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CHƯƠNG 7: MỘT SỐ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 
 A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 
 Nhằm cung cấp một số kiến thức về các tổ chức tài chính quốc tế, chủ yếu là các tổ chức 

mà Việt Nam có quan hệ đó là các tổ chức sau: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới 
(WB) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Chúng ta lần lượt tìm hiểu về: 

 - Cơ cấu tổ chức 
 - Nguyên tắc hoạt động 

 - Các nghiệp vụ tài trợ của các tổ chức  

 B. NỘI DUNG CHI TIẾT (Số tiết: ) 
I. SỰ HÌNH THÀNH, PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI 

CHÍNH QUỐC TẾ 
1. Tổng quan về sự hình thành của tổ chức tài chính quốc tế 
Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc với kết quả l à phe trục phát xít Đức– Ý– Nhật tất 

yếu bại trận và phe đồng minh chống phát xít với trụ cột là Liên Xô - Mỹ - Anh tất yếu thắng lợi, 
thế giới đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại trật tự chính trị, kinh tế và tài chính.  

Việc tổ chức lập lại trật tự t ài chính quốc tế đã được khởi đầu bằng việc lập ra hai tổ chức 
tài chính toàn cầu: Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng quốc tế tái thiết và phát triển theo quyết định 
của Hội nghị tài chính quốc tế Bretton Woods từ 1 – 22 tháng 7 năm 1944 để soạn thảo Điều lệ 
Quỹ Tiền tệ quốc tế. 

Sự hình thành hai tổ chức tài chính quốc tế toàn cầu này phản ánh xu thế tăng cường ý 
muốn hợp tác quốc tế v ì sự phồn vinh lâu dài của thế giới. Nó cũng bắt nguồn từ t ình trạng tồi tệ 
của hệ thống tài chính- tiền tệ thời đó đang trên bờ sụp đổ - cần được cải tổ sâu sắc.  

Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng tái thiết và phát triển lần được đi vào hoạt động sau 
chiến tranh thế giới II kết thúc. Đến nay, hai định chế này vẫn là hai trụ cột của hệ thống tài chính 
quốc tế. 

Thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của thế giới sau chiến tranh thế giới  lần thứ hai đòi hỏi 
phải hình thành các định chế tài chính quốc tế, khu vực với nhiệm vụ là giải quyết các vấn đề tài 
chính-tiền tệ của khu vực. Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đó, vào những năm cuối thập niên 50 
và những năm thập kỷ 60 đã lần lượt xuất hiện các ngân hàng phát triển của các châu lục như: 
Ngân hàng phát triển liên Mỹ, Ngân  hàng phát triển Châu Phi và Ngân hàng phát triển Châu Á. 

Ở Châu Âu, với việc hình thành thị trường chung Châu Âu lúc đầu và sau đó là Liên minh 
kinh tế Châu Âu đòi hỏi sự xuất hiện các tổ chức tài chính quốc tế của khu vực Châu Âu. 

2. Phân loại các tổ chức tài chính quốc tế 
a. Căn cứ vào phạm vi hoạt động 
Các tổ chức tài chính quốc tế được phân chia thành tổ chức tài chính toàn cầu và tổ chức 

tài chính khu vực. 
Tổ chức tài chính quốc tế toàn cầu bao gồm: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế 

giới và Ngân hàng thanh toán quốc tế. 
Tổ chức tài chính quốc tế khu vực: Bao gồm các quỹ tiền tệ, các ngân  hàng, các quỹ phát 

triển khu vực như: Quỹ tiền tệ Ả Rập ( 1979 gồm 10 nước Ả Rập thành viên) 
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b. Căn cứ vào mục tiêu tài trợ 
- Tổ chức tài chính tài trợ cán cân thanh toán có: Quỹ tiền tệ quốc tế, Quỹ tiền tệ Ả Rập, 

Ngân hàng trung ương Châu Âu. 

- Tổ chức tài chính quốc tế tài trợ đầu tư phát triển: Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng 
phát triển các châu lục. 

3. Vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế 
Vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế thể hiện trên một số mặt sau: 
a. Phối hợp chính sách tiền tệ của các nước thành viên nhằm tạo ra sự ổn định của hệ 

thống tiền tệ quốc gia và hệ thống tiền tệ quốc tế. 
- Tạo dựng một hệ thống tỷ giá hối đoái hợp lý, thể hiện tính công bằng và tính hợp tác 

giữa các nước. 
- Kiên định chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có điều tiết. 

  Các tổ chức tài chính quốc tế phải góp phần tích cực vào việc tài trợ cần thiết cho các 
nước hội viên phát triển kinh tế.  

b. Tài trợ cho các nước thành viên đang phát triển 
- Cung cấp các khoản  cho vay cho các nước đang phát triển để phát triển kinh tế-xã hội ở 

các nước này. 
- Cung cấp trợ giúp kỹ thuật. 
- Các tổ chức tài chính quốc tế khích lệ sự đầu tư phát triển kinh tế công, kinh tế tư ở các 

nước đang phát triển từ các nguồn vốn công cộng, tư nhân. 
c. Hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển bồi dưỡng và nâng cao kiến thức và kỹ năng 

quản lý kinh tế-tài chính tầm vi mô và vĩ mô. 
- Giúp các nước nâng cao năng lực xây dựng và thực thi các kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội. 
- Giúp hoàn thiện công tác thống kê, kế toán, kiểm toán phục vụ tốt việc theo dõi, phản 

ánh đúng đắn tình hình phát triển kinh tế-xã hội. 

- Giúp bồi dưỡng và nâng cao trình độ kiến thức, năng lực quản lý kế toán tài chính đối 
với cán bộ. 

II. CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM CÓ QUAN HỆ 
1. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF – International Monetary Fund) 
Mục đích hoạt động: Hỗ trợ tài chính cho các nước hội viên nhằm: 
Ổn định tỷ giá hối đoái, ổn định tiền tệ và chống lạm phát 
Hỗ trợ cho các nước hội viên phát triển, ổn định thương mại, hỗ trợ cán cân thanh toán 

quốc tế. 
Hỗ trợ cho các nước hội viên thực hiện cải cách cơ cấu kinh tế. 

Ngoài ra, IMF còn phối hợp với các tổ chức quốc tế khác tiến hành đồng tài trợ cho các 
nước hội viên liên quan đến vấn đề kinh tế. 

Cơ cấu tổ chức của IMF 
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Hội đồng thống đốc: Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Hội đồng thống đốc. Hội đồng thống 
đốc bao gồm Giám đốc điều hành và giám đốc quản lý của mỗi nước. Mỗi nước thành viên có 
một đại diện.  

Họp vào mùa xuân hàng năm. Hai năm họp ở Washington, một năm họp ở nước thành 
viên. 

Hội đồng Thống đốc quyết định các vấn đề liên quan cơ bản của Quỹ như: kết nạp hội 
viên mới, khai trừ thành viên hiện tại, thay đổi mức góp vốn.  Hội đồng giám đốc điều hành xử lý 
các vấn đề về chính sách, nghiệp vụ và quản trị của Quỹ. 

Ban giám đốc điều hành: Có một Ban giám đốc điều hành hoạt động dưới Hội đồng thống 
đốc bao gồm 22 người trong đó có 5 thành viên không phải bầu ra (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật), 
hai thành viên không phải bầu và 15 người bầu theo khu vực địa lý. 

Nhiệm kỳ là hai năm. 
Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc do Ban giám đốc bầu ra  với nhiệm kỳ đầu tiên là 5 năm. 

Tổng Giám đốc tham gia vào các buổi họp của Hội đồng thống đốc, Uỷ ban Tài chính Tiền tệ 
quốc tế và Uỷ ban phát triển. Tổng Giám đốc có quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp. Ngoài ra, 
tổng giám đốc còn phụ trách các cán bộ IMF. Dưới Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc, 
phụ trách một bộ phận dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc. 

Uỷ ban tiền tệ và tài chính quốc tế:  là cơ quan tư vấn cho Hội đồng thống đốc. Uỷ ban 
được giao nhiệm vụ chỉ đạo công việc của hội đồng. 

Uỷ ban về phát triển: Uỷ ban đưa ra các khuyến nghị và xây dựng các báo cáo cho Hội 
đồng thống đốc của quỹ. 

Cán bộ quỹ: Số lượng nhân viên của quỹ có khoảng 2600 cán bộ từ hơn 100 nước, được tổ 
chức thành 5 Vụ khu vực (Vụ Châu Phi, Vụ Châu Âu, Vụ Trung Đông và Trung Á, Vụ Châu Á 
Thái Bình Dương và Vụ Tây Bán cầu). 9 Vụ chức năng và nghiệp vụ đặc biệt (Vụ Tài chính, Vụ 
các vấn đề ngân sách, Học viện IMF, Vụ thị trường vốn quốc tế, Vụ Pháp luật, Vụ các Hệ thống 
tài chính Tiền tệ, Vụ kiểm điểm và xây dựng chính sách, Vụ Nghiên cứu và Vụ Thống kê), 3 Vụ 
thông tin liên lạc(Vụ đối ngoại, Văn phòng thông tin liên lạc Khu vực Châu Á Thái B ình Dương, 
Văn phòng quỹ tại Liên Hiệp Quốc) và 3 Bộ phận dịch vụ (Vụ thư ký, Vụ Nguồn nhân lực và Vụ 
Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ). 

Ngoài ra, IMF có hơn 60 Văn phòng đại diện tại nhiều nước trên thế giới. 
 Nguyên tắc hoạt động: IMF hoạt động theo nguyên tắc phiếu bầu. Mỗi nước hội viên 

góp với số vốn ban đầu tương đương 250 phiếu bầu. Nếu đóng thêm 100.000 SDR thì được cộng 
thêm một phiếu bầu. Nếu rút ra 400.000 SDR thì rút ra một phiếu 

 Nguồn vốn hoạt động: Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành từ ba nguồn sau: 
  Vốn điều lệ 
  Nguồn vốn vay 
  Nguồn điều lệ 
 Trong đó, vốn điều lệ (vốn cổ phần của các nước thành viên và tích luỹ của IMF). Ban 

đầu, mức cổ phần đóng góp phụ thuộc vào tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩun của nước đó so 
với kim ngạch xuất nhập khẩu của cả thế giới. Ngo ài ra, trong trường hợp cần thiết, IMF cũng có 
thể vay vốn trên thị trường tài chính quốc tế để phục vụ cho các hoạt động của mình. Tổng số vốn 
cho vay của Quỹ trong giai đoạn 1998 – 1999 lên tới 22,2 tỷ SDT (khoảng 30 tỷ USD). 

 Các nghiệp vụ tài trợ của IMF 
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 IMF thực hiện các nghiêp vụ tài trợ cho các nước nhằm mục đích ổn định tiền tệ và cán 
cân thanh toán quốc tế. 

 - Rút vốn dự trữ: Các nước thành viên có quyền tự động rút vốn đối với 25% số vốn góp 
bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi của mình để bù đắp thiếu hụt cán cân thanh toán. Rút vốn dự trữ 
không mang tính chất vay mượn nên không phải chịu lãi suất mà chỉ thu lệ phí. 

 - Tín dụng thông thường theo đợt 
 Hình thức này giúp các nước hội viên có nhu cầu bù đắp thiếu hụt trên cán cân thanh toán 

có thêm nguồn tài chính, nhưng không tài trợ ngay một lần mà phân làm bốn lần với những điều 
kiện giải ngân khác nhau. 

 - Tài trợ bù đắp bất ngờ 
 Hình thức này giúp các nước hội viên khắc phục sự thiếu hụt trên cán cân thanh toán do 

sự giảm mức xuất khẩu có tính chất tạm thời và mang tính khách quan. 
 - Dự trữ điều hoà 
 Hình thức này giúp một số nước hội viên gặp khó khăn về cán cân thanh toán do phải 

đóng góp phí tổn xây dựng các kho dự trữ về nông sản cơ bản. Hình thức này đã không còn tồn 
tại cách đây 15 năm. 

 - Điều chỉnh cơ cấu 
 Tài trợ điều chỉnh cơ cấu dựa vào nguồn tín thác dành cho các nước đang phát triển có thu 

nhập thấp theo những điều kiện ưu đãi với mức cao nhất về thời hạn và lãi suất. 
 - Tài trợ giảm nghèo và tăng trưởng 
 Phục vụ chi chiến lược đấu tranh chống đói nghèo trên toàn thế giới. 
 - Tài trợ dự trữ bổ sung: Đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn do thiệt hại đột xuất và do 

sự bất ổn của thị trường. 
 - Tài trợ phòng ngừa: Hỗ trợ những nước bị ảnh hưởng của khủng hoảng. 
 - Tài trợ chuyển đổi hệ thống: Đáp ứng yêu cầu tài chính của một số nước thành viên 

chuyển đổi hệ thống kinh tế. 
 Quan hệ với Việt Nam: Hiện nay cổ phần của Việt Nam tại quỹ chiếm 0,155% tổng khối 

lượng cổ phần và có tỷ lệ phiếu bầu là 0,17% tổng số quyền bỏ phiếu. 
 Việt Nam thuộc nhóm nước Đông Nam Á gồm các nước: Singapore, Tonga, Nepal, 

Myanmar, Malaysia, Lao, Indonexia, Fiji, Campuchia, Brunây. 
 Chính quyền Sài Gòn tham gia Quỹ tiền tệ quốc tế từ ngày 18/08/1956, sau giải phóng 

Miền Nam tháng 5/1976 Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  chính thức thừa kế t ư 
cách hội viên IMF từ chính quyền Sài Gòn và được quyền hưởng các khoản vay từ IMF. Giai 
đoạn 1976- 1981 IMF đã cho Việt Nam vay 7 khoản với tổng số 205,7 triệu SDR (Quyền rút vốn 
đặc biệt) để giải quyết khó khăn trong cán cân thanh toán quốc tế. Đến ngày 15/01/1985 Việt 
Nam đã trả được 74 triệu SDR. Nhưng sau đó không trả được nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Từ năm 
1984 Việt Nam đã bắt đầu phát sinh nợ quá hạn đối với IMF. Ngày 15/10 năm 1985 IMF đã 
quyết định đình chỉ quyền vay vốn của Việt Nam với lý do không trả được nợ quá hạn. Tính đến 
ngày 03/10/1993 tổng nợ qúa hạn của Việt Nam với IMF là 100.179.340 SDR. Tháng 7/1993 
Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận với Việt Nam, cho phép Việt Nam đ ược tái gia nhập các tổ 
chức tài chính tiền tệ quốc tế và để có thể tiếp tục được vay tiền của Quỹ tiền tệ quốc tế, ngày 
05/10/1993 Việt Nam đã thanh toán xong công nợ với Quỹ tiền tệ quốc tế. 
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 Để thanh toán được nợ 140 triệu USD, Chính phủ Việt Nam đã huy động vốn từ hai 
nguồn: 

 Nguồn viện trợ không hoàn lại 56 triệu USD (40%) do Pháp, Nhật, mỗi nước viện trợ 
17,5 triệu USD, khối Bắc Âu 10 triệu, Thuỵ Sỹ 7 triệu, Úc 3 triệu, Phần Lan, Canada mỗi n ước 1 
triệu… 

 Nguồn vốn vay bắc cầu 84 triệu USD (60%) với lãi suất 2,7 % /năm do liên kết 18 ngân 
hàng của các nước thực hiện. 

 Ngay sau khi thanh toán xong nợ 06/10/1993, Quỹ tiền tệ tuyên bố sẽ cho Việt Nam vay 
ngay khoản tiền 233 triệu USD và hàng năm sẽ cho vay khoản 360 triệu USD với lãi suất ưu đãi 
5%/năm. 

 Ngoài việc cho Việt Nam vay, Quỹ tiền tệ quốc tế còn hỗ trợ cho phát triển kinh tế Việt 
Nam dưới 3 hình thức sau: 

 + Giúp Việt Nam hoạch định chính sách kinh tế và quản lý vĩ mô 
 + Giúp đào tạo cán bộ ngân hàng, tài chính, thống kê… 
 + Tác động đến các chủ nợ là các thành viên của Câu lạc bộ Paris hoãn và giảm nợ cho 

Việt Nam. 
 Hiện nay, IMF cùng với Ngân hàng thế giới hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách nền kinh 

tế, tạo ra môi trường pháp lý kinh doanh thuận lợi, mang tính hội nhập để các thành phần kinh tế 
phát triển dưới tác động của cơ chế thị trường. 

 2. Ngân hàng thế giới (WB – World bank) 
 Cho đến nay, ngân hàng thế giới vẫn là tổ chức ngân hàng quốc tế duy nhất, lớn nhất, có 

quy mô và quan hệ toàn cầu một cách thực sự. Ngân hàng thế giới được thành lập năm 1944, thực 
hiện cho vay các khoản đầu ti ên vào năm 1947, cho đến nay Ngân hàng thế giới đã có tất cả 155 
thành viên. Trong số này, 16 quốc gia trong nhóm OECD đ ã chiếm đến 64% số cổ phần và 62% 
quyền bỏ phiếu để quyết định hoạt động của Ngân hàng thế giới. Khi mới thành lập, các hoạt 
động đầu tiên của Ngân hàng thế giới tập trung vào việc tái thiết lại Châu Âu. Mục tiêu abn đầu 
của Ngân hàng thế giới là tài trợ cho công cuộc tái thiết kinh tế các n ước thời kỳ hậu chiến. Hiện 
nay, mục tiêu chung của Ngân hàng thế giới là tài trợ,  giúp nâng cao mức sống ở các nước đang 
phát triển bằng cách chuyển các nguồn tài trợ từ các nước công nghiệp phát triển sang các nước 
đang phát triển. Ngân hàng thế giới chủ yếu là tài trợ theo dự án và được định hướng vào các 
nước đang phát triển. Ngoài ra, ngân hàng thế giới còn có chức năng thực hiện việc bảo lãnh các 
khoản tín dụng phát triển cấp cho các thành viên và cung cấp dịch vụ trợ giúp kỹ thuật trong việc 
sử dụng vốn tài trợ để đánh giá tiềm năng kinh tế và hoạch định các chương trình phát triển các 
nước. Có thể tóm gọn lại, mục tiêu cơ bản của Ngân hàng thế giới là:  

 (1). Hỗ trợ vốn cho các nước chậm phát triển trong các dự án đầu tư cho chiến lược phát 
triển dài hạn. 

 (2). Phát triển thương mại và hợp tác quốc tế 
 (3). Cho vay dài hạn, cố vấn kỹ thuật cho những dự án đặc biệt về điều chỉnh cơ cấu, cải 

cách hoặc phục hồi kinh tế. 
 Nhóm Ngân hàng Thế giới là một tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp quốc được thành lập 

với cơ cấu gồm 5 cơ quan: 
 (1) Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD – International Bank for 

Reconstruction and Development) 
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 - Thành lập năm 1945 
- Số nước hội viên: 184 
(2) Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA – International Development Association) 
- Thành lập năm 1960 
- Số nước hội viên: 164 
(3) Công ty Tài chính quốc tế (IFC – International Financial Corporation) 
- Thành lập năm 1956 
- Số nước hội viên: 175 
(4) Cơ quan Bảo lãnh đầu tư đa biên (MIGA – Multilateral Investment Guarantee 

Association) 
- Thành lập năm 1988 
- Số nước hội viên: 162 
(5) Trung tâm Quốc tế giải quyết tranh chấp đầu tư (ICSID) 
- Thành lập năm 1966 
- Số nước hội viên: 139 
Mục đích hoạt động: Mục đích tôn chỉ hoạt động của Nhóm ngân hàng thế giới là hỗ trợ 

sự phát triển về kinh tế và nâng cao mức sống của người dân tại các quốc gia thành viên. Hỗ trợ 
các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại các nước đang phát triển thông qua công ty 
tài chính quốc tế. 

Cơ cấu tổ chức: Tất cả các thành viên của IMF có thể trở thành thành viên của Ngân 
hàng thế giới. 

Cơ cấu quản lý của WB về cơ bản giống cơ cấu tổ chức của IMF. Cơ cấu hiện hành của 
Nhóm ngân hàng thế giới gồm có Hội đồng Thống đốc, Ban Giám đốc điều h ành, Chủ tịch, Tổng 
giám đốc và các cán bộ của Ngân hàng thế giới. 

Hội đồng Thống đốc là cơ quan quyết định cao nhất tại Ngân hàng thế giới. Đây là cơ 
quan điều hành công việc hàng ngày của Ngân hàng thế giới. Nhiệm vụ của Hội đồng thống đốc 
là điều hành việc xét duyệt các khoản cho vay, các dự án cho vay, quy chế và thủ tục mua sắm 
thiết bị. 

Uỷ ban phát triển được thành lập 1974, có nhiệm vụ tư vấn cho hai Hội đồng thống đốc 
của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới các vấn đề liên quan đến cung cấp vốn cho các 
nước đang phát triển. 

Ban giám đốc điều hành gồm 24 giám đốc điều hành trong đó có 5 giám đốc điều hành 
được bổ nhiệm từ 5 nước hội viên có số cổ phần lớn và 19 giám đốc điều hành được bầu chọn. 
Nhiệm kỳ của giám đốc điều hành là 2 năm. Ban giám đốc điều hành chịu trách nhiệm điều hành 
công việc hàng ngày của Ngân hàng thế giới, thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và quyền 
hạn được giao. 

Chủ tịch do Ban giám đốc điều hành lựa chọn với nhiệm kỳ 5 năm. Chủ tịch có quyền 
tham gia các cuộc họp của Hội đồng thống đốc và Uỷ ban phát triển. Bên cạnh đó, chủ tịch còn 
phụ trách về nhân sự của IBRD và IDA., chủ trì các cuộc họp của Ban giám đốc điều hành và duy 
trì mối quan hệ với chính phủ các nước hội viên. 
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Cán bộ của Ngân hàng thế giới có khoảng 10.000 cán bộ từ nhiều quốc gia khác nhau làm 
việc tại trụ sở chính tại Washington D.C và 3.000 cán bộ làm việc tại văn phòng đại diện đặt tại 
các nước hội viên. 

Nguyên tắc hoạt động: Dựa trên nguyên tắc phiếu bầu, quyền bỏ phiếu tại Ngân hàng thế 
giới được quyết định chủ yếu dựa trên vốn cổ phần. 

Nguồn vốn hoạt động: Nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng thế giới gồm vốn của 
các tổ chức: 

Ngân hàng tái thiết và phát triển 
  - Vốn điều lệ 
  - Vốn huy động thông qua việc phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế 
  - Vốn dự trữ 
Hiệp hội phát triển quốc tế 

  - Vốn góp của các nước thành viên 
  - Vốn tài trợ của Ngân hàng tái thiết và phát triển 
 Công ty tài chính quốc tế 
  - Vốn góp của các thành viên 
  - Vốn vay của Ngân hàng tái thiết và phát triển 
  - Vốn huy động trên thị trường tài chính quốc tế 
 - Nợ đã thu hồi 
 - Lợi nhuận tích luỹ 
 Nguồn vốn của Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa biên và Trung tâm Quốc tế giải quyết các 

tranh chấp đầu tư được hình thành từ các khoản đóng góp của các nướ hội viên. 
 Các nghiệp vụ tài trợ của Ngân hàng thế giới 
 Cho vay đặc biệt 
 Cho vay lĩnh vực 
 Cho vay điều chỉnh cơ cấu 
 Cho vay tái thiết khẩn cấp 
 Quan hệ giữa Ngân hàng thế giới và Việt Nam 

Thời điểm tham gia: Ngày 18/08/1956, Chính quyền Sài Gòn miền Nam Việt Nam gia 
nhập WB, chính quyền Sài Gòn  là hội viên của 3 tổ chức thuộc Ngân hàng thế giới là: Ngân 
hàng tái thiết và phát triển (IBRD), Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) và Công ty tài chính quốc 
tế (IFC) và đã đóng góp tổng số vốn là 8,5 triệu đô la Mỹ. Ngày 21/09/1976, nước CHXHCN 
Việt Nam tiếp quản tư cách hội viên tại WB của Chính quyền Sài Gòn cũ. Hiện nay, Việt Nam 
vẫn chưa là thành viên của  Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa biên (MIGA) 
 Cổ phần của Việt Nam tại WB 
 +IBRD là 968 cổ phần, tổng số phiếu bầu là 1218, chiếm 0,08% 
 +IDA là 14.778 cổ phần. Tổng số phiếu bầu là 19.203, chiếm 0,14% 
 +IFC là 446 cổ phần. Tổng số phiếu bầu là 696, chiếm 0,03% 
 +MIGA là 388 cổ phần. Tổng số phiếu bầu là 565, chiếm 0,29% 
 Hoạt động của WB tại Việt Nam 
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 1978 WB đã cho Việt Nam vay một khoản tín dụng trị giá 60 triệu USD để thực hiện dự 
án Thuỷ điện Dầu Tiếng. 01/1985, IMF và WB đình chỉ quyền vay vốn của Việt Nam do Việt 
Nam mắc nợ quá hạn. 
 Sau một thời gian bị gián đoạn, đến tháng 10/1993 với nỗ lực to lớn và quyết tâm thực 
hiện cải cách của Chính phủ Việt Nam cùng với sự vận động dàn xếp tài chính thiện chí của các 
nhà tài trợ thuộc Câu lạc bộ Paris, quan hệ tín dụng giữa Việt Nam và WB đã chính thức được 
nối lại. Đối với Việt Nam, bên cạnh cung cấp tài chính, Ngân hàng thế giới còn có nhiều đóng 
góp trong các hoạt động về đối thoại chính sách, chủ trì các hội nghị nhóm tư vấn thường kỳ và 
hướng dẫn dư luận của các nhà tài trợ. Cho đến nay, ngân hàng thế giới là nhà tài trợ lớn  cho 
Việt Nam về nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Từ năm 1993 đến 03/2003 trải qua 
10 Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, trong các Hội nghị các nhà tài trợ cho 
Việt Nam, Ngân hàng thế giới được coi là người hướng dẫn dư luận. 

- Trong số các tổ chức cho vay thuộc nhóm WB, hỗ trợ chính thức dưới hình thức cho vay 
ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật của IDA cho Việt Nam chiếm vai trò chủ đạo trong mối quan hệ giữa 
Việt Nam với nhóm WB. IFC cũng cho vay các dự án thuộc khu vực tư nhân của Việt Nam với 
lãi suất thị trường. MIGA đã ký một số hiệp định bảo lãnh cho các dự án đầu tư vào Việt Nam. 
Trong hoạt động tài trợ cho Việt Nam,  ngoài việc cho vay các dự án và chương trình, Ngân hàng 
thế giới cũng cung cấp các khoản hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực quản lý 
kinh tế vĩ mô cho các cơ quan kinh tế chủ chốt như: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân 
hàng Nhà nước. Ngân hàng thế giới cũng cung cấp tài chính theo dự án hoặc các khoản tín dụng 
điều chỉnh cơ cấu và một phần nhỏ viện trợ không hoàn lại 

3. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) 
 Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các nước Châu Á đều là các nước có nền nông nghiệp 

là chủ yếu, trình độ phát triển thấp, thu nhập của dân cư rất thấp. Các nước này đều muốn tập hợp 
nhau lại để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho nhân dân. Năm 1963 Uỷ ban 
kinh tế Châu Á Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc đề xướng kiến nghị thành lập Ngân hàng 
phát triển Châu Á. Ngày 19 tháng 12 năm 1966, Ngân hàng chính thức được khai trương và đi 
vào hoạt động theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về hợp tác kinh tế Châu Á họp tháng 
12/1963 tại Manila, Philippines. Với sự bảo trợ của Uỷ ban kinh tế xã hội Châu Á – Thái Bình 
Dương. Trụ sở của ADB đặt tại Thành phố Manila với 43 nước thành viên sáng lập. 

 Chức năng chính của ADB theo Điều lệ là: 
 - Cho vay vốn và đầu tư phát triển kinh tế của các nước hội viên Châu Á đang phát triển. 
 - Trợ giúp kỹ thuật để chuẩn bị và thực hiện các dự án, ch ương trình phát triển và làm tư 

vấn. 
 - Tăng cường đầu tư vốn cho nhà nước và tư nhân vì mục đích phát triển. 
 - Đáp ứng yêu cầu trợ giúp bằng cách phối hợp chính sách và kế hoạch phát triển của các 

nước hội viên. 

 Hội viên của ADB là các nước trong khu vực và các nước phát triển ngoài khu vực. Tính 
đến tháng 5/1991, Ngân hàng phát triển Châu Á có 51 hội viên, 36 nước trong khu vực và 15 
nước ngoài khu vực, 17 nước đã phát triển và 34 nước đang phát triển. 

 Cơ cấu tổ chức 
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 Ngân hàng phát triển Châu Á là một ngân hàng đầu tư liên quốc gia khu vực. Cơ quan 
quyền lực cao nhất là Hội đồng thống đốc gồm các đại diện được các nước thành viên đề cử, co 
nhiệm vụ giải quyết những vấn đề quan trọng nhất của ngân hàng như: kết nạp các thành viên 
mới, khai trừ các thành viên hiện hữu, sửa đổi Điều lệ Ngân hàng. 

 Hội đồng Giám đốc là cơ quan điều hành công việc hàng ngày của ngân hàng. Đứng đầu 
Hội đồng giám đốc là Chủ tịch do Hội đồng thống đốc bầu ra. Thành viên của ngân hàng chủ yếu 
gồm các nước nằm trong khu vực hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, các nước ngoài khu vực 
cũng được phép tham gia, chủ yếu gồm các nước tài trợ chính của OECD. Để điều hành hoạt 
động của Ngân hàng phát triển Châu Á, các nước hội viên ADB bầu ra 12 đại diện (t ương đương 
với 12 nhóm nước) tạo thành Ban giám đốc đại diện điều hành 

 Chiến lược và mục tiêu hoạt động 
 Chiến lược của Ngân hàng phát triển Châu Á trong giai đoạn 2001 – 2015 đã đưa ra các 

mục tiêu phát triển sau: 
- Tăng trưởng kinh tế và bền vững 
- Phát triển toàn diện về xã hội 
- Quản lý thể chế và chính sách có hiệu quả 
- Nâng cao vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển 
- Hợp tác và hội nhập vùng 
- Bền vững về môi trường 
Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng ngoài việc cung cấp các nguồn tài chính cho các dự án 

phát triển ở các nước đang phát triển, Ngân hàng phát triển Châu Á còn tham gia vào các vấn đề 
mang tính chính sách, tạo ra sự phát triển bền vững và những vấn đề liên quan đến hợp tác khu 
vực. 

Việc góp vốn của từng nước hội viên tương đương với số phần trăm cổ phần được phân 
bổ cho mỗi nước đó. Quyền bỏ phiếu của mỗi nước hội viên là tổng số của số phiếu cơ bản và số 
phiếu tính theo tỷ lệ vốn góp. 

Nguồn vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á 
- Nguồn vốn thông thường: chủ yếu là vốn ADB huy động được  từ thị trường vốn quốc tế 

và một phần vốn góp của các nước hội viên. Vốn pháp định ban đầu là 1 tỷ USD. Việc phân bổ 
vốn ban đầu đối với các nước trong vùng dựa vào tổng sản phẩm quốc dân tr ên đầu người và thu 
nhập xuất khẩu. Đối với các nước ngoài khu vực đóng góp trên cơ sở tự nguyện, tối thiểu là 5 
triệu USD. Mỹ và Nhật Bản là hai nước có số vốn góp ban đầu lớn nhất, gần 200 triệu USD . Đến 
31/12/1989, vốn pháp định của ADB là 22,11 tỷ USD, vốn góp là 22,13 tỷ.  

Điều kiện vay từ nguồn vốn thông thường là 25 năm trong đó 5 năm ân hạn, phí cam kết 
là 0,75%/năm, lãi suất là LIBOR cộng với một khoản phí chênh lệch của ADB. 

- Nguồn vốn đặc biệt: chủ yếu là vốn do các nước hội viên có nền kinh tế phát triển, có 
thu nhập cao đóng góp. Nguồn vốn đặc biệt là nguồn cho vay ưu đãi của ADB đối với các nước 
kém phát triển vay theo điều kiện ưu đãi trên cơ sở mức thu nhập bình quân thấp và khả năng trả 
nợ hạn chế của các nước này. Với điều kiện vay là 32 năm bao gồm 8 năm ân hạn, lãi suất 
1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% sau đó.  

Quỹ đặc biệt bao gồm 3 loại: Quỹ phát triển Châu Á, Quỹ trợ giúp kỹ thuật và Quỹ đặc 
biệt của Nhật Bản. 
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+ Qũy phát triển Châu Á (ADF)  
Quỹ này cấp vốn ưu đãi cho các nước kém phát triển vay với thủ tục duyệt và quản lý 

vốn.  ADF chỉ tính phí dịch vụ 1%/năm trong 10 năm, thời hạn vay 35 – 40 năm với thời gian ân 
hạn là 10 năm, trả gốc 2% /năm trong 10 năm đầu sau ân hạn và 4%/năm trong những năm sau. 
ADF huy động vốn thường kỳ từ các nước đang phát triển. 

+ Quỹ hỗ trợ kỹ thuật (TASF) 
Quỹ hỗ trợ kỹ thuật là nguồn trợ giúp cho không, do các nước hội viên tự nguyện đóng 

góp. Bằng quỹ này, ngân hàng phát triển Châu Á giúp các nước hội viên đang phát triển hình 
thành và thực hiện các dự án phát triển. Ngân  hàng cũng dùng quỹ để tài trợ cho các nghiên cứu 
và hoạt động mang tính chất khu vực. 

+Quỹ đặc biệt của Nhật Bản (JSF) 
Quỹ đặc biệt này hình thành vào tháng 03/1988 bằng một Hiệp định Tài chính giữa ADB 

và Chính phủ Nhật Bản, trong đó Nhật Bản đóng góp to àn bộ số vốn ban đầu 155,8 triệu USD và 
Ngân hàng phát triển Châu Á là bên quản lý vốn. 

Hàng năm Nhật đóng góp thêm vốn tuỳ thuộc vào tình hình sử dụng quỹ. Mục đích hoạt 
động của quỹ này là giúp các nước hội viên đang phát triển cải tổ cơ cấu nền kinh tế và tăng 
cường khả năng khai thác nguồn đầu tư qua đó giúp cho họ quay vòng vốn của Ngân hàng. 

Việc tăng vốn pháp định của ADB  phải được Hội đồng thống đốc thông qua bằng thủ tục 
bỏ phiếu, 2/3 số thống đốc đại diện cho ¾ tổng số phiếu bầu là con số phiếu thuận cần thiết cho 
việc tăng vốn. Tuy nhiên, hội viên không được tăng vốn góp của mình để làm giảm số vốn góp 
của các nước trong khu vực xuống dưới 60% tổng số vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á. 

Các hoạt động của Ngân hàng phát triển Châu Á 
Hoạt động cho vay 
Theo tính chất nguồn vốn vay, các khoản vay của ADB được chia làm hai loại: 
- Cho vay ưu đãi từ nguồn vốn đặc biệt 
- Cho vay theo lãi suất thị trường từ nguồn vốn thông thường 
Căn cứ vào tiêu chí thu nhập và khả năng trả nợ, các nước hội viên vay vốn của  Ngân 

hàng phát triển Châu Á được phân thành các nhóm từ A đến C để xác định hình thức vay vốn, 
trong đó:  

Nhóm A: gồm các nước chỉ vay từ nguồn vốn đặc biệt 
Nhóm B1: gồm các nước vay phần lớn từ nguồn vốn đặc biệt và một phần từ nguồn vốn 

thông thường. 
Nhóm B2: gồm các nước vay phần lớn từ nguồn vốn thông thường và một phần từ nguồn 

vốn đặc biệt. 
Nhóm C: gồm các nước chỉ vay từ nguồn vốn thông thường. 
Các phương thức cho vay chính của Ngân hàng phát triển Châu Á gồm: Khoản vay dự án, 

khoản vay chương trình, khoản vay theo ngành, hạn mức tín dụng. 
Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật: Ngoài các khoản vay cho dự án, chương trình, Ngân hàng phát 

triển Châu Á còn tài trợ cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật bằng nguồn vốn không hoàn lại để giúp các 
nước hội viên chuẩn bị khoản vay, tăng cường năng lực, thể chế, xây dựng chiến lược phát triển. 

 Hoạt động khu vực tư nhân: bao gồm đầu tư cổ phần, cho vay trực tiếp để hỗ trợ khu vực 
tư nhân phát triển và tham gia vào quá trình tăng trưởng kinh tế ở các nước hội viên. 
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 Hoạt động đồng tài trợ và bảo lãnh: Ngân hàng phát triển Châu Á phối hợp với các nhà 
tài trợ khác trong các chương trình, dự án, xây dựng chiến lược phát triển và bảo lãnh cho các 
khoản vay khu vực công cộng hay tư nhân của các nước hội viên. 

 Quan hệ giữa Ngân hàng phát triển Châu Á và Việt Nam 
 Năm 1976 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục kế chân tại ngân hàng phát 

triển Châu Á. Tính đến tháng 04/1975, Chính quyền Sài Gòn đã góp cổ phần vào ADB là đóng 
ngay bằng ngoại tệ: 5.365.193,62 USD, đóng bằng bản  tệ tương đương 6.224.765,43USD. Trong 
giai đoạn 1976 – 1980, Việt Nam đã đóng góp 3 đợt với tổng cộng là 3.664.287,99 USD. 

 Trước năm 1973, Chính quyền Sài Gòn vay 9 khoản cho 8 dự án với tổng số tiền 44,6 
triệu USD. Nhưng các dự án này đều chưa thực hiện. Đầu năm 1978 Việt Nam đã vay và sử dụng 
6 khoản vay với tổng số tiền đã thực sử dụng là 25,4 triệu USD. 6 dự án này đã hoàn thành và đi 
vào sử dụng tốt. 

 Ngay sau khi Mỹ nới lỏng cấm vận đối với Việt Nam ở các tổ chức quốc tế 07/1993 thì 
vào ngày 22/10/1993 Chủ tịch Ngân hàng ADB đến Việt Nam và trong năm 1993 ADB tài trợ 
cho Việt Nam tổng số tiền là 260 triệu USD dưới dạng cho vay ưu đãi để đầu tư vào ba dự án lớn. 

 Từ khi nối lại quan hệ đến cuối tháng 08/1996, ADB đã thoả thuận tài trợ cho Việt Nam 
với 13 khoản vay với tổng trị giá 630,1 triệu USD, tronmg đó gần 44% dành cho lĩnh vực công 
nghiệp chế biến, hơn 24% dành cho kết cấu hạ tầng kinh tế và khoảng 20% dành cho kết cấu hạ 
tầng xã hội. Ngoài ra, còn 59 khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại với tổng trị giá 33,4 triệu USD 
đã được chuyển giao cho phía Việt Nam. 

 Hội nghị thường niên các nhà tài trợ cho Việt Nam lần thứ 10 diễn ra tháng 12/2002 đánh 
giá ADB trở thành nhà tài trợ lớn thứ 3 cho Việt Nam với tổng số vốn tài trợ bình quân hàng năm 
gần 300 triệu USD. Nhiều dự án do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ đã đóng góp vai trò quan 
trọng đối với việc thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. 

 CÂU HỎI ÔN TẬP 
 Câu 01: Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các tổ chức tài chính quốc tế? 

 Câu 02: Vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế? 
 Câu 03: Cơ chế tổ chức hoạt động của quỹ tiền tệ quốc tế? Nguồn vốn của tổ chức tiền tệ 

quốc tế? 

 Câu 04: Trình bày quan hệ của các tổ chức tài chính quốc tế với Việt Nam? 

 Câu 05: Ý nghĩa của các hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế đối với sự phát triển 
kinh tế của Việt Nam? 
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