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Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính
tiền tệ số 9 năm 2017.
1. Ngân hàng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Lê Công// Tạp chí Thị
trường tài chính tiền tệ .- Số 9/2017 .- Tr. 12 – 17
Tóm tắt: CMCN lần thứ tư là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa ba
lĩnh vực chính: Kỹ thuật số bao gồm dữ liệu lớn (Big Data), vạn vật kết nối Internet
(IoT), trí tuệ nhân tạo (AI); Công nghệ sinh học với những ứng dụng trong nông nghiệp,
thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và
vật liệu; và lĩnh vực Vật lý với sự phát triển về robot thế hệ mới, in 3D, xe tự lái, các loại
vật liệu mới, công nghệ nan. Bài viết được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất giới thiệu sơ
qua về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN thế hệ 4.0). Phần thứ hai phác
thảo về hệ thống tài chính ngân hàng thế giới đối với cuộc cách mạng công nghiệp này.
Phần thứ ba là hệ thống ngân hàng Việt Nam với cuộc CMCN lần thứ 4, các cơ hội và
thách thức đối với hệ thống và đề xuất một số khuyến nghị cho hệ thống ngân hàng Việt
Nam.
Từ khóa: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; Ngân hàng; Vạn vật kết nối internet; Trí
tuệ nhân tạo; Dữ liệu lớn
2. VietinBank đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả chính sách điều hành của Ngân
hàng Nhà nước/ Lê Đức Thọ// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9/2017 .- Tr. 18
– 21
Tóm tắt: Trong năm 2016, NHNN đã kiên định xuyên suốt mục tiêu điều hành, tiếp tục
chủ động dẫn đắt, định hướng thị trường, ứng phó linh hoạt và kịp thời với những biến
động của thị trường tiền tệ, giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm
chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. VietinBank, với vai trò là ngân
hàng lớn, chủ lực, chủ đạo của nền kinh tế, đã triển khai tích cực và hiệu quả chỉ đạo,
định hướng chính sách tiền tệ của NHNN năm 2016. Bài viết tổng kết một số kết quả nổi
bật của VietinBank trong việc thức hiện các chính sách điều hành của NHNN trong năm
2016 và các kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2017 để tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu
trong hệ thống NHTM Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam

3. Triển khai thực hiện Basel II - triển vọng, khó khăn và thách thức qua thực tế tại
Vietcombank/ Nguyễn Mạnh Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9/2017 .Tr. 22 – 25
Tóm tắt: Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của Vietcombank đến năm 2020 là trở thành
“Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế
giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất”. Trong đó, đối với mảng quản trị
rủi ro, Vietcombank đặt mục tiêu là “Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất”. Để đạt được
mục tiêu nêu trên, Vietcombank đã luôn chủ động, chú trọng đầu tư, nâng cao năng lực
quản trị điều hành trong hoạt động kinh doanh. Đối với quản trị rủi ro, Vietcombank cũng
đã sớm nghiên cứu, đưa vào áp dụng nhiều thông lệ tốt nhất, trong đó có việc áp dụng
Hiệp ước vốn Basel II. Bài viết điểm lại quá trình triển khai Basel II và một số kết quả
chính đạt được tại Vietcombank. Chỉ ra những khó khăn và thách thức trong quá trình
thực tế triển khai và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để triển khai Basel II thành công
và đảm bảo chất lượng.
Từ khóa: Basel II; Quản trị rủi ro; Vietcombank
4. Vướng mắc trong xử lý nợ xấu của hệ thống NHTM và những đề xuất tháo gỡ/
Phạm Thị Hạnh, Lại Thị Thanh Loan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9/2017 .Tr. 26 – 30
Tóm tắt: Xử lý những vấn đề tồn tại của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) rất
quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đang diễn ra nhanh chóng
và sâu rộng. Trong bức tranh của khu vực, hệ thống NHTM của Việt Nam còn yếu về
năng lực tài chính, cũng như chất lượng chung về nhân lực, công nghệ…. Một trong
những vấn đề cản trở lớn đến sự phát triển của hệ thống là nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng
đã kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng nợ xấu có xu hướng tăng trở lại về quy mô. Theo
thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng,
nợ xấu do VAMC quản lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu có khả năng lên đến 8,86% tổng dư
nợ. Mặt khác, xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết như
pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm (TSBĐ) còn nhiều bất cập; thiếu nguồn lực và
cơ chế đặc thù cho VAMC hoạt động. Do đó, đòi hỏi cần sớm có giải pháp xử lý quyết
liệt trong thời gian tới không để tác động xấu đến an toàn hệ thống. Bài viết tập trung vào
phân tích những khó khăn lớn còn đang tồn tại trong xử lý nợ xấu, từ đó, gợi ý những giải
pháp giải quyết vấn đề.
Từ khóa: Nợ xấu; Tái cơ cấu; NHTM yếu kém
5. Giải pháp thúc đẩy thanh toán qua thẻ nội địa/ Lan Hương// Tạp chí Thị trường tài
chính tiền tệ .- Số 9/2017 .- Tr. 31 – 32

Tóm tắt: Dù ngành ngân hàng đã hết sức cố gắng để đẩy mạnh thanh toán qua thẻ nhưng
vì nhiều nguyên nhân nên tỷ lệ sử dụng thẻ để thanh toán hiện vẫn ở mức thấp. Vì vậy,
Hội nghị thường niên Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 2017 (thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt
Nam) vừa qua đã chọn chủ đề chính là Phát triển thanh toán thẻ nội địa tại Việt Nam.
Bài viết nêu ra những khó khăn, thách thức trong việc đẩy mạnh thanh toán qua thẻ nội
địa ở Việt Nam hiện nay, từ đó nêu ra các giải pháp thúc đẩy, trong đó nhấn mạnh đến
vai trò truyền thống.
Từ khóa: Thanh toán không dùng tiền mặt; Thẻ nội địa; POS; ATM
6. Ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ/ Phạm Văn Hiếu// Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ .- Số 9/2017 .- Tr. 33 – 35
Tóm tắt: Những năm qua, ngành Ngân hàng đã có nhiều nỗ lực trong việc áp dụng
những công nghệ mới, tốt nhất trên thế giới phục vụ hoạt động thanh toán nói chung, dịch
vụ thẻ nói riêng. Đối với dịch vụ thẻ, các ngân hàng thương mại đã liên tục nâng cao chất
lượng phục vụ song song với đẩy mạnh nâng cấp bảo mật thẻ, kết hợp với nhiều tiện ích
thiết thực, phù hợp với nhiều tầng lớp người dân trong xã hội. Chiến lược đồng loạt này
của tất cả ngân hàng không chỉ đem đến cho khách hàng sự an tâm, tiện lợi trong giao
dịch, mà còn giúp giảm bớt lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế theo định hướng của
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bài viết đề cập đến nỗ lực phát triển dịch
vụ thẻ nhằm thúc đẩy TTKDTM của các NHTM, đồng thời chỉ ra rằng, thực tế, phí thẻ
ngân hàng rất nhỏ so với những tiện tích đem lại, khách hàng sử dụng dịch vụ nào thì chỉ
phải chi trả cho dịch vụ ấy.
Từ khóa: Dịch vụ thẻ; Phí thẻ; Thanh toán không dùng tiền mặt
7. Những chuyển động đáng chú ý của kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu trong
quý I năm 2017/ Lan Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9/2017 .- Tr. 36 –
39
Tóm tắt: Trong quý I, các nền kinh tế đầu tàu đều đang phát đi những tín hiệu phục hồi
rõ ràng và mạnh mẽ hơn so với năm 2016. Kinh tế Mỹ diễn biến tương đối khả quan khi
các chỉ số vĩ mô trong quý vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trên cả hai mặt sản xuất và
tiêu dùng. Trên thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp hiện chỉ ở mức thấp 4,7% trong khi
số việc làm được tạo ra hiện cũng đang ở mức cao nhất kể từ thời điểm tháng 6 năm
ngoái.
Từ khóa: Kinh tế; Thị trường tài chính toàn cầu; Quý I năm 2017
Trung tâm Thông tin Thư viện

