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Ữ Ấ Ề Ý1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 
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1.1. Khái niệm nợ xấu

Quá hạn
trên 90 
ngàyg y

Nợ 
ấ

Sự hoài
xấu

̣
nghi về 

khả năng
trả nợ
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ấ1.2 Nguyên nhân – Tác động của nợ xấu

Nguyên nhân:
Ảnh hưởng của khủng hoảng Ảnh hưởng của khủng hoảng

 Tình trạng tăng trưởng tín dụng quá g g g g
mức, tập trung quá nhiều vào các
ngành phi sản xuấtngành phi sản xuất

 Chất lượng thẩm định khoản vay thấp
ế ́

55
 Các yếu tố khác



1 2 Nguyên nhân Tác động của nợ xấu

Tác động

1.2 Nguyên nhân – Tác động của nợ xấu

Tác động:
 Ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NH

H hê ́ kh ̉ ă ̉ ộ ̀ tă t ở tí Hạn chê kha năng mơ rộng va tăng trưởng tín
dụng
Cả t ̉ â hà th hiệ hứ ă t Cản trơ ngân hàng thực hiện chức năng trung
gian tín dụng
Ảnh hưởng mang tính hê thống gây khủng Ảnh hưởng mang tính hê ̣ thống, gây khủng
hoảng kinh tê ́

 Ảnh hưởng đến nền kinh tê ́
66

 Ảnh hưởng đến nền kinh tê



1 3 Giải pháp xử lý nợ xấu1.3. Giải pháp xử lý nợ xấu

Giải pháp Chính phủ thực hiện Giải pháp NH hoặc tổ chức đặc 
biệt thực hiện

•Hỗ trợ thanh khoản
•Tái cấp vốn và cơ cấu nợ
•Thành lập các cơ quan với chức 

ổ

•Tái cơ cấu doanh nghiệp và cơ
cấu lại nợ
•Chứng khoán hóa các khoản nợ 
ấnăng xử lý nợ tập trung (tổ chức 

đặc biệt)
xấu
•Bán các khoản nợ
•Xử ly ́ tài sản đảm bảo, đòi nợ bên
bả lã hbảo lãnh
•Sử dụng dự phòng rủi ro của ngân
hàng
•Sử dụng biện pháp pháp ly ́

77

•Sư dụng biện pháp pháp ly
•Đóng cửa, sáp nhập các tổ chức
tài chính



2 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ2. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ 
XỬ LÝ NỢ XẤU Ợ

TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
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2.1. Kinh nghiệm từ các quốc gia
Châu Á (1997-1998)

Nguyên nhân:
 Dòng vốn đầu tư nước ngoài dồi dào hô ̃ trơ g g ̣

ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng
 Chính sách tỉ gia ́ thiếu phu ̀ hợp, đồng nội tê ̣ mấtg p ợp g ộ ̣

gia ́ ảnh hưởng đến bảng cân đối của các NH
 Các NH hạ thấp tiêu chuẩn cho vay, mở rộng tín

dụng đối với các khoản đầu tư phi sản xuất
 Tiêu chuẩn an toàn, kha ̉ năng giám sát thận

́
9

trọng hạn chê ́



2.1. Kinh nghiệm từ các quốc gia
Châu Á (1997-1998)

Tỉ lệ nợ xấu tại một số quốc gia châu Á 
(1998)Quốc gia Indonesia Hàn Quốc Malaysia Philippine Thái Lan(1998)

s

Tỉ lê ̣ nợ 
xấu

65-75% 15-25% 20-25% 12,5% 45-55%
xấu
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2.1. Kinh nghiệm từ các quốc gia
Châu Á (1997-1998)

Giải pháp:
Hô ̃ trơ thanh khoản Hô trợ thanh khoản

 Bảo hiểm tiền gửi toàn bộg
 Kiểm soát vốn và gia hạn nợ
Đó ử á tổ hứ tài hí h Đóng cửa các tô chức tài chính

 Thực hiện tái cấu trúc hệ thống
11

ự ệ ̣ g
ngân hàng



2.2. Kinh nghiệm từ các nước Châu 
Mỹ la tinh

Nguyên nhân:
 Các ngân hàng sử dụng vốn vay nướcg g ụ g y

ngoài mở rộng tín dụng trong nước
 Tư do hóa lĩnh vực tài chính nhưng Tự do hóa lĩnh vực tài chính nhưng

quy định về giám sát và tiêu chuẩn an
toàn còn hạn chếtoàn còn hạn chê

 Nền kinh tế bị đô la hóa, đồng nội tệ bị
́ ́phá giá nghiêm trọng

1212



2.2. Kinh nghiệm từ các nước Châu 
Mỹ la tinh

Giải pháp:
Hỗ t th h kh ả Hô trợ thanh khoản

 Mua lại nơ Mua lại nợ
 Tái cấp vốn và cơ cấu nợ
 Đóng cửa các tô ̉ chức tài chính
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2 3 Kinh nghiệm từ Trung Quốc2.3. Kinh nghiệm tư Trung Quốc

Nguyên nhân:
Th lô ̃ l i á d h hiệ Thua lô lại các doanh nghiệp
thuộc quản lý Nhà nướcộ q y

 Chính sách và chất lượng thẩm
đị h á kh ả t i áđịnh các khoản vay tại các
TCTC lớn kém hiệu quảệ q

1414



2 3 Kinh nghiệm từ Trung Quốc2.3. Kinh nghiệm tư Trung Quốc

Tỷ lệ nợ xấu tại các TCTC Trung Quốc
(2005)( )

% tổng tài sản
va ̀ nơ

Nợ xấu % Nợ xấu so 
với tổng dư nợva nợ với tổng dư nợ

NHTM Nhà 
nước

54% 1,58 nghìn tỷ 15,6%

NHCP 1 % 143 ỷ 6%NHCP 15% 143 tỷ 5.6%

NHTM đô thị 5% N/A N/A

Các TCTC 26% N/A N/A

1515

Các TCTC 
khác

26% N/A N/A



2 3 Kinh nghiệm từ Trung Quốc2.3. Kinh nghiệm tư Trung Quốc

Giải háGiải pháp:
Chính phu ̉ thực hiện Công ty Quản lý tài sản thực 

hiệnhiện
Hoàn thiện các bộ luật, văn bản pháp
quy vê ̀ tiền tệ, phát hành trái phiếu
Chính phu ̉

Đổi nợ lấy cổ phần
Bán trực tiếp tài sản và nợ 
xấu cho nhà đầu tưChính phu

Buộc các ngân hàng phải tuân thủ tiêu
chuẩn quốc tế về phân loại nợ
Tái cấp vốn trực tiếp cho các NHTM

xấu cho nha đầu tư
Chứng khoán hóa các khoản
nợ
Tái cơ cấu khoản nợp ự p

nha ̀ nước
Thành lập 4 công ty quản lý tài sản
thuộc sở hữu nha ̀ nước do BTC quản lý
ế ̀ ̉ ́ ấ

̣
Xử ly ́ pha ́ sản
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tiếp nhận và xử ly ́ nợ xấu của 4 NHTM
nha ̀ nước



2 4 Kinh nghiệm từ các nước Châu Âu2.4. Kinh nghiệm tư các nước Châu Âu

Nguyên nhân:
 Các NHTW duy trì mức lãi suất thấp tăng Các NHTW duy trì mức lãi suất thấp, tăng

nhu cầu tín dụng, khiến cho giá trị tài sản
đảm bảo do doanh nghiệp và gia đình nắmg ệp g
giữ tăng lên

 Các NH mở rộng hoạt động tín dụng và nớiCác NH mơ rộng hoạt động tín dụng va nới
lỏng tiêu chuẩn cho vay thê ́ chấp.

 Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính bắt Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính bắt
nguồn từ Mỹ
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2 4 Kinh nghiệm từ các nước Châu Âu2.4. Kinh nghiệm tư các nước Châu Âu

Tình hình nợ xấu của một sô ́ quốc gia Châu Âu
(2008 2009)(2008-2009)
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2 4 Kinh nghiệm từ các nước Châu Âu2.4. Kinh nghiệm tư các nước Châu Âu

Giải pháp:
Hô ̃ t th h kh ả Hô trợ thanh khoản

 Chính phủ bảo lãnh để cấp vốn chop p
ngân hàng

 Tái cấu trúc ngân hàng Tái cấu trúc ngân hàng
 Sử dụng AMCs là cơ quan thực hiện

̉ ́ ấxử lý nợ xấu
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2 5 Đánh giá chung

N ê hâ dẫ đế ấ đề ấ á

2.5. Đánh giá chung

Nguyên nhân dẫn đến vấn đê nợ xấu: các
ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng, 
h thấ á tiê h ẩ h kh ̉ ăhạ thấp các tiêu chuẩn cho vay; kha năng
giám sát còn hạn chế.

̉ ́ ấ ̉ ̀Giải pháp xử lý nợ xấu: Chính phu ̉ và
NHTW trực tiếp thực hiện; Ngân hàng và
̉tổ chức đặc biệt thực hiện
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2 5 Đánh giá chung2.5. Đánh giá chung

Công ty Quản lý tài sản (AMCs):
Do nha ̀ nước thành lập, thuộc sở hữu nha ̀ nước

(NAMCs) hoặc do chính ngân hàng thành lập đê ̉
̉ ́ ả ấ ủxử lý các khoản nợ xấu của ngân hàng.

Có 3 hình thức cấp vốn cho NAMCs: Chính phu ̉
t tiế ấ ố Phát hà h t ái hiế AMC ̀trực tiếp cấp vốn; Phát hành trái phiếu AMCs va
vay vốn từ tổ chức khác; Cấp vốn bởi NHTW
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À Ý Í ÁHÀM Ý CHÍNH SÁCH 
CHO VIỆT NAMCHO VIỆT NAM
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3.1. Tình hình, thực trạng nợ xấu trong
hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu:
 Tốc đô tăng trưởng tín dụng caọ g g ụ g
 Tín dụng chu ̉ yếu tập trung vào một sô ́ ngành nghê ̀ phi 

sản xuất
́ ́ ấ Tăng gia ́ các tài sản thê ́ chấp trong giai đoạn tăng

trưởng tín dụng (bong bóng tài sản)
 Tình trạng sở hữu chéo của các ngân hàng Tình trạng sơ hữu chéo của các ngân hàng
 Kha ̉ năng quản trị, chất lượng thẩm định các khoản vay

chưa đạt hiệu quả
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3 2 Đánh giá các biện pháp xử lý

Theo đê ̀ án “Cơ cấu lại hê thống các tổ chức tín dụng giai đoạn

3.2. Đánh giá các biện pháp xử lý

Theo đê án Cơ cấu lại hệ thống các tô chức tín dụng giai đoạn
2011-2015”, các biện pháp xử lý nợ xấu bao gồm:

 Đánh gia ́ lại chất lượng tài sản, kha ̉ năng thu hồi và gia ́ trị của nợ xấu
Bá ấ ó tài ả đả bả h Cô t bá ̀ Tài ả tồ Bán nợ xấu có tài sản đảm bảo cho Công ty mua bán nợ va Tài sản tồn
đọng doanh nghiệp (DATC) của Bộ tài chính

 Bán nợ xấu cho các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng, công ty
bá t hâ ̀ ô t bá ủ á â hà thmua bán nợ tư nhân va công ty mua bán nợ của các ngân hàng thương

mại
 Xóa nợ bằng nguồn dự phòng rủi ro; xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi

nợ
 Chuyển nợ thành vốn góp, cổ phần của doanh nghiệp vay
 Các khoản nợ xấu phát sinh không có tài sản đảm bảo, không có khả

ồ ằnăng thu hồi do thực hiện cho vay theo chỉ đạo sẽ được xóa nợ bằng
nguồn vốn ngân sách nhà nước

24



3 2 Đánh giá các biện pháp xử lý3.2. Đánh giá các biện pháp xử lý

Tuy đa ̃ bước đầu định hướng đúng đắn, tuy nhiên các
giải pháp trên còn hạn chê ́, cần ra ̀ soát va ̀ nghiên

̉cứu lộ trình cụ thê ̉:
 Chưa có lô ̣ trình cụ thê ̉

Chưa xác định được số liệu thực về tình hình nơ xấu Chưa xác định được sô liệu thực vê tình hình nợ xấu
 Thiếu cơ sở pháp ly ́ ro ̃ ràng cho việc xử ly ́ nợ tồn đọng
 Quy định vê ̀ chức năng nhiệm vụ của DATC hiện tại Quy định vê chức năng nhiệm vụ của DATC hiện tại

chưa phu ̀ hợp
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3 3 Khuyến nghị

ầ ̃ ấ ̉

3.3. Khuyến nghị

Cần xác định ro ̃ mức đô ̣ nợ xấu để 
đưa ra giải pháp phu ̀ hợpg p p p ợp

Đề xuất 2 nhóm giải pháp:
̉ ̀ ́ Chính phu ̉ và các cơ quan quản lý 

can thiệp trực tiếpệp ự p
 Nhóm giải pháp kỹ thuật thông qua 

thành lập AMCthành lập AMC
26



3 3 Khuyến nghị3.3. Khuyến nghị

Nhóm giải pháp ky ̃ thuật thông qua thành lập AMCs:
 Chính phu ̉ thành lập AMCs cần quyết định AMCs là

công ty độc lập hoặc trực thuộc 1 cơ quan quản ly ́ (BTCcông ty độc lập hoặc trực thuộc 1 cơ quan quản ly (BTC,
NHNN, BHTG)

 Xây dựng chi tiết mục tiêu, cơ cấu tổ chức, chức năngy ự g ụ , , g
chính và cơ chê ́ chấm dứt hoạt động của AMC

 Xác định ro ̃ nguồn vốn hoạt động của AMC (ngân sách
h ̀ ớ hỉ ê tài t tối đ 20%)nha nước chỉ nên tài trợ tối đa 20%)

 Xem xét cơ chê ́ va ̀ khung pháp ly ́ cho hoạt động chứng
khoán hóaoá óa
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CẢM ƠNCẢM ƠN
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