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Tóm tắt: 

Những thách thức đối với ngành Ngân hàng Nhà nước (1)Thách thức đối 

với hoạt động điều hành chính sách của NHNN:(i)Thách thức trong việc điều 

hành CSTT trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng được sử dụng và chấp nhận 

rộng rãi. (ii)Thách thức trong việc kiểm soát soát dòng tiền, rủi ro trong thanh 

toán và an toàn hoạt động toàn hệ thống trong xu hướng các hoạt động tài chính 

phi ngân hàng/ngân hàng ngầm1 ngày càng phát triển(iii) Thách thức từ việc hạ 

tầng thanh toán phát triển chưa đồng đều và chưa thực sự hoàn thiện. (iv)Thách 

thức trong việc chuyển đổi hoạt động thanh tra giám sát từ chủ yếu dựa trên thanh 

tra tại chỗ sang thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro dựa vào việc giám sát từ xa 

trên nền tảng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data); kết nối, giám sát trực 

tuyến (online) đối với một số chỉ tiêu hoạt động chính của các TCTD để xử lý kịp 

thời các rủi ro, mất an toàn.(v)Thách thức năng lực thể chế, đó là việc xây dựng 

và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ hoạt động ngân hàng số, hoạt động 

thanh toán phi truyền thống:(2)Đối với hoạt động của hệ thống các tổ chức tín 

dụng (TCTD):(i)Thách thức cho các ngân hàng trong việc thay đổi mô hình kinh 

doanh, mô hình quản trị.(ii) Thách thức trong việc phát triển các kênh phân phối 

mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang tính tích hợp cao.(iii)Thách 

thức trong xu hướnggiảm dần vai trò của các chi nhánh2. (iv) Thách thức do hạn 

chế về nguồn lực tài chính trong đầu tư công nghệ, thiếu trung tâm dữ liêu dự 

phòng. (v)Thách thức chung cho toàn hệ thống ngân hàng về bảo mật thông tin 

và an ninh mạng tài chính quốc gia, về các loại tội phạm công nghệ cao, cũng 

như thách thức về trình độ, năng lực, số lượng và chất lượng đội ngũ cán 

bộCNTT(gọi chung là rủi ro IT ngày một lớn hơn với hệ  thống ngân hàng). 

I. TỔNG QUAN VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN 

THỨ TƯ (CMCN 4.0) 

                                                           

1 Theo IMF (2015), trung gian tín dụng ngầm (tài chính ngầm) là các tổ chức tài chính tham gia huy động vốn từ 

những nguồn phi truyền thống (non-core liabilities) như phát hành các loại chứng khoán nợ (debt securities), chứng 

khoán hóa (securitiezation), sáng tạo tài chính (financial engineering). 

2Hiện nay, trung bình mỗi ngày, một người dùng khoảng 94 phút để sử dụng các ứng dụng, kiểm tra thư điện tử 

và nhắn tin khoảng 100 lần; chúng ta đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động 20-30 lần và dịch 

vụ ngân hàng trực tuyến 7-10 lần mỗi tháng, song lại chỉ đến một chi nhánh ngân hàng vài lần mỗi năm. 
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1. Khái niệm và nguồn gốc về CMCN 4.0 

Khái niệm Industry 4.0 hay là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (The 

Fourth Industrial Revolution - FIR) lần đầu tiên được đề cập trong bản Kế hoạch 

hành động chiến lược công nghệ cao được chính phủ Đức thông qua vào năm 

2012.Theo GS. Klaus Schwab, chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Industry 4.0 

(tiếng Đức là Industrie 4.0) là một thuật ngữ bao gồm một loạt các công nghệ tự 

động hóa hiện đại, xu hướng trao đổi dữ liệu,công nghiệp chế tạo và sản xuất 

thông minh.  

CMCN 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các “nhà máy thông 

minh”với cấu trúc đa dạng và linh hoạt, tại đó các hệ thống vật lý không gian ảo 

sẽ giám sát các quá trình, tạo ra một bản sao ảo của thế giới vật lý. Với Internet 

của vạn vật(IOT- Internet of Things)3, các hệ thống vật lý không gian ảo này tương 

tác với nhau và với con người theo thời gian thực; sau đó, thông qua Internet của 

các dịch vụ (IOS – Internet of Services), người dùng sẽ được tham gia vào chuỗi 

giá trị thông qua việc sử dụng các dịch vụ này - đồng nghĩa với sự phức tạp của 

mạng lưới sản xuất và nhà cung cấp sẽ tăng lên rất nhiều.Thông qua việc kết 

nối này, các doanh nghiệp sẽ tạo ra những mạng lưới thông minh trong toàn 

bộ chuỗi giá trị để có thể kiểm soát lẫn nhau một cách tự động, qua đó 

giúpxóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học.Điều này 

cho phép tùy biến sản phẩm để phù hợp với khách hàng và tạo ra các mô hình 

hoạt động mới. 

CMCN 4.0 được hình thành trên nền tảng của cuộc cách mạng thứ 3 (còn 

gọi là cách mạng kỹ thuật số - sử dụng các thiết bị điện tử, công nghệ thông tin 

(CNTT) để tự động hóa hơn nữa quá trình sản xuất)4. CMCN 4.0 có đặc điểm là 

thông minh hóa sản xuất, mang tính tích hợp cao, linh hoạt và thân thiện với môi 

trường; cuộc cách mạng này không chỉ giới hạn ở tự động hóa, hệ thống thông 

                                                           

3IoT là mối quan hệ giữa vạn vật (các sản phẩm, dịch vụ, địa điểm, v.v…) và con người thông qua các công nghệ kết nối và 

các nền tảng khác nhau. Nói cách khác IoT chính là sự kết nối các qui trình sản xuất và các yếu tố sản xuất (con người, máy 

móc, nguyên nhiên vật liệu) trong môi trường Internet và công nghệ cao. 

4 CMCN lần thứ nhất sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hoá sản xuất; CMCN lần thứ hai sử dụng năng lượng 

điện để tạo nên nền sản xuất quy mô lớn; CMCN lần thứ ba là cuộc cách mạng kỹ thuật số, sử dụng các thiết bị điện tử, 

CNTT để tự động hóa hơn nữa quá trình sản xuất. 
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minh và được kết nối, mà còn bao trùm phạm vi rộng lớn bao gồm các làn sóng 

phát triển của những đột phá trong các lĩnh vực khác nhau: từ mã hóa chuỗi gen 

cho tới công nghệ nano, in 3D, từ các năng lượng tái tạo tới tính toán lượng tử. 

Nói cách khác, đây là sự dung hợp của các công nghệ này và sự tương tác của 

chúng trên các lĩnh vực vật lý, số và sinh học – đây là yếu tố căn bản khiến 

CMCN 4.0 khác biệt với các cuộc cách mạng trước đó. Một ví dụ cho CMCN 4.0 

là những cỗ máy có thể dự đoán những thất bại và quy trình bảo trì kích hoạt độc 

lập hoặc việc tự tổ chức công tác hậu cần để phản ứng với những thay đổi bất ngờ 

trong sản xuất. 

Trong cuộc cách mạng này, các công nghệ mới nổi và sự đổi mới trên diện 

rộng được khuếch tán nhanh hơn và rộng rãi hơn so với những lần trước - có thể 

coi đây là biến động lớn thứ tư với tác động mạnh mẽ nhất trong sản xuất chế 

tạo hiện đại, sau cách mạng điện những năm 1970, cách mạng gia công những 

năm 1990, và cách mạng tự động hóa diễn ra trong những năm 2000.Trên thực tế, 

CMCN lần thứ hai chưa đến được với 17% dân số của thế giới - ước tính khoảng 

gần 1,3 tỷ người chưa tiếp cận được với điện. CMCN lần thứ ba vẫn chưa đến 

được với hơn nửa dân số thế giới, 4 tỷ người, phần lớn đang sống trong các nước 

đang phát triển vẫn thiếu tiếp cận Internet. 

2. Những nguyên lý chính của CMCN 4.0 

Có bốn nguyên lý được thiết lập cho CMCN 4.0, hỗ trợ cho việc xác định 

và thực hiện các kịch bản của CMCN 4.0, bao gồm: 

Thứ nhất, khả năng kết nối. Khả năng máy móc, thiết bị, vật cảm biến và 

con người có thể kết nối và giao tiếp với nhau thông qua Internet (IOT hoặc IOP). 

   Thứ hai, minh bạch thông tin. Khả năng các hệ thống thông tin có thể tạo 

ra một bản sao ảo của thế giới vật lý thông qua việc làm phong phú thêm các mô 

hình kỹ thuật số với các dữ liệu cảm biến. Điều này đòi hỏi sự tập hợp của nguồn 

dữ liệu cảm biến đối với nguồn thông tin có giá trị cao hơn. 

    Thứ ba, hỗ trợ kỹ thuật. Nguyên lý này bao hàm hai vấn đề: Một là, khả 

năng các hệ thống hỗ trợ có thể hỗ trợ cho con người thông qua việc tập hợp và 

hiển thị thông tin để đưa ra những quyết định và giải quyết các vấn đề khẩn cấp 
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trên một bản thông báo ngắn. Hai là, khả năng các hệ thống điều khiển - có thể 

hỗ trợ về mặt vật lý cho con người bằng cách giải quyết một loạt các trạng thái 

như khó chịu, quá mệt mỏi, hoặc không an toàn. 

    Thứ tư, việc quyết định được phân cấp sâu hơn. Khả năng các hệ thống 

điều khiển - vật lý đưa ra các quyết định của riêng mình và tự thực hiện các nhiệm 

vụ nếu có thể. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, khi bị nhiễu hoặc các mục tiêu mâu 

thuẫn lẫn nhau thì các nhiệm vụ được thực hiện ở một cấp độ cao hơn. 

3. Những sản phẩm, lĩnh vực chủ yếu của CMCN 4.0 

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố tháng 9/2015, 21 sản 

phẩm công nghệ sẽ định hình trong tương lai dựa trên công nghệ kỹ thuật số 

và thế giới siêu kết nối5, bao gồm:quần áo kết nối với Internet; những sản phẩm 

cảm biến kết nối với Internet; lưu trữ dữ liệu không giới hạn và miễn phí trên 

người (có kèm quảng cáo); dược sĩ robot; mắt kính kết nối với Internet; số đông 

dân số hiện diện trên Internet; ôtô được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ in 3D; 

điều tra dân số bằng các nguồn dữ liệu lớn;  điện thoại di động cấy ghép vào 

người; sản phẩm tiêu dùng được sản xuất bằng công nghệ in 3D; điện thoại thông 

minh; xe không người lái; cấy ghép gan bằng công nghệ in 3D; kiểm toán được 

thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo; thu thuế của chính phủ qua blockchain (khối 

chuỗi)6; 50% các thiết bị dân dụng ở nhà có thể truy cập Internet; những chuyến 

đi du lịch hay công tác được thực hiện qua các phương tiện chia sẻ; thành phố 

(khoảng 50 000 người) không có đèn giao thông; tổng sản phẩm nội địa toàn cầu 

được lưu trữ trên blockchain; máy trí tuệ nhân tạo. Đây là những sản phẩm được 

                                                           
5 Các sản phẩm này được xác định thông qua một cuộc khảo sát được tiến hành bởi hội đồng nghị sự toàn cầu của 

Diễn đàn Kinh tế thế giới, trong đó có hơn 800 giám đốc điều hành và chuyên gia từ các lĩnh vực thông tin và công 

nghệ truyền thông tham gia. 

6Blockchain được mô tả như là một “đầu mối phân phối” hay một giao thức an toàn trong đó một mạng các máy 

tính cùng nhau xác thực một giao dịch trước khi giao dịch được lưu trữ và chấp thuận. Về bản chất,blockchain là 

một cuốn sổ cái được chia sẻ và mang tính tin cậy. Tại đây, tất cả mọi người đều có thể kiểm tra nội dung nhưng 

không có một ai có quyền điều khiển. Những người tham gia hệ thống blockchain cùng giữ và cập nhật cuốn sổ 

cái chung đó. Blockchain chỉ có thể được sửa đổi theo quy định nghiêm ngặt và theo thoả thuận chung của tất cả 

người tham gia. Vì vậy,đây là phương thức giao dịch có khả năng chia sẻ, lập trình, mã hóa an toàn vàtạo ra sự tin 

tưởng. 
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kì vọng sẽ xuất hiện trong 10 năm tới bắt nguồn từ những thay đổi sâu sắc của 

Cuộc cách CMCN 4.0. 

Cho đến nay, Bitcoin là ứng dụng blockchain nổi tiếng nhất và dự kiến công 

nghệ này sẽ sớm có thêm nhiều ứng dụng khác. Tại thời điểm hiện tại, blockchain 

được dùng để ghi lại các giao dịch tài chính được thực hiện với các tiền tệ kỹ thuật 

số như Bitcoin. Trong tương lai, tiềm năng của công nghệ blockchain là khá lớn. 

Những loại giao dịch khác như giấy khai sinh, giấy chứng tử, chức danh, tước vị 

sở hữu, giấy đăng ký kết hôn, các bằng cấp giáo dục, bồi thường bảo hiểm, thủ 

tục y tế và lá phiếu bầu cử cũng sẽ sử dụng công nghệ này. Chính phủ Honduras 

đã sử dụng công nghệ này để xử lý quyền sử dụng đất; quốc gia Isle of Man cũng 

đang thử nghiệm việc sử dụng blockchain trong việc đăng ký công ty. 

Ngoài ra, CMCN 4.0 còn tạo ra những sản phẩm vật liệu mới như vật 

liệu thông minh tự phục hồi hoặc tự làm sạch, các kim loại có khả năng khôi 

phục lại hình dạng ban đầu, gốm sứ và pha lê biến áp lực thành năng lượng và 

nhiều vật liệu khác nữa; các robot được sử dụng ở tất cả các lĩnh vực từ nông 

nghiệp cho đến chăm sóc người bệnh; hay những đổi mới trong lĩnh vực sinh 

học nói chung và di truyền nói riêng để giảm chi phí và dễ dàng hơn trong việc 

giải trình bộ gen và kích hoạt hoặc chỉnh sửa gen.  

4. Tác động của CMCN 4.0 

4.1. Tác động tới nền kinh tế toàn cầu 

CMCN 4.0 thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế thế giới chuyển sang kinh tế tri 

thức bởi nguồn lực phát triển quan trọng nhất của cuộc cách mạng này là nhân 

lực có năng lực sáng tạo công nghệ. Quốc gia nào sở hữu nhiều tri thức, nhân lực 

chất lượng cao sẽ giành ưu thế cạnh tranh toàn cầu. CMCN 4.0 đang ở giai đoạn 

khởi phát, chưa thể đánh giá được hết các tác động, do đó, cần phải tiếp tục theo 

dõi chiều hướng và tác động của cuộc cách mạng này. Nhiều dự báo cho rằng 

CMCN 4.0 sẽ tác động sâu sắc đến kinh tế thế giới trên các phương diện sau: 

(i) Trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia: Các nước đang phát 

triển có cơ hội rút ngắn khoảng cách phát triển nếu biết tiếp cận nhanh CMCN 

4.0. Điều này cũng đồng nghĩa việc các nước này đối mặt với nguy cơ tụt hậu xa 
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hơn nếu không tận dụng tốt những lợi thế và cơ hội từ cuộc CMCN này. Những 

quốc gia có sở hữu nhiều tri thức, nhân lực chất lượng cao, biết tận dụng tốt cơ 

hội sẽ có thể bứt phá trở thành những nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu. 

Nếu CMCN 4.0 tiếp tục phát triển như dự báo thì lĩnh vực chế tạo và sản xuất 

trong tương lai sẽ quay trở lại các nước phát triển là nơi khởi phát của CMCN 4.0. 

Do đó, các nước đi sau sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi theo đuổi mô hình công 

nghiệp hóa dựa vào xuất khẩu và FDI. 

(ii) Tăng trưởng kinh tế: CMCN 4.0 có tiềm năng nâng cao mức thu nhập 

toàn cầu và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trên toàn thế giới. Những 

người hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc cách mạng này cho đến nay là những người 

tiêu dùng tiếp cận được với thế giới kỹ thuật số. Công nghệ đã giúp tạo ra các sản 

phẩm và dịch vụ mới, mang lại hiệu quả và sự hài lòng cao, qua đó giúp cải thiện 

chất lượng sản phẩm, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm với giá trị và mức 

giá phù hợp. Những thay đổi lớn về nhu cầu, sự tham gia và những hành vi 

mới của người tiêu dùng buộc các công ty phải điều chỉnh phương thức thiết 

kế, tiếp thị và phân phối sản phẩm, dịch vụ để tăng tính cạnh tranh.Bên cạnh 

đó, đổi mới công nghệ cũng sẽ dẫn đến một sự thay đổi to lớn từ phía cung hàng 

hóa thông qua tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động7. Chi phí giao thông 

vận tải và thông tin liên lạc sẽ giảm xuống, hậu cần và chuỗi cung ứng toàn cầu 

sẽ trở nên hiệu quả hơn, các chi phí thương mại được giảm bớt. Tất cả những yếu 

tố kể trên sẽ giúp mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Tuy nhiên, để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tăng doanh thu 

và năng suất thì CMCN 4.0 còn phụ thuộc rất lớn vào mạng lưới kết nối công 

nghệ và kỹ năng, trình độ của người lao động. Chỉ cần một lỗi nhỏ trong quá 

trình vận hành có thể gây gián đoạn đến toàn hệ thống và gây hậu quả lớn.Điều 

này nói lên tầm quan trọng của việc thiết lập chế độ bảo vệ an ninh mạng cũng 

như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật dữ liệu. 

                                                           

7 Theo kết quả nghiên cứu của OECD tại Hội thảo “Cuộc cách mạng sản xuất tiếp theo: Ý nghĩa đối với nhà làm 

chính sách” diễn ra vào ngày 16/6/2016, IOT sẽ giúp giảm 18% chi phí cho các công ty áp dụng. Việc tăng cường 

sử dụng robot công nghiệp sẽ giúp tăng năng suất lao động bình quân hàng năm lên 0,36 điểm phần trăm (trong 

số 17 nước OECD); xe vận tải mỏ tự động trong một số trường hợp có thể tăng sản lượng lên 15-20%, giảm mức 

tiêu thụ nhiên liệu 10-15% và giảm chi phí bảo trì khoảng 8%. 
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(iii) Mô hình kinh doanh: CMCN 4.0 đặt ra những thách thức lớn đối với 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đặc biệt là các doanh nghiệp đã/sẽ tham 

gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu về những thay đổi liên quan đến chi phí, quản trị 

rủi ro, giảm thiểu tính linh hoạt và sự độc lập trong chiến lược kinh doanh. Theo 

khảo sát 1000 doanh nghiệp có tổng doanh thu hàng năm từ 500.000 đến 125 triệu 

Euro tại Đức thì có đến 35% DNNVV nói rằng công nghệ số không có vai trò lớn 

trong hoạt động của họ. Đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn con số này 

là 52%. Điều này nói lên rằng còn một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp 

chưa ý thức được hoặc chưa quan tâm đến sự thay đổi nhanh chóng của công 

nghệ, do vậy chưa có bước chuẩn bị hữu ích để ứng phó với xu hướng toàn 

cầu này. Khi CMCN 4.0 phát triển, năng suất lao động tăng, chi phí giảm kéo 

theo giá hàng hóa giảm; lúc này các DNNVV phải đứng trước lựa chọn điều chỉnh 

mô hình cho phù hợp hoặc đối mặt với thất bại. 

Trên thực tế, Chính phủ và đặc biệt là khu vực công đóng vai trò quan trọng 

trong việc tạo lập một môi trường chung giúp các DNNVV chuyển đổi hoạt động 

để bắt kịp với CMCN cũng như xác định các tiêu chuẩn cụ thể để thực hiện CMCN 

4.0. Do đó, giai đoạn 10-15 năm tới, khu vực công phải có trách nhiệm hỗ trợ và 

điều hành quá trình này thông qua nhiều công cụ khác nhau. 

(iv) Thị trường lao động: CMCN 4.0 sẽ tạo ra mộtsự dịch chuyển lớn 

nguồn lực lao động. Theo nghiên cứu của OECD, trong tương lai trung bình có 

9% việc làm hiện nay có nguy cơ bị thay thế hoàn toàn bởi tự động hóa;khoảng 

47% các công việc hiện tại ở Mỹ có thể sẽ biến mất vì tự động hóa; 30% việc làm 

sẽ trải qua quá trình trang bị lại, bao gồm các kỹ năng mới. Khi thời kỳ robot và 

tự động hóa lên ngôi, hàng triệu người sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp, đặc biệt là 

những nhân công trong ngành vận tải, kế toán, môi giới bất động sản hay bảo 

hiểm. Bên cạnh đó, yêu cầu đối với chất lượng nguồn nhân lực là một trong 

những vấn đề lớn nhất trong CMCN 4.0 do những thiếu hụt lớn về nguồn nhân 

lực trong thị trường kỹ thuật số. Ước tính đến năm 2020, riêng khu vực Châu Âu 

có thể thiếu khoảng 825.000 chuyên gia trong mảng lĩnh vực này. Điều này đòi 

hỏi hệ thống giáo dục và đào tạo cần phải lường trước được những nhu cầu thay 

đổi, đặc biệt là những kỹ năng mới để thiết kế chương trình học cho phù hợp. Bên 
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cạnh đó, cũng cần phải đơn giản hóa hệ thống thuế và an ninh xã hội, hạn chế 

những chí phí ngoài tiền lương; tăng lợi ích của bảo hiểm của hệ thống an sinh xã 

hội. 

4.2. Tác động tới ngành ngân hàng 

(i) Sự phát triển của đồng tiền điện tử (Bitcoin) buộc NHTW các nước 

phải thay đổi điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) để thích ứng. Bitcoin là 

bằng chứng rõ ràng nhất về sự ra đời và phát triển của đồng tiền điện tử không do 

NHTW phát hành. Trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng ngay cả khi tiền điện tử 

khó có thể thay thế tiền tệ của một quốc gia, tác động nhất định của nó tới việc 

điều hành CSTT ở các NHTW là không thể phủ nhận. Ngân hàng Trung ương 

(NHTW) Châu Âu (ECB) cũng cho rằng mức độ hiệu quả của các công cụ CSTT 

có thể bị ảnh hưởng bởi sự chấp nhận rộng rãi tiền điện tử. Sự xuất hiện của đồng 

tiền này có thể tác động xấu tới các chỉ số tiền tệ trong mục tiêu ổn định giá 

cả. 

Một trong những điểm quan trọng quyết định ảnh hưởng của tiền điện 

tử đối với CSTT là tổ chức phát hành. Nếu tổ chức phát hành là các ngân hàng, 

CSTT không hề bị ảnh hưởng vì tiền điện tử lúc này chỉ là 1 dạng khác của tiền 

mặt thông thường. Nếu tổ chức phát hành không phải là ngân hàng mà là một tổ 

chức trong nước, tiền điện tử có thể được coi như một dạng séc du lịch và được 

tính như một phần của cung tiền. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn khi tổ chức phát hành 

này ở nước ngoài vì khi đó NHTW không có thẩm quyền đối quản lý và giám sát 

họ. Điều này tác động tới việc tính toán và đo lường cung tiền, cũng như hiệu 

quả hoạt động của các công cụ CSTT, giống với các quốc gia mà đồng đô-la 

hay ngoại tệ mạnh được lưu hành như một hình thức thanh toán thay thế. 

Bên cạnh đó, vì tiền điện tử có thể làm cho việc giao dịch ngoại hối trở nên hết 

sức dễ dàng8 nên NHTW cũng phải đối mặt với rủi ro rơi vào tình trạng giống 

đô la hóa chỉ đơn giản bằng một vài cú nhấp chuột. Dạng tiền điện tử cũng ảnh 

hưởng tới tác động của tiền điện tử đối với CSTT. Ở dạng không trực tuyến 

(offline), tiền điện tử có thể dễ kiểm soát hơn đối với NHTW. Các cửa hàng sẽ ưu 

                                                           

8 Những dịch vụ như PayPal hoặc e-gold làm cho người dân của một quốc gia dễ dàng quy đổi tiền của mình sang 

một loại ngoại tệ mạnh hơn. 
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tiên các hệ thống nội địa, trong khi đó khách hàng cũng sẽ chọn những hệ thống 

nội địa vì tính dễ được chấp nhận. Ngược lại, đối với tiền điện tử trực tuyến 

(online), do không hề có giới hạn vật lý về phương thức cũng như công cụ thanh 

toán, người dùng có thể tùy ý lựa chọn dịch vụ nào phù hợp nhất với họ. Do đó, 

người dùng có thể lựa chọn những nhà cung cấp nằm ngoài sự kiểm soát của các 

NHTW, gây ra những vấn đề như đã đề cập ở trên.  

Ngoài ra, sự phát triển của tiền điện tử cũng có thể có những tác động tới 

hệ số tạo tiền. Cụ thể, việc tiền điện tử được sử dụng rộng rãi có thể làm tăng 

hiệu quả của hệ thống thanh toán, thanh toán đa quốc gia sẽ trở nên cực kì thuận 

lợi, qua đó đẩy nhanh tốc độ lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế. Những tác động 

này cần phải được tính đến trong tương lai, khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn. 

(ii) Tác động tới mô hình tổ chức, mô thức quản trị, kênh phân phối 

và sản phẩm dịch vụ ngân hàng.  

Thứ nhất, CMCN 4.0 sẽ tác động tới mô thức quản trị ở các ngân hàng 

thông qua sự xuất hiện của trí thông minh nhân tạo (AI – Aritificial 

Inteligence). AI đang là trọng tâm phát triển của rất nhiều công ty công nghệ lớn 

trên thế giới như Google. Trong tương lai gần, AI sẽ dần trở nên hoàn thiện; thậm 

chí về một số mặt nào đó có thể thông minh và chính xác hơn con người. Các 

ngân hàng có thể ứng dụng AI trong việc quản lý danh mục rủi ro, quản lý khách 

hàng và quản lý cơ sở dữ liệu. Với khả năng tự học hỏi và thích nghi, tiềm năng 

của AI là không giới hạn trong các ứng dụng, vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với ngành 

Ngân hàng trong tương lai là nắm bắt được xu hướng, ứng dụng cách làm việc và 

kiểm soát AI để đảm bảo hoạt động ngân hàng diễn ra an toàn, hiệu quả.Mô hình 

ngân hàng số hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ thông qua các thiết bị số kết 

nối với các phần mềm máy tính qua môi trường mạng Internet trên thực tế đã, 

đang và sẽ làm thay đổi toàn bộ cấu trúc hệ thống của ngân hàng. CMCN 4.0 

cũng sẽ tạo ra những bước tiến mới trong thay đổi cách giao tiếp và xử lý 

nghiệp vụ thông qua tương tác và giao tiếp điện tử. Với hạ tầng viễn thông 

ngày càng phát triển, các cuộc đàm thoại đã dần trở thành các cuộc gọi hình ảnh 

(video-call) với mức độ ổn định và chất lượng ngày càng tăng. Do đó, công việc 

chăm sóc khách hàng tại các ngân hàng cũng sẽ dần đòi hỏi thêm những kĩ năng 
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làm việc từ xa qua video-call. Trong tương lai không xa, công nghệ thực tế ảo 

(virtual-reality) và hình ảnh ba chiều (holography) sẽ có thể thay thế hoàn toàn 

cách giao tiếp của con người. Các cuộc gọi 3D như trong các bộ phim viễn tưởng 

có thể sẽ không còn xa vời.  

Thứ hai,CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi hoàn toàn kênh phân phối và các 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống.Trong khoảng 10 năm trở lại đây, 

sự xuất hiện của điện thoại thông minh (Smartphone) đã thay đổi hoàn toàn cách 

con người giao tiếp và tương tác, kéo theo sự thay đổi trong kênh phân phối, mạng 

lưới bán hàng và cách thiết kế sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng. Kênh bán 

hàng qua Internet, Mobilebanking,Tablet Banking, mạng xã hội (Social 

Media), phát triển ngân hàng số và giao dịch không giấy tờ sẽ là xu thế phát 

triển mạnh9. Trải nghiệm khách hàng sẽ là xu hướng vượt trội, ở một số nước 

phát triển, kể cả các nước đang phát triển đã xuất hiện ngày càng nhiều 

“ngân hàng không giấy”.Nhờ ứng dụng chuyển đổi kỹ thuật số, các sản phẩm 

của ngân hàng có thể tích hợp được với nhiều sản phẩm dịch vụ phụ trợ  để làm 

hài lòng khách hàng. Việc áp dụng các nguyên tắc của CMCN 4.0, các vấn đề như 

giao diện lập trình ứng dụng (API), phân phối liền mạch hay phân tích thông minh 

(intelligence analytics) sẽ là những ứng dụng phổ biến trong hoạt động phát triển 

sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao của các ngân 

hàng. Ngoài ra, dữ liệu lớn (Big Data) và phân tích hành vi khách hàng cũng đang 

trở thành xu hướng tương lai cho thời đại công nghệ số khi có thể thu thập dữ liệu 

bên trong và bên ngoài thông qua tổ chức phân tích hành vi khách hàng nhằm 

nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại giá trị gia tăng, tiết giảm chi phí và hỗ trợ 

cho các quá trình ra quyết định.  

Thứ ba, an ninh mạng trở nên vô cùng quan trọng trong hoạt động 

ngân hàngdo sự phát triển của hạ tầng viễn thông đặt ra những thách thức mới về 

bảo mật. Với sự phát triển ngày càng tinh vi của công nghệ số và xu hướng chuyển 

                                                           

9 Theo báo cáo mobile banking được thực hiện bởi KPMG tháng 7/2015, có thể khẳng định mobile banking đang 

là xu hướng bùng nổ nhất và là kênh lớn nhất chiếm khối lượng giao dịch nhiều nhất. Bên cạnh đó, ngày càng có 

nhiều khách hàng chuyển sang sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh để tiến hành các giao dịch 

với ngân hàng. Đến năm 2020, các ngân hàng sẽ bán sản phẩm của mình với tỷ lệ là 40% online. Internet và điện 

toán đám mây là xu hướng để giao dịch dễ dàng. 
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dần sang điện toán đám mây (cloud-computing), những lỗ hổng bảo mật cũng vì 

thế mà tăng theo, kéo theo những lo ngại ngày càng nghiêm trọng về rủi ro tấn 

công tin tặc (hackers). Trong nhiều trường hợp, một số cá nhân tổ chức cá nhân 

có thể thu thập thông tin cá nhân riêng tư của người khác và đăng tải trên mạng. 

Điều này đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải có trách nhiệm xã hội nhiều hơn, 

quan tâm nhiều hơn đến tính an toàn và riêng tư trong thông tin của khách hàng 

và có cách thức phòng thủ mới để bảo đảm an toàn bảo mật mạng. Theo đó, các 

ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng vừa và nhỏngoài việc trang bị cho mình 

những công cụ bảo mật mới như sử dụng phương pháp sinh trắc học, quét mống 

mắt, vân tay để thay thế mật khẩu hay an toàn bảo mật mạng; cần quan tâm hơn 

nữa tới việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dự phòngvà nâng cao nhận thức 

về bảo mật và an toàn thông tin trong toàn hệ thống.  
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