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Tóm tắt: 

ài viết sử dụng số liệu từ 15 tổ chức tài chính vi mô (TCVM) và các chỉ số 

kinh tế tài chính để xem xét các yếu tố thể hiện đặc điểm riêng của các tổ 

chức TCVM, các yếu tố vĩ mô và các yếu tố thể hiện sự phát triển của khu 

vực tài chính quốc gia, ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức 

TCVM, được xem xét về mặt xã hội và cả về mặt hiệu quả tài chính. Đánh giá hiệu quả 

theo hướng tiếp cận cộng đồng để xem xét hiệu quả về mặt xã hội, các yếu tố thuộc đặc 

điểm riêng của tổ chức TCVM như số năm hoạt động, quy mô tổng tài sản có quan hệ 

thuận chiều đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức TCVM; đối với yếu tố vĩ mô, kết 

quả cho thấy lạm phát gia tăng làm giảm hiệu quả hoạt động của các tổ chức TCVM 

và tốc độ tăng dân cư khu vực nông thôn có ảnh hưởng thuận chiều đến hiệu quả hoạt 

động của các tổ chức TCVM và sự phát triển của khu vực tài chính có ảnh hưởng chưa 

rõ ràng đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức TCVM. Đánh giá hiệu quả theo hiệu 

quả tài chính, với nhóm yếu tố thể hiện đặc điểm riêng của các tổ chức TCVM, bài viết 

tìm được sự ảnh hưởng ngược chiều của quy mô tổng tài sản và tác động thuận chiều 

của yếu tố lãi suất thực đến hiệu quả tài chính. Với nhóm các yếu tố vĩ mô, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế (biến GDP) có ảnh hưởng ngược chiều và lạm phát có tác động thuận 

chiều đến hiệu quả tài chính của các tổ chức TCVM. Với nhóm yếu tố thể hiện sự phát 

triển của khu vực tài chính, bài viết không tìm thấy ý nghĩa thống kê của biến này trong 

cả ba mô hình nghiên cứu. 

Từ khóa: Tài chính vi mô, tiếp cận cộng đồng, hiệu quả tài chính, ăng trưởng kinh 

tế, quy mô tổng tài sản. 
 

Abstract 

This paper uses data from 15 microfinance institutions (MFIs) and macroeconomic 

and financial indicators in order to examine which factors affect MFIs’ performance. 

In terms of outreach performance, characteristics of MFIs (such as age, size) and 

rural  population  growth are found to positively related to MFIs’ performance while 

macroeconomic factors (such as inflation) is negatively related to MFIs’ performance. 

The  effect  of  financial sector  development  on  MFIs’ outreach  performance  is  not 

clearly significant. In terms of financial performance, the effect of characteristics of 

MFIs, such as size, on their performance is negative. In contrast, the effect of interest 

rate on MFIs’ financial performance is positive. Macroeconomic factors have different 

signs of effect on MFIs’ financial performance. In particular, the economic growth rate 

affects negatively on MFIs’ financial performance while the effect of inflation on MFIs’ 

financial performance is positive. In addition, the statistical significance of financial 

sector development variables is not found. 

Keywords:  Microfinance  institutions,  rural population growth,  financial 

performance, interest rate. 


