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Khu vực châu Á đang phát triển cần có các chính sách an toàn vĩ mô mạnh mẽ 
hơn để giảm thiểu rủi ro từ biến đổi khí hậu và sự phát triển của lĩnh vực 

Fintech (công nghệ tài chính)  

 

Paris, ngày 29 tháng 6 năm 2021 - "Chính sách an toàn vĩ mô đang ngày càng được quan tâm tại khu 

vực châu Á đang phát triển và nó có một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang 

một nền kinh tế điện tử có mức độ phát thải carbon thấp", trích từ báo cáo Tăng cường chính sách an 

toàn vĩ mô tại khu vực châu Á đang phát triển: Thích ứng với các mục tiêu xanh và công nghệ tài chính 

của Trung tâm Phát triển OECD được phát hành ngày hôm nay.  

Báo cáo trình bày một cái nhìn tổng quan toàn diện về trải nghiệm của khu vực đối với chính sách an 

toàn vĩ mô - các biện pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro mang tính hệ thống cũng như duy trì sự ổn 

định của hệ thống tài chính - kể từ giữa thập niên 90 đến nay. Các cơ quan chính sách tại khu vực châu 

Á đang phát triển đã triển khai nhiều biện pháp như vậy do hậu quả của hai cuộc khủng hoảng tài chính 

lớn làm ảnh hưởng đến khu vực trong những thập kỷ qua. Gần đây, một số quốc gia đã đưa kết quả cải 

cách các quy định về ngân hàng Basel III thành luật và đại tu các định chế và cơ chế an toàn vĩ mô của 

họ. 

Báo cáo xác định những thách thức chính mà các cơ quan chức năng tại khu vực châu Á đang phát triển 

có thể gặp phải trong quá trình thực hiện các chính sách này và đưa ra các khuyến nghị để khắc phục 

chúng: khi đánh giá hiệu quả của các chính sách an toàn vĩ mô, hãy cân nhắc kỹ lưỡng mối liên hệ phức 

tạp giữa nó với các chính sách tiền tệ; tính đến mối quan hệ đang ngày càng gia tăng giữa các đơn vị 

trung gian là ngân hàng và không phải là ngân hàng; cân nhắc thích đáng các tác động xuyên biên giới; 

nhắm mục tiêu chính sách an toàn vĩ mô một cách tối ưu để tránh rủi ro về đạo đức; tính đến những hậu 

quả của khủng hoảng COVID-19; cẩn thận trong quá trình thiết kế khuôn khổ đo lường năng lực bảo 

mật vĩ mô của một quốc gia. 

Những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu có thể làm mất ổn định nghiêm trọng hệ thống tài chính 

của các nước trong khu vực châu Á đang phát triển. Do đó, các ngân hàng trung ương cần phải có hành 

động kiên quyết và các nhà hoạch định chính sách cần sửa đổi hoặc mở rộng bộ công cụ chính sách an 

toàn vĩ mô của mình để giải quyết các rủi ro mang tính hệ thống liên quan đến biến đổi khí hậu và hỗ 

trợ các hoạt động đầu tư phát thải ít carbon. Các lựa chọn chính sách cần bao gồm việc đưa các rủi ro 

liên quan đến khí hậu vào các bài kiểm tra an toàn vĩ mô. Ngoài ra, các lựa chọn chính sách cũng bao 

gồm các công cụ có thể hạn chế hiệu quả số tiền vay mà ngân hàng dành cho các lĩnh vực phát thải 

carbon cao, đồng thời chuyển hướng dòng tín dụng sang các dự án đầu tư thân thiện với môi trường. 

Sự phát triển của lĩnh vực công nghệ tài chính - Fintech - cũng mang đến những thách thức mới, bao 

gồm: hành vi mang tính rủi ro cao hơn; mức độ biến động cao hơn trong lĩnh vực này; và sự cắt giảm 

hoạt động trung gian. Để giải quyết những vấn đề này, các quốc gia tại khu vực châu Á đang phát triển 

cần tăng cường các chính sách an toàn vĩ mô để đưa các công ty công nghệ tài chính vào trong phạm vi 

quản lý. Bên cạnh đó, để tránh rủi ro liên quan đến tính chất xuyên biên giới của các hoạt động công 

nghệ tài chính, các cơ quan quản lý cần tăng cường hợp tác thông qua việc tập trung quản lý.  

Nhà báo vui lòng liên hệ với Kensuke Tanaka, Trưởng bộ phận Châu Á của Trung tâm Phát triển OECD 

( Kensuke.Tanaka@oecd.org , +33 6 27 19 05 19), hoặc Bochra Kriout tại Văn phòng Báo chí của 

Trung tâm Phát triển OECD ( Bochra.Kriout @ oecd.org , +33 1 45 24 82 96).  
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