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Quan hệ giữa rủi ro kinh doanh và sự PTBV của hệ thống NHTM:
Ngay từ khi xuất hiện khái niệm PTBV được gắn liền với mục tiêu thỏa mãn yêu
cầu căn bản của con người, cải thiện cuộc sống của con người và song song là bảo toàn
và quản lý hữu hiệu hệ sinh thái, bảo đảm sự ổn định của tương lai; cho đến nay thì khái
niệm PTBV được sử dụng khá phổ biến, nó có thể gắn với một lĩnh vực hoặc một ngành
nghề nhất định, song cho dù thế nào thì điều kiện cơ bản, không thể thiếu để PTBV chính
là sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, không thể có sự PTBV trong điều kiện mất ổn
định của nền kinh tế được- PTBV trong phạm vi hệ thống NHTM Việt Nam cũng là một
mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới- đó là sự phát triển mang tính ổn định và sự phát
triển này đưa sự vật lên một vị thế mới, một tầm cao mới.
Hoạt động kinh doanh của NHTM luôn chứa đựng những rủi ro, đó là những biến
cố không mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm
sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể
hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất dịnh. Có bốn loại rủi ro chính trong hoạt
động kinh doanh ngân hàng: (i) Rủi ro tín dụng: là loại rủi ro phát sinh trong quá trình
cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ
hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng. (ii) Rủi ro tỷ giá hối đoái: là loại rủi ro phát
sinh khi tỷ giá biến động theo chiều huớng bất lợi trong hoạt động cho vay ngoại tệ hoặc
kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng. (iii) Rủi ro lãi suất: là loại rủi ro xuất hiện khi có sự
thay đổi của lãi suất thị truờng hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến
tổn thất về tài sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng. (iv) Rủi ro thanh khoản: là loại
rủi ro xuất hiện trong truờng hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi
kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay muợn để đáp ứng yêu cầu của các hợp
đồng thanh toán. Loại rủi ro này dường như là bộc phát cuối cùng của các loại rủi ro.
Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là rủi ro tiềm ẩn, luôn có thể xảy ra,
là loại rủi ro không phải muốn tránh là được; song nếu rủi ro xảy ra đơn lẻ- thì mặc dù
bất kỳ loại rủi ro nào cũng dẫn đến sự giảm sút thu nhập, lợi nhuận của ngân hàng, chúng
chỉ khác nhau về mức độ ảnh hưởng do mức độ rủi ro khác nhau- thì vẫn không ảnh
hưởng đến tính bền vững và sự phát triển chung của toàn hệ thống. Tuy nhiên, nếu một
khi rủi ro xảy ra liên tiếp, ở mức độ lớn và phạm vi rộng- rủi ro tạo thành chuỗi, thành
chùm… cả thực tế và lý thuyết vĩ mô đều chứng minh, khi đó hiệu ứng Domino sẽ xảy ra
nhanh chóng trên các thị trường tín dụng, chứng khoán, bất động sản, thương mại... và
ngân hàng bị phá sản, thị trường tài chính ngân hàng sụp đổ, phá vỡ sự ổn định của hệ
thống. Do vậy không thể phủ nhận rủi ro luôn di chuyển ngược dòng với sự PTBV, kiểm
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soát và ngăn ngừa rủi ro chính là yếu tố quan trọng góp phần vào sự PTBV của các
NHTM.
Những nét chính trong hoạt động kinh doanh của các NHTM thời gian qua:
Sau 22 năm, kể từ khi chính thức có hệ thống ngân hàng hai cấp (1990) hệ thống
các NHTM Việt Nam đã phát triển mạnh về số lượng, mở rộng về quy mô, đa dạng về
tính chất và loại hình sở hữu, có thể nói rằng ngành Ngân hàng đã có những đóng góp
quan trọng trong công cuộc đổi mới của cả nước, góp phần kiềm chế lạm phát, tích cực
thu hút và cung ứng nguồn vốn làm cho nguồn vốn trong xã hội vận động hiệu quả, góp
phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, nâng cao cuộc sống của người lao động, làm
thay đổi bộ mặt của xã hội. Vai trò càng quan trọng thì thách thức càng to lớn; ngành
Ngân hàng cũng phải đối diện và vượt qua những tác động từ khủng hoảng kinh tế thế
giới, chịu những áp lực không nhỏ trong cạnh tranh với những lợi thế về quy mô, về kinh
nghiệm của các ngân hàng nước ngoài, áp lực về tăng trưởng và phát triển không phải chỉ
của hệ thống ngân hàng mà là của toàn nền kinh tế… Do vậy, bên cạnh những thành quả
đạt được, hoạt động ngân hàng cũng còn nhiều bất cập đòi hỏi phải có sự nhìn nhận và
khắc phục một cách nghiêm túc. Giai đoạn 2008 – 2010, cùng với “bong bóng” của thị
trường chứng khoán và hiệu ứng từ gói kích cầu của Chính phủ, nếu nhìn vào tốc độ tăng
trưởng và mức sinh lời thì có thể nói hệ thống NHTM Việt Nam đã có sự phát triển mạnh
mẽ. Song sự tăng trưởng đó chỉ là “bề nổi của tảng băng” và do đó, đã che khuất tình
hình hoạt động kém an toàn của nhiều NHTM. Có thể xâu chuỗi các sự kiện đặt hệ thống
ngân hàng trong trạng thái “luôn có khả năng bùng nổ” như sau: (i) mặt bằng lãi suất tăng
cao khiến nhiều NHTM căng thẳng thanh khoản; (ii) kinh tế đình trệ khiến doanh nghiệp
đình đốn và hậu quả là chất lượng tín dụng suy giảm; (iii) lạm phát bùng nổ khiến thị
trường chứng khoán và bất động sản gặp khó khăn và hậu quả là tổn thất tín dụng có thể
tăng đột biến và (iv) kinh tế rơi vào đình trệ sau khi lạm phát cao và tăng trưởng thấp.
Giai đoạn từ 2011 đến nay- cho dù sự suy giảm kinh tế làm giảm lạm phát giảm sau đó
góp phần hỗ trợ việc giảm lãi suất nhưng các NHTM vẫn không thể cho vay ra được vì
các doanh nghiệp không hội đủ điều kiện để cho vay do hàng tồn kho quá cao và không
có các phương án kinh doanh mới hiệu quả nên không thể hấp thụ vốn cho dù lãi suất rất
thấp; hơn nữa các NHTM cũng không thể cho vay ra vì nếu gia tăng tín dụng sẽ càng làm
cho tình hình nợ xấu trở nên trầm trọng hơn.
Vậy những nguyên nhân nào đã đe dọa sự an toàn của hệ thống ngân hàng? Có thể
nêu một số nguyên nhân chủ yếu sau:
Thứ nhất, Vốn điều lệ tăng quá nhanh và tình trạng sở hữu chéo về vốn- vấn đề đáng lo
ngại
Trong giai đoạn 2007- 2011, để đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ, các NHTM đã
đẩy nhanh tốc độ tăng vốn, vì thế trong giai đoạn này tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ của
các NHTM Việt Nam ở mức rất cao, đặc biệt tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ bình quân
năm của khối NHTMCP đều ở khoảng 52% (xem Bảng số 01).
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Bảng số 01: Tốc độ tăng vốn điều lệ của các NHTM
Tăng trưởng VĐL (%)

2007

2008

2009

2010

2011

- Khối TCDN Nhà Nước

50.21

31.52

14.42

40.04

13.05

- NHTMCP

110.83

57.95

35.58

43.30

15.86

Nguồn: Websiste của các ngân hàng và tính toán của tác giả
Sự tăng trưởng nhanh chóng về vốn và tổng tài sản được thể hiện rõ nhất ở các
TCTD chuyển đổi từ mô hình nông thôn lên đô thị. Năm 2005, ngân hàng An Bình lần
đầu tiên được chuyển đổi từ mô hình nông thôn sang mô hình đô thị. Từ năm 2006 - 2008
có thêm 10 ngân hàng khác được chuyển đổi gồm: OceanBank, SHB, NaviBank,
GPBank,
KienlongBank,
TrustBank,
WesternBank,
DaiABank,
PGBank,
MekongDevBank. Tất cả các ngân hàng này phải tăng vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỉ vào
cuối năm 2011 theo quy định của NHNN.
Theo báo cáo tài chính của 10 ngân hàng trên, tổng vốn chủ sở hữu đã tăng từ
9.787 tỷ năm 2008 lên 32.754 tỷ đồng trong năm 2011 (biểu đồ 1)
Biểu đồ 1: Vốn chủ sở hữu của 10 ngân hàng chuyển đổi

Nguồn cafef.vn: “Ngân hàng nông thôn "vội vã ra” đô thị: Một nguồn cơn của bùng phát
nợ xấu”.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nguồn nhân lực có chất lượng; trình độ quản trị
của các NHTM Việt Nam không theo kịp với tốc độ tăng trưởng tương ứng của vốn và do
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vậy khó có thể kiểm soát tốt luồng vốn luân chuyển và vì thế không những khó có thể
mang lại hiệu quả mong muốn mà còn làm tăng nguy cơ rủi ro; bên cạnh đó thì tình trạng
lạm dụng quan hệ sở hữu chéo giữa các ngân hàng, giữa ngân hàng với các công ty tài
chính… cũng làm cho nguy cơ rủi ro hệ thống càng tăng lên.
Có thể thừa nhận rằng tình trạng sở hữu chéo vốn cổ phần giữa các ngân hàng,
công ty vốn dĩ là không xấu, mối quan hệ này có thể có những tác động tích cực đối với
hoạt động kinh doanh của các thành viên tham gia, họ có thể hỗ trợ nhau trong lĩnh vực
quản trị, thuận lợi hơn trong việc hợp tác kinh doanh với nhau…; thậm chí, đây đã từng
là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thành công của quá trình công nghiệp hóa ở một số quốc
gia trên thế giới như Nhật, Đức…; tuy nhiên tình trạng đó không hẳn chỉ mang lại những
hiệu ứng tích cực mà cũng rất dễ tạo ra các liên minh ngân hàng, ngân hàng- công ty, và
mối quan hệ chằng chịt này cũng rất thuận lợi cho việc xảy ra những giao dịch thỏa thuận
riêng giữa các bên- thông thường là dạng giao dịch không minh bạch; thiếu lành mạnh
mà không tuân thủ các điều kiện thị trường. Đặc biệt, việc các tập đoàn doanh nghiệp có
tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ lớn của một NHTM sẽ là cội nguồn của rủi ro tập trung tín dụng,
điểm lợi mà các thành viên thường khai thác trong mối quan hệ này chính là tín dụng chỉ
định với giá rẻ, ngoài tầm kiểm soát và kết quả lại là những khoản nợ xấu khổng lồ cho
nền kinh tế, trường hợp của Vinashin hay Vinalines chính là những minh chứng cho vần
đề này.
Thứ hai, tình trạng hoạt động “độc canh” tín dụng- rủi ro tiềm ẩn.
Mặc dù càng về sau này các NHTM càng quan tâm hơn đến việc đa dạng hóa các
dịch vụ ngân hàng song trên thực tế, sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng vẫn đang
“nương tựa” chủ yếu vào hoạt động tín dụng, trong tổng tài sản của các ngân hàng tỷ
trọng dư nợ cho vay vẫn cao và vẫn có xu hướng tăng; nếu 2008 tỷ lệ này là 76,6% thì
2009 là 81,7% và 2010 con số này đã là 83,8% (bảng 01); và vì thế mặc dù các dịch vụ
ngân hàng khác cũng được các ngân hàng rất quan tâm nhưng cho tới nay thu nhập từ
hoạt động tín dụng vẫn chiếm khoảng 60%- 70% trong tổng thu của các ngân hàng.
Bảng 02: Cho vay trong quan hệ so sánh với tổng tài sản (TTS) và tiền gởi
Chỉ tiêu

2008

2009

2010

2011

2012f

Cho vay/TTS (%)

76,6

81,7

83,8

83,8

83,8

Cho vay/Tiền gởi (%) 99,85 112,21 112,02 117,62 125,73
Nguồn: BMI, Website của các NH và tính toán của tác giả

Tình trạng “độc cạnh” trong hoạt động tín dụng đã dẫn đến tình trạng chạy đua lãi
suất, cạnh tranh khốc liệt để mở rộng thị phần cả cho vay và huy động, là nguyên nhân
của tình trạng lách luật, vi phạm các quy định đã ban hành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
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kỷ cương về hoạt động ngân hàng; là nguyên nhân của tình trạng tỷ lệ cấp tín dụng cao
hơn so với nguồn vốn huy động khiến cho nhiều ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản và
buộc phải vay trên thị trường liên ngân hàng (số liệu trên bảng 02 cho thấy tỷ lệ này có
xu hướng tăng dần qua các năm)… Trong cuộc chạy đua này không ít ngân hàng đã tỏ ra
đuối sức, và rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản chính là cái giá phải trả.
Thứ ba, quy mô tổng tài sản tăng nhanh nhưng chất lượng tài sản thì trong tình trạng báo
động
Tình trạng “độc canh” tín dụng và tốc độ tăng trưởng tín dụng chính là nguyên
nhân cơ bản gây ra sự gia tăng đột biến của tổng tài sản và điều này đã có những ảnh
hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua; trong đó, đặc biệt ở
khối các NHTMCP thì tình trạng này càng được phản ánh rõ nét. Giai đoạn từ năm 2007
đến nay đã chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô tổng tài sản của nhóm NHTMCP
với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản trung bình vào khoảng 60%/năm (xem bảng số 03).
Việc mở rộng tổng tài sản đặc biệt nguy hiểm đối với nhóm NHTMCP nhỏ khi hầu
hết nhóm ngân hàng này có tỷ lệ dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản trên tổng dư nợ
ở mức cao. Khi thị trường bất động sản rơi vào tình trạng trầm lắng, nhiều khoản vay đến
hạn không trả được nợ đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng,
buộc ngân hàng phải chuyển nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro, tình hình thanh khoản
đã suy giảm lại càng thêm căng thẳng.
Bảng số 03: Tốc độ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng tổng tài sản
2007

2008

2009

2010

2011

- Khối TCDN Nhà nước

30.39

20.85

28.27

24.53

15.10

- NHTMCP

117.31

17,97

66,06

45,29

13,62

- Khối TCDN Nhà nước

24,62

23,80

20,81

24,07

14,95

- NHTMCP

136,46

27,59

61,15

58,22

23,14

Tăng trưởng dư nợ (%)

Tăng trưởng tổng TTS (%)

Nguồn: Website của các ngân hàng và tính toán của tác giả
Theo IMF, tổng tài sản của ngành ngân hàng Việt Nam đã tăng gấp đôi trong giai
đoạn từ 2007- 2010, từ 1097 ngàn tỷ đồng (52,4 tỷ USD) lên 2692 ngàn tỷ đồng (128,7 tỷ
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USD), con số này được dự báo sẽ tăng lên 3667 ngàn tỷ đồng (175,4 tỷ USD) vào thời
điểm cuối năm 2012. Việt Nam cũng nằm trong danh sách 10 quốc gia có tốc độ tăng
trưởng tài sản ngành Ngân hàng nhanh nhất thế giới theo thống kê của The Banker, đứng
vị trí thứ 2 sau Trung Quốc. Trong đó Eximbank là ngân hàng duy nhất của Việt Nam
nằm trong top 25 ngân hàng tăng trưởng nhanh nhất về tài sản trong năm 2010 và đứng ở
vị trí 13.
Việc định hướng gia tăng tổng tài sản để mở rộng quy mô trong giai đoạn hưng thịnh
của nền kinh tế đã khiến cho nhiều NHTM buộc phải thực hiện các khoản cho vay dưới
chuẩn; vì thế cùng với sự tăng lên của tổng tài sản thì chất lượng tài sản của các NHTM
cũng trong tình trạng báo động- nợ xấu gia tăng, hầu hết các ngân hàng đều báo cáo nợ
xấu năm 2011 tăng so với trước đó.
Thực ra, vấn đề nợ xấu của khối ngân hàng là chuyện không hề mới nhưng luôn là
nỗi lo thường trực của nền kinh tế. Theo số liệu được NHNN công bố trên website chính
thức, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng không ngừng tăng. Tính từ cuối năm
2011 đến 30/4/2012, số nợ xấu tăng từ 80,8 nghìn tỷ đồng lên 110,4 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ
nợ xấu đã tăng từ 3,07% lên 4,22%. Và dư luận đặc biệt quan tâm đến con số nợ xấu
NHNN chính thức công bố mới đây, theo đó nợ xấu đã tăng từ mức 6% đến mức 10%
toàn hệ thống. Tuy nhiên con số này vẫn chưa phản ánh hết được mức độ rủi ro từ nợ xấu
mà theo quan điểm của Fitch Ratings thì tỷ lệ nợ xấu lên tới 14%- tương đương với
khoảng 60% mức vốn tự có của các NHTM.
Chính sách tín dụng theo hướng tăng trưởng thay vì tập trung nâng cao chất lượng,
cộng với những biến động kinh tế vĩ mô có nhiều bất lợi trong giai đoạn gần đây đã khiến
chất lượng các khoản tín dụng- bộ phận chủ yếu của tài sản có của các NHTM được đặt
trong tình trạng báo động đỏ.
Ngoài ra, những vấn đề về thanh khoản, về năng lực quản trị điều hành, về chất lượng
nguồn nhân lực, về cạnh tranh, về trật tự kỷ cương trong hoạt động ngân hàng, đạo đức
trong kinh doanh ngân hàng… cũng đều là những vấn đề rất nổi cộm, nhiều tai tiếng, gây
“sóng gió” cho hoạt động ngân hàng; hơn thế nữa, những bất cập này không phải chỉ diễn
ra trong một hai ngân hàng đơn lẻ mà có tính phổ biến do đó càng làm tăng nguy cơ rủi
ro mang tính hệ thống, đòi hỏi phải tái cấu trúc.
Giải quyết bài toán rủi ro- góp phần vào sự PTBV của hệ thống NHTM
Thứ nhất, lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng thông qua việc cải tổ, củng cố lại hệ
thống ngân hàng, NHNN cần phải quán triệt hơn nữa trong việc kiên quyết thực hiện đề
án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng- đây là giải pháp đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng,
quyết định, bởi lẽ những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các NHTM thời gian qua
là rủi ro mang tính hệ thống, là hậu quả của những vấn đề liên quan tới tầm nhìn chiến
lược, tới năng lực quản trị điều hành. Vấn đề quan trọng đối với các NHTM hiện nay
không chỉ là vốn, mà còn là trình độ, kinh nghiệm quản lý và quản trị chiến lược, là xác
định được mục đích và định hướng kinh doanh…, vì vậy thật khó có thể bàn về PTBV
nếu không có sự cải tổ, củng cố lại một cách toàn diện hệ thống ngân hàng. Cần phải xây
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dựng lộ trình sáp nhập, hợp nhất và mua lại NHTMCP Việt Nam, trước mắt là các
NHTMCP nhỏ, tinh giảm số lượng, gia tăng chất lượng hoạt động của các ngân hàng còn
lại. Thực thi chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kỳ, loại bỏ những ngân hàng hoạt
động kinh doanh yếu kém, nợ xấu cao, thiếu thanh khoản trầm trọng, tác nhân của các
đua tranh lãi suất huy động dành giật khách hàng phá vỡ trật tự kỷ cương phép nước gây
bất ổn cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế trong thời gian qua. Hoạt động này cũng
không loại trừ các NHTM nhà nước yếu kém để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tăng
cường năng lực củng cố cạnh tranh không chỉ ở trong nước mà còn có tầm ảnh hưởng ra
khu vực và mở rộng hoạt động giao dịch thanh toán quốc tế.
Thứ hai, thành lập công ty mua bán nợ xấu trực thuộc NHNN quản lý nhưng hạch
toán kinh doanh độc lập, có con dấu riêng để xử lý các tài sản có liên quan đến hoạt động
ngân hàng. Việc nên hay không nên thành lập công ty mua bán nợ xấu trực thuộc NHNN
để mua lại nợ xấu của các NHTM?- đây là ý kiến hiện đang được bàn luận. Về vấn đề
này tác giả có suy nghĩ như sau: (i) Việc thành lập công ty mua bán nợ xấu là việc phải
làm, là xu thế phát triển chung của thị trường, nhất là ở nước ta mới chỉ có 01 công ty
mua bán nợ được thành lập. Lẽ dĩ nhiên, nếu đây là các công ty do tư nhân thành lập sẽ
tốt hơn. Còn nếu công ty này do NHNN thành lập- thiết nghĩ cũng rất bình thường, chỉ có
điều phải xác định rõ và thực hiện đúng mục đích mà trong đó công ty được thành lập ra
không phải là nơi thực hiện vai trò trợ vốn và làm sạch bảng cân đối cho các NHTM
thông qua hành vi mua lại nợ xấu và càng không thể “nhằm mở ra cánh cửa thoát hiểm
cho những ngân hàng làm ăn với các tập đoàn nhà nước đang lâm nguy như Vinashin,
Vinalines…” - như sự lo ngại của một số người. (ii) Tính toán một cách kỹ lưỡng, cụ thể
về giá mua các khoản nợ xấu; Giá mua sẽ được xác định tùy thuộc vào độ “xấu” của các
khoản nợ, điều này có nghĩa là không có khoản nợ nào được mua với giá đúng bằng
100% giá trị khoản nợ (vì bản chất nó là nợ xấu) và những khoản nợ nào hoàn toàn không
có khả năng thu hồi thì không mua (giá trị bằng không). (iii) Nguồn vốn có được để thực
hiện mua các khoản nợ xấu sẽ từ việc chứng khoán hóa các khoản nợ xấu- giải pháp mà
Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc… và một số nước đã thực hiện để giải cứu nền kinh tế trong
thời kỳ khủng hoảng. Tất nhiên, để các chứng khoán bán ra có người mua rất cần phải
phát huy vai trò của Bảo hiểm tiền gởi trong việc bảo lãnh cho việc chứng khoán hóa các
khoản nợ xấu. Có một vài ý kiến cho rằng: nợ xấu thì làm gì có ai mua, thực ra nợ xấu
xảy ra có thể do sự cộng hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau, những nguyên nhân
này không phải lúc nào và ở đâu cũng giống nhau, đặc biệt là năng lực quản trị, khả năng
điều hành ở mỗi nhà lãnh đạo khác nhau thì chắc chắn là không giống nhau; Vì thế, cũng
cùng một khoản nợ, nhưng ở trong công ty này thì khó có thể thu hồi, thậm chí không thu
hồi được, nhưng tình hình sẽ được cải thiện khi khoản nợ đó về trong tay một công ty
khác. Hơn thế nữa, trong kinh doanh, không ai lại đi mua một khoản nợ xấu mà biết chắc
chắn là nó không có khả năng cải thiện trong tương lai?
Thứ ba, xây dựng khung pháp lý cho việc xử lý các khoản nợ xấu, hạn chế rủi ro
tín dụng cho hệ thống ngân hàng, đảm bảo an toàn tiền gửi cho dân chúng theo chuẩn
mực mới để huy động được tối đa nguồn vốn trong dân cư. Việc quản lý chất lượng tín
dụng phải gắn liền với phân loại chính xác theo quyết định 493 và một số thông lệ quốc
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tế của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng ( Basel Committee on Banking Supervision –
BCBS), áp dụng kiên quyết tiêu chuẩn Basel 2 đối với hệ thống NHTM hiện nay; đồng
thời cơ cấu lại khách hàng vay và chuyển nhượng linh hoạt tài sản mua bán có ưu đãi về
thuế theo lộ trình luật lệ mới. Tiến hành định giá lại toàn bộ NHTM theo chuẩn NHNN
trình Chính phủ ban hành khung, đặc biệt chú trọng đến việc định giá các khoản cho vay
đã phát sinh thành nợ xấu, để đánh giá đúng thực trạng sức khỏe của ngân hàng b/c
NHNN để tập trung xử lý nhanh nợ xấu, để tái tạo nguồn vốn cho ngân hàng phục vụ sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế.
Thứ tư, mỗi ngân hàng cần có chiến lược trong quản trị danh mục tài sản có
(TSC) một cách chủ động, và luôn đặt nó trong mối quan hệ tương thích một cách hiệu
quả với danh mục tài sản nợ (TSN). Hầu như toàn bộ hoạt động của một ngân hàng được
phơi bày, thể hiện trên bản cân đối tài sản, mỗi hạng mục trên bản cân đối này đều có ý
nghĩa và vai trò riêng biệt, sự xuất hiện của chúng gắn với những mảng kinh doanh khác
nhau, song lại có mối quan hệ bền chặt mà trong đó tất cả đều hướng tới tính an toàn,
hiệu quả trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tình trạng tập trung cho vay của các
NHTM vào một số lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản thời gian qua chính là một
biểu hiện thiếu sự cân đối trong sử dụng vốn, thiếu sự cân đối về kỳ hạn giữa nguồn vốn
và sử dụng vốn, là biểu hiện của tình trạng bị động, lệ thuộc, chạy theo thị trườngnguyên nhân căn bản của tình trạng nợ xấu của các NHTM hiện nay. Vì vậy nếu cơ cấu
danh mục của TSC, TSN thiếu sự chủ động, lệ thuộc và chạy đua theo thị trường; và giữa
chúng thiếu sự tương thích thì rủi ro là điều không tránh khỏi, chứ đừng nói đến sự
PTBV. Bên cạnh đó việc tự thiết lập một hệ thống cảnh báo, hệ thống kiểm soát, kiểm
toán nội bộ hiệu quả cũng là công việc cần làm. Một mặt thực hiện tốt kiểm tra việc tuân
thủ nhằm phát hiện vi phạm, hạn chế và đi đến cương quyết đối với những vi phạm; mặt
khác phải phát huy tối đa khả năng cảnh báo để giúp cho ban giám đốc có được những
quyết sách kịp thời để ngăn ngừa rủi ro.
Thứ năm, ngăn ngừa, phòng chống rủi ro bằng cách sử dụng một cách tích cực và
sử dụng có hiệu quả các công cụ phái sinh. Các chủ thể tham gia thị trường tìm đến các
công cụ phái sinh với mục đích giảm thiểu rủi ro tiềm tàng trong các giao dịch về hàng
hóa, về chứng khoán, vàng, ngoại tệ và tín dụng… Tuy nhiên, thị trường phái sinh ở Việt
Nam thực sự còn rất sơ khai; thời gian qua, mức độ sử dụng các công cụ phái sinh trong
hoạt động kinh doanh của các ngân hàng còn rất khiêm tốn, thậm chí có những mảng hoạt
động ngân hàng còn bỏ trống trận địa, như hoạt động tín dụng- mặc dù tín dụng hiện vẫn
là mảng hoạt động chủ yếu- hoạt động mang lại thu nhập lớn nhất cho các NHTM Việt
Nam, cũng đồng thời là hoạt động đang và luôn tiềm ẩn rủi ro cao nhất- đáng ra phải
được quan tâm nhất nhưng lại không hề xuất hiện hoạt động của các công cụ phái sinh.
Thiết nghĩ các ngân hàng cần quan tâm hơn trong việc sử dụng các công cụ này, cần thiết
lập một cơ chế hợp lý cho việc vận hành hiệu quả chúng vì trong các giao dịch phái sinh,
các ngân hàng không đơn giản chỉ là trung gian để hưởng phí mà đây còn là biện pháp để
các ngân hàng tự bảo hiểm cho chính mình.
Thứ sáu, chứng khoán hóa các khoản cho vay thế chấp bằng bất động sản- giải
pháp thỏa đáng để giải tỏa tồn kho hàng hóa trong lĩnh vực BĐS. Một khi hàng tồn kho
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bất động sản được giải tỏa thì nợ xấu ngân hàng sẽ giảm đáng kể. Tính đến 31-8-2012,
“dư nợ tín dụng BĐS khoảng 203.000 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu khoảng 6,6% (theo báo cáo
NHNN). Còn nếu tính dư nợ tín dụng liên quan đến BĐS (cho vay kinh doanh BĐS, vay
để đầu tư sản xuất, kinh doanh thế chấp bằng BĐS) đã lên đến khoảng 57% tổng dư nợ,
ước hơn 1 triệu tỉ đồng”. Và điều đáng nói là nợ xấu của các NHTM hiện nay chủ yếu là
từ cho vay bất động sản. Việc chứng khoán hóa các khoản cho vay thế chấp bằng bất
động sản không chỉ giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh
mà còn có ý nghĩa quan trọng khi nó tạo ra cơ hội để thực hiện việc chuyển hóa kỳ hạn
của dòng vốn trong kinh doanh ngân hàng.
Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, sự PTBV hệ thống ngân hàng không thể thực
hiện một cách đơn lẻ mà phải được thực hiện trong môi trường kinh tế cũng với xu hướng
ổn định và phát triển; Vì thế, Chính phủ với vai trò là người điều khiển nền kinh tế, với
vai trò là người quản lý và giám sát toàn hệ thống ngân hàng cần có những chính sách tác
động đến cung, cầu, đến tính minh bạch của nền kinh tế, đến sự ổn định kinh tế vĩ mô và
đến sự PTBV của các ngành trong nền kinh tế.
Nguồn:
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5) vneconomy.vn
6) thoibaonganhang.vn
7) xaluan.com
8) phapluattp.vn/.../du-no-tin-dung-lien-quan-den-bat-dong-san
9) vietnamnet.vn
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12) wikipedia.org
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