Ďược chúng tôi phân tích 

bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và rủi ro giá tài sản (cổ phiếu). 

Bƣớc 3. Xây dựng kịch bản. Bằng 3 phương pháp khác nhau, chúng tôi xây dựng 3 

kịch bản cho quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh bao gồm: 

- Kịch bản cơ sở: dựa theo dự báo về kinh tế Việt Nam trong báo cáo Triển vọng kinh 

tế thế giới (WEO) tháng 10/2012, thể hiện diễn biến thông thường của nền kinh tế.  

- Kịch bản “suy thoái kép”: Ďược xây dựng dựa vào những biến Ď ng thực tế của các 

biến số kinh tế trong quá khứ, có Ďiều chỉnh theo những thay Ďổi trong cấu trúc 

kinh tế theo thời gian v  các nguy cơ ở hiện tại, mang yếu tố bất lợi cao.  
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- Kịch bản “trì trệ kéo d i”: Ďược xây dựng dựa vào khu vực “Ďuôi” 1% Ďường phân 

phối xác suất của các dự báo từ mô hình Hệ tự hồi quy (VAR), mang yếu tố bất lợi 

rất cao. 

Bƣớc 4. Tính toán tác Ď ng của kịch bản tới các ngân hàng. 

Rủi ro lãi suất: mô hình khe hở tái Ďịnh giá, tính toán tác Ď ng của thay Ďổi lãi suất tới 

thu nhập lãi thuần. 

Rủi ro tỷ giá: mô hình trạng thái ngoại tệ mở ròng, tính toán tác Ď ng của thay Ďổi tỷ 

giá Ďến giá trị tài sản và nợ phải trả bằng ngoại tệ. 

Rủi ro tín dụng: ước lượng mô hình hồi quy số liệu bảng với tỷ lệ nợ xấu và các biến 

số vĩ mô của 55 quốc gia Ďang phát triển (làm mô hình thay thế cho trường hợp Việt Nam vì 

số liệu về nợ xấu ở Việt Nam rất hạn chế), qua Ďó tính toán tác Ď ng của các yếu tố vĩ mô 

Ďến chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng. 

Bƣớc 5. Diễn giải và thảo luận kết quả. 

Kết quả thu Ďược cho thấy sức chịu Ďựng của hệ thống ngân h ng trước các cú sốc là 

rất yếu. Ở kịch bản cơ sở, 6 ngân h ng không Ďảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, nhu cầu 

tái cấp vốn tương Ďương 0.74% GDP. 

Ở hai kịch bản bất lợi, không ngân h ng n o duy trì Ďược tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 

trên mức quy Ďịnh, chi phí tái cấp vốn cho các ngân hàng lên tới 13.3 – 19.6% GDP. 

Với những kết quả như vậy, chúng tôi Ďã thảo luận và khuyến nghị các giải pháp có thể 

áp dụng giúp nâng cao an toàn hoạt Ď ng của hệ thống ngân hàng, bao gồm: cho những 

ngân hàng yếu kém phá sản, sáp nhập với ngân hàng khác, t ng vốn chủ sở hữu từ khu vực 

tư nhân, Nh  nước trực tiếp Ďứng ra góp vốn và giải pháp mang tính c n bản nhất là ổn Ďịnh 

và cải thiện tình hình kinh tế vĩ mô. 
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CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG. 

I. Tính cấp thiết của đề tài 

Hệ thống ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế. Vì vậy, việc giữ cho hệ thống ngân 

hàng hoạt Ď ng ổn Ďịnh và chịu Ďựng Ďược các cú sốc kinh tế bất lợi có vai trò hết sức quan 

trọng Ďối với sự vận hành của toàn b  nền kinh tế. Trong mấy n m vừa qua, tình hình kinh 

tế Việt Nam và thế giới có nhiều biến Ď ng khó lường. Lạm phát Ď t ng t t ng cao v o n m  

2008; c ng n m Ďó, kinh tế Mỹ và thế giới bắt Ďầu rơi v o cu c khủng hoảng tồi tệ nhất kể 

từ cu c Đại Khủng hoảng những n m 1930, tốc Ď  t ng trưởng GDP của Việt Nam từ Ďó 

Ďến nay cũng giảm Ďáng kể so với thời kỳ 5 n m trước Ďó.   ng với suy thoái kinh tế là việc 

thị trường chứng khoán và bất Ď ng sản trở nên ảm Ďạm, khả n ng trả nợ của doanh nghiệp 

và h  gia Ďình bị suy giảm dẫn Ďến tỷ lệ nợ xấu t ng cao. Trong hoàn cảnh như vậy, sức 

chịu Ďựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam là vấn Ďề thu hút Ďược nhiều sự quan tâm.  

Nghiên cứu n y Ďược thực hiện chính là nhằm Ďánh giá sức chịu Ďựng của hệ thống 

ngân hàng Việt Nam trước những cú sốc bất lợi có thể xảy ra trong m t v i n m tới. Liệu hệ 

thống ngân hàng Việt Nam có thể tự Ďứng vững Ďược trước các cú sốc Ďó? Nếu không, 

những Ďiều chỉnh và trợ giúp nào là cần thiết Ďể giúp nâng cao sức chịu Ďựng của hệ thống? 

 

II. Phạm vi nghiên cứu. 

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày m t số phạm vi, giới hạn chính của nghiên cứu 

này Ďể giúp người Ďọc có Ďược m t cái nhìn tổng quan về quy mô v  các Ďặc Ďiểm của 

nghiên cứu, tránh những hiểu lầm trong quá trình Ďọc sau n y. Người Ďọc cũng cần lưu ý 

rằng phần này sẽ có m t số thuật ngữ mang tính chuyên môn của lĩnh vực kiểm tra Ď  ổn 

Ďịnh, các thuật ngữ này sẽ Ďược giải thích kỹ hơn ở các phần sau của nghiên cứu này, chủ 

yếu l   hương 2: Tổng quan lý thuyết về kiểm tra Ď  ổn Ďịnh. 

 Đối tượng nghiên cứu: 16 ngân h ng thương mại và 1 công ty tài chính của Việt 

Nam. Theo số liệu vào cuối n m 2011, 17 tổ chức này chiếm 70.2% tổng giá trị tài sản của 

hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ n y cũng l  tương Ďương với các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďược 

thực hiện ở nhiều quốc gia trong thời gian gần Ďây. Chúng tôi cho rằng những ngân hàng 

này là những cá thể có ảnh hướng lớn và quan trọng Ďối với sự ổn Ďịnh của toàn hệ thống. 

Nghiên cứu này không bao gồm các công ty bảo hiểm, các công ty chứng khoán, các quỹ 

Ďầu tư, các quỹ hưu trí, …   
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 Thời gian: Nghiên cứu này thực hiện xây dựng kịch bản vĩ mô v  kiểm tra Ď  ổn Ďịnh 

của 17 Ďịnh chế tài chính lớn trong hệ thống ngân h ng thương mại Việt Nam trong khoảng 

thời gian 3 n m từ 2012 Ďến 2014.  

 Số liệu: bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh trong nghiên cứu này dựa vào số liệu báo cáo tài 

chính hợp nhất của các ngân hàng vào cuối n m 2011, trái với m t số bài kiểm tra Ď  ổn 

Ďịnh ở các nước khác dựa vào các số liệu của thị trường. Ngoài ra, nghiên cứu cũng sử dụng 

nhiều dãy số liệu về các biến số vĩ mô khác nhau, trong những khoảng thời gian khác nhau, 

bao gồm cả dữ liệu theo n m v  theo quý. T y từng trường hợp sử dụng cụ thể mà nhóm 

nghiên cứu chúng tôi sẽ mô tả chi tiết về các số liệu tương ứng. 

 Quy mô và chức năng: nghiên cứu n y Ďóng vai trò l  m t bài kiểm tra an to n vĩ mô 

của hệ thống ngân hàng, trái với các bài kiểm tra an toàn vi mô – tập trung vào m t Ďịnh chế 

tài chính cụ thể. 

 Các loại rủi ro được phân tích: Nghiên cứu này phân tích m t số loại rủi ro trong 

hoạt Ď ng ngân hàng bao gồm: rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro tín dụng, rủi ro biến Ď ng 

giá cổ phiếu. Tất cả tác Ď ng của các rủi ro này sẽ Ďược tính toán và tổng hợp lại vào m t 

thước Ďo duy nhất Ďo lường khả n ng thanh toán
1
 của từng ngân hàng, nghiên cứu này sẽ 

không Ďi sâu phân tích rủi ro thanh khoản hay rủi ro lan truyền giữa các ngân hàng với nhau. 

 Cách tiếp cận: Nhóm nghiên cứu chúng tôi sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống
2
 

trong quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh này. Nói cách khác, các kịch bản, giả thiết, mẫu số liệu 

và mô hình tính toán Ďược xây dựng chung cho tất cả các ngân hàng. Trong nghiên cứu này 

chúng tôi không sử dụng thêm cách tiếp cận từ dưới lên
3
 do cách tiếp cận n y Ďòi hỏi phải 

thu thập các số liệu và các thông tin n i b  chi tiết của từng ngân hàng – Ďiều này nằm ngoài 

khả n ng của nhóm nghiên cứu sinh viên. 

III. Câu hỏi nghiên cứu. 

Nghiên cứu này tập trung trả lời câu hỏi sau Ďây: 

Hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể Ďứng vững trước những cú sốc kinh tế hết sức bất 

lợi hay không? 

                                                           
1
 Thanh toán: Solvency. 

2
 Top-down approach. 

3
 Bottom-up approach. 
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Đây cũng l  câu hỏi chung cho các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh hệ thống tài chính trên thế 

giới. Cùng với câu hỏi chính trên, nhóm nghiên cứu cũng Ďặt ra m t số câu hỏi khác giúp cụ 

thể hóa mục tiêu của nghiên cứu: 

- Quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďược tiến h nh theo các bước nào? 

- Các kịch bản vĩ mô Ďược xây dựng như thế nào? 

- Các biến Ď ng vĩ mô tác Ď ng Ďến các ngân h ng theo cơ chế nào? 

- Nhân tố nào là yếu tố rủi ro lớn nhất Ďối với các ngân hàng? 

- Những ngân hàng nào không thể trụ vững trong Ďiều kiện kịch bản Ďược xây dựng? 

- Những biện pháp nào cần Ďược thực hiện nhằm nâng cao sức chịu Ďựng của hệ thống 

ngân h ng trong Ďiều kiện vĩ mô bất lợi? 

- Những kinh nghiệm rút ra cho các lần thực hiện kiểm tra Ď  ổn Ďịnh sau là gì? 

 

IV. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Nghiên cứu n y Ďược thực hiện theo hướng Ďịnh lượng. Các quá trình xây dựng kịch 

bản, xác Ďịnh Ď  lớn cú sốc v  xác Ďịnh cơ chế tác Ď ng của các cú sốc Ďối với rủi ro tín 

dụng của các ngân h ng Ďược thực hiện bằng các mô hình kinh tế lượng, bao gồm mô hình 

hệ tự hồi quy (V R) v  mô hình ước lượng số liệu mảng. 

Riêng quá trình tính toán tác Ď ng của kịch bản Ďã xây dựng v  Ďưa ra các kết quả cuối 

cùng về các ngân h ng Ďược thực hiện bằng m t chương trình Excel phát triển bới các 

chuyên gia IMF v  Ngân h ng Trung ương Áo (Schmiedier, Hasan và Puhr, 2011). 

 

V. Cấu trúc nghiên cứu. 

Phần còn lại của nghiên cứu n y Ďược cấu trúc như sau: 

 hương 2 sẽ trình bày m t cách chi tiết những vấn Ďề mang tính cơ sở lý luận của vấn 

Ďề kiểm tra Ď  ổn Ďịnh bao gồm: các Ďặc Ďiểm và cách phân loại, các bước trong quá trình 

thực hiện và các loại rủi ro Ďược nghiên cứu.  hương 3, c n cứ vào khuôn khổ lý thuyết Ďã 

trình bày ở  hương 2, sẽ nêu lên quá trình ứng dụng các lý thuyết Ďó v o thực tế của hệ 

thống ngân hàng Việt Nam. Đây cũng l  phần trọng tâm của nghiên cứu này, kết thúc 

 hương 3 người Ďọc có thể nắm Ďược những n i dung cũng như kết quả của quá trình ứng 
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dụng này. Với những lý thuyết trình bày ở  hương 2 v  kết quả thu Ďược ở  hương 3, 

 hương 4 sẽ Ďưa ra các khuyến nghị liên quan nhằm cải thiện việc thực hiện kiểm tra Ď  ổn 

Ďịnh và lớn hơn nữa là nâng cao sức chịu Ďựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam. 
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CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TRA ĐỘ ỔN ĐỊNH. 

I.  Tổng quan về FSAP và Stress testing  

1. Vài nét về Chƣơng trình Đánh giá khu vực tài chính (FSAP) và các bộ 

phận của FSAP. 

 hương trình Đánh giá Khu vực T i chính (FS P) Ďược Ngân hàng Thế giới (WB) và 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khởi xướng từ n m 1999, thực hiện hỗ trợ các quốc gia thành 

viên trong việc t ng cường ổn Ďịnh và phát triển hệ thống t i chính.  hương trình n y nhằm 

Ďánh giá to n diện và chi tiết về khu vực tài chính của các nước, với hai cấu phần chính là 

Ďánh giá sự ổn Ďịnh (do IMF tiến h nh) v  Ďánh giá sự phát triển cũng như nhu cầu phát 

triển của khu vực tài chính (do WB tiến hành), chỉ áp dụng cho các nước Ďang phát triển và 

mới nổi. Tính Ďến thời Ďiểm tháng 3/2012 Ďã có hơn 130 quốc gia tự nguyện tham gia 

chương trình Ďánh giá n y v  khoảng hơn 35 quốc gia Ďang triển khai ứng dụng FSAP. Kết 

quả m t cu c Ďiều tra gần Ďây cho thấy, ba phần tư các nước tham gia có những phản hồi 

tích cực và cho rằng việc áp dụng FS P Ďã Ďem lại hiệu quả cho quốc gia của họ. Đặc biệt 

sau các cu c khủng hoảng gần Ďây, các nước trong nhóm G-20 Ďã cam kết thực hiện Ďánh 

giá theo chương trình n y 5 n m m t lần (Ohno và c ng sự, 2012). 

Các b  phận cấu thành của FS P Ďược chia l m hai nhóm: Ďịnh tính v  Ďịnh lượng. 

Bảng 1: Các bộ phận cấu thành FSAP. 

Các công cụ định lƣợng Các phân tích định tính 

 Các chỉ số lành mạnh tài chính. 

 Phân tích bảng cân Ďối kế toán vĩ mô 

và từng khu vực. 

 Kiểm tra độ ổn định. 

 Hệ thống cảnh báo sớm. 

 Các chỉ số và phân tích dựa vào thị 

trường. 

  ác Ďặc Ďiểm của cấu trúc hệ thống, 

thị trường và từng Ďịnh chế tài chính. 

 Các khuôn khổ chính sách ng n ngừa 

và ứng phó với khủng hoảng. 

 Các quy tắc và chuẩn mực Ďánh giá 

chính thức. 

Nguồn: Swinburne (2007). 

Kiểm tra Ď  ổn Ďịnh (stress-testing) Ďược cho là b  phận trung tâm, có vai trò quan 

trọng bậc nhất trong khuôn khổ chương trình FS P. Tuy nhiên, nó chắc chắn không phải là 

b  phận duy nhất và không có tác dụng thay thế các b  phận còn lại. Thay v o Ďó, tất cả các 



6 

 

b  phận, cả Ďịnh tính v  Ďịnh lượng, cần Ďược thực hiện m t cách toàn diện v  Ďồng b  Ďể 

có thể có Ďược m t cái nhìn Ďầy Ďủ nhất về hệ thống tài chính của m t quốc gia. Về Ďiểm 

n y, chúng tôi ho n to n Ďồng ý với quan Ďiểm của mà Bunn và c ng sự (2005) Ďã Ďưa ra: “ 

… không có m t mô hình riêng lẻ nào có thể nhận biết Ďược tất cả rất nhiều kênh tác Ď ng 

m  qua Ďó các cú sốc vĩ mô ảnh hưởng Ďến hệ thống tài chính. Do vậy, kiểm tra Ď  ổn Ďịnh 

vẫn chỉ là m t công cụ có tính chất bổ sung chứ không thể thay thế cho các phân tích an 

to n vĩ mô ở tầm bao quát hơn về những mối Ďe dọa tiềm t ng Ďối với sự ổn Ďịnh t i chính.” 

2. Chƣơng trình FSAP đến Việt Nam  

Theo thống kê, các quốc gia Ďã thực hiện hoàn toàn các cấu phần Ďánh giá của FSAP 

bao gồm 23 quốc gia ở Châu Mỹ, 42 quốc gia ở Châu Âu, 31 quốc gia ở Châu Á, 32 quốc 

gia ở Châu Phi và 4 quốc gia ở  hâu Đại Dương. Ngo i ra còn nhiều các quốc gia khác 

Ďang triển khai thực hiện như  ngola,  rgentina, L o, Myanmar, Việt Nam, …  

Có thể thấy, Việt Nam thu c nhóm m t số ít các nước chưa thực hiện hoàn toàn các 

cấu phần của FSAP trong khi phần Ďông các quốc gia tham gia Ďều Ďã khẳng Ďịnh về tính 

hiệu quả và khả thi của chương trình. Do vậy, việc nghiên cứu chương trình FS P v  có 

những Ď ng thái trong việc hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm triển khai chương trình 

FSAP tại việt Nam là m t xu thế tất yếu trước sự phát triển của các khu vực tài chính của 

Việt Nam và sự h i nhập ngày càng sâu r ng của các khu vực tài chính của Việt Nam với 

các nước trong khu vực và trên thế giới (Ohno và c ng sự, 2012). 

Ngày 06/07/2012, Thủ tướng Chính phủ Ďã phê duyệt Đề án  hương trình Đánh giá 

khu vực tài chính nhằm triển khai thực hiện việc Ďánh giá m t cách toàn diện khu vực tài 

chính ngân hàng. Đây l  lần Ďầu tiên Việt Nam thực hiện chương trình FS P với mục tiêu 

cơ bản là nhằm củng cố hệ thống tài chính của Việt Nam, chuyển giao chuyên môn và thông 

lệ tốt nhất cho các B , Ngành hữu quan trong lĩnh vực t i chính, qua Ďó thúc Ďẩy cải cách 

khu vực n y. Ng y 20/07/2012, Ngân h ng Nh  nước Ďã có quyết Ďịnh thành lập Ban Điều 

phối và triển khai  hương trình Ďánh giá khu vực tài chính. Liền sau Ďó v o ng y 26/07, 

Đo n Đánh giá khu vực tài chính của IMF v  WB cũng Ďã có chuyến th m v  l m việc của 

Việt Nam.  

Những Ď ng thái này cho thấy Việt Nam Ďã thực sự quyết tâm v  ưu tiên thực hiện 

Ďánh giá, kiểm tra tình trạng sức khỏe của hệ thống t i chính Ďể từ Ďó khắc phục những 

Ďiểm yếu, phát huy những Ďiểm mạnh và phát triển hơn nữa hệ thống tài chính của mình. 

Trong Ďó, việc tìm hiểu về  hương trình FS P v  các công cụ phân tích của nó có ý nghĩa 
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hết sức quan trọng cho việc triển khai chương trình n y. Nghiên cứu n y Ďược viết ra nhằm 

tìm hiểu b  phận quan trọng nhất của FSAP – quá trình kiểm tra độ ổn định hệ thống tài 

chính. 

3. Định nghĩa về Kiểm tra độ ổn định 

Thuật ngữ “stress testing” (ký hiệu l  “ST”), thường Ďược dịch l  “Kiểm tra sức chịu 

Ďựng” hay “Kiểm tra Ď  ổn Ďịnh”, Ďược sử dụng trong nhiều ngành khoa học khác nhau như 

phần mềm và phần cứng máy tính, cơ khí chế tạo máy, kinh tế t i chính, … Nhìn chung 

trong tất cả các lĩnh vực, Ďối tượng của quá trình ST phải trải qua m t bài kiểm tra mà ở Ďó 

các Ďiều kiện có liên quan, riêng rẽ hay Ďồng thời, thay Ďổi theo hướng bất lợi với Ďối tượng 

Ďó, người tiến hành kiểm tra sẽ quan sát v  Ďánh giá biểu hiện của Ďối tượng trong hoàn 

cảnh Ďó Ďể có các quyết Ďịnh v  h nh Ď ng phù hợp. 

Trong lĩnh vực tài chính, thuật ngữ “kiểm tra Ď  ổn Ďịnh” Ďược Ďịnh nghĩa theo nhiều 

cách khác nhau nhưng tất cả các Ďịnh nghĩa n y Ďều thu c m t trong hai nhóm sau Ďây.  

Nhóm thứ nhất Ďịnh nghĩa kiểm tra Ď  ổn Ďịnh dưới góc nhìn vi mô, chẳng hạn Ủy ban 

về Hệ thống Tài chính Toàn cầu (CGFS, 2005) cho rằng “kiểm tra Ď  ổn Ďịnh là m t công 

cụ quản trị rủi ro Ďược sử dụng Ďể Ďánh giá các tác Ď ng của m t sự kiện cụ thể và/hoặc m t 

sự biến Ď ng trong m t nhóm các biến số Ďối với m t Ďịnh chế t i chính. Theo Ďó, kiểm tra 

Ď  ổn Ďịnh Ďược sử dụng Ďể bổ sung các khiếm khuyết cho các mô hình thống kê, chẳng hạn 

như VaR, chứ không phải chỉ có tác dụng phụ trợ”. 

Jones và c ng sự (2004) Ďưa ra m t Ďịnh nghĩa tương tự, cho rằng kiểm tra Ď  ổn Ďịnh 

là m t tập hợp các kỹ n ng phân tích Ďược sử dụng Ďể thu Ďược các kết quả bằng số hoặc 

các thước Ďo khác về tính nhạy cảm của m t danh mục trước m t tập hợp các cú sốc mạnh 

bất thường có thể xảy ra
4
. 

Nhóm thứ hai lại Ďịnh nghĩa kiểm tra Ď  ổn Ďịnh với cái nhìn vĩ mô hơn, chẳng hạn 

Quagliariello (2009) Ďịnh nghĩa kiểm tra Ď  ổn Ďịnh ở quy mô hệ thống là m t quá trình bao 

gồm các công cụ Ďịnh lượng Ďược dùng Ďể Ďánh giá mức Ď  lành mạnh của hệ thống tài 

chính trước những sự kiện bất thường có khả năng xảy ra. Tuy nhiên như Jones v  c ng sự 

(2004) Ďã chỉ ra, kiểm tra Ď  ổn Ďịnh trên phạm vi hệ thống thường chỉ Ďược áp dụng cho 

m t nhóm các Ďịnh chế t i chính Ďược lựa chọn, thường là m t nhóm các ngân hàng. 

                                                           
4
 extreme/exceptional but plausible 
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Tùy từng trường hợp mà loại Ďịnh nghĩa tương ứng sẽ Ďược sử dụng. Do bài kiểm tra 

Ď  ổn Ďịnh trong nghiên cứu này thu c phạm toàn vi hệ thống, chúng tôi sẽ sử dụng nhóm 

Ďịnh nghĩa thứ hai mang tính chất vĩ mô. Phần II của Chương n y sẽ thảo luận m t cách chi 

tiết hơn về hai loại kiểm tra Ď  ổn Ďịnh vi mô v  vĩ mô cũng như những Ďặc tính khác. Tuy 

nhiên ở Ďây, có m t số Ďiểm chúng tôi cần lưu ý về các Ďịnh nghĩa Ďược Ďưa ra.  

Thứ nhất, m t nhân tố Ďược nhấn mạnh khá nhiều trong các Ďịnh nghĩa là “cú sốc 

mạnh bất thường nhưng có thể xảy ra”. Tác Ď ng của các cú sốc này là rất mạnh, ảnh hưởng 

rất tiêu cực Ďến các tổ chức tài chính và nền kinh tế nhưng Ďồng thời chúng cũng rất hiếm 

khi xuất hiện và rất khó có thể dự báo trước khi nào chúng sẽ xuất hiện. M t số ví dụ về các 

cú sốc loại này là: cu c khủng hoảng tài chính Châu Á 1997, sự sụp Ďổ của LT M n m 

1998, vụ khủng bố 11/09 ở Mỹ hay cu c khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008. Hiện nay Ďịnh 

nghĩa về các khía cạnh “mạnh bất thường” v  “có thể xảy ra” của của cú sốc vẫn còn Ďang 

gây tranh cãi v  chưa có m t b  quy chuẩn n o giúp xác Ďịnh Ďược m t cách chính xác các 

cú sốc loại này. Tuy vậy, dựa vào thực tế tiến hành kiểm tra Ď  ổn Ďịnh ở các nước, nhiều 

tác giả cũng Ďã tổng hợp v  Ďưa ra m t số quy tắc chung mang tính chất gợi ý, hướng dẫn Ďể 

chọn ra các cú sốc phù hợp cho việc kiểm tra Ď  ổn Ďịnh (xem thêm Blaschke và c ng sự, 

2001; Takashi Isogai, 2009; IMF, 2012b). 

Thứ hai, mặc dù kiểm tra Ď  ổn Ďịnh bao gồm nhiều kỹ thuật phân tích Ďịnh lượng, 

thậm chí nhiều kỹ thuật trong số Ďó l  hết sức hiện Ďại và phức tạp, nhưng nó không phải là 

công cụ có thể tạo ra những kết quả có Ď  chính xác tuyệt Ďối như trong nhiều ngành khoa 

học. Thay v o Ďó, các kết quả của quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh chỉ Ďược coi là những ước 

lượng ban Ďầu về khả n ng chịu Ďựng cú sốc của hệ thống ngân hàng. Sở dĩ như vậy là do 

kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďòi hỏi không chỉ các kỹ thuật Ďịnh lượng mà cả những xét Ďoán của 

con người và hàng loạt giả Ďịnh tùy ý khác. Vì vậy, kiểm tra Ď  ổn Ďịnh gần giống với m t 

môn nghệ thuật hơn l  m t môn khoa học (Jones và c ng sự, 2004). 

4. Kiểm tra độ ổn định với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008. 

Như Ďã giới thiệu, kỹ thuật kiểm tra Ď  ổn Ďịnh nói riêng v   hương trình FS P nói 

chung Ďược chính thức áp dụng tại các quốc gia từ n m 1999. Tuy nhiên, trong suốt giai 

Ďoạn từ 1999 Ďến 2007, hầu như không có b i kiểm tra Ď  ổn Ďịnh nào ở các quốc gia xác 

Ďịnh Ďược các nhân tố rủi ro quan trọng v  nguy cơ khủng hoảng mà không lâu sau Ďó Ďã trở 

thành hiện thực. Các nguyên nhân dẫn Ďến sự yếu kém này bao gồm: 
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- Không bao quát Ďược hệ thống tài chính: Các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh chủ yếu hướng 

Ďến hệ thống ngân hàng bao gồm các ngân h ng thương mại, ngân h ng Ďầu tư m  dường 

như quên mất hệ thống “ngân h ng ngầm”
5
, chẳng hạn như các quỹ Ďầu tư, các công ty bảo 

hiểm bán hợp Ďồng bảo hiểm tín dụng. Rõ ràng các tổ chức tài chính bị bỏ qua n y Ďã Ďóng 

vai trò quan trọng trong việc tạo ra cũng như dẫn truyền tác Ď ng của cu c khủng hoảng. 

- Không tính Ďến nhiều kênh dẫn truyền v  phát tán tác Ď ng của cú sốc. Sự kết nối lẫn 

nhau giữa các Ďịnh chế tài chính lớn Ďã có tác Ď ng phát tán và khuếch Ďại tác Ď ng của cú 

sốc; tuy nhiên yếu tố n y Ďã không Ďược xét Ďến. Tác Ď ng ngược từ hệ thống ngân hàng 

Ďến nền kinh tế hay Ďến rủi ro nợ công cũng không Ďược kết hợp trong kiểm tra Ď  ổn Ďịnh 

vĩ mô. 

- Bỏ qua m t số nhân tố rủi ro quan trọng, chẳng hạn như những cú sốc gây ảnh hưởng 

nhiều thị trường và nhiều quốc gia cùng lúc do hiệu ứng lan truyền, gây ra những cú sốc có 

quy mô toàn hệ thống. 

- Các cú sốc không Ďủ Ď  mạnh, nhiều cú sốc bị cho quá mạnh Ďến mức không thể xảy 

ra nhưng thực tế Ďã xảy ra: Trong nhiều trường hợp, các kịch bản cú sốc tỏ ra quá lạc quan 

so với những gì thực sự diễn ra sau Ďó. Rủi ro thanh khoản nghiêm trọng, thị trường vốn 

Ďóng b ng hay rủi ro nợ công ở các quốc gia phát triển Ďã bị cho là những Ďiều không thể 

xảy ra. 

Những bài học thu Ďược từ cu c khủng hoảng vừa qua Ďã giúp cải thiện Ďáng kể 

phương pháp thực hiện kiểm tra Ď  ổn Ďịnh. Đáng chú ý l  các kịch bản và cú sốc Ďược mô 

phỏng Ďã trở nên bất lợi hơn so với giai Ďoạn trước khủng hoảng rất nhiều, m t phần là vì 

những cú sốc thực sự xảy ra trong cu c khủng hoảng Ďã Ďược sử dụng làm mốc cơ sở Ďể xác 

Ďịnh Ď  lớn cú sốc trong bài kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức trong vấn 

Ďề kết hợp các kênh truyền dẫn tác Ď ng của cú sốc và sự tương tác giữa khu vực tài chính 

và khu vực nền kinh tế thực (IMF, 2012b). 

 

II. Các đặc điểm phân loại. 

Phần này ngoài mục Ďích phân loại các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh còn giúp cho người Ďọc 

hiểu rõ hơn về các khía cạnh, Ďặc Ďiểm của m t bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh. Nhiều thuật ngữ 

                                                           
5
 Shadow banking 
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Ďược trình bày ở các phần trước (chẳng hạn phần Phạm vi nghiên cứu của  hương 1) sẽ 

Ďược giải thích cụ thể hơn trong phần này bằng ngôn ngữ của lĩnh vực kiểm tra Ď  ổn Ďịnh.  

1. Phân loại theo chức năng. 

Dựa vào mục tiêu, kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďược chia làm 4 loại: quản trị rủi ro n i b , ứng 

phó với khủng hoảng, Ďảm bảo an toàn vi mô v  Ďảm bảo an to n vĩ mô. 

Kiểm tra độ ổn định với vai trò quản trị rủi ro nội bộ:  ác ngân h ng thường sử dụng 

các mô hình ST Ďể Ďo lường và quản trị rủi ro trong các khoản Ďầu tư của mình. M t trong 

số những ngân hàng Ďầu tiên áp dụng kỹ thuật này là J.P. Morgan vào giữa những n m 

1990. Tuy nhiên các kỹ thuật ST trong giai Ďoạn Ďầu tiên này còn bỏ qua nhiều loại rủi ro và 

hầu như không Ďược Ďồng b  hóa với toàn b  hệ thống quản trị rủi ro và b  phận lập kế 

hoạch kinh doanh của ngân hàng. 

Kiểm tra độ ổn định nhằm đảm bảo an toàn vi mô: Hiệp ước Basel II yêu cầu các ngân 

hàng phải thực hiện ST Ďối với rủi ro thị trường và trong m t số trường hợp, cả rủi ro tín 

dụng như l  m t phần bắt bu c của Trụ c t thứ nhất về an toàn vốn.  ác cơ quan giám sát 

tài chính có thể yêu cầu cá ngân hàng thực hiện thêm các bài kiểm tra theo quy Ďịnh của Trụ 

c t thứ hai về quá trình giám sát. M t khảo sát v o n m 2012 của Ủy ban Basel về hoạt 

Ď ng giám sát ngân hàng cho thấy, các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh với mục Ďích Ďảm bảo an 

to n vi mô Ďang Ďược sử dụng ngày càng nhiều Ďể xác Ďịnh yêu cầu vốn tối thiểu, trích lập 

các quỹ dự phòng hay hạn chế trả cổ tức Ďối với từng ngân hàng. 

Kiểm tra độ ổn định nhằm đảm bảo an toàn vĩ mô: Trong hai thập kỷ vừa qua, nhiều 

quốc gia Ďã bắt Ďầu sử dụng các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh nhằm Ďánh giá những rủi ro trên 

phạm vi toàn hệ thống chứ không chỉ những rủi ro của riêng từng ngân hàng. Các kết quả 

của hoạt Ď ng n y thường Ďược công bố trong các Báo cáo ổn Ďịnh tài chính. Quỹ tiền tệ 

quốc tế IMF cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra Ď  ổn Ďịnh trong khuôn khổ chương 

trình FSAP của mình kể từ khi chương trình n y bắt Ďầu n m 1999. M t số quốc gia cho 

biết rằng, bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh trong chương trình FS P l  b i kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďầu 

tiên Ďược tiến hành ở Ďất nước họ. Đây cũng chính l  trường hợp của Việt Nam – n m 2012 

l  n m Ďầu tiên Việt Nam chính thức bắt Ďầu tham gia  hương trình FS P. 

Kiểm tra độ ổn định nhằm mục đích ứng phó với khủng hoảng: Kể từ sau cu c khủng 

hoảng kinh tế nổ ra n m 2008, kiểm tra Ď  ổn Ďịnh cũng Ďược sử dụng nhiều Ďể Ďánh giá về 

an toàn vốn của m t số Ďịnh chế tài chính quan trọng, Ďể quyết Ďịnh xem các Ďịnh chế này 

có cần bổ sung vốn hay không. Đặc biệt, chương trình S  P của Mỹ v  các chương trình 
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Ďược thực hiện bởi CEBS/EBA ở Châu Âu trong n m 2010 v  2011 Ďã thu hút Ďược sự 

quan tâm Ďặc biệt vì các ngân hàng bị yêu cầu phải t ng vốn dựa vào kết quả của bài kiểm 

tra Ď  ổn Ďịnh. Các thông tin chi tiết về phương pháp thực hiện và kết quả của từng ngân 

h ng cũng Ďược công bố r ng rãi.  
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Bảng 2: Phân loại kiểm tra độ ổn định theo chức năng. 

Đặc 

điểm 

Đảm bảo an toàn vĩ mô Đảm bảo an toàn vi mô Ứng phó khủng hoảng Quản trị rủi ro nội 

bộ 

Mục 

đích 

chính 

Phát hiện nguồn gốc rủi ro của 

hệ thống 

Đánh giá sức khỏe của m t 

ngân h ng n o Ďó, cung cấp 

cho cơ quan giám sát thông 

tin về ngân h ng Ďó 

L  cơ sở cho việc bổ sung vốn 

của các ngân hàng và kế hoạch tái 

cơ cấu hoạt Ď ng kinh doanh. 

Quản trị rủi ro của các 

danh mục hiện có, làm 

cơ sở cho việc lập kế 

hoạch kinh doanh. 

Đơn vị 

thực hiện 

Ngân h ng trung ương, cơ quan 

giám sát t i chính vĩ mô, IMF 

 ơ quan giám sát t i chính vi 

mô. 

 ác cơ quan giám sát t i chính, cả 

vi mô lẫn vĩ mô. 

 ác Ďịnh chế tài chính. 

Số lƣợng 

các ngân 

hàng 

Tất cả hoặc nhiều nhất có thể, 

Ďặc biệt là những ngân hàng có 

tầm quan trọng Ďối với hệ 

thống 

Những ngân hàng bị giám sát 

(việc kiểm tra các ngân hàng 

có thể Ďược tiến hành ở các 

thời Ďiểm khác nhau) 

Không thống nhất, nhưng cần bao 

gồm những ngân h ng Ďang gặp 

khó kh n. 

Từng ngân hàng riêng 

lẻ. 

Tần số 

thực hiện 

Thường l  h ng n m hoặc mỗi 

nửa n m, hoặc theo chương 

trình FSAP. 

Kiểm tra mỗi ngân hàng khi 

cần thiết. 

Khi cần thiết. Thường xuyên (hàng 

ngày/hàng tuần Ďối với 

rủi ro thị trường). 

Tính 

chất cú 

sốc 

Mang tính chất hệ thống và 

chung cho các ngân hàng. Rất 

bất lợi. 

Thường riêng cho mỗi ngân 

hàng, các giả thiết vĩ mô 

chung Ďược Ďặt ra khi so 

sánh giữa các ngân hàng. 

Không quá bất lợi, tập trung vào 

khả n ng thanh toán. 

Riêng cho từng ngân 

hàng hoặc mang tính 

hệ thống (nhưng có 

liên quan Ďến ngân 

h ng Ďó) 

Xác suất Thấp Thấp Cao T y trường hợp 
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Nguồn: IMF (2012b). 

xảy ra cú 

sốc 

Mốc 

đánh giá 

Theo quy Ďịnh hiện hành hoặc 

sắp Ďược áp dụng, hoặc các 

mốc Ďánh giá khác nếu phù 

hợp. 

Theo quy Ďịnh hiện hành 

hoặc sắp Ďược áp dụng, hoặc 

các mốc Ďánh giá khác nếu 

phù hợp 

Theo quy Ďịnh hiện hành hoặc sắp 

Ďược áp dụng, hoặc các mốc Ďánh 

giá khác nếu phù hợp 

Theo quy Ďịnh của 

pháp luật hoặc mức Ď  

chấp nhận rủi ro của 

ngân hàng. 

Kết quả 

chính 

Các chỉ số chung cho hệ thống 

và sự phân tán của các chỉ số 

Ďó. 

Các chỉ số của từng ngân 

hàng. 

Các chỉ số của từng ngân hàng. Các chỉ số của từng 

ngân hàng. 

Các 

hành 

động sau 

bài kiểm 

tra 

Thường không có biện pháp 

n o Ďược áp dụng cho từng 

ngân hàng riêng lẻ nhưng kết 

quả Ďược sử dụng l m cơ sở 

cho việc thảo luận các biện 

pháp an to n vĩ mô của toàn hệ 

thống. 

Những ngân h ng Ďạt kết quả 

kém trong bài kiểm tra 

thường bị cơ quan giám sát 

yêu cầu giải thích và có các 

h nh Ď ng Ďiều chỉnh cần 

thiết. 

Những ngân h ng không vượt qua 

bài kiểm tra bị yêu cầu thực hiện 

các biện pháp giúp cải thiện tình 

trạng hiện tại, như bổ sung thêm 

vốn, có thể có sự giúp Ďỡ của 

chính phủ. 

Có thể có hoặc không 

có các biện pháp kèm 

theo. 

Công bố Thường xuyên Ít khi T y trường hợp Không 

Ví dụ FSAP, GFSR, các Báo cáo ổn 

Ďịnh tài chính 

CCAR (ở Mỹ), các bài kiểm 

tra Ďược Hiệp ước Basel yêu 

cầu, bài kiểm tra của 

CEBS/EBA 

SCAP (ở Mỹ), CEBS/EBA (2010, 

2011), các bài kiểm tra của IMF ở 

m t số quốc gia (như Hy Lạp, 

Ireland). 

RiskMetrics (J.P. 

Morgan) 
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2. Phân loại theo quy mô.  

ST có thể Ďược sử dụng như l  m t công cụ phục vụ quá trình quản trị rủi ro của m t 

ngân h ng v  cũng có thể Ďược sử dụng Ďánh giá mức Ď  ổn Ďịnh của toàn hệ thống tài chính 

như nhiều ngân h ng trung ương hiện nay Ďang tiến h nh. T y v o ý Ďịnh ban Ďầu mà có hai 

cách tiến h nh ST Ďó l  tiến hành ở mức độ danh mục đầu tư
6
 và tiến hành ở quy mô toàn hệ 

thống
7
. Bảng 3 Ďưa ra m t vài so sánh quan trọng giữa hai cách tiến hành này. 

- Kiểm tra độ ổn định ở quy mô danh mục đầu tƣ. 

Ở mức Ď  danh mục, ST thường Ďược sử dụng như l  m t công cụ bổ sung cho các công 

cụ thống kê quản trị rủi ro chẳng hạn như mô hình giá trị chịu rủi ro
8
 hay lý thuyết biến cố 

hiếm
9
. Mục Ďích của nó l  Ďể nắm bắt các thông tin không Ďược nắm bắt bởi các phương pháp 

kia, chủ yếu là các thông tin về thể hiện của danh mục trong các Ďiều kiện bất thường, giúp 

tính toán sự thay Ďổi của giá trị danh mục Ďầu tư trong Ďiều kiện xảy ra các cú sốc tiêu cực. 

Blaschke và c ng sự (2001) chỉ ra rằng, ST thường giúp xác Ďịnh xem lợi tức của m t sản 

phẩm có tương ứng với mức Ď  rủi ro của nó hay không. ST ở mức Ď  danh mục thường Ďược 

d ng Ďể Ďánh giá rủi ro thị trường nhưng Ďồng thời nó cũng có thể tập trung vào các rủi ro 

khác hoặc nhiều loại rủi ro cùng lúc. Vì vậy ST Ďược tiến h nh thường xuyên v  Ďã trở thành 

m t công cụ không thể thiếu trong việc Ďánh giá mức Ď  lành mạnh tài chính của các ngân 

h ng v  các Ďịnh chế khác. 

Những yếu kém của VaR và ưu điểm của kiểm tra độ ổn định so với VaR. 

M t trong số các công cụ quản trị rủi ro ở quy mô danh mục thường Ďược sử dụng nhất là 

mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR). Nói m t cách chung nhất, VaR là m t phương pháp thuần 

túy thống kê, Ďo lường giá trị thua lỗ tối Ďa có thể xảy ra với m t danh mục trong m t khoảng 

thời gian và ở m t khoảng tin cậy cho trước. Giả sử m t danh mục có giá trị VaR trong m t 

tháng là 1 triệu Ďô la với khoảng tin cậy 99% thì Ďiều Ďó có nghĩa l  xác suất Ďể danh mục Ďó 

thua lỗ nhiều hơn 1 triệu Ďô la trong tháng Ďó l  1%.  

Sở dĩ VaR Ďược sử dụng r ng rãi là do sự dễ dàng trong việc áp dụng. M t khi Ďã nắm rõ 

các phương pháp thống kê, khái niệm về VaR trở nên hết sức Ďơn giản. Thêm v o Ďó, VaR còn 

Ďược tính toán cho nhiều khoảng thời gian khác nhau (có thể từ m t ng y Ďến m t tháng) và 

các khoảng tin cậy khác nhau (thường là các khoảng tin cậy từ 90% - 99%). 

                                                           
6 

Stress Testing at the Portfolio Level
 

7 
Stress Testing at the Aggregate Level 

8
 Value at risk (VaR) 

9
 Extreme value theory (EVT) 
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Bảng 3: Kiểm tra độ ổn định ở mức độ danh mục và ở quy mô toàn hệ thống. 

 Ở quy mô danh mục  Ở quy mô toàn hệ thống 

Mục 

tiêu 

Công cụ quản trị rủi ro Ďược sử dụng Ďể 

Ďánh giá tác Ď ng của m t sự thay Ďổi trong 

m t nhân tố rủi ro hoặc m t tập hợp các 

nhân tố rủi ro tài chính tới m t ngân hàng. 

Cung cấp những hiểu biết về các rủi ro tiềm 

t ng liên quan Ďến hoạt Ď ng giao dịch do 

những thay Ďổi bất thường. 

Đánh giá khả n ng bị tổn thương 

của hệ thống tài chính hoặc m t 

nhóm các Ďịnh chế t i chính Ďược 

chọn. 

Toàn b  hệ thống (hoặc m t phần 

lớn của hệ thống) Ďược cho là sẽ 

chịu ảnh hưởng của các cú sốc bất 

lợi. 

Đối 

tƣợng sử 

dụng 

Từng ngân hàng riêng lẻ, các Ďịnh chế tài 

chính khác, các nhà quản trị rủi ro 

 ác cơ quan giám sát t i chính, 

như các ngân h ng trung ương. 

Các loại 

rủi ro 

Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro tín 

dụng, rủi ro hoạt Ď ng 

Nhiều loại rủi ro khác nhau: rủi ro 

thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro 

thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro 

tỷ giá, rủi ro lan truyền, …. 

Đặc 

điểm 

khác 

Thường Ďược áp dụng cho các hoạt Ď ng 

giao dịch các công cụ tài chính dễ bán và dễ 

hạch toán giá theo thị trường. 

Được sử dụng như m t công cụ bổ sung cho 

các phương pháp quản trị rủi ro mang tính 

thống kê, chẳng hạn như VaR.  

Mang tính vĩ mô nhiều hơn. 

Cung cấp hiểu biết rõ hơn về mối 

liên kết giữa khu vực tài chính về 

nên kinh tế. 

Nguồn: Šimečková (2011) 

Tuy là m t công cụ mạnh v  Ďược áp dụng r ng rãi nhưng VaR cũng có nhiều nhược 

Ďiểm. VaR chỉ Ďo lường khoản lỗ tiềm n ng trong giá trị của danh mục trong các biến Ď ng 

thông thường của thị trường. Các khoản lỗ lớn hơn VaR xảy ra với xác suất rất nhỏ, nhưng giá 

trị của khoản lỗ có thể là rất lớn. Ở ví dụ trên, VaR chỉ cho biết rằng có 1% rủi ro danh mục sẽ 

thua lỗ tối thiểu 1 triệu Ďô la trong tháng Ďó nhưng lại không cho biết số lỗ tối Ďa sẽ là bao 

nhiêu hoặc thậm chí trung bình sẽ lỗ bao nhiêu với cùng xác suất. Ngược lại, ST lại xác Ďịnh 

những rủi ro xuất hiện từ những biến Ď ng bất thường của thị trường – những biến Ď ng 

thường không Ďược nắm bắt bằng mô hình VaR. Do Ďó, ST l  m t sự bổ sung hiệu quả Ďối với 

mô hình VaR trong việc cố gắng hiểu rõ mức Ď  rủi ro của danh mục hay của toàn hệ thống.  
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Hình 1: Những rủi ro đƣợc nắm bắt bởi quá trình ST và bởi mô hình VaR. 

Nguồn: CGFS (2005) 

Hình 1 thể hiện m t cách trực quan sự kết hợp giữa VaR và ST trong quản trị rủi ro. 

M t hạn chế khác trong sử dụng VaR là việc giả thiết rằng nhân tố hay tham số rủi ro có 

phân phối chuẩn
10

 mặc dù thực tế nhiều khi lại không phải vậy. Việc sử dụng giả thiết về tính 

phân phối chuẩn sẽ Ďơn giản hóa rất nhiều quá trình tính toán nhưng Ďồng thời dẫn Ďến việc 

Ďánh giá thấp giá trị VaR vì vấn Ďề phân phối bất thường
11
. Vì lý do Ďó, các ST có thể Ďược sử 

dụng Ďể lượng hóa tác Ď ng của các nhân tố rủi ro có phân phối bất thường. Tuy nhiên theo 

Kalirai v  Scheicher (2002), ST không Ďưa ra m t xác suất nào về khả n ng xảy ra khoản lỗ do 

các sự kiện bất thường. ST giống như m t phân tích giả Ďịnh Ďược thực hiện m t cách có hệ 

thống hơn v  tinh vi hơn Ďể Ďánh giá tác Ď ng của những sự kiện bất thường Ďó Ďối với m t 

danh mục. 

- Kiểm tra độ ổn định ở quy mô toàn hệ thống 

Ở quy mô toàn hệ thống, quá trình ST thường Ďược thực hiện bởi các cơ quan giám sát t i 

chính (chẳng hạn như các ngân h ng trung ương) v  các tổ chức khác Ďể Ďánh giá khả n ng hồi 

phục của hệ thống t i chính trước những cú sốc bất lợi và khả n ng hấp thụ các cú sốc ngoại 

sinh có thể xảy ra (Quagliariello, 2009). Khả n ng trụ vững trước các cú sốc bất lợi luôn luôn 

Ďi Ďôi với sự an toàn của hệ thống. Vì vậy Ďể Ďánh giá Ďược mức Ď  dễ tổn thương của hệ 

                                                           
10

 Gaussian/normal distribution 

11
 Fat-tail distributions 
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thống và khả n ng chống chịu các cú sốc bất lợi, việc Ďánh giá mối quan hệ giữa Ďiều kiện 

kinh tế vĩ mô v  hệ thống t i chính Ďóng m t vai trò hết sức quan trọng. 

Trái với ST ở mức Ď  danh mục, quá trình ST hệ thống t i chính thường tập trung vào 

nhiều loại rủi ro khác nhau. Trên thực tế, các ngân h ng trung ương của mỗi nước có thể xác 

Ďịnh những lĩnh vực mà hệ thống có khả n ng bị tổn thương cao nhất và từ Ďó xác Ďịnh các mô 

hình tập trung vào các nhân tố rủi ro mang tính Ďặc trưng của mỗi quốc gia. Theo m t khảo sát 

của Melecky và Podpiera (2010) về việc áp dụng mô hình ST ở các nước Trung v  Đông Nam 

Âu, nhân tố rủi ro chính là rủi ro tín dụng. Cùng với Ďó, Ďại Ďa số các mô hình Ďược sử dụng 

bởi các ngân h ng trung ương n y Ďều kết hợp cả rủi ro thị trường. M t nửa số ngân hàng 

trung ương ở các nước n y Ďưa yếu tố rủi ro thanh khoản vào mô hình của mình và m t phần 

tư số ngân h ng trung ương n y xem xét rủi ro lây truyền. Việc các ngân h ng trung ương ở 

Trung v  Đông Nam  u ít chú trọng vào rủi ro thanh khoản và rủi ro lây truyền có thể chủ yếu 

là do tính phức tạp trong việc tính toán và kết hợp các rủi ro này vào trong mô hình ST. M t 

yếu tố khác làm hạn chế việc kết hợp thêm nhiều yếu tố rủi ro nữa vào mô hình là do không có 

sẵn số liệu. 

  

3. Phân loại theo cách tiếp cận. 

Có hai cách tiếp cận thường Ďược sử dụng trong các ST, Ďó l  Tiếp cận từ dưới lên và 

Tiếp cận từ trên xuống. Mỗi phương pháp Ďều có những Ďiểm mạnh, Ďiểm yếu riêng về mức 

Ď  chính xác cũng như chi phí v  tính khả thi. Thực tế những n m qua của chương trình FS P, 

cả hai phương pháp n y Ďều Ďược sử dụng Ďồng thời trong phần lớn các ST ở các nước nhằm 

tận dụng Ďược ưu Ďiểm của từng phương pháp. 

 Tiếp cận từ dưới lên 

Cách tiếp cận từ dưới lên là cách tiếp cận mà ở Ďó các ngân h ng sẽ tự thực hiện bài kiểm 

tra Ď  ổn Ďịnh cho ngân hàng mình. Các kịch bản và giả Ďịnh Ďược sử dụng là giống nhau giữa 

các ngân h ng nhưng số liệu n i b  và các mô hình rủi ro là của riêng từng ngân hàng. Cách 

tiếp cận n y Ďòi hỏi cơ quan giám sát t i chính phải thu thập các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh riêng 

lẻ Ďược thực hiện bởi từng ngân h ng v  sau Ďó c ng g p các kết quả thu Ďược Ďể Ďưa ra kết 

quả chung cho toàn hệ thống.  

Như Kalirai v  Scheicher (2002) Ďã chỉ ra, tiếp cận từ dưới lên làm giảm bớt gánh nặng 

cho cơ quan giám sát tài chính vì nó sử dụng các ST Ďã Ďược thực hiện sẵn. Hơn nữa, cách tiếp 

cận n y cũng giúp Ďưa ra những kết quả sát với thực tế nhất do tận dụng Ďược những số liệu 

rất chi tiết của từng ngân h ng v  các ngân h ng cũng l  người hiểu rõ về hoạt Ď ng kinh 
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doanh của mình nhất. Tuy nhiên cách tiếp cận n y cũng có nhiều hạn chế quan trọng cần phải 

lưu ý. 

Bảng 4: Tiếp cận từ dƣới lên và Tiếp cận từ trên xuống. 

Đặc 

điểm 
Tiếp cận từ dƣới lên Tiếp cận từ trên xuống 

Điểm 

mạnh 

- Sử dụng các số liệu Ďược phân loại chi tiết, 

bao gồm cả các loại rủi ro và công cụ giảm 

nhẹ rủi ro không Ďược tính Ďến trong tiếp 

cận từ trên xuống (như các chiến lược rào 

chắn rủi ro, các sản phẩm tài chính có cấu 

trúc phức tạp, rủi ro của bên Ďối tác) 

- Tận dụng Ďược các mô hình rủi ro n i b  

hiện Ďại của các ngân hàng, có khả n ng Ďưa 

ra các kết quả tốt hơn. 

- Có thể phát hiện Ďược những rủi ro mà cách 

tiếp cận khác không phát hiện Ďược. 

- Giúp t ng cường khả n ng v  v n hóa quản 

trị rủi ro của từng ngân hàng cụ thể. 

- Việc áp dụng chung các cú sốc hết sức bất 

lợi có thể khuyến khích từng ngân hàng 

chuẩn bị cho các cú sốc Ďó. 

- Đảm bảo tính Ďồng b  trong phương 

pháp và sự thống nhất trong các giả 

Ďịnh giữa các ngân hàng. 

- Đảm bảo hiểu rõ những Ďặc Ďiểm và 

hạn chế của mô hình Ďược sử dụng. 

- Là m t công cụ hiệu quả Ďể cơ quan 

giám sát tài chính hoặc chương trình 

FSAP có thể kiểm tra lại kết quả của 

cách tiếp cận từ dưới lên. 

- Sau khi Ďã xây dựng Ďược m t khuôn 

khổ chung, việc áp dụng vào thực tế 

l  khá Ďơn giản, không Ďòi hỏi nhiều 

nguồn lực. 

- Có thể Ďược áp dụng trong các hệ 

thống tài chính mà các ngân hàng 

không mạnh về quản trị rủi ro. 

Điểm 

yếu 

- Việc áp dụng cách tiếp cận n y Ďòi hỏi rất 

nhiều nguồn lực, Ďặc biệt là nguồn lực con 

người, và phụ thu c nhiều vào sự hợp tác 

của từng ngân hàng riêng lẻ. 

- Các kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu 

tố mang tính riêng biệt của từng ngân hàng 

như các giả Ďịnh, số liệu, và các số mô hình. 

Từ Ďó khiến cho việc so sánh kết quả giữa 

các ngân h ng không còn ý nghĩa. 

-  ác ước lượng có thể không chính 

xác do những hạn chế về số liệu. 

- Việc chuẩn hóa quá trình kiểm tra Ď  

ổn Ďịnh cũng có tác dụng phụ là 

không phản ánh hết Ďược các Ďặc 

Ďiểm riêng của từng ngân hàng. 

Nguồn: IMF (2012b). 
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Thứ nhất, việc áp dụng ST ở từng ngân hàng riêng lẻ là rất khó kh n. Lý do là nếu tất cả 

các Ďịnh chế tài chính trực tiếp tham gia vào ST của hệ thống sẽ Ďòi hỏi nhiều chuyên gia cao 

cấp trong vấn Ďề phân tích an to n vĩ mô v  xây dựng mô hình, việc này khá tốn kém và trong 

nhiều trường hợp là không khả thi vì không phải ngân h ng n o cũng có những chuyên viên có 

Ďủ n ng lực Ďể thực hiện ST. Ngo i ra cũng còn m t tình huống Ďáng ngại nữa l  các Ďịnh chế 

tài chính có thể suy diễn rằng việc cơ quan giám sát t i chính thể hiện quan tâm Ďặc biệt Ďến 

m t kịch bản n o Ďó có hàm ý rằng kịch bản Ďó sẽ thực sự xảy ra (CGFS, 2000). 

Thứ hai, mặc d  có ưu Ďiểm là Ďưa ra kết quả sát với thực tế từng ngân h ng nhưng cách 

tiếp cận n y cũng khiến cho các kết quả của mỗi ngân hàng khó so sánh và c ng g p với nhau 

Ďể Ďưa ra kết quả chung cho toàn hệ thống. Các ngân hàng lớn có thể Ďã phát triển các mô hình 

ST cho riêng mình từ lâu trong khi các ngân hàng nhỏ hơn lại không có các mô hình Ďó. Sự 

không Ďồng nhất trong số liệu n i b  của từng ngân h ng cũng l  m t nguyên nhân gây ra tính 

không Ďồng b  trong kết quả. 

 Tiếp cận từ trên xuống. 

Cách tiếp cận từ trên xuống là cách tiếp cận mà ở Ďó cơ quan giám sát t i chính của quốc 

gia (thường l  ngân h ng trung ương) l  người Ďứng ra thực hiện bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh, sử 

dụng m t cách thống nhất các kịch bản, giả Ďịnh, mô hình và số liệu của các ngân hàng. 

Cách tiếp cận này sẽ Ďặt gánh nặng thực hiện lên vai cơ quan giám sát t i chính vì nó sẽ 

cần những nguồn lực lớn cả về con người lẫn vật chất v  Ďòi hỏi cơ quan n y phải có những 

hiểu biết cặn kẽ về dữ liệu của từng ngân hàng riêng lẻ (Blaschke và c ng sự, 2001). Nhưng 

nhìn chung, vì Ďược thực hiện m t cách thống nhất bởi m t (hoặc m t số rất ít) cơ quan giám 

sát tài chính nên cách tiếp cận này ít tốn kém hơn so với tiếp cận từ dưới lên cả về thời gian, 

tiền bạc v  con người. Cùng với Ďó, cách tiếp cận này lại Ďảm bảo Ďược việc sử dụng thống 

nhất m t phương pháp luận trong việc thực hiện. 

Tuy nhiên, cách tiếp cận từ trên xuống thường cho ra những kết quả kém chính xác hơn 

so với cách tiếp cận từ dưới lên do không tận dụng Ďược các mô hình rủi ro và các số liệu chi 

tiết của từng ngân hàng (Quagliariello, 2009). Hiểu biết sâu sắc của từng ngân hàng về hoạt 

Ď ng và mức Ď  rủi ro của chính mình cũng ít Ďược xem xét Ďến trong cách tiếp cận này 

(Blaschke và c ng sự, 2001).  

Đại Ďa số các nhà nghiên cứu Ďều Ďồng ý rằng vì mỗi cách tiếp cận Ďều có những ưu v  

nhược Ďiểm riêng, tốt nhất là nên kết hợp cả hai cách trong quá trình thực hiện. Sự kết hợp này 

còn giúp t ng cường sự trao Ďổi giữa cơ quan giám sát tài chính và các ngân hàng (Melecky và 

Podpiera, 2010). 
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4. Phân loại theo số liệu đƣợc sử dụng. 

Tùy theo loại số liệu Ďược sử dụng mà kiểm tra Ď  ổn Ďịnh có thể Ďược chia thành 

phương pháp: Dựa vào số liệu bảng cân Ďối kế toàn và Dựa vào giá cả trên thị trường tài chính. 

Cả hai phương pháp Ďều có những Ďiểm mạnh, Ďiểm yếu riêng và có tác dụng bổ sung 

cho nhau chứ không phải thay thế cho nhau. Phương pháp dựa vào số liệu từ bảng cân Ďối kế 

toán có thể xác Ďịnh Ďược nguồn gốc của từng Ďiểm dễ tổn thương trên bảng cân Ďối kế toán. 

Do vậy, phương pháp n y cung cấp Ďược nhiều thông tin hơn v  có thể Ďược áp dụng ở các 

quốc gia mới nổi và quốc gia có thu nhập thấp vì thị trường chứng khoán ở các nước Ďó còn sơ 

khai và thanh khoản kém. Tuy nhiên phương pháp n y có tính chất hướng về quá khứ, cần 

nhiều số liệu, khó cập nhật thường xuyên và không thích hợp Ďể nhận biết sự phụ thu c lẫn 

nhau và hiệu ứng lan truyền giữa các ngân hàng. 

Ngược lại, phương pháp dựa vào giá cả trên thị trường t i chính có ưu Ďiểm là linh hoạt 

hơn, kết hợp Ďược các nhân tố rủi ro như Ďánh giá của trường và có thể Ďược cập nhật bất cứ 

khi n o. Nhưng phương pháp n y lại gặp khó kh n trong việc làm rõ nguồn gốc chính xác gây 

ra những Ďiểm dễ tổn thương của hệ thống, nhạy cảm với những biến Ď ng ngắn hạn của thị 

trường mà hầu như không có mối liên hệ nào với các yếu tố c n bản và không thể áp dụng 

Ďược cho các quốc gia hay ngân hàng không có nhiều số liệu thị trường.  

Việc lựa chọn m t trong hai phương pháp hay Ďồng thời cả hai phương pháp bị chi phối 

chủ yếu bởi mức Ď  sẵn có của số liệu. Các quốc gia mới nổi v  Ďang phát triển thường chỉ áp 

dụng Ďược phương pháp dựa vào số liệu kế toán do các thị trường tài chính ở các nước này còn 

trong giai Ďoạn khá sơ khai. Các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďơn giản dựa vào số liệu kế toán (ví 

dụ như Čihák, 2007) với m t hay nhiều nhân tố rủi ro có thể Ďược áp dụng ở hầu hết các quốc 

gia do chỉ cần Ďến những số liệu cơ bản. Trong trường hợp mà các số liệu không Ďồng b  hoặc 

không Ďáng tin cậy hay mức Ď  thiếu chắc chắn trong các kết luận là quá lớn thì các quốc gia 

nên ưu tiên cho việc cải thiện hoạt Ď ng giám sát và thu thập, công bố số liệu chứ không nên 

cố tìm cách kiểm tra Ď  ổn Ďịnh dựa trên các số liệu Ďó.  

 

 

 

 

 

 



21 

 

Bảng 5: Dựa vào số liệu kế toán và số liệu thị trƣờng. 

 Phƣơng pháp dựa vào bảng cân đối 

kế toán 

Phƣơng pháp dựa vào giá cả trên thị 

trƣờng tài chính 

Số liệu 

đầu vào 

chủ yếu 

 Số liệu kế toán (bảng cân Ďối kế toán, 

báo cáo lãi-lỗ, ma trận rủi ro liên ngân 

hàng). 

 Số liệu thị trường (giá cổ phiếu, lợi tức 

trái phiếu, chênh lệch  DS, … ) 

Số liệu 

đầu vào 

thứ cấp 

 Xác suất không trả nợ (PD) và tổn thất 

ước tính khi khách hàng không trả nợ 

hoặc tỷ lệ nợ xấu (Ďối với rủi ro tín 

dụng); 

 Các số liệu thị trường (giá cổ phiếu, tỷ 

giá, lãi suất, biến Ď ng về giá, phần bù 

kỳ hạn) Ďể xác Ďịnh Ď  lớn cú sốc. 

 Số liệu bảng cân Ďối kế toán. 

Loại rủi 

ro 
 Phân tích khả n ng thanh toán, thanh 

khoản và phân tích mạng lưới liên 

ngân hàng. 

 Đến nay mới chủ yếu tập trung vào khả 

n ng thanh toán v  sự phụ thu c lẫn nhau 

về khả n ng thanh toán giữa các ngân 

hàng lớn. 

Tần số 

thực 

hiện 

 Phụ thu c vào kỳ báo cáo số liệu 

(hàng quý, hàng nửa n m, h ng n m). 

 Hàng ngày hoặc lâu hơn. 

Phạm vi 

áp dụng 
 Hầu hết các ngân hàng và hệ thống tài 

chính (bao gồm cả các thị trường mới 

nổi v  các nước thu nhập thấp), chỉ 

cần báo cáo tài chính và các số liệu 

giám sát là có sẵn. 

 Chỉ áp dụng Ďược cho các quốc gia mà thị 

trường có nhiều số liệu và những ngân 

h ng Ďược niêm yết công khai. 

 Việc phân tích riêng m t công ty con nào 

Ďó có thể gặp khó kh n. 

Liên kết 

với kịch 

bản đầu 

ra 

 Có thể, thông qua việc ước lượng 

thêm các mô hình t i chính vĩ mô, liên 

kết các biến số vĩ mô với các nhân tố 

rủi ro (xác suất không trả nợ PD của 

người Ďi vay, tỷ lệ nợ xấu NPL, …) 

 Có thể, thông qua việc ước lượng thêm 

các mô hình t i chính vĩ mô, liên kết các 

biến số vĩ mô với các nhân tố rủi ro (xác 

suất không trả nợ của các ngân hàng, mức 

Ď  biến Ď ng hoặc tỷ lệ Ďòn bẩy của ngân 

h ng, …) 

Các kết 
 Các chỉ số về vốn  Tổn thất dự tính 
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quả đầu 

ra 

 Các chỉ số về khả n ng thanh khoản 

 Lượng vốn còn thiếu 

 Số lượng ngân h ng không Ďạt quy 

Ďịnh tối thiểu về an toàn vốn, thanh 

khoản, … 

 Tổn thất không dự tính 

  ác nghĩa vụ nơ bất ngờ Ďối với chính 

phủ. 

 Xác suất xảy ra sự lan truyền cú sốc giữa 

các ngân hàng 

Điểm 

mạnh 
 Xác Ďịnh chính xác loại rủi ro gây ra 

sự tổn thương của hệ thống (ví dụ: tổn 

thất tín dụng từ cho vay mua nhà, tổn 

thất từ Ďịnh giá lại trái phiếu chính 

phủ, tổn thất từ sự mất cân Ďối về tiền 

tệ, …) 

 Có thể Ďiều chỉnh Ďược những Ďiểm 

yếu trong giám sát (ví dụ: dự phòng 

không Ďủ, dãn nơ, Ďảo nợ). 

 Đòi hỏi ít số liệu hơn. 

 Tập trung vào những rủi ro và tổn thất 

trên toàn hệ thống. 

 Kết hợp Ďược những nhân tố rủi ro Ďược 

Ďịnh giá bởi thị trường. 

Điểm 

yếu 
 Cần nhiều số liệu (Ďặc biệt khi phân 

tích mạng lưới các ngân hàng) 

 Chất lượng của các phân tích phụ 

thu c nhiều vào mức Ď  chi tiết và sự 

sẵn có của số liệu 

 Nguyên nhân gây ra mỗi loại rủi ro khác 

nhau rất khó Ďược l m rõ (“h p Ďen”) 

 Kết quả thu Ďược có thể thay Ďổi liên tục 

khi thị trường trong giai Ďoạn biến Ď ng 

mạnh. 

 Không Ďược liên kết với những yếu tố cốt 

lõi Ďược thể hiện trên bảng cân Ďối kế 

toán. 

Một số 

ví dụ 
 Thế hệ kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďầu tiên 

(Čihák, 2007). 

 Thế hệ kiểm tra Ď  ổn Ďịnh thứ hai 

(Schmieder, Puhr và Hasan, 2011). 

 Phân tích mạng lưới (Espinoza-Vega 

và Sole, 2010). 

 CreditRisk+ (Credit Suisse Financial 

Products) 

 CCA toàn hệ thống (Gray và Jobst, 2010) 

 CoVaR (Adrian và Brunnermeier, 2008) 

 Distress dependence (Segoviano và 

Goodhart, 2009) 

 SES và MES (Acharya và c ng sự 2010) 

Nguồn: IMF (2012b). 
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5. Theo số lƣợng nhân tố rủi ro. 

 Kiểm tra độ nhạy: m t nhân tố rủi ro. 

Quá trình ST có thể diễn ra dưới dạng m t bài kiểm tra độ nhạy
12

 Ďơn giản, ở Ďó chỉ có cú 

sốc của m t nhân tố rủi ro Ďược xem xét. Hoặc quá trình ST cũng có thể diễn ra dưới dạng 

phân tích kịch bản, ở Ďó nhiều nhân tố rủi ro Ďược xem xét Ďồng thời.  

Chẳng hạn m t kiểm tra Ď  nhạy về rủi ro lãi suất sẽ Ďược tiến h nh Ďể theo dõi biến 

Ď ng của thu nhập lãi thuần và giá trị ròng
13

 của m t ngân h ng trước m t sự t ng mạnh trong 

lãi suất. Việc Ďo lường tác Ď ng của cú sốc với m t nhân tố rủi ro là không phù hợp với thực tế 

vì thông thường các cú sốc sẽ xảy ra Ďồng thời với nhiều nhân tố rủi ro (Sorge, 2004). Vậy nên 

kiểm tra Ď  nhạy thường bỏ qua nhiều nhân tố rủi ro và mối tương quan giữa những nhân tố 

rủi ro Ďó.  u Ďiểm lớn nhất của kiểm tra Ď  nhạy là dễ thực hiện và dễ diễn giải kết quả và 

trong thực tế, phương pháp n y thường Ďược sử dụng Ďể Ďưa ra những ước lượng, Ďánh giá ban 

Ďầu về Ď  nhạy cảm của ngân h ng trước m t nhân tố rủi ro nhất Ďịnh.  

 Phân tích kịch bản: nhiều nhân tố rủi ro. 

M t cách tiến hành tinh vi và phức tạp hơn l  phân tích kịch bản
14

. Cách tiến hành này 

ước lượng tác Ď ng của các cú sốc của nhiều nhân tố rủi ro c ng lúc v  do Ďó mô phỏng Ďược 

m t kịch bản cụ thể (Blaschke và c ng sự, 2001).  ách l m n y có ưu Ďiểm là tính Ďến nhiều 

nhân tố rủi ro quan trọng và nghiên cứu cả các quan hệ tương tác giữa chúng. Chẳng hạn như 

m t sự t ng mạnh trong lãi suất danh nghĩa thường dẫn Ďến m t sự t ng lên trong lãi suất thực, 

khiến cho những người Ďi vay gặp khó kh n trong trả nợ. Ta có thể thấy lãi suất có thể tác 

Ď ng trực tiếp Ďến các ngân hàng thông qua thu nhập lãi thuần và giá trị ròng nhưng Ďồng thời 

cũng tác Ď ng gián tiếp Ďến các ngân hàng thông qua rủi ro tín dụng. Như vậy cách làm này có 

thể khắc phục Ďược nhiều nhược Ďiểm của phương pháp kiểm tra Ď  nhạy Ďơn giản. Thêm vào 

Ďó, trong khi với kiểm tra Ď  nhạy có khoảng thời gian nghiên cứu thường ngắn và nguồn gốc 

cú sốc không Ďược làm rõ thì với phân tích kịch bản, khoảng thời gian Ďược nghiên cứu 

thường d i hơn v  nguồn gốc của cú sốc cũng Ďược Ďịnh nghĩa rõ r ng ( GFS, 2005). Tuy 

nhiên cùng với sự t ng lên của chất lượng phân tích là sự t ng lên trong gánh nặng tính toán. 

                                                           
12

 Sensitivity test 
13

 Net worth 
14

 Scenario analysis 
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III. Các bƣớc tiến hành kiểm tra độ ổn định. 

Phần này có vai trò quan trọng trong việc giúp người Ďọc hình dung ra quá trình thực hiện 

m t bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh. Đồng thời phần n y cũng tạo nên khuôn khổ quan trọng Ďể dựa 

v o Ďó chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďối với hệ thống ngân hàng Việt Nam 

như sẽ Ďược trình b y trong  hương 3. 

Trong vấn Ďề này, tùy từng tác giả sẽ chia thành số bước khác nhau, có thể l  4 bước hoặc 

5, 6, 7, … bước. Sự khác nhau về số lượng các bước là do vấn Ďề g p-tách các n i dung công 

việc th nh các bước lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, bản chất của công việc cần làm và thứ tự 

giữa chúng Ďều Ďược các học giả nhất trí cao. Ở Ďây, sau khi Ďã tham khảo cách phân chia của 

nhiều tác giả như Jones v  c ng sự (2004), Čihák (2004a), Qualirello (2009), …. nhóm nghiên 

cứu chúng tôi xin Ďưa ra trình tự 5 bước như sau: 

1. Bƣớc 1: Xác định các tổ chức tài chính sẽ tham gia kiểm tra độ ổn định. 

Đây l  bước Ďầu tiên của m t bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh. Việc nghiên cứu toàn b  hệ thống 

ngân hàng sẽ giúp mô phỏng m t cách Ďầy Ďủ nhất tác Ď ng của các kịch bản kiểm tra. Tuy 

nhiên Ďiều n y cũng gây ra gánh nặng rất lớn về mặt tính toán. Ở hầu hết các quốc gia, các bài 

kiểm tra Ď  ổn Ďịnh thường chỉ tập trung vào m t số ngân hàng lớn có ảnh hưởng rất quan 

trọng Ďối với toàn b  hệ thống. Số lượng các ngân hàng phải Ďủ lớn Ďể có thể Ďại diện Ďược 

m t phần Ďáng kể của hệ thống mà vẫn Ďảm bảo Ďược tính khả thi trong thực hiện (Čihák, 

2004a).  

Đối với cách tiếp cận từ trên xuống, do Ďược thực hiện Ďồng b  chỉ với m t mô hình, m t 

mẫu số liệu nên thường cho phép nghiên cứu rất nhiều hoặc toàn b  hệ thống ngân hàng. 

Chẳng hạn Liên Bang Nga n m 2011 thực hiện m t ST sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống Ďã 

nghiên cứu tất cả 1012 ngân hàng trong cả nước. Ngược lại, với cách tiếp cận từ dưới lên số 

lượng các ngân h ng Ďược nghiên cứu trong m t bài kiểm tra thường ít hơn nhiều do gánh 

nặng về tính toán. Mặc dù cách tiếp cận từ trên xuống cho phép Liên Bang Nga nghiên cứu 

1012 ngân hàng thì với cách tiếp cận từ trên xuống Ďược thực hiện song song cùng với Ďó, Nga 

chỉ nghiên cứu 15 ngân hàng, chiếm 56% tổng tài sản của hệ thống. 

 ác tiêu chí thường Ďược sử dụng Ďể Ďánh giá mức Ď  quan trọng của m t ngân h ng Ďối 

với hệ thống v  sau Ďó xác Ďịnh các ngân h ng Ďược nghiên cứu trong m t bài kiểm tra bao 

gồm: quy mô, khả n ng thay thế, mức Ď  phức tạp và mức Ď  liên kết của mỗi ngân hàng. 

Ngân hàng với quy mô càng lớn thì những khó kh n t i chính hay thậm chí là sự phá sản của 

nó c ng có tác Ď ng mạnh Ďối với các ngân hàng khác, với các thị trường và với nền kinh tế. 

Nếu m t ngân h ng n o Ďó cung cấp m t sản phẩm hay dịch vụ hết sức quan trọng mà không 
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có hoặc rất ít ngân hàng khác có thể thay thế Ďược thì tác Ď ng của sự sụp Ďổ của ngân h ng Ďó 

cũng lớn hơn những ngân hàng khác với cùng quy mô. Cùng với Ďó, hoạt Ď ng của m t ngân 

hàng càng phức tạp thì tác Ď ng của sự phá sản của nó Ďối với hệ thống lại càng lớn vì khi Ďó 

sẽ cần nhiều thời gian v  chi phí Ďể giải quyết vấn Ďề hơn. Tương tự, m t ngân hàng càng có 

nhiều các nghĩa vụ hợp Ďồng với các ngân hàng khác thì hiệu ứng lan truyền càng dễ xảy ra và 

xảy ra càng nhanh, mạnh khi ngân h ng Ďó sụp Ďổ. 

Trong các yếu tố trên, quy mô tài sản, khả n ng thay thế và mức Ď  phức tạp là các yếu tố 

có thể dễ d ng quan sát Ďược. Còn yếu tố mức Ď  liên kết với các ngân hàng khác trong hệ 

thống cần Ďược Ďánh giá thông qua m t mô hình phân tích mạng lưới tương Ďối phức tạp.  

M t Ďiểm cần lưu ý nữa là những Ďịnh chế tài chính lớn với nhiều hoạt Ď ng kinh doanh 

ở nhiều quốc gia khác nhau như hoạt Ď ng ngân h ng thương mại truyền thống, bảo hiểm, quỹ 

hưu trí, quỹ Ďầu tư, các pháp nhân Ďặc biệt (SPVs)
15
… M t vài SPV có thể Ď c lập về mặt 

pháp luật nhưng trong giai Ďoạn khủng hoảng khi các SPV này gặp khó kh n, các công ty 

“mẹ” có thể vẫn phải ra tay cứu Ďể tránh những dư luận không tốt về khả n ng t i chính của 

mình. Người thực hiện kiểm tra Ď  ổn Ďịnh cần xem xét việc có nên g p cả các SPV này và tất 

cả các hoạt Ď ng kinh doanh của ngân hàng vào quá trình kiểm tra hay không. 

2. Bƣớc 2: Xác định các nhân tố rủi ro chính. 

Bước tiếp theo trong quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh l  xác Ďịnh những nhân tố rủi ro tiềm 

ẩn có khả n ng Ďe dọa sự ổn Ďịnh hệ thống. Bước này, cùng với bước lựa chọn các ngân hàng 

cho bài kiểm tra, giúp tạo nên sự khác biệt Ďặc trưng của mỗi quốc gia, giúp xác Ďịnh những 

Ďiểm yếu nhất trong hệ thống ngân hàng và giúp cho toàn b  quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh trở 

nên hiệu quả hơn, tránh Ďược lãng phí thời gian và các nguồn lực (Jones và c ng sự, 2004). 

Để xác Ďịnh Ďược Ďúng những nhân tố rủi ro có khả n ng ảnh hưởng mạnh Ďến hệ thống 

ngân h ng, người nghiên cứu cần phải biết những Ďặc Ďiểm của hệ thống ngân hàng và những 

v n bản pháp luật Ďiều mà hệ thống ngân hàng chịu sự Ďiều chỉnh, những ngành nghề, hoạt 

Ď ng kinh doanh mà các ngân hàng thực hiện và toàn b  môi trường kinh tế vĩ mô.  

M t vài ví dụ về các nhân tố rủi ro cần Ďược xem xét như: nếu các ngân hàng hoạt Ď ng 

chủ yếu ở mảng cho vay trong nước thì nhà nghiên cứu nên tập trung vào rủi ro tín dụng và các 

nhân tố vĩ mô trong nước như lãi suất, thất nghiệp, giá bất Ď ng sản, … Đối với các ngân hàng 

lớn hoạt Ď ng trên phạm vi toàn cầu, các nhân tố bên ngo i như giá dầu thô và các loại nguyên 

vật liệu, tỷ giá hối Ďoái, … lại tỏ ra quan trọng hơn. Biến Ď ng tỷ giá v  tác Ď ng lan truyền từ 

                                                           
15

 SPV: Special purpose entity 



26 

 

các quốc gia khác là những nhân tố rủi ro quan trọng Ďối với những quốc gia nhỏ và mở 

(Quagliariello, 2009). 

Việc xem xét Ďầy Ďủ tất cả nhân tố rủi ro trong bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh sẽ giúp là hết sức 

quan trọng vì nó giúp cho chúng ta có Ďược m t bức tranh Ďầy Ďủ nhất về tình hình của hệ 

thống tài chính. Tuy nhiên gắn liền với sự Ďầy Ďủ và toàn diện trong kết quả là những gánh 

nặng trong quá trình tính toán (Sorge, 2004). Và do vậy, số lượng các nhân tố rủi ro Ďược xem 

xét trong bài kiểm tra chủ yếu bị hạn chế bởi tính khả thi trong thực hiện (ECB, 2006).  

3. Bƣớc 3: Xác định cú sốc và xây dựng kịch bản cho bài kiểm tra. 

Xác Ďịnh Ď  lớn của cú sốc và xây dựng kịch bản có thể nói là vấn Ďề quan trọng và khó 

kh n nhất trong toàn b  quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh. Như Ďã nhấn mạnh trong phần Ďịnh 

nghĩa về kiểm tra Ď  ổn Ďịnh, các kịch bản phải Ďảm bảo tính chất “mạnh bất thường nhưng 

vẫn có thể xảy ra”, mặc d  các tiêu chí “mạnh bất thường” v  “có thể xảy ra” vẫn còn khá mơ 

hồ. Việc Ďưa ra các cú sốc quá mạnh hay quá yếu có thể khiến cho toàn b  quá trình kiểm tra 

trở nên vô nghĩa (Sorge, 2004). Trên thực tế, vì xác Ďịnh các cú sốc không Ďủ mạnh nên các 

bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh trước cu c khủng hoảng kinh tế 2008 không hề phát hiện ra những mối 

nguy hiểm tiềm tàng trong hệ thống. Dựa v o phương pháp xây dựng kịch bản, các kịch bản 

Ďược chia làm 3 loại như trình b y dưới Ďây. 

- Kịch bản lịch sử
16

: 

Kịch bản lịch sử Ďược xác Ďịnh dựa vào những biến Ď ng thực tế của các nhân tố rủi ro 

trong m t khoảng thời gian nhất Ďịnh ở quá khứ. Ví dụ, Ďể xem xét khản n ng chịu Ďựng của 

các ngân h ng trước rủi ro lãi suất, nhà nghiên cứu có thể sử dụng phân tích Ď  nhạy với m t 

nhân tố là lãi suất dựa vào mức biến Ď ng lớn nhất của lãi suất trong m t thập kỷ vừa qua 

(Jones và c ng sự, 2004). Đồng thời phương pháp n y cũng có thể Ďược sử dụng cho nhiều 

nhân tố rủi ro cùng lúc. Ví dụ, nhiều nghiên cứu khi xem xét khả n ng chịu Ďựng của hệ thống 

ngân hàng ở Séc trước tác Ď ng của các cú sốc vĩ mô bất lợi Ďều dựa v o Ďiều kiện kinh tế 

trong thời kì suy thoái 1997-1999. Các kịch bản Ďược sử dụng trong các nghiên cứu Ďó Ďược 

kết hợp từ ba tham số Ďó l : lãi suất t ng lên, Ďồng n i tệ mất giá mạnh và tỷ lệ nợ xấu cũng 

t ng lên (Čihák, 2004b). Bảng 6 dưới Ďây thống kê m t số cú sốc bất lợi tiêu biểu Ďã từng xảy 

ra trong lịch sử: 
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Bảng 6: Những sự kiện lịch sử tiêu biểu có thể tham khảo khi xây dựng kịch bản. 

Năm Sự kiện 

1973 Khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất – OPE  t ng giá dầu mỏ 

1979 Khủng hoảng dầu mỏ lần thứ hai – Iran ngừng cung cấp dầu 

1987 Ngày thứ Hai Ďen tối – thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc 

1991 Chiến tranh vùng Vịnh – giá dầu t ng 

1992 Khủng hoảng Hệ thống Tiền tệ Châu Âu – nạn Ďầu cơ các Ďồng tiền yếu. 

1995 Khủng hoảng Tequila – thâm hụt tài khoản vãng lai của Mehico 

1997 Khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á – các nước bỏ chế Ď  neo tỷ giá cố 

Ďịnh với Ďô la Mỹ 

1998 LTCM – sự khủng hoảng của quỹ phòng h  LTCM 

2001 Sự kiện 11/9 – vụ tấn công khủng bố ở nước Mỹ ngày 11/9/2001 

2007-08 Khủng hoàng nợ dưới chuẩn – giá nh  Ďất giảm, tình trạng mất khả n ng trả nợ 

các khoản vay thế chấp gia t ng. 

 Nguồn: Quagliariello (2009). 

Các kịch bản loại n y có ưu Ďiểm là minh bạch rõ r ng, Ďơn giản và dễ hiểu. Vì những sự 

kiện Ďó Ďã thực sự xảy ra trong quá khứ nên chúng hoàn toàn có khả n ng tái diễn. Tuy nhiên 

vì Ďược tạo ra dựa theo các sự kiện lịch sử nên các kịch bản loại này lại có tính chất hướng về 

quá khứ
17
, Ďồng nghĩa với việc chúng trở nên không phù hợp theo thời gian, bỏ qua các thay 

Ďổi trong cấu trúc tài chính và sự phát triển của thị trường.  

- Kịch bản giả tưởng
18

: 

Các kịch bản giả tưởng không phản ánh quy mô của các sự kiện trong quá khứ mà mô 

phỏng các cú sốc có thể xảy ra. Theo Berkowitz (1999) các kịch bản giả tưởng cho phép mô 

phỏng: (1) những cú sốc có khả n ng xảy ra cao hơn so với những dự Ďoán dựa vào dữ liệu 

quá khứ, (2) những cú sốc chưa bao giờ xảy ra, (3) sự thay Ďổi hoàn toàn trong những quy luật 
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mang tính thống kê của số liệu về các nhân tố rủi ro và (4) những cú sốc phản ánh những sự 

thay Ďổi mang tính cấu trúc trong tương lai.  

Các kịch bản giả tưởng Ďã khắc phục Ďược những nhược Ďiểm của các kịch bản lịch sử, 

Ďó l  linh hoạt hơn v  gần với thực tế hơn. Đồng thời các kịch bản loại n y cũng mang tính 

hướng về tương lai
19

 chứ không còn l  hướng về quá khứ như các kịch bản lịch sử. Nhược 

Ďiểm chính của các kịch bản này nằm ở chỗ rất khó Ďể xác Ďịnh Ďược khả n ng xảy ra của sự 

kiện giả tưởng vì chúng vượt ra ngoài phạm vi của các quan sát trong quá khứ (Blaschke và 

c ng sự, 2001). M t nhược Ďiểm khác là nếu mô hình không Ďược Ďịnh dạng Ďúng, mối tương 

quan giữa các yếu tổ rủi ro có thể bị xuyên tạc Ďi v  do vậy mô hình có thể không phù hợp với 

các biến Ď ng của thị trường (Jones và c ng sự, 2004). 

- Kịch bản kết hợp của hai loại trên
20

: 

Cách thứ ba Ďể xây dựng kịch bản là dựa vào thông tin về các nhân tố rủi ro trong quá 

khứ nhưng không chỉ giới hạn mình trong việc lặp lại các sự kiện Ďó m  có thể Ďưa ra những 

Ďiều chỉnh cần thiết Ďối, sao cho kịch bản cuối c ng thu Ďược tỏ ra phù hợp hơn với tình hình 

kinh tế hiện tại. M t kịch bản kiểu như vậy có thể kết hợp những phân tích và dự báo dựa vào 

thông tin mới có Ďược từ cu c khủng hoảng kinh tế gần Ďây v  những cú sốc trong quá khứ 

như vụ vỡ nợ của Nga n m 1998 hay khủng hoảng tài chính Châu Á. 

Các kịch bản loại n y hướng tới việc kết hợp sự hợp lý, tin cậy của các kịch bản lịch sử 

và tính linh hoạt của các kịch bản giả tưởng và do vậy, tận dụng Ďược ưu Ďiểm và khắc phục 

Ďược nhược Ďiểm của cả hai phương pháp trên. 

Vấn đề áp dụng trong thực tế 

Các kịch bản lịch sử có ưu Ďiểm là dễ áp dụng và dễ hình dung. Nhưng nếu như có những 

Ďiểm gãy mang tính cấu trúc trong hệ thống ngân hàng, chẳng hạn như việc thay Ďổi các quy 

Ďịnh quan trọng, hợp nhất nhiều ngân hàng với nhau, thay Ďổi cơ chế tỷ giá từ cố Ďịnh sang thả 

nổi, … thì khi Ďó các kịch bản giả tưởng lại tỏ ra phù hợp hơn nhiều vì các các thông tin trong 

quá khứ không còn nhiều giá trị nữa. Trên thực tế, việc mô phỏng m t cú sốc mạnh chỉ có thể 

xảy ra 1 lần trong 100 n m sẽ chỉ có ý nghĩa nếu như môi trường kinh tế Ďược kỳ vọng là sẽ ổn 

Ďịnh trong khoảng thời gian Ďó (Oyama, 2007). Điều này rõ ràng là không hợp lý. Tuy nhiên, 

các dữ liệu trong quá khứ cũng phần n o giúp cho người ta hình dung Ďược Ď  mạnh của cú 

sốc trong kịch bản giả tưởng. Vì vậy, những kịch bản kết hợp cả số liệu lịch sử và suy luận giả 
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tưởng Ďược sử dụng rất thường xuyên. Thêm v o Ďó, những kịch bản hay giả Ďịnh Ďã Ďược sử 

dụng ở các quốc gia khác cũng có thể Ďược tham khảo.  

Trong khi các cú sốc từng xảy ra trong quá khứ giúp chúng ta hình dung Ďược “Ď  mạnh” 

của kịch bản thì các phân phối xác suất lại Ďược sử dụng Ďể xác Ďịnh “khả n ng xảy ra” của cú 

sốc. Chẳng hạn, khi Ďã có trong tay m t dãy số liệu trong thời gian dài của biến số tỷ giá, ta có 

thể xây dựng hàm phân phối chuẩn từ dãy số liệu Ďó v  m t biến Ď ng tỷ giá có Ď  lớn tương 

Ďương với 3 lần Ď  lệch chuẩn sẽ có xác suất xảy ra l  1%. Tuy nhiên trong trường hợp có 

nhiều nhân tố rủi ro cùng lúc, công việc tính toán xác suất xảy ra chung của kịch bản sẽ trở nên 

hết sức khó kh n v  trên thực tế, người ta không tính toán m t cách cụ thể xác suất xảy ra của 

m t kịch bản mà chỉ chủ yếu dựa v o Ďánh giá cảm tính của nhà phân tích (Breuer and Krenn, 

1999). 

4. Bƣớc 4: Áp dụng kịch bản cú sốc vào việc tính toán tác động đối với các ngân 

hàng. 

Giai Ďoạn xây dựng kịch bản thường kết thúc bằng việc cho ra giá trị của m t loạt các 

biến số vĩ mô, chẳng hạn như t ng trưởng GDP giảm từ mức 5%/n m như hiện tại xuống còn 

1%/n m, tỷ lệ thất nghiệp t ng từ 3% lên 8%, lạm phát t ng từ 8% lên 15%, lãi suất cho giảm 

m t nửa hay Ďồng n i tệ mất giá 30%, …  âu hỏi Ďặt ra tiếp theo là những thay Ďổi trong biến 

số vĩ mô n y có ảnh hưởng như thế n o Ďối với các ngân hàng? Vấn Ďề n y thường Ďược giải 

quyết bằng việc sử dụng m t công thức n o Ďó Ďể kết nối các biến số vĩ mô v  các biến số của 

hệ thống ngân hàng. Với tùy từng loại rủi ro khác nhau mà các loại công thức khác nhau sẽ 

Ďược sử dụng và mức Ď  sẵn có của dữ liệu. 

Đối với rủi ro tín dụng, các phương trình hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu 

hay xác suất không trả Ďược nợ và các biến số vĩ mô thường Ďược ước lượng. Đối với rủi ro thị 

trường các phương pháp như mô hình khoảng cách kỳ hạn
21

 (Ďối với rủi ro lãi suất) hoặc trạng 

thái mở ròng
22

 (Ďối với rủi ro tỷ giá).  hương 3 sẽ trình bày kỹ hơn về phương pháp cụ thể 

Ďược áp dụng trong nghiên cứu này. 

5. Bƣớc 5: Diễn giải và ứng dụng kết quả. 

Kết quả của quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh không có Ď  chính xác tuyệt Ďối như trong 

nhiều ngành khoa học mà chỉ là những ước lượng ban Ďầu về khả n ng chịu Ďựng cú sốc của 

hệ thống ngân hàng. Những kết quả này góp phần bổ sung thêm những hiểu biết về hệ thống 

                                                           
21

 Duration Gap Model 

22
 Net open position. 
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t i chính thu Ďược thông qua các phân tích về cấu trúc của hệ thống cũng như các chỉ số lành 

mạnh tài chính.  

Khi diễn giải kết quả của bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh cần lưu ý m t số vấn Ďề sau Ďây: 

Thứ nhất, quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh không chỉ có những mô hình Ďịnh lượng, các 

công thức hồi quy mà còn bao gồm nhiều Ďánh giá chủ quan cũng như các giả Ďịnh của nhà 

nghiên cứu. Vì vậy, người diễn giải và sử dụng kết quả cần nắm rõ những giả Ďịnh Ďã Ďược sử 

dụng Ďể có thể hiểu rõ hơn về bản chất cũng như những hạn chế của kết quả. 

Thứ hai, nếu chỉ nhìn vào kết quả chung của toàn hệ thống có thể gây ra những hiểu lầm 

về sức chịu Ďựng của các ngân h ng trước các cú sốc. Chẳng hạn, như Ďược mô tả trong hình 

vẽ dưới Ďây, hệ số an toàn vốn trung bình của toàn hệ thống là giống nhau trong cả hai kịch 

bản A và B. Tuy nhiên với kịch bản B có m t ngân hàng có hệ số CAR thấp hơn mức quy Ďịnh 

8% trong khi Ďó với kịch bản A, tất cả các ngân h ng Ďều Ďảm bảo hệ số   R theo quy Ďịnh 

(Drehmann, 2008). 

Do Ďó, ngo i kết quả chung của toàn hệ thống, các thước Ďo Ď  phân tán của kết quả giữa 

các ngân hàng trong bài kiểm tra cũng rất quan trọng, chẳng hạn như giá trị lớn nhất – nhỏ 

nhất, hay các mức phân vị 25%, 75%, … (tất nhiên Ďiều này chỉ khả thi khi bài kiểm tra Ďược 

thực hiện với số liệu riêng lẻ của từng ngân hàng chứ không phải số liệu của các ngân h ng Ďã 

Ďược g p chung lại với nhau). 

Thứ ba, các kịch bản trong bài kiểm tra không phải là những dự báo có khả n ng trở 

thành hiện thực nhất và các kết quả thu Ďược từ các kịch bản Ďó cũng không có h m ý gì về sự 

sụp Ďổ hay phát triển của các ngân hàng. Nói cách khác, việc m t ngân h ng trung ương sử 

dụng m t kịch bản n o Ďó Ďể kiểm tra Ď  ổn Ďịnh các ngân h ng không có nghĩa l  kịch bản Ďó 

sẽ xảy ra trong tương lai, v  nếu m t ngân h ng Ďạt kết quả không tốt trong bài kiểm tra Ďó thì 

cũng không có nghĩa l  ngân h ng Ďó sắp sụp Ďổ. 

Công bố kết quả bài kiểm tra 

Ngoài việc diễn giải và hiểu kết quả, vấn Ďề công bố kết quả thu Ďược từ bài kiểm tra Ď  

ổn Ďịnh cũng hết sức quan trọng. 

Trước hết, việc công bố r ng rãi kết quả có cả những lợi ích và tác hại cần Ďược xem xét 

v  Ďánh giá kỹ trước khi ra quyết Ďịnh cuối cùng. Những lợi ích của việc công khai kết quả bao 

gồm: t ng cường tính minh bạch, giảm bất ổn trong hệ thống tài chính, nâng cao nhận thức 

chung về rủi ro, giúp các hoạt Ď ng Ďịnh giá, Ďánh giá rủi ro trở nên chính xác hơn v  củng cố 

kỷ luật thị trường, qua Ďó l m giảm khả n ng xảy ra những thay Ďổi Ď t ng t trong tâm lý của 



31 

 

nh  Ďầu tư. Đi kèm với Ďó l  những tác hại như: có thể gây ra tâm lý hoảng sợ Ďối với nh  Ďầu 

tư nếu kết quả không tốt , l m gia t ng rủi ro Ďạo Ďức nếu như các nh  Ďầu tư tin tưởng m t 

cách thái quá vào kết quả của bài kiểm tra (trong khi kết quả này luôn có sai số).  

Hình 2: Tác động của các cú sốc khác nhau đối với hệ số CAR của ngân hàng. 

 

Nguồn: Quagliariello (2009). 

Quan Ďiểm của nhóm nghiên cứu chúng tôi là ủng h  việc công khai minh bạch kết quả 

của các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh nói riêng và các hoạt Ď ng Ďánh giá, giám sát hệ thống ngân 

hàng nói chung. Ngoài các lợi ích Ďã nêu, chúng tôi cho rằng những tác hại của việc công khai 

kết quả có thể Ďược hạn chế Ďáng kể nếu cơ quan chức n ng có sẵn các kế hoạch h nh Ď ng rõ 

ràng kèm theo việc công bố thông tin. Các kế hoạch h nh Ď ng này có thể bao gồm các 

chương trình hỗ trợ thanh khoản hay chính phủ Ďứng ra bảo Ďảm các nghĩa vụ nợ cho các ngân 

h ng không vượt qua bài kiểm tra. Những h nh Ď ng này cho thấy nhận thức của chính phủ về 

những vấn Ďề của hệ thống cũng như cam kết của Chính phủ Ďối với ổn Ďịnh tài chính, qua Ďó 

giúp lập lại lòng tin của Ďông Ďảo người dân vào hệ thống ngân hàng.  

M t so sánh Ďiển hình l  trường hợp giữa Chương trình Ďánh giá vốn của cơ quan giám 

sát SCAP của Mỹ và Chương trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh toàn EU của Châu Âu.  hương trình 

S  P Ďược cho l  Ďã th nh công trong việc lập lại lòng tin, giúp các nh  Ďầu tư phân biệt sức 

khỏe của các ngân hàng và hỗ trợ hoạt Ď ng huy Ď ng vốn từ các nh  Ďầu tư tư nhân. Tuy 
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nhiên,  hương trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh toàn Châu Âu lại không Ďạt Ďược mục Ďích của mình. 

Nguyên nhân không phải là do sự khác nhau trong công bố thông tin và kết quả, trên thực tế 

 hương trình của  hâu  u còn Ďược Ďánh giá cao vì sự minh bạch của nó. Nguyên nhân thực 

sự nằm ở chỗ bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďược thiết kế và thực thiện như thế nào và các kết quả 

Ďược công bố trong bối cảnh n o.  hương trình S  P của Mỹ Ďược thực hiện m t cách hợp 

lý, Ďáng tin cậy và các biện pháp kiểm soát khủng hoảng bao gồm cả hỗ trợ của Chính phủ 

Ďược Ďề ra rõ ràng từ trước. Trong khi Ďó,  hương trình của Châu Âu bị cho l  Ďã sử dụng các 

cú sốc quá nhẹ, không Ďủ bất lợi, không xác Ďịnh Ďược những nhân tố rủi ro của những hệ 

thống ngân hàng yếu kém trong EU và có lẽ quan trọng nhất l  không Ďề ra m t cách rõ ràng 

các biện pháp kiểm soát khủng hoảng hay chính sách hỗ trợ Ďối với những ngân hàng yếu kém 

(IMF, 2012b). 

M t lưu ý khác l  vì kiểm tra Ď  ổn Ďịnh là m t trong nhiều công cụ Ďánh giá ổn Ďịnh tài 

chính khác nhau nên việc công bố kết quả của nó cũng nên Ďược Ďặt trong m t chiến lược 

truyền thông tổng thể, bao gồm nhiều b  phận khác tương tác với nhau. Việc công bố kết quả 

kiểm tra sẽ tỏ ra hiệu quả hơn nếu Ďược thực hiện m t cách thường xuyên nhằm cố gắng thông 

báo cho thị trường v  dư luận về các vấn Ďề ổn Ďịnh t i chính v  Ďược bổ sung bằng việc công 

bố các b  chỉ số lành mạnh tài chính khác. 

M t khảo sát gần Ďây cho thấy khá nhiều quốc gia Ďược hỏi Ďã công bố kết quả của các 

bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh an to n vĩ mô, 85% với kiểm tra khả n ng thanh toán v  50% với kiểm 

tra khả n ng thanh khoản. Thông thường, các kết quả n y Ďược công bố trong Báo cáo Ổn Ďinh 

T i chính h ng n m (hoặc hàng nửa n m) c ng với các công cụ phân tích khác, qua Ďó cung 

cấp m t cái nhìn toàn diện về hệ thống t i chính. Trong Ďa số các trường hợp, các quốc gia chỉ 

công bố các kết quả chung ở quy mô toàn hệ thống, có kèm theo m t số thước Ďo Ď  phân tán 

của kết quả (như giá trị lớn lớn nhất, nhỏ nhất, Ď  lệch chuẩn, …) chứ không nêu rõ kết quả 

của từng ngân hàng, ngoại trừ các chương trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh của Mỹ và EU. Tỷ lệ các 

bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh trong khuôn khổ FS P Ďược công bố trong các Báo cáo Đánh giá ổn 

Ďịnh khu vực t i chính (FSS ) cũng khá cao, khoảng 60-70% nhưng không nêu rõ kết quả của 

từng ngân hàng. 

 

Ở Chương 2, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa khung lý thuyết liên quan đến kiểm tra độ 

ổn định. Các vấn đề được thảo luận bao gồm: định nghĩa và các lưu ý, các đặc điểm phân 

loại, và các bước tiến hành theo đúng trình tự. Tiếp theo, Chương 3 sẽ ứng dụng hệ thống lý 

thuyết đó vào trường hợp cụ thể của hệ thống ngân hàng Việt Nam. 
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CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở VIỆT NAM. 

Trong  hương 3 chúng tôi sẽ trình bày việc áp dụng những lý thuyết Ďược nói Ďến trong 

 hương 2 v o thực tế hệ thống ngân hàng Việt Nam. Để Ďảm bảo tính thống nhất và dễ theo 

dõi, n i dung chính của  hương 3 sẽ Ďược bố cục theo 5 phần, tương ứng với 5 bước thực hiện 

kiểm tra Ď  ổn Ďịnh như phần III của  hương 2 Ďã trình b y. 

I. Bƣớc 1: Xác định các ngân hàng tham gia vào bài kiểm tra. 

Chúng tôi tiến hành lấy mẫu và nghiên cứu 17 định chế tài chính bao gồm:  

- Ngân h ng Đầu tư v  Phát triển Việt Nam (BIDV) 

- Ngân h ng  ông thương Việt Nam (Vietinbank) 

- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Quân Ď i (MBB) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần S i Gòn Thương Tín (Sacombank) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritimebank) 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà N i (SHB) 

- Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southernbank) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Đông Á (D F) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank) 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần X ng dầu Petrolimex (PGBank) 

Mặc dù PVFC không phải l  ngân h ng thương mại và có m t số Ďiểm khác biệt trong 

hoạt Ď ng của PVF  v  các ngân h ng thương mại như không Ďược nhân tiền gửi dưới 1 n m 

và tiền gửi của cá nhân, không Ďược làm dịch vụ thanh toán, … Tuy nhiên về cơ bản, PVFC 

vẫn Ďược phép tham gia các hoạt Ď ng kinh doanh chủ yếu của m t ngân h ng thương mại như 
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cho vay bằng VNĐ v  bằng ngoại tệ, Ďầu tư v o cổ phiếu, trái phiếu, … v  cũng chịu các loại 

rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá. Vì vậy, chúng tôi Ďưa cả PVFC vào mẫu 

nghiên cứu, qua Ďó l m t ng cỡ mẫu. Để ngắn gọn, 17 ngân hàng và công ty tài chính này từ 

nay sẽ Ďược gọi chung l  “ngân h ng”. 

Mười bảy ngân hàng trên chiếm hơn 70% tổng tài sản v  hơn 65% vốn chủ sở hữu của 

toàn b  hệ thống ngân hàng. Quy mô mẫu như vậy l  tương Ďương với các bài kiểm tra Ď  ổn 

Ďịnh Ďược thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới (Bảng 7). 

Bảng 7: Tỷ lệ tài sản của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu so với toàn hệ thống. 

Quốc gia. Năm thực hiện. Số tổ chức tài 

chính. 

Tỷ trọng tài sản so với 

toàn hệ thống. 

Mỹ 2009, 2010, 2012 19 66% 

Mexico 2012 10 84% 

Trung Quốc 2011 17 66% 

Thổ Nhĩ Kỳ 2012 9 80% 

Vương quốc Anh 2011 7 71.1% 

Việt Nam (nghiên 

cứu này) 

2013 17 70.2% 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

Việc lựa chọn ngân hàng nào cho nghiên cứu bị ràng bu c bởi mức Ď  sẵn có của các 

thông tin và số liệu của các ngân hàng, bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất n m 2011 v  

thuyết minh Ďi kèm báo cáo t i chính Ďó. Con số 70.2% tuy không phải là thấp v  tương Ďương 

với thực tế quốc tế nhưng có khả n ng Ďược t ng lên nhiều nếu NHNN quyết tâm thực hiện 

kiểm tra Ď  ổn Ďịnh các ngân hàng vì chỉ cần thêm Agribank vào mẫu thì tỷ trọng tổng tài sản 

của mẫu so với tổng tài sản của toàn b  hệ thống Ďã t ng Ďáng kể lên mức 82%. M t ngân 

hàng khác có tổng tài sản trên 50 ngàn tỷ Ďồng nhưng cũng không có trong mẫu là SeABank. 

Cả  gribank v  Se Bank Ďều không công bố Ďầy Ďủ báo cáo tài chính cuối n m 2011 v  

thuyết minh tương ứng trên website nên chúng tôi không có Ďủ số liệu Ďể tiến hành nghiên cứu 

hai ngân hàng này. Với thực tế hệ thống ngân hàng chỉ có khoảng 40 ngân h ng thương mại 

lớn nhỏ, các cơ quan quản lý trong nước và các tổ chức quốc tế như IMF/WB ho n to n có thể 

Ďưa tất cả các ngân hàng này vào trong quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh mà mình thực hiên. 

Nghiên cứu tiến hành xây dựng kịch bản và tính toán tác Ď ng của cú sốc Ďến hệ thống 

ngân hàng trong khoảng thời gian 3 n m. Nhóm nghiên cứu chúng tôi chọn khoảng thời gian 



35 

 

n y sau khi Ďã cân nhắc kỹ các phương án thay thế. Với khoảng thời gian ngắn hơn, nhiều 

nhân tố rủi ro (chẳng hạn rủi ro tín dụng) sẽ chưa kịp có tác Ď ng Ďến các ngân hàng. Với 

khoảng thời gian d i hơn, việc dự báo v  Ďưa ra các giả Ďịnh sẽ thiếu chính xác, kết quả Ďưa ra 

sẽ có sai số lớn. Nhìn chung 3 n m l  khoảng thời gian hợp lý v  Ďược Ďa số các quốc gia lựa 

chọn (IMF, 2012b). 

 

II. Bƣớc 2: Các nhân tố rủi ro đƣợc xét đến trong nghiên cứu thực nghiệm này. 

Nghiên cứu này sẽ tập trung xem xét 4 loại rủi ro chính, bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro 

lãi suất, rủi ro tỷ giá và rủi ro giá cổ phiếu. Các loại rủi ro n y Ďược lựa chọn m t phần vì mức 

Ď  sẵn có của số liệu cần thiết, m t phần khác là do hoạt Ď ng kinh doanh của các ngân hàng 

gắn liền với các loại rủi ro này. Chúng tôi cũng xác Ďịnh m t số nhân tố rủi ro chính Ďối với sự 

ổn Ďịnh tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam và lập thành Ma trận Ďánh giá rủi ro ở Phụ 

lục A của nghiên cứu này. Bước này này có chức n ng liệt kê và nêu lên lý do, tầm quan trọng 

của việc nghiên cứu các loại rủi ro n y, Bước 4 sẽ trình b y rõ hơn phương pháp tính toán tác 

Ď ng của từng nhân tố rủi ro. 

1. Rủi ro tín dụng: 

Hoạt Ď ng tín dụng, cho vay là hoạt Ď ng kinh doanh truyền thống của các ngân hàng 

thương mại ở Việt Nam cũng như trên thế giới. M t khảo sát gần Ďây (IMF, 2012b) cho thấy 

rằng tất cả các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďược thực hiện ở các nước Ďều có xét Ďến rủi ro tín 

dụng. 

Qua tìm hiểu báo cáo tài chính của các ngân hàng chúng tôi nhận thấy khoản mục cho 

vay và ứng trước khách hàng luôn luôn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất so với tổng tài 

sản.  

Sự phụ thu c lớn của các ngân hàng vào hoạt Ď ng tín dụng khiến cho lĩnh vực này có 

tầm quan trọng Ďặc biệt. M t khi xảy ra những trục trặc trong hoạt Ď ng tín dụng, thì lợi nhuận 

v  sau Ďó l  an to n vốn của ngân hàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong thời 

gian vừa, qua nợ xấu ở mức cao, chi phí trích lập dự phòng t ng vọt làm lợi nhuận ngân hàng 

sụt giảm, t ng trưởng tín dụng ì ạch Ďã phần nào hàm ý những rủi ro mà hoạt Ď ng tín dụng có 

thể gây ra Ďối với các ngân hàng và nền kinh tế. Vì vậy, rủi ro tín dụng là vấn Ďề trọng tâm của 

nghiên cứu này.  
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Hình 3: Tỷ lệ cho vay khách hàng trên Tổng tài sản cuối năm 2011 (đơn vị: %). 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân h ng n m 2011 

 

2. Rủi ro lãi suất. 

M t loại rủi ro khác gắn liền với hoạt Ď ng của ngân hàng là rủi ro lãi suất. Những biến 

Ď ng Ďến lãi suất có thể tác Ď ng Ďến ngân hàng qua 2 kênh: lợi nhuận và giá trị vốn chủ sở 

hữu (thông qua giá trị tài sản và nợ phải trả). 

Hình 4: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần trên Tổng thu nhập hoạt động năm 2011 (đơn vị: %) 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân h ng n m 2011 
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Hình 4 cho thấy, thu nhập lãi thuần thường xuyên chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng thu 

nhập hoạt Ď ng, thường l  trên 80% có trường hợp trên 100%. 

 

3. Rủi ro tỷ giá. 

Trong những n m gần Ďây, Việt Nam liên tục Ďẩy mạnh hoạt Ď ng thương mại quốc tế, 

kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng t ng lên.   ng với nền kinh tế, hệ thống ngân hàng 

cũng ng y c ng tham gia nhiều vào các nghiệp vụ kinh doanh có liên quan Ďến ngoại tệ. Do 

Ďó, rủi ro tỷ giá cũng trở thành m t b  phận ngày càng quan trọng và không thể bỏ qua với các 

ngân hàng. 

Tương tự với rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá cũng chia l m 2 loại: gián tiếp – nghiên cứu 

trong phần rủi ro tín dụng, trực tiếp – net open position. 

Hình 5: Tỷ lệ cho vay bằng ngoại tệ trên Tổng dƣ nợ 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân h ng n m 2011 
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Hình 6: Tỷ lệ trạng thái ngoại tệ mở ròng trên Vốn tự có cuối năm 2011 (đơn vị: %). 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân h ng n m 2011 

4. Rủi ro giá cổ phiếu. 

Các ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng tham gia nhiều vào hoạt Ď ng kinh 

doanh chứng khoán. Đa phần các ngân hàng lớn Ďều có công ty con chuyên kinh doanh chứng 

khoán.  

Hình 7: Tỷ lệ giá trị cổ phiếu/Vốn tự có cuối năm 2011 (đơn vị: %). 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân h ng n m 2011. 

Kể từ sau cu c khủng hoảng kinh tế nổ ra ở Mỹ n m 2008, thị trường chứng khoán trở 

nên ảm Ďạm hơn Ďáng kể so với thời kỳ trước Ďó. Tại thời Ďiểm cuối tháng 2/2013 chỉ số VN-
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Index chỉ dao Ď ng quanh mức 450 – 500 Ďiểm, thấp hơn nhiều so với mức Ďỉnh gần 1200 

Ďiểm hồi cuối n m 2007, HNX-Index thì chỉ còn khoảng 60 Ďiểm. Với những biến Ď ng thất 

thường và có phần bất lợi như vậy của thị trường chứng khoán, chúng tôi cho rằng danh mục 

cổ phiếu tiềm ẩn nhiều rủi ro Ďối với an toàn vốn của các ngân hàng. 

 

III. Bƣớc 3: Xây dựng kịch bản 

Trong phần này, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng 3 kịch bản khác nhau: m t kịch bản cơ 

sở và hai kịch bản bất lợi. Kịch bản cơ sở
23

 thể hiện xu hướng biến Ď ng bình thường của nền 

kinh tế. Do vậy, kịch bản này chỉ d ng Ďể tham khảo, Ďối chiếu chứ không có nhiều tác dụng 

trong việc Ďánh giá sức khỏe của các ngân hàng. Kịch bản bất lợi thứ nhất Ďược gọi là kịch bản 

“suy thoái kép”
24

, mô phỏng m t cu c suy thoái trong 2 n m 2012-2013 (cùng với Ďợt suy 

thoái diễn ra n m 2008 tạo thành cặp suy thoái kép) và có dấu hiệu hồi phục trong n m 2014. 

T ng trưởng GDP trong kịch bản này thấp hơn trong kịch bản cơ sở từ 1.07 Ďến 2.75 Ďiểm 

phần tr m
25

. Kịch bản bất lợi thứ hai Ďược gọi là kịch bản “trì trệ kéo d i”
26

, mô phỏng m t 

giai Ďoạn t ng trường GDP liên tục ở các mức thấp kỷ lục do ảnh hưởng từ cu c khủng hoảng 

nợ công ở Châu Âu và Mỹ. T ng trưởng GDP trong kịch bản này thấp hơn so với trong kịch 

bản cơ sở từ 1.52 Ďến 5.42 Ďiểm phần tr m. Nhìn chung, kịch bản “kinh tế trì trệ kéo d i” 

mang tính chất bất lợi nhiều hơn so với kịch bản “suy thoái kép”. 

Các biến số kinh tế có mặt trong các kịch bản vĩ mô bao gồm: Tốc Ď  t ng trưởng GDP, 

lạm phát CPI trung bình h ng n m, lãi suất cho vay ngắn hạn (không quá 12 tháng), tỷ giá 

danh nghĩa VND/USD v  chỉ số VN-Index trung bình n m (l m Ďại diện cho giá cổ phiếu trên 

thị trường chứng khoán).  

1. Xây dựng kịch bản cơ sở. 

Do nghiên cứu này tập trung vào việc Ďánh giá sức chịu Ďựng của các ngân hàng trong 

Ďiều kiện kinh tế bất lợi nên kịch bản cơ sở không phải là trọng tâm của nghiên cứu. Kịch bản 

này và các kết quả Ďược suy ra này chỉ có tính chất tham khảo và so sánh với kịch bản bất lợi. 

                                                           
23

 Baseline scenario 
24

 Double-dip scenario 
25

 Ở đây chúng tôi phân biệt rõ hai khái niệm “phần trăm” và “điểm phần trăm”. Ví dụ, giả sử tỷ lệ lạm phát của năm nay 

là 10%, của năm sau là 12%. Như vây tỷ lệ lạm phát đã tăng thêm “2 điểm phần trăm”, hay tỷ lệ lạm phát đã tăng “20 

phần trăm”. 
26

 Prolonged slow-growth scenario. 
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Để xây dựng kịch bản cơ sở, nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế 

IMF trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (WEO) ấn bản tháng 10/2012 kết hợp với dự 

báo từ mô hình VAR mà chúng tôi sẽ xây dựng. WEO là cơ sở dữ liệu có uy tín, Ďáng tin cậy, 

gồm những dự báo tương Ďối chính xác và thường xuyên Ďược áp dụng làm kịch bản cơ sở cho 

các bài kiểm tra Ďô ổn Ďịnh ở các nước trên thế giới.  

Tuy nhiên, vì WEO không Ďưa ra các dự báo cho lãi suất hay tỷ giá nên chúng tôi ước 

lượng thêm mô hình VAR (chi tiết ở mục 2. Xây dựng kịch bản bất lợi) Ďể dự báo Ďầy Ďủ các 

biến số vĩ mô. Giá trị của các biến lãi suất cho vay và tỷ giá VNĐ/USD Ďược lấy từ kết quả dự 

báo của mô hình VAR, giá trị dự báo của các biến t ng trưởng GDP và lạm phát CPI là giá trị 

trung bình giữa dự báo của WEO và mô hình VAR mà chúng tôi ước lượng. Việc lấy trung 

bình các giá trị dự báo khác nhau Ďể cho ra m t kịch bản duy nhất Ďã trở thành thông lệ trong 

quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh trên thế giới. 

Bảng 8: Tóm tắt kịch bản cơ sở. 

 2012 2013 2014 

T ng trưởng GDP 

(%/n m)  

WEO 5.11 5.88 6.42 

VAR 5.8 6.0 6.55 

Chung 5.46 5.94 6.49 

Lạm phát CPI  

(%/n m) 

WEO 8.14 8.16 5.43 

VAR 14.8 19.1 17.4 

Chung 11.5 12.6 11.4 

Lãi suất cho vay (%/n m) 19.1 17.3 21 

Tỷ giá danh nghĩa 

(VNĐ/USD) 

21 326 

(VNĐ mất giá 4%) 

22 819 

(VNĐ mất giá 7.4%) 

24 074 

(VNĐ mất giá 5.5%) 

Biến Ď ng giá cổ phiếu -7.3% +8.8% +9.3% 

Nguồn: WEO tháng 10/2012 và tính toán của tác giả. 

M t số giả Ďịnh khác:  

- T ng trưởng tín dụng: Từ n m 2012, NHNN thực hiện việc phân loại các ngân hàng 

thương mại v  Ďưa ra mức t ng trưởng tín dụng tối Ďa cho từng ngân hàng cụ thể. Theo 

Ďó, các ngân h ng Ďược xếp vào các nhóm 1, 2, 3 và 4 với mức t ng trưởng tín dụng tối 

Ďa của mỗi nhóm là 17%, 15%, 8% và 0%. Ở kịch bản cơ sở này, chúng tôi giả Ďịnh tốc 

Ď  t ng trưởng tín dụng của các ngân hàng bằng với mức Ďược NHNN cấp phép. 
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- Biến Ď ng giá cổ phiếu (thể hiện qua chỉ số VN-Index): chúng tôi giả Ďịnh chỉ số VN-

Index, và cùng với Ďó l  giá của tất cả các loại cổ phiếu, sẽ biến Ď ng tỷ lệ thuận với tốc 

Ď  t ng trường GDP qua các n m. 

Kịch bản cơ sở n y Ďược tóm tắt lại trong Bảng 8.  

2. Xây dựng kịch bản bất lợi. 

Trong phần này, chúng tôi không cố gắng dự báo một cách chính xác nhất có thể những 

kịch bản kinh tế sẽ xảy ra. Thay vào đó, chúng tôi căn cứ vào những dấu hiệu trong nền kinh 

tế hiện nay cũng như những diễn biến trong quá khứ để đưa ra những kịch bản giả tưởng, đảm 

bảo hai tính chất 1) hết sức bất lợi và 2) có thể xảy ra với xác suất nhỏ. Những kịch bản bất 

lợi này sẽ được sử dụng để đánh giá sức chịu đựng của các ngân hàng trong điều kiện kinh tế 

hết sức khó khăn. Vì vậy nên mặc dù đã có một số số liệu thống kê kinh tế của năm 2012 

nhưng chúng tôi không sử dụng những con số đó mà vẫn xây dựng các kịch bản giả tưởng cho 

năm 2012. Đây chính là tinh thần chung của các bài kiểm tra độ ổn định trên thế giới: Dự báo 

chính xác khi nào khủng hoảng xảy ra là hết sức khó khăn và hệ thống ngân hàng thường bị 

bất ngờ trước khủng hoảng, vì vậy các bài kiểm tra độ ổn định với những kịch bản rất bất lợi 

phải được thực hiện thường xuyên để đảm bảo rằng các ngân hàng luôn luôn trong tình trạng 

cảnh giác cao độ, có đủ vốn và thanh khoản để trụ vững nếu khủng hoảng bất chợt xảy ra 

(giống như người tham gia giao thông luôn phải đội mũ bảo hiểm đề phòng trường hợp xảy ra 

tai nạn!!). 

Việc xây dựng các kịch bản bất lợi ở các quốc gia phát triển Ďược thực hiện với sự hỗ trợ 

Ďắc lực của các mô hình kinh tế lượng vĩ mô.  ác mô hình n y thường có hàng trục, thậm chí 

h ng tr m phương trình với hàng nghìn biến số, có khả n ng dự báo m t cách Ďồng thời các 

biến số, Ďảm bảo tính thống nhất của kịch bản. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chúng tôi không 

biết Ďến mô hình n o như vậy ở Việt Nam. Vì vậy trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng 2 

kịch bản bất lợi dựa theo 2 phương pháp khác nhau Ďó l : m t phương pháp dựa vào mô hình 

kinh tế lượng Ďơn giản (VAR) và m t phương pháp l  xây dựng kịch bản giả tưởng trong 

tương lai có tham khảo sự kiện quá khứ.  

 

2.1. Kịch bản giả tƣởng có tham khảo dữ liệu lịch sử. 

Vài nét tổng quan về tình hình kinh tế thế giới. 

 ơ quan Nghiên cứu Kinh tế quốc gia của Mỹ (NBER) tuyên bố tình trạng khủng khoảng 

kinh tế chính thức bắt Ďầu từ tháng 12 n m 2007. Tuy nhiên, thế giới chỉ thực sự biết Ďến cu c 
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khủng hoảng này vào cuối tháng 8/2008 khi ngân h ng Ďầu tư lớn thứ tư nước Mỹ - Lehman 

Brothers – tuyên bố phá sản, kéo theo Ďó l  nhiều Ďịnh chế tài chính lớn khác của Mỹ phải Ďiêu 

Ďứng. Sau Ďó, NBER Ďã tuyên bố cu c khủng hoảng Ďã kết thúc vào tháng 6/2009. Trong thời 

gian gần Ďây, báo chí v  nhiều phương tiện truyền thông khác thường nhắc Ďến cu c khủng 

hoảng này ở thì quá khứ, với hàm ý rằng cu c khủng hoảng Ďó Ďã kết thúc. Tuy vậy, chúng tôi 

tin rằng cu c khủng hoảng Ďó vẫn còn tồn tại, rất thật trong nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Ví dụ 

cụ thể là: 

Thứ nhất, tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao. Trước khi cu c khủng hoảng này nổ ra, n m 2007 

tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ khoảng 4,8 – 4.9%. Vào thời Ďiểm tồi tệ nhất của cu c khủng hoảng, 

tỷ lệ thất nghiệp Ďạt Ďỉnh 10% vào tháng 10/2009. Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp tuy Ďã giảm Ďi 

nhưng vẫn cao, ở mức 7,8-7,9%. Điều n y có nghĩa l  nước Mỹ - Ďầu tàu kinh tế thế giới – vẫn 

chưa Ďi Ďược m t nửa chặng Ďường Ďể quay lại thời kỳ phát triển trước khủng hoảng. Tỷ lệ 

thất nghiệp hiện nay cũng cao hơn to n b  giai Ďoạn từ 1985 Ďến 2008 (Hình 8). 

Hình 8: Tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Mỹ (đơn vị %). 

 

Nguồn: Website B  Lao Đ ng của Mỹ. 

Thứ hai, những chính sách của Chính phủ Mỹ Ďã nói lên rằng nền kinh tế Mỹ vẫn còn yếu 

và cần Ďược hỗ trợ nhiều. Kể từ Ďầu n m 2008,  hính phủ Mỹ Ďã chi những khoản tiền khổng 

lồ, ban Ďầu là nhằm trì hoãn cu c khủng hoảng, sau Ďó l  nhằm Ďưa nền kinh tế ra khỏi khủng 

hoảng. Quy mô của chính sách sau lớn hơn chính sách trước, Ďồng thời báo hiệu sự thất bại 

của chính sách trước. Điển hình nhất là chuỗi các gói Nới lỏng Ďịnh lượng (QE). Sau khi QE1 

và QE2 kết thúc mà không mang lại những kết quả mong muốn, tháng 9/2012 Cục dự trữ Liên 

bang Mỹ Ďã triển khai gói QE3 không giới hạn thời gian v  quy mô, theo Ďó Fed sẽ chi 85 tỷ 
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Ďô la mỗi tháng Ďể mua các trái phiếu và tài sản bảo Ďảm bằng thế chấp cho Ďến khi thị trường 

lao Ď ng có những chuyển biến tích cực Ďáng kể. Nếu như cu c khủng hoảng kết thúc từ n m 

2009 hay 2010, chắc Mỹ Ďã không phải chi tiêu mạnh tay Ďể kích thích kinh tế như vậy.  

Xét về phương diện lịch sử, việc m t cu c khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng kéo dài tới 

5, 6 n m hay thậm chí lâu hơn cũng Ďã từng không ít lần xảy ra. 

N m 1929 nước Mỹ rơi v o cu c Đại Khủng hoảng. Liên tục hơn 10 n m sau Ďó, các 

tổng thống Hoover v  Rooservelt Ďã thử dùng mọi biện pháp tài khóa, tiền tệ nhằm kích thích 

nền kinh tế nhưng nước Mỹ vẫn không có những hồi phục Ďáng kể, tỷ lệ thất nghiệp chính 

thức Ďược ghi nhận lên tới 25%. Điều giúp kinh tế Mỹ tạm vượt qua khủng hoảng không phải 

là m t chính sách kinh tế vĩ mô t i tình nào, mà lại là Chiến tranh thế giới thứ 2. M t số người 

thất nghiệp Ďược Ďưa v o quân Ď i tham gia chiến Ďấu trên chiến trường, số người thất nghiệp 

còn lại Ďược Ďưa v o các nh  máy, phân xưởng Ďể sản xuất súng ống, trang thiết bị cho những 

người ở ngoài chiến trường. Khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, lo sợ tình trạng thất 

nghiệp lại tái diễn, Chính phủ Mỹ Ďã cho phép tất cả những binh sĩ sống sót trở về sau chiến 

tranh Ďược học Ďại học, cao Ďẳng miễn phí nhằm giảm áp lực lên thị trường lao Ď ng. (Wolff, 

2012) 

Gần Ďây hơn, v o n m 1989 Nhật Bản cũng gặp phải m t cu c suy thoái kinh tế nghiêm 

trọng. V  cho Ďến ng y hôm nay, hơn 20 n m sau, nền kinh tế Nhật vẫn chưa thoát khỏi cu c 

suy thoái Ďó (Wolff, 2009). Bẫy thanh khoản làm giảm hiệu quả của chính sách tiền tệ, các gói 

Nới lỏng Ďịnh lượng cũng Ďược Ngân h ng Trung ương Nhật Bản sử dụng Ďầu tiên trong giai 

Ďoạn 2001-2006 nhưng tác Ď ng cũng rất hạn chế. N m 2010, Nhật Bản Ďã Ďánh mất ngôi vị 

nền kinh tế thứ hai thế giới vào tay Trung Quốc. 

Đáng ngại hơn là mặc dù tình hình kinh tế Ďang diễn biến không khả quan thì nhiều chính 

sách kinh tế bất lợi lại Ďã, Ďang v  sẽ Ďược áp dụng. Ở Mỹ, nhằm cắt giảm khoản thâm hụt 

ngân sách hơn m t nghìn tỷ Ďô la mỗi n m v  nợ công Ďã lên tới mức ngang bằng GDP, Chính 

phủ Mỹ Ďã lên kế hoạch sẽ t ng thuế và cắt giảm h ng tr m tỷ Ďô la chi tiêu công trong n m 

2013.  hâu  u cũng Ďang phải Ďối phó với cu c khủng hoảng nợ công của riêng mình. Nhiều 

biện pháp thắt lưng bu c bụng Ďang Ďược áp dụng r ng rãi tại các quốc gia EU, trong Ďó phải 

kể Ďến Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha, Iceland, Ireland, ….  ác chính sách kinh tế này chắc chắn 

sẽ có tác Ď ng hết sức tiêu cực lên nền kinh tế Mỹ, Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. 

Ở Việt Nam, tốc Ď  t ng trưởng GDP Ďã chậm lại Ďáng kể. Trong giai Ďoạn 5 n m từ 

2003 Ďến 2007, kinh tế Việt Nam t ng trưởng trung bình 8.05% m t n m, nhưng trong giai 

Ďoạn 5 n m từ 2008 Ďến 2012, con số này chỉ còn 5.87%.  
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Nếu như coi thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế thì rõ ràng nền kinh 

tế Việt Nam Ďã chìm trong suy thoái từ 5 n m qua v  không có triển vọng sẽ sớm quay lại mức 

trước khủng hoảng n m 2007. 

Hình 9  mô tả biến Ď ng chỉ số VN-Index từ khi thị trường chứng khoán thành lập n m 

2000 Ďến cuối n m 2012. Sau khi Ďạt Ďỉnh gần 1200 Ďiểm vào cuối n m 2007, VN-Index Ďã 

suy giảm nhanh chóng. Những ng y Ďầu n m 2013, chỉ số n y dao Ď ng quanh mức 400-500 

Ďiểm, tức l  chưa bằng m t nửa thời Ďiểm trước khủng hoảng.  

Chỉ số HNX Index còn tỏ ra Ďáng ngại hơn khi Ďã Ďạt Ďỉnh 450 v  400 Ďiểm vào cuối n m 

2007, Ďầu 2008 nhưng sau Ďó cũng giảm mạnh và hiện nay còn thấp hơn mức 100 Ďiểm của 

ng y Ďầu thành lập. 

Hình 9: Biến động chỉ số VN-Index và HNX-Index giai đoạn 2000 - 2012. 

 

Nguồn: số liệu từ www.cophieu68.com. 

Nghiên cứu này không nhằm mục Ďích Ďi sâu v o tìm hiểu nguyên nhân hay hướng giải 

quyết khủng hoảng kinh tế nhưng tìm hiểu về Ďặc Ďiểm v  quy mô tác Ď ng của khủng hoảng 

hiện nay là cần thiết cho việc xây dựng kịch bản. Những phân tích sơ b  ở trên Ďóng vai trò l  

nền tảng chung ban Ďầu cho những dự báo mà chúng tôi sẽ Ďưa ra ở phần tiếp theo. 

Kịch bản đƣợc xây dựng. 

Nhóm nghiên cứu chúng tôi quyết Ďịnh xây dựng m t kịch bản dựa vào cả số liệu trong 

quá khứ lẫn sự ước Ďoán giả tưởng của chúng tôi v o tương lai gần, c n cứ vào những thông 
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tin sẵn có, Ďể có thể tận dụng tối Ďa những ưu Ďiểm và khắc phục những nhược Ďiểm của 2 loại 

kịch bản thông thường là kịch bản lịch sử và kịch bản giả tưởng.  

Cụ thể, với mỗi biến số, chúng tôi Ďều nghiên cứu số liệu lịch sử, coi Ďó l  Ďiểm xuất phát 

Ďối với quá trình xây dựng kịch bản. Với số liệu lịch sử Ďó, chúng tôi sẽ tiến h nh Ďưa ra các 

giả Ďịnh v  Ďiều chỉnh cần thiết dựa vào những Ďặc Ďiểm nổi bật của tình hình kinh tế Việt 

Nam và thế giới hiện nay. Từ Ďó chúng tôi Ďưa ra kịch bản cuối cùng mang cả tính chất lịch sử 

và giả tưởng. 

- Tăng trưởng GDP: Những biến Ď ng trong t ng trưởng GDP của giai Ďoạn 2007-2011 

có m t số Ďiểm tương Ďồng với giai Ďoạn diễn ra cu c khủng hoàng tài chính Châu Á 1997-

2001. Trong cả hai giai Ďoạn, tốc Ď  t ng trưởng GDP Ďều lao dốc trong những n m Ďầu, chạm 

Ďáy v o n m thứ ba (1999 v  2009) sau Ďó bật t ng v o n m thứ tư (2000 v  2010). Tuy nhiên, 

trong khi sau n m 2000 t ng trưởng GDP t ng liên tục nhiều n m sau Ďó thì sau n m 2010, tốc 

Ď  t ng trưởng GDP lại sụt giảm từ mức 6.78% xuống còn 5.89% n m 2011.  

Hình 10: Tốc độ tăng trƣởng GDP của Việt Nam (đơn vị: %/năm). 

 

Nguồn: WEO tháng 10/2012. 

Sự khác biệt này có thể Ďược giải thích bằng thực tế là nền kinh tế Việt Nam cuối những 

n m 90 chưa h i nhập sâu r ng với kinh tế thế giới như trong v i n m trở lại Ďây, Ďặc biệt là 

sau khi Việt Nam trở th nh th nh viên WTO n m 2007. 

Giá trị Xuất nhập khẩu/GDP của Việt Nam n m 1996 Ďạt 92.7%, Ďến n m 2008 Ďã lên tới 

171%, tức là gần gấp Ďôi so với n m 1996. Xuất khẩu ròng NX (Xuất khẩu – Nhập khẩu) tác 

Ď ng Ďến GDP theo công thức: 

GDP = C + I + G + NX. 
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Hình 11: Xuất nhập khẩu so với GDP của Việt Nam giai đoạn 1993 - 2011 (đơn vị: % 

GDP) 

 

Nguồn: WEO tháng 10/2012. 

Mặc dù quy mô của xuất khẩu ròng so với GDP là không quá lớn nhưng các hoạt Ď ng 

nhập khẩu và xuất khẩu lại có thể tác Ď ng m t cách gián tiếp Ďến GDP thông qua tiêu dùng, 

Ďầu tư v  chi tiêu công. Các mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là trang thiết bị máy 

móc và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Nhập khẩu giảm khiến cho hoạt Ď ng 

Ďầu tư sản xuất của các doanh nghiệp trong nước gặp khó kh n, hay giảm Ďầu tư tư nhân (giảm 

I). Xuất khẩu giảm có thể khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu phải thu hẹp 

sản xuất hay thậm chí phá sản (giảm I), người lao Ď ng mất việc làm dẫn Ďến thu nhập và chi 

tiêu ít Ďi (giảm C). Nguồn thu của Chính phủ từ thuế thu nhập (cá nhân và doanh nghiệp), thuế 

giá trị gia t ng cũng sẽ sụt giảm bu c chính phủ phải giảm chi tiêu công (giảm G), nếu không 

chính phủ sẽ phải Ďi vay nợ Ďể có tiền cho chi tiêu công của mình v  khi Ďó sẽ dẫn Ďến hiện 

tượng “lấn át” (giảm I). Như vây, xuất nhập khẩu không chỉ tác Ď ng trực tiếp Ďến GDP thông 

qua NX, mà còn gián tiếp thông qua các thành phần C, I và G.  

EU – m t trong những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam – Ďược IMF dự báo sẽ gặp nhiều 

khó kh n về kinh tế với tốc Ď  t ng trưởng GDP chỉ là -0.2% và 1% lần lượt trong hai n m 

2013, 2014. Nền kinh tế phụ thu c ngày càng nhiều vào xuất nhập khẩu trong khi diễn biến 

kinh tế tại các nước bạn hàng chủ yếu như Mỹ và EU lại không khả quan hàm ý rằng cu c 

khủng hoảng hiện nay là nghiêm trọng hơn v  sẽ kéo d i hơn nhiều so với cu c khủng hoảng 

1997. Sau khi tốc Ď  t ng trưởng GDP suy giảm 4 n m liền từ 1996 Ďến 1999, kinh tế Việt 

Nam Ďã hồi phục mạnh mẽ với việc t ng trường GDP t ng liên tục nhiều n m sau Ďó. Tuy 
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nhiên ở cu c khủng hoảng hiện nay, t ng trưởng GDP giảm từ mức 8.46% n m 2007 xuống 

chỉ còn 5.32% n m 2009, sau Ďó tuy Ďã bật t ng lên 6.78% n m 2010 nhưng không tiếp tục Ď  

t ng Ďó m  lại giảm xuống còn 5.89% trong n m 2011.  

Vì vậy, chúng tôi coi n m 2011 như l  n m bắt Ďầu m t Ďợt suy thoái kinh tế mới. Trong 

hai n m 2012 v  2013, tốc Ď  t ng trưởng GDP mỗi n m sẽ giảm 1/4 (25.4%) so với n m 

trước, tức l  t ng trưởng GDP trong hai n m n y lần lượt l  4.39% v  3.29%. Sang n m 2014, 

khi mà tình hình kinh tế ở Mỹ v   hâu  u có xu hướng Ďã Ďược cải thiện, tốc Ď  t ng trưởng 

GDP sẽ t ng nhẹ lên mức 3.74%. Mức giảm 25.4% mà chúng tôi sử dụng ở Ďây Ďược dựa theo 

mức giảm của n m 2008 so với 2007. Dễ thấy, kịch bản này bất lợi hơn nhiều so với những gì 

Ďã xảy ra trong cu c khủng hoảng t i chính  hâu Á 1997 v  giai Ďoạn 2007-2009, trên thực tế 

các mức t ng trưởng n y cũng l  mức thấp nhất kể từ n m 1981. Lý do như chúng tôi Ďã trình 

bày ở trên, Ďó l  có sự khác biệt c n bản giữa mức Ď  h i nhập, phụ thu c kinh tế quốc tế của 

Việt Nam hiện nay và n m 1997.  

Bảng 9: Kịch bản cho tăng trƣởng GDP giai đoạn 2012-2014 (đơn vị: %/năm). 

N m 1997 1998 1999 2000 …  2007 2008 2009 2010 2011 2012f 2013f 2014f 

T ng trưởng GDP  8.2 5.8 4.8 6.8 … 8.5 6.3 5.3 6.8 5.9 4.39 3.28 3.74 

Thay Ďổi trong t ng 

trưởng GDP (%)  
-12.7 -29.3 -17.2 42.2 … 2.8 -25.4 -15.7 27.4 

-

13.3 
-25.4 -25.4 14.2 

Nguồn: WEO tháng 10/2012 và dự báo của tác giả. (f: số dự báo) 

Hình 12: Kịch bản cho tăng trƣởng GDP, 2012-2014 (đơn vị: %/năm). 

 

Nguồn: WEO tháng 10/2012 và dự báo của tác giả. (f: số dự báo) 
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Tác Ď ng của sự suy giảm trong giai Ďoạn 2012-2014 chắc chắn sẽ mạnh hơn so với trong 

giai Ďoạn 1997-1999 không phải chỉ vì tốc Ď  suy giảm mà còn vì sự khác biệt trong xuất phát 

Ďiểm. Trước cu c khủng hoảng tài chính Châu Á 1997, Việt Nam liên tục t ng trưởng ở mức 

trên 8%-9% m t n m trong 5 n m liền, trong khi trước n m 2011, Việt Nam vừa chịu ảnh 

hưởng của Ďợt suy thoái bắt Ďầu n m 2008. 

Kịch bản t ng n y, c ng với thực tế diễn ra những n m trước Ďó l  mô phỏng của m t 

cu c suy thoái kép. Nền kinh tế Việt Nam t ng trưởng chậm lại từ n m 2008 do sự ảnh hưởng 

của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sang n m 2009 khi m  khủng hoảng lan r ng, tình hình tiếp 

tục xấu Ďi. Do tác Ď ng của m t số biện pháp kích cầu (gói kích cầu 1 tỷ Ďô la), t ng trưởng 

GDP Ďã có dấu hiệu hồi phục v o n m 2010. Tuy nhiên, trong những n m sau Ďó vấn Ďề thâm 

hụt ngân sách, nợ công và các biện pháp thắt chặt tài khóa của Mỹ và Châu Âu Ďã v  sẽ ảnh 

hưởng tiêu cực Ďến kinh tế thế giới, trong Ďó có Việt Nam. Trong giai Ďoạn 2011-2014, kinh tế 

Việt Nam lại rơi v o m t cu c suy thoái mới với mức Ď  nghiêm trọng hơn cu c suy thoái 

những n m 1997-2000 do Việt Nam hiện nay Ďã h i nhập kinh tế sâu r ng hơn v  phụ thu c 

vào kinh tế quốc tế nhiều hơn so với trước. 

- Lạm phát: Chúng tôi nhận thấy nhiều nguy cơ có thể khiến lạm phát bùng phát trở lại trong 

những n m tới. 

Thứ nhất, t ng trưởng cung tiền M2 của Việt Nam trong những n m qua thường xuyên ở 

mức cao, cá biệt có những n m lên tới 30%, 50% hay trên 60%. T ng trưởng cung tiền cao 

hơn nhiều lần t ng trưởng GDP gây ra mất cân Ďối giữa lượng tiền trong lưu thông v  n ng lực 

sản xuất thực của nền kinh tế hay “nhiều tiền, ít h ng hóa”, rất dễ dẫn Ďến sự gia t ng của giá 

cả. 

Thứ hai, giá Ďiện và giá dịch vụ giáo dục, y tế có xu hướng t ng. Kể từ ngày 22/12/2012, 

giá Ďiện t ng thêm 5%, lên mức bình quân 1437 Ďồng/kWh. Đây l  lần t ng giá thứ hai kể từ 

01/07/2012 của EVN. Mặc dù mức t ng n y có vẻ không lớn nhưng nhiều nghiên cứu cũng Ďã 

chỉ ra rằng, tuy chỉ chiếm m t tỷ trọng nhỏ trong chi phí của hoạt Ď ng sản xuất và trong chi 

phí sinh hoạt của người dân, nhưng tác Ď ng nhiều vòng của t ng giá Ďiện Ďến lạm phát và 

t ng trưởng là không nhỏ, chưa nói Ďến tác Ď ng tâm lý. Mức lỗ lũy kế Ďáng kể của EVN
27

 

cùng với giá các loại Ďầu vào chịu sức ép gia t ng trong n m 2013 tiếp tục tạo áp lực t ng giá 

Ďiện, qua Ďó tiếp tục gây ra sức ép lên t ng trưởng và lạm phát thông qua hiệu ứng chi phí Ďẩy. 

                                                           
27

 Đến cuối năm 2011, EVN lỗ lũy kế 38 104 tỷ đồng. Sang năm 2012, EVN chỉ lãi trên 100 tỷ đồng sau khi trừ đi khoản lỗ 

3500 tỷ đồng của hai năm 2010 và 2011 theo yêu cầu của Chính phủ. 
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Thứ ba, lương tối thiểu t ng: kể từ ng y 1/1/2013, mức lương tối thiểu theo 4 v ng sẽ 

t ng theo Nghị Ďịnh 103/2012/NĐ- P của  hính phủ. Mức lương tối thiểu t ng m t mặt nâng 

cao thu nhập người dân, l m t ng nhu cầu tiêu d ng; tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế suy 

giảm, tiền lương t ng sẽ như m t cú sốc tiêu cực tác Ď ng lên các doanh nghiệp. Cho dù có tác 

Ď ng lên mặt cầu hay mặt cung, v  d  mức t ng không nhiều song t ng lương sẽ tạo áp lực 

t ng giá , do có thể gây ra lạm phát tâm lý. 

Thứ tư, chính sách tiền tệ liên tục Ďược nới lỏng. IMF v  các tổ chức quốc tế khác cũng 

Ďã không ngừng cảnh báo việc nới lỏng tiền tệ của Việt Nam diễn ra quá sớm.  ác loại lãi suất 

huy Ď ng v  cho vay Ďược hạ thấp trong nỗ lực cứu doanh nghiệp khỏi phá sản do chi phí vốn 

cao có thể dẫn Ďến hệ quả l m t ng cầu Ďầu tư v  dẫn Ďến lạm phát.  

Thứ n m, những bất ổn ở Trung Đông v   hâu Phi có thể Ďẩy giá dầu thế giới lên cao. 

Việt Nam tuy l  nước xuất khẩu dầu nhưng chỉ xuất khẩu dầu thô, chưa qua chế biến v  vẫn 

phải nhập x ng dầu th nh phẩm từ nước ngo i với giá cao hơn nhiều so với giá dầu thô. Do 

vậy, m t sự t ng lên trong giá x ng dầu thế giới chắc chắn có xấu Ďến tình hình giá cả trong 

nước. 

  ng với Ďó, sự t ng lên trong giá nhập khẩu do sự suy thoái kinh tế chung to n cầu cũng 

có thể Ďẩy mặt bằng giá trong nước lên cao, Ďặc biệt l  khi các mặt h ng m  Việt Nam nhập 

khẩu Ďều l  những mặt h ng quan trọng, cần phải nhập khẩu ngay cả khi giá nhập khẩu t ng. 

Hình 13: Kịch bản cho lạm phát giai đoạn 2012-2014 (đơn vị: %/năm) 

 

Nguồn: WEO tháng 10/2012 và dự báo của tác giả. (f: số dự báo) 

Với việc cung tiền M2 trong n m 2011 t ng ở mức thấp, chỉ gần 12% v  việc Ďiều chỉnh 

t ng giá Ďiện, giá dịch vụ y tế, giáo dục sẽ chỉ diễn ra v o cuối 2012, Ďầu 2013 nên tỷ lệ lạm 

phát n m 2012 Ďược chúng tôi giả Ďịnh ở mức 12.5%, tương tự với dự báo của WEO tháng 

4/2012 v  thấp hơn so với mức 18% của n m 2011. Sang n m 2013 v  2014 khi nhiều nguy cơ 
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kể trên trở th nh hiện thực, lạm phát Ďược kỳ vọng sẽ t ng vọt lên các mức lần lượt l  20.9% 

v  34.8%. Như vậy trong giai Ďoạn 2012-2014, tỷ lệ lạm phát Ďược giả Ďịnh t ng trung bình 

67%/n m hay 178% qua hai n m, mức t ng n y mô phỏng theo tốc Ď  t ng lạm phát kỷ lục v i 

n m trước Ďó khi m  tỷ lệ lạm phát t ng 178% chỉ trong m t n m (từ 8.3% n m 2007 vọt lên 

23.1% n m 2008).  

- Lãi suất cho vay: Nhìn chung, biến Ď ng của lãi suất cho vay những n m qua có mối 

tương quan chặt chẽ với biến Ď ng của lạm phát. Đứng trước nguy cơ lạm phát cao, chúng tôi 

giả Ďịnh NHNN sẽ Ďiều hành lãi suất theo hướng t ng lên Ďể kiềm chế lạm phát. Theo Ďó, do 

tình hình lạm phát Ďược cho là có phần hạ nhiệt trong n m 2012 nên lãi suất giảm nhẹ 1Ďiểm 

phần tr m nhằm kích thích t ng trưởng. Trong các n m 2013 v  2014, ứng với mỗi Ďiểm phần 

tr m t ng trong lạm phát, lãi suất cho vay sẽ Ďược Ďiều chỉnh t ng thêm 1 Ďiểm phần tr m. Sự 

Ďiều chỉnh này là phù hợp với quy tắc Taylor: khi lạm phát t ng thêm 1 Ďiểm phần tr m thì lãi 

suất danh nghĩa cần phải t ng lên hơn 1 Ďiểm phần tr m Ďể Ďảm bảo rằng lạm phát Ďược kiềm 

chế. Giả sử ngược lại, khi phát t ng 1 Ďiểm phần tr m mà lãi suất danh nghĩa t ng ít hơn mức 

Ďó sẽ dẫn Ďến lãi suất thực giảm Ďi, kích thích tổng cầu t ng lên dẫn Ďến lạm phát cao hơn.  

Hình 14: Kịch bản với lãi suất cho vay giai đoạn 2012-2014 (đơn vị: %/năm). 

 

Nguồn: WEO tháng 10/2012 và dự báo của tác giả. (f: số dự báo) 

- Tỷ giá: NHNN luôn theo sát các diễn biến v  quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối. Trong 

khoảng từ n m 2000 trở lại Ďây, tỷ giá VNĐ/USD luôn Ďược giữ khá ổn Ďịnh. Tuy xu hướng 

chung l  VNĐ giảm giá nhưng mỗi n m cũng chỉ m t v i phần tr m, trong Ďó lần Ďiều chỉnh 
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mạnh nhất l  v o tháng 2/2011 khi NHNN công bố quyết Ďịnh t ng tỷ giá bình quân liên ngân 

hàng thêm 9.3%, những lần Ďiều chỉnh khác thường không quá 5%. Trong bối cảnh hiện nay 

khi mà lạm phát của Việt Nam cao gấp nhiều lần lạm phát ở Mỹ, cán cân thương mại v  cán 

cân t i khoản vãn lai bị thâm hụt lớn trong nhiều n m, kinh tế khó kh n nhưng xuất khẩu 

không Ďược khuyến khích, Ďã có nhiều chuyên gia cho rằng VNĐ hiện Ďang bị Ďánh giá quá 

cao so với USD.  

Vì vậy ở kịch bản n y, chúng tôi giả Ďịnh NHNN phải phá giá VNĐ trước sức ép từ thị 

trường trong hai n m 2012 v  2013, lần lượt mỗi n m 10% và 12%. Sang n m 2014, khi lạm 

phát tiếp tục t ng cao như giả Ďịnh ở trên v  có thể kèm theo hoạt Ď ng Ďầu cơ trên thị trường 

tiền tệ, NHNN sẽ phải thả nổi Ďồng n i tệ v  l m cho VNĐ mất giá 25%; theo Ďó nhằm Ďưa 

VNĐ về giá trị thực của nó Ďồng thời hỗ trợ xuất khẩu v  khắc phục tình trạng thâm hụt 

thương mại.   

- Giá cổ phiếu: Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn khá non trẻ do mới Ďược hình th nh 

từ giữa n m 2000. Tuy dãy số liệu thị trường chưa d i nhưng chúng ta cũng có thể nhận thấy 

rõ hai lần giảm Ďiểm Ďáng kể của VN-Index.  

Lần gần Ďây nhất xảy ra v o 2008, VN-Index giảm lần lượt 50% v  13% trong hai n m 

2008, 2009 v  t ng nhẹ 13% v o 2010. Sự lao dốc n y m t phần do ảnh hưởng tiêu cực từ 

cu c khủng hoảng nổ ra ở Mỹ, nhưng m t phần lớn nữa l  do thị trường Ďang ở trạng thái bong 

bóng sau m t thời gian phát triển quá nóng, người người nh  nh  Ďều chơi cổ phiếu.  

Hình 15: Tỷ suất lợi nhuận của chỉ số VN-Index. 

  

Nguồn: Tính toán của tác giả. 
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Lần suy thoái trước Ďó của thị trường chứng khoán diễn ra v o n m 2002, sau khi thị 

trường th nh lập chưa lâu. Lần n y, nguyên nhân chủ yếu l  do ảnh hưởng tiêu cực từ thị 

trường chứng khoán Mỹ sau h ng loạt sự kiện như “khủng hoảng .com”28, vụ khủng bố 11/09 

hay hay h ng loạt bê bối như Enron v  Worldcom.  hỉ số VN-Index trong hai n m 2002 v  

2003 lần lượt giảm 38% v  21% rồi sau Ďó t ng 56% v o n m 2004.   

Hiện nay, VN-Index ổn Ďịnh quanh mức 450 – 500 Ďiểm v  không có nhiều dấu hiệu của 

bong bóng chứng khoán nên chúng tôi cho rằng những kịch bản trên sẽ khó lặp lại. Vì vậy ở 

kịch bản n y, chúng tôi giả Ďịnh chỉ số VN-Index sẽ biến Ď ng tỷ lệ thuận với tốc Ď  t ng 

trưởng GDP.  

Bảng 10: Tóm tắt kịch bản “suy thoái kép”. 

 Trung 

bình 

Đ  lệch 

chuẩn (σ) 

2012 2013 2014 

Tăng trƣởng GDP (%/năm) 7.08 1.27 4.39 3.28 3.74 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 2.12σ 3σ 2.63σ 

Lạm phát (%/năm) 7.25 6.24 22.2 28.2 38.5 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 2.4σ 3.36σ 5σ 

Lãi suất cho vay 12.45 3.16 18.25 24.25 34.52 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 1.84 σ 3.74 σ 6.99 σ 

Tỷ giá danh nghĩa VNĐ/USD 15 362 237.5 22 557 

(mất giá 10%) 

25 263 

(mất giá 12%) 

31 579 

(mất giá 25%) 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 3.06 σ 4.22 σ 6.91 σ 

Biến động giá cổ phiếu (chỉ số 

VN-Index) 

388.2 237.5 324.2 

(giảm 25.4%) 

241.9 

(giảm 25.4%) 

276.2 

(t ng 14.2%) 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 0.27 σ 0.62 σ 0.47 σ 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

 hú ý: Trung bình v  Ď  lệch chuẩn Ďược tính theo số liệu h ng n m, giai Ďoạn 1996-2011, ngoại 

trừ chỉ số VN-Index từ 2000-2011. 

                                                           
28

 dotcom crisis 



53 

 

- Tăng trưởng tín dụng: Trong n m 2012 khi NHNN bắt Ďầu thực hiện việc phân loại 

các ngân h ng thương mại v  Ďưa ra mức t ng trưởng tín dụng tối Ďa cho từng ngân hàng cụ 

thể, Ďại Ďa số các ngân h ng không sử dụng hết chỉ tiêu t ng trưởng tín dụng Ďược giao. Vì 

vậy; trong kịch bản n y v  kịch bản “trì trệ kéo d i” bên dưới, chúng tôi giả Ďịnh tỷ lệ t ng 

trưởng tín dụng chỉ tương Ďương với 1/2 chỉ tiêu Ďược cấp.  

Giả Ďịnh tỷ lệ t ng trưởng tín dụng thấp l  ph  hợp với triển vọng kinh tế không lạc quan 

m  chúng tôi Ďưa ra cũng như sự t ng mạnh trong tỷ lệ nợ xấu. Khi t ng trưởng tín dụng cao, 

số tuyệt Ďối của nợ xấu có thể không Ďổi hoặc t ng nhẹ nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn giảm Ďi (tử số 

không Ďổi, mẫu số t ng mạnh). Nói cách khác, t ng trưởng tín dụng cao gây ra cảm giác chất 

lượng tín dụng Ďã Ďược cải thiện do tỷ lệ nợ xấu về bản chất l  chỉ báo trễ của chất lượng tín 

dụng, tín dụng thay Ďổi trước rồi có thể v i n m sau tỷ lệ nợ xấu mới thay Ďổi.  

Kịch bản này có thể được hiểu như sau: Kinh tế Mỹ v   hâu  u, kéo theo Ďó l  Trung 

Quốc, tiếp tục rơi v o suy thoái trong 2 n m 2012 v  2013 khiến cho cả xuất khẩu và FDI của 

Việt Nam Ďều giảm mạnh, t ng trưởng giảm sút chỉ còn  3.28% trong n m 2013. Tình hình 

Ďược cải thiện trong n m 2014 khiến t ng trưởng GDP t ng lên mức 3.74%. VNĐ vốn bị Ďịnh 

giá cao trong thời gian qua, giờ Ďây sẽ chịu áp lực phá giá mạnh khi m  cán cân thương mại 

thâm hụt ngày càng lớn, lượng kiều hối về nước giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu. Lạm phát 

vốn còn âm ỉ trong nền kinh tế vốn t ng trưởng cung tiền cao trong nhiều n m, nay sẽ bùng 

phát do gặp Ďược nhiều Ďiều kiện thuận lợi như giá Ďiện, giá dịch vụ y tế, giáo dục Ďều t ng, 

VNĐ mất giá gây ra nhập khẩu lạm phát, cũng như những gói kích cầu của Chính phủ khi kinh 

tế suy thoái. Đứng trước lạm phát cao, lãi suất sẽ Ďược Ďẩy lên cao tương ứng.   

- Xây dựng kịch bản dựa vào mô hình VAR: kịch bản “trì trệ kéo dài”. 

Mô hình V R Ďược Christopher A.Sims xây dựng từ những n m 1980. Điểm khác biệt 

chính của VAR so với các mô hình khác là VAR không phân biệt biến n i sinh và ngoại sinh, 

các biến trong mô hình Ďược giải thích bằng giá trị trễ của chính nó và của các biến khác và tất 

cả các biến Ďều là n i sinh. Sau hơn 30 n m ứng dụng và phát triển, mô hình V R Ďã cho thấy 

khả n ng dự báo tốt của nó.  

Các biến số trong mô hình VAR bao gồm: Giá trị Tổng sản phẩm quốc n i theo giá so 

sánh n m 1994,  hỉ số giá tiêu dùng CPI, Lãi suất cho vay ngắn hạn, Tỷ giá danh nghĩa chính 

thức giữa VNĐ/USD. Trong Ďó, số liệu về lãi suất cho vay Ďược thu thập từ Thống kê tài 

chính quốc tế IFS, các biến số còn lại từ Ủy ban kinh tế của Quốc h i. 
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Số liệu Ďược sử dụng trong mô hình VAR là số liệu hàng quý, từ quý 1 n m 1996 Ďến 

quý 4 n m 2011, tổng c ng có 64 quan sát. Dãy số liệu n y l  không d i Ďối với m t mô hình 

V R nhưng Ďây cũng l  vấn Ďề thường gặp phải ở các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh ở các nước 

Ďang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.  

Tuy không dài những dãy số liệu này có m t tính chất Ďáng quý Ďó l  nó bao gồm Ďược 

hai giai Ďoạn khủng hoảng kinh tế: cu c khủng hoảng tiền tệ Châu Á 1997 và cu c khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu 2008. Việc dãy số liệu sử dụng trong mô hình bao quát Ďược cả những 

giai Ďoạn kinh tế ổn Ďịnh lẫn những giai Ďoạn khủng hoảng, bất ổn có ý nghĩa rất lớn Ďối với 

việc xây dựng kịch bản cho các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh. Nếu dãy số liệu chỉ bao gồm giai Ďoạn 

nền kinh tế vận hành tốt thì những kịch bản dự báo Ďược suy ra từ Ďó sẽ không Ďủ bất lợi, và 

kết quả thu Ďược dựa vào kịch bản Ďó sẽ tạo ra cảm giác an toàn giả tạo. 

Nhóm nghiên cứu Ďã tiến hành kiểm Ďịnh nghiệm Ďơn vị Ďối với các dãy số liệu, kết quả 

cho thấy tất cả các dãy Ďều l  I(1) nên chúng tôi Ďã tiến hành lấy sai phân bậc 1 trước khi ước 

lượng mô hình. 

Đ  dài của trễ bằng 2 trong mô hình V R Ďược lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn SIC. Sở dĩ 

tiêu chuẩn SI  Ďược sử dụng là do số quan sát ở Ďây không nhiều mà tiêu chuẩn SIC lại có xu 

hướng lựa chọn Ď  trễ nhỏ nhất trong số các tiêu chuẩn lựa chọn Ď  trễ thông dụng như  I , 

Hanna-Quinn, FPE. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cho rằng Ď  trễ bằng 2 cũng l  hợp lý trong 

thực tế nền kinh tế Việt Nam. 

Bảng 11: Tiêu chuẩn lựa chọn độ trễ trong mô hình VAR. 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
0 -1173.516 NA   4.64e+13  42.81876  42.96475  42.87522 

1 -1123.813  90.36819  1.36e+13  41.59322  42.32315  41.87549 

2 -1089.307  57.71980  7.03e+12  40.92025   42.23415*  41.42835 

3 -1063.156  39.93904  4.98e+12  40.55114  42.44899  41.28505 

4 -1033.082   41.55676*   3.13e+12*   40.03936*  42.52116   40.99909* 
Nguồn:  ớc lượng của tác giả từ phần mềm Eviews 6.0 

Kiểm Ďịnh về Ď  ổn Ďịnh của mô hình VAR cho thấy mô hình là ổn Ďịnh, tất cả các gốc 

(roots of modulus) Ďều nằm trong vòng tròn Ďơn vị. Các kiểm Ďịnh phương sai sai số thay Ďổi, 

tự tương quan v  tính phân phối chuẩn của phần dư cho thấy mô hình không có các khuyết tật 

kể trên ở mức ý nghĩa 5%.  

Sau khi Ďã ước lượng mô hình và thực hiện các kiểm Ďịnh cần thiết, chúng tôi tiến hành 

dự báo từ mô hình VAR. Ở Ďây, chúng tôi sử dụng phần mềm Eviews 6.0 Ďể lập hàm mật Ď  

phân phối chuẩn của các giá trị dự báo.  
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Đối với kịch bản cơ sở, giá trị trung bình của các hàm mật Ď  Ďược chúng tôi sử dụng làm 

dự báo của các biến số. 

Đối với kịch bản bất lợi, chúng tôi tính toán khoảng tin cậy 98% từ hàm mật Ď  dự báo. 

Khi Ďó, xác suất Ďể giá trị dự báo rơi v o hai “Ďuôi” còn lại ở hai phía của hàm mật Ď  là 2%, 

tương ứng với mỗi phía là 1%. Tiếp Ďó, tùy từng biến số mà chúng tôi lựa chọn Ďuôi phía trái 

hay phía phải: với biến số GDP thì giá trị Ďuôi phía trái (nhỏ hơn) Ďược chọn làm kịch bản; 

ngược lại với CPI, lãi suất cho vay và tỷ giá VNĐ/USD thì giá trị Ďuôi phía phải (lớn hơn) lại 

Ďược chọn.  

Bảng 12: Tóm tắt kịch bản "trì trệ kéo dài". 

 Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

(σ) 

2012 2013 2014 

Tăng trƣởng GDP 

(%/năm) 

7.08 1.27 3.94 2.25 1.07 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 2.47 σ 3.80 σ 4.73 σ 

Lạm phát (%/năm) 7.25 6.24 24.6 30.2 40.7 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 2.78 σ 3.66 σ 5.36 σ 

Lãi suất cho vay 12.45 3.16 20.11 26.54 35.7 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 2.43 σ 4.46 σ 7.36 σ 

Tỷ giá danh nghĩa 

VNĐ/USD 

15 362 237.5 22 864 

(mất giá 11.5%) 

27 802 

(mất giá 21.6%) 

35 949 

(mất giá 

29.3%) 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 3.19 σ 5.30 σ 8.77 σ 

Biến động giá cổ phiếu 

(chỉ số VN-Index) 

388.2 237.5 324.2 

(giảm 25.4%) 

241.9 

(giảm 25.4%) 

276.2 

(t ng 14.2%) 

Biến Ď ng số lần Ď  lệch chuẩn 0.27 σ 0.62 σ 0.47 σ 

Nguồn: Tính toán của tác giả.  

Chú thích: Trung bình v  Ď  lệch chuẩn Ďược tính theo số liệu h ng n m, từ 1996 Ďến 2011, 

ngoại trừ chỉ số VN-Index Ďược tính từ 2000-2011. 

Kịch bản này mô phỏng m t cu c suy thoái sâu r ng ở Việt Nam do ảnh hưởng từ bên 

ngoài: Châu Âu tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề của cu c khủng hoảng nợ công, nước Mỹ cũng 

cắt giảm mạnh chi tiêu và t ng thuế Ďể giảm thâm hụt ngân sách – tất cả Ďều khiến cho quá 

trình hồi phục kinh tế thế giới bị chậm lại v  rơi v o m t Ďợt suy thoái mới. T ng trưởng GDP 

của Việt Nam rơi xuống các mức thấp kỷ lục là 2.25% và 1.07%. Tỷ giá Ďược phá giá mạnh 
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với hy vọng kích thích xuất khẩu, tuy nhiên lại gây ra hiện tượng “nhập khẩu lạm phát”, Ďẩy 

lạm phát trong nước lên cao tới 30-40%. Trong nỗ lực ổn Ďịnh kinh tế vĩ mô, lãi suất Ďược Ďẩy 

lên cao tương ứng Ďể kiềm chế lạm phát, nhưng cũng c ng ảnh hưởng xấu Ďến t ng trưởng 

kinh tế. 

 

IV. Bƣớc 4: Áp dụng kịch bản cú sốc và tính toán tác động đối với các ngân hàng. 

1. Giới thiệu về công cụ Excel đƣợc sử dụng. 

Trước khi Ďi v o chi tiết cách tính toán tác Ď ng của từng loại rủi ro, chúng tôi xin giới 

thiệu qua về công cụ Excel Ďược sử dụng trong bước 4 này. Công cụ n y Ďược Schmieder, 

Puhr và Hasan (2011) thiết kế ra như l  “thế hệ thứ hai” trong lớp các công cụ d ng Ďể kiểm 

tra tra Ď  ổn Ďịnh dựa vào số liệu báo cáo tài chính, mở r ng hơn so với công cụ Excel “thế hệ 

thứ nhất” Ďược thiết kế bởi Čihák (2007).  

Những ưu Ďiểm chính về mặt chức n ng của công cụ Excel “thứ hệ thứ hai” này bao 

gồm: a) t ng mức Ď  nhạy cảm với rủi ro của bài kiểm tra thông qua việc tính toán sự thay Ďổi 

của giá trị Tài sản “ ó” Ďiều chỉnh theo rủi ro trong thời kỳ khó kh n, kể cả với những ngân 

hàng không sử dụng cách tiếp cận dựa vào xếp hạng n i b  của Basel II; b) cung cấp cho 

người sử dụng m t b  khung toàn diện, dễ dàng cho việc sử dụng các mô hình vệ tinh v  Ďịnh 

dạng các kịch bản và giả Ďịnh; c) cho phép người sử dụng mô phỏng các kịch bản kéo dài tối 

Ďa tới 5 n m cho h ng tr m ngân h ng, chỉ cần có Ďủ số liệu. 

Công cụ n y Ďược thiết kế trên nền Excel và các mô-Ďun khác nhau Ďược Ďặt ở các sheet 

khác nhau của tệp tin, tổng c ng có 20 sheet. Trong Ďó, các sheet “Kết quả” l  quan trọng nhất, 

Ďóng vai trò kết hợp các dữ liệu, giả Ďịnh và các tham số với nhau, cho ra kết quả cuối cùng 

của bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh, cả ở quy mô toàn hệ thống cũng như riêng lẻ từng ngân hàng. 

Công cụ này có thể Ďược sử dụng r ng rãi bởi các ngân h ng, cơ quản quản lý hay tổ 

chức xếp hạng tín nhiệm ở các quốc gia tiên tiến, mới nổi hay Ďang phát triển. Trên thực tế, 

công cụ n y Ďã Ďược sử dụng trong khuôn khổ các chương chính giám sát t i chính vĩ mô của 

IMF ở nhiều quốc gia như Đức (2011), Chile (2011), Oman (2011), Brazil (2012), C ng hòa 

Séc (2012), Tây Ban Nha (2012). Ngân h ng Trung ương  hâu  u E B cũng sử dụng m t 

phiên bản sửa Ďổi của công cụ Excel n y trong chương trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh các ngân 

hàng trên toàn EU, thực hiện bởi CEBS/EBA.  

Vì những ưu Ďiểm kể trên, chúng tôi Ďã quyết Ďịnh sử dụng công cụ này cho bài nghiên 

cứu của mình. 
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Hình 16: Cấu trúc dạng mô-đun của công cụ Excel. 

 

Nguồn: Schmiedier, Hasan và Puhr (2011). 

Chú thích: các h p với có viền Ďứt Ďoạn là các b  phận không của bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh 

không Ďược thiết kế trong công cụ Excel này. Các b  phận này sẽ Ďược thiết kế riêng và công 

bố sau. Như vậy, công cụ Excel này không có khả n ng tính toán rủi ro thanh khoản và rủi ro 

lan truyền giữa các ngân hàng trong hệ thống. 

1.1. Biến động lợi nhuận.  

Lợi nhuận (trước dự phòng rủi ro) Ďóng vai trò l  h ng phòng ngự Ďầu tiên trước những 

rủi ro tổn thất của ngân h ng. Khi ngân h ng l m  n tốt và tạo ra lợi nhuận thì phần lợi nhuận 

còn lại sau khi Ďóng thuế và phân phối cho cổ Ďông sẽ có tác dụng l m t ng vốn tự có. Và 

ngược lại, trong thời buổi kinh tế khó kh n hay khủng hoảng, lợi nhuận cũng sẽ bị suy giảm 

trước v  Ďến khi lợi nhuận âm thì vốn tự có mới bị ảnh hưởng.  

Do thời gian Ďược mô phỏng trong kiểm tra Ď  ổn Ďịnh kéo dài tới 3 n m nên lợi nhuận 

lại càng có vai trò quan trọng. Bỏ qua lợi nhuận Ďồng nghĩa với việc ngoài cú sốc chính Ďược 

áp dụng, chúng ta tạo ra thêm m t cú sốc khác làm triệt tiêu toàn b  lợi nhuận của các ngân 
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hàng trong vòng 3 n m (Čihák, 2004b). Tổng tác Ď ng của hai cú sốc này có thể bị coi là quá 

mạnh và làm mất Ďi ý nghĩa của toàn b  bài kiểm tra. 

Dưới đây là các tính toán và giả định liên quan đến vấn đề lợi nhuận:  

Phạm vi của lợi nhuận: Chúng tôi bỏ qua các khoản mục lợi nhuận bất thường và chỉ 

quan tâm Ďến Ďến lợi nhuận từ các hoạt Ď ng kinh doanh thông thường của ngân hàng bao gồm 

lợi nhuận từ lãi cho vay, lợi nhuận từ phí dịch vụ, lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán, vàng 

và ngoại tệ. 

Dự báo lợi nhuận: Lợi nhuận n m trước sẽ Ďược sử dụng làm mốc Ďể dự báo lợi nhuận 

của n m sau. Phương pháp Ďơn giản và hợp lý nhất Ďể dự báo lợi nhuận của các ngân hàng là 

ước lượng Ď  co dãn giữa tỷ lệ Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro
29

/Vốn tự có với Tăng trưởng 

kinh tế. Hardy và Schmieder (sắp xuất bản) Ďã sử dụng số liệu của 16000 ngân hàng từ cơ sở 

dữ liệu Bankscope v  ước lượng Ďược Ď  co dãn này nằm trong khoảng từ 1 Ďến 1,5. Điều này 

có nghĩa l  khi t ng trưởng GDP thực tế giảm 1 Ďiểm phần tr m (giả sử từ 4% xuống 3%) thì 

tỷ lệ Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro/Vốn tự có sẽ giảm từ 1 Ďến 1,5 Ďiểm phần tr m. Ở Ďây, 

chúng tôi sử dụng giá trị trung bình là 1,25. Tỷ lệ Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro/Vốn tự có 

của các ngân hàng trong nghiên cứu này vào khoảng 26% - tỷ lệ này là khá cao so với mức 

trung bình của các quốc gia khác (khoảng 12-15%) và do vậy Ďóng vai trò l  tấm Ďệm quan 

trọng giúp các ngân hàng chống chịu các cú sốc (Hình 17). 

Hình 17: Tỷ lệ thu nhập trƣớc dự phòng trên Vốn tự có năm 2011 (đơn vị %). 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân h ng n m 2011. 

                                                           
29

 Pre-impairment profit 
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Sở dĩ lợi nhuân trước dự phòng rủi ro giảm Ďi khi tốc Ď  t ng trưởng GDP giảm là do sự 

suy giảm trong hoạt Ď ng kinh tế dẫn Ďến giảm trong nguồn thu. Trong Ďiều kiện kinh tế ảm 

Ďạm, người ta Ďầu tư ít hơn v  vay nợ ít hơn dẫn tới thu nhập từ lãi vay giảm, hoạt Ď ng buôn 

bán thương mại cũng bị Ďình trệ dẫn tới thu nhập từ các dịch vụ chuyển tiền, nhờ thu hay mở 

thư tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu cũng giảm Ďi, … Sự suy giảm trong lợi nhuận n y chưa 

tính Ďến sự t ng lên trong trích lập dự phòng rủi ro cũng như ảnh hưởng của lãi suất Ďến thu 

nhập lãi thuần (sẽ trình bày trong phần rủi ro lãi suất). 

Thuế suất: thuế suất Ďược giả Ďịnh bằng 25% trong hai n m 2012 v  2013; sang n m 

2014, thuế suất sẽ giảm xuống còn 23% nếu các ngân hàng có lợi nhuận trước thuế dương. 

Nếu lợi nhuận trước thuế âm, thuế suất sẽ bằng 0%. 

Phân phối lợi nhuận: Nếu m t ngân hàng có hệ số   R cao hơn 9% nhưng thấp hơn 

11% sẽ không Ďược phép trả cổ tức hay mua lại cổ phiếu mà phải giữ lại toàn b  lợi nhuận của 

mình Ďể t ng vốn tự có. Những ngân hàng có CAR trên 11% sẽ Ďược phép phân phối 50% lợi 

nhuận của mình cho cổ Ďông. Phần lợi nhuận còn lại sau khi chia sẽ Ďược g p vào vốn tự có 

của ngân hàng: 

Vốn tự có (t+1) = Vốn tự có (t) + Lợi nhuận không chia (t+1) 

1.2. Thƣớc đo để đánh giá kết quả: hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR như l  thước 

Ďo Ďể Ďưa ra kết quả luận cuối cùng là m t ngân h ng l  Ďủ vốn hay không.  

Hệ số   R Ďược các ngân h ng tính toán theo Thông tư 13 13/2010/TT-NHNN và 

Thông tư 19/2010/TT-NHNN bằng công thức:  

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)    =  
Vốn tự có 

Tổng tài sản “ ó” trọng số rủi ro 

Để xác Ďịnh Ďược sự biến Ďổi của hệ số   R qua các n m, cần phải xác Ďịnh Ďược giá trị 

tuyệt Ďối của “Vốn tự có” v  “Tổng tài sản “ ó” trọng số rủi ro” (RW )
30

. Chúng tôi tính toán 

“Vốn tự có” của các ngân h ng theo quy Ďịnh tại Điều 6 của Thông tư 13. Sau Ďó, dựa vào số 

liệu “Vốn tự có” vừa tính Ďược và Tỷ lệ CAR do ngân hàng công bố, chúng tôi tính ra RWA. 

Sở dĩ chúng tôi thực hiện tính vốn tự có trước rồi từ Ďó suy ra RW  l  vì việc tính toán trực 

tiếp RWA là hết sức phức tạp, Ďòi hỏi phải có số liệu rất chi tiết về cấu trúc tài sản của các 

                                                           
30

 Risk-weighted assets 
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ngân h ng, Ďiều mà nhóm nghiên cứu sinh viên không có Ďược; trong khi Ďó việc tính toán 

“Vốn tự có” lại Ďơn giản hơn nhiều. 

Hình 18: Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) năm 2011 (đơn vị %). 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên 2011 của các ngân hàng.  

Sau cú sốc, thay Ďổi trong Vốn tự có v  thay Ďổi trong RW  Ďược tính toán như sau: 

- Thay Ďổi Vốn tự có: Sau khi lợi nhuận trước rủi ro Ďã Ďược dự báo theo Ď  dãn với t ng 

trưởng GDP như vừa trên, các khoản dự phòng rủi ro tín dụng, thua lỗ từ rủi ro lãi suất, rủi ro 

tỷ giá và rủi ro giá chứng khoán sẽ Ďược trừ vào lợi nhuận, nếu lợi nhuận âm thì khoản thua lỗ 

sẽ tiếp tục trừ vào vốn tự có của ngân hàng. 

- Thay Ďổi RWA: Chúng tôi sử dụng công thức sau Ďây Ďể tính toán sự thay Ďổi trong Tài 

sản “ ó” trọng số rủi ro: 

Thay Ďổi trong RWA = 0,006 – 0,05(Thay Ďổi trong NPL) + 0.12 (Thay Ďổi trong PD)
2
 

Công thức trên Ďược các tác giả của công cụ Excel này (Schmieder, Puhr và Hasan, 2011) 

ước tính. Trong vế phải công thức ban Ďầu, các tác giả này sử dụng xác suất không trả Ďược 

nợ
31

. Tuy nhiên, do không có số liệu về PD ở Việt Nam nên chúng tôi Ďã sử dụng biến tỷ lệ nợ 

xấu trên tổng dư nợ (NPL) làm biến thay thế. Nếu NPL t ng lên thì RW  cũng sẽ t ng lên 

theo dạng hàm phi tuyến như trên, phản ánh sự t ng lên trong rủi ro của các khoản vay. Sau 

khi tính Ďược thay Ďổi trong vốn tự có và RWA, chúng tôi sẽ tính Ďược tỷ lệ an toàn vốn CAR 

sau cú sốc. 

 

                                                           
31

 PD – Probability of Default 



61 

 

1.3. Chi phí tái cấp vốn (Mức vốn cần bổ sung thêm) 

Theo quy Ďịnh tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư 13 thì tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất
32

 của 

các TCTD phải Ďạt tối thiểu là 9%. Vì vậy, những ngân hàng nào có tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất 

trong quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh bị giảm xuống dưới 9% Ďều bị coi là thiếu vốn v  Ďòi hỏi 

phải Ďược bổ sung thêm vốn. Số vốn cần bổ sung thêm Ďược tính theo công thức sau: 

I = 9%RWA - C 

Trong Ďó   v  RW  lần lượt là là giá trị vốn tự có và tài sản “ ó” Ďã Ďiều chỉnh trọng số 

rủi ro (sau sốc). Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Ďược quy Ďịnh là 9% và do vậy 9%RWA là giá trị 

vốn tối thiểu cần có. 

Nhân Ďây nhóm nghiên cứu cũng xin làm rõ m t số vấn Ďề liên quan Ďến việc so sánh quy 

Ďịnh về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Thông tư 13 v  Hiệp ước Basel III. Khi Thông tư 13 

mới Ďược ban hành n m 2010, Ďã có nhiều ý kiến cho rằng quy Ďịnh về an toàn vốn của Thông 

tư 13 còn “chặt” hơn quy Ďịnh trong Basel III (Basel III chỉ quy Ďịnh tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 

8%, trong khi Thông tư 13 quy Ďịnh 9%). Theo chúng tôi, Ďiều này là không chính xác vì 

những lí do: 

Thứ nhất, Trong khi Thông tư 13 chỉ xem xét Ďến rủi ro tín dụng thì chuẩn Basel II và III 

còn tính Ďến cả rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt Ď ng. Như vậy, mẫu số trong 

công thức trên nếu tính theo Basel II sẽ lớn hơn khi tính theo Thông tư 13 khiến cho giá trị 

  R thu Ďược theo Basel II sẽ nhỏ hơn theo Thông tư 13.  hỉ riêng Ďiểm n y Ďã khiến cho 

việc so sánh quy Ďịnh trong Thông tư 13 v  Hiệp ước Basel II và III trở nên vô nghĩa, nhưng 

chưa hết. 

Thứ hai, Basel III không chỉ quy Ďịnh tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% mà còn yêu cầu các 

ngân h ng có thêm các “v ng Ďệm” khác trên mức 8% n y. Đầu tiên là vốn Ďệm dự phòng 

2.5%. Điều n y có nghĩa ngân h ng n o có   R trên 8% nhưng dưới 10.5% sẽ phải chịu sự 

giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý v  không Ďược phép phân phối lợi nhuận dưới các hình 

thức như trả cổ tức, mua lại cổ phiếu. Tiếp Ďến là vốn Ďệm chống hiệu ứng chu kỳ, khoảng từ 

0% Ďến 2.5%. Nói cách khác là khi nền kinh tế Ďang vận hành tốt, các ngân hàng phải tích lũy 

nguồn vốn của mình, phòng khi nền kinh tế có những chuyển biến xấu sau này. Cuối cùng, 

ngo i hai v ng Ďệm này các ngân hàng lớn và có tầm quan trọng Ďối với sự an toàn của hệ 

thống sẽ Ďược yêu cầu phải thiết lập thêm m t v ng Ďệm nữa Ďể có thể tránh dẫn tới Ďổ vỡ hệ 

thống trong thời kỳ khủng hoảng. 
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 Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất là tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được tính toán dựa trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất của 

TCTD, bao gồm cả các công ty con của TCTD. 
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Như vậy việc so sánh Thông tư 13 với quy chuẩn Basel là rất khập khiễng và sẽ là sai lầm 

nếu chúng ta chỉ Ďơn thuần nhìn vào các con số 9% và 8% rồi Ďưa ra kết luận chuẩn mực của 

Việt Nam “chặt” hơn chuẩn mực của quốc tế. Do Ďó, việc nghiêm túc tính toán lại tỷ lệ an toàn 

vốn CAR cho các ngân hàng Việt Nam là rất có ý nghĩa trong việc Ďánh giá mức Ď  an toàn 

vốn thực sự. Công việc n y xin Ďược dành lại cho các nghiên cứu sau, ở Ďây do không có Ďủ số 

liệu chi tiết Ďể tính toán RWA theo Basel nên chúng tôi sẽ sử dụng hệ số CAR mà các ngân 

h ng tính toán theo Thông tư 13. 

Dưới Ďây, chúng tôi sẽ trình b y phương pháp tính toán tác Ď ng của từng loại rủi ro. 

2. Rủi ro lãi suất. 

Thay Ďổi lãi suất ảnh hưởng Ďến ngân hàng thông qua 2 kênh chính: ảnh hưởng gián tiêp 

thông qua khả n ng trả nợ của người Ďi vay, ảnh hưởng trực tiếp Ďến thu nhập lãi ròng và giá 

trị vốn chủ sở hữu. 

Trong Ďó, kênh tác Ď ng thông qua khả n ng trả nợ của người Ďi vay sẽ Ďược làm rõ trong 

phần 5. Rủi ro tín dụng; phần này sẽ tập trung nghiên cứu 2 kênh tác Ď ng còn lại. 

Có ba mô hình quản trị rủi ro lãi suất chính thường Ďược sử dụng bao gồm: 

- Mô hình khe hở tái Ďịnh giá
33

: Ďo lường sự thay Ďổi của thu nhập lãi ròng. 

- Mô hình khe hở kỳ hạn
34

: Ďo lường sự thay Ďổi giá trị vốn chủ sở hữu, bỏ qua yếu tố 

thời gian của dòng tiền. 

- Mô hình khe hở vòng Ďáo hạn
35
: Ďo lường sự thay Ďổi của vốn chủ sở hữu nhưng có tính 

Ďến yếu tố thời gian của dòng tiền. 

Ở Ďây, do các ngân h ng chỉ công bố số liệu về khe hở tái Ďịnh giá, không có thông tin về 

kỳ hạn hay vòng Ďáo hạn của nợ và tài sản nên chúng tôi sẽ sử dụng mô hình khe hở Ďịnh giá 

lại Ďể tính toán tác Ď ng của biến Ď ng lãi suất Ďến thu nhập. 

Mô hình khe hở định giá lại: Ďo lường chênh lệch giữa thu nhập lãi suất nhận Ďược từ tài 

sản có và chi phí lãi suất phải trả Ďối với tài sản nợ của m t tổ chức tài chính. Chênh lệch thu 

nhập lãi suất Ďối với nhóm kỳ hạn i (∆NIi) phản ánh chênh lệch thu nhập, chi phí lãi suất từ tài 

sản có và tài sản nợ trong nhóm kỳ hạn i. Trên cơ sở chênh lệch giá trị tài sản có và tài sản nợ 
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của nhóm kỳ hạn i, (GAPi), mức Ď  thay Ďổi thu nhập lãi suất ròng của từng nhóm kỳ hạn i 

trước thay Ďổi lãi suất (∆Ri) Ďược tính theo công thức sau: 

∆NIIi = GAPi * ∆Ri∆NIi = GAPi ∆Ri 

Mức Ď  thay Ďổi thu nhập lãi suất ròng của toàn b  danh mục Ďầu tư (∆NII) Ďược xác 

Ďịnh trên cơ sở c ng dồn chênh lệch giá trị tài sản có và tài sản nợ của từng nhóm kỳ hạn 

(CGAP) và mức Ď  thay Ďổi lãi suất nói chung (∆R); cụ thể theo công thức sau: 

∆NII =  G P * ∆R 

3. Rủi ro tỷ giá. 

Thay Ďổi tỷ giá tác Ď ng Ďến các ngân hàng thông qua 2 kênh chính: Theo kênh tác Ď ng 

gián tiếp (thông qua rủi ro tín dụng, sẽ trình bày kỹ hơn ở mục 4.4 bên dưới), tỷ giá t ng lên có 

thể l m t ng gánh nặng trả nợ Ďối với người Ďi vay bằng ngoại tệ, t ng giá nguyên vật liệu Ďầu 

vào nhập khẩu và là m t phần nguyên nhân gây ra lạm phát, gia t ng bất ổn kinh tế vĩ mô.  

Theo kênh tác Ď ng trực tiếp, tác Ď ng của tỷ giá Ďối với các ngân h ng Ďược tính toán 

thông qua trạng thái ngoại tệ mở ròng (NOP)
36

. Trong Ďó NOP Ďược tính theo công thức: 

NOP = tài sản Ďịnh giá theo ngoại tệ - nợ Ďịnh giá theo ngoại tệ 

M t ngân hàng có NOP < 0 tức là có nợ phải trả bằng ngoại tệ nhiều hơn t i sản bằng 

ngoại tệ, những ngân hàng này sẽ bị ảnh hưởng bất lợi khi tỷ giá t ng lên. Ngược lại, m t ngân 

hàng có NOP > 0 sẽ Ďược lợi khi tỷ giá t ng lên. 

 húng tôi xác Ďịnh cú sốc bất lợi về tỷ giá Ďối với các ngân h ng thương mại là sự t ng 

lên trong tỷ giá (VNĐ mất giá) vì tỷ giá t ng sẽ ảnh hưởng xấu Ďến khả n ng trả nợ của người 

Ďi vay v  vì Ďa số các ngân h ng Ďều có NOP < 0 nên bị bất lợi khi tỷ giá t ng. 

4. Rủi ro giá cổ phiếu.  

Giá trị của các cổ phiếu trong danh mục Ďầu tư của các ngân hàng sẽ giảm Ďi m t phần 

giá trị, tùy thu c vào kịch bản Ďược áp dụng. Các cổ phiếu này bao gồm toàn b  các chứng 

khoán vốn trong danh mục “ hứng khoán kinh doanh”, “ hứng khoán Ďầu tư”, và “ hứng 

khoán Ďầu tư Ďược giữ Ďến ng y Ďáo hạn”. Cho dù các ngân hàng có thực sự bán các cổ phiếu 

này hay không thì sự giảm giá của chúng trên thị trường cũng sẽ làm giảm giá trị của c t Tài 

sản “ ó” trên bảng cân Ďối kế toán v  do Ďó l m giảm giá trị của vốn chủ sở hữu. 
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5. Rủi ro tín dụng. 

Không hề có m t công thức liên hệ rõ ràng nào giữa các biến số như t ng trưởng GDP, 

hay tỷ lệ lạm phát và chất lượng tín dụng (hay trích lập dự phòng, lợi nhuận hay vốn chủ sở 

hữu) của ngân hàng. Vì vậy, m t mô hình kinh tế lượng Ďược ước lượng Ďể xác Ďịnh quy mô 

tác Ď ng của các cú sốc vĩ mô Ďối với các ngân h ng Ďóng vai trò là chiếc “cầu nối”, có ý 

nghĩa quan trọng không thể thiếu. 

Trong quá trình thực hiện kiểm tra Ď  ổn Ďịnh, số liệu luôn là m t thách thức lớn Ďược Ďặt 

ra. Trong trường hợp Việt Nam, cả chất lượng và số lượng của các dãy số liệu thời gian dài 

Ďều không Ďược Ďảm bảo.  ớc lượng mô hình kinh tế lượng với nhiều biến số mà chỉ có ít 

quan sát sẽ khiến cho mô hình không Ďáng tin cậy. Do vậy nhóm nghiên cứu Ďã quyết Ďịnh sử 

dụng m t b  số liệu Ďa quốc gia
37

 Ďể ước lượng mô hình này. Cụ thể, chúng tôi Ďã thu thập số 

liệu về 5 biến số: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) trên tổng dư nợ, Tốc Ď  t ng trưởng GDP, Tỷ lệ lạm 

phát CPI, Lãi suất cho vay ngắn hạn (dưới 1 n m) v  tỷ giá so với USD của 55 nền kinh tế mới 

nổi v  Ďang phát triển
38

 trên thế giới trong khoảng thời gian 12 n m từ 2000 Ďến 2011. Ý 

tưởng của phương pháp n y l  sử dụng số liệu của nhiều quốc gia Ďể ước lượng mô hình số 

liệu mảng
39
, qua Ďó l m t ng số quan sát (cùng với Ďó l  bậc tự do) giúp Ďảm bảo Ď  tin cậy về 

mặt thống kê của mô hình nhưng vẫn Ďảm bảo tính tương thích khi áp dụng mô hình vào 

trường hợp Việt Nam vì các quốc gia Ďược chọn có tình trạng kinh tế tương tự nhau.  

Phương pháp này Ďã trở thành thông lệ trong các quá trình ST trên thế giới v  Ďược ứng 

dụng tương Ďối r ng rãi, chẳng hạn như Phụ lục 1.6 của Báo cáo tình hình ổn Ďịnh tài chính 

toàn cầu, tháng 4/2010 có trình bày m t mô hình dự báo NPL (mô hình hồi quy số liệu mảng 

với tác Ď ng cố Ďịnh) sử dụng số liệu mảng từ các quốc gia khu vực Mỹ Latinh v  các nước 

Ďang phát triển ở Châu Á, mô hình này dự báo khá tốt NPL ở các nước Trung v  Đông  u, nơi 

mà dãy số liệu tương Ďối ngắn (IMF, 2012b). M t ví dụ khác là Buncic và Malecky (2012), 

trong Ďó các tác giả Ďã ước lượng m t mô hình hồi quy số liệu mảng dựa trên số liệu của 54 

quốc gia có thu nhập trung bình và cao trong khoảng thời gian 1994-2004. Chính những 

nghiên cứu Ďi trước này là những gợi ý quan trọng Ďể nhóm nghiên cứu chúng tôi ước lượng 

mô hình Ďược trình b y bên dưới. 
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 Danh sách các quốc gia được cung cấp ở Phụ lục C của nghiên cứu này. 
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5.1. Các biến đƣợc đƣa vào mô hình 

Để có thể ước lượng Ďược mô hình rủi ro tín dụng, chúng tôi Ďã phải thu thập số liệu từ 

nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau của IMF và WB
40

. B  số liệu Ďược sử dụng Ďể ước lượng mô 

hình là số liệu mảng, trong khoảng thời gian là từ n m 2000 Ďến 2011, các cá thể là 55 nền 

kinh tế mới nổi v  Ďang phát triển trên khắp thế giới, Ďược lựa chọn dựa theo danh sách phân 

loại các nền kinh tế của Báo cáo tình hình ổn Ďịnh tài chính toàn cầu, tháng 4/2012 của IMF. 

Do số lượng quốc gia tương Ďối lớn và khoảng thời gian cũng khá d i nên m t số quốc gia 

không có số liệu trong m t vài n m nhất Ďịnh. Vì vậy, số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là 

dữ liệu mảng không cân bằng
41

 với tổng số 510 quan sát. 

Do Ď  lớn của các biến số là rất khác nhau giữa các quốc gia (chẳng hạn như tỷ giá, trong 

khi tỷ giá VNĐ/USD l  khoảng 20000 thì tỷ giá của Baht Thái Lan/USD chỉ khoảng 40) nên 

chúng tôi Ďã chuyển tất cả các biến số thành dạng phần trăm thay đổi của n m sau so với n m 

trước nhằm tạo sự thống nhất giữa các quốc gia. 

NPL: phần tr m thay Ďổi của tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ – biến phụ thu c của mô hình. 

Biến số này nên Ďược thay thế bằng biến xác xuất không trả nợ (PD – probability of default) 

nếu có sẵn số liệu về PD. 

NPL(-1) – giá trị trễ m t giai Ďoạn của biến NPL: m t trong số các biến giải thích của mô 

hình. Biến n y Ďược Ďưa v o mô hình dựa trên giả thuyết rằng nếu m t ngân hàng có tỷ lệ nợ 

xấu t ng nhanh trong kỳ trước thì nhiều khả n ng tỷ lệ nợ xấu của ngân h ng Ďó cũng sẽ t ng 

nhanh trong kì này v  ngược lại. Vì vậy, hệ số của biến n y Ďược kỳ vọng sẽ mang giá trị 

dương (+). 

GDP – phần tr m thay Ďổi của tốc Ď  t ng trưởng Tổng sản phẩm quốc n i GDP hàng 

n m. Nếu tốc Ď  t ng GDP giảm sút chứng tỏ nền kinh tế Ďang trong thời kỳ suy thoái, gây 

ảnh hưởng xấu Ďến khả n ng trả nợ của người Ďi vay v  l m cho tỷ lệ nợ xấu t ng lên. Do Ďó, 

hệ số của biến n y Ďược kỳ vọng sẽ mang giá trị âm (-). 

CPI – phần tr m thay Ďổi tỷ lệ lạm phát  PI h ng n m. Tỷ lệ lạm phát t ng cao cho thấy 

tình hình kinh tế vĩ mô Ďang bất ổn, làm giảm khả n ng trả nợ của người Ďi vay v  kéo theo Ďó 

là tỷ lệ nợ xấu t ng lên. Từ Ďó, hệ số của biến n y Ďược kỳ vọng sẽ mang giá trị dương (+). 

Int – phần tr m thay Ďổi lãi suất cho vay danh nghĩa. Khi lãi suất cho vay t ng nhanh, 

nghĩa vụ trả nợ của người Ďi vay trở nên nặng nề hơn Ďáng kể v  l m t ng khả n ng người Ďó 

                                                           
40

 Các cơ sở dữ liệu được sử dụng bao gồm: World Development Report, World Economic Outlook, World Development 

Indicators, International Debt Statistics, Global Financial Development Database. 
41

 unbalanced panel 
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không trả Ďược khoản nợ của mình, cùng với Ďó l  nợ xấu sẽ t ng lên. Mối quan hệ giữa lãi 

suất cho vay và tỷ lệ nợ xấu còn Ďược thể hiện thông qua các lý thuyết về “kiềm chế tín dụng 

tự nguyện” như “lựa chọn nghịch” v  “rủi ro Ďạo Ďức”. Trong môi trường lãi suất cao, sẽ chỉ 

có những người l m  n mạo hiểm mới dám Ďi vay v  những người này sẽ có nhiều khả n ng 

nhận Ďược khoản vay từ ngân hàng (lựa chọn nghịch). Sau khi nhận Ďược khoản vay với lãi 

suất cao, người Ďi vay c ng có Ď ng cơ thực hiện các dự án mạo hiểm Ďể có thể hoàn trả cả gốc 

và lãi cao của khoản vay vừa nhận Ďược. Kết quả chung của các hiện tượng lựa chọn nghịch và 

rủi ro Ďạo Ďức là khi lãi suất t ng lên thì tỷ lệ nợ xấu cũng sẽ t ng lên theo. Vì vậy, hệ số của 

biến này Ďược kỳ vọng sẽ có dấu dương (+). 

Exr – phần tr m thay Ďổi tỷ giá danh nghĩa VNĐ/USD. Khi Ďồng n i tệ mất giá (tỷ giá 

t ng lên) sẽ khiến cho những khách h ng trong nước Ďi vay bằng USD gặp khó kh n hơn trong 

việc trả nợ. M t kênh tác Ď ng gián tiếp hơn l  Ďối với những người vay bằng Ďồng n i tệ 

nhưng sử dụng các khoản vay Ďó trong các hoạt Ď ng thương mại quốc tế. Chẳng hạn m t 

công ty phải nhập khẩu nguyên vật liệu Ďể sản xuất h ng tiêu d ng trong nước. Đồng n i tệ 

mất giá sẽ khiến cho chi phí nguyên vật liệu Ďầu vào của công ty Ďó t ng lên dẫn tới phải t ng 

giá bán hoặc giảm biên lợi nhuận, trong cả hai trường hợp lợi nhuận của công ty Ďều có nhiều 

khả n ng bị giảm sút. Theo nghiên cứu thực nghiệm của Tô Trung Thành (Báo cáo kinh tế vĩ 

mô 2012) thì tính g p sau m t n m Ďiều chỉnh t ng 1% tỉ giá danh nghĩa lại khiến giá trị nhập 

khẩu t ng khoảng 0,06%, giá trị xuất khẩu ước giảm 0,15%. Xuất khẩu không t ng như kỳ 

vọng Ďược giải thích bởi phần lớn hàng hóa xuất khẩu chính của Việt Nam Ďều sử dụng tỉ 

trọng các yếu tố Ďầu vào nhập khẩu lớn (ví dụ các ng nh lương thực: nhập khẩu phân bón, 

thuốc trừ sâu; dệt may: nhập khẩu bông vải sợi, ng nh Ďiện tử: nhập khẩu máy móc và linh 

kiện, v.v…). Vì những lẽ Ďó, hệ số của biến n y Ďược kỳ vọng sẽ mang dấu dương (+). 

5.2. Ƣớc lƣợng mô hình. 

Mô hình có dạng như sau: 

NPL = c + aNPL(-1) + bGDP + dCPI + eInt + fExr + ut      (*) 

Đây là m t mô hình hồi quy Ď ng (dynamic) với số liệu mảng không cân bằng. Mô hình 

n y Ďược nhóm nghiên cứu chúng tôi ước lượng bằng phương pháp GMM dựa theo Arellano 

và Bond (1991) với tác Ď ng cố Ďịnh (fixed effects model). Mô hình với tác Ď ng cố Ďịnh 

thường thường phù hợp hơn mô hình với tác Ď ng ngẫu nhiên (random effect model) v  Ďược 

sử dụng nhiều trong phân tích kinh tế vĩ mô vì hai lý do. Thứ nhất, m t b  số liệu vĩ mô Ďa 

quốc gia thường bao gồm hầu hết các quốc gia mà chúng ta chủ Ďịnh chọn vào mẫu, chứ không 

còn là m t nhóm các cá thể Ďược chọn ngẫu nhiên từ m t quần thể rất lớn. Thứ hai, nếu Ďặc 
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Ďiểm riêng của từng quốc gia Ďại diện cho các biến bị bỏ sót thì nhiều khả n ng những Ďặc 

Ďiểm n y có tương quan với các biến Ď c lập Ďã có trong mô hình; khi Ďó giả thiết về mô hình 

với tác Ď ng ngẫu nhiên sẽ bị vi phạm. 

Kết quả hồi quy mô hình (*) Ďược trình bày trong bảng dưới Ďây:  

Bảng 13: Kết quả hệ số từ mô hình hồi quy số liệu bảng (*). 

Biến số. Hệ số tương ứng. 

NPL(-1) 0.63** 

GDP -6.592* 

CPI 4.76** 

Int 8.83* 

Exr 6.84** 

R-squared  0.84 

Nguồn:  ớc lượng của tác giả từ số liệu của IMF và WB. 

*, **, *** lần lượt biểu thị hệ số có ý nghĩa thống kê ở các mức ý nghĩa 1%, 5% v  10%. 

Hệ số của biến tỷ giá VNĐ/USD bằng 6.84 có nghĩa l  khi phá giá Ďồng n i tệ 1% sẽ làm 

cho tỷ lệ nợ xấu t ng thêm 3.432%. Các hệ số khác cũng có ý nghĩa tương tự. 

Ví dụ: Giả sử t ng trưởng GDP và tỷ lệ nợ xấu của n m trước lần lượt là 8% và 5%. 

Sang n m nay, tốc Ď  t ng trưởng GDP giảm xuống còn 6% (bỏ qua các yếu tố khác), 

Ďây Ďược coi là m t mức giảm 25% (2 Ďiểm phần tr m).  

Khi Ďó, tỷ lệ nợ xấu sẽ t ng thêm: -6.592 x (-25%) = 164.8%. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của 

n m nay l : 5% x (1+164.8%) = 13.24%. 

Tỷ lệ nợ xấu trung bình của 17 ngân h ng n y trong n m 2011 l  2.03%. Từ các hệ số 

vừa ước lượng Ďược ở trên và các kịch bản Ďược xây dựng ở Bước 3, tỷ lệ nợ xấu qua các n m 

trong các kịch bản Ďược trình bày ở Bảng 14. 

5.3. Trích lập dự phòng 

Chúng tôi giả Ďịnh tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là 75% giá trị của các khoản nợ 

xấu, không tính Ďến giá trị của các tài sản bảo Ďảm.  

Theo Quyết Ďịnh 493, nợ Ďược phân loại thành 5 nhóm, trong Ďó nợ xấu Ďược Ďịnh nghĩa 

là nợ thu c các nhóm 3, 4 và 5.  
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Số tiền trích lập dự phòng cụ thể phải Ďược tính theo công thức: 

R = max {0, (A - C)} x r 

Trong Ďó: R: số tiền dự phòng cụ thể phải trích. 

A: giá trị khoản nợ.  

C: giá trị tài sản bảo Ďảm.  

r: tỷ lệ trích lập dự phòng theo Bảng 13 bên dưới. 

Bảng 14: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN. 

Nhóm nợ Tỷ lệ trích lập dự phòng 

Nhóm 1: Nợ Ďủ tiêu chuẩn 0% 

Nhóm 2: Nợ cần chú ý 5% 

Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn 20% 

Nhóm 4: Nợ nghi ngờ 50% 

Nhóm 5: Nợ có khả n ng mất vốn 100% 

 Nguồn: Quyết Ďịnh 493/2005/QĐ-NHNN. 

Quy Ďịnh này của Quyết Ďịnh 493 có m t số Ďiểm bất cập như sau.  

Thứ nhất, việc Ďịnh giá tài sản thế chấp không phải lúc n o cũng dễ dàng khi mà thị 

trường cho nhiều loại tài sản còn kém phát triển, thanh khoản chưa cao khiến cho khó tìm 

Ďược m t mức giá tham chiếu hợp lý v  Ďáng tin cậy. 

Thứ hai, việc tính Ďến giá trị của các tài sản bảo Ďảm trong công thức tính trích lập dự 

phòng tạo ra Ď ng cơ cho các ngân h ng Ďịnh giá tài sản thế chấp cao khi cho vay rồi không 

Ďịnh giá lại chính xác theo biến Ď ng thị trường. Khi Ďó, việc giữ nguyên giá trị Ďược Ďịnh giá 

ban Ďầu thay vì giảm xuống theo thực tế sẽ giúp các ngân hàng giảm Ďược chi phí trích lập dự 

phòng v  t ng lợi nhuận.  

Thứ ba, ngay cả khi các ngân h ng Ďịnh giá chính xác tài sản thế chấp thì vẫn còn nhiều 

vấn Ďề rắc rối liên quan Ďến việc thanh lý tài sản Ďó khi người Ďi vay không trả Ďược nợ. 

Chẳng hạn như sự chậm trễ khi phải chờ Ďợi có người mua tài sản thế chấp (Ďặc biệt Ďối với 

các nước Ďang phát triển như Việt Nam, nơi m  thị trường còn nông và tính thanh khoản còn 

thấp), các chi phí liên quan Ďến việc phát mại tài sản (như môi giới, thông báo, quảng cáo, … 

), các tranh chấp và thủ tục pháp lý liên quan Ďến phát mại tài sản, …  
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Vì những bất cập trên, chúng tôi không tính Ďến giá trị tài sản thế chấp khi tính toán trích 

lập dự phòng. V  Ďể cho Ďơn giản, chúng tôi giả Ďịnh tỷ lệ trích lập dự phòng là 75% cho nợ 

xấu thu c cả ba nhóm 3, 4 và 5. Tỷ lệ này tuy thấp hơn mức trích lập tối Ďa Ďối với nợ nhóm 5 

(100%) nhưng với việc không tính Ďến giá trị tài sản thế chấp, chúng tôi cho rằng tỷ lệ này là 

hợp lý. Hơn nữa, qua tính toán, chúng tôi nhận thấy mức trích lập trung bình của các ngân 

h ng trong n m qua cũng dao Ď ng quanh mức 75%. 

Bảng 15: Tổng hợp 3 kịch bản đƣợc xây dựng. 

 2012 2013 2014 

Kịch bản cơ 

sở 

Tỷ lệ nợ xấu 2.46 2.09 5.3 

Lãi suất cho vay 19.1 17  

Tỷ giá VNĐ/USD 21 326 

(mất giá 4%) 

22 819 

(mất giá 7.4%) 

24 074 

(mất giá 5.5%) 

Biến Ď ng giá cổ phiếu 

(chỉ số VN-Index) 
 giảm 7.3% t ng 8.8% t ng 9.3% 

Kịch bản “suy 

thoái kép” 

Tỷ lệ nợ xấu 10.38 16.31 15.18 

Lãi suất cho vay 18.25 24.25 34.52 

Tỷ giá VNĐ/USD 22 557 

(mất giá 10%) 

25 263 

(mất giá 12%) 

31 579 

(mất giá 25%) 

Biến Ď ng giá cổ phiếu 

(chỉ số VN-Index) 

324.2 

(giảm 25.4%) 

241.9 

(giảm 25.4%) 

276.2 

(t ng 14.2%) 

Kịch bản “trì 

trệ kéo dài” 

Tỷ lệ nợ xấu 14.81 19.02 22.97 

Lãi suất cho vay 20.11 26.54 35.7 

Tỷ giá VNĐ/USD 22 864 

(mất giá 11.5%) 

27 802 

(mất giá 21.6%) 

35 949 

(mất giá 29.3%) 

Biến Ď ng giá cổ phiếu 

(chỉ số VN-Index) 

324.2 

(giảm 25.4%) 

241.9 

(giảm 25.4%) 

276.2 

(t ng 14.2%) 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

Các dự báo về t ng trưởng GDP và lạm phát Ďã Ďược thay vào mô hình với số liệu mảng 

Ďể tính ra tỷ lệ nợ xấu (NPL) nên không Ďược trình bày ở Ďây.  ác dự báo về lãi suất và tỷ giá 

ngoài việc sử dụng cho tính toán rủi ro tín dụng còn Ďược sử dụng cho tính toán rủi ro lãi suất 

và rủi ro tỷ giá nên vẫn Ďược trình bày trong bảng. 
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V. Bƣớc 5: Kết quả thu đƣợc. 

Rủi ro tín dụng luôn là nhân tố rủi ro chính Ďối với các ngân hàng, chiếm trên 90% tổng 

mức thua lỗ. Tác Ď ng trực tiếp của biến Ď ng lãi suất và tỷ giá Ďến các ngân h ng l  tương Ďối 

hạn chế, cho thấy các ngân hàng Ďã thực hiện khá tốt hoạt Ď ng quản trị rủi ro tỷ giá và lãi suất 

của mình. Nói như vậy không có nghĩa l  các yếu tố tỷ giá hay lãi suất không có tác Ď ng Ďáng 

kể Ďến sức chịu Ďựng của các ngân hàng vì rủi ro tín dụng Ďã bao h m cả các kênh tác Ď ng 

gián tiếp của rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá.  

Các kết quả thu Ďược là rất Ďáng lo ngại. Trong các kịch bản bất lợi, không có ngân 

hàng nào trong số 17 ngân h ng duy trì Ďược hệ số   R trên 9% theo quy Ďịnh.  hi phí Ďể tái 

cấp vốn cho các ngân hàng (quay lại mức CAR = 9%) là rất lớn, trong kịch bản xấu nhất có thể 

lên tới trên 19.6% GDP theo giá thực tế của n m 2011. Kết quả cụ thể như sau:  

- Kết quả với kịch bản cơ sở: 

Ngay cả với kịch bản cơ sở, tức là biến Ď ng của các biến số kinh tế vẫn có 6 ngân hàng 

có hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR giảm xuống dưới mức 9% theo luật Ďịnh. Để tái cấp vốn 

cho 6 ngân h ng n y Ďạt mức CAR = 9%, cần chi phí khoảng 21300 tỷ Ďồng – tương Ďương 

0.74% GDP  theo giá thực tế của Việt Nam n m 2012. Hệ số CAR trung bình của 17 ngân 

hàng giảm từ 11.1% n m 2011 xuống còn 8.9% n m 2014. 

Sáu ngân h ng không duy trì Ďược hệ số CAR trên 9% bao gồm:  

- Ngân h ng Đầu tư v  Phát triển Việt Nam (BIDV). 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritimebank). 

- Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC). 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southernbank). 

- Ngân h ng Thương mại Cổ phần Đông Á (D F). 

Tuy nhiên, nếu tái cấp vốn cho các ngân hàng vừa bằng mức 9% theo quy Ďịnh sẽ thì 

các ngân hàng này vẫn rất dễ bị tổn thương trước cú sốc bất lợi từ nền kinh tế. M t biến Ď ng 

nhỏ cũng có thể khiến hệ số CAR giảm xuống dưới mức quy Ďịnh. Vì vậy theo thông lệ trên 

thế giới, người ta thường tái cấp vốn cho các ngân hàng sao cho hệ số CAR mới cao hơn mức 

quy Ďịnh 2 Ďiểm phần tr m, coi như l m d y thêm “tấm Ďệm” vốn tự có của các ngân hàng, 

giúp các ngân hàng này có thể chống chịu tốt hơn các cú sốc bất lợi.  
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Trong trường hợp này, nếu muốn hệ số CAR sau tái cấp vốn tối thiểu là 11% thì chi phí 

sẽ là khoảng 88300 tỷ Ďồng, tương Ďương 3.28% GDP theo giá thực tế n m 2012. 

Bảng 16: Thống kê mô tả hệ số CAR trƣớc và sau cú sốc của kịch bản cơ sở. 

 2011 2012 2013 2014 

Nhỏ nhất (phân vị 0%) 9.3% 9.7% 7.2% 2.1% 

Phân vị 25% 10.6% 11.2% 8.2% 8.1% 

Trung vị (phân vị 50%) 11.3% 12.9% 9.3% 9.7% 

Phân vị 75% 12.9% 14.5% 10.5% 10.7% 

Lớn nhất (phân vị 100%) 17.2% 19.0% 13.9% 14.3% 

Trung bình 11.1% 12.6% 9.0% 8.9% 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

Các NHTMNN có hệ số CAR thấp hơn nhóm các NHTMCP. N m 2011 (trước cú sốc), 

hệ số CAR trung bình của hai nhóm ngân hàng này lần lượt l  10.9% v  11.2%. Đến n m 2014 

(sau cú sốc), hệ số CAR trung bình của hai nhóm này còn lần lượt l  8.67% v  9.15%. Điều 

này cho thấy, các NHTMNN có mức Ď  an toàn vốn thấp hơn v  dễ có nguy cơ mất cao vốn 

hơn khu vực NHTMCP.  

Lợi nhuận của các ngân h ng Ďã thực hiện tốt chức n ng l  h ng phòng ngự Ďầu tiên 

trước các cú sốc, hấp thụ phần lớn tác Ď ng tiêu cực của các cú sốc. 

- Kết quả với kịch bản “suy thoái kép” 

Ở kịch bản “suy thoái kép”, tỷ lệ nợ xấu t ng lên mức Ďỉnh 16.31% v o n m 2013.  Ở 

kịch bản bất lợi này, không có ngân hàng nào duy trì Ďược hệ số   R cao hơn mức 9% theo 

quy Ďịnh. Hệ số CAR trung bình của tất cả 17 ngân hàng giảm xuống thấp hơn nhiều so với 

mức 9%; v o n m 2014, chỉ còn 3.5%; trong Ďó các hệ số CAR trung bình của các NHTMNN 

là 3.22% và của các NHTMCP là 3.72%. 

Bảng 17: Thống kê mô tả hệ số CAR trƣớc và sau cú sốc của kịch bản suy thoái kép. 

 2011 2012 2013 2014 

Nhỏ nhất (phân vị 0%) 9.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Phân vị 25% 10.6% 4.6% 2.0% 1.6% 

Trung vị (phân vị 50%) 11.3% 5.9% 4.1% 4.2% 

Phân vị 75% 12.9% 6.8% 5.4% 5.9% 

Lớn nhất (phân vị 100%) 17.2% 9.4% 7.6% 7.5% 

Trung bình 11.1% 4.8% 3.3% 3.5% 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 



72 

 

Từ bảng thống kê trên ta thấy có sự suy giảm rõ rệt trong hệ số CAR của các ngân hàng. 

Đến n m 2014, có 75% số ngân hàng có hệ số   R dưới 5.2%, hệ số CAR lớn nhất chỉ là 

6.1%, nhiều ngân hàng thậm chí còn mất sạch vốn chủ sở hữu. 

Chi phí tái cấp vốn cho các ngân h ng Ďể Ďạt mức CAR = 9% là khoảng 382 nghìn tỷ 

Ďồng – tương Ďương 13.3% GDP n m 2012 theo giá thực tế.  

- Kết quả với kịch bản “trì trệ kéo dài”. 

Đây l  kịch bản bất lợi nhất trong số 3 kịch bản mà chúng tôi mô phỏng. Tỷ lệ nợ xấu lên 

tới gần 23%, lãi suất t ng vọt lên mức 35.7%, VNĐ mất giá 29% riêng trong n m 2014, … 

Ở kịch bản “suy thoái kép” (có phần “nhẹ nh ng” hơn) Ďã không có ngân h ng n o duy 

trì Ďược hệ số CAR trên mức 9%. Vì vậy không có gì Ďáng ngạc nhiên khi ở kịch bản này, 

cũng không có ngân h ng n o vượt qua Ďược bài kiểm tra.  

Hệ số CAR trung bình của hệ thống giảm xuống rất thấp, v o n m 2014 chỉ còn 0.6%. 

 hi phí Ďể tái cấp vốn cho các ngân hàng có thể Ďạt mức CAR = 9% là khoảng hơn 600 nghìn 

tỷ Ďồng, tương Ďương 19.57% giá trị GDP n m 2012 theo giá thực tế.  

Theo Bảng 18, v o n m 2014 không có ngân h ng n o có hệ số CAR trên 4.2% và chỉ có 

m t số ít ngân hàng có CAR trên 2.2%, rất nhiều ngân hàng mất sạch vốn chủ sở hữu. Hệ số 

CAR trung bình của nhóm các NHTMNN và NHTMCP lần lượt là 1.01% và 1.40%. 

Bảng 18: Thống kê mô tả hệ số CAR trƣớc và sau cú sốc của kịch bản "trì trệ kéo dài". 

 2011 2012 2013 2014 

Nhỏ nhất (phân vị 0%) 9.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

Phân vị 25% 10.6% 2.9% 0.0% 0.0% 

Trung vị (phân vị 50%) 11.3% 3.8% 2.5% 0.0% 

Phân vị 75% 12.9% 4.8% 4.2% 2.2% 

Lớn nhất (phân vị 100%) 17.2% 7.4% 4.8% 4.2% 

Trung bình 11.1% 3.2% 1.9% 1.2% 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

Những kết quả n y cũng bị ảnh hưởng m t phần bởi vấn Ďề chọn mẫu cho nghiên cứu. 

Những ngân hàng trong mẫu Ďa phần Ďều là những ngân hàng cỡ vừa và lớn, những ngân hàng 

này có hệ số   R tương Ďối thấp. Trong khi hệ số CAR trung bình của toàn hệ thống là 14% 

thì của các nân hàng này chỉ là 11.1%. Các ngân hàng nhỏ hơn, có hệ số   R cao hơn (nhiều 

trường hợp lên tới 20-30%) lại không Ďược Ďề cập trong nghiên cứu n y do không Ďủ số liệu. 

Với hệ số   R cao như vậy, nhiều khả n ng các ngân h ng nhỏ này sẽ vượt qua Ďược các cú 

sốc bất lợi và vẫn Ďảm bảo an toàn vốn. 
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Bảng 19: Tổng chi phí tái cấp vốn cho 17 ngân hàng (đơn vị: % GDP năm 2012 theo giá 

thực tế). 

 
Hệ số CAR mục tiêu sau 

tái cấp vốn 
2011 2012 2013 2014 Tổng 

Kịch bản cơ sở 
9% 0 0 0.29 0.45 0.74 

11% 0.19 0.01 1.51 1.56 3.28 

Kịch bản “suy thoái kép” 
9% 0 3.83 5.32 4.18 13.33 

11% 0.19 5.80 7.31 5.83 19.13 

Kịch bản “trì trệ kéo d i” 
9% 0 6.50 7.04 6.04 19.57 

11% 0.19 8.84 9.11 7.69 25.84 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

Các kết quả trên cho thấy tình hình sức khỏe của hệ thống ngân hàng Việt Nam l  Ďáng 

báo Ď ng. Nếu diễn biến kinh tế vĩ mô v  chất lượng tín dụng xấu Ďi, nhiều ngân hàng sẽ mất 

toàn b  vốn tự có của mình. Trong Ďó, nhân tố rủi ro chủ yếu gây ra thua lỗ cho các ngân hàng 

là trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khi tỷ lệ nợ xấu t ng cao – chiếm trên 90% tổng thua lỗ 

của các ngân hàng.  

Các kịch bản Ďược sử dụng trong nghiên cứu này là rất bất lợi nhưng không nên coi Ďó l  

nguyên nhân chính dẫn Ďến kết quả bi quan như trên.  hương trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh của 

Mỹ n m 2012 (   R) Ďưa ra m t kịch bản bất lợi hơn nhiều so với kịch bản trong nghiên cứu 

này với t ng trưởng GDP Ďược giả Ďịnh giảm từ khoảng 1.5% n m 2011 xuống mức -5% và -

8% v o n m 2012, giá cổ phiếu giảm 50%, giá nhà giảm 21%, … Kết quả chỉ có 4 trên tổng số 

19 Ďịnh chế t i chính không vượt qua bài kiểm tra. Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - J.P. Morgan 

Chase – liên tục vượt qua các bài kiểm tra với những kịch bản hết sức bất lợi m  Fed Ďặt ra. 

M t trường hợp khác, n m 2010 Indonesia cũng thực hiện m t bài kiểm tra với m t tình huống 

ngặt nghèo Ďược Ďặt ra: tỷ lệ nợ xấu t ng từ 3.8% lên 31.5% (trong nghiên cứu này tỷ lệ nợ 

xấu cao nhất chỉ là gần 23%). Kết quả chỉ có 37 trên tổng số 121 ngân hàng bị thiếu vốn tự có 

theo quy Ďịnh và chi phí tái cấp vốn chỉ khoảng 1.3% GDP.  
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Bảng 20: Tỷ lệ nợ xấu thực tế tại một số quốc gia Châu Á trong cuộc khủng hoảng 1997. 

Quốc gia. Tỷ lệ nợ xấu cao 

nhất ghi nhận đƣợc. 

Quốc gia. Tỷ lệ nợ xấu cao 

nhất ghi nhận đƣợc. 

Hàn Quốc 35% Philippines 20% 

Trung Quốc 20% Thái Lan 33% 

Nhật Bản 35% Malaysia 30% 

Indonesia 32.5%   

Nguồn: Laeven và Valencia (2008). 

Mặc dù giữa các bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh ở các nước luôn tồn tại nhiều khác biệt trong giả 

Ďịnh và cách tiến hành, chúng tôi tin rằng những kịch bản trong nghiên cứu này là phù hợp với 

m t bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh, không quá bất lợi khi so sánh với các quốc gia khác và kết quả 

của nghiên cứu này phản ánh sự yếu kém trong sức khỏe của hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

Ngoài ra, Bảng 16 thống kê tỷ lệ nợ xấu thực tế ghi nhận Ďược tại các quốc gia Đông Á 

v  Đông Nam Á trong cu c khủng hoảng tiền tệ 1997, trong Ďa số trường hợp tỷ lệ nợ xấu Ďều 

trên 30%. Điều này cho thấy, nguy cơ nợ xấu t ng cao lên mức hàng chục phần tr m l  ho n 

toàn có thể trở thành hiện thực trong thời kỳ khủng hoảng. 

Bảng 21 thống kê chi phí tái cấp vốn thực tế v  ước tính ở nhiều quôc gia khác trên thế 

giới. Ta thấy, chi phí tái cấp vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam (ước tính trong nghiên cứu 

này, khoảng 13.3-19.6% GDP) cũng l  mức tương Ďương với Phillipines và Malaysia trong 

cu c khủng hoảng 1997 và còn thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. 

Trong cu c khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, Hy Lạp, Ireland v  Iceland cũng phải bỏ ra từ 

25.4 - 44.2% GDP của mình Ďể tái cấu trúc hệ thống ngân h ng, chưa kể các chi phí khác. 

Bảng 21: Chi phí tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng ở một số quốc gia trên thế giới. 

Tên quốc gia 
 ớc tính từ 

ST/Thực tế lịch sử 

Thời gian 

thực hiện 

Chi phí cấu trúc* 

(so với GDP) 

Bảo Ďảm** và mua lại 

tài sản (so với GDP) 

Phillipines Thực tế 1997-2001 13.7%  

Hungary Thực tế 1991-1995 10%  

Hàn Quốc Thực tế 1997-1998 31.2%  

Thái Lan Thực tế 1997-2000 43.8%  
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Indonesia Thực tế 1997-2001 56.8%  

Malaysia Thực tế 1997-1999 16.4%  

Việt Nam Thực tế 1997 10%  

Bỉ Thực tế 2007-2011 6% Bảo Ďảm 7.7% 

Hy Lạp Thực tế 2007-2011 25.4%  

Iceland Thực tế 2007-2011 44.2%  

Ireland Thực tế 2007-2011 40.7% 
Bảo Ďảm 19.1% 

Mua lại 20.3% 

Hà Lan Thực tế 2007-2011 6.6% Bảo Ďảm 3.3% 

Nigeria Thực tế 2007-2011 11.8% Bảo Ďảm 9.3% 

Vương Quốc 

Anh 
Thực tế 2007-2011 6.9% 

Bảo Ďảm 16.3% 

Mua lại 14.5% 

Mỹ Thực tế 2007-2011 4.5% Mua lại 13% 

Czech  ớc tính từ ST 2012 2%  

Slovenia  ớc tính từ ST 2012 5%  

Mông Cổ   ớc tính từ ST 2011 3.8-3.9%  

Paraguay  ớc tính từ ST 2006 6.25%  

Nguồn: Laeven và Valencia (2008),  Laeven và Valencia (2012) 

* Chủ yếu bao gồm chi phí tái cấp vốn, chưa bao gồm chi phí hỗ trợ thanh khoản và mua lại tài 

sản. 

** Bảo Ďảm tài sản có nghĩa l  chính phủ Ďứng ra gánh m t phần lỗ giúp các ngân hàng khi giá 

của các tài sản mà các ngân hàng nắm giữ giảm xuống. Biện pháp này cũng Ďược sử dụng ở Mỹ 

kề từ tháng 1/2009 (Ďã chấm dứt), hai ngân h ng Ďược hỗ trợ là Bank of America và Citigroup. 

Ngoài các biện pháp như tái cấp vốn, hỗ trợ thanh khoản, mua lại và bảo Ďảm tài sản, 

chính phủ các nước còn phải tiến h nh t ng hạn mức bảo hiểm tiền gửi (chẳng hạn ở Mỹ, t ng 

từ 100 nghìn Ďô la lên 250 nghìn Ďô la) v  thậm chí là bảo Ďảm toàn b 42. 

                                                           
42

 Blanket insurance: bảo đảm tất cả nghĩa vụ nợ của các ngân hàng, không chỉ riêng tiền gửi. 
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CHƢƠNG 4: KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN. 

I. Những đóng góp chính của nghiên cứu. 

 Trong khoảng m t n m trở lại Ďây sau khi chương trình FS P Ďến Việt Nam, vấn Ďề 

Ďánh giá sức khỏe khu vực tài chính nói chung và hệ thống ngân h ng nói riêng Ďã Ďược chú 

trọng hơn. Đã xuất hiện m t số nghiên cứu của các tác giả như “Thảo luận chính sách: Đánh 

giá khu vực tài chính Việt Nam – Sự cần thiết v  Ďiều kiện thực hiện” của nhóm tác giả G.S. 

Kenichi Ohno và c ng sự (2012) tại Diễn Ď n Phát triển Việt Nam, hay “Báo cáo nghiên cứu: 

Giám sát hệ thống tài chính - chỉ tiêu v  mô hình Ďịnh lượng” của Võ Trí Thành, Lê Xuân 

Sang và c ng sự (2013) trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao n ng lực tham mưu, thẩm tra 

và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” do Ủy ban Kinh tế của Quốc h i chủ trì, với sự tài trợ 

của UNDP Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn chung các nghiên cứu này mang tính chất giới thiệu, 

dàn trải, bao quát nhiều vấn Ďề c ng lúc v  Ďặc biệt là mới chỉ tập trung vào khía cạnh lý 

thuyết, Ďịnh tính của vấn Ďề.  

Nghiên cứu này tập trung riêng vào việc kiểm tra Ď  ổn Ďịnh (stress-testing) của hệ thống 

ngân hàng và có những Ďóng góp chính sau Ďây: 

Thứ nhất, nghiên cứu n y Ďã hệ thống hóa và trình bày những vấn Ďề lý thuyết trọng tâm, 

c n bản về kiểm tra Ď  ổn Ďịnh. Cùng với Ďó, nghiên cứu n y cũng chỉ rõ các bước tiến hành 

kiểm tra Ď  ổn Ďịnh m t cách bài bản, Ďúng theo chuẩn mực quốc tế. Những lý thuyết và các 

bước tiến hành sẽ cung cấp cho người Ďọc những hiểu biết ban Ďầu về kiểm tra Ď  ổn Ďịnh từ 

Ďó hình dung Ďược m t cách tổng quát về vấn Ďề này, giúp cho quá trình tìm hiểu sâu hơn v  

áp dụng về sau trở nên dễ d ng hơn. 

Thứ hai, chúng tôi Ďã áp dụng những lý thuyết v  bước tiến h nh Ďã nêu v o nghiên cứu 

thực nghiệm trường hợp hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Ở Ďó, chúng tôi Ďã Ďánh giá sức 

chịu Ďựng của 17 ngân hàng lớn, tổng c ng chiếm 70.2% tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt 

Nam, trước các cú sốc bất lợi liên quan Ďến rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và rủi ro 

giá tài sản (cổ phiếu). Các kịch bản với n m biến số vĩ mô: t ng trưởng GDP, lạm phát CPI, lãi 

suất cho vay ngắn hạn, tỷ giá danh nghĩa VNĐ/USD v  chỉ số VN-Index Ďã Ďược xây dựng. 

Tác Ď ng của của các cú sốc Ďến hệ thống ngân h ng Ďược xác Ďịnh thông qua các mô hình 

kinh tế lượng và mô hình quản trị rủi ro. Kết quả cho thấy, hệ thống ngân hàng Việt Nam có 

sức chịu Ďựng rất yếu trước các cú sốc bất lợi – Ďặc biệt là cú sốc Ďối với rủi ro tín dụng – hệ 

số CAR của hệ thống giảm xuống thấp hơn nhiều so với mức 9% theo quy Ďịnh. 
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Thứ ba, với quá trình nghiên cứu và những kết quả như vậy, trong chương n y chúng tôi 

sẽ Ďưa ra những Ďề xuất và khuyến nghị thực tiễn nhằm Ďánh giá tốt hơn v  nâng cao sức chịu 

Ďựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

 

II. Khuyến nghị nhằm cải thiện quá trình Kiểm tra độ ổn định và các hƣớng nghiên 

cứu tiếp theo. 

Cấu trúc và hoạt Ď ng của hệ thống t i chính cũng như mối tương tác của nó với nền kinh 

tế thực là hết sức phức tạp, các mô hình kinh tế và các nghiên cứu khó có thể hiểu hết Ďược 

những vấn Ďề ẩn chứa trong Ďó. Vì vậy, chúng tôi cho rằng kiểm tra Ď  ổn Ďịnh nên Ďược coi là 

m t quá trình liên tục, phải Ďược cải tiến và phát triển không ngừng chứ không nên bị dừng lại 

ở bất kỳ thời Ďiểm nào. 

Sau m t thời gian nghiêm túc thực hiện, chúng tôi tự nhận thấy, mặc d  Ďã rất cố gắng, 

Ďề tài này vẫn còn nhiều thiếu sót và rất cần Ďược bổ sung, cải thiện trong tương lai. Những 

khuyến nghị chúng tôi kể ra dưới Ďây cũng chính l  những hướng nghiên cứu mở r ng về sau, 

vừa giúp khắc phục những Ďiểm yếu của nghiên cứu này, vừa có thể tạo ra nhiều phát hiện 

mới, kết quả hữu ích khác cho quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh hệ thống tài chính Việt Nam.  

- Cải thiện quá trình thu thập số liệu, qua Ďó nâng cao cả chất lượng và số lượng của số liệu. 

Kiểm tra Ď  ổn Ďịnh l  quá trình Ďòi hỏi nhiều số liệu, bao gồm cả các số liệu mang tính 

chất vĩ mô – chung cho cả nền kinh tế và những số liệu riêng lẻ của từng ngân hàng. 

Những dãy số thời gian dài sẽ giúp người thực hiện kiểm tra dễ d ng hơn trong việc xác 

Ďịnh kịch bản, những dãy số quá ngắn thường không có nhiều biến Ď ng mạnh và do vậy 

khó hình dung ra m t cú sốc thật sự bất lợi. Trước n m 2007, khi m  ký ức về giai Ďoạn 

lạm phát cao Ďầu những n m 90 Ďã l i xa v  Việt Nam thậm chí còn có giảm phát v o n m 

2000 và 2001, ít ai có thể hình dung ra m t kịch bản mà tỷ lệ lạm phát t ng gấp gần 3 lần 

từ 8% n m 2007 lên hơn 23% n m 2008. 

Đối với số liệu về hoạt Ď ng của các ngân hàng, số liệu càng chi tiết sẽ càng giúp cho 

những mô phỏng, giả Ďịnh sát với thực tế và kết quả c ng chính xác hơn.  hẳng hạn, thay 

vì dùng số liệu nợ xấu chung của tổng dư nợ tín dụng, việc tính riêng tỷ lệ nợ xấu của từng 

ngành, từng lĩnh vực kinh doanh sẽ giúp xác Ďịnh chính xác hơn rủi ro mà các ngân hàng 

gặp phải. 
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Ngoài ra, các nguồn số liệu khác cũng rất quan trọng và cần Ďược thu thập Ďầy Ďủ bao 

gồm: số liệu về rủi ro liên ngân hàng (rủi ro lây truyền), số liệu về khu vực phi tài chính 

như doanh nghiệp, h  gia Ďình, …  

- Mở r ng bài kiểm tra Ď  ổn Ďịnh ra toàn hệ thống ngân hàng, thay vì chỉ 17 ngân h ng như 

trong nghiên cứu n y. Đây l  nghiên cứu khoa học sinh viên nên bị hạn chế nhiều về vấn 

Ďề số liệu. Tuy nhiên, khi NHNN quyết tâm thực hiện Ďánh giá sức khỏe của hệ thống 

ngân hàng Việt Nam, việc mở r ng toàn b  hệ thống ngân hàng là hoàn toàn có thể, Ďặc 

biệt là khi số lượng ngân hàng ở Việt Nam là không lớn (chỉ khoảng 40 ngân hàng).  

- Áp dụng kiểm tra Ď  ổn Ďịnh với các nhân tố rủi ro khác như rủi ro lây truyền, rủi ro thanh 

khoản. Đây Ďều là những nhân tố rủi ro quan trọng v  Ďặc trưng trong hoạt Ď ng ngân 

hàng, và do vậy việc nghiên cứu v  Ďánh giá các rủi ro này là hết sức cần thiết. 

- Ngoài cách tiếp cận từ trên xuống (top-down) như nghiên cứu này, NHNN và các ngân 

hàng có thể tiến hành thêm cách tiếp cận từ dưới lên (bottom-up). Thực hiện Ďồng thời các 

cách tiếp cận này sẽ giúp có Ďược m t cái nhìn toàn diện hơn về tình hình sức khỏe của 

các ngân hàng. Hai cách tiếp cận này còn có tác dụng kiểm tra chéo lẫn nhau, tránh Ďưa ra 

những kết luận phiến diện. 

- NHNN và các b  ngành liên quan cần chú trọng phát triển những nguồn lực cần thiết cho 

quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh. Cụ thể như: Ď o tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

quản trị v  Ďánh giá rủi ro vĩ mô, thiết kế thử nghiệm các phần mềm phục vụ quá trình 

kiểm tra Ď  ổn Ďịnh (như SRM của Áo, RAMSI của Anh), xây dựng các mô hình kinh tế 

lượng vĩ mô (mô hình cấu trúc, mô hình DSGE, … ) giúp dự báo các biến số cũng như 

phân tích tác Ď ng của cú sốc, … 

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra Ď  ổn Ďịnh Ďể cập nhật tình hình về hệ thống ngân hàng, 

tạo Ďiều kiện phát triển kỹ n ng cho Ď i ngũ nhân sự và hoàn thiện các công cụ phần mềm, 

mô hình Ďược sử dụng. 

 

III. Khuyến nghị nhằm cải thiện sức khỏe của hệ thống ngân hàng và sự phát triển nền 

kinh tế. 

Những ngân hàng có CAR trong khoảng 9% và 11% cần phải Ďưa v o diện theo dõi Ďặc 

biệt Ďể giám sát chặt chẽ, không cho phép trả cổ tức và mua lại cổ phiếu, hạn chế thưởng cho 
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ban lãnh Ďạo. Lợi nhuận l m ra h ng n m phải Ďược giữ lại toàn b  Ďể t ng vốn chủ sở hữu, 

làm b  Ďệm an toàn trong thời gian kinh tế khó kh n. 

Đối với các ngân hàng có CAR thấp hơn mức quy Ďịnh 9%, NHNN nói riêng và chính 

phủ nói chung có thể xem xét các biện pháp sau: 

1. Cho phá sản. 

Tuyên bố “Không Ďể cho ngân hàng nào phá sản” của NHNN Ďã gây ra tâm lý rủi ro Ďạo 

Ďức nghiêm trọng trong các ngân h ng thương mại. Khi các ngân hàng tin rằng sẽ có người 

cứu mình khi gặp khó kh n, họ c ng có xu hướng l m  n mạo hiểm hơn. Vì vậy chúng tôi cho 

rằng các ngân h ng cũng có thể bị phá sản. Biện pháp mạnh tay này sẽ giúp loại bỏ những ung 

nhọt hệ thống ngân hàng, giảm rủi ro Ďạo Ďức và tâm lý ỷ lại của các ngân hàng còn lại trong 

hệ thống.  

Tuy nhiên khi áp dụng biện pháp này các cơ quan quản lý cũng cần chú ý các vấn Ďề sau: 

- Đảm bảo lợi ích của người gửi tiền thông qua hệ thống bảo hiểm tiền gửi. Luật Bảo 

hiểm tiền gửi có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, theo Ďó giá trị tiền gửi Ďược bảo hiểm là 50 triệu 

Ďồng/người gửi/ngân hàng. 

- Kiểm soát những tác Ď ng xấu của vụ phá sản, tránh Ďể tác Ď ng xấu của nó lan ra toàn 

hệ thống. NHNN cần tích cực thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng, hỗ trợ thanh khoản 

cho các ngân h ng thương mại trong trường hợp người dân Ďồng loạt rút tiền. Nếu Ďược kiểm 

soát tốt và củng cố Ďược lòng tin của người dân vào hệ thống ngân hàng, dòng người rút tiền 

sẽ giảm dần và tiền gửi sau Ďó sẽ quay trở lại. 

2. Sáp nhập với ngân hàng khác 

Bản thân biện pháp này không giải quyết Ďược c n bản những tồn tại của hệ thống ngân 

hàng. Nó chỉ có thể giúp Ďáp ứng tạm thời yêu cầu về an toàn vốn tối thiểu trước mắt nhưng 

những nhân tố rủi ro của hệ thống ngân hàng vẫn còn Ďó, chưa hề Ďược giải quyết triệt Ďể. Vì 

vậy chúng tôi cho rằng biện pháp này chỉ giải quyết Ďược vấn trong ngắn hạn, về lâu dài phải 

tiến hành cải cách phương pháp Ďiều hành, quản trị ngân hàng sau sáp nhập, l m thay Ďổi m t 

cách c n bản những Ďặc tính rủi ro của các ngân hàng. 

3. Tăng vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng.  

Nguồn bổ sung vốn phải kể đến đầu tiên là chính các ngân hàng. Những ngân hàng có tỷ 

lệ CAR thấp (dưới 9%, hoặc thậm chí là trên 9% nhưng dưới 11%) phải Ďược yêu cầu giữ lại 

toàn b  lợi nhuận sau thuế, không Ďược phép không Ďược trả cổ tức và không Ďược mua lại cổ 
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phiếu. Biện pháp này là hoàn toàn hợp lý vì các cổ Ďông phải l  người có trách nhiệm trước 

tiên trong việc Ďảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng của mình, khi ngân h ng Ďang thiếu vốn thì 

cổ Ďông không Ďược phân phối lợi nhuận. Ngoài ra, có thể cần phải bổ sung vốn bằng các 

nguồn khác như dưới Ďây. 

Các ngân hàng có thể huy động thêm vốn chủ sở hữu từ các cổ đông hiện hữu, các nhà 

đầu tư tư nhân và nước ngoài. Đây l  m t trong các biện pháp Ďã Ďược các ngân hàng lớn của 

Mỹ áp dụng hoặc cố áp dụng trong n m 2008 khi khủng hoảng nổ ra. Điểm Ďáng lưu ý l  khi 

khủng hoảng Ďã nổ ra và tình hình Ďã trở nên nguy cấp thì việc kêu gọi nhà Ďầu tư mua cổ 

phiếu của mình là không dễ dàng v  thường là phải bán với giá rất rẻ. Ví dụ cụ thể là việc 

Goldman Sachs phải bán số cổ phiếu ưu Ďãi trị giá 5 tỷ Ďô la, lợi tức 10% cho Warren Buffett 

với mức giá và nhiều Ďiều khoản kèm theo Ďều rất có lợi cho Warren Buffett. Tuy nhiên, trong 

Ďiều kiện các cổ Ďông hiện tại Ďã cạn vốn thì mời ch o các nh  Ďầu tư bên ngo i mua cổ phiếu 

dường như l  biện pháp duy nhất còn lại. 

Theo quan Ďiểm của chúng tôi, Ďây l  biện pháp khả thi và phù hợp nhất trong tất cả các 

biện pháp m  chúng tôi Ďã v  sẽ nêu ra. Tuy vậy, nếu muốn Ďạt Ďược hiệu quả cao nhất thì 

biện pháp này n y nên Ďược thực hiện sớm trong thời kỳ nền kinh tế vĩ mô v  thị trường chứng 

khoán tương Ďối thuận lợi; ngược lại, nếu thực hiện trong giai Ďoạn kinh tế suy thoái hay 

khủng hoảng thì các ngân h ng thường phải chấp nhận giá rất rẻ.  

Để hạn chế những bất lợi của biện pháp phát hành cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị các 

ngân hàng sử dụng các công cụ tài chính được thiết kế đặc biệt cho các thời kỳ khủng hoảng. 

M t ví dụ là các khoản vay hay trái phiếu do các ngân h ng phát h nh, trong Ďó kèm theo Ďiều 

khoản theo kiểu: “Trái phiếu (hay khoản vay này) có thể Ďược ngân h ng quy Ďổi sang cổ 

phiếu thường khi tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng xuống dưới 9% (hay khi vốn chủ sở 

hữu của ngân hàng xuống thấp hơn 8000 tỷ Ďồng.” Loại trái phiếu chuyển Ďổi này giúp cho các 

ngân h ng t ng vốn chủ sở hữu trong Ďiều kiện khủng hoảng khi m  lượng cầu Ďối với cổ 

phiếu ngân hàng là rất thấp, bu c các ngân hàng phải phát hành cổ phiếu với giá rẻ. M t ví dụ 

khác là các hợp Ďồng bảo hiểm cho vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Giả sử m t ngân hàng 

không muốn vốn chủ sở hữu của mình xuống thấp hơn 5000 tỷ Ďồng có thể mua m t hợp Ďồng 

bảo hiểm với Ďiều khoản: “Nếu vốn chủ sở hữu của ngân hàng xuống thấp hơn 5000 tỷ Ďồng 

(chỉ còn 3000 hay 4000 tỷ Ďồng), công ty bảo hiểm sẽ phải trả cho ngân hàng phần thiếu hụt 

(tương ứng là 2000 hay 1000 tỷ Ďồng)”. Tất nhiên, nếu vốn chủ sở hữu của ngân h ng t ng lên 

trên 5000 tỷ Ďồng, công ty bảo hiểm sẽ không phải trả gì hết. Mức phí bảo hiểm sẽ Ďược tính 

toán dựa trên mức Ď  rủi ro của ngân hàng và do vậy, các ngân hàng sẽ có Ď ng cơ Ďể giảm 

mức Ď  rủi ro của mình (Philippon, 2009).  
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Cuối cùng, Nhà nước có thể trực tiếp đứng ra góp vốn vào các ngân hàng yếu kém. Đây 

l  phương pháp có thể Ďược áp dụng nhanh nhất và dễ dàng nhất trong thời kỳ khủng hoảng 

nhưng nó cũng liên quan Ďến nhiều vấn Ďề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi và phản Ďối.  

Trước hết, vấn Ďề lớn nhất với biện pháp này là việc dùng tiền ngân sách nh  nước hay 

chính là tiền thuế của to n dân Ďể cứu m t vài chủ ngân hàng, m t lập luận phản Ďối thường 

Ďược Ďưa ra l : Khi l m  n có lãi thì ngân h ng Ďược hưởng, tha hồ trả lương thưởng, cổ tức. 

Còn khi ngân hàng vì bất chấp mạo hiểm, l m  n liều lĩnh dẫn tới thua lỗ thì lại bắt toàn dân 

phải chịu cùng.  

Về Ďiểm này, nhóm nghiên cứu cho rằng Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của 

Thụy Điển những n m Ďầu thập niên 1990. Đứng trước cu c khủng hoảng, Chính phủ Thụy 

Điển Ďã trấn an thị trường tuyên bố bảo Ďảm toàn b  số vốn của người dân và doanh nghiệp 

gửi hoặc Ďầu tư trong hệ thống ngân hàng ngoại trừ vốn của giới chủ ngân h ng (tương tự như 

hình thức bảo hiểm tiền gửi mà chúng tôi khuyến nghị ở trên). Tiếp Ďến, Thụy Ďiển quốc hữu 

hóa và hợp nhất hai ngân hàng Gotabanken và Nordbanken mà ở thời Ďiểm Ďó không còn Ďủ 

vốn chủ sở hữu theo luật Ďịnh. Khi thực hiện quốc hữu hóa, Thụy Điển Ďã rất kiên quyết loại 

bỏ các cổ Ďông hiện hữu của hai ngân hàng này, giữ vững nguyên tắc các chủ ngân hàng phải 

chịu lỗ và mất vốn trước khi chính phủ rót tiền cứu trợ. Nói cách khác, Ďối với các cổ Ďông của 

ngân hàng, việc Ďược Nh  nước tái cấp vốn cũng có ý nghĩa giống như việc phá sản – trong cả 

hai trường hợp chủ ngân h ng Ďều mất toàn b  vốn góp của mình. 

Biện pháp mạnh tay này không những Ďã xoa dịu Ďược sự phản Ďối về việc “d ng tiền 

của dân Ďể làm giàu cho các ông chủ ngân h ng” m  còn Ďã thúc Ďẩy các ngân h ng thương 

mại khác nhanh chóng t ng vốn chủ sở hữu, không ỷ lại vào sự cứu trợ của nh  nước, giảm bớt 

rủi ro cho toàn b  hệ thống (Lê Hồng Giang, 2012). Tính ra, chi phí của Ďợt tái cấu trúc ngân 

h ng Ďó của Thụy Điển chỉ khoảng 3.6% GDP (Laeven và Valencia, 2008), nhưng những 

thành quả Ďạt Ďược là hết sức to lớn, Không những tránh Ďược Ďổ vỡ tài chính liên hoàn, kinh 

tế Thụy Ďiển t ng trưởng rất ấn tượng những n m sau Ďó v  chính phủ nước n y Ďã thu hồi lại 

Ďược gần như to n b  số tiền bỏ ra cứu trợ. 

Vấn Ďề thứ hai là nguồn tiền mà Chính phủ d ng Ďể cứu trợ các ngân hàng. Tiền của 

chính phủ Ďến từ 3 nguồn chính: tiền thuế, tiền in mới và tiền vay nợ. 

Phương án Ďầu tiên – t ng thuế hay cắt giảm chi tiêu hay kết hợp cả 2 biện pháp. Đây 

chính là vấn Ďề Ďược bàn luận sôi nổi trong thời gian. Sách giáo khoa kinh tế gọi các biện pháp 

Ďó l  “chính sách t i khóa thắt chặt”
43

, ở  hâu  u người ta gọi nó l  “chính sách thắt lưng 

                                                           
43

 Contractionary fiscal policies 
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bu c bụng”
44

 và ở Mỹ người ta gọi nó l  “vách Ďá t i khóa”
45

. Tên gọi khác nhau nhưng bản 

chất là giống nhau và tất cả Ďều nhất trí rằng các biện pháp Ďó sẽ có tác Ď ng tiêu cực Ďến t ng 

trưởng kinh tế - Ďiều này sẽ khiến cho hệ thống ngân hàng trở nên suy yếu hơn.  

Phương án thứ hai – in thêm tiền. Đây l  m t việc l m Ďược Chính phủ các nước khá ưa 

thích và thực tế h ng n m NHNN Việt Nam Ďều in thêm tiền Ďể kích thích t ng trưởng kinh tế, 

tuy nhiên cách l m n y cũng có giới hạn. Chính phủ không thể in tiền m t cách vô t i vạ vì khi 

Ďó sẽ gây ra áp lực lên lạm phát, giá cả leo thang v  người dân lại là nạn nhân chính của lạm 

phát. 

Phương án thứ ba – vay nợ. Phương án n y chỉ phù hợp cho các quốc gia có tỷ lệ nợ 

công/GDP còn thấp chẳng hạn như Nga, Trung Quốc, Thụy Điển. Vậy tình trạng nợ công của 

Việt Nam hiện ra sao? 

Theo số liệu chính thức từ B  Tài chính, tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam trong n m 

2011 là 54,9% tức là vẫn thấp hơn ngưỡng 60% mà IMF và WB khuyến cáo cho các quốc gia 

Ďang phát triển v  cũng thấp hơn ngưỡng 65% v o n m 2015 m   hính phủ Ďề nghị Quốc h i. 

Tuy nhiên, số nợ công n y chưa bao gồm nợ của khối Doanh nghiệp Nh  nước (DNNN) như 

cách tính nợ công theo thông lệ quốc tế. Theo Vũ Quang Việt (2012), nếu tính cả nợ của khối 

DNNN thì nợ công của Việt Nam tương Ďương 106% GDP, tức l  Ďã vượt xa các ngưỡng 60% 

v  65% Ďã nêu. 

M t số thước Ďo khác phù hợp hơn về an toàn nợ công là tổng trả nợ/tổng thu ngân sách 

và thâm hụt ngân sách/GDP. Theo số liệu từ B  T i chính, Ngân sách Nh  nước liên tục thâm 

hụt trong nhiều n m qua, tỷ lệ thâm hụt ngân sách/GDP trong n m 2011 l  4.9%, dự toán trong 

n m 2012 l  4.8%.  ũng dựa vào số liệu của B  T i chính, chúng tôi tính Ďược tỷ lệ tổng trả 

nợ/tổng thu ngân sách trong n m 2011 l  khoảng 15.1%; n m 2010 chỉ số này là 15.6%. Nói 

cách khác, khoảng 1/6 tổng nguồn thu của nh  nước Ďược chỉ d ng Ďể trả nợ. 

Với tình trạng nợ công và thâm hụt ngân sách như vậy, chúng tôi tin rằng việc chi ra m t 

khoản tiền tương Ďương 13.3% - 19.6% GDP Ďể giải cứu hệ thống ngân hàng trong thời kỳ 

kinh tế khó kh n sẽ gây ra áp lực nặng nề lên Ngân sách Nh  nước.  

Như vậy cả 3 nguồn tiền từ thuế, in thêm và vay nợ Ďều hết sức hạn chế và gây ra nhiều 

tác dụng phụ không tốt tới nền kinh tế. Do Ďó, chúng tôi cho rằng Nh  nước chỉ nên trực tiếp 

bỏ tiền ra cứu hệ thống ngân h ng khi tình hình Ďã hết sức nguy cấp và không còn lựa chọn 

nào khác. 
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 Hay “chính sách khắc khổ”: austerity programs 
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 Hay “vực thẳm tài khóa”: fiscal cliff 
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Trong thực tế, người ta thường áp dụng đồng thời nhiều biện pháp đối với một hệ thống 

ngân hàng, tùy trường hợp từng ngân hàng, định chế tài chính khác nhau mà lại áp dụng 

những biện pháp khác nhau. Chẳng hạn, năm 2008 ở Mỹ, Chính phủ Mỹ đã cho Lehman 

Brothers và nhiều ngân hàng nhỏ phá sản, Countrywide, Merrill Lynch và Bear Stearns phải 

sáp nhập với ngân hàng khác, các ngân hàng như Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P 

Morgan Chase, … được chính phủ trực tiếp bơm vốn, Fannie Mae và Freddie Mac bị quốc 

hữu hóa, công ty bảo hiểm AIG bị chính phủ sở hữu 80%, …    

4. Minh bạch hóa thông tin về hệ thống ngân hàng 

Khi thực hiện t ng vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng, cho dù là bằng nguồn vốn tư nhân 

hay Nh  nước, minh bạch thông tin l  Ďiều rất quan trọng. Khi kêu gọi khu vực tư nhân góp 

vốn, thông tin phải công khai minh bạch mới có thể giảm bớt rủi ro và thu hút Ďược nh  Ďầu 

tư.  

Khi Nh  nước d ng ngân sách Ďể cứu trợ các ngân hàng, thông tin lại càng phải minh 

bạch vì tiền Ďó l  tiền của dân, thông tin rõ ràng cùng với kế hoạch sử dụng hợp lý sẽ giúp Nhà 

nước nhận Ďược sự Ďồng thuận và nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân v  dư luận. Bài học 

Thụy Điển Ďã minh chứng cho Ďiều này. Thụy Ďiển có thể giấu thông tin về các khoản lỗ của 

các ngân h ng v  Ďể cho các công ty quản lý tài sản thanh lý dần dần nhằm tránh gây sốc cho 

thị trường. Tuy nhiên Ngân h ng Trung ương Thụy Điển Ďã quyết Ďịnh công bố toàn b  thông 

tin về tài sản và nợ xấu, giúp giảm bớt bất ổn của hệ thống. Việc yêu cầu các ngân hàng thua lỗ 

công khai sổ sách cũng giúp Thụy Ďiển dễ dàng bắt các chủ ngân hàng hiện hữu chấp nhận lỗ, 

mất quyền kiểm soát ngân hàng và bị quốc hữu hóa hoàn toàn. Đảng cầm quyền v  phe Ďối lập 

ở Thụy Điển Ďạt Ďược Ďồng thuận về phương án giải quyết phần n o cũng nhờ sự minh bạch 

này (Lê Hồng Giang, 2012). 

Không những thế, việc công khai minh bạch thông tin còn giúp cho Chính phủ có cái 

nhìn chính xác hơn về các rủi ro và chuẩn bị nguồn lực Ďủ lớn Ďủ Ďể hoàn thành kế hoạch giải 

cứu. Nguồn lực ở Ďây không chỉ là tiền m  còn l  cơ chế pháp luật và thẩm quyền của các cơ 

quan hữu quan. Không có nguồn lực Ďủ lớn thì những rủi ro trong hệ thống không thể Ďược 

giải quyết triệt Ďể. 

5. Đảm bảo không xảy ra tình trạng co thắt tín dụng. 

M t lưu ý quan trọng là khi yêu cầu các ngân hàng t ng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR 

theo luật Ďịnh, Chính phủ cần xem xét tác Ď ng của nó Ďến tín dụng ra nền kinh tế (Greenlaw 

và c ng sự, 2012). Sở dĩ cần lưu ý vấn Ďề n y vì Ďể t ng tỷ lệ CAR, các ngân hàng có thể t ng 



84 

 

tử số (t ng vốn chủ sở hữu bằng các biện pháp như vừa trình bày) hoặc giảm mẫu số (bằng 

việc thoái nợ
46

), gây ra tình trạng co thắt tín dụng.  

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)    = 

Vốn tự có 

Tổng tài sản “ ó” Ďiều chỉnh theo trọng số rủi ro 

 

Ví dụ Ďơn giản: m t ngân hàng có vốn chủ sở hữu bằng 7 Ďồng và tổng tài sản “ ó” Ďiều 

chỉnh theo rủi ro l  100 Ďồng. Rõ ràng tỷ lệ CAR của ngân hàng này chỉ là 7%, thấp hơn mức 

9% theo quy Ďịnh. Tuy nhiên, thay vì sử dụng m t trong các biện pháp giúp t ng vốn chủ từ 7 

lên 9 Ďồng, ngân hàng này lại quyết Ďịnh tích cực thu hồi nợ và giảm cho vay ra nền kinh tế, 

giữ tiền mặt trong két Ďể giảm giá trị tài sản “ ó”Ďiều chỉnh theo rủi ro
47

 xuống mức 77.78 

Ďồng v  qua Ďó Ďạt Ďược tỷ lệ CAR bằng 9% theo quy Ďịnh. Với m t nền kinh tế phụ thu c 

nhiều vào vay nợ như Việt Nam thì tình trạng co thắt tín dụng sẽ có tác Ď ng rất xấu, nếu 

nghiêm trọng có thể gây ra sụp Ďổ nền kinh tế. 

Trước vấn Ďề này, NHNN có thể Ďặt ra Ďồng thời cả mục tiêu tương Ďối (tỷ lệ CAR) và 

mục tiêu tuyệt Ďối (giá trị vốn chủ sở hữu). Trong ví dụ trên, NHNN có thể yêu cầu ngân hàng 

Ďó t ng tỷ lệ CAR lên mức tối thiểu l  9% nhưng Ďồng thời giá trị Tài sản “ ó” Ďiều chỉnh 

trọng số rủi ro cũng không Ďược nhỏ hơn 100 Ďồng. Khi các ngân hàng bị bu c phải huy Ď ng 

thêm vốn chủ sở hữu, họ sẽ có Ď ng cơ Ďể cho vay ra thay vì giữ tiền trong két. 

6. Các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống ngân hàng trong dài hạn. 

Các giải pháp Ďược nêu ra bên trên có tính chất nhỏ lẻ và tập trung vào từng cá thể trong 

hệ thống ngân hàng. Các biện pháp này sẽ chỉ Ďem lại hiệu quả mong Ďợi nếu Ďược Ďặt trong 

tổng thể m t gói chính sách vĩ mô Ďúng Ďắn. Khi hệ thống ngân h ng Ďang trong giai Ďoạn khó 

kh n, NHNN cần tích cực thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng trong hệ thống, cung cấp 

Ďầy Ďủ thanh khoản cho các ngân h ng Ďể tránh tâm lý hoảng loạn của người dân.  

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ t ng trưởng và ổn Ďịnh kinh tế cũng có thể gián tiếp giúp 

Ďỡ hệ thống ngân hàng thông qua sự giảm xuống trong rủi ro tín dụng. Khi tình hình kinh tế vĩ 

mô có chuyển biến tốt, sức khỏe của các ngân hàng chắc chắn cũng Ďược cải thiện phần nào. 

 ác chính sách vĩ mô phải Ďược thực hiện m t cách nhịp nh ng, Ďồng b  và có l  trình rõ ràng, 

tránh tình trạng giật cục, bất ngờ và gây sốc Ďối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.  
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 deleverage 
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 Tiền mặt có trọng số bằng 0 khi tính giá trị Tài sản “Có” điều chỉnh trọng số rủi ro. 
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Bên cạnh Ďó, hệ thống ngân h ng sau khi Ďược giải cứu và tái cơ cấu cần phải Ďược giám 

sát và quản lý chặt chẽ nhằm tránh t ng trưởng tín dụng quá nóng và tích tụ quá nhiều nợ xấu 

là tiền Ďề của m t cu c khủng hoảng tiếp theo. M t khi rủi ro và nợ xấu Ďã Ďược tích tụ nhiều 

trong hệ thống ngân hàng và chỉ chờ ngày vỡ ra thì mọi giải pháp lúc Ďó – như Ďã liệt kê ở trên 

– Ďều sẽ gây Ďau Ďớn. Biện pháp tốt nhất l  ng n chặn, không Ďể cho nó xảy ra ngay từ Ďầu. 

Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh vậy. 

IV. Kết luận. 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu Ďã áp dụng những khuôn khổ lý thuyết Ďược 

công nhận r ng rãi trong lĩnh vực kiểm tra Ď  ổn Ďịnh vào thực tế hệ thống ngân hàng Việt 

Nam. Quá trình nghiên cứu thực nghiệm Ďược tiến h nh theo 5 bước: 

Bƣớc 1. Xác Ďịnh các ngân h ng l m Ďối tượng cho bài kiểm tra: 16 ngân h ng thương 

mại lớn và 1 công ty tài chính – chiếm hơn 70% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng (thời 

Ďiểm cuối n m 2011) Ďã Ďược lựa chọn. 

Bƣớc 2. Xác Ďịnh các nhân tố rủi ro của hệ thống ngân hàng: m t số nhân tố rủi ro chính, 

gắn liền với hoạt Ď ng của hệ thống ngân hàng Việt Nam Ďược chúng tôi phân tích bao gồm: 

rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và rủi ro giá tài sản (cổ phiếu). 

Bƣớc 3. Xây dựng kịch bản. Bằng 3 phương pháp khác nhau, chúng tôi xây dựng 3 kịch 

bản cho quá trình kiểm tra Ď  ổn Ďịnh bao gồm: 

- Kịch bản cơ sở: dựa theo dự báo về kinh tế Việt Nam trong báo cáo Triển vọng kinh tế 

thế giới (WEO) tháng 10/2012, thể hiện diễn biến thông thường của nền kinh tế.  

- Kịch bản “suy thoái kép”: Ďược xây dựng dựa vào những biến Ď ng thực tế của các biến 

số kinh tế trong quá khứ, có Ďiều chỉnh theo những thay Ďổi trong cấu trúc kinh tế 

theo thời gian v  các nguy cơ ở hiện tại, mang yếu tố bất lợi cao.  

- Kịch bản “trì trệ kéo d i”: Ďược xây dựng dựa vào khu vực “Ďuôi” 1% Ďường phân phối 

xác suất của các dự báo từ mô hình Hệ tự hồi quy (VAR), mang yếu tố bất lợi rất cao. 

Bƣớc 4. Tính toán tác Ď ng của kịch bản tới các ngân hàng. 

Rủi ro lãi suất: mô hình khe hở tái Ďịnh giá, tính toán tác Ď ng của thay Ďổi lãi suất tới thu 

nhập lãi thuần. 

Rủi ro tỷ giá: mô hình trạng thái ngoại tệ mở ròng, tính toán tác Ď ng của thay Ďổi tỷ giá 

Ďến giá trị tài sản và nợ phải trả bằng ngoại tệ. 
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Rủi ro tín dụng: ước lượng mô hình hồi quy số liệu bảng với tỷ lệ nợ xấu và các biến số 

vĩ mô của 55 quốc gia Ďang phát triển (làm mô hình thay thế cho trường hợp Việt Nam vì số 

liệu về nợ xấu ở Việt Nam rất hạn chế), qua Ďó tính toán tác Ď ng của các yếu tố vĩ mô Ďến 

chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng. 

Bước 4 n y Ďược thực hiện với sự hỗ trợ của m t chương trình Excel Ďược thiết kế bởi 

các chuyên gia IMF v  Ngân h ng Trung ương Áo (Schmiedier, Hasan và Puhr, 2011). 

Bƣớc 5. Diễn giải và thảo luận kết quả. 

Kết quả thu Ďược cho thấy sức chịu Ďựng của hệ thống ngân h ng trước các cú sốc là rất 

yếu. Ở kịch bản cơ sở, 6 ngân h ng không Ďảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, nhu cầu tái cấp 

vốn tương Ďương 0.74% GDP. 

Ở hai kịch bản bất lợi, không ngân h ng n o duy trì Ďược tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trên 

mức quy Ďịnh, chi phí tái cấp vốn cho các ngân hàng lên tới 13.3 – 19.6% GDP. 

Từ kết quả thu Ďược ở trên, chúng tôi Ďã thảo luận và khuyến nghị các giải pháp có thể áp 

dụng giúp nâng cao an toàn hoạt Ď ng của hệ thống ngân hàng, bao gồm: cho những ngân 

hàng yếu kém phá sản, sáp nhập với ngân h ng khác, t ng vốn chủ sở hữu từ khu vực tư nhân, 

Nh  nước trực tiếp Ďứng ra góp vốn và giải pháp mang tính c n bản nhất là ổn Ďịnh và cải 

thiện tình hình kinh tế vĩ mô.  
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PHỤ LỤC. 

Phụ lục A. Ma trận Đánh giá rủi ro đối với sự ổn định tài chính của Việt Nam 

Nhân tố rủi ro Khả năng xảy ra 
Dự kiến tác động tới sự ổn định 

tài chính 

1. Kinh tế toàn 

cầu rơi v o 

suy thoái, 

t ng trưởng 

bị suy giảm 

Ďáng kể. 

Cao. 

Mỹ v   hâu  u Ďang gặp nhiều khó 

kh n lớn về kinh tế.  

Ở Mỹ, những chính sách kích cầu và 

các biện pháp nới lỏng tuy có m t số 

tác Ď ng nhất Ďịnh nhưng tỷ lệ thất 

nghiệp vẫn còn cao, dẫn tới nguồn thu 

của Chính phủ giảm, b i chi ngân sách 

lớn, nợ công t ng nhanh.  hính sách 

“Vách Ďá t i khóa” nhằm cắt giảm 

thâm hụt ngân sách sẽ gây ảnh hưởng 

xấu Ďến t ng trưởng. 

Để Ďổi lấy các gói cứu trợ tài chính, 

những quốc gia Ďang trải qua khủng 

hoảng nợ công ở  hâu  u Ďã phải 

Ďồng ý thực thi chính sách “thắt lưng 

bu c bụng” hay chính l  cắt giảm Ďáng 

kể chi tiêu công. Tình trạng này rất có 

thể sẽ lan r ng ra các quốc gia khác ở 

Châu Âu, khi mà cả  nh, Đức và Pháp 

Ďều có mức nợ công cao Ďáng báo 

Ď ng. 

Nghiêm trọng. 

Sự suy giảm trong kinh tế toàn cầu 

có thể ảnh hưởng Ďến Việt Nam 

qua nhiều kênh khác nhau. 

Thứ nhất, nguồn vốn FDI vào Việt 

Nam có thể giảm rõ rệt. Việt Nam 

sẽ mất Ďi m t kênh chuyển giao 

công nghệ và m t Ď ng lực quan 

trọng cho t ng trưởng. 

Thứ hai, cán cân thương mại sẽ 

thay Ďổi theo chiều hướng xấu. Nhu 

cầu Ďối với hàng xuất khẩu Việt 

Nam sẽ giảm Ďi khiến cho nhiều 

doanh nghiệp gặp khó kh n, qua Ďó 

ảnh hưởng Ďến khả n ng trả nợ. 

2. Đồng tiền 

mất giá mạnh 

do thâm hụt 

thương mại 

kéo dài và có 

chiều hướng 

Cao. 

 án cân thương mại và cùng với Ďó l  

cán cân tài khoản vãng lai liên tục 

thâm hụt trong nhiều n m Ďặc biệt là 

sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Chỉ 

riêng n m 2007, thâm hụt tài khoản 

Trung bình – Nghiêm trọng. 

VNĐ mất giá sẽ làm giảm giá trị 

vốn chủ sở hữu của những ngân 

hàng có nợ phải trả bằng ngoại tệ 

lớn hơn t i sản bằng ngoại tệ. 
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t ng lên. vãng lai lên tới gần 15% GDP.  

Thêm v o Ďó, xuất khẩu dễ bị ảnh 

hưởng xấu bởi suy thoái kinh tế thế 

giới nhưng nhập khẩu khó giảm xuống 

hơn do các mặt hàng mà Việt Nam 

phải nhập là các loại hàng hóa thiết 

yếu như máy móc, nguyên vật liệu 

phục vụ sản xuất trong nước. Điều này 

càng khiến cho thâm hụt thương mại 

có xu hướng gia t ng. 

Hơn nữa, với m t nền kinh tế bị Ďô 

la hóa như Việt Nam, việc VNĐ 

mất giá còn ảnh hưởng mạnh Ďến 

nền kinh tế thực nói chung, cụ thể 

như l m giảm khả n ng trả các 

khoản vay bằng Ďồng ngoại tệ của 

các doanh nghiệp nhập khẩu. 

3. Lạm phát 

nhiều khả 

n ng sẽ t ng 

trở lại sau 

mức Ďỉnh 

23% của n m 

2008. 

Cao. 

T ng trưởng cung tiền cao trong nhiều 

n m c ng thêm t ng trong giá Ďiện, giá 

dịch vụ y tế, giáo dục có nguy cơ thổi 

bùng ngọn lửa lạm phát.  

Trung bình. 

T ng lên trong lạm phát và cùng 

với Ďó l  bất ổn kinh tế vĩ mô sẽ 

ảnh hưởng tiêu cực Ďến khả n ng 

trả nợ của người Ďi vay, gây tổn 

thất tín dụng cho các ngân hàng. 

4. Thị trường 

chứng khoán 

lao dốc. 

Trung bình. 

Thị trường chứng khoán Ďã có những 

Ďiều chỉnh Ďáng kể sau m t thời gian 

t ng trưởng nóng trước n m 2008.  hỉ 

số VN-Index hiện nay Ďã ở mức ổn 

Ďịnh và bền vững hơn, giảm khả n ng 

gây ra bong bóng tài sản.  

Tuy nhiên, khi kinh tế thế giới nói 

chung và kinh tế Việt Nam nói riêng sa 

sút, thị trường chứng khoán với vai trò 

l  phong vũ biểu của nền kinh tế cũng 

vì Ďó m  suy giảm theo. 

Nghiêm trọng. 

M t số ngân h ng Ďầu tư mạnh vào 

nhiều cổ phiếu trên thị trường 

chứng khoán. Việc các cổ phiếu 

này mất giá theo xu hướng chung 

của thị trường sẽ khiến các ngân 

hàng này phải chịu các khoản lỗ 

lớn. Thông qua cơ chế lan truyền 

có thể ảnh hưởng Ďến cả hệ thống 

ngân hàng. 

Thị trường chứng khoán còn ảnh 

hường gián tiếp Ďến ngân hàng 

thông qua khả n ng trả nợ của 

người Ďi vay khi những người này 

Ďầu tư v o chứng khoán.  
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5. Thị trường 

bất Ď ng sản 

Ďóng b ng. 

Cao. 

Vay bất Ď ng sản bị xếp vào nhóm tín 

dụng không khuyến khích, nhiều công 

trình do Ďó phải dừng thi công giữa 

chừng. Bong bóng bất Ď ng sản xì hơi 

sau m t thời gian phát triển quá nóng 

khiến cho nhiều doanh nghiệp phải 

giảm giá bán nh  v  c n h . Tuy nhiên, 

cung và cầu vẫn không gặp nhau khi 

nguồn cung chủ yếu nằm ở phân khúc 

trung và cao cấp trong khi nhu cầu lại 

chủ yếu ở phân khúc giá rẻ bình dân. 

Tâm lý chờ Ďợi của người mua nhà, 

mong giá tiếp tục giảm mạnh hơn cũng 

là m t nhân tố quan trọng khiến thị 

trường ảm Ďạm 

Nghiêm trọng. 

Dư nợ cho vay bất Ď ng sản của 

các ngân hàng không chiếm tỷ 

trọng quá lớn trong tổng dư nợ 

nhưng ít nhất 60% tài sản thế chấp 

của các khoản vay lại là các loại bất 

Ď ng sản khác nhau. Như vậy, cho 

d  các ngân h ng Ďã trích lập dự 

phòng cho các khoản vay từ trước 

Ďó nhưng xử lý nợ xấu Ďược Ďảm 

bảo bằng bất Ď ng sản vẫn có thể 

gây ra những khoản lỗ lớn cho 

ngân hàng. 

6. Cú sốc thanh 

khoản thuần 

túy (do tin 

Ďồn thất 

thiệt). 

Trung bình. 

Trong n m 2012, việc nhiều (cựu) lãnh 

Ďạo cấp cao của các ngân hàng lớn liên 

tục bị cơ quan công an bắt giữ v  Ďiều 

tra các sai phạm Ďã khiến cho dư luận 

có phần hoang mang. Tại những ngân 

h ng có lãnh Ďạo bị bắt Ďã xảy ra tình 

trạng người dân kéo Ďến rút tiền nhiều 

hơn bình thường. Sau Ďó, còn xuất 

hiện m t số tin Ďồn thất thiệt liên quan 

Ďến các ngân hàng khác nhằm trục lợi 

như tin Ďồn Chủ tịch HĐQT Ngân 

hàng BIDV bị bắt. 

Yếu. 

Thực tế trong thời gian qua cho 

thấy, các cơ quan chức n ng bao 

gồm B   ông an, NHNN, Đ i 

Truyền hình Việt Nam v  các cơ 

quan truyền thông khác Ďã l m tốt 

vai trò thông tin, trấn an tâm lý thị 

trường v  người dân, không Ďể xảy 

ra rút tiền ồ ạt trên toàn hệ thống. 

NHNN cũng Ďã thực hiện tốt chức 

n ng cho vay hỗ trợ thanh khoản 

Ďối với m t số ngân hàng gặp khó 

kh n tạm thời. 

7. Những bất ổn 

trong quá 

trình tái cơ 

cấu hệ thống 

Cao. 

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng bao 

gồm việc sáp nhập những ngân hàng 

Trung bình – Yếu. 

Trong lĩnh vực này, NHNN có 

trong tay Ďầy Ďủ các công cụ Ďể 
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ngân hàng. yếu kém hay thậm chí là cho phá sản 

những TCTD thu c diện theo dõi Ďặc 

biệt m  không t ng Ďược vốn Ďiều lệ. 

Do vậy, Những bất ổn trong quá trình 

tái cơ cấu l  Ďiều không thể tránh khỏi.  

khống chế những tình huống xấu có 

thể xảy ra, chẳng hạn như: mở cửa 

sổ chiết khấu hỗ trợ thanh khoản 

Ďầy Ďủ, hỗ trợ các thương vụ sáp 

nhập ngân hàng, tạo Ďiều kiện ưu 

Ďãi cho những ngân hàng sau sáp 

nhập, … 

Nguồn: phân tích của tác giả. 
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Phụ lục B. Các kiểm định đối với mô hình VAR. 
 

Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi. 

 
 

 

   Joint test:  

   
   Chi-sq df Prob. 

   
    500.8129 480  0.2471 

   
    

 

Dependent Chi-sq(48) Prob. 

   
   res1*res1  52.43153  0.3062 

res2*res2  51.42326  0.3412 

res3*res3  49.19055  0.4252 

res4*res4  48.80698  0.4404 

res2*res1  50.42522  0.3778 

res3*res1  49.60636  0.4090 

res3*res2  53.09015  0.2844 

res4*res1  50.56269  0.3726 

res4*res2  52.40411  0.3071 

res4*res3  50.62480  0.3703 
 

 

Kiểm định về tính ổn định của mô hình VAR. 
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Kiểm định tự tƣơng quan. 

 

Lags LM-Stat Prob 

   
   1  16.66548  0.4076 

2  6.434996  0.9827 

3  7.394177  0.9649 

4  23.08366  0.1115 

5  11.86034  0.7535 
 

 

 

Kiểm định phân phối chuẩn. 

 

Component Jarque-Bera df Prob. 

    
    1  1.119598 2  0.5713 

2  5.053031 2  0.0799 

3  6.963385 2  0.0308 

4  5.046635 2  0.0802 

    
    Joint  51.58731 55  0.6058 
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Phụ lục C. Danh sách 55 quốc gia mới nổi và đang phát triển trong mô hình số liệu mảng. 

(theo phân loại của Báo cáo Tình hình Ổn Ďịnh tài chính toàn cầu, tháng 4/2012 của IMF). 

Albania Ecuador Macedonia Romania 

Argentina Egypt Malaysia Russia 

Armenia Gabbon Mexico Sierre Leonon 

Belarus Georgia Moldova Slovak 

Bolivia Guatemala Moroco Slovenia 

Bangladesh Hungary Mozambique South Africa 

Bosnia và Herzegovina India Namibia Swaziland 

Brazil Indonesia Nigeria Thailand 

Bulgaria Jordan Oman Uganda 

Columbia Kenya Pakistan Ukraine 

Costa Rica Kuwait Paraguay Uruguay 

Croatia Latvia Peru Venezuela, RB 

C ng hòa Czech Lesotho Philippine Vietnam 

C ng hòa Dominica Lithuania Poland  
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