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MỞ ĐẦU
 TCVM – một công cụ của xóa đói giảm nghèo và

phát triển kinh tế

 Rất nhiều mô hình tổ chức tài chính vi mô thành
công: đảm bảo độ tiếp cận và bền vững

 Hệ thống QTDND ở Việt Nam là một trường hợp
thành công tuy nhiên hoạt động của mỗi QTDND 
lại rất khác nhau.

MỞ ĐẦU

 Mục tiêu nghiên cứu: 

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến độ tiếp cận và
tự bền vững của các QTDND.

- Xác định mô hình phát triển bền vững cho các
QTDND.

Trường hợp nghiên cứu là các QTDND ở tỉnh Hà Tây
(cũ) và Thái Bình.
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TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
 Vấn đề trung tâm của TCVM: làm sao để cung cấp

dịch vụ tài chính cho người nghèo, hộ gia đình thu
nhập thấp trên một nền tảng bền vững (Rhyne, 
1998; Robinson, 2001; Gonzalez Vega 2003).

 Độ tiếp cận: số lượng người nghèo được tiếp cận.

 FSS (khả năng tự bền vững): khả năng bù đắp được
tất cả các khoản chi phí hành chính, chi phí mất vốn
và chi phí tài chính bằng thu nhập từ hoạt động
kinh doanh.

 Mối quan hệ giữa độ tiếp cận và bền vững vẫn còn
nhiều tranh cãi: cùng chiều và đánh đổi

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

 Quan hệ ngược chiều: Niels Hermes, Robert 
Lensina và Aljar Meester (2008) sử dụng số liệu 435 
MFIs, trong MixMarketTM giai đoạn 1997 – 2007; 
nghiên cứu của Lensink R., Meesters A., Hermes N., 
(2007).

 Quan hệ cùng chiều: cách tiếp cận hỗn hợp giữa
giảm nghèo và hệ thống tài chính (Quach, 2005; 
Charitonenko and Rahman, 2002; Gonzalez Vega, 
1998; Schreiner, 1996).
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Một số mô hình tổ chức TCVM 
thành công
- BRI, BancoSol Bolivia

- Grameen Bank Bangladesh or CARD Bank 
Phillipines

- Desjadin Finance Canada

 Điểm mấu chốt: cân bằng giữa độ tiếp cận và tự bền
vững

MỘT SỐ ĐIỂM TỔNG QUAN VIỆT NAM (2013)

 Dân số: 89,71 triệu người

 Density: 246 người/sq.km

 GDP: 176 tỷ USD (1.960 USD/người)

 Giảm nghèo ấn tượng: 58% (1992)-14% (2008) – 9.6% 
(2010) – 7.6% (2013).

 Khu vực nông thôn: 67.64% dân số; 81.5% lực lượng
lao động; 80-90% of poor

 Nông nghiệp:  54% (2010) – 46.9% (2013) lực lượng
lao động quốc gia
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ĐÓNG GÓP CỦA TCVM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

 Tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho người nghèo

 Giải quyết vấn đề thiếu vốn cho người nghèo

 Tạo việc làm, đặc biệt ở khu vực nông nghiệp, nông
thôn

CÁC NHÀ CUNG CẤP TCVM
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Hình 1: Các nhà cung cấp TCVM ở Việt Nam
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Hình 2: Các nhà cung cấp TCVM lớn ở Việt Nam

Bảng 1. Microfinance formal and semi-
formal landscape up to 2010

Institution Number of 

borrowers 

(mil.)

% of total 

borrowers

Total 

outstanding 

loans (USD 

mil.)

% of total 

outstanding 

loans

No. of 

savers (mil.)

% of total 

savers

VBSP 8.1 59.6 4,588 46.5 2.14 22.57

VBARD 3.2 23.5 3,500 35.5 5.00 52.74

PCFs 1.7 12.5 1,700 17.2 1.5 15.82

NGO MFIs 0.6 4.4 75 0.8 0.43 4.53

VPSC 0 0.41 4.32

Total 21.3 100 16,661 100 9.48 100
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Hệ thống QTDND

 Mô hình hợp tác xã tài chính: định hướng thị
trường, tự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

 Thành viên chính: nông dân, người thu nhập thấp, 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ

 Phát triển, tự bền vững, tăng độ tiếp cận đồng thời
đảm bảo tự bền vững tài chính (FSS) (Ozaki, M and 
H. D Seibel, 2008; WB, 2008, ADB, 2010)

Hệ thống QTDND Việt Nam

Cấu trúc tổ chức của hệ thống QTDND
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MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG

 Kích cỡ mẫu và đặc điểm mẫu

 Mô hình và biến

 Giả thuyết

 Kết quả kỳ vọng

 Kết quả ước lượng

Mô tả mẫu

- Dữ liệu từ 117 QTDND ở tỉnh Hà Tây (cũ) và Thái Bình trong

6 năm từ 2004-2009

- The Polanco’s simultaneous equations (2004) are used on

Eview 4.0 and SPSS
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Tính đại diện của mẫu

Các QTDND ở tỉnh Hà Tây và Thái Bình là các đại diện tốt cho

hệ thống theo những tiêu chí sau:

1. Đặc thù thể chế

2. Cấu trúc tài chính

3. Chỉ số về độ tiếp cận

4. Độ sâu của tiếp cận

5. Kết quả kinh doanh

6. Rủi ro

So sánh QTDND Hà Tây, Thái Bình và toàn hệ
thống
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So sánh QTDND Hà Tây, Thái Bình và toàn hệ
thống

Mô hình

 lnLoansize=c(1)+c(2)*lnROA+c(3)*lnnob+c(4)*age
+c(5)*age2+c(6)*d1+c(7)*d3+u  (1)

 lnROA=c(8)+c(9)*lnloansize+c(10)*lnmargin+c(11)
*d1+c(12)*age+c(13)*age2+c(14)*lnMOA+c(15)*d2*ln
nob+c(16)*lnNOB+c(17)*D3+u (2)
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Mô tả biến

Các giả thuyết
 ROA quan hệ cùng chiều hoặc ngược chiều với loansize. 

Loansize quan hệ cùng chiều với ROA

 NOB: quan hệ ngược chiều với loan size nhưng cùng chiều

với ROA.

 Age: cùng chiều hoặc ngược chiều với loansize và cùng

chiều với ROA

 Margin: tác động dương tới ROA

 MOA: tác động dương tới ROA
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Expected results

ROA CỦA CÁC QTDND Ở HÀ TÂY VÀ THÁI BÌNH
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KÍCH CỠ KHOẢN VAY CỦA CÁC QTDND HÀ TÂY VÀ THÁI 
BÌNH
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Kết quả từ mô hình 1 và 2

 Mô hình giải thích được 43% sự thay đổi của loan size 
và 49% sự thay đổi của ROA

 Hầu hết các tham số đều có ý nghĩa ở mức ý nghĩa 6% 
(trừ c16 (lnNOB) và c17 (D3) ở phương trình 2)

 Kiểm định phần dư cho thấy mô hình rút gọn giải
thích tốt hơn mối liên hệ

 Đa phần chiều của các mối liên hệ đều như kỳ vọng –
các giải thuyết hầu hết đúng

Kết quả từ mô hình 1 và 2(tiếp)

 Loan size và ROA có mối quan hệ cùng chiều => độ
tiếp cận và sự bền vững có mối quan hệ ngược chiều

 Loan size và NoB có mối quan hệ ngược chiều: tăng
lượng người vay sẽ giảm kích cỡ khoản vay -> độ tiếp
cận sâu hơn.
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Kết quả từ mô hình 1 và 2 (tiếp)

 ROA và NOB: 

- Nếu ROA≥2%: mối quan hệ dương và có ý nghĩa

- If ROA < 2%: mối quan hệ không có ý nghĩa

Kết luận:

- Với các QTDND bền vững hơn: tập trung tăng lượng
người vay để tăng ROA

- Với các QTDND chưa đạt bền vững: các QTDND nên
tập trung tăng bền vững trước khi mở rộng hoạt động

Kết quả từ mô hình 1 và 2 (tiếp)

 Loan size và age của QTDND có mối quan hệ ngược
chiều: những QTDND hoạt động thời gian lâu hơn thì
có thể tiếp cận tới người nghèo tốt hơn

 ROA và MOA có mối quan hệ cùng chiều: các QTDND 
sẽ bền vững hơn nếu tăng vốn huy động

 ROA và margin quan hệ cùng chiều: margin càng cao
thì các QTDND càng bền vững
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XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO 
CÁC QTDND

 Tác động tổng thể và tác động biên hiện tại

 Các kịch bản cho sự phát triển bền vững của các

QTDND

Với các QTDND đã bền vững (ROA ≥ 2%)

Với các QTDND chưa bền vững (ROA < 2%)

Tác động tổng thể và tác động biên hiện tại
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Ma trận hệ số tương quan

Source : IFAD (2000)

Tiêu chí phát triển của các tổ chức TCVM
Criteria Index Operational standards

Outreach

1. No of products and services

No standard

2. Amount and the growth rate of 

customer

3. Amount and growth rate of 

outstanding loan

4. Amount and growth rate of saving 

balance

5. Loan average / GDP

> 150%: High income portion
20-150%: Medium portion
<20%: Poor customer portion

6. Overdue/ outstanding loan Max 5%

7. Bad debt / outstanding loan Max 3%

FSS

8. Operational self-sustainability ≥ 120%

9. Financial self-sustainability FSS ≥ 100%

10. ROA ≥ 2%
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Kịch bản cho các QTDND có ROA ≥ 2%

Để tăng độ tiếp cận outreach (giảm loan size,) QTDND 

phải:

 Tăng age of PCFs and/or

 Tăng lượng người vay (NOB) và/hoặc

 Giảm ROA và/hoặc

 Getting more support of the Government or donors.

Kịch bản cho các QTDND có ROA ≥ 2%
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Kịch bản cho các QTDND có ROA ≥ 2%

 Mẫu: QTDND Đông La (2008) 

ROA=2.01 

Loan size: 314 

Để tiếp cận đến người nghèo theo chuẩn quốc tế, 

loansize phải giảm 20% GDP bình quân đầu người

(tức giảm 93.63%). Tuy nhiên, mức giảm tối đa của

ROA (2.01) là 2% để đảm bảo tự bền vững (tức 0.5%). 

Kịch bản cho các QTDND có ROA ≥ 2%

Tăng age



6/6/2014

20

Kết luận cho tăng age
 Loan size giảm (-0.18528y+0.007227y2).

 QTDND không thể đạt được bền vững và độ tiếp cận
cùng lúc

 Lựa chọn tối ưu thực hiện chính sách hiện tại trong 4 
năm, loansize sẽ giảm 0.62% trong khi Dong La vẫn
đảm bảo bền vững

Kịch bản cho các QTDND có ROA ≥ 2%

Tăng lượng người vay (NOB)

Mức giảm tối đa của ROA là 0.5%. 1% tăng lên của NOB dẫn đến

mức giảm 0.025387%  của ROA. Do đó, NOB không được tăng

quá 2%.
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Kịch bản cho các QTDND có ROA ≥ 2%
Giảm ROA

Nếu áp dụng chính sách giảm ROA với mức giảm tối đa là 0.5, 

loansize giảm xuống thấp nhất là 0.38%  khi ROA giảm 0.5% sau

một năm.

0.38% rất xa mức 93%

Kịch bản cho các QTDND có ROA ≥ 2%

Hỗ trợ từ Chính phủ hoặc các nhà tài trợ

 Vốn vay cho phép các QTDND tiếp cận tốt hơn tới

người nghèo

 Tài trợ giúp các QTDND tăng vốn, tăng tài sản để mở

rộng độ tiếp cận tới các khách hàng



6/6/2014

22

Kịch bản cho các QTDND có ROA ≥ 2%

ROA có thể được tăng bằng cách:

 tăng margin

 tăng tỷ trọng vốn huy động trên tổng tài sản

 tăng loansize

 tăng age 

Kịch bản cho các QTDND có ROA ≥ 2%
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Kịch bản cho các QTDND có ROA < 2%
Mẫu

QTDND Hương Ngải với ROA=1.81%

Tăng ROA đến 2% (10.49%)

=>

Margin = 7.6

MOA = 84.573

Kịch bản cho các QTDND có ROA < 2%
Tăng margin
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Kịch bản cho các QTDND có ROA < 2%
Tăng tỷ trọng vốn huy động trong tổng tài sản

Kịch bản cho các QTDND có ROA < 2%
Tăng loansize
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KẾT LUẬN

 TCVM là đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển
VN.

 Hệ thống QTDND là một trong những tổ chức TCVM 
thành công

 QTDND VN đã tận dụng tốt nhất đặc thù hợp tác xã
tài chính

 Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ
hệ thống QTDND phát triển

 QTDND Trung ương trở thành Ngân hàng hợp tác sẽ
hỗ trợ tốt hơn nữa sự phát triển của hệ thống

KẾT LUẬN

 Hầu hết các giả thuyết về độ tiếp cận và tự bền vững
đều được kiểm định ở mô hình QTDND

- Độ tiếp cận và bền vững của QTDND có quan hệ đánh
đổi. 

- ROA tác động cùng chiều bởi loan size, age, margin.

- Loan size quan hệ ngược chiều với lượng người vay, 
age; nhưng quan hệ cùng chiều với ROA

 Tác động của các nhân tố khác (number of borrowers, 
margin, borrowing) giúp QTDND đồng thời đạt được
độ tiếp cận và bền vững.

 Age không phải là nhân tố quan trọng.
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MỘT SỐ GỢI Ý

 QTDND hoạt động độc lập về tài chính và quản lý

 QTDND có thể thành công hoặc thất bại khác nhau

 Càng bền vững càng dễ dàng tiếp cận hơn:

- Với QTDND có ROA ≥ 2%:  tăng lượng người vay, 
giảm ROA; và hoặc kêu gọi tài trợ

- Với QTDND có ROA<2%: tăng margin; tăng tỷ trọng
vốn huy động trong tổng tài sản; và/hoặc tăng loan 
size

MỘT SỐ GỢI Ý

 QTDND TW nên tuyên truyền các mô hình QTDND 
thành công cũng như thất bại trong hệ thống
QTDND.

 Các tổ chức TCVM khác nên tham khảo phương thức
hoạt động của các QTDND tập trung vào năng lực tự
bền vững và dựa trên nền tảng các thành viên


