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LỜI NÓI ĐẦU
Họat động tài chính vi mô trong thời gian gần đây đã có buớc phát triển mạnh
mẽ . Tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, họat động này đã có
những đóng góp tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo. Hàng triệu người
nghèo trên khắp thế giới đã được hưởng lợi từ những họat động tài chính vi mô.
Tiêu chí của những chương trình này không chỉ nằm ở những mục tiêu hiệu qủa
về lợi nhuận mà cả những mục tiêu xã hội, cụ thể là sự cải thiện đời sống của
những khách hàng.
Tại Việt Nam, hoạt động tài chính vi mô xuất hiện từ những năm 1980 của thế
kỷ trước và những họat động tài chính vi mô mang tính chất thương mại mới
được tiến hành trong thời gian khoản 10 năm, nhưng những thành công mang lại
của các chương trình này có rất ý nghĩa đối với công cuộc phát triển kinh tế xã
hội. Từ những ý nghĩa như vậy, việc nghiên cứu một cách sâu sắc và đúng đắn
các khía cạnh của hoạt động tài chính vi mô là một yêu cầu lớn được đặt ra.
Lãi suất là một yếu tố rất quan trọng trong họat động tài chính nói chung và
họat động tài chính vi mô nói riêng. Tuy nhiên, việc hiểu rõ về lãi suất trong họat
động tài chính vi mô thì không hẳn nhiều ngừơi đã lưu tâm. Với mục đích cung
cấp những cái nhìn đầy đủ về vấn đề lãi suất trong họat động tài chính vi mô,
chúng tôi hi vọng sẽ mở ra những tư tửơng và quan điểm mới trong các bạn về
họat động vì ngừơi nghèo này.
Với mục đích như vậy, chúng tôi cung cấp tới cho các bạn những lý luận chung
nhất về lãi suất, về tài chính vi mô và các trường phái lãi suất trong họat động tài
chính vi mô. Tiếp sau đó, chúng tôi sẽ đưa ra các ví duh cụ thể về việc thực hiện
các chính sách lãi suất trong tài chính vi mô và các tác dụng của các chính sách
này. Phần thứ ba sẽ là những nghiên cứu về thực tế lãi suất trong họat động tài
chính vi mô ở Việt Nam với đầy đủ các trường phái chính sách lãi suất được áp
dụng. Và cuối cùng là nhứng giảp pháp chúng tôi đưa ra nhằm thúc đẩy hiệu qủa
trong việc sử dụng các chính sách lãi suất trong họat động tài chính vi mô.
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CHƯƠNG I - LÝ LUẬN CHUNG
1 – Lý luận chung về lãi suất
Định nghĩa , thông thường lãi suất được hiểu theo nghĩa chung nhất là giá cả
của tín dụng – giá cả của quan hệ vay mượn hoặc cho thuê những dịch vụ về vốn
dưới hình thức tiền tệ hoặc các dạng thức tài sản khác nhau. Ở tầm vi mô, lãi suất
là cơ sở để các cá nhân và tổ chức đưa ra các quyết định kinh tế như tiết kiệm hay
tiêu dùng, đi vay để tài trợ cho các khoản đầu tư hay sử dụng vốn tự có… Ở tầm
vĩ mô, lãi suất là một trong những công cụ điều hành kinh tế của chính phủ. Bằng
việc điều chỉnh lãi suất, chính phủ có thể tác động tới các chỉ tiêu về lạm phát,
thất nghiệp, họat động đầu tư hay mức tiêu dùng của người dân.
Phân lọai lãi suất , thông thường lãi suất được phân chia theo nhiều chỉ tiêu
khác nhau, nhưng trong nội dung nghiên cứu chỉ trình bày việc phân loại lãi suất
theo nhân tố tác động. Bởi lẽ, khi phân loại lãi suất theo phương pháp này, chúng
t a sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về các loại lãi suất mà hoạt động kinh doanh của các
tổ chức tín dụng nói chung, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô nói
riêng phải chú ý tới.
- Nhóm lãi suất chịu tác động của quan hệ cung cầu : Đây là những loại lãi
suất chịu tác động và được xác định một phần bởi quan hệ cung cầu trên thị
trường. Bao gồm:
Lãi suất của tín phiếu kho bạc : Tín phiếu kho bạc là một trong những loại
giấy tờ có giá được phát hành bởi chính phủ. Chính phủ phát hành tín phiếu
kho bạc nhằm phục vụ cho những hoạt động trong ngắn hạn nên thời hạn của
trái phiếu thường là một năm. Khi xác định lãi suất của phát hành trái phiếu
kho bạc, chính phủ phải căn cứ trên lãi suất hiện hành trên thị trường lúc đó.
Tuy nhiên, Trái phiếu kho bạc thông thường được xem là lại chứng khoán ít
rủi ro nhất, nên nhìn chung, lãi suất của nó thường thấp hơn so với các chứng
khoán khác được phát hành.
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Lãi suất huy động và cho vay đối với khách hàng của các tổ chức tín dụng.
Các tổ chức tín dụng họat động với vị trí là các trung gian tài chính, chuyển
vốn từ người thừa vốn sang người thiếu vốn. Để là được nhiệm vụ này, trước
hết, các tổ chức này phải huy động vốn từ những nguồn nhàn rỗi, có thể từ dân
cư hay các tổ chức. Khi huy động, các tổ chức này cam kết sẽ trả cho khách
hàng mức lãi suất huy động. Khi có vốn, các tổ chức tín dụng thực hiện các
khoản đầu tư (mà chiếm tỷ lệ lớn trong số đó là các khoản cho vay). Khách
hàng nhận vốn sẽ phải cam kết trả cho ngân hàng mức lãi suất cho vay. Để
đảm bảo tính bền vững về mặt tài chính cho tổ chức, lãi suất cho vay phải lớn
hơn lãi suất huy động. Hai loại lãi suất này phải được xác định dựa trên lãi
suất thị trường. Đối với lãi suất huy động, căn cứ xác định còn thêm yếu tố là
lãi suất của tín phiếu kho bạc. Do có độ rủi ro lớn hơn, nên lãi suất huy động
luôn cao hơn lãi suất của tín phiếu kho bạc, phần chênh lệch này được goi là
phần bù rủi ro. Đối với lãi suất cho vay, các tổ chức phải cân nhắc tới tỷ suất
lợi nhuận trung bình của các ngành nghề kinh doanh và của toàn nền kinh tế.
Đây là mức giới hạn chịu đựng của các tổ chức đi vay để thực hiện các hoạt
động kinh tế. Mức lãi suất huy động và cho vay càng cao sẽ gây ra những rủi
ro rất lớn. Về phía các tổ chức tín dụng sẽ gặp phải sức ép trong việc tìm kiếm
các đối tác cho vay sao cho không chỉ an toàn mà còn mang lại mức doanh thu
lớn. Về phía người vay, lãi suất cao sẽ đẩy họ tới những quyết định kinh
doanh mạo hiểm nhằm đạt được mức lợi nhuận cao.
Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng: là loại lãi suất cho vay giữa các tổ
chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng trong một khoảng thời gian tương
đối ngắn, dưới 6 tháng. Hầu hết các khoản cho vay này là vay qua đêm. Mục
đích của nó là giải quyết nhu cầu vốn trong một khoảng thời gian rất ngắn của
các tổ chức tín dụng. Trên thế giời, các trung tâm tài chính lớn đều công bố
mức lãi suất này nhằm định hướng hoạt động cho vay giữa các tổ chức tín
dụng. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện theo lãi suất SiBor (lãi suất trên thị
trường liên ngân hàng của Singapore) có điều chỉnh tăng thêm một khoảng
phần trăm nhất định cho phù hợp với tình hình trong nước.
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- Nhóm lãi suất do ngân hàng trung ương công bố, được xác định không chỉ
dựa trên quan hệ cung cầu mà còn dựa trên mục tiêu của chính sách tiền tệ.
Lãi suất cơ bản là loại lãi suất được các ngân hàng trung ương công bố với
mục tiêu định hướng lãi suất thị trường. Lãi suất này được tính trên cơ sở lãi
suất thị trường hiện thời và mục tiêu của chính phủ trong việc điều hành kinh
tế. Mức lãi suất này có thể thay đổi tùy theo từng thời kỳ khác nhau của nền
kinh tế. Mức lãi suất này ở một số nước hoàn toàn mang tính chất định hướng
cho hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức này có thể thực hiện theo
hoặc không. Mặc dù có tính chất định hướng, nhưng lãi suất cơ bản được công
bố có tác động rất lớn tới lãi suất thị trường. Thông thường, các điều chỉnh
tăng giảm của lãi suất này thường kéo theo sự tăng giảm của các lãi suất thị
trường. Tuy nhiên, ở Việt Nam, lãi suất cơ bản dường như không thực hiện
được chức năng định hướng của nó. Trong thời gian vừa qua, các tổ chức tín
dụng liên tục tăng lãi suất nhưng lãi suất cơ bản của chính phủ thường tăng rất
chậm. Thậm chí trong năm 2005, lãi suất cơ bản gần như không có sự điều
chỉnh từ đầu năm tới cuối năm, trong khi lãi suất thị trường đã tăng rất mạnh.
Vẫn biết lãi suất cơ bản mang tính định hướng, nhưng khi mức lãi suất này
còn thấp hơn cả lạm phát thực tế thì chính phủ cũng cần có sự điều chỉnh kịp
thời. Vào thời điểm hiện nay, lãi suất cơ bản được ngân hàng nhà nước công
bố từ tháng 8/2006 là 8.25%, trong khi lãi suất thị trường nhìn chung đã trên
9% đối với lãi suất huy động và khoảng 12% với lãi suất cho vay. Đây là một
khoảng cách rất lớn giữa định hướng và thực tế.
Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất áp dụng cho các khoản vay của ngân hàng trung
ương đối với các tổ chức tín dụng. Việc tăng giảm lãi suất này thể hiện mục
tiêu của chính sách tiền tệ là nới lỏng hay thắt chặt. Khi lãi suất này tăng cao
sẽ hạn chế các khoản vay của các tổ chức tín dụng. Thông qua đó, điều tiết
hoạt động cho vay của các tổ chức này. Khác với lãi suất cơ bản, đây là lãi
suất được đem ra áp dụng và thực thi bắt buộc với bất cứ tổ chức tín dụng nào
muốn vay vốn từ ngân hàng trung ương. Hiện nay, lãi suất tái cấp vốn của
ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố là 6.5%/ năm. Lãi suất thấp hơn khá
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nhiều so với lãi suất huy động qua các nguồn tiền gửi và phát hành giấy tờ có
giá của các tổ chức tín dụng (hiện nay, các giấy tờ có giá được phát hành bới
các tổ chức tín dụng thường có lãi suất trên 8,2%/năm).
Lãi suất tái chiết khấu, giống như lãi suất tái cấp vốn, đây cũng là lãi suất thực
hiện bắt buộc với các tổ chức tín dụng khi mang các giấy tờ có giá thực hiện
chiết khấu tại ngân hàng trung ương. Lãi suất này được điều chỉnh theo yêu
cầu của chính sách tiền tệ của chính phủ. Nó quyết định hoạt động cấp vốn của
ngân hàng trung ương đối với các tổ chức tín dụng. Mức lãi suất tái chiết khấu
hiện tại của Việt Nam là 4,5%/năm.
Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất :
Cung cầu về vốn được xem là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định lãi suất
trên thị trường. Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường ở nhiều nước, lãi suất chịu
sự định hướng của ngân hàng trung ương, nhưng việc quyết định đến lãi suất
chính vẫn là cung và cầu vốn trên thị trường. Cung của vốn bao gồm những
nguôn vốn nhàn rỗi từ dân cư, các tổ chức và chính phủ. Cầu về vốn phát sinh do
những nhu cầu đầu tư của dân cư, các tổ chức và chính phủ.
Theo như hình 1.1, nếu giả định rằng lãi suất cho vay và lãi suất huy động là
bằng nhau. Khi đó, đường cung về vốn (S) sẽ gặp đường cầu về vốn (D) tại điểm
E. Tại đó, lượng vốn được sẵn sàng cung ứng chính bằng lượng vốn mà những
người cần vốn mong muốn. Mức
lãi suất tại điểm E là r, được gọi là
lãi suất thị trường tại điểm cân
bằng.
Việc xác định lãi suất theo
phương pháp này có một vài
nhược điểm. Thứ nhất là việc dự
tính chính xác được lượng cung và
lượng cầu về vốn tại mỗi mức lãi

Hình 1.1 : Đường cung và cầu vốn

suất. Thứ hai, trên thực tế, lãi suất cho vay còn chịu tác động của chi phí của các
tổ chức tín dụng. Mỗi tổ chức này có một cách thức hoạt động khác nhau nên chi
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phí trên một đồng vốn huy động và cho vay cũng khác nhau. Việc này ảnh hưởng
lớn tới việc xác định lượng huy động và cho vay của các tổ chức này tại mỗi mức
lãi suất.
Lạm phát kỳ vọng. Lạm phát là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng. Trên thị
trường tài chính, lạm phát ảnh hưởng rất lớn tới lãi suất thị trường. Ta có một
công thức tính quan trọng :
Lãi suất thực tế = Lãi suất danh nghĩa - Tỷ lệ lạm phát
Trên thực tế, mỗi người khi chấp nhận “chia ly” với một khỏan tiền của mình
thường hi vọng sẽ thu được một lợi nhuận thật nào đó. Trong một khía cạnh, lãi
suất chính là phần thưởng cho sự “chia ly” này. Tất nhiên người ta luôn mong
muốn phần thưởng của mình không âm. Tuy nhiên, lạm phát lại làm giảm gía trị
đồng vốn của họ. Do muốn giữ một giá trị “phần thưởng” thực cố định, tức là lãi
suất thực tế cố định, nếu lạm phát tăng thì lãi suất danh nghĩa cũng sẽ tăng. Nếu
lạm phát giảm, lãi suất danh nghĩa sẽ giảm. Sự điều chỉnh tăng giảm này khiến
cho lãi suất thực luôn gần như không đổi trong suốt một chu kỳ dài của nền kinh
tế.
Bội chi ngân sách chính phủ là một yếu tố khác tác động tới lãi suất. Khi bội
chi ngân sách, chính phủ có hai phương án giải quyết cho tình trạng này.
Phương án thứ 1 : Chính phủ phát hành thêm tiền ra công chúng. Phương pháp
này được xem là tương đối đơn giản với chi phí thấp nhất. Khi đó lượng tiền
trong lưu thông sẽ tăng lên. Sự tăng lên của khối lượng tiền không đồng nhất với
sự gia tăng hành hóa trong nền kinh tế tất yếu sẽ gây ra lạm phát. Nếu lạm phát
tăng so với năm trước, tất yếu sẽ gây lên sức ép với lãi suất. Vì nếu với mức lạm
phát cao hơn, mà lãi suất danh nghĩa vẫn giữ nguyên thì lãi suất thực sẽ giảm.
Như thế sẽ gây thiệt hại đối với người cho vay. Dưới tác động này, để giữ nguyên
lãi suất thực, người ta phải tăng lãi suất danh nghĩa.
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Phương án thứ 2 : Chính phủ sẽ
phát hành ra các công cụ nợ. Biện
pháp này có chi phí cao hơn nhưng
lại không gây tác động mạnh tới
lạm phát. Việc phát hành thêm các
công cụ nợ của chính phủ khiến
cho nhu cầu về vốn trên thị trường
vốn tăng lên. Nếu giả định rằng
các yếu tố khác không đổi thì lãi
suất thị trường sẽ tăng.

Hình 1.2 : Thay đổi của lãi suất khi
chính phủ phát hành thêm các công cụ
nợ

Theo hình 1.2 : Ban đầu, đường
cung vốn là S, đường cầu vốn là D1. Điểm cân bằng thị trường vốn tại E1 : Lãi
suất cân bằng r1 và lượng vốn cân bằng q1. Khi chính phủ phát hành thêm các
công cụ nợ, khiến cho lượng cầu tăng lên tại mỗi mức lãi suất, nên đường cầu vốn
dịch chuyển sang phải tới vị trí D2. Do S không đổi nên điểm cân bằng mới được
xác lập là giao điểm của D2 và S là E2. Tại E2 ta có lãi suất cân bằng mới là r2 và
lượng vốn q2. Ta thấy r2>r1.
Những thay đổi về thuế. Cũng như tác động tới lợi nhuận ròng của doanh
nghiệp, thuế có tác động nhất định tới lãi suất. Thuế tác động mạnh tới lãi suất là
thuế đánh vào thu nhập. Người cho vay sẽ cộng thêm tác động của thuế vào phần
lãi cho vay, sao cho phần thu nhập thực tế của họ được giữ ổn định. Nếu thuế
tăng, lãi suất danh nghĩa tăng và thuế giảm thì ngược lại. Trong một số trường
hợp, nếu tính cả tác động của thế vào phần lãi suất sau khi trừ lạm phát, thì phần
thu nhập thực của người cho vay là rất không đáng kể. Chính vì vậy, khi ban hành
các chính sách thuế, đặc biệt là thuế về thu nhập, các chính phủ cần đặc biệt cân
nhắc tới các tác động của thuế. Vì nếu thu nhập thực sau thuế quá thấp sẽ không
kích thích người dân cung cấp vốn cho thị trường vốn, hay làm giảm cung trên thị
trường.
Những thay đổi trong đời sống xã hội. Yếu tố đầu tiên của đời sống xã hội cần
nhắc tới chính là sự ổn định của nền kinh tế. Sự ổn định này có tác động rất lớn
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tới nhu cầu đầu tư cũng như các hoạt động tiết kiệm của xã hội. Nó tác động tới
cả đường cung và đường cầu về vốn. Thứ nhất là một đường cầu ổn định, do các
cá nhân, doanh nghiệp hay cả chính phủ đều tiến hành ổn định các hoạt động đầu
tư của mình. Trong khi đó, người dân, các tổ chức và cả chính phủ có thể an tâm
tiết kiệm phần vốn dôi thừa của mình. Nếu có bất ổn xảy ra, dù ở bất cứ yếu tố
thuộc cung hay cầu đều khiến lãi suất biến động. Lãi suất biện động mạnh sẽ tạo
tác động dội lại các biến số khác.
Yếu tố thứ hai chính là sự phát triển của thị trường tài chình. Khi thị trường tài
chính phát triển cao, việc tự do mua bán các giấy tờ có giá hay sự xuất hiện của
các lọai giấy tờ có giá mới trở nên mở rộng và phổ biến sẽ giảm bớt các rủi ro cho
người cho vay. Do đó, trong những điều kiện không đổi khác, sự phát triển này có
thể khiến lãi suất giảm.

2 – Khái quát về tài chính vi mô.
Định nghĩa về tài chính vi mô , theo quan điểm của ADB, Tài chính vi mô là
việc cung cấp một phạm vi rộng các dịch vụ như tiền gửi, các tài khỏan tiết kiệm,
thanh toán, bảo hiểm, chuyển tiền cho người nghèo hoặc các hộ gia đình có thu
nhập thấp, những hoạt động kinh doanh cá thể hoặc các doanh nghiệp rất nhỏ.
Vào thời điểm bắt đầu của họat động tài chính vi mô, dịch vụ tài chính đầu tiên
được cung cấp là cho vay. Hoạt động cung cấp các khoản tín dụng nhỏ được phát
triển mạnh mẽ tại rất nhiều nước. Có lẽ chính vì vậy, quan điểm đầu tiên về tài
chính vi mô cho rằng đây chỉ đơn thuần là việc cung cấp các khoản tính dụng nhỏ
và những khóa đào tạo đơn giản về cách sử dụng hợp lý nguồn vốn đi kèm với
các khoản tín dụng. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng của họat động tín dụng, mà
đi kèm theo nó là một số lượng lớn dân số thoát khỏi cảnh nghèo đói, những nhu
cầu mới được nảy sinh. Khách hàng sử dụng các dịch vụ tài chính vi mô không
chỉ là những người nghèo hay những hộ gia đình có thu nhập thấp mà mở rộng ra
là những tiểu doanh nghiệp với quy mô rất nhỏ. Thêm vào đó, nhu cầu về các
dịch vụ mới như tiền gửi tiết kiệm, bảo hiểm hay chuyển tiền đã phát sinh. Hiện
nay, hầu hết các tổ chức tài chính vi mô đều cung cấp ít nhất là hai dịch vụ là cho
vay và tiền gửi tiết kiệm.
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Đối với dịch vụ cho vay truyền thồng, các khoản vay đã được mở rộng ra nhiều
loại. Nếu phân theo mục đích sử dụng, hiện nay các tổ chức không chỉ cung cấp
các khoản vay phục vụ họat động kinh doanh mà còn có các khỏan tín dụng đa
mục đích, phục vụ các nhu cầu tiêu dùng của người vay. Đối với khoản vay phục
vụ sản xuất, thời hạn đang được mở rộng để phục vụ cho việc tài trợ cho các tài
sản cố định. Đối với sản phẩm tiết kiệm, bên cạnh các khỏan tiết kiệm bắt buộc
để phục vụ cho việc đảm bảo cho các khoản vay, các tổ chức đã cung cấp các
khỏan tiền gửi tự nguyện với những thời hạn khác nhau. Điểm khác biệt lớn giữa
các tài khỏan tiết kiệm này và các tài khỏan tiết kiệm ở ngân hàng thương mại là
số dư tối thiểu thấp hơn nhiều. Thứ hai là số tiền tối thiểu cho mỗi lần gửi tiền
thêm vào tài khoản cũng thấp hơn nhiều.
Những tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô. Hiện nay, người ta sử
dụng tiêu chí phân loại theo sự điều chỉnh của ngân hàng nhà nước.Theo tiêu chí
này thì ta có thể phân các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô ra thành ba
khu vực, khu vực chính thức, khu vực bán chính thức và khu vực phi chính thức.
- Khu vực chính thức : bao gồm các ngân hàng phát triển cộng đồng, ngân
hàng phát triển tư doanh, ngân hàng tiết kiệm và những ngân hàng tiết
kiệm bưu điện, ngân hàng thương mại và những trung gian tài chính phi
ngân hàng. Đây là đối tượng không chỉ của luật pháp, nguyên tắc chung mà
còn là đối tượng của các pháp lệnh của ngân hàng trung ương.
- Khu vực bán chính thức: bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể
xã hội, các dự án của chính phủ … Không chịu sự quản lý trực tiếp của
ngân hàng trung ương. Trong một số trường hợp, các pháp lệnh được ban
hành bởi ngân hàng trung ương có hiệu lực với những đối tượng này,
nhưng trong những trường hợp khác thì không. Ở một số quốc gia, ngân
hàng trung ương và chính phủ đã ban hành ra những văn bản chuyên biệt
để điều chỉnh họat động tài chính vi mô.
- Khu vực phi chính thức: khu vực này hoàn toàn không chịu sự điều chỉnh
của ngân hàng trung ương. Bao gồm các nguồn hỗ trợ tín dụng từ người
thân, bạn bè, những người cho vay nặng lãi, những người bán hàng chịu …
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Trên thực tế, đây vẫn là nguồn huy động vốn sản xuất chính của người dân
khi mà khả năng tiếp cận tới các dịch vụ tài chính của họ là rất hạn chế.
Đối tượng của tài chính vi mô là những người nghèo, có thu nhập thấp nhưng
có việc làm cụ thể. Họ cần vốn để mở rộng kinh doanh, nhằm làm tăng thu nhập.
Hoạt động tài chính vi mô có thể cung cấp thêm một số khóa hướng dẫn về sử
dụng vốn cho những người tham gia nhưng không nên nhầm hiểu đây là những
hoạt động dạy nghề giới thiệu việc làm. Trong hoạt động tài chính vi mô thương
mại, những người rất nghèo hoặc không có việc làm ổn định không thể được coi
là đối tuợng để tiếp cận.
Để xác định đối tượng cho các họat động tài chính vi mô, thông thường các nhà
xây dựng chương trình căn cứ vào các chỉ tiêu để xác định ranh giới nghèo đói.
Đường ranh giới này lấy chỉ tiêu quan trọng nhất là thu nhập. Nếu một người có
thu nhấp thấp hơn 1$/ngày hay 350$/năm thì được coi là người nghèo. Nhưng
không chỉ những người nằm dưới ranh giới nghèo đói mà những người năm ở
phía trên nhưng rất gần ranh giới nghèo đói cũng là đối tượng của hoạt động tài
chính vi mô. Trên thực tế, có nhiều trường hợp ta thấy rất rõ ràng sự dịch chuyển
của một nhóm dân số xoay quanh ranh giới nghèo đói. Bằng nhiều hình thức hỗ
trợ ban đầu của chính phủ, nhóm người này chuyển từ khu vực dưới ranh giới
nghèo đói lên phía trên. Nhưng ngay sau đó, họ dịch chuyển trở lại vị trí cũ. Hiện
tượng này đã xảy ra ở một số quốc gia như Ấn Độ và Philippines, thể hiện sự
không bền vững trong công tác xóa đói giảm nghèo của các nước này.

3 - Những quan điểm về lãi suất trong hoạt động tài chính vi mô.
Theo tổng kết của chúng tôi, hiện nay có hai quan điểm cơ bản về lãi suất áp
dụng trong họat động tài chính vi mô. Đó là quan điểm về lãi suất trợ cấp (hay trợ
giá lãi suất) và quan điểm về lãi suất thương mại. Hai quan điểm này khác nhau
cơ bản nhất trong phần lãi suất cho vay. Lãi suất huy động của các phương án lãi
suất này gần như không có nhiều khác biệt. Sở dĩ không có sự khác biệt nhiều
trong lãi suất huy động vì một lý do là nguồn vốn huy động của các tổ chức tương
đối giống nhau. Cơ cấu vốn của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô
thường gồm : Nguồn vốn viện trợ từ các tô chức nước ngoài với chi phí thấp
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(hoặc gần như bằng không), nguồn vốn hỗ trợ từ phía chính phủ, vốn tự có và vốn
huy động trong dân cư. Đối với các khoản hỗ trợ thì chi phí rất thấp và thực tế là
gần như tổ chức không phải chi trả một khoản chi phí nào để tiếp cận. Nhưng để
có được nguồn vốn từ dân cư thì dù hoạt động theo chính sách lãi suất nào thì tổ
chức đều phải huy động theo lãi suất thị trường. Chính vì những điểm chung này
dẫn tới một sự thật là, nếu hai tổ chức hoạt động trên cùng một địa bàn, trong
cùng một khoảng thời gian, cùng cơ cấu vốn từ các nguồn giống nhau thì chi phí
vốn trung bình của các tổ chức này gần tương đương nhau.

a. Quan điểm thực hiện chính sách trợ giá lãi suất
Theo quan điểm này, nên thực hiện lãi suất cho vay thấp trong hoạt động tài
chính vi mô. Theo đó lãi suất cho vay có thể thấp hơn lãi suất huy động ở những
tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này. Quan điểm này cho rằng việc tiếp cận tới
được các dịch vụ tài chính là một điều kiện rất quan trọng giúp người dân thoát
khỏi nghèo đói.
 Khi đề ra chính sách lãi suất trợ cấp, nhưng nhà xây dựng chính sách đã dựa
vào một số tư tưởng sau :
Thứ nhất, xuất phát từ quan điểm rằng người nghèo cần vốn nhưng họ có rất
nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh và cuộc sống. Họ cũng cho rằng,
người nghèo là những người không có khả năng tíêt kiệm và khả năng trả nợ của
họ rất hạn chế. Theo góc nhìn này, người nghèo là những người đáng thương và
cần những sự giúp đỡ mang tính chất từ thiện nhiều hơn. Chính vì vậy, cung cấp
tín dụng với lãi suất thấp không chỉ khuyến khích người nghèo có vốn làm việc
mà còn tạo thêm nguồn tiết kiệm cho họ. Do khả năng trả nợ kém nên lãi suất
thấp chính là ưu đãi khuyến khích họ trả nợ. Hơn nữa, tránh cho những người vay
vốn khỏi lâm vào tình trạng phá sản khi phải vay với lãi suất cao
Thứ hai, thực hiện lãi suất thấp như là một hình thức trợ cấp trong người
nghèo, cũng như việc thực hiện các trợ cấp khác về giá hay ưu đãi về thuế trong
nông sản. Nhà nước đã có nhiều chính sách khác để bảo vệ nền sản xuất trong
nước như chính sách tỷ giá thấp để khuyến khích xuất khấu, chính sách thuế để
hạn chế nhập khẩu. Lãi suất thấp như một hình thức hỗ trợ nhằm làm giảm chi phí
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vốn, từ đó giảm chi phí sản xuất của các hộ sản xuất. Chính sách này còn giúp các
hộ nông dân vượt qua được một số khó khăn khi xảy ra những tai biến bất ngờ
như thiên tai hoặc biến động bất thường của thị trường.
Thứ ba, khuyến khích người nghèo vay vốn - mở rộng tín dụng, cung cấp nhiều
hơn vốn tới người nghèo để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những
quan điểm trên về lợi ích của lãi suất trợ cấp với người nghèo, việc người nghèo
tới vay vốn nhiều hơn là hoàn toàn chính xác. Lãi suất thấp khuyến khích cho vay
tới những hộ thuộc diện nghèo nhất. Điều này có thể giải thích ngắn gọn khi coi
tín dụng như một loại hàng hóa và lãi suất chính là giá của loại hàng hóa đó. Nhu
cầu vay vốn của người nghèo là cầu cho hàng hóa đó. Ta biết một quy luật quan
trọng liên quan đến cầu của bất cứ hàng hóa và dịch vụ nào, đó là giá giảm thì cầu
tăng và giá tăng thì cầu giảm. Khi giảm lãi suất cho vay giảm xuống, nhìn theo cơ
chế này thì tất yếu cầu vốn vay tăng lên là một điều hoàn tòan dễ hiểu.
Thứ tư, chính sách lãi suất trợ giá loại bỏ những kẻ cho vay nặng lãi ra khỏi thị
trường. Theo quan điểm này, những người cho vay chuyên nghiệp ở khu vực phi
chính thức là những kẻ độc quyền cho vay nặng lãi, bóc lột người nghèo bằng
những lãi suất cắt cổ. Với lãi suất quá cao nên hầu như những gì người vay vốn
làm ra đều rơi vào túi của những người cho vay này. Khi có những chương trình
cho vay theo lãi suất thấp, người dân sẽ không phải vay ở những người cho vay
này nữa. Như vậy, thị trường của những người cho vay nặng lại sẽ thu hẹp lại và
tiến tới biến mất.
Thứ năm, lãi suất bao cấp như là một công cụ hữu hiệu giúp chính phủ thực
hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Bằng vịêc khuyến khích người dân có
vốn để sản xuất kinh doanh sẽ làm tăng thu nhập của họ. Thu nhập tăng sẽ dẫn tới
tiết kiệm tăng và đời sống ngừơi dân được cải thiện. Với khoản tiết kiệm lớn hơn
và khả năng tiếp cận tới các nguồn vốn giá rẻ được duy trì, người dân lại có thể
tiếp tục mở rộng sản xuất, tăng thu nhập. Quá trình này sẽ đi theo một vòng xóay
với chiều hướng lên trên. Nghĩa là đời sồng của người sẽ tiếp tục tăng lên theo
mỗi chu kỳ đầu tư và tiết kiệm như vậy.
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Thực tế, các lý do này được coi như những ưu điểm quan trọng của chính sách
lãi suất trợ cấp. Dựa vào những ưu điểm này mà nhiều quốc gia đã thực thi các
chương trình cung cấp tín dụng tới ngừoi nghèo với lãi suất thấp. Có nhiều
chương trình đã đạt được những thành công nhất định. Nhưng trong quá trình
thực thi chính sách này, ngừoi ta phát hiện ra nhiều điểm bất hợp lý, khiến cho rất
nhiều chương trình phải kết thúc. Bên cạnh đó, nhưng mặt tích cực được đề ra
trên đây không hẳn đã được phát huy như khi xây dựng chính sách người ta vẫn
mong muốn.
 Những hạn chế xuất hiện khi thực hiện chính sách lãi suất trợ cấp có thể thấy
như sau :
Thứ nhất, sự bất hợp lý giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động trong một tổ
chức tài chính có thể ảnh hưởng tới khả năng bền vững tài chính của chính tổ
chức đó. Cụ thể là đôi khi lãi suất huy động bằng hoặc cao hơn lãi suất cho vay.
Kết quả là tổ chức không thể bù đắp được cho hoạt động hiện tại. Gây sói mòn
khả năng tài chính của tổ chức. Nguồn vốn hoạt động bị sói mòn ảnh hưởng rất
lớn tới chất lượng dịch vụ tín dụng được cung cấp tới người dân, đặc biệt là hoạt
động thẩm định và lựa chọn người vay. Để duy trì hoạt động như bình thường thì
sức ép tăng vốn đối với các tổ chức là rất lớn. Nguồn vốn tài trợ được xem là giải
pháp cho tổ chức, nhưng nguồn vốn này rất nhỏ và không thường xuyên. Hơn
nữa, vịêc huy động từ dân cư và tăng vốn từ nội bộ là khó khăn, bởi chi phí của
hai nguồn này rất lớn sẽ làm tăng thêm tình trạng kém bền vững về tài chính của
tổ chức. Việc các tổ chức cung cấp tín dụng giá rẻ phải thu hẹp hoạt động dần rồi
tiến tới rút khỏi thị trường là một hiện tượng phổ biến đã xảy ra ở nhiều nước
thực hiện chính sách lãi suất này.
Thứ hai, trên thực tế, không thể loại bỏ được những người cho vay nặng lãi ra
khỏi thị trường. Việc thiếu vốn và kém bền vững về tài chính đẩy tới thu hẹp việc
cung cấp các khoản tín dụng giá rẻ sẽ bỏ lại cho khu vực phi chính thức một thị
trường lớn. Tuy nhiên, ngay cả khi thực hiện bước đầu chính sách, số lượng
những người cho vay ở khu vực phu chính thức hoàn toàn không giảm đi. Người
dân vẫn tìm tới họ bởi vì khả năng cung cấp vốn rất nhanh, thủ tục đơn giản và
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một số người cho vay không đòi hỏi thế chấp. Điều này cho thấy một sự thật là
không phải lãi suất thấp là yếu yếu tố quyết định việc người dân có vay vốn hay
không.
Thứ ba, Lãi suất thấp ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường tài chính. Khi chính
sách lãi suất thấp được thực hiện, một lượng lớn khách hàng bị thu hút bởi nguồn
vốn giá rẻ này, trong số đó có những ngừơi không nằm trong diện được cung cấp.
Qua những kinh nghiệm thực tế cho thấy những người không có nhu cầu thực sự
bức xúc với những khoản tín dụng
giá rẻ này lại là những đối tượng
được cho vay nhiều nhất. Như vậy,
tạo sức ép lên các tổ chức tín dụng
thương mại hoạt động tại địa
phương khi họ để mất một số
lượng lớn các khách hàng. Điều
này khiến họ lâm vào cuộc cạnh
tranh lãi suất với chính các chương
trình xóa đói giảm nghèo.

Hình 1.3 : Thị trường vốn khi thực hiện
lãi suất trợ cấp

Hình 1.3 : Khi các chương trình thực hiện lãi suất trợ cấp R1 thấp hơn lãi suất
cân bằng r. Lượng vốn các tổ chức sãn sàng cung cấp tại lãi suất R1 là q1. Lượng
vốn mà thị trường cần là q2. Ta thấy q1<q2. Và đoan MN chính là khoảng trống
thị trường khi cầu vượt quá cung.
Để đảm bảo cho hoạt động tín dụng trợ cấp, một lượng vốn lớn đã được đổ vào
đây, và để duy trì hoạt động này thì cần một lượng vốn nhiều không kém. Chính
phủ, trong một số trường hợp là những nhà đầu tư chính cho những hoạt động
kiểu này. Vốn không thu hồi lại được cộng thêm với việc đầu tư càng nhiều lỗ
càng lớn khiến cho một lượng lớn nguồn vốn bị mất đi. Trong khi đó, chi tiêu của
các chính phủ ở các nước cần phải phân bổ cho nhiều hoạt động khác. Tăng
nguồn vốn cho hoạt động này sẽ ảnh hưởng tới các hoạt động khác như an ninh,
giáo dục, y tế … Rất nhiều chương trình phúc lợi xã hội sẽ bị ảnh hưởng trong
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tương lai, mà chính những dịch vụ này mang lại lợi ích không nhỏ cho người
nghèo.
Thứ tư, tỷ lệ hoàn trả thấp, trừ một vào trường hợp đặc biệt, tỷ lệ không hoàn
trả ở các nước đang phát triển giao động khoảng từ 40 đến 95%. Lãi suất cho vay
nông dân sản xuất nhỏ và nghèo càng thấp thì tỷ lệ hòan trả càng thấp. Nguyên
nhân của hiện tượng này là : (i) không có khả năng trả nợ được (ví dụ như mất
mùa); (ii) do người dân coi đây là một khỏan trợ cấp hay hỗ trợ nên không có tư
tưởng phải hoàn trả. Trong đó, nguyên nhân thứ hai chính là nguyên nhân dẫn
đầu.
Chính vì những nhược điểm của chính sách này, ngày nay các tổ chức quốc tế
khuyến cáo chính phủ và những tổ chức tín dụng cung cấp các dịch vụ tài chính
cho người nghèo không nên áp dụng như một chính sách lãi suất phổ thông trong
hoạt động tài chính vi mô. Hiện nay, các tổ chức đang có xu hường tiến tời mức
lãi suất thị trường cho hoạt động cho vay của họ.
Như ta đã thấy, trong việc thực thi chính sách lãi suất trợ cấp có sự liên quan
mật thiết của Chính phủ trong đó. Khi các tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính
vi mô đã ngày càng nhận ra được những nhược điểm của chính sách lãi suất này
thì dường như một số chính phủ là những người tương đối “bảo thủ” và giữ
nguyên nhiều quan điểm của mình về họat động này. Đây một phần là do những
định kiến tương đối cố hữu và một phần khác là do sự thiếu hiểu biết của chính
phủ về hoạt động tài chính vi mô. Ở phần trên, chúng tôi trình bày về trường phái
lãi suất này đứng trên phương diện của những người xây dựng và thực thi những
chương trình tài chính vi mô (có thể bao gồm cả các chính phủ). Đối với trường
hợp chính phủ là người đứng ngoài, chủ trương thực hiện chính sách lãi suất bao
cấp hiện vẫn đang tồn tại và nổi lên ở một số nuớc. Chính phủ có trong tay công
cụ pháp luật để điều chính lãi suất trong các hợp đồng tín dụng của tổ chức cung
cấp dịch vụ tài chính vi mô, đó là lãi suất trần. Và khi mức lãi suất này ban ra, tổ
chức bị ảnh hưởng rất mạnh mẽ và họ có thể không được hưởng trợ cấp hoặc hỗ
trợ nào từ phía chính phủ cho việc thực thi lãi suất trần này. Theo một số các
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đánh giá, đây có thể coi là một chính sách hạn chế sự phát triển của hoạt động tài
chính vi mô.

b. Quan điểm thực hiện lãi suất hướng tới lãi suất thị trường (lãi suất
thương mại)
Sau một thời gian dài thực hiện lãi suất bao cấp, hàng lọat các chương trình tài
chính vi mô bị sụp đổ bới các hạn chế của nó. Một xu hướng mới về chính sách
lãi suất đã xuất hiện với mục đích hạn chế được các tác động tiêu cực của chính
sách lãi suất bao cấp đã được thực hiện. Chính sách lãi suất mới này, chính sách
lãi suất thương mại, được xây dựng dựa trên những cái nhìn mới về năng lực tài
chính của người nghèo. (Bảng 1.4)
Bảng 1.4 : Quan điểm cũ và mới về người nghèo
Quan điểm cũ về người nghèo

Quan điểm mới về người nghèo

Những người sản xuất kinh doanh nhỏ Những người kinh doanh nhỏ rất giỏi
cần được quan tâm đến bởi vì họ là kinh doanh trong nền kinh tế địa
người nghèo

phương. Họ thường là những người có
nhiều năm kinh nghiệm buôn bán với
những quyết tâm và hết lòng với công
việc. Tin vào sự hiểu biết và sự giỏi
làm ăn của khách hàng là một điều hết
sức quan trọng.

Các họat động sản xuất kinh doanh nhỏ Mặc dù nằm ngoài hệ thống tài chính
là thừa, nên thay thế bằng các doanh chính thức, các cơ sở sản xuất kinh
nghiệp lớn hơn sử dụng nhiều nhân doanh nhỏ vẫn tồn tại được và rất quan
công

trọng đối với địa phương, nhưng cần
được sự cải thiện. Những họat động
kinh tế quy mô nhỏ này là những họat
động kinh doanh chắc chắn được thực
hiện một cách nghiêm túc.
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Người nghèo không đáng tin cậy trong Tỷ lệ hoàn trả cao của rất nhiều tổ chức
họat động tín dụng. Nhu cầu tiêu dùng cung cấp dịch vụ tài chính vi mô đã
của người nghèo rất cấp bách vì thế họ chứng minh rằng ngừơi nghèo hoàn
nhanh chóng sử dụng bất kỳ một khoản toàn có khả năng trả nợ. Không thể phủ
vay nào vào mục đích tiêu dùng.

nhận rằng người nghèo có nhu cầu chi
tiêu rất lớn nhưng về phía tổ chức họat
động trong lĩnh vực tài chính vi mô, sự
cải thiện cuộc sống của khách hàng từ
chính những khoản vay của mình cũng
quan trọng không kém.

Người nghèo không thể tiết kiệm

Tỷ lệ tiết kiệm của người nghèo rất cao,
theo báo cáo của rất nhiều tổ chức tài
chính vi mô, chứng minh rằng người
nghèo cũng có khả năng tiết kiệm.

Nghèo đói đã gây ra một ảnh hưởng Sự thành công đáng chú ý của các tổ
méo mó rằng người nghèo không thể chức tài chính vi mô khi họ thực hiện
cải thiện điều kiện sống của họ.

thành công hoạt động cho vay tới hàng
triệu người nghèo mà đa số họ đều sống
dưới mức nghèo khổ đã chứng minh
rằng người nghèo hoàn tòan có thể tiếp
cận tới các dịch vụ tài chính, thông qua
đó cải thiện dần dần mức sống của họ.

Từ những quan điểm này, những nhà xây dựng chương trình cho rằng người
nghèo luôn có nhu cầu lớn về các dịch vụ tài chính, họ sẵn sàng trả mức lãi suất
cao ở mức hợp lý để có được cơ hội tiếp cận tới các dịch vụ tài chính với chất
lượng cao và kịp thời. Về phía tổ chức cung cấp, để đảm bảo sự bền vững và phát
triển, thực hiện mức lãi suất cao. Theo đó lãi suất cho vay luôn lớn hơn lãi suất
huy động. Tức là, lãi suất cho vay phải đủ để bao phủ 4 yếu tố chi phí : (i) lãi suất
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trả cho nguồn huy động, (ii) chi phí giao dịch bình quân, (iii) chi phí dự phòng rủi
ro và (iv) các tác động của lạm phát.
Trong một vài cuộc tranh luận hiện nay, một số nhà thực thi tài chính vi mô
đang đặt ra câu hỏi liệu các tổ chức nhận được nguồn trợ cấp không hoàn lại từ
bên ngoài (có thể từ phía chính phủ hoặc các nhà tài trợ) có nên thực thi mức lãi
suất cho vay bao phủ toàn bộ các chi phí trên. Họ cho rằng với nguồn tài trợ này
sẽ bù đắp bớt cho tổ chức khi thực hiện lãi suất thấp hơn. Trên thực tế, chúng tôi
không đồng tình với quan điểm này. Ta đã biết nguồn huy động vốn cho các hoạt
động của một tổ chức là từ nội tại tổ chức, từ các nhà tài trợ và từ huy động trong
dân cư. Nếu coi một tổ chức tài chính vi mô là một doanh nghiệp thì ta có thể xây
dựng được công thức tính chi phí vốn bính quân (WACC) của tổ chức. Trong cơ
cấu vốn của tổ chức có sự khác biệt nhỏ so với hầu hết các doanh nghiệp thông
thường đó là nguồn việc trợ của các nhà tài trợ.
WACC = Cơ cấu vốn vay * Chi phí vốn vay + Cơ cấu vốn chủ * Chi phí vốn chủ
Trong cơ cấu vốn chủ có nguồn tài trợ của các tổ chức khác với chi phí thấp, do
đó, chi phí trung bình của vốn chủ bị kéo thấp xuống, kéo theo nó là WACC đã
được kéo thấp xuống. Ta nên hiểu chi phí vốn là chi phí vốn trung bình. Do đó,
không cần thiết có sự phân biệt giữa tổ chức có nhận hay không nhận việc trợ
không hoàn lại.
Đối với những người thực hiện chính sách lãi suất thương mại, họ không có ý
định chê trách những người cho vay nặng lãi ở khu vực phi chính thức. Việc tồn
tại những người cho vay nặng lãi này là hoàn toàn có thể chấp nhận được và coi
đây là những đối thủ cạnh tranh của mình trong họat động cung cấp các dịch vụ
tài chính tới người nghèo.
 Ta có thể thấy, chính sách lãi suất này mang những ưu điểm sau :
Thứ nhất, với quan điểm cho rằng người nghèo là những người không chỉ nhạy
bén với giá cả mà các yếu tố khác của thị trường, họ có nhu cầu lớn đối với các
dịch vụ tài chính và sẵn sàng trả một mức giá cao phù hợp để được tiếp cận tới
các dịch vụ này, các tổ chức tài chính vi mô đã cung cấp rất nhiều các dịch vụ
nhanh chóng và phù hợp tới hàng triệu khách hàng là người nghèo trên thế giới.
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Không có một con số chính xác bao nhiêu người nghèo đã được hưởng lợi từ
những hoạt động tài chính vi mô kiểu mới này, nhưng ta có thể thấy hoạt động
này có những đóng góp không nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo ở nhiều
quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Thứ hai, các hoạt động tài chính vi mô muốn mở rộng và phát triển thì phải
hướng tới sự bền vững về mặt tài chính, đìêu này đặc biệt có ý nghĩa đối với các
tổ chức tài chính vi mô đang hướng tới mục tiêu tự lực về mặt tài chính. Với phần
chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động đã đảm bảo cho các
tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô có một bảng báo cáo với những
con số lãi là dương. Với lợi nhuận đạt được, tổ chức không chỉ mở rộng thêm các
dịch vụ tài chính của mình cả về số lượng và chất lượng mà tổ chức còn có thể
tham gia vào những hoạt động xã hội tại địa phương hoạt động.
Thứ ba, lãi suất thương mại trong họat động tài chính vi mô tránh các hiện
tượng bóp méo lãi suất, phân bổ nguồn vốn trong xã hội hiệu quả hơn. Các tổ
chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô với mục tiêu là cung cấp các dịch vụ tài
chính tới những người nghèo, lợi thế cạnh tranh của họ là khả năng cung cấp
nhanh, thủ tục đơn giản và không đòi hỏi nhiều yêu cầu về các tài sản thế chấp
như các ttổ chức tín dụng thông thường khác. Sự chuyên biệt này khiến cho mỗi
bên có những khách hàng riêng và phong cách phục vụ riêng. Sự cạnh tranh là ở
chất lượng của các dịch vụ tài chính chứ không phải là giá. Do đó, hiện tượng bóp
méo lãi suất là không có. Thêm vào đó, với mục tiêu hoạt động chuyên biệt vì
người nghèo và hoạt động trong phạm vi nhỏ nên sự bảo đảm trong việc thẩm
định đâu là những khách hàng thực sự của mình diễn ra chính xác và chặt chẽ.
Theo thống kê, ở một số nơi, tỷ lệ người nghèo đói được tiếp cận tới các dịch vụ
tài chính vi mô từ các tổ chức độc lập còn cao hơn tỷ lệ này của các tổ chức thuộc
các chính phủ.
Thứ tư, lãi suất cao tạo sức ép cho cả người đi vay về cho vay nhằm làm giảm
chi phí. Đối với người cho vay, để đảm bảo tiếp cận tới nhiều hơn nữa những
người nghèo và đặc biệt là những người nghèo nhất thì cần có nỗ lực trong việc
cắt giảm lãi suất. Khi mà chi phí về phía nguồn vốn được xem như một biến số
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tương đối khó thay đổi thì chi phí họat động được coi là một giải pháp phải giảm
cho phí giao dịch. Theo thống kê của ADB, hiện nay có các nguyên nhân sau
khiến cho các tổ chức không thể hạ được lãi suất: (i) Các nguyên nhân từ nội tại
tổ chức như đội ngũ nhân viên, mô hình quản lý và cung cấp các dịch vụ, các
trang thiết bị; (ii) Các nguyên nhân về môi trường kinh doanh như cơ sở hạ tầng
tại khu vực tổ chức hoạt động, mức độ phân tán của thị trường, trình độ dân trí
của khách hàng và (iii) Nguyên nhân từ phía thị trường, hiện nay các tổ chức tài
chính vi mô có số lượng rất ít và họat động cách xa nhau dẫn tới việc thiếu đi các
đối thủ cạnh tranh khiến các tổ chức thiếu động lực hạ thấp chi phí và nâng cao
chất lượng dịch vụ.
Về phía người đi vay phải giảm chi phí sản xuất. Với mức lãi suất cao như vậy,
để đảm bảo một mức lợi nhuận giữa lãi sau khi trả lãi lớn thì người đi vay tât yếu
phải cân nhắc tới việc sử dụng thế nào cho hiệu quả. Trong đó cân nhắc tới chi
phí khác đầu tư cho hoạt động sản xuất của mình phải được giảm thiểu sẽ làm
giảm bớt chi phí kinh doanh của người đi vay. Với sự thông thạo về thị trường địa
phương, việc làm này không khó khăn gì đối với những người nghèo.
 Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, chính sách lãi suất này còn tồn
tại một số hạn chế :
Thứ nhất, thực hiện lãi suất cao sẽ thực sự ngăn trở một số hộ rất nghèo tiếp
cận tới nguồn vốn. Một số người nghèo không có việc làm cụ thể, vô gia cư hòan
toàn không thể tiếp cận tới dịch vụ tài chính vi mô bởi giá cả quá đắt và sự kém
an toàn của ban thân họ. Dù rằng không cần tới tài sản thế chấp như mọi khoản
tín dụng khác nhưng cho những người rất nghèo này vay vẫn mang tính chất mạo
hiểm hơn nhiều so với những khoản vay khác. Từ tính chất mạo hiểm như vậy,
người cung cấp chịu sức ép phải dự phòng cao hơn cho tất cả các dịch vụ cung
cấp, chính vì thế lãi suất cho vay lại càng tăng thêm. Nhưng với khả năng thu
nhập kém ổn định, khả năng chi trả của những người rất nghèo sẽ bị giảm bớt. Do
đó, rất nhiều ý kiếm cho rằng hoạt đồng tài chính vi mô thương mại hoàn toàn
không thể tiếp cận được tới các đối tượng nghèo cùng cực trong xã hội. Những
đối tượng này không chỉ cần vốn hay các dịch vụ tài chính thông thường.
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Thứ hai, lãi suất cao làm tăng rủi ro khi những người vay với lãi suất cao có thể
đầu tư vào những hoạt động kinh doanh rất rủi ro. Sức ép bởi việc phải tạo ra lợi
nhuận lớn để trả các khoản nợ với lãi suất cao sẽ thực sự khiến người nghèo thực
hiện những họat động kinh doanh mạo hiểm. Đối với tổ chức, việc kiểm sóat khó
khăn do nhiều yếu tố từ bên ngoài và bên trong khiến cho tổ chức khó khăn mà
phát hiện ra việc sử dụng sai mục đích hoặc quá mạo hiểm các khoản vay. Trong
nhiều trường hợp, tổ chức chỉ phát hiện ra điều này khi mà các khoản vay không
thể được hòan trả đúng hạn.
Thứ ba, Việc thực hiện lãi suất cao có thể khiến chính tổ chức bị nhìn nhận như
những kẻ cho vay nặng lãi. Tại nhiều nước đã xảy ra tình trạng cực đoan hơn khi
mà chính phủ đã áp dụng lãi suất trần để “chống lại” chính sách lãi suất thương
mại trong tài chính vi mô. Việc một số tổ chức tài chính vi mô bị đóng cửa bắt
buộc dù tình hình làm ăn tốt với tỷ lệ hoàn trả tới trên 95% quả là vấn đề cần
được lưu ý. Trong một chừng mực nào đó, nhận thức về tài chính vi mô như một
hoạt động từ thiện vẫn còn rất rộng rãi. Hơn nữa, hiện nay mục tiêu của các tổ
chức tài chính vi mô không chỉ là lợi nhuận đơn thuần mà còn là sự cải thiện chất
lượng cuộc sống của chính những khách hàng của họ.
Nhìn chung, mỗi chính sách lãi suất đều có ưu và nhước điểm riêng của nó.
Trong những trường hợp cụ thể, các nhà thực thi chương trình có thể chấp nhận
một số nhược điểm để phát huy những ưu điểm quan trọng của mỗi chính sách.
Hiện nay, việc sử dụng linh hoạt các chính sách này đang được đặt ra. Khi thực
hiện kết hợp sẽ giúp các chương trình tiếp cận được tối đa các đối tượng là người
nghèo. Tuy nhiên theo chuẩn mực nào và trong điều kiện nào người ta nên sử
dụng chính sách lãi suất nào lại là điều không dễ giải thích. Rõ ràng là ở mỗi quốc
gia việc thực thi các chính sách này đều khác nhau và người ta có lý do khác nhau
để làm như vậy. Sự khác biệt này không có gì là xấu vì không ai có thể tìm ra một
công thức chung nhất và phù hợp với mọi điều kiện và hoàn cảnh.
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CHƯƠNG II - VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH
SÁCH LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TCVM Ở
CÁC NƯỚC
1- Trường phái ủng hộ trợ cấp lãi suất
Trường phái thực hiện lãi suất bao cấp phổ biến rộng rãi ở nhiều quốc gia trên
thế giới từ những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Sở dĩ chính sách này
được áp dụng rộng rãi bởi lúc bấy giờ, trong trọng tâm phát triển kinh tế ở các
quốc gia đều có những lĩnh vực ưu tiên. Các chính phủ thực hiện hàng loạt các
biện pháp bảo hộ và khuyến khích phát triển với các lĩnh vực này. Tiêu biểu cho
các hoạt động này là cuộc “Cách mạng xanh” và “ngành công nghiệp non trẻ”.
Cuộc cách mạng xanh được phát động rộng rãi trên ba châu lục là Châu Á,
Châu Mỹ và Châu Phi. Tại thời điểm đó, Liên Hợp Quốc khuyến cáo về khả năng
thiếu lương thực trên tòan thế giới và sự thực là, rất nhiều nước ở ba khu vực này
đang chịu nạn đói hoành hành. Cuộc cách mạng xanh là cuộc cách mạng trong
nông nghiệp, theo đó các nước cần cải tiến giống cây trồng, phương pháp canh
tác và ứng dụng các khoa học kỹ thuật mới nhất vào nông nghiệp nhằm thâm
canh tăng vụ, nâng cao sản lượng và chất lượng cây trồng. Trong chương trình
này, rất nhiều các giống cây trồng mới đã được lai tạo ra từ công nghệ gen. Sản
lượng lương thực tăng gấp đôi chỉ trong năm năm, hàng chục triệu người dân
thoát khỏi cảnh chết đói.
Trên thực tế, cách mạng xanh không được coi thực sự là một chương trình tài
chính vi mô bởi quy mô của nó quá rộng, không chỉ bao gồm những người nghèo.
Tại các nước đang phát triển tại thời điểm đó, không có một số liệu chính xác là
bao nhiêu tiền đã được đổ vào cho những dự án của cuộc cách mạng này. Trong
số tiền đó, một phần được chuyển thành các khoản vay ưu đãi cho người dân
nhằm giúp họ có đủ vốn để mua giống mới và các tràng thiết bị trong nông
nghiệp. Số tiền vay khá đa dạng theo mỗi nước nhưng con số trung bình thì
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không dưới 100$. Lãi suất áp dụng với những khoản vay này rất nhỏ, chỉ khoảng
1 đến 2% một năm.
Về những thành tựu đạt được đã mang lại cho thế giới một nguồn cung cấp
lươgn thực lớn và tạm thời đẩy lùi nguy cơ nghèo đói. Kết quả ấn tượng nhất
thuộc về Ấn Độ với sản lượng lương thực tăng đột biến và giá cả thì giảm bớt
một nửa, nguy cơ về nạn đói hoàn tòan được đẩy lùi. Với những thành công từ
cuộc cách mạng xanh, năm năm sau Ấn Độ thực hiện tiếp cuộc cách mạng trắng
với trọng tâm là vật nuôi. Tỷ lệ hoàn trả của các khỏan vay tại Ấn Độ tơi khoảng
80%, một tỷ lệ ấn tượng. Kết quả đáng buồn nhất của cuộc cách mạng xanh thuộc
về các quốc gia Châu Phi thuộc khu vực Nam Sahara. Cuộc cách mạng xanh
không mang lại cho khu vực này những chuyển biến rõ rệt. Một phần nguyên
nhân là do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệp, phần còn lại là do năng lực điều
hành các dự án này của chính phủ. Kết quả là hoàn toàn không thu được vốn đã
bỏ ra cho các dự án phát triển nông nghiệp tại một số nước. Hiện nay, một số tổ
chức từ thiện đang kêu gọi thực hiện cách mạng xanh lần thứ hai cho khu vực này
nhưng chưa đưa ra được một chương trình cụ thể.
Khác với Cách Mạng Xanh, chiến lược Ngành Công nghiệp Non trẻ thực hiện
trong những ngành công nghiệp mới phát triển ở các quốc gia. Khi thực hiến
chiến lược này, các chính phủ thực hiện song song rất nhiều các chính sách trợ
cấp và bảo hộ, nổi bật nhất là thuế quan, tỷ giá và lãi suất. Đối với lãi suất, để
khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng chủ lực, các chính
phủ đã có chính sách ưu đãi về lãi suất. Tại một số nước, lãi suất thực hiện được
chỉ đạo thường thấp hơn lãi suất cho vay trung bình của các tổ chức tín dụng. Hay
chính phủ ủy quyền cho một số ngân hàng thương mại giải ngân hộ các khoản
cho vay theo lĩnh vực được ưu tiên, lãi suất thường rất thấp, có trường hợp thấp
hơn nhiều so với lãi suất thị trường.
Dù có khác biệt trong lĩnh vực ưu tiên, nhưng các chương trình này có điểm
chung là những nhà hoạch định và thực thi chương trình là những người chủ động
thực hiện lãi suất bao cấp. Kết quả đạt được là nền kinh tế của các quốc gia được
cải thiện nhưng hai chương trình này thì mục tiêu xóa đói giảm nghèo không phải
24

là mục tiêu trọng tâm. Sau khi thực hiện xong chương trình cách mạng xanh, dù
đạt được những thành công rực rỡ nhất nhưng tỷ lệ người nghèo cũng như khoảng
cách giàu nghèo ở Ấn Độ không được cải thiện. Đối với chiến lược Ngành công
nghiệp non trẻ cũng vậy, ngành công nghiệp mới phát triển tạo động lực thức đẩy
nền kinh tế quốc gia phát triển nhưng tác động của nó tới chiến lược xóa đói giảm
nghèo là rất hạn chế.
Hiện nay, khi lãi suất thương mại được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia
trong các chương trình xóa đói giảm nghèo thì những tư tưởng về lãi suất bao cấp
không bị mất đi. Tại một số quốc gia, những thành viên chính phủ vì nhiều lý do
vẫn coi lãi suất bao cấp trong tài chính vi mô là cần thiết và sử dụng pháp lụât để
ép buộc các tổ chức thực thi theo lãi suất bao cấp. Công cụ hữu dụng được chính
phủ sử dụng để hạn thấp lãi suất là ban hành các mức lãi suất trần cho hoạt động
này. Các quốc gia có chính phủ theo trường phái này gồm Cambodia, Việt Nam,
Trung Quốc … Khi thực hiện theo lãi suất trần, các tổ chức tài chính vi mô họat
động độc lập với chính phủ hoàn toàn không nhận được một sự trợ cấp nào cho
việc phải hạ thấp lãi suất cho vay của mình. Bởi theo các chính phủ này, hầu hết
các tổ chức đều nhận được các nguồn tài trợ. Vấn đề này xuất phát từ sự thiếu
hiểu biết của các nhà hoạch định chính sách trong nội bộ chính phủ về hoạt động
tài chính vi mô. Những tác động của lãi suất trần theo một báo cáo của ADB là
khá nghiêm trọng, ảnh hưởng không chỉ tới các tổ chức mà còn cả tới những
người được hưởng lợi từ các dự án cung cấp dịch vụ tài chính vi mô (bảng 2.1)
Bảng 2.1 : Tác động của lãi suất trần tới hoạt động tài chính vi mô
TÁC ĐỘNG TỚI NGUỒN CUNG

TÁC ĐỘNG TỚI CẦU

Trong ngắn hạn

Trong ngắn hạn

- Người cho vay bị bắt buộc phải hạ

- Nhu cầu về các khoản vay tăng lên

thấp lãi suất.

tại lãi suất trần.

- Lựơng cầu cho vay tăng lên khuyến

- Những khách hàng mới xuất hiện

khích sự họat động cho vay trong

tìm kiếm các khoản vay với lãi suất
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nhân viên.
- Mong muốn cho vay tới người
nghèo bị giảm xuống.
- Lợi nhuận từ các khoản vay cho
người nghèo giảm xuống.
- Động lực tăng cường đầu từ và cung
cấp các khoản vay cho người nghòe

trần.
- Cầu về các khỏan vay vượt quá khả
năng cung cấp tại lãi suất trần.
- Giá của các khoản tín dụng đã được
cho vay phải giảm theo.
- Một số khách hàng sẽ phải trả phí
giao dịch cao hơn

bị giảm đi
- Rủi ro chính sách trong các khoản
cho vay tới người nghèo tăng lên.
- Dấu hiệu bất lợi từ các nhà đầu tư
khi họ nghi ngại khả năng bền vững.
- Rủi ro tín dụng với những ngừoi cho
vay nhỏ tăng lên
- Hạn chế sự tham gia vào thì trường
tài chính vi mô của các ngân hàng
thương mại
Trong trung và dài hạn

Trong trung và dài hạn

- Lợi nhuận từ cho vay vi mô giảm.

- Một số người vay chuyển tới vay

- Lãi suất cho vay mà các tổ chức tài
chính vi mô vay từ thị trường tăng
lên.
- Lợi nhuận ròng giảm.
- Một số người cho vay rời bỏ thị
trường.

những ngừơi co vay phi chính thức.
- Một số khách hàng bị thiệt hại vì
việc cắt giảm các khoản vay nhỏ cho
người nghèo.
- Tình trạng thiếu các nguồn tín dụng
tăng lên.

- Cung cho các khoản tín dụng nhỏ
giảm.
- Chất lượng của các dịch vụ tín dụng
giảm.
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- Lãi suất trả cho các tài khoản tiết
kiệm giảm do phản ứng từ phía
những người cho vay.
- Các tổ chức tăng phí giao dịch cho
những khoản vay nhỏ.
- Sự giảm sút trong việc cung cấp các
dịch vụ tài chính khác.
Như vậy, lãi suất trần không thể là một phương án tốt trong việc cắt giảm lãi
suất cho vay. Nhiều nhà nghiên cứu khuyến cáo chính phủ nên sử dụng những
biện pháp mang tính chất gián tiếp và tạo điều kiện thuận lợi khác để các tổ chức
họat động. Thông qua đó, sẽ tạo ra những tiền đề để giảm lãi suất cho vay.

2 - Trường phái thực hiện lãi suất thương mại
Do những nhược điểm của lãi suất trợ cấp, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài
chính vi mô ở nước đang chuyển hướng sang thực hiện lãi suất thương mại, cùng
với sự xuất hiện và phát triển của các tổ chức hoạt động chuyên biệt trong lĩnh
vực tài chính vi mô. Các kinh nghiệm lãi suất của Grameen bank và Bancosol.
Bancosol thành lập vào năm 1992 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay
đối với các doanh nghiệp rất nhỏ thuộc khu vực phi chính thức và các hộ gia đình
sản xuất. Hiện nay, khách hàng của Bancosol chiển 85% tổng số các doanh
nghiệp rất nhỏ ở Bolivia. Chính vì đối tượng khách hàng như vậy nên BancoSol
thực hiện rồng rãi các sản phẩm tài chính, bao gồm cho vay, tiết kiệm, bảo hiểm,
chuyển tiền, thanh toán …
Lãi suất trung bình áp dụng cho các dịch vụ tín dụng là khoảng từ 12% đến
24% một năm, trong năm 2005 mức lãi suất cho vay trung bình là khoảng
19%/năm. Trên thực tế, lãi suất cho vay trung bình của tổ chức này thương cao
hơn lãi suất trung bình của thị trường từ 4 đến 5%. Đối với các khoản tiết kiệm,
để thu hút và khuyến khích lượng vốn này, BancoSol thực hiện lãi suất huy động
tương đương hoặc cao hơn một chút so với lãi suất huy động trên thị trường.
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Tính tới cuối năm, BancoSol có khoảng 85.000 tài khoản vay vốn, trong đó, số
tài khỏan cho vay với số dư dưới 300USD chiếm khoảng 67%. Tỷ lệ phụ nữ vay
vốn chiếm khoảng 48%.Tốc độ tăng trưởng dự nợ cũng như số lượng các thành
viên tham gia vay vốn tăng ổn định qua các năm (bảng 2.2)
Hình 2.2 : Tổng dư nợ và số dư các tài khoản tiết kiệm
giai đoạn 2000 - 2005
USD
140,000,000
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20,000,000
0

Tổng dư nợ

2000 2001 2002 2003 2004 2005

năm

Tổng số tiền trong
các TK tiết kiệm

Số liệu của bảng 2.2 được lấy từ các báo cáo hàng năm của BancoSol qua các
năm thuộc giai đoạn 2000 – 2005. Mặc dù luôn duy trì mức lãi suất cao nhưng số
lượng khách hàng đến với tổ chức này không hề giảm. Quy mô của các khoản tín
dụng và tiết kiệm liên tục tăng và số lượng khách hàng tới với tổ chức ngày càng
nhiều là một minh chứng rõ ràng nhất. Tỷ lệ thành viên mới tham gia thường
chiếm khoảng 1.2% tổng khách hàng trong năm của tổ chức.
Dư nợ qua các năm đều tăng, tuy có hơi chậm trong giai đoạn 2000 – 2002.
Cũng trong giai đoạn này, số dư các tài khoản tiết kiệm giảm trong năm 2001.
Điều này là tương đối dẽ hiểu bởi trong năm 2001 đến 2003, Bolivia phải trải qua
một cuộc khủng hoảnh kinh tế lớn, rất nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế bị ảnh
hưởng. Tuy nhiên, tổ chức vẫ giữ được hoạt động của mình. Đặc biệt là trong
năm 2003, năm khó khăn nhất sau cuộc khủng hoảng, tổ chức đã có sự tăng
trưởng ấn tượng cả về số dư các tài khoản cho vay và tiết kiệm.
Cùng với vịêc thực hiện lãi suất cho vay cao và khả năng mở rộng hoạt động
qua các thời kỳ, BancoSol đã có một kết quả kinh doanh ấn tượng. Các số liệu về
lợi nhuận của BancoSol trong giai đoạn 2000 – 2005 đều có bước tiến triển tốt.
Đặc biệt là trong năm 2003, tổ chức đã có bước đột phá mạnh mẽ (bảng 2.3)
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Bảng 2.3 : Các số liệu về lợi nhuận của BancoSol giai đoan 2000 – 2005
(đơn vị : USD)
Tài sản
Lợi

2000

2001

2002

2003

2004

2005

91,894,090

98,076,802

104,341,553

117,736,244

138,355,023

175,651,375

431,538

1,794,675

15,305,711

29,926,192

39,267,598

nhuận 3,491,976

ròng
ROE (%)

3.80%

0.44%

1.72%

13.00%

21.63%

22.36%

ROA (%)

0.58%

0.07%

0.25%

1.88%

3.04%

2.76%

* Nguồn : Các báo cáo tài chính của BancoSol qua các thời kỳ

Không thể phủ nhận rằng, hệ số ROE cao tới trên 22% thật là một con số ấn
tượng. BancoSol đã thích nghi và vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế nhanh
chóng trong khi rất nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế Bolivia phải mất tới hơn
1 năm sau mới phục hồi và phát triển. Sự nhanh nhạy nắm bắt thì trường để tạo ra
sự đột phá với các khỏan vay nhỏ và thời hạn ngắn, chủ yếu dưới 6 tháng, có lẽ là
một nguyên nhân quan trọng giúp BancoSol có sự đột phá thần kỳ trong năm
2003, ROE đạt 13% trong khi chỉ số này chỉ là 1.72% trong năm trước đó. Dù
thực hiện lãi suất cao nhưng với tỷ lệ hoàn trả lên tới trên 95% cùng với những
kết quả kinh doanh ấn tượng như thế này thực sự là một minh chứng cho thành
công của chính sách lãi suất thương mại. Rõ ràng là người nghèo cũng là những
khách hàng tiềm năm và cần được khai thác. Thị trường các dịch vụ tài chính vi
mô cho người nghèo và người có thu nhập thấp thức sự là một khoảng trống hấp
dẫn.
Grameen Bank, một tiêu điểm thành công khác đến từ Bangladesh, được
thành lập chính thức năm 1976, và đến năm 1983 thì chuyển đổi thành một ngân
hàng chính thống theo một đạo luật đặc biệt của Chính phủ dành cho ngân hàng
này. Đây là một mô hình đặc biệt bởi 94% vốn của nó là của chính những khách
hàng. Họ chủ yếu là phụ nữ. Phần còn lại, 6% cổ phần, thuộc sở hữu của nhà
nước. Khác với Bancosol, Grameen Bank chủ yếu hướng tới các khách hàng cá
nhân, đặc biệt là những phụ nữ nghèo. Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu là cho vay,
tiết kiệm.
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Lãi suất huy động cho các khỏan tiết kiệm của Grameen bank thực hiện theo
lãi suất thị trường, nhưng lãi suất cho bay của tổ chức này trung bình hàng năm
luôn trên 20%. Theo số liệu lãi suất mà chúng tôi tính toán được, lãi suất cho vay
của Grameen Bank luôn biến động theo lãi suất thị trường và tình hình lạm phát
của Bangladesh. Tuy nhiên, ta vẫn thấy một khoảng cách rõ rệt giữa lãi suất cho
vay của Grameen Bank và lãi suất thị truờng. Độ chênh lệch này thường khoảng
trên 5%. (bảng 2.4)
Hình 2.4 : Các tỷ lệ lãi suất giai đoạn 2002 - 2005 ở
Bangladesh
25.00%

Lãi suất cho vay trung
bình của Grameen Bank

20.00%
15.00%

Lãi suất cho vay trung
bình trên thị trường

10.00%

Lãi suất huy động trung
bình trên thị trường

5.00%
0.00%
2002
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2005 năm

Đứng trên phương diện tiếp cận tới các khách hàng, Grameen Bank hiện đang
cung cấp rộng rãi các dịch vụ của mình trong khu vực ba tỉnh lớn của Bangladesh
và có hướng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai. Hiện nay, Grameen
bank có trên 5 tỉệu khách hàng, trong đó có trên 96% là phụ nữ. Số tiền trung
bình cho mỗi khoản vay tương đối nhỏ hơn so với BancoSol, trong năm 2005 chỉ
khoản 84 USD cho mỗi khoản vay.
Về phương diện lợi nhuận, do không chịu những cưộc khủng hoảng kinh tế lớn
trong thời gian qua nên tình hình lợi nhuận của Grameen Bank tăng trưởng đều và
không có biến động bất thường (bảng 2.5).
Bảng 2.5 : Các chỉ tiêu về lợi nhuận giai đoạn 2002 – 2005
của Grameen Bank (đơn vị : USD)
2002

2003

2004

2005

Tổng tài sản

337,448,935

413,882,828

514,718,843

646,489,830

Lợi nhuận ròng

n/a

1,324,426

926,494

4,977,972

ROE (%)

n/a

2.99%

0.92%

1.95%
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ROA (%)

n/a

0.32%

0.18%

0.77%

Không có được hệ số ROE ấn tượng như BancoSol trong thời gian được
nghiên cứu nhưng Grameen Bank vẫn là một tiêu điểm thành công bởi trong suốt
giai đọan hoạt động của nó, không có một năm nào tổ chức này có số lọi nhuận
ròng âm. Trong giai đoạn 2002 – 2005, tổng tài sản và nguồn vốn của tổ chức
tăng đều đặn. Tuy nhiên, sự biến động bất thường trong chỉ tiêu về lợi nhuận như
lợi nhuận ròng, ROE và ROA là một điều đáng lưu ý. Lợi nhuận của tổ chức giảm
trong năm 2004 (từ trên 1,3 triệu USD xuống còn 0.926 triệu USD), nhưng trong
năm 2005 lại tăng lên gấp 4 lần (gần 5 triệu USD). Điều này có thể lý giải bới các
kế hoạch mở rộng thị trường của tổ chức này đã đi vào giai đọan gặt hái hoặc việc
mở rộng các sản phẩm và dịch vụ đã đi vào thành công. Tuy nhiên, dù lợi nhuận
tăng nhưng chi phí hoạt động bình quân một khách hàng của Grameen Bank lại
tăng lên. Trong năm 2004 đã giảm xuống còn 8,4USD/ người thì năm 2005 lại
tăng lên trên 10 USD. Nếu Grameen Bank không có chính sách thu hẹp chi phí
thì trong tương lai, lọi nhuận của tổ chức này sẽ lại quay trở về xu hướng biến
động thất thường.
Đối với tỷ lệ hoàn trả, Grameen Bank luôn đạt trên 90% số nợ được hoàn trả
đúng hạn. Tỷ lệ xóa nợ của tổ chức đang giảm dần và đang ở mức 4%. Mặc sù so
với BancoSol, tỷ lệ hoàn trả của Grameen Bank có vẻ kém hấp dẫn hơn nhưng
đây lại là tổ chức có nhiều kinh nghiệm hơn trong các họat động kinh doanh.
Thêm vào đó, đối tượng khách hàng khác nhau và quy mô hoạt động cũng tạo ra
những khác biệt nhất định.
Từ hai ví dụ điểm hình của hai tổ chức tài chính vi mô thực hiện theo chính
sách lãi suất thương mại, ta thấy một minh chứng cho những nhận định mới về
người nghèo là rất đứng đắn. Ngừơi nghèo vẫn thoát được nghèo mà không cần
tới lãi suất trợ cấp.
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CHƯƠNG III – CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ÁP
DỤNG TRONG HỌAT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ
Ở VIỆT NAM
1 - Điều kiện thực hiện các chính sách lãi suất
Điều kiện về kinh tế xã hội
Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong những năm gần là một động
lực để đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế không chỉ riêng hoạt động tài chính
vi mô. (hình 3.1)
Hình 3.1 : Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát
giai đoạn 1996-2005
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Trong năm 1996, với việc mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam,
tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tới mức 9,5%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc
khủng hoảng tài chính trong khu vực Châu Á, nguồn đầu tư nước ngoài bị gián
đoạn, nền kinh tế Việt Nam ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tác động của nó. Chính vì
vây, tốc độ tăng trưởng kinh tế chị chững lại trong ba năm 1997 – 1999. Sau năm
2000, tốc độ tăng trưởng kinh tế bắt đầu tăng trở lại, năm sau cao hơn năm trước.
Hiện nay, Việt Nam đang là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh thứ 2 trong
khu vực Châu Á, chỉ đứng sau Trung Quốc.
Tình hình lạm phát của Việt Nam trong thời gian vừa qua là một thực tế đáng
lưu tậm. Chỉ tiêu lạm phát là một yếu tố quan trọng trong việc ra các quyết định
về lãi suất của các tổ chức tín dụng ở tầm vi mô và ngân hàng trung ương ở tầm
vĩ mô. Hàng năm, chính phủ luôn công bố tỷ lệ lạm phát dự kiến nhưng trên thực
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tế, tỷ lệ này luôn khác xa so với tỷ lệ lạm phát thực tế. Có những năm Việt Nam
phải chịu đựng tỷ lệ lạm phát rất cao nhưng có năm lại giảm phát. Vấn đề không
chỉ nằm ở khả năng điều hành các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương
mà còn liên quan nhiều đến các chính sách tài khóa của chính phủ. Nhiều ý kiến
cho rằng, trong thời gian vừa qua sở dĩ ngân hàng trung ương tương đối bất lực
trong việc kiềm chế lạm phát một phần bởi chính sách tài khóa mở rộng của chính
phủ trong tình trạng nguy cơ lạm phát rất cao.
Tình hình lãi suất thị trường biến động nói chung đã bắt đầu theo quy luật của
thế giới. Trong hai năm vừa qua 2004 và 2005, các ngân hàng thương mại lao vào
cuộc đua tăng lãi suất. Sở dĩ có cuộc đua này, có nhiều ý kiến cho rằng bởi các
nguyên nhân : (i) FED tăng lãi suất đồng USD; (ii) tình hình lạm phát trong nước
cao khiến lãi suất thực âm; (iii) cạnh tranh thu hút vốn giữa các ngân hàng thương
mại. Đến thời điểm hiện nay, mặc dù cuộc đua tăng lãi suất này đang có phần
chững lại nhưng không ai biết được răng liệu nó có bắt đầu tăng nữa hay không.
Về nhóm các lãi suất được ngân hàng nhà nước công cố cũng tăng lên nhưng
khá dè dặt. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà rất nhiều ngân hàng có lãi suất huy
động trên 9%, thậm chí là 9,6% kéo theo đó là lãi suất cho vay khoảng trên
13%/năm thì lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước công bố giữ nguyên từ đầu
năm là 8,5%. Nếu xét về mức độ theo kịp thị trường thì lãi suất cơ bản này còn
theo kịp hơn mức lãi suất cơ bản của năm 2005 khi nó chỉ có 7,25%, trong khi lãi
suất thị trường bắt đầu lên trên 9%.
Điều kiện pháp lý
Điều kiện pháp lý đàu tiên mà chúng ta cần lưu tâm khi nghiên cứu về chính
sách lãi suất trong tài chính vi mô chính là việc ngân hàng nhà nước quản lý lãi
suất thị trường như thế nào. Trong giai đoạn trước tháng 6/2001, Việt Nam thực
hiện chính sách tương đối thắt chặt. Khi bước đầu mở cửa thị trường, lãi suất ở
Việt Nam hoạt động theo cơ chế lãi suất trần và lãi suất sàn. Sau đó, chính phủ ra
quyết định hủy bỏ mức lãi suất sàn. Đến tháng 6/2001, Chính phủ công bố hủy bỏ
mức lãi suất trần. Từ sau giai đoạn này, lãi suất thị trường được thả nổi nhưng có
sự điều tiết của nhà nước. Ngân hàng trung ương sẽ công bố lãi suất cơ bản làm
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định hướng cho lãi suất thị trường. Sau thời điểm này, các tổ chức tín dụng được
tự do quyết định lãi suất cho vay và lãi suất huy động cho phù hợp. Tuy nhiên,
trong thời gian gần đây, khi ban hành luật Dân Sự 2005, tại điều 476 khoản 1 lại
có quy định rằng, lãi suất trong các hợp đồng tín dụng được ký kết không được
vượt quá 150% lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm ký
kết. Luật Dân Sự mới có hiệu lực vào thời điểm tháng 6/2006 và như vậy, tại thời
điểm này rất nhiều tổ chức tín dụng đang vi phạm pháp luật. Cho tới nay, vẫn
chưa có được một lời giải thích cụ thể nào từ phía chính phủ hay những người
soạn thảo luật về quy định tài điều khoản này. Với một quy định như vậy và việc
yếu kém của ngân hàng nhà nước trong việc xác định lãi suất định hướng thị
trường sẽ gây thiệt hai không nhỏ cho thị trường tài chính Việt Nam.
Về phía họat động tài chính vi mô, quy định lãi suất cho vay không vượt quá
150% lãi suất cơ bản có tác động khác nhau tới các tổ chức. Đối với những tổ
chức thực hiện chính sách lãi suất bao cấp mà đi đầu là ngân hàng chính sách xã
hội thì quy định này chẳng ảnh hưởng gì. Bởi trong suốt thời gian hoạt động của
mình, lãi suất cho vay của tổ chức luôn thấp hơn lãi suất cơ bản. Nhưng quy định
này lại là một vướng mắc lớn đối với các tổ chức thực hiến chính sách lãi suất
thương mại. Hiện nay, lãi suất cho vay của họ còn cao hơn nhiều so với lãi suất
cho vay của các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Nếu theo quy
định này, tất cả các tổ chức đều vi phạm pháp luật. Việc điều chỉnh tuân theo mức
lãi suất cho vay trần có điều chỉnh định kỳ của nhà nước theo kiểu này rất khó với
các tổ chức. Bởi vì các lãi suất của họ không chỉ phụ thuộc lãi suất huy động mà
còn phụ thuộc cả vào chi phí họat động.
Trong năm 2005, ngân hàng nhà nước cũng ban hành nghị định 28 quy định về
họat động của các tổ chức tài chính vi mô. Đây là một tin vui trong giới họat động
tài chính vi mô vì cuối cùng cũng đã có một văn bản hướng dẫn hoạt động của
mình. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn
thi hành cụ thể các điều khỏan trong nghị định. Với những quy định chung nhất
trong nghị định này, các tổ chức vẫn tương đối hoài nghi về tính hợp pháp trong
một số họat động của mình. Bên cạnh đó, do một số nhà soạn thảo luật thiếu hiểu
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biết về hoạt động tài chính vi mô nên một số quy định trong luật vẫn chưa phù
hợp lắm với điều kiện họat động thực tế.
Trong thời điểm hiện tại, với những tổ chức họat động không chịu sự điều
chỉnh của nghị định 28 và những quy định trong nghị định 28 không nêu ra thì
các tổ chức sẽ tuân thủ theo luật các tổ chức tín dụng. Đây được coi là văn bản
luật cơ bản nhất cho các họat động tài chính tài Việt Nam. Các văn bản quy định
kèm theo đó như các quy định về cho vay, huy động tiết kiệm, dự trữ bắt buộc …
đều là những văn bản pháp lý mà các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính
vi mô phải nghiên cứu và tuân thủ.

2 - Thực trạng lãi suất trong hoạt động tài chính vi mô
Hoạt động tài chính vi mô bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1980
cùng với những khoản viện trợ và trợ cấp của các tổ chức quốc tế và chính phủ
các nước. Các tổ chức và đoàn thể trong nước nhận chuyển giao các nguồn vốn
này để thực thi các chương trình. Theo thời gian, thành lập nên các tổ chức trong
nước hoạt động với mục đích hỗ trợ người nghèo bên cạnh các tổ chức từ nước
ngoài. Trong số các tổ chức đoàn thể trong nước thì Hội Phụ Nữ Việt Nam là một
trong những tổ chức họat động năng nổ nhất trong công cuộc xóa đói giam nghèo.
Bằng những nỗ lực của mình, Hội phụ nữ đa mang tới cơ hội cải thiện cuộc sống
cho nhiều chị em phụ nữ và gia đình của họ. Cho tới năm 2002, chính phủ quyết
định thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng hoạt động chuyên biệt
cho người nghèo đã đánh dấu một bước tiến trong hoạt động tài chính vi mô. Với
số vốn 5000 tỷ của ngân hàng hàng này và việc chuyển giao các chương trình hỗ
trợ người nghèo từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thì đây là một
định chế lớn nhất ở Việt Nam hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực tài chính vi
mô.
Hoạt đông tài chính vi mô ở Việt Nam có một khác biệt rất lớn so với các nước
khác trên thế giới, đó là sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội. Một ví dụ là
sự tham gia của Hội phụ nữ, hội Nông dân và Hội thanh niên ở các địa phương
vào hoạt động bảo lãnh cho các thành viên của nó vay vốn mà không cần thế
chấp. Đối với các khoản vay của hội viên từ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
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Nông thôn có giá trị dưới 90 triệu thì các thành viên của Hội phụ nữ không cần
thế chấp. Đây là một động lực lớn cho người nghèo tiếp cận tới nguồn vốn rẻ hơn
nhiều từ khu vực chính thức. Nhưng bên cạnh đó lại có ý kiến cho rằng, việc
tham gia bảo lãnh này lại chứa đựng một rủi ro rất lơn đối với bản thân người cho
vay và các tổ chức tham gia bảo lãnh. Bới các tổ chức đoàn thể này thường có
năng lực tài chính không lớn. Do đó, nếu một tai biến bất ngờ khiến rủi ro vỡ nợ
toàn hệ thống trong một khu vực xảy ra thì rất khó cho cả hai bên.
Về các đối tượng cung cấp dịch vụ tài chính vi mô ở Việt Nam hiện nay, được
phân thành ba nhóm dựa trên chỉ tiêu tác động của các văn bản chính sách của
ngân hàng nhà nước.
- Khu vực chính thức, gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, công ty dịch vụ tiết
kiệm bưu điện.
- Khu vực bán chính thức gồm có 57 tổ chức phi chính phủ quốc tế, 4 tổ chức
tài chính vi mô(Quỹ tình thương – TYM; Quỹ hỗ trợ vốn cho người nghòe
tạo việc làm – CEF; TRung tâm phát triển vì người nghèo – PPC; Quỹ hỗ
trợ phát triển phụ nữ Uông Bí)
- Khu vực phi chính thức gồm những người cho vay nặng lãi, bạn bè, ngừoi
thân…
Tính đến cuối năm 2004, các tổ chức tài chính vi mô đã hoạt động ở 36 tỉnh
thành (57% số tỉnh thành của cả nước), 132 huyện lỵ (23%) và 2900 xã (27%)
trên cả nước, đạt tổng cộng 351.298 khách hàng. Trong khi đó khách hàng của
ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
là 2,5 triệu người. Nếu xét về cơ cấu, thì Ngân hàng chính sách xã hội tiếp cận
khoản 58,3% hộ nông dân nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn là 23,8% còn lại là các tổ chức khác. Tuy nhiên, tại những khu vực đặc biệt
khó khăn thì các tổ chức tài chính vi mô lại là những người tiếp cận nhiều hơn tới
người nghèo. Một ví dụ là tại Thanh Hóa, tổ chức Tiết kiệm và tín dụng Bá Thác
phục vụ 48,1% người nghèo trong khi Ngân hàng Chính sách xã hội phục vụ
27,2%, và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là 37%.
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Về phương diện lãi suất, ở Việt Nam hiện đang phân thành hai trường phái rõ
rệt. Ngân hàng chính sách xã hội và một số chương trình ủy thác thực hiện của
chính phủ cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát trỉên Nông thôn thực hiện sử dụng
chính sách lãi suất bao cấp. Trong khi đó, tòan bộ khu vực bán chính thức và hệ
thống quỹ tín dụng nhân dân sử dụng lãi suất thương mại.

a. Thực hiện lãi suất trợ cấp :
Ngân hàng chính sách xã hội, quỹ đầu tư và phát triển Việt Nam, các dự án trợ
cấp của chính phủ (có thể tự giải ngân hoặc ủy thác giải ngân cho ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) là những chương trình đi tiên phong trong
chính sách lãi suất trợ cấp.
Ngân hàng chính sách xã hội được thành lập từ năm 2002 với vốn điều lệ 5000
tỷ đồng, được cấp từ nguồn ngân sách chính phủ là tổ chức lớn nhất hiện nay hoạt
động trong lĩnh vực tài chính cho người nghèo. Cùng với việc xây dựng ngân
hàng này, chính phủ đang chuyển giao các dự án vì người nghèo và hỗ trợ phát
triển về ngân hàng Chính sách xã hội. Tính cho đến cuối năm 2003, Ngân hàng
chính sách xã hội cho vay 2.834 triệu hộ nông dân nghèo với tổng số tiền gần
10.349 tỷ đồng. Đến năm 2004, dư nợ cuối năm đã là 14.030 tỷ đồng, tăng 38,2%
so với năm 2003, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc
làm chiểm tỷ trọng 97%. Trong các chương trình cho vay hiện nay thì cho vay hộ
nghèo và giải quyết việc làm, cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi
trường là những chương trình được các cấp chính quyền địa phương và nhân dân
nhiệt liệt hưởng ứng do nhu cầu vay lớn. Dư nợ bình quân mỗi hộ nghèo vay vốn
là 3,6 triệu đồng.
Ngân hàng chính sách xã hội được thành lập với mục tiêu là một công cụ của
chính phủ trong công tác xóa đói giảm nghèo, có lẽ vì vậy mà hoạt động của ngân
hàng này chịu tác động mạnh từ các quyết định của chính phủ. Lãi suất là một
trong những quyết định của chính phủ đối với ngân hàng này. Chính phủ sẽ quyết
định tăng lãi suất cho vay của ngân hàng này thông qua các quyết định của ngân
hàng trung ương chứ bản thân ngân hàng hoàn tòan không được quyền chủ động
trong các quyết định về lãi suất. Chính vì vây, không có gì lạ khi biến động lãi
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suất cho vay của ngân hàng Chính sách xã hội gần như không đáng kể trong suốt
thời gian dài.
Đối với lãi suất huy động, ngân hàng Chính sách xã hội huy động vôn với lãi
suất tương đương với lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng khác đang hoạt
động vì mục đích thương mại. Sở dĩ ngân hàng chính sách huy động vốn theo lãi
suất này để đảm bảo tính thu hút các nguồn vốn. Như vậy, ngoại trừ nguồn vốn
bao cấp từ nhà nước và các nguồn vốn ủy thác thì các nguồn vốn còn lại của ngân
hàng này đều theo lãi suất thì trường (vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác, 2%
trong tổng số tiền gửi tiết kiệm của 4 ngân hàng thương mại nhà nước, nguồn huy
động tiết kiệm từ dân cư). Lãi suất thông thường của những khoản tiết kiệm là
8,5% trong năm 2005 và những khoản vay của các tổ chức tín dụng cùng trong
năm này trung bình trên 12%
Đối với lãi suất cho vay, ngân hàng Chính sch xã hội luôn thực hiện cho vay
với lãi suất rất thấp. Trước tháng 11 năm 2005, lãi suất cho vay của ngân hàng
chính sách xã hội giao động trong khoảng 0,35% đến 0,5% một tháng, tùy thuộc
vào mục đích và thời hạn của khoản vay. Sau thời điểm này, do có những biến
động trên thị trường nên chính phủ quyết định tăng lãi suất cho vay lên mức tối
đa là 0,65% một tháng tức là khoảng 8,08% một năm. Mức lãi suất được điều
chỉnh thấp dần theo những vùng miền và những đối tượng khó khăn, có những
khoản vay với lãi suất giữ nguyên là 0,35% một tháng, tức lá 4,28% một năm.
Chỉ nhìn nhận riêng trong năm 2005, ta nhận thấy sự chêng lệch lớn giữa lãi
suất huy động và lãi suất cho vay của ngân hàng này. Với tổng dư nợ cuối năm
2005 là khoảng 18000 tỷ đồng thì chỉ tính riêng khoản lỗ do lãi suất thấp đã là
trên 600 tỷ đồng nếu không tính tới các trường hợp không trả được nợ. Khoản lỗ
này chính là một dấu hỏi lớn cho tính bền vững của ngân hàng Chính sách xã hội.
Để đảm bảo hoạt động cho ngân hàng này, hàng năm chính phủ phải bù đắp
những khoản lỗ hàng trăm tỷ. Có nhiều ý kiến cho rằng việc điều hành ngân hàng
chính sách xã hội theo hướng này là không mang lại hiệu quả và gây lãnh phí. Về
phía các tổ chức tài chính vi mô tham gia vào thị trường Việt Nam thì ngân hàng
này với chính sách lãi suất thấp thực sự là một rào cản đối với họ, đẩy họ ra khỏi
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thị trường. Về phía khách hàng, chính sách lãi suất thấp tạo cho người vay tình
cách ỷ lại. Và sự thực cho thấy, trong thời gian qua tỷ lệ hoàn trả các khoản vay
của ngân hàng này luôn ở mức rất thấp.

b. Thực hiện lãi suất thương mại :
Quỹ Tình thương của Hội phụ nữ, Quỹ tín dụng nhân dân (Một dạng của hợp tác
xã tín dụng), ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, một số tổ chức phi
chính phủ nước ngoài được phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô ở Việt
Nam là những tổ chức theo đuổi chính sách lãi suất thương mại.
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện là một trong bốn ngân
hàng thương mại nhà nước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay với mạng lưới chi
nhánh rộng khắp trên cả nước. Ngân hàng được thành lập từ những năm 80 của
thế kỷ trước với mục tiêu ban đầu là họat động tập trung trong lĩnh vực nông
nghiệp nông thôn. Sau giai đoan đổi mới, ngân hàng mở rộng hoạt động của mình
ra nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay, ngân hàng này vẫn đi đầu trong hệ thống các
ngân hàng thương mại về hoạt động trong khu vực nông thôn. Dù không còn
chuyên biệt về cho vay hộ nghèo nhưng ngân hàng thực hiện nhiều chương trình
cho vay tới các đối tượng khó khăn với hình thức thành lập các tổ nhóm. Các
thành viên trong nhóm gồm khoảng 5 người sẽ nộp các dự án của mình cho
trưởng nhóm và người này sẽ trực tiếp liên hệ với ngân hàng. Lãi suất áp dụng
cho các khoản vay của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khoảng
từ 0,8% đến 1,2% một tháng, tùy theo mục đích và thời hạn sử dụng khoản vay
(tức là vào khoảng từ 10,03 đến đến 15,38% một năm). Đối với lãi suất huy động,
hiện nay ngân hàng này có mức lãi suất huy động khá cao so với các ngân hàng
thương mại nhà nước khác, lãi suất huy động của ngân hàng đã tăng đến 9,6%
một năm. Như vậy, ngân hàng hiện có mức chêng lệch lãi suất dương và có khả
năng đảm bảo cho một báo cáo kinh doanh có lãi. Nhưng đối với một số khoản
vay với mức trênh lệch lãi suất tương đối nhỏ khiến cho ngân hàng này khó bù
đắp được chi phí hoạt động phát sinh.
Hệ thống qũy tín dụng nhân dân được thành lập từ cuối những năm 1980. Sau
cuộc khung hoảng trong tòan hệ thống vào giữa những năm 1990 – 1991, hệ
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thống lại bước và quỹ đạo phát triển ổn định. Tính tới cuối năm 2005, tòan hệ
thống hiện có 913 quỹ tín dụng. Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo nguyên
tắc huy động vốn từ những thành viên và chỉ cho vay đối với các thành viên.
Chính vì vậy mà khả năng tiếp cận của nguồn vốn trong quỹ tới các hộ nghèo là
tương đối hạn chế. Các quỹ tín dụng huy động vốn với lãi suất trung bình là 8,5%
một năm trong năm 2005 và cho vay với lãi suất từ 1,1% đến 1,3% một tháng
(gấp 2 lần so với Ngân hàng chính sách xã hội), tương đương với 14,02% đến
16,76% một năm. Sở dĩ có mức lãi suất cao mặc dù các thành viên vay vốn và địa
điểm trụ sở của quỹ tương đối gần nhau là vì hầu như các khoản vay này đều
không có thế chấp. Trong trường hợp người vay không hoàn trả được vốn vay thì
sẽ bị trừ vào phần vốn góp của họ. Có thể hiểu là, đối với quỹ tín dụng nhân dân
thì chi phí cho việc trích lập dự phòng là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hoàn
trả của tòan hệ thống là rất cao, trên 95%. Các quỹ tín dụng nhân dân hiện nay
hầu như đang làm ăn rất có lãi, trong số đó có nhiều quỹ tín dụng nhân dân xây
dựng được các trụ sở làm việc khang trang.
Quỹ tình thương (TYM) do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành lập năm 1992
nhằm góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ. Quỹ
TYM ứng dụng phương pháp tiếp cận của ngân hàng Grameen Bank, Bangladesh
(xem phụ lục). Trong quá trình họat động quỹ TYM được sự hỗ trợ của các tổ
chức quốc tế như ACT, CARD, Quỹ ủy thác Grameen, CASHPOR, Oxfam Mỹ
và các tổ chức khác. Tính đến nay, quỹ đã tiếp cận được 21000 phụ nữ tại 7 tỉnh
thành phố. Hiện nay TYM thực hiện rộng rãi hoạt động cho vay và đang thử
nghiệm hoạt động tiết kiệm. Đối với lãi suất suất huy động tiêt kiệm tự nguyện,
TYM thực hiện theo lãi suất thị trường với mức lãi suất huy động tring bình trong
năm 2005 là trên 8,5%. Lãi suất đối với các khoản tiêt kiệm bắt buộc được điều
chỉnh thấp hơn một chút nhưng vẫn đảm bảo được lợi ích cho người gửi tiền. Do
không sư dụng nhiều các nguồn vốn thương mại nên so với các tổ chức khác, lãi
suất cho vay của TYM thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 12% một năm đối với các
khoản vay ngắn hạn dưới 1 năm và số tiền vay dưới 4,5 triệu (trừ trường hợp các
khoản vay đặc biệt có thể lên tới 15 triệu). Tuy nhiên đối với các khoản vay đa
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mục đích và các khoản vay trung và dài hạn thì lãi suất khá cao, 0,2% một tuần
(tương đương với trên 110% một năm). TYM là một tổ chức họat động với tỷ lệ
hòan trả ấn tượng nhất trong khu vực bán chính thức, vào năm 2005, tỷ lệ này là
99,6% và không năm nào dưới 95% kể từ năm 1999.

Hình 3.2 : Lãi suất cho vay của một số tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài
chính vi mô
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Như vậy, có thể thây sự khác biệt rất lớn về lãi suất trong hoạt động tài chính
vi mô ở nước ta. Đại diện tiêu biểu cho chính sách lãi suất trợ cấp là ngân hàng
Chính sách xã hội có lãi suất cho vay thậm chí chỉ bằng một nửa lãi suất cho vay
của Quỹ tín dụng Nhân dân và khoảng 1/3 lãi suất cho vay của các NGO (trung
bình là 19,6%/năm tương đương với 1,5%.tháng). Hầu hết các tổ chức thộc khu
vực bán chính thức đều có lãi suất cho vay trên 1,2%/ tháng. Các tổ chức tài
chính vi mô không ngần ngại trong việc áp dụng lãi suất cao cho các khoản vay
của mình và thậm chí có thể trên 100%/năm.
Điều trớ trêu là những tổ chức với lãi suất càng cao thì tỷ lệ hoàn trả càng ấn
tượng. Trong khi đó, tỷ lệ hoàn trả dưới 80% của Ngân hàng Chính sách xã hội
thực sự là một vấn đề đáng lưu tâm. Điều này càng khẳng định tính bất hợp lý của
chính sách lãi suất bao cấp trong họat động xóa đói giảm nghèo nói chung và tài
chính vi mô nói riêng. Không phải lúc nào áp dụng mức lãi suất thấp cũng mang
lại hiệu quả như mong muốn.
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CHƯƠNG IV - GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ LÃI
SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ
Ở VIỆT NAM
Lãi suất là một yếu tố quan trọng trong họat động tài chính vi mô. Một tổ chức
với một chính sách hợp lý là một tiền để quan trọng để bảo đảm khả năng bền
vững cho tổ chức đó. Tuy nhiên, qua phần thực trạng Việt Nam được nêu ở trên,
ta thấy còn nhiều bất hợp lý trong việc hoạch định và thực thi các chính sách này
ở tầm vi mô và vĩ mô. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những giải pháp hợp
lý và kịp thời. Có như vậy, hoạt động tài chính vi mô ở nước ta mới phát triển sâu
và rộng. Dứơi đây, chúng tôi đưa ra một số giải pháp quan trọng nhất cho vấn đề
được nêu.
Nhóm giải pháp từ phía chính phủ.
Ngân hàng trung ương nên điều hành một chính sách tiền tệ ổn định và hiệu
quả. Sự ổn định của chính sách này thể hiện rõ rệt nhất qua các số liệu về lạm
phát. Một mức lạm phát có thể dự báo được và ổn định có tác động tích cức đối
với họat động tài chính nói chung và hoạt động tài chính vi mô nói riêng. Với
những số liệu về lạm phát có thể dự tính được khiến cho các tổ chức tín dụng
tránh khỏi những rủi ro lãi suất trong kinh doanh.
Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước nên nâng cao hiệu quả của lãi suất cơ bản.
Nên tìm ra phương pháp tính mới và mô hình dự báo mới sao cho đưa ra được
một mức lãi suất cơ bản hợp lý, phản ánh đúng tình trạng lãi suất thị trường. Theo
như chúng tôi thấy, lãi suất cơ bản được ban hành hiện nay là mức lãi suất mà
chính phủ mong muốn chứ không phải lãi suất phản ánh đúng thực trạng thị
trường. Sự xa rời giữa thực tế và mong muốn của chính phủ khiến cho lãi suất cơ
bản trở nên không có tác dụng và hoàn toàn không thể là lãi suất tham khảo cho
các tổ chức tín dụng.
Nâng cao sự hiểu biết của Chính phủ đối với hoạt động tài chính vi mô. Trong
quá trình ban hành và soạn thảo luật cũng như các chính sách của chính phủ, mặc
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dù đã có sự đóng góp ý kíên từ phía những người thực hành tài chính vi mô
nhưng các chính sách của chính phủ đưa ra vẫn không thực sự phù hợp với thực
tế và mang lại nhiều hạn chế cho hoạt động này. Điều này có thể hiểu là do những
định kiến cố hữu của chính phủ về tài chính vi mô và việc thiếu hiểu biết về hoạt
động tài chính vi mô mới. Tại nhiều nước trên thế giới, một số tổ chức đã mở
những buổi trao đổi thông tin về tài chính vi mô cho những người tạo lập chính
sách. Thành công của những chương trình này là việc tiến lại gần hơn giữa chính
phủ và những người họat động tài chính vi mô. Tại Việt Nam, chưa có một
chương trình nào tương tự như vậy. Do đó, việc thiếu hiểu biết của các nhà soạn
lập chính sách đối với tài chính vi mô là một điều hoàn toàn dễ hiểu
Chỉnh phủ nên đưa ra những chính sách có tác dụng gián tiếp tới lãi suất của
các tổ chức. Điều mà chính phủ Việt Nam không hài lòng đối với các hoạt động
tài chính vi mô hiện đại tại Việt Nam là lãi suất. Ta có thể thấy rằng lãi suất trần
không phải là giải pháp tốt cho vấn đề này. Khi đã hiểu rõ về hoạt động tài chính
vi mô, những nhà soạn lập chính sách của chính phủ sẽ hiểu rằng lãi suất cao cho
họat động này phát sinh một phần là do chi phí họat động rất cao. Chi phí họat
động này bao gồm chi phí cho họat động tiếp cận khách hàng và phục vụ khách
hàng (chi phí này đặc biệt cao ở những vùng có nhiều khó khăn); chi phí cho
nhân viên… Do đó, chính phủ nên thực hiện các biện pháp sau:
- Mở rộng xây dựng cơ sở hạ tầng. Khi đường xá được nâng cấp hay phương
tiện liên lạc được phát triển thì một điều dễ hiểu là khả năng tiếp cận các
khách hàng của tổ chức sẽ được nâng cao. Điều này có thể nhìn thấy qua chỉ
tiêu số khách hàng được phục vụ trên một nhân viêc sẽ cao hơn ở những
vùng giao thông và thông tin liên lạc kém phát triển.
- Nâng cao dân trí. Họat động này có tác động rất lớn đối với tổ chức ở hai
khía cạnh. Tổ chức thường tuyển nhân viên ở ngay tại địa phương, với tình
hình dân trí cao hơn thì xác suất tìm được những người có năng lực cao hơn,
thêm vào đó, tổ chức tiết kiệm được chi phí đào tạo cho những người mới.
Đối với những khách hàng có trình độ cao hơn sẽ dễ dàng cho tổ chức trong
việc cung cấp các dịch vụ tài chính. Khách hàng tiếp thu hiệu quả hơn
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những khóa đào tào về sử dụng vốn có thể coi là tác dụng dễ nhìn thấy nhất.
Như vậy sẽ đảm bảo khả năng sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn đã vay được
của khách hàng.
- Ban hành các chính sách khuyến khích họat động của các tổ chức tài chính
vi mô. Chính sách này sẽ khuyến khích việc mở rộng hoạt động và tham gia
vào thị trường của các tổ chức tài chính vi mô. Một trong những nguyên
nhân khiến cho lãi suất cho vay cao ở các tổ chức trong thời gian qua là
thiếu tính cạnh tranh giữa các tổ chức. Khi các chính sách được ban hành,
tính cạnh tranh trong thị trường tài chính cho người nghèo tăng lên. Để đảm
bảo giữ chân được khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới thì tổ
chức tài chính vi mô bắt buộc phải nâng cao chất lượng sản phẩm và đi kèm
với nó là hạ giá thành. Trong cuộc cạnh tranh này, rõ ràng người nghèo có
lợi bởi họ có cơ hội được lựa chọn các dịch vụ được cung cấp và cả tổ chức
cung cấp sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của họ.
Chính phủ và ngân hàng chính sách xã hội nên tập trung đầu tư có trọng điểm
vào những khu vực thực sự khó khăn mà việc tiếp cận của các tổ chức tài chính vi
mô là hết sức khó khăn. Những khu vực này bao gồm những vùng núi cao hẻo
lánh, người dân chia thành các bản làng nhỏ lẻ và sống cách biệt. Các chương
trình cho vay ở đây cần kèm theo các hỗ trợ về kỹ thuật mới trong sản xuất để
nâng cao năng lực sản suất và kinh doanh của ngừơi dân tại các vùng này. Có như
vậy, dù hoạt động của tổ chức này có lỗ và cần phải bù lỗ thì xét trên phương diện
xã hội thì vẫn cao hơn so với những gì mà tổ chức này đang thể hiện. Tuy nhiên,
trong quá trình cung cấp dịch vụ tín dụng, hạn chế sử dụng chính sách lãi suất trợ
cấp quá lâu hoặc trên một quy mô quá rộng, đặc biệt là ở những khu vực đủ điều
kiện phát triển các hình thức tín dụng khác. Sở dĩ như vậy vì sử dụng lãi suất bao
cấp quá lâu sẽ tạo ra tinh thần ỷ lại trong người dân. Bên cạnh đó, cũng cần có
biện pháp mạnh tay hơn với những người không có tư tưởng trả nợ.
Sở dĩ chúng tôi đưa ra việc phân chia thị trường như vậy vì như chúng ta đều
thấy, trong thời gian qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số vốn lớn và lãi suất
trợ cấp đã là đối thủ cạnh tranh tương đối khó chịu đối với nhiều tổ chức tài chính
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vi mô. Tại nhiều địa bàn, tồn tại cả ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn, ngân hàng chính sách xã hội, qũy tín dụng nhân dân và quỹ TYM. Kết quả
là gây ra một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ (trên thực tế, các tổ chức tài chính vi mô
tại những khu vực như vậy lại tiếp cận nhiều hơn tới người nghèo). Trong khi đó,
những vùng lại hoàn toàn không có tổ chức nào tới để họat động.
Nhóm giải pháp từ phía các tổ chức
Nâng cao khả năng quản lý vốn và điều hành của tổ chức. Đây là một giải
pháp các tác động to lớn tới khả năng phát triển trong dài hạn của một tổ chức.
Về khả năng quản lý vốn, ta nên hiểu là khả năng quản lý nguồn vốn huy động và
việc sử dụng vốn. Các tổ chức nên tìm kiếm những nguồn vốn với lãi suất thấp và
phù hợp để nâng cao hiệu quả huy động mà giảm thiểu các chi phí huy động. Bên
cạnh đó, tính tương hợp giữa vốn cho vay và vốn huy động của tổ chức cũng cần
được lưu ý. Trên thực tế, trong giai đoạn đầu họat động thì tỷ trọng của các khoản
cho vay ngắn hạn ở mức áp đảo thì đây không phải là một vấn đề quá lớn đối với
tổ chức. Nhưng sau một thời gian họat động, các khoản cho vay dài hạn bắt đầu
tăng lên, trong khi khả năng huy động vốn dài hạn của tổ chức là không cao thì
rủi ro kỳ hạn trong họat động của tổ chức sẽ xảy ra. Trong việc sử dụng vốn, tổ
chức nên tìm ra nhiều phương án đầu tư và cho vay sao cho khách hàng và bản
thân tổ chức đa dạng hóa được lựa chọn của mình. Đây là một yếu tố thu hút
khách hàng quan trọng.
Về năng lực quản lý tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng các tổ chức họat động trong
lĩnh vực tài chính vi mô nên có mô hình gọn nhẹ, giảm thiểu những chi phí gián
tiếp. Để làm được như vậy, những nhà xây dựng chương trình cần căn cứ vào tình
hình họat động và môi trường họat động cụ thể của các tổ chức để thiết kế các mô
hình quản lý và mô hình tiếp cận khách hàng phù hợp. Có như vậy, tổ chức sẽ tiết
kiệm được một khoản chi rất lớn cho các chi phí trung gian.
Nâng cao tính liên kết giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi
mô và các tổ chức tín dụng khác, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và
đa dạng hóa lựa chọn huy động đối với các tổ chức tài chính vi mô. Theo đó, tổ
chức sẽ tìm được nguồn vốn hợp lý nhất và giảm được chi phí giao dịch. Đối với
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những tổ chức cung cấp các dịch vụ cho những doanh nghiệp nhỏ thì việc liên kết
được với các tổ chức tín dụng khác có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp
các dịch vụ cho khách hàng. Thông thường những tổ chức này cung cấp thêm
những dịch vụ như thanh toán và có thể là cả bảo lãnh cho những khách hàng của
mình. Bằng việc liên kết này, những chi phí phát sinh cho khách hàng và bản thân
tổ chức được giảm thiểu mà khả năng phục vụ vẫn không đổi. Tại nhiều nước có
họat động tài chính vi mô phát triển, các ngân hàng thương mại có thể trở thành
cổ đông của một tổ chức tài chính vi mô. Đây có thể là một hướng cho những tổ
chức tài chính vi mô đang, đã và sẽ được thành lập ở Việt Nam.
Nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên. Trên thực tế, chất lượng đội ngũ
nhân viên là một vấn đề lớn đối với nhiều tổ chức họat động tỏng lĩnh vực tài
chính vi mô. Hầu hết các tổ chức khi tuyển dụng nhân viên đều phải có những
khóa đào tạo chuyên sâu cho họ để họ làm quen với công việc. Khi có thêm
những sản phẩm dịch vụ mới thì đồng nghĩa với việc tổ chức phải tổ chức những
khóa đào tạo mới cho nhân viên của mình. Thực tế thì các họat động này được
diễn ra thường xuyên ở nhiều tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam. Tuy nhiên,
hàm chứa trong nó là một rủi ro rất lớn cho tổ chức khi những nhân viên có kinh
nghiệm và những người có năng lực có thể bị thu hút tới các tổ chức tín dụng
thương mại bởi các điều kiện làm việc tốt hơn và, tất nhiên, lương cao hơn.
Nghị định 28 ra đời đòi hỏi mỗi tổ chức tài chính vi mô phải có một giám đốc
điều hành có năng lực. Có nhiều tranh cãi về đỉều khoản này nhưng trên góc nhìn
của chúng tôi đây là một quy định là dù luật không nói thì bản thân các tổ chức
cũng phải thực hiện. Kinh nghiệm từ những thành công kinh điển trong họat động
tài chính vi mô cho thấy các tổ chức đều có những người lãnh đạo xuất sắc. Để
thu hút ngừơi có năng lực thì không còn cách nào khác các tổ chức phải có những
chính sách đãi ngộ và tuyển dụng hợp lý, sao cho tìm được những nhà điều hành
giỏi cho tổ chức của mình.
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KẾT LUẬN
Với những điều đã được trình bày ở trên, chúng tôi hi vọng đã mang đến cho
các bạn một cái nhìn tương đối hoàn chỉnh về vấn đề lãi suất trong họat động tài
chính vi mô. Tất cả chúng ta đều biết rằng đây là vấn đề được các nhà thực thi
chương trình và các nhà soạn lập chính sách bất đồng quan điểm nhiều nhất trong
suốt lịch sử của họat động tài chính vi mô. Chính vì vậy mà trong thời lượng
nghiên cứu của mình, chúng tôi thấy rằng vẫn chưa có thể nào truyền tải được hết
các quan điểm xoay quanh hai chính sách lãi suất bao cấp và lãi suất thương mại.
Bên cạnh đó, do thiếu một vài số liệu cần thiết nên chúng tôi chỉ có thể nêu ra
được một số ít những chương trình tài chính vi mô đặc thù nhất trong số rất nhiều
các chương trình đã được thực hiện.
Với những giải pháp được nêu ra, chúng tôi hi vọng chúng sẽ là những gợi ý
hữu ích cho những người liên quan trong công tác của họ. Tất nhiên là đối với
những tổ chức khác nhau thì tính khả thi của các giải pháp này sẽ có những tác
động khác nhau. Vì thế nên những phản hồi là điều cần thiết để chúng tôi có cơ
hội hòan thiện hơn những nghiên cứu sau này.
Xin chân thành cảm ơn!
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PHỤ LỤC
CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG HOẠT ĐỘNG
TÀI CHÍNH VI MÔ
1 - Cho vay theo nhóm tương hỗ Grameen
Mô hình cho vay này được phát triển bởi ngân hàng Grameen của Bangladesh
nhằm phục vụ những người phụ nữ nông thôn, không có ruộng đất, mong muốn
tài trợ cho các hoạt động thu nhập.
Phương pháp : Các nhóm thành viên không có quan hệ huyết thống hay hôn
nhân được tự thành lập và tập trung thành các “trung tâm” gồm khoảng 8 nhóm.
Các thành viên bắt buộc phải tham dự các buổi sinh hoạt hàng tuần và đóng góp
tiền tiết kiệm, đóng góp vào quỹ nhóm và đóng tiền bảo hiểm. Đóng góp tiền tiết
kiềm được thực hiện từ bốn đến năm tuần trước khi nhận được món vay và phải
tiếp tục trong thời gian vay vốn. Quỹ nhóm được nhóm tự quản lý và có thể được
sử dụng để cho vay đến các thành viên trong nhóm. Các thành viên trong nhóm
cùng bảo lãnh những món vay của nhau và chịu trách nhiệm liên đới về pháp luật
về việc hoàn trả nợ của các thành viên khác trong cùng nhóm. Bất kỳ thành viên
nào cũng không được vay thêm nếu các thành viên khác trong nhóm không trả hết
nợ. Không cần tài sản thế chấp. Các cuộc họp nhóm bắt buộc bao hàm các hoạt
động xây dựng long tin và thúc đẩy kỷ luật nhóm.
Các món vay được cán bộ tín dụng giải ngân đến từng thành viên trong nhóm tại
các cuộc họp nhóm. Tuy nhiên, lần đầu tiên chỉ có hai thành viên trong nhóm
được vay. Sau một thời gian, khi các món cay được hoàn trả tốt, 2 thành viên tiếp
theo lại được giải ngân. Thành viên còn lại sẽ được giải ngân khi 2 thành viên
trước đã hoàn trả đúng, đủ. Grameen có cung ứng các khoá tập huấn định hướng
trước khi vay vốn nhưng rất ít trợ giúp về kỹ thuật. Việc thẩm định món vay được
thực hiện bởi các thành viên trong nhóm và lãnh đoạ trung tâm. Cán bộ chi nhánh
ngân hàng kiểm tra thông tin và thăm viếng thường xuyên để xem xét công việc
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làm ăn của khách hàng. Các cán bộ tín dụng thường quản lý khoảng 200 đến 300
khách hàng.
Sản phẩm : Các món vay thường có kỳ hạn tù 6 tháng đến 1 năm và việc hàon
trả được thực hiện hàng tuần. Số tiền vay thường đao động từ $100 đến $300 và
lãi suất khoảng 20% năm. Tiết kiệm là hoàn toán bắt buộc.
Khách hàng đến từ các vùng nông tôn và thành thị và thường là (nhưng không
phải duy nhất) phụ nữ từ các nhóm hộ thu nhập thấp đang theo đuổi các hoạt
động tạo thu nhập.
Các ví dụ đỉêm hình : Grameen Bank và ủy ban vì sự tiến bộ ở nông thôn
Bangladesh, Tulay sa Pag – Unlad, Inc; Dự án Dùngganon ở Philippines, TYM ở
Việt Nam …
2 - Cho vay theo nhóm tương hỗ Châu mỹ Latinh
Mô hình nhóm tương hỗ thường cho vay đến từng thành viên trong các nhóm có
khoảng 4 đến 7 thành viên. Các thành viên bảo lãnh chéo các món vay để thay thế
cho tài sản thế chấp truyền thống. Khách hàng thường là các chị em bán hàng ở
chợ, những người thường được vay những món nhỏ, ngắn hạn làm vốn lưu động.
Mô hình được phát triển bởi tổ chức ACCION international ở Mỹ La tinh và đã
được áp dụng bởi nhiều tổ chức tài chính vi mô.
Phương pháp : Khách hàng thường là những doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực
phi chính thức, chẳng hạn những nhà buôn hoặc người kinh doanh cần một lượng
vốn hoạt động nhỏ. Các thành viên trong nhóm cùng bảo đảm việc hoàn trả món
vay, và việc tiếp cận các món vay tiếp theo phụ thuộc vào sự hiàn trả thành công
của tất cả các thành viên trong nhóm. Các khoản thanh toán được thực hiện hoàn
toàn tại trụ sở của chương trình. Mô hình cũng kết hợp sự hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu
tới người vay, chẳng hạn huấn luyện và xây dựng tổ chức. Nhân viên tín dụng
nhìn chung làm việc với khoảng 200 đến 400 khách hàng và thường không hiểu
rõ về khách hàng lắm. Việc thông quan món vay thường do cán bộ tín dụng quyết
định dựa trên cơ sở những phân tích kinh tế tối thiểu đối với mỗi một yêu cầu vay
vốn. Việc giải ngân món vay được thực hiện đối với người đứng đầu nhóm tại
văn phòng chi nhánh, ông này sẽ thực hiện phân phối tới từng thành viên của
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nhóm. Nhân viên tín dụng thực hiện những chuyến thăm không thường xuyên tới
khách hàng cá thể.
Các thành viên thường nhận được số tiền vay bằng nhau, với những món vay
sau thì có thể linh hoạt hơn. Số tièn và thời hạn vay được tăng dần lên khi khách
hàng thể hiện được khả năng có thể tiếp nhận khoản nợ lớn hơn. Đơn xin vay
thường được đơn giản và được xem xét nhanh chóng. Các khoản tiết kiệm thường
được đòi hỏi nhưng nhiều khi được khấu trừ số tiền vay vào thời điểm giải ngân
món vay chứ không nhất thiết đói hỏi khách hàng phải tiết kiệm trước khi nhận
được món vay. Số tiện tiết kiệm về cơ bản phục vụ nhu một số dư bù đắp, bảo
đảm cho một phần của số tiền vay.
Sản phẩm : Số tiền vay ban đầu thường nằm trong khoản $100 đến $200. Những
món vay sau đó không có giới hạn trên. Lãi suất thường khá cao và dịch vụ cũng
được tính gộp. Các khoản tiết kiệm thường được yêu cầu như một phần của món
vay. Một vài tổ chức khuyến khích việc thiết lập các quỹ cứu trợ khẩn cấp trong
nội bộ nhóm để hoạt động như một phương tiện bảo đảm an toàn. Có rất ít sản
phẩm tiết kiệm tự nguyện được cung cấp.
Khách hàng hầu hết ở thành thị và bao gồm cả phụ nữ và nam giới, đây là những
người có thu nhập nhỏ và trong bình (doanh nghiệp nhỏ, nhà buôn hoặc nhà kinh
doanh).
Các ví dụ : BancoSol ở Bolivia; các chi nhánh của ACCION; Asociacion
Grupos Solidarios de Colombia …
3 - Ngân hàng làng xã
Ngân hàng làng xã là các tổ chức tín dụng tiết kiệm do cộng đồng quản lý được
thiết lập nhằm cung ứng khả năng tiếp cận tới các dịch vụ tài chính ở vùng nông
thôn, xây dựng một nhóm tự hỗ tại cộng đồng, giúp các thành viên tích luỹ các
khoản tiết kiệm. Số lượng thành viên của ngân hàng làng xã thường từ 30 đến 50
người, hầu hết trong số đó là phụ nữ. Ngân hàng thường được tài trợ vốn từ việc
huy động vốn nội bộ từ các thành viên cũng như các món vay từ các tổ chức tài
chính vi mô.
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Phương pháp : ngân hàng làng xã bao gồm các thành viên và Hội đồng quản trị
được đào tạo từ các khoá học do các tổ chức tài chính vi mô bảo trợ. Các tổ chức
tài chính vi mô bảo trợ thường cho các ngân hàng này vay vốn hoạt động, sau đó
ngân hàng lại cho các thành viên của nó vay lại. Tất cả các thành viên đều phải ký
một thảo ước vay vốn nhằm đưa ra sự bảo đảm chung. Số tiền cho ngân hàng làng
xã vay thường dựa trên tổng tất cả các yêu cầu vay của các thành viên. Mặc dù số
tiền vay rất khác nhau ở từng quốc gia, khoản vay dầu tiên thường ngắn hạn (bốn
tới sáu tháng) và với số tiền nhỏ (50 USD), và được hoàn trả hàng tuần với những
số tiền đều nhau. Số tiền món vay thứ hai được xác định bởi số tiền tiết kiệm mà
một thành viên đã tích luỹ được trong khoảng thời gian của món vay thứ nhất
thông qua sự đóng góp hàng tuần. Phương pháp dự báo cho thấy rằng các thành
viên sẽ tiết kiệm được khoản 20% số tiền vay của mỗi chu kỳ (tài khoản nội bộ).
Những món vay từ tài khoản nội bộ (như tiết kiệm thành viên, doanh thu từ lãi)
đặt ra những điều khoản riêng của nó, thường là ngắn hạn hơn và có lãi suất
riêng, thường cao hơn. Các món vay với ngân hàng làng xã thường được cung
ứng theo chu kỳ cố định, thường từ 10 đến 12 tháng, với việc thanh toán toàn bộ
số tiền vào cuối kỳ. Số tiền vay tiếp sau có liên hệ với số tiền tổng cộng được tiết
kiệm bởi các thành viên ngân hàng. Các ngân hàng lãng xã có mức độ kiểm soát
dân chủ cao và độc lập. Các cuộc họp hàng tháng nhằm thu các khoản tiền tiết
kiệm, giải ngân các món vay, tham dự các vấn đề về quản lý vầ nếu có thể, tiếp
tục các khoá đào tạo với cán bộ tổ chức tài chính vi mô.
Sản phẩm : Tiết kiệm của các thành viên gắn liền với số tiền vay và được sử
dụng để tài trợ cho những món vay mới hoặc cho những hoạt động tạo thu nhập.
Tuy nhiên, các thành viên nhận được một phần từ khoản lợi nhuận đầu tư hoặc
cho vay lại của ngân hàng. Cổ tức được phân bổ có qun hệ tỷ lệ với số tiền tiết
kiệm mà mỗi cá nhân đã đóng góp cho ngân hàng.
Các món vay có lãi suất thương mại ( 1 – 3%/tháng) và lãi suất sẽ cao hơn nếu
nguồn cho vay xuất phát từ một khoản tài trợ nội bộ. Một vài ngân hàng đã mở
rộng cung cấp dịch vụ bao gồm cả giáo dục về đổi mới nông nghiệp, dinh dưỡng
và y tế.
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Khách hàng thường từ vùng nông thôn hoặc khu dân cư thưa thớt nhưng có khả
năng liên hệ được với nnhau. Khách hàng thường là người có thu nhập thấp
nhưng có khả năng tiết kiệm, và chủ yếu là phụ nữ (mặc dù các chương trình
cũng tương đối đầy đủ với nam giơi hoăc nhóm hỗn hợp).
Các ví dụ : FINCA ở Mexico mà Costa Ria; CARE ở Guatemala, Save the
Children ở IE Salvado; Freedom from Hunger ở Thái Lan …
4 - Ngân hàng làng xã tự quản (Hiệp hội tiết kiệm cho vay)
Ngân hàng làng xã tự quản được thiết lập và quản lý bởi các hội đồng làng xã
nông thôn. Những ngân hàng này khác với những ngân hàng làng xã phục vụ nhu
cầu cho cả làng, chúng không phải chỉ là một nhóm từ 30 đến 50 người. Mô hình
này được khởi xướng bởi một tổ chức phi chíh phủ chủa Pháp, Trung tâm Nghiên
cứu và phát triển kinh tế vào giữa những năm 1980.
Phương pháp : Chương tình hỗ trợ phân loại những làng có sự liên hệ xã hội cao
và nhu cầu thiết lập ngân hàng làng xã được thể hiện rõ ràng. Người làng, cả nam
và nữ, sẽ xác định rõ cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của ngân hàng làng
xã. Họ sẽ bầu ro một ban quản lý và uỷ ban tín dụng hoặc hai đến ba nhà quản lý.
Những ngân hàng làng xã tự quản huy động tiết kiệm và cho vay ngắn hạn đối
với dân làng trên cơ sở cá nhân. Chương trình tài trợ không cung cấp tín dụng cho
ngân hàng làng xã, ngân hàng phải dựa vào khả năng huy động tiết kiệm của nó.
Sau một hoặc hai năm, ngân hàng làng xã xây dựng một hệ thống hoặc hiệp hội
phi chính thức để họ có thể thảo luận những vấn đề thực tại và cố gắng giải quyết
những kho khăn. Hiệp hội hoạt động giống như một hệ thống trung gian và
chuyển giao tín dụng với các ngân hàng địa phương, thường là ngân hàng phát
triển nông nghiệp. Hệ thống này kết nối ngân hàng làng xã với khi vực tài chính
chính thức. Do quá trình quản lý được tập trung hoá cao, các dịch vụ trọng yếu
được giới hạn bởi kiểm soát và kiểm toán nọi bộ, sự đào toạ rõ ràng và cách thức
thể hiện. Những dịch vụ này được thanh toán bởi ngân hàng làng xã, và điều đó
bảo đảm khả năng bền vững tài chính của mô hình.
Sản phẩm : bao gồm có tiết kiệm, tài khoản vãng lai và tiền gửi kỳ hạn. Các món
vay thường là các món vay ngắn hạn và là món vay cung cấp vốn lưu động.
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Không có sự liên hệ trực tiếp nào giữa số tiền vay và khả năng tiết kiệm của
người vay; lãi suất được thiết lập bởi từng làng tuỳ theo kinh nghiệm của nó với
các khoản tiết kiệm truyền thống và sự kết hợp các món vay. Các món vay
thường dành cho cá nhân nên tài sản thế chấp là rất cần thiết, nhưng trên hết vẫn
là niềm tin của làng và sức ép xã hội nhằm đảm bảo tỷ lệ hoàn trả cao. Tất cả ban
quản lý và các thành viên được đào tạ thường xuyên. Một vài chường trình cũng
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ doanh nghiệp nhỏ mới hoạt động.
Khách hàng chủ yếu ở vùng nông thông và bao gồm cả nam và nữ giới với mức
thu nhập từ thấp tới trung bình và có chút ít khả năng tiết kiệm.
Ví dụ điểm hình Caisses Villageoises d’Eparne et de Crédit Autogerees ở Mali;
Burkia Faso ở Madagasca, The Gambia (Hiệp hội tín dụng tiết kiệm làng xã hoặc
VISACA) Sao Tomé …
5 – Cho vay cá thể
Cho vay cá thể được định nghĩa là việc cung cấp tín dụng cho các cá nhân không
phải là thành viên của một nhóm cùng chịu trách nhiệm hoàn trả. Cho vay cá thể
đòi hỏi sự liên hệ thường xuyên và gần gũi với các khách hàng cá thể để cung cấp
các dịch vụ tín dụng được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Mô hình
cho vay này đặc bịệt thành công với các doanh nghiệp sản xuất, ở thành thị, có
quy mô lớn và với những kháh hàng có tài sản thế chấp họăc một người bảo lãnh
tự nguyện. Tại khu vực nông thôn, cho vay cá thể cũng có thể thành công đối với
các nông trại nhỏ.
Phương pháp : Khách hàng là những cá thể làm vịêc trong khu vực phi chính
thức cần vốn kinh doanh và tín dụng để mua sắm tài sản cố định. Các nhân viên
tín dụng thường làm việc với một lượng khách hàng tương đối nhỏ (khoảng 60
đến 140 người) và phát triển mối quan hệ gần gũi với họ trong nhiều năm, thường
cung cấp những hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở mức tối thiểu. Món vay và các điều
khoản vay dựa trên sự phân tích cẩn trọng của cán bộ tín dụng. Lãi suất cho vay
thường cao đối với các món vay ở khu vực chính thức nhưng lại thấp hơn trong
khu vực phi chính thức. Hầu hết các tổ chức tài chính vi mô đều đòi hỏi các hình
thức thế chấp hoặc đản bảo.
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Phân tích và dự báo tài chính chi tiết thường được bao hàm tỏng đơn xin vay. Số
lượng và thời hạn được đàm phán với khách hàng và các cán bộ giám sát của các
cán bộ tín dụng và các nhân viên tín dụng khác. Những tài lịệu liên quan cần tiết
bao gồm hợp đồng vay vốn; thông tin chi tiết đối với từng khách hàng; nếu có
thể, một đơn do ngừơi bảo lãnh ký và thông tin về người này; chứng từ pháp lý
đối với các tài sản được thế chấp và lịch sử tín dụng. Nhân viên tín dụng thường
được tuyển dụng từ cộng đồng do đó những phân tích của họ có thể dựa trên
những hiểu biết về độ lành mạnh tín dụng của khách hàng (cho vay dựa vào đặc
tính cá nhân).
Món vay thường được giải ngân ngay tại văn phòng chi nhánh. Các cuộc viếng
thăm cũng được tiến hành thường xuyên nhằm xác định xem liệu khách hàng có
thực hiện việc mua sắm đúng như hợp đồng vay vốn hay không. Nhưng khoản
thanh toán định kỳ được thực hiện tại mỗi chi nhánh.
Sản phẩm : Quy mô món vay có thẻ biến đổi từ 100USD tới 300USD với thời
hạn từ 6 tháng tới 5 năm. Dịch vụ tiết kiệm có thể hoặc không thể được cung cấp
tùy thuộc vào tổ chức của tổ chức tài chính vi mô. Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật có
thể được cung cấp bởi các nhân viên tín dụng; đôi khi đào tạo được cung cấp trên
cơ sở thu phí.
Những ví dụ điểm hính : ADEMI tại Công hòa Dominica; Caja Municiples ở
Peru; Ngân hàng nhân dân Indonesia; hiệp hội kinh doanh alexangria Ai cập …
Khách hàng : những khách hàng là doanh nghiệp ở thành thị hoặc những nông
trạ nhỏ, bao gồm cả phụ nữ và nam giới, hoặc có thể là những cơ sở kinh doanh
nhỏ thu nhập trung bình hay những doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp sản
xuất.
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