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1. giới thiệu

Phân tích các nhân tố tác động 
đến tăng trưởng kinh tế nói chung 
và mối quan hệ giữa hiệu quả của 
khu vực tài chính với tăng trưởng 
kinh tế của mỗi quốc gia đã được 
thực hiện trong rất nhiều các nghiên 
cứu khác nhau trên thế giới. Đối 
với hệ thống tài chính của VN thì 
các ngân hàng thương mại chiếm 
giữ vị trí vô cùng quan trọng trong 
quá trình giúp nguồn vốn của nền 
kinh tế được lưu thông góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu hiện nay của 
VN chỉ mới dừng ở các phân tích 
định tính về mối quan hệ giữa hoạt 
động kinh doanh ngân hàng với 

tăng trưởng kinh tế nên chưa có 
những bằng chứng định lượng đủ 
thuyết phục chứng minh vai trò của 
hệ thống ngân hàng với nền kinh 
tế. Chính vì lý do đó, nhóm nghiên 
cứu chọn đề tài “Phân tích tác động 
của hoạt động kinh doanh ngân 
hàng đến tăng trưởng kinh tế tại 
VN” nhằm giúp những nhà hoạch 
định chính sách cũng như các bên 
liên quan nhận thấy tầm quan trọng 
của hệ thống ngân hàng tại VN.
2.  Cơ sở lý thuyết và phương 
pháp nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết
Mối quan hệ giữa hoạt động 

của hệ thống tài chính và tăng 
trưởng kinh tế

Thị trường tài chính là khu vực 
trung gian trong nền kinh tế, góp 
phần vào quá trình tích lũy vốn và 
đổi mới công nghệ, có mối quan 
hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế 
(Hình 1). Vì thế, mối quan hệ giữa 
hệ thống tài chính và tăng trưởng 
kinh tế trở thành vấn đề được các 
nhà kinh tế học quan tâm từ cuối 
thế kỷ 19. Theo đó, vai trò của hệ 
thống tài chính đến quá trình tăng 
trưởng đặc biệt được nhấn mạnh. 
Thể hiện trong nghiên cứu của 
mình, Bagehot (1873) cho rằng 
hệ thống tài chính chiếm một vị 
trí quan trọng trong quá trình công 
nghiệp hóa tại Anh. Tương tự, 
Schumpeter (1912) kết luận rằng 
các ngân hàng hiện đại đã góp 

Tác động của hoạt động 
kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng 

kinh tế tại Việt Nam
nguyễn MInh Sáng & nguyễn ThIên KIM

Đại học Ngân hàng TP. HCM

Bài viết phân tích tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đối 
với tăng trưởng kinh tế tại VN. Dữ liệu sử dụng được lấy từ Data 
bank scope, World Development Indicators và báo cáo thường niên 

của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn từ năm 1999 – 2012. 
Bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu bảng không cân bằng (unbalanced 
panel data). Kết quả thực nghiệm cho thấy hoạt động kinh doanh ngân hàng 
thông qua kênh tín dụng; hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng thông qua 
các chỉ số ROA, ROE; dự phòng rủi ro tín dụng; tỷ lệ thu nhập từ lãi ròng trên 
tổng tài sản và quy mô ngân hàng có ý nghĩa trong mối quan hệ với tăng trưởng 
kinh tế. Ngoài ra, các biến số vĩ mô như tỷ lệ tổng vốn đầu tư nội địa, tỷ lệ xuất 
khẩu hàng hoá, dịch vụ, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ học sinh trung học và chênh lệch lãi 
suất tiền gửi và tiền vay cũng có mối quan hệ cùng chiều với tăng trưởng. 

Từ khóa: Hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng trưởng kinh tế, dữ liệu 
không cân bằng.
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phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc phát triển 
hệ thống kỹ thuật tiên tiến để tìm và hỗ trợ những nhà khởi 
nghiệp, trao cho họ cơ hội quý giá để phát triển sản phẩm 
và quy trình sản xuất. Góp phần nhấn mạnh kết luận này, 
King và Levine (1993a) đưa ra kết luận trong nghiên cứu 
về mối quan hệ giữa khu vực tài chính và tăng trưởng, rằng 
Schumpeter có thể đúng bởi khi nghiên cứu thực nghiệm 
trên 80 quốc gia trong giai đoạn 1960 - 1989, ông đã chứng 
minh sự phát triển của thị trường tài chính có mối liên hệ 
chặt chẽ đến quá trình tăng trưởng GDP thực bình quân đầu 
người, tỷ lệ tích lũy vốn và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn 
của nền kinh tế. Ngoài ra, các yếu tố cấu thành sự phát triển 
này cũng liên hệ mật thiết đến việc dự báo tỷ lệ tăng trưởng, 
tích lũy vốn và sử dụng vốn trong tương lai. 

Để giải thích cho mối quan hệ này, McKinnon (1973) 
cho rằng, tự do hóa tài chính đã khiến cho vai trò của các 
định chế tài chính được nâng lên, khuyến khích tiết kiệm và 
hạn chế tích lũy vốn, điều này khiến dòng vốn chuyển từ 
những ngành sản xuất kém hiểu quả sang những ngành sản 
xuất hiệu quả hơn. Sự phát triển của thị trường tài chính góp 
phần làm đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro 
và cung cấp cho nhà đầu tư nhiều cơ hiệu để tăng lợi nhuận. 
Năng lực sản xuất của nền kinh tế được quyết định bởi số 
lượng cũng như chất lượng các khoản đầu tư. Việc nới lỏng 
tín dụng, đặc biệt là vốn lưu động, sẽ tác động làm tăng tính 
hiệu quả của quá trình phân bổ nguốn lực, làm giảm chênh 
lệch giữa sản lượng tiềm năng và sản lượng thực tế. 

Tuy nhiên, cũng có một số quan điểm trái chiều khi cho 
rằng mối quan hệ này không quan trọng, Robinson (1952) 
cho rằng các nhà kinh tế đã quá đề cao các nhân tố tài chính 
đối với quá trình tăng trưởng kinh tế. Một ví dụ điển hình  
để chứng minh các nhà kinh tế hiện đại gần như bỏ qua yếu 
tố này là việc 3 nhà kinh tế học đoạt giải Nobel là Meir và 
Seers (1984) và Stern (1989) đã không đề cập đến yếu tố tài 
chính khi nghiên cứu về sự phát triển kinh tế. Những quan 
điểm trái chiều càng chứng minh sự quan tâm sâu sắc của 
các nhà kinh tế học đến mối quan hệ này.

Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và 
tăng trưởng kinh tế

Khu vực ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với thị 
trường tài chính nói chung. Khu vực này là chủ thể chính 
cung cấp tín dụng cho cá nhân, doanh nghiệp và cả chính 
phủ. Vì thế, thể hiện trong các nghiên cứu về mối quan 
hệ giữa thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế, có khá 
nhiều biến liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. 
Ví dụ như tín dụng ngân hàng cho khu vực tư nhân King và 
Levine (1993a), tăng trưởng tín dụng (FitzGerald, V. ,2006) 
hay tổng tiền gửi (Anwar và Nguyen, 2009). Mối quan hệ 

giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và tăng 
trưởng kinh tế bắt đầu trở thành đề tài được các 
nhà kinh tế học quan tâm. Thật vậy, số lượng các 
nghiên cứu kiểm định mối quan hệ này ngày một 
nhiều hơn, rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới. 

Steiner, et al (1963) khẳng định hoạt động 
của hệ thống ngân hàng tác động đến quá trình 
tăng trưởng kinh tế. Hoạt động của khu vực này 
tác động đến cung tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến 
quá trình sản xuất như loại hàng hóa, số lượng 
và nơi sản xuất. Kết luận tương tự được đưa ra 
bởi Ubom (2009) khi cho rằng bởi vì hệ thống 
ngân hàng đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế, hiệu 
quả hoạt động của hệ thống cũng tác động trực 
tiếp đến tăng trưởng. Hoạt động như một trung 

 Thị trường không hoàn hảo 

- Chi phí thông tin 

- Chi phí giao dịch 

Kênh tăng trưởng: 

- Tích lũy vốn 

- Đổi mới công nghệ 

Thị trường tài chính và các định chế tài chính 

Chức năng của thị trường tài chính: 

- Huy động vốn 

- Phân bổ vốn 

- Hỗ trợ kiểm soát doanh nghiệp 

- Hỗ trợ quản trị rủi ro 

- Giảm kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hợp 

đồng. 

TĂNG TRƯỞNG 

Hình 1. Mối quan hệ giữa thị trường tài chính và tăng 
trưởng kinh tế

Nguồn: Levine, R. (1997) 
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3. Dữ liệu và phương pháp 
nghiên cứu

3.1. Dữ liệu
Các biến sử dụng trong mô hình 

được tổng hợp từ các nghiên cứu 
trên thế giới về mối quan hệ giữa 
hoạt động kinh doanh ngân hàng 
và tăng trưởng kinh tế. 

Hai biến tiết kiệm và tín dụng 
ngân hàng được sử dụng bởi 
Greenwoood và Jovanovic (1990) 
để chỉ ra rằng hoạt động này giúp 
ngân hàng đa dạng hoá và chia sẻ 
rủi ro, hoạt động kiểm tra và giám 
sát của ngân hàng giúp các dự án 
khả thi tiếp cận được nguồn vốn 
với chi phí thấp hơn. Về tổng thể, 
khi hệ thống ngân hàng hoạt động 
hiệu quả giúp việc phân bổ vốn 
của nền kinh tế hiệu quả hơn tạo 
động lực cải thiện năng suất toàn 
xã hội và kích thích tăng trưởng 
kinh tế. Các nghiên cứu của Allen 
và Ndikumama (1998), King và 
Levine (1993), Frankel và Romer 
(1999), Tsuru  (2000),  Levine  và  
Loayza  (1999), Dages và cộng sự 
(2000) cũng đồng ý với quan điểm 
này.

Các biến lợi nhuận ngân hàng, 
lãi suất, chi tiêu của chính phủ và 
vốn chủ sở hữu của ngân hàng 
được sử dụng bởi Khatib và cộng 
sự (1999) khi nghiên cứu mối quan 
hệ giữa hiệu quả hoạt động kinh 
doanh ngân hàng và phát triển 
kinh tế tại Quatar giai đoạn 1996 - 
1997. Samolyk (1992) nghiên cứu 
mối quan hệ giữa hoạt động kinh 
doanh ngân hàng và tăng trưởng 
kinh tế theo quy mô cấp tiểu bang 
tại Mỹ trong giai đoạn từ 1982 đến 
1990 đã chỉ ra tín dụng ngân hàng, 
hiệu quả hoạt động của ngân hàng, 
quy mô nợ xấu của ngân hàng tác 
động đến tăng trưởng kinh tế của 
mẫu nghiên cứu. Nghiên cứu của 
Pantaleo J.Kessy (2007) cũng 

gian tài chính, ngân hàng chuyển 
vốn từ nhóm thặng dư sang nhóm 
thâm hụt vốn, quá trình này tạo nên 
sự tích lũy vốn, từ đó làm tăng sản 
lượng dẫn đến tăng trưởng (Azege, 
2009).

Tuy nhiên, cũng có một số kết 
quả thực nghiệm bác bỏ mối quan 
hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân 
hàng và tăng trưởng kinh tế. Fadare 
(2010) phân tích thị trường Nigeria 
giai đoạn 1999-2009 và kết luận 
rằng không tồn tại mối quan hệ 
này. Tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ lạm phát 
trễ 1 năm, chênh lệch lãi suất, lợi 
tức trên thị trường tương đương 
(Parallel market premiums), tổng 
tín dụng ngân hàng cung cấp cho 
khu vực tư nhân, quy mô của hệ 
thống ngân hàng và tỷ lệ dự trữ tiền 
mặt được sử dụng như các biến đại 
diện trong nghiên cứu này. Dựa vào 
kết quả này, tác giả đưa ra kiến nghị 
là khu vực ngân hàng phải giảm tỷ 
lệ dự trữ tiền mặt để tăng lượng tiền 
đưa vào lưu thông. Kết quả tương 
tự được đưa ra bởi Ekpenyong, 
D. B. và Acha, I.A. (2011) đối với 
thị trường Nigeria giai đoạn 1980-
2008. Mô hình hồi quy được sử 
dụng bao gồm các biến như GDP, 
độ sâu tài chính (M2/GDP), tỷ lệ 
tiết kiệm (tổng tiết kiệm/ GDP), 
tỷ lệ tín dụng và tỷ lệ tiền tệ (tiền 
lưu thông ngoài ngân hàng/ M2). 
Nghiên cứu kết luận rằng những 
biến khác có tác động mạnh mẽ 
hơn đến tăng trưởng kinh tế ví dụ 
như nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, 
ổn định chính trị và kỹ thuật công 
nghệ. Những kết quả khác nhau 
này làm cho mối quan hệ giữa hoạt 
động kinh doanh ngân hàng và tăng 
trưởng kinh tế trở thành một vấn đề 
gây nhiều tranh cãi, đồng thời, cũng 
tạo ra khoảng trống cho các nghiên 
cứu tiếp theo.

khẳng định hiệu quả hoạt động kinh 
doanh ngân hàng có tác động lớn 
đến tăng trưởng kinh tế tại Tazania, 
Kenya và Uganda. Nghiên cứu 
của Karim (2000) cũng chỉ ra có 
mối quan hệ mật thiết giữa mức 
độ không hiệu quả của các ngân 
hàng với tăng trưởng kinh tế tại 
một số quốc gia ASEAN giai 
đoạn 1989 – 1996. Để đo lường 
quy mô của hoạt động kinh 
doanh ngân hàng tại VN nghiên 
cứu sử dụng thêm các biến như 
SIZ là logarit tự nhiên của tổng 
tài sản các ngân hàng hay SER là 
thu nhập ròng từ hoạt động dịch 
vụ của các NHTM VN.

Ngoài các yếu tố chủ quan 
từ bên trong các NHTM, tăng 
trưởng kinh tế còn chịu sự tác 
động của các yếu tố kinh tế vĩ mô 
của nền kinh tế. Theo nghiên cứu 
của Koivu (2002) các biến vĩ mô 
được sử dụng đó là tỷ lệ lạm phát, 
chênh lệch lãi suất tiền gửi và tiền 
vay, tỷ lệ tổng vốn đầu tư nội địa 
trên GDP và tỷ lệ xuất khẩu trên 
GDP được sử dụng để phân tích 
sự tác động đến tăng trưởng kinh 
tế. Nghiên cứu của Sajid Anwar và 
Lan Nguyen (2009) về mối quan 
hệ giữa sự phát triển của hệ thống 
tài chính với tăng trưởng kinh tế 
theo quy mô 61 tỉnh thành tại VN 
trong giai đoạn 1997 – 2006 cũng 
sử dụng các biến vĩ mô là tỷ lệ lạm 
phát, và tỷ lệ xuất khẩu trên GPP 
của từng tỉnh, thành. Mô Hình  lý 
thuyết truyền thống của Keynes thì 
xuất khẩu có tác động thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế. Các nghiên cứu 
thực nghiệm của Marin (1992) và 
Vohra (2001) cũng khẳng định mối 
quan hệ cùng chiều của xuất khẩu 
và tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh 
đó nghiên cứu cũng sử dụng biến 
tỷ lệ học sinh trung học và biến độ 
trễ 1 năm của GDP làm biến độc 
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lập để phân tích sự tác động của 
các biến vĩ mô đến tăng trưởng 
kinh tế tại VN.

Sau quá trình tổng hợp các 
nghiên cứu có liên quan và phân 
tích tình hình  thực trạng hoạt động 
kinh doanh của hệ thống ngân 
hàng tại VN. Để phân tích vai trò 
của hoạt động kinh doanh ngân 
hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại 
VN, nghiên cứu sử dụng mô hình 
ở Bảng 1.

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu 
được thu thập từ Data bank scope, 
World Development Indicators 
và báo cáo thường niên của các 
NHTM VN giai đoạn từ năm 1999 
– 2012.
3.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích nghiên 
cứu sử dụng là hồi quy với dữ liệu 
bảng không cân bằng (unbalanced 
panel data). Phương pháp hồi quy 
với dữ liệu bảng đã được thực hiện 
trong rất nhiều nghiên cứu trước đó 
như nghiên cứu của King và Levine 
(1993), Koivu (2002), Pantaleo 
J.Kessy (2007), Sajid Anwar and 
Lan Nguyen (2011)….

GDPt = α+ β1BPC + β2SAV 
+ β3ROA + β4ROE+ β5QUA + 
β6NIM + β7SIZ+ β8SER+ β9INV 
+ β10OPE + β11INF+ β12EDU + 
β13IRS+ β13GDPt-1 + εit               (1)

Trong đó GDPt là biến phụ 
thuộc, các biến BPC, SAV, ROA, 
ROE, QUA, NIM, SIZE, SEV là 
biến độc lập chủ quan từ bên trong 
các NHTM VN. Các biến INV, 
OPE, INF, EDU, IRS là các biên 
độc lập khách quan từ các yếu tố vĩ 
mô của nền kinh tế, εit là nhiễu.
4. Kết quả nghiên cứu

Dựa vào dữ liệu thu thập được 
cùng với mô hình đề xuất, nghiên 
cứu tiến hành hồi quy dữ liệu bảng 
với hai tác động: tác động cố định 

STT Biến Ý nghĩa Dấu kỳ vọng

Biến phụ thuộc

1 GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Biến độc lập: nhân tố chủ quan

1 BLP Tỷ lệ dư nợ tín dụng / tổng tài sản +

2 SAP Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng/ tổng tài sản +

3 ROA Suất sinh lời trên tổng tài sản +

4 ROE Suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu +

5 QUA Dự phòng rủi ro tín dụng/ tổng dư nợ -

6 NIM Thu nhập từ lãi ròng/ tổng tài sản -

7 SIZ Logarit tự nhiên của tổng tài sản +

8 SEP Tỷ lệ thu nhập ròng từ dịch vụ/ tổng tài sản +

Biến độc lập: nhân tố khách quan

1 INV Tỷ lệ tích luỹ tài sản cố định gộp (% GDP)
Tỷ lệ tổng vốn đầu tư nội địa (% GDP) +

2 OPE Tỷ lệ xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ (% GDP) +

3 INF Tỷ lệ lạm phát -/+

4 EDU Tỷ lệ học sinh trung học +

5 IRS Chênh lệch lãi suất tiền gửi và tiền vay -

Bảng 1. Ý nghĩa và đấu kỳ vọng của các biến trong mô hình hồi quy

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Trung bình Độ lệnh 
chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Số quan 

sát

Biến phụ thuộc

GDP 6.7946% 0.3260% 4.7736% 8.4563% 14

Biến độc lập

BLP 54.4048% 0.7775% 11.3919% 94.4217% 430

SAP 57.1803% 0.7918% 11.6519% 93.5403% 430

ROA 1.4010% 0.0569% 0.0300% 8.4300% 430

ROE 11.7697% 0.3454% 0.5400% 44.2500% 430

QUA 1.2357% 0.0680% 0.0100% 11.4400% 430

NIM 2.6537% 0.0616% -0.6458% 12.6343% 430

SIZ 7.1395 0.0343 5.5157 8.7474 430

SEP 0.3376% 0.0168% -0.2172% 1.8526% 430

INV 35.0480% 1.1371% 27.6298% 43.1314% 14

OPE 68.7026% 3.3226% 49.9662% 89.7670% 14

INF 7.6829% 1.7623% -1.7103% 23.1163% 14

EDU 73.2584% 1.5536% 60.7535% 78.1186% 14

IRS 3.5165% 0.3484% 1.9415% 6.8967% 14

Bảng 2. Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
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(Fixed effect) và tác động ngẫu 
nhiên (Random effect). 

Kết quả hồi quy với tác động 
cố định cho thấy các biến có ý 
nghĩa lần lượt là BLP, ROA, ROE, 
NIM, SIZ, INV, OPE, INF, EDU 
và IRS ở mức ý nghĩa 1%. Và R2 
của mô hình đạt 74.30% với giá trị 
P = 0.000 cho thấy mô hình có ý 
nghĩa cao. Đối với kết quả hồi quy 
với tác động ngẫu nghiên các biến 
ROE, SIZ, INV, OPE, INF, EDU 
và IRSn có ý nghĩa ở mức 1%, các 
biến  ROA, QUA, NIM có ý nghĩa 
ở mức 5% và biến BLP có ý nghĩa 
ở mức 10%.

Để xác định mô hình tác động 
cố định hay tác động ngẫu nhiên 
có hiệu quả hơn trong mô hình này, 
nghiên cứu tiến hành kiểm định 
Hausman để đánh giá.

Kiểm định Hausman với giả 
định:

H0: Ước lượng của mô hình tác 
động cố định và mô hình tác động 
ngẫu nhiên không khác nhau.

H1: Ước lượng của mô hình tác 
động cố định và mô hình tác động 
ngẫu nhiên là khác nhau.

Kiểm định Hausman cho thấy P 
= 0.000 < 5% nghĩa là có cơ sở để 
bác bỏ H0 và chấp nhận H1. Khi có 
sự khác biệt của ước lượng của mô 
hình tác động cố định và mô hình 
tác động ngẫu nhiên thì nghiên cứu 
sử dụng mô hình tác động cố định 
có ý nghĩa cao hơn.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 
tại hệ thống ngân hàng trong giai 
đoạn 1999 – 2012 cho thấy vai trò 
của hoạt động ngân hàng đối với 
tăng trưởng kinh tế tại VN:

- Hoạt động ngân hàng tác động 
đến tăng trưởng kinh tế thông qua 
việc cung cấp vốn cho nền kinh tế 
thông qua kênh tín dụng ngân hàng 
góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế. Mô hình hồi quy với tác 

Fixed effect Random effect

Hệ số β Giá trị P Hệ số β Giá trị P

Biến phụ thuộc:  GDP

BLP -0.013736 0.000* 0.0040942 0.10***

SAP -0.0043204 0.152 -0.0022545 0.411

ROA -0.108208 0.003* -0.0718819 0.048**

ROE 0.0238234 0.000* 0.0241081 0.000*

QUA 0.0412862 0.207 0.0658587 0.026**

NIM -0.1176839 0.000* -0.0751646 0.017**

SIZ -0.196527 0.000* -0.0036751 0.000*

SEP -0.0464459 0.737 0.134304 0.234

INV 0.1477822 0.000* 0.111376 0.000*

OPE 0.0287217 0.003* -0.0454466 0.000*

INF -0.0643041 0.000* -0.0517172 0.000*

EDU 0.1743023 0.000* 0.230013 0.000*

IRS 0.3355377 0.000* 0.6710895 0.000*

C 0.0098419 0.483 -0.1046533 0.000*

R2                                           0.7430 0.6368

Giá trị P                   0.0000 0.0000

*, **, *** mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%

Tác động cố định Tác động ngẫu nhiên Chênh lệch

BLP -0.013736 0.0040942 -0.0178302

SAP -0.0043204 -0.0022545 -0.0020659

ROA -0.108208 -0.0718819 -0.0363261

ROE 0.0238234 0.0241081 -0.002848

QUA 0.0412862 0.0658587 -0.0245724

NIM -0.1176839 -0.0751646 -0.0425193

SIZ -0.196527 -0.0036751 -0.0159776

SEP -0.0464459 0.134304 -0.1807499

INV 0.1477822 0.111376 0.0364062

OPE 0.0287217 -0.0454466 -0.0741683

INF -0.0643041 -0.0517172 -0.0125869

EDU 0.1743023 0.230013 -0.0557107

IRS 0.3355377 0.6710895 -0.3355518

Giá trị P                                                       0.000

Bảng 3. Kết quả hồi quy với đầy đủ biến

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Bảng 4. Kết quả kiểm định Hausman

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả
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động cố định thì biến BLP có dấu 
ngược với kỳ vọng ban đầu là khi 
tỷ lệ tín dụng trên tổng tài sản của 
ngân hàng mà càng cao thì càng 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy 
nhiên, khi sử dụng mô hình tác 
động ngẫu nhiên thì dấu của BLP 
đúng như kỳ vọng đó là tỷ lệ tín 
dụng ngân hàng trên tổng tài sản 
của ngân hàng tỷ lệ thuận với tốc 
độ tăng trưởng kinh tế.

- Kết quả hồi quy cho thấy biến 
SAP – tỷ lệ tiền gửi khách hàng 
trên tổng tài sản của ngân hàng đều 
không có ý nghĩa với mô hình tác 
động cố định và mô hình tác động 
ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy giữa tỷ lệ tiền gửi khách 
hàng là một trong nguồn vốn huy 
động quan trọng của các ngân hàng 
nhằm cung cấp vốn góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Hiệu quả hoạt động của các 
ngân hàng được đo lường thông 
qua các biến ROA và ROE, kết 
quả hồi quy cho thấy hiệu quả ngân 
hàng có tác động đến tăng trưởng 
kinh tế. Biến ROA cho kết quả 
ngược với kỳ vọng khi tương quan 
ngược chiều với tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời 
trên vốn chủ - ROE thì cho kết quả 
như kỳ vọng cho thấy rằng khi hiệu 
quả hoạt động của các ngân hàng 
càng cao thì càng góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế tại VN.

- Theo kỳ vọng thì tỷ lệ dự 
phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư 
nợ của ngân hàng càng cao thì hiệu 
quả sử dụng nguồn vốn của ngân 
hàng càng thấp hay chất lượng tài 
sản của ngân hàng càng thấp. Qua 
đó, nghiên cứu kỳ vọng biến QUA 
có quan hệ nghịch biến với tốc độ 
tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, kết 
quả hồi quy lại cho thấy biến QUA 
có quan hệ cùng chiều với tốc độ 
tăng trưởng GDP. Điều này có thể 

lý giải thông qua hoạt động tín 
dụng với nền kinh tế của các ngân 
hàng thương mại tại VN, trong giai 
đoạn ngân hàng đẩy mạnh hoạt 
động cung ứng vốn cho nền kinh tế 
tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 
nhưng qua đó cũng làm chất lượng 
tài sản của ngân hàng giảm xuống 
do không kiểm soát được các đối 
tượng khách hàng sử dụng vốn.

- Biến độc lập tỷ lệ thu nhập từ 
lãi ròng trên tổng tài sản của ngân 
hàng – NIM có dấu đúng như kỳ 
vọng, có ý nghĩa với cả mô hình 
tác động cố định và mô hình tác 
động ngẫu nhiên ở mức ý nghĩa 
1%. Điều này cho thấy khi tỷ lệ thu 
nhập từ lãi ròng trên tổng tài sản 
của ngân hàng mà càng thấp điều 
này chứng tỏ các ngân hàng đã hy 
sinh một phần lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh tiền tệ thúc đẩy 
quá trình cung ứng vốn cho nền 
kinh tế từ đó tạo động lực cho tăng 
trưởng kinh tế.

- Biến độc lập SIZ đo lường quy 
mô của ngân hàng có ý nghĩa ở cả 
mô hình tác động cố định và mô 
hình tác động ngẫu nhiên nhưng 
có dấu ngược với kỳ vọng. Kết quả 
hồi quy ngược với kỳ vọng ban đầu 
do quy mô của các ngân hàng VN 
không có mối quan hệ chặt chẽ với 
hiệu quả hoạt động của các ngân 
hàng trong mẫu nghiên cứu.

- Biến SEP đo lường tỷ lệ thu 
nhập ròng từ dịch vụ trên tổng tài 
sản của ngân hàng phản ánh quy 
mô của hoạt động dịch vụ của 
ngân hàng với kỳ vọng ban đầu của 
nghiên cứu là khi hoạt động dịch 
vụ của ngân hàng càng phát triển 
thì càng có tác động mạnh đến tăng 
trưởng của nền kinh tế thông qua 
vai trò trung gian thanh toán của 
các ngân hàng. Tuy nhiên, kết quả 
hồi quy cho thấy biến SEP không 
có ý nghĩa với cả hai mô hình hồi 

quy do thực tế tại VN tỷ lệ thu nhập 
ròng từ dịch vụ trên tổng tài sản 
của ngân hàng còn quá thấp. Các 
ngân hàng thương mại tại VN hiện 
chỉ mới chú trọng đến hoạt động 
tín dụng truyền thống, các hoạt 
động dịch vụ cũng đã được quan 
tâm nhiều hơn trước nhưng kết quả 
chưa có nhiều thay đổi.

- Các biến độc lập khách quan 
INV, OPE, INF, EDU, IRS từ các 
yếu tố vĩ mô của nền kinh tế đều có 
ý nghĩa ở mức 1% và có tác động 
đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
VN trong giai đoạn nghiên cứu. 
Ngoại trừ biến IRS thì tất cả các 
biến đều có dấu như kỳ vọng, khi 
tỷ lệ đầu tư nội địa – INV, tỷ lệ xuất 
nhập khẩu hàng hoá dịch vụ trên 
GDP – OPE và tỷ lệ học sinh trung 
học – EDU càng cao thì càng góp 
phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. Biến tỷ lệ lạm phát – INF 
có tương quan nghịch biến với tốc 
độ tăng trưởng kinh tế. Biến độc 
lập IRS thể hiện chênh lệch lãi suất 
tiền gửi và tiền vay được kỳ vọng 
có tương quan ngược chiều với tốc 
độ tăng trưởng nhưng kết quả hồi 
quy lại cho thấy mối tương quan 
đồng biến giữa biến độc lập IRS và 
tốc độ tăng trưởng kinh tế tại VN 
trong giai đoạn 1999 – 2012. 
5. Một số kiến nghị

Nhằm nâng cao vai trò của hoạt 
động kinh doanh ngân hàng đóng 
góp vào tăng trưởng kinh tế tại 
VN, nghiên cứu đề xuất một số giải 
pháp với hệ thống các ngân hàng 
tại VN:

Thứ nhất là nhóm giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng 
vốn cho nền kinh tế thông qua kênh 
tín dụng ngân hàng. 

- Để nâng cao hiệu quả cung 
ứng vốn cho nền kinh tế các ngân 
hàng VN cần hoàn thiện công tác 
thẩm định dự án từ quy trình cũng 
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như nguồn nhân lực thực hiện quy 
trình đó nhất là vấn đề về đạo đức 
của người thẩm định. 

- Cần loại bỏ bất cân xứng thông 
tin trong quá trình thẩm định giúp 
các ngân hàng có quyết định đúng 
đắn khi tiến hành cung ứng vốn 
cho các dự án tiềm năng góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

- Nhằm giúp ngân hàng tập 
trung tối đa nguồn lực vào các hoạt 
động kinh doanh chính thì Đại hội 
đồng cổ đông nên có những hạn 
chế trong việc đầu tư ngoài ngành 
– những lĩnh vực không phải là thế 
mạnh của các ngân hàng làm phân 
tán nguồn lực của ngân hàng và 
giảm hiệu quả trong quá trình cung 
ứng vốn cho nền kinh tế.

- Để các chủ thể đi vay thực 
hiện đúng cam kết khi vay vốn các 
ngân hàng cần có cơ chế giám sát 
chặt chẽ hơn nữa về mục đích sử 
dụng vốn và có các biện pháp xử 
lý kịp thời khi khách hàng vi phạm 
hợp đồng nhằm đảm bảo nguồn 
vốn cung ứng được sử dụng đúng 
mục đích và có hiệu quả.

Thứ hai là nhóm giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
huy động vốn của các ngân hàng 
VN.

- Hiệu quả hoạt động huy động 
vốn của các ngân hàng VN được 
cải thiện khi ngân hàng cung ứng 
các gói sản phẩm linh hoạt và phù 
hợp với nhu cầu của từng đối tượng 
khách hàng.

- Các ngân hàng VN phải xây 
dựng những chương trình khuyến 
mãi và khung lãi suất hợp lý cho 
từng kỳ hạn tương ứng.

Thứ ba là nhóm giải pháp nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của các ngân hàng thương mại 
VN. 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn lực trong hoạt động của 

ngân hàng cần nhiều giải pháp 
đồng bộ tuy nhiên trong phạm vi 
nghiên cứu này đề xuất một số giải 
pháp cơ bản sau: 

- Nâng cao năng lực quản trị 
giúp các ngân hàng trên đảm bảo an 
toàn hoạt động, duy trì quy mô hợp 
lý từ đó phát triển theo đúng định 
hướng, chiến lược dài hạn giúp các 
ngân hàng nâng cao hiệu quả sử 
dụng nguồn lực. Để nâng cao năng 
lực quản trị cần phải thay đổi từ tư 
duy của những người làm quản trị, 
tổ chức đào tạo để nâng cao trình 
độ chuyên môn, hoàn thiện quy 
trình quản trị và cuối cùng là cần 
phát triển hệ thống thông tin hiện 
đại nhằm hỗ trợ cho quá trình ra 
quyết định trong quản trị 

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí 
đầu vào như chi phí lãi vay, chi phí 
nhân viên và chi phí tư bản. Bên 
cạnh đó, việc nâng cao năng lực 
cạnh tranh chính là động lực để các 
ngân hàng không ngừng sáng tạo, 
đổi mới và tự hoàn thiện. Để nâng 
cao năng lực cạnh tranh các ngân 
hàng cần nâng cao năng lực tài 
chính, hoàn thiện bộ máy tổ chức 
và phát triển hệ thống công thông 
tin hiện đại nhằm cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách 
hàng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
mới, cần có định hướng chuyển từ 
ứng dụng công nghệ thông tin theo 
chiều rộng sang phát triển và ứng 
dụng theo chiều sâu. Các ngân 
hàng cần xây dựng chính sách phát 
triển công nghệ và có những đầu tư 
hợp lý vì công nghệ hiện đại chính 
là đòn bẩy giúp ngân hàng nâng 
cao hiệu quả sử dụng nguồn lực 
của ngân hàng.

- Mặc dù nghiên cứu không đề 
cập đến chất lượng nguồn nhân lực 
đến hiệu quả của ngân hàng nhưng 
phải khẳng định rằng chính nguồn 

nhân lực là yếu tố then chốt giúp 
các ngân hàng có thể nâng cao hiệu 
quả sử dụng nguồn lực. Do đó, các 
ngân hàng cần phải chú trọng xây 
dựng nguồn nhân lực có chất lượng 
cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ 
và  đạo đức trung thực làm nền 
tảng để nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn lực bền vững.

Thứ tư là nhóm giải pháp nâng 
cao chất lượng tài sản và quy mô 
hoạt động của hệ thống ngân hàng 
VN. 

- Để nâng cao chất lượng tài 
sản, các ngân hàng VN cần tập 
trung xử lý nợ xấu như tái cơ cấu 
nợ hay thực hiện bán nợ xấu cho 
Công ty quản lý tài sản của các tổ 
chức tín dụng (VAMC) nhằm khơi 
thông nguồn cung ứng vốn cho nền 
kinh tế.

- Thực tế hoạt động của các ngân 
hàng VN cho thấy khi quy mô hoạt 
động của các ngân hàng VN được 
mở rộng thì hiệu quả hoạt động của 
các ngân hàng không được cải thiện 
tương ứng làm giảm vai trò của các 
ngân hàng đối với tăng trưởng kinh 
tế. Chính vì thế, khi mở rộng quy 
mô hoạt động các ngân hàng VN 
cần chú ý nâng cao hiệu quả hoạt 
động tương ứng và tận dụng lợi thế 
kinh tế nhờ quy mô nhằm nâng cao 
vai trò của hoạt động kinh doanh 
ngân hàng với tăng trưởng kinh tế 
tại VN.

Thứ năm là nhóm giải pháp 
mở rộng và nâng cao chất lượng 
của hoạt động cung ứng dịch vụ và 
thanh toán tại các ngân hàng VN.

Để mở rộng hoạt động cung 
ứng dịch vụ và thanh toán các 
ngân hàng VN cần có chiến lược 
phát triển dịch vụ và cải thiện công 
nghệ thanh toán nhằm nâng cao tỷ 
trọng doanh thu từ hoạt động cung 
ứng dịch vụ và thanh toán. Khi 
hoạt động thanh toán và các dịch 
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vụ được mở rộng thì dòng vốn của 
nền kinh tế lưu thông qua hệ thống 
ngân hàng ngày càng tăng lên làm 
gia tăng vai trò của hoạt động kinh 
doanh ngân hàng đến tăng trưởng 
kinh tế tại VN.

Kiến nghị chính sách nhằm 
nâng cao vai trò hoạt động kinh 
doanh ngân hàng góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế VN

Bên cạnh những giải pháp từ 
phía các ngân hàng thì NHNN với 
vai trò là cơ giám quản lý và giám 
sát hoạt động kinh doanh ngân 
hàng đóng vai trò quan trọng giúp 
nâng cao vai trò của hoạt động kinh 
doanh ngân hàng với tăng trưởng 
kinh tế ở VN thông qua một số giải 
pháp: (i) Hoàn thiện các quy định 
về quản lý an toàn hoạt động của 
hệ thống ngân hàng nhằm đảm bảo 
hệ thống hoạt động an toàn và hiệu 
quả góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế; (ii) Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Trung tâm thông tin tín 
dụng giúp các ngân hàng giảm bất 
cân xứng thông tin cũng như giám 
sát các chủ thể đi vay tốt hơn nhằm 
đảm bảo nguồn vốn cung ứng được 
sử dụng hiệu quả; (iii) Cải thiện và 
phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán 
làm nền tảng cho hệ thống ngân 
hàng mở rộng và nâng cao chất 
lượng hoạt động cung ứng các dịch 
vụ và thanh toán; và (iv) NHNN 
cần duy trì ổn định nền kinh tế vĩ 
mô với các yếu tố chính như: lãi 
suất, lạm phát, tỷ giá… tạo điều 
kiện cho hệ thống ngân hàng hoạt 
động ổn định góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tếl
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