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Tóm tắt: 

ghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ phi tuyến giữa phát 

triển tài chính và tăng trưởng kinh tế quốc gia, sử dụng kỹ thuật hồi quy ngưỡng 

trên dữ liệu bảng (panel threshold technique)với mẫu nghiên cứu là 8 quốc gia 

châu Á đang phát triển, có thu nhập trung bình, có những nét tương đồng VN trong giai đoạn 

1996 – 2013. Kết quả cho thấy khi cung tiền M3 dưới 64.1% GDP, tín dụng cho khu vực tư 

nhân dưới 42.78% GDP, tài sản của các ngân hàng thương mại dưới 95.37% tổng tài sản của 

ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương thì sự phát triển tài chính có tác động tích 

cực lên tăng trưởng kinh tế. Việc tối ưu hóa phát triển tài chính ở một mức độ phù hợp để có 

thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là một vấn đề cần phải quan tâm trong việc hoạch định chính 

sách của các quốc gia hiện nay. 

Từ khóa: phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế, quan hệ phi tuyến 
 

Abstract: 

This study provides new evidence on the relationship between financial development and 

economic growth using panel threshold technique. The sample consists of 8 middle-income 

Asian developing countries, including Vietnam, in 1996 – 2013. The empirical results indicate 

that finance and economic growth has a positive relationship in long-run. Furthermore, we 

find that when liquyd liabilities (M3) does not exceed 64.1% of GDP; credit to private sector 

is under 42.78% of GDP; and commercial bank assets does not exceed 95.37% of the sum of 

commercial bank and central bank assets, the effect of financial development on economic 

growth is still positive. Our contributions are that much focused on financial development is 

not always beneficial. We need an optimal level of finance to drag the economic growth. 
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