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Thanh toán không dùng tiền mặt được xem là một trong những vấn đề quan 

trọng trong việc thúc đẩy minh bạch hóa các hoạt động kinh tế tài chính, là một 

trong những giải pháp thúc đẩy phòng chống tham nhũng. Việt Nam là một quốc 

gia đang phát triển, với tâm lý và thói quen của người dân hiện vẫn ưa thích tích 

lũy, chi tiêu tiền mặt. Chính vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt trên thế giới, từ đó có giải pháp phù hợp với thực tế đất 

nước là điều rất cần thiết. 

1. Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt trên thế giới 

1.1. Mô hình Thụy Điển 

Các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan hay Đan Mạch đang 

có những bước tiến nhanh và vững chắc trên con đường trở thành các quốc gia 

không sử dụng tiền mặt. Trong năm 2015, tổng giá trị tiền mặt chỉ chiếm 2% giá 

trị tất cả các giao dịch thanh toán tại Thụy Điển. Con số này được Ngân hàng 

Trung ương Thụy Điển Riksbank dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức 0,5% vào 

năm 2020. Tại các cửa hàng tại nước này, tiền mặt chỉ được sử dụng cho khoảng 

gần 20% tổng số lượng giao dịch, bằng một nửa thời điểm năm 2010 và thấp hơn 

rất nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 75%. 

Xu hướng không tích lũy, sử dụng tiền mặt được tiên phong bởi hệ thống 

ngân hàng nước này. Tính đến hết tháng 12 năm 2015, 900 trong tổng số 1.600 

chi nhánh ngân hàng tại Thụy Điển hiện không còn giữ tiền mặt hay nhận tiền gửi 

của khách hàng bằng tiền mặt. Các cây ATM - vật mà cách đây 10 năm còn rất 

phổ biến thì giờ rất khó tìm thấy tại Thụy Điển, kể cả ở vùng thôn quê. Chính điều 

này đã làm cho tổng giá trị đồng SEK (Krona Thụy Điển) giảm từ 106 tỷ năm 

2009 xuống còn 80 tỷ năm 2015. Vậy, để đạt được những thành tựu trên, kinh 

nghiệm của Thụy Điển là gì? 

Thứ nhất, ngay từ rất sớm, khoảng đầu những năm 60 của thế kỷ 20, các 

NHTM Thụy Điển đã thuyết phục chủ lao động và nhân viên nhận trả lương bằng 

chuyển khoản. Thẻ tín dụng và thẻ ATM được thúc đẩy phát triển từ thập niên 90, 

khi mà các NHTM bắt đầu tính phí với séc. 

Thứ hai, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho việc thanh toán không dùng 

tiền mặt, theo đó, các giải pháp cơ bản được thực hiện là:  

mailto:info@hawking.edu.vn


 

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THANH TOÁN 

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

Dương Đức Thắng 

Học viện Tài chính 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HAWKING 
Phòng 202, 160 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

Hotline: 04.62531570  -  Email: info@hawking.edu.vn 
Website: www.hawking.edu.vn 

Thụy Điển phát triển và thực hiện nhiều ứng dụng điện tử trên điện thoại để 

hỗ trợ thanh toán điện tử. Với những người có tài khoản ngân hàng và smartphone 

đều có thể chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, bất kể cùng hay 

không cùng hệ thống ngay lập tức và tất nhiên, hoàn toàn không mất phí với ứng 

dụng Swish.  

Với những người bán lẻ, nếu như hệ thống Swish là phức tạp thì họ có iZettle 

- một hệ thống rất rẻ và dễ sử dụng. Hệ thống giúp nhận thanh toán thẻ Visa - loại 

thẻ được sử dụng rất nhiều tại Thụy Điển, với bình quân 207 giao dịch/người 

dân/năm và một đầu đọc thẻ mini gắn qua cổng sạc điện thoại. Chính những yếu 

tố công nghệ mới này đã thúc đẩy việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Chính phủ Thụy Điển áp dụng những biện pháp mạnh, mang tính hành chính 

để quyết liệt giảm trừ thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay có 5 giao dịch tại 

quốc gia này thì 4 là thanh toán không dùng tiền mặt. Chính phủ Thụy Điển đã 

cấm sử dụng tiền mặt tại một số dịch vụ công, trong đó điển hình là ở các phương 

tiện giao dịch công cộng như xe bus hay tàu điện.  

Cùng với đó, vấn đề của khoảng 1,8 triệu người già, hưu trí - những người 

có phần chậm thích ứng hơn với thay đổi về mặt công nghệ, theo Tổ chức những 

người về hưu quốc gia Thụy Điển, đó là chỉ 50% thành viên trong tổ chức sử dụng 

thẻ thanh toán và 7% chưa bao giờ dùng đến thẻ. Chính vì vậy, với những người 

già và hưu trí, Thụy Điển vẫn duy trì hệ thống một số cửa hàng tiện ích với việc 

thanh toán được kết hợp giữa thanh toán điện tử và tiền mặt. Cùng với đó, để định 

hướng dần cho nhóm này, Chính phủ và bản thân các NHTM luôn dành sự ưu đãi 

và hỗ trợ tối đa với những người già, hưu trí. Đồng thời, cải cách về lương hưu và 

chế độ nghỉ thai sản thoải mái đã giúp Thụy Điển duy trì và nâng cao tỷ lệ làm 

việc cũng như tuổi hưu của người dân. Theo đó, nếu một người về hưu ở tuổi 63 

sẽ có thu nhập hàng tháng thấp hơn 12% so với nghỉ hưu ở tuổi 65; trong khi nếu 

làm việc đến năm 69 tuổi sẽ nhận lương cao hơn 30% so với tuổi 63. Chính vì 

điều này, Chính phủ Thụy Điển kỳ vọng, một số áp lực về việc phải duy trì tiền 

mặt trong thanh toán và lưu thông sẽ sớm được giải quyết. 

Thứ ba, đó là sự đồng lòng mạnh mẽ của người dân. Với mục tiêu xây dựng 

một mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu mới, người dân Thụy Điển dường như vui lòng 

chấp nhận những bất tiện ban đầu của thanh toán không dùng tiền mặt. Các vấn 

đề về tham nhũng, mất lòng tin vào quan chức hay chính quyền cũng vì thế được 
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loại bỏ. Du khách đến quốc gia này cũng phải làm quen với một số bất tiện như: 

thanh toán ứng trước một số chi tiêu như điện thoại, dịch vụ công cộng hay một 

số chi phí phát sinh ứng trước. Đây cũng là một vấn đề đang được Chính phủ 

Thụy Điển hết sức chú ý và đang nỗ lực tìm cách giải quyết. 

1.2. Bỉ, Pháp và Canada 

Ba quốc gia nêu trên là các quốc gia có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt 

lên đến trên 90% tổng khối lượng thanh toán trong tiêu dùng, với các mức: Canada 

90%; Pháp 92%; Bỉ 93%. Ở các quốc gia này, các giải pháp rất mạnh mẽ được 

Chính phủ các nước đưa ra để quyết liệt đưa đất nước trở thành nước không sử 

dụng tiền mặt: 

Phát triển mạnh hệ thống thẻ tín dụng trong dân cư, với mức phí thẻ hợp lý. 

Tỷ lệ dân số sở hữu thẻ tín dụng ở Canada là 88%; Pháp là 69% và Bỉ là 86% (số 

liệu tính đến hết tháng 6/2016). 

Đưa ra các quy định mạnh về xử phạt nếu vi phạm về số tiền tối đa được 

phép cho mỗi giao dịch tiền mặt. Theo đó, Pháp và Bỉ đưa ra quy định chỉ cho 

phép tối đa là 3.000 EUR cho giao dịch không dùng tiền mặt; trong đó Bỉ còn rất 

mạnh tay trong việc quy định nếu vi phạm số tiền phạt tối đa lên tới con số 225.000 

EUR, gấp 75 lần con số giao dịch cho phép.  

2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Thứ nhất, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, với tâm lý dân chúng 

còn nặng về tích lũy và sử dụng tiền mặt trong thanh toán, tiêu dùng, những biện 

pháp mạnh mẽ ngay lập tức sẽ không có hiệu quả. 

Thứ hai, một số vấn đề cần có sự dịch chuyển dần dần. Thanh toán không 

dùng tiền mặt ở Việt Nam được đánh dấu bằng việc ra đời và sử dụng chiếc thẻ 

ATM. Tuy nhiên bản thân thẻ ATM cũng đang cần được cải thiện để nâng cao 

chất lượng và quy mô sử dụng. Nhiều người dân Việt Nam chỉ sử dụng thẻ ATM 

để rút tiền mặt, hoàn toàn không biết đến các máy cà thẻ POS; trong khi đó, việc 

đầu tư các máy ATM là tốn kém và hiệu quả thấp đối với các ngân hàng thương 

mại. 

Thứ ba, phát triển cơ sở hạ tầng chấp nhận thanh toán đối với doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (SME) nhằm ứng dụng sâu rộng đối với khách hàng và các doanh 

nghiệp. 
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Thứ tư, trên cơ sở mạng lưới và nền tảng sẵn có nhằm phân phối sản phẩm 

và dịch vụ thanh toán điện tử, từ đó mở rộng phương thức thanh toán điện tử 

nhanh chóng, tiết giảm chi phí. 

Thứ năm, Ngân hàng Nhà nước cần có định hướng với hệ thống ngân hàng 

thương mại để tạo dựng cơ sở hạ tầng điện tử chung cho các doanh nghiệp nhằm 

giảm thiểu các rào cản cũng như chi phí khi thanh toán khác hệ thống ngân hàng. 

Hình thành khả năng tương tác nhằm phá bỏ rào cản giới hạn giao dịch điện tử 

trong một nền tảng thanh toán duy nhất, từ đó gia tăng khả năng ứng dụng và chấp 

nhận thanh toán. 

Thứ sáu, xây dựng hệ thống pháp lý nhằm thúc đẩy cải tiến công nghệ và 

việc sử dụng có trách nhiệm. Theo đó, khung pháp lý cho thanh toán không dùng 

tiền mặt cần sớm hoàn thiện theo hướng thúc đẩy, khuyến khích, định hướng và 

có tính hiệu lực cao. Cùng với đó, cần có chính sách khuyến khích và cải thiện 

tính tiện lợi của thanh toán điện tử nhằm ứng dụng nhanh chóng và rộng khắp 

phương thức thanh toán điện tử này. 
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