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ChươngChương 3. THÔNG TIN B3. THÔNG TIN BẤẤT ðT ðỐỐI XI XỨỨNG NG 
VVÀÀ HHẠẠN CHN CHẾẾ TTÍÍN DN DỤỤNG NG 

I. I. GiGiớớii thithiệệuu::

GiGiááoo sưsư G. G. AkerlofAkerlof
GiGiááoo sưsư J. J. StiglitzStiglitz
GiGiááoo sưsư M. SpenceM. Spence
LuLuậậnn ñiñiểểmm cơcơ bbảảnn : : NNếếuu ngânngân hhààngng tăngtăng lãilãi susuấấtt lênlên
caocao ququáá hay hay yêuyêu ccầầuu ququáá caocao vvềề ththếế chchấấpp ththìì llợợii
nhunhuậậnn ccủủaa ngânngân hhààngng ssẽẽ gigiảảmm ññáángng kkểể vvìì chchỉỉ ccóó
khkhááchch hhààngng rrấấtt rrủủii roro mmớớii chchấấpp nhnhậậnn ccáácc yêuyêu ccầầuu nnààyy..
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II. II. ThôngThông tin tin bbấấtt ññốốii xxứứngng ởở ththịị trưtrườờngng xexe ôô--tôtô
ccũũ::

ChênhChênh llệệchch gigiáá rrấấtt llớớnn gigiữữaa xexe ccũũ vvàà xexe mmớớii. . TTạạii saosao??

TrênTrên ththịị trưtrườờngng::

XeXe mmớớii ((ttốốtt, , xxấấuu))

XeXe ccũũ ((ttốốtt, , xxấấuu))

NgưNgườờii bbáánn bibiếếtt rõrõ hơnhơn ngưngườờii muamua vvềề chchấấtt lưlượợngng ((còncòn
llạạii) ) ccủủaa chichiếếcc xexe nênnên thôngthông tin tin llàà bbấấtt ññốốii xxứứngng..

NgưNgườờii muamua ññặặtt gigiáá ththấấpp vvàà xexe ttốốtt rrúútt luilui rara khkhỏỏii ththịị
trưtrườờngng nênnên chchỉỉ còncòn llạạii xexe xxấấuu..
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III. III. ThôngThông tin tin bbấấtt ññốốii xxứứngng trêntrên ththịị trưtrườờngng bbảảoo
hihiểểmm::

CôngCông tyty bbảảoo hihiểểmm khôngkhông bibiếếtt rõrõ ngưngườờii muamua bbảảoo hihiểểmm..

TăngTăng gigiáá bbảảoo hihiểểmm ththìì chchỉỉ nhnhữữngng ngưngườờii ccóó rrủủii roro caocao
mmớớii ññồồngng ý ý muamua: : llựựaa chchọọnn saisai llầầmm ((adverse selectionadverse selection).).

SauSau khikhi muamua bbảảoo hihiểểmm ngưngườờii muamua trtrởở nênnên bbấấtt ccẩẩnn hơnhơn: : 
ññộộngng cơcơ llệệchch llạạcc ((moral hazard moral hazard ).).

CCảả haihai llààmm tăngtăng rrủủii roro vvàà vvìì vvậậyy gigiảảmm llợợii nhunhuậậnn ccủủaa
côngcông tyty bbảảoo hihiểểmm nênnên côngcông tyty ssẽẽ tăngtăng gigiáá ññếếnn mmứứcc nnààoo
ññóó vvàà sausau ññóó khôngkhông bbáánn nnữữaa..
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ThThựựcc ttếế ((HoaHoa KKỳỳ):):

NgưNgườờii trêntrên 65 65 tutuổổii rrấấtt khkhóó muamua bbảảoo hihiểểmm y y ttếế. . TTạạii saosao??

SSốố liliệệuu ththốốngng kêkê nămnăm 1956:1956:

KhKhảảoo ssáátt 2.809 2.809 giagia ññììnhnh vvớớii 8.898 8.898 nhânnhân khkhẩẩuu: : bbảảoo
hihiểểmm y y ttếế llàà 63% 63% ởở tutuổổii 45, 54% 45, 54% ởở tutuổổii 65 65 vvàà 31% 31% 
ởở tutuổổii trêntrên 65.65.

Chi Chi tiêutiêu bbảảoo hihiểểmm llàà 88 88 ñôñô--la la ởở tutuổổii 5555––64 64 
nhưngnhưng llàà 77 77 ñôñô--la la ởở tutuổổii trêntrên 65.65.

NhNhậậnn xxéétt : : CCáácc côngcông tyty bbảảoo hihiểểmm ngngạạii bbáánn bbảảoo
hihiểểmm chocho ngưngườờii gigiàà..
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IV. Chi IV. Chi phphíí ccủủaa viviệệcc khôngkhông trungtrung ththựựcc trongtrong
kinhkinh doanhdoanh::

TrênTrên ththịị trưtrườờngng ccóó hhààngng hhóóaa ttốốtt vvàà hhààngng hhóóaa xxấấuu
nhưngnhưng ngưngườờii bbáánn khôngkhông nnóóii ththậậtt hay hay ccốố ý ý nnóóii khkháácc ñiñi..

Do Do khôngkhông rõrõ chchấấtt lưlượợngng hhààngng hhóóaa nênnên ngưngườờii muamua chchỉỉ
ññồồngng ý ý trtrảả gigiáá ththấấpp..

GiGiốốngng nhưnhư ththịị trưtrườờngng xexe ôô--tôtô, , hhààngng hhóóaa chchấấtt lưlượợngng
caocao khôngkhông bbáánn ñưñượợcc vvìì khôngkhông ththểể bbáánn vvớớii gigiáá ththấấpp..

Chi Chi phphíí xãxã hhộộii: : ssốố titiềềnn ngưngườờii muamua bbịị llừừaa vvàà ccáácc giaogiao
ddịịchch trungtrung ththựựcc bbịị xxóóaa ssổổ..

ThThựựcc ttếế: : ẤẤnn ððộộ: : ggạạoo, , ViViệệtt Nam: Nam: tômtôm, , v.vv.v..
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V. V. ThôngThông tin tin bbấấtt ññốốii xxứứngng trongtrong tuytuyểểnn ddụụngng laolao
ññộộngng vvàà bbổổ nhinhiệệmm nhânnhân ssựự::

1. 1. TuyTuyểểnn ddụụngng laolao ññộộngng ::

ÍÍtt tuytuyểểnn laolao ññộộngng ngưngườờii dândân ttộộcc vvààoo mmộộtt ssốố loloạạii côngcông
viviệệcc nnààoo ññóó do do mumuốốnn ttốốii ñaña hhóóaa llợợii nhunhuậậnn..

NgưNgườờii dândân ttộộcc ñưñượợcc xemxem llàà íítt ñưñượợcc ññààoo ttạạoo nênnên khkhóó
phânphân bibiệệtt ñưñượợcc khkhảả năngnăng llààmm viviệệcc ccủủaa ttừừngng ngưngườờii..

TTầầmm quanquan trtrọọngng ccủủaa hhệệ ththốốngng gigiááoo ddụụcc ññààoo ttạạoo: : chchọọnn
llọọcc vvàà ññààoo ttạạoo con con ngưngườờii. . 
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2. 2. BBổổ nhinhiệệmm nhânnhân ssựự ::

NgưNgườờii ccóó ththẩẩmm quyquyềềnn khôngkhông hihiểểuu rõrõ ccáánn bbộộ nnếếuu
khôngkhông sâusâu ssáátt: : thôngthông tin tin bbấấtt ññốốii xxứứngng..

CCốố ggắắngng ththỏỏaa mãnmãn mmọọii yêuyêu ccầầuu ththậậmm chchíí ttạạoo rara thôngthông
tin tin ttốốtt nhưngnhưng gigiảả nênnên ccóó ththểể chchọọnn saisai ngưngườờii..

KinhKinh nghinghiệệmm ccủủaa TrungTrung QuQuốốcc: : xaxa –– trungtrung, , ggầầnn –– kkíínhnh, , 
llààmm nhinhiềềuu –– ttààii, , hhỏỏii vvộộii vvààngng –– trtríí, , hhẹẹnn ngngààyy ngngặặtt ––
ttíínn, , ủủyy chocho titiềềnn –– nhânnhân, , giaogiao viviệệcc nguynguy bibiếếnn –– titiếếtt, , 
say say –– ccửử chchỉỉ, , phiphiềềnn ttạạpp –– ththầầnn ssắắcc, , v.vv.v..

HHồồ CCẩẩmm ððààoo ((HuHu Jin Tao) Jin Tao) llàà mmộộtt vvíí ddụụ..
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VI. VI. ThôngThông tin tin bbấấtt ññốốii xxứứngng trongtrong giaogiao ddịịchch ttíínn
ddụụngng vvàà hhạạnn chchếế ttíínn ddụụngng::

1. 1. KhKhááii ququáátt chungchung ::

NgưNgườờii chocho vayvay ((ngânngân hhààngng) ) khôngkhông ththểể bibiếếtt rõrõ ngưngườờii
vayvay nênnên thôngthông tin tin bbấấtt ññốốii xxứứngng..

TăngTăng lãilãi susuấấtt::

ChChỉỉ chchọọnn ñưñượợcc ngưngườờii vayvay rrủủii roro hơnhơn..

NgưNgườờii vayvay ththựựcc hihiệệnn ccáácc ddựự áánn rrủủii roro hơnhơn..

NhưNhư vvậậyy, , llợợii nhunhuậậnn ccủủaa ngânngân hhààngng ssẽẽ gigiảảmm nnếếuu lãilãi
susuấấtt vưvượợtt qua qua mmộộtt mmốốcc nnààoo ññóó..
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Lợi nhuận của ngân hàng

*r̂

•

Lãi suất
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VVìì vưvượợtt qua      qua      llợợii nhunhuậậnn ccủủaa ngânngân hhààngng ssẽẽ gigiảảmm nênnên
ngânngân hhààngng chchỉỉ chocho vayvay ññếếnn mmứứcc lãilãi susuấấtt nnààyy, , ddẫẫnn ññếếnn
hhạạnn chchếế ttíínn ddụụngng ((credit rationing credit rationing ).).
VVìì hhạạnn chchếế ttíínn ddụụngng nênnên ssẽẽ ccóó mmộộtt ssốố ngưngườờii khôngkhông
vayvay ñưñượợcc mmặặcc ddùù chchấấpp nhnhậậnn lãilãi susuấấtt caocao hơnhơn..

llàà lãilãi susuấấtt câncân bbằằngng trêntrên ththịị trưtrườờngng ttíínn ddụụngng
nhưngnhưng ttạạii ññóó ccầầuu llạạii llớớnn hơnhơn cungcung..
ðiðiềềuu nnààyy khôngkhông ñưñượợcc ññềề ccậậpp ññếếnn trongtrong ccáácc gigiááoo trtrììnhnh
kinhkinh ttếế hhọọcc vvàà ttààii chcháánhnh hhọọcc truytruyềềnn ththốốngng..
LýLý thuythuyếếtt ththịị trưtrườờngng câncân bbằằngng khôngkhông luônluôn ññúúngng. . TTạạii
saosao??
KinhKinh nghinghiệệmm ththựựcc ttếế: : LãiLãi susuấấtt ởở nưnướớcc phpháátt tritriểểnn vs. vs. 
ñangñang phpháátt tritriểểnn..

*r̂

*r̂
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2. 2. LãiLãi susuấấtt llàà côngcông ccụụ chchọọnn llọọcc khkhááchch hhààngng ::

NgưNgườờii vayvay ththựựcc hihiệệnn ddựự áánn ññầầuu tưtư..

KhôngKhông chchắắcc chchắắnn vvềề llợợii nhunhuậậnn ccủủaa ccáácc ddựự áánn..

NgânNgân hhààngng ddễễ ddààngng phânphân bibiệệtt gigiữữaa ccáácc ddựự áánn ccóó llợợii
nhunhuậậnn ((kkỳỳ vvọọngng) ) khkháácc nhaunhau..

Do Do ññóó, , chchỉỉ nghiênnghiên ccứứuu ccáácc ddựự áánn ccóó llợợii nhunhuậậnn ((kkỳỳ
vvọọngng) ) gigiốốngng nhaunhau nhưngnhưng khôngkhông chchắắcc vvềề rrủủii roro ccủủaa
nnóó..
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MMộộtt ngưngườờii vayvay ssốố titiềềnn llàà BB vvớớii lãilãi susuấấtt llàà ssẽẽ
khôngkhông trtrảả nnợợ khikhi::

CC + + RR B B (1 +  ),(1 +  ),

trongtrong ññóó: : CC llàà gigiáá trtrịị ttààii ssảảnn ththếế chchấấpp, , RR llàà llợợii
nhunhuậậnn ccủủaa ddựự áánn..

GiGiảả ññịịnhnh llàà ngưngườờii chocho vayvay ssẽẽ ““ttịịchch thuthu”” ttààii ssảảnn ththếế
chchấấpp vvàà llợợii nhunhuậậnn ttừừ ddựự áánn..

r̂

≤ r̂
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LLợợii nhunhuậậnn ccủủaa ngưngườờii vayvay ttừừ ddựự áánn::

NghNghĩĩaa llàà::
1.1. NNếếuu hay                   hay                   ththìì

ngưngườờii vayvay ssẽẽ trtrảả nnợợ vvàà llợợii nhunhuậậnn thuthu ñưñượợcc llàà
.  .  

2.2. NNếếuu hay                        hay                        ththìì
ngưngườờii vayvay ccũũngng ssẽẽ chchọọnn trtrảả nnợợ vvàà bbịị llỗỗ mmộộtt khokhoảảnn llàà

..
3.3. NNếếuu hay                          hay                          ththìì

ngưngườờii vayvay ssẽẽ khôngkhông trtrảả nnợợ vvàà bbịị thithiệệtt hhạạii mmộộtt khokhoảảnn
llàà CC..

);)ˆ1(max()ˆ,( CBrRrR −+−=π

CBrR −>>+− 0)ˆ1( BrR )ˆ1( +>

BrR )ˆ1( +−

0)ˆ1( <+−<− BrRC RCBr +<+ )ˆ1(

BrR )ˆ1( +−

CBrR −<+− )ˆ1( BrRC )ˆ1( +<+
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)ˆ,( rRπ

CBr −+ )ˆ1(
R

–C

Bài tập 1: Giải thích ñồ thị?

Nhận xét : R càng cao, n.l. rủi ro càng cao, thì lợi
nhuận của người vay càng cao.

●
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LLợợii nhunhuậậnn ccủủaa ngânngân hhààngng::

BBààii ttậậpp 22: : GiGiảảii ththííchch côngcông ththứứcc??

[ ])rB(1C;RrR ˆmin)ˆ,( ++=ρ
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)ˆ,( rRρ

C

R
CBr −+ )ˆ1(

Bài tập 3: Giải thích ñồ thị và cho nhận xét về ñồ thị?

●
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z

LS

LD

r
mr*

LS r̂

L

ρ

Bài tập 4: Giải thích ñồ thị?
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III. III. HHạạnn chchếế ttíínn ddụụngng ởở nôngnông thônthôn::

ThôngThông tin tin hohoàànn hhảảoo vvàà khôngkhông ccóó chi chi phphíí giaogiao ddịịchch ::

ðưðườờngng ccầầuu ddốốcc DD11((KK00) ) xuxuốốngng vvớớii nhunhu ccầầuu caocao hơnhơn
khikhi KK llớớnn hơnhơn..

SS00 ñưñườờngng cungcung trongtrong ththịị trưtrườờngng ccạạnhnh tranhtranh hohoàànn hhảảoo
vvàà khôngkhông ccóó chi chi phphíí giaogiao ddịịchch..

NgưNgườờii vayvay chchấấpp nhnhậậnn lãilãi susuấấtt ththịị trưtrườờngng rrcc..

NgưNgườờii vayvay ccóó khkhảả năngnăng trtrảả nnợợ ởở lãilãi susuấấtt ththịị trưtrườờngng..
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S0

D1(K0)

L0L = C /(1 + rc)

S2(K0,    )1β

L1

S2(K0,    ) 2β

L0

Giá trị khoản vay (L)

Lãi suất hữu hiệu

�

�

�

�
B A

C

D

Phân tích ñồ thị này?       lớn hơn . 
2β 1β
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•• ThôngThông tin tin hohoàànn hhảảoo vvàà ccóó chi chi phphíí giaogiao ddịịchch ::

L

TC
r

L

TC
r

L

TCLr

C

C

C

+=

=−++=−
+×+

1)1(1
)1(

Lãi suất hữu hiệu:

với TC là chi phí giao dịch.
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G

S3(K0,     )3β

E

F

L = C /(1 + rc)L3

r3

rc

Giá trị khoản vay (L)

Lãi suất hữu hiệu

Người giàu cho người giàu với ñiều kiện dễ dàng hơn so 
với cho người nghèo vay.

�

�
�

D2(K0) D1(K0)
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�� ThThịị trưtrườờngng ttíínn ddụụngng vvớớii thôngthông tin tin khôngkhông hohoàànn hhảảoo ::

ThôngThông tin tin bbấấtt ññốốii xxứứngng..

ThiThiếếtt kkếế ccáácc hhợợpp ññồồngng gigiốốngng nhaunhau..

MuMuốốnn bbùù ññắắpp rrủủii roro nênnên tăngtăng lãilãi susuấấtt: : ngưngườờii íítt rrủủii roro
khôngkhông vayvay..

KKếếtt ququảả llàà khôngkhông tăngtăng lãilãi susuấấtt mmàà hhạạnn chchếế ttíínn ddụụngng..

XemXem thêmthêm trongtrong GiGiááoo trtrììnhnh..


