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Tài chính vi mô du nhập vào Việt Nam đã qua 2 thập kỉ, theo nhiều con đường
và phương pháp tiếp cận khác nhau. Có tới trên 300 dự án lớn nhỏ trải dài khắp
đất nước. Cho dù còn nhỏ lẻ và phân tán, nhưng chính nó đã đến với những
người nghèo và nghèo nhất, đặc biệt là phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số ở
những vùng xa xôi hẻo lánh, vùng núi cao mà không dễ mấy ai đến đó. Hiện
có trên nửa triệu người nghèo đang tham gia chương trình không phải chỉ để
vay vốn mà còn để tích lũy tài sản, để thay đổi tư duy, hình thành nên những
giá trị và nhân cách mới thông qua sinh hoạt trong tổ chức của mình, để rồi từ
đó thay đổi vị thế. Chính cơ chế tiếp cận của tài chính vi mô đã tạo nên những
giá trị gia tăng này. Có ít nhất một nửa trong số họ đã thoát nghèo và đang làm
giàu chính đáng. Có ít nhất gần một ngàn cán bộ chuyên trách và bán chuyên
trong gần hai thập kỉ qua đã nỗ lực và bền bỉ, đem TCVM về với người nghèo,
đặc biệt phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bài viết ngắn ngủi này, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào
viết hết những thành tựu mà chị em đã làm nên, những khó khăn mà chị em
đã gặp phải và những mong mỏi từ nhiều góc độ khác nhau.

Tuy nhiên để viết được bài này, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ
các nhà lãnh đạo M7, Quỹ CEP, TYM, Dự án Việt Bỉ, Nhóm TCVM, Quỹ Thanh
Hóa, Bình Minh, của các chuyên gia thuộc dự án CARE làm tại Bắc Cạn, Hòa
Bình, Hội LHPN Đại Từ, Thái Nguyên, Dự án của CRD tại Phú Thọ, Dự án Bến
tre… và đặc biệt sự tham gia trả lời bảng hỏi của gần 3.000 thành viên M7, sự
làm việc quên mình và cấp tập trong thời gian ngắn của các cán bộ M7 trong
đợt điều tra gấp rút này.

Chúng tôi cũng rất biết ơn Tiến Sỹ Kim Anh, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng,
người đã động viên và có nhiều gợi ý quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành
bài viết này

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn!

LÔØI CAÛM ÔN
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ADB Ngân hàng phát triển châu Á
BTC Cơ quan hợp tác kỹ thuật của Bỉ
CEP Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh

CGAP Tổ chức tư vấn hỗ trợ những người nghèo nhất
CIDSE Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Phát triển và Đoàn kết

CRD Trung tâm phát triển nông thôn

CRS Tổ chức cứu trợ phát triển
CSOD Trung tâm Hỗ trợ các tổ chức xã hội và phát triển

DFID Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh
FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc

FINCA Tổ chức hỗ trợ cộng đồng quốc tế
HĐQT Hội đồng quản trị

INGOs Các tổ chức phi chính phủ quốc tế
LHPNVN Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam

MFOs Các tổ chức tài chính vi mô

NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
PNTW Phụ nữ trung ương

SCUK Tổ chức cứu trợ Nhi đồng Anh

SCUS Tổ chức cứu trợ Nhi đồng Mỹ
SIDA Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển

TCVM Tài chính vi mô
TVDN Thành viên đang có dư nợ

TVKS Thành viên khảo sát
The MIX Thông tin tài chính vi mô
TYM Quỹ tình thương

UNDP Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc

UNFPA Quỹ dân số Liên Hợp Quốc

UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

VBARD Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
VBSP Ngân hàng chính sách xã hội
WB Ngân hàng thế giới

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
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I. GIỚI THIỆU
Tài chính vi mô ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của Chiến lược Tổng
thể Quốc gia về xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng. Chính phủ đã ban hành 2 nghị định 28 (2005) và 165
(2007) về tổ chức và hoạt động của Tổ chức Tài chính qui mô nhỏ nhằm tạo khung pháp lí cho hoạt động.
Tuy nhiên khi triển khai thực hiện lại chưa được như mong muốn. Tháng 9 năm 2009, Thủ tướng chính phủ
ra quyết định số 1450 QĐ-TTg thành lập Nhóm công tác về tài chính vi mô đã thể hiện sự quyết tâm rất
lớn nhằm phát triển ngành này. Để giúp cho việc nhìn nhận và đánh giá thực trạng TCVM ở Việt nam, trong
phạm vi bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về TCVM, quá trình hình thành
và phát triển, thành tựu và những khúc mắc gặp phải, đồng thời cũng đưa ra những khuyến nghị mong
được các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lí ở cấp cao và các nhà khoa học có thêm tư liệu
tham khảo khi ra các quyết định, giúp cho TCVM phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu xóa bỏ đói nghèo
tại Việt Nam.

II. KHÁI NIỆM VỀ TÀI CHÍNH VI MÔ
Tài chính vi mô theo cách hiểu truyền thống được coi là cho vay món nhỏ, ngắn hạn, không yêu cầu vật
thay thế, không có lãi (hụi họ tương trợ) hoặc lãi cho vay rất cao (vay nóng) cho những người có nhu cầu
khẩn thiết mà không thể vay được từ các nhà cho vay chính thức. Khái niệm truyền thống này đã ảnh
hưởng sâu sắc tới tư duy của một bộ phận người đương thời, khiến họ luôn nghĩ là: (1) không lãi tức là giúp
đỡ và (2) lãi cao tức là bóc lột, là không còn ý nghĩa xã hội.

Tuy nhiên dưới góc độ tài chính – ngân hàng, thì TCVM được định nghĩa là “phương pháp tín dụng được
lựa chọn nhằm thay thế vật thế chấp có hiệu quả để phân phối và thu hồi vốn ngắn hạn, vốn sản xuất cho các
nhà doanh nghiệp nhỏ (hoặc doanh nghiệp nhỏ tiềm năng), với cách nhìn nhận rằng kinh tế của những
khách hàng doanh nghiệp nhỏ sẽ tăng trưởng, tạo thu nhập cho họ và đôi khi tạo thêm việc làm, đưa người
nghèo thoát khỏi nghèo khổ” (1).

Qua nhiều năm trải nghiệm, các nhà thực hành, các cơ quan tài trợ đã rút ra bài học là: (a) TCVM cần bền
vững về thể chế với một cấu trúc, đội ngũ nhân viên, và hệ thống thủ tục vận hành đúng đắn; (b) TCVM
cần trở thành tổ chức hợp pháp và môi trường pháp lí để đảm bảo rằng có một vị trí và sân cạnh tranh; và
(c) người nghèo cần nhiều loại dịch vụ tài chính hơn chỉ đơn thuần là tín dụng, ví như dịch vụ tiết kiệm,
dịch vụ chuyển tiền và bảo hiểm. Theo đó CGAP đã định nghĩa “Tài chính vi mô là hoạt động cung cấp tín
dụng, tiết kiệm, bảo hiểm vi mô, dịch vụ chuyển tiền và các dịch vụ phi tài chính khác cho nhóm người có thu
nhập thấp bởi một cơ chế thích hợp, giúp có thể tiến hành sản xuất, phát triển nghề nghiệp tăng thêm thu nhập
cải thiện chất lượng cuộc sống”.(2)

Với người nghèo thì lãi suất không phải là điều kiện quan trọng, mà cách thức phân phối và thủ tục tinh
giản, nhanh chóng và thuận tiện, không làm lỡ cơ hội đầu tư mới là hàng đầu. Trải nghiệm thực tế khẳng
định rằng lãi cao sẽ làm tăng trách nhiệm vay trả của người vay, khiến họ phải tính toán kế hoạch làm ăn,
cân đối thu nhập và tiêu dùng, chính là lập kế hoạch ngân sách hộ gia đình, giá trị gia tăng của tài chính
vi mô: phát triển nguồn nhân lực có chất lượng.

III. BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA TCVM VIỆT NAM
Tài chính vi mô du nhập vào Việt Nam đã qua 2 thập kỉ, theo nhiều con đường và phương pháp tiếp cận
khác nhau nhưng chủ yếu thông qua các dự án tiết kiệm – tín dụng hoặc hợp phần tín dụng trong các dự
án phát triển tổng hợp của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức quốc tế hoặc dự án song phương
nhằm vào nhóm đối tượng đích tại các vùng lựa chọn của họ. Đối tác của các dự án này thường là các đoàn
thể chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp… trong đó Hội LHPN Việt Nam là đối tác lớn nhất có mạng lưới

TOÙM TAÉT BAØI VIEÁT

(1). CGAP chiến lược giai đoạn III, 2003-2008.
(2). www.cgap.org



tới tận cơ sở trong cả nước. Cả bốn cấp của Hội cùng tham gia làm đối tác của chương trình khiến cho hoạt
động TCVM trải rộng khắp các vùng miền của Việt Nam, với các qui mô to nhỏ khác nhau, cấp độ quản lí
khác nhau làm tăng thêm tính đa dạng và phân tán của TCVM Việt nam.

Chịu ảnh hưởng sâu sắc của trào lưu chung về phát triển TCVM thế giới, Tài chính vi mô Việt Nam cũng trải
qua những giai đoạn thăng trầm, thậm chí có lúc bị lệch lạc bởi sự nhận biết là khác nhau; cũng nếm đủ
những khó khăn mà thế giới đã trải qua, nếu có khác chăng là nó đi chậm hơn một số nước trong giai đoạn
đầu và có thể sẽ nhanh hơn ở giai đoạn sau nếu như có quyết sách đúng đắn.

Có thể chia tiến trình phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam theo 3 giai đoạn: khởi đầu, mở rộng và phát
triển chiều sâu.

a) Giai đoạn khởi đầu (trước những năm 1980)

Với cách hiểu truyền thống thì tài chính vi mô xuất hiện từ lâu đời, gắn với nền kinh tế tiểu nông, kinh tế
tự túc tự cấp và nếp sống làng xã. Nó ít ý nghĩa trong phát triển kinh tế nhưng lại có vai trò to lớn trong
việc cứu giúp những người, những hộ gia đình gặp rủi ro bất ngờ, đe dọa cuộc sống và có thể đẩy họ rơi
vào thảm cảnh.

b) Mở rộng nhanh (1990 – 2000)

Vào cuối những năm 80, sau 30 năm trải nghiệm tại Bangladesh, Brazil và một vài nước khác, người ta đã
phát hiện và khẳng định rằng người nghèo hoàn toàn có năng lực ngân hàng. Vào những năm này, tài
chính vi mô bắt đầu du nhập vào Việt nam và phát triển rầm rộ. Hàng loạt các dự án tài trợ từ các INGOs,
các Tổ chức quốc tế, các dự án song phương với các mô hình thử nghiệm khác nhau diễn ra ở Việt Nam,
có thể qui về 3 loại:

- Mô hình chỉ chuyên cung cấp dịch vụ tiết kiệm - tín dụng cho phụ nữ nghèo, thường do các INGOs tài trợ
thông qua đối tác Hội Phụ nữ. Một số loại hình này được thiết kế theo thông lệ quốc tế, hoạt động tiến tới
hướng tự vững.

- Mô hình tín dụng tiết kiệm phát triển tổng hợp, gắn tín dụng với các hoạt động khác như giáo dục, y tế,
nhà ở, nước sạch và môi trường…, dịch vụ tín dụng chỉ là một phần nhỏ.Loại này thường do các tổ chức
quốc tế tài trợ, phục vụ mục đích xã hội nhất thời rồi kết thúc.

- Mô hình hợp tác liên kết giữa tổ chức xã hội (hội LHPNVN) và Ngân hàng thương mại (Dự án VIE 91/P01
liên kết giữa VBARD và Hội PNTW). Theo mô hình này, Ngân hàng thương mại cấp vốn thông qua các
nhóm Phụ nữ tiết kiệm do Hội PN tổ chức và quản lí, không đòi hỏi thế chấp tài sản mà thay vì bằng bảo
lãnh của nhóm. Sau 3 năm thử nghiệm thành công, Ngân hàng Nông nghiệp đã đưa chức danh NHÓM
PHỤ NỮ TIẾT KIỆM vào Nghị định 14 của Chính phủ về cho hộ nông dân vay mà không cần thế chấp.

Nhìn chung, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt nam đã đóng vai trò to lớn trong việc đặt nền móng
cho sự phát triển Tài chính vi mô tại Việt Nam, họ đã cung cấp một nguồn lực đáng kể và tạo đà cho các tổ
chức địa phương tiếp tục phát triển và trưởng thành. Các nhà tài trợ và các tổ chức tài chính vi mô bên
ngoài cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kĩ thuật và đào tạo cán bộ
cho Việt Nam.

c) Phát triển theo chiều sâu (giai đoạn sau 2000 tới nay)

Vào đầu thế kỷ 20, Tài chính vi mô không còn là “mốt” của thế giới. Tại Việt Nam, các dự án, các chương
trình có hợp phần Tài chính vi mô lần lượt đóng cửa. Có thể nói đây là giai đoạn cực kì khó khăn với các tổ
chức có hoạt động tài chính vi mô. Trong bối cảnh như vậy một số tổ chức đã nỗ lực tìm mọi cách để tồn
tại như thành lập các quỹ xã hội dựa trên khung pháp lí của Nghị định 177-1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt
động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhân đạo và sau này được thay thế bởi Nghị định cùng tên số 148-
2007/NĐ-CP. Tuy nhiên cơ sở pháp lí này cũng còn hiều bất cập với hoạt động tài chính vi mô.

VIETNAM MICROFINANCE 12-20096
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Năm 2005 chính phủ ban hành Nghị định 28-2005/NĐ-CP và sau đó là NĐ 165 đã tạo cơ sở pháp lí cho
hoạt động này nhưng tiến trình áp dụng vào thực tế diễn ra chậm chạp vì còn nhiều bất cập. Đã sau qua
5 năm mà chưa có tổ chức nào được thành lập ngoài 3 hồ sơ xin cấp phép của CEP, TYM và M7 đang trong
thời gian chờ.

IV. CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ TCVM và TÍN DỤNG NHỎ
Cần có sự phân biệt rõ ràng giữa dịch vụ tài chính vi mô và dịch vụ tín dụng nhỏ để tránh lầm lẫn khi nhìn
nhận và đánh giá kết quả. Xét theo góc độ điều chỉnh của luật pháp chung và sự giám sát của NHNN, TCVM
có thể phân loại thành 3 nhóm:

Khu vực bán chính thức

Theo thống kê của Dự án Tín dụng Việt Bỉ của Hội LHPNTW và thu thập thông tin từ các tổ chức TCVM thì
hiện có trên 300 dự án TCVM lớn nhỏ trải dài khắp đất nước với khoảng nửa triệu người nghèo tham gia.
Con số này thật khiêm nhường so với gần 6 triệu hộ nghèo thuộc Ngân hàng chính sách xã hội. “Tuy nhiên
những tổ chức này lại hướng tới nhiều người nghèo ở các vùng nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh của Việt Nam,
nơi mà các tổ chức tài chính chính thức không có khả năng hoặc chưa sẵn sàng đi tới (3). Mặt khác, các tổ chức
này thường dựa vào một khoản tài trợ rất có giới hạn của các nhà tài trợ quốc tế cho việc mở rộng hoạt động
của tổ chức, cho tới nay họ vẫn chưa có tư cách pháp lí để tiếp cận tới các nguồn vốn thương mại(4).”

V. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA TCVM
Trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập tới thành tựu của khu vực bán chính thức

V.1 Tăng cường cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo

1.1 Hình thành và phát triển một hệ thống cung cấp dịch vụ cho nhóm hộ gặp thách thức về kinh tế. Sau gần
20 năm hoạt động TCVM Việt Nam đã thiết lập được một hệ thống phân phối dịch vụ riêng giành cho
người nghèo. Hệ thống này được cập nhật bởi các thông lệ quốc tế và kinh nghiệm của các tổ chức
thực hành tốt nhất.

1.2 Cung cấp dịch vụ Tài chính vi mô năng động, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của hộ nghèo, hộ có thu
nhập thấp.

Tính năng động và linh hoạt của công nghệ TCVM xuất phát từ tính nhân bản là ngang bằng về cơ hội cho
tất cả mọi người. Các sản phẩm tiết kiệm xuất phát từ động cơ giúp người nghèo tích lũy tài sản trước khi
đến với tín dụng. Sản phẩm Bảo hiểm vi mô bảo vệ những thành quả do TCVM mang lại cho người nghèo
và sự an toàn của Tổ chức TCVM.

Chính thức
(cung cấp tín dụng nhỏ)

Bán chính thức
(chủ yếu dịch vụ TCVM)

Phi chính thức
(tín dụng – tiết kiệm)

� Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam (VBARD).

� Các Quỹ Tín dụng Nhân dân (Quỹ
TDND).

� Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện Việt
Nam (Cty DVTKBĐ)

� Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam
(VBSP)

� Một số Tổ chức Phi Chính phủ Quốc
tế .

� Trên 50 Tổ chức Tài chính Vi mô bao
gồm các quĩ xã hội hoạt động chuyên
về tài chính vi mô.

� Hàng trăm dự án, chương trình tín
dụng nhỏ hoặc tài chính vi mô do Hội
LHPNVN thực hành.

� Họ/Hụi (một hình thức phổ
biến các hội tiết kiệm và quay
vòng vốn) (ROSCA)

� Họ hàng, bạn bè, hàng xóm
láng giềng

� Người cho vay tiền

(3). Các nhóm đối tượng chính của các tổ chức TCVM là: (a) hộ nghèo; (b) nhóm dân tộc thiểu số; và (c)
những hộ sinh sống ở vùng sâu vùng xa, vùng chưa phát triển.

(4). Theo nghị định 28 về tổ chức và hoạt động của các MFO, các MFO được cấp phép sẽ có thể được nhận
vốn uỷ thác và đầu tư từ các cá nhân cũng như các tổ chức.
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V.2 Tác động tới kinh tế xã hội

2.1 Góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đa dạng hóa nguồn thu và cải thiện đời sống.
Nhiều đánh giá đã chỉ ra rằng số người thoát nghèo khi tham gia vào các tổ chức TCVM lớn hơn số bên
ngoài. Tình hình nhà ở, bữa ăn, chi tiêu được cải thiện, học hành của con em được nâng cao.

2.2 Tăng cường sự tham gia và đóng góp của người nghèo vào nền kinh tế của đất nước.
Tài chính vi mô đã khơi dậy những kĩ năng sẵn có của người nghèo. Với chính sách cho vay món nhỏ, ngắn
hạn, lặp lại và tăng dần, trả góp, không có lãi suất thấp đã khiến người nghèo trở nên năng động, tự tin,
đóng góp cho sự phát triển đa dạng của nền kinh tế.

2.3 Cải thiện chất lượng nguồn lực, tăng cường mối quan hệ trong cộng đồng.
Cơ chế luân phiên làm lãnh đạo cáp nhóm cụm, sinh hoạt thường xuyên thường kì và thăm viếng thực
hiện dự án lẫn nhau giữa các thành viên không chỉ tăng thêm kiến thức kĩ năng mà còn tăng cường năng
lực, học hỏi kinh nghiệm, gắn bó với nhau hơn.

2.4 Vị thế của phụ nữ được cải thiện.
Chương trình giành riêng cho phụ nữ nên đã giúp họ phát huy những tiềm năng của mình, tạo ảnh hưởng
tốt trong gia đình, ngoài xã hội.

2.5 Xây dựng năng lực cho các tổ chức chính trị – xã hội.
TCVM đã cung cấp các kiến thức kĩ năng quản lí cho cán bộ đối tác, giúp họ trưởng thành nên cải thiện
được vị trí.

V.3 Thu hút sự chú ý của các nhà tài trợ, các tổ chức hoạt động về TCVM thế giới.
TCVM Việt Nam có quan hệ mật thiết với TCVM quốc tế. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, nhiều tổ chức đã
tham gia The MIX, một kênh thông tin bổ ích cho tất cả các nhà tài trợ, đầu tư, nhà hoạch định chính sách
và tổ TCVM. Một quan hệ mới được hình thành giữa các nhà thực hành TCVM Việt Nam với các nhà tài trợ
và đầu tư quốc tế, đó là quan hệ hợp tác trong tiến trình thị trường hóa tại Việt Nam.

VI. NHỮNG TRỞ NGẠI VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG TCVM TẠI VIỆT NAM
Những trở ngại làm cho TCVM chưa phát huy được tiềm năng về phạm vi tiếp cận và đạt được sự bền vững
về tài chính. Có thể nhóm các trở ngại và thách thức theo 2 nhóm vấn đề: (a) Những thách thức thuộc về
môi trường hoạt động bao gồm những vấn đề liên quan tới vai trò của chính phủ, môi trường pháp lý và
chính sách bên ngoài, (b) những vấn đề liên quan tới năng lực nội tại của những tổ chức cung cấp tài chính
vi mô hiện nay.

VI.1 Những vấn đề có liên quan tới môi trường hoạt động

1. Còn có khoảng cách trong sự nhận biết về tài chính vi mô của chính phủ, các cơ quan chức năng và chính các
tổ chức hoạt động về tài chính vi mô theo chuẩn mực quốc tế.

2. Sự tồn tại của Ngân hàng chính sách xã hội với cơ chế hoạt động hiện hành là một thách thức trực tiếp cho
hoạt động TCVM.

3. Chưa có chiến lược cho hoạt động TCVM.
4. Chính sách về TCVM đang trong giai đoạn đầu, thiếu đồng bộ và nhất quán.
5. Không có chính sách và cơ chế tạo nguồn cho TCVM hoạt động và phát triển.
Các tổ chức TCVM đang trong tình trạng “bị trói”. Một mặt theo luật pháp hiện hành (1) không cho phép
huy động tiết kiệm tự nguyện, (2) NHNN qui định tỉ lệ tiêt kiệm so với vốn tổ chức chỉ được phép <50%(5),
trong khi đó chuẩn mực quốc tế khuyến khích tỉ lệ tiết kiệm so với dư nợ nên từ 70% đến 80%; (3) Không
được vay ưu đãi từ nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo tài trợ từ WB, ADB, hay ngân hàng phát triển; (4) Không
được tiếp nhận chương trình vốn ưu đãi từ các chương trình quốc gia của chính phủ có chung nhóm đối
tượng với TCVM; (5) Không được vay nợ nước ngoài theo tinh thần Nghị đinh 134 vì không phải là doanh
nghiệp.
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Tạo nguồn là sống còn và sống khỏe của TCVM nhưng hiện tại, tất cả các ngả đường đều còn bị rào chắn.
Tháo gỡ được vấn đề này thì coi như TCVM đã thành công 1 nửa.

6. Nguồn nhân lực giành cho tài chính vi mô của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn nhiều bất cập.
Ngân hàng nhà nước Việt nam đang trong quá trình thay đổi cơ cấu tổ chức và xếp sắp lại nhân sự. Nhìn
từ nhiều phía, nguồn cán bộ giành cho TCVM đã rất khiêm tốn về nhiều mặt lại biến động thường xuyên
khiến cho việc xử lí các vấn đề về TCVM không được liên tục, chậm muộn cũng là những trở ngại đáng kể.

VI.2 Những vấn đề nội tại thuộc các Tổ chức TCVM

2.1. Những tồn tại và hạn chế trong từng mỗi tổ chức
� Nhận biết về tài chính vi mô chưa đầy đủ trong các tổ chức hoạt động TCVM làm chậm quá trình chuyển

đổi thành lập các tổ chức hoạt động chuyên nghiệp.
� Mô hình tổ chức chưa được xác định cụ thể. Cũng do lịch sử hình thành khác nhau mà các mô hình TCVM

cũng khác nhau cần được tổ chức lại
� Thiếu nguồn lực có kĩ năng quản lí điều hành. Đây là trở ngại hàng đầu với các tổ chức, ảnh hưởng toàn

diện tới sự phát triển của TCVM
� Thiếu cơ sở vật chất cho đào tạo tài chính vi mô. Chưa có hệ thống quản lí thông tin hoàn chỉnh, xây

dựng phần mềm quản lí và áp dụng nó là thách thức lớn về kinh phí và nhân sự vận hành với các tổ chức.
Chưa có bộ giáo án TCVM chuẩn về đào tạo cơ bản cho Việt nam, mặc dầu tài liệu chuẩn từ CGAP và các
tổ chức thành công trên thế giới rất nhiều và ngay cả trong nước cũng đã xuất hiện.

� Thiếu vốn nghiêm trọng cho hoạt động

2.2 Những tồn tại và hạn chế trong mối quan hệ giữa các tổ chức TCVM
- Thiếu sự kết nối giữa các tổ chức hoạt động TCVM. Chưa có đủ số lượng những tổ chức mạnh và nhân sự
đủ điều kiện để thiết lập một mạng lưới đủ sức đại diện cho ngành TCVM Việt nam.

VII. KHUYẾN NGHỊ
VII.1 Xây dựng chiến lược phát triển TCVM dài hạn

Sau Quyết định số 1450/QĐ-TTg về thành lập Ban công tác TCQMN, rất cần phải có kế hoạch cụ thể và một
lộ trình với những mốc thời gian kèm theo mục tiêu cần đạt được cho từng giai đoạn. Cần có nhân sự đủ
điều kiện về kiến thức, kĩ năng xây dựng văn bản, am hiểu sâu sắc về chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô,
Tài chính – Ngân hàng và Tài chính vi mô tham gia tổ chuyên viên để giúp Ban dự thảo chiến lược.

1.1 Thống nhất các quan điểm chủ đạo về TCVM Việt Nam. Để tạo cơ sở cho việc xây dựng một bản chiến
lược có chất lượng và mang tính khả thi cao, trước hết, cần thống nhất những quan điểm chủ đạo về
tài chính vi mô Việt Nam: (1) Xác đinh rõ mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong chiến lược quốc gia về phát
triển kinh tế xã hội; (2) Tổ chức TCVM có sứ mệnh cung cấp dịch vụ TCVM để góp phần đạt được mục
tiêu xóa đói giảm nghèo; (3) Xác định loại hình Tổ chức TCVM là một loại hình doanh nghiệp xã hội
nhưng cần phải đạt được bền vững về tài chính; (4) Đối tượng/lãnh vực hoạt động trọng tâm của Tài
chính vi mô là người nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng đặc thù khác tại các vùng nghèo,
vùng có nhiều khó khăn; (5) Tổ chức TCVM có thể đăng kí hoạt động phi lợi nhuận hoặc có lợi nhuận
và chịu sự điều chỉnh khác nhau cho 2 loại hình kinh doanh này, không đánh thuế với các tổ chức đăng
kí hoạt động phi lợi nhuận, đánh thuế có phân biệt với các tổ chức đăng kí có lợi nhuận; (6) Áp dụng
lãi suất thỏa thuận cho khu vực năng động này vì lí do chi phí cao cho việc quản lí các món vay nhỏ và
sứ mệnh xã hội của nó; (7) Sự hỗ trợ của nhà nước tập trung vào việc tạo môi trường thuận lợi cho TCVM
phát triển thay vì can thiệp trực tiếp và bao cấp lãi suất tín dụng; (8) có chính sách hỗ trợ tạo nguồn; (9)
Khuyến khích các tổ chức làm nhiệm vụ tăng cường năng lực, nghiên cứu phát triển các chuẩn mực
quản lí, đánh giá độc lập về TCVM; (10) Khuyến khích hỗ trợ các tổ chức TCVM xây dựng mạng lưới của
mình, tiến tới thành lập Hiệp hội TCVM.

(5). Qui định tại Nghị định 28-2005/NĐ-CP
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1.2 Bổ sung thêm thành phần của nhóm công tác tài chính vi mô của Chính phủ. Nhóm công tác về tài chính
vi mô cần bổ sung thêm đại diện của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đại diện các nhà thực hành ở
3 khu vực thành thị (CEP), nông thôn (TYM), miền núi (mạng lưới M7). Thiếu những đại diện này sẽ làm
giảm tính khả thi của chiến lược cũng như các chính sách.

1.3 Tiến hành khảo sát, thống kê toàn diện về hiện trạng hoạt động của các tổ chức TCVM. Cần huy động các
mạng lưới hiện hành như Nhóm TCVM hoặc Mạng lưới TCVM – M7 hoặc các tổ chức có đủ năng lực và
điều kiện, tham gia vào tiến trình điều tra thống kê này để có đầu vào cho việc lập chiến lược.

1.4 Đánh giá lại các chính sách tín dụng trợ giá hiện hành. Cần có một cuộc đánh giá độc lập, khách quan,
nghiêm túc và trung thực để có các giải pháp thay đổi.

1.5 Xây dựng chiến lược phát triển TCVM cho 10 năm tới

VII.2 Những việc cần làm ngay

2.1 Tăng cường nguồn lực cho NHNNVN về lĩnh vực quản lí TCVM, trong việc triển khai thực hiện Nghị định
28/165. Đi đôi với nhiệm vụ xây dựng chiến lược TCVM, cần bổ sung nguồn lực có chất lượng cao cho
bộ phận quản lí hoạt động TCVM.Tổ chức các khóa huấn luyện để đào tạo cơ bản về TCVM cho toàn hệ
thống, bao gồm cả dào tạo ngoài nước, không loại trừ việc mời chuyên gia quốc tế đến Việt Nam làm
việc có giới hạn về thời gian & chuyên ngành. Đẩy nhanh tốc độ xem xét cấp phép cho các tổ chức đã
đăng kí cũng là có thêm kinh nghiệm cho hoạch định chiến lược.

2.2 Cho phép các tổ chức hoạt động TCVM và các tổ chức hỗ trợ có tư cách pháp nhân độc lập được vay vốn, tự
chịu trách nhiệm về trả nợ nước ngoài. Đây là việc làm quan trọng hàng đầu và rất cấp bách vì thiếu vốn,
khách hàng của các TCVM sẽ mất niềm tin, ra nhóm làm tan vỡ tổ chức.

2.3 Cho phép các tổ chức TCVM được thực hiện lãi suất thoả thuận. Một hiện thực hiển nhiên là TCVM cần chi
phí cao cho việc quản lí các món vay nhỏ, tăng cường năng lực cho người nghèo và giúp họ tạo dựng
tài sản, bảo vệ tài sản, đồng thời tổ chức cần phải tự vững và phát triển để mở rộng địa bàn phục vụ.
Mặt khác người nghèo chấp nhận chi phí đó vì họ rất hài lòng với sự phục vụ của TCVM.

2.4 Hỗ trợ các tổ chức hiện hành chuyển đổi và thành lập Tổ chức TCVM. Trong điều kiện nguồn lực và kinh
nghiệm có hạn, việc hỗ trợ cần phải rất tập trung một vài khâu then chốt như thống nhất về mặt chính
sách, thủ tục, qui trình, nên chủ động phối hợp, tận dụng kinh nghiệm và nguồn lực của các tổ chức
TCVM lớn, các tổ chức hỗ trợ kĩ thuật đủ tiêu chuẩn hiện hành ở Việt Nam.

2.5 Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành TCVM phát triển. Cơ sở vật chất được đề cập ở đây bao gồm hỗ
trợ thiết lập hệ thống quản lí thông tin bao gồm thiết kế phần mềm quản lí, có chính sách về qui hoạch
đất đai giành cho việc xây dựng trụ sở, trang thiết bị của Tổ chức.

2.6 Quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0 cho các tổ chức TCVM và thực hiện cho tới khi xây
dựng xong chiến lược tổng thể và có được bộ chính sách hoàn chỉnh.
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I. GIỚI THIỆU

Trong gần hai thập kỉ vừa qua, tài chính vi mô đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục
tiêu của Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo. Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định 28
(2005) và 165 (2007) về tổ chức và hoạt động của Tổ chức Tài chính qui mô nhỏ nhằm tạo khung pháp lí
cho hoạt động này. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện lại chưa được như mong muốn. Ngày 16 tháng 9 năm
2009, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 1450/QĐ-TTg thành lập Nhóm công tác về tài chính quy mô
nhỏ. Hành động này thể hiện sự quyết tâm rất lớn để phát triển ngành. Tuy nhiên để phát triển đúng
hướng và đạt kết quả cần có sự nhận biết đầy đủ về TCVM, những yếu tố đặc thù và quy luật phát triển để
có những ứng sử thích hợp. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu những vấn đề cơ bản
nhất về TCVM, quá trình hình thành và phát triển tại Việt Nam, thành tựu và những khúc mắc gặp phải,
đồng thời cũng đưa ra những khuyến nghị mong được các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản
lí ở cấp cao và các nhà khoa học có thêm tư liệu tham khảo khi ra các quyết định, làm cho TCVM phát triển
đúng hướng, góp phần thực hiện mục tiêu xóa bỏ đói nghèo tại Việt Nam.

II. KHÁI NIỆM VỀ TÀI CHÍNH VI MÔ

Tài chính vi mô theo cách hiểu truyền thống được coi là cho vay món nhỏ, ngắn hạn, không yêu cầu thế
chấp, không có lãi (hụi họ tương trợ) hoặc lãi cho vay rất cao (vay nóng) cho những người có nhu cầu khẩn
thiết mà không thể vay được từ các nhà cho vay chính thức. Khái niệm truyền thống này đã ảnh hưởng tới
tư duy của một bộ phận người đương thời, họ cho là (1) cho vay người nghèo thì không được lấy lãi hoặc
có thì chỉ nên lấy lãi thấp, (2) nếu lãi cao chính là đã bóc lột, là không còn ý nghĩa xã hội v.v…

Tuy nhiên dưới góc độ tài chính – ngân hàng, thì TCVM được định nghĩa là “phương pháp tín dụng được lựa
chọn nhằm thay thế vật thế chấp có hiệu quả để phân phối và thu hồi vốn ngắn hạn, vốn sản xuất cho các nhà
doanh nghiệp nhỏ (hoặc doanh nghiệp nhỏ tiềm năng), với cách nhìn nhận rằng kinh tế của những khách
hàng doanh nghiệp nhỏ sẽ tăng trưởng, tạo thu nhập cho họ và đôi khi tạo thêm việc làm, đưa người nghèo
thoát khỏi nghèo khổ”(6) .

Qua nhiều năm trải nghiệm, các nhà thực hành, các cơ quan tài trợ đã rút ra bài học rằng: (a) TCVM cần bền
vững về thể chế với một cấu trúc, đội ngũ nhân viên, và hệ thống thủ tục vận hành đúng đắn; (b) TCVM
cần trở thành tổ chức hợp pháp và môi trường pháp lí để đảm bảo rằng có một vị trí và sân cạnh tranh; và
(c) người nghèo cần nhiều loại dịch vụ tài chính hơn chỉ đơn thuần là tín dụng, ví như dịch vụ tiết kiệm,
dịch vụ chuyển tiền và bảo hiểm. Theo đó CGAP đã định nghĩa “Tài chính vi mô là hoạt động cung cấp tín
dụng, tiết kiệm, bảo hiểm vi mô, dịch vụ chuyển tiền và các dịch vụ phi tài chính khác cho nhóm người có thu
nhập thấp bởi một cơ chế thích hợp, giúp cho họ có thể tiến hành sản xuất, phát triển nghề nghiệp tăng thêm
thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống”(7)

Với người nghèo thì lãi suất không phải là điều kiện quan trọng, mà cách thức phân phối nhanh chóng và
thuận tiện, không làm lỡ cơ hội đầu tư mới là hàng đầu. Lãi suất của TCVM thường cao hơn vốn vay của
ngân hàng thương mại (khoảng 1 – 2 %/tháng). Lãi cao sẽ làm tăng trách nhiệm vay trả của người vay,
buộc họ phải tính toán kế hoạch làm ăn, cân đối thu nhập và tiêu dùng, đó chính là quá trình lập ngân sách
hộ gia đình, giá trị gia tăng của tài chính vi mô: phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Vốn nhỏ giúp cho
khách hàng dễ quản lí và hoàn trả nợ của họ, lãi suất cao cho phép người cung cấp TCVM bù đắp được chi
phí cao của việc cho vay người nghèo. Những kinh nghiệm trên thế giới được phát hiện là (a) người nghèo
coi trọng sự tiếp cận tới tín dụng và tự nguyện trả thêm cho việc tiếp cận này; (b) chương trình TCVM cần
thiết lập tỉ lệ lãi suất ở mức cao đủ bù đắp chi phí vận hành ở mức hợp lí nhằm mục đích tiếp tục cung cấp
vốn lâu dài và bền vững; (c) lãi suất cho vay của TCVM vẫn còn thấp hơn lãi của tư thương cho vay không
chính thức (là 5 – 10%/tháng).

(6). CGAP chiến lược giai đoạn III, 2003-2008.
(7). www.cgap.org
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Về sử dụng vốn vay, theo kết quả điều tra khách hàng có mức vay cao từ trên 10,000,000đ của Mạng lưới
tài chính vi mô M7 (tháng 11 năm 2009)(8) thì 39% vốn vay được sử dụng cho buôn bán, 30% cho sửa sang
nhà cửa, 18% cho nuôi trồng thủy sản, mua sắm 8% và trồng trọt chỉ chiếm 5%. Trong khi so sánh với vốn
vay ngân hàng thì 54% đầu tư cho sản xuất kinh doanh, 19% cải thiện nhà ở và sinh hoạt, 11% cho học
hành chữa bệnh và 11% cho ăn uống tiêu dùng(9).

III. BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA TCVM VIỆT NAM

Tài chính vi mô du nhập vào Việt nam từ cuối những năm 80 của thế kỉ 20 theo nhiều con đường với những
phương pháp tiếp cận khác nhau nhưng chủ yếu thông qua các dự án tiết kiệm – tín dụng hoặc hợp phần
tín dụng trong các dự án phát triển tổng hợp của các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs), các tổ chức
quốc tế (FAO, UNFPA, UNDP, WB, ADB…) hoặc dự án song phương (BTC, SIDA Thụy Điển…) nhằm vào
nhóm đối tượng đích tại các vùng lựa chọn của họ. Đối tác của các dự án này thường là các đoàn thể chính
trị xã hội, các hội nghề nghiệp… trong đó Hội LHPN Việt Nam là đối tác lớn nhất có mạng lưới tới tận cơ
sở trong cả nước. Cả bốn cấp của Hội Phụ nữ cùng tham gia làm đối tác của chương trình khiến cho hoạt
động TCVM trải rộng khắp các vùng miền của Việt Nam, với các qui mô to nhỏ khác nhau, cấp độ phát triển
khác nhau làm tăng thêm tính đa dạng và phân tán của TCVM Việt nam.

Chịu ảnh hưởng sâu sắc của trào lưu chung về phát triển TCVM thế giới, Tài chính vi mô Việt Nam cũng trải
qua những giai đoạn thăng trầm, thậm chí có lúc bị lệch lạc bởi sự nhận biết là khác nhau; cũng nếm đủ
những khó khăn mà thế giới đã trải qua, nếu có khác chăng là nó đi chậm hơn một số nước trong giai đoạn
đầu và có thể sẽ nhanh hơn ở giai đoạn sau nếu như có quyết sách đúng đắn.

Có thể chia tiến trình phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam theo 3 giai đoạn: khởi đầu, mở rộng và phát
triển chiều sâu.

a) Giai đoạn khởi đầu (trước những năm 1980)

Cũng giống như các nước trên thế giới, tài chính vi mô tại Việt Nam, với định nghĩa truyền thống, nó được
hiểu là cho vay các món nhỏ, không hoặc có đòi hỏi vật bảo đảm, không lãi hoặc lãi cao. Với góc nhìn như
vậy, có thể nói tài chính vi mô xuất hiện và tồn tại ở Việt nam đã từ lâu đời, gắn với nền kinh tế tiểu nông
và nếp sống làng xã thường ngày của người dân trên tất cả các vùng miền, đặc biệt là khu vực nông thôn.
Nó ít ý nghĩa với việc phát triển kinh tế nhưng lại có vai trò to lớn trong việc cứu giúp những người, những
hộ gia đình gặp rủi ro, đe dọa cuộc sống và có thể đẩy họ rơi vào thảm cảnh.

b) Mở rộng nhanh (1990 – 2000)

Vào cuối những năm 80, sau 30 năm trải nghiệm tại Bangladesh, Brazil và một vài nước khác, người ta đã
phát hiện và khẳng định rằng người nghèo hoàn toàn có năng lực ngân hàng. Cũng giống như mọi người
khác, người nghèo cần rất nhiều loại công cụ tài chính khác nhau để tạo dựng tài sản, để bảo đảm các chi
dùng hàng ngày và tự bảo vệ mình trước các rủi ro bất kì lúc nào cũng có thể ập đến. Vào những năm này,
tài chính vi mô bắt đầu du nhập vào Việt nam. Hội nghị Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về "việc
làm và tăng thu nhập cho phụ nữ" do Hội LHPN Việt nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội tháng 10 năm 1987
được coi là điểm xuất phát cho các dự án tín dụng - tiết kiệm giành cho phụ nữ. Cơ quan phát triển Quốc
tế của Thuỵ Điển (SIDA) ở Việt Nam là người đầu tiên tài trợ một dự án tín dụng (1989) cho phụ nữ 7 tỉnh
biên giới phía Bắc Việt Nam thông qua đối tác là Hội LHPN. Quỹ Dân số Liên Hợp quốc ( UNFPA) kết hợp
với sự trợ giúp kĩ thuật của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã cùng với Hội LHPN Trung ương
và Ngân hàng Nông nghiệp Việt nam (1990-1993) tiến hành thử nghiệm dự án VIE/ 91/ P01, với việc ngân
hàng cấp vốn (tín dụng) không đòi hỏi thế chấp mà thông qua các Nhóm phụ nữ tiết kiệm do Hội Phụ nữ
thành lập ở 2 tỉnh Hậu Giang (nay là Cần Thơ) và Hà Sơn Bình (một phần hiện đã sáp nhập vào Hà Nội). Sau
3 năm thử nghiệm thành công, Ngân hàng Nông nghiệp đã đưa chức danh NHÓM PHỤ NỮ TIẾT KIỆM vào
Nghị định 14 của Chính phủ về cho hộ nông dân vay mà không cần thế chấp. Về phía UNFPA tiếp tục giai
đoạn 2 của Dự án mở rộng ra 18 tỉnh trong cả nước.

(8). Số liệu điều tra của Uông Bí, Đông Triều và Mai Sơn của M7 CFRC
(9). Số liệu điều tra mức sống dân cư của tổng cục thống kê năm 2006
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Những năm 1990, cơ quan phát triển Quốc tế của một số nước như Thuỵ Điển (SIDA), Vương quốc Anh
(DFID), Bỉ (BTC), các Tổ chức phát triển quốc tế như UNDP, UNFPA, UNICEF, các tổ chức phi chính phủ quốc
tế (INGOs) cũng tiến hành các dự án tiết kiệm - tín dụng. Các dự án của INGOs có qui mô từ 10,000 thành
viên trở lên phải kể đến như Quĩ Nhi đồng Anh (SCUK), tổ chức Hành động viện trợ Anh (AAV: ActionAid
International in Vietnam). Các mô hình thực hiện tài chính vi mô của các tổ chức này cũng rất đa dạng bởi
mục đích và phương pháp tiếp cận của mỗi tổ chức là khác nhau. Dự án lớn từ các tổ chức Quốc tế và Dự
án song phương thường chỉ coi tín dụng nhỏ là yếu tố lồng ghép để thúc đẩy một chương trình xã hội như
kế hoạch hoá gia đình, giáo dục kiến thức cuộc sống, vệ sinh môi trường…. Các dự án thuộc các INGOs tài
trợ thường mang nhiều yếu tố kĩ thuật hơn. Các tổ chức này sử dụng 1 trong 2 phương pháp tiếp cận (1)
ứng dụng một phần phương pháp Grameen Bank hoặc (2) Ngân hàng làng xã cải tiến. Trong vô vàn các
kiểu loại khác nhau đó, mô hình Tổ chức Tài chính vi mô 2 cấp được coi là hợp lí và có cơ sở để quản lí tốt.
Theo kiểu này có các Dự án của AAV, CIDSE, SCUS, CRS, OXFAM GB, OXFAM Bỉ, GRET… đặc biêt là mô hình
2 cấp hạch toán độc lập của Action Aid được coi là theo hướng thể chế, có khả năng tiếp cận thị trường,
phát triển nhanh và chi phí thấp. Action Aid theo đuổi phương pháp tiếp cận bảo đảm quyền cơ bản của
người nghèo mà trong đó tiếp cận tín dụng được coi là một quyền quan trọng. Sau 10 năm hoạt động
(1993-2003), Action Aid đã xây dựng được 7 hệ thống dịch vụ 2 cấp ở 7 huyện trên 5 tỉnh từ miền núi Sơn
La, tới duyên hải Ninh Thuận. Hệ thống này đã bao phủ 55 xã phường và 7 huyện thị đã cung cấp dịch vụ
tiết kiệm và tín dụng cho trên 27,000 thành viên. Cơ ngơi này là niềm tự hào không phải chỉ của chị em
các dân tộc mà còn của cả các cộng đồng và được chính quyền các nơi đánh giá cao và ghi nhận vai trò
tích cực của nó trong việc xoá đói giảm nghèo và bình đẳng dân tộc.

Quĩ Nhi đồng Anh áp dụng mô hình cấp xã trực tiếp quản lí. Trong 10 năm, họ đã thiết lập được chương
trình tại 16 xã của huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và 22 xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với
nguồn vốn tài trợ lên tới hàng chục tỉ đồng. Phương pháp tiếp cận chủ yếu là cung cấp tín dụng nhỏ
không thế chấp có gắn kết với tiết kiệm.

Nhìn chung, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt nam đã đóng vai trò to lớn trong việc đặt nền móng
cho sự phát triển Tài chính vi mô tại Việt Nam, họ đã cung cấp một nguồn lực đáng kể và tạo đà cho các tổ
chức địa phương tiếp tục phát triển và trưởng thành. Các nhà tài trợ và các tổ chức tài chính vi mô bên
ngoài cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kĩ thuật và đào tạo cán bộ
cho Việt Nam. Ngay từ những năm 1995, Quỹ T.Y.M đã gia nhập Mạng lưới tiết kiệm tín dụng cho người
nghèo của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và sau đó là quỹ CEP, cả 2 đã gia nhập mạng lưới Grameen
toàn cầu và đã được đào tạo khá bài bản về công nghệ và quản lí tổ chức Tài chính vi mô. Một số tổ chức
hoạt động TCVM khác của Việt Nam như các chương trình của ActionAid cũng được công nhận là thành
viên của Phong trào vi tín dụng thượng đỉnh toàn cầu từ những năm 1997 tới nay.

Vào thời điểm này, các Nhà hoạt động tài chính vi mô có ảnh hưởng lớn mà đứng đầu là Giáo sư Tiến sỹ
Muhammad Yunus đã phối hợp, thúc đẩy và tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh vi tín dụng toàn
cầu(10), lần đầu tiên họp tại Washington. Có tới 2,900 đại biểu từ trên 300 quốc gia, các tổ chức quốc tế,
các nhà tài trợ, INGOs và các nhà thực hành Tài chính vi mô đã tới đây “… để nói những gì mà từ trước tới giờ
chưa bao giờ nói, để lập nên những kế hoạch mà từ trước tới giờ chưa bao giờ lập và để làm những gì mà từ
trước tới giờ chưa bao giờ làm, để mang nghèo đói ra khỏi hành tinh này” (11).

Hội nghị đã phát động phòng trào tín dụng nhỏ với mục tiêu: “…tới năm 2005 sẽ có 100 triệu hộ nghèo
được tiếp cận tới các dịch vụ tài chính để thay đổi cuộc sống”. Tại phiên họp toàn thể bế mạc Hội nghị, các
đại biểu đã kí cam kết và kế hoạch hành động của quốc gia mình để thực hiện mục tiêu này. Đại biểu chính
thức của Việt Nam tham gia Hội nghị là các nhà lãnh đạo Quỹ TYM của Hội LHPN Việt Nam. Những cuộc
Hội nghị tiếp sau, thành phần tham dự của Việt Nam được mở rộng tới quỹ CEP và một số tổ chức khác.
Những người này khi trở về nước đã có những nỗ lực thúc đẩy tài chính vi mô Việt Nam phát triển theo
hướng chuyên nghiệp.

(10). Hội nghị vi Thượng đỉnh vi tín dụng toàn cầu họp tại thủ đô Wasington, tháng 2 năm 2007
(11). Bài phát biểu kết thúc hội nghị của Ngài Samdaley Harry – chủ tịch phong trào vi tín dụng thượng đỉnh toàn cầu



c) Phát triển theo chiều sâu (giai đoạn sau 2000 tới nay)

Vào đầu thế kỷ 20, Tài chính vi mô không còn là “mốt” của thế giới. Tại Việt Nam, các dự án, các chương
trình có hợp phần Tài chính vi mô lần lượt đóng cửa, chương trình tín dụng của UNICEP do Hội PN là đối
tác thực hiện ở 42 tỉnh thành cũng ngừng hoạt động, tiết kiệm của hành viên bị trả lại, quỹ vốn quay vòng
được thu gom và sử dụng cho mục đích khác. “Rất nhiều các nhà tài trợ lớn đã rút khỏi chương trình và đem
theo nguồn vốn của họ, bỏ lại đằng sau sự hụt hẫng của những người nghèo đang tham gia các chương trình
đó (12)”

Chương trình của các INGOs cũng lần lượt bàn giao cho địa phương tự quản lí trong lúc mô hình còn chưa
hoàn chỉnh, chưa rõ ràng về mặt tổ chức, về tính pháp lí và quyền sở hữu... Có thể nói đây là giai đoạn cực
kì khó khăn với các tổ chức có hoạt động tài chính vi mô.Về phía người thực hiện lại chưa phải là pháp nhân
độc lập để trực tiếp nhận bàn giao. Cơ quan nhận bàn giao lại không hiểu biết về tài chính vi mô. Trong
khi đó, cơ sở pháp lí để tiếp nhận chương trình còn nhiều bất cập, không rõ ràng về quyền sở hữu. Cơ chế
kiểm tra giám sát hành chính không phù hợp với giám sát hoạt động tài chính vi mô... Tất cả những khó
khăn đó đã dẫn tới hàng loạt chương trình bị thu hẹp hoặc tàn lụi (UNICEF, UNFPA, CIDSE, Oxfam GB,
Oxfam Hongkong, Quây cơ Mỹ…). Những chương trình chuyên về tài chính vi mô đã từng nổi danh một
thời như chương trình của SCUK nhưng do định hướng không chuẩn nên đã mai một. Quỹ TYM bề thế như
vậy nhưng suốt trên 8 năm liền (1998 – 2005) cũng không nhận được thêm nguồn tài trợ và hỗ trợ kĩ thuật
nào từ bên ngoài khiến cho việc mở rộng bị hạn chế trong một thời gian khá dài.

Trong bối cảnh như vậy một số tổ chức đã nỗ lực tìm mọi cách để tồn tại, chuyển đổi cơ cấu tổ chức và tài
chính, tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa, sẵn sàng hòa vào dòng tài chính chính thức khi luật
pháp cho phép. Hàng loạt các quỹ xã hội được thành lập dựa trên cơ sở pháp lí là Nghị định 177-1999/NĐ-
CP về tổ chức và hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhân đạo và sau này được thay thế bởi Nghị
định cùng tên số 148-2007/NĐ-CP. Bẩy chương trình Tiết kiệm – Tín dụng do ActionAid tài trợ đã lựa chọn
khung pháp lí trên để chuyển đối. Tính tới nay có khoảng 9 quỹ xã hội hoạt động tài chính vi mô (13). Tuy
nhiên cơ sở pháp lí này cũng còn nhiều bất cập với hoạt động tài chính vi mô. Năm 2006, Quỹ TYM đã
quyết định chuyển đổi thành tổ chức hoạt động sự nghiệp có thu thuộc Hội PNTW theo Nghị định 10 của
Chính phủ để tăng tính độc lập và hạch toán đầy đủ.

Các tỉnh tỉnh phía nam ít tổ chức hoạt động TCVM hơn, ngoại trừ quỹ CEP do Liên đoàn lao động Thành
phố Hồ Chí Minh sáng lập. Do sớm xác định tầm nhìn và chiến lược rõ ràng nên CEP đã sớm tạo cho mình
một pháp nhân độc lập. Được sự hỗ trợ của Thành phố và Trung ương nên CEP đã không ngừng tăng
trưởng.

Về khung pháp lí và chính sách, mặc dù đã tiến hành dự thảo Nghị định về TCVM từ những năm 2002
nhưng mãi tới năm 2005 Chính phủ mới ban hành Nghị định 28-2005/NĐ-CP, và sau đó là Nghị định 165
về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính qui mô nhỏ. Vì nhiều lí do khác nhau, khiến cho việc hướng
dẫn thưc hiện bị chậm muộn. Dù sao việc ban hành các nghị định này cũng là động lực để thúc đẩy các tổ
chức đủ điều kiện như TYM, CEP cấp tập chuẩn bị làm hồ sơ thủ tục đăng kí. Có 4 thành viên thuộc Mạng
lưới tài chính vi mô - nhóm M7, đã liên kết với nhau để đủ vốn pháp định xin thành lập một tổ chức, họ
cũng đã nộp hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước.

Do sự phát triển và tác động to lớn của hoạt động Tài chính vi mô trong cuộc chiến chống lại nghèo khổ
trên phạm vi toàn cầu nên nó đã được ghi nhận như một công cụ hữu hiệu.Năm 2005 được phát động là
“Năm quốc tế về TCVM”. Người thiết kế công nghệ Grameen và áp dụng nó thành công tại Bangladesh
cũng như tại 110 nước trên thế giới đã được đồng nhận giải Nobel Hòa bình (2006) cùng với ngân hàng
của ông.
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(12). Lê Thị Lân: Tài chính vi mô ở Việt nam – Cơ hội và thách thức. Báo cáo luu hành tại Hội thảo quốc
tế về TCVM tại TP Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2003, do CEP tổ chức

(13). Quĩ Hỗ trợ PNPTKT, Quỹ Từ thiện Thành phố HCM, Quĩ Khuyến khích PNPT Uông Bí;Trung tâm
phát triển vì người nghèo PPC Can Lộc (Hà Tĩnh), Quỹ Hỗ trợ PN Huyện Đông Triều (Quảng Ninh),
Quĩ hỗ trợ PN miền núi phát triển huyện Mai Sơn (Sơn La); Quĩ Hỗ trợ PN Huyện Ninh Phước
(Ninh Thuận); Quỹ hỗ trọ PNPT Thành phố Điện Biên Phủ; Quĩ Hỗ trợ PN nghèo Thanh hóa.
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IV. CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ TCVM và TÍN DỤNG NHỎ

Cần có sự phân biệt rõ ràng giữa dịch vụ tài chính vi mô và dịch vụ tín dụng nhỏ để tránh lầm lẫn khi nhìn
nhận, đánh giá kết quả và hoạch định chính sách. Xét theo góc độ điều chỉnh của luật pháp chung và sự
giám sát của NHNN thì ở Việt Nam có thể phân loại thành 3 nhóm đang cung cấp tín dụng nhỏ và TCVM
sau đây:

A. Nhóm tổ chức chính thức
� Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thuộc nhóm chính thức cung cấp tín dụng nhỏ
bao gồm 2 ngân hàng cho vay dân cư lớn nhất ở khu vực nông thôn và miền núi là VBARD và Ngân hàng
chính sách xã hội.Từ năm 2003, VBARD đã chuyển giao việc cho vay hộ nghèo cho VBSP nhưng vẫn còn
thực hiện một số dự án tín dụng do các tổ chức quốc tế tài trợ thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA) cùng với các chương trình tín dụng trực tiếp khác từ chính phủ. Vốn vay của VBARD chủ yếu
cung cấp cho những người nông dân ở khu vực nông thôn thuộc tầng lớp trên và cho vay các doanh
nghiệp lớn. Tổng tài sản của Ngân hàng này lên tới gần 482,920(14) tỉ đồng, gấp 1.3 lần tài sản của Ngân
hàng Chính sách xã hội và dư nợ cho vay chiếm 77% so với VBSP là 79%.

� Ngân hàng chính sách xã hội. Với mạng lưới 610 chi nhánh dày khắp 63 tỉnh thành phố và đội ngũ cán
bộ nhân viên lên tới 7,809 người đã cho vay tới 46%(15) số người nghèo ở nông thôn và miền núi. Có thể
nói từ sau khi có sự phân định đối tượng, hầu hết các chi nhánh của VBARD không còn cung cấp món nhỏ
cho các hộ nghèo. Ngân hàng chính sách xã hội được phân công khu vực này. Tuy nhiên với cơ chế lấy cho
vay trung hạn làm chủ yếu và mức vốn lớn, đã để lại khoảng trống rộng lớn giữa các hộ nghèo chưa được vay
và cả những hộ đang có dư nợ không còn cơ hội vay tiếp khi mà nhu cầu của họ phát sinh hàng ngày; thêm
vào đó lãi suất thấp đã để lọt một bộ phận đối tượng không nghèo làm mất đi một nguồn ngân sách vốn đã bị

Năm 2005 được côNg bố là
“Năm tài chính vi mô quốc tế”.

Năm 2006, lần đầu tiên giải thưởng Nobel hòa
bình được trao cho một nhà kinh tế học và
Ngân hàng Grameen do ông sáng lập.

Taslima Begum, GB Ủy viên HĐQT và Gs. Muhammad Yunus nhận
giải thưởng Nobel Hòa Bình

Chính thức
(cung cấp tín dụng nhỏ)

Bán chính thức
(chủ yếu dịch vụ TCVM)

Phi chính thức
(tín dụng – tiết kiệm)

� Ngân hàng Nông Nghiệp và
Phát triển Nông thôn Việt
Nam (NHNNoVN).

� Các Quỹ Tín dụng Nhân dân
(Quỹ TDND).

� Công ty Dịch vụ Tiết kiệm
Bưu điện Việt Nam (Cty
DVTKBĐ)

� Ngân hàng các Chính sách
Xã hội Việt Nam (VBSP)

� Một số Tổ chức Phi Chính
phủ Quốc tế .

� Trên 50 Tổ chức Tài chính Vi
mô bao gồm các quĩ xã hội
hoạt động chuyên về tài
chính vi mô.

� Hàng trăm dự án, chương
trình tín dụng nhỏ hoặc tài
chính vi mô do Hội LHPNVN
thực hành.

� Họ/Hụi (một hình thức
phổ biến các hội tiết
kiệm và quay vòng
vốn) (ROSCA)

� Họ hàng, bạn bè, hàng
xóm láng giềng

� Người cho vay tiền

(14). Số liệu trên wesite của VBA và trên The Mix VBSP thời điểm tháng 9/09
(15). Báo cáo điều tra mức sống dân cư của TCTK - 2006



VIETNAM MICROFINANCE 12-200916

nhiều sức ép. Mặt khác, sự phân định thị trường đã vô tình loại ra ngoài tầng lớp cận nghèo chiếm tỉ lệ
không nhỏ mà không tổ chức nào chăm sóc.

� Quỹ tín dụng nhân dân được thiết lập từ những năm 1993 tới nay gần như không phát triển rộng về
tổ chức mà xu hướng đi tới liên kết trở thành tổ chức lớn hơn. Sự ra đời của hệ thống này đã góp phần
quan trọng vào cho vay nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên với phương pháp tiếp cận có tài sản bảo đảm
của Quỹ TDND cũng chưa phải là hấp dẫn với người nghèo.

� Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện Việt Nam

Công ty dịch vụ TKBĐ được thành lập năm 1999 và hoạt động dưới quyền của Tổng công ty Bưu chính viễn
thông Việt Nam. Chức năng chính của công ty là cung cấp sản phẩm tiết kiệm dưới dạng phục vụ cho bộ
phận dân cư Việt Nam (nông thôn, phụ nữ, người nghèo) để vận động tiết kiệm cho việc đầu tư phát triển
của chính phủ. Mạng lưới hoạt động của công ty gồm 1 văn phòng chính tại Hà Nội, 5 chi nhánh ở 5 tỉnh
thành phố trung tâm và mạng lưới khá rộng. Mặc dầu mức tiết kiệm tối thiểu chỉ là 50,000đ cho mỗi lần
gửi nhưng cũng là rất khó khăn cho những hộ nghèo, dân tộc miền núi, nhất là khi họ ở xa các trạm/chi
nhánh bưu điện.

B. Nhóm bán chính thức
Các nhà cung cấp tài chính bán chính thức bao gồm các tổ chức được thành lập theo luật pháp Việt Nam,
thực hành chương trình TCVM do tài trợ từ các đối tác nước ngoài. Những tổ chức tài chính vi mô này
(MFOs) được coi là khuyến khích người nghèo hơn, cung cấp dịch vụ tài chính sâu rộng hơn và thích hợp
hơn so với khu vực tài chính chính thức(16).

Chưa có một cơ quan nào, một dự án nào chính thức chịu trách nhiệm thu thập tình hình các tổ chức đang
hoạt động tài chính vi mô. Mặc dù năm 2001, WB cũng sơ bộ đưa ra con số 57 tổ chức hoạt động TCVM,
Nhóm công tác TCVM Việt Nam trong năm 2008 đưa ra con số 41 tổ chức. Kết quả nghiên cứu của Dự án
Việt Bỉ thì cho biết có tới 301 dự án có yếu tố tài chính vi mô đang tồn tại trên tất cả các tỉnh thành phố của
Việt Nam.

bẢN đỒ Số lượNg DỰ ÁN TàI cHÍNH VI mô TẠI
cÁc TỈNH DO HỘI lHPN cÁc cẤP THỰc HIỆN
� Theo kết quả nghiên cứu thống kê của Dự án Tín

dụng Việt - Bỉ, toàn quốc có tới 301 cơ sở hoạt
động Tín dụng – Tiết kiệm do các cấp hội quản lí.

�Tổ chức TYM có trụ sở tại 17 huyện thuộc 9 tỉnh.
Dự án Việt Bỉ hoạt động trên 17 tỉnh với 79 huyện.

�Qui mô thành viên của các đơn vị đa phần rất nhỏ
và nhỏ. Nhỏ nhất là 8 thành viên và lớn nhất là
TYM, 29,260. Số đơn vị có qui mô từ 5,000 thành
viên trở lên là 15, qui mô từ 1,000 tới 5,000 là 65.
Có tới 101 cơ sở có số thành viên <100.

�Tổng số thành viên tại thời điểm nghiên cứu có
380,625, người; dư nợ của họ là 647,697,000,000
VND, dư tiết kiệm tích lũy đạt 17,623,200,000VNĐ.

� Nhìn chung, ngoài một vài tổ chức có bề thế, Tài
chính vi mô Việt Nam còn phân tán, nhỏ lẻ
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Thống kê trên còn thiếu một số tổ chức hoạt động không nằm trong mạng lưới của Hội LHPN Việt Nam
như Quỹ CEP, chương trình của Trung tâm CSOD (Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á); các câu lạc bộ
thuộc chương trình CRD… Nếu kể cả một số tổ chức này thì có khoảng nửa triệu người nghèo và nghèo
nhất đại diện cho số hộ tương ứng đang được hưởng lợi từ TCVM. Con số này thật khiêm nhường so với
gần 6 triệu hộ nghèo thuộc Ngân hàng chính sách xã hội. “Tuy nhiên những tổ chức này lại hướng tới nhiều
người nghèo ở các vùng nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh của Việt Nam, nơi mà các tổ chức tài chính chính thức
không có khả năng hoặc chưa sẵn sàng đi tới(17). Mặt khác, các tổ chức này thường dựa vào một khoản tài trợ
rất có giới hạn của các nhà tài trợ quốc tế cho việc mở rộng hoạt động của tổ chức, cho tới nay họ vẫn chưa có
tư cách pháp lí để tiếp cận tới các nguồn vốn thương mại.(18)”

Về phương pháp tiếp cận, các chương trình TCVM tại Việt nam thường áp dụng không đầy đủ 1 trong 3
loại dưới đây

� Mô hình Ngân hàng Grameen. Hầu hết đều áp dụng mô hình Grameen giai đoạn I, nghĩa là cho vay
theo nhóm 5 người, bảo lãnh và kiểm tra lẫn nhau. Mô hình này được nhiều dự án áp dụng vì tính hợp
lí, đơn giản nhưng khá chặt chẽ.

� Ngân hàng làng. Mô hình này được tổ chức trợ giúp cộng đồng quốc tế (FINCA) phát triển vào giữa
thập kỷ 80. Theo mô hình này, khách hàng lập thành các nhóm tối thiểu từ 15-20 thành viên, vốn vay
được chia đều cho các thành viên, và mỗi thành viên đều sở hữu một“cổ phần”của ngân hàng. Mô hình
này cũng không tồn tại lâu ở Việt Nam.

� Nhóm đoàn kết. Mô hình này được Accion International tại Châu Mỹ latinh phát triển. Mô hình này
thường được áp dụng cho các chương trình ở cấp độ thấp

Các sản phẩm cung cấp:

Hầu hết các chương trình TCVM có 2 sản phẩm tài chính cơ bản là tiết kiệm và tín dụng. Các tổ chức thường
áp dụng phương pháp tiếp cận “tiết kiệm trước - tín dụng sau” hoặc “tiết kiệm ngang(19)” , số ít áp dụng
“tín dụng trước-tiết kiệm sau”. Thời gian thực hành tiết kiệm trước thường từ 1 tuần đến 3 tháng, sau đó
khách hàng sẽ nhận được những khoản vốn phù hợp với khả năng hoàn trả của mình. Sản phẩm tín dụng
ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn. Mức vốn từ 500,000 đồng (US $ 30) đến 30 triệu đồng (US $ 1,600). Lãi suất
công bố từ 0.9% đến 2%/tháng. Kỳ hạn vốn từ 6 đến 12 tháng, cũng có vốn trung hạn 24 tháng. Hoàn trả
có thể được thực hiện hàng tuần, 2 tuần một lần hoặc hàng tháng. Trong vài năm gần đây, một số tổ chức
như TYM, M7 đã triển khai sản phẩm bảo hiểm vi mô, một loại hình bảo hiểm xã hội giành cho những
người có thu nhập thấp. Kênh phân phối được thưc hiện thông qua hệ thống mạng lưới TCVM. Sự kết hợp
này đã làm gia tăng giá trị của cả 2 sản phẩm và tôn vinh vị trí của Tổ chức TCVM. Một mặt khách hàng
được bảo vệ khi họ gặp phải rủi ro nên họ rất gắn bó với tổ chức; mặt khác vốn vay của tổ chức TCVM được
bảo vệ khi chẳng may thành viên qua đời mà chưa trả nợ hết.

Cho dù đã có rất nhiều nỗ lực từ phía các nhà hoạt động nhưng TCVM vẫn có những hạn chế và thách thức
đến từ nhiều phía mà nguyên nhân chính là “…Việt Nam vẫn chưa có một chiến lược toàn diện và nhất quán
cho khu vực tài chính vi mô…. Có lẽ vì vậy mà ngành tài chính vi mô vẫn còn manh mún, thiếu luật lệ và kém
hiệu quả cả về mặt huy động lẫn cho vay…” (20).

Sau khi Nghị định 28/165 có hiệu lực, TCVM có động lực và đã có hướng đi nên đã có nhiều dấu hiệu phát
triển tích cực và đem lại những kết quả rõ nét về cải thiện nguồn lực, phát triển tổ chức, mở rộng địa bàn
phục vụ khách hàng với nhiều loại sản phẩm có chất lượng tốt hơn.

(16). Ngân hàng thế giới (2003), ibid.
(17). Các nhóm đối tượng chính của các tổ chức TCVM là: (a) hộ nghèo; (b) nhóm dân tộc

thiểu số; và (c) những hộ sinh sống ở vùng sâu vùng xa, vùng chưa phát triển.
(18). Theo nghị định 28 về tổ chức và hoạt động của các MFO, các MFO được cấp phép sẽ có

thể được nhận vốn uỷ thác và đầu tư từ các cá nhân cũng như các tổ chức.
(19). Tiết kiệm và tín dụng song song
(20). Báo cáo của WB, tháng 9 năm 2006
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V. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA TCVM

Kết quả hoạt động của tài chính vi mô thường được đánh giá ở 2 góc độ: (1) liên quan đến tính hiệu quả
của các MFO trong việc cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho người nghèo; và (2) tác động
kinh tế – xã hội của tài chính vi mô đối với khách hàng, hộ gia đình và cộng đồng.

V.1 Tăng cường cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo
V.1.1 Hình thành và phát triển một hệ thống cung cấp dịch vụ cho nhóm hộ gặp thách thức về kinh tế.
Trong gần 20 năm hoạt động, các Tổ chức tài chính vi mô (MFOs) bán chính thức đã tạo nên một kênh
cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên lòng tin vào con người được thể chế thành hệ thống thủ tục, chính
sách thích hợp giành cho nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ. Nền tảng tư
tưởng và nguyên lí dựa trên những nguyên tắc cơ bản của phương pháp Grameen hòa quyện với văn hóa
Việt Nam. Hệ thống này trải dài từ miền núi Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên) tới duyên hải miền trung (Ninh
Thuận) và vào tới đồng bằng Nam Bộ (Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre…). Đặc biệt là những vùng khó khăn,
núi cao, kinh tế kém phát triển, vùng dân tộc thiểu số. Miền Tây Bắc: 72% khách hàng của Quỹ hỗ trợ phụ
nữ miền núi phát triển huyện Mai Sơn (Sơn La) là phụ nữ dân tộc thiểu số, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên)
tỉ lệ này lên tới 85.6%(21) , nơi ít hơn là 18% (dân tộc Chăm ở Ninh Phước). Trung bình, số hộ nghèo chiếm
hơn 70% tổng số khách hàng thường xuyên của các MFOs.

Trên phạm vi 8 tỉnh phía bắc(22), Quỹ T.Y.M với một mạng lưới 33 chi nhánh đang phục vụ trên 36 ngàn
phụ nữ nghèo và thu nhập thấp vùng nông thôn. Quỹ CEP với 22 chi nhánh hoạt động, gần như phủ khắp
các quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và còn vươn ra các tỉnh lân cận. Với số lượng 276 cán bộ,
CEP đang cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho gần 119,000 thành viên(23). Mạng lưới tài chính vi mô M7
bao gồm 7 tổ chức đang cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho gần 35 ngàn thành viên tại 60 xã thuộc 8
huyện thị trên địa bàn 5 tỉnh nghèo miền núi Tây Bắc và duyên hải miền trung. Nét đặc trưng của M7 là
nhóm đối tượng đích mà họ theo đuổi là phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số tại các vùng nghèo, vùng núi
cao, nơi mà hệ thống tài chính chính thức ít hoặc chưa xuất hiện.

Mặc dù có cấu trúc tổ chức khác nhau, song về chính sách tín dụng, các tổ chức hoạt động TCVM đều có
chung các đặc điểm:

a) Bảo đảm nhóm thay cho ký quỹ nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng;
b) Các khoản vốn vay ngắn hạn thực hiện thành công thì chu kì tiếp theo mức vốn sẽ được gia tăng;
c) Yêu cầu về tiết kiệm như một điều kiện để vay vốn;
d) Hoàn trả được chia thành các phần nhỏ bằng nhau, bao gồm cả gốc lẫn lãi;
e) Lãi suất ở mức vừa đủ cao để trang trải các chi phí hoạt động;
f) Hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt và có kỷ luật nhằm kiểm soát việc sử dụng vốn và đảm bảo việc hoàn

trả đầy đủ và đúng hạn;
g) Giáo dục thường xuyên thường kì thông qua các cuộc họp nhóm/cụm nhằm tạo dựng và phát triển

năng lực và nhân cách.

Cho dù từ trước tới nay các MFO được xem là bán chính thức nhưng các hoạt động cung cấp dịch vụ của
nó được thông qua một cơ cấu tổ chức chính thức với các chính sách và thủ tục tín dụng cụ thể, các hệ
thống giám sát, và thủ tục kế toán dựa trên các chuẩn mực và thực tiễn tốt của quốc tế và đôi nơi còn chặt
chẽ hơn cả những thủ tục được các ngân hàng thương mại áp dụng(24). CEP được ghi nhận là “Tổ chức
TCVM Quản lí tài chính Minh Bạch”.

Một phát hiện rất thú vị rằng cho dù có sự hiện diện của 2 ngân hàng đầy uy lực ở vùng nông thôn là
VBARD và VBSP nhưng nhiều khách hàng vẫn lựa chọn dịch vụ của MFOs. Kết quả đánh giá chương trình
TCVM của Action Aid tại một số MFOs cấp huyện cho thấy: tỉ lệ phần trăm các hộ nghèo tiếp cận tín dụng

(21). Số liệu tại thời điểm tháng 9 năm 2009 do M7 cung cấp.
(22). Hà Nội, Phúc Yên , Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hương Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An
(23). Nguồn : CEP cung cấp tại thời điểm 30/6/ 2009
(24). Nhận xét của bà Nguyễn Thanh Hợp, nguyên phó Vụ trưởng Vụ các ngân hàng Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam khi đánh giá Quỹ Ninh Phước
(25). Hướng tới một ngành TCVM tự vững ở Việt Nam-Tài liệu thảo luận của ILO, tác giả Lê Thị Lân và Trần Như An, 2005
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thông qua các MFOs lớn hơn nhiều so với tỉ lệ này ở các tổ chức chính thức. Tại thời điểm năm 2004(25),
một nghiên cứu tại Thanh Hóa cho thấy: Tổ chức Tiết kiệm và Tín dụng ở huyện Bá Thước đang cung cấp
tín dụng cho 48.1 % hộ nghèo, so với 27.2% của VBSP và 47% của VBARD. Tại các địa phương khó khăn như
vùng miền núi và vùng sâu, vùng xa, các MFO có xu hướng vươn tới số lượng các hộ nghèo còn lớn hơn
như 52% ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và 47% ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, so với tỉ lệ trung bình
42% của VBARD và 26% của VBSP trên cùng địa bàn 2 huyện như trên.

Tuy nhiên cũng có những nhìn nhận cho rằng, TCVM chỉ có tác dụng nhất thời thực hiện phong trào xóa
đói giảm nghèo, hệ thống tài chính chính thức cung cấp khối lượng vốn lớn mới có tác dụng giúp nông
dân phát triển kinh tế bền vững. Ý kiến này cũng được Giáo sư Tiến Sỹ Muhammad Yunus làm rõ tại cuộc
họp với các nhà tài trợ, các quan chức chính phủ với các nhà thực hành TCVM Việt Nam do Trung ương Hội
LHPNVN tổ chức nhân dịp ông sang thăm Việt Nam vào tháng 6 năm 1995: “nếu ví vốn của các tổ chức tài
chính chính thức cung cấp cho nông dân nhiều như nước sông nước hồ thì tổ chức TCVM giống như các kênh,
mương nhỏ dẫn nước tới các thửa ruộng, mảnh vườn của các hộ gia đình”.

Kết quả thực tế hoạt động còn vượt xa cả những điều như vậy. Mạng lưới TCVM còn là chỗ dựa cho các
ngân hàng về thu hồi nợ. Ở nhiều cơ sở, người dân khi vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp, nhất là Ngân
hàng Chính sách xã hội, họ thường không trả nợ đầy đủ. Có những xã do nợ xấu quá nhiều và quá lâu nên
đã bị ngân hàng“cấm vận”trong nhiều năm. Nhưng các tổ chức TCVM không chính thức lại đã“dũng cảm”
xông vào vùng “cấm” để cho vay và kết quả là người nghèo trả nợ rất sòng phẳng(26). Trước tình hình trả
nợ đã thay đổi của người dân, các ngân hàng lại tự “phá rào” để quay trở lại cho vay.

Gần đây, trước những biến động của thị trường tài chính Việt Nam do ảnh hưởng của khủng hoảng tài
chính quốc tế và các giải pháp của chính phủ Việt Nam, trong đó có gói hỗ trợ tài chính, M7 đã tiến hành
khảo sát nhanh về tình hình dư nợ của thành viên trong tổ chức mình. Có 7 huyện thị và thành phố của 5
tỉnh thuộc M7 tham gia khảo sát với số mẫu 2,853 thành viên thuộc 21 xã phường(27).

Kết quả cho thấy:

Biểu 2: Hiện trạng dư nợ của các thành viên M7 với các tổ chức tài chính trên cùng địa bàn.

Đvt: 1000 VND
(26). Xã An Hải huyện Ninh Phước, những năm 2000-2001
(27). Điều tra nhanh đầu tháng 11 năm 2009 của M7

TT Đơn vị Số cụm Tổng
TVKS

Vay vốn quỹ M7 VBSP VBA&RD

TVDN Số tiền DN TVDN Số tiền DN TVDN Số tiền DN

1 Mai Sơn 8 130 130 653,700 64 656,000 2 50,000

2 Uông Bí 11 422 231 899,560 73 708,100

3 Đông Triều 31 1,244 812 3,312,210 222 2,420,000 38 780,000

4 ĐBP 12 311 268 719,500 67 700,500 17 213,000

5 Huyện ĐB 9 217 172 287,308 59 535,000 21 128,000

6 Can Lộc 12 262 181 846,090 153 2,095,100 77 1,326,000

7 Ninh Phước 11 267 267 709,069 41 362,339

Tổng 94 2,853 2061 7,427,437 679 7,477,039 155 2,497,000



Kết quả điều tra nhanh cho thấy ở thời điểm nghiên cứu, có 72% khách hàng M7 đang có dư nợ, trong số
đó có 24% số khách hàng có dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội và 5% có dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp.
Điều đó chứng tỏ rằng trên cùng một địa bàn hoạt động, cùng một đối tượng vay vốn, họ có thể tiếp cận
tới tất cả các tổ chức cho vay để vay nhiều loại vốn để thỏa mãn các nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên cũng
cần tiếp tục điều tra làm rõ thông tin không chính thức cho biết khách hàng M7 đã vay lãi thấp của Ngân
hàng để gửi tiết kiệm lãi cao hơn tại M7 để kiếm chênh lệch.

Cơ cấu như sau:

Biểu 3: Thị phần khách hàng và dư nợ 3 tổ chức cùng nhóm người vay

Biểu 3 chỉ ra rằng thị phần món vay khách hàng M7 chiếm tới 71% trong tổng số nhưng dư nợ chỉ là 40%,
trong lúc đó Ngân hàng chính sách xã hội tỉ lệ đó chỉ là 23% nhưng lượng dư nợ lại chiếm tỉ lệ tới 43%.
Điều hiển nhiên là vì mức vay của Ngân hàng cao gấp nhiều lần mức vay của TCVM M7, vả lại M7 thực hiện
chính sách thu hồi từng phần nên dư nợ giảm dần, độ rủi ro thấp hơn các tổ chức cho vay món lớn, thời
hạn dài và thu hồi không áp dụng trả dần theo qui định nên nguy cơ rủi ro có thể sẽ lớn hơn.

Biểu 4: So sánh dư nợ bình quân/khách hàng của M7 cùng lúc vay 3 tổ chức

Nhìn vào bình quân dư nợ món vay cho thấy TCVM M7 cung cấp mức vay chỉ nhỏ gần bằng 1 phần 3 mức
vay của VBSP và 1/5 mức vay của VBARD, nhưng tại sao khách hàng đã vay 2 vốn lớn của 2 ngân hàng rồi

mà vẫn vay thêm vốn của M7.Vấn đề
này cũng cần có những nghiên cứu để
lí giải, nhưng một lí do hiển nhiên dễ
thấy, đó là tính đa dạng, độ linh hoạt
của hệ thống này đã đáp ứng nhu cầu
ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đi sâu phân tích 2 đơn vị Can Lộc và
huyện Điện Biên về người vay và món
vay các tổ chức, kết quả cho thấy trong
số 390 người có dư nợ thì số món dư nợ
M7 chiếm tỉ lệ 96%; số người cùng có
dư nợ từ 2 tổ chức (Quĩ &NH) chiếm
38% và số cùng lúc có dư nợ cả 3 tổ
chức là 18%. Phát hiện này cũng cần
được nghiên cứu tiếp tục để có những
kết luận về cung cấp dịch vụ của các tổ
chức sao cho hiệu quả nhất.

Cấp độ quản lí tài chính và mức độ hạch
toán của các tổ chức hoạt động TCVM là
khác nhau, với các tổ chức lớn, họ đã áp
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Dư nợ bình quân trên 1 khách hàng của nhóm khách hàng M7
cùng lúc vay M7, VBA, VSPB (đv: 1000đ, số liệu tháng 12/2009)

M7 VSPB VBA

3,604

11,012

16,110

Thị phần món vay 3 Tổ chức
với cùng nhóm khách hàng

Thị phần dư nợ của 3 Tổ chức với cùng
nhóm khách hàng (Đv 1.000.000đ)

VBA 6%

VBA 17%

VSPB 23%

VSPB 43%

M7 71% M7 40%
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dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam. Một số tổ chức đã sử dụng các tỉ số phân tích tài chính
như là một công cụ quản lí và đã được đưa vào hệ thống báo cáo của tổ chức mình (CEP, M7 Đông Triều).

Biểu 5: Hiệu quả hoạt động của một số tổ chức TCVM tại Việt nam (30/6/09)

Nhìn chung, trong gần 2 thập kỉ nỗ lực và kiên định, các nhà thực hành tài chính vi mô Việt Nam với sự hợp

lực của gần nửa triệu người nghèo và sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế, sự tạo điều kiện của các cấp
chính quyền và các ban ngành đoàn thể, một hệ thống cung cấp dịch vụ tài chính vi mô với công nghệ
cập nhật đã được hình thành và đang trên đà phát triển. Một khung pháp lí ban đầu mới được ban hành
và từng bước hoàn chỉnh sẽ là điều kiện quan trọng, giúp cho tài chính vi mô có những bước phát triển
nhanh hơn và vững chắc hơn, hòa chung với hệ thống tài chính chính thức, phục vụ được nhiều hơn, rộng
hơn nhu cầu đa dạng của các tầng lớp nhân dân trên khắp các vùng miền của đất nước.

V.1.2 Cung cấp dịch vụ Tài chính vi mô năng động, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của hộ nghèo, hộ có thu nhập
thấp.
Tính năng động và linh hoạt của công nghệ TCVM xuất phát từ tính nhân bản là ngang bằng về cơ hội cho
tất cả mọi người. Các sản phẩm tiết kiệm xuất phát từ động cơ giúp người nghèo tích lũy tài sản trước khi
đến với tín dụng.

- Dịch vụ tiết kiệm giúp người nghèo tạo dựng tài sản và tạo nguồn cho tổ chức TCVM.

Cũng giống như mọi tầng lớp khác trong xã hội, người nghèo rất muốn tiết kiệm và hơn ai hết họ rất cần
phải tiết kiệm để chống đỡ và vượt qua nghèo đói cũng như các bất trắc trong cuộc sống. Rất tiếc là các
định chế tài chính chính thức, với mục tiêu lợi nhuận, đã từ chối thị trường này. Tài chính vi mô, với lòng
tin sâu sắc rằng người nghèo có thể tiết kiệm được nếu có cơ chế thích hợp. Định chế tiết kiệm trong TCVM
được thiết kế là nhằm mục đích giúp người nghèo tạo dựng tài sản từ những khoản nho nhỏ để có những
món tiền lớn sử dụng cho đầu tư mở rộng hoặc chống đỡ rủi ro. Cơ chế gửi tiền không hạn chế mức cho
dù chỉ là 500đ, 1,000đ; nhưng yêu cầu phải gửi thường xuyên thường kì tại buổi họp nhóm/cụm nhằm tạo
ý thức, thói quen và rèn luyện nghị lực. Lãi tiền gửi được trả hợp lí để khuyến khích người gửi và sau một
thời gian gửi tiền sẽ được vay vốn với mức cao gấp nhiều lần số dư tiết kiệm. Từ những năm 90, chương
trình Tiết kiệm – Tín dụng của Action aid tiến hành thí điểm tại Sơn La và họ đã làm nên điều kì lạ mà trước
đó ít ai ngờ tới. Vào thời gian đó, hai trăm bốn bẩy thành viên phụ nữ dân tộc H’Mông thuộc chương trình
của ActionAid tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn đã chứng minh rằng họ có thể làm tất cả những gì mà dân tộc
khác ở các vùng miền khác làm được.

Tên tổ chức Tự vững vận hành
(OSS)

Tự vững tài chính
(FS)

Tỷ suất lợi nhuận trên
tài sản trong 6 tháng
đầu năm 1009 (ROA)

Tỷ suất lợi nhuận
trên vốn chủ sở hữu
trong 6 tháng đầu

năm 2009 (ROE)

C.E.P 136% 100,4% 3,2% 10,2%

T.Y.M 282,3% 153,5% 5,3% 16,3%

M7 140% 136% 2,1% 4,5%

Quỹ Thanh Hóa 173% 81% - 0,0073% 0.0014%

Binh Minh 99% 85% -0,13% -0,26%
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Biểu 6: Tiết kiệm trong 3 năm đầu tham gia chương trình của dân tộc Hơ’Mông

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà trước đây một bộ phận người dân ít có thói quen lo xa, sau gần 2 thập
kỉ thực hành liên tục tiết kiệm, một trăm ba mươi ngàn dân nghèo tham gia Quỹ CEP đã gây dựng được
một cơ nghiệp tiết kiệm trị giá 120 tỷ đồng. Dịch vụ tiết kiệm đã gián tiếp làm gia tăng chất lượng nguồn
lực, bởi vì để có tiền gửi tiết kiệm, người nghèo phải tính toán, công tác lập kế hoạch bắt đầu hình thành
từ đây. Về phía tổ chức cho vay, nó như một khoản bảo lãnh cho món vay được an toàn và cũng là nguồn
để mở rộng cho vay, tăng thu nhập cho Tổ chức TCVM.

Trong hơn 10 năm hoạt động, M7 dựa chính vào nguồn tiết kiệm của thành viên ngày càng tăng trưởng
nên mới có nguồn cho vay mở rộng.

- Cung cấp tín dụng đa năng, giúp người nghèo có đầu vào để hoạt động nghề nghiệp và cân bằng cuộc
sống

Các sản phẩm vốn vay do các MFO cung cấp thường phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng hoàn trả của
người nghèo; trụ sở cũng đóng ở địa điểm gần với cộng đồng nên việc tiếp cận tín dụng dễ dàng và thuận
tiện hơn, chi phí thấp cho người vay.

Trong gần 2 thập kỉ qua, mạng lưới tài chính vi mô thông qua Hội LHPN các cấp với trên 300 chương trình
dự án lớn nhỏ trải dài khắp đất nước, len lỏi tới những vùng miền khó khăn mà hệ thống chính thức chưa
tới, đến với những đối tượng mà hệ thống chính thức còn tránh né, để rồi tin ở họ, truyền cho họ niềm tin
và giúp họ tín dụng không thế chấp, khuyến khích họ làm ăn, cải thiện đời sống. Các sản phẩm tín dụng
của các MFO cũng rất đa dạng về mức vay, thời hạn, đối tượng sử dụng và cách thức hoàn trả. Ngoài vốn
ngắn hạn, trung hạn, họ còn cho vay các món vay bổ sung khi khách hàng cần mở rộng dự án hoặc giữ lại
sản phẩm khi có biến động giá cả sụt giảm trên thị trường. Khách hàng cũng có thể sử dụng món vay bổ
sung cho việc mua sắm tiêu dùng hoặc học hành của con cái. Cơ chế hoàn trả từng phần theo các tần suất
khác nhau (1 tuần, 2 tuần, tháng, quí) cũng phù hợp với kế hoạch sản xuất xen gối của mùa vụ trong nông
nghiệp.

Mặc dù trong nhiều năm, nguồn vốn cho vay bị giới hạn bởi nhiều lí do khác nhau nhưng điều quan trọng
nhất là các MFO vẫn kiên trì làm việc với người nghèo, liên tục cung cấp vốn tăng dần cho cùng nhóm
khách hàng cho tới khi họ thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Sau khi Nghị định 28/165- 2007/NĐ-CP về
Tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính quy mô nhỏ ra đời, tình trạng huy động nguồn và mở rộng
cung cấp tín dụng có những dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Các nhà tài trợ, đầu tư xã hội đã mạnh dạn cung
cấp vốn vay ưu đãi cho các tổ chức có khả năng được cấp phép. Trong năm 2009, M7 nhận được một khoản
vốn vay ưu đãi từ bên ngoài nên tình hình cho vay được cải thiện rõ rệt.

Diễn biến dư tiết kiệm của đồng bào Hơ’mông,
xã Tà Hộc- huyện Mai Sơn , Sơn La

17,721,700
20,021,300

29,467,400

1999 2000 2001
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Biểu 7: Tình hình tiết kiệm và dư nợ của thành viên M7

Tiết kiệm của M7 tăng trưởng chậm bởi lí do hiển nhiên là họ không có quyền huy động tiết kiệm cộng
đồng. Không có nguồn, không tăng dư nợ. Cuối năm 2008 và năm 2009, tình hình tăng trưởng rõ nét chính
vì họ tin rằng họ được cấp phép nên đã mạnh dạn vay nợ và huy động tiết kiệm bên ngoài.

Với 2 tổ chức lớn là TYM và CEP thì sự tăng trưởng được xem là lí tưởng bởi tính chuyên nghiệp trong hoạt
động, tư cách pháp nhân và cơ hội tiếp nhận nguồn vốn bên ngoài trong vài ba năm gần đây.

Biểu 8: Tăng trưởng dư nợ của TYM, CEP sau Nghị định 28/165

V.2 Tác động tới kinh tế xã hội

V.2.1 Góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đa dạng hóa nguồn thu và cải thiện đời sống.
Các kết quả đánh giá về các chương trình tài chính vi mô trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã chỉ ra rằng
mặc dù các kỹ năng quản lý và kỹ thuật ở các chương trình là khác nhau, nhưng về tác động, đa số các
đánh giá đều kết luận rằng tài chính vi mô đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng trưởng dư nợ và tiết kiệm của M7

Tăng trưởng dư nợ của TYM, CEF sau ban hành Nghị định 28/165

12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 9/2009

Tiết kiệm 14,896 19,452 24.673 26,556 34,028

Dư nợ 33,418 38,831 46,702 54,417 69,983

50,378

145,066 147,110

432,456

TYM CEF

2005 T6/2009
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Ủy ban vì sự tiến bộ nông thôn (BRAC) Bangladesh cho biết mức chi tiêu trong hộ gia đình khách hàng của
họ gia tăng 28%, còn tài sản thì tăng tới 112%. Sau 8 năm tham gia chương trình, 57.5% hộ gia đình là
khách hàng của Ngân hàng Grameen, không còn nghèo trong khi đó con số này chỉ là 18% của những hộ
không là khách hàng.

Cũng tương tự như vậy, ở Việt nam, các đánh giá tác động do CEP, Tầm nhìn thế giới, và chương trình tài
chính vi mô tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đã cho thấy, sau 5 năm tham gia chương trình số
lượng các hộ “nghèo nhất” chuyển lên nghèo và số hộ nghèo được xếp loại trung bình, khoảng 10% có
kinh tế khá. Tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em trong các gia đình nghèo thuộc chương trình cũng giảm hẳn
so với các hộ tương tự nhưng không tham gia chương trình.

Về mức tiêu dùng, mua sắm tài sản và sửa sang, làm nhà mới cũng tăng lên, với phụ nữ thì “sau khi giặt xà
phòng, còn dùng cả Comfort cho mềm và thơm quần áo nữa(28) ”. Về nhà cửa, hầu hết các hộ tham gia vào
chương trình tài chính vi mô đã chuyển từ nhà tranh sang nhà gạch(29). Thêm vào đó, các gia đình còn có
khả năng mua đồ dùng gia đình như quạt, đài, vô tuyến, giường, và phương tiện đi lại như xe đạp hoặc xe
máy. Đời sống của các hộ nghèo được cải thiện, tỉ lệ nghèo đói giảm đã đóng góp cho mục tiêu giảm
nghèo của đất nước.

V.2.2 Tăng cường sự tham gia và đóng góp của người nghèo vào nền kinh tế của đất nước.
Một khoản vốn vay tài chính vi mô có thể giúp tăng tính hiệu quả và giá trị gia tăng của hoạt động kinh tế
của các hộ nghèo, do đó, tăng cường sự tham gia và đóng góp của các họ vào nền kinh tế quốc gia. Tiếp
cận với tài chính vi mô đã giúp lao động trong gia đình được sử dụng hợp lí hơn, có thêm việc làm, mở
rộng địa bàn giao lưu. Nhiều phụ nữ thuộc Quỹ T.Y.M cho biết trước khi tham gia Quỹ họ chỉ quanh quẩn
ở làng, nay biết mang nông sản ra tỉnh, ra thủ đô để bán được giá hơn, thu nhập được tăng hơn. Một khoản
vay tài chính vi mô cũng giúp khách hàng mở rộng hoạt động sản xuất hiện thời và tạo việc làm cho cộng
đồng. Ví dụ cũng vẫn các khách hàng dài hạn của quỹ TYM hiện đang làm chủ các doanh nghiệp nhỏ, các
cơ sở giáo dục mầm non đã thuê các thành viên ít việc làm ở cộng đồng, bao gồm cả những người từ các
hộ gia đình có thu nhập thấp, thậm chí cả lao động có nghề cũng được tuyển dụng.

V.2.3 Cải thiện chất lượng nguồn lực, tăng cường mối quan hệ trong cộng đồng.
Do những đòi hỏi nghiêm khắc của cơ chế thay thế vật bảo đảm của tài chính vi mô như phải tiết kiệm và
trả dần từng phần vốn lãi đều đặn theo kỳ, phải tham dự đầy đủ các cuộc họp cụm và tham gia kiểm tra
sử dụng vốn vay lẫn nhau,… đã giúp người nghèo hình thành tính kỉ luật và cuộc sống có nề nếp. Cơ chế
luân phiên làm quản lí từ cấp nhóm cụm của Quỹ T.Y.M đã từng bước tạo nên một nguồn lực có kĩ năng
lãnh đạo. Do yêu cầu hoạt động, những người này phải lập kế hoạch hàng năm, quí và tháng; phải điều
hành thực hiện các kế hoạch để rồi phải tổng kết đánh giá hàng năm. Kết quả là hình thành nên một bộ
phận cán bộ có kĩ năng vận động thuyết phục, có tài tổ chức và qui tụ mọi người, dẫn dắt mọi người đi từ
mục tiêu này tới mục tiêu khác của Quỹ. Đối với thành viên cũng vậy, trong vòng năm năm, mỗi thành viên
trong nhóm 5 người đều phải trải qua lãnh đạo cấp nhóm ít nhất 1 lần. Trải qua thời gian, mối quan hệ con
người trong nhóm cụm vì thế mà gắn bó. Họ cùng nhau xây dựng quỹ phúc lợi để phục vụ cho các hoạt
động chung, có những cụm quỹ này lên tới cả trăm triệu đồng để đi tham quan, chi may áo quần đồng
phục, tặng quà nhau khi sinh nhật và thăm viếng khi ốm đau, một văn hóa mới của tổ chức được hình
thành và vun đắp trong nhóm cụm tới cộng đồng, bộ mặt thôn quê trở nên sinh động và ấm cúng.

V.2.4 Vị thế của phụ nữ được cải thiện.
Khách hàng của hầu hết tổ chức TCVM là phụ nữ. Một khoản vay tài chính vi mô sẽ cho phép họ có khả năng
kiểm soát tình hình kinh tế của gia đình hơn. Khoản vay cho người phụ nữ ý thức độc lập về tài chính và
tăng cường vai trò ra quyết định trong gia đình của mình. Các khách hàng nữ cũng học được cách tiếp xúc
với một tổ chức tài chính, một bước quan trọng đầu tiên trong việc xây dựng năng lực của khách hàng nhằm
tiếp cận với các dịch vụ từ khu vực tài chính chính thức. Thông qua các buổi họp nhóm định kỳ, các khách
hàng nữ thu nhận được các kỹ năng kinh doanh cũng như các thông tin về sức khỏe, dinh dưỡng v.v. giúp
họ có thể điều hành hoạt động kinh tế và gia đình mình một cách khôn ngoan hơn và hiệu quả hơn.

(28). Phát biểu của một khách hàng nữ thuộc dự án Tầm nhìn thế giới tại Quảng Nam
(29). Dựa trên các nghiên cứu đánh giá tác động do chương trình tài chính vi mô của sc/us thực hiện tại

huyện Nông Cống (tháng 12/2003) và báo cáo 10 năm hoạt động của quỹ TYM (2002).
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V.2.5 Xây dựng năng lực cho các tổ chức chính trị – xã hội.
Hầu hết chương trình TCVM được thực hiện bởi các đoàn thể nhân dân trong đó Hội PN chiếm số đông,
họ đã được đào tạo từ các chương trình. Các đối tác này có thêm những kiến thức về tài chính vi mô, về
phát triển tổ chức và quản lý hoạt động. Thông qua hoạt động tác nghiệp đã hình thành nên một phong
cách mới cho tổ chức. Mặt khác do đối tượng tham gia đa phần là phụ nữ, họ được hưởng lợi do Hội đem
lại nên gắn bó với Hội hơn, tổ chức Hội vì thế mà phát triển, uy tín của Hội vì thế mà tăng cao.

V.3 Thu hút sự chú ý của các nhà tài trợ, các tổ chức hoạt động về TCVM thế giới.
TCVM Việt Nam có quan hệ mật thiết với TCVM quốc tế. Điều đó được thể hiện ở việc gia nhập các mạng
lưới TCVM khu vực (CASHPOR) và toàn cầu (như Tổ chức Grameen Bank Global và phong trào thượng đỉnh
vi tín dụng toàn cầu) của một số tổ chức lớn. Bởi vậy mà TCVM Việt Nam được tiếp nhận hỗ trợ kĩ thuật cập
nhật từ CGAP, đồng thời học hỏi chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc hội thảo, hội nghị và diễn đàn TCVM.
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, nhiều tổ chức hoạt động TCVM đã tham gia The MIX, một kênh thông tin
bổ ích cho tất cả các nhà tài trợ, đầu tư và nhà hoạch định chính sách cũng như chính các tổ TCVM. Một
quan hệ mới được hình thành giữa các nhà thực hành TCVM Việt Nam với các nhà tài trợ và đầu tư quốc
tế, đó là quan hệ hợp tác trong tiến trình thị trường hóa tại Việt Nam.

VI. NHỮNG TRỞ NGẠI VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG TCVM
TẠI VIỆT NAM

Mặc dù tài chính vi mô Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng theo hướng các thông lệ quốc tế tốt
nhất và đã có những đóng góp được ghi nhận như đã nêu bên trên. Thế nhưng tài chính vi mô vẫn gặp
phải những trở ngại và hạn chế khiến khu vực này chưa phát huy được tiềm năng về phạm vi tiếp cận và
đạt được sự bền vững về tài chính. Có thể nhóm các trở ngại và thách thức theo 2 nhóm vần đề: (a) Những
thách thức thuộc về môi trường hoạt động bao gồm những vấn đề liên quan tới vai trò của chính phủ, môi
trường pháp lý và chính sách bên ngoài, (b) Những vấn đề liên quan tới năng lực nội tại của những tổ chức
cung cấp tài chính vi mô hiện nay.

VI.1 Những vấn đề có liên quan tới môi trường hoạt động
Môi trường cần thiết cho tài chính vi mô phát triển phải có được các yếu tố cốt lõi: (1) có môi trường &
chính sách kinh tế vĩ mô ổn định; (2) xóa bỏ trần lãi suất và các chương trình cho vay bao cấp hỗ trợ cho
tài chính vi mô; (3) bình đẳng trong chính sách và cơ chế tạo nguồn.

Một trong những nguyên tắc của tài chính vi mô là Chính phủ Trung ương nên đóng vai trò là người hỗ
trợ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung ứng dịch vụ tài chính thay vì là người trực tiếp cung ứng các
dịch vụ tài chính(30). Sự tham gia của Chính phủ vào việc cấp vốn cho các tổ chức tài chính vi mô chỉ có
thể được lý giải khi không có vốn hoặc không dễ dàng tiếp cận tới các tổ chức tại địa phương. Thông qua
việc tạo lập một môi trường chính sách mang tính hỗ trợ, chính phủ có thể góp phần thúc đẩy sự tăng
trưởng của hệ thống tài chính bền vững và lành mạnh cho người nghèo.

Nhìn chung ở Việt Nam, môi trường và chính sách kinh tế vĩ mô là khá ổn định, mặc dầu nó cũng phải gánh
chịu ảnh hưởng xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, Chính phủ đã phải đưa ra các giải
pháp tình thế trong đó có gói trợ giá tín dụng cho các doanh nghiệp. Kết quả của việc triển khai chậm
muộn, ít doanh nghiệp tiếp cận được, lại một lần nữa minh chứng cho giải pháp tín dụng bao cấp không
phải là dễ dàng mang lại kết quả như mong muốn. Song nó lại đã làm tăng thêm những thách thức vốn
có mà TCVM gặp phải:

VI.1.1 Còn có khoảng cách trong sự nhận biết về tài chính vi mô của chính phủ, các cơ quan chức
năng về tài chính vi mô theo chuẩn mực quốc tế.

Trên phạm vi toàn cầu, tài chính vi mô đã có bề dày phát triển trong suốt thế kỉ 20 tới nay. Nó đã được
nghiên cứu chuyên sâu và tổng kết đúc rút từ thực tế thực hiện. TCVM ở nhiều quốc gia đã trở thành một
bộ phận của ngành tài chính – ngân hàng. Đã có rất nhiều ngân hàng chuyên hoạt động TCVM có tên tuổi.
Tuy nhiên tại Việt Nam, việc nhận biết vẫn còn có khoảng cách lớn. Cách nghĩ cho rằng TCVM là công cụ
xóa đói giảm nghèo và tín dụng vi mô cần được bao cấp hoặc chỉ là phong trào của các đoàn thể đã tồn

(30). Xem 11 Nguyên tắc chính của Tài chính vi mô – tài liệu của CGAP
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tại rất phổ biến và rất lâu ở nhiều cấp bộ ngành, ở các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương. Thêm vào đó các dự án đầu tư bên ngoài thường phụ thêm hoạt động TCVM,
khiến cho nó trở thành món“gia vị”mà không phải là một ngành hoạt động cần được chuyên nghiệp hóa.

Với cách nhìn như vậy nên chính phủ đã chuyển vốn thông qua các tổ chức tài chính thuộc sở hữu nhà
nước như VBARD và VBSP để nhằm mục đích giải ngân tín dụng bao cấp cho các khu vực nông thôn trong
khuôn khổ chiến lược xóa đói giảm nghèo. Mặc dù từ năm 1995, VBARD đã chuyển đổi thành một ngân
hàng thương mại với sự trợ giúp của một số nhà tài trợ quốc tế nhưng VBSP vẫn còn là một công cụ của
chính phủ để thực hiện cho vay chính sách. Ngân hàng NHVN đã tuyên bố xóa bỏ trần lãi suất nhưng lại
ban hành lãi suất cơ bản với biên độ hạn hẹp cho mọi tổ chức tín dụng. Đây là thách thức lớn nhất với
TCVM vì nó làm hạn chế khả năng tạo nguồn và mở rộng nguồn, không vươn tới bền vững và kết cục là
tăng thêm khó khăn cho người nghèo vì họ không còn dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn thuận tiện do
TCVM mang lại.

VI.1.2 Sự tồn tại của Ngân hàng chính sách xã hội với cơ chế hoạt động hiện hành là một trở ngại
trực tiếp cho hoạt động TCVM.

Có thể đây là một công cụ của chính phủ được sử dụng để phục vụ mục tiêu chính trị trong một giai đoạn
nhất định. Tuy nhiên sự có mặt của ngân hàng này cùng với cơ chế cung cấp nguồn từ ngân sách và cơ
chế đóng góp bắt buộc từ các ngân hàng thương mại đã tạo nên một môi trường không bình đẳng không
phải chỉ cho tổ chức TCVM mà cho chính các ngân hàng thương mại và phát sinh nhiều tiêu cực. Đặc biệt
sự bao cấp lãi suất cho vay từ nguồn ngân sách của chính phủ đã làm tăng gánh nặng lên các đối tượng
khác. Không những thế, lãi suất bao cấp đã làm cho “đối tượng nghèo” tăng lên tại những thời điểm mà
ngân hàng CSXH giải ngân trong khi đó người nghèo đích thực thì vẫn đang phải chờ đợi. Xét trên góc độ
thu hút nguồn lực thì với các định chế cho vay của Ngân hàng CSXH như hiện nay, không thể bảo đảm
rằng nó đã thu hút người nghèo tham gia vào nền kinh tế một cách tự tin và bền vững. Trên thực tế, nó đã
làm cho người nghèo tăng thêm tính ỷ lại và chờ đợi, nhiều khi lỡ cơ hội và mùa vụ làm ăn:

“chúng em không muốn thoát nghèo đâu, chúng em muốn sống như thế này để còn được chính phủ trợ
cấp(31)”.

Cơ chế phân chia lãi suất cho cả mạng lưới của các đối tác nhận ủy thác từ trung ương tới tổ nhóm đã phản
ảnh sai lệch giá cả tín dụng, vả lại còn làm ly gián các đối tác của TCVM, họ đã từng có lịch sử kết hợp hoạt
động TCVM, nay không còn mặn mà vì “không có lợi như làm đối tác cho VBSP”.

VI.1.3 Chưa có chiến lược cho hoạt động TCVM.

Cho tới nay chưa có chính sách hay chiến lược toàn diện nào đề ra tầm nhìn và định hướng chiến lược của
ngành tài chính vi mô trong 10 năm tới. Hoạt động TCVM ở Việt nam được nhận xét là đang còn ở giai
đoạn đầu(32), manh mún, nhỏ lẻ, tự phát. Một số tổ chức kiên trì mục tiêu vì người nghèo và bền vững thì
phải tự bươn trải và nếu nhận được hỗ trợ cũng chỉ là trường hợp cá biệt, ngoại lệ. Nguyên nhân vẫn là do
cách nhìn nhận về TCVM bị lệch lạc, thiếu sự tổng kết nghiêm túc và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở và kinh
nghiệm bên ngoài.

VI.1.4 Chính sách về TCVM đang trong giai đoạn đầu, thiếu đồng bộ và nhất quán.

Với sức ép về cải cách và hội nhập, sau nhiều năm chuẩn bị với sự hỗ trợ kĩ thuật của ADB, mãi tới năm
2005, Chính phủ mới ban hành Nghị định 28 – 2005/NĐ-CP. Đây là khung pháp lí đầu tiên được đưa ra
nhằm mở đường cho sự thành lập và hoạt động của các tổ chức TCVM. Tuy nhiên khung pháp lí này lại chỉ
điều chỉnh số ít những tổ chức đang hoạt động vì qui định vốn pháp định là quá cao và điều kiện thành
lập lại thiếu rộng rãi. Hầu hết các tổ chức nhỏ đang trông đợi hướng dẫn thì lại nằm ngoài phạm vi điều
chỉnh, thậm chí còn có nguy cơ bị thu hẹp hoặc giải tán bởi một số qui định hạn hẹp. Nghị định 28 chưa

(31). Trả lời của người dân vùng núi Mai Sơn, Sơn la khi cán bộ Quỹ xã hội Mai Sơn đi vận động tham gia
chương trình Tiết kiệm – tín dụng để thoát nghèo.

(32). Việt Nam: Xây dựng Chiến lược Tổng thể để Tăng cường Khả năng Tiếp cận Dịch vụ Tài chính Vi mô của
người nghèo và người có thu nhập thấp, WB, tháng 9 năm 2008
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được hướng dẫn thực hiện thì lại được bổ sung sửa đổi bởi Nghị định 165-2007/NĐ-CP. Vì nhiều lí do khác
nhau nên tới nửa năm sau (tháng 4 năm 2008) thông tư 02 hướng dẫn thực hiện 2 Nghị định mới được
ban hành nhưng khung thời gian cho hạn nộp đơn lại đã sắp hết. Bởi vậy đã khiến các tổ chức nộp đơn
gặp nhiều thúc ép. Tới nay, sau gần một năm nộp đơn xin cấp phép, 3 tổ chức là CEP, TYM, M7 đang trong
giai đoạn chờ đợi thì Chính phủ lại ra thông báo giao NHNNVN xây dựng văn bản khác để sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ một số điều trong 2 nghị định đã ban hành(33). Những thay đổi này một mặt gây nên tâm lí bất ổn
cho các tổ chức TCVM đã nộp hồ sơ xin cấp phép, mặt khác nó thể hiện sự lúng túng của cơ quan lập pháp
khi chưa có một cách nhìn đúng đắn và chiến lược tổng thể.

Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng đã đưa TCVM vào danh mục các đối tượng điều chỉnh nhưng lại không
tính đến sứ mệnh xã hội và tính đặc thù của nhóm đối tượng mà nó phục vụ cùng cơ chế đặc biệt của
TCVM, nên đã đặt nó chịu sự điều chỉnh chung của các điều luật có liên quan. Những yếu tố trong quy định
chung chính là nguồn gốc của việc không khuyến khích và giới hạn sự phát triển của TCVM. Dự thảo giành
riêng mục 7 với 2 điều 87 và 88, nhưng nội dung lại chưa đủ mạnh và rõ ràng mà xem ra chiều hướng còn
ảm đạm cho TCVM về cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động.

VI.1.5 Không có chính sách và cơ chế tạo nguồn cho TCVM hoạt động và phát triển.

Trong khi chính phủ hàng năm cung cấp các khoản vốn và kinh phí trợ giá tín dụng rất lớn từ ngân sách
nhà nước cho Ngân hàng chính sách xã hội thì TCVM không có bất cứ một sự hỗ trợ nào trừ chính quyền
ở một vài địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh hỗ trợ VBSP, chính phủ cũng đã tập trung
nhiều nỗ lực, tạo môi trường chính sách và luật pháp để khuyến khích khu vực doanh nghiệp tư nhân hoạt
động nhằm thúc đẩy nhanh nền kinh tế phát triển theo hướng thị trường, trong đó có chính sách hết sức
quan trọng về cho phép vay trả nước ngoài (NĐ 134) thì tài chính vi mô lại không được xem là doanh
nghiệp nên cũng không được thừa hưởng các ưu tiên đó. Có thể nói vấn đề huy động nguồn hiện nay,
TCVM đang trong tình trạng“bị trói chặt”. Một mặt các chính sách đã ban hành không cho phép tạo nguồn
như (1) không cho huy động Tiết kiệm tự nguyện, (2) tỉ lệ tiêt kiệm chỉ được phép <50% so với vốn chủ sở
hữu (NĐ 28/165) trong khi đó chuẩn mực quốc tế khuyến khích tỉ lệ tiết kiệm nên từ 70% đến 80% trong
cấu trúc tài chính, Grameem Bank tiết kiệm lớn hơn cả dư nợ cho vay; (3) Không được vay ưu đãi từ nguồn
quỹ xóa đói giảm nghèo tài trợ từ WB, ADB; (4) Không được tiếp nhận chương trình vốn ưu đãi từ các
chương trình quốc gia của chính phủ có chung nhóm đối tượng với TCVM; (5) Không được vay nợ nước
ngoài theo tinh thần Nghị đinh 134 (nếu tổ chức nào vì mong muốn giúp người nghèo mà đã mạnh dạn
vay thì không có cơ chế hoàn trả).

Tạo nguồn là sống còn và sống khỏe của TCVM nhưng hiện tại, tất cả các ngả đường đều còn bị rào chắn.
Tháo gỡ được vấn đề này thì coi như TCVM đã thành công một0 nửa.

VI.1.6 Nguồn nhân lực giành cho tài chính vi mô của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn nhiều bất
cập.

Ngân hàng nhà nước Việt nam cũng đang trong quá trình thay đổi cơ cấu tổ chức và xếp sắp lại nhân sự.
Nhìn từ nhiều phía, nguồn cán bộ giành cho TCVM đã rất khiêm tốn về nhiều mặt lại biến động thường
xuyên khiến cho việc xử lí các vấn đề về TCVM không được liên tục, chậm muộn cũng là những trở ngại
đáng kể.

VI.2 Những vấn đề nội tại thuộc các Tổ chức TCVM
Nói về những tồn tại và hạn chế của các tổ chức TCVM phải tính từ 2 phía: (1) nội tại mỗi tổ chức và (2) sự
kết nối giữa các tổ chức trong ngành với nhau.

Như trên đã đề cập, có tới trên 300 đơn vị đang có hoạt động TCVM với các qui mô và cấp độ khác nhau
do lịch sử hình thành không giống nhau, một bộ phận trong số đó đang phát triển theo hướng trở thành
tổ chức TCVM chuyên nghiệp, họ đều đang phải đối mặt với những thách thức:

(33). Thông báo số 229/TB-VPCP, ngày 31 tháng 7 năm 2009
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VI.2.1 Những tồn tại và hạn chế trong từng mỗi tổ chức
� Nhận biết về tài chính vi mô chưa đầy đủ trong các tổ chức hoạt động TCVM làm chậm quá trình
chuyển đổi thành lập các tổ chức hoạt động chuyên nghiệp. Hầu hết các chương trình TCVM đều bắt
nguồn từ các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Nó có chung nhóm đối tượng phục vụ và có những điểm
chung về mục đích. Tuy nhiên nó có sự khác biệt về phương pháp tiếp cận mà không phải ai cũng nhận
ra và nếu có nhận ra rồi thì cũng không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi bởi nhiều lí do khác nhau. Một bên
chủ yếu sử dụng phương pháp động viên giáo dục, có giá trị nâng đỡ về mặt tinh thần còn TCVM là trao
quyền quản lí một khoản tài chính làm công cụ để vượt qua nghèo đói, nó đòi hỏi người nghèo phải hành
động và kèm theo những yêu cầu nhất định về hoàn trả. Một bên kinh phí quản lí được chia sẻ từ nguồn
ngân sách nếu để chung bộ máy với cơ quan chủ quản và lợi ích từ hoạt động cũng được chia sẻ, còn TCVM
sẽ phải tự trang trải bằng nguồn từ hoạt động nếu tách ra bộ máy độc lập. Thêm vào đó chưa có khung
pháp lí thích hợp cho việc ra đời các tổ chức TCVM nên đã không thể có các tổ chức TCVM hoạt động độc
lập, làm chậm lại sự phát triển của TCVM Việt Nam.

� Mô hình tổ chức chưa được xác định cụ thể. Cũng do lịch sử hình thành khác nhau mà các mô hình
TCVM cũng khác nhau. Hiện nay có 3 tổ chức nộp hồ sơ cho NHNNVN thì mỗi tổ chức theo đuổi một mô
hình khác nhau mặc dầu họ đều tuyên bố là ứng dụng phương pháp Grameen bank. Trong số đó, Quỹ TYM
được xây dựng trên cơ sở học hỏi mô hình Grameen và trực tiếp là mô hình Grameen ứng dụng ở CARD(34)

Philipines. Mô hình gồm 3 cấp: Văn phòng chính, Văn phòng vùng và Văn phòng các chi nhánh. Tuy nhiên
do cơ cấu hành chính ở Việt Nam khác với cơ cấu hành chính tại Băngladesh nên khi đi vào hoạt động
chính thức cần có sự điều chỉnh cho thích hợp. Mô hình CEP chỉ gồm 2 cấp: Văn phòng chính và các chi
nhánh. M7 do nhiều tổ chức liên kết thành lập nhưng lựa chọn cơ cấu mạng lưới gồm Văn phòng chính,
Chi nhánh và các phòng giao dịch. M7 học hỏi mô hình và mạng lưới hoạt động VBARD nên gần gũi với
mô hình trong Qui chế Mạng lưới hoạt động do Ngân hàng NHVN ban hành. Những chương trình chưa
đủ điều kiện theo qui định của Nghị định 28/Nghị định 165 nhưng muốn có tư cách pháp nhân để hoạt
động độc lập thì đã chọn cơ sở pháp lí theo Nghị định 148 – 2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động quỹ xã
hội, quỹ từ thiện. Tuy nhiên mô hình này cũng chỉ là bước trung gian trong quá trình chuyển đổi vì nó cũng
còn nhiều bất cập khi lấy hoạt động TCVM làm trọng yếu.

� Thiếu nguồn lực có kĩ năng quản lí điều hành. Trong cuộc phỏng vấn với các nhà thực hành tài chính vi
mô trả lời bảng hỏi(35) họ đã xếp hạng vấn đề này vào nhóm khó khăn nhất. Nguồn nhân lực quản lí TCVM
ở Việt nam vừa thiếu vừa yếu là kết quả tất yếu của một quá trình mà TCVM bị nhìn nhận sai lệch và không
có chiến lược lâu dài. Các tổ chức hoạt động TCVM trong giai đoạn đầu đã bỏ lỡ hoặc không tận dụng rất
nhiều cơ hội mà quốc tế và khu vực đã giành cho Việt Nam. Những lớp cán bộ trước được đào tạo nhiều
hơn thì hoặc là đã thuyên chuyển công việc khác hoặc là đã không còn làm việc nữa, các lớp tiếp sau ít
được đào tạo cơ bản nên thường làm việc theo kinh nghiệm. Hiện tại cán bộ có đủ năng lực để quản lí các
tổ chức TCVM chuyên nghiệp là rất hiếm. Mặc dàu có nhiều học giả TCVM với bằng cấp cao nhưng vẫn chỉ
thiên về lí thuyết và họ cũng không phải là người điều hành hoạt động của Tổ chức TCVM.

� Thiếu cơ sở vật chất cho đào tạo tài chính vi mô. Hệ thống quản lý thông tin, ứng dụng phần mềm quản
lý còn rất sơ khai. Chưa có bộ tài liệu đào tạo cơ bản và chuyên ngành về TCVM được xây dựng mang tính
chuẩn hóa tại Việt Nam, mặc dàu tài liệu chuẩn từ CGAP và các tổ chức thành công trên thế giới rất nhiều
và ngay cả trong nước cũng đã xuất hiện. Hầu hết các tổ chức tự viết chương trình đào tạo cho riêng mình.
Mấy năm gần đây có xuất hiện một số tổ chức như Trung tâm TCVM và Phát triển (M&D); Trung tâm Hỗ trợ
Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC), Viện TCVM và Phát triển (MACDI)…, tuy nhiên hoạt động
của họ cũng mới ở giai đoạn đầu. Hoạt động hỗ tăng cường năng lực cho các Tổ chức TCVM của CFRC bao
gồm soạn thảo các tài liệu đào tạo và sổ tay nghiệp vụ dựa theo thông lệ quốc tế kết hợp kết quả trải
nghiệm ở Việt Nam, đồng thời cung cấp các khóa đào tạo cho các tổ chức. Mặc dàu được nhận xét là “tổ
chức đi tiên phong trong việc chuẩn hóa các tài liệu về hoạt động TCVM(36) ” và cuốn sổ tay Giám sát được
đánh giá “như một cẩm nang nghiệp vụ(37) ” nhưng phạm vi hoạt động của CFRC vẫn chủ yếu tập trung cho
M7. Trong số 31 khóa đào tạo về Tài chính vi mô và Bảo hiểm vi mô do CFRC cung cấp trong 2 năm qua chỉ
có 7 khóa là cho các tổ chức bên ngoài M7.

(34). Phát biểu của GS-TS Nguyễn Kim Anh, Phó giám đốc học viện Ngân hàng tại Hội thảo tổng kết dự án Forrd và giới thiệu Sổ tay giám sát các tổ
chức TCVM của M7, tháng 6 năm 2008.

(35). Bài viết của ông Trương Ngọc Anh, phó vụ trưởng vụ các ngân hàng NHNNVN, 2008 nhận xét về Sổ tay Giám sát hoạt động TCVM M7
(36). Phát biểu của GS-TS Nguyễn Kim Anh, Phó giám đốc học viện Ngân hàng tại Hội thảo tổng kết dự án Forrd và giới thiệu Sổ tay giám sát các tổ

chức TCVM của M7, tháng 6 năm 2008.
(37). Bài viết của ông Trương Ngọc Anh, phó vụ trưởng vụ các ngân hàng NHNNVN, 2008 nhận xét về Sổ tay Giám sát hoạt động TCVM M7
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� Thiếu vốn nghiêm trọng cho hoạt động

Vốn là đầu vào duy nhất cho hoạt động TCVM nhưng như phần trên đã phân tích, không có nguồn hỗ trợ
vả lại còn bị trói buộc bởi chính sách không cho phép tạo nguồn, bởi vậy các tổ chức TCVM không có đầu
vào và không mở rộng được hoạt động.

VI.2.2 Những tồn tại và hạn chế trong mối quan hệ giữa các tổ chức TCVM

� Thiếu sự kết nối giữa các tổ chức hoạt động TCVM. Chưa có đủ số lượng những tổ chức mạnh và nhân
sự đủ điều kiện để thiết lập một mạng lưới đủ sức đại diện cho ngành TCVM Việt nam. Trong lịch sử hoạt
động TCVM Việt Nam có những thời kì, có những tổ chức có sáng kiến chủ động đứng ra thành lập Diễn
đàn tài chính vi mô (Save Children UK – 1993; Microfinance Resource Centre – National Economic
University– 1999; Save Children US – 2002, MFWG – 2005) nhằm kết nối các tổ chức hoạt động, cùng nhau
chia sẻ thông tin, thúc đẩy TCVM phát triển. Tuy nhiên bởi nhiều lí do khác nhau, như thiếu nguồn lực có
tầm nhìn và kĩ năng điều hành mạng lưới, cơ chế và năng lực tạo nguồn, sự sẵn sàng của các tổ chức…
nên hoạt động chỉ duy trì ở giai đoạn đầu. Đây cũng là kết quả của tầm nhìn chiến lược hạn hẹp, sự thiếu
quan tâm và đầu tư của các nhà hoạt động TCVM, những nhà tài trợ và cơ quan chính phủ.

VII. KHUYẾN NGHỊ

VII.1 Xây dựng chiến lược phát triển TCVM dài hạn
Để xây dựng chiến lược phát triển dài hạn khu vực tài chính vi mô, Chính phủ đã có Quyết định số 1450
QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 thành lập Nhóm công tác về tài chính quy mô nhỏ. Điều này thể hiện
rất rõ quan điểm của chính phủ quyết tâm thúc đẩy phát triển ngành này.Tuy nhiên để khiển khai thực
hiện còn rất cần phải có kế hoạch cụ thể và một lộ trình với những mốc thời gian và các mục tiêu đạt được
cho từng giai đoạn, có nhân sự chuyên trách chuyên nghiệp, thật sự am hiểu về chiến lược phát triển kinh
tế vĩ mô, Tài chính – Ngân hàng và Tài chính vi mô tham gia.

VII.1.1 Thống nhất các quan điểm chủ đạo về TCVM Việt Nam

Để tạo cơ sở cho việc xây dựng một bản chiến lược chất lượng và mang tính khả thi cao, trước hết cần
thống nhất những quan điểm chủ đạo về tài chính vi mô Việt Nam: (1) Xác đinh rõ vị trí và mục tiêu xóa
đói giảm nghèo trong chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế xã hội; (2) Tổ chức TCVM có sứ mệnh cung
cấp dịch vụ TCVM để đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo; (3) Xác định loại hình Tổ chức TCVM là một
loại hình doanh nghiệp xã hội nhưng cần phải đạt được bền vững về tài chính; (4) Đối tượng/lãnh vực hoạt
động trọng tâm của Tài chính vi mô là người nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng đặc thù khác
tại các vùng nghèo, vùng có nhiều khó khăn; (5) Tổ chức TCVM có thể đăng kí hoạt động phi lợi nhuận
hoặc có lợi nhuận và chịu sự điều chỉnh khác nhau cho 2 loại hình kinh doanh này, không đánh thuế với
các tổ chức đăng kí hoạt động phi lợi nhuận, đánh thuế có phân biệt với các tổ chức đăng kí có lợi nhuận;
(6) Áp dụng lãi suất thỏa thuận cho khu vực năng động này vì lí do chi phí cao cho việc quản lí các món
vay nhỏ và sứ mệnh xã hội của nó; (7) Sự hỗ trợ của nhà nước tập trung vào việc tạo môi trường thuận lợi
cho TCVM phát triển thay vì can thiệp trực tiếp; (8) có chính sách hỗ trợ tạo nguồn và khuyến khích các tổ
chức làm nhiệm vụ hỗ trợ các tổ chức TCVM tăng cường năng lực, nghiên cứu, phát triển các chuẩn mực
quản lí.v.v…(9) Khuyến khích hỗ trợ các tổ chức TCVM xây dựng mạng lưới của mình, tiến tới thành lập
Hiệp hội TCVM.

VII.1.2 Bổ sung thêm thành phần của nhóm công tác tài chính vi mô

Cần bổ sung thêm thành phần vào Nhóm công tác về tài chính vi mô. Trong quyết định số 1450 QĐ-TTg
đã có tới 14 vị lãnh đạo đại diện cho các bộ ngành có liên quan, tuy nhiên không có thành phần của Tổng
liên đoàn lao động, đặc biệt thiếu hẳn các chuyên gia có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực của TCVM,
không có mặt của các nhà thực hành dày dạn kinh nghiệm quản lí hoạt động TCVM trong suốt gần 20 năm
để xây dựng ngành TCVM Việt Nam ở cả 3 khu vực thành thị (CEP), nông thôn (TYM), và miền núi (M7). Họ
cần có đại diện trong Nhóm và đặc biệt trong tổ chuyên viên. Sự không có mặt của họ sẽ làm giảm tính
khả thi của chiến lược cũng như các chính sách khuyến khích phát triển ngành.
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VII.1.3 Tiến hành khảo sát, thống kê toàn diện về hiện trạng hoạt động của các tổ chức TCVM

Hoạt động đầu tiên mà Nhóm công tác về TCVM nên làm đó là tổ chức một cuộc điều tra thống kê toàn
diện về các tổ chức TCVM với đầy đủ các thông tin về tổ chức và tài chính: (1) Số lượng và qui mô thành
viên của các tổ chức; (2) Cơ cấu tổ chức và cán bộ quản trị điều hành; (3) Cơ chế chính sách; (4) Các thông
tin về tài chính: dư tiết kiệm, dư nợ; tài sản và nguồn hình thành. Các thông tin này rất hữu ích cho việc
đánh giá, phân tích và hoạch định chiến lược.

VII.1.4 Đánh giá lại các chính sách tín dụng trợ giá hiện hành

Kinh nghiệm thế giới và Việt nam trong nhiều năm qua hiển nhiên cho thấy tín dụng bao cấp chưa phải là
giải pháp tốt cho cuộc chiến xóa bỏ đói nghèo và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Bởi vì nguồn cho tín
dụng bao cấp lấy từ ngân sách nhà nước vốn đã không dồi dào lại do dân đóng thuế mà có. Việc sử dụng
không hợp lí và kém hiệu quả nguồn này sẽ làm cho lòng dân không yên. Một mặt nguồn vốn sẽ chỉ đến
được một bộ phận người nghèo có điều kiện hoặc do gặp may; bỏ lại một bộ phận đông đảo người thu
nhập thấp ngoài diện, họ cũng không phải là đối tượng của VBARD. Mặt khác việc cho vay bao cấp cũng
tạo cơ hội cho tham nhũng phát triển, mất cán bộ, không tạo ra sự bất bình đẳng ngay trong cộng đồng
nên khó củng cố khối đoàn kết. Mặt khác sẽ tạo ra những kỳ vọng sai lầm và làm tăng mức độ ỷ lại của
người nghèo, khiến họ không nỗ lực thoát nghèo, đó là chưa kể tới mỗi dịp VBSP giải ngân thì lại là dịp mà
các ngân hàng thương mại huy động được nhiều nguồn, vốn đã không được dùng cho sản xuất để tăng
trưởng kinh tế. Hậu quả thứ ba của tín dụng bao cấp là việc tạo ra cạnh tranh không lành mạnh trên thị
trường tài chính khiến người nghèo khó tiếp cận hơn được với vốn vay. Do đó vấn đề đặt ra ra là có nên
tiếp tục theo đuổi phương pháp này hay thay vì bằng chuyển hướng đầu tư cho hạ tầng giáo dục, y tế cho
khu vực nghèo và hỗ trợ cơ sở vật chất và đào tạo tăng cường nguồn lực cho hệ thống TCVM.

VII.1.5 Xây dựng chiến lược phát triển TCVM cho 10 năm tới

VII.2 Những việc cần làm ngay
2.1 Tăng cường nguồn lực cho NHNN về lĩnh vực quản lí TCVM, trong việc triển khai thực hiện Nghị định
28/165. Đi đôi với nhiệm vụ xây dựng chiến lược TCVM, cần bổ sung nguồn lực có chất lượng cao cho bộ
phận chịu trách nhiệm về thành lập và quản lí hoạt động TCVM. Tổ chức các khóa huấn luyện về quản lí
vận hành TCVM, không loại trừ việc mời chuyên gia quốc tế tới làm việc tại Việt Nam. Đẩy nhanh tốc độ
xem xét cấp phép cho các tổ chức đã đăng kí cũng là có thêm kinh nghiệm cho hoạch định chiến lược.

2.2 Cho phép các tổ chức hoạt động TCVM và các tổ chức hỗ trợ có tư cách pháp nhân độc lập được vay
vốn, tự chịu trách nhiệm về trả nợ nước ngoài. Đây là việc làm quan trọng hàng đầu và rất cấp bách vì
thiếu vốn, khách hàng của các TCVM sẽ mất niềm tin, ra nhóm làm tan vỡ tổ chức.

2.3 Cho phép các tổ chức TCVM được thực hiện lãi suất thoả thuận. Một hiện thực hiển nhiên là TCVM cần
chi phí cao cho việc quản lí các món vay nhỏ, tăng cường năng lực cho người nghèo và giúp họ tạo dựng
tài sản, bảo vệ tài sản, đồng thời tổ chức cần phải tự vững và phát triển để mở rộng địa bàn phục vụ. Mặt
khác người nghèo chấp nhận chi phí đó vì họ rất hài lòng với sự phục vụ của TCVM.

2.4 Hỗ trợ các tổ chức hiện hành chuyển đổi và thành lập Tổ chức TCVM. Trong điều kiện nguồn lực và
kinh nghiệm có hạn, việc hỗ trợ cần phải rất tập trung một vài khâu then chốt như thống nhất về mặt
chính sách, thủ tục, qui trình, nên chủ động phối hợp, tận dụng kinh nghiệm và nguồn lực của các tổ chức
TCVM lớn, các tổ chức hỗ trợ kĩ thuật đủ tiêu chuẩn hiện hành ở Việt Nam.

2.5 Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành TCVM phát triển. Cơ sở vật chất được đề cập ở đây bao gồm
hỗ trợ thiết lập hệ thống quản lý thông tin, chính sách về qui hoạch đất đai giành cho việc xây dựng trụ
sở, trang thiết bị của Tổ chức TCVM và các tổ chức hỗ trợ

2.6 Quy định thuế suất thu nhập doanh nghiệp bằng 0 cho các tổ chức TCVM và thực hiện cho tới khi xây
dựng xong chiến lược tổng thể và có được bộ chính sách hoàn chỉnh.
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I. Giới thiệu về CGAP

CGAP là một tập đoàn thuộc 28 cơ quan phát triển công cộng và tư nhân
cùng làm việc với nhau để mở rộng sự tiếp cận dịch vụ tài chính vì người
nghèo, phản chiếu về tài chính vi mô. Những nguyên lí này đã được phát
triển và ghi nhận bởi cgap và 28 thành viên là các nhà tài trợ, hơn thế
nữa, nó còn được hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo 8 nước G8 họp
ngày 10 tháng 6 năm 2004 năm 2004 ghi nhận .

II. Những nguyên lí cơ bản

1. Người nghèo cần các loại dịch vụ tài chính khác nhau, không phải chỉ là
vốn

Giống như những người khác, người nghèo cần một loạt các dịch vụ tài
chính mà dịch vụ đó phải thuận tiện, năng động, và có đủ năng lực. Tuỳ
thuộc vào các tình huống, họ không phải chỉ muốn có vốn mà còn muốn
có dịch vụ tiết kiệm, bảo hiểm, chuyển tiền.

2. Tài chính vi mô là công cụ mạnh để chiến đấu chống nghèo khổ.

Khi người nghèo được tiếp cận tài chính, họ có thể kiếm được nhiều
hơn, tạo dựng được tài sản, và có chỗ dựa để tự mình chống lại các cơn
sốc từ bên ngoài gây nên. Các hộ nghèo sử dụng TCVM để dịch chuyển
từ những tích luỹ có được từng ngày để lập kế hoạch cho tương lai: họ
đầu tư cho dinh dưỡng tốt hơn, nhà cửa, sức khoẻ và học hành.

3. TCVM là xây dựng hệ thống tài chính, hệ thống đó phục vụ cho người
nghèo

Ở hầu hết các nước đang phát triển, người nghèo còn chiếm số số lớn
trong dân số, họ dường như rất ít được các ngân hàng phục vụ. tài chính
vi mô thường được xem như một lĩnh vực ngoài lề – một hoạt động
“phát triển”, không phải là một phần của dòng chảy lớn của hệ thống tài
chính quốc gia, các nhà tài trợ, chính phủ, hoặc các nhà đầu tư xã hội có
lẽ cần phải quan tâm tới điều đó. Tuy nhiên, TCVM sẽ chỉ vươn tới nhiều
nhất số lượng khách hàng nghèo khi nó được lồng gắn vào lĩnh vực tài
chính.

4. TCVM có thể tự trang trải và phải làm như vậy nếu như nó muốn mở
rộng tiếp cận nhiều hơn tới người nghèo.

Hầu hết người nghèo không thể có được dịch vụ tài chính tốt đáp ứng
nhu cầu của họ bởi vì nó không đủ các tổ chức mạnh để cung cấp những
dịch vụ như vậy. Những tổ chức mạnh cần phải tính đủ bù đắp các chi
phí của nó. Sự bù đắp đủ chi phí không phải là mục tiêu cuối cùng mà
chỉ là một cách để mở rộng tiếp cận và vượt qua những ảnh hưởng của
quĩ sự tài trợ và mức độ giới hạn của nó . Một tổ chức bền vững về tài
chính có thể tiếp tục và mở rộng dịch vụ của nó trong thời gian lâu dài.
Đạt được bền vững cũng có nghĩa là giảm chi phí giao dịch, cung cấp
dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và tìm kiếm cách mới để vươn tới nhiều
hơn những người ngèo không ngân hàng.

5. TCVM là xây dựng các tổ chức tài chính địa phương bền vững.

Tài chính vì người nghèo đòi hỏi những tổ chức tài chính nội bộ lành
mạnh, đó là cơ sở bền vững cho việc cung cấp dịch vụ. Những tổ chức
này cần hấp dẫn tiết kiệm nội bộ, biến chu kì tiết kiệm của họ trở thành
vốn vay và cung cấp các dịch vụ khác. Khi những tổ chức địa phương và
vốn thị trường trưởng thành, họ sẽ ít phụ thuộc vào nguồn của các nhà
tài trợ và chính phủ bao gồm cả các ngân hàng phát triển của chính phủ.

6. Tín dụng nhỏ không phải lúc nào cũng là câu trả lời, tín dụng nhỏ không
phải là công cụ tốt nhất cho mọi người và cho mọi tình hình.

Những người túng thiếu và đói không có thu nhập hoặc phương tiện
hoàn trả cần những loại hỗ trợ khác trước khi họ có thể sử dụng tốt vốn

vay. Trong rất nhiều trường hợp, những công cụ khác giảm nghèo khổ
tốt hơn-ví như tài trợ nhỏ không hoàn lại, chương trình việc làm và đào
tạo, hoặc cải thiện hạ tầng cơ sở. Có thể ở đây dịch vụ nên kèm đôi với
xây dựng tiết kiệm.

7. Lãi suất trần làm tổn thương người nghèo vì đã làm cho họ vất vả hơn
khi có được tín dụng.

Chi phí cho các món vay nhỏ lớn hơn rất nhiều so với một vài món vay
lớn. Các nhà cho vay nhỏ không thể bù đắp chi phí trừ khi họ đưa ra một
lãi suất trên mức trung bình của ngân hàng. Sự phát triển của họ sẽ bị
giới hạn bởi vì các khoản tiền cung cấp từ các nhà tài trợ và chính phủ
là rất hiếm hoi và không chắc chắn. Khi chính phủ thiết lập tỉ lệ lãi, họ
thường đưa ra ở cấp độ rất thấp do đó tín dụng nhỏ không thể bù đắp
chi phí, những qui định như vậy cần được điều chỉnh lại. Đồng thời
những nhà cho vay nhỏ cũng không nên áp dụng lãi suất cao khiến cho
người vay không dù đắp đầy đủ chi phí của họ.

8. Vai trò của chính phủ là làm cho các dịch vụ tài chính có khả năng chứ
không can thiệp trực tiếp.

Chính phủ quốc gia nên thiết lập chính sách khuyến khích các dịch vụ
tài chính vì người nghèo đồng thời bảo vệ tiền gửi. Chính phủ cần duy
trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, chống lại lãi suất trần và lặp lại việc làm
méo mó thị trường bởi chương trình vốn bao cấp, rủi ro cao và không
bền vững. Chính phủ cũng nên kiểm soát chặt chẽ tệ tham nhũng và
nâng cao môi trường cho các hoạt động nghề nghiệp nhỏ, bao gồm tiếp
cận thị trường và hạ tầng cơ sở. Trong trường hợp đặc biệt, nơi mà các
nguồn quĩ khác không sẵn có, chính phủ cho phép tài trợ vì sự lành
mạnh và độc lập của tổ chức TCVM

9.Quĩ tài trợ chỉ nên được coi là một nguồn vốn riêng bổ sung, không dựa
hoàn toàn vào nó.

Nhà tài trợ cung cấp khoản không hoàn lại, vốn vay và vốn chủ sở hữu
cho TCVM. Những hỗ trợ như vậy chỉ nên là tạm thời. Nó nên được sử
dụng cho việc xây dựng năng lực cho những nhà cung cấp TCVM, cho
phát triển hạ tầng, hỗ trợ các cơ quan đánh giá phân loại, cục tín dụng,
năng lực kiểm toán và hỗ trợ cho sự thí nghiệm. Trong một số trường
hợp, việc phục vụ dân cư thưa thớt hoặc khó khăn trong tiếp cận thì nhà
tài trợ nên hỗ trợ trợ lâu dài. Nhà tài trợ nên cố gắng lồng gắn TCVM với
hệ thống tài chính. Họ nên sử dụng các tư vấn với có thành tích tốt khi
thiết kế và thực hành dự án. Họ nên thiết lập mục tiêu đạt được rõ ràng,
điều đo phải được đáp ứng trước khi việc tài trợ được tiếp tục. Mỗi dự án
nên có một kế hoạch khả thi cho việc đạt đươc một giới hạn mà nơi đó
sự hỗ trợ của các nhà tài trợ không cần kéo dài hơn.

10. Điểm ách tắc cơ bản là thiếu các tổ chức và những người quản lí mạnh.

TCVM là một lĩnh vực đặc biệt, nó kết hợp giữa hoạt động ngân hàng và
các mục đích xã hội. Các kĩ năng và hệ thống cần được xây dựng ở tất cả
các cấp: người quản lí và hệ thống thông tin của tổ chức TCVM, Ngân
hàng trung ương điều chỉnh TCVM, các cơ quan chính phủ và các nhà tài
trợ. Đầu tư chung và tư nhân trong lĩnh vực TCVM nên chú trọng vào xây
dựng năng lực, không chỉ vào tiền bạc.

11. Tài chính vi mô làm việc tốt nhất khi nó đo lường - và không giấu diếm
kết quả thực hiện của nó.

Thông tin chính xác và chuẩn hoá về kết quả thực hiện là bắt buộc phải
có, cả 2 loại thông tin tài chính (như lãi suất, trả nợ vốn, bù đắp chi phí)
và thông tin xã hội (ví dụ (số khách hàng được tiếp cận và cấp độ nghèo
của họ,…) các nhà tài trợ, nhà đầu tư giám sát ngân hàng và những
khách hàng cần những thông tin này để xem xét chi phí , mức độ rủi ro
và thu nhập của họ.
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