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PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

TÓM TẮT 

Các NHTW tại các quốc gia đều hướng đến gia tăng hiệu lực của CSTT. Do đó, việc 

đánh giá hiệu lực của chính sách ở hiện tại và xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính 

hiệu lực này là cần thiết. Mục tiêu của luận án này là đánh giá tác động của phát triển 

tài chính đến hiệu lực của CSTT tại các quốc gia phát triển thuộc nhóm nước G-7. Để 

thực hiện mục tiêu này, tác giả sử dụng mô hình GARCH-BEKK đa biến, quá trình 

mô phỏng Monte Carlo nhằm giải quyết bài toán tối ưu, mô hình FGLS tương ứng 

với từng mục tiêu cụ thể, với dữ liệu trong giai đoạn từ 1951 đến 2017, dựa trên tính 

sẵn có về dữ liệu của từng quốc gia. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, tồn tại mối 

quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát ở các quốc gia nghiên cứu. 

Đường cong Taylor là khác nhau giữa các quốc gia. Hiệu lực CSTT của từng quốc 

gia thể hiện sự thay đổi theo thời gian. Cuối cùng, tác giả tìm thấy phát triển tài chính 

tác động âm đến hiệu lực CSTT trong mẫu các quốc gia nghiên cứu. Trong đó, phát 

triển thị trường tài chính tác động âm, ngược lại, phát triển các tổ chức tài chính tác 

động dương đến hiệu lực CSTT. Những kết quả của luận án giúp đưa ra một số hàm 

ý chính sách và gợi mở một số hướng nghiên cứu trong tương lai.  

TỪ KHÓA: Chính sách tiền tệ, đường cong Taylor, hiệu lực, phát triển tài chính, thị 

trường tài chính, tổ chức tài chính.
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FINANCIAL DEVELOPMENT AND THE EFFECTIVENESS OF 

MONETARY POLICY 

ABSTRACT 

Central Banks in countries aims at enhancing Monetary Policy Effectiveness. 

Therefore, it is necessary to assess effectiveness of policy and consider factors 

affecting this effectiveness. The objective of this thesis is to assess impact of financial 

development on the Monetary Policy Effectiveness in G-7 developed countries. To 

accomplish it, I apply the multivariate GARCH-BEKK model, Monte Carlo 

simulation process to solve optimal control problem and the FGLS model in 

accordance with each specific objective, with data in the 1951-2017 period, 

depending on data availability. The findings indicate a trade-off relationship between 

output volatility and inflation volatility in research countries. Taylor curve is different 

among the countries. Each country’s Monetary Policy Effectiveness changes over 

time. Finally, I find the financial development negatively impacts on the Monetary 

Policy Effectiveness in the countries sample. Particularly, the development of 

financial market negatively impacts; in contrast, the development of the financial 

institutions positively impacts on the Monetary Policy Effectiveness. The results help 

to give some policy implications to policy-making agencies in countries and suggest 

some future research directions. 

KEY WORDS: Monetary Policy, Taylor curve, effectiveness, financial development, 

financial market, financial institution.
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CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 

1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 

Trong suốt những thập kỷ vừa qua, làn sóng hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra 

ngày càng nhanh và mạnh ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, hệ thống tài chính của 

các quốc gia cũng ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Bên cạnh đó, 

việc thực hiện chính sách tiền tệ (CSTT) của các Ngân hàng Trung ương (NHTW) 

cũng đã thay đổi theo những cách ấn tượng, với sự dịch chuyển mục tiêu (tập trung 

vào đạt được sự ổn định về giá và ổn định chu kỳ kinh doanh (Castelnuovo, 2006) và 

đa dạng hóa các công cụ. Trong số các kênh truyền dẫn CSTT được phát triển cho tới 

ngày nay, các kênh lãi suất, tín dụng cũng như giá tài sản tài chính hay tỷ giá hoạt 

động thông qua thị trường tài chính quốc gia. Những điều này gợi ý về một mối quan 

hệ giữa phát triển tài chính và hiệu lực CSTT. 

Phát triển tài chính là sự cải tiến trong các chức năng của hệ thống tài chính 

bao gồm: (i) tổng hợp các khoản tiết kiệm; (ii) phân bổ vốn cho đầu tư sản xuất; (iii) 

giám sát các khoản đầu tư đó; (iv) đa dạng hoá rủi ro; và (v) thúc đẩy trao đổi hàng 

hóa và dịch vụ (Levine, 2005). Theo lý thuyết tăng trưởng nội sinh, mỗi chức năng 

tài chính này có thể ảnh hưởng đến các quyết định tiết kiệm, đầu tư và hiệu quả phân 

bổ nguồn vốn. Do đó, sự phát triển của hệ thống tài chính ảnh hưởng đến sự tích lũy 

vốn vật chất, lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp - ba yếu tố quyết định tăng 

trưởng kinh tế. Trong trường hợp phát triển tài chính làm giảm tính bất cân xứng 

thông tin và các ràng buộc về tài chính đồng thời khuyến khích chia sẻ rủi ro, lúc này 

phát triển tài chính có thể nâng cao khả năng hấp thụ các cú sốc của hệ thống tài chính 

và giảm sự khuếch đại chu kỳ thông qua cơ chế gia tốc tài chính (financial 

accelerator) (Bernanke & ctg, 1999) do đó làm giảm bất ổn vĩ mô và bất bình đẳng.  

Trong điều kiện bình thường, công cụ chính sách chủ yếu được sử dụng để 

quản lý hệ thống tài chính là CSTT. Điều này cho thấy hiệu quả và tính ổn định của 

hệ thống tài chính, cùng với tích lũy vốn, là kết quả của việc điều hành CSTT và các 

tác động của nó trong nền kinh tế. Ví dụ, chi phí của các nguồn tài trợ quyết định 

khối lượng tín dụng mà khu vực sản xuất có thể tiếp cận. Chi phí lãi vay là một hàm 
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của lãi suất CSTT trong nền kinh tế, với lãi suất cho vay được điều chỉnh phụ thuộc 

vào lãi suất chính sách. Do đó, khi thảo luận về một hệ thống tài chính hiệu quả và 

phát triển có thể thúc đẩy tăng trưởng sẽ không đầy đủ nếu không xem xét vai trò của 

CSTT. Trong khi mối liên hệ giữa phát triển tài chính, tích lũy vốn và tăng trưởng 

kinh tế là rõ ràng và được rất nhiều nghiên cứu quan tâm, tác động truyền dẫn CSTT 

đến nền kinh tế thực thông qua vai trò của hệ thống tài chính vẫn còn hạn chế. Toàn 

cầu hóa tài chính và sự hội nhập của các thị trường tài chính trên các quốc gia khác 

nhau đã làm tăng sự phức tạp trong môi trường mà các cơ quan tiền tệ quốc gia hoạt 

động. Khi các nước đã tự do hóa tài khoản vốn, bản chất của dòng vốn trong danh 

mục đầu tư sẽ thay đổi. Dòng vốn nước ngoài gia tăng do sự khác biệt về lãi suất và 

lợi nhuận trên các tài sản tài chính khác nhau. Điều này cũng dẫn đến sự gia tăng các 

tổ chức và cá nhân giao dịch trên thị trường tài chính và các sản phẩm tài chính mới 

trên thị trường tài chính toàn cầu. Việc ra đời những loại tiền tệ mới, công nghệ thanh 

toán mới, hay các tài sản tài chính thay thế khiến cho việc xác định tổng lượng tiền 

tệ là khó khăn hơn, việc kiểm soát tiền tệ của NHTW các nước cũng trở thành vấn đề 

nan giải. Phát triển tài chính làm thay đổi cả bên cung và bên cầu tiền tệ của nền kinh 

tế. Các tài sản tài chính mới ra đời khiến cho độ nhạy cảm của chi tiêu của các tác 

nhân trong nền kinh tế với lãi suất thay đổi và khó dự đoán được, các công cụ thanh 

toán mới xuất hiện đang dần thay đổi thói quen của công chúng và khiến cho vai trò 

của các kênh truyền dẫn tiền tệ truyền thống giảm đi. Phát triển tài chính dẫn đến việc 

hình thành ngày càng nhiều các ngân hàng đa năng khi làn sóng mua bán và sáp nhập 

trong lĩnh vực ngân hàng gia tăng, trong khi việc sáp nhập các công ty môi giới chứng 

khoán với các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tạo ra các ngân hàng đầu tư. Ngoài 

ra, hệ thống trung gian tài chính cũng liên tục phát triển với các loại hình trung gian 

mới như các công ty đầu tư mạo hiểm, các quỹ cổ phần tư nhân. Thị trường trái phiếu 

cũng đã phát triển đáng kể, tạo ra những kênh mới cho các nguồn tài trợ. Hệ thống 

tài chính Hồi giáo, với lời hứa về trung gian tài chính phi lãi suất, đã phát triển nhanh 

chóng (Bank for International Settlements, 2008). Tăng cường hội nhập cũng đã dẫn 

đến sự lây lan của các bất ổn trên thị trường tài chính. Với tốc độ phát triển ngày càng 

nhanh và khó kiểm soát trên hệ thống tài chính, các nhà hoạch định CSTT phải đối 

mặt với thách thức về khả năng kiểm soát dòng vốn, quản lý thanh khoản, duy trì ổn 



3 
 

định tỷ giá và tránh các chu kỳ bùng nổ trong thị trường tài sản. Điều này khiến cho 

việc hoạch định CSTT để đạt được mục tiêu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Từ 

quan điểm CSTT, câu hỏi về khả năng mà sự phát triển tài chính này ảnh hưởng đến 

việc thực hiện chính sách của NHTW và khả năng truyền dẫn chính sách đến nền 

kinh tế như thế nào là đáng được nghiên cứu, nhưng có rất ít bằng chứng về những 

tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực của CSTT trong giai đoạn hiện nay. 

Mặc dù đã có một số các nghiên cứu trước quan tâm xem xét hiệu lực của 

CSTT cũng như tác động của sự phát triển của hệ thống tài chính đến việc thực hiện 

CSTT, tuy nhiên, các nghiên cứu trước còn gặp phải một số vấn đề cần được giải 

quyết. Thứ nhất, các nghiên cứu sử dụng một số thước đo hiệu lực CSTT chưa khái 

quát hết được các mục tiêu, đặc biệt là trong dài hạn của CSTT của các NHTW, ví 

dụ mức độ lạm phát và/hoặc tốc độ tăng trưởng kinh tế (Ma & Lin, 2016), hay độ lớn 

và độ dài của tác động truyền dẫn (Carranza & ctg, 2010). Thứ hai, một số nghiên 

cứu sử dụng cách tiếp cận lý thuyết đường cong Taylor để đo lường hiệu suất kinh tế 

vĩ mô và hiệu lực của CSTT bằng cách so sánh hiệu suất thực tế và hiệu suất đạt được 

trong điều kiện CSTT là tối ưu (Cecchetti & ctg, 2006; Olson & Enders, 2012; Olson 

& ctg, 2012), song các nghiên cứu này lại chưa chú trọng phân tích các yếu tố tác 

động đến hiệu lực CSTT để có thể giải thích lý do có sự thay đổi hiệu lực chính sách 

theo thời gian cũng như sự khác biệt giữa các quốc gia và đưa ra những gợi ý chính 

sách hữu ích cho các cơ quan tiền tệ nhằm nâng cao hiệu lực CSTT. Thứ ba, dựa trên 

các thước đo khác nhau, một số nghiên cứu đã gợi mở về tác động của phát triển tài 

chính đến hiệu lực CSTT, tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ xem xét vai trò của một 

hoặc một vài khía cạnh nhất định trong khái niệm phát triển tài chính như cải cách tài 

chính hoặc tự do hóa tài chính hoặc cấu trúc tài chính (Akhtar, 1983; De Bondt, 1999; 

Cecchetti & Krause, 2001, 2002; Georgiadis & Mehl, 2016; Bernoth & ctg, 2017) mà 

chưa xem xét toàn diện vai trò của phát triển tài chính. Bởi vì phát triển tài chính là 

một quá trình đa chiều và phức tạp (Svirydzenka, 2016), việc đánh giá tác động dựa 

trên một vài khía cạnh của phát triển tài chính có thể không mang lại bức tranh toàn 

cảnh về vai trò của hệ thống tài chính trong cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô và hiệu 

lực CSTT. 
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Xuất phát từ cả khía cạnh học thuật và thực tiễn, cần thiết phải có nghiên cứu 

về hiệu lực CSTT và tác động toàn diện của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT 

để khắc phục những hạn chế của các nghiên cứu trước đây nhằm cung cấp hiểu biết 

khoa học về công tác điều hành CSTT trong bối cảnh mới. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Tác giả thực hiện luận án với mục tiêu nghiên cứu tác động của sự phát triển 

trên hệ thống tài chính quốc gia đến tính hiệu lực của CSTT. 

Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu tổng quát nói trên, các mục tiêu cụ thể 

của nghiên cứu là: 

Đầu tiên, tác giả tiến hành kiểm định mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản 

lượng và bất ổn lạm phát mà các NHTW các nước phải đối mặt trong việc thực thi 

CSTT dựa trên lý thuyết đường cong Taylor. Không giống với đường cong Phillips 

truyền thống về việc tồn tại mối quan hệ trong ngắn hạn giữa mức độ lạm phát và sản 

lượng. Taylor (1979) lập luận về sự tồn tại “đường cong Phillips bậc hai” thể hiện 

mối quan hệ đánh đổi trong dài hạn giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát, là một 

khuôn khổ chính sách (policy menu) quan trọng. Taylor (1979) đã tính toán đường 

cong Taylor bằng cách xem xét CSTT tối ưu theo kỳ vọng hợp lý được thực hiện để 

giảm thiểu hàm tổn thất tùy theo cấu trúc của nền kinh tế. Mục tiêu thứ nhất này nhằm 

trả lời câu hỏi rằng liệu các cơ quan tiền tệ có phải đối mặt với sự đánh đổi giữa mục 

tiêu ổn định danh nghĩa (ổn định lạm phát) và ổn định thực (ổn định chu kỳ kinh 

doanh - ổn định sản lượng) hay có bằng chứng ủng hộ mối quan hệ đường cong Taylor 

ở các quốc gia nghiên cứu hay không, là cơ sở để đi đến mục tiêu thứ hai của luận án 

là xây dựng đường biên hiệu quả của CSTT (đường cong Taylor) và đo lường hiệu 

lực CSTT trong việc đạt được mục tiêu. 

Thứ hai, tác giả phát triển và xây dựng đường biên hiệu quả của CSTT cho 

các quốc gia dựa trên lý thuyết đường cong Taylor. Đường biên hiệu quả này được 

biết đến với tên gọi phổ biến là đường cong Taylor, là tập hợp các điểm hiệu suất của 

nền kinh tế vĩ mô trong điều kiện CSTT là tối ưu. Từ đường cong Taylor được xây 

dựng, tác giả đo lường khoảng cách trực giao (orthogonal) tối thiểu từ điểm hiệu suất 

thực tế của nền kinh tế đến đường cong Taylor để đại diện cho hiệu lực CSTT. 
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Khoảng cách này càng nhỏ cho thấy CSTT càng gần với mức tối ưu, điều này có nghĩa 

CSTT càng có hiệu lực trong việc đưa nền kinh tế tiến đến tối thiểu tổn thất và giảm 

thiểu bất ổn kinh tế vĩ mô.  

Thứ ba, điều quan trọng là phải hiểu được các yếu tố nào tác động đến hiệu 

lực CSTT để các cơ quan tiền tệ có thể điều chỉnh cũng như kiểm soát chúng nhằm 

đạt được hiệu quả cao nhất trong thực thi CSTT, do đó, tác giả tiếp tục nghiên cứu 

tác động của phát triển tài chính (bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau) đến hiệu lực 

CSTT ở các quốc gia trong mẫu nghiên cứu.  

1.3. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả tiến hành trả lời lần lượt các 

câu hỏi nghiên cứu sau: 

1/ Có tồn tại mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát 

(hay lý thuyết đường cong Taylor có được duy trì) ở các quốc gia trong mẫu nghiên 

cứu hay không?  

2/ Bằng cách sử dụng lý thuyết đường cong Taylor để xây dựng đường biên 

hiệu quả của CSTT và đo lường hiệu lực CSTT dựa trên khoảng cách trực giao tối 

thiểu từ điểm hiệu suất thực tế đến đường biên hiệu quả, hiệu lực CSTT ở các quốc 

gia trong mẫu nghiên cứu thay đổi như thế nào? 

3/ Phát triển tài chính và các thành phần của phát triển tài chính có tác động 

đến hiệu lực CSTT ở các quốc gia này không? Chiều hướng tác động như thế nào? 

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Tác giả thực hiện nghiên cứu hiệu lực CSTT và tác động của phát triển tài 

chính đến hiệu lực chính sách tại các quốc gia phát triển thuộc nhóm nước G-7 (bao 

gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ) trong giai đoạn 1951 – 2017 

(tùy thuộc vào tính sẵn có của dữ liệu ở từng quốc gia). 

Trong khi CSTT là một trong những chính sách quan trọng để duy trì sự ổn 

định cho nền kinh tế và góp phần tạo nên tăng trưởng bền vững cho mỗi quốc gia, thì 

tại các quốc gia đang phát triển, CSTT có những hạn chế nhất định trong việc đạt 

được mục tiêu do những quy định về kiểm soát vốn, vấn đề bảo hộ doanh nghiệp và 

sự can thiệp sâu của Chính phủ vào hành động của NHTW. Ngoài ra, các nước đang 
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phát triển cũng chứng kiến rất nhiều cuộc khủng hoảng1 và CSTT đang gánh chịu 

nhiều áp lực hơn từ những vấn đề như lạm phát, phá giá tiền tệ, lựa chọn mục tiêu 

danh nghĩa nào phù hợp hơn, hay sự tác động của các nước phát triển khiến cho CSTT 

mang tính bị động (nhất là khi các nước này chọn cơ chế ổn định tỷ giá hối đoái). Tại 

các quốc gia phát triển, hệ thống tài chính phát triển toàn diện, đầy đủ các cấu phần 

cần thiết cũng như đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Thị trường tài chính 

hoạt động linh hoạt, hiệu quả cao theo định hướng thị trường và các dòng vốn di 

chuyển hoàn toàn tự do, tỷ giá được thả nổi hoàn toàn và phản ánh đúng cung và cầu 

của thị trường. Điều này đảm bảo việc đánh giá tác động của phát triển tài chính đến 

hiệu lực của CSTT được đầy đủ trên tất cả các khía cạnh. Do đó, với mục tiêu chính 

là nghiên cứu tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT, để loại bỏ những 

ảnh hưởng ngoại lai bên ngoài phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT, tác giả tiến 

hành nghiên cứu tại các quốc gia phát triển, với mẫu nghiên cứu là các quốc gia thuộc 

nhóm nước G-7, nơi cũng cung cấp dữ liệu với độ tin cậy cao và độ dài dữ liệu lớn 

hơn, là điều kiện để đảm bảo kết quả nghiên cứu là đáng tin cậy và phản ánh đúng 

mối quan hệ cần nghiên cứu. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 

1.5.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp định lượng 

với các mô hình nghiên cứu khác nhau nhằm trả lời lần lượt từng câu hỏi nghiên cứu. 

Với câu hỏi nghiên cứu thứ nhất, nghiên cứu sử dụng mô hình GARCH-BEKK 

đa biến được phát triển bởi Engle & Kroner (1995) để mô hình hóa và kiểm định mối 

quan hệ trong moment bậc hai của hai biến sản lượng và lạm phát cho từng quốc gia 

trong mẫu. Trong khi, mô hình trung bình được sử dụng là mô hình near-VAR. Kỹ 

thuật bộ lọc Hodrick – Prescott (HP) cũng được sử dụng để có được dữ liệu về sản 

lượng tiềm năng và xu hướng lạm phát.  

Với câu hỏi thứ hai của nghiên cứu, để có được các tham số cấu trúc cần thiết 

cho việc xây dựng đường cong Taylor, tác giả ước lượng mô hình tổng cung và tổng 

                                                             
1 Riêng giai đoạn 1970-2013 đã xảy ra khoảng 400 cuộc khủng hoảng, 35 cuộc xảy ra ở các nước phát triển 
trong khi có đến 218 cuộc khủng hoảng tài chính xẩy ra ở các nước đang phát triển, trong đó khủng hoảng 
tiền tệ chiếm đa số, số còn lại là khủng hoảng nợ và khủng hoảng ngân hàng (Laeven & Valencia, 2013). 
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cầu đơn giản cho từng quốc gia, được xây dựng theo Olson & Ender (2012), Cecchetti 

& ctg (2006) và Mishkin & Schmidt-Hebbel (2007). Sau khi ước lượng mô hình, các 

kĩ thuật mô phỏng Monte Carlo nhằm giải quyết bài toán tối ưu, hồi quy cửa sổ cuộn 

(rolling window regression) được sử dụng để xây dựng đường cong Taylor và đo 

lường khoảng cách tối thiểu giữa điểm biến động quan sát được đến đường biên hiệu 

quả này đại diện cho hiệu lực CSTT. Tất cả các ước lượng trên được thực hiện trên 

phần mềm RATS 9.0 với code được viết bởi tác giả.  

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu cuối cùng, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy 

dữ liệu bảng và khắc phục khác khuyết tật của mô hình bằng phương pháp ước lượng 

bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS), trong đó biến phụ thuộc là hiệu lực 

CSTT được đo lường theo mục tiêu nghiên cứu thứ hai và biến độc lập chính được 

xem xét là chỉ số phát triển tài chính, được đo lường trên nhiều khía cạnh khác nhau 

trong sự phát triển của hệ thống tài chính theo Svirydzenka (2016), cùng với các biến 

kiểm soát và biến giả khác. Ngoài ra, các kỹ thuật kiểm định trước và sau hồi quy 

như kiểm định tính dừng, kiểm định độ trễ tối ưu, kiểm định phần dư, kiểm định sự 

phù hợp và ổn định của mô hình cũng được áp dụng để đảm bảo kết quả nghiên cứu 

là đáng tin cậy và vững chắc. 

1.5.2. Dữ liệu 

Dữ liệu nghiên cứu của luận án bao gồm dữ liệu vĩ mô và dữ liệu vi mô của 

các quốc gia trong mẫu nghiên cứu, được thu thập từ nghiều nguồn khác nhau bao 

gồm IMF, Worldbank, Datastream, cơ sở dữ liệu của Federal Reserve Bank of St. 

Louis trong giai đoạn 1951 – 2017, tùy thuộc vào tính sẵn có của dữ liệu của từng 

quốc gia. Các dữ liệu chính bao gồm sản lượng, lạm phát, lãi suất thị trường ngắn 

hạn, giá dầu, chỉ số phát triển tài chính, tốc độ tăng trưởng vốn cố định được chọn lọc 

phù hợp với từng mục tiêu nghiên cứu cụ thể. 

1.6. Các đóng góp mới của nghiên cứu 

Dựa trên những nghiên cứu trong và ngoài nước mà tác giả tiếp cận được thì 

hướng nghiên cứu đo lường hiệu lực CSTT và đánh giá tác động của phát triển tài 

chính đến hiệu lực CSTT là thực sự cần thiết nhưng một nghiên cứu chuyên sâu và 

hệ thống về chủ đề này vẫn còn để mở.  
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Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy: (1) tương quan giữa bất ổn lạm phát 

và bất ổn sản lượng là mối tương quan âm, hàm ý tồn tại mối quan hệ đánh đổi giữa 

chúng. Điều này củng cố lý thuyết đường cong Taylor ở các quốc gia trong giai đoạn 

nghiên cứu. (2) Sử dụng lý thuyết đường cong Taylor và các kỹ thuật mô phỏng, tác 

giả xây dựng đường cong Taylor và đo lường khoảng cách trực giao tối thiểu giữa 

điểm biến động hiệu suất thực tế đến đường cong Taylor để đại diện cho hiệu lực của 

CSTT. Hiệu lực CSTT thay đổi và khác biệt giữa các quốc gia, tuy nhiên đều có một 

điểm chung là CSTT kém hiệu quả trong những giai đoạn khủng hoảng trong nước 

và quốc tế. Đường biên hiệu quả của CSTT tại các quốc gia nghiên cứu cũng có xu 

hướng dịch chuyển ra xa gốc tọa độ trong các giai đoạn này. (3) Phát triển tài chính 

tác động âm đến hiệu lực của CSTT trong một phân tích dữ liệu bảng. Trong đó, phát 

triển các tổ chức tài chính giúp gia tăng và phát triển thị trường tài chính làm giảm 

hiệu lực tác động của CSTT đến nền kinh tế. (4) Chưa tìm thấy bằng chứng thống kê 

về tác động của chế độ lạm phát mục tiêu đến thực thi CSTT. (5) Khủng hoảng làm 

giảm hiệu lực của CSTT. 

So với những nghiên cứu trước đây cùng chủ đề, đóng góp mới của luận án là: 

(1) Trong khi các nghiên cứu trước chủ yếu tập trung vào một quốc gia cụ thể, 

luận án đã tiến hành kiểm định sự tồn tại của lý thuyết đường cong Taylor trên một 

mẫu xuyên quốc gia bằng kỹ thuật kinh tế lượng hợp lý và đem đến kết quả thống 

nhất với bằng chứng thống kê mạnh mẽ ủng hộ lý thuyết này.  

(2) Lần đầu tiên trong mẫu các quốc gia nghiên cứu, tác giả vận dụng lý thuyết 

đường cong Taylor và sử dụng các kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo với dữ liệu thống 

nhất để xây dựng đường biên hiệu quả của CSTT cho từng quốc gia; cung cấp cơ sở 

khoa học để xây dựng thước đo hiệu lực CSTT dựa trên lý thuyết đường cong Taylor. 

Với hiệu lực CSTT được đo lường bằng khoảng cách trực giao tối thiểu từ điểm biến 

động hiệu suất thực tế của nền kinh tế đến đường cong Taylor (được gọi là đường 

biên hiệu quả của CSTT). 

(3) Khác với các nghiên cứu trước cùng chủ đề, nghiên cứu này lần đầu tiên đánh 

giá tác động của phát triển tài chính (cũng như các nhân tố khác) đến hiệu lực CSTT 

trong bối cảnh đo lường hiệu lực CSTT bằng cách sử dụng lý thuyết đường cong 

Taylor. Điều quan trọng là tìm hiểu các yếu tố tác động để giải thích sự thay đổi hiệu 
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lực CSTT trong các giai đoạn và sự khác biệt chéo về hiệu lực CSTT giữa các quốc 

gia nhằm đưa ra những hàm ý chính sách hữu ích. Nghiên cứu này có đóng góp mới 

so với các nghiên cứu trước đây khi xem xét vai trò toàn diện của phát triển tài chính, 

bao gồm các khía cạnh khả năng tiếp cận, độ sâu và tính hiệu quả của cả thị trường 

tài chính và các tổ chức tài chính. Bởi vì quá trình phát triển tài chính là đa chiều và 

phức tạp, kết quả của luận án có thể mang lại bức tranh tổng quát hơn về vai trò của 

phát triển tài chính đối với hiệu lực CSTT. 

1.7. Kết cấu luận án 

Nội dung chính của luận án được kết cấu thành 6 chương như sau: 

Chương 1 – Giới thiệu nghiên cứu. Trong chương này, tác giả trình bày lý do lựa 

chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu cũng như đối tượng, phạm vi 

nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thực hiện mục tiêu. Những 

đóng góp mới và kết cấu chung của luận án cũng được trình bày ở chương này. 

Chương 2 – Khung lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về phát triển tài chính và 

hiệu lực CSTT. Tác giả trình bày các lý thuyết nền liên quan đến chủ đề nghiên cứu 

của luận án trong chương này, bao gồm lý thuyết đường cong Taylor và lý thuyết về 

tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT. Đồng thời, tác giả cũng hệ thống 

các nghiên cứu định lượng trước đây có liên quan đến đề tài luận án nhằm có được bức 

tranh tổng quan về tình hình nghiên cứu và tìm ra khoảng trống cho nghiên cứu này. 

Chương 3 – Kiểm định lý thuyết Đường cong Taylor. Trong chương này, tác giả 

tiến hành kiểm định lý thuyết đường cong Taylor ở các quốc gia trong mẫu nghiên 

cứu bằng cách xem xét mối quan hệ đánh đổi trong phương sai của sản lượng và lạm 

phát với mô hình near-VAR-GARCH-BEKK đa biến. Khi kết quả kiểm định cho thấy 

có bằng chứng ủng hộ lý thuyết đường cong Taylor được duy trì, tác giả sẽ sử dụng 

lý thuyết này để xây dựng đường biên hiệu quả của CSTT và đo lường hiệu lực của 

CSTT trong chương tiếp theo. 

Chương 4 – Đo lường hiệu lực của CSTT. Bởi vì tồn tại mối quan hệ đánh đổi giữa 

bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát như trình bày ở chương 3, trong chương này, tác 

giả sử dụng mối quan hệ đánh đổi được hàm ý bởi lý thuyết đường cong Taylor để 
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xây dựng và ước lượng đường biên hiệu quả của CSTT cho từng quốc gia trong mẫu 

nghiên cứu. Đồng thời, sử dụng thước đo khoảng cách trực giao tối thiểu từ điểm biến 

động thực tế đến đường biên hiệu quả của CSTT để thể hiện hiệu lực CSTT, tác giả 

cũng trình bày hiệu lực CSTT thay đổi theo thời gian ở các quốc gia trong chương này. 

Chương 5 – Tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực của CSTT. Trong 

chương này, tác giả ứng dụng kết quả đo lường hiệu lực CSTT đã được thực hiện ở 

chương 4 để đánh giá tác động của phát triển tài chính và các khía cạnh khác nhau 

trong phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT trong một khung phân tích dữ liệu bảng 

với mô hình FGLS. Kết quả tác động âm của phát triển tài chính, đặc biệt là sự khác 

biệt về tác động của phát triển thị trường tài chính và phát triển các tổ chức tài chính 

đến hiệu lực CSTT được tìm thấy và được trình bày chi tiết trong chương này. 

Chương 6 – Kết luận và hàm ý chính sách. Từ những kết quả nghiên cứu ở các 

chương trước, tác giả kết luận và đưa ra một số hàm ý chính sách về sử dụng lý thuyết 

đường cong Taylor như một khung tham chiếu để đo lường hiệu lực CSTT cũng như 

theo dõi sự phát triển hệ thống tài chính trong nước để cải thiện hiệu lực của CSTT ở 

các quốc gia. Đồng thời, tác giả gợi mở một số hướng nghiên cứu tiếp theo trong 

chương này.
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CHƯƠNG 2 – KHUNG LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN 

CỨU VỀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU LỰC CSTT 

2.1. Chính sách tiền tệ 

2.1.1. Giới thiệu 

CSTT là một trong những chính sách vĩ mô quan trọng để Chính phủ thực hiện 

điều tiết nền kinh tế. NHTW thực hiện CSTT thông qua việc kiểm soát và điều tiết 

cung tiền và lãi suất nhằm tác động tới hành vi đầu tư và tiêu dùng của các tác nhân 

trong nền kinh tế để đạt được những mục tiêu cuối cùng của họ là tạo công ăn việc 

làm cao, tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, ổn định lãi suất, ổn định thị trường tài 

chính và ổn định tỷ giá hối đoái (Friedman, 1968; Mishkin, 2015). Các nhà hoạch 

định chính sách cần đảm bảo sự cân bằng giữa cung tiền và sản lượng (Lucas, 1980; 

Friedman, 1987), như được thể hiện bởi phương trình: 

𝑀 × 𝑉 = 𝑃 × 𝑌                                                                                                   (2.1) 

Trong đó M là lượng cung tiền, V là tốc độ lưu thông của tiền, P là mức giá 

trung bình và Y là sản lượng thực. 

Cung tiền phụ thuộc vào lượng tiền cơ sở được phát hành bởi NHTW và số 

nhân tiền tệ được tạo ra bởi hoạt động của hệ thống NHTM, do đó, cung tiền phụ 

thuộc vào CSTT của NHTW và hoạt động của hệ thống NHTM. Cầu tiền phụ thuộc 

vào nhu cầu của công chúng trong việc thực hiện giao dịch, phòng bị và đầu cơ 

(Keynes, 1936). Sự thay đổi trong cung và cầu tiền sẽ tác động đến lãi suất danh nghĩa 

trên thị trường, do đó, NHTW điều hành CSTT bằng cách sử dụng cung tiền hoặc lãi 

suất chính sách để điều chỉnh lãi suất danh nghĩa trên thị trường (Friedman, 1982, 1983). 

Theo Fisher (1911), tốc độ lưu thông của tiền (V) được xác định bởi các tổ 

chức trong một nền kinh tế mà có ảnh hưởng đến cách các cá nhân tiến hành giao 

dịch. Nếu các cá nhân trong nền kinh tế sử dụng tài khoản tín dụng và thẻ tín dụng 

để thực hiện các giao dịch của họ, họ sẽ sử dụng ít tiền hơn để mua sắm, và do đó, 

cầu tiền giảm đi cho việc thực hiện các giao dịch. Điều này kéo theo V tăng lên, và 

ngược lại. Do đó, đặc điểm về các tổ chức trung gian tài chính và công nghệ trên thị 
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trường tài chính của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông tiền tệ và kiểm 

soát tiền tệ của các cơ quan hoạch định CSTT. 

2.1.2. Mục tiêu của CSTT 

Có nhiều mục tiêu khác nhau trong xây dựng CSTT ở các NHTW các quốc 

gia. Nhìn chung có 6 mục tiêu chính gồm: (1) công ăn việc làm cao, (2) ổn định giá 

cả, (3) tăng trưởng kinh tế và ổn định sản lượng, (4) ổn định lãi suất, (5) ổn định thị 

trường tài chính, (6) ổn định thị trường ngoại hối (Modigliani & Papademos, 1975; 

Rogoff, 1985; Mishkin, 2015). Tuy nhiên, ổn định giá cả và ổn định sản lượng vẫn 

luôn là mục tiêu quan trọng nhất (Cecchetti, 2000; Cecchetti & Krause, 2002; 

Geraats, 2002; Loayza & Schmidt-Hebbel, 2002). 

Công ăn việc làm cao. Tạo ra công ăn việc làm cao là một mục tiêu xứng 

đáng của CSTT vì hai lý do chính: (1) tỷ lệ thất nghiệp cao gây ra nhiều khó khăn về 

tài chính cho các cá nhân và gia đình trong nền kinh tế và gia tăng tội phạm, và (2) 

khi tỷ lệ thất nghiệp cao, nền kinh tế không chỉ có người lao động nhàn rỗi mà còn 

các nguồn lực nhàn rỗi (nhà máy đóng cửa và các thiết bị không được sử dụng) dẫn 

đến lãng phí nguồn lực và giảm sản lượng (GDP thấp hơn) (Mishkin, 2004). 

Tuy nhiên, Mishkin (2004) cho rằng tỷ lệ công ăn việc làm cao hợp lý là tỷ lệ 

trong điều kiện nền kinh tế toàn dụng nhân công, ở đó nhu cầu về lao động bằng với 

cung lao động và thất nghiệp trong nền kinh tế ở mức thất nghiệp tự nhiên. 

Ổn định giá cả. Mức giá tăng (lạm phát) tạo ra sự không chắc chắn trong nền 

kinh tế, và sự không chắc chắn đó có thể cản trở tăng trưởng kinh tế. Lạm phát khiến 

cho việc ra quyết định của cả người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ trở nên 

phức tạp hơn. Lạm phát cũng gây khó khăn cho kế hoạch cho tương lai. Hơn nữa, 

lạm phát có thể gây căng thẳng cấu trúc xã hội của quốc gia, bởi vì mỗi nhóm trong 

xã hội có thể cạnh tranh với các nhóm khác để đảm bảo rằng thu nhập của họ luôn 

theo kịp với mức giá gia tăng (Mishkin, 2004). Do đó, các NHTW thường xem mục 

tiêu ổn định giá là mục tiêu quan trọng nhất trong thực thi CSTT (Cecchetti, 2000; 

Cecchetti & Krause, 2002; Mishkin, 2015). 

Tăng trưởng kinh tế và ổn định sản lượng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế ổn 

định liên quan chặt chẽ đến mục tiêu công ăn việc làm cao bởi vì khi tỷ lệ thất nghiệp 
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thấp, các doanh nghiệp có nhiều khả năng đầu tư vốn để tăng năng suất và tăng trưởng 

sản lượng. Ngược lại, nếu thất nghiệp cao và các nhà máy nhàn rỗi, thì các doanh 

nghiệp thường không đầu tư thêm vào máy móc và nhà xưởng. Mặc dù hai mục tiêu 

này có liên quan chặt chẽ nhưng các chính sách có thể nhằm mục đích cụ thể để thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách trực tiếp khuyến khích các công ty đầu tư hoặc 

khuyến khích công chúng tiết kiệm để tạo thêm nhiều nguồn quỹ tài trợ cho các doanh 

nghiệp đầu tư. Trên thực tế, đây là mục đích được nêu ra bởi các chính sách kinh tế 

phía cung, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc cung cấp các ưu đãi về 

thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở vật chất và trang thiết bị và cho người 

nộp thuế để tiết kiệm nhiều hơn (Mishkin, 2015).  

Mặc dù tăng trưởng kinh tế cao có lợi cho nền kinh tế trong việc tạo công ăn 

việc làm và tăng thu nhập cho các tác nhân kinh tế, song, các cơ quan tiền tệ ngày 

càng hướng đến việc kiểm soát lãi suất để đạt được mục tiêu ổn định tốc độ tăng 

trưởng kinh tế (hay còn gọi là ổn định sản lượng) (Cecchetti, 2000). Lý do là vì khi 

nền kinh tế đã đạt đến trình độ phát triển nhất định, tỷ lệ công ăn việc làm ở một mức 

khá hợp lý thì việc duy trì tính ổn định trong nền kinh tế là cần thiết nhằm đảm bảo 

sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các thành phần kinh tế và giảm những biến động 

khó lường gây khó khăn cho việc hoạch định chính sách. Hơn nữa, Cecchetti xem xét 

những lập luận của Lucas (1987) và minh chứng rằng bất ổn và tăng trưởng có mối 

quan hệ mật thiết với nhau, theo đó, ổn định sản lượng cũng là điều kiện để thúc đẩy 

tăng trưởng nhanh hơn. Ramey & Ramey (1995) cung cấp bằng chứng trong 95 quốc 

gia rằng tồn tại một mối tương quan âm giữa bất ổn và tăng trưởng. Cecchetti (2000) 

cho rằng hầu hết các NHTW của các nước đang tham gia vào một chính sách ổn định 

nhằm giải quyết vấn đề kiểm soát tối ưu (optimal control problems) trong đó, họ sử 

dụng công cụ lãi suất nhằm điều hành CSTT để tối thiểu hóa tổn thất của nền kinh tế 

(bằng tổng có trọng số của bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát) và đạt được trạng 

thái ổn định kinh tế vĩ mô. 

Ổn định lãi suất. Lãi suất ổn định là điều mà hầu hết các quốc gia đều mong 

muốn đạt được, nhằm giảm thiểu sự không chắc chắn trong nền kinh tế, giảm bớt 

những khó khăn trong việc lên kế hoạch cho tương lai và do đó, ảnh hưởng đến các 

quyết định tiêu dùng và đầu tư của các tác nhân trong nền kinh tế (Mishkin, 2004).  
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Ổn định thị trường tài chính. Ổn định thị trường tài chính là một khái niệm 

dùng để chỉ tình trạng hệ thống tài chính vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

phân bổ có hiệu quả các nguồn lực kinh tế, không bị khủng hoảng và có khả năng hấp 

thụ và chống đỡ với các cú sốc bên ngoài (Schinasi, 2004). Khủng hoảng tài chính có 

thể ảnh hưởng đến chức năng phân bổ nguồn vốn của thị trường tài chính, dẫn đến sự 

sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh tế. Vì vậy, để ổn định vĩ mô, NHTW cần duy trì 

một hệ thống tài chính ổn định nhằm tránh các cuộc khủng hoảng tài chính.  

Ổn định thị trường ngoại hối. Với tầm quan trọng ngày càng tăng của thương 

mại quốc tế, tỷ giá đã trở thành một cân nhắc quan trọng đối với các NHTW trong 

việc điều hành CSTT để điều tiết nền kinh tế. Đồng nội tệ tăng giá làm giảm tính cạnh 

tranh của hàng hóa trong nước so với nước ngoài, trong khi, đồng nội tệ giảm giá lại 

kích thích lạm phát trong nước. Ngoài ra, hạn chế những thay đổi lớn trong giá trị 

đồng nội tệ sẽ làm cho các doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng lên kế hoạch mua hoặc 

bán hàng hoá ở nước ngoài. Do đó, ổn định tỷ giá được coi là một mục tiêu của CSTT.  

Mặc dù nhiều mục tiêu đề ra là phù hợp với nhau – tăng trưởng kinh tế và tạo 

công ăn việc làm cao, ổn định thị trường tài chính cùng với ổn định lãi suất – tuy 

nhiên, một số mục tiêu lại có sự xung đột lẫn nhau. Mục tiêu ổn định lãi suất và tạo 

công ăn việc làm thường mâu thuẫn với mục tiêu ổn định giá trong ngắn hạn 

(Mishkin, 2004). Ví dụ, khi nền kinh tế đang phát triển và thất nghiệp đang giảm, lạm 

phát và lãi suất có thể bắt đầu tăng lên. Nếu NHTW cố gắng ngăn chặn sự gia tăng 

lãi suất, điều này có thể làm cho nền kinh tế trở nên quá nóng và kích thích lạm phát. 

Nhưng nếu một NHTW tăng lãi suất để ngăn ngừa lạm phát, trong ngắn hạn tỷ lệ thất 

nghiệp có thể tăng lên.  

Xung đột cũng có thể phát sinh giữa mục tiêu ổn định giá và mục tiêu ổn định 

tài chính.2 Menon (2015) lý giải lý do của những xung đột là vì (1) chu kỳ tài chính 

thường dài hơn chu kỳ kinh doanh và hai chu kỳ này có thể phân kỳ và không hội tụ; 

(2) lãi suất thích hợp cho ổn định giá có thể không phù hợp với ổn định tài chính. 

Menon mô tả 2 mục tiêu ổn định giá và ổn định tài chính như 2 cơn gió có hướng thổi 

                                                             
2 Xem những thảo luận chi tiết hơn về sự mâu thuẫn giữa hai mục tiêu ổn định tài chính và ổn định giá của 
CSTT trong Agénor & Pereira da Silva (2012). 
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ngược nhau đến NHTW, vì vậy, CSTT thường có hạn chế nhất định trong việc đạt 

được đồng thời cả 2 mục tiêu ổn định giá và ổn định tài chính. Điều này cũng phù 

hợp với nguyên tắc Tinbergen (Tinbergen principle), trong đó nói rằng để đạt được 

một số mục tiêu chính sách độc lập, phải có ít nhất một số lượng các công cụ bằng số 

lượng các mục tiêu. Theo đó, ổn định kinh tế vĩ mô (ổn định giá và/hoặc ổn định sản 

lượng) và ổn định tài chính là hai mục tiêu, có nghĩa cần hai công cụ riêng biệt - lãi 

suất CSTT và một công cụ an toàn vĩ mô. Với một công cụ bổ sung, và trong một 

môi trường xác định, NHTW có thể đạt được các mục tiêu của họ chính xác và liên 

tục (thông qua các quy tắc động) (Agénor & Pereira da Silva, 2012; Woodford, 2012). 

Do đó, các nhà hoạch định chính sách thường sử dụng công cụ của chính sách an toàn 

vĩ mô (macroprudential policies)3 để hướng đến mục tiêu ổn định tài chính trong khi 

CSTT được giải phóng để tập trung vào mục tiêu ổn định giá.  

Mâu thuẫn giữa các mục tiêu có thể khiến các NHTW khó khăn trong cân nhắc 

lựa chọn. Và tùy từng thời điểm, bối cảnh quốc gia cũng như tùy vào tác động của 

từng mục tiêu đến nền kinh tế mà các NHTW sẽ linh hoạt lựa chọn mục tiêu ưu tiên. 

Các NHTW thực hiện CSTT theo những cách khác nhau, bằng cách nhắm đến 

các biến số nằm giữa các công cụ và việc đạt được các mục tiêu của họ. Sau khi quyết 

định mục tiêu cuối cùng như ổn định giá hay ổn định sản lượng, NHTW chọn một 

tập hợp các biến mà có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và mức giá để nhắm vào, 

được gọi là mục tiêu trung gian (intermediate targets), chẳng hạn như tổng lượng tiền 

(M1, M2, hoặc M3) hoặc lãi suất (ngắn hạn hoặc dài hạn). Tuy nhiên, ngay cả những 

mục tiêu trung gian này cũng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các công cụ chính 

sách của NHTW. Do đó, họ chọn một bộ các biến khác phản ứng nhanh hơn với các 

công cụ chính sách của họ để nhắm mục tiêu, được gọi là các mục tiêu hoạt động 

(operating targets), hoặc các mục tiêu công cụ thay thế (instrument targets), ví dụ 

                                                             
3 Chính sách an toàn vĩ mô là chính sách sử dụng các công cụ an toàn để hạn chế các rủi ro mang tính hệ thống 
và/hoặc các rủi ro đối với tổng thể hệ thống tài chính nhằm giảm thiểu khả năng đổ vỡ của hệ thống tài chính 
thông qua việc ngăn ngừa các dịch vụ tài chính có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế thực 
(IMF, 2011), tuy nhiên, chính sách này không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án. 
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như tổng lượng dự trữ (dự trữ, dự trữ không do vay mượn4, cơ sở tiền hoặc cơ sở tiền 

không do vay mượn) hoặc lãi suất ngắn hạn.  

2.1.3. Công cụ của CSTT 

Tùy theo các mục tiêu khác nhau của các NHTW trong việc thực thi CSTT, các 

công cụ khác nhau cũng được sử dụng linh hoạt để nhằm tác động đến nền kinh tế thực. 

Trong số các công cụ phổ biến như hoạt động thị trường mở, các khoản cho vay chiết 

khấu và tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các NHTW ngày càng coi lãi suất (lãi suất liên ngân hàng 

hoặc lãi suất cơ bản) là một chỉ báo chủ đạo của CSTT (Mishkin, 2015). 

Lãi suất chính sách. NHTW có thể sử dụng các công cụ lãi suất khác nhau 

để điều hành CSTT như lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cơ bản hoặc lãi suất bình quân 

liên ngân hàng, tùy thuộc vào đặc điểm cấu trúc thị trường của từng quốc gia, để tác 

động đến lãi suất thị trường và qua đó đến nền kinh tế thực. 

Hoạt động thị trường mở. Hoạt động thị trường mở liên quan đến việc mua 

và bán chứng khoán trên thị trường tiền tệ của NHTW. Các hoạt động thị trường mở 

là công cụ CSTT quan trọng nhất, bởi vì việc mua bán chứng khoán của NHTW là 

yếu tố quyết định đầu tiên sự thay đổi lãi suất và cơ sở tiền tệ, là nguồn chính của 

biến động cung tiền. NHTW có thể mua hoặc bán các chứng khoán ngắn hạn trên thị 

trường mở nhằm tác động trực tiếp đến lượng cung tiền. Mua trên thị trường mở sẽ 

mở rộng dự trữ và cơ sở tiền tệ, do đó làm tăng cung tiền và giảm lãi suất ngắn hạn. 

Bán trên thị trường mở sẽ thu hẹp dự trữ và cơ sở tiền tệ, giảm nguồn cung tiền và 

tăng lãi suất ngắn hạn (Mishkin, 2015).  

Dự trữ bắt buộc. NHTW có thể sử dụng dự trữ bắt buộc là một công cụ trong 

điều hành CSTT vì sự thay đổi trong dự trữ bắt buộc tác động đến cung tiền bằng 

cách tác động trực tiếp đến số nhân tiền tệ được tạo ra bởi hệ thống NHTM. Tăng dự 

trữ bắt buộc dẫn đến số lượng tiền gửi giảm, trong khi lượng tiền gửi có thể hỗ trợ 

một phần nào đó lượng tiền cơ sở, điều này dẫn đến thu hẹp lượng cung tiền. Tăng 

dự trữ bắt buộc cũng làm tăng nhu cầu dự trữ và tăng lãi suất. Ngược lại, giảm dự trữ 

bắt buộc dẫn đến việc mở rộng nguồn cung tiền và giảm lãi suất. 

                                                             
4 Dự trữ không do vay mượn là tổng dự trữ trừ các khoản dự trữ do vay mượn, đó là khoản cho vay chiết 
khấu; cơ sở tiền không do vay mượn là cơ sở tiền trừ dự trữ do vay mượn. 
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2.1.4. CSTT phi truyền thống 

Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, các công cụ CSTT truyền thống có thể 

không còn hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu của NHTW, lúc này các can thiệp 

CSTT phi truyền thống được sử dụng để thúc đẩy nhu cầu và kích thích tăng trưởng 

kinh tế. 

2.1.4.1. Nới lỏng định lượng (Quantitative Easing - QE) 

Nới lỏng định lượng là một can thiệp phi truyền thống của CSTT để đối phó 

với tình trạng giảm phát và lãi suất gần bằng 0 của nền kinh tế. Bởi vì trong thời kỳ 

khủng hoảng, các công cụ của CSTT truyền thống thường không phát huy được tính 

hữu dụng của chúng. Khi lãi suất danh nghĩa giảm xuống gần mức 0 sẽ làm lãi suất 

thực âm và nền kinh tế có nguy cơ rơi vào “bẫy thanh khoản”. Kinh tế suy thoái, 

NHTW có thể thực hiện mở rộng cung tiền thông qua hoạt động thị trưởng mở. Tuy 

nhiên, trong thời kỳ khủng hoảng, chứng khoán chính phủ có xu hướng tăng giá do 

nhận thức về sự an toàn của các chứng khoán này, điều này hạn chế tính hiệu quả của 

việc mua bán trái phiếu chính phủ như là một công cụ của CSTT. Thay vì mua chứng 

khoán chính phủ, NHTW thực hiện mua chứng khoán khác trên thị trường mở. Hành 

động mua bán chứng khoán trên thị trường của NHTW được gọi là nới lỏng định 

lượng. Các loại chứng khoán được mua trong QE thường là trái phiếu hoặc các công 

cụ nợ thuộc sở hữu của các tổ chức tài chính. 

Nhật Bản là quốc gia đầu tiên áp dụng QE vào năm 2001 khi họ phải đối mặt 

với tình trạng lạm phát (Nguyễn Trọng Tài, 2018). Sau cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu năm 2008, một số ngân hàng trung ương đã tiến hành QE như Ngân hàng 

Anh năm 2009, FED vào các năm 2008, 2010 và 2012 để đối phó với khủng hoảng 

và kích thích tăng trưởng kinh tế. 

Nới lỏng định lượng có thể sử dụng để đảm bảo lạm phát không giảm xuống 

dưới mức mục tiêu. Tuy nhiên, biện pháp này cũng tiềm ẩn rủi ro: chính sách có thể 

trở nên hiệu quả quá mức mong đợi trong việc điều chỉnh giảm phát, dẫn đến tình 

trạng lạm phát cao hơn trong dài hạn (do cung tiền tăng), hoặc chính sách không đủ 

hiệu quả nếu các NH không cho vay dự trữ bổ sung (Nguyễn Trọng Tài, 2018). 
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2.1.4.2. Định hướng chính sách (Forward Guidance) 

Định hướng chính sách là hình thức can thiệp CSTT phi truyền thống, trong 

đó, NHTW thông báo trước cho công chúng ý định giữ mức lãi suất ngắn hạn trong 

tương lai hoặc sẽ tham gia vào các vòng QE mới nhằm thúc đẩy niềm tin của nhà đầu 

tư và để thúc đẩy nhu cầu trong nền kinh tế. 

Trong giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, các 

nhà đầu tư đã dự đoán sẽ có sự gia tăng lãi suất nhanh chóng. Tuy nhiên, FED đã đã 

sử dụng định hướng chính sách để cung cấp diễn biến lãi suất trong tương lai vào 

tháng 1/20125. ECB sử dụng định hướng chính sách bằng việc đưa ra thông báo rằng 

ECB kỳ vọng lãi suất chính sách sẽ duy trì ở mức hiện tại hoặc thấp hơn trong một 

thời gian dài vào tháng 7/2013 (Nguyễn Trọng Tài, 2018). Định hướng chính sách 

như vậy đã giúp giảm bớt những kỳ vọng của thị trường, giảm lãi suất dài hạn và 

giảm bớt các điều kiện tài chính tổng thể.  

2.1.4.3. Chính sách lãi suất âm (Negative Interest Rate Policy - NIRP) 

Chính sách lãi suất âm là một công cụ CSTT phi truyền thống, theo đó lãi suất 

mục tiêu danh nghĩa được đặt với một giá trị âm, dưới mức giới hạn dưới lý thuyết là 

0%. NIRP được phát triển từ những năm 1990 để giảm thiểu tác động tiêu cực của 

khủng hoảng tài chính đến nền kinh tế. 

Lãi suất âm có nghĩa là các NHTW (và các NHTM) sẽ tính lãi suất âm. Thay 

vì nhận lãi tiền gửi, người gửi tiền phải trả phí thường xuyên để được giữ tiền của họ 

tại ngân hàng. Điều này nhằm khuyến khích các ngân hàng cho vay tiền một cách tự 

do hơn và các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư, cho vay và tiêu tiền thay vì trả một 

khoản phí để giữ tiền an toàn tại ngân hàng. 

Chính phủ Thụy Sĩ đã thực hiện một chế độ lãi suất âm vào đầu những năm 

1970 để chống lại sự tăng giá tiền tệ của họ do các nhà đầu tư trốn tránh lạm phát ở 

các nơi khác trên thế giới. Trong năm 2009 và 2010, Thụy Điển và năm 2012, Đan 

Mạch đã sử dụng lãi suất âm để ngăn dòng tiền nóng vào nền kinh tế của họ. Năm 

2014, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đưa ra mức lãi suất âm chỉ áp dụng 

cho tiền gửi ngân hàng nhằm ngăn chặn Eurozone rơi vào vòng xoáy giảm phát. 

                                                             
5 Theo https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2018/december/review-of-
unconventional-monetary-policy/, truy cập ngày 18/9/2019. 

https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2018/december/review-of-unconventional-monetary-policy/
https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2018/december/review-of-unconventional-monetary-policy/
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Tóm lại, NHTW điều hành CSTT bằng cách sử dụng các công cụ truyền thống 

và phi truyền thống. Những công cụ này sẽ ảnh hưởng đến tổng thể nền kinh tế qua 

các cơ chế truyền dẫn khác nhau (được gọi là mục tiêu hoạt động và mục tiêu trung 

gian của chính sách) và cuối cùng là đến mục tiêu cơ bản của chính sách (ổn định giá 

cả, công ăn việc làm cao, tăng trưởng kinh tế ổn định). Mặc dù vậy, khi một chính 

phủ cố gắng hoàn thành một mục tiêu, một số mục tiêu khác sẽ không thể đạt được. 

Đây được gọi là sự đánh đổi trong việc thực hiện CSTT. Do đó, không thể hoàn thành 

tất cả các mục tiêu này cùng một lúc.  

2.2. Hiệu lực của chính sách tiền tệ và lý thuyết đường cong Taylor 

2.2.1. Lý thuyết đường cong Taylor 

Những năm 1950 và 1960 là thời điểm chủ nghĩa Keynes thống trị trên toàn 

thế giới. Quan điểm cho rằng có một sự đánh đổi ổn định và lâu dài giữa lạm phát và 

thất nghiệp đã trở nên phổ biến bằng nghiên cứu có ảnh hưởng về đường cong Phillips 

(Phillips Curve) của Phillips (1958) và Samuelson & Solow (1960). Mối quan hệ 

đường cong Phillips đã được nhiều nghiên cứu vĩ mô trước đây sử dụng để mô tả tình 

trạng tiến thoái lưỡng nan mà một NHTW phải đối mặt để đạt được mục tiêu lạm 

phát thấp và việc làm cao (Mortensen, 1970; Fisher, 1973; Fuhrer, 1995; DiNardo & 

Moore, 1999). Tuy nhiên, cho tới nay, một số nhà kinh tế học vĩ mô không còn cho 

rằng đường cong Phillips được xem là một "khuôn khổ chính sách" khả thi vì việc sử 

dụng lý thuyết này không phù hợp với lý thuyết kinh tế vĩ mô chủ đạo (Friedman, 

1968; Phelps, 1968; Chatterjee, 2002)6. 

Vào cuối những năm 1970, John Taylor đã đề xuất một cách tiếp cận thay thế 

cho các nhà hoạch định chính sách để xem xét, một lựa chọn phù hợp với lý thuyết 

kinh tế vĩ mô về tính cứng nhắc của giá cả và kỳ vọng hợp lý của các tác nhân trong 

nền kinh tế. Cách tiếp cận này liên quan đến sự đánh đổi thường xuyên giữa bất ổn 

sản lượng và bất ổn lạm phát trong thực thi CSTT (Taylor, 1979), và là một nguyên 

                                                             
6 Mối quan hệ đánh đổi do Samuelson và Solow đề xuất đã bị phản đối gay gắt bởi Friedman (1968) và Phelps 
(1968), họ đã lập luận độc lập rằng không có sự đánh đổi trong dài hạn giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm 
phát. Thay vào đó, nền kinh tế sẽ đối mặt với một tỷ lệ thất nghiệp nhất định trong dài hạn bất kể tỷ lệ lạm 
phát là bao nhiêu. Nói cách khác, đường cong Phillips dài hạn sẽ là đường thẳng đứng, và nỗ lực giảm tỷ lệ 
thất nghiệp dưới mức tự nhiên sẽ chỉ dẫn đến lạm phát cao hơn. Giả thuyết về tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên của 
Friedman-Phelps đã có ảnh hưởng ngay lập tức và nhanh chóng bắt đầu được đưa vào các mô hình kinh tế 
chính thức. 
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tắc hướng dẫn quan trọng trong nhiều nghiên cứu CSTT (xem thêm, Taylor, 1994; 

Fuhrer, 1997; Orphanides & ctg, 1997; Chatterjee, 2002; Taylor & Williams, 2011; 

Olson & ctg, 2012). 

Đường cong Taylor được xem là đường biên hiệu quả của CSTT, thể hiện vị 

trí mà CSTT là tối ưu với bất ổn lạm phát và sản lượng là thấp nhất tương ứng với 

mức độ ưu tiên của NHTW trong việc ổn định giá hay ổn định chu kỳ kinh doanh 

(Taylor, 1979; Friedman, 2010).  

Nguyên lý cơ bản của việc xây dựng đường biên hiệu quả của Taylor dựa trên 

hành vi tối ưu hóa của NHTW trong việc thực thi CSTT để giảm thiểu tổn thất của 

nền kinh tế trước các tác động không lường trước được của các cú sốc. Giả định các 

nhà hoạch định chính sách của các quốc gia sử dụng công cụ lãi suất để tối thiểu hóa 

hàm tổn thất xã hội gây ra do tăng trưởng và lạm phát không ổn định. Gọi y* và π* 

là mức mục tiêu của sản lượng và lạm phát. Hàm tổn thất đo lường tổng chi phí có 

trọng số của bất ổn trong lạm phát và sản lượng so với mức mục tiêu của chúng, tại 

bất kỳ thời điểm nào. Đây là hàm tổn thất tiêu chuẩn bậc hai được sử dụng trong hầu 

hết các phân tích chính sách hiện đại của các NHTW (Cecchetti & ctg, 2006), và được 

xác định như sau: 

 ℒ = 𝐸[𝜆(𝜋 − 𝜋∗)2 + (1 − 𝜆)(𝑦 − 𝑦∗)2]          (2.2) 

Trong đó, 𝐸 biểu thị toán tử kỳ vọng, 𝜋 là lạm phát và 𝑦 là log của tổng sản 

lượng của nền kinh tế, trọng số 𝜆 đo lường mức độ ưu tiên ổn định sản lượng của các 

nhà hoạch định chính sách (0 ≤ 𝜆 ≤ 1). 

Để tối thiểu hóa tổn thất, NHTW phải xác định các yếu tố quyết định độ lệch 

giữa sản lượng và lạm phát thực tế so với mức mục tiêu. Một nền kinh tế đơn giản bị 

ảnh hưởng bởi hai loại cú sốc – cú sốc tổng cầu (𝑑) và cú sốc tổng cung (𝑠) và cả hai 

loại cú sốc này đều yêu cầu phản hồi chính sách. Cú sốc tổng cầu làm cho sản lượng 

và lạm phát biến động theo cùng hướng và cú sốc tổng cung khiến cho sản lượng và 

lạm phát biến động theo chiều ngược nhau. Bởi vì CSTT có thể tác động đến sản 

lượng và lạm phát theo cùng một hướng, nó hoàn toàn có thể bù đắp ảnh hưởng của 

cú sốc tổng cầu. Ngược lại, cú sốc tổng cung sẽ buộc các cơ quan tiền tệ phải đối mặt 

với một sự đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát (Taylor, 1979, Clarida, 



21 
 

Galí & Gertler, 1999; Cecchetti & Krause, 2001). Bernanke (2004, p. 3) minh họa 

đơn giản mối quan hệ này như sau: 

“… xem xét ví dụ kinh điển về một cú sốc tổng cung, giá dầu tăng mạnh do gián đoạn 

nguồn cung từ nước ngoài. Theo phân tích thông thường, giá dầu tăng làm gia tăng 

mức giá tổng thể (sự gia tăng tạm thời trong lạm phát) trong khi làm giảm sản lượng 

và việc làm. Do đó, các nhà hoạch định CSTT phải đối mặt với một sự lựa chọn khó 

khăn. Nếu họ chọn thắt chặt chính sách (tăng lãi suất ngắn hạn) để bù đắp ảnh hưởng 

của cú sốc giá dầu đến mức giá chung, họ có thể phải chấp nhận mức giảm sản lượng 

nghiêm trọng hơn. Ngược lại, nếu các nhà hoạch định chính sách chọn giảm tác động 

của cú sốc giá dầu đến sản lượng, hành động của họ có thể làm trầm trọng thêm tác 

động đến lạm phát. Do đó, đối mặt với sự xuất hiện liên tục của cú sốc tổng cung như 

cú sốc giá dầu, các nhà hoạch định CSTT buộc phải lựa chọn giữa ổn định sản lượng 

và ổn định lạm phát…” 

Một cách hữu ích để minh họa cho sự đánh đổi được ngụ ý bởi mô hình là xây 

dựng đường biên hiệu quả chính sách tương ứng trên một đồ thị hai chiều (bất ổn sản 

lượng – bất ổn lạm phát). Đường cong này mô tả mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn 

sản lượng (σy) và bất ổn lạm phát (σπ) trong điều kiện CSTT là tối ưu, và, thay đổi 

theo mức độ ưu tiên ổn định sản lượng của NHTW, được định nghĩa bởi 𝜆. Đường 

biên hiệu quả của CSTT là một chuỗi các điểm trong đó không thể đạt được bất ổn 

lạm phát thấp hơn mà không làm tăng bất ổn sản lượng (Taylor, 1979; Cecchetti, 

FloresLagunes & Krause, 2006). Đường biên hiệu quả này được gọi là đường cong 

Taylor (Taylor curve), hay còn được gọi là đường cong Phillips bậc hai (second-order 

Phillips curve) (Taylor, 1994; King, 1999; Bernanke, 2004; Friedman, 2010; Olson 

& Enders, 2012). Hình 2.1 miêu tả đường biên hiệu quả của CSTT theo Taylor (1979). 

Trong Hình 2.1, bất ổn trong sản lượng được đo trên trục tung và bất ổn trong lạm 

phát được đo trên trục hoành. Đối với một hàm tổn thất nhất định, với mỗi trọng số 

của bất ổn lạm phát (𝝀), tương ứng là bất ổn sản lượng (1-𝝀) và một phương trình cấu 

trúc của nền kinh tế, chúng ta có thể vẽ được một điểm duy nhất trên đường biên hiệu 

quả. Điểm này thể hiện giá trị tối ưu của bất ổn lạm phát và bất ổn sản lượng cho mỗi 

giá trị 𝝀 nhất định. Và bằng cách thay đổi 𝝀 trong phạm vi của nó (từ 0 đến 1), chúng 

ta có thể vẽ được đường biên hiệu quả. Trong không gian (σy, σπ) đường biên là dốc 
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xuống và lồi về gốc tọa độ. Các điểm ở bên phải của đường biên là không hiệu quả. 

Điểm bên trái là không khả thi. Dọc theo đường biên có một sự đánh đổi: Khi 𝜆 tăng 

(cho thấy sự ưu tiên tương đối lớn hơn cho ổn định sản lượng), chính sách tối ưu được 

thiết kế để có độ lệch chuẩn của sản lượng (và thất nghiệp) là thấp hơn, nhưng với 

chi phí là bất ổn lạm phát cao hơn (Taylor, 1994; McCaw & Morka, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát 

(đường cong Taylor) 

Vị trí của đường biên hiệu quả phụ thuộc tác động của các cú sốc tổng cung – 

tác động càng nhỏ, đường biên càng gần gốc tọa độ. CSTT tối ưu có hai phần, thứ 

nhất, hành động của NHTW có thể trung lập hoàn toàn cú sốc tổng cầu, thứ hai, việc 

trung hòa cú sốc cung phụ thuộc vào các tham số cấu trúc và sở thích lạm phát của 

họ (𝜆). Nếu CSTT là tối ưu, nền kinh tế sẽ ở trên đường cong này. CSTT được xem 

là có hiệu quả hơn khi nó làm giảm bất ổn sản lượng thực và bất ổn lạm phát so với 

mức mục tiêu trung bình, bởi vì lúc này, NHTW có thẩm quyền hơn và di chuyển nền 

kinh tế của họ đến gần đường biên hiệu quả hơn (theo Taylor, 1979; Cecchetti & 

Krause, 2001; Bernanke, 2004; Olson & Enders, 2012). Vị trí của nền kinh tế (điểm 

hiệu suất) trên đường biên phụ thuộc vào sự ưu tiên của nhà hoạch định chính sách 

về ổn định lạm phát và sản lượng. 

Khi chính sách dưới mức tối ưu, nền kinh tế sẽ không nằm trên đường biên 

này. Thay vào đó, điểm hiệu suất sẽ ở trên và ở bên phải, với bất ổn lạm phát và sản 

lượng vượt quá các điểm khả thi khác. Các chuyển động của điểm hiệu suất về phía 

đường biên là một dấu hiệu của việc hiệu lực chính sách được cải thiện. 

2.2.2. Hiệu lực của CSTT  

2.2.2.1. Hiệu lực của CSTT 

Biến động lạm phát (σπ) 
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Hiệu lực của CSTT là khả năng mà các NHTW đạt được các mục tiêu của 

mình, ổn định tác động của các cú sốc đến nền kinh tế và làm giảm bất ổn kinh tế vĩ 

mô thông qua việc thực thi CSTT với các công cụ có sẵn (Boivin & Giannoni, 2006). 

Cecchetti & Krause (2001), Cecchetti & ctg (2006), Mishkin & Schmidt-Hebbel (2007) 

và Taylor (1979) cũng cho rằng CSTT được xem là có hiệu lực khi nó làm giảm bất ổn 

sản lượng thực và bất ổn lạm phát so với mức mục tiêu trung bình, bởi vì lúc này các 

NHTW có thẩm quyền hơn và di chuyển nền kinh tế gần hơn với đường biên hiệu quả 

của CSTT. Bên cạnh khía cạnh đạt được mục tiêu cuối cùng của chính sách, hiệu lực 

CSTT còn được thể hiện qua hiệu lực truyền dẫn CSTT, thể hiện ở tốc độ và độ lớn 

của tác động truyền dẫn (Carranza & ctg, 2010). 

 Mặc dù về cơ bản, các công cụ CSTT tác động đến nền kinh tế thông qua các 

kênh khác nhau, tuy nhiên, những đặc điểm về cấu trúc nền kinh tế, hoạt động của hệ 

thống ngân hàng và mức độ phát triển của thị trường tài chính cũng như mức độ phản 

ứng không đồng nhất giữa các tác nhân trong nền kinh tế khiến cho việc đạt được mục 

tiêu CSTT cần một độ trễ nhất định và nhiều khi CSTT tỏ ra không có hiệu lực 

(Christiano & ctg, 1997; Gruen & ctg, 1997; Mojon, 2000; Cecchetti & Krause, 2002; 

De Bondt, 2002; Carranza & ctg, 2010). 

2.2.2.2. Đo lường hiệu lực của CSTT 

Các nghiên cứu trước đây khi đánh giá các nhân tố tác động đến hiệu lực của 

CSTT thường đo lường hiệu lực CSTT theo các hướng sau: (1) mức sản lượng 

và/hoặc lạm phát (Georgiadis & Mehl, 2016; Ma & Lin, 2016; Caglayan & ctg, 2017; 

Kim & Mehrotra, 2017); (2) độ lớn và độ trễ của tác động truyền dẫn (Christiano & 

ctg, 1996; Cecchetti, 1999; Soyoung Kim, 1999; Carranza & ctg, 2010; Aysun , 

2013); (3) quy mô, tính tập trung và sức mạnh của hệ thống ngân hàng (Cecchetti, 

1999); (4) khoảng cách đến đường biên hiệu quả của CSTT (Cecchetti & Krause, 

2001, 2002; Cecchetti & ctg, 2006; Krause & Rioja, 2006).  

 Theo Cecchetti (2000), thay vì đạt được các mục tiêu tăng trưởng sản lượng 

và mức độ lạm phát thấp hay tỷ lệ thất nghiệp thấp trong ngắn hạn, các cơ quan tiền 

tệ hiện nay quan tâm đến mục tiêu cuối cùng của CSTT bao gồm một tập hợp các 

biến như ổn định giá cả, tạo công ăn việc làm, ổn định lãi suất, ổn định tài chính. Nói 
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cách khác, NHTW các quốc gia ngày càng quan tâm đến mức độ bất ổn trong hiệu 

suất kinh tế vĩ mô, và vì vậy nếu chỉ xem xét hiệu lực CSTT bằng cách sử dụng một 

chỉ số như mức độ lạm phát hay tốc độ tăng trưởng kinh tế là không thể thể hiện hết 

những tác động của CSTT đến nền kinh tế cũng như không khái quát được việc đạt 

được mục tiêu của các cơ quan tiền tệ. Bằng cách này, các nghiên cứu gần đây áp 

dụng lý thuyết đường cong Taylor (Taylor curve), được xây dựng dựa trên mối quan 

hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát để tiếp cận và đo lường hiệu 

lực CSTT. Đường cong Taylor được giới thiệu lần đầu tiên bởi Taylor (1979) và được 

sử dụng rộng rãi trong một số nghiên cứu về CSTT (Dittmar & ctg, 1999; Cecchetti 

& Krause, 2001; Olson & ctg, 2012). Theo lập luận của Chatterjee (2002), lý thuyết 

đường cong Taylor phù hợp với quan điểm kinh tế vĩ mô hiện đại trong đó các NHTW 

không thể tăng mức sản lượng một cách có hệ thống nhưng có thể ổn định sự bất ổn 

của sản lượng. Sự đánh đổi này đặc biệt nghiêm trọng khi có các cú sốc cung do 

NHTW không thể đồng thời giảm bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát. 

Bernanke (2004) đã sử dụng đường cong Taylor để giải thích vai trò của CSTT 

trong giai đoạn được coi là thời kỳ ổn đinh lớn (Great Moderation). Ông cho rằng 

CSTT đã cải thiện hiệu lực tác động trong giai đoạn này và điều này đã kéo hiệu suất 

kinh tế vĩ mô từ phần trên bên phải của đường cong xuống và sang trái gần hơn hoặc 

thậm chí trên đường biên hiệu quả. King (1999) đã đưa ra những lập luận tương tự. 

Khi cuộc Đại suy thoái diễn ra và sự phục hồi chậm đã chuyển điểm hiệu suất lên 

trên, theo hướng bất ổn sản lượng cao hơn - kết thúc của thời kỳ ổn định lớn. Cecchetti 

& Krause (2001); Cecchetti & ctg (2006); Mishkin (2007) và Olson & Enders (2012) 

đo lường hiệu lực CSTT bằng cách ước tính kết quả trong thực tế và so sánh sự khác 

biệt với những kết quả được ngụ ý bởi chính sách tối ưu. 

2.2.3. Các nhân tố tác động đến hiệu lực CSTT 

Để thực hiện CSTT thành công và đưa ra các quyết định hợp lý liên quan đến 

việc sử dụng các công cụ chính sách nhằm đạt được mục tiêu cụ thể trong từng giai 

đoạn, các cơ quan tiền tệ phải có sự hiểu biết thấu đáo về thời gian và ảnh hưởng của 

chính sách đối với nền kinh tế thực và lạm phát. Cơ chế truyền dẫn tiền tệ hoạt động 

tốt là một sự đảm bảo cho một CSTT thành công. Điều này khiến cho hiệu lực và cơ 

chế truyền dẫn CSTT cũng như các yếu tố quyết định hiệu lực của CSTT là một trong 
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những lĩnh vực được nghiên cứu nhiều nhất về kinh tế tiền tệ. Các nghiên cứu khác 

nhau đã báo cáo nhiều yếu tố kinh tế khác nhau ảnh hưởng đến hiệu lực CSTT trong 

đó tập trung chủ yếu vào các khía cạnh của phát triển tài chính bao gồm: phát triển tài 

chính (Loayza & Schmidt-Hebbel, 2002; Woodford, 2002; Carranza & ctg, 2005; 

McCauley, 2008; Mishra & Pradhan, 2008; Carranza & ctg, 2010; Mishra & Montiel, 

2012; Ma & Lin, 2016; Seth & Kalyanaraman, 2017), cấu trúc tài chính (Goodhart, 

1983; Vanhoose, 1985; Cottarelli & Kourelis, 1994; Cecchetti, 1999; De Bondt, 1999; 

Cecchetti & Krause, 2001; Elbourne & de Haan, 2006; Amidu & Wolfe, 2013), các 

bất hoàn hảo của thị trường tài chính – các ma sát tài chính (financial friction) (Aysun 

& ctg, 2013), tính chất cạnh tranh trên thị trường tài chính (Allen & Gale, 2004; 

Adams & Amel, 2005; Berger & ctg, 2009; Gropp & ctg, 2014; Khan & ctg, 2016), 

chế độ tỷ giá (Cas & ctg, 2011; Saborowski & Weber, 2013), tình trạng đô la hóa của 

nền kinh tế (Cas & ctg, 2011; Saborowski & Weber, 2013). 

Cecchetti (1999) đã kiểm tra sự khác biệt về đặc điểm hệ thống ngân hàng ở 

các nước thuộc Liên minh châu Âu, và kết luận rằng sự khác biệt về cấu trúc tài chính 

là nguyên nhân quan trọng cho sự bất đối xứng trong cơ chế truyền dẫn CSTT ở các 

nước này. Hơn nữa, ông lập luận rằng sự khác biệt về cấu trúc tài chính ở các nước 

châu Âu là kết quả của các cấu trúc pháp lý khác nhau của họ, và do đó ảnh hưởng 

đến tác động của CSTT đối với sản lượng và giá cả. 

Aysun & ctg (2013) đã tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa mức độ 

của các ma sát tài chính và ảnh hưởng của những cú sốc CSTT đối với nền kinh tế. 

Dựa trên các dự đoán của mô hình gia tốc tài chính và bằng cách sử dụng dữ liệu cấp 

độ công ty, họ đo độ nhạy của chênh lệch lợi suất trái phiếu đối với đòn bẩy tài chính 

của các công ty phát hành trái phiếu này. Các kết quả cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa 

thống kê giữa các ma sát tài chính và truyền dẫn CSTT. 

Một nghiên cứu khác có liên quan được trình bày bởi Mishra & ctg, (2010). 

Các tác giả cung cấp bằng chứng xuyên quốc gia về hiệu quả của cơ chế truyền tiền 

tệ và đi đến kết luận rằng ở mức độ hạn chế về phát triển tài chính, cơ chế truyền dẫn 

ở các nước có thu nhập thấp chủ yếu do kênh cho vay ngân hàng chi phối, đồng thời 

sức mạnh và độ tin cậy của hành vi tiền tệ phụ thuộc vào hiệu quả của kênh này. Họ 



26 
 

cũng lập luận rằng việc truyền dẫn các hoạt động CSTT của NHTW sang lãi suất cho 

vay ngân hàng ở các nước có thu nhập thấp đều yếu và không đáng tin cậy. 

Cas & ctg (2011) đã kiểm tra các nhân tố chính ảnh hưởng đến sức mạnh của 

cơ chế truyền lãi suất ở các nước Trung Mỹ. Họ đã sử dụng phân tích hồi quy bảng, 

kết quả cho thấy việc truyền lãi suất có mối quan hệ tiêu cực và có ý nghĩa thống kê 

với tình trạng đô la hóa, và mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa thống kê với tính linh 

hoạt của tỷ giá và phát triển hệ thống tài chính. Họ cũng đã kiểm tra mức độ tập trung 

của hệ thống ngân hàng như một yếu tố quyết định hiệu lực truyền dẫn CSTT tiền tệ. 

Mặc dù mức độ tập trung của ngành ngân hàng cũng có mối quan hệ tiêu cực với cơ 

chế truyền lãi suất nhưng ý nghĩa thống kê của nó không được xác nhận. 

Một nghiên cứu có liên quan hơn trong chủ đề đã được Saborowski & Weber 

(2013) giới thiệu, cho thấy tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái, mức độ tập trung ngành 

ngân hàng, tỷ lệ thanh khoản, cùng với tỷ lệ nợ xấu và mức độ đô la hóa tài chính là 

yếu tố quan trọng quyết định truyền dẫn lãi suất. Họ chứng minh rằng trong các thị 

trường phát triển hơn, cú sốc CSTT gần như hoàn toàn chuyển sang lãi suất cho vay 

bán lẻ. Ngược lại, sự chuyển giao ở các nước đang phát triển thấp hơn đáng kể vào 

khoảng 30-45%. Điều này chủ yếu được giải thích bởi sự tồn tại của chế độ tỷ giá hối 

đoái linh hoạt, thanh khoản thấp hơn và tỷ lệ nợ xấu, và các hệ thống tài chính phát 

triển hơn ở các nền kinh tế tiên tiến. 

2.3. Phát triển tài chính 

2.3.1. Vai trò của hệ thống tài chính trong cơ chế truyền dẫn tiền tệ 

Hệ thống tài chính giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế. Hệ thống 

tài chính vừa là kênh tiết kiệm cho các cá nhân và hộ gia đình, đồng thời tạo ra kênh 

đầu tư cho các doanh nghiệp và là nơi truyền dẫn các hành động chính sách vĩ mô 

của Chính phủ đến nền kinh tế thực. Bởi vì việc thực hiện CSTT được thực hiện chủ 

yếu thông qua thị trường tài chính, do đó, thị trường tài chính được xem là trung tâm 

của quá trình thực hiện CSTT. Hiệu lực truyền dẫn CSTT đến nền kinh tế thực phụ 

thuộc vào một tập hợp các yếu tố, trong đó, các yếu tố liên quan đến cấu trúc của hệ 

thống tài chính và mức độ phát triển tài chính đóng vai trò quan trọng.   

Về mặt lý thuyết, vai trò của hệ thống tài chính trong việc truyền dẫn các xung 

động CSTT được thể hiện theo 3 mô hình sau (Genberg, 2008): 
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(1) Mô hình của Bernanke & Blinder (1988) 

Dựa theo Brunner, Meltzer & Meltzeri (1963) và Tobin (1969), Bernanke và 

Blinder mở rộng mô hình IS-LM truyền thống bằng cách thêm các khoản vay ngân 

hàng như là một loại tài sản thứ ba ngoài tiền và trái phiếu. Phân tích của các tác giả 

dựa trên sự cân bằng giữa nhu cầu vay vốn của các công ty và khả năng cung cấp tín 

dụng của các ngân hàng, trong đó lãi suất cho vay ngân hàng có thể khác với lãi suất 

chính sách tùy thuộc vào trạng thái của chu kỳ kinh doanh (yếu tố quyết định nhu cầu 

vay vốn của các doanh nghiệp), sở thích tiết kiệm, tiêu dùng của hộ gia đình (ảnh 

hưởng đến cung tiền gửi ngân hàng), và các tham số khác như tỷ lệ dự trữ bắt buộc 

(ảnh hưởng đến chi phí của ngân hàng). Mặc dù các tác giả không đi sâu phân tích 

những tác động của các thay đổi trong công nghệ của các ngân hàng, mô hình của họ 

ngụ ý rằng những thay đổi trong công nghệ này sẽ làm thay đổi mối quan hệ cân bằng 

giữa hai mức lãi suất (Genberg, 2008). 

Từ đó, để thực hiện CSTT đạt được mục tiêu, NHTW cần giám sát các cú sốc 

trên thị trường cho vay ngân hàng và phản ứng với những cú sốc này để ổn định sản 

lượng và lạm phát. Đồng thời, NHTW cần lưu ý những thay đổi trong hệ thống trung 

gian ngân hàng do những ảnh hưởng của chúng đến mục tiêu của chính sách. 

(2) Mô hình gia tốc tài chính của Bernanke & Gertler (1995)7  

Gia tốc tài chính (Financial Accelerator) hàm ý sự khuếch đại tác động của 

những cú sốc bất lợi đến nền kinh tế bởi những điều kiện trên thị trường tài chính xấu 

hơn (Bernanke, Gertler & Gilchrist, 1996). Khung phân tích gia tốc tài chính đã được 

sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu trong những năm 1980 và 1990 (Bernanke, 

1981, 1983; Bernanke & Gertler, 1989, 1995). 

Mô hình gia tốc tài chính dựa trên lý thuyết về sự bất cân xứng thông tin, rủi 

ro đạo đức và lựa chọn nghịch khiến cho thị trường tín dụng là không hoàn hảo và 

phát sinh chi phí đại diện. Người cho vay có thể có ít thông tin về độ tin cậy của người 

vay. Vì vậy, một công ty muốn vay vốn trên thị trường (tài trợ bên ngoài) sẽ phải trả 

một phần phí lớn hơn chi phí cơ hội của các nguồn tài trợ nội bộ. Độ lớn của phí này 

                                                             
7 Xem thêm ở Bernanke, Gertler & Gilchrist (1996, 1999). 
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phụ thuộc giá trị của tài sản thế chấp mà công ty có, độ lớn của dòng tiền của công 

ty, và công nghệ giám sát có sẵn đối với người vay. Nếu giá tài sản giảm xuống làm 

giảm giá trị bảng cân đối kế toán của các công ty và giá trị tài sản ròng của họ, kéo 

theo khả năng vay vốn trên thị trường của họ giảm và có tác động tiêu cực đến đầu 

tư của các công ty này. Điều này sẽ dẫn đến giảm nhu cầu và năng lực sản xuất. Hoạt 

động kinh tế suy giảm tiếp tục làm giá tài sản giảm xuống, dẫn đến một chu kỳ tuần 

hoàn: giá tài sản giảm, bảng cân đối suy giảm, thắt chặt điều kiện tài chính và giảm 

hoạt động kinh tế. Tương tự như vậy, việc tăng giá tài sản sẽ dẫn đến giảm chi phí đi 

vay do giá trị tài sản thế chấp tăng lên và do đó có thể có tác động lớn hơn đến tổng 

sản lượng so với mong đợi (tức là chỉ dựa trên hiệu ứng giàu có đối với tiêu dùng). 

Độ lớn của hiệu lực của CSTT đối với sản lượng cũng sẽ được khuếch đại bởi vì tác 

động ban đầu lên dòng tiền và giá trị ròng sẽ ảnh hưởng đến phí tài chính bên ngoài 

và dẫn đến những thay đổi hơn nữa trong đầu tư của công ty. Vòng tuần hoàn như 

trên được gọi là một quá trình gia tốc tài chính, bắt đầu từ một sự thay đổi nhỏ trong 

thị trường tài chính, có thể tạo ra một sự thay đổi lớn trong điều kiện kinh tế. 

Sự tồn tại của cơ chế gia tốc tài chính trên thị trường tài chính khiến cho CSTT 

có hiệu lực hơn, và các biến liên quan đến quá trình phát triển của các trung gian tài 

chính góp phần khuếch đại sự tác động của lãi suất CSTT (Genberg, 2008).  

(3) Mô hình Goodfriend & McCallum (2007) 

Goodfriend và McCallum xem xét lại vai trò của tiền tệ và ngân hàng trong 

phân tích CSTT bằng cách bao gồm một lĩnh vực ngân hàng và tiền tệ trong một mô 

hình cân bằng tổng thể ngẫu nhiên động (DSGE). Trong mô hình, các ngân hàng 

không chỉ được xem là một trung gian tài chính thông thường mà được coi là một 

trung gian thiết yếu của hệ thống tài chính vì vai trò quan trọng của các khoản tiền 

gửi đối với tiêu dùng của người tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp. Để quản lý 

vốn vay, các ngân hàng cần đầu vào là lao động và tài sản thế chấp. Do đó, trung gian 

tài chính được mô hình hóa như là một hoạt động kinh tế, đòi hỏi nguồn lực thực và 

chịu tác động của những tiến bộ và cú sốc công nghệ. Mô hình cũng ngụ ý rằng các 

tài sản khác nhau mang lại lợi nhuận khác nhau trong trạng thái cân bằng. Mô hình 

Goodfriend-McCallum ngụ ý rằng sẽ có một sự chênh lệch giữa lãi suất chính sách 
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của NHTW và lãi suất xác định các quyết định chi tiêu của các hộ gia đình và doanh 

nghiệp. Giá trị chênh lệch này không cố định mà sẽ phụ thuộc vào chi phí đầu vào 

(lao động và vốn) và sự phát triển công nghệ của trung gian ngân hàng (công nghệ 

“quản lý nợ”) trong quá trình cung cấp vốn. Tác giả cũng gợi ý rằng bản chất của 

trung gian tài chính sẽ có ảnh hưởng đến cả giá trị cân bằng trong trạng thái ổn định 

của lãi suất chính sách và bản chất của việc điều chỉnh lạm phát và tiêu dùng. 

2.3.2. Phát triển tài chính 

Phát triển tài chính thể hiện sự cải tiến trong các chức năng của hệ thống tài 

chính như: (i) tổng hợp các khoản tiết kiệm; (ii) phân bổ vốn cho đầu tư sản xuất; (iii) 

giám sát các khoản đầu tư đó; (iv) đa dạng hoá rủi ro; và (v) trao đổi hàng hóa và dịch 

vụ (Levine, 2005). Mỗi chức năng tài chính này có thể ảnh hưởng đến các quyết định 

tiết kiệm và đầu tư và do đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, hành vi giá cả cũng 

như các điều kiện kinh tế vĩ mô.  

Phát triển tài chính hàm ý sự cải thiện và phát triển trong các công cụ tài chính, 

thị trường và các trung gian tài chính. Theo DFID (2004)8, có nhiều đặc điểm khác 

nhau để nhận diện sự ‘phát triển’ của hệ thống tài chính, bao gồm:  

• Số lượng và sự đa dạng của các tổ chức tài chính và dịch vụ tăng lên, 

• Khối lượng tài trợ của khu vực tài chính tăng lên, 

• Hiệu quả, khả năng cạnh tranh hoặc môi trường pháp lý của ngành cải thiện,  

• Nhiều người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính. 

Nhìn chung, phát triển tài chính bao gồm các vấn đề về tính cạnh tranh và hiệu 

quả trong lĩnh vực tài chính; phạm vi của các dịch vụ được cung cấp; sự đa dạng của 

các tổ chức tài chính trong lĩnh vực tài chính; khối lượng tín dụng được cung cấp bởi 

các trung gian tài chính, cùng với quyền tiếp cận với các dịch vụ và ổn định tài chính 

(Svirydzenka, 2016).  

2.3.3. Đo lường phát triển tài chính 

Một cách tốt nhất để đo lường phát triển tài chính là đo lường mức độ cải thiện 

trong năm chức năng của hệ thống tài chính nêu trên. Tuy nhiên, để có được các thước 

đo trực tiếp của các chức năng này là một thách thức lớn. Levine (2005) đã chỉ ra 

                                                             
8 Tài liệu nghiên cứu chính sách của Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh. 
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rằng, các biến đại diện thực nghiệm như vậy thường không đo lường chính xác các 

khái niệm xuất hiện từ mô hình lý thuyết. 

Các nghiên cứu về phát triển tài chính đối với tăng trưởng kinh tế; bất bình 

đẳng hay ngèo đói và ổn định kinh tế đã phát triển những thước đo khác nhau về phát 

triển tài chính (Svirydzenka, 2016). Một số nghiên cứu tập trung vào phát triển trong 

lĩnh vực ngân hàng, các nghiên cứu khác chú trọng vào phát triển trên thị trường 

chứng khoán, trong khi số còn lại kết hợp chúng vào một chỉ số tổng hợp. 

Đầu tiên, khi đo lường mức độ phát triển tài chính các nhà nghiên cứu thường 

tập trung vào tỷ lệ tín dụng cá nhân trên GDP để phản ánh sự phát triển trong lĩnh 

vực ngân hàng (xem ví dụ Krause & Rioja, 2006; Arcand & ctg, 2012; Ma & Lin, 

2016). Phần lớn các bằng chứng thực nghiệm về vai trò của hệ thống tài chính đối 

với phát triển kinh tế sử dụng các biến thể của thước đo này. Nhưng chỉ dựa vào tín 

dụng tư nhân không cung cấp đủ cơ sở để đánh giá sự phát triển tài chính. Tỷ lệ tín 

dụng cá nhân so với GDP phản ánh quy mô tín dụng của ngân hàng liên quan đến sản 

lượng kinh tế, nhưng không đề cập đến các thành phần tài chính ngoài ngân hàng, về 

chất lượng dịch vụ tài chính, hiệu quả của lĩnh vực tài chính và sự ổn định của nó. 

Một hướng nghiên cứu khác sử dụng thước đo vốn hóa thị trường chứng khoán 

trên GDP để đánh giá mức độ phát triển của thị trường chứng khoán và do đó thể hiện 

sự phát triển của thị trường tài chính (Rajan & Zingales, 1998; Ma & Lin, 2016). 

Mặc dù có xem xét các khía cạnh khác nhau của sự phát triển tài chính, song 

các chỉ số đơn như tín dụng tư nhân trên GDP và tỷ lệ vốn hóa thị trường trên GDP 

không tính đến tính chất đa chiều phức tạp của phát triển tài chính. Càng ngày, các 

lĩnh vực tài chính càng phát triển trên toàn cầu và các hệ thống tài chính hiện đại trở 

nên đa dạng hơn bao giờ hết. Ví dụ, trước đây các ngân hàng thường là ngân hàng 

đầu tư lớn nhất và quan trọng nhất, thì hiện nay các công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ, 

quỹ hưu trí, các công ty đầu tư mạo hiểm và nhiều loại tổ chức tài chính khác hiện 

đang đóng vai trò quan trọng (Svirydzenka, 2016). Tương tự như vậy, thị trường tài 

chính đã phát triển nhiều sản phẩm và dịch vụ, cho phép các cá nhân và doanh nghiệp 

đa dạng hóa tiết kiệm của họ, và các công ty có thể huy động vốn thông qua cổ phiếu, 

trái phiếu và thị trường tiền tệ bán buôn, thay cho cách đi vay ngân hàng truyền thống. 

Sự phát triển của các tổ chức tài chính và thị trường này tạo điều kiện thuận lợi cho 
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việc cung cấp các dịch vụ tài chính. Hơn nữa, một tính năng quan trọng của hệ thống 

tài chính là khả năng tiếp cận và hiệu quả của chúng. Nếu không thể tiếp cận được 

với một tỷ lệ lớn dân số và doanh nghiệp, hệ thống tài chính cũng không thể phát huy 

được chức năng của mình. Ngay cả khi hệ thống tài chính khá lớn và có phạm vi rộng, 

sự đóng góp của sự phát triển hệ thống tài chính đối với phát triển kinh tế sẽ bị hạn 

chế nếu chúng lãng phí và không hiệu quả (Čihák & ctg, 2012; Svirydzenka, 2016). 

Điều này đòi hỏi phải xem xét nhiều chỉ số để phản ánh tính chất đa chiều và phức 

tạp của phát triển tài chính. 

Xuất phát từ những hạn chế trên, một số nghiên cứu gần đây đã sử dụng các 

phương pháp khác nhau để phát triển một chỉ số phát triển tài chính tổng hợp mà bao 

gồm nhiều chỉ số thành phần, phản ánh từng khía cạnh của khái niệm phát triển tài 

chính (ví dụ Carranza & ctg, 2005; Carranza & ctg, 2010; Svirydzenka, 2016, trong 

số các nghiên cứu khác). Svirydzenka (2016) dựa trên Sahay & ctg (2015) tạo ra một 

số chỉ số tóm tắt cách các tổ chức tài chính và thị trường tài chính phát triển về mặt 

chiều sâu, khả năng tiếp cận và hiệu quả của chúng, vào một chỉ số phát triển tài 

chính. Các tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ và 

quỹ hưu trí. Thị trường tài chính bao gồm thị trường chứng khoán và trái phiếu. Phát 

triển tài chính được định nghĩa là sự kết hợp giữa chiều sâu (quy mô và tính thanh 

khoản của các thị trường), khả năng tiếp cận (khả năng của cá nhân và công ty tiếp 

cận với các dịch vụ tài chính) và hiệu quả (khả năng các tổ chức tài chính cung cấp 

các dịch vụ tài chính với chi phí thấp và doanh thu ổn định và mức độ hoạt động của 

các thị trường vốn) (Svirydzenka, 2016). Cách tiếp cận đa chiều này xác định phát 

triển tài chính tuân theo ma trận các đặc điểm hệ thống tài chính được phát triển bởi 

Čihák & ctg (2012). Carranza & ctg (2010) khi đánh giá tác động của phát triển tài 

chính đến cơ chế truyền dẫn CSTT đã phát triển thước đo CSTT tổng hợp dựa trên 3 

nhóm yếu tố: "quy mô và chiều sâu tổng thể của khu vực trung gian tài chính", "mức 

độ hoạt động trên thị trường chứng khoán", và "quy mô tương đối của NHTW" với 

15 chỉ số thành phần được lựa chọn dựa theo Beck & ctg, (2000). 

2.4. Cơ sở lý thuyết về tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT 

Hiệu lực của CSTT xoay quanh một tập hợp các tham số cấu trúc quan trọng 

như độ co giãn của cung và cầu của các tài sản tài chính và tài sản thực với lãi suất 
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thị trường tiền tệ. Các tham số này phản ánh các phản ứng của các tác nhân kinh tế 

với các hành động chính sách trên thị trường tiền tệ. Mặc dù vậy, các tham số này 

không được kiểm soát trực tiếp bởi NHTW mà bị ảnh hưởng bởi cấu trúc, mức độ 

phát triển của hệ thống tài chính và mức độ cạnh tranh trong các thị trường này 

(Cottarelli & Kourelis, 1994). 

Lý thuyết về tác động của phát triển tài chính đối với hiệu lực CSTT đã được 

xây dựng và phát triển từ rất sớm trên nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm tác động 

của mức độ cạnh tranh trên thị trường, sự phát triển của các công cụ và quy trình 

thanh toán mới, quá trình cải cách tài chính đến cung tiền, cầu tiền và cơ chế truyền 

dẫn tiền tệ (xem Gurley & Shaw, 1955, 1967; Vanhoose, 1985; Lown, 1987; Taylor, 

1987; Modigliani & Papademos, 1989; Hendry & Ericsson, 1991; Arestis & ctg, 

1992, trong số các nghiên cứu khác). Trong luận án, tác giả tổng kết lý thuyết về tác 

động của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT trên ba cơ sở chính của chính sách: 

(1) kiểm soát cung tiền và quy trình cung tiền, (2) hành vi của cầu tiền, và (3) cơ chế 

truyền dẫn của CSTT. Cuối cùng, tác giả khái quát những tác động chính của phát 

triển tài chính đối với việc thực hiện CSTT.  

2.4.1. Tác động của phát triển tài chính đến kiểm soát cung tiền  

Những cải cách tài chính gần đây đang làm cho việc đo lường hoặc xác định 

tổng lượng tiền tệ ngày càng khó khăn hơn. Có hai tiêu chí là căn cứ để xác định một 

công cụ tài chính có thể được bao hàm trong đo lường tổng lượng tiền tệ mà các 

NHTW sử dụng bao gồm “tính chất tiền tệ” (moneyness) và “tính thanh khoản”. 

Trong đó, “tính chất tiền tệ” hàm ý công cụ có thể được sử dụng để thanh toán hoặc 

giao dịch, “tính thanh khoản” nói lên mức độ mà công cụ có thể được bán hoặc mua 

lại trong thời gian ngắn với chi phí tối thiểu mà không mất giá đáng kể (Akhtar, 1983). 

Tuy nhiên, dưới những tác động của cải cách tài chính và phát triển tài chính như sự 

xuất hiện liên tục của các công cụ và sản phẩm mới, việc xác định “tính chất tiền tệ” 

và thanh khoản của các công cụ tài chính khác nhau là khó chính xác.  

Mặc dù hầu hết các nước đều áp dụng việc định nghĩa lại tổng lượng tiền tệ 

định kỳ nhằm nắm bắt sự thay đổi theo thời gian của tính chất tiền tệ và thanh khoản 

của các công cụ tài chính, tuy nhiên, đối với một số nước, quy trình định nghĩa lại có 
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thể không đủ để giải quyết các vấn đề mà cải cách tài chính mang lại đối với việc xác 

định tổng lượng tiền tệ. Bởi vì các công cụ tài chính có cả tính năng đầu tư và tính 

năng giao dịch ngày càng nhiều. Do đó, ngày càng ít có sự khác biệt giữa tổng lượng 

tiền hẹp và rộng. Phạm vi của các công cụ tài chính có tính thanh khoản cũng trở nên 

rất rộng, bao gồm một loạt các công cụ phi thị trường do ngân hàng và các trung gian 

tài chính khác phát hành và nhiều công cụ tài chính có thể giao dịch do các tổ chức 

tài chính, các công ty phi tài chính và chính phủ phát hành. Việc phân biệt các công 

cụ này dựa vào tính thanh khoản trở nên khó khăn. Nhiều công cụ có thể giao dịch 

nhiều hơn so với trước đây, phản ánh thị trường thứ cấp phát triển hơn và rút ngắn 

thời gian đáo hạn tại thời điểm phát hành (Akhtar, 1983). 

Chứng khoán hóa và việc giới thiệu các công cụ phái sinh đã liên tục diễn ra 

trong thập kỷ vừa qua. Chứng khoán hóa cho phép chuyển đổi các tài sản tài chính 

kém thanh khoản thành các tài sản thị trường vốn có thể giao dịch và thanh khoản 

cao. Giao dịch các công cụ phái sinh cũng tạo ra đòn bẩy cao, qua đó tăng khối lượng 

giao dịch và giảm chi phí vốn. Ngoài ra, sự phát triển của các công cụ phái sinh cũng 

khiến cho việc kinh doanh chênh lệch giá giữa các loại tài sản khác nhau và tăng khả 

năng thay thế giữa các tài sản. Chi phí giao dịch trong việc thay thế tài sản giảm giúp 

cho các công cụ tài chính có thể được sử dụng thay thế lẫn nhau để thanh toán. Điều 

này tiếp tục kéo theo việc xác định mức độ tiền tệ và/hoặc thanh khoản của các công 

cụ tài chính khác nhau là khó khăn hơn (Akhtar, 1983; Singh & ctg, 2008).  

2.4.2. Tác động của phát triển tài chính đến cầu tiền 

Thị trường tài chính ở hầu hết các quốc gia phát triển ngày càng nhanh và 

mạnh theo hướng xuất hiện ngày càng nhiều các công cụ và các sản phẩm mới, sự cải 

thiện trong quy trình thanh toán, bãi bỏ các quy định điều tiết, thị trường vốn phát 

triển và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khi hệ thống ngân hàng giảm vai trò 

nhất định trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp và hộ gia đình. Tự do hóa 

tài chính và phát triển tài chính thúc đẩy sự xuất hiện của các sản phẩm tài chính mới 

được giao dịch xuyên quốc gia, điều này đã dẫn đến các vấn đề khó khăn và phức tạp 

trong đo lường tổng lượng tiền tệ và ước tính một hàm cầu tiền ổn định.  
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Cầu về tổng lượng tiền rộng chịu hai ảnh hưởng đối lập. Một mặt, việc chuyển 

từ một số tài sản tài chính có lãi suất thấp hơn sang các công cụ tài chính có lãi suất 

cao hơn đang tạo áp lực tăng lên đối với nhu cầu trên tổng lượng tiền rộng, bởi vì 

tổng lượng tiền rộng bao gồm các công cụ có lãi suất cao hơn. Mặt khác, các công cụ 

tài chính mới (không bao gồm trong tổng lượng tiền rộng theo định nghĩa truyền 

thống) với lãi suất thả nổi gia tăng, có khả năng thay thế cho các công cụ tài chính 

khác. Cầu đối với các công cụ mới này sẽ làm giảm nhu cầu về tổng lượng tiền rộng. 

Những ảnh hưởng này hoạt động không đều theo thời gian và kéo theo mức độ bất 

ổn cao hơn của cầu tiền, ít nhất là trong ngắn hạn (Akhtar, 1983). 

Ở hầu hết các quốc gia, những thay đổi trên hệ thống tài chính có ảnh hưởng 

đáng kể đến nhu cầu đối với cả tổng lượng tiền tệ hẹp và rộng. Xu hướng trung hạn 

trong cầu về số dư giao dịch (M1) cần thiết để tài trợ cho một mức sản lượng nhất 

định là giảm do sự phát triển của các công cụ thanh toán mới, các loại tiền điện tử. 

Tuy nhiên, sự thay đổi khác nhau về quy mô và không thể đoán trước, làm cho hàm 

cầu tiền M1 không ổn định theo thời gian. 

Xét về quy trình IS-LM của Hicksian, điều này ngụ ý rằng đường LM - biểu 

thị các kết hợp chi tiêu thực tế và lãi suất ở các mức cân bằng của cầu và cung tiền - 

đang chuyển dịch không thể đoán trước sang phải hoặc bên trái và độ dốc của nó đang 

trở nên dốc hơn. Và hiện tại, trong ngắn đến trung hạn, hình dạng và độ dốc cũng như 

vị trí của đường LM là khó xác định hơn trong quá khứ. 

Việc ước tính một hàm cầu tiền ổn định là quan trọng đối với các nhà hoạch 

định chính sách vì nó giúp cơ quan tiền tệ dự đoán được việc truyền dẫn CSTT qua 

kênh lãi suất (kênh tiền tệ). Hàm cầu tiền bất ổn khiến cho các NHTW phải chuyển 

từ mục tiêu cung tiền sang mục tiêu một mức lãi suất cụ thể, và do đó, CSTT hiện 

nay thường được đồng nhất với chính sách lãi suất với việc những thay đổi trong quan 

điểm chính sách thường được thể hiện bằng những thay đổi trong lãi suất chính sách. 

Sự xuất hiện của công nghệ thanh toán mới là một đặc điểm nổi bật của phát 

triển tài chính trong hai thập kỷ qua. Sự tiến bộ của công nghệ thông tin giúp cải thiện 

trong kỹ thuật thanh toán, phân phối chứng khoán và xử lý giao dịch. Hệ thống thanh 

toán thông minh và tiền điện tử (e-money) làm giảm nắm giữ tiền mặt, trong khi séc, 
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thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng đại diện cho phương thức thay thế và thuận tiện hơn trong 

thanh toán được sử dụng phổ biến, điều này ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông của tiền. 

Việc sử dụng thẻ tín dụng cho phép điều hòa tiêu dùng lớn hơn và đẩy mạnh chi tiêu. 

Khi mức độ truyền dẫn đến lãi suất thẻ tín dụng là lớn và nhanh chóng, tác động của 

các hành động CSTT đến tiêu dùng và chi tiêu sẽ lớn. Mặt khác, bởi vì thẻ tín dụng 

cung cấp một hình thức tài trợ, giống như một khoản vay cá nhân, lãi suất thay đổi 

do CSTT sẽ có tác động thu nhập thấp hơn đến các hộ gia đình bởi vì thẻ tín dụng có 

thể được sử dụng để làm dịu ảnh hưởng này (Singh & ctg, 2008). 

2.4.3. Tác động của phát triển tài chính đến cơ chế truyền dẫn tiền tệ  

CSTT bao gồm các quy tắc và các hành động khác nhau của các NHTW các 

nước nhằm đạt được các mục tiêu khác nhau tùy vào bối cảnh cụ thể của từng quốc 

gia. NHTW thông qua các công cụ chính sách của mình (thường là lãi suất danh nghĩa 

ngắn hạn, hoặc tổng lượng tiền tệ hoặc tổng tín dụng) để ảnh hưởng đến nền kinh tế 

dưới các kênh truyền dẫn khác nhau, và cuối cùng là đến các mục tiêu chính sách 

cuối cùng. 

Các quan điểm truyền dẫn tiền tệ có thể được phân làm 2 loại: thứ nhất là quan 

điểm tân cổ điển (neoclassical channels) (dựa trên giả định thị trường tài chính là 

hoàn hảo) và quan điểm thứ hai được gọi là quan điểm phi tân cổ điển (non-

neoclassical channels), dựa trên những lý thuyết về sự không hoàn hảo của TTTC, 

trong đó nhấn mạnh vai trò của kênh tín dụng (Boivin & ctg, 2010). Trên quan điểm 

tân cổ điển, các kênh truyền thống CSTT truyền thống được xây dựng dựa trên các 

mô hình cốt lõi về hành vi đầu tư, tiêu dùng và thương mại quốc tế được phát triển 

vào giữa thế kỷ 20: Các mô hình đầu tư tân cổ điển của Jorgenson (1963); Tobin 

(1969), các mô hình thu nhập theo vòng đời của Modigliani & Brumberg (1954); 

Friedman (1957); Ando & Modigliani (1963), và các mô hình IS/LM quốc tế của 

Fleming (1962); Mundell (1963). Trên quan điểm phi tân cổ điển, các kênh truyền 

dẫn phát sinh do tính không hoàn hảo của thị trường tài chính (ngoại trừ các kênh liên 

quan đến tính cứng nhắc của giá cả và tiền lương) (Boivin & ctg, 2010). Có ba kênh 

phi tân cổ điển cơ bản bao gồm ảnh hưởng đến nguồn cung tín dụng từ các can thiệp 
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của chính phủ trên thị trường tín dụng (can thiệp phi giá), kênh cho vay ngân hàng và 

kênh bảng cân đối tài sản (ảnh hưởng đến doanh nghiệp và hộ gia đình).  

Cả hai nhóm kênh truyền dẫn đều phụ thuộc vào các đặc tính phát triển trên 

thị trường tài chính, về cấu trúc và hiệu quả giao dịch trên thị trường và do đó có 

những tác động khác nhau đến tiêu dùng, đầu tư và cuối cùng là sản lượng và giá cả 

(Loayza & Schmidt-Hebbel, 2002, Cecchetti, 1999; Dabla-norris & Floerkemeier, 

2006). Độ rộng, chiều rộng và cấu trúc của hệ thống tài chính xác định mối liên hệ 

giữa các công cụ CSTT dưới sự kiểm soát của NHTW (lãi suất ngắn hạn, dự trữ bắt 

buộc) và các biến dẫn dắt các điều kiện trong khu vực phi tài chính (ví dụ, lãi suất 

cho vay và tiền gửi, giá tài sản và tỷ giá hối đoái). Môi trường kinh tế vĩ mô cũng như 

các đặc điểm cấu trúc của nền kinh tế (ví dụ như mức độ tiền tệ hóa và đô la hóa, hệ 

thống thanh toán dựa trên tiền mặt, quy mô của khu vực kinh tế phi chính thức, độ 

mở của nền kinh tế, dòng vốn vào của các nguồn tài chính tư nhân và chính thức) lần 

lượt xác định mối liên hệ giữa các điều kiện tài chính và các quyết định chi tiêu/đầu 

tư giữa các hộ gia đình và doanh nghiệp (Creel & Levasseur, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Các nhân tố tác động đến cơ chế truyền dẫn của CSTT 

Nguồn: Loayza & Schmidt-Hebbel (2002) 

Cơ chế truyền dẫn tiền tệ có thể được mô hình hóa thành 2 giai đoạn như ở 

hình 2.2: đầu tiên, các công cụ chính sách ảnh hưởng đến các loại giá cả và lãi suất 

trên các thị trường tài chính thành phần (thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, 

thị trường ngoại hối); ở giai đoạn tiếp theo, các thay đổi giá cả và lãi suất này ảnh 
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hưởng đến các quyết định chi tiêu và đầu tư của các hộ gia đình và doanh nghiệp. 

Mỗi giai đoạn trong cơ chế truyền dẫn lại bị ảnh hưởng bởi các tính năng cụ thể của 

nền kinh tế, đặc biệt là mức độ phát triển và cấu trúc của hệ thống tài chính, cũng như 

độ mở của nền kinh tế (Loayza & Schmidt-Hebbel, 2002). 

Trong mô hình 2 giai đoạn về cơ chế truyền dẫn của CSTT, cấu trúc và sự phát 

triển của hệ thống tài chính đóng một vai trò quan trọng, bởi vì các hành động của 

NHTW hoặc được thực hiện trực tiếp (ví dụ sử dụng công cụ thị trường mở, hay công 

cụ lãi suất) hoặc được truyền dẫn qua hệ thống tài chính. Và do đó, một số đặc điểm 

của hệ thống tài chính có ảnh hưởng đến hiệu lực của CSTT, ví dụ đặc tính về cấu 

trúc: hệ thống tài chính phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống ngân hàng hay bao gồm nhiều 

loại tổ chức tài chính, đặc tính về sở hữu: hệ thống tài chính chủ yếu được điều hành 

bởi khu vực công hay khu vực tư, và đặc tính về sản phẩm: thị trường tài chính có 

giao dịch đa dạng các sản phẩm tài chính hay không. 

Giai đoạn đầu tiên, thay đổi CSTT sẽ truyền dẫn sang những thay đổi trong 

lãi suất thị trường và giá cả các tài sản tài chính khác nhanh chóng và chặt chẽ hơn 

nếu hệ thống tài chính có đa dạng các tổ chức tài chính và các sản phẩm tài chính 

hơn. Bởi vì lúc này, sự cạnh tranh cao hơn giữa các tổ chức tài chính sẽ khiến cho thị 

trường hoạt động hiệu quả hơn. Ngược lại, trong một hệ thống tài chính mà một vài 

tổ chức tài chính có sức mạnh độc quyền hoặc chiếm lĩnh đa phần thị trường và ít các 

sản phẩm tài chính thay thế, các tổ chức này có thể xác định lãi suất và giá cả thị 

trường độc lập với các hành động của các NHTW. Do đó, ảnh hưởng của CSTT đối 

với lãi suất phụ thuộc rất lớn vào cấu trúc của hệ thống tài chính (Loayza & Schmidt-

Hebbel, 2002). Trong những thập kỷ gần đây, những thay đổi đáng kể trong cấu trúc 

và sự phát triển của thị trường tài chính khiến cho vai trò của kênh lãi suất thay đổi. 

Những phát triển quan trọng bao gồm việc bãi bỏ các quy định điều tiết, sự tăng 

trưởng của thị trường vốn như là phương án thay thế cho các trung gian ngân hàng, 

tăng tính cạnh tranh giữa các bên trung gian tài chính trong nước và quốc tế, và hoạt 

động điều hành CSTT của NHTW minh bạch hơn. 
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Theo Cottarelli & Kourelis (1994), mối quan hệ giữa phát triển tài chính với 

tốc độ và khả năng phản ứng và điều chỉnh trong lãi suất cho vay ngân hàng trước 

các thay đổi trong lãi suất chính sách có thể được giải thích theo bốn cách khác nhau: 

Chi phí điều chỉnh và độ co giãn của cầu khoản vay ngân hàng. Ngành ngân 

hàng cũng giống như bất kỳ ngành nào khác, phải đối mặt với chi phí điều chỉnh (chi 

phí thực đơn – menu cost) khi giá (tức là lãi suất) thay đổi. Chi phí điều chỉnh ảnh 

hưởng tới tốc độ điều chỉnh lãi suất cho vay của các ngân hàng với các thay đổi trong 

hành động điều hành CSTT của NHTW. Việc ngân hàng có trì hoãn điều chỉnh lãi 

suất cho vay với những thay đổi trong lãi suất chính sách hay không phụ thuộc vào 

độ co giãn cầu khoản vay ngân hàng. Trong khi, cấu trúc và sự phát triển của hệ thống 

tài chính ảnh hưởng đến độ co giãn cầu khoản vay này. Vì vậy, phát triển tài chính 

ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ truyền dẫn lãi suất. 

Hannan & Berger (1991) đã lý giải điều này như sau: thị trường cho vay của 

các ngân hàng được đặc trưng bởi sự cạnh tranh độc quyền, và mỗi ngân hàng phải đối 

mặt với một đường cầu đối với khoản vay dốc xuống. Trong trường hợp này, nếu một 

ngân hàng hành động để tối đa hóa lợi nhuận mà không phải đối mặt với chi phí điều 

chỉnh, họ sẽ luôn luôn ấn định lãi suất cho vay tại điểm mà doanh thu cận biên của 

khoản cho vay bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ (Klein, 1971). Theo đó, lãi suất cho 

vay sẽ biến động cùng lúc với lãi suất chính sách (mặc dù độ lớn của sự biến động là 

khác nhau). Tuy nhiên, lãi suất cho vay sẽ thay đổi nếu những chi phí điều chỉnh thấp 

hơn so với chi phí của việc duy trì một lãi suất không cân bằng khi chi phí điều chỉnh 

tồn tại. Nếu hàm cầu vốn vay là tuyến tính, chi phí duy trì một lãi suất không cân bằng9 

là bằng 0,25g(∆m)2, trong đó ∆m là sự thay đổi trong lãi suất thị trường tiền tệ và g là 

hàm cầu vốn vay với lãi suất cho vay (Hannan & Berger, 1989). Điều này có nghĩa là 

độ co giãn của cầu vay vốn càng cao, chi phí của việc duy trì lãi suất cho vay ngoài 

trạng thái cân bằng càng lớn.  

Ở các thị trường tài chính không hoàn hảo, độ co giãn cầu khoản vay trong 

ngắn hạn thường cao hơn trong dài hạn bởi vì, trong dài hạn sẽ có nhiều nguồn tài 

chính thay thế cho các khoản vay ngân hàng, ngay cả ở các thị trường tài chính kém 

                                                             
9 Tức là chi phí của việc không điều chỉnh lãi suất theo lãi suất thị trường tiền tệ. 
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phát triển. Cầu đối với các khoản vay của mỗi ngân hàng co giãn ít hơn trên thị trường 

có ít đối thủ cạnh tranh hơn, rào cản gia nhập cao hơn, hoặc không có nguồn tài chính 

thay thế (như các trung gian tài chính khác, thị trường tài chính nước ngoài, các thị 

trường thương phiếu hoặc chấp phiếu ngân hàng). Trên các thị trường như vậy, lãi 

suất cho vay có thể phản ứng chậm với những thay đổi trong lãi suất chính sách trong 

ngắn hạn (Cottarelli & Kourelis, 1994). 

Chi phí điều chỉnh và sự không chắc chắn trong biến động thị trường tiền 

tệ trong tương lai. Các ngân hàng sẽ không điều chỉnh lãi suất cho vay của họ nếu 

họ nhận thấy rằng những thay đổi trong lãi suất thị trường tiền tệ (hay lãi suất chính 

sách) chỉ là tạm thời, bởi vì họ phải đối mặt với chi phí điều chỉnh. Sự không chắc 

chắn trong biến động thị trường tiền tệ giúp giải thích tác động của phát triển thị 

trường tài chính đối với hiệu lực truyền dẫn CSTT. Trong một thị trường tài chính 

không đủ thanh khoản, biến động ngẫu nhiên, hàm ý mức độ phát triển thấp hơn, 

những thay đổi trong lãi suất chính sách sẽ không được truyền dẫn đầy đủ đến lãi suất 

cho vay, do những biến động ngẫu nhiên trên thị trường làm nhiễu những tín hiệu 

chính sách của NHTW. Kết quả là, việc điều chỉnh lãi suất cho vay sẽ chậm hơn 

(Cottarelli & Kourelis, 1994). 

Hành vi phi tối đa hóa lợi nhuận. Giả thuyết rằng lãi suất cho vay điều chỉnh 

kịp thời với những thay đổi lãi suất chính sách được dựa trên giả thuyết rằng các ngân 

hàng tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, giả thuyết này có thể không được duy trì trong 

một số điều kiện của thị trường tài chính. Ví dụ, trong hệ thống ngân hàng bị chi phối 

bởi các ngân hàng sở hữu nhà nước, khi đó việc điều chỉnh lãi suất cho vay có thể bị 

trì hoãn do sức ép chính trị hay sự kém hiệu quả của thị trường. Nếu thị trường tài 

chính kém phát triển (tồn tại các rào cản gia nhập, sự vắng mặt của cạnh tranh từ các 

trung gian tài chính phi ngân hàng, hoặc hạn chế di chuyển vốn quốc tế), tính không 

hiệu quả này có thể dẫn đến lãi suất cho vay chậm điều chỉnh với những thay đổi lãi 

suất chính sách, hay CSTT kém hiệu quả (Cottarelli & Kourelis, 1994). 

Mô hình cạnh tranh độc quyền nhóm. Trên một thị trường tài chính độc 

quyền nhóm, đặc tính giá dính cũng tồn tại bởi vì các đối thủ cạnh tranh độc quyền 

nhóm phản ứng rất khó lường với sự thay đổi giá cả. Tuy nhiên, nếu NHTW đóng vai 
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trò như là nhà tạo lập thị trường bằng cách báo hiệu những thay đổi của CSTT qua 

những thay đổi trong lãi suất chiết khấu sẽ làm giảm sự không chắc chắn của thị 

trường và do đó sẽ làm giảm đặc tính dính của lãi suất. Do đó, trong một thị trường 

tài chính phát triển, giảm tính chất độc quyền của thị trường sẽ khiến truyền dẫn lãi 

suất chính sách đến lãi suất thị trường nhanh hơn (Cottarelli & Kourelis, 1994). 

Giai đoạn thứ hai, quyết định tiêu dùng và đầu tư của các hộ gia đình và các 

doanh nghiệp phản ứng nhiều hơn với giá cả và lãi suất thị trường khi các hộ gia đình 

và các công ty này không bị ràng buộc tài chính. Chiều sâu và cấu trúc của hệ thống 

tài chính tác động đến các điều kiện ràng buộc tài chính của các hộ gia đình và doanh 

nghiệp và do đó cũng xác định cơ chế truyền dẫn nào là phù hợp nhất. Khi hệ thống 

tài chính là nông và kém đa dạng (có nghĩa là, phụ thuộc vào một số ít ngân hàng), 

kênh giá tài sản sẽ ít quan trọng hơn (vì vốn hóa thị trường chứng khoán thấp) và 

kênh lãi suất sẽ yếu (vì sức mạnh độc quyền của các ngân hàng). Thay vào đó, kênh tín 

dụng sẽ chiếm ưu thế, với vấn đề rủi ro đạo đức và lựa chọn nghịch là điểm đặc trưng 

của hệ thống tài chính nông (Loayza & Schmidt-Hebbel, 2002). Kênh tỷ giá hối đoái 

thường không thể hiện tầm quan trọng trong nền kinh tế kém phát triển về tài chính, vì 

các quốc gia này có khuynh hướng áp đặt kiểm soát trên các giao dịch ngoại hối. Tuy 

nhiên, khi hệ thống tài chính phát triển và trở nên sâu hơn và đa dạng hơn, các kênh 

giá tài sản, lãi suất, và tỷ giá trở nên quan trọng hơn (Cecchetti & Krause, 2001). 

 Tiếp theo, tác giả khái quát tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực của 

các kênh truyền dẫn riêng biệt. Các hình thức của phát triển tài chính như tự do hóa 

tài chính, cải cách tài chính, xóa bỏ các ràng buộc phi giá đều có ảnh hưởng có hệ 

thống đến các kênh truyền dẫn, làm gia tăng hoặc suy yếu tác động truyền dẫn CSTT 

thông qua các kênh này. 

(i) Kênh lãi suất 

Quá trình phát triển tài chính trong những năm gần đây đã nâng cao vai trò 

của lãi suất trong việc truyền tải các tác động của CSTT đến nền kinh tế. Về lý thuyết, 

ảnh hưởng của CSTT đến nền kinh tế thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có 

các yếu tố phi giá. Các yếu tố phi giá như áp dụng trần lãi suất và các loại ràng buộc 

khác nhau trên bảng cân đối của các trung gian tài chính (ví dụ: giới hạn tín dụng 
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hoặc ưu đãi đối với một số các ngành cụ thể). Bãi bỏ các quy định điều tiết lãi suất là 

một trong những khía cạnh quan trọng nhất của tự do hóa tài chính và thể hiện một 

khía cạnh phát triển trong hệ thống tài chính, với hình thức chủ yếu là loại bỏ trần lãi 

suất huy động, như được diễn ra ở Mỹ vào năm 1980, Canada và Đức năm 1967, các 

nước Đông Á những năm 1970 và tiếp tục cho tới nay. Quá trình phát triển tài chính 

đã làm giảm đáng kể tầm quan trọng của kênh truyền dẫn phi giá đối với CSTT, đồng 

thời tăng cường vai trò của kênh lãi suất (Akhtar, 1983).  

Thứ nhất, phát triển tài chính làm suy giảm các khuyết tật thị trường, gia tăng 

sử dụng các công cụ tài chính có thể giao dịch, và sự cạnh tranh gia tăng trong hệ 

thống tài chính dẫn đến việc truyền dẫn lãi suất đến nền kinh tế nhanh hơn. Với sự 

suy yếu của các cơ chế phân bổ tín dụng phi giá, các tác động lãi suất sẽ được cảm 

nhận trực tiếp bởi hầu hết các tác nhân kinh tế, do đó có xu hướng đẩy độ co giãn của 

tổng cầu theo lãi suất trung bình tăng lên. Sellon (2002) xác nhận việc loại bỏ trần lãi 

suất huy động ở Mỹ khiến cho kênh lãi suất trở thành kênh quan trọng trong cơ chế 

truyền dẫn tiền tệ. Thứ hai, sự cạnh tranh gia tăng trên thị trường tài chính hàm ý mức 

độ biến động lãi suất hoặc rủi ro cao hơn, và điều này, cùng với việc bãi bỏ quy định 

kiểm soát lãi suất, đã góp phần nâng mức lãi suất trung bình. Chi phí vốn cao hơn sẽ 

kéo theo các hiệu ứng lớn hơn đối với chi tiêu và tổng cầu. De Bondt (1999); Mojon 

(2000); Sørensen & Werner (2006) xác nhận tính cạnh tranh cao hơn trên hệ thống 

ngân hàng và thị trường vốn dẫn đến truyền dẫn CSTT hiệu quả hơn. Thứ ba, những 

thay đổi trong hệ thống tài chính đã dẫn đến mức độ thay thế cao hơn của các loại tài 

sản tài chính khác nhau, do đó bất kỳ thay đổi nào về lãi suất ngay lập tức thay đổi tỷ 

suất lợi nhuận trên toàn bộ tài sản tài chính. Điều này có xu hướng làm tăng mức độ 

ảnh hưởng của lãi suất. Thứ tư, một số tác động gián tiếp của lãi suất đối với nền kinh 

tế trong nước hiện nay lớn hơn trước đây. Ví dụ, sự hội nhập lớn hơn của thị trường 

tài chính trong nước và quốc tế khiến cho một sự thay đổi nhỏ về lãi suất trong nước 

cũng sẽ tạo ra sự thay đổi tỷ giá hối đoái, có xu hướng củng cố ảnh hưởng trực tiếp 

của lãi suất lên tổng cầu (Akhtar, 1983; Vrolijk, 1997; Singh & ctg, 2008). 

Độ co giãn lãi suất của tổng cầu gia tăng hàm ý đường IS – thể hiện mối quan 

hệ giữa chi tiêu và lãi suất ở mức cân bằng trên thị trường hàng hóa – trở nên phẳng 

hơn. Việc đường IS trở nên phẳng hơn ngụ ý rằng đối với bất kỳ thay đổi nào trong 
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cung tiền, tức là sự thay đổi trong đường LM, thay đổi lãi suất sẽ nhỏ hơn và thay đổi 

trong tổng chi tiêu sẽ lớn hơn trước. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, quá trình phát 

triển tài chính đang làm tăng độ dốc của đường LM, điều này ngụ ý rằng sự thay đổi 

trong đường IS sẽ tạo ra sự thay đổi lớn hơn trong lãi suất và thay đổi nhỏ hơn trong 

tổng cầu so với trước đây. Do đó, cùng với việc đường LM dốc hơn và đường IS 

phẳng hơn cho thấy rằng, hoạt động kinh tế có thể phản ứng nhanh hơn với CSTT. 

(ii) Kênh tín dụng 

Các quan điểm hiện tại về cơ chế truyền dẫn phát triển nhiều kênh quan trọng 

khác bên cạnh kênh truyền dẫn tiền tệ truyền thống là lãi suất. Bernanke (1983); 

Bernanke & Blinder (1988); Bernanke & Gertler (1989, 1995) trình bày quan điểm 

tín dụng trong cơ chế truyền dẫn tiền tệ, trong đó trung gian tài chính đóng vai trò 

quan trọng trong việc truyền các xung động tiền tệ tới sản lượng và giá cả.  

Trong quan điểm tín dụng của cơ chế truyền dẫn, một điểm quan trọng cần lưu 

ý là một số doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn tài trợ ngân hàng và CSTT ảnh hưởng 

đến nguồn cung cho vay ngân hàng. Tác động của CSTT đến nền kinh tế thực qua 

kênh tín dụng sẽ tồn tại khi có những công ty không có nguồn vốn đầu tư thay thế. 

Điều này có nghĩa rằng, sự phát triển trên thị trường tài chính mà có xu hướng khuyến 

khích các trung gian tài chính phi ngân hàng, các thị trường vốn phát triển cũng như 

khuyến khích phát triển các sản phẩm tài chính thay thế có thể làm giảm vai trò của 

kênh tín dụng đối với việc truyền dẫn các xung động chính sách (Cecchetti, 1999). 

Với sự phát triển của tài chính điện tử trong bối cảnh phát triển tài chính tại 

các quốc gia, việc tham gia của các tổ chức và cá nhân trong thị trường tài chính ngày 

càng đơn giản và ít tốn kém chi phí. Các doanh nghiệp bị ràng buộc trước đây có thể 

dễ dàng tiếp cận những người cho vay tiềm năng bên ngoài hệ thống ngân hàng, do 

đó làm suy yếu kênh cho vay ngân hàng (Hawkins & Settlement, 2001). 

Phát triển thị trường vốn và các trung gian tài chính phi ngân hàng là một đặc 

điểm nổi bật của quá trình phát triển tài chính ở hầu hết các quốc gia. Các ngân hàng 

là một loại của trung gian tài chính đặc biệt, có thể giải quyết các vấn đề thông tin và 

khuyến khích mối quan hệ giữa người tiết kiệm và người đi vay tốt hơn so với những 

đối tượng khác trên thị trường tài chính (Schmidt & ctg, 1999). Do đó, hệ thống ngân 
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hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền dẫn các xung động CSTT. Điều 

này cũng hàm ý rằng những thay đổi trong bản chất của các trung gian tài chính có 

thể có những tác động quan trọng đối với sự vận hành của cơ chế truyền dẫn tiền tệ 

(Singh & ctg, 2008). Sự phát triển tài chính trong những thập niên gần đây có xu 

hướng củng cố sự phát triển của thị trường vốn, được thể hiện ở sự gia tăng vai trò 

của các nhà đầu tư tổ chức (ví dụ các quỹ hưu trí và các quỹ tương hỗ) và khối lượng 

giao dịch tài chính lớn hơn trên các thị trường này. Sự xuất hiện của các trung gian 

tài chính phi ngân hàng ngày càng nhiều, các doanh nghiệp và nhà đầu tư càng có xu 

hướng tìm kiếm nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của họ trên thị trường vốn do tính 

linh hoạt và đa dạng các loại công cụ đầu tư và cho vay, đồng thời khả năng đáp ứng 

nhu cầu đầu tư nhanh hơn, cũng như ít bị giới hạn quy mô. Do đó, vai trò của hệ 

thống ngân hàng trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế ngày càng giảm. Đồng 

nghĩa với việc giảm sự phụ thuộc của khách hàng vay đối với hệ thống ngân hàng, 

kéo theo giảm vai trò của kênh cho vay ngân hàng trong truyền dẫn CSTT.  

Singh & ctg (2008) cho rằng bất kỳ sự phát triển trên thị trường tài chính mà 

làm giảm sự không hoàn hảo của thị trường tín dụng, như tăng tính minh bạch của các 

doanh nghiệp, các quy định cho phép các doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn 

tài trợ từ thị trường vốn và cải tiến công nghệ trong kinh doanh có thể cải thiện tiếp cận 

thị trường và do đó có khả năng làm giảm tầm quan trọng của kênh cho vay ngân hàng.  

Trong khi đối với hệ thống ngân hàng, thị trường vốn phát triển cũng tạo điều 

kiện để họ chuyển sang các hoạt động đầu tư và thu phí khác, như thu phí dịch vụ 

thanh toán và các sản phẩm và dịch vụ quản lý rủi ro cho các nhà đầu tư, thay vì các 

nghiệp vụ thu lãi truyền thống (Sellon, 2002). Sự phát triển của thị trường vốn cũng 

đã cung cấp một nguồn tài trợ thay thế cho các ngân hàng, do đó làm giảm áp lực đối 

với nguồn vốn huy động và tăng khả năng sẵn có của vốn vay. Những thay đổi này 

có ý nghĩa quan trọng đối với vai trò của các ngân hàng trong cơ chế truyền dẫn tiền 

tệ. Cạnh tranh từ thị trường vốn, như cạnh tranh gia tăng từ các tổ chức tài chính khác, 

có thể ảnh hưởng đến cách các ngân hàng định giá khoản vay và cách lãi suất cho vay 

của ngân hàng phản ứng với lãi suất CSTT. 
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(iii) Kênh tỷ giá 

Toàn cầu hóa tài chính – một đặc tính của phát triển tài chính - có thể tăng 

cường hiệu lực của kênh tỷ giá thông qua hiệu ứng độ nhạy cảm ngoại tệ ròng (net 

foreign currency exposure effects) (Georgiadis & Mehl, 2016). Một đặc điểm nổi bật 

của toàn cầu hoá tài chính là các tài sản ngoại tệ trong bảng cân đối của các tổ chức 

và cá nhân trong nền kinh tế ngày càng gia tăng, hay nói cách khác, các nền kinh tế 

ngày càng tăng trường thế ngoại tệ ròng (net long in foreign currency), làm tăng hiệu 

quả CSTT: các nền kinh tế gặp phải những tổn thất trong định giá và những hiệu ứng 

tài sản lớn hơn trên bảng cân đối tài sản bên ngoài của họ để phản ứng với tỷ giá tăng 

khi CSTT bị thắt chặt, do đó gây ra tác động sản lượng lớn hơn (hiệu ứng độ nhạy 

cảm ngoại tệ ròng). Sự khác biệt trong thành phần tiền tệ của tài sản và nợ nước ngoài 

của nền kinh tế làm phát sinh tác động định giá trong phản ứng với biến động tỷ giá. 

Meier (2013) phân tích vai trò của các tác động định giá tỷ giá đối với truyền dẫn 

CSTT trong toàn cầu hoá tài chính. Tác giả cho thấy toàn cầu hóa tài chính cho phép 

các tác nhân điều hòa tiêu dùng bằng cách vay mượn từ nước ngoài. Đồng thời, việc 

định giá cao đồng nội tệ trong phản ứng với CSTT thắt chặt gắn liền với mất mát do 

định giá tỷ giá trên bảng cân đối tài sản bên ngoài của nền kinh tế, làm tăng hiệu lực 

CSTT nếu nền kinh tế trường thế ngoại tệ ròng. 

(iv) Kênh giá tài sản 

Hawkins & Settlement (2001) phân tích tác động của sự phát triển của các 

công cụ và hình thức thanh toán mới trên thị trường tài chính đối với cơ chế truyền 

dẫn tiền tệ và cho rằng các hình thức tài chính điện tử ảnh hưởng đến hành vi của các 

tác nhân ở chỗ họ mạnh dạn tiêu dùng và đầu tư nhiều hơn, do đó nhấn mạnh vai trò 

của kênh tài sản trong việc truyền dẫn các xung động tiền tệ. Mặt khác, sự phát triển 

của các công cụ thanh toán mới giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch, khuyến khích 

các nhà đầu tư nhỏ hơn đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán, có thể làm tăng 

tầm quan trọng của hiệu ứng giàu có trong cơ chế truyền dẫn tiền tệ. 

(v) Kênh kỳ vọng 

Những đặc điểm của một hệ thống tài chính phát triển như đa dạng các công 

cụ tài chính, các hình thức thanh toán, sự ra đời của hàng loạt các công cụ phái sinh 
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mở ra nhiều kênh phân phối rủi ro, sự phát triển mạnh mẽ của các trung gian tài chính 

phi ngân hàng tạo ra nhiều kênh tài trợ thay thế hay mức độ hội nhập ngày càng tăng 

giữa các hệ thống tài chính trong nước và toàn cầu khiến cho kỳ vọng của công chúng 

về hướng tương lai của thị trường là khác biệt và khó dự đoán hơn. Dòng vốn phản 

ứng với chênh lệch lãi suất và kỳ vọng về tỷ giá hối đoái làm cho việc thực hiện CSTT 

để đạt được các mục tiêu trong nước cũng khó khăn hơn. Sự tiến bộ của công nghệ 

do tác động của phát triển tài chính làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng bởi vì 

chúng cho phép người tiêu dùng phòng vệ tốt hơn trước những tác động của biến 

động lãi suất (Boivin & Giannoni, 2006). Sự phát triển này tác động đến việc quản lý 

kỳ vọng của thị trường trở nên khó khăn và do đó, việc định hướng chính sách theo 

kỳ vọng của thị trường có thể không còn chính xác (Kuang, 2008). 

Tóm lại, sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực tài chính làm khó khăn thêm 

trong kiểm soát tiền tệ và làm cho việc giải thích các thay đổi trong biến tiền tệ và 

đánh giá hiệu lực của CSTT đối với nền kinh tế phức tạp hơn. Kiểm soát tiền tệ đang 

bị suy yếu bởi những khó khăn trong việc xác định và đo lường tổng lượng tiền tệ, 

bởi sự bất ổn lớn hơn và khả năng không lường trước được trong cầu tiền và quá trình 

cung tiền. Những thay đổi hoặc chuyển động không thể đoán trước trong cầu tiền 

và/hoặc cung tiền làm cho việc theo đuổi mục tiêu định lượng của chính sách trở nên 

khó khăn, và có thể không thực hiện được, đặc biệt nếu phạm vi chính sách dưới một 

năm. Gắn với khung phân tích IS-LM, cả hai đường IS và LM giờ đây khó lường hơn 

và ít ổn định hơn trước, và theo thời gian, độ dốc của đường LM đang trở nên dốc 

hơn trong khi đường IS đang trở nên phẳng hơn. Nhìn chung, tất cả các mối quan hệ 

chính giữa các biến tiền tệ (các định nghĩa khác nhau về tiền, tín dụng và lãi suất) và 

giữa các biến tiền tệ và phi tiền tệ (ví dụ tiền và hoạt động kinh tế, tiền tệ và giá cả, 

lãi suất và hoạt động kinh tế, v.v) đang trải qua những thay đổi đáng kể. Do đó, những 

khó khăn gây ra bởi quá trình PTTC đối với việc đạt được mục tiêu CSTT là nghiêm 

trọng cho tất cả các biến tiền tệ (Akhtar, 1983). 

Cuối cùng, những tác động tiềm năng của phát triển tài chính đến hiệu lực 

truyền dẫn CSTT được tổng hợp ở bảng 2.1, trong đó các khía cạnh phát triển tài 

chính có thể tăng cường hoặc giảm thiểu vai trò của các kênh truyền dẫn khác nhau. 
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Bảng 2.1. Tóm tắt tác động chính của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT 

Phát triển tài chính Hệ quả  Cơ chế truyền dẫn tiền tệ 

Xóa bỏ điều tiết lãi suất 

Gia tăng sản phẩm và 

công cụ tài chính 

Hội nhập và tự do hóa 

tài khoản vốn 

Thúc đẩy cạnh tranh lớn hơn 

Lãi suất được xác định dựa trên 

thị trường và linh hoạt hơn 

Hội nhập thị trường tài chính 

lớn hơn 

IRC ↑ 

BLC ↓ 

 

Lãi suất nước ngoài quan trọng 

hơn => IRC ↓, ERC ↑ 

Phát triển thị trường 

vốn, tăng các trung gian 

tài chính phi ngân hàng 

Hệ thống tài chính giảm sự phụ 

thuộc vào hệ thống ngân hàng 

IRC ↑  

BLC ↓ 

APC ↑  

Chứng khoán hóa 

 

 

Công cụ phái sinh 

 

 

Phát triển công nghệ 

thanh toán 

Các ngân hàng ít bị ràng buộc 

nguồn lực hơn do khả năng 

chứng khoán hóa các tài sản  

Cho phép các đối tượng trong 

nền kinh tế phòng ngừa rủi ro 

biến động giá 

Giảm việc sử dụng tiền mặt như 

một phương thức giao dịch  

IRC không bị tác động 

 

 

BLC ↓ 

BSC ↓ 

APC ↑ 

IRC ↓ 

BLC ↓ 

APC ↑ 

Ghi chú: 

Các kênh truyền dẫn được định nghĩa là: IRC = Kênh lãi suất/tiền tệ; BLC = Kênh cho vay 

ngân hàng; BSC = Kênh bảng cân đối tài sản; APC = Kênh giá tài sản (của cải), ERC = 

Kênh tỷ giá. 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa theo Singh & ctg (2008) 

2.5. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trước đây 

2.5.1. Các nghiên cứu về đường cong Taylor và hiệu lực CSTT 

Lý thuyết đường cong Taylor được phát triển từ sớm để phản ánh sự đánh đổi 

mà các cơ quan tiền tệ phải đối diện trong việc hoạch định CSTT và là một cơ sở 

tham chiếu về hiệu lực của CSTT qua thời gian. Một số nghiên cứu khác nhau đã khai 

thác các khía cạnh khác nhau của lý thuyết đường cong Taylor để phản ánh hiệu suất 

kinh tế vĩ mô thay đổi, hay phản ánh hiệu lực CSTT đã được cải thiện. Những nghiên 
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cứu tiên phong có thể kể đến Taylor (1979), Taylor (1994); Fuhrer (1997); Erceg & 

ctg, (1998); Dittmar & ctg (1999); Ndou & ctg (1999) và các nghiên cứu khác. 

Taylor (1979) đã giới thiệu ý tưởng sử dụng sự đánh đổi bất ổn lạm phát/sản 

lượng để kiểm tra các quy tắc CSTT thay thế. Sử dụng mô hình kỳ vọng hợp lý, tác 

giả giải thích lý do tại sao các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với sự lựa chọn 

liên quan đến sự đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát. Trong khuôn khổ 

kỳ vọng hợp lý, không có sự đánh đổi dài hạn giữa các mức sản lượng và lạm phát. 

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách có thể chọn những điểm thay thế dọc theo 

đường biên bất ổn lạm phát/sản lượng (được gọi là đường cong Taylor) bằng cách 

thay đổi trọng số tương đối mà họ đặt vào ổn định lạm phát so với ổn định sản lượng. 

Sử dụng khung phân tích của Taylor (1979), Fuhrer (1997) nghiên cứu cho 

trường hợp của Mỹ và ước lượng đường biên hiệu quả thể hiện mối quan hệ đánh đổi 

giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát, được ngụ ý bởi đường cong Taylor. Tác giả 

định nghĩa CSTT tối ưu là một chính sách giảm thiểu sự biến động của các mục tiêu 

cuối cùng của NHTW. Tác giả cho thấy, hiệu lực của CSTT của Mỹ đã cải thiện trong 

giai đoạn 1979–1994 so với giai đoạn 1966–1979, thể hiện ở vị trí của điểm hiệu suất 

ở gần với đường biên hiệu quả hơn. Fuhrer chỉ ra rằng, mối quan hệ đánh đổi bất ổn 

này là một hướng dẫn cần thiết cho việc thực hiện CSTT ở các quốc gia. 

Erceg & ctg, (1998) phát triển một mô hình cân bằng động tổng quát với hành 

vi tối ưu hóa của các cá nhân trong nền kinh tế để kiểm tra mối quan hệ đánh đổi giữa 

bất ổn lạm phát và bất ổn sản lượng trong thực thi CSTT. Các tác giả kết luận rằng, 

CSTT tối ưu rất nhạy cảm với tính cứng nhắc danh nghĩa trong nền kinh tế. Khi tiền 

lương danh nghĩa là cứng nhắc, tồn tại của một sự đánh đổi giữa bất ổn lạm phát và 

bất ổn sản lượng. Khi giá cả cứng nhắc và tiền lương hoàn toàn linh hoạt, mối quan 

hệ đánh đổi không tồn tại. Khi cả tiền lương và giá cả đều cứng nhắc, mối quan hệ 

đánh đổi càng rõ nét. Hơn nữa, đường biên hiệu quả CSTT tương đối phẳng, do đó 

bất ổn sản lượng có thể giảm đáng kể mà không gây ra nhiều bất ổn trong lạm phát. 

Lee (1999, 2002) kiểm tra thực nghiệm mối quan hệ đánh đổi này bằng mô 

hình GARCH đa biến cho trường hợp của Mỹ. Tác giả cung cấp bằng chứng mạnh 

mẽ về sự bất ổn tạm thời trong mô hình GARCH và mối quan hệ đánh đổi giữa 

phương sai lạm phát và phương sai sản lượng là rõ ràng hơn cho giai đoạn sau tháng 
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10/1979. Tuy nhiên, độ dốc của đường cong đánh đổi dường như khá phẳng. Lee 

(2004) cũng xác nhận mối quan hệ đánh đổi này cho trường hợp các nước OECD 

trong giai đoạn 1984–2001. Tuy nhiên, đường cong Taylor là khác nhau giữa các 

quốc gia do cấu trúc nền kinh tế, được thể hiện bởi đường tổng cung và phụ thuộc 

vào mức độ cam kết của NHTW về ổn định lạm phát. 

Cecchetti & ctg (2001, 2002) xem xét một CSTT có hiệu quả là khi nó làm 

giảm bất ổn sản lượng và lạm phát, bởi vì lúc này các NHTW đã có thẩm quyền hơn 

và di chuyển nền kinh tế của họ gần hơn với đường biên hiệu quả của CSTT. Dựa 

trên giả định của Taylor (1979, 1993) về việc các nhà hoạch định chính sách sử dụng 

các công cụ để tối thiểu hóa hàm tổn thất của nền kinh tế, các tác giả phát triển mô 

hình thực nghiệm để đo lường hiệu lực CSTT của 23 quốc gia trong mẫu nghiên cứu. 

Cecchetti & ctg (2001, 2002) xem xét khi CSTT là tối ưu, tương quan giữa bất ổn 

lạm phát và độ lệch sản lượng sẽ là phủ định hoàn toàn (bằng -1) và sử dụng độ lệch 

giữa phương sai thực tế và phương sai trong điều kiện chính sách tối ưu để thể hiện 

sự cải thiện hiệu lực của CSTT. Kết luận của các tác giả là CSTT đã cải thiện hiệu 

lực qua giai đoạn nghiên cứu, cho thấy sự gia tăng về năng lực của các NHTW.  

Mishkin & ctg (2007) nghiên cứu để trả lời câu hỏi về mức lạm phát mục tiêu 

có thực sự tạo nên sự khác biệt giữa các quốc gia trong hiệu lực CSTT, đã sử dụng 

đường cong Taylor để mô tả CSTT tối ưu và so sánh giữa hai nhóm quốc gia: nhóm 

quốc gia không thực hiện lạm phát mục tiêu và nhóm theo đuổi lạm phát mục tiêu. 

Nghiên cứu cho thấy rằng, việc theo đuổi lạm phát mục tiêu giúp các quốc gia đạt 

được lạm phát thấp hơn trong dài hạn, lạm phát phản ứng nhẹ hơn đối với các cú sốc 

giá dầu và tỷ giá, tăng cường độc lập CSTT, cải thiện hiệu quả CSTT và đạt được kết 

quả lạm phát gần mức mục tiêu hơn. 

Olson & ctg (2012) kiểm định lý thuyết Đường cong Taylor về mối quan hệ 

đánh đổi giữa bất ổn lạm phát và bất ổn của sản lượng trong dài hạn cho trường hợp 

của Mỹ. Các tác giả sử dụng khung phân tích GARCH đa biến để kiểm định mối 

tương quan trong moment bậc hai của hai biến nghiên cứu chính là sản lượng và lạm 

phát. Kết quả cho thấy, tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa bất ổn sản lượng và lạm 

phát, hàm ý tồn tại mối quan hệ đánh đổi của đường cong Taylor. Đồng thời, hiệu 
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suất kinh tế vĩ mô cao hơn trong các khoảng thời gian mà mối quan hệ đường cong 

Taylor được duy trì. 

Arestis & Mouratidis (2004) xem xét hiệu lực của CSTT ở 11 quốc gia EMU10 

trong toàn bộ giai đoạn EMS11, dựa trên sự đánh đổi giữa chênh lệch lạm phát và bất 

ổn sản lượng. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu xem xét liệu sự ra đời lạm phát 

mục tiêu ngầm định được các nước thành viên EMU nhắm vào sau Hiệp ước 

Maastricht có thay đổi mối quan hệ đánh đổi giữa chênh lệch lạm phát và bất ổn sản 

lượng hay không. Các tác giả sử dụng một mô hình biến động ngẫu nhiên cho hai giai 

đoạn của EMS (tức là trước và sau Hiệp ước Maastricht). Kết quả nghiên cứu hỗ trợ 

mối quan hệ đánh đổi được hàm ý trong đường cong Taylor ở các nước EMU. Đồng 

thời, có sự bất đối xứng trong CSTT giữa các nước khu vực đồng Euro, do các cấu 

trúc kinh tế khác nhau giữa các nước thành viên của EMU. 

2.5.2. Các nghiên cứu về tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT 

Các nghiên cứu trên nhiều khía cạnh về tác động của sự phát triển và đặc điểm 

của hệ thống tài chính đối với cơ chế truyền tiền tệ đã được quan tâm từ sớm. Allen 

& Gale (1999) tin rằng những hiểu biết về cấu trúc tài chính của nền kinh tế là rất 

quan trọng vì nó có tác động lớn đến hiệu quả kinh tế nói chung và đặc biệt là truyền 

dẫn CSTT. Cottarelli & Kourelis (1994) tiếp tục tranh luận này bằng cách lập luận 

rằng hiệu lực của CSTT dựa trên “bộ thông số cấu trúc không được kiểm soát trực 

tiếp bởi NHTW”, một trong số đó rõ ràng là mức độ phát triển tài chính. De Bondt 

(1999) sau đó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét mối quan hệ giữa phát triển 

tài chính và hiệu lực của CSTT bằng cách cho rằng sự thiếu hoàn hảo của thị trường 

tài chính đóng vai trò chính đối với cấu trúc tài chính trong cơ chế truyền dẫn tiền tệ.  

Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy, mặc dù kênh lãi suất và kênh giá tài 

sản là kênh truyền tải quan trọng nhất ở các nước công nghiệp với thị trường tài chính 

phát triển, kênh tỷ giá và kênh tín dụng thường là kênh chính trong việc truyền dẫn 

CSTT trong các nền kinh tế chuyển đổi (Égert & MacDonald, 2009). Tương tự như 

vậy, kênh tỷ giá đặc biệt quan trọng trong các nền kinh tế nhỏ và mở cửa (đang phát 

                                                             
10 Economic and Monetary Union – Liên minh Kinh tế tiền tệ châu Âu 
11 European Monetary System – Hệ thống tiền tệ châu Âu 
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triển) với tỷ giá hối đoái linh hoạt. Các kênh lãi suất, kênh cho vay, kênh bảng cân 

đối và kênh giá tài sản không có hiệu quả khi đối mặt với các trung gian tài chính 

kém phát triển, các thị trường vốn thô sơ và hạn chế các tổ chức tài chính phi ngân 

hàng (Dabla-norris & Floerkemeier, 2006).  

Các nghiên cứu thực nghiệm đã chủ yếu kết luận rằng mức độ phát triển tài 

chính là rất quan trọng đối với hiệu lực của CSTT. Một số nghiên cứu tiên phong 

trong lĩnh vực này là của Cottarelli & Kourelis (1994), Cecchetti (1999), Mojon 

(2000). Tuy nhiên, các nghiên cứu đưa ra các bằng chứng trái ngược nhau về chiều 

hướng tác động của các khía cạnh trong phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT. Một 

số nghiên cứu báo cáo rằng phát triển tài chính làm giảm hiệu lực của CSTT trong 

việc đạt được mục tiêu (tác động âm) (Cecchetti, 1999; Lastrapes & McMillin, 2004; 

McCauley, 2008; Carranza & ctg, 2010; Ma & Lin, 2016), trong khi, các nghiên cứu 

khác tìm thấy bằng chứng về sự hỗ trợ của các thị trường tài chính phát triển đối với 

việc sử dụng CSTT để tác động đến nền kinh tế thực theo ý muốn của các NHTW (tác 

động dương) (Cottarelli & Kourelis, 1994; Cecchetti & Krause, 2001; Krause & Rioja, 

2006; Sørensen & Werner, 2006; Broadbent, 2008; Genberg, 2008; Singh & ctg, 2008; 

Gropp & ctg, 2014).   

Thứ nhất, các nghiên cứu tìm thấy tác động âm của phát triển tài chính đến 

hiệu lực CSTT dựa trên các lập luận về độ co giãn cầu khoản vay ngân hàng, khả 

năng điều hòa và phòng ngừa rủi ro với các công cụ tài chính mới, khả năng thay thế 

nguồn tài trợ là khó khăn hơn ở một thị trường tài chính kém phát triển và do đó, các 

độ nhạy cảm của các thị trường này với các hành động CSTT là lớn hơn. 

Cecchetti (1999) nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính, cấu trúc pháp 

lý và cơ chế truyền dẫn tiền tệ tại các nước châu Âu để tìm câu trả lời cho câu hỏi tại 

sao các nước trong khu vực lại phản ứng khác nhau với hành động CSTT của khu 

vực. Kết quả cho thấy cấu trúc pháp lý, cấu trúc tài chính và cơ chế truyền dẫn tiền tệ 

của một quốc gia có mối quan hệ tác động lẫn nhau. Các quốc gia có nhiều ngân hàng 

nhỏ, hệ thống ngân hàng kém lành mạnh và tiếp cận vốn trực tiếp nghèo nàn sẽ nhạy 

cảm hơn với thay đổi chính sách so với các quốc gia có ngân hàng lớn, khỏe mạnh và 

thị trường vốn phát triển mạnh. Lastrapes & McMillin (2004) nghiên cứu trên 21 quốc 
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gia và phát hiện ra rằng thị trường tài chính phát triển cho phép các tác nhân trong nền 

kinh tế dễ dàng cân bằng danh mục đầu tư của họ trước những cú sốc CSTT. 

McCauley (2008) đã thảo luận mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa các hoạt 

động CSTT và phát triển thị trường tài chính. Tác giả lưu ý rằng sự phát triển trong 

thị trường tài chính có thể là một hạn chế đối với các nhà hoạch định CSTT, đặc biệt 

khi số nợ của chính phủ nhỏ hoặc quy mô tài sản nước ngoài của cơ quan tiền tệ lớn. 

Ngoài ra, khi thị trường chứng khoán càng phát triển thì những hạn chế này càng gia 

tăng vì khi NHTW gia tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc (thực hiện CSTT thắt chặt) thì những 

người tham gia thị trường có thể chuyển từ khoản vay ngân hàng sang trái phiếu 

doanh nghiệp và do đó làm giảm hiệu lực của CSTT.  

Trong một nghiên cứu gần đây của Carranza & ctg (2010), với mục tiêu mô 

hình hóa mối quan hệ giữa mức độ phát triển tài chính và hiệu lực của CSTT trên 60 

quốc gia phát triển, mới nổi và kém phát triển, tác giả đã sử dụng mô hình VAR để đo 

lường hiệu lực của CSTT (bằng độ lớn, độ trễ của các tác động truyền dẫn) và mô hình 

GMM để trả lời câu hỏi nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy tác động 

tích lũy lớn hơn khi hệ thống tài chính kém phát triển hơn.  

Ma & Lin (2016) nghiên cứu tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực của 

CSTT trên 41 quốc gia, nhấn mạnh rằng CSTT nhắm vào một số biến kinh tế vĩ mô 

nhất định về bản chất là một quá trình tài chính, trong đó hệ thống tài chính đóng vai 

trò trung gian liên kết giữa chính sách của NHTW và nền kinh tế thực thông qua cơ 

chế truyền dẫn CSTT. CSTT hoạt động chủ yếu thông qua tác động đến hệ thống tài 

chính, bất kỳ sự phát triển mà tác động đến cấu trúc hay các điều kiện của hệ thống 

tài chính sẽ có tác động tiềm năng đến các cơ chế truyền dẫn. Sử dụng mô hình hồi 

quy dữ liệu bảng và mô hình GMM, với dữ liệu trong giai đoạn 2005 – 2011, nghiên 

cứu cho thấy, tác động của CSTT đến sản lượng và lạm phát là có ý nghĩa thống kê 

và tương quan âm với phát triển tài chính. Hiệu lực của CSTT phụ thuộc vào sự phát 

triển của trung gian tài chính hơn là TTCK, hay tầm quan trọng của hệ thống tài chính 

phụ thuộc vào cấu trúc tài chính của các nền kinh tế. Khi hệ thống tài chính phụ thuộc 

chủ yếu vào hệ thống ngân hàng, hiệu lực CSTT càng giảm mạnh hơn khi hệ thống 

tài chính phát triển hơn. 
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Ngược lại, nhóm nghiên cứu báo cáo tác động dương của phát triển tài chính 

đến hiệu lực CSTT được ủng hộ bởi các lý thuyết về tính đa dạng trong cấu trúc tài 

chính, sự bãi bỏ các quy định điều tiết và các rào cản cạnh tranh, tính cạnh tranh, sự 

linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ chính sách ở các thị trường tài chính phát 

triển tạo điều kiện truyền dẫn CSTT nhanh và mạnh hơn. 

Cottarelli & Kourelis (1994) nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính, 

độ dính của lãi suất cho vay ngân hàng và cơ chế truyền dẫn CSTT trên 31 quốc gia 

phát triển và đang phát triển. Theo đó, thuật ngữ "cấu trúc tài chính" được sử dụng 

để bao gồm các tính năng như mức độ phát triển của thị trường tiền tệ và tài chính; 

mức độ cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng, và giữa các ngân hàng và các trung gian 

khác; sự tồn tại của những ràng buộc về di chuyển vốn; và cơ cấu sở hữu của các 

trung gian tài chính. Kết quả của nghiên cứu báo cáo rằng độ dính của lãi suất cho 

vay ngân hàng bị tác động mạnh mẽ bởi cấu trúc tài chính. Cơ chế truyền tải CSTT 

có thể được tăng cường bởi cấu trúc tài chính đa dạng (đặc biệt đối với các công cụ 

thị trường ngắn hạn), và loại bỏ các rào cản đối với cạnh tranh (chẳng hạn như rào 

cản gia nhập và hạn chế di chuyển vốn). Đặc tính tư nhân hóa trong hệ thống tài chính 

cũng ảnh hưởng đến phản ứng của lãi suất cho vay với CSTT, giúp giảm độ dính của 

lãi suất cho vay, điều này có thể bởi vì các ngân hàng tư nhân có hiệu quả hơn, hoặc 

vì họ ít chịu ràng buộc chính trị. 

Krause & Rioja (2006) kết luận rằng một thị trường tài chính phát triển hơn đã 

góp phần đáng kể vào việc thực hiện CSTT hiệu quả hơn, trong một mẫu 37 nền kinh 

tế phát triển và đang phát triển. Sørensen & Werner (2006) cũng nhận thấy rằng sự cạnh 

tranh trong lĩnh vực ngân hàng, một đặc điểm của các thị trường tài chính phát triển, có 

ý nghĩa tích cực trong việc giải thích sự truyền dẫn lãi suất chính sách nhanh hơn.  

Sellon (2002) lập luận rằng những thay đổi trong hệ thống tài chính của Mỹ 

trong ba thập kỷ qua đã dẫn đến việc truyền dẫn lãi suất nhanh hơn và lớn hơn. Ông 

đã chỉ ra một số đặc điểm phát triển hệ thống tài chính dẫn đến truyền dẫn nhanh hơn 

và lớn hơn bao gồm: loại bỏ trần lãi suất, các dịch vụ tài chính gia tăng, các quỹ tương 

hỗ trên thị trường tiền tệ xuất hiện và có vai trò quan trọng và chứng khoán được thế 
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chấp được giao dịch nhiều hơn và sự phát triển của thị trường vốn lớn hơn tương đối 

so với hệ thống ngân hàng. 

Gropp & ctg (2014) đã cung cấp thêm bằng chứng về tầm quan trọng của sự 

khác biệt về cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng đối với truyền dẫn CSTT ở các 

nước khu vực EU. Kết quả nghiên cứu của các tác giả cho thấy sự cạnh tranh lớn hơn 

trong hệ thống ngân hàng, cũng như sự mở rộng thị trường trái phiếu và thị trường 

chứng khoán, sẽ dẫn tới truyền dẫn nhanh hơn. 

Cecchetti & Krause (2001) nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính, ổn 

định kinh tế vĩ mô và CSTT cho 23 quốc gia mới nổi và phát triển. Dựa trên quan 

điểm tín dụng của CSTT, các tác giả điều tra vai trò của cấu trúc hệ thống tài chính 

trong việc truyền dẫn CSTT và cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô. Tác giả cho thấy, 

hiệu lực CSTT phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc của hệ thống ngân hàng và thị trường 

tài chính của đất nước. Trong đó, việc giảm quyền sở hữu nhà nước trong hệ thống 

ngân hàng và việc giới thiệu bảo hiểm tiền gửi giúp cải thiện hiệu quả của CSTT và 

ổn định kinh tế vĩ mô. Cecchetti & Krause (2002); Cecchetti & ctg (2006) cũng cho 

thấy hiệu suất kinh tế vĩ mô và CSTT hiệu quả hơn ở các NHTW minh bạch hơn, đặc 

điểm của một thị trường tài chính phát triển hơn. 

Singh & ctg (2008) kiểm định tác động truyền dẫn lãi suất của 5 nước phát 

triển (Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và Đức) và 5 nền kinh tế châu Á (Malaysia, Thái 

Lan, Indonesia, Philippines và Hàn Quốc) và phân tích các đặc điểm của phát triển thị 

trường tài chính có thể có khả năng ảnh hưởng đến việc truyền dẫn tiền tệ ở các quốc 

gia này. Các tác giả thấy rằng sự phát triển thị trường tài chính có xu hướng tăng cường 

truyền dẫn từ lãi suất chính sách đến lãi suất thị trường. Các tác giả cũng kết luận rằng 

sự phát triển thị trường tài chính đã dẫn đến cạnh tranh gia tăng và các thị trường tài 

chính đa dạng hơn, có xu hướng tăng cường độ lớn và tốc độ truyền dẫn lãi suất. 

Genberg (2008) thảo luận về những thay đổi trong cấu trúc trung gian tài chính 

và các tác động của những thay đổi này đối với việc thực hiện CSTT. Từ cuộc khảo 

sát tài chính về trung gian tài chính, Genberg lập luận rằng sự khác biệt truyền thống 

giữa các hệ thống tài chính dựa trên ngân hàng và hệ thống tài chính dựa trên thị 

trường đang trở nên lỗi thời và thay vào đó nên phân loại dựa theo tương tác giữa 
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người vay và người cho vay trong hệ thống tài chính đó, theo đó hệ thống tài chính 

được phân loại thành 2 loại: hệ thống tài chính dựa trên quan hệ (relationship-based) 

hoặc hệ thống tài chính độc lập (arm’s-length). Ông cũng lập luận rằng với những 

phát triển gần đây, thị trường đang trở nên hoàn chỉnh hơn và quản lý rủi ro và phân 

phối của cả các tổ chức và hộ gia đình đang trở nên hiệu quả hơn. Về mặt tác động 

đối với các hoạt động CSTT, Genberg lập luận rằng khi thị trường tài chính phát triển, 

các hoạt động của CSTT sẽ trở nên linh hoạt hơn khi sử dụng các công cụ chính sách 

gián tiếp. Ông cũng kiểm tra một loại quy tắc Taylor trong một khung phân tích có 

tính đến vai trò của trung gian tài chính nhằm xem xét ảnh hưởng của những thay đổi 

trong các trung gian tài chính đến việc thực hiện CSTT. Genberg cho thấy rằng sự 

phát triển của các trung gian tài chính có thể thay đổi cả tính trung lập của lãi suất 

chính sách và phạm vi của các dự báo có liên quan. Do đó, tác giả đề xuất rằng những 

thay đổi trong sự phát triển của các trung gian tài chính cần phải được đưa vào các 

quyết định CSTT. 

Broadbent (2008) đã kiểm tra xem các cải cách tài chính có tạo điều kiện cho 

việc thực hiện CSTT ở Úc hay không. Broadbent khảo sát các cải cách tài chính đã 

góp phần vào sự phát triển thị trường tài chính gần đây tại Úc. Các cải cách tài chính 

bao gồm việc bảo mật cao hơn, vai trò ngày càng tăng của các nhà môi giới thế chấp, 

sự tăng trưởng của các giao dịch hoán đổi và thị trường trái phiếu và sự sụt giảm trên 

thị trường chứng khoán chính phủ. Tác giả cũng mô tả mối quan hệ giữa những cải 

cách tài chính này đối với các hoạt động CSTT. Tác giả gợi ý rằng những cải cách 

này ảnh hưởng đến sự nhạy cảm của nền kinh tế đối với CSTT và dự đoán của Ngân 

hàng Dự trữ Úc về tỷ lệ tiền mặt trung lập. Ông nhấn mạnh thêm rằng, ở Úc, tốc độ 

truyền dẫn đã tăng lên trong những năm gần đây, với những thay đổi trong lãi suất 

chính sách thường trực tiếp truyền dẫn đến biến động tỷ giá trong vòng một tuần hoặc 

hơn. Cải cách tài chính cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện CSTT của Ngân hàng Dự 

trữ Úc. Cải cách cho phép Ngân hàng mở rộng phạm vi của các chứng khoán mà họ 

có thể sử dụng trong các hoạt động thị trường mở của mình.  

Georgiadis & Mehl (2016) kiểm tra tác động của toàn cầu hóa tài chính, một 

khía cạnh quan trọng của phát triển tài chính trong những thập kỷ gần đây, đến hiệu 

lực của CSTT ở các các nước đang phát triển và các nước phát triển. Bằng mô hình 
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mixed cross-section global VAR (MCSGVAR) với ràng buộc dấu và hồi quy phản 

ứng lõm (giảm tối đa) của sản lượng với cú sốc CSTT, tác giả cung cấp bằng chứng 

cho thấy, mặc dù kết quả không đồng nhất giữa các nhóm nước, nhưng toàn cầu hóa 

tăng cường hiệu lực CSTT cho hầu hết các nước mới nổi, phù hợp với sự tiến triển 

của họ trong việc bù lại “original sin”12 trong những năm 2000. Tác giả cho rằng toàn 

cầu hoá tài chính đã làm thay đổi việc truyền dẫn CSTT bằng cách tăng cường tầm 

quan trọng của kênh tỷ giá do ảnh hưởng đến sự giàu có của các doanh nghiệp trong 

nước và tiếp đến là tiêu dùng và đầu tư, trong khi, toàn cầu hóa làm kênh lãi suất mất 

đi tầm quan trọng. Những thay đổi này cũng có thể có liên quan đến CSTT tối ưu và 

lợi ích từ điều phối CSTT quốc tế. 

2.6. Tóm tắt và động cơ nghiên cứu 

Thông qua tổng quan nghiên cứu về CSTT, hiệu lực của CSTT và phát triển 

tài chính, một số vấn đề được rút ra như sau: 

Hiệu lực của CSTT đã được quan tâm trong rất nhiều nghiên cứu, đặc biệt là 

cơ chế truyền dẫn và vai trò của các kênh truyền dẫn. Hầu hết các nghiên cứu cho 

rằng các cơ chế truyền dẫn tiền tệ truyền thống như kênh tín dụng và kênh lãi suất 

hoạt động thông qua hệ thống tài chính. Điều này cho thấy hệ thống tài chính rất quan 

trọng đối với hiệu quả của cơ chế truyền dẫn tiền tệ. 

Xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, một số các nghiên cứu lý thuyết và thực 

nghiệm đã điều tra tác động và vai trò của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT.  

Các nghiên cứu lý thuyết được chú trọng từ sớm dựa trên 3 khía cạnh chính 

của chính sách bao gồm cung tiền, cầu tiền và cơ chế truyền dẫn tiền tệ và đều kết 

luận rằng các hình thức phát triển tài chính tác động tổng thể và có hệ thống đến hiệu 

lực của CSTT. Các nghiên cứu thực nghiệm cụ thể hóa các ý tưởng lý thuyết bằng 

cách cung cấp các bằng chứng thực nghiệm tại một hoặc một số các quốc gia. Nhìn 

chung, mặc dù có ít các tài liệu thực nghiệm nghiên cứu về mối quan hệ giữa phát 

triển tài chính và hiệu lực của CSTT, song, hầu hết các nghiên cứu này đều đi đến kết 

                                                             
12 Đây là thuật ngữ được Barry Eichengreen (Giáo sư Kinh tế tại Đại học California) đưa ra để chỉ việc nợ nước 
ngoài của các nước đang phát triển đa phần bằng ngoại tệ. Do vậy trong những thời điểm khó khăn các nước 
này không dám phá giá đồng nội tệ để kích thích xuất khẩu vì như vậy sẽ làm tăng số lãi suất phải trả cho cho 
các chủ nợ nước ngoài. 
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luận rằng phát triển tài chính là chìa khóa để xác định tính hiệu quả và hiệu lực của 

CSTT. Tuy nhiên, tác động có thể tăng cường hoặc giảm thiểu hiệu lực chính sách. 

Một mặt, một hệ thống tài chính phát triển tốt có thể cung cấp một cấu trúc hoàn 

chỉnh cho việc truyền dẫn chính sách đến nền kinh tế, do đó góp phần gia tăng hiệu 

lực CSTT. Mặt khác, các thị trường tài chính phát triển tốt cũng có thể cung cấp một 

hàng rào chống lại những cú sốc CSTT bằng cách cung cấp nhiều phương tiện/sản 

phẩm tài chính mà các tác nhân trong nền kinh tế có thể sử dụng để chống lại các tác 

động từ cú sốc CSTT, điều hòa tiêu dùng, chi tiêu trước các biến động trong nền kinh 

tế. Chiều hướng tác động cụ thể vẫn còn mơ hồ và cần được nghiên cứu thêm, là động 

lực để tác giả thực hiện luận án. 

Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây gặp một số vấn đề và cần được giải quyết. 

Thứ nhất, các nghiên cứu về hiệu lực CSTT ở các quốc gia sử dụng nhiều thước đo 

khác nhau, tuy nhiên, các thước đo này chưa phản ánh đầy đủ việc thỏa mãn mục tiêu 

chính sách, đặc biệt là trong dài hạn. Ví dụ, một số nghiên cứu sử dụng GDP và/hoặc 

mức độ lạm phát để thể hiện hiệu lực CSTT như Georgiadis & Mehl (2016); Ma & 

Lin (2016); Caglayan & ctg (2017); Kim & Mehrotra (2017). Tuy nhiên, trong giai 

đoạn hiện nay, khi mà các NHTW đang hướng tới các mục tiêu ổn định giá và ổn 

định vĩ mô trong thực thi CSTT, thước đo này có thể không phù hợp, đặc biệt là trong 

dài hạn. Vì trên thực tế, tại một số quốc gia phát triển, ví dụ Mỹ, trong khi quy mô 

tổng sản lượng lớn hơn rất nhiều nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức thấp 

hơn so với tốc độ tăng trưởng của một số quốc gia đang phát triển, ví dụ Việt Nam, 

điều này không có nghĩa là CSTT ở Mỹ kém hiệu lực hơn CSTT của Việt Nam. 

Tương tự đối với mức độ lạm phát, giá cả thấp có thể là dấu hiệu của nhu cầu kém, 

một số quốc gia mặc dù có mức lạm phát thấp, ví dụ Croatica (-0,2% năm 2014) hay 

Tây Ban Nha (-0,2% năm 2014), nhưng lại có tỷ lệ thất nghiệp rất cao, khoảng 21% 

với Croatica và 24,3% với Tây Ban Nha, cho thấy sự bất ổn vĩ mô quan trọng và sự 

mâu thuẫn trong 2 mục tiêu của chính sách là mức độ lạm phát và tăng trưởng sản 

lượng trong nền kinh tế các quốc gia này13, do đó nếu chỉ dựa vào mức độ lạm phát 

và/hoặc tốc độ tăng trưởng kinh tế để đo lường hiệu lực của CSTT của một quốc gia 

                                                             
13 Theo Danh sách 18 nước khốn khổ nhất thế giới dựa trên dữ liệu của CIA World Factbook vào năm 2014. 
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có thể không đầy đủ. Các nghiên cứu khác sử dụng thước đo hiệu lực CSTT là độ lớn 

và độ trễ của tác động truyền dẫn (Christiano & ctg, 1996; Cecchetti, 1999; Soyoung 

Kim, 1999; Carranza & ctg, 2010; Aysun & ctg, 2013). Các nghiên cứu thực hiện ước 

tính các mô hình VAR để đo phản ứng của sản lượng và lạm phát với các cú sốc 

không lường trước được trong lãi suất CSTT và sau đó sử dụng phân tích sai số dự 

báo (FEVD) để có được các hệ số truyền dẫn tiền tệ. Hiệu lực truyền dẫn tiền tệ trong 

các nghiên cứu này được đo bằng phần trăm biến động trong sản lượng hoặc lạm phát 

được giải thích bởi cú sốc CSTT. Hoặc các nghiên cứu sử dụng các phân tích hàm 

phản ứng xung từ mô hình VAR để thu được các giá trị hiệu lực truyền dẫn CSTT. 

Ví dụ, Cecchetti (1999); Aysun & ctg (2013) đã thực hiện phân tích phản ứng xung 

trong mô hình VAR của họ và sử dụng thước đo là độ dài thời gian mà sản lượng và 

lạm phát có phản ứng tích lũy tối đa đối với cú sốc một độ lệch chuẩn của lãi suất 

chính sách như là thước đo hiệu lực truyền dẫn CSTT. Mặc dù được một số nghiên 

cứu trước đây sử dụng, song cách tiếp cận này cũng được cho là có hạn chế. Đầu tiên, 

thước đo này thể hiện hiệu lực truyền dẫn CSTT, song không thể hiện mức độ đạt 

được mục tiêu của chính sách. Hơn nữa, hiệu lực của CSTT là thay đổi theo thời gian, 

bởi vì, trong từng năm và từng giai đoạn, các hành động CSTT và cấu trúc nền kinh 

tế thay đổi, theo đó, hiệu lực tác động cũng sẽ thay đổi. Nhưng với một mô hình VAR 

đơn giản, không thể có được một hệ số đại điện cho hiệu lực CSTT mà thay đổi theo 

thời gian, và điều này có thể gây khó khăn cho việc ước tính những tác động của các 

nhân tố đến hiệu lực CSTT. Tiếp theo, việc xác định độ lớn và độ trễ của tác động 

truyền dẫn sẽ phản ánh chính xác hiệu lực truyền dẫn khi mô hình cấu trúc được xây 

dựng là phù hợp. Tuy nhiên, đây cũng là khó khăn với các nghiên cứu thực nghiệm 

đã thực hiện. Bởi vì, với cấu trúc kinh tế của các quốc gia là khác nhau, cần thiết phải 

xây dựng mô hình riêng biệt cho từng quốc gia để nhận diện đúng bản chất của cơ 

chế truyền dẫn, song các nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận này thường xây dựng một 

mô hình chung cho tất cả các quốc gia trong mẫu, điều này có thể làm cho việc nhận 

diện phản ứng của nền kinh tế với các cú sốc và do đó, độ lớn tác động cũng như độ 

trễ tác động không đầy đủ. Cách tiếp cận thứ ba là sử dụng quy mô, tính tập trung và 

sức mạnh của hệ thống ngân hàng (Cecchetti, 1999). Tuy nhiên, theo tác giả, các đặc 

tính này phản ánh cấu trúc và sự phát triển của hệ thống tài chính chứ không thể hiện 
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hiệu lực CSTT, và do đó, sử dụng thước đo này để đại diện cho hiệu lực CSTT không 

thể hiện việc đạt được mục tiêu của chính sách, cũng như không cho thấy tác động của 

chính sách đến nền kinh tế thực. 

Theo Cecchetti (2000), thay vì đạt được các mục tiêu tăng trưởng sản lượng 

và mức độ lạm phát thấp hay tỷ lệ thất nghiệp thấp trong ngắn hạn, các cơ quan tiền 

tệ hiện nay quan tâm đến mục tiêu cuối cùng của CSTT bao gồm một tập hợp các 

biến bao gồm ổn định giá cả, ổn định sản lượng, ổn định lãi suất, ổn định tài chính 

trong dài hạn. Nói cách khác, NHTW các quốc gia ngày càng quan tâm đến mức độ 

bất ổn trong hiệu suất kinh tế vĩ mô, và vì vậy nếu chỉ xem xét hiệu lực CSTT bằng 

cách sử dụng một chỉ số như mức độ lạm phát hay tốc độ tăng trưởng kinh tế là không 

thể thể hiện hết những tác động của CSTT đến nền kinh tế cũng như không khái quát 

được việc đạt được mục tiêu của các cơ quan tiền tệ. Do đó, việc kết hợp các chỉ tiêu 

đo lường hiệu suất kinh tế vĩ mô vào một chỉ số chung thể hiện hiệu lực chính sách 

là cần thiết. Bằng cách này, một số nghiên cứu gần đây sử dụng thước đo về sự chênh 

lệch giữa việc đạt được mục tiêu trong thực tế với việc đạt được mục tiêu của một 

CSTT tối ưu để phản ánh hiệu lực CSTT. Hàm ý, sự chênh lệch càng nhỏ, CSTT càng 

có hiệu lực. Dựa trên ý tưởng về đường biên hiệu lực chính sách được xây dựng bởi 

Taylor (1979), được biết đến như đường cong Taylor, các nghiên cứu khác đo lường 

hiệu lực CSTT bằng khoảng cách từ điểm hiệu suất thực tế của nền kinh tế đến đường 

biên hiệu quả CSTT của mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm 

phát (thể hiện các điểm hiệu suất khi CSTT là tối ưu) (Cecchetti & Krause, 2001, 

2002; Cecchetti & ctg, 2006; Krause & Rioja, 2006). Luận án sử dụng cách tiếp cận 

này để phát triển phương pháp đo lường hiệu lực CSTT. 

Thứ hai, một số khác nghiên cứu về lý thuyết đường cong Taylor và một số 

các nghiên cứu đã sử dụng lý thuyết đường cong Taylor để đo lường hiệu lực CSTT, 

song các nghiên cứu này hoặc chỉ báo cáo sự tồn tại mối quan hệ đánh đổi giữa bất 

ổn sản lượng và bất ổn lạm phát mà các cơ quan tiền tệ phải đối mặt khi hoạch định 

CSTT, hoặc chỉ cung cấp bằng chứng về sự cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô và đóng 

góp của CSTT đối với việc cải thiện này, đồng thời đo lường hiệu lực của CSTT thay 

đổi theo thời gian, mà không xem xét nhân tố nào tác động đến hiệu lực CSTT để giải 

thích vấn đề hiệu lực CSTT là không đồng nhất ở các quốc gia cũng như hiệu lực CSTT 
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thay đổi theo thời gian (ví dụ Lee, 1999, 2002, 2004; Cecchetti & ctg, 2006; Olson & 

Enders, 2012; Olson & ctg, 2012). Điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố tác động 

đến hiệu lực CSTT hay đến việc cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô của CSTT để các 

NHTW có biện pháp điều chỉnh các công cụ và hoạt động CSTT đúng hướng mục tiêu 

đã định. Luận án tập trung vào đánh giá vai trò của phát triển tài chính, mà đã được 

nhiều nghiên cứu nhận định rằng (trên một số khía cạnh) có vai trò đặc biệt quan trọng 

đối với việc thực hiện có hiệu quả của CSTT. 

Thứ ba, các nghiên cứu trước chỉ tập trung nghiên cứu tác động của một hoặc 

một vài khía cạnh của khái niệm phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT, ví dụ, tự do 

hóa tài chính (Corker & Tseng, 1991; Stahn, 2000; Caporale & Williams, 2001; 

Georgiadis & Mehl, 2016), cải cách tài chính (Akhtar, 1983; Lown, 1987; Broadbent, 

2008; Mishra & Pradhan, 2008; Bernoth & ctg, 2017) hoặc cấu trúc hệ thống ngân 

hàng hay cấu trúc tài chính (Vanhoose, 1985; Cecchetti, 1999; De Bondt, 1999; 

Mojon, 2000; Cecchetti & Krause, 2001, 2002) mà không xem xét vai trò tổng thể 

của các thành phần phát triển tài chính. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác đánh giá 

tác động của phát triển tài chính nhưng lại sử dụng thước đo phát triển tài chính chưa 

toàn diện, ví dụ tỷ lệ tín dụng tư nhân trên GDP hoặc tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng 

khoán trên GDP (Krause & Rioja, 2006; Ma & Lin, 2016). Bởi vì, phát triển tài chính 

là một quá trình phát triển đa chiều và phức tạp (Svirydzenka, 2016), việc xem xét 

tác động tổng thể của quá trình phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT là cần thiết với 

một thước đo phát triển tài chính toàn diện hơn. 

Xuất phát từ những tồn tại của các nghiên cứu trước đây, luận án được thực 

hiện để phát triển một thước đo phù hợp về hiệu lực của CSTT và phát triển tài chính, 

đồng thời đánh giá tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT ở các quốc 

gia phát triển. Nghiên cứu này góp phần khẳng định và củng cố lý thuyết về việc xây 

dựng một thước đo hữu hiệu để phản ánh hiệu lực CSTT dựa trên đường cong Taylor, 

cũng như đóng góp lý thuyết và thực tiễn về các nhân tố tác động đến hiệu lực CSTT 

bằng cách hệ thống lý thuyết và cung cấp bằng chứng thực nghiệm về vai trò của hệ 

thống tài chính trong thực thi CSTT của các NHTW. Điều này là rất quan trọng đối 

với các NHTW trong hoạch định chính sách để đánh giá chính xác hiệu lực thực tế 

của chính sách so với chính sách tối ưu và kiểm soát các yếu tố tác động để đạt được 
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mục tiêu của chính sách. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để cung cấp những đề xuất, 

kiến nghị đối với các cơ quan tiền tệ các quốc gia trong việc giám sát và điều tiết sự 

phát triển của hệ thống tài chính quốc gia để thúc đẩy phát triển nền kinh tế vĩ mô và 

đảm bảo gia tăng hiệu lực chính sách.
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CHƯƠNG 3 – KIỂM ĐỊNH LÝ THUYẾT ĐƯỜNG CONG TAYLOR 

3.1. Giới thiệu 

Trong thập kỷ vừa qua, thế giới đã chứng kiến những bất ổn nghiêm trọng 

trong kinh tế vĩ mô. Khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 với lạm phát cao và 

tăng trưởng sụt giảm nghiêm trọng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tiếp theo đó, 

khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp năm 2009 và sau đó đã nhanh chóng lan sang các 

nước khác như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia và Pháp dẫn đến khủng hoảng nợ 

công Châu Âu. Bên cạnh đó, bắt nguồn từ Tây Ban Nha, khủng hoảng hệ thống ngân 

hàng với nợ xấu ở mức cao đã gây khó khăn cho cả khu vực. Ngoài ra, những bất ổn 

trên thị trường chứng khoán Trung Quốc năm 2016 kéo theo sự rối loại của thị trường 

chứng khoán các quốc gia khác. Những bất ổn liên tục và có tác động lan tỏa giữa 

các quốc gia trong một môi trường hội nhập toàn cầu khiến các cơ quan tiền tệ ngày 

càng chú trọng đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong hoạch định chính sách 

(Castelnuovo, 2006). Ổn định kinh tế vĩ mô có nhiều lợi ích. Lạm phát ổn định giúp 

cải thiện chức năng của thị trường tài chính, giúp các tác nhân kinh tế lập kế hoạch 

dễ dàng hơn và giảm bớt chi phí cho việc phòng ngừa rủi ro lạm phát. Bất ổn sản 

lượng giảm hàm ý việc làm ổn định hơn và giảm mức độ bất ổn kinh tế đối với hộ gia 

đình và doanh nghiệp. Giảm bất ổn sản lượng cũng đồng nghĩa với suy thoái kinh tế 

ít thường xuyên hơn và ít nghiêm trọng hơn (Bernanke, 2004). 

Gần đây, phần lớn các cơ quan tiền tệ ở các quốc gia đều theo đuổi mục tiêu 

ổn định giá và duy trì lạm phát ở mức thấp, bằng cách đặt ra mức lạm phát mục tiêu, 

với công cụ chính sách là lãi suất (Dittmar & ctg, 1999; Cecchetti & Ehrmann, 2002; 

Arestis & Mouratidis, 2004; Castelnuovo, 2006; King, 2013). Tuy nhiên, theo đuổi 

mục tiêu lạm phát có thể khiến các quốc gia phải đánh đổi bằng việc đối diện với bất 

ổn sản lượng cao hơn (Taylor, 1979, 1994; Cecchetti & Ehrmann, 2002; Chatterjee, 

2002; Cecchetti & ctg, 2006). Khác với mối quan hệ đánh đổi được hàm ý bởi đường 

cong Phillips truyền thống, trong đó tồn tại mối quan hệ đánh đổi trong ngắn hạn giữa 

mức độ lạm phát và sản lượng, Taylor (1979) lập luận rằng tồn tại một “đường cong 

Phillips bậc hai” mà sau này được biết đến với tên gọi đường cong Taylor (xem 

Chatterjee, 2002; Lee, 2002; Bernanke, 2004; Olson & ctg, 2012). Đường cong 



62 
 

Taylor mô tả mối quan hệ đánh đổi trong dài hạn giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm 

phát, do các cơ quan tiền tệ không thể bù đắp được tác động của cú sốc cung 

(Cecchetti & ctg, 2006; Mishkin & Schmidt-Hebbel, 2007; Olson & ctg, 2012). 

Mục tiêu của chương này là kiểm định mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản 

lượng và bất ổn lạm phát mà các cơ quan tiền tệ phải đối mặt trong hoạch định CSTT. 

Nói cách khác, trong chương này, tác giả kiểm định lý thuyết đường cong Taylor. Nếu 

lý thuyết được duy trì ở mẫu các quốc gia trong giai đoạn nghiên cứu, tác giả có thể sử 

dụng lý thuyết này cho mục tiêu đo lường hiệu lực của CSTT ở chương tiếp theo.  

Phần còn lại của chương được cấu trúc như sau, phần tiếp theo giải thích 

phương pháp kinh tế lượng được sử dụng để điều tra sự tồn tại của mối quan hệ đánh 

đổi bất ổn lạm phát – bất ổn sản lượng. Cụ thể, tác giả thảo luận chi tiết về phương 

pháp mô hình hóa biến động ngẫu nhiên của lạm phát và sản lượng bằng mô hình 

GARCH – BEKK. Phần này cũng trình bày nguồn gốc và đặc tính dữ liệu nghiên 

cứu. Kết quả kiểm định và thảo luận được trình bày ở phần 3.3 và cuối cùng, tác giả 

kết luận chương. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu mối quan hệ đường cong Taylor 

3.2.1. Mô hình nghiên cứu  

Không giống với ước lượng đường cong Phillips truyền thống có thể được 

thực hiện trực tiếp từ các hệ số hồi quy ước lượng được, đường cong Taylor phải 

được xem xét trong điều kiện biến đổi các hệ số hồi quy ước lượng được từ một mô 

hình kinh tế lượng để tính toán sự đánh đổi bất ổn. Do đó, đường cong Taylor chỉ 

được xem xét dựa vào một mô hình cụ thể, hoặc một lý thuyết (Taylor, 2006). Theo 

sau Mishkin & Schmidt-Hebbel (2007); Olson & ctg (2012); Rudebusch & Svensson 

(1999), Cecchetti & ctg (2006), tác giả kiểm định mối quan hệ giữa bất ổn của sản 

lượng và bất ổn lạm phát sử dụng mô hình tổng cung và tổng cầu động. Mô hình cơ 

bản bao gồm hai phương trình như sau: 

𝑦𝑡 = 𝜃1,0 + ∑𝛼1,𝑗𝑦𝑡−𝑗 + ∑𝛽1,𝑗𝜋𝑡−𝑗 + ∑𝜙1,𝑗𝑖𝑡−𝑗 + ∑𝛾1,𝑗+1𝑜𝑖𝑙𝑡−𝑗 + 𝑢1,𝑡

𝑞

𝑗=0

𝑝

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑗=1

 (3.1) 
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𝜋𝑡 = 𝜃2,0 + ∑𝛼2,𝑗𝑦𝑡−𝑗 + ∑𝛽2,𝑗𝜋𝑡−𝑗 + ∑𝛾2,𝑗+1𝑜𝑖𝑙𝑡−𝑗 + 𝑢2,𝑡

𝑙

𝑗=0

𝑘

𝑗=1

ℎ

𝑗=1

 (3.2) 

Phương trình (3.1) thể hiện hàm tổng cầu, trong đó, sản lượng (đã loại bỏ xu 

hướng – detrended output) (𝑦𝑡) là một hàm của độ trễ của chính nó, độ trễ của lãi suất 

danh nghĩa (𝑖𝑡), độ trễ của lạm phát (đã loại bỏ xu hướng) (𝜋𝑡) và độ trễ của biến 

ngoại sinh giá dầu (𝑜𝑖𝑙𝑡)14. Phương trình (3.2) thể hiện một đường cong Phillips, trong 

đó, lạm phát là một hàm của độ trễ của chính nó – đại diện cho kỳ vọng lạm phát, độ 

trễ của giá dầu (đã loại bỏ xu hướng) (𝑜𝑖𝑙𝑡) và độ trễ của sản lượng. Cuối cùng, 𝑢1,𝑡 

và 𝑢2,𝑡 là các hạng nhiễu. 

Mô hình trên tương tự mô hình VAR với ba biến nội sinh là lạm phát, sản 

lượng và lãi suất. Trong đó, dựa trên kết quả từ các nghiên cứu trước về việc CSTT 

ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp và sản lượng trước lạm phát (Cecchetti & ctg, 

2006; Svensson, 1997), mô hình áp đặt ràng buộc rằng lãi suất không tham gia vào 

phương trình lạm phát. 

Dựa theo Lee (1999, 2002, 2004); Olson & ctg (2012), giả thuyết về mối quan 

hệ đánh đổi giữa bất ổn của sản lượng và bất ổn lạm phát được kiểm định với mô 

hình GARCH (p, q) –BEKK hai biến, như được thảo luận bởi (Engle & Kroner, 

1995). Trong đó, tác giả theo dõi hành vi động (dynamic) của bất ổn lạm phát và bất 

ổn sản lượng không quan sát trực tiếp được với việc ước lượng phương sai có điều 

kiện của lạm phát và sản lượng theo mô hình cấu trúc (3.1) và (3.2). 

Lee (2004) nhấn mạnh cách tiếp cận GARCH có hai ưu điểm chính so với các 

phương pháp đo lường biến động (độ bất ổn) thông thường, như độ lệch chuẩn hay 

bình phương phần dư từ mô hình VAR. Thứ nhất, biến động được đo lường bởi mô 

hình GARCH là biến động có điều kiện. So với biến động không có điều kiện, biến 

động có điều kiện là đại diện tốt hơn cho rủi ro nhận thức (perceived uncertainty) 

(Grier & Perry, 2000), điều mà các nhà hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm. Thứ 

                                                             
14 Xu hướng của giá dầu thu được từ sử dụng kỹ thuật bộ lọc Hodrick – Prescott (HP Filter). 
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hai, mô hình GARCH cung cấp cái nhìn toàn diện và sâu sắc về giả thuyết đánh đổi 

giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát cả trong ngắn hạn và dài hạn (Lee, 2004). 

Mô hình GARCH đa biến (Multivariate GARCH – MGARCH) được phát triển 

từ mô hình ARCH và mô hình GARCH đơn biến bởi Engle (1982) và Bollerslev 

(1986), tương ứng. Với các mô hình ước lượng tuyến tính, thông thường chúng ta 

phải giả định là phương sai của phần dư là hằng số, không thay đổi theo thời gian. 

Tuy nhiên với các dữ liệu chuỗi thời gian, phương sai của phần dư thường cũng sẽ 

thay đổi theo thời gian. Các mô hình ARCH và GARCH được sử dụng rộng rãi bởi 

vì chúng tính đến phương sai thay đổi theo thời gian của một chuỗi biến thời gian duy 

nhất, nhưng chúng không tính đến sự tương tác của các phương sai. Nền tảng cho mô 

hình ARCH là phương sai của phần dư ở kỳ hiện tại sẽ phụ thuộc vào bình phương 

phần dư của những kỳ trước đó. Mô hình ARCH (𝑞) được khái quát như sau: 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛼2𝑢𝑡−2
2 + ⋯+ 𝛼𝑞𝑢𝑡−𝑞

2  (3.3) 

với  𝜎𝑡
2 là phương sai của phần dư tại thời điểm 𝑡 và 𝑢𝑡 là phần dư từ phương trình 

hồi quy tại thời điểm 𝑡. Tuy nhiên mô hình ARCH có một số nhược điểm là nếu các 

hệ số 𝛼1, 𝛼2, … là số âm (<0) thì có thể dẫn đến 𝜎𝑡
2 < 0, hơn nữa khi 𝑞 lớn thì có quá 

nhiều tham số phải ước lượng cho mô hình ARCH. Engle (1982) và Bollerslev (1986) 

đã đề xuất mô hình GARCH giúp khắc phục được những nhược điểm trên. Mô hình 

GARCH (𝑝, 𝑞) được viết như sau: 

           𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑢𝑡−𝑖

2𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑝

2𝑝
𝑗=1                                                            (3.4) 

Như vậy mô hình GARCH sẽ là mô hình ARCH khi 𝑞 tiến ra vô cùng. Mô 

hình GARCH (𝑝, 𝑞) mô tả phương sai thay đổi có điều kiện và phụ thuộc vào độ trễ 

của chính nó trong 𝑝 kỳ trước đó, tuy nhiên mô hình GARCH (1,1) vẫn đủ để có thể 

mô hình hóa đặc tính thay đổi của phương sai trong phần dư (Engle & Kroner, 1995). 

Mô hình MGARCH tương tự mô hình GARCH đơn biến nhưng bên cạnh giá trị 

phương sai thay đổi, mô hình sẽ bao gồm giá trị hiệp phương sai thay đổi theo thời 

gian và tính đến tác động lan tỏa giữa các chuỗi biến. 

Mô hình GARCH (1, 1) hai biến được mô hình hóa như sau: 
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𝑢𝑡 = 𝐻𝑡
1/2

𝜈𝑡                   𝐻𝑡 = 𝑐 + 𝐴𝑢𝑡−1
2 + 𝐵𝐻𝑡−1           (3.5) 

Trong đó 𝐻𝑡 là ma trận phương sai - hiệp phương sai đối xứng của hai tài 

sản, 𝜈𝑡 là một quá trình nhiễu trắng (white noise process). Một ràng buộc phải được 

thỏa mãn cho mô hình đó là ma trận 𝐻𝑡 phải dương, do đó, Engle & Kroner (1995) 

đã tiến hành tham số hóa tổng quát trên phương trình phương sai với việc tối thiểu 

hóa các tham số phải ước lượng nhưng vẫn đảm bảo tính xác định dương của ma trận 

𝐻𝑡 được gọi là mô hình BEKK. Mô hình GARCH-BEKK (1, 1) như sau: 

𝐻𝑡 = 𝐶𝑇𝐶 + 𝐴𝑇𝑢𝑡−1𝑢𝑡−1
𝑇 𝐴 + 𝐵𝑇𝐻𝑡−1𝐵   (3.6) 

Với 𝐶 là ma trận tam giác dưới 2 × 2. 𝐴 và 𝐵 là các ma trận 2 × 2. Các thành 

phần của ma trận 𝐴, 𝑎𝑖𝑗  (∀𝑖, 𝑗 = 1, 2), phản ánh hiệu ứng ARCH của biến động. 

Trong đó, yếu tố ngoài đường chéo 𝑎𝑖𝑗 (𝑖 ≠ 𝑗) của ma trận 𝐴 chỉ ra tác động của sai 

số bình phương trong quá khứ của sản lượng hoặc lạm phát đến phương sai có điều 

kiện của biến còn lại. Các thành phần của ma trận 𝐵, 𝑏𝑖𝑗 (∀𝑖, 𝑗 = 1, 2), phản ánh hiệu 

ứng GARCH của biến động, cung cấp các giải thích về tác động của phương sai có 

điều kiện trong quá khứ đến mức độ phương sai có điều kiện ở hiện tại. Cụ thể, các 

yếu tố nằm trên đường chéo (𝑏11 và 𝑏22) phản ánh mức độ dai dẳng của phương sai 

có điều kiện của từng chuỗi biến tương ứng. Yếu tố ngoài đường chéo 𝑏𝑖𝑗 (𝑖 ≠ 𝑗) của 

ma trận 𝐵 chỉ ra sự tồn tại của sự lan tỏa (mối quan hệ đánh đổi) giữa bất ổn sản 

lượng và lạm phát, theo đó giải thích tương quan giữa phương sai có điều kiện của 

một biến với phương sai có điều kiện trong quá khứ của biến còn lại (Lee, 2002, 2004; 

Olson & ctg, 2012). ℎ11,𝑡 biểu thị phương sai có điều kiện của sản lượng, h12,t biểu 

thị hiệp phương sai có điều kiện của mức (level) sản lượng và lạm phát, h22,t biểu thị 

phương sai có điều kiện của lạm phát. Mối quan hệ giữa ℎ11,𝑡 và ℎ22,𝑡 là trung tâm 

của mối quan hệ đường cong Taylor. Bằng việc ràng buộc tất cả các hệ số ở bên phải 

của phương trình (3.6) ở dạng bình phương, phương trình (3.6) luôn đảm bảo tính xác 

định dương của 𝐻𝑡. 

Như được chỉ ra trong Enders (2015), việc ước lượng các tham số trong mô 

hình BEKK có thể có vấn đề bởi vì số lượng các tham số rất lớn. Với mục tiêu xem 

xét mối quan hệ tương tác của các phương sai có điều kiện được cung cấp bởi đặc 
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điểm kỹ thuật trong (3.6) và làm giảm các tham số cần ước tính, đầu tiên, tác giả ước 

lượng phương trình (3.1) và (3.2) như là một mô hình near-VAR với phương pháp 

hồi quy SURs (seemingly unrelated equations)15 để thực hiện các kiểm định độ trễ tối 

ưu cho từng biến độc lập trong từng phương trình. Tác giả bắt đầu ước lượng near-

VAR với sáu độ trễ của mỗi biến. Kiểm định F được thực hiện để xác định độ trễ 

thích hợp cho mỗi biến trong mỗi phương trình. Sau khi lựa chọn độ trễ tối ưu cho 

các phương trình trung bình (mean equations), tác giả ước tính toàn bộ hệ thống sử 

dụng đặc tả BEKK với phương pháp ước lượng maximum-likelihood. 

Cho một mẫu với T quan sát, một vector của các tham số chưa biết 𝜃 và một 

vector 2 × 1 của biến Rt, hàm mật độ có điều kiện (được biết như là hàm likelihood – 

likelihood function) cho mô hình (3.1) và (3.2) là: 

         𝑓(𝑅𝑡|𝐼𝑡−1; 𝜃) =
1

2𝜋
|𝐻𝑡|

−1 2⁄ exp (−
𝑢𝑡

𝑇(𝐻𝑡
−1)𝑢𝑡

2
) (3.7) 

Khi đó hàm log-likelihood là: 

𝐿𝑇 = ∑𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑅𝑡|𝐼𝑡−1; 𝜃)

𝑇

𝑡=1

   (3.8) 

hay 

𝐿𝑇 = −
1

2
∑log|𝐻𝑡| −

1

2

𝑇

𝑖=1

∑𝑢𝑡
𝑇(𝐻𝑡

−1)𝑢𝑡

𝑇

𝑡=1

   (3.9) 

Với N là số biến trong hệ thống, lúc đó các tham số của mô hình được ước lượng sao 

cho hàm log-likelihood ℓ đạt giá trị cực đại: 

               ℓ(𝜃) = −
𝑇𝑁

2
log 2𝜋 −

1

2
∑(𝑙𝑜𝑔|𝐻𝑡| + 𝑢𝑡

𝑇(𝐻𝑡
−1)𝑢𝑡)

𝑇

𝑡=1

     (3.10) 

                                                             
15 Trên cơ sở phương pháp hồi quy OLS cổ điển, Zellner (1962) đã đề xuất mô hình hồi quy tuyến tính tổng 
quát bao gồm nhiều phương trình hồi quy, mỗi phương trình đều có biến phụ thuộc riêng và các biến giải 
thích. Theo Greene (2012), mỗi phương trình đó có thể được hồi quy một cách riêng biệt và vì thế chúng 
được gọi là các phương trình dường như không liên quan. 
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Thuật toán BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno) được sử dụng để tạo 

ra các ước lượng tham số likelihood cực đại (maximum likelihood) và sai số chuẩn 

tiệm cận tương ứng của chúng.   

Các phần dư chuẩn hóa (standardized residuals) vt của một mô hình với kỹ 

thuật ước lượng hợp lý (properly specified model) phải là một quá trình nhiễu trắng, 

có nghĩa chúng có phân phối i.i.d. Do đó, để kiểm định tính thích hợp của mô hình, 

cuối cùng, tác giả sử dụng thống kê Q Ljung-Box để kiểm tra đặc tính ngẫu nhiên của 

các phần dư vt. Có nhiều phương pháp khác nhau để kiểm định các đặc tính kỹ thuật 

thích hợp của mô hình, tuy nhiên việc sử dụng thống kê Q Ljung-Box được xem là 

thích hợp hơn với trường hợp mẫu nhỏ. Thống kê Q Ljung-Box như sau: 

𝑄 = 𝑇(𝑇 + 2)∑
𝑟𝑗

2

𝑇 − 𝑗

𝑝

𝑗=1

   (3.11) 

trong đó 𝑟𝑗 là hàm tự tương quan mẫu của các phần dư với độ trễ j. Thống kê Q tiệm 

cận theo phân phối Chi-squared với p-k bậc tự do trong đó k là số biến độc lập. 

3.2.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Các kiểm định thực nghiệm được thực hiện trên dữ liệu hàng tháng của 7 quốc 

gia nghiên cứu, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ, trong giai 

đoạn từ 1951 đến 2017, tùy theo tính sẵn có dữ liệu của từng quốc gia. Theo đó, giai 

đoạn nghiên cứu cụ thể của từng quốc gia là: 1951:01 – 2017:12 đối với Canada, 

1960:01 – 2017:12 đối với Pháp và Đức, 1971:01 – 2017:12 trong trường hợp của 

Italy, 1959:01 – 2017:12 đối với Anh và 1956:01 – 2017:12 cho Nhật Bản và Mỹ. Dữ 

liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu Thống kê tài chính quốc tế của IMF và Federal 

Reserve Bank of St. Louis. Các chuỗi dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu bao gồm 

sản lượng, lãi suất danh nghĩa ngắn hạn, lạm phát và giá dầu.  

Sản lượng (yt) là mức sản lượng thực đã loại bỏ xu hướng. Trong đó, chỉ số 

sản xuất công nghiệp được sử dụng để đại diện cho sản lượng thực trong nền kinh tế. 

Mặc dù, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một đại diện tốt hơn cho tổng sản lượng 

của nền kinh tế (Lee, 2004), song không sẵn có với tần suất tháng. Khi tổng sản lượng 
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của nền kinh tế gia tăng, sản xuất đòi hỏi phải tăng lên để đáp ứng nhu cầu cao hơn. 

Mặt khác khi nền kinh tế trì trệ, sản xuất sẽ giảm đi để phản ánh nhu cầu giảm xuống. 

Vì vậy, IIP có thể cung cấp một chỉ tiêu tốt để đại diện cho tổng sản lượng theo tháng 

(Bernanke & ctg, 1997; Hamilton & Herrera, 2004). Bởi vì cần ít nhất 150 quan sát 

để ước lượng đường cong Taylor (Cecchetti & ctg, 2006; Olson & Enders, 2012), tần 

suất tháng là hiệu quả hơn để ước lượng nhằm đảm bảo số lượng quan sát tối thiểu. 

Lee (2002, 2004); Arestis & Mouratidis (2004) và Cecchetti & ctg (2006), trong số 

các nghiên cứu khác, cũng sử dụng IIP để ước tính mối quan hệ đường cong Taylor. 

Phương pháp được sử dụng để trích xuất sản lượng tiềm năng từ mức sản lượng thực 

là phương pháp bộ lọc HP (Hodrick & Prescott, 1997), với xu hướng thu được từ sử 

dụng bộ lọc hai mặt giúp giảm thiểu chênh lệch sản lượng xung quanh xu hướng, theo 

đó, đường xu hướng trở nên mịn hơn (Cobham & ctg, 2004). 

Tỷ lệ lạm phát là sự thay đổi của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ 

năm trước. Lạm phát được loại bỏ xu hướng, với kỹ thuật lọc xu hướng từ bộ lọc HP. 

Cách thức đo lường này đã được nhiều nghiên cứu trước đây sử dụng để xây dựng 

đường cong Taylor (xem thêm, Cecchetti, 1999; Lee, 2004; Cecchetti & ctg, 2006; 

Mishkin & Schmidt-Hebbel, 2007; Olson & Enders, 2012).   

Lãi suất danh nghĩa ngắn hạn được sử dụng là lãi suất thị trường tiền tệ. Lãi 

suất thị trường tiền tệ là lãi suất cho vay liên ngân hàng kỳ hạn ngắn nhất, thường 

được biểu thị bằng lãi suất bình quân liên ngân hàng qua đêm. Lãi suất thị trường tiền 

tệ là mức lãi suất thấp nhất mà các trung gian tài chính nhận tiền gửi có thể vay được 

trên thị trường bởi kỳ hạn vay ngắn nhất và mức độ rủi ro thấp nhất. Do đó, lãi suất 

này được coi lãi suất tham chiếu để các tổ chức tín dụng thiết lập các mức lãi suất 

khác nhau trên thị trường tài chính. Dữ liệu lãi suất thị trường tiền tệ cũng được lựa 

chọn với lý do về tính sẵn có của dữ liệu này ở tất cả các quốc gia trong mẫu nghiên 

cứu, cũng như đảm bảo được độ dài dữ liệu tối thiểu. Lãi suất được bao hàm trong 

phương trình tổng cầu thể hiện những tác động của CSTT đến sản lượng của nền kinh  
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Bảng 3.1. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu 

   Canada Pháp Đức Italy Nhật Bản Anh Mỹ 

y 

 

 

 

 

 

Trung bình 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Phương sai 1.35 2.29 2.19 3.16 4.05 1.38 0.75 

Skewness -0.29*** -2.72*** -1.14*** -0.34*** -2.48*** -0.78*** -0.83*** 

Kurtosis 3.31*** 30.07*** 11.79*** 4.68*** 21.35*** 5.43*** 5.71*** 

Jarque-Bera 344.61*** 28942.65*** 4326.59*** 726.46*** 15587.58*** 988.71*** 1200.83*** 

ARCH 627.39*** 39.61*** 901.96*** 756.37*** 1542.43*** 89.76*** 3448.13*** 

𝜋  

  

  

  

  

Trung bình 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Phương sai 0.56 0.98 0.23 1.06 1.12 1.08 0.38 

Skewness 0.00 1.46*** -0.11 0.28*** 0.90*** 0.40*** 0.19** 

Kurtosis 4.11*** 16.87*** 1.23*** 10.21*** 6.14*** 6.33*** 2.66*** 

Jarque-Bera 570.68*** 9145.52*** 49.00*** 3267.03*** 1278.38*** 1269.90*** 225.63*** 

ARCH 627.39*** 4582.97*** 347.64*** 3107.52*** 611.38*** 2108.49*** 1535.53*** 

i 

  

  

  

  

Trung bình 7.04 5.73 4.21 7.91 5.46 6.94 4.85 

Phương sai 12.29 16.55 8.41 37.34 8.01 16.17 10.86 

Skewness 1.27*** 0.49*** 0.64*** 0.33*** -0.36*** 0.31*** 0.78*** 

Kurtosis 1.73*** -0.30* 0.29 -1.11*** 1.52*** -0.42** 0.77*** 

Jarque-Bera 316.91*** 30.38*** 50.97*** 39.33*** 91.18*** 15.92*** 98.45*** 

oil 

  

  

  

  

Trung bình 0.00 

Phương sai 28.72 

Skewness 0.98*** 

Kurtosis 26.54*** 

Jarque-Bera 24246.41*** 

Nguồn: Tính toán của tác giả
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tế. Lee (2002) cũng sử dụng lãi suất thị trường tiền tệ để đại diện cho quan điểm 

CSTT và kiểm định mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát 

được ngụ ý bởi đường cong Taylor. 

Trong khi, giá dầu (loại bỏ xu hướng) được sử dụng để đại diện cho tác động 

của cú sốc cung (cú sốc chi phí đẩy). Xu hướng giá dầu được lọc từ bộ lọc HP. Tác 

giả sử dụng giá giao ngay của dầu thô West Texas Intermediate (WTI). Theo Kilian 

& Vigfusson (2011), “những biến tiềm năng nhất để đại diện cho biến giá dầu bao 

gồm giá dầu thô West Texas Intermediate, giá sản xuất dầu thô của Mỹ, chi phí nhập 

khẩu dầu thô của các nhà máy lọc dầu của Mỹ… Không có sự đồng thuận chung nào 

trong việc sử dụng giá dầu”. Hơn nữa, Elder & Serletis (2010) trong khi điều tra về 

tác động của bất ổn giá dầu đến hoạt động kinh tế thực cũng báo cáo kết quả không 

có nhiều thay đổi khi thay thế các biến khác nhau để đo lường giá dầu. 

Trước khi đi vào trả lời câu hỏi nghiên cứu, tác giả áp dụng kiểm định nghiệm 

đơn vị Dickey-Fuller mở rộng (ADF) để xem xét liệu các chuỗi dữ liệu nghiên cứu 

có dừng hay không. Yếu tố dừng hay không dừng của chuỗi dữ liệu theo thời gian có 

thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thuộc tính và hành vi của biến số đó, do đó việc hồi 

quy tuyến tính thông thường với các chuỗi không dừng có thể đem đến kết quả giả tạo. 

Vì vậy, kiểm định tính dừng là cần thiết trước khi đi vào nghiên cứu mối quan hệ 

giữa các chuỗi dữ liệu theo thời gian. Nếu các chuỗi dữ liệu là không dừng nhưng 

chúng có mối quan hệ đồng liên kết (được phát hiện qua kiểm định đồng liên kết), 

yếu tố hiệu chỉnh sai số cần được thêm vào phương trình hồi quy để phản ánh đúng 

mối quan hệ của các biến trong ngắn hạn, đồng thời có thể nắm bắt được mối quan 

hệ của chúng trong dài hạn. 

Bảng 3.1 trình bày thống kê mô tả cho các biến nghiên cứu của các quốc gia 

trong mẫu nghiên cứu trong giai đoạn 1951 – 2017. Thống kê mô tả cho thấy, hầu hết 

các biến đều có trung bình bằng 0 ở tất cả các quốc gia nghiên cứu, ngoại trừ lãi suất. 

Trung bình bằng 0 là kết quả của quá trình loại bỏ xu hướng ở các biến sản lượng, 

lạm phát và giá dầu. Tuy nhiên, phương sai của các biến là khác biệt giữa các quốc 

gia. Phương sai của sản lượng thay đổi từ 0.75 (Mỹ) đến 4.05 (Nhật Bản), trong khi, 

phương sai của lạm phát thay đổi từ 0.23 (Đức) đến 1.12 (Nhật Bản). Lãi suất thị 
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trường tiền tệ trung bình thấp nhất ở Mỹ (4.85%/năm), trong khi, chi phí tài trợ ở 

Italy là đắt đỏ nhất và có biến động cao nhất trong các quốc gia nghiên cứu (trung 

bình 7.91%/năm). Thống kê kiểm định tính phân phối chuẩn của các chuỗi dữ liệu 

được thể hiện ở giá trị Skewness, Kurtosis và kiểm định Jarque-Bera 𝜒2. Giả thuyết 

H0 về tính phân phối chuẩn bị bác bỏ ở tất cả các chuỗi biến ở mức ý nghĩa 1%. Bảng 

3.1 cũng thể hiện kết quả kiểm định nhân tử Lagrange cho hiệu ứng ARCH của hai 

chuỗi biến nghiên cứu chính là sản lượng và lạm phát với 20 độ trễ theo Engle (1983). 

Kết quả cho thấy phương sai thay đổi có điều kiện tồn tại ở cả hai chuỗi y và π, do 

đó, mô hình dạng ARCH và GARCH là hiệu quả để mô hình hóa mối quan hệ năng 

động giữa hai biến. 

3.3. Kết quả kiểm định mối quan hệ đường cong Taylor 

3.3.1. Kết quả kiểm định tính dừng 

Trước khi đi vào kiểm định mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất 

ổn lạm phát, tác giả thực hiện kiểm định tính dừng của các biến nghiên cứu để đảm 

bảo kết quả hồi quy là xác thực và đáng tin cậy. 

Bảng 3.2. Kết quả kiểm định tính dừng 

  𝑦  𝜋 𝑖 𝑖𝑛𝑡 𝑜𝑖𝑙 

Canada -9.84** -11.12** -1.95 -22.13** -13.29** 

Pháp -10.01** -12.87** -1.67 -21.51** 

Đức -9.45** -11.65** -2.29 -13.03** 

Italy -9.70** -9.73** -1.35 -16.08** 

Nhật Bản -9.80** -9.29** -1.03 -7.85** 

Anh -13.62** -10.58** -1.74 -22.88** 

Mỹ -10.15** -10.99** -1.97 -13.55** 

KẾT LUẬN I(0) I(0) I(1)  I(0) 

Ghi chú: 𝑖𝑛𝑡 là biến sai phân bậc 1 của biến lãi suất; *, **, *** thể hiện mức ý nghĩa 

thống kê 10%, 5% và 1%, tương ứng. 

Nguồn: Tính toán của tác giả 
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Phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị Dickey – Fuller được áp dụng để kiểm 

tra liệu một chuỗi có nghiệm đơn vị hay không, với độ trễ được lựa chọn theo tiêu 

chuẩn BIC. Nếu giả thuyết H0 không thể bác bỏ, chuỗi dữ liệu là không dừng và cần 

được biến đổi về chuỗi dừng trước khi đưa vào mô hình hồi quy.  

Kết quả kiểm định ADF được báo cáo ở bảng 3.2 cho thấy, ngoại trừ biến lãi 

suất danh nghĩa, tất cả các biến nghiên cứu, trong tất cả các quốc gia, đều dừng ở mức 

ý nghĩa thống kê 5%. Bởi vì biến lãi suất ở dạng level không dừng, tác giả tiến hành 

lấy sai phân bậc 1 (𝑖𝑛𝑡𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝑖𝑡−1) và kiểm định tính dừng của biến sai phân. Như 

được chỉ ra ở cột thứ 5 của bảng 3.2, sai phân bậc 1 của biến lãi suất dừng ở mức ý 

nghĩa thống kê 5%, trong tất cả các quốc gia nghiên cứu. Như vậy, trong các biến 

nghiên cứu, biến lãi suất tích hợp bậc 1 (I(1)), trong khi các biến còn lại tích hợp bậc 

0 (I(0)). Do đó, biến sai phân của lãi suất được sử dụng thay thế trong phương trình 

trung bình. 

3.3.2. Mối quan hệ đường cong Taylor 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, đầu tiên, tác giả ước lượng mô hình trung 

bình có điều kiện với phương trình (3.1) và (3.2) như một mô hình near-VAR với 

phương pháp ước lượng SURs. Sau đó, tác giả sử dụng kiểm định F nhằm kiểm tra 

độ trễ tối ưu của các biến trong phương trình trung bình. Kết quả kiểm định độ trễ 

cho dữ liệu ở từng quốc gia được trình bày ở Phụ lục 2.3. Sau khi lựa chọn độ trễ tối 

ưu cho mô hình trung bình, tác giả ước lượng hệ thống với mô hình GARCH – BEKK 

bằng phương pháp ước lượng maximum-likelihood đối với từng quốc gia và báo cáo 

kết quả ở bảng 3.3. Tất cả các hệ số ước lượng của các ma trận C, A và B trong mô 

hình đều cho thấy đặc tính ổn định và nằm trong vòng tròn đơn vị.   

Các yếu tố của ma trận C thể hiện giá trị trung bình của phương sai có điều 

kiện của sản lượng và lạm phát cũng như hiệp phương sai giữa chúng. Khi so sánh 

với đo lường phương sai không có điều kiện ở bảng 3.1, các ước lượng chỉ ra phương 

sai có điều kiện là nhỏ hơn ở tất cả các quốc gia. Các hệ số ước lượng báo cáo hiệp 

phương sai trung bình giữa hai biến là xấp xỉ bằng 0, tuy nhiên, dấu của các ước 

lượng phần lớn là âm và có ý nghĩa thống kê. 
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Các tham số của ma trận B mô tả mức độ mà phương sai có điều kiện ở hiện 

tại tương quan với phương sai có điều kiện trong quá khứ. Cụ thể, các yếu tố đường 

chéo (tức là 𝑏11 và 𝑏22) là các yếu tố chính thể hiện mức độ dai dẳng của phương sai 

có điều kiện. Kết quả chỉ ra rằng tồn tại đặc tính biến động dai dẳng ở cả lạm phát và 

sản lượng, thể hiện ở tất cả các hệ số ước lượng đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

Như kỳ vọng, các nước có phương sai không có điều kiện ở mức cao như Nhật Bản, 

Pháp, mức độ dai dẳng dường như lớn hơn so với các quốc gia khác trong mẫu nghiên 

cứu. Mức độ dai dẳng của phương sai có điều kiện của sản lượng được đo lường bởi 

𝑎11 + 𝑏11, và mức độ dai dẳng của phương sai có điều kiện của lạm phát được đo 

lường bởi 𝑎22 + 𝑏22, là tổng của các yếu tố đường chéo của ma trận A và B. Các giá 

trị thể hiện mức độ dai dẳng của phương sai này là gần bằng 1 trong hầu hết các 

trường hợp, hàm ý tác động của bất kỳ cú sốc nào có xu hướng kéo dài dai dẳng trong 

thời gian dài. Ngoài ra, các ước lượng của các yếu tố ngoài đường chéo của ma trận 

B (tức là 𝑏12 và 𝑏21) nắm bắt tương quan giữa bất ổn của một biến (sản lượng hoặc 

lạm phát) với phương sai trễ của biến còn lại. Dấu ước lượng âm của các hệ số này 

củng cố sự tồn tại của mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và lạm phát (Lee, 

2002, 2004). Kết quả cho thấy, tất cả các ước lượng 𝑏12 và 𝑏21 là âm và hầu hết có ý 

nghĩa thống kê ở mức 5% và 1%, trong hầu hết các quốc gia nghiên cứu. Điều này 

cho thấy tồn tại dấu hiệu của mối quan hệ đánh đổi theo lý thuyết đường cong Taylor. 

Tuy nhiên, độ lớn của mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và lạm phát là 

khác nhau giữa các nước. Kết quả này phù hợp với phát hiện về mối quan hệ đánh 

đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát được tìm thấy từ  các nghiên cứu thực 

nghiệm trước (xem thêm, Lee, 1999, 2002, 2004; Cecchetti & Ehrmann, 2002; 

Arestis & Mouratidis, 2004; Cecchetti & ctg, 2006). 

Bảng 3.3 cũng trình bày các ước lượng của các tham số trong ma trận A. Các 

tham số này thể hiện mức độ mà phương sai có điều kiện của sản lượng và lạm phát 

tương quan với những thay đổi ngoài kỳ vọng bình phương trong quá khứ (tức là độ 

lệch từ trung bình có điều kiện từ mô hình near-VAR). Các yếu tố đường chéo, 𝑎11 

và 𝑎22, đo lường những thay đổi ngoài kỳ vọng được chuyển đổi vào hiệu ứng ARCH, 

trong khi các yếu tố ngoài đường chéo đo lường những thay đổi ngoài kỳ vọng của 
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Bảng 3.3. Kết quả ước lượng mô hình GARCH 

 Ma trận C Ma trận A Ma trận B 

  c11 c21 c22 a11 a12 a21 a22 b11 b12 b21 b22 

Canada 0.08*** -0.01 0.07*** 0.35*** 0.01** 0.06*** 0.18*** 0.93*** -0.004** -0.01** 0.97*** 

  (8.06) (-0.75) (27.51) (39.82) (2.39) (2.66) (26.61) (373.77) ( -2.379) (-2.266) (815.59) 

Pháp 0.11*** 0.01 0.00 -0.07*** -0.003 0.14* 0.24*** 0.99*** -0.01*** 0.20*** 0.97*** 

  (3.21) (1.35) (-3.2e-4) (-2.97) (-0.84) (1.35) (8.32) (269.13) (-15.96) (9.28) (143.75) 

Đức 0.63*** 0.01*** 0.00 0.53*** -0.02*** 0.05 0.22*** 0.58*** -0.13*** -0.26*** -0.92*** 

 (56.32) (4.17) (3.4e-10) (21.05) (-3.02) (0.46) (19.90) (43.17) (-32.04) (-8.53) (-368.9) 

Italy 0.94*** 0.02** 0.00 0.46*** -0.001 0.60** 0.37*** 0.58*** -0.02*** -0.23* 0.92*** 

  (7.31) (2.24) (-2.4e-5) (7.58) (-0.12) (2.42) (10.46) (4.68) (-3.39) (-1.72) (64.00) 

Nhật Bản 0.03** -0.03*** 0.0006 0.49*** -0.014** -0.02 0.25*** 0.90*** -0.009 0.004 -0.97*** 

  (2.14) (-2.85) (0.03) (13.09) (-2.40) (-0.76) (7.95) (68.97) (-0.56) (0.11) (-128.3) 

Anh 0.7*** -0.003 0.00 0.64*** -0.04*** 0.16** 0.25*** -0.24*** -0.03*** -0.12*** 0.96*** 

  (38.87) (-0.54) (-2.4e-9) (26.21) (-13.81) (2.34) (46.28) (-5.02) (-8.27) (-3.03) (786.52) 

Mỹ 0.14*** -0.04*** 0.00 0.45*** -0.09*** -0.23** 0.27*** 0.75*** -0.12 -0.41** -0.93*** 

  (12.39) (-3.83) (-7.9e-6) (13.96) (-4.5) (-2.08) (10.11) (12.96) (-1.41) (-2.38) (-27.11) 

Ghi chú: Tất cả các hệ số ước lượng dựa trên phương trình (3.5): Ht = CTC + ATut−1ut−1
T A + BTHt−1B, trong đó ut thu được từ phương trình 

(3.2) và (3.3): yt = θ1,0 + ∑ α1,jyt−j + ∑ β1,jπt−j + ∑ ϕ1,jit−j + ∑ γ1,j+1oilt−j + u1,t
n
j=0

n
j=1

n
j=1

n
j=1 , πt = θ2,0 + ∑ α2,jyt−j + ∑ β2,jπt−j +

n
j=1

n
j=1

∑ γ2,j+1oilt−j + u2,t
n
j=0 . Các phương trình (3.2), (3.3) và (3.5) được ước lượng đồng thời sử dụng phương pháp maximum-likelihood trong giai 

đoạn 1951 – 2017, theo từng quốc gia. Giá trị t-statistic trong ngoặc đơn, *, **, *** biểu thị mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1%, tương ứng. 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ phần mềm RATS 9.0.
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Bảng 3.4. Kết quả kiểm định phần dư với thống kê Q Ljung-Box 

Quốc gia  Phương trình Sản lượng Phương trình Lạm phát 

 Độ trễ Phần dư 

Phần dư 

bình phương Phần dư 

Phần dư 

bình phương 

Canada 3 1.85 (0.60) 0.51 (0.92) 0.98 (0.81) 1.43 (0.7) 

  6 4.21 (0.65) 0.92 (0.99) 2.71 (0.84) 3.52 (0.74) 

  9 9.01 (0.44) 1.05 (0.99) 5.89 (0.75) 4.75 (0.86) 

Pháp 3 0.32 (0.96) 7.99 (0.05) 1.37 (0.71) 7.13 (0.07) 

  6 4.69 (0.58) 8.13 (0.23) 3.79 (0.71) 8.58 (0.2) 

  9 8.4 (0.49) 8.29 (0.50) 5.57 (0.78) 11.07 (0.27) 

Đức 3 0.47 (0.92) 0.15 (0.99) 0.36 (0.95) 1.57 (0.67) 

  6 3.18 (0.79) 0.74 (0.99) 2.82 (0.83) 4.57 (0.6) 

  9 4.74 (0.86) 1.12 (0.999) 4.03 (0.91) 6.72 (0.67) 

Italy 3 3.43 (0.33) 3.75 (0.29) 1.90 (0.59) 6.11 (0.11) 

  6 4.76 (0.57) 17.34 (0.01) 7.93 (0.24) 6.17 (0.40) 

  9 10.9 (0.28) 22.32 (0.01) 12.98 (0.16) 8.25 (0.51) 

Nhật Bản 3 0.24 (0.97) 0.17 (0.98) 4.82 (0.19) 3.47 (0.32) 

  6 5.39 (0.5) 0.69 (0.99) 7.80 (0.25) 6.10 (0.41) 

  9 12.7 (0.18) 1.56 (0.997) 13.9 (0.13) 6.99 (0.64) 

Anh 3 4.52 (0.21) 7.6 (0.06) 0.79 (0.85) 1.84 (0.61) 

  6 8.44 (0.21) 12.96 (0.04) 3.43 (0.75) 3.38 (0.76) 

  9 18.68 (0.03) 24.4 (0.004) 7.10 (0.63) 14.49 (0.11) 

Mỹ 3 0.63 (0.89) 0.27 (0.97) 0.81 (0.85) 3.34 (0.34) 

  6 2.13 (0.91) 2.62 (0.85) 2.13 (0.91) 9.97 (0.13) 

  9 6.03 (0.74) 2.91 (0.97) 3.05 (0.96) 12.08 (0.21) 

Ghi chú: Kiểm định chuẩn đoán phần dư và phần dư bình phương được thực hiện với thống 

kê Q Ljung-Box. Giá trị p-value trong ngoặc đơn (). 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ phần mềm RATS 9.0. 

một biến tạo ra hiệu ứng ARCH đối với biến còn lại (Lee, 2004). Các ước lượng 𝑎11 

và 𝑎22 đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đối với tất cả các quốc gia, cho thấy tồn tại 

hiệu ứng ARCH mạnh mẽ. Dấu ước lượng cho 𝑎11 và 𝑎22 là dương, phản ánh tác 

động bất ổn của một cú sốc kinh tế. Điều thu hút sự chú ý của tác giả hơn là ước 

lượng các yếu tố ngoài đường chéo của ma trận A, 𝑎12 và 𝑎21. Các hệ số này phản 

ánh phương sai có điều kiện của sản lượng hoặc lạm phát tương quan với thay đổi 

ngoài kỳ vọng bình phương trong quá khứ của biến còn lại. Đặc biệt hơn, 𝑎12 nắm 

bắt mức độ mà cú sốc lạm phát trễ một kỳ giải thích bất ổn của sản lượng hiện tại.  
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Hình 3.1. Đồ thị phân tán hai chiều của phương sai sản lượng và lạm phát 

Nguồn: Tác giả ước lượng và xây dựng từ mô hình hồi quy 
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Mặt khác, tham số 𝑎21 báo cáo mức độ giải thích của cú sốc sản lượng trễ một kỳ đối 

với bất ổn lạm phát hiện tại. Thật thú vị, tác giả tìm thấy bằng chứng thống kê mạnh 

mẽ cho hầu hết ước lượng của hệ số 𝑎12 và 𝑎21. Kết quả này có xu hướng hỗ trợ sự 

tồn tại của tác động lan tỏa chéo giữa cú sốc lạm phát/sản lượng đến bất ổn sản 

lượng/lạm phát. 

Các kiểm định sau hồi quy theo thống kê Ljung-Box của phần dư và bình 

phương phần dư (được trình bày ở bảng 3.4) đều không thể bác bỏ tính phân phối 

chuẩn, cho thấy mô hình ước lượng là phù hợp và kết quả nghiên cứu là đáng tin cậy. 

Ngoài ra, để minh họa hình dạng đường cong Taylor thể hiện mối quan hệ 

đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và lạm phát, tác giả đồ thị hóa phương sai của hai biến 

thu được từ ước lượng mô hình BEKK trong một đồ thị tương quan phân tán hai 

chiều. Kết quả được thể hiện ở hình 3.1 cho thấy, các điểm thể hiện mối quan hệ giữa 

bất ổn sản lượng và lạm phát tập trung nhiều gần gốc tọa độ và phân tán xung quanh 

dạng đường cong. Đường biên bao quanh các điểm biến động dường như giống nhau 

ở tất cả các nước, với hình dạng đường cong dốc xuống, hướng lồi về gốc tọa độ, và 

thể hiện dấu hiệu của đường cong Taylor. Trong đó, đường biên bao quanh các điểm 

phân tán có xu hướng gần gốc tọa độ hơn đối với Italy, Anh. Các nước được tìm thấy 

có đường biên xa gốc tọa độ hơn là Canada, Nhật Bản, Đức. Mặc dù chưa rõ ràng về 

đường cong Taylor, song những dấu hiệu ban đầu cho thấy các quốc gia đều phải đối 

mặt với sự đánh đổi bất ổn hàm ý bởi đường cong Taylor trong thực thi CSTT, hàm 

ý lý thuyết đường cong Taylor tồn tại ở các quốc gia nghiên cứu. 

3.4. Kết luận 

Những phân tích lý thuyết bởi Taylor (1979) chỉ ra rằng các nhà hoạch định 

CSTT phải đối mặt với sự đánh đổi giữa ổn định lạm phát và ổn định sản lượng bởi 

vì CSTT nhưng không thể trung hòa những tác động của cú sốc cung và đường biên 

của mối quan hệ đánh đổi chính sách này đã được ghi nhận bởi nhiều nghiên cứu 

khác nhau. Trong chương này, tác giả tập trung kiểm định mối quan hệ đánh đổi giữa 

bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát theo lý thuyết đường cong Taylor với bảy quốc 

gia phát triển trong giai đoạn 1951 - 2017. Sử dụng mô hình GARCH – BEKK để mô 
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hình hóa tương quan của phương sai (bất ổn) của hai biến sản lượng và lạm phát, trên 

mô hình tổng cung – tổng cầu đơn giản, kết quả của nghiên cứu xác nhận các cơ quan 

tiền tệ ở tất cả các quốc gia nghiên cứu đều phải đối mặt với sự đánh đổi giữa ổn định 

sản lượng và ổn định giá trong giai đoạn nghiên cứu, mặc dù độ lớn của mối quan hệ 

đánh đổi là khác nhau. Đồ thị phân tán hai chiều của phương sai sản lượng và phương 

sai lạm phát thu được từ ước lượng cũng cho thấy dấu hiệu của đường cong Taylor 

với các điểm kết hợp tập trung tại gốc tọa độ và phân tán rải rác dạng đường cong 

dốc xuống lồi về gốc tọa độ.  

Như vậy, kết quả kiểm định ở chương 3 cho thấy có bằng chứng ủng hộ lý 

thuyết Đường cong Taylor ở mẫu các quốc gia trong giai đoạn nghiên cứu, điều này 

tạo sự tin cậy để tác giả có thể sử dụng lý thuyết này trong việc xây dựng đường biên 

hiệu quả của CSTT (đường biên CSTT tối ưu) và đo lường hiệu lực CSTT ở chương 

tiếp theo của luận án. 
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CHƯƠNG 4 – ĐO LƯỜNG HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

4.1. Giới thiệu 

Một trong những chính sách quan trọng nhất để điều tiết nền kinh tế là CSTT, 

trong đó, các nhà hoạch định chính sách sử dụng các công cụ như lãi suất hay cung 

tiền để tác động đến hành vi của các tác nhân kinh tế nhằm đạt được những mục tiêu 

cuối cùng là cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô như ổn định giá, ổn định sản lượng, ổn 

định tài chính. Do đó, hiệu lực của CSTT có thể được đo lường một cách hiệu quả 

thông qua đo lường sự cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô theo thời gian. 

Mối quan hệ đường cong Phillips đã được nhiều nghiên cứu vĩ mô trước đây 

sử dụng để mô tả tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà một NHTW phải đối mặt để đạt 

được mục tiêu ổn định giá và việc làm cao (Mortensen, 1970; Fisher, 1973; Fuhrer, 

1995; DiNardo & Moore, 1999). “Lựa chọn chính sách” này đòi hỏi NHTW nếu 

muốn đạt được một trong hai mục tiêu này thì phải chấp nhận sự hy sinh mục tiêu 

còn lại. Tuy nhiên, Taylor (1979) đã lập luận rằng, trong dài hạn, mối quan hệ đánh 

đổi giữa mức độ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp là không tồn tại do lúc này sản lượng 

của nền kinh tế đạt mức tiềm năng. Tác giả phát triển một đường cong Phillips “bậc 

hai” thể hiện mối quan hệ đánh đổi thường xuyên giữa bất ổn của sản lượng và lạm 

phát dựa trên lập luận rằng, NHTW không thể đồng thời giảm bất ổn sản lượng và 

lạm phát trước tác động của cú sốc cung. Điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế vĩ 

mô về tính cứng nhắc của giá cả và kỳ vọng hợp lý của các tác nhân trong nền kinh 

tế (Taylor, 1979; Chatterjee, 2002). Khuôn khổ chính sách thay thế này đã trở thành 

một nguyên tắc hướng dẫn quan trọng trong nhiều nghiên cứu CSTT (Taylor, 1994; 

Fuhrer, 1997; Orphanides & ctg, 1997; Chatterjee, 2002; Taylor & Williams, 2011; 

Olson & ctg, 2012). 

Đường cong Taylor được gọi là đường biên hiệu quả của CSTT, thể hiện vị trí 

mà CSTT là tối ưu với bất ổn lạm phát và sản lượng là thấp nhất tương ứng với chủ 

trương của NHTW trong việc ưu tiên ổn định giá hay ổn định chu kỳ kinh doanh để 

giảm thiểu tổn thất của nền kinh tế (Taylor, 1979; Friedman, 2010). Do đó, hiệu lực 

của CSTT có thể được đánh giá bằng cách sử dụng mối quan hệ đánh đổi giữa bất ổn 

lạm phát và bất ổn sản lượng mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt, được 

hàm ý bởi đường cong Taylor (Mishkin & Schmidt-Hebbel, 2007). Nhiều nghiên cứu 
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đã khai thác các khía cạnh khác nhau trong lý thuyết Đường cong Taylor để phản ánh 

sự thay đổi hiệu suất kinh tế vĩ mô theo thời gian (Lee, 1999, 2002; Mishkin & ctg, 

2007; Olson & ctg, 2012).  

Trong chương này của luận án, tác giả thực hiện mục tiêu xây dựng đường 

cong Taylor cho từng quốc gia trong giai đoạn nghiên cứu. Đồng thời, đường cong 

Taylor được sử dụng để đánh giá độ lệch của CSTT thực tế so với mức tối ưu và để 

đo lường hiệu lực của CSTT trong việc cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô.  

Phần còn lại của chương được cấu trúc như sau: trong phần tiếp theo, tác giả 

trình bày phương pháp nghiên cứu và dữ liệu để ước lượng đường cong Taylor với 

mô hình cấu trúc và quá trình mô phỏng giải quyết bài toán tối ưu hóa. Kết quả xây 

dựng đường cong Taylor cho từng quốc gia và đo lường hiệu lực CSTT thay đổi theo 

thời gian được thể hiện ở phần 4.3. Cuối cùng, tác giả kết luận. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

4.2.1. Mô hình ước lượng đường biên hiệu quả và đo lường hiệu lực CSTT 

Theo Cecchetti & ctg (2006); Mishkin & ctg (2007); Olson & ctg (2012), tác 

giả tiến hành đo lường hiệu lực CSTT bằng khoảng cách trực giao (orthogonal 

distance) tối thiểu từ điểm hiệu suất thực tế của nền kinh tế đến đường biên hiệu quả 

(đường cong Taylor) khi CSTT được cho là tối ưu. Với thước đo này, khoảng cách 

đo lường càng lớn, hiệu lực CSTT càng thấp.  

Để thực hiện điều này, dựa theo các nghiên cứu trước, tác giả áp dụng một quá 

trình gồm ba bước. Đầu tiên, mô hình cấu trúc đơn giản đối với lạm phát và sản lượng 

cho từng quốc gia trong bảy quốc gia trong mẫu được ước lượng, các kiểm định chuẩn 

đoán cũng được áp dụng để đảm bảo các ước lượng từ mô hình là đáng tin cậy. Tiếp 

theo, tác giả mô tả việc xây dựng đường biên hiệu quả từ các thông số ước lượng từ 

mô hình cấu trúc. Cuối cùng, từ đường biên hiệu quả được xây dựng cho từng quốc 

gia, tác giả ước tính khoảng cách trực giao từ điểm hiệu suất thực tế đến đường biên 

trong từng thời điểm để đo lường hiệu lực của CSTT của từng quốc gia theo thời gian. 

4.2.1.1. Mô hình cấu trúc 

Để xây dựng một mô hình cấu trúc nhằm ước tính sự năng động của nền kinh 

tế của các quốc gia trong mẫu, mô hình cần được đảm bảo một số tính năng cần thiết 
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bao gồm: (i) tính tổng quát để có thể ước lượng cho tất cả các quốc gia trong mẫu, 

những thay đổi nếu có chỉ là nhỏ; (ii) mô hình phải phù hợp với lý thuyết và dữ liệu 

hợp lý được sử dụng để xây dựng đường biên hiệu quả; và (iii) mô hình phải đảm bảo 

tính đơn giản để có thể dễ dàng áp dụng các kỹ thuật mô phỏng để đánh giá độ tin 

cậy của các ước tính  (Cecchetti & ctg, 2006). Do đó, để có được các tham số cấu trúc 

cần thiết cho việc xây dựng đường cong Taylor, dựa theo Mishkin & Schmidt-Hebbel 

(2007), Cecchetti & ctg (2006) và Rudebusch & Svensson (1999), tác giả xem xét 

hàm ràng buộc cho hàm tổn thất gồm hai phương trình tuyến tính cho mỗi quốc gia 

dựa trên mô hình tổng cung, tổng cầu động như sau: 

𝑦𝑡 = ∑𝛼1,𝑗𝑦𝑡−𝑗 + ∑𝛼1,(𝑗+𝑛)𝜋𝑡−𝑗 + ∑𝛼1,(𝑗+2𝑛)𝑖𝑡−𝑗 + 𝛼1,(3𝑛+1)𝑜𝑖𝑙𝑡−1 +

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

𝜀1,𝑡 (4.1) 

𝜋𝑡 = ∑ 𝛼2,𝑗𝑦𝑡−𝑗 + ∑𝛼2,(𝑗+𝑛)𝜋𝑡−𝑗 + 𝛼2,(2𝑛+1)𝑜𝑖𝑙𝑡−1 + 𝜀2,𝑡

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 (4.2) 

Phương trình (4.1) thể hiện đường cong tổng cầu. Phương trình (4.2) thể hiện 

đường cong tổng cung hay đường cong Phillips. Cuối cùng, 𝜀1 và 𝜀2 là các số hạng 

sai số của các phương trình hồi quy. 

Trước khi ước tính các mô hình (4.1) và (4.2) cho từng quốc gia, tác giả thực 

hiện kiểm định tính dừng của các chuỗi dữ liệu với kiểm định nghiệm đơn vị Dickey-

Fuller mở rộng (kiểm định ADF). Độ trễ tối ưu của các biến độc lập được lựa chọn 

dựa trên tiêu chuẩn thông tin Schwarz (SBC). Theo đó, cấu trúc động của các nền 

kinh tế Canada, Pháp và Nhật Bản tối ưu với độ trễ một, trong khi Pháp, Ý, Anh và 

Mỹ tối ưu với độ trễ hai của các biến nội sinh (xem kết quả kiểm định ở phụ lục 3). 

4.2.1.2. Xây dựng đường cong Taylor (đường biên hiệu quả của CSTT) 

Sau khi ước lượng mô hình cấu trúc cho từng quốc gia, tác giả sử dụng các 

thông số ước lượng được để xây dựng đường biên hiệu quả. Như đã mô tả ở chương 

2, tác giả xây dựng đường biên hiệu quả bằng cách tối thiểu hóa hàm tổn thất (2.2) 

phù hợp với các ràng buộc được áp đặt bởi cấu trúc động của nền kinh tế.  

Để thực hiện điều này, giả định rằng NHTW sẽ lựa chọn một mức lãi suất để 

tối thiểu hóa trung bình có trọng số của bình phương của độ lệch lạm phát và sản lượng 
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so với mức mục tiêu của chúng, hay tối thiểu hóa hàm tổn thất đã được định nghĩa ở 

phương trình (2.2)16. Giả định rằng các NHTW các quốc gia luôn muốn duy trì sản 

lượng của nền kinh tế tại mức tiềm năng và lạm phát ổn định ở xu hướng cố định, tác 

giả ước tính sản lượng tiềm năng và xu hướng lạm phát bằng cách sử dụng bộ lọc HP. 

Để mô tả tốt nhất quy trình tối ưu hóa của CSTT hay quy trình tối thiểu hóa 

hàm tổn thất, tác giả biểu diễn các phương trình (4.1) và (4.2) dưới hình thức không 

gian trạng thái (dạng ma trận) như sau:  

𝐘𝑡 = 𝐁𝐘𝑡−1 + 𝐜𝑖𝑡−1 + 𝐃𝑋𝑡−1 + 𝒗𝑡                                                                 (4.3) 

Trong đó, đối với các quốc gia có độ trễ tối ưu là 2: 

 𝐘𝑡 =

[
 
 
 
 

𝑦𝑡

𝑦𝑡−1
𝜋𝑡

𝜋𝑡−1

𝑖𝑡−1 ]
 
 
 
 

 ; 𝐁 =

[
 
 
 
 
𝛼11 𝛼12 𝛼13

1 0 0
𝛼21 𝛼22 𝛼23

    

𝛼14 𝛼15

0 0
𝛼24 0

0    0    1
0    0    0

         
0    0
0    0 ]

 
 
 
 

 ;  

𝐜 =

[
 
 
 
𝛼16

0
0
0
1 ]

 
 
 

 ; 𝐃 =

[
 
 
 
𝛼17

0
𝛼25

0
0 ]

 
 
 

 ; 𝑋𝑡 = [𝑜𝑖𝑙𝑡] ; 𝒗𝑡 =

[
 
 
 
𝜀1𝑡

0
𝜀2𝑡

0
0 ]

 
 
 

. 

Với các quốc gia có độ trễ tối ưu là 1, các ma trận trong (4.3) là: 

𝐘𝑡 = [
𝑦𝑡

𝜋𝑡
] ; 𝐁 = [

𝛼11 𝛼12

𝛼21 𝛼22
] ; 𝐜 = [

𝛼13

0
] ; 𝐃 = [

𝛼14

𝛼23
] ; 𝑋𝑡 = [𝑜𝑖𝑙𝑡] ; 𝒗𝑡 = [

𝜀1𝑡

𝜀2𝑡
]. 

Dưới dạng ma trận, hàm tổn thất (2.2) được viết dưới dạng: 

𝐘𝑡
′Λ𝐘𝑡                                                                                                             (4.4) 

Theo đó, 𝐁 và 𝐃 là các ma trận của hệ số được ước lượng cho các phương 

trình tổng cung và tổng cầu. Λ là ma trận trọng số được gán đối với bất ổn lạm phát 

và sản lượng. Cụ thể, trong trường hợp các quốc gia có độ trễ tối ưu là 2, Λ là một ma 

trận 5 × 5 có các yếu tố đường chéo thứ nhất và thứ ba tương ứng là 𝜆 và (1- 𝜆), các 

yếu tố còn lại bằng 0 và trong trường hợp các quốc gia có độ trễ tối ưu là 1, Λ là một 

                                                             
16 Hàm tổn thất không bao gồm lãi suất hay tỷ giá với giả định rằng mối quan tâm cơ bản của NHTW là hiệu 
suất kinh tế vĩ mô trong nước, được đo lường bởi ổn định sản lượng và giá cả. Ngoài ra, mặc dù hàm tổn thất 
không bao gồm biến động lãi suất, cấu trúc động của nền kinh tế có thể hàm ý rằng quy tắc phản hồi thể hiện 
sự dai dẳng của lãi suất (Taylor, 1979; Cecchetti & ctg, 2006; Mishkin & Schmidt-Hebbel, 2007; Olson & 
Enders, 2012). 
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ma trận 2 × 2 có các yếu tố đường chéo là 𝜆 và (1- 𝜆) trong khi các yếu tố ngoài 

đường chéo bằng 0. 

Vấn đề của các nhà hoạch định chính sách là lựa chọn một mức lãi suất để tối 

thiểu hóa (4.4), tùy thuộc vào các ràng buộc được áp đặt bởi (4.3). Bản chất tuyến 

tính bậc 2 của bài toán đảm bằng rằng lời giải của lãi suất sẽ là tuyến tính (Cecchetti 

& ctg, 2006; Mishkin & Schmidt-Hebbel, 2007) như sau: 

𝑖𝑡 = 𝐠𝐘𝑡 + Ψ                                                                                             (4.5) 

Trong đó 𝐠 là vector các hệ số phản ứng của NHTW đối với sự thay đổi lạm 

phát và sản lượng và Ψ là số hạng hằng số phụ thuộc vào 𝐁, 𝐜, 𝐃 và giá trị mục tiêu 

của lạm phát và sản lượng. Phương trình (4.5) thể hiện quy tắc CSTT không giới hạn, 

trong đó mức độ dai dẳng của lãi suất có thể được quan sát thông qua 𝑖𝑡−1 là một 

thành phần của 𝐘𝑡 (Rudebusch & Svensson, 1999; Cecchetti & ctg, 2006). 

Bài toán CSTT tối ưu quy về tìm 𝐠 sao cho17: 

𝐠 = −(𝐜′𝐇𝐜)−𝟏𝐜′𝐇𝐁                                                                                    (4.6) 

Trong đó, 𝐇 là lời giải của phương trình: 

𝐇 = 𝚲 + (𝐁 + 𝐜𝐠)′𝐇(𝐁 + 𝐜𝐠)                                                                     (4.7) 

Với các giá trị ước tính của các tham số trong 𝐁 và 𝐜, chúng ta có thể có lời 

giải cho 𝐇 và 𝐠 đối với bất kỳ giá trị nào của 𝜆. Đối với một bộ các hệ số phản hồi 

nhất định, 𝐠, thành phần ngẫu nhiên của 𝐘𝑡 được mô tả bởi (4.5). Do đó, ma trận hiệp 

phương sai-hiệp phương sai ở trạng thái ổn định của 𝐘𝑡 là 𝚺, thỏa mãn: 

𝚺 = 𝛀 + (𝐁 + 𝐜𝐠)′𝚺(𝐁 + 𝐜𝐠)            (4.8) 

Trong đó 𝛀 là ma trận hiệp phương sai-hiệp phương sai của các phần dư trong 

𝐕. Các yếu tố đường chéo (thứ nhất và thứ ba với các quốc gia có độ trễ tối ưu là 2) 

của ma trận 𝚺 thể hiện các phương sai ở trạng thái ổn định (Taylor, 1979; Olson & 

Enders, 2012).  

                                                             
17 Xem thêm Taylor (1979); Chow (1986); Mishkin & Schmidt-Hebbel (2007) về chi tiết kỹ thuật của quá trình 
giải quyết vấn đề kiểm soát tối ưu này. 
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Sử dụng kết quả ước lượng được theo quy trình này, tác giả tính toán giá trị 

phương sai tối ưu của sản lượng và lạm phát và thu được một điểm trên đường cong 

Taylor, ứng với một giá trị 𝜆 cho trước. Bằng cách thay đổi 𝜆 trong phạm vi [0; 1], 

và lặp lại quy trình, tác giả thu được toàn bộ đường cong Taylor. 

Kinh nghiệm chỉ ra rằng quy mô mẫu hợp lý, 𝑇, cần phải đủ lớn, khoảng 150 

quan sát là cần thiết để tạo ra các ước tính ổn định cho đường cong Taylor (Olson & 

Enders, 2012). Tuy nhiên, bởi vì muốn thu được kết quả cho giai đoạn đầu của mẫu, 

theo sau Olson & Enders (2012), tác giả sử dụng ước lượng đối với 100 quan sát đầu 

tiên của giai đoạn mẫu trong từng quốc gia và sử dụng cửa sổ mở rộng đến 150 quan 

sát và sau đó hồi quy cửa sổ cuộn. Cụ thể, tác giả ước lượng (4.3) cho từng quốc gia 

với 100 quan sát đầu tiên, với độ trễ tối ưu được lựa chọn theo tiêu chuẩn thông tin 

SBC và sau đó thu được đường cong Taylor theo quy trình đã minh họa ở trên. Với 

đường biên hiệu quả ước lượng được này, tác giả tính toán khoảng cách trực giao tối 

thiểu giữa các biến động quan sát được với các giá trị tối ưu của chúng trên đường cong 

Taylor trong giai đoạn ước lượng. Các phép tính trên sau đó được lặp lại bằng cách 

thêm lần lượt một điểm thời gian (một tháng) cho đến khi đạt quy mô mẫu là T = 150. 

Sau đó, tác giả tiến hành sử dụng hồi quy cửa sổ cuộn 150 quan sát cho đến khi đạt đến 

quy mô toàn mẫu và có được khoảng cách từ điểm biến động quan sát được đến đường 

cong Taylor để đại diện cho hiệu lực CSTT trong toàn mẫu nghiên cứu. 

4.2.2. Dữ liệu 

Để ước lượng mô hình cấu trúc lần lượt cho các quốc gia trong mẫu, tác giả 

thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Thống kê tài chính quốc tế (IFS) của Quỹ tiền tệ thế 

giới (IMF) và từ cơ sở dữ liệu St. Louis FRED của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Federal 

Reserve Economic Data) cho giai đoạn nghiên cứu 1951 – 2017, tùy thuộc vào tính 

sẵn có của dữ liệu ở từng quốc gia. Dữ liệu được thu thập theo tần suất tháng với các 

chuỗi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), đại diện cho sản lượng của nền kinh tế; tỷ lệ 

lạm phát (là phần trăm thay đổi chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước); lãi 

suất danh nghĩa ngắn hạn là lãi suất thị trường tiền tệ, đại diện cho quan điểm CSTT; 

giá dầu thế giới là giá dầu thô WTI, tính theo đơn vị USD/thùng, đại diện cho cú sốc 

cung. Việc lựa chọn các chuỗi dữ liệu để sử dụng trong mô hình nghiên cứu đã được 

lý giải chi tiết ở Chương 3.  
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Như được lưu ý ở các phần trước, để đo lường bất ổn sản lượng và bất ổn lạm 

phát, giả định cơ sở của luận án là các nhà hoạch định chính sách quan tâm đến việc 

đưa nền kinh tế đạt được mức sản lượng tiềm năng và dẫn dắt lạm phát đến mức mục 

tiêu hoặc xoay quanh xu hướng cố định của nó. Bởi vì sản lượng tiềm năng và xu 

hướng lạm phát khó có thể quan sát trong thực tế, tác giả sử dụng kỹ thuật bộ lọc 

Hodrick – Prescott (HP) để trích xuất sản lượng tiềm năng từ chuỗi IIP thực tế, cũng 

như xu hướng cố định của lạm phát và xu hướng giá dầu từ các chuỗi giá thực. Phương 

pháp này được sử dụng phổ biến để theo dõi sản lượng tiềm năng và mức lạm phát 

mục tiêu khi nghiên cứu về hiệu lực CSTT (xem thêm Cecchetti & Krause, 2001; 

Cecchetti & Ehrmann, 2002; Cecchetti & ctg, 2006; Mishkin & Schmidt-Hebbel, 

2007; Olson & Enders, 2012; Olson & ctg, 2012). Theo đó, bất ổn lạm phát và bất ổn 

sản lượng được đo lường dựa trên độ lệch của tỷ lệ lạm phát và sản lượng thực so với 

xu hướng HP của chúng.  

4.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.3.1. Đường cong Taylor ước lượng 

Hình 4.1 hiển thị đường cong Taylor ước lượng cho từng quốc gia trong các 

giai đoạn mẫu tương ứng. Vị trí của đường cong Taylor so với gốc tọa độ dẫn đến 

những kết luận ban đầu về độ lớn tác động của các cú sốc cung đến nền kinh tế. Khi 

nền kinh tế ít chịu áp lực từ các cú sốc tổng cung, hay tác động của những cú sốc đến 

nền kinh tế là nhỏ, đường cong Taylor có xu hướng gần hơn với gốc tọa độ và ngược 

lại. Trong khi, độ dốc của đường cong Taylor được xác định bởi cấu trúc của nền 

kinh tế và cho biết chi phí cơ hội của ổn định lạm phát là sự bất ổn sản lượng như thế 

nào (Cecchetti & ctg, 2006; Olson & ctg, 2012). 

So sánh vị trí của đường cong Taylor giữa các quốc gia cho thấy, các quốc gia 

thuộc Liên minh châu Âu như Anh, Ý, Pháp và Đức có đường biên gần hơn với gốc 

tọa độ hơn so với các quốc gia còn lại là Canada, Nhật Bản và Mỹ. Trong đó, Mỹ là 

quốc gia có đường cong Taylor ước lượng xa nhất so với gốc tọa độ. Điều này hàm ý, 

cú sốc của tổng cung có tác động lớn nhất trong nền kinh tế Mỹ. Cú sốc tổng cung cũng 

tác động lớn hơn ở các nước như Canada, Nhật Bản so với các quốc gia khác như Anh, 

Pháp, Đức và Ý. Về độ dốc của đường cong Taylor, Canada là quốc gia có đường cong 

Taylor ước lượng phẳng nhất, tiếp theo là Đức, Nhật Bản, Pháp, Ý, Anh và đường cong 
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Taylor dốc nhất là trong trường hợp của Mỹ. Điều này cho thấy, chi phí cơ hội của ổn 

định lạm phát là bất ổn sản lượng lớn nhất ở Mỹ và nhỏ nhất ở Canada. 

Như vậy, trong các quốc gia nghiên cứu, cơ quan tiền tệ của Mỹ phải đối mặt 

với sự đánh đổi giữa bất ổn lạm phát và bất ổn sản lượng rõ ràng hơn. Đây cũng là 

quốc gia chịu tác động lớn nhất bởi cú sốc tổng cung so với các quốc gia được lựa 

chọn. Với độ mở cao, Mỹ là quốc gia bị tác động nhiều hơn bởi các cú sốc trong nền 

kinh tế và các cú sốc quốc tế. Mỹ là một siêu cường kinh tế với GDP và thu nhập 

bình quân đầu người của quốc gia này luôn ở hàng đầu so với các quốc gia trên thế 

giới18. Tuy nhiên, một nền kinh tế quá lớn cũng tạo ra nhiều áp lực đối với cơ quan 

quản lý tiền tệ của Mỹ. Mỹ là một quốc gia liên bang, với nhiều bang khác nhau và 

Cục Dự trữ liên bang (FED), cơ quan điều hành CSTT gồm 12 ngân hàng dự trữ liên 

bang khu vực tọa lạc ở các thành phố khác nhau ở Mỹ và 25 chi nhánh ngân hàng dự 

trữ liên bang. Các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực là các ngân hàng độc lập, sở 

hữu tư nhân và hoạt động theo luật pháp ở địa phương. Mỗi bang có quyền quyết định 

riêng với các quyết sách của mình, sự thống nhất để đạt hiệu quả cao trong thực thi 

CSTT có thể không cao như ở các quốc gia điều hành thống nhất. Ngoài ra, Mỹ là 

nơi có thị trường tài chính phát triển nhanh và hiện đại bậc nhất thế giới với sự đa 

dạng của các công cụ, sản phẩm và dịch vụ tài chính cũng như các nhà đầu tư, TTTC 

càng phát triển, tính chất phức tạp trong các giao dịch và dòng chảy của các luồng 

vốn càng gia tăng, việc kiểm soát những tác động của các cú sốc đến nền kinh tế và 

TTTC cũng trở nên khó khăn hơn đối với Chính phủ Mỹ so với các quốc gia khác.  

Thực tế cũng đã cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã trải qua các đợt suy thoái theo 

sau bởi những tác động của các cú sốc cung lớn hơn so với các quốc gia khác. Cuộc 

khủng hoảng dầu mỏ 1973 đã khiến GDP nước này giảm 3,1% từ năm 1973 đến năm 

1975 và cách mạng Hồi giáo tại Iran gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1979 là 

tiền đề cho cuộc khủng hoảng kéo dài 30 tháng tại Mỹ. Giá dầu tăng, lạm phát gia 

tăng lên đến 13,5% trong năm 1980, buộc FED phải thực hiện hàng loạt chính sách 

thắt chặt  tiền tệ và đợt suy thoái 1981–1982 đã làm giảm 2,9% GDP19.Mặc dù có xen

                                                             
18 Năm 2017, Mỹ là quốc gia GDP danh nghĩa lớn nhất thế giới với quy mô kinh tế trị giá 19.422 tỷ USD chiếm 
25% tổng sản phẩm thế giới. 
19 Xem thêm tại bộ tài liệu của Trung tâm bồi dưỡng Đại biểu dân cử - Ủy ban Thường vụ Quốc hội: truy cập 
tại: tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/.../593_1cae6ec264e6d75f26e9df1b4c879b9a, ngày 12/3/2019. 
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Hình 4.1. Đường cong Taylor ước lượng cho từng quốc gia 

Nguồn: Ước lượng của tác giả trên phần mềm RATS 9.0. 
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kẽ với những đợt suy thoái là những giai đoạn tăng trưởng kinh tế, có thể khẳng định 

những cú sốc kinh tế tác động không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế Mỹ nói 

chung và việc điều hành CSTT của FED nói riêng. 

4.3.2. Hiệu lực CSTT theo thời gian 

Hình 4.2 thể hiện hiệu lực CSTT thay đổi theo thời gian ở các quốc gia trong 

mẫu nghiên cứu. Hiệu lực CSTT được đo lường bởi khoảng cách trực giao tối thiểu 

từ điểm bất ổn lạm phát và sản lượng thực tế quan sát được đến đường cong Taylor 

của từng quốc gia tương ứng. Theo đó, khoảng cách trực giao này càng lớn hàm ý 

CSTT càng kém hiệu lực bởi vì nền kinh tế đang ở xa điểm hiệu suất tối ưu hơn theo 

lý thuyết Đường cong Taylor. Ở tất cả các quốc gia, hiệu lực CSTT giảm mạnh trong 

giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, thể hiện ở khoảng cách trực giao 

giữa điểm hiệu suất thực tế đến đường cong Taylor gia tăng đột ngột kể từ năm 2008. 

Mặc dù giai đoạn sau năm 2012, khoảng cách đến đường biên hiệu quả đã được duy 

trì ở mức ổn định, song vai trò của CSTT trong việc ổn định sản lượng và giá cả vẫn 

giảm đi nhiều so với giai đoạn trước khủng hoảng ở hầu hết các quốc gia nghiên cứu. 

Xem xét các giai đoạn phát triển ở từng quốc gia cho thấy, trong trường hợp 

của Mỹ, CSTT gia tăng hiệu lực tác động đến nền kinh tế trong các giai đoạn 1964 – 

1973, 1992–2003 và giai đoạn từ năm 2012 đến nay, trong khi CSTT trở nên kém 

hiệu lực trong các giai đoạn 1974–1991, 2003–2006 và đặc biệt là giai đoạn 2007–

2011 dưới tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Sau cuộc Đại suy thoái 1929–1933 và Thế chiến thứ hai, Mỹ đã phục hồi nhanh 

chóng. Các ngành công nghiệp liên quan đến công nghệ mới, ví dụ ngành hàng không 

vũ trụ, nổi lên và đưa nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh, trở thành cường quốc số 

một thế giới về tài chính, sản xuất công nghiệp và quân sự trong giai đoạn 1960 – 

1970. Trong thời kỳ này, chính sách tài khóa được sử dụng phổ biến để điều tiết nền 

kinh tế thay vì CSTT, hiệu suất kinh tế vĩ mô cải thiện rõ rệt, hiệu lực CSTT cũng 

được gia tăng. Tuy nhiên, thời kỳ thịnh vượng hậu Thế chiến thứ hai kết thúc vào 

năm 1973, khi đồng thời Hiệp ước Bretton Woods sụp đổ vào năm 1971 gây nhiều 

bất ổn trên thị trường tài chính và cuộc khủng hoảng dầu mỏ OPEC, nhập khẩu tăng 

và thị trường chứng khoán (TTCK) sụp đổ trong giai đoạn 1973–1974. Tháng 10 năm
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Hình 4.2. Hiệu lực CSTT theo thời gian 

Nguồn: Ước lượng của tác giả trên phần mềm RATS 9.0.
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1973, các nước Ả Rập đã áp dụng Lệnh cấm vận dầu lửa, điều này khiến lạm phát và 

thất nghiệp ở Mỹ càng trở nên căng thẳng. Năm 1974, tiêu dùng trì trệ, khủng hoảng 

hàng tồn kho, càng đẩy lạm phát tăng cao. Để chống lại suy thoái, FED đã cắt giảm 

lãi suất và tăng cung tiền vào nền kinh tế. Chính sách nới lỏng tiền tệ của FED đã 

giúp GNP tăng trở lại nhưng tiếp tục thúc đẩy lạm phát, làm giảm hiệu lực CSTT 

(Đồng Quang Nhật, 2013). 

Tiếp theo đó là cuộc khủng hoảng năng lượng vào năm 1979 làm trì trệ nền 

kinh tế Mỹ. Lạm phát tăng lên 12% vào năm 1979. Lúc này, chính phủ Mỹ cần ưu 

tiên kiểm soát lạm phát. Chính sách thắt chặt tiền tệ được áp dụng với việc gia tăng 

lãi suất liên tục và dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn. Lãi suất cho vay tăng lên đến 20%, tỷ 

lệ thất nghiệp tăng gần 9% vào tháng 4/1980, và đến cuối năm 1982, thất nghiệp gần 

11%. Lạm phát bắt đầu giảm dần kể từ mức đỉnh 15% trong năm 1982. Lãi suất dài 

hạn cũng giảm dần. Tuy vậy, lạm phát chỉ được kiểm soát hoàn toàn trong khoảng 

thời gian 3 năm sau đó và CSTT được coi là kém hiệu lực trong giai đoạn này (Đồng 

Quang Nhật, 2013)20.  

Bước sang giai đoạn cuối thập niên 1980, nền kinh tế Mỹ cũng không khả 

quan hơn khi TTCK chao đảo với sự kiện “Ngày thứ hai đen tối” năm 1987 khiến chỉ 

số Dow Jones sụp đổ và hơn 500 tỷ USD biến mất khỏi TTCK trong vòng một ngày. 

Thập niên này cũng chứng kiến mức nợ quốc gia gia tăng liên tục, từ 909 tỷ lên 2,9 

nghìn tỷ USD trong vòng mười năm từ 1980 đến 198921. Clarida, Gali, & Gertler 

(2000) đã báo cáo những sai lầm nghiêm trọng trong việc điều hành CSTT không 

theo quy tắc của Mỹ và dẫn đến hiệu lực CSTT suy giảm trong giai đoạn này. Đó là 

việc điều hành CSTT thất bại không theo tuân theo nguyên tắc Taylor dẫn đến hiện 

tượng “đồng tiền dễ dàng” (easy money) trong thập niên 197022. Hơn nữa, do lo ngại 

về sự gia tăng liên tục trong tỷ lệ thất nghiệp, FED đã giảm ưu tiên đối với ổn định 

giá và do đó, điểm biến động càng xa hơn điểm tối ưu, là nguyên nhân dẫn đến hiệu 

                                                             
20 Xem thêm tại bộ tài liệu của Trung tâm bồi dưỡng Đại biểu dân cử - Ủy ban Thường vụ Quốc hội: truy cập 
tại: tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/.../593_1cae6ec264e6d75f26e9df1b4c879b9a, ngày 12/3/2019. 
21  Theo Báo cáo Ngân sách cho năm tài khóa 2010 của Chính phủ Mỹ, truy cập tại 
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2010/assets/hist.pdf, ngày 12/3/2019. 
22 Easy money xảy ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho phép dòng tiền được tích lũy nhiều hơn trong hệ thống 
ngân hàng, sau đó ra lệnh giảm lãi suất vay tiền nhằm giúp các ngân hàng và người cho vay dễ dàng vay tiền 
hơn. Người có nhu cầu vay tiền sẽ được vay dễ dàng hơn với lãi suất thấp hơn. 

http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2010/assets/hist.pdf
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lực CSTT giảm sút trong suốt giai đoạn này. Thời kỳ này được biết đến với tên gọi 

“thời kỳ lạm phát lớn”, nguyên nhân chủ yếu là CSTT nới lỏng quá mức do các sai 

sót chính sách kể trên, đồng thời dưới tác động của sự sụp đổ của hệ thống Bretton 

Woods (Olson & ctg, 2012; Taylor, 1999). 

Bước sang thập niên 1990, Mỹ bước vào thời kỳ thịnh vượng với dòng vốn đầu 

tư ồ ạt đổ vào các công ty công nghệ. Bong bóng Dot-com gia tăng với TTCK tăng 

trưởng lên đến 300% và làn sóng hội nhập, toàn cầu hóa, thương mại hóa tăng vọt. 

Sang giai đoạn 2003–2006, bong bóng Dot-com vỡ, TTCK suy thoái nghiêm 

trọng. Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 gây ra nhiều áp lực cho kinh tế Mỹ, các chỉ số 

trên thị trường chứng khoán liên tục giảm thấp. Tiếp theo đó, bong bóng bất động sản 

vỡ vào năm 2008, bắt đầu một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Trước tình hình đó, 

FED đã tiến hành các biện pháp nhằm tăng mức độ thanh khoản của thị trường tín 

dụng, chẳng hạn như thực hiện nghiệp vụ thị trường mở mua vào các loại công trái 

Mỹ, trái phiếu cơ quan Chính phủ Mỹ và trái phiếu cơ quan Chính phủ Mỹ đảm bảo 

theo tín dụng nhà ở. Tháng 9/2007, FED còn tiến hành giảm lãi suất cho vay qua đêm 

liên ngân hàng (Fed fund rates) từ 5,25% xuống 4,75% và xuống còn 2% trong giai 

đoạn từ 18/9/2007 đến 30/4/2008. Lãi suất này sau đó còn tiếp tục giảm và đến ngày 

16/12/2008 chỉ còn 0,25% (Đồng Quang Nhật, 2013). Tuy nhiên, kết quả không được 

như mong đợi. Sau đó, FED tiếp tục thực hiện nghiệp vụ thị trường mở (mua lại các 

trái phiếu Chính phủ Mỹ từ các tổ chức tài chính) và giảm lãi suất tái chiết khấu. 

Tháng 12/2008, FED thực hiện các gói nới lỏng định lượng (QE1, QE2, QE3) để 

cung ứng tiền trực tiếp ra nền kinh tế. Mặc dù có những nỗ lực trong việc gia tăng 

thanh khoản cho nền kinh tế, bong bóng quá lớn khiến việc điều hành CSTT gặp khó 

khăn và nền kinh tế Mỹ vực dậy một cách chậm chạp cho đến sau năm 2011. Đây được 

coi là giai đoạn CSTT kém hiệu lực nhất trong suốt giai đoạn nghiên cứu. 

Giai đoạn từ năm 2012 trở lại đây được coi là giai đoạn phục hồi của nền kinh 

tế Mỹ. CSTT trong giai đoạn này cũng phát huy hiệu lực ổn định. Lãi suất tín dụng 

mở rộng, dao động ổn định từ 1 đến 1,25%. Các gói nới lỏng định lượng với CSTT 

phi truyền thống tỏ ra có tác dụng trong việc thúc đẩy nền kinh tế Mỹ vực dậy sau 

suy thoái. Nhờ những chính sách chủ động và tích cực, lạm phát trong giai đoạn này 

được duy trì ở mức 1% đến 2% theo đúng mục tiêu của FED. Tỷ lệ thất nghiệp cũng 
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ở xu hướng giảm trong giai đoạn này, từ mức 9% năm 2011 đã giảm xuống còn 6% 

trong năm 2014, tiếp tục giảm xuống 4,1% vào tháng 10/2017 và giảm thấp xuống 

mức kỷ lục trong 60 năm qua ở mức 3,9% vào tháng 4/2018 (theo Báo cáo của Bộ 

Lao động Mỹ). Đây là tín hiệu lạc quan khi các doanh nghiệp đã dễ dàng tiếp cận 

được với nguồn vốn hơn nhờ chính sách điều tiết lãi suất thấp của FED và cho thấy 

sự cải thiện rõ rệt về hiệu lực của CSTT. 

Đối với những quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Pháp, Đức 

và Ý, các giai đoạn suy giảm và gia tăng hiệu lực CSTT là tương tự nhau bởi vì các 

quốc gia đều chịu tác động từ việc điều hành CSTT của NHTW châu Âu (ECB). 

NHTW châu Âu là NHTW đối với đồng Euro và điều hành CSTT của Khu vực đồng 

Euro. ECB có vị trí độc lập với các nước thành viên và Ủy ban châu Âu trong việc 

hoạch định CSTT thống nhất. Với mục tiêu chính của CSTT mà ECB đặt ra là ổn 

định giá, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và giảm 

thất nghiệp, hiệu lực CSTT của ECB đã gia tăng và giúp các nền kinh tế trong khu 

vực cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô, giảm bất ổn vĩ mô (thể hiện ở khoảng cách đến 

đường cong Taylor giảm) trong suốt giai đoạn trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn 

cầu 2007–2008. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, các quốc gia trong 

EU chịu ảnh hưởng không nhỏ với hệ thống tài chính suy yếu nghiêm trọng, tình hình 

kinh tế vĩ mô ảm đạm, tăng trưởng kinh tế giảm và lạm phát gia tăng, đặc biệt kéo 

theo các cuộc khủng hoảng nợ ở các nước thành viên như Hy Lạp và Tây Ban Nha đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến các quốc gia khác trong khu vực. Trước tình thế này, ECB 

ngoài các động thái điều chỉnh lãi suất đã phải mua lại trái phiếu chính phủ giao dịch 

trên thị trường thứ cấp để tăng tính thanh khoản trên thị trường, nhằm hạn chế tình 

trạng lây lan khủng hoảng trong khu vực. Mặc dù có những nỗ lực điều tiết, nhưng hiệu 

lực CSTT trong giai đoạn từ 2008 trở lại đây giảm mạnh so với trước khủng hoảng. 

Tại Anh, mặc dù là một quốc gia thuộc EU trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng 

vì không tham gia khu vực đồng tiền chung Euro, CSTT của Anh độc lập so với các 

quốc gia thành viên EU khác. CSTT ở Anh theo đuổi việc neo mức giá và cam kết 

của chính phủ đối với lạm phát thấp. Các mục tiêu cho tổng lượng tiền tệ đã được 

giới thiệu vào những năm 1970, đầu tiên là tiền rộng và sau đó là tiền hẹp. Tuy nhiên, 

những thay đổi lớn và không thể đoán trước trong tốc độ lưu thông tiền tệ đã dẫn đến 
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việc khó đạt được mục tiêu của CSTT và giảm hiệu lực CSTT trong giai đoạn này. 

Trong những năm 1970, lạm phát tăng lên gấp đôi giai đoạn trước và đạt hơn 25% 

với việc chịu ảnh hưởng của cú sốc giá dầu. Sau đó, NHTW Anh đã từ bỏ các mục 

tiêu này vào giữa những năm 1980 (King, 1997) và sự chú ý chuyển sang tỷ giá hối 

đoái. Anh gia nhập các quốc gia theo Cơ chế tỷ giá hối đoái (ERM), với mục tiêu tỷ 

giá hối đoái rõ ràng được biểu thị theo các biên độ hẹp so với các loại tiền tệ khác 

của châu Âu vào tháng 10/1990. Trong thời gian đó, xung đột giữa các ràng buộc bên 

trong và bên ngoài ngày càng nghiêm trọng. Sau khi lạm phát gia tăng vào cuối những 

năm 1980, lãi suất ngắn hạn đã được nâng lên 15%. Trước các luồng vốn và đầu cơ 

quốc tế lớn, các cơ quan tiền tệ không thể duy trì mục tiêu tỷ giá hối đoái vô thời hạn. 

Điều này dẫn đến một số bất ổn về sản lượng và giá cả, cũng như sự mất giá mạnh 

của đồng bảng Anh vào năm 1992. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiểu phát 

nghiêm trọng trong giai đoạn 1990–1992 và hiệu lực CSTT không thể cải thiện. Sau 

khi rời khỏi ERM, khung CSTT mới được công bố vào tháng 10/1992, có hai thành 

phần: (i) lãi suất sẽ được đặt ra để đạt được mục tiêu rõ ràng về lạm phát (lúc đó là 

2,5%/năm và sau này là 2%); và (ii) một số thay đổi về thể chế đã được thực hiện, 

điều này mang lại vai trò lớn hơn cho ngân hàng Anh trong việc thiết lập lãi suất. 

Những thay đổi đó đã làm tăng tính minh bạch và công khai của quy trình CSTT. 

Lạm phát đã ở dưới mức mục tiêu là 2,5% chỉ trong mười tháng, vào cuối năm 1996 

là 3,1% và ổn định ở mức xấp xỉ 2,5% cho đến thời kỳ trước khủng khoảng. Thất 

nghiệp giảm từ mức cao nhất theo chu kỳ 10,5% vào tháng 12/1992 và tháng 01/1993 

xuống còn 6,7% vào cuối năm 1996 và giảm xuống thấp dưới mức 5% trong những 

năm đầu thập niên 2000 (King, 1997) cho thấy, sự cải hiện hiệu lực CSTT trong ổn 

định kinh tế vĩ mô trong giai đoạn này. CSTT ở Anh cũng suy giảm hiệu lực đáng kể 

trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007–2008. Nhưng sau đó, nhờ những 

chính sách quyết liệt và nhanh chóng như cắt giảm lãi suất trong nước vào tháng 

10/2008 cùng với thực hiện gói nới lỏng định lượng vào tháng 3/2009, quốc gia này 

đã nhanh chóng hồi phục từ cuộc khủng hoảng và góp phần gia tăng hiệu lực CSTT 

trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, thể hiện ở khoảng cách trực giao đến đường 

cong Taylor giảm trong suốt giai đoạn này (Hình 4.2).  
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Tương tự các quốc gia khác, hiệu lực CSTT ở Canada và Nhật Bản cũng giảm 

nghiêm trọng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007–2008. Tuy nhiên, trái 

ngược với xu thế ổn định trước khủng hoảng của Nhật Bản, vai trò của CSTT trong 

ổn định vĩ mô ở Canada có nhiều biến động. Hiệu lực CSTT ở xu thế chủ đạo là giảm 

(mặc dù có những giai đoạn cải thiện) trong giai đoạn 1965–1992 và giai đoạn sau 

năm 2001. Với mục tiêu chính của CSTT là kiểm soát lạm phát và tỷ giá hối đoái linh 

hoạt, NHTW Canada sử dụng công cụ lãi suất ngắn hạn nhắm vào lãi suất cho vay 

qua đêm để điều chỉnh mức giá trong nền kinh tế về mức lạm phát mục tiêu (Lê Thu 

Hằng, 2012). Với việc neo lạm phát vào một mức mục tiêu, nước này càng phải đối 

diện với mối quan hệ đánh đổi bất ổn sản lượng và do đó ảnh hưởng đến hiệu lực của 

CSTT. Trong khi, CSTT ở Nhật Bản duy trì khả năng tác động điều tiết nền kinh tế 

vĩ mô khá ổn định trước khủng hoảng. Hiệu lực CSTT suy giảm ở mức khá mạnh 

trong giai đoạn 1973–1985, do chịu tác động từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ, cũng như 

bong bóng thị trường bất động sản và chứng khoán sụp đổ những năm cuối giai đoạn. 

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973–1974 đã làm suy yếu kinh tế Nhật Bản so với giai 

đoạn phát triển thần kỳ trước đó. Lạm phát gia tăng cùng với sự gia tăng của giá dầu. 

Tiền lương tăng lên càng thúc đẩy lạm phát. Mức giá năng lượng năm 1985 gấp tám 

lần năm 1970. Tốc độ tăng trưởng trong những năm 1974-85 chỉ còn trung bình 4,3%, 

chưa bằng một nửa của thời kỳ trước đó (Lưu Ngọc Trịnh, 1998). Bên cạnh các biện 

pháp nới lỏng tiền tệ, các biện pháp cải cách kinh tế theo hướng mở cửa thị trường, 

thúc đẩy nhập khẩu và kiềm chế xuất khẩu quá mức, giảm thuế thu nhập, kích cầu 

trong nước, tăng đầu tư công trình công cộng cũng đồng thời được thực hiện, đã giúp 

kinh tế Nhật Bản phục hồi từ cuối năm 1987 và duy trì được mức phát triển trung 

bình 5,3% cho đến năm 1990 (Lưu Ngọc Trịnh, 1998). 

Hiệu lực CSTT ở Nhật Bản gia tăng trong giai đoạn 1985–2000 và có dấu hiệu 

giảm trong giai đoạn từ sau năm 2000 và gia tăng trở lại trong giai đoạn từ 2012 trở 

lại đây. Những khó khăn của nền kinh tế Nhật Bản liên tiếp từ cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu 2007–2008 và thiên tai kép động đất sóng thần năm 2011 đã làm nền 

kinh tế Nhật Bản ngày càng trì trệ. Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản gần bằng 0% trong 

20 năm, mức độ giảm phát nghiêm trọng khiến chi tiêu tiêu dùng bị đình trệ, nợ công 
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lớn do lạm phát trong chi tiêu từ những năm 1990 dưới tác động của khủng hoảng 

nhà đất. Dưới tình trạng trên, Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện CSTT táo bạo với 

mục tiêu tiên phong là xóa bỏ tình trạng giảm phát. NHTW Nhật Bản đã bơm ra một 

số lượng tiền lớn vào nền kinh tế bắt đầu vào năm 2013 (với mức cung tiền cơ bản 

đang từ 130 nghìn tỷ Yên tăng lên 270 nghìn tỷ Yên) nhằm thay đổi kỳ vọng của thị 

trường và ổn định mục tiêu lạm phát là 2%. Bên cạnh đó, việc nới lỏng định lượng 

không giới hạn, điều chỉnh giá đồng Yên, sửa đổi Luật Ngân hàng cũng đã được Nhật 

Bản xúc tiến (Đỗ Thị Ánh, 2018). Nhờ những động thái táo bạo của NHTW Nhật 

Bản, nền kinh tế Nhật Bản đã vực dậy và trong giai đoạn có tốc độ tăng trưởng liên 

tục dài nhất trong hơn 30 năm qua với tám quý tăng trưởng liên tiếp tính đến quý 

IV/2017. GDP gia tăng cùng với thất nghiệp giảm và tình trạng giảm phát được cải 

thiện là chỉ báo cho thấy hiệu lực của CSTT gia tăng trong giai đoạn 2012–2017. 

4.3.3. Sự dịch chuyển trong đường cong Taylor 

Theo gợi ý của phê bình Lucas (Lucas, 1976), những thay đổi trong CSTT có 

thể ảnh hưởng đến vị trí và hình dạng ước tính của đường cong Taylor. Hơn nữa, 

những thay đổi dài hạn trong biến động cú sốc cung (ví dụ cú sốc giá dầu) cũng có 

thể thay đổi đường cong Taylor. Vì vậy, để kiểm tra mức độ thay đổi theo thời gian 

của đường cong Taylor, tác giả đo lường và báo cáo khoảng cách trực giao tối thiểu 

từ đường cong Taylor đến gốc tọa độ trong hình 4.3. 

Trong tất cả các quốc gia nghiên cứu, đường cong Taylor có xu hướng dịch 

chuyển theo thời gian. Đường cong Taylor có xu hướng dịch chuyển ra xa gốc tọa độ 

kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Mặc dù vậy, trong những 

giai đoạn nền kinh tế vĩ mô ổn định, cải thiện hiệu suất và ít chịu tác động của các cú 

sốc kinh tế, đặc biệt là cú sốc phía cung, đường cong Taylor dịch chuyển gần gốc tọa 

độ hơn, ví dụ, giai đoạn 1964 – 1973 và 1980 – 2000 ở Mỹ, 1992 – 1998 ở Canada, 

1985 – 1994 ở các quốc gia châu Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức và Italy hay giai đoạn 

1979 – 2000 ở Nhật Bản. Đây là những giai đoạn thịnh vượng của nền kinh tế của 

các quốc gia tương ứng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát 

và thị trường tài chính ổn định. 
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Hình 4.3. Sự dịch chuyển đường cong Taylor 

Nguồn: Ước lượng của tác giả trên phần mềm RATS 9.0.
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Vị trí của đường cong Taylor so với gốc tọa độ lớn hơn trong các giai đoạn 

khủng hoảng ở các quốc gia. Ví dụ sau khủng hoảng dầu mỏ vào năm 1973, khủng 

hoảng dầu mỏ lần 2 năm 1979, hầu hết các quốc gia đều chứng kiến sự dịch chuyển 

của đường cong Taylor ra xa gốc tọa độ. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với kết 

quả ước lượng hiệu lực CSTT giảm sút trong các giai đoạn này ở các nước trong mẫu 

nghiên cứu. 

Tuy đường biên hiệu quả dịch chuyển ra xa gốc tọa độ trong thời gian khủng 

hoảng, những nỗ lực của các cơ quan tiền tệ ở các quốc gia để phục hồi suy thoái đã 

đồng thời kéo đường cong Taylor về gần hơn với vị trí ban đầu, đặc biệt là giai đoạn 

sau 2012 đến nay. Bên cạnh những hành động CSTT truyền thống, các hành động 

điều tiết phi truyền thống của các NHTW các quốc gia như các gói nới lỏng định 

lượng đã trực tiếp tác động làm cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô ở các quốc gia, làm 

giảm bất ổn sản lượng và lạm phát, ổn định tài chính và cải thiện hiệu lực CSTT. 

4.4. Kết luận 

Trong chương này, tác giả sử dụng lý thuyết đường cong Taylor theo đề nghị 

của Taylor (1979) và xem xét đường cong Taylor như là một đường biên hiệu quả 

của CSTT thể hiện sự đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát trong nền 

kinh tế mà cơ quan hoạch định CSTT phải đối mặt. Bởi vì CSTT không phải luôn 

luôn tối ưu, điểm biến động thực tế có thể nằm ngoài đường cong Taylor. Do đó, dựa 

trên phương pháp luận của Taylor (1979,1994); Cecchetti & ctg (2006); Mishkin & 

Schmidt-Hebbel (2007); Olson & Enders (2012), tác giả đo lường khoảng cách trực 

giao tối thiểu từ điểm hiệu suất thực tế quan sát được đến đường cong Taylor ước 

tính của từng quốc gia để đại diện cho hiệu lực CSTT theo thời gian. Sử dụng dữ liệu 

lịch sử của từng quốc gia trong giai đoạn 1951 – 2017 (phụ thuộc vào tính sẵn có của 

dữ liệu của từng nước), tác giả áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo nhằm 

giải quyết bài toán tối ưu với hồi quy cửa sổ cuộn để thực hiện mục tiêu nghiên cứu. 

Kết quả cho thấy, đường cong Taylor ước lượng có vị trí và độ dốc khác nhau giữa 

các quốc gia. Mỹ là quốc gia có đường cong Taylor xa gốc tọa độ nhất, đồng thời độ 

dốc của đường cong là lớn nhất khi so sánh với các quốc gia nghiên cứu. Trong khi 

Anh là quốc gia có đường cong Taylor ước tính gần nhất với gốc tọa độ và Đức là 
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quốc gia có đường cong Taylor khá phẳng. Tác giả cũng báo cáo kết quả về khoảng 

cách trực giao tối thiểu từ điểm hiệu suất thực tế đến đường cong Taylor và khoảng 

cách từ đường cong Taylor đến gốc tọa độ ở các quốc gia là thay đổi theo thời gian, 

hàm ý hiệu lực của CSTT thay đổi theo thời gian và đường cong Taylor không đứng 

yên mà dịch chuyển phụ thuộc vào bản chất của các cú sốc cung và cấu trúc kinh tế 

thay đổi. Trong đó, các giai đoạn cải thiện hay suy giảm hiệu lực CSTT thường gắn 

với bối cảnh kinh tế của quốc gia xem xét. Cụ thể, trước khủng hoảng dầu mỏ năm 

1973, hầu hết các quốc gia có nền tảng kinh tế vĩ mô tốt, hiệu lực CSTT gia tăng và 

đường cong Taylor gần hơn với gốc tọa độ. Trước áp lực của các cuộc khủng hoảng, 

đặc biệt là khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, kinh tế vĩ mô ở các quốc gia 

bất ổn nghiêm trọng với tăng trưởng trì trệ, thất nghiệp cao và giá cả leo thang, hiệu 

suất kinh tế vĩ mô suy giảm và giảm hiệu lực tác động của CSTT. Những cú sốc cung 

liên tiếp xẩy ra do khủng hoảng và chiến tranh (ví dụ những năm 1973, 1979, 1980, 

1990, 2001, 2007) cũng kéo đường cong Taylor ở các quốc gia ra xa gốc tọa độ hơn 

trong các giai đoạn này.  
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CHƯƠNG 5 –TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH ĐẾN 

HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

5.1. Giới thiệu 

Một trong những vai trò của CSTT là thiết lập lãi suất ngắn hạn để đạt được 

mục tiêu ổn định giá và/hoặc ổn định sản lượng (Cecchetti, 2000). Khi lãi suất ngắn 

hạn thay đổi, các tác nhân trong nền kinh tế sẽ thay đổi hành vi tiêu dùng và đầu tư 

của họ phụ thuộc vào sự thay đổi của lãi suất cho vay và đi vay, nguồn vốn tín dụng 

sẵn có, tính thanh khoản của thị trường, giá tài sản như thế nào trước tác động của 

quan điểm CSTT (Carranza & ctg, 2010). 

Trong suốt những thập kỷ vừa qua, chúng ta đã chứng kiến các nhà hoạch định 

chính sách ở các quốc gia khác nhau đã sử dụng các công cụ lãi suất, nghiệp vụ thị 

trường mở hoặc các hành động phi truyền thống với các quy mô khác nhau để ổn định 

kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sau những đợt khủng hoảng. Mặc dù cùng nhắm đến một 

mục tiêu là đạt được sự ổn định về giá, cải thiện hiệu suất kinh tế vĩ mô, song các 

hành động chính sách được áp dụng ở các quốc gia mang lại hiệu quả khác nhau trên 

các nền kinh tế. Điều gì quyết định sự khác biệt về hiệu suất và hiệu lực CSTT giữa 

các quốc gia và điều gì chịu trách nhiệm về sự thay đổi hiệu lực CSTT theo thời gian?  

Về mặt lý thuyết, cách tiếp cận tiền tệ nhấn mạnh vai trò của kênh thanh khoản, 

cung tiền gia tăng làm giảm lãi suất và tác động đến chi tiêu tiêu dùng và đầu tư của 

khối tư nhân (Mishkin, 1996). Truyền dẫn CSTT qua kênh tín dụng nói lên rằng 

những thay đổi trong các điều kiện tiền tệ không chỉ ảnh hưởng đến “giá của thanh 

khoản” (lãi suất ngắn hạn) mà còn ảnh hưởng đến các điều kiện mà tín dụng được 

phân bổ giữa các tác nhân trong nền kinh tế (phí tài trợ bên ngoài) (Bernanke & 

Gertler, 1995). Cả hai kênh đều hoạt động thông qua hệ thống tài chính và do đó, bất 

kỳ sự phát triển nào ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc điều kiện của hệ thống tài chính sẽ 

có tiềm năng ảnh hưởng đến cơ chế truyền dẫn và giải thích hiệu lực CSTT. Thực tế 

đã cho thấy, trong suốt giai đoạn nghiên cứu của luận án, đã có nhiều thay đổi trong 

môi trường kinh tế và tài chính ở các quốc gia nghiên cứu. TTTC phát triển nhanh và 

mạnh hơn. Một số những thay đổi có thể kể đến bao gồm các tổ chức tài chính tư 
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nhân và công cộng tham gia trên TTTC ngày càng nhiều, hình thức tổ chức cũng trở 

nên phức tạp hơn; các công cụ tài chính ngày càng đa dạng, sự hoán đổi vai trò chủ 

chốt trên TTTC giữa hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán. Điều này đã mở 

rộng phạm vi hoạt động của những người tham gia thị trường và có thể cũng đã thay 

đổi phản ứng của họ đối với những cú sốc. Những thay đổi đáng kể này có thể là nhân 

tố quan trọng ảnh hưởng đến những thay đổi trong hiệu lực CSTT theo thời gian và 

làm nên sự khác biệt trong vai trò của CSTT đối với ổn định kinh tế vĩ mô giữa các 

quốc gia. Trong bối cảnh này, nghiên cứu về mối quan hệ giữa phát triển tài chính và 

hiệu lực CSTT có ý nghĩa lý luận và chính sách quan trọng đối với nhiều nền kinh tế, 

đặc biệt là đối với những quốc gia đang trải qua một quá trình phát triển tài chính 

nhanh chóng. Tuy nhiên, bất chấp sự quan tâm gần đây trong việc phân tích các tác 

động và các kênh truyền dẫn cụ thể của các hành động CSTT và bất chấp sự liên quan 

ngày càng tăng của chủ đề này trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và khủng hoảng 

tín dụng gần đây, các nghiên cứu chuyên sâu về mối quan hệ giữa phát triển tài chính 

và hiệu lực CSTT vẫn còn rất ít. Những lý do chủ yếu từ các phương pháp thực 

nghiệm trong việc đo lường hiệu lực CSTT vẫn còn hạn chế, hay khó khăn trong việc 

tiếp cận dữ liệu ở một số quốc gia do đó cản trở các phân tích có ý nghĩa (Carranza 

& ctg, 2010). Mặc dù vậy, những bằng chứng thực nghiệm ban đầu cho thấy, rõ ràng 

sự phát triển của TTTC (trên các khía cạnh khác nhau) có tác động nhất định đến hiệu 

lực CSTT (Cecchetti & Krause, 2001; Cecchetti & ctg, 2006; Carranza & ctg, 2010). 

Trong chương này của luận án, tác giả tiến hành đánh giá tác động của phát 

triển tài chính đến hiệu lực CSTT ở 7 quốc gia phát triển bao gồm Canada, Pháp, 

Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Dựa vào đo lường hiệu lực CSTT đã được thực 

hiện ở chương 4, tác giả sử dụng thước đo mức độ phát triển tài chính được phát triển 

bởi Svirydzenka (2016) dựa trên Sahay & ctg (2015), sau đó tiến hành phân tích hồi 

quy để kiểm tra mối quan hệ giữa mức độ phát triển tài chính và hiệu lực CSTT, bên 

cạnh một số biến vĩ mô được thêm vào trong mô hình nghiên cứu.  

Phần còn lại của chương được cấu trúc như sau: trong phần tiếp theo, tác giả 

mô tả phương pháp nghiên cứu với các kiểm định dữ liệu trước hồi quy và lựa chọn 
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mô hình hồi quy thích hợp. Kết quả nghiên cứu tác động của phát triển tài chính đến 

hiệu lực của CSTT được trình bày ở mục 5.3 và cuối cùng, tác giả kết luận chương. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

5.2.1. Kiểm định tính dừng 

Điều quan trọng trong các mô hình hồi quy có yếu tố chuỗi thời gian là các 

chuỗi dữ liệu đưa vào hồi quy phải là chuỗi dừng, điều này đảm bảo các kiểm định 

giả thuyết thông thường dựa trên các kiểm định 𝑡, 𝐹, 𝜒2 và tương tự là đáng tin cậy 

và tránh được hiện tượng hồi quy không xác thực (Gujarati, 2004). Các quan sát trong 

mẫu dữ liệu của tác giả ở dạng bảng (7 quốc gia × 444 quan sát theo tháng) không 

cho phép tác giả áp dụng các kiểm định nghiệm đơn vị cho chuỗi thời gian. Do đó, 

đầu tiên, tác giả kiểm định tính dừng của các chuỗi biến sử dụng kiểm định tính dừng 

trên dữ liệu bảng, là phù hợp hơn cho nghiên cứu này. Những kiểm định này không 

chỉ làm tăng sức mạnh của các bài kiểm tra nghiệm đơn vị do khoảng thời gian quan 

sát mà còn giảm thiểu những rủi ro của điểm gãy cấu trúc. Tác giả áp dụng kiểm định 

Levin-Lin-Chu (LLC), như được giới thiệu bởi Levin & ctg, (2002), phù hợp với đặc 

tính dữ liệu trong nghiên cứu này (số yếu tố chéo nhỏ, N = 7, trong khi yếu tố thời 

gian lớn, T = 444) (theo Baltagi, 2005). 

Levin & ctg, (2002) lập luận rằng các bài kiểm tra nghiệm đơn vị cá nhân 

(từng đối tượng chéo) có sức mạnh hạn chế so với các giả thuyết thay thế với độ lệch 

so với vị trí cân bằng liên tục cao. Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong các mẫu nhỏ. 

Levin & ctg, (2002) đề nghị một kiểm định đơn vị mạnh mẽ hơn so với thực hiện các 

kiểm định nghiệm đơn vị riêng cho từng đối tượng chéo. Giả thuyết H0 là mỗi chuỗi 

thời gian riêng lẻ chứa một nghiệm đơn vị chống lại giả thuyết thay thế là mỗi chuỗi 

thời gian là dừng. 

Điều này được kiểm định bởi t-test (t-test tiêu chuẩn hoặc t-test được điều 

chỉnh), với điều kiện 
√𝑁

𝑇
→ 0. Levin & ctg, (2002) lập luận rằng điều này tương 

đương với dữ liệu bảng với N nhỏ và T lớn. 
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5.2.2. Kiểm định đồng liên kết 

Trong hồi quy với các dữ liệu có yếu tố thời gian, nếu các chuỗi dữ liệu không 

dừng nhưng chúng biến động đồng nhịp theo thời gian, hồi quy trên chuỗi sai phân 

của chúng có thể báo cáo kết quả không chính xác về mối quan hệ thực sự giữa chúng 

trong ngắn và dài hạn. Do đó, việc kiểm định đồng liên kết giữa các chuỗi biến là cần 

thiết trước khi xác định mô hình hồi quy phù hợp.  

Giống như các kiểm định nghiệm đơn vị đối với dữ liệu bảng, kiểm định đồng 

liên kết trên dữ liệu bảng được thúc đẩy bởi việc tìm kiếm các kiểm định mạnh hơn 

so với các kiểm định có được bằng cách áp dụng kiểm định đồng liên kết chuỗi thời 

gian riêng lẻ (Baltagi, 2005). 

Trong nghiên cứu này, tác giả áp dụng kiểm định đồng liên kết Westerlund, 

phù hợp với đặc tính mẫu nhỏ và có công suất cao hơn tương đối so với các kiểm 

định đồng liên kết bảng dựa trên phần dư (Westerlund, 2007). Westerlund (2007) đã 

phát triển bốn kiểm định đồng liên kết mới được dựa trên hiệu chỉnh sai số thay vì 

trên kiểm định phần dư và không áp đặt bất cứ ràng buộc chung nào. Ý tưởng chính 

là kiểm định tính đồng liên kết bằng cách xác định xem liệu các đơn vị bảng có sự 

hiệu chỉnh sai số hay không. Kiểm định Westerlund báo cáo 4 giá trị thống kê kiểm 

định: Các thống kê 𝐺𝛼 và 𝐺𝜏 kiểm định ý nghĩa thống kê cho trường hợp kiểm định 

group-mean trong khi các thống kê 𝑃𝛼 và 𝑃𝜏 kiểm định ý nghĩa thống kê kiểm định 

bảng. Các tiêu chuẩn kiểm định có tính linh hoạt khá cao và cho phép đặc tính hoàn 

toàn không đồng nhất trong quá trình hồi qui các biến trong ngắn hạn và dài hạn của 

mô hình hiệu chỉnh sai số (Hồ Thị Lam & Phạm Hữu Hồng Thái, 2017). 

Một kiểm định đồng liên kết thay thế là kiểm định Pedroni (Pedroni, 1999; 

Pedroni, 2004), dựa trên việc kiểm định tính dừng của mô hình hồi quy trên các biến 

cần kiểm định. Pedroni phát triển bảy loại thống kê dựa trên số dư ước tính, trong đó 

có bốn loại là thống kê bảng (𝑣, 𝑟ℎ𝑜, 𝑡, 𝑎𝑑𝑓) và thu được bằng cách tính trung bình 

số dư trong bảng, và ba loại khác đạt được bằng cách tính trung bình số dư mặt chéo 

theo bảng hoặc thống kê trung bình nhóm. Các giá trị thống kê của Pedroni tuân theo 

phân phối chuẩn tắc với trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. 
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5.2.3. Mô hình nghiên cứu 

Để đánh giá tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT trong các 

quốc gia nghiên cứu, dựa trên một số nghiên cứu trước bao gồm Carranza & ctg 

(2010); Ma & Lin (2016), tác giả ước lượng mô hình dữ liệu bảng, đồng thời kiểm 

soát tính không đồng nhất về kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia. Mô hình ước lượng 

như sau23: 

𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝐹𝐷𝑖𝑡 + 𝜷′𝒛𝒊𝒕 + 𝛾𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                    (5.1) 

𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼1𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛼2𝐹𝑀𝑖𝑡 + 𝜷𝟏
′ 𝒛𝒊𝒕 + 𝛾1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃1𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                 (5.2) 

𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼11𝐹𝐼𝐴𝑖𝑡 + 𝛼12𝐹𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝛼13𝐹𝐼𝐸𝑖𝑡 + 𝛼21𝐹𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛼22𝐹𝑀𝐷𝑖𝑡 +

𝛼23𝐹𝑀𝐸𝑖𝑡 + 𝜷𝟐
′ 𝒛𝒊𝒕 + 𝛾2𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃2𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                        (5.3) 

Trong đó, 𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 thể hiện hiệu lực CSTT của quốc gia 𝑖 trong kỳ 𝑡, được đo 

lường bởi khoảng cách trực giao giữa điểm hiệu suất vĩ mô thực tế quan sát được đến 

đường cong Taylor tại thời điểm tương ứng. Cần lưu ý rằng MPE càng cao thể hiện 

CSTT càng kém hiệu lực và ngược lại. 𝐹𝐷𝑖𝑡 đo lường mức độ phát triển tài chính của 

quốc gia 𝑖 trong kỳ 𝑡. Để xem xét tác động của các chỉ số thành phần của phát triển tài 

chính bao gồm chỉ số phát triển thị trường tài chính (FM) và mức độ phát triển tổ chức 

tài chính (FI), tác giả thực hiện ước lượng mô hình (5.2) với các biến độc lập được 

quan tâm chính là 𝐹𝑀𝑖𝑡 và 𝐹𝐼𝑖𝑡 . Tương tự, tác giả lặp lại ước lượng và thay các biến 

độc lập là các chỉ số phát triển tài chính thành phần chi tiết ở mô hình (5.3). 𝒛𝒊𝒕 là vector 

các biến kiểm soát, 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 là biến giả khủng khoảng, 𝐼𝑇𝑖𝑡 là biến giả lạm phát mục 

tiêu và 𝜀𝑖𝑡 là sai số của mô hình với trung bình bằng 0 và tuân theo phân phối i.i.d. 

Có nhiều phương pháp khác nhau để ước lượng mô hình nghiên cứu với dữ 

liệu bảng. Theo lý thuyết tiêu chuẩn, hồi quy dữ liệu bảng có thể được ước tính bằng 

cách sử dụng mô hình bình phương nhỏ nhất gộp (Pooled OLS), mô hình hiệu ứng 

cố định (FEM) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Trong khi mô hình Pooled 

OLS được sử dụng rộng rãi như một điểm chuẩn trong hồi quy dữ liệu bảng, sự lựa 

                                                             
23 Kiểm định tính dừng cho thấy ngoài biến phụ thuộc, tất cả các biến độc lập và kiểm soát đều dừng và kiểm 
định đồng liên kết báo cáo mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến không được tìm thấy, vì vậy tác giả áp 
dụng hồi quy dữ liệu bảng thông thường trên bộ dữ liệu (Kết quả kiểm định tính dừng và đồng liên kết được 
trình bày ở phần kết quả nghiên cứu). 
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chọn giữa các mô hình FEM và REM thường dựa trên thử nghiệm Hausman tiêu 

chuẩn (Gujarati, 2004; Baltagi, 2005). Bởi vì mỗi phương pháp ước lượng đều có giá 

trị, tác giả sử dụng các kiểm định khác nhau nhằm lựa chọn phương pháp ước lượng 

phù hợp nhất với dữ liệu nghiên cứu: F (để lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và 

FEM), Breusch-Pagan Lagrangian (để lựa chọn giữa Pooled OLS và REM) và 

Hausman (để lựa chọn giữa FEM và REM).  

Trong suốt quá trình phân tích thực nghiệm, tác giả đặt trọng tâm vào độ vững 

của kết quả và áp dụng các kiểm tra độ nhạy để đảm bảo điều này. Tác giả điều tra 

mối quan hệ quan tâm từ các bảng hồi quy đơn giản đến các kỹ thuật ước tính ngày 

càng phức tạp để đảm bảo các kết quả không giả mạo (Ma & Lin, 2016).  

Sau khi thực hiện các kiểm định trước hồi quy và lựa chọn phương pháp ước 

lượng, tác giả ước lượng mô hình nghiên cứu bằng phương pháp Pooled OLS đối với 

mô hình (5.1) và (5.2) và phương pháp FEM đối với mô hình (5.3)24. Các kiểm định 

khuyết tật sau hồi quy cũng được áp dụng và trong trường hợp mô hình có khuyết tật, 

tác giả tiến hành khắc phục các khuyết tật của mô hình với GLS.  

5.2.4. Dữ liệu 

Để ước lượng mô hình nghiên cứu, tác giả sử dụng dữ liệu dạng bảng của 7 

quốc gia trong giai đoạn 1980 – 2016, trong đó khoảng thời gian nghiên cứu được 

xác định bởi tính khả dụng của dữ liệu. Các bộ dữ liệu được thu thập chủ yếu từ các 

nguồn được công bố của Ngân hàng Thế giới, IMF và tính toán của tác giả từ chương 

4, bao gồm cơ sở dữ liệu Chỉ số Phát triển Thế giới (WDI), Cơ sở dữ liệu về cấu trúc 

và phát triển tài chính của Ngân hàng Thế giới và Thống kê Tài chính Quốc tế (IFS).  

5.2.4.1. Phát triển tài chính 

Các thước đo khác nhau của phát triển tài chính đã được đề xuất bởi nhiều 

nghiên cứu khác nhau (xem thêm, King & Levine, 1993; Arestis & Demetriades, 

1997; Beck & ctg, 2000; Svirydzenka, 2016). Hầu hết các nghiên cứu trước đây khi 

nghiên cứu tác động của phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng 

và ổn định kinh tế thường sử dụng 2 thước đo phát triển tài chính là “tín dụng nội 

                                                             
24 Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình được trình bày ở Phụ lục 4.5. 
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địa/GDP” và “vốn hóa TTCK/GDP”. Tuy nhiên, các chỉ số này không tính đến tính 

chất đa chiều phức tạp của phát triển tài chính. Càng ngày, các lĩnh vực tài chính càng 

phát triển và hệ thống tài chính trở nên đa dạng hơn trên toàn cầu. Ví dụ, trước đây 

các ngân hàng thường là ngân hàng đầu tư lớn nhất và quan trọng nhất, thì hiện nay 

các công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí, các công ty đầu tư mạo hiểm và 

nhiều loại tổ chức tài chính khác hiện đang đóng vai trò quan trọng (Svirydzenka, 

2016). Tương tự như vậy, thị trường tài chính đã phát triển theo cách cho phép các 

cá nhân và doanh nghiệp đa dạng hóa tiết kiệm của họ, và bây giờ các công ty có thể 

huy động vốn thông qua cổ phiếu, trái phiếu và thị trường tiền tệ bán buôn, thay cho 

cách đi vay ngân hàng truyền thống. Sự phát triển của các tổ chức tài chính và thị 

trường này tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các dịch vụ tài chính (Čihák & 

ctg, 2012; Sahay & ctg, 2015; Svirydzenka, 2016). Hơn nữa, một tính năng quan trọng 

của hệ thống tài chính là khả năng tiếp cận và hiệu quả của chúng. Nếu hệ thống tài 

chính không thể tiếp cận được với một tỷ lệ lớn dân số và doanh nghiệp, hệ thống này 

không thể được coi là một hệ thống tài chính phát triển. Ngay cả khi hệ thống tài chính 

khá lớn và có phạm vi hoạt động rộng, sự đóng góp của họ đối với phát triển kinh tế sẽ 

bị hạn chế nếu hệ thống này hoạt động lãng phí và không hiệu quả (Čihák & ctg, 2012; 

Sahay & ctg, 2015; Svirydzenka, 2016). Sự đa dạng của các hệ thống tài chính trên 

khắp các quốc gia ngụ ý rằng cần xem xét nhiều chỉ số mà phản ánh nhiều khía cạnh 

khác nhau, để đo lường sự phát triển tài chính toàn diện. 

Beck và cộng sự (2000) trình bày một cơ sở dữ liệu về các chỉ số về phát triển 

và cấu trúc tài chính giữa các quốc gia và theo thời gian. Cơ sở dữ liệu kết hợp 22 chỉ 

số khác nhau đo quy mô, hoạt động và hiệu quả của các trung gian và thị trường tài 

chính. Đo lường của Beck và cộng sự (2000) cho thấy một sự cải tiến lớn đối với các 

tài liệu trước đó vì dữ liệu được trình bày một cách có hệ thống trên hầu hết các chỉ 

số cho một tập hợp lớn các quốc gia. Carranza & ctg (2010) dựa trên cơ sở dữ liệu 

của Beck và cộng sự (2000) và lựa chọn 15 chỉ số thành phần trong ba nhóm yếu tố 

tổng hợp: "quy mô và chiều sâu tổng thể của khu vực trung gian tài chính", "mức độ 

hoạt động trên thị trường chứng khoán", và "quy mô tương đối của ngân hàng trung 

ương" để xây dựng chỉ số phát triển tài chính tổng hợp. Gần đây, Svirydzenka (2016) 
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tính toán chỉ số phát triển tài chính cho 183 quốc gia trong giai đoạn từ 1980 đến nay, 

bằng cách tóm tắt cách thức các tổ chức tài chính và thị trường tài chính phát triển về 

mặt chiều sâu, khả năng tiếp cận, hiệu quả và sự ổn định của hệ thống tài chính với 

bộ chỉ số thành phần toàn diện từ Cơ sở dữ liệu Phát triển tài chính toàn cầu của Ngân 

hàng Thế giới. 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1. Cấu trúc chỉ số phát triển tài chính 

Nguồn: Svirydzenka (2016), dựa trên Čihák & ctg (2012) 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng cơ sở dữ liệu từ Svirydzenka (2016) và 

lựa chọn bộ chỉ số phát triển tài chính hằng năm trong giai đoạn 1980 – 2016. Phát 

triển tài chính được định nghĩa là sự kết hợp giữa chiều sâu (quy mô và tính thanh 

khoản của các thị trường), khả năng tiếp cận (khả năng của cá nhân và công ty tiếp 

cận với các dịch vụ tài chính) và hiệu quả (khả năng các tổ chức tài chính cung cấp 

các dịch vụ tài chính với chi phí thấp và doanh thu bền vững và mức độ hoạt động 

của các thị trường vốn) của các tổ chức tài chính và thị trường tài chính, như được 

thể hiện ở hình 5.1. Các tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ 

tương hỗ và quỹ hưu trí. Thị trường tài chính bao gồm thị trường chứng khoán và trái 

phiếu. Cách tiếp cận đa chiều này xác định phát triển tài chính tuân theo ma trận các 

đặc điểm hệ thống tài chính được phát triển bởi Čihák & ctg (2012). 

Chỉ số phát triển tài chính (FD) được Svirydzenka (2016) xây dựng bằng cách 

sử dụng một phương pháp ba bước chuẩn được tìm thấy trong tài liệu về việc giảm 

dữ liệu đa chiều thành một chỉ số tóm tắt: (i) chuẩn hóa các biến; (ii) tập hợp các biến 
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chuẩn hóa thành các chỉ số phụ biểu diễn một chiều chức năng cụ thể; và (iii) tập hợp 

các chỉ số phụ vào chỉ số cuối cùng theo (OECD, 2008). 9 chỉ số thành phần tóm tắt 

cách thức các tổ chức tài chính và thị trường tài chính phát triển về mặt chiều sâu, 

khả năng tiếp cận và hiệu quả của chúng. Các chỉ số này sau đó được tổng hợp thành 

một chỉ số tổng thể về phát triển tài chính. Việc sử dụng một cơ sở dữ liệu chung cho 

phép tác giả có được sự đồng nhất về dữ liệu giữa các quốc gia nghiên cứu.  

Hình 5.2 báo cáo mức độ phát triển tài chính của các quốc gia trong giai đoạn 

mẫu (1980 – 2016) với đo lường chỉ số phát triển tài chính tổng hợp. Nhìn chung, 

phát triển tài chính đã tiến triển khá đáng kể ở tất cả các quốc gia nghiên cứu theo 

cùng một mẫu hình. Chỉ số Phát triển tài chính gia tăng đáng kể từ giữa những năm 

thập niên 1990 và đầu những năm 2000, phản ánh sự tăng trưởng đặc biệt nhanh 

chóng trong các hệ thống tài chính của các quốc gia phát triển. Giai đoạn này đánh 

dấu “Kỷ nguyên Greenspan” ở Mỹ, một giai đoạn khi ngân hàng xuyên biên giới ở 

Châu Âu được mở rộng đáng kể cũng như sự phát triển của các ngân hàng đầu tư và 

ngân hàng internet (Svirydzenka, 2016). Tuy nhiên, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu năm 2008, phát triển tài chính đã suy giảm, phản ánh sự mất ổn định 

trên hệ thống tài chính của các quốc gia này. Mặc dù cùng theo một xu hướng chung, 

phát triển tài chính ở mức độ cao nhất trong trường hợp của Mỹ và Anh khi so với 

các quốc gia khác như Italy hay Pháp, phản ánh sự lớn mạnh của các hệ thống tài 

chính đóng vai trò là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. 

Khi so sánh về thành phần của chỉ số phát triển tài chính, Mỹ là quốc gia có 

mức độ phát triển thị trường tài chính cao nhất trong khi Anh là quốc gia có mức độ 

phát triển các tổ chức tài chính hàng đầu trong 7 quốc gia nghiên cứu trong cả giai 

đoạn mẫu. Italy là quốc gia có mức độ phát triển tổ chức tài chính và thị trường tài 

chính thấp nhất so với các quốc gia khác trong mẫu, tiếp theo đó là Pháp và Đức. 

Nhật Bản có mức độ phát triển các tổ chức tài chính ở mức cao, song thị trường tài 

chính của nước này lại khá kém phát triển so với các quốc gia còn lại. 
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Hình 5.2. Mức độ phát triển tài chính tại các quốc gia 

  

 

Hình 5.3. Mức độ phát triển tài chính thành phần 

5.2.4.2. Hiệu lực CSTT 

Nghiên cứu sử dụng thước đo hiệu lực CSTT là khoảng cách trực giao giữa 

điểm biến động vĩ mô thực tế quan sát được so với đường cong Taylor của nền kinh 

tế, như đã được giới thiệu ở chương 4. Theo lý thuyết đường cong Taylor, NHTW 

của các quốc gia sẽ phải đối mặt với sự đánh đổi giữa bất ổn sản lượng và bất ổn lạm 

phát khi điều hành CSTT, do CSTT không thể bù đắp tác động của cú sốc cung. Mối 

quan hệ đánh đổi này được thể hiện bởi một đường cong dốc xuống, lồi về gốc tọa 
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độ trong một không gian hai chiều bất ổn sản lượng và bất ổn lạm phát. CSTT sẽ là 

tối ưu khi nền kinh tế hoạt động trên đường cong Taylor (hay còn được gọi là đường 

biên hiệu quả của CSTT) (xem thêm, Taylor, 1979, 1994; Chatterjee, 2002; 

Castelnuovo, 2006; Olson & Enders, 2012; Olson & ctg, 2012). Theo đó, điểm biến 

động vĩ mô thực tế của nền kinh tế càng xa đường cong Taylor cho thấy CSTT càng 

kém hiệu lực, và ngược lại, khoảng cách trực giao từ điểm biến động thực tế so với 

đường cong Taylor càng nhỏ thể hiện hiệu lực CSTT càng cao. Tác giả đã thực hiện 

đo lường hiệu lực CSTT ở chương 4.  

5.2.4.3. Các biến kiểm soát khác 

Ngoài chỉ số phát triển tài chính và hiệu lực CSTT, tác giả kiểm soát tính 

không đồng nhất trong đặc điểm vĩ mô giữa các quốc gia khác nhau để không làm sai 

lệch mối quan hệ được quan tâm chính của nghiên cứu giữa phát triển tài chính và hiệu 

lực CSTT. Dựa theo các nghiên cứu trước đây như Carranza & ctg (2010), Krause & 

Rioja (2006); Ma & Lin (2016), để kiểm soát tác động của mức độ phát triển kinh tế 

đến hiệu lực CSTT, tác giả sử dụng tốc độ tăng trưởng tổng vốn cố định (GFCF). Dữ 

liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Federal Reserve Bank of St. Louis.  

Theo lý thuyết thông thường, để đại diện cho mức độ phát triển của nền kinh 

tế, tốc độ tăng trưởng GDP và/hoặc GDP bình quân đầu người là hai thước đo quan 

trọng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã báo cáo tồn tại mối quan hệ giữa mức độ phát 

triển tài chính và tốc độ tăng trưởng GDP và/hoặc GDP bình quân đầu người khi 

nghiên cứu về vai trò của phát triển tài chính đối với phát triển kinh tế (Schumpeter, 

1934; King & Levine, 1993; Levine, 1997, 2005; Rajan & Zingales, 1998; Nguyễn 

Khắc Quốc Bảo & Nguyễn Thị Uyên Uyên, 2017). Do đó, việc sử dụng các biến này 

như là biến kiểm soát có thể dẫn đến vấn đề đa cộng tuyến nghiêm trọng, làm ảnh 

hưởng đến kết quả hồi quy. Ngoài ra, về phương diện hình thành tổng vốn cố định, 

chỉ tiêu GFCF đo lường mức đầu tư vào hạ tầng, từ đó xác định tiềm năng tăng trưởng 

tương lai của một nền kinh tế. GFCF theo dõi sự đầu tư vào nhà ở và các yếu tố khác 

như đường sá, dinh thự, cầu cống, đường sắt, mạng lưới điện, trang bị máy móc cho 

nền kinh tế v.v. Do đó, GFCF có mối quan hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế. Tác 

giả sử dụng tốc độ tăng trưởng GFCF như là một đại diện thay thế để kiểm soát tác 
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động của mức độ phát triển của nền kinh tế đến hiệu lực của CSTT. Carranza & ctg, 

(2010) cũng sử dụng tốc độ tăng trưởng GFCF nhằm kiểm soát đặc tính vĩ mô của 

các quốc gia khi tìm hiểu mối quan hệ giữa phát triển tài chính và hiệu lực CSTT. 

Biến giả khủng hoảng (𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡) được xây dựng là một biến nhị phân đơn 

giản, bằng 1 nếu một quốc gia 𝑖 ở thời điểm 𝑡 gặp khủng hoảng tài chính và bằng 0 

trong trường hợp còn lại. Dữ liệu về các cuộc khủng hoảng tài chính trong giai đoạn 

nghiên cứu được thu thập từ Laeven & Valencia (2018). Trong bài báo của họ, các 

tác giả cung cấp thông tin chi tiết về ngày bắt đầu và kết thúc của cuộc khủng hoảng 

tài chính ở từng quốc gia.  

Bảng 5.1. Trung bình mẫu giai đoạn 1980 - 2016 

 Canada Pháp Đức Italy Nhật Bản Anh Mỹ 

MPE 0.201 0.204 0.373 0.414 0.686 0.128 0.274 

GFCF 0.688 0.412 0.373 0.359 0.325 0.478 0.754 

FD 0.670 0.596 0.666 0.597 0.693 0.737 0.724 

        

FI 0.801 0.754 0.750 0.719 0.850 0.861 0.747 

FIA 0.718 0.664 0.704 0.808 0.873 0.780 0.821 

FID 0.781 0.670 0.648 0.479 0.670 0.820 0.728 

FIE 0.752 0.809 0.771 0.746 0.857 0.824 0.500 

        

FM 0.529 0.430 0.573 0.467 0.525 0.602 0.690 

FMA 0.450 0.210 0.460 0.436 0.383 0.520 0.468 

FMD 0.666 0.506 0.459 0.359 0.498 0.726 0.757 

FME 0.436 0.565 0.827 0.629 0.704 0.527 0.833 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Ngoài ra, để nắm bắt tác động của việc thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu 

đến hiệu lực của CSTT, tác giả bao gồm biến giả lạm phát mục tiêu (𝐼𝑇𝑖𝑡). Nhắm mục 

tiêu lạm phát là một khuôn khổ mà NHTW công bố mục tiêu cho lạm phát trong 

tương lai cho công chúng. Mục tiêu lạm phát có thể là một phạm vi hoặc một con số 

rõ ràng. Sau đó, trách nhiệm của NHTW là đảm bảo rằng mức lạm phát được giữ 

quanh mức mục tiêu (Bernanke & ctg, 2001). Tương tự biến giả khủng hoảng, biến 

giả lạm phát mục tiêu cũng được xây dựng là một biến nhị phân, bằng 1 nếu một quốc 

gia 𝑖 ở thời điểm 𝑡 áp dụng chế độ lạm phát mục tiêu và bằng 0 trong trường hợp còn 

lại. Dữ liệu về thời điểm áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu của các quốc gia được 
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thu thập từ Mishkin & Schmidt-Hebbel (2002, 2007); Albagli & Schmidt-Hebbel 

(2004); Krause & Rioja (2006) cũng như từ các báo cáo công bố công khai và website 

của các NHTW của các quốc gia. 

Bảng 5.1 trình bày giá trị trung bình của các biến hồi quy theo từng quốc gia. 

Dòng thứ hai của bảng 5.1 cho thấy thước đo hiệu lực CSTT trung bình khác nhau 

đáng kể giữa các quốc gia nghiên cứu. Trong đó, khoảng cách trung bình từ điểm 

hiệu suất thực tế đến đường cong Taylor trung bình lớn nhất trong trường hợp của 

Nhật Bản và nhỏ nhất ở Anh. Hàm ý, về trung bình, CSTT có dấu hiệu có hiệu lực 

nhất ở Anh và kém hiệu lực nhất ở Nhật Bản khi so sánh giữa các quốc gia trong giai 

đoạn nghiên cứu. Tốc độ tăng trưởng đầu tư vốn cố định (GFCF) thể hiện giá trị trung 

bình cao nhất ở Mỹ (0.754%) và Canada (0.688%), thấp nhất trong trường hợp của 

Nhật Bản (0.325%) và Italy (0.359%). Các dòng cuối cùng của Bảng 5.1 cung cấp 

các thống kê giá trị trung bình trong mẫu của các thước đo mức độ phát triển tài chính. 

Chỉ số phát triển tài chính tổng hợp và các chỉ số phát triển tài chính thành phần cũng 

thể hiện sự khác biệt chéo trong chỉ số trung bình giữa các quốc gia. Chỉ số phát triển 

tài chính tổng hợp (FD) hằng năm dao động từ 0.596 ở Pháp đến 0.724 ở Mỹ và 0.737 

ở Anh. Anh và Mỹ cũng là các quốc gia có các chỉ số phát triển tài chính thành phần 

như chỉ số phát triển thị trường tài chính (FM), chỉ số phát triển các tổ chức tài chính 

(FI) và 9 chỉ số thành phần tóm tắt cách thức các tổ chức tài chính và thị trường tài 

chính phát triển về mặt chiều sâu, khả năng tiếp cận và hiệu quả của họ (FIA, FID, 

FIE, FMA, FMD, FME) cao hơn so với các quốc gia trong mẫu. Trong khi, các chỉ 

số phát triển tài chính có xu hướng thấp hơn ở Pháp, Đức và Italy. Phát triển thị trường 

tài chính (FM) dao động từ 0.430 ở Pháp đến 0.690 ở Mỹ. Phát triển các tổ chức tài 

chính (FI) dao động từ 0.719 ở Italy đến 0.861 ở Anh. Tầm quan trọng tương đối của 

các trung gian tài chính và thị trường tài chính cũng thay đổi đáng kể giữa các nền 

kinh tế. Một số nền kinh tế (ví dụ: Nhật Bản, Pháp, Italy, Canada) có giá trị FI cao 

hơn tương đối so với FM (thể hiện ở tỷ lệ FI/FM), ngụ ý rằng hệ thống tài chính của 

các nền kinh tế này phụ thuộc nhiều hơn vào trung gian tài chính (hệ thống tài chính 

ngân hàng). Ngược lại, một số nền kinh tế khác (ví dụ, Đức, Anh và Mỹ) có giá trị FI 

cao nhưng giá trị FM cũng cao và tỷ lệ FI/FM thấp hơn trung bình so với các quốc gia 
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trong mẫu, ngụ ý rằng hệ thống tài chính của các nền kinh tế này phụ thuộc nhiều hơn 

vào thị trường tài chính (chứng khoán) so với hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh này, 

mỗi một thước đo thành phần trong chỉ số phát triển tài chính tổng hợp được sử dụng 

trong nghiên cứu có giá trị khác nhau và chúng có thể cung cấp cho chúng ta bức tranh 

hoàn chỉnh hơn về sự phát triển tài chính trong một nền kinh tế nhất định. 

Bảng 5.2. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu 

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Min Max 

MPE 3108 0.326 0.420 0.001 2.272 

GFCF 3108 0.484 2.277 -10.347 10.233 

FD 3108 0.669 0.160 0.313 0.937       

FI 3108 0.783 0.094 0.471 0.937 

FIA 3108 0.767 0.114 0.443 0.990 

FID 3108 0.685 0.165 0.333 1.000 

FIE 3108 0.751 0.121 0.346 0.935 
      

FM 3108 0.545 0.246 0.037 0.935 

FMA 3108 0.418 0.220 0.029 0.813 

FMD 3108 0.567 0.302 0.021 1.000 

FME 3108 0.646 0.310 0.047 1.000 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Thống kê mô tả các biến nghiên cứu cho toàn bộ mẫu các quốc gia trong giai 

đoạn nghiên cứu 1980 – 2016 được trình bày ở bảng 5.2. Tất cả các biến đều có trung 

bình dương trong giai đoạn nghiên cứu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng vốn cố định có 

mức độ biến động cao nhất, thể hiện ở độ lệch chuẩn cao. Về các biến quan tâm chính, 

thước đo hiệu lực CSTT có độ lệch chuẩn khá cao so với các thước đo phát triển tài 

chính. Trong số các chỉ số phát triển tài chính thành phần, chỉ số phát triển tổ chức 

tài chính (FI) có trung bình là 0.783, cao hơn trung bình chỉ số phát triển thị trường 

tài chính (FM) là 0.545, tuy nhiên độ biến động của chỉ số FM là cao hơn tương đối 

so với độ biến động của FI trong giai đoạn nghiên cứu. Trong các chỉ số thành phần 

thể hiện sự phát triển của các tổ chức tài chính, chỉ số về khả năng tiếp cận (FIA) có 

giá trị trung bình cao nhất và biến động thấp nhất. Trong khi, đối với các chỉ số thành 

phần thể hiện sự phát triển của thị trường tài chính, chỉ số về hiệu quả của thị trường 

(FME) có giá trị trung bình và mức độ biến động cao nhất. 
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5.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

5.3.1. Kiểm định tính dừng 

Kết quả kiểm định tính dừng trên dữ liệu bảng cho các biến trong mô hình 

bằng phương pháp kiểm định LLC (theo Levin, Lin & Chu, 2002) được báo cáo ở 

bảng 5.3, trong đó độ trễ cho từng biến được lựa chọn sử dụng tiêu chuẩn thông tin 

AIC và BIC. 

Kết quả cho thấy các biến gốc chỉ số phát triển tài chính tổng hợp (𝐹𝐷), tổng 

đầu tư vốn cố định ( 𝐺𝐹𝐶𝐹 ) và các chỉ số phát triển tài chính thành phần 

(𝐹𝐼, 𝐹𝐼𝐴, 𝐹𝐼𝐷, 𝐹𝑀, 𝐹𝑀𝐴, 𝐹𝑀𝐷, 𝐹𝑀𝐸) là dừng và có ý nghĩa thống kê cao, chỉ có chỉ 

số đo lường tính hiệu quả của các tổ chức tài chính (FIE) là không dừng. Biến phụ 

thuộc thể hiện khoảng cách từ điểm hiệu suất thực tế của nền kinh tế đến đường cong 

Taylor và đo lường hiệu lực của CSTT (𝑀𝑃𝐸) là không dừng. Khi lấy sai phân biến 

MPE và FIE, giả thuyết H0 cho rằng biến sai phân không dừng bị bác bỏ ở mức ý 

nghĩa thống kê 1%, như vậy MPE và FIE dừng trong sai phân bậc 1. Vì vậy, trong 

các kiểm định tiếp theo (ngoại trừ kiểm định đồng liên kết) và các mô hình hồi quy, 

các biến MPE, FIE được lấy sai phân bậc 1 trước khi phân tích. 

Bảng 5.3. Kết quả kiểm định tính dừng LLC 

Biến Adj t-stat Biến Adj t-stat Biến Adj t-stat 

MPE 2.320 FI -2.212** FM -1.807** 

∆MPE -25.614*** FIA -1.907** FMA -2.512*** 

FD -2.382*** FID -4.507*** FMD -1.479* 

GFCF -7.597*** FIE -0.473 FME -1.975** 

  ∆FIE -67.610***   

Ghi chú: ∆ thể hiện toán tử sai phân. ***, **, * thể hiện mức ý nghĩa thống kê 1%, 

5% và 10%, tương ứng.  

Nguồn: Tính toán của tác giả 

 

5.3.2. Kiểm định đồng liên kết 

Bởi vì không phải tất cả các biến nghiên cứu đều dừng, một số biến là không 

dừng trong biến gốc mà dừng trong sai phân bậc 1 (hay nói cách khác, các biến trong 
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mô hình đều tích hợp bậc 0 và bậc 1), tác giả tiến hành kiểm định đồng liên kết để 

xác định liệu có tồn tại mối quan hệ cân bằng trong dài hạn giữa các biến. 

Như đã trình bày ở trên, dữ liệu cho nghiên cứu ở dạng bảng, do đó, không thể 

áp dụng các kiểm định đồng liên kết cho chuỗi thời gian thông thường. Tác giả áp 

dụng kiểm định đồng liên kết trên dữ liệu bảng dựa trên hiệu chỉnh sai số Westerlund 

nhằm tăng cường sức mạnh của kiểm định đồng liên kết với mẫu dữ liệu nhỏ 

(Westerlund, 2007). Kết quả kiểm định với độ trễ 1 được lựa chọn theo tiêu chuẩn 

thông tin BIC được báo cáo ở bảng 5.4. Kiểm định đồng liên kết trên dữ liệu bảng 

báo cáo kết quả không có mối quan hệ dài hạn giữa các biến, thể hiện ở cả 4 giá trị 

thống kê kiểm định đều không thể bác bỏ giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa 5%. Sau đó 

mô hình ước lượng trên dữ liệu bảng thông thường được ước lượng với các biến sai 

phân của các biến không dừng và biến gốc dừng. 

Bảng 5.4. Kết quả kiểm định đồng liên kết  

Kiểm định 

Westerlund 

Mô hình (5.1) Mô hình (5.2) Kiểm 

định 

Pedroni 

Mô hình (5.3) 

Giá trị P-value Giá trị P-value Giá trị P-value 

𝐺𝜏 -1.773 0.774 -2.008 0.736 𝑣 -1.241 0.107 

𝐺𝛼 -6.722 0.845 -7.283 0.917 𝑟ℎ𝑜 1.579 0.943 

𝑃𝜏 -3.204 0.901 -4.162 0.808 𝑡 1.407 0.920 

𝑃𝛼 -2.551 0.942 -3.711 0.935 𝑎𝑑𝑓 1.458 0.928 

Ghi chú: Kết quả thể hiện ở cột Mô hình (5.1) là giá trị thống kê và mức ý nghĩa thống kê 

của kiểm định mối quan hệ đồng liên kết giữa MPE, FD, GFCF. Kết quả thể hiện ở cột Mô 

hình (5.2) là giá trị thống kê và mức ý nghĩa thống kê của kiểm định mối quan hệ đồng liên 

kết giữa MPE, FI, FM, GFCF. Riêng mô hình (5.3), kiểm định Westerlund bị hạn chế với số 

lượng các vector quá lớn, do đó, tác giả sử dụng kiểm định Pedroni (Pedroni, 1999;2004). 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

5.3.3. Phân tích ma trận tương quan và kiểm định đa cộng tuyến 

Một trong những giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các biến 

độc lập không có mối quan hệ tuyến tính chính xác, hay nói cách khác là mô hình 

không có hiện tượng đa cộng tuyến. Hiện tượng đa cộng tuyến là hiện tượng các biến 

độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số. 
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Theo Gujarati & Porter (2009), mặc dù khi mô hình có hiện tượng đa cộng 

tuyến, ước lượng OLS vẫn BLUE (uớc lượng không chệch: trung bình các ước lượng 

từ mẫu lập lại sẽ hội tụ đến giá trị ước lượng của tổng thể và Phương sai của hệ số 

ước lượng vẫn đạt tối thiểu), tuy nhiên sai số chuẩn của các hệ số sẽ lớn dẫn đến 

khoảng tin cậy lớn và thống kê t ít ý nghĩa, đồng thời các ước lượng không thật chính 

xác. Hơn nữa, R2 rất cao cho dù thống kê t ít ý nghĩa, và điều này là không phù hợp. 

Ngoài ra, với một sự thay đổi nhỏ của số liệu, các ước lượng OLS và sai số chuẩn của 

chúng có thể thay đổi rất lớn. Do đó, trước khi phân tích kết quả hồi quy, tác giả thực 

hiện kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến để khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo kết 

quả kiểm định là đáng tin cậy. 

Để có cái nhìn đầu tiên về mối tương quan giữa các biến quan tâm, đồng thời xem xét 

hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy, tác giả xem xét ma trận tương quan 

Pearson giữa các biến. Ma trận tương quan của từng cặp biến được trình bày ở bảng 

5.5. Nhìn chung, hầu hết các hệ số tương quan giữa các cặp biến khá thấp. Hệ số tương 

quan giữa MPE và FD là dương và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Khi xem 

xét mối tương quan giữa MPE và các chỉ số phát triển tài chính thành phần, các hệ số 

tương quan đều dương, song chỉ có tương quan giữa MPE và chỉ số phát triển thị trường 

tài chính (FM) là có ý nghĩa thống kê. Tương tự, tương quan giữa MPE và các chỉ số 

thành phần cơ sở (FIA, FID, FIE, FMA, FMD, FME) đều dương, mặc dù chỉ có tương 

quan giữa MPE với FIA, FMA và FME được hỗ trợ về mặt thống kê. Bởi vì MPE càng 

tăng, chứng tỏ điểm hiệu suất thực tế của nền kinh tế càng ở xa đường cong Taylor 

(đường biên hiệu quả của CSTT), và do đó, CSTT càng kém hiệu lực. Điều này cho 

thấy dấu hiệu đầu tiên về mối quan hệ ngược chiều giữa mức độ phát triển tài chính và 

hiệu lực CSTT.  

Tương quan giữa MPE và GFCF là âm và có ý nghĩa thống kê, cho thấy dấu 

hiệu về mối quan hệ cùng chiều giữa tốc độ tăng trưởng vốn cố định (thể hiện tiềm 

năng tăng trưởng của nền kinh tế) và hiệu lực CSTT. 

 Hệ số tương quan cao nhất là 0.976, thể hiện mối quan hệ giữa chỉ số phát 

triển thị trường tài chính và chỉ số phát triển tài chính tổng hợp và 0.822 thể hiện mối 

quan hệ giữa chỉ số phát triển các tổ chức tài chính và chỉ số phát triển tài chính tổng 

hợp . Tương tự, hệ số tương quan khá cao giữa chỉ số FM hoặc FI và các chỉ số thành 
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Bảng 5.5. Ma trận tương quan Pearson giữa các biến nghiên cứu 

 
MPE FD FI FM FIA FID FIE FMA FMD FME GFCF 

MPE 
1           

FD 
0.044* 1          

FI 
0.024 0.822* 1         

FM 
0.048* 0.976* 0.680* 1        

FIA 
0.036* 0.618* 0.687* 0.535* 1       

FID 
0.004 0.802* 0.803* 0.728* 0.309* 1      

FIE 
-0.018 0.008 0.018 0.003 0.011 0.002 1     

FMA 
0.043* 0.873* 0.632* 0.885* 0.478* 0.663* 0.003 1    

FMD 
0.031 0.927* 0.731* 0.917* 0.476* 0.845* 0.004 0.782* 1   

FME 
0.055* 0.767* 0.411* 0.833* 0.460* 0.377* 0.002 0.607* 0.592* 1  

GFCF 
-0.099* -0.008 -0.018 -0.004 -0.032 0.029 -0.019 -0.014 0.032 -0.038* 1 

Nguồn: Tác giả tính toán 
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phần của nó. Điều này là dễ hiểu bởi vì chỉ số tài chính tổng hợp là trung bình có 

trọng số của các chỉ số thành phần, song các cặp biến này không cùng được đưa vào 

một mô hình hồi quy, do đó, không tác động đến tính đa cộng tuyến của mô hình. 

Ngoài ra, để xác định liệu rằng hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến có thực 

sự nghiêm trọng hay không, tác giả tính toán hệ số phóng đại phương sai (Variance 

Inflation Factor - VIF). Kết quả cho thấy tất cả các hệ số VIF đều nhỏ hơn 10, do đó 

không có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng trong các biến nghiên cứu 

(Kennedy, 1992; Hair & ctg, 1995). 

Bảng 5.6. Hệ số phóng đại phương sai 

Variable VIF SQRT(VIF) Tolerance R-Squared 

MPE 1.01 1.01 0.988 0.012 

FD 1.00 1.00 0.998 0.002 

FI 1.01 1.00 0.990 0.010 

FM 1.86 1.36 0.539 0.461 

FIA 1.86 1.36 0.538 0.462 

FID 1.01 1.01 0.990 0.010 

FIE 1.11 1.05 0.903 0.097 

FMA 1.11 1.05 0.905 0.095 

FMD 1.00 1.00 0.999 0.001 

FME 1.01 1.01 0.987 0.013 

GFCF 1.01 1.01 0.988 0.012 

Mean VIF 1.198    

Nguồn: Tính toán của tác giả 

5.3.4. Kiểm định nội sinh 

Một trong những giả thiết của mô hình tuyến tính cổ điển là không có tương 

quan giữa sai số và các biến độc lập trong mô hình. Khi giả thiết về sự không tương 

quan giữa sai số của mô hình và biến độc lập bị vi phạm, mô hình ước lượng tồn tại 

hiện tượng nội sinh. Lúc này, kết quả ước lượng bằng phương pháp OLS thông 

thường sẽ bị chệch (có nghĩa giá trị kỳ vọng của hệ số ước lượng khác với hệ số hồi 

quy trên tổng thể) và không vững (tức là các hệ số ước lượng trên mẫu không tiệm 

cận hệ số hồi quy của tổng thể) (Gujarati, 2004). Do đó, nếu mô hình ước lượng bị 

nội sinh, cần thiết phải tiến hành các bước khắc phục khuyết tật này nhằm đảm bảo 

kết quả nghiên cứu là vững và đáng tin cậy.  
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Để kiểm tra liệu có tồn tại hiện tượng nội sinh hay không, tác giả phân tích 

tương quan Pearson giữa phần dư thu được từ các mô hình hồi quy (5.1), (5.2), (5.3) 

và các biến độc lập. Kết quả ở phân tích tương quan báo cáo, tất cả các hệ số tương 

quan giữa biến độc lập và phần dư là bằng 0. Do đó, không có bằng chứng thống kê để 

bác bỏ giả thiết rằng mô hình ước lượng không tồn tại hiện tượng nội sinh. 

Bảng 5.7. Tương quan giữa phần dư từ các mô hình (5.1), (5.2), (5.3) và các 

biến độc lập trong mô hình tương ứng 

 Mô hình (5.1) Mô hình (5.2) Mô hình (5.3) 

 ER ER ER 

ER 1.000 1.000 1.000 

GFCF -0.000 -0.000 -0.000 

CRISIS 0.000 -0.000 0.000 

IT 0.000 0.000 0.000 

FD 0.000   

FI  0.000  

FM  0.000  

FIA   -0.000 

FID   0.000 

FIE   -0.000 

FMA   0.000 

FMD   0.000 

FME   -0.000 

Ghi chú: Mô hình (5.1): 𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝐹𝐷𝑖𝑡 + 𝜷′𝒛𝒊𝒕 + 𝛾𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ; Mô hình 

(5.2): 𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼1𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛼2𝐹𝑀𝑖𝑡 + 𝜷𝟏
′ 𝒛𝒊𝒕 + 𝛾1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃1𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ; Mô hình (5.3): 

𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼11𝐹𝐼𝐴𝑖𝑡 + 𝛼12𝐹𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝛼13𝐹𝐼𝐸𝑖𝑡 + 𝛼21𝐹𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛼22𝐹𝑀𝐷𝑖𝑡 + 𝛼23𝐹𝑀𝐸𝑖𝑡 +

𝜷𝟐
′ 𝒛𝒊𝒕 + 𝛾2𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃2𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡. Biến “ER” là phần dư từ mô hình hồi quy tương ứng. 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Để làm vững thêm kết luận rằng không tồn tại hiện tượng nội sinh trong mô 

hình hồi quy, tác giả thực hiện hồi quy các hồi quy phụ với biến độc lập là các phần dư 

từ mô hình (5.1), (5.2) và (5.3) và các biến độc lập trong mô hình. Kết quả hồi quy 

phụ cho thấy, không tìm thấy bằng chứng thống kê về mối quan hệ giữa các biến độc 

lập và phần dư từ mô hình hồi quy ở cả ba mô hình ước lượng với biến độc lập chính 

là chỉ số phát triển tài chính tổng hợp và mô hình ước lượng với các biến độc lập 

chính là chỉ số phát triển tài chính thành phần. 
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5.3.5. Kiểm định tự tương quan 

Tự tương quan là hiện tượng tồn tại sự tương quan giữa các sai số của mô hình 

hồi quy theo thời gian. Cũng giống như hiện tượng phương sai thay đổi, các ước 

lượng OLS trong mô hình bị tự tương quan vẫn còn tính vững, song không phải là 

ước lượng hiệu quả. Điều này cũng dẫn tới các kiểm định hệ số hồi quy theo các công 

thức thông thường không còn đáng tin cậy (Drukker, 2003). Do đó, các nghiên cứu 

cần xác định hiện tượng tương quan chuỗi đối với các sai số riêng theo mô hình dữ 

liệu bảng. Trong khi một số thử nghiệm cho tương quan chuỗi trong các mô hình dữ 

liệu bảng đã được đề xuất, kiểm định được thảo luận bởi Wooldridge (2002) được sử 

dụng phổ biến bởi vì nó đòi hỏi tương đối ít giả định và dễ thực hiện. Kết quả kiểm 

định tương quan chuỗi Wooldridge cho thấy, giả thuyết H0 cho rằng, mô hình hồi quy 

bằng không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 đều không thể bị bác bỏ. Do đó, 

cả ba mô hình (5.1), (5.2) và (5.3) đều không tồn tại hiện tượng tự tương quan. 

Bảng 5.8. Kết quả kiểm định tự tương quan Wooldridge 

 Mô hình (5.1)  Mô hình (5.2) Mô hình (5.3) 

F-statistic 0.276 0.274 0.276 

P-value 0.6181 0.6192 0.6183 

Ghi chú: Mô hình (5.1): 𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝐹𝐷𝑖𝑡 + 𝜷′𝒛𝒊𝒕 + 𝛾𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ; Mô hình 

(5.2): 𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼1𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛼2𝐹𝑀𝑖𝑡 + 𝜷𝟏
′ 𝒛𝒊𝒕 + 𝛾1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃1𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ; Mô hình (5.3): 

𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼11𝐹𝐼𝐴𝑖𝑡 + 𝛼12𝐹𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝛼13𝐹𝐼𝐸𝑖𝑡 + 𝛼21𝐹𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛼22𝐹𝑀𝐷𝑖𝑡 + 𝛼23𝐹𝑀𝐸𝑖𝑡 +
𝜷𝟐

′ 𝒛𝒊𝒕 + 𝛾2𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃2𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡. 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

5.3.6. Kiểm định phương sai thay đổi 

Phương sai của phần dư không thay đổi là một trong những giả thiết quan 

trọng trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển. Tuy nhiên, trên thực tế, do bản chất 

của các hiện tượng kinh tế, phương sai có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thời gian. 

Với mô hình hồi quy OLS, ước lượng của mô hình sẽ là ước lượng tuyến tính không 

thiên lệch tốt nhất (BLUE) nếu giả thiết của mô hình cổ điển, bao gồm cả giả thiết về 

phương sai không thay đổi, được thỏa mãn. Do đó, cần phát hiện hiện tượng phương 
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sai thay đổi của mô hình hồi quy để tiến hành khắc phục khuyết tật này nhằm đảm 

bảo kết quả nghiên cứu là tốt nhất. 

Trong nghiên cứu này, để thực hiện kiểm định phương sai thay đổi, tác giả 

thực hiện kiểm định Breusch – Pagan (Breusch & Pagan, 1979) và kiểm định 

Modified Wald (xem Greene, 2000, p. 598). Kiểm định dựa trên kiểm tra giả thiết 

phương sai của sai số của phương trình hồi quy độc lập với các biến độc lập trong mô 

hình, có nghĩa là phương sai không đổi. Nếu giả thiết bị bác bỏ, mô hình tồn tại hiện 

tượng phương sai thay đổi. Nếu thử nghiệm Breusch-Pagan và Modified Wald cho 

thấy có hiện tượng phương sai thay đổi có điều kiện, tác giả sẽ sử dụng ước lượng 

bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) để đảm bảo kết quả ước lượng là hiệu quả. 

Bảng 5.9. Kết quả kiểm định phương sai thay đổi 

  Mô hình (5.1) Mô hình (5.2) Mô hình (5.3) 

Breusch-Pagan/Modified 

Wald test  
18.05*** 8.17*** 2447.61*** 

P-value 0.000 0.004 0.000 

Ghi chú: Mô hình (5.1): 𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝐹𝐷𝑖𝑡 + 𝜷′𝒛𝒊𝒕 + 𝛾𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ; Mô hình 

(5.2): 𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼1𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛼2𝐹𝑀𝑖𝑡 + 𝜷𝟏
′ 𝒛𝒊𝒕 + 𝛾1𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃1𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ; Mô hình (5.3): 

𝑀𝑃𝐸𝑖𝑡 = 𝛼11𝐹𝐼𝐴𝑖𝑡 + 𝛼12𝐹𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝛼13𝐹𝐼𝐸𝑖𝑡 + 𝛼21𝐹𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛼22𝐹𝑀𝐷𝑖𝑡 + 𝛼23𝐹𝑀𝐸𝑖𝑡 +
𝜷𝟐

′ 𝒛𝒊𝒕 + 𝛾2𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝜃2𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡. *** thể hiện mức ý nghĩa thống kê 1%. 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Kết quả kiểm định phương sai thay đổi được trình bày ở bảng 5.9, cho thấy, ở 

cả ba mô hình quan tâm, giả thiết H0 cho rằng mô hình có phương sai không đổi đều 

bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 1%. Do đó, các mô hình ước lượng đều vi phạm giả định của 

mô hình hồi quy tuyến tính thông thường về tính chất không đổi trong phương sai 

của phần dư. Tuy nhiên, hiện tượng này có thể được kiểm soát bằng phương pháp 

FGLS (Judge & ctg, 1988). 

5.3.7. Tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT 

Như đã đề cập ở trên, các hệ số trong phân tích dữ liệu bảng có thể được ước 

tính bằng cách sử dụng các phương pháp bình phương bé nhất (Pooled OLS), hiệu 



121 
 

ứng cố định (FEM) hoặc hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Tuy nhiên, kết quả kiểm định 

lựa chọn mô hình bằng các kiểm định F, Breusch-Pagan Lagrangian và Hausman cho 

thấy, kết quả ước lượng bằng mô hình Pooled OLS là hợp lý nhất trong mô hình đánh 

giá tác động của mức độ phát triển tài chính tổng hợp và các chỉ số thành phần (mô 

hình 5.1 và 5.2) và FEM là phù hợp hơn trong mô hình đánh giá tác động của các chỉ 

số phát triển tài chính thành phần chi tiết (mô hình 5.3)25. Do đó, tác giả chỉ báo cáo 

kết quả thực nghiệm được ước tính bởi mô hình Pooled OLS và FEM trong phân tích 

cơ bản. 

Sau khi ước lượng mô hình, tác giả thực hiện kiểm định các khuyết tật sau hồi 

quy. Kết quả cho thấy, mô hình nghiên cứu được ước lượng với phương pháp Pooled 

OLS và FEM tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Vì vậy, tác giả tiến hành 

khắc phục khuyết tật bằng cách sử dụng phương pháp bình phương bé nhất tổng quát 

(GLS) trên dữ liệu bảng để các kiểm định hệ số hồi quy trở nên đáng tin cậy hơn. 

Tác giả thực hiện hồi quy GLS khả thi (FGLS) tổng thể để phân tích mối quan 

hệ giữa phát triển tài chính và hiệu lực CSTT và trình bày kết quả ở bảng 5.10. Sai 

số chuẩn được trình bày trong ngoặc, dưới mỗi hệ số ước lượng. Kết quả kiểm định 

Wald ở tất cả các mô hình ước lượng với giá trị p-value ở mức 1% cho thấy mô hình 

sử dụng là phù hợp. 

Kết quả hồi quy FGLS cho thấy phát triển tài chính tác động dương đến khoảng 

cách giữa điểm hiệu suất thực tế và đường cong Taylor. Cụ thể, hệ số tác động của 

biến phát triển tài chính là dương (xấp xỉ 0.009) và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

Bởi vì khoảng cách giữa điểm hiệu suất thực tế và đường cong Taylor càng nhỏ cho 

thấy CSTT càng có hiệu lực. Do đó, kết quả này hàm ý, phát triển tài chính tác động 

âm đến hiệu lực CSTT. 

Khi xem xét tác động của các chỉ số phát triển tài chính thành phần bằng việc 

ước lượng mô hình (5.2) và (5.3) với kỹ thuật bổ sung dần các biến kiểm soát, kết 

quả cho thấy mức độ phát triển các tổ chức tài chính tác động dương, trong khi phát 

triển thị trường tài chính tác động âm mạnh mẽ đến hiệu lực CSTT, thể hiện ở hệ số 

ước lượng của biến FI là âm và hệ số ước lượng của biến FM là dương có ý nghĩa 

                                                             
25 Kết quả kiểm định lựa chọn mô hình được trình bày ở phụ lục 4.5. 
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thống kê cao trong mô hình (5.2). Trong đó, tác động của FI chủ yếu là do tác động 

của chỉ số FID và tác động của FM chủ yếu là do tác động của chỉ số FME, với ý 

nghĩa thống kê được tìm thấy ở mức 10% đối với các chỉ số này trong mô hình (5.3).  

Những kết quả này hàm ý, độ sâu của các tổ chức tài chính càng cao, hay sự phát 

triển của các trung gian tài chính ngân hàng càng lớn mạnh, CSTT càng gia tăng hiệu 

lực tác động đến nền kinh tế. Ngược lại, tính hiệu quả trên thị trường tài chính (thị 

trường vốn) là nhân tố tác động âm đến hiệu lực CSTT. 

Phát hiện của nghiên cứu này phù hợp với những báo cáo của các nghiên cứu 

trước đây (xem thêm, Cecchetti, 1999; Lastrapes & McMillin, 2004; McCauley, 

2008; Carranza & ctg, 2010; Ma & Lin, 2016). Sự phát triển trong lĩnh vực tài chính 

và đặc biệt là phát triển thị trường tài chính gây khó khăn trong việc kiểm soát tổng 

lượng tiền tệ và xác định một hàm cầu tiền ổn định, gây trở ngại cho các nhà hoạch 

định chính sách trong việc xác định mục tiêu và đạt được mục tiêu. Thị trường tài 

chính càng hiệu quả và gia tăng khả năng tiếp cận, công chúng trong nền kinh tế càng 

có nhiều khả năng để tự bảo hiểm rủi ro, đa dạng hóa đầu tư và có nhiều kênh tài trợ 

thay thế tín dụng ngân hàng. Phát triển tài chính ở khía cạnh phát triển thị trường tài 

chính được thể hiện ở sự ra đời ngày càng nhiều các công cụ tài chính, ví dụ các sản 

phẩm tài chính phái sinh, các công cụ thanh toán mới cũng như mức độ hội nhập thị 

trường tài chính giữa các quốc gia cao hơn. Đến lượt nó, sự ra đời của các công cụ 

tài chính và công cụ thanh toán mới cho phép các tác nhân trong nền kinh tế nhiều sự 

lựa chọn trong việc tự bảo hiểm rủi ro trước sự biến động của lãi suất và tỷ giá (đặc 

biệt là do công tác điều hành CSTT). Hơn nữa, phát triển công nghệ và công cụ thanh 

toán trên thị trường tài chính cũng hỗ trợ việc giảm sử dụng tiền mặt trong các giao 

dịch, giảm sự phụ thuộc vào lãi suất. Điều này làm giảm mức độ phản ứng của nền 

kinh tế đối với những thay đổi trong hành động CSTT và do đó, việc đạt được mục 

tiêu chính sách là khó khăn hơn, hàm ý, hiệu lực CSTT thấp hơn (Hawkins & 

Settlement, 2001). 
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Bảng 5.10. Kết quả hồi quy tác động của phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT 

 Mô hình (5.1)  Mô hình (5.2)  Mô hình (5.3) 
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6)  (7) (8) (9) 

FD 0.009*** 0.009*** 0.003         

 (3.74) (3.83) (0.98)         

GFCF  -0.002*** -0.001*** -0.002*** -0.001*** -0.002*** -0.001*** 
  (-7.95) (-6.05)   (-8.05) (-6.17)   (-7.99) (-6.06) 

IT   0.001    0.001    0.001 
   (0.81)    (0.95)    (0.84) 

CRISIS   0.014***   0.014***   0.015*** 
   (8.78)    (8.88)    (8.91) 

FI     -0.001 -0.004 -0.009*    

     (-0.21) (-0.77) (-1.65)     

FM     0.006*** 0.007*** 0.005**    

     (2.81) (3.34) (2.15)     

FIA         0.003 0.001 -0.003 
         (0.98) (0.37) (-0.79) 

FID         -0.007 -0.009* -0.009* 
         (-1.47) (-1.75) (-1.80) 

FIE         -0.037 -0.042 -0.036 
         (-1.12) (-1.29) (-1.13) 

FMA         0.002 0.002 0.002 
         (0.83) (0.77) (0.95) 

FMD         0.002 0.003 0.001 
         (0.69) (1.23) (0.43) 

FME         0.004* 0.004* 0.004* 
         (1.93) (1.95) (1.95) 

cons -0.004*** -0.004** -0.002  -0.001 0.001 0.005  -0.001 0.002 0.004 
 (-2.90) (-2.50) (-0.89)  (-0.33) (0.37) (1.33)  (-0.17) (0.53) (1.27) 

Wald 

test 
14.02*** 77.80*** 158.61***  15.09*** 80.46*** 163.34***  22.72*** 87.20*** 170.77*** 

Ghi chú: Giá trị thống kê t trong ngoặc đơn (). *, **, *** thể hiện mức ý nghĩa thống kê 10%, 5%, 1%, tương ứng. Nguồn: Tính toán của tác giả
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Ngược lại, các trung gian tài chính càng phát triển, khả năng cạnh tranh gia 

tăng, ngân hàng và các tổ chức tài chính càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung 

cấp vốn cho các doanh nghiệp và hộ gia đình và do đó, khả năng mà CSTT truyền 

dẫn đến nền kinh tế thông qua các tổ chức tài chính này càng gia tăng. Theo lý thuyết 

về kênh tín dụng trong cơ chế truyền dẫn tiền tệ, các trung gian tài chính đóng vai trò 

quan trọng trong việc truyền những xung động trong CSTT đến nền kinh tế (Bernanke 

& Gertler, 1989; Bernanke & Gertler, 1995). Dựa trên lý thuyết về thông tin bất cân 

xứng và lựa chọn nghịch, mở rộng tiền tệ giúp khuyến khích các ngân hàng mở rộng 

tín dụng và là điều kiện để kích thích tổng cầu gia tăng. Vai trò của kênh truyền dẫn 

này phụ thuộc vào cách thức mà một nền kinh tế phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng 

như thế nào. Theo đó, tác động của CSTT đến nền kinh tế thực qua kênh tín dụng sẽ 

là mạnh mẽ hơn trong điều kiện tồn tại các doanh nghiệp không có nguồn đầu tư thay 

thế. Điều này có nghĩa rằng, sự phát triển thị trường tài chính theo hướng khuyến 

khích thị trường vốn phát triển và gia tăng các sản phẩm tài chính thay thế sẽ làm 

giảm vai trò của kênh tín dụng đối với việc truyền dẫn các xung động của CSTT, 

trong khi phát triển các tổ chức tài chính lại giúp gia tăng vai trò của kênh này. Với 

sự phát triển nhanh và mạnh trên thị trường tài chính, các doanh nghiệp ngày càng dễ 

dàng tiếp cận với nhiều nguồn tài trợ thay thế cho tín dụng ngân hàng với chi phí 

thấp, linh hoạt, ít bị giới hạn về quy mô và đa dạng các công cụ đầu tư cũng như khả 

năng đáp ứng nhanh hơn, do đó, vai trò của kênh cho vay ngân hàng bị suy giảm và 

ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lực của CSTT. Tuy nhiên, phát triển các tổ chức tài chính 

phát triển (đặc biệt là về chiều sâu) giúp tăng cường sự cạnh tranh, giảm thiểu sự 

kiểm soát của Chính phủ đối với sự phát triển lành mạnh của các tổ chức tài chính, là 

nhân tố thúc đẩy quá trình truyền dẫn CSTT nhanh và đầy đủ hơn (Cottarelli and 

Kourelis, 1994). 

Phù hợp với kết quả nghiên cứu của Carranza & ctg (2010), tác giả tìm thấy 

bằng chứng thống kê mạnh mẽ về mối quan hệ cùng chiều giữa tốc độ tăng trưởng vốn 

cố định GFCF và hiệu lực CSTT, hàm ý, tốc độ tăng trưởng GFCF càng cao, hiệu lực 

CSTT càng gia tăng. Lý giải cho điều này, Carranza & ctg (2010) cho rằng một nền 

kinh tế đầu tư nhiều hơn vào vốn cố định, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai càng 
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cao và khả năng về CSTT tác động đến nền kinh tế thông qua đầu tư sẽ mạnh mẽ hơn, 

hỗ trợ cho sự gia tăng vai trò của kênh tín dụng và kênh giá tài sản trong cơ chế truyền 

dẫn tiền tệ. 

Như kỳ vọng, hệ số ước lượng của biến giả khủng hoảng (CRISIS) là dương 

và có ý nghĩa thống kê cao, ở mức 1%. Có nghĩa, trong các giai đoạn khủng hoảng 

của nền kinh tế, biến động mạnh của các biến số kinh tế vĩ mô mà đặc biệt là của lạm 

phát và tăng trưởng khiến điểm hiệu suất thực tế di chuyển ra xa hơn so với đường 

cong Taylor, khiến cho CSTT càng khó khăn trong việc đạt được mục tiêu và giảm 

hiệu lực tác động đến nền kinh tế. Tác giả không tìm thấy bằng chứng thống kê về 

tác động của biến giả lạm phát mục tiêu (IT) đến hiệu lực CSTT. Theo đuổi chế độ 

lạm phát mục tiêu buộc các quốc gia giảm thiểu mức độ biến động của lạm phát và 

giữ tỷ lệ lạm phát xoay xung quanh giá trị mục tiêu. Ổn định lạm phát, hạn chế các 

tín hiệu méo mó về giá cả giúp nguồn lực phân bổ hiệu quả, việc dự báo và xác định 

nhu cầu chi tiêu của nền kinh tế trong tương lai cũng trở nên dễ dàng hơn. Khung khổ 

điều hành CSTT theo lạm phát mục tiêu, làm gia tăng niềm tin của các thành viên thị 

trường đối với chính sách, do đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý kỳ vọng 

của công chúng và gia tăng vai trò của kênh kỳ vọng trong truyền dẫn CSTT đến nền 

kinh tế. Lạm phát được kiểm soát và duy ở mức hợp lý (lạm phát thấp và ổn định 

trong một biên độ nhất định) là mục tiêu hàng đầu của các cơ quan tiền tệ trong chế 

độ lạm phát mục tiêu. Tuy nhiên, theo lý thuyết Đường cong Taylor, ổn định lạm phát 

chỉ có thể đạt được với chi phí là bất ổn gia tăng trong sản lượng (mối quan hệ đánh 

đổi bất ổn). Do đó, tác động của việc áp dụng chế độ lạm phát mục tiêu đến giảm thiểu 

bất ổn kinh tế vĩ mô (giảm bất ổn sản lượng và giảm bất ổn lạm phát) là không rõ ràng.  

5.4. Kết luận 

CSTT hoạt động hiệu lực, hiệu quả như thế nào và nhân tố nào tác động đến 

hiệu lực của CSTT là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của các cơ quan hoạch định 

chính sách của các quốc gia. Mặc dù vậy, số lượng các nghiên cứu được thực hiện để 

giải thích những vấn đề nêu trên vẫn còn giới hạn và đem đến kết quả hỗn hợp. Trong 

số nhiều nhân tố tác động khác nhau, nghiên cứu này tìm hiểu đánh giá thực nghiệm 

vai trò của phát triển tài chính đối với hiệu lực CSTT ở các quốc gia phát triển và bổ 
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sung vào lỗ hổng nghiên cứu của các nghiên cứu trước đây. Sử dụng phân tích dữ 

liệu dạng bảng với mô hình FGLS của 7 quốc gia trong giai đoạn 37 năm từ 1980 đến 

2016, tác giả tìm thấy rằng phát triển tài chính tác động âm đến hiệu lực CSTT. Xem 

xét tác động của các khía cạnh khác nhau trong phát triển tài chính, tác giả tìm thấy 

phát triển thị trường tài chính (cụ thể là cải thiện hiệu quả của thị trường) tác động 

âm trong khi tác động của phát triển các tổ chức tài chính (cụ thể là gia tăng độ sâu 

của các tổ chức tài chính) đến hiệu lực chính sách là dương. Kết quả là được tìm thấy 

là mạnh mẽ ở tất cả các mô hình hồi quy được ước lượng. 

Ngoài ra, nghiên cứu cũng báo cáo kết quả về ảnh hưởng tiêu cực của các cuộc 

khủng hoảng đến hiệu lực CSTT. Trong khi, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng 

về việc theo đuổi chế độ lạm phát mục tiêu ở các quốc gia làm tăng cường hiệu lực 

chính sách. Việc áp dụng lạm phát mục tiêu như là một chế độ CSTT chi phối để 

kiểm soát lạm phát trong nền kinh tế các quốc gia làm giảm bất ổn của lạm phát và 

giúp cho công tác dự báo được dễ dàng hơn, tuy nhiên điều này có thể phải đánh đổi 

với việc sản lượng bất ổn nhiều hơn. Những phát hiện của nghiên cứu giúp đưa ra 

một vài gợi ý chính sách đối với các quốc gia trong mẫu và một số bài học kinh 

nghiệm cho các quốc gia khác, được tác giả trình bày ở chương tiếp theo.  
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CHƯƠNG 6 – KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

6.1. Kết luận 

Trong điều tiết nền kinh tế, bên cạnh chính sách tài khóa, CSTT là một chính 

sách vĩ mô quan trọng. NHTW thực hiện việc kiểm soát và điều tiết lãi suất và khối 

lượng tiền cung ứng, thông qua các công cụ của mình, nhằm tác động tới nền kinh tế 

để đạt được các mục tiêu như ổn định giá cả, tạo công ăn việc làm, ổn định thị trường 

tài chính và ổn định tỷ giá hối đoái. Các nhà hoạch định chính sách ngày càng quan 

tâm đến tính hiệu lực của chính sách cũng như nhận diện các yếu tố tác động đến khả 

năng mà CSTT truyền dẫn đến nền kinh tế thực. 

Trong luận án này, với mục tiêu đánh giá vai trò của sự phát triển trong hệ 

thống tài chính đối với hiệu lực CSTT, tác giả khắc phục một số các hạn chế của các 

nghiên cứu trước đây, đồng thời đóng góp mới trong việc xem xét tác động tổng thể 

và riêng phần của các khía cạnh trong phát triển tài chính đến hiệu lực CSTT trong 

bối cảnh sử dụng thước đo hiệu lực CSTT dựa trên lý thuyết đường cong Taylor. 

Nghiên cứu được thực hiện với mẫu các quốc gia phát triển thuộc nhóm nước G-7 

trong giai đoạn 1951 – 2017.  

Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu của mình, đầu tiên, tác giả tổng kết 

các lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan để nhận diện khoảng trống 

nghiên cứu và hình thành khung phân tích cho nghiên cứu ở chương 2. Trong chương 

3, tác giả tiến hành kiểm định lý thuyết đường cong Taylor tại các quốc gia nghiên 

cứu, sử dụng mô hình tổng cung – tổng cầu với việc tham số hóa phương sai của sản 

lượng và lạm phát bằng mô hình GARCH-BEKK hai biến. Khi có bằng chứng ủng 

hộ lý thuyết, tiếp đến, lý thuyết được vận dụng để xây dựng đường biên hiệu quả của 

CSTT (thể hiện các điểm hiệu suất khi CSTT là tối ưu); đồng thời, nghiên cứu thực 

hiện đo lường hiệu lực CSTT dựa trên khoảng cách trực giao tối thiểu từ điểm hiệu 

suất kinh tế vĩ mô thực tế đến đường biên hiệu quả của CSTT bằng kỹ thuật mô phỏng 

Monte Carlo để giải quyết bài toán tối ưu hóa với phương pháp hồi quy cửa sổ cuộn 

(rolling window regression) trong chương 4. Cuối cùng, ứng kết quả đo lường hiệu 

lực CSTT ở chương 4, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy trên dữ liệu bảng với mô 

hình FGLS để đánh giá tác động của phát triển tài chính và các chỉ số thành phần bao 
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gồm phát triển thị trường tài chính, phát triển các tổ chức tài chính cũng như các đặc 

tính cơ sở bao gồm chiều sâu, khả năng tiếp cận và tính hiệu quả của cả thị trường tài 

chính và các tổ chức tài chính đến hiệu lực CSTT ở chương 5. 

Kết quả từ nghiên cứu cho thấy: (1) tồn tại mối quan hệ đánh đổi trong phương 

sai của sản lượng và lạm phát, cho thấy có bằng chứng ủng hộ lý thuyết đường cong 

Taylor. (2) Đường biên hiệu quả của CSTT được xây dựng hợp lý dựa vào lý thuyết 

đường cong Taylor là khác biệt giữa các quốc gia, và có sự dịch chuyển theo thời 

gian. (3) Hiệu lực CSTT thay đổi theo thời gian, CSTT có xu hướng kém hiệu lực 

trong giai đoạn khủng hoảng và chịu nhiều tác động của các cú sốc trong nước và 

quốc tế, ngược lại, khả năng tác động đến nền kinh tế để đạt được mục tiêu của NHTW 

trong thực thi CSTT là gia tăng trong các giai đoạn phục hồi, phù hợp với diễn biến 

thực tế. (4) Phát triển tài chính tác động âm đến hiệu lực CSTT. Trong đó, phát triển 

thị trường tài chính (tăng tính hiệu quả của thị trường - thể hiện bằng việc phát triển 

thị trường vốn, gia tăng các trung gian tài chính phi ngân hàng, đa dạng các công cụ, 

sản phẩm tài chính và công nghệ thanh toán, hàm ý phát triển hệ thống tài chính dựa 

trên thị trường – market-based financial system) làm giảm hiệu lực của CSTT. Ngược 

lại, phát triển các tổ chức tài chính (tăng cường chiều sâu và quy mô của các tổ chức 

tài chính, hàm ý phát triển hệ thống tài chính dựa trên ngân hàng là trung tâm – bank-

based financial system) là nhân tố góp phần cải thiện hiệu lực CSTT. (5) Chưa có 

bằng chứng thống kê về tác động của chế độ lạm phát mục tiêu trong điều hành CSTT 

đến việc cải thiện hiệu lực của CSTT ở mẫu các quốc gia trong giai đoạn nghiên cứu. 

(6) Những rối loạn và khủng hoảng trong nền kinh tế làm giảm thiểu vai trò điều tiết 

nền kinh tế của CSTT.  

6.2. Hàm ý chính sách  

Từ kết quả nghiên cứu đạt được, tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách và 

hướng nghiên cứu tiếp theo như sau: 

Thứ nhất, trong việc đo lường hiệu lực CSTT, việc sử dụng một hoặc một vài 

chỉ tiêu riêng lẻ như tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể không khái quát 

hết được mục tiêu của chính sách, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi hầu hết các 
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NHTW ở các quốc gia đang hướng đến mục tiêu ổn định giá và công ăn việc làm 

trong thực thi CSTT trước các tác động của các cú sốc kinh tế trong nước và quốc tế. 

Kết quả của luận án cho thấy, thước đo hiệu lực CSTT dựa trên đo lường khoảng cách 

trực giao tối thiểu giữa điểm hiệu suất thực tế đến đường biên hiệu quả của CSTT khi 

CSTT là tối ưu thể hiện đúng bản chất và thực tế điều hành CSTT tại các quốc gia. 

Do đó, dựa trên kết quả của nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch 

định chính sách ở các quốc gia có thể xem xét đo lường hiệu lực CSTT dựa trên việc 

giải quyết bài toán tối ưu hóa làm tối thiểu hóa tổn thất của nền kinh tế theo lý thuyết 

đường cong Taylor. Từ đó, NHTW có thể theo dõi hiệu lực tác động của CSTT theo 

thời gian, đồng thời có thể đánh giá được tác động của các biến số trong nền kinh tế 

đến hiệu lực của chính sách, để từ đó có sự điều chỉnh và kiểm soát hợp lý đối với 

các công cụ chính sách cũng như các nhân tố bên ngoài nhằm đạt được mục tiêu. 

Thứ hai, kết quả của luận án cho thấy, mặc dù về tổng thể, phát triển tài chính 

có tác động âm đến hiệu lực của CSTT, song sự phát triển của các tổ chức tài chính 

có khả năng làm gia tăng tính hiệu lực của CSTT nhờ sự đa dạng trong cấu trúc các 

tổ chức tài chính và sự cạnh tranh gia tăng. Sự phát triển của các tổ chức tài chính, 

trong đó ngân hàng đóng vai trò trung tâm có thể được hiểu là phát triển hệ thống tài 

chính dựa trên ngân hàng. Với việc truyền dẫn CSTT qua kênh lãi suất và kênh tín 

dụng thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nền kinh tế, việc 

thúc đẩy một hệ thống tài chính dựa trên ngân hàng sẽ làm gia tăng vai trò của các 

kênh này, khiến cho việc truyền dẫn nhanh và đầy đủ hơn. Do đó, các quốc gia có thể 

xem xét áp dụng các chính sách nhằm làm phong phú cấu trúc tài chính hệ thống tài 

chính với việc tăng cường độ sâu, quy mô và tính đa dạng của các tổ chức tài chính, 

vừa tạo sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường tài chính, vừa có thể tạo ra môi trường 

truyền dẫn CSTT hiệu quả và giúp gia tăng hiệu lực tác động của CSTT đến nền kinh 

tế. Đặc biệt, như được lưu ý bởi Levine (2002), những vai trò của hệ thống ngân hàng 

trong nền kinh tế sẽ phát huy hiệu quả tích cực hơn trong giai đoạn đầu phát triển 

kinh tế và trong môi trường thể chế yếu kém. Vì vậy, từ kết quả nghiên cứu, bài học 

được rút ra đối với các quốc gia đang phát triển, với thể chế pháp lý chưa hoàn thiện, 

là việc phát triển hệ thống tài chính định hướng ngân hàng cần được quan tâm bởi nó 
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có thể phát huy nhiều ưu điểm tích cực đối với cả hoạt động của nền kinh tế cũng như 

đối với việc thực thi CSTT nhằm đạt được mục tiêu. 

Thứ ba, một hệ thống tài chính phát triển bởi sự phát triển của thị trường tài 

chính được hiểu là phát triển hệ thống tài chính dựa trên thị trường. Trong các hệ 

thống tài chính dựa trên thị trường, thị trường chứng khoán chia sẻ vai trò trung tâm 

với các ngân hàng trong việc huy động tiết kiệm cho các công ty, thực hiện kiểm soát 

doanh nghiệp và quản lý rủi ro. Nghiên cứu báo cáo kết quả của việc thúc đẩy phát 

triển hệ thống tài chính dựa trên thị trường với một thị trường tài chính phát triển 

nhanh, hiệu quả, đa dạng các công cụ tài chính thay thế, quy mô mở rộng… có thể 

làm giảm độ co giãn theo lãi suất của cầu khoản vay ngân hàng, đồng thời giúp các 

tác nhân trong nền kinh tế dễ dàng phòng vệ trước các xung động tiền tệ được đưa ra 

bởi các cơ quan tiền tệ trong điều hành CSTT, do đó, làm giảm hiệu lực của CSTT. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cho thấy, hệ thống tài chính dựa 

trên thị trường có nhiều ưu điểm đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế với những 

lợi ích từ minh bạch thông tin và gia tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đa dạng 

các công cụ phòng ngừa rủi ro (Levine, 2002). Do đó, các nhà điều hành chính sách 

cần theo dõi sự phát triển của hệ thống tài chính quốc gia để có các điều chỉnh trong 

việc hoạch định CSTT. Trong đó, cần dự đoán trước được khó khăn hơn trong việc 

tác động đến nền kinh tế của CSTT trong sự phát triển của một hệ thống tài chính dựa 

trên thị trường để xem xét sử dụng thêm những chính sách hỗ trợ khác hay những 

công cụ thay thế một cách linh hoạt trong việc đạt được mục tiêu. Để giảm bớt áp lực 

cho CSTT trong điều tiết nền kinh tế vĩ mô, các cơ quan hoạch định chính sách cần 

có những giải pháp chính sách thúc đẩy thị trường tài chính phát triển theo hướng 

minh bạch và an toàn để vừa có thể tận dụng những ưu điểm của thị trường tài chính 

đối với tăng trưởng kinh tế, vừa hạn chế những bất ổn trên thị trường tài chính, mà 

có thể có những tác động lan tỏa đến bất ổn kinh tế vĩ mô và làm giảm hiệu lực của 

CSTT. 

Thứ tư, mặc dù theo quan điểm của các quốc gia công bố mục tiêu lạm phát 

trong điều hành CSTT, chính sách lạm phát mục tiêu giúp cải thiện hiệu suất kinh tế 

vĩ mô và tăng cường tác động của CSTT đến nền kinh tế, kết quả của luận án chưa 
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tìm thấy bằng chứng thống kê để ủng hộ các lập luận lý thuyết này. Trong khi có 

những lợi ích nhất định trong việc giảm thiểu bất ổn lạm phát, giúp cho công tác dự 

báo được dễ dàng hơn và giảm thiểu những tác động bất lợi đến việc đưa ra quyết 

định đầu tư và tiêu dùng của doanh nghiệp và hộ gia đình do biến động giá gây ra khi 

một NHTW theo đuổi một mức mục tiêu lạm phát cụ thể. Tuy nhiên, việc neo lạm 

phát vào một mức cố định có thể phải đánh đổi bằng việc tạo ra mức biến động lớn 

hơn trong các biến vĩ mô khác. Do đó, đối với các quốc gia đang phát triển, trong 

điều kiện mà hạ tầng kỹ thuật và cơ cấu kinh tế còn kém đa dạng, tính độc lập của 

NHTW còn thấp và sự phát triển lành mạnh của hệ thống tài chính chưa được đảm 

bảo, cần cân nhắc thận trọng giữa lợi ích và những rủi ro để xem xét trước khi áp 

dụng chế độ lạm phát mục tiêu trong điều hành CSTT. 

Cuối cùng, mặc dù kết quả thực nghiệm của tác giả ủng hộ lập luận rằng hiệu 

quả của CSTT có thể sẽ suy giảm khi hệ thống tài chính trở nên phát triển hơn, nền 

tảng lý thuyết cho mối quan hệ này vẫn thiếu các mô hình vi mô để nắm bắt các tương 

tác giữa phát triển tài chính và hiệu quả của CSTT. Do đó, các nghiên cứu trong tương 

lai có thể xây dựng các mô hình vi mô cho mối tương quan này. Trong đó, tập trung 

vào các kênh truyền dẫn tiền tệ trong một mô hình lý thuyết bao gồm mức độ phát 

triển tài chính có thể đưa ra một hướng đi vững chắc hơn cho các bước tiếp theo trong 

các nghiên cứu thực nghiệm. 

Ngoài ra, các nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét đánh giá tác động của phát 

triển tài chính đến hiệu lực CSTT trong một mẫu các quốc gia rộng hơn, bao hàm cả 

các quốc gia đang phát triển khi dữ liệu cho phép có thể cung cấp kết quả toàn diện 

hơn, so sánh được sự khác biệt trong hiệu lực CSTT và tác động của phát triển tài 

chính đến hiệu lực CSTT giữa hai nhóm quốc gia, đồng thời giúp đưa ra được những 

gợi ý chính sách hữu dụng hơn cho các quốc gia đang phát triển. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. Cải cách tài chính và cơ chế truyền dẫn tiền tệ 

Các kênh Tác động của cải cách tài chính 

Kênh lãi suất 

Tác động tổng 

thể chưa rõ ràng. 

Vì vậy, cải cách 

tài chính không 

làm suy yếu 

kênh lãi suất. 

Hiệu ứng thay thế 

Lãi suất ↑ => Các tác nhân thay thế tiết kiệm cho vay mượn và ↓ Đầu 

tư 

Các công cụ phái sinh cho phép chi phí lãi vay được phòng ngừa 

nhưng nhu cầu đầu tư tương lai không thể dễ dàng phòng ngừa 

Tác động tổng hợp của hiệu ứng thay thế là nhỏ 

Hiệu ứng thu nhập 

IR ↑ => Các khoản thu nhập và phải trả nhạy cảm với lãi suất ↑ => ↓ 

Chi tiêu 

Các công cụ phái sinh cho phép các tác nhân phòng ngừa độ nhạy 

cảm của các khoản thu nhập và phải trả nhạy cảm với lãi suất => MP 

có tác động nhỏ thông qua kênh lãi suất, tức là kênh lãi suất yếu. 

Nhưng rủi ro đang được chuyển từ các tác nhân phòng ngừa đến các 

tác nhân không phòng ngừa - những người sẽ có tác động thu nhập 

tiêu cực gấp đôi. Tuy nhiên, bởi vì các tác nhân không phòng ngừa 

có xu hướng tiêu dùng biên thấp hơn, tổng tác động thu nhập là thấp 

hơn. 

Tác động tổng hợp của hiệu ứng thu nhập là mơ hồ. 

Hiệu ứng của cải 

Các công cụ phái sinh cho phép phòng ngừa rủi ro trên chứng khoán 

và tài sản. Phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán là phổ biến hơn, 

nhưng phòng ngừa rủi ro cho tài sản là khó khăn hơn. 

Tác động tổng thể của hiệu ứng của cải có khả năng là nhỏ. 



Trang phụ lục - 2 
 

Kênh tín dụng 

Tác động tổng 

thể là đáng kể, 

tức là kênh tín 

dụng yếu bởi 

những cải cách 

tài chính 

Hiệu ứng (kênh) cho vay ngân hàng 

Các công cụ phái sinh cho phép phòng ngừa rủi ro trên các khoản 

cho vay dài hạn 

Chứng khoán hóa làm cho các ngân hàng ít bị ràng buộc hơn trong 

MP thắt chặt 

Tác động tổng thể là lớn, tức là kênh cho vay ngân hàng yếu do 

cải cách tài chính. 

Hiệu ứng (kênh) bảng cân đối tài sản 

Các tác nhân có thể phòng ngừa rủi ro chống lại sự suy giảm trong 

giá trị ròng do sự thay đổi giá tài sản – giá trị tài sản đảm bảo không 

bị ảnh hưởng. 

Tác động tổng thể là lớn, tức là kênh bảng cân đối tài sản yếu do 

cải cách tài chính. 

Kênh tỷ giá 

Tác động tổng 

thể là làm cho 

kênh ER mạnh 

hơn. 

Hiệu ứng xuất khẩu ròng 

IR ↑ => Dòng vốn vào ↑ => ER danh nghĩa ↑ (định giá cao) => ↓ 

Xuất khẩu ròng 

Tỷ giá danh nghĩa thay đổi có thể dễ dàng được phòng ngừa, nhưng 

không thay đổi ER thực, đặc biệt là chúng thay đổi do sự thay đổi 

trong giá tương đối. 

Tác động tổng thể có thể nhỏ, tức là kênh tỷ giá vẫn mạnh. 

Hiệu ứng ngang giá lãi suất 

Tăng việc sử dụng các công cụ phái sinh làm cho kinh doanh chênh 

lệch giá trên các cặp tiền tệ trở nên dễ dàng và ít tốn kém hơn, khuyến 

khích hoạt động kinh doanh chênh lệch giá => ↑ dòng vốn quốc tế 

theo sau sự thay đổi IR (bởi MP) => ↑ sự thay đổi ER => ↑ tốc độ 

thay đổi giá nhập khẩu và xuất khẩu thực => thay đổi nền kinh tế 

thực sớm hơn. 

Tác động tổng thể là kênh tỷ giá trở nên mạnh hơn. 

Nguồn: Vrolijk (1997) và Singh & ctg (2008) 
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PHỤ LỤC 2 

Phụ lục 2.1. Kết quả kiểm định tính dừng 

a. Canada  
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b. Pháp 
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c. Đức 
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d. Italy 
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e. Nhật Bản 
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f. Anh  
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g. Mỹ 
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Phụ lục 2.2. Kiểm định hiệu ứng ARCH 

a. Canada  
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b. Pháp 
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c. Đức 
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d. Italy 
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e. Nhật Bản 
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f. Anh  

 

 



Trang phụ lục - 16 
 

g. Mỹ 
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Phụ lục 2.3. Kết quả kiểm định độ trễ tối ưu trong mô hình near-VAR 

Quốc gia Biến phụ thuộc Biến độc lập Độ trễ F-stat p-value Độ trễ tối ưu 

Canada y y 5 đến 6 2.18 0.11 4 

   𝜋 1 đến 6 0.65 0.71 0 

   int 1 đến 6 1.57 0.15 0 

   oil 2 đến 6 1.82 0.11 1 

  𝜋 y 1 đến 6 0.53 0.79 0 

   𝜋 5 đến 6 7.78 0.00 6 

   oil 5 đến 6 2.70 0.07 6 

Pháp y y 4 đến 6 0.30 0.83 3 

   𝜋 4 đến 6 2.01 0.11 3 

   int 4 đến 6 0.94 0.42 3 

   oil 1 đến 6 1.73 0.11 0 

  𝜋 y 3 đến 6 0.68 0.60 2 

   𝜋 5 đến 6 2.49 0.08 6 

   oil 4 đến 6 1.26 0.29 3 

Đức y y 5 đến 6 1.57 0.21 4 

   𝜋 2 đến 6 1.00 0.42 1 

   int 5 đến 6 2.79 0.06 5 

   oil 5 đến 6 7.02 0.00 5 

  𝜋 y 1 đến 6 1.33 0.24 0 

   𝜋 5 đến 6 1.75 0.17 4 

   oil 2 đến 6 1.02 0.40 1 

Italy y y 3 đến 6 1.09 0.36 2 

   𝜋 1 đến 6 1.75 0.10 0 

   int 3 đến 6 1.42 0.23 2 

   oil 5 đến 6 4.97 0.01 5 

  𝜋 y 4 đến 6 1.41 0.24 3 

   𝜋 5 đến 6 1.84 0.16 4 

   oil 1 đến 6 0.68 0.67 0 

Nhật Bản 

 

 

 

  

 

y y 5 đến 6 3.15 0.04 6 

 𝜋 3 đến 6 1.43 0.22 2 

 int 1 đến 6 0.49 0.81 0 

 oil 5 đến 6 2.76 0.06 5 

𝜋 y 2 đến 6 1.32 0.25 1 

 𝜋 2 đến 6 1.04 0.39 1 

 oil 1 đến 6 0.43 0.86 0 

Anh y y 2 đến 6 1.71 0.13 1 

   𝜋 5 đến 6 8.01 0.00 6 

   int 5 đến 6 8.73 0.00 6 

   oil 1 đến 6 1.10 0.36 0 
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  𝜋 y 1 đến 6 1.73 0.11 0 

   𝜋 5 đến 6 4.17 0.02 6 

   oil 1 đến 6 0.89 0.50 0 

Mỹ y y 5 đến 6 6.42 0.00 5 

   𝜋 1 đến 6 1.11 0.36 0 

   int 2 đến 6 0.88 0.49 1 

   oil 1 đến 6 0.89 0.50 0 

  𝜋 y 5 đến 6 3.68 0.03 6 

   𝜋 5 đến 6 2.31 0.10 5 

   oil 5 đến 6 3.37 0.03 6 

Ghi chú: Độ trễ tối ưu được lựa chọn bằng kiểm định F, sau khi ước lượng mô hình near-

VAR theo phương trình (3.2) và (3.3): 𝑦𝑡 = 𝜃1,0 + ∑ 𝛼1,𝑗𝑦𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽1,𝑗𝜋𝑡−𝑗 +𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1

∑ 𝜙1,𝑗𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾1,𝑗+1𝑜𝑖𝑙𝑡−𝑗 + 𝑢1,𝑡
𝑛
𝑗=0

𝑛
𝑗=1 , 𝜋𝑡 = 𝜃2,0 + ∑ 𝛼2,𝑗𝑦𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽2,𝑗𝜋𝑡−𝑗 +𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑗=1

∑ 𝛾2,𝑗+1𝑜𝑖𝑙𝑡−𝑗 + 𝑢2,𝑡
𝑛
𝑗=0 , với phương pháp ước lượng SURs. 

Nguồn: Tác giả tính toán từ phần mềm RATS 9.0. 

Phụ lục 2.4. Kết quả ước lượng mô hình GARCH của từng quốc gia 

a. Canada  
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b. Pháp 
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c. Đức 
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d. Italy 
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e. Nhật Bản 
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f. Anh  
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g. Mỹ 
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Phụ lục 2.5. Kết quả kiểm định phần dư với thống kê Q Ljung – Box  

a. Canada  

 

 

 



Trang phụ lục - 26 
 

b. Pháp 
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c. Đức 
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d. Italy 
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e. Nhật Bản 
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f. Anh  
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g. Mỹ 
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PHỤ LỤC 3. Kết quả kiểm định độ trễ tối ưu trong mô hình cấu trúc 

- Canada 

 

- Pháp 

 

- Đức 

 



Trang phụ lục - 33 
 

- Iatly 

 

- Nhật Bản 

 

- Anh 
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- Mỹ 

 

PHỤ LỤC 4 

Phụ lục 4.1. Cấu trúc chỉ số phát triển tài chính 

LOẠI CHỈ SỐ CHỈ SỐ NGUỒN DỮ LIỆU 

Phát triển các tổ chức tài chính 

Độ sâu Tín dụng khu vực tư nhân trên GDP FinStats 2015 

 Tài sản quỹ hưu trí trên GDP FinStats 2015 

 Tài sản quỹ tương hỗ trên GDP FinStats 2015 

 Phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trên GDP FinStats 2015 

Khả năng tiếp 

cận 

Số chi nhánh ngân hàng trên 100,000 dân FinStats 2015 

Số máy ATM trên 100,000 dân IMF Financial Access Survey 

Hiệu quả Lãi cận biên ròng (NIM) FinStats 2015 

 Chênh lệch lãi suất tiền gửi – cho vay FinStats 2015 

 Thu nhập phi lãi trên tổng thu nhập FinStats 2015 

 Chi phí trên tổng tài sản FinStats 2015 

 ROA FinStats 2015 

 ROE FinStats 2015 

Phát triển các thị trường tài chính 

Độ sâu Vốn hóa thị trường chứng khoán trên GDP FinStats 2015 

 Số lượng cổ phiếu được giao dịch GDP FinStats 2015 

 Chứng khoán nợ quốc tế của chính phủ so với 

GDP 

BIS debt securities database 

 Tổng chứng khoán nợ của các tổ chức tài chính 

trên GDP 

Dealogic corporate debt 

 database 

 Tổng chứng khoán nợ của các tổ chức phi tài 

chính trên GDP 

Dealogic corporate debt 

 database 

Khả năng tiếp 

cận 
Phần trăm vốn hóa thị trường bên ngoài top 10 

công ty lớn nhất 

FinStats 2015 

 Tổng số tổ chức phát hành nợ (các tập đoàn 

trong và ngoài nước, phi tài chính và tài chính) 

FinStats 2015 

Hiệu quả Tỷ lệ doanh thu thị trường chứng khoán (cổ 

phiếu được giao dịch so với giá trị vốn hóa) 

FinStats 2015 
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Phụ lục 4.2. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu 

Phụ lục 4.2.1. Trung bình các biến theo quốc gia 
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Phụ lục 4.2.2. Thống kê mô tả toàn mẫu 

 

Phụ lục 4.3. Kết quả kiểm định tính dừng 
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Phụ lục 4.4. Kết quả kiểm định đồng liên kết 

Phụ lục 4.4.1. Kiểm định độ trễ tối ưu để kiểm định đồng liên kết 

- Mô hình (5.1): 
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- Mô hình (5.2): 

 

- Mô hình (5.3): 

 

Phụ lục 4.4.2. Kết quả kiểm định đồng liên kết 

- Mô hình (5.1): 

 

- Mô hình (5.2): 

 

- Mô hình (5.3): 
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Phụ lục 4.5. Kết quả lựa chọn mô hình 

- Mô hình (5.1): 
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- Mô hình (5.2): 
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- Mô hình (5.3): 
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 Phụ lục 4.6. Kết quả hồi quy với mô hình được lựa chọn 

- Mô hình (5.1): 

 

- Mô hình (5.2): 

 

- Mô hình (5.3): 
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Phụ lục 4.7. Kết quả kiểm định tự tương quan 

- Mô hình (5.1): 

-    Mô hình (5.2): 

-    Mô hình (5.3): 

 

Phụ lục 4.8. Kết quả kiểm định nội sinh 

- Mô hình (5.1): 

 

- Mô hình (5.2): 

 

- Mô hình (5.3): 

 



Trang phụ lục - 47 
 

Phụ lục 4.8. Kết quả kiểm định phương sai thay đổi 

- Mô hình (5.1): 

 

- Mô hình (5.2): 

 

- Mô hình (5.3): 

 

Phụ lục 4.9. Kết quả hồi quy với mô hình FGLS 

- Mô hình (5.1): 
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- Mô hình (5.2): 

 

 



Trang phụ lục - 49 
 

 

- Mô hình (5.3): 
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