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Tóm tắt 

ghiên cứu phân tích mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng tín dụng ngân 

hàng và tăng trưởng kinh tế tại VN trong giai đoạn 1992 – 2014 thông qua 

mô hình VECM cùng với hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai kết hợp 

bộ lọc HP để kiểm định tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng tại VN. Kết quả nghiên 

cứu thực nghiệm cho thấy tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng tín dụng ngân 

hàng đến tăng trưởng kinh tế ở VN. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng rất ít 

từ các hoạt động tín dụng ngân hàng. Phân tích hàm phản ứng đẩy và phân rã phương 

sai chứng minh sự thay đổi của GDP chỉ được giải thích khoảng 7% bởi tốc độ tăng 

trưởng tín dụng ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu đề ra một số giải pháp cho hệ thống 

NHTM và một số kiến nghị với NHNN nhằm nâng cao vai trò của hoạt động tín dụng 

ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN. 

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, tăng trưởng kinh tế, mô hình vec tơ hiệu chỉnh sai 

số – VECM. 

Abstract 

The research analyses the long-term relationship between bank credit growth and the 

economic growth in Vietnam from 1992 to 2014 basing on the VECM, impulse response 

function and variance decomposition combination with the HP filter to test the verify 

the increase rate of the bank credit in Vietnam. The result show that there is a long- 

term relationship between the bank credit growth and the economic growth in Vietnam. 

However, the economic growth is affected just a little bit by the bank credit growth. 

Analyzing the impulse response function and variance decomposition demonstrate the 

change of GDP about 7% basing on the bank credit growth rate. Thus, some solutions for 

the Vietnamese commercial bank system and some petitions for the State Bank of Vietnam 

are illustrated in the study which play an important role to increase the economic growth 

basing on the bank credit activities. 

Từ khóa: Bank credit, economic growth, Vector Error Correction Model - 
VECM. 


