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Thực trạng tài trợ MSME 
tại Philippines

MSME là động lực tăng trưởng kinh tế

Khó tiếp cận tài trợ

8.8% Tổng khoản vay doanh nghiệp

(BSP, 2019)

6.1% 

Khoản vay ngân hàng dành cho MSME chiếm

Tổng khoản vay hệ thống 
ngân hàng

81.2% 
Khoản đầu tư của doanh nghiệp là 
được tài trợ nội bộ

(Ngân hàng Thế giới, 2015)

Giai 
đoạn

Doanh nghiệp
siêu nhỏ

Doanh nghiệp
nhỏ

Doanh nghiệp
vừa

Tổng khoản
vay MSME Tổng vay

2015 -0.7% 4.9% 12.5% 8.6% 13.3%
2016 20.0% 0.9% 9.2% 7.6% 17.1%
2017 5.7% 3.8% 9.0% 7.1% 19.0%
2018 23.3% 4.6% 7.8% 8.6% 15.2%
2019 23.8% -7.1% 1.5% 1.9% 7.3%

Mức tăng hàng năm của khoản vay ngân hàng dành cho MSME (BSP, 2019)

* Bao gồm khoản vay cho MSME và DN 
tư nhân.



Ngân hàng thêm các khoản vay mới cho MSME là để 
đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc   

Tạm thời giảm trọng số rủi ro tín dụng của các khoản 
vay dành cho MSME

Trọng số rủi ro bằng 0 đối với các khoản vay MSME được 
chính phủ bảo lãnh

Miễn, giảm báo cáo khoản vay quá hạn và nợ xấu của khách 
hàng vay

Khoản vay được dùng để tuân thủ yêu cầu dự trữ 
bắt buộc tăng từ 8.7 tỷ peso vào cuối tháng 4 lên 

120.9 tỷ peso vào tháng 10

64 ngân hàng nông nghiệp (R/CB) cung cấp khoản 
vay trị giá 2 tỷ peso dành cho MSME để tuân thủ yêu 

cầu dự trữ bắt buộc vào cuối tháng 8
(so với 39 ngân hàng nông nghiệp với khoản vay trị giá 1 tỷ 

peso dành cho MSME vào cuối tháng 4)

Tổng các khoản vay mới đến từ 30 ngân hàng hàng đầu đạt 
40.6 tỷ peso trong suốt giai đoạn phong tỏa*

Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020, 30 ngân hàng hàng đầu gia 
hạn 25.6 tỷ peso trong khoản vay MSME, và tái cơ cấu 1.8 tỷ 
peso*

Nguồn:  BSP 2020
*Dựa trên khảo sát BSP trên 30 ngân hàng hàng đầu (10 U/KBs – ngân hàng đa năng và thương mại, 10 TB –
quỹ tiết kiệm, 10 R/CB – ngân hàng nông nghiệp) từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020

Biện pháp BPS COVID-19

Banking sector response



Cơ sở hạ tầng tài chính và sáng kiến BSP MSME

Tăng cường tín dụng thông qua
cơ sở dữ liệu rủi ro tín dụng (CRD)

Áp dụng thanh toán kỹ thuật số sử dụng dịch 
vụ merchant (digital merchant payment) (P2B)

Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) 
phát triển thị trường

PhilSys là hệ thống ID kỹ thuật số quốc gia

Khung giao dịch bảo đảm và điều kiện đăng ký thế chấp động sản 
trực tuyến tuân theo Đạo luật Bảo mật Tài sản cá nhân

Cho vay dựa trên rủi ro và giải quyết tình trạng thông tin bất 
cân xứng qua Hệ thống Thông tin Tín dụng

PESONet và InstaPay hoạt động như rail thanh toán kỹ 
thuật số

Cơ sở hạ tầng 
tài chính

Sáng kiến 
BSP MSME



SCF là phương án khả thi cho tài trợ MSME

SCF là một phương án tài trợ, trong đó sử dụng các khoản phải thu, dòng hàng tồn 
kho và các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng để cung cấp dịch vụ tài chính.

SCF cho phép ngân hàng quản lý tốt hơn rủi ro tín dụng và đáp ứng các yêu cầu về 
thanh khoản và vốn lưu động của các doanh nghiệp nhỏ hơn

Đồng thời, SCF giúp các tập đoàn lớn - đóng vai trò là tổ chức mua - cải thiện khả 
năng quản lý vốn lưu động và giảm gián đoạn chuỗi cung ứng



Tình hình triển khai SCF tại Philippines

• Hạn chế về mặt công nghệ do hệ 
thống lỗi thời và giao dịch SC dựa 
trên giấy tờ

• Hạn chế về tài liệu và đào tạo 
nhập môn

• Hạn chế về cơ sở hạ tầng tín dụng, 
khiến DNVVN không có cái nhìn 
đầy đủ về các khoản vay

Thách thức chính

Kết quả khảo sát nhanh 
tình hình SCF

• Không nhiều ngân hàng có khả 
năng ước tính quy mô thị trường 
tiềm năng

• Không nhiều ngân hàng thực hiện 
đánh giá môi trường pháp lý

• Không nhiều ngân hàng có mục 
tiêu SCF cụ thể/hay có giám đốc 
chuyên về SCF, và có modle SCF 
tự động

Năng lực thể chế và kế hoạch đầu 
tư chiến lược vào SCF của ngành 
ngân hàng

Nền tảng SCF
Ví dụ

UnionBank

- Hệ thống tài trợ chuỗi cung ứng trên 
Blockchain mang đến một nền tảng 
an toàn và hiệu quả, cho phép doanh 
nghiệp dễ dàng tiếp cận các tùy chọn 
tài trợ phi truyền thống

Acudeen

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt 
hàng đơn mua hoặc tài trợ hóa đơn 
qua nền tảng trực tuyến



Dự án Phát triển Thị trường SCF

Xác định quy mô thị 
trường SCF tiềm năng tại 

Philippines

Nhận diện và đề xuất các biện 
pháp can thiệp để giải quyết 

các rào cản/thiếu sót

(vd. trong cơ sở hạ tầng tài chính 
và quy định)

Cung cấp thông tin cho các 
nhà hoạch định chính sách, 

cơ quan quản lý, chương 
trình phát triển SME, kế 

hoạch ổn định tài chính (FSP) 
và nhà đầu tư tiềm năng

Đẩy tốc sự phát triển của thị trường SCF sôi động



Chân thành cảm ơn!
Trung tâm Hỗ trợ Học tập và Hòa nhập

Email: financialinclusion@bsp.gov.ph
Điện thoại: (632) 8708-7482
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