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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 21 năm 2017.
1. Lợi ích và chi phí khi Việt Nam tham gia liên minh ngân hàng ASEAN/ Lê Thị
Anh Đào, Trần Vương Thịnh, Trần Hồng Hà// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số
21/2017 .- Tr. 32 – 38
Tóm tắt: Trên cơ sở khái quát lý do hình thành và ba trụ cột chính của Liên minh ngân
hàng châu Âu, bài viết xem xét quá trình hội nhập ngân hàng tại khu vực ASEAN để cho
thấy tính khả thi của một Liên minh ngân hàng ASEAN trong tương lai. Đồng thời, bài
viết cũng phân tích những đặc điểm của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong mối tương
quan với các quốc gia ASEAN khác để xác định những lợi ích và chi phí khi Việt Nam
tham gia vào Liên minh ngân hàng ASEAN.
Từ khóa: ASEAN; Cơ chế bảo hiểm tiền gửi duy nhất; Liên minh ngân hàng; Cơ chế
giải quyết thống nhất; Cơ chế giám sát duy nhất
2. Hỗ trợ của Chính phủ trong xếp hạng và tái cơ cấu ngân hàng/ Hương Giang//
Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2017 .- Tr. 39 – 41
Tóm tắt: Moody’s (MIS) cùng với Standard & Poor’s và Fitch Group là 3 công ty lớn, uy
tín trên thế giới về lĩnh vực xếp hạng tín dụng. Hệ thống xếp hạng của Moody sẽ được
ghi theo một mức từ Aaa tới C, với Aaa là chất lượng cao nhất và C là chất lượng thấp
nhất. Trong cơ cấu đánh giá xếp hạng tín dụng cơ sở của Moody’s thì một trong 3 nhân tố
(là nhân tố cuối cùng) để phân tích cấu trúc tài chính và môi trường hoạt động của ngân
hàng là hỗ trợ từ Chính phủ. Bài viết đề cập đến vai trò Chính phủ trong xếp hạng và tái
cơ cấu ngân hàng từ kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam.
Từ khóa: Xếp hạng tín dụng; Hỗ trợ từ Chính phủ; Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng
3. Tín dụng chính sách hiệu quả của ngành ngân hàng góp phần xóa đói giảm
nghèo/ Phạm Hữu Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2017 .- Tr. 42 – 45
Tóm tắt: Song song với tăng trưởng kinh tế, Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt
đối với công tác giảm nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo và các
đối tượng chính sách khác. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước từ mức rất cao trên 58% (năm
1993) đã giảm xuống còn 14,2% (năm 2010) và còn 4,25% (năm 2015). Những thành tựu
giảm nghèo của Việt Nam đạt được có sự góp phần quan trọng của tín dụng chính sách -

đây là một cấu phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững của Việt Nam. Trong những năm qua, hệ thống chính sách tín dụng ưu đãi không
ngừng được hoàn thiện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp
cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều
kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số.
Từ khóa: Tín dụng chính sách; Vốn tín dụng ưu đãi; Giảm nghèo
4. Xu hướng thanh toán di động toàn cầu/ Ngọc Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính
tiền tệ .- Số 21/2017 .- Tr. 46 – 49
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của nền tảng công nghệ trên điện thoại di động, hàng
loạt ứng dụng thanh toán được xây dựng đang tạo nên một làn sóng phát triển mạnh mẽ
của thanh toán qua thiết bị di động trên khắp thế giới. Phương thức thanh toán này mang
lại nhiều lợi ích cho người dùng. Kết quả nghiên cứu do Visa thực hiện chỉ ra rằng, khách
hàng sẽ thấy thoải mái hơn khi sử dụng điện thoại di động của mình để thanh toán mà
không cần mang ví hay thẻ theo nguời.
Từ khóa: Thanh toán di động; Điện thoại di động
5. Hiệp hội ngân hàng Đức: Tiếng nói quan trọng của các ngân hàng tư nhân Đức/
Hoàng Minh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2017 .- Tr. 50 – 51
Tóm tắt: Hiệp hội các ngân hàng Đức là cầu nối trung gian giữa các ngân hàng, các nhà
hoạch định chính sách, các nhà chức trách, người tiêu dùng và khu vực kinh doanh. Hiệp
hội tổ chức cuộc đối thoại chuyên sâu với tất cả các bên có liên quan trong nước và quốc
tế. Trong số những nhiệm vụ mà Hiệp hội thực hiện là thông tin cho công chúng về cả
quan điểm của các ngân hàng tư nhân cũng như các vấn đề kinh tế xã hội. Bằng cách
trình bày các lập luận mang tính thực tế, Hiệp hội khuyến khích sự hiểu biết giữa các nhà
hoạch định chính sách và khu vực kinh doanh.
Từ khóa: Hiệp hội ngân hàng Đức; Ngân hàng tư nhân Đức
Trung tâm Thông tin Thư viện

