THƯ MỤC
TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 15 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính
tiền tệ số 15 năm 2018.
1. Kết quả tái cơ cấu các ngân hàng thương mại đạt được khá vững chắc/ Lương Văn
Hải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2018 .- Tr. 19 – 22
Tóm tắt: Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện có hiệu quả
việc xử lý nợ xấu, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017
(Nghị quyết 42) về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Nghị quyết này đã cho phép áp
dụng nhiều chính sách mới (so với pháp luật hiện hành) về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm
của khoản nợ xấu, tạo lập cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo
đảm của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán nợ xấu, góp phần
xử lý nhanh nợ xấu của hệ thống các TCTD. Vậy đến nay sau hơn 1 năm triển khai Đề án
và Nghị quyết nói trên, hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại ra sao? Kết
quả xử lý nợ xấu như thế nào? Có những thuận lợi hay vướng mắc gì? Bài viết xin bàn về
những nội dung đó.
Từ khóa: Báo cáo tài chính; Tổ chức tín dụng; Nợ xấu; Tái cơ cấu; Kết quả
2. Khó xảy ra khủng hoảng chu kỳ tại Việt Nam/ Bùi Hồng Điệp// Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ .- Số 15/2018 .- Tr. 23 – 26
Tóm tắt: Dự báo về kinh tế là vấn đề rất khó, nhất là các yếu tố bên ngoài trong điều kiện
nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn. Tuy nhiên với những dữ liệu, tư liệu, bài học
được phân tích trong bài viết, chúng ta có thể nhận định trong 2-3 năm tới khó có thể xẩy
ra khủng hoảng đối với hệ thống ngân hàng - tài chính Việt Nam, cũng như khủng hoảng
của nền kinh tế Việt Nam nếu như không có biến động lớn, quá bất thường của kinh tế
thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam cần tiếp tục có những biện pháp phòng chống khủng
hoảng, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững nền kinh tế.
Từ khóa: Khủng hoảng chu kỳ; Tài chính ngân hàng; Bất động sản; Thị trường chứng
khoán
3. Một số nét chính trong hoạt động của hệ thống ngân hàng 6 tháng đầu năm 2018/
Hà Thị Sáu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2018 .- Tr. 27 – 30
Tóm tắt: Các số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ủy ban Giám sát tài
chính quốc gia, các ngân hàng thương mại (NHTM) đang niêm yết cổ phiếu trên thị

trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) cho thấy, hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) ở
Việt Nam đang hoạt động ổn định, theo đúng định hướng chỉ đạo của Chính phủ. Vốn
huy động, dư nợ cho vay nền kinh tế, tổng tài sản, vốn điều lệ,… của các TCTD tiếp tục
tăng trưởng tốt; tỷ lệ nợ xấu giảm, cơ cấu thu nhập củng cố theo hướng bền vững. Thực
trạng đó cho thấy kết quả tái cơ cấu các TCTD gắn với xử lý nợ xấu đang tiếp tục được
thực hiện có hiệu quả.
Từ khóa: An toàn; Phát triển; Hệ thống ngân hàng
4. Rủi ro sở hữu chéo, đầu tư chéo trong lĩnh vực ngân hàng và những nguy cơ tiềm
ẩn/ Trần Thị Châu Giang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2018 .- Tr. 31 –
34
Tóm tắt: Từ những năm 90 của thế kỷ trước, sở hữu chéo và đầu tư chéo đã xuất hiện ở
những nền kinh tế phát triển như: Đức, Nhật, Italia, Mỹ, Anh… Thực tế cho thấy, từng có
mối quan hệ khăng khít giữa ngân hàng (NH) và NH, NH và các định chế tài chính, NH
và doanh nghiệp (DN) và tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo giữa các tổ chức này. Để
phát triển bền vững thị trường tài chính, Chính phủ các nước này đã phải đưa ra một loạt
các chính sách và chương trình cải tổ sâu rộng (Big Bang) cho hệ thống tài chính, ngân
hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các chuẩn mực kế toán nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh của hệ thống tài chính và hạn chế tối đa những hệ lụy của nó. Còn ở Việt Nam, xuất
hiện từ hơn chục năm trở lại đây sở hữu chéo và đầu tư chéo là một nhân tố có thể gây
lan truyền rủi ro giữa các định chế tài chính, đe dọa sự an toàn cho hệ thống tài chính và
nền kinh tế Việt Nam. Vậy làm thế nào để hạn chế tối đa tình trạng này?
Từ khóa: Sở hữu chéo; Đầu tư chéo; Rủi ro
5. Đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng/ Hương Giang//
Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2018 .- Tr. 35 – 37
Tóm tắt: Hệ thống tài chính ngân hàng là một mắt xích quan trọng quyết định nguồn vốn
đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, ngân hàng phải hỗ trợ các doanh
nghiệp đối phó với các rủi ro phát triển bền vững một cách hiệu quả bằng việc xem xét,
đánh giá các rủi ro môi trường xã hội (MT&XH) tác động đến hiệu quả sử dụng vốn và
khả năng trả nợ của khách hàng khi thẩm định cấp tín dụng. Bài viết tìm hiểu cách thức
phân loại, đánh giá và quản lý về rủi ro MT&XH trong các dự án xin tài trợ vốn của
NHTM theo khuyến nghị của IFC.
Từ khóa: Rủi ro môi trường xã hội; Thẩm định; Cấp tín dụng
6. Một số đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn của Quỹ tín dụng nhân dân trong triển
khai các quy định pháp lý mới/ Võ Thị Hoàng Nhi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
.- Số 15/2018 .- Tr. 38 – 43

Tóm tắt: Để chấn chỉnh hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) theo
hướng an toàn và hiệu quả, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)
đã ban hành nhiều văn bản pháp lý mới đòi hỏi các QTDND phải thay đổi lề lối làm việc,
nâng cao năng lực quản trị điều hành, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và trụ
vững trong điều kiện môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi. Bài viết đề cập đến những
quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của
QTDND đã được ban hành và phân tích những khó khăn vướng mắc khi thực hiện cũng
như đề xuất một số kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho các QTDND để từ đó loại hình
này có thể phát triển bền vững trong điều kiện môi trường pháp lý mới.
Từ khóa: Quỹ tín dụng nhân dân; Quy định; Môi trường pháp lý; Khó khăn
7. Những quan điểm cơ bản về ngân hàng trung ương độc lập/ Đặng Thế Tùng// Tạp
chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2018 .- Tr. 44 – 46
Tóm tắt: Trên thế giới, ngân hàng trung ương (NHTW) có vai trò quan trọng trong nền
kinh tế của mỗi quốc gia. Mức độ độc lập của NHTW ảnh hưởng đến hiệu quả của chính
sách tiền tệ, do đó, xu hướng trên thế giới, mức độ độc lập của định chế này ngày càng
được cải thiện. Các nhà kinh tế học đã đưa ra những khái niệm về NHTW độc lập và xây
dựng những chỉ số để đánh giá mức độ độc lập của định chế này. Trong khuôn khổ bài
viết, tác giả đề cập cơ sở lý luận về NTHW độc lập.
Từ khóa: Ngân hàng trung ương; Độc lập; Ngân hàng trung ương độc lập
Trung tâm Thông tin Thư viện

