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MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Ngân hàng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hoá, ngay từ khi ra đời đã có
vai trò hết sức to lớn là thúc đẩy kinh tế phát triển. Ngân hàng chính là nơi tích tụ,
tập trung và thu hút mọi tiềm năng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, có tác
dụng khuyến khích, hỗ trợ sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp. Nhờ có hoạt
động của hệ thống ngân hàng và đặc biệt là hoạt động tín dụng, các doanh nghiệp có
điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc công nghệ, tăng năng suất lao động,
nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên thực tế trong những năm gần đây cho thấy
ngân hàng chưa hoàn thành tốt vai trò của mình đối với nền kinh tế, đặc biệt là khu
vực kinh tế tư nhân. Quy mô tín dụng ngoài quốc doanh mới chiếm một phần rất
nhỏ bé trong tổng dư nợ, chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực này. Trong
khi đây là khu vực năng động nhất, đóng góp vào GDP ngày càng lớn, có số lượng
cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, nhất kể từ khi luật doanh nghiệp ra đời.
Sự tăng lên về số lượng cũng như tỷ trọng đóng góp trong GDP là kết quả
của những đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước đối với khu vực kinh tế này, được
bắt đầu từ năm 1986, lần đầu tiên được nêu lên trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần
thứ VI. Không những thừa nhận sự tồn tại của kinh tế ngoài quốc doanh mà đã có
những biện pháp tích cực để hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện để khu vực này phát
triển. Tuy nhiên ra đời càng nhiều, càng phát triển thì doanh nghiệp ngoài quốc
doanh lại càng đối mặt với tình trạng thiếu vốn trầm trọng, nhiều doanh nghiệp đã
phá sản vì thiếu vốn, số còn lại phần nhiều hoạt động cầm chừng quy mô nhỏ
bé...Thông qua tín dụng ngân hàng góp phần phát triển sản xuất, tiêu dùng và là tiền
đề để các doanh nghiệp phát triển.
Nhận thức được vấn đề, NHCT Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng mở rộng tín
dụng đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu của người tiêu dùng và phát triển Ngân hàng.
Tuy nhiên, với những gì đạt được chưa phải là đã tương xứng với tiềm năng của
ngân hàng cũng như của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, việc
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không ngừng mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư
nhân là rất cần thiết để NHCT Đà Nẵng không ngừng mở rộng và phát triển, chính
vì vậy tôi chọn đề tài “Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp
thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại Ngân hàng Công thương Thành phố Đà
Nẵng (Vietinbank Đà Nẵng)”.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng và mở rộng tín dụng
trong các NHTM.
- Phân tích thực trạng hoạt động mở rộng tín dụng tại NHCT Đà Nẵng thời
gian qua.
- Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng tại NHCT Đà Nẵng thời gian tới.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊM CỨU
a. Đối tượng nghiên cứu
Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động tín dụng tại
NHCT Đà Nẵng.
b. Phạm vi nghiên cứu
- Nội dung: đề tài chỉ nghiên cứu một số nội dung chủ yếu của việc mở rộng
tín dụng tại NHCT Đà Nẵng.
- Không gian: đề tài nghiên cứu việc mở rộng tín dụng tại NHCT Đà Nẵng.
- Thời gian: Các giải pháp đề xuất trong đề tài có ý nghĩa đến năm 2015.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp Duy vật biện chứng, Phương pháp duy vật lịch sử,
- Các phương pháp thống kê,
- Phương pháp toán,
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- Các phương pháp khác...
5. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Ngoài phần mục lục, danh mục bảng biểu và tài liệu tham khảo, đề tài được
trình bày trong 3 chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về mở rộng tín dụng trong các tổ chức
NHTM
Chương 2: Thực trạng mở rộng tín dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc khu
vực kinh tế tư nhân tại NHCT Đà Nẵng trong thời gian qua
Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp
thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại NHCT Đà Nẵng trong thời gian tới.

4

CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG
TRONG CÁC TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1.1. Một số khái niệm
a.Ngân hàng thương mại
* Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh
tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói
chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường
chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng.
- Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh
tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội
đều gửi tiền tại ngân hàng.
- Ngân hàng là một trong những tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất.
Ngân hàng thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, vì vậy là
một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế.
Ngân hàng thương mại được biết đến với khái niệm sau: “Ngân hàng
thương mại là một tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính
đa dạng nhất, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán và thực hiện
nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào khác trong
nền kinh tế”.
* Chức năng của NHTM trong nền kinh tế
Tạo tiền: một trong những chức năng chủ yếu của các ngân hàng thương mại
là khả năng tạo tiền và huỷ tiền. Chức năng này được thực hiện thông qua các hoạt
động tín dụng và đầu tư, trong mối liên hệ chặt chẽ với Ngân hàng Trung Ương.
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Nhờ có chức năng này mà ngân hàng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế hiện
nay.
Thanh toán: bên cạnh chức năng tạo tiền, các ngân hàng thương mại còn thực
hiện một chức năng quan trọng khác là đưa ra các cơ chế thanh toán giúp cho sự
vận động vốn khi thực hiện cơ chế thanh toán và thực hiện trong thực tế chức năng
đó.
Huy động tiết kiệm: là chức năng quan trọng của ngân hàng thương mại
nhằm tạo điều kiện cho người gửi tiền có được các khoản thu nhập danh nghĩa
thông qua lãi suất, với mức độ an toàn và hình thức thanh khoản cao.
Trung gian tín dụng: NHTM huy động vốn nhàn rỗi từ công chúng, các
doanh nghiệp và sử dụng vốn này cho vay để giúp các doanh nghiệp có điều kiện
mở rộng sản xuất kinh doanh, giúp công chúng cải thiện đời sống.
Tài trợ ngoại thương: mặc dù ngoại thương được hình thành và bắt nguồn từ
các hoạt động nội thương nhưng có sự khác nhau đáng kể do có sự khác nhau về hệ
thống tiền tệ ở mỗi nước, năng lực tài chính của người mua và người bán thuộc các
nước khác nhau. Chính sự khác nhau này, các ngân hàng thương mại cần thiết cung
ứng các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đối với các hoạt động ngoại thương: tín dụng
chiết khấu hối phiếu, bảo lãnh, tín dụng thư, mua và bán séc du lịch…
Cung ứng các dịch vụ khác: dịch vụ uỷ thác, bảo quản an toàn vật có giá,
mua và bán chứng khoán cho khách hàng…
b.Tín dụng
* Tín dụng
Tín dụng xuất phát từ chữ Latinh Creditium có nghĩa là tin tưởng. Tín dụng
theo nghĩa của Việt Nam là vay mượn. Tín dụng là một phạm trù kinh tế thể hiện
quan hệ vay mượn giữa người cho vay và người đi vay dựa trên nguyên tắc hoàn
trả.
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng
với các chủ thể trong nền kinh tế.
Đối tượng của tín dụng ngân hàng là vốn tiền tệ.
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* Vai trò của tín dụng ngân hàng
Nói đến vai trò của tín dụng, nghĩa là nói đến sự tác động của tín dụng đối với
nền kinh tế - xã hội. Vai trò của tín dụng bao gồm vai trò hai mặt tích cực, mặt tốt,
mặt tiêu cực, mặt xấu. Chẳng hạn nếu để tín dụng phát triển tràn lan không kiểm
soát thì không những không làm cho nền kinh tế phát triển mà làm cho lạm phát có
thể gia tăng gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội. Mặt tích cực của tín dụng
có những vai trò to lớn sau đây:
Một là, tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hóa phát triển
- Tín dụng trước hết là nguồn cung ứng vốn cho các DN, các tổ chức kinh tế.
- Tín dụng là một trong những công cụ để tập trung vốn một cách hữu hiệu
trong nền kinh tế.
- Tín dụng không những là công cụ tập trung vốn mà còn là công cụ thúc đẩy
tích tụ vốn cho các xí nghiệp, tổ chức kinh tế.
- Có thể nói, trong mọi nền kinh tế - xã hội, tín dụng đều phát huy vai trò to
lớn nói trên của nó.
+ Đối với DN, tín dụng góp phần cung ứng vốn bao gồm vốn cố định, vốn lưu
động.
+ Đối với dân chúng, tín dụng là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư
+ Đối với toàn xã hội, tín dụng làm tăng hiệu suất sử dụng đồng vốn.
=> Tất cả đều hợp lực và tác động đến đời sống kinh tế - xã hội tạo ra động lực
phát triển mạnh mẽ mà không có công cụ tài chính nào có thể thay thế được.
Hai là, tín dụng góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả
Trong khi thực hiện chức năng thứ nhất là tập trung và phân phối lại vốn tiền
tệ, tín dụng góp phần làm giảm khối lượng tiền lưu hành trong nền kinh tế, đặc biệt
là tiền mặt trong tay các tầng lớp dân cư, làm giảm áp lực lạm phát, nhờ vậy góp
phần làm ổn định tiền tệ. Mặt khác, do cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, tạo
điều kiện cho các DN hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh… làm cho sản xuất
ngày càng phát triển, sản phẩm hàng hóa dịch vụ làm ra ngày càng nhiều, đáp ứng
được nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, chính nhờ đó mà tín dụng góp phần làm ổn
định thị trường giá cả trong nước…
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Ba là, tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo việc làm và ổn định trật tự xã hội
Một mặt, do tín dụng có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển, sản xuất
hàng hóa và dịch vụ ngày càng gia tăng có thể thỏa mãn nhu cầu đời sống của người
lao động. Mặt khác, do vốn tín dụng cung ứng đã tạo ra khả năng trong việc khai
thác các tiềm năng sẵn có trong xã hội và tài nguyên thiên nhiên, về lao động, đất,
rừng… do đó có thể thu hút nhiều lực lượng lao động của xã hội để tạo ra lực lượng
sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Một xã hội phát triển lành mạnh, đời sống được ổn định ai cũng có công ăn
việc làm… đó là tiền đề quan trọng ổn định trật tự xã hội.
Bốn là, tín dụng góp phần phát triển các mối quan hệ quốc tế
Có thể nói tín dụng còn có vai trò quan trọng để mở rộng và phát triển các
mối quan hệ kinh tế đối ngoại và mở rộng giao lưu quốc tế. Sự phát triển của tín
dụng không những ở trong phạm vi quốc nội mà còn mở rộng ra cả phạm vi quốc tế,
nhờ đó nó thúc đẩy mở rộng và phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại, nhằm giúp
đỡ và giải quyết các nhu cầu lẫn nhau trong quá trình phát triển đi lên của mỗi nước,
làm cho các nước có điều kiện xích lại gần nhau hơn và cùng nhau phát triển.
* Các hình thức của tín dụng
NHTM cấp tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau: cho vay, bảo lãnh,
chiết khấu, cho thuê tài chính…, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là cho vay.
Cho vay: là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho
khách hàng quyền sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian
nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Bảo lãnh: là cam kết bằng văn bản của NHTM với bên có quyền về việc
thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng, khi khách hàng không thực hiện
đúng nghĩa vụ đã cam kết, khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho NHTM số tiền
đã được NHTM trả thay.
Chiết khấu: là nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn trong đó khách hàng chuyển
nhượng quyền sở hữu thương phiếu, các giấy tờ có giá ngắn hạn chưa đến hạn thanh
toán cho ngân hàng để nhận lấy khoản tiền bằng mệnh giá trừ đi lợi tức và phí hoa
hồng (nếu có).
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Cho thuê tài chính: là nghiệp vụ tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp
đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê là tổ chức tín dụng với khách hàng thuê.
Hiện nay, theo quy định của NHNN Việt Nam, NHTM không được phép thực hiện
hoạt động cho thuê tài chính, mà phải thành lập pháp nhân riêng (công ty cho thuê
tài chính) để thực hiện nghiệp vụ này.
Trong khuôn khổ đề tài chỉ tập trung nghiên cứu chủ yếu vào hoạt động
cho vay của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân
a. Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân
- Doanh nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế của mỗi
quốc gia. Với sự ra đời và tồn tại và phát triển của mình, doanh nghiệp đã tạo ra
nguồn của cải to lớn đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng cao của xã hội, tạo ra việc
làm, thu nhập cho hàng triệu người. Doanh nghiệp cũng chính là nơi biến các thành
quả của nghiên cứu và phát triển thành hiện thực.
Trên thực tế, đã có nhiều quan niệm khác nhau về doanh nghiệp, tuy nhiên
các quan niệm đều có những điểm chung nhất định khi xem doanh nghiệp là:
- Một tổ chức kinh tế thực hiện chức năng kinh doanh
- Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một sự kết hợp giữa các nhân tố
đầu vào như vốn và lao động để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ trên thị trường
- Một chủ thể kinh doanh có quy mô dủ lớn
- Một tổ chức sống, luôn có sự vận động, phát triển
Theo luật Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành ngày 12 tháng 12 năm
2005: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch
ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực
hiện các hoạt động kinh doanh”.
“Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá
trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị
trường nhằm mục đích sinh lời’.
Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân là những doanh nghiệp sở
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, có cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký
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kinh doanh theo pháp luật hiện hành, bao gồm: công ty TNHH, công ty cổ phần,
công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân được gọi chung là doanh nghiệp dân
doanh. Các doanh nghiệp này hoạt động theo luật doanh nghiệp.
b. Đặc điểm
Sự phát triển về số lượng
Theo thông tin từ ban chỉ đạo đổi mới DN: KVKTTN ở nước ta đã phát triển
mạnh mẽ con số DN tư nhân đã tăng 15 lần từ 31.000 năm 2000 lên hơn 400.000
DN hiện nay, và dự báo trong giai đoạn 2011 – 2015 sẽ có khoản 650.000 DN thành
lập mới doanh, hơn 2,6 triệu kinh doanh hộ cá thể, một bộ phận của gần 100.000
trang trại và hơn 10 triệu hộ nông dân có sản xuất nông sản hàng hóa không tham
gia các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác.
Phát triển về quy mô vốn và hoạt động
Vốn đăng ký kinh doanh trong giai đoạn hiện tại cũng gấp 10 lần, từ 900 triệu
đồng/DN năm 2000 lên 9 tỷ đồng/DN năm 2010, trong đó khoảng 1,44% DN có
vốn đăng ký chiếm hơn 200 tỷ đồng.
Về hoạt động: KVKTTN đã mở rộng hoạt động của mình trên tất cả các lĩnh
vực, trên tất cả các mặt hàng kinh doanh. Việc mở rộng hoạt động của mình trên tất
cả các vùng miền của đất nước và có xu hướng phát triển ra nước ngoài đã tạo cho
khu vực này sự phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn các khu vực khác
Các DN thuộc KV KTTN bước đầu thành lập, kinh nghiệm còn hạn chế, quy
mô hoạt động nhỏ, vốn ít, chủ yếu từ vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, vốn góp của
các thành viên, vay mượn từ người thân, bạn bè, không có điều kiện để đầu tư khoa
học và công nghệ hiện đại.
Năng động, linh hoạt để thích nghi nhanh, thậm chí đón đầu những biến
chuyển của công nghệ quản lý, những thay đổi đột ngột của môi trường thể chế, chế
độ kinh tế, xã hội hoặc cơ bản lâu dài của thị trường.
Đặc biệt thích nghi với việc phát huy mọi tiềm năng của địa phương và cơ
sở.
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Tuy nhiên DN thuộc KVKTTN cũng vướng phải những khó khăn, hạn
chế, ảnh hưởng đến hoạt động của loại hình doanh nghiệp này cũng như công
tác tín dụng của các NHTM như sau:
DN thuộc KV KTTN thiếu vốn đầu tư kinh doanh và khả năng tiếp cận
nguồn vốn tín dụng chính thức còn rất hạn chế. Do nguồn vốn thấp nên khả năng
đầu tư công nghệ và trang thiết bị hiện đại là rất khó khăn, trong khi muốn có năng
lực cạnh tranh đòi hỏi DN phải không ngừng cải tiến trang thiết bị, giảm các chi phí
đầu vào. Mặc dù nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng nhưng việc
tiếp cận nguồn vốn này gặp nhiều trở ngại do giá trị thế chấp nhỏ, không có khả
năng bảo lãnh tín dụng. Nguồn vốn của các DN thuộc KV KTTN hiện nay chủ yếu
được hình thành từ các khoản vay của người thân, còn khoản vay từ tín dụng NH rất
khiêm tốn.
Trình độ công nghệ thấp và chất lượng lao động còn hạn chế: phần lớn các
DN thuộc KV KTTN có trình độ khoa học công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật lạc
hậu, suất tiêu hao nguyên liệu cao, tay nghề công nhân thấp. Điều đó đã làm cho
chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ không cao, khả năng cạnh tranh yếu, sản
phẩm khó tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu, ngoài ra còn gây ảnh
hưởng đến môi trường và hệ sinh thái.
Các DN thuộc KV KTTN còn thiếu thông tin về thị trường đầu vào và cả đầu
ra như thông tin về thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường nguyên vật liệu,
thị trường thiết bị công nghệ, thông tin về chế độ chính sách và quy định của Nhà
nước…Điều này đã dẫn đến các DN chưa thực sự nắm bắt được những cơ hội kinh
doanh tốt, trình độ hiểu biết, tuân thủ pháp luật chưa cao, làm cho DN bị hạn chế về
khả năng xây dựng các dự án đầu tư hiệu quả. Thêm vào đó, khả năng tiếp cận thị
trường của DN cũng hạn chế, khối lượng sản phẩm sản xuất ra còn manh mún, chủ
yếu là phục vụ tiêu dùng trong nước.
Khả năng quản lý của DN thuộc KV KTTN còn yếu, kém phát triển, thiếu
tính chuyên nghiệp. Trong số các DN hoạt động vẫn tồn tại không ít DN chưa xây
dựng nội quy, chưa tách bạch rõ ràng giữa tài sản của DN và tài sản của chủ doanh
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nghiệp, người chủ doanh nghiệp cũng đồng thời là người quản lý doanh nghiệp.Vì
vậy, không có sự phân biệt rõ ràng về mặt pháp lý giữa quyền và nghĩa vụ của
người sử dụng lao động và người lao động. Phần lớn các DN thiếu tính chiến lược
và kế hoạch kinh doanh dài hạn, phải triển khai hoạt động với đội ngũ cán bộ
nghiệp vụ phần lớn chưa qua đào tạo, thiếu hiểu biết về yêu cầu của DN trong điều
kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Vấn đề quản lý tài chính trong các DN thuộc KV KTTN thường thiếu
minh bạch, số liệu báo cáo chưa phản ánh đúng thực trạng tài chính của DN, thiếu
độ tin cậy. Việc báo cáo không đầy đủ các kết quả tài chính và tình trạng thiếu minh
bạch khiến DN thuộc KV KTTN chưa tạo được niềm tin của NH khi xem xét cho
vay, nhất là cho vay tín chấp. Việc đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực
hiện các nghĩa vụ tài chính khác ở mộ số DN còn lúng túng, chưa thực sự chủ động
trong việc kê khai, thiếu trung thực, chưa đầy đủ và còn chậm trễ.
1.1.3. Ý nghĩa của mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực
kinh tế tư nhân
Mở rộng TD giúp DN phát triển kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường, thoát
khỏi hiểm nguy, gia tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao lợi nhuận.
Mở rộng TD góp phần đáp ứng các nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của toàn
xã hội, bên cạnh việc đa dạng hoá các loại hình sản phẩm, dịch vụ sẽ giúp cho quá
trình luân chuyển vốn trong nền kinh tế được thuận lợi và nhanh chóng hơn.
Mở rộng TD giúp NH làm tốt chức năng trung gian tài chính trong nền kinh
tế quốc dân, là cầu nối giữa tín dụng và đầu tư, góp phần điều hoà vốn trong nền
kinh tế
Mở rộng TD đối với các DN thuộc KVKTTN sẽ góp phần cải tiến tình hình
tài chính của NH, tạo thế mạnh cho NHTM trong quá trình cạnh tranh, đảm bảo cho
sự lâu dài và bền vững của NH.
Mở rộng TD đối với các DN thuộc KVKTTN góp phần lành mạnh hoá quan
hệ kinh tế xã hội. Thực hiện mở rộng TD với các thủ tục giản đơn, thuận tiện nhưng
vẫn tuân thủ các nguyên tắc TD sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro và đi đến xoá bỏ các
hình thức cho vay nặng lãi.
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1.2.

NỘI DUNG CỦA MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH

NGHIỆP THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN
1.2.1. Mở rộng nguồn vốn huy động
Mở rộng nguồn vốn huy động là làm tăng quy mô nguồn vốn tại Ngân hàng
ở dưới mọi hình thức huy động ngắn hạn, dài hạn, đồng tiền huy động là VNĐ hay
ngoại tệ...
Quy mô nguồn vốn của NHTM quyết định quy mô của khối lượng tín dụng
mà NH có thể phát ra. Vốn kinh doanh của NH thực chất là tiền gởi của người ký
thác. Một NH có quy mô vốn lớn có thể phát ra một khối lượng tín dụng lớn và thời
hạn tín dụng có thể dài hơn. Tất nhiên rủi ro cũng nhiều hơn.
Mở rộng tín dụng phải đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về
vốn cho nền kinh tế theo một cơ cấu hợp lý và phù hợp với tốc độ phát triển trong
từng thời kỳ. Do vậy, để mở rộng hoạt động tín dụng trước tiên phải huy động được
nguồn vốn từ nền kinh tế và dân cư. Nguồn vốn càng nhiều thì khả năng đáp ứng
vốn cho nền kinh tế, xã hội ngày càng được đảm bảo đầy đủ. Nguồn vốn huy động
tăng trưởng qua các năm cũng thể hiện sự tăng trưởng và phát triển của NHTM
trong quá trình cạnh tranh, là nền tảng cho việc mở rộng tín dụng.
1.2.2. Mở rộng đối tượng cho vay
Mở rộng đối tượng cho vay là làm tăng số lượng khách hàng. Ngoài ra mở
rộng đối tượng cho vay còn là tăng phạm vi không gian cung cấp tín dụng đến từng
địa bàn, khu vực dân cư.
Mở rộng đối tượng cho vay có thể thực hiện bằng cách khuyết khích, kích
thích các nhóm khách hàng của đối thủ cạnh tranh chuyển sang sử dụng sản phẩm
dịch vụ của ngân hàng mình. Nếu trước đây sản phẩm này chỉ nhằm vào một đối
tượng nhất định trên thị trường thì nay thu hút thêm nhiều đối tượng khác. Một số
sản phẩm đứng dưới góc độ khách hàng xem xét thì nó đòi hỏi phải đáp ứng nhiều
mục tiêu sử dụng khác nhau, do đó có thể nhắm vào những nhóm khách hàng khác
nhau hoặc ít quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của ngân hàng một các dễ dàng. Nhóm
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khách hàng này có thể được xếp vào thị trường còn bỏ trống mà ngân hàng có thể
khai thác. Việc tăng đối tượng cho vay còn được thực hiện trên cơ sở đa dạng hoá
các đối tượng cho vay, mở rộng đối tượng khách hàng phục vụ
Việc mở rộng phạm vi không gian cung cấp tín dụng nhằm tạo thuận lợi cho
khách hàng đến giao dịch, qua đó làm tăng số lượng khách hàng, sản phẩm được sử
dụng nhiều hơn. Để mở rộng phạm vi không gian cung cấp tín dụng đạt hiệu quả
cao đòi hỏi phải có một khoảng thời gian nhất định để sản phẩm có thể tiếp cận
được với khách hàng và thích ứng với từng khu vực và NH phải tổ chức được mạng
lưới giao dịch tối ưu.
Mở rộng tín dụng đối với các DN thuộc KV KTTN là hoạt động của ngân
hàng nhằm tìm cách tăng số lượng khách hàng, tăng số dư tín dụng bằng cách xâm
nhập vào thị trường mới, thị trường mà khách hàng chưa biết đến sản phẩm của NH
mình hoặc NH khai thác tốt hơn thị trường hiện có của mình để thoả mãn mọi nhu
cầu của khách hàng với đối tượng hướng đến là các DN thuộc KV KTTN
1.2.3. Mở rộng quy mô cho vay
Mở rộng quy mô cho vay là làm tăng doanh số cho vay, dư nợ cho vay đối
với các ngành, các thành phần kinh tế, các nhóm khách hàng.
Mở rộng tín dụng luôn luôn phải trả lời các câu hỏi: quy mô của khoản tín
dụng là bao nhiêu? Thời hạn cho vay bao nhiêu là thích hợp? Sử dụng hình thức cho
vay nào? Lĩnh vực cho vay nào đang có xu hướng phát triển?.
Quy mô tín dụng của một NHTM thể hiện qua tỉ phần tín dụng trong tài sản
có của NHTM đó. Một tỉ phần tín dụng cao trong tài sản có của NHTM sẽ cho phép
NHTM thu được lợi nhuận cao, vì tín dụng vẫn là nghiệp vụ mang lại lợi tức cao
nhất cho các NHTM.
Mở rộng quy mô tín dụng sẽ làm cho tỉ phần tín dụng trong tài sản có của
NHTM cao lên.
Mở rộng quy mô cho vay góp phần mở rộng quy mô sản xuất của các thành
phần kinh tế, giúp khách hàng phát huy hết tiềm năng góp phần phát triển kinh tế
đất nước.
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1.2.4. Mở rộng kỳ hạn cho vay
Mở rộng kỳ hạn cho vay có nghĩa là đa dạng hoá các loại kỳ hạn cho vay,
linh động trong việc xác định kỳ hạn cho vay đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Kỳ hạn tín dụng dài hay ngắn sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản và sự rủi ro
trong kinh doanh tín dụng. Thông thường kỳ hạn tín dụng càng dài, mức độ rủi ro
càng cao và thanh khoản càng khó khăn hơn. Kỳ hạn tín dụng hoàn toàn không phụ
thuộc vào ý muốn chủ quan của NHTM mà nó phụ thuộc vào chu kỳ sản xuất, khả
năng trả nợ của khách hàng. NHTM muốn mở rộng tín dụng phải định ra một kỳ
hạn nợ thế nào vừa đảm bảo lợi ích của chính ngân hàng vừa hấp dẫn người vay.
Cần thấy rằng người vay sẽ không muốn kéo dài thời hạn tín dụng khi họ có
thể tự bù đắp bằng vốn tự có. Do vậy khi người vay muốn kéo dài thời hạn tín dụng
thường là do nhu cầu sử dụng vốn mà bản thân họ không thể tự bù đắp được khi
nguồn vốn tín dụng bị NH thu hồi trở lại.
Về phía NH luôn luôn muốn có một thời hạn tín dụng càng ngắn càng tốt vì
thời hạn tín dụng ngắn cho phép NH tránh được rủi ro về lãi suất và khả năng thanh
toán cũng được bảo đảm hơn.
Hơn nữa nguồn vốn mà NH huy động được thường là vốn ngắn hạn, do đó
NH cũng không muốn chọn kỳ hạn dài vì có thể dẫn đến mất khả năn thanh toán.
Tính chất của nguồn vốn huy động được với thời hạn dài hạn hay ngắn, lãi
suất cao hay thấp cũng quyết định việc NH lựa chọn kỳ hạn tín dụng nào.
Hiện nay có 3 loại kỳ hạn cho vay:
Cho vay ngắn hạn là loại cho vay có thời hạn đến 12 tháng và được sử dụng
để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu
ngắn hạn của cá nhân.
Cho vay trung hạn là loại cho vay có thời hạn trên 12 tháng đến 5 năm,
được sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công
nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời
gian thu hồi vốn nhanh.
Cho vay dài hạn là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn tối đa có
thể lên 20-30 năm, thậm chí 40 năm, được cấp để đáp ứng các nhu cầu dài hạn như
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xây dựng nhà ở, các thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí
nghiệp mới.
Việc mở rộng kỳ hạn cho vay giúp cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa
chọn, giúp NH có thêm nhiều sản phẩm vay vốn cung cấp nhu cầu đa dạng của
khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu
sử dụng vốn của mình.
1.2.5. Mở rộng điều kiện cho vay
Mở rộng điều kiện cho vay là mở rộng những điều kiện đối với khách hàng
vay vốn, bằng những cơ chế chính sách như tài sản đảm bảo tiền vay, đối tượng
khách hàng vay không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, theo mức độ tín
nhiệm của từng khách hàng để có cơ chế chính sách ưu đãi về lãi suất, biện pháp áp
dụng bảo đảm tiền vay phù hợp.
Điều kiện cho vay áp dụng chung cho tất cả khách hàng, tuy nhiên tuỳ vào
mức độ tín nhiệm của khách hàng đối với NH có thể áp dụng cho vay khác nhau,
bao gồm:
Cho vay có bảo đảm là hình thức cho vay trong đó các khoản nợ vay được
bảo đảm bằng tài sản của người đi vay hoặc của bên thứ 3. Khi rủi ro xảy ra, NH sẽ
phát mại tài sản để thu hồi nợ.
Cho vay không có bảo đảm là hình thức tín dụng trong đó các khoản nợ vay
không cần bảo đảm bằng tài sản hoặc chỉ bảo đảm một phần bằng tài sản.
Mở rộng điều kiện cho vay sẽ tạo cho khách hàng được tiếp cận vốn ngân
hàng thuận tiện, nhất là cơ chế về đảm bảo tiền vay, lãi suất vay và các chính sách
đãi ngộ đối với khách hàng truyền thống, có khả năng tài chính tốt, vay trả thường
xuyên, có uy tín và số tiền vay lớn.
Mở rộng điều kiện cho vay phải đi đôi với kiểm soát được chất lượng tín
dụng. Khâu thẩm định đánh giá khách hàng, kiểm soát tốt dòng tiền khách hàng
trong qúa trình vay vốn sẽ là những yếu tố tích cực giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng,
phát hiện những khách hàng tốt để cho vay.
Mở rộng điều kiện cho vay sẽ tăng được số lượng khách hàng vay, qua đó dư
nợ vay cũng tăng theo, sẽ tạo điều kiện cho việc mở rộng tín dụng.
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1.2.6. Mở rộng phương thức cho vay
Mở rộng phương thức cho vay có nghĩa là mở thêm, tăng thêm nhiều phương
thức cho vay khác.
NHTM có nhiều phương thức cho vay phù hợp với nhu cầu của từng KH,
bao gồm:
Cho vay từng lần áp dụng đối với KH có nhu cầu vay vốn từng lần, mỗi lần
vay vốn KH và NH lập thủ tục và ký hợp đồng tín dụng. Số tiền cho vay bằng tổng
nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án trừ đi vốn chủ sở hữu hoặc vốn tự có và các
nguồn vốn khác (nếu có), mỗi hợp đồng tín dụng có thể phát tiền vay một lần hay
nhiều lần phù hợp với tiến độ hay yêu cầu sử dụng vốn thực tế của KH.
Cho vay theo hạn mức áp dụng đối với KH vay vốn ngắn hạn có nhu cầu
vay vốn thường xuyên, hoạt động kinh doanh ổn định. Căn cứ vào phương án hay
kế hoạch sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ, NH và KH cùng xác định một hạn
mức tín dụng duy trì trong một thời gian nhất định.
Cho vay theo dự án đầu tư áp dụng đối với KH vay vốn để thực hiện các dự
án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ, thông thường được áp dụng
đối với cho vay trung và dài hạn.
Cho vay trả góp là phương thức cho vay mà việc trả nợ được phân ra làm
nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. NH và KH cùng xác định và thoả thuận số lãi
tiền vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong
thời hạn cho vay.
Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng là việc
NH chấp nhận cho KH được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức cho vay để
thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc
điểm ứng tiền mặt.
Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng là việc NH cam kết đảm bảo sẵn
sàng cho KH vay vốn trong phạm vi hạn mức cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng
tín dụng.
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Cho vay hợp vốn là việc NH cùng với một hoặc một số TCTD khác thực
hiện việc cho vay một hoặc một phần dự án, phương án.
Cho vay theo hạn mức thấu chi là việc NH thoả thuận bằng văn bản chấp
thuận cho KH chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của KH phù hợp với quy
định của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán.
Cho vay theo các phương thức khác là tuỳ theo nhu cầu của KH và thực tế
phát sinh, KH sẽ xem xét cho vay theo các phương thức khác phù hợp với đặc điểm
hoạt động và không trái với quy định của pháp luật.
Việc đa dạng hoá các hình thức, phương thức cấp tín dụng sẽ giúp cho NH
có thêm nhiều sản phẩm dịch vụ để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú
của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho KH lựa chọn hình thức phù hợp với
mục đích sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống của mình, giúp cho NHTM phân
tán rủi ro trong hoạt động.
1.2.7. Tăng doanh thu và lợi nhuận cho NHTM
Mở rộng tín dụng là một hệ thống các biện pháp liên quan đến việc khuyếch
trương tín dụng để đạt mục tiêu đã hoạch định, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn
trong kinh doanh của NHTM.
Mở rộng tín dụng là chức năng chủ yếu và quan trọng bật nhất của các
NHTM, đương nhiên với các điều kiện và nguyên tắc tín dụng, với các khách hàng
đáng tin cậy. Thông qua mở rộng tín dụng, các NHTM đã và đang thực hiện chức
năng xã hội của mình, làm cho sản phẩm xã hội được tăng lên, vốn đầu tư được mở
rộng và từ đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Để thực hiện được mục tiêu là mang lại lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh,
trong đó TD vẫn là hoạt động chiếm tỷ trọng chính của NH hiện nay. Việc mở rộng
TD đối với các DN thuộc KV KTTN để gia tăng quy mô cho vay là cơ sở gia tăng
thu nhập, đồng thời cũng làm tốt vai trò là mạch máu của nền kinh tế góp phần thúc
đẩy sự phát triển của khu vực này theo các chính sách khuyến khích của Nhà nước.
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Mở rộng TD vừa cho phép NH giữ vững được KH cũ, đồng thời thu hút
thêm KH mới, qua đó mở rộng TD cũng giúp NH phân tán bớt rủi ro trong kinh
doanh và tăng thêm được lợi nhuận.
1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG TÍN DỤNG
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng TD, có thể chia các nhân tố
ảnh hưởng ra làm 2 nhóm: nhóm các nhân tố khách quan và nhóm các nhân tố chủ
quan.
1.3.1. Các nhân tố khách quan bao gồm
a. Chính sách tiền tệ và tài chính của nhà nước
Chính sách tiền tệ và tài chính của NN bao gồm các chính sách như dự trữ
pháp định, chính sách chiết khấu, chính sách thị trường mở, chính sách hạn chế hay
thắt chặt tín dụng bằng các chỉ tiêu cụ thể. Những chính sách này mang tính chất
cưỡng chế của pháp luật nên các NHTM buộc phải tuân theo. Khi NN muốn hạn
chế tín dụng thì buộc các NHTM cũng phải hạn chế tín dụng và ngược lại.
b. Nhân tố của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân
Khi DN có nhu cầu vay vốn, họ muốn NH đáp ứng đủ vốn cần thiết, thủ tục
nhanh gọn, thời gian vay phù hợp và lãi suất hợp lý. Đồng vốn NH được KH sử
dụng đúng mục đích, có hiệu quả sẽ đem lại lợi nhuận và có khả năng trả nợ cho
NH cả gốc và lãi, góp phần tăng vòng quay vốn tín dụng, giúp mở rộng tín dụng,
hiệu quả cao. Ngược lại, khi KH sử dụng vốn không hiệu quả, trình độ năng lực
quản lý hạn chế, phương án kinh doanh kém…ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả
vốn gốc và lãi vay, sẽ ảnh hưởng đến việc mở rộng TD.
1.3.2. Các nhân tố chủ quan bao gồm
a. Năng lực điều hành của nhà quản trị
Năng lực điều hành của nhà quản trị phụ thuộc vào trình độ, khả năng và đạo
đức của nhà quản trị. Nhà quản trị là người quyết định và điều hành mọi hoạt động
của đơn vị, do đó hiệu quả kinh doanh của đơn vị phụ thuộc rất nhiều vào quyết
định đó. Nếu thực sự là nhà quản trị có năng lực, hiểu biết sâu rộng về tình hình
kinh tế, xã hội tại địa phương nói riêng và tình hình kinh tế xã hội của nước ta nói
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chung, thì quyết định về việc mở rộng hoạt động cho vay sẽ đúng đắn, phù hợp tình
hình thực tế, mang lại hiệu quả kinh doanh cho đơn vị, đồng thời góp phần phát
triển nền kinh tế xã hội.
b. Cơ chế tín dụng
Hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng luôn phải
chấp hành theo một hệ thống các văn bản có tính bắt buộc nhằm ràng buộc hoạt
động tín dụng NH trong khuôn khổ nhất định, gọi là cơ chế tín dụng. Bao gồm: cơ
chế cho vay, cơ chế bảo đảm tiền vay, cơ chế phân loại tài sản có, trích lập và sử
dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động NH, cơ chế điều hành lãi suất theo
tín hiệu thị trường.
Hoạt động tín dụng luôn tuân theo quy định chỉ số an toàn vốn tối thiểu, quy
định này có tác dụng khống chế quy mô danh mục cho vay, các quy định về tỷ trọng
cho vay có bảo đảm, tỷ trọng dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, mức dư nợ
tối đa đối với một khách hàng, quy định về khung lãi suất...đây là những yếu tố tác
động mạnh mẽ đến mở rộng tín dụng.
Trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng như hiện nay, các NH luôn mong
muốn thu hút ngày càng nhiều khách nhằm mở rộng quy mô
Việc mở rộng TD không những chịu tác động của các nhân tố bên ngoài mà
còn bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên trong như chính sách, chế độ, thông tin TD,
khả năng về nguồn vốn, công tác tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, hoạt động
marketing của NH.
Các chính sách, thể lệ, quy trình, thông tin tín dụng, lãi suất…đều có tác
động trực tiếp và mạnh mẽ đến mở rộng TD. Trong nền kinh tế thị trường, các NH
cạnh tranh khốc liệt, vì vậy với chính sách linh hoạt, nhạy bén, kết hợp hài hoà, nhịp
nhàng giữa các khâu sẽ giúp NH phát huy được thế mạnh, hạn chế rủi ro.
1.4. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG Ở CÁC
NƯỚC
Qua kinh nghiệm một số nước như Singapore, Hàn Quốc, Đức, định hướng
phát triển công nghiệp hoá ở Việt Nam gần giống với các nước này và diễn ra trong
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môi trường quốc tế thuận lợi và không ít thách thức, nền kinh tế thế giới đang trong
xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Với sự chỉ đạo toàn diện của Đảng và
Nhà nước, Việt Nam đã cố gắng tận dụng triệt để lợi thế kinh tế vốn có, lấy nông
nghiệp là xuất phát điểm, phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động
đến các ngành công nghiệp sử dụng chất xám, trình độ công nghệ kỹ thuật cao,
chiến lược xuất khẩu thay thế dần nhập khẩu, việc sử dụng vốn và công nghệ nước
ngoài là yếu tố then chốt thực hiện công nghiệp hoá, nhưng nếu sử dụng vốn đầu tư
nước ngoài không hiệu quả, cơ cấu đầu tư bất ổn và không hợp lý sẽ là nguyên nhân
tiềm tàng dẫn đến khủng hoảng tài chính.
Từ kinh nghiệm của Singapore, Hàn Quốc, Đức, các NHTM Việt Nam cần
đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng và dịch vụ, chú trọng cho vay các thành phần
kinh tế tư nhân và chủ động tiếp thị khách hàng bằng các sản phẩm tín dụng thiết
thực đối với thành phần kinh tế này. Xây dựng các chương tình tín dụng dành riêng
cho thành phần kinh tế tư nhân.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, luận văn nêu lên một số khái niệm về ngân hàng, tín dụng
ngân hàng cũng như mở rộng tín dụng ngân hàng và các vai trò của nó trong nền
kinh tế.
Bên cạnh đó, luận văn cũng phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến việc mở
rộng hoạt động tín dụng ngân hàng, từ đó có cơ sở để phân tích thực trạng tín dụng
theo các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu.
Luận văn đã nêu một số kinh nghiệm về mở rộng tín dụng ở một số nước
trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng vào điều kiện thực tế
tại Việt Nam nói chung và NHCT Đà Nẵng nói riêng.
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN
TẠI NHCT ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA NHCT ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ
RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU VỰC
KINH TẾ TƯ NHÂN
2.1.1. Tình hình của NHCT Đà Nẵng
a. Quá trình hình thành và phát triển
NHCT Đà Nẵng là đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc NHCT Việt Nam.
Tiền thân của NHCT Đà Nẵng là Ngân hàng Công thương tỉnh Quảng Nam Đà
Nẵng. Hiện nay, NHCT Đà Nẵng thực hiện chức năng kinh doanh đa năng, vừa
thực hiện chức năng kinh doanh, vừa làm dịch vụ tài chính trung gian cho Chính
Phủ và các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước. Đối với khách hàng phục vụ
chủ yếu là các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng. Trong những năm qua, NHCT Đà Nẵng không ngừng vươn lên
để phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên
địa bàn TP Đà Nẵng.
Quá trình xây dựng và trưởng thành của NHCT Đà Nẵng luốn gắn bó chặt
chẽ với sự chuyển đổi cơ chế chung của toàn bộ nền kinh tế cũng như của ngành
ngân hàng.
Hoạt động của NHCT Đà Nẵng có sự tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất
lượng, góp phần thúc đầy sự phát triển kinh tế trên địa bàn.
b. Chức năng, nhiệm vụ
• Chức năng
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Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ NH và các hoạt động kinh
doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận. Tổ chức hoạt động kinh doanh và
thực hiện các nhiệm vụ khác được NHCT Việt Nam giao.
• Nhiệm vụ
-

Huy động vốn:
+ Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức TD dưới

hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác bằng đồng Việt
Nam và ngoại tệ.
+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và các giấy tờ có giá
khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy
định của NHCT Việt Nam.
+Huy động tiền gửi tiết kiệm
+ Các hình thức huy động khác theo quy định của ngành
-

Hoạt động tín dụng

Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và thực
hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đời sống cho các cá
nhân, tổ chức và hộ gia đình thuộc mọi thành phần kinh tế theo phân cấp uỷ quyền.
-

Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
+ Cung ứng các phương tiện thanh toán
+ Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng
+ Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ
+ Thực hiện các dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng

-

Hoạt động bảo lãnh ngân hàng: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán,
bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thực hiện chất
lượng sản phẩm, các loại bảo lãnh khác.

-

Kinh doanh các dịch vụ NH khác
Máy rút tiền tự động, két sắt, nhận bảo quản, cất giữ...

c. Cơ cấu tổ chức
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Trước năm 2005 NHCT Đà Nẵng có cơ cấu tổ chức gồm hội sở, 2 chi nhánh
cấp II (Chi nhánh NHCT Quận Ngũ Hành Sơn, NHCT Quận Liên Chiểu), 1 phòng
giao dịch và 11 điểm giao dịch. Năm 2005, triển khai hiện đại hóa ngân hàng và hệ
thống thanh toán INCAS (Incombank Advanced System). Đầu năm 2007, chi nhánh
chuyển đổi sang mô hình một cấp trực thuộc trụ sở chính NHCT Việt Nam, tách hai
chi nhánh cấp II, chỉ còn lại hội sở trực thuộc NHCT VN. Hiện nay, CN gồm 8
phòng chuyên đề, 11 phòng giao dịch.
Tại trụ sở chính 172 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng, có 8 phòng ban: Phòng
Khách hàng Doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân, Kế toán, Kho quỹ, Tổng hợp,
Thông tin điện toán, Quản lý rủi ro và Nợ có vấn đề, Tổ chức hành chính.
d. Tổ chức bộ máy quản lý
Ban giám đốc

Khối
kinh doanh

Phòng
KHDN
Phòng KH
cá nhân

Khối quản
lý rủi ro

Khối tác
nghiệp

Khối
hỗ trợ

Khối các
PGD

Phòng
quản lý
rủi ro & nợ
có vấn đề

Phòng
kế toán
giao dịch

Phòng
Tổ chức
H/chính

Các PGD
cấp 1

Phòng
tiền tệ
kho quỹ

Phòng
thông tin
điện toán

Các PGD
cấp 2

Hình 2.1: Mô hình tổ chức của NHCT Đà Nẵng
Ban giám đốc: Giám đốc chi nhánh là người đứng đầu NHCT Đà Nẵng, điều
hành mọi hoạt động của chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT và trước
pháp luật về mọi hoạt động của chi nhánh. Phó giám đốc được Giám đốc uỷ quyền
thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn nhất định.
Phòng khách hàng doanh nghiệp: là đầu mối thiết lập quan hệ KH, duy trì và
không ngừng mở rộng mối quan hệ KH trên tất cả các mặt hoạt động, tất cả các sản
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phẩm NH nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả và
tăng thị phần. Trực tiếp khởi tạo và quản lý mối quan hệ tín dụng với KH là DN,
đôn đốc KH và phối hợp với các phòng ban có liên quan thu hồi nợ vay đầy đủ và
đúng hạn.
Phòng khách hàng cá nhân: là đầu mối duy trì phát triển và quản lý quan hệ
với KH là cá nhân trên tất cả các mặt hoạt động, tất cả các sản phẩm NH. Trực tiếp
cấp tín dụng đối với KH là cá nhân theo đúng quy định hiện hành của NHCT Việt
Nam.
Phòng Kế toán: tham mưu cho Ban giám đốc thuộc lĩnh vực quản lý vốn và
tài sản, dự trữ, đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả, chấp hành chế độ kế toán
thống kê theo quy định của NN. Tiếp nhận và mở hồ sơ KH mới, giải quyết những
yêu cầu thay đổi, trả lời các thông tin về tài khoản của KH. Xử lý các nghiệp vụ liên
quan đến tài khoản tiền gởi tiết kiệm, tài khoản thanh toán.
Phòng Kho quỹ: Quản lý thu chi bằng đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ, kho
tiền, tài sản thế chấp, chứng từ có giá. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động thu –
chi tiền mặt đồng Việt Nam, ngoại tệ các loại, séc. Xử lý các loại tiền không đủ tiêu
chuẩn lưu thông.
Phòng Tổng hợp: Lập các báo cáo tổng hợp cho chi nhánh, dự thảo lãi suất,
tỷ giá, tiếp thị phát hành thẻ thanh toán các loại.
Phòng Thông tin điện toán: tiếp nhận và thực hiện công tác nghiên cứu phát
triển công nghệ ngân hàng, quản lý bảo dưỡng các thiết bị tin học. Quản trị mạng,
tiếp nhận thông tin trong và ngoài chi nhánh, hướng dẫn các nghiệp vụ tin học liên
quan khi có quy trình mới. Quản lý hệ thống máy rút tiền tự động ATM, các POS
lắp đặt tại đơn vị chấp nhận thẻ, thực hiện kiểm tra và lưu trữ các thông tin liên
quan đến các nghiệp vụ sử dụng máy ATM.
Phòng quản lý rủi ro và nợ có vấn đề: thực hiện thẩm định độc lập đối với
các KH lần đầu quan hệ vay vốn, các khoản vay không đủ điều kiện cấp tín dụng
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hiện hành phải trình NHCT Việt Nam xem xét. Đôn đốc thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi
ro.
Phòng Tổ chức hành chính: Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc bố trí,
điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỹ luật, tiếp nhận cán bộ. Thực hịên các chế độ,
chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong chi nhánh. Quản lý tài sản, thực
hiện công tác lễ tân, bảo vệ và một số nhiệm vụ khác.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao và cơ cấu tổ chức như trên, NHCT Đà
Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động kinh doanh nói chung và
mở rộng tín dụng nói riêng. Hoạt động kinh doanh đa dạng, mạng lưới rộng khắp là
những ưu điểm nổi bật của NHCT Đà Nẵng.
2.1.2 Đặc điểm các nguồn lực của NHCT Đà Nẵng ảnh hưởng đến việc mở rộng
tín dụng
a. Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực tại NHCT Đà Nẵng như sau:
Bảng 2.1 Tình hình nhân lực của NHCT Đà Nẵng năm 2010
STT Chỉ tiêu
1
Lao động dài hạn
Lao động khoán gọn
2
Tuổi đời dưới 30
Tuổi đời trên 30
Số lao động trong độ tuổi về hưu
3
trong vòng 5 năm tới
4

Thạc sỹ
Đại học chính quy
Đại học chuyên tu
Đại học tại chức
Dưới đại học

5

Tổng cộng CBCNV

Số lượng Tỷ lệ
151
86%
25
14%
25
151

14%
86%

30
8
25
5
80
30

17%
5%
14%
3%
45%
17%

176

100%

(Nguồn: Phòng Tổ chức -Hành chính NHCT Đà Nẵng)
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Qua bảng số liệu trên ta thấy:
Tổng số lao động NHCT Đà Nẵng gồm 151 lao động hợp đồng dài hạn, 25
lao động khoán gọn.
Tuổi đời trung bình của lao động là 43 tuổi, lao động dưới 30 tuổi là 25
người, lao động trong độ tuổi về hưu trong vòng 5 năm tới là 30 người.
Trình độ lao động không đồng đều : trình độ Thạc sĩ 8 người, trình độ Đại
học 110 người trong đó 25 người là ĐH chính quy, 5 người là ĐH chuyên tu, còn lại
là ĐH tại chức là 80 người, dưới đại học 33 người ngoài ra một số lao động chưa
được đào tạo đúng chuyên ngành.
Xác định con người là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của NH,
Ban giám đốc đã có những chính sách quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ. Trong
năm liên tục cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại Trường
đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực do NHCT Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, để trẻ
hoá đội ngũ nhân viên, trong năm NHCT Đà Nẵng đã có chính sách ưu đãi đối với
những cán bộ có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi, tuyển dụng cán bộ mới có
trình độ học vấn cao.
b. Nguồn lực tài chính
NHCT Đà Nẵng là ngân hàng loại 1 (theo xếp hạng của NHCT Việt Nam),
có nguồn vốn huy động lớn. Mức phán quyết mà NHCT Việt Nam giao cho chi
nhánh đối với 1 khách hàng là tổ chức kinh tế vay ngắn hạn là 90 tỷ đồng, vay trung
dài hạn là 40 tỷ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để chi nhánh giải quyết cho vay
khách hàng nhanh chóng, là yếu tố giúp cho công tác mở rộng tín dụng thuận lợi.
c. Hệ thống cơ sở vật chất
Để phát triển hoạt động NH nói chung và hoạt động tín dụng ngân hàng nói
riêng, NHCT Đà Nẵng rất quan tâm đến yếu tố cơ sở vật chất.
Hội sở chính của NHCT Đà Nẵng tọa lạc ngay ở ngã tư 2 phố chính rộng và
đẹp nên rất bề thế và thu hút tầm nhìn. Đại sảnh rộng rãi, thoáng mát, khang trang,
có bàn ghế phục vụ cho khách chờ, có phòng tiếp khách riêng, trong phòng được
bài trí sang trọng, thuận tiện.
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Ngoài ra, hệ thống máy móc thiết bị cũng liên tục được nâng cấp để phục vụ
khách hàng tốt nhất. Máy ATM được lắp đặt thêm ở các trung tâm quận huyện, máy
chấp nhận thẻ (Visa, Master) cũng được chú trọng lắp đặt ở các nhà hàng, khách
sạn, siêu thị, taxi...
Tóm lại, nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất tại NHCT Đà Nẵng phần
nào đáp ứng được nhu cầu mở rộng tín dụng tại chi nhánh. Tuy nhiên, để công tác
mở rộng tín dụng được tốt hơn, NHCT Đà Nẵng cần chú trọng nhiều hơn đến công
tác cán bộ, trẻ hoá đội ngũ đáp ứng ngày càng tốt hơn.
2.1.3. Đặc điểm của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại TP Đà
Nẵng ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng
a. Lĩnh vực kinh doanh
Các DN thuộc KV KTTN với số lượng lớn, dạng hình và lĩnh vự kinh doanh
đa dạng trong các lĩnh vực thöông nghieäp, dịch vụ và công nghiệp, ngoài ra lónh
vöïc ñaàu tö xaây döïng cô baûn cũng khá phát triển trong những năm gần đây do nhu
cầu hiện đại hoá mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng của TP Đà Nẵng rất lớn. Vì
vậy, việc cho vay các DN thuộc khu vực KTTN khá thuận lợi đối với các NH.
b. Quy mô hoạt động
C¸c DN thuộc KV KTTN ®a phÇn lµ c¸c DN võa vµ nhá, cho nªn khi NH
thùc hiÖn cho vay ®èi víi c¸c DN nµy NH yªu cÇu ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o, chÝnh v×
vËy cã nhiÒu thñ tôc phøc t¹p trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt cho vay ®iÒu ®ã dÉn ®Õn mÊt
nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ cña KH vµ ®«i khi nhu cÇu vÒ vèn cña KH kh«ng ®−îc
®¸p øng mét c¸ch kÞp thêi khi cÇn thiÕt.
c. Điều kiện hoạt động
C¸c DN thuộc KV KTTN ë TP Đà Nẵng ®a sè lµ ®−îc thµnh lËp vµ ph¸t triÓn
m¹nh mÏ trong vµi n¨m trë l¹i ®©y. Theo thống kê trên mạng đăng ký kinh doanh
trực tuyến tại địa chỉ http://dkkd.danang.gov.vn/doanhnghiep đến ngày 30/03/2010
toàn thành phố có 6392 công ty TNHH, 3300 doanh nghiệp tư nhân, 1809 công ty

28

cổ phần, 381 doanh nghiệp nhà nước, 987 công ty TNHH một thành viên. Nhìn
chung số lượng và dạng hình DN của TP lớn nhưng quy mô kinh doanh, năng lực
tài chính (vốn chủ sở hữu, hệ số tự tài trợ, vốn lưu động ròng, các chỉ tiêu ROA,
ROE) còn thấp do ®ã viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ do ch−a cã kinh
nghiÖm trong s¶n xuÊt, c«ng nghÖ cßn l¹c hËu. V× vËy khi xÐt duyÖt cho vay NH cÇn
ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh kÜ cµng dÉn ®Õn cã nhiÒu DN kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó vay
vèn cña NH, ®iÒu ®ã lµm cho NH võa mÊt ®i KH mµ c¸c DN thuộc KV KTTN còng
kh«ng ®−îc ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn.
d. Kết quả hoạt động kinh doanh
C¸c DN thuộc KV KTTN hÇu hÕt cã sè vèn nhá, sö dông kÜ thuËt c«ng nghÖ
l¹c hËu, n¨ng lùc cña ng−êi lao ®éng thÊp, tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lÝ kh«ng ®−îc ®µo
t¹o c¬ b¶n nªn s¶n phÈm lµm ra cã søc c¹nh tranh kÐm. C¸c b¸o c¸o thèng kª, tµi
chÝnh th−êng ®−îc lËp thiÕu chÝnh x¸c, không được kiểm toán, theo quy chÕ cho vay
cña NHNN th× mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æt ra lµ "dù ¸n, ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh
doanh ph¶i cã tÝnh kh¶ thi", ®iÒu nµy lµ rÊt khã ®èi víi kinh tÕ t− nh©n v× thùc tÕ hÇu
hÕt c¸c chñ DN thuộc KV KTTN ch−a ®−îc qua ®µo t¹o. Ngoµi ra cã mét t×nh tr¹ng
rÊt hay x¶y ra ®èi víi c¸c DN thuộc KV KTTN lµ kh«ng ®ñ vèn ghi trong giÊy phÐp
ho¹t ®éng, giÊy phÐp kinh doanh mµ vèn thùc tÕ rÊt Ýt. Trong sè c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ
vay vèn NH ngo¹i trõ mét sè tr−êng hîp lµm ¨n tèt cßn l¹i lµ ho¹t ®éng kh«ng ®−îc
hiÖu qu¶. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh lµm cho NH rÊt h¹n chÕ trong
cho vay DN thuộc KV KTTN ®Æc biÖt lµ cho vay trung dµi h¹n.
2.2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI NHCT ĐÀ NẴNG
TRONG THỜI GIAN QUA
2.2.1. Tình hình huy động vốn thời gian qua
NHCT Đà Nẵng là một trong những NHTM có thị phần huy động vốn và cho
vay lớn trên địa bàn TP. NHCT Đà Nẵng đã thực hiện nhiều sản phẩm dịch vụ,
nhiều hình thức huy động vốn mới nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng TD, phục vụ các
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nhu cầu ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn cho KH. Nguồn vốn huy động càng nhiều
thì khả năng đáp ứng nhu cầu mở rộng TD phục vụ cho nền kinh tế, đời sống xã hội
càng cao. Để đảm bảo huy động được nguồn vốn, NHCT Đà Nẵng đã đa dạng hoá
các loại hình huy động như phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu NH,
tiết kiệm có kỳ hạn đa dạng với nhiều cách thức thanh toán lãi, gửi tiết kiệm trúng
thưởng…tạo điều kiện thuận lợi để người gởi tiền lựa chọn loại hình gửi phù hợp
với nhu cầu của mình. Ngoài ra, tăng cường các tiện ích để phục vụ tốt các nhu cầu
thanh toán qua NH cũng góp phần làm tăng số dư tiền gửi huy động cho NH.
Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khối NHTM CP, thị phần
huy động vốn và cho vay của NHCT Đà Nẵng có xu hướng bị thu hẹp. Mặc dù
nguồn vốn huy động có tăng nhưng tốc độ tăng trưởng chưa cao, thể hiện qua bảng
số liệu sau:
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn theo đối tượng qua các năm
2008

S
T
T

Đối tượng
huy động

1
2
3
4

DN
Cá nhân
TCTD khác
ĐCTC
Tổng cộng

số tiền
(tỷ đồng)
381
609
19
51
1.060

2009
tỷ
số tiền
tỷ trọng
trọng
(tỷ đồng)
(%)
(%)
35,94
501
42,33
57,51
638
53,92
1,78
12
1,02
4,77
32
2,73
100
1.183
100

2010
số tiền
tỷ
(tỷ
trọng
đồng)
(%)
660 42,85
810 52,58
24
1,55
47
3,02
1.541
100

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Nguồn vốn qua các năm đều tăng trên 10%, tuy nhiên nguồn vốn huy động
từ DN luôn có biến động thất thường. Năm 2008 giảm 5,5% so với 2007 nhưng
2009 lại tăng đến 31,37%, có thể hiểu nguồn vốn của DN hầu hết còn hạn hẹp và
còn phụ thuộc nhiều vào vốn vay NH nên gởi vào NH chỉ có tính chất tạm thời, do
vậy sự biến động này là tất yếu. Nguồn vốn huy động từ cá nhân tuy tăng không đều
nhưng qua các năm tăng từ 4% đến trên 13%, nguyên nhân đó là do sự cạnh tranh
gay gắt trong việc thu hút nguồn tiền gởi từ dân cư, đó là nguyên nhân khách quan.
Về chủ quan là do sự xoay chuyển chậm chạp của NHCT Việt Nam không theo kịp
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biến động của lãi suất huy động trên thị trường khiến chi nhánh thua thiệt trong
cuộc đua huy động vốn. Tuy nhiên không thể không thừa nhận sự cố gắng của
NHCT Đà Nẵng.
Nguồn vốn tại NHCT Đà Nẵng trong các năm qua có tăng trưởng nhưng
chưa thực sự ổn định và vững chắc. Nguồn tiền gửi từ kho bạc và các tổ chức tín
dụng là những nguồn tiền gửi ổn định với chi phí huy động thấp nhưng hiện nay
theo quy định của NHNN, các tài khoản tiền gửi của kho bạc không được để ở các
NHTM mà phải chuyển về NHNN gởi. Hình vẽ sau minh hoạ cụ thể:
Hình2.2: Số dư duy động vốn của các đối tượng

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Giải pháp để tăng trưởng nguồn vốn huy động là vấn đề cấp thiết hiện nay và
là chỉ tiêu “pháp lệnh” mà NHCT Đà Nẵng phải thực hiện. Bởi vì nếu không huy
động được thì NH không thể mở rộng hoạt động tín dụng và trên cơ sở đó phát triển
các hoạt động dịch vụ khác.
Tuy nhiên năm 2010 cũng là năm có nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt
động tài chính ngành ngân hàng nói chung, NHCT Đà Nẵng nói riêng. Tình hình
lạm phát gia tăng, lãi suất, tỷ giá biến động phức tạp, giá vàng tăng cao, thiên tai
dịch bệnh xảy ra liên tiếp, đặc biệt sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường vốn. Nhiều
chi nhánh, phòng giao dịch NHTM tiếp tục ra đời, thị phần bị chia xẻ, sự chạy đua
lãi suất của các NHTM, áp lực cạnh tranh trên địa bàn ngày càng cao đã ảnh hưởng
lớn trong quá trình hoạt động kinh doanh của NHCT Đà Nẵng.
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2.2.2. Thực trạng mở rộng quy mô cho vay
a.Thực trạng dư nợ
Thị trường tín dụng thời kỳ đầu đổi mới như chiếc bánh đã phân chia sẵn cho
bốn NH hàng đầu (Công thương, Nông nghiệp, Đầu tư và Ngoại thương) độc diễn.
Cũng như các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn, NHCT Đà Nẵng say sưa cho vay
DNNN, việc cho vay DNNN tạo cho NH cảm giác yên tâm bởi kinh tế thị trường
chưa phát triển, sức cạnh tranh chưa cao, những yếu kém tài chính chưa bộc lộ và
đặc biệt đã có hậu thuẫn vững chắc từ NN. Chính tư tưởng này đã dẫn đến những
khoản nợ ngày một lớn mà chính người cho vay cũng không ngờ tới. Bởi lẽ mười
năm sau thì tình hình đã khác, tiến trình sắp xếp lại DNNN, giao vốn và quyền tự
chủ tài chính, cắt hoàn toàn sự bảo hộ của NN đã bộc lộ khó khăn tài chính thật sự
của nhiều DN. Những DN đã từng được che chắn bởi báo cáo tài chính bên ngoài
không trung thực thì nay dần lộ diện như kinh doanh thua lỗ, máy móc thiết bị lạc
hậu, sản phẩm kém cạnh tranh và không có vốn chủ sở hữu nên chi phí vốn lớn,
nhiều dự án vay đầu tư không hiệu quả, sử dụng vốn lưu động đầu tư vào tài sản cố
định dẫn đến không trả được nợ NH đúng hạn, công nợ trong xây dựng cơ bản bị ứ
đọng, chậm thu hồi, quản lý yếu kém làm thất thoát vốn kinh doanh. Điều đó đã dẫn
đến vốn lưu động ròng âm, mất khả năng trả nợ. Đây chính là rào cản lớn nhất cho
việc xử lý và cơ cấu lại nợ.
Ngoài ra, có một tâm lý e ngại khi chuyển từ cho vay DNNN sang cho vay
DN thuộc KV KTTN là các DNNN luôn có phương án kinh doanh rõ ràng, hợp
đồng đầu vào, đầu ra cụ thể, sử dụng vốn vay đúng mục đích, luôn chuyển khoản
trực tiếp cho người hưởng lợi…Các DN thuộc KV KTTN thường có thói quen sử
dụng vốn theo mục đích riêng của mình, nhất là khi đã cầm tiền trong tay thường
không sử dụng vốn đúng mục đích, làm mất uy tín với NH.
NHCT Đà Nẵng có dư nợ cho vay DNNN lớn nên khi các DN này sa sút thì
hậu quả đè nặng lên một tỷ trọng lớn dư nợ tín dụng. Nhận thức được vấn đề này, từ
năm 2006 trở lại đây, NHCT Đà Nẵng đề ra công tác trọng tâm của tín dụng trong
giai đoạn hiện nay là xử lý nợ xấu và chuyển dịch cơ cấu, tập trung mở rộng tín
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dụng đối với các DN thuộc KV KTTN. Tuy nhiên, việc mở rộng TD đối với DN
thuộc KV KTTN chưa đều và chưa tương xứng với tốc độ phát triển của NH, của
các khu vực kinh tế…
Mặt khác, việc hàng loạt NHTM CP ra đời với cơ chế kinh doanh năng động,
thông thoáng, khả năng giao tiếp, ứng xử mềm dẻo và chính sách hậu mãi tốt bước
đầu phát huy được tác dụng hiệu quả, thu hút một lượng lớn các DN thuộc KV
KTTN.
Dư nợ cho vay qua các năm đều tăng, thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay tại NHCT Đà Nẵng
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Tổng dư nợ cho vay

2008
1.051

Tăng (+), giảm (-)

2009

2010

1.457

1.952

+406

+495

(Nguồn: Báo cáo thống kê của NHCT Đà Nẵng)
Tính đến ngày 31/12/2010, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.952 tỷ đồng,
tăng 495 tỷ so với cuối năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng 34%, đạt 94% so với kế hoạch
giao. Năm 2008 là 1.051 tỷ đồng, năm 2009 là 1.457 tỷ đồng, tăng 406 tỷ đồng so
với năm 2008.
Trong tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân
cũng chiếm một lượng đáng kể.
Bảng 2.4 Dư nợ cho vay đối với các DN TKV KTTN tại NHCT Đà Nẵng
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Tổng dư nợ cho vay
Tăng (+), giảm (-)

2008
495

2009
671

2010
963

+176
+292
(Nguồn: Báo cáo thống kê của NHCT Đà Nẵng)
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Dư nợ cho vay đối với các DN TKV KTTN tại NHCT Đà Nẵng năm 2008
là 495 tỷ đồng, năm 2009 là 671 tỷ đồng, tăng 176 tỷ đồng so với năm 2008, năm
2010 là 963 tỷ đồng, tăng 292 tỷ đồng so với năm 2009.
Điều này còn cho thấy trong các năm NH đã mở rộng quy mô TD để đáp
ứng phần nào nhu cầu TD của KH nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn cho
người dân. Mặt khác, chi nhánh cũng đã đưa ra nhiều biện pháp để thúc đẩy hoạt
động cho vay nhằm nâng cao doanh số cho vay của chi nhánh và đạt được lợi nhuận
mong muốn.
b. Thực trạng tốc độ tăng trưởng dư nợ
Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân của các TCTD trên địa bàn TP Đà Nẵng
năm 2010 là 5,71%, tuy nhiên tại NHCT Đà Nẵng, tốc độ tăng trưởng dư nợ rất
nhanh, thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.5 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay
Chỉ tiêu
Tổng dư nợ cho vay (tỷđồng)
Tốc độ tăng trưởng (%)

2008

2009

2010

1.051

1.457

1.952

+38,6

+33,9

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 – 2010)
Qua số liệu trên thấy được tốc độ tăng trưởng dư nợ qua các năm của NHCT
Đà Nẵng tăng cao, đồng đều, bình quân gần 35%. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng dư
nợ tăng 38,6% so với năm 2008, năm 2010 tốc dộ tăng trưởng dư nợ tăng 33,9% so
với năm 2009. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cao phần nào phản ánh được quy mô hoạt
động tín dụng tại NHCT Đà Nẵng.
Trong bối cảnh thị trường tiền tệ, tín dụng phức tạp, biến động khó lường, lãi
suất luôn thay đổi, NHCT luôn theo sát và nắm bắt diễn biến giá cả thị trường để có
những chính sách phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng, thực hiện phương
châm đồng hành cùng khách hàng trong lúc thuận lợi cũng như khó khăn cùng chia
sẻ. Vì vậy hoạt động tín dụng trong năm được mở rộng và phát triển với chất lượng
đảm bảo, qua đó giúp cho nhiều doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, duy trì
hoạt động sản xuất và tiếp tục mở rộng quy mô, thị trường, tạo công ăn việc làm
cho người lao động.
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Hoạt động tín dụng tại NHCT Đà Nẵng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất
kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của các thành phần kinh tế góp phần phát triển
kinh tế xã hội tại địa phương.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ chung đạt khá cao, tốc độ tăng trưởng dư nợ đối
với các DN TKV KTTN thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.6 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với các DN TKV KTTN
Chỉ tiêu

Năm 2008

Năm 2009

495

671

1. Dư nợ cho vay (tỷ đồng)
2.Tốc độ tăng trưởng (%)

+35,5

Năm 2010
963
+43,5

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 – 2010)
Tốc độ tăng trưởng dư nợ đối với các DN TKV KTTN tăng cao, bình quân
gần 40%. Tốc độ tăng trưởng dư nợ đối với các DN TKV KTTN năm 2009 tăng
35,5% so với năm 2008, tốc độ tăng trưởng dư nợ đối với các DN TKV KTTN năm
2010 tăng 43,5% so với năm 2009.
Tốc độ tăng trưởng cao, tuy nhiên xét về số dư tuyệt đối dư nợ còn thấp. Dư
nợ cho vay đối với các DN TKV KTTN qua các năm vẫn chưa đáp ứng được kỳ
vọng của Ban giám đốc NHCT Đà Nẵng. Hiện nay, NHCT Đà Nẵng đã mở rất
nhiều phòng giao dịch ở khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, là
NHTM Nhà Nước trên địa bàn có số lượng Phòng giao dịch nhiều nhất với mục
đích phát triển mạnh mẽ cho vay đối với các DN TKV KTTN. Tuy nhiên tốc độ mở
phòng giao dịch, mở rộng quy mô hoạt động vẫn lớn hơn tốc độ tăng trưởng mà
NHCT Đà Nẵng đạt được.
c. Thực trạng cho vay theo thời hạn
Hiện nay, NHCT Đà Nẵng cho vay theo nhu cầu vốn, nếu nhu cầu vay vốn sản
xuất kinh doanh thì thời gian cho vay dưới 1 năm, nhu cầu vay vốn đầu tư dự án thì
thời gian cho vay trên 1 năm. Hình thức này dẫn đến nhiều DN không thể vay vốn
do không phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh.
Dư nợ cho vay đối với các DN TKV KTTN phân theo thời gian thể hiện qua
bảng số liệu sau:

35

Bảng 2.7: Dư nợ cho vay đối với DN TKV KTTN theo thời hạn
Năm 2008
Số tiền
(tỷ đồng)
Chỉ tiêu

Năm 2009
Tỷ
trọng
(%)

1.Dư nợ ngắn hạn

258

52,00

2. Dư nợ trung và
dài hạn

238

48,00

Tổng dư nợ

496

100

Năm 2010

Số tiền
(tỷ đồng)

Tỷ
trọng
(%)

Số tiền
(tỷ
đồng)

Tỷ
trọng
(%)

383

56,99

578

60,00

289

43,01

385

40,00

672

100

963

100

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Năm 2008, dư nợ cho vay ngắn hạn đối với các DN TKV KTTN đạt 258 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 52% tổng dư nợ cho vay đối với DN TKV KTTN, dư nợ cho
vay trung dài hạn đạt 238 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48% tổng dư nợ vay cho vay đối
với DN TKV KTTN.
Năm 2009, dư nợ cho vay ngắn hạn đối với các DN TKV KTTN đạt 383 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 56,99% tổng dư nợ cho vay đối với DN TKV KTTN, dư nợ
cho vay trung dài hạn đối với các DN TKV KTTN đạt 289 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
43,01% tổng dư nợ vay cho vay đối với DN TKV KTTN.
Năm 2010, dư nợ cho vay ngắn hạn đối với các DN TKV KTTN đạt 578 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 60% tổng dư nợ cho vay đối với DN TKV KTTN, dư nợ cho
vay trung dài hạn đối với các DN TKV KTTN đạt 385 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40%
tổng dư nợ vay cho vay đối với DN TKV KTTN.
Dư nợ cho vay ngắn hạn đối với các DN TKV KTTN tăng ở mức cao hơn
dư nợ trung dài hạn. Nguyên nhân như sau:
Căn cứ để NHCT xác định và quyết định thời hạn cho vay khách hàng là (i) đề
nghị và khả năng trả nợ của khách hàng; (ii) chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách
hàng; (iii) thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án; (iv) thời hạn hoạt động còn
lại của khách hàng theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt
Nam (nếu có); (v) khả năng nguồn vốn của NHCT.
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Tuy nhiên, tại NHCT Đà Nẵng chỉ được quyết định thời hạn cho vay đến 7
năm, trên 7 năm phải trình NHCT Việt Nam quyết định. Việc trình NHCT Việt
Nam sẽ làm mất nhiều thời gian của khách hàng và có thể bị NHCT Việt Nam từ
chối. Đây là một yếu tố bất lợi của NHCT Đà Nẵng so với các NHTM khác trên địa
bàn. Các NHTM khác cho vay trung dài hạn đến 20 năm, thậm chí lâu hơn.
Ngân hàng dè dặt với những dự án có thời gian vay vốn lâu một phần là do
nguồn vốn trung dài hạn chưa nhiều, phải dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài
hạn. Hơn nữa việc cho vay trung dài hạn thời gian thu hồi vốn chậm, khó thu lãi, rủi
ro cao. Vì vậy việc mở rộng thời hạn cho vay bị hạn chế.
Ngoài ra, nguồn vốn huy động được thường ở kỳ hạn thấp (1,2,3,6 tháng)
nên Ngân hàng cũng chỉ muốn phát triển mạnh cho vay ngắn hạn cho an toàn, vì
vậy cho vay trung dài hạn bị hạn chế hơn, thể hiện qua biểu đồ sau:
Hình 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay đối với DN TKV KTTN theo thời hạn

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
d. Thực trạng cho vay phân theo ngành kinh tế
NHCT Đà Nẵng là chi nhánh NHTM có quy mô cho vay lớn trên địa bàn TP
Đà Nẵng. Hàng ngàn tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động cho các
DN thuộc tất cả các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, giao thông
vận tải, bưu điện, nông lâm thuỷ sản. Vốn tín dụng trung dài hạn cũng đầu tư hàng
trăm tỷ đồng cho vay đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, mở rộng
nhà xưởng, tăng năng lực sản xuất, tạo sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh
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của DN. Trong cơ cấu cho vay đối với DN thuộc KV KTTN của NHCT Đà Nẵng
được phân theo ngành nghề kinh tế được chia làm nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi
lĩnh vực đều chiếm một tỷ trọng tương đối trong tổng dư nợ cho vay của NH.
Nhờ vào việc mở rộng đối tượng và ngành nghề cho vay nên dư nợ cho vay
trong các năm qua tăng cao thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.8: Dư nợ cho vay đối với DN TKV KTTN theo ngành nghề
Stt

Chỉ tiêu

Năm 2008
Năm 2009
Số tiền
Tỷ
Tỷ
Số tiền
(tỷ
trọng
(tỷ
trọng
đồng)
(%)
đồng)
(%)
1 Vận tải, kho bãi,thông
58
12%
90
13%
tin
2 Ngành thương
dịch vụ

Năm 2010
Tỷ
Số tiền
(tỷ
trọng
đồng)
(%)
108
11%

mại

150

30%

218

32%

327

34%

3 Ngành xây dựng
4 Ngành bất động sản
5 Ngành công nghiệp
khai thác, chế biến

93
54
136

19%
11%
27%

122
62
170

18%
9%
25%

181
70
269

19%
7%
28%

6 Hoạt động khác
Dư nợ cuối kỳ

5
496

1%
100%

10
672

1%
100%

8
963

1%
100%

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Trong công tác tín dụng, NHCT Đà Nẵng chú trọng tăng trưởng tín dụng
nhưng vẫn đảm bảo an toàn hiệu quả, tăng trưởng dư nợ lành mạnh, hoạt động tín
dụng của chi nhánh chủ yếu tập trung vào các dự án khả thi, các đơn vị có tài chính
lành mạnh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh thuộc các ngành nghề xây
dựng cơ bản, công nghiệp chế biến, sản xuất, thương mại dịch vụ, cho vay XNK,
cho vay tiêu dùng....NHCT Đà Nẵng đã chú trọng mở rộng cho vay đối với những
ngành kinh tế trọng điểm, phát triển mạnh của TP Đà Nẵng.
Ngành thương mại, dịch vụ luôn dẫn đầu qua các năm. Năm 2008 ngành
thương mại dịch vụ đạt 150 tỷ đồng, sang năm 2009 tăng lên 218 tỷ đồng và năm
2010 tăng lên đáng kể, đạt 327 tỷ đồng.
Ngành công nghiệp khai thác chế biến đứng thứ 2, năm 2008 đạt 136 tỷ
đồng, năm 2009 tăng lên 170 tỷ đồng và năm 2010 đạt 269 tỷ đồng.

38

Kế đến là ngày xây dựng, năm 2008 đạt 93 tỷ đồng, năm 2009 tăng lên 122
tỷ đồng, năm 2010 tăng lên 181 tỷ đồng.
Ngành vận tải kho bãi, thông tin xếp thứ 4, năm 2008 là 58 tỷ đồng, sang
năm 2009 tăng lên 90 tỷ đồng, năm 2010 tăng lên 108 tỷ đồng.
Cuối cùng là ngành bất động sản và hoạt động khác.
Trong cơ cấu tổng dư nợ, dư nợ của ngành thương mại dịch vụ luôn chiếm tỷ
trọng cao. Tỷ trọng dư nợ của ngành thương mại dịch vụ năm 2008 chiếm 30% tổng
dư nợ cho vay đối với các DN TKV KTTN, sang năm 2009 tăng lên 32% và năm
2010 là 34%. Dư nợ của ngành này tập trung vào các đối tượng như kinh doanh tạp
hoá, kinh doanh hàng trang trí nội thất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh
nhà hàng, khách sạn, kinh doanh xe máy...Tỷ trọng dư nợ của ngành công nghiệp
khai thác, chế biến năm 2008 chiếm 27% tổng dư nợ cho vay đối với các DN TKV
KTTN, năm 2009 chiếm 25%, năm 2010 tăng lên 28%. Dư nợ của ngành công
nghiệp khai thác, chế biến tập trung vào các đối tượng như dệt may, sản phẩm gỗ,
sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến thủy hải sản... Tỷ trọng dư nợ của
ngành xây dựng năm 2008 chiếm 19% tổng dư nợ cho vay đối với các DN TKV
KTTN, năm 2009 chiếm 18%, năm 2010 tăng lên 19%. Dư nợ của ngành xây dựng
tập trung vào các đối tượng như xây dựng công trình giao thông, đô thị, san lấp mặt
bằng...Hiện nay, lĩnh vực xây dựng cơ bản đang bị hạn chế do khủng hoảng kinh tế
kéo dài, NHCT Đà Nẵng không đẩy mạnh tăng trưởng nữa mà chỉ tập trung cho vay
những công trình có nguồn thu chắc chắn...
Dư nợ cho vay ngành bất động sản cũng chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng dư
nợ cho vay theo thành phần kinh tế đối với các DN TKV KTTN. Ngành bất động
sản đang đóng băng nên các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này gặp nhiều khó
khăn. Ngân hàng đang tiến hành giảm dư nợ ngành này, thể hiện qua biểu đồ sau:
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Hình 2.4: Biểu đồ tỷ lệ dư nợ cho vay đối với các DN TKV KTTN theo thành
phần kinh tế năm 2008

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Hình 2.5: Biểu đồ tỷ lệ dư nợ cho vay đối với các DN TKV KTTN theo thành
phần kinh tế năm 2009

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
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Hình 2.6: Biểu đồ tỷ lệ dư nợ cho vay đối với các DN TKV KTTN theo thành
phần kinh tế năm 2010

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
e. Thực trạng cho vay phân theo loại hình kinh tế
Trong cơ cấu doanh nghiệp vay vốn hiện nay tại NHCT Đà Nẵng được chia
thành 3 loại hình DN chính là doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần và
doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và sử dụng vốn
khác nhau. Tình hình cho vay đối với các doanh nghiệp này thể hiện qua bảng số
liệu sau:
Bảng 2.9: Tình hình cho vay đối với DN thuộc KV KTTN phân theo loại hình
doanh nghiệp
Stt

Chỉ tiêu

1 Dư nợ
TNHH

Cty

2 Dư nợ DNCP
3 Dư nợ DNTN
Tổng dư nợ

Năm 2008
Số tiền
Tỷ
(tỷ
trọng
đồng)
(%)
67
14
336
93
496

68
19
100

Năm 2009
Số tiền Tỷ trọng
(tỷ
(%)
đồng)
94
14
474
104
672

71
15
100

Năm 2010
Số tiền
Tỷ
(tỷ
trọng
đồng)
(%)
147
15
662
154
963

69
16
100

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Tỷ trọng dư nợ của các loại hình DN có sự biến động tuy nhiên còn ở mức thấp
và chưa có sự biến động mạnh mẽ, qua các năm tỷ trọng dư nợ nhìn chung không có sự
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biến động nhiều. DNCP vẫn là loại hình DN có mức dư nợ cao tương ứng tỷ trọng năm
2008 là 67,8%; năm 2009 tỷ trọng là 70,6% và sang năm 2010 là 68,7% tổng dư nợ.
Bên cạnh đó tỷ trọng dư nợ đối với Cty TNHH lại tăng lên khi năm 2008 tỷ trọng này
chỉ có 13,5% sau đó tăng lên 14% năm 2009 và 15,3% năm 2010.
Hình 2.7: Dư nợ cho vay đối với DN thuộc KV KTTN phân theo loại hình
doanh nghiệp

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Đánh giá chung về tình hình cho vay theo loại hình DN thì DNCP vẫn là đối
tượng khách hàng chính và có nhu cầu vay vốn nhiều nhất trong các loại hình.
DNTN cũng có sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu vay vốn, quy mô vay vốn và đảm
bảo chất lượng vay vốn ở mức tốt khi tỷ lệ nợ quá hạn liên tục giảm. Có thể thấy
công tác quản lý tín dụng đều thực hiện tốt ở các khâu, quản lý tốt nợ xấu và xử lý
nợ xấu tích cực hơn. Tuy nhiên cũng cần rút ra nhiều kinh nghiệm hơn để đối phó
với các thời kỳ kinh tế khó khăn như giai đoạn 2008-2009 để có các biện pháp đảm
bảo thu hồi nợ tốt hơn.
f. Thực trạng mở rộng số lượng khách hàng vay vốn
Để mở rộng quy mô cho vay, trong những năm qua NHCT Đà Nẵng đã chú
trọng đến mở rộng cho vay đến các đối tượng khách hàng, tăng số lượng khách
hàng. Chính vì vậy, số lượng khách hàng vay vốn qua các năm đều tăng, thể hiện
qua bảng số liệu sau:
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Bảng 2.10: Số lượng khách hàng DN TKV KTTN tại NHCT Đà Nẵng
Đơn vị tính: Người
Chỉ tiêu
1.Số lượng khách hàng vay

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

200

255

350

+55

+95

2.Tăng, giảm (+,-) so với năm trước

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Qua bảng số liệu trên cho thấy, số lượng khách hàng DN TKV KTTN quan
hệ vay vốn tại NHCT Đà Nẵng đều tăng qua các năm: Năm 2009 tăng 55 khách
hàng so với năm 2008, tỷ lệ 27,5%. Năm 2010 tăng 95 khách hàng so với năm
2009, tỷ lệ 37,25%. Điều này chứng tỏ NHCT Đà Nẵng nhiều năm qua chú trọng
đến việc tăng số lượng khách hàng vay vốn tại NH, năm sau cao hơn năm trước, thể
hiện việc mở rộng khách hàng của NHCT Đà Nẵng. Tuy nhiên số lượng khách hàng
quan hệ vẫn ở mức thấp, chưa thật sự mở rộng đến hầu hết các đối tượng khách
hàng, đặc biệt là khách hàng ở xa trung tâm thành phố Đà Nẵng.
g. Thực trạng dư nợ bình quân trên một khách hàng
Các DN thuộc KV KTTN khi vay vốn luôn mong muốn vay được càng
nhiều càng tốt so với giá trị tài sản đảm bảo, chưa thực sự quan tâm đến xây dựng
phương án vay đúng nhu cầu thực tế cũng làm cho quy mô cho vay không phản ánh
đúng tình hình thực tế
Bảng 2.11: Dư nợ bình quân trên một khách hàng DN TKV KTTN
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu

1.Dư nợ bình quân trên một khách hàng

2.Tăng, giảm (+,-) so với năm trước

Năm 2008

2.500

Năm 2009

Năm 2010

2.631

2.751

+131

+120

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Dư nợ bình quân trên một khách hàng đối với DN TKV KTTN tăng đều qua
các năm. Năm 2008 dư nợ bình quân là 2.500 trđ. Dư nợ bình quân năm 2009 là
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2.631 trđ, tăng 131 trđ so với năm 2008, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân là
5,24%. Dư nợ bình quân năm 2010 là 2.751 trđ, tăng 120 trđ so với năm 2009, tốc
độ tăng trưởng dư nợ bình quân là 4,56%. Điều này chứng tỏ chi nhánh đã chú
trọng đến công tác tăng trưởng dư nợ đối với các khách hàng là DN TKV KTTN.
2.2.3. Thực trạng về mở rộng mạng lưới cho vay
NHCT Đà Nẵng là chi nhánh NHTM Nhà nước có số lượng các phòng giao
dịch nhiều nhất trên địa bàn TP Đà Nẵng. Hiện nay, NHCT Đà Nẵng có 14 phòng
giao dịch, sắp tới sẽ mở thêm 1 phòng giao dịch tại Sân bay TP Đà Nẵng nâng tổng
phòng giao dịch thành 15 phòng. Đây là cửa ngõ để NHCT Đà Nẵng tiếp cận các
DN TKV KTTN nhanh chóng và hiệu quả nhất. Với số lượng phòng giao dịch rộng
nhiều, trải khắp các quận huyện nhưng doanh số cho vay không đạt được nhu mong
muốn. Nguyên nhân một phần là do các phòng giao dịch mở dầy đặc, san sát nhau.
Trên một tuyến đường Hùng Vương dài chưa đến 1 km mà có tới 3 phòng giao dịch
của NHCT Đà Nẵng đặt trụ sở. Điều này dẫn đến việc thừa nguồn nhân lực trong
việc tìm kiếm, mở rộng khách hàng cho vay trong khi lượng khách hàng có giới
hạn, khó khăn trong việc mở rộng khách hàng cho vay. Trong khi đó, địa bàn huyện
Hoà Vang rất rộng lớn với nhiều cơ hội tìm kiếm, mở rộng khách hàng vay vốn thì
lại không có phòng giao dịch nào được mở.
Công tác mạng lưới hoạt động là một phần trong chiến lược phân phối, góp
phần tích cực vào việc mở rộng hoạt động tín dụng của NHCT ĐN. Việc mở rộng
mạng lưới sẽ huy động được nguồn vốn lớn từ các tổ chức kinh tế, xã hội và dân cư
trên địa bàn. Đồng thời cung cấp các tiện ích, dịch vụ cho các DN có nhu cầu một
cách nhanh chóng, qua đó giảm chi phí giao dịch, đẩy nhanh tốc độ sử dụng sản
phẩm của KH. Vì vậy, NHCT Đà Nẵng cần xem lại công tác quản trị điều hành, đối
tượng khách hàng hiện nay đang quan hệ tại các phòng giao dịch để có hướng khắc
phục, xây dựng đề án mở rộng cho vay trong thời gian tới. Ngoài ra, việc mở rộng
mạng lưới cho vay phải tính đến hiệu quả, khả năng tài chính, nguồn nhân lực..Cần
phải tính toán kỹ để mở rộng cho vay đạt hiệu quả như mong đợi.
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2.2.4. Thực trạng về mở rộng dịch vụ cho vay
Hiện nay, sản phẩm dịch vụ cho vay của NHCT Việt Nam ban hành rất đa
dạng, phong phú, đáp ứng được nhu cầu của phần lớn khách hàng vay vốn, đặc biệt
sản phẩm luôn chú trọng đến đối tượng khách hàng là các DN TKV KTTN. Các sản
phẩm dịch vụ cho vay của NHCT Việt Nam ban hành hiện nay bao gồm: Cấp tín
dụng cho nhà thầu thi công được tài trợ bằng nguồn vốn ODA, chiết khấu, tái chiết
khấu giấy tờ có giá, cho vay chương trình tín dụng JIBIC giai đoạn 1, cho vay
chương trình tín dụng JIBIC giai đoạn 2, cho vay chương trình tín dụng JIBIC giai
đoạn 3, cho vay chương trình tín dụng Việt Đức (DEG), cho vay chương trình tín
dụng Việt Đức (KFG), cho vay đầu tư dự án, cho vay doanh nghiệp vệ tinh, cho vay
lại từ nguồn vay, viện trợ lại của chính phủ, cho vay làng nghề, cho vay lúa gạo, cho
vay ngoại tệ thanh toán hàng nhập khẩu, cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay
thấu chi, cho vay theo phương thức hạn mức tuần hoàn, cho vay vốn lưu động, cho
vay xuất khẩu, chương trình cho vay công nghiệp hỗ trợ.
Chính sách tín dụng của NHCT Việt Nam đối với DN thuộc KVKTTN
**Một số chương trình cho vay ưu đãi đối với DNTKV KTTN của
NHCT Việt Nam
-

Chính sách ưu đãi theo loại hình doanh nghiệp:

Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn;
hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu về nhu cầu sử dụng vốn để tăng cường hoạt động
xuất khẩu vào các thị trường truyền thống và khai thác các thị trường tiềm năng. Từ
ngày 01/7/2010 NHCT Việt Nam đã triển khai Chương trình cho vay nông nghiệp,
nông thôn và từ 06/7/2010 chương trình cho vay DN xuất khẩu năm 2010 với
những chính sách ưu đãi lãi suất hấp dẫn và các dịch vụ phụ trợ nhiều tiện ích.
Trong đó chú trọng đến các DN chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp, DN kinh
doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, cung ứng dịch vụ phi nông
nghiệp chỉ cần có cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn và mục đích
vay vốn để phục vụ cho hoạt động của các cơ sở này cũng thuộc đối tượng được
hưởng ưu đãi của chương trình. Các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển Nông
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nghiệp, Nông thôn gồm: các chi phí sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm
nghiệp; chi phí phát triển ngành nghề tại nông thôn; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
ở nông thôn; chi phí chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản; chi phí
phục vụ sản xuất nông nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ phi nông
nghiệp trên địa bàn nông thôn.
Chương trình ưu đãi lãi suất đối với DNTKV KTTN:

-

Hiện tại NHCT Việt Nam đang áp dụng các ưu đãi về lãi suất trong hoạt
động cho vay đối với các DN thuộc KV KTTN theo các tiêu chí sau đây:
+Lãi suất áp dụng đối với các đối tượng ưu đãi theo Nghị quyết 18/NQ-CP
• Lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân thuộc lĩnh vực nông nghiệp
nông thôn: lãi suất cho vay được giảm tối đa 2,0%/năm so với lãi suất cho
vay thông thường nhưng đảm bảo lãi suất thực thu của KH không thấp hơn
15%/năm.
• Lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân cho vay các DN xuất khẩu theo
Chương trình cho vay xuất khẩu: lãi suất cho vay giảm tối đa 2,0%/năm so
với lãi suất cho vay thông thường nhưng đảm bảo lãi suất thực thu của khách
hàng không thấp hơn 15%/năm
• Lãi suất cho vay đối với các khoản vay để thanh toán chi phí trực tiếp phục
vụ sản xuất các DN vừa và nhỏ, các DN xuất khẩu không thuộc Chương
trình cho vay xuất khẩu:
o

Đối với các HĐTD và/hoặc GNN mới: áp dụng phương thức xác định
lãi suất thỏa thuận như mục 1.2.1. Căn cứ tổng thể lợi ích của KH
đem lại, tại kỳ thu lãi đầu tiên chi nhánh có thể áp dụng lãi suất cho
vay ưu đãi giảm so với lãi suất cho vay thông thường nhưng lãi suất
thực thu của KH không thấp hơn 17%/năm.

o

Đối với các HĐTD và/hoặc GNN đang thực hiện: trường hợp KH
đang được hưởng các mức lãi suất cho vay ưu đãi trước đây, chi
nhánh thực hiện điều chỉnh cho vay lãi suất ưu đãi mới tương ứng
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nhưng tối thiểu không thấp hơn lãi suất của NHCT Việt Nam là
17%/năm.
o

Đối với DN XK có cam kết ngoại tệ cho NHCT Việt Nam: chi nhánh
có thể xem xét giảm lãi suất cho vay thêm tối đa 5%/năm

+ Lãi suất cho vay có bảo đảm bằng tiền mặt, số dư tài khoản tiền gửi, sổ/thẻ tiết
kiệm, giấy tờ có giá (nhằm đảm bảo nguồn huy động vốn).
• Trường hợp bảo đảm bằng GTCG do NHCT phát hành: chi nhánh áp dụng
biên độ thấp hơn tối đa 1,0%/năm so với mức biên độ quy định.
• Trường hợp nhận bảo đảm bằng giấy tờ có giá do các TCTD khác phát hành,
chi nhánh không áp dụng ưu đãi và cho vay theo đúng các quy định hiện
hành.
+ Lãi suất cho vay bằng ngoại tệ đối với các DN thuộc KV KTTN thuộc lĩnh vực
xuất khẩu
• Ðối với các DN thuộc các ngành xuất khẩu mũi nhọn, trọng điểm của đất
nước (nông lâm thủy hải sản, cao su, dệt may,…), các DN xuất khẩu thuộc
thế mạnh kinh tế địa phương, xuất khẩu vào thị trường mới... ngoài việc áp
dụng lãi suất cho vay ưu đãi như trước, lãi suất cho vay bằng USD sẽ tiếp tục
được giảm đến 1,5%/năm so với lãi suất cho vay ưu đãi thông thường.
• Ðối với các doanh nghiệp xuất khẩu khác, có cam kết bán lại nguồn ngoại tệ
cho NHCT, được giảm tối đa 1%/năm so với lãi suất ưu đãi thông thường.
• Đối với khách hàng xuất khẩu có đủ ngoại tệ để trả nợ vay từ nguồn thu xuất
khẩu theo quy định của Thông tư 07/2011/TT-NHNN sẽ được giảm tối đa
0,5%/năm so với lãi suất ưu đãi thông thường.
Tuy nhiên, hiện nay tại NHCT Đà Nẵng chỉ cho vay một số ít sản phẩm,
nguyên nhân là do chi nhánh không đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, cán
bộ tín dụng ngại thay đổi, không giới thiệu những tiện ích của các sản phẩm... mà
chỉ tập trung vào những sản phẩm cho vay truyền thống. Từ đó không tạo ra sự khác
biệt, tính cạnh tranh cao của sản phẩm để thu hút khách hàng vay vốn. Bảng số liệu
dưới thể hiện:
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Bảng 2.12: Dịch vụ cho vay tại NHCT Đà Nẵng

Chỉ tiêu

Năm

Năm

Năm

2008

2009

2010

1.Số món chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá

5

7

6

1

1

1

1

1

0

211

254

267

0

0

1

1.242

1.756

2.052

0

0

10

2.Số món cho vay chương trình tín dụng JIBIC giai
đoạn 1
3.Số món cho vay chương trình tín dụng Việt Đức
(DEG)
4.Số món cho vay đầu tư dự án
5.Số món cho vay doanh nghiệp vệ tinh
6.Số món cho vay vốn lưu động
7.Số món cho vay hỗ trợ xuất khẩu
1.460

Tổng cộng

2.019

2.337

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Từ năm 2008-2010 dịch vụ cho vay của NHCT Đà Nẵng chủ yếu tập trung
vào các sản phẩm truyền thống như cho vay vốn lưu động, cho vay dự án đầu
tư...đối với các DN TKV KTTN mà chưa mở rộng các sản phẩm, đáp ứng mục đích
vay vốn đa dạng của khách hàng. Cho vay chương trình tín dụng JIBIC, cho vay
chương trình tín dụng Việt Đức (DEG), cho vay doanh nghiệp vệ tinh còn rất hạn
chế, mỗi sản phẩm chỉ có 1 món. Năm 2010, sản phẩm cho vay hỗ trợ xuất khẩu rất
ưu đãi đối với những doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu cũng chỉ phát sinh được
10 món...Nếu triển khai được sản phẩm cho vay hỗ trợ xuất khẩu, NHCT Đà Nẵng
ngoài việc thu được phí tài trợ thương mại, khơi tăng nguồn USD còn được NHCT
Việt Nam hỗ trợ lãi suất...Tuy nhiên, kết quả đạt được khá thấp. Để mở rộng cho
vay chi nhánh phải chú trọng nhiều hơn đến khâu tuyên truyền, quảng bá tiện ích
sản phẩm nhiều hơn đến khách hàng, đặc biệt là các DN TKV KTTN.
2.2.5. Thực trạng về mở rộng điều kiện cho vay
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Hiện nay, NHCT Đà Nẵng khá cứng nhắc trong việc thẩm định cho vay, nhất
là đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN. Nếu DNNN được ngân hàng khá
ưu ái trong việc cho vay không có bảo đảm hoặc bảo đảm một phần với số tiền cho
vay lớn thì doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN rất hiếm được ngân hàng chấp thuận
điều này làm cho khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp thuộc
khu vực kinh tế tư nhân có nhiều trở ngại.
Tài sản bảo đảm của doanh nghiệp nhà nước cũng rất linh hoạt như máy móc
thiết bị, nhà xưởng, kho hàng hoá, công nợ của khách hàng thậm chí là tài sản hình
thành trong tương lai… thì đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân
chỉ bó gọn trong việc thế chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, đôi lúc có
nhận xe ô tô nhưng rất hiếm.
Bên cạnh đó, việc định giá tài sản đảm bảo cũng là một vấn đề đáng lưu tâm.
Ngân hàng quy định việc định giá tài sản đảm bảo (nhà và đất) phải tuân thủ theo
giá của UBND TP Đà Nẵng ban hành trong từng thời kỳ, tuy nhiên giá mà UBND
ban hành chỉ có ý nghĩa đối với việc thành phố giải toả và áp giá đền bù cho người
dân, còn giá trị thực tế chuyển nhượng trên thị trường lớn hơn rất nhiều lần và biến
động lớn. Nếu khách hàng muốn vay với số tiền lớn hơn giá trị tài sản đảm bảo
được định theo giá của UBND, ngân hàng có thể xem xét định giá theo giá thị
trường, tuy nhiên khách hàng phải có bằng chứng chứng minh được giá chuyển
nhượng thực tế và thành phần tham gia định giá khá đông (bao gồm đại diện Ban
giám đốc, phòng quản lý rủi ro và lãnh đạo phòng khách hàng, CBTD, trong khi
định giá theo giá UBND chỉ cần lãnh đạo phòng khách hàng và CBTD).
C«ng t¸c thÈm ®Þnh chñ yÕu dùa vµo sè liÖu mµ doanh nghiÖp cung cÊp vµ cã
tham kh¶o thªm th«ng tin tõ bªn ngoµi vµ cã thÈm ®Þnh trùc tiÕp. Tuy nhiªn nhiÒu
khi c«ng t¸c nµy lµm kh«ng tèt dÉn ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng hiÖu qu¶ cña dù
¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Nguyªn nh©n lµ do
c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc KTTN th−êng cã 3 lo¹i b¸o c¸o ®Ó sö dông: b¸o
c¸o ®Ó cung cÊp cho ng©n hµng cã kÕt qu¶ kinh doanh l·i nh−ng ë møc rÊt thÊp so
víi sè thùc, b¸o c¸o cho c¬ quan thuÕ th−êng lµ lç nh»m Ýt nhiÒu tr¸nh ®−îc thuÕ,
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b¸o c¸o l−u t¹i doanh nghiÖp ®Ó biÕt kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh thøc. V× vËy, ng©n
hµng th−êng bÊu vÝu vµo tµi s¶n ®¶m b¶o ®Ó cho vay mµ nhiÒu khi l¹i bá qua c¬ héi
cho vay nh÷ng dù ¸n cã triÓn väng lµm ¨n tèt. Do vËy trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh cÇn
ph¶i hoµn thiÖn h¬n.
Ngoài ra, chính sách lãi suất cũng không linh hoạt, ngân hàng chỉ phân ra lãi
suất cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh, bao gồm cho vay ngắn hạn, trung dài
hạn đối với VNĐ và USD.
Căn cứ theo hình thức đảm bảo, hoạt động cho vay đối với các DN TKV
KTTN chủ yếu được đảm bảo dưới các hình thức đảm bảo chính: thế chấp, cầm cố
và bảo lãnh của bên thứ 3.
Bảng 2.13: Tình hình cho vay đối với DNTKV KTTN phân theo hình thức đảm bảo
Stt

Chỉ tiêu

1 Thế chấp
2 Cầm cố
3 Bảo lãnh
Tổng dư nợ

Năm 2008
Số tiền
Tỷ
(tỷ đồng) trọng
(%)
437
88
35
7
24
5
100
496

Năm 2009
Số tiền
Tỷ
(tỷ đồng) trọng
(%)
608
90
44
7
20
3
100
672

Năm 2010
Số tiền
Tỷ
(tỷ đồng)
trọng
(%)
862
90
63
7
38
4
100
963

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Trong cơ cấu cho vay đối với các DN TKV KTTN, hình thức thế chấp luôn
chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2008 tỷ trọng thế chấp tài sản vay vốn là 88% tương
ứng với dư nợ cho vay là 436.396 trđ; tỷ trọng thế chấp năm 2009 là 90,50% tương
ứng với mức dư nợ là 607.909 trđ và năm 2010 là 89,50% tương ứng với mức dư nợ
là 861.903 trđ. Sở dĩ hình thức thế chấp chiếm tỷ trọng cao là vì đây là hình thức
đảm bảo khá đơn giản và được đa số các DN TKV KTTN áp dụng. Thế chấp chủ
yếu bằng nhà và đất của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và các thành viên góp
vốn... Các loại đảm bảo khác có tỷ trọng không cao và biến động nhẹ.
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Hình 2.8: Dư nợ cho vay đối với DN thuộc KV KTTN phân theo hình thức
đảm bảo

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Nhìn chung, hình thức thế chấp vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất vì đây là hình
thức bảo đảm dễ thực hiện. KH chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng hồ sơ thế
chấp, đồng thời giá trị đảm bảo cao là động lực thúc đẩy khả năng trả nợ của KH.
Tuy nhiên, do đặc thù hình thức thế chấp chủ yếu là từ bất động sản do đó tính
thanh khoản cao nhưng thời gian thanh lý tài sản kéo dài, do đó NH cũng cần nên
chủ trương mở rộng thêm các khoản mục cho vay trên các hình thức khác như cầm
cố, bảo lãnh, đảm bảo thu hồi nợ tốt và thanh lý tài sản nhanh, thu hồi vốn kịp thời,
bảo toàn vốn cho NH.
2.2.6. Thực trạng về mở rộng phương thức cho vay
Hiện nay, NHCT Đà Nẵng vẫn thực hiện cho vay theo các phương thức đơn
giản, truyền thống như cho vay hạn mức, cho vay từng lần và cho vay theo dự án
đầu tư, các phương thức này khá thụ động, không đáp ứng được nhu cầu đa dạng
của các doanh nghiệp, các phương thức cho vay khác hầu như không được chú ý
đến.
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Bảng 2.14: Bảng tổng hợp các phương thức cho vay
STT

Khách hàng

Chỉ tiêu

chung

Khách hàng là
DN thuộc KV
KTTN

1

Cho vay từng lần

Có nhiều

Có nhiều

2

Cho vay theo hạn mức

Có nhiều

Có nhiều

3

Cho vay theo dự án đầu tư

Có nhiều

Có ít

4

Cho vay trả góp

Có ít

Không có

5

Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành
và sử dụng thẻ tín dụng

Có ít

Không có

6

Cho vay theo hạn mức dự phòng

Có ít

Không có

7

Cho vay khác

Có

Không có

(Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Đà Nẵng)
Mặc dù có nhiều phương thức cho vay nhưng kết quả sử dụng các phương
thức còn thấp, thậm chí có những phương thức không được áp dụng đối với khách
hàng là các DN thuộc KV KTTN.
Phương thức cho vay hạn mức chỉ áp dụng cho các DN từng có quan hệ tín
dụng với NHCT Đà Nẵng. Điều này dẫn đến bất cập là các DN lần đầu vay vốn tại
NHCT, có nhu cầu vay vốn thường xuyên sẽ phải vay vốn từng lần. Việc vay trả
nhiều lần phải lập lại thủ tục làm DN trở ngại và mất nhiều thời gian. Thực tế trên
đã làm DN mặc dù xong một chu kỳ kinh doanh, đủ khả năng trả nợ NH nhưng lại
sử dụng vốn đó để xoay vòng cho một phương án kinh doanh khác, đến kỳ trả nợ
NH thường không trả được, phải “vay nóng” để trả nợ. Nếu áp dụng cho vay theo
hạn mức DN sẽ thuận lợi hơn, vì theo phương thức này việc cho vay và thu nợ sẽ
đan xen nhau, không phân biệt lúc nào cho vay, lúc nào trả nợ, kiểm soát doanh số
mua bán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
Phương thức cho vay theo dự án đầu tư bắt buộc DN phải lập dự án để NH
thẩm định. Nhiều DN có dự án thực sự muốn vay vốn NH nhưng lại không có khả
năng lập dự án, không thể hiện cho NH thấy được tiềm năng, tính khả thi của dự án
nên nhiều khi không được NH chấp thuận cho vay và vì thế NH cũng bỏ qua một dự
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án tốt để đầu tư. Thêm vào đó, NH thường dè dặt với những dự án đầu tư vào lĩnh
vực mới.
Các phương thức cho vay khác không được NH chú trọng cũng là một thiệt
thòi cho DN.
Dư nợ cho vay theo hạn mức chiếm tỷ lệ cao hơn so với cho vay từng lần, cho
vay dự án đầu tư. Việc cho vay theo hạn mức chỉ áp dụng đối với KH đã quan hệ lâu
năm, uy tín với NH, có nhu cầu vốn lưu động luân chuyển thường xuyên, ổn định.
Nhìn chung, các phương thức cho vay của NHCT Đà Nẵng còn đơn điệu,
cứng nhắc chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của từng đối
tượng KH, chưa có chính sách ưu đãi, ưu tiên hiệu quả nhằm thu hút nhiều KH sử
dụng, cụ thể như việc thực hiện phương thức cho vay theo hạn mức chỉ áp dụng đối
với KH đã có quan hệ uy tín, lâu năm với NH, điều này không phù hợp với đặc thù
DN sản xuất, kinh doanh luân chuyển vốn thường xuyên hoặc đang quan hệ tín
dụng với hạn mức ở NH khác…
2.2.7. Thực trạng về việc tăng doanh thu và lợi nhuận từ mở rộng tín dụng
Mục tiêu mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế
tư nhân của ngân hàng là làm tăng doanh thu và mang lại lợi nhuận, tuy nhiên kết
quả không phải lúc nào cũng như mong muốn.
Trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng luôn cố gắng tối đa hóa doanh thu,
tối thiểu hóa chi phí để thu được nhiều lợi nhuận. Kết quả hoạt động kinh doanh của
ngân hàng được phản ánh qua chỉ tiêu dưới đây:
Bảng 2.15. Kết quả hoạt động kinh doanh tại NHCT Đà Nẵng
Năm 2008
Chỉ tiêu

Tổng thu nhập
- Thu lãi từ cho vay và gửi vốn
- Thu phí từ hoạt động dịch vụ
- Thu khác
Tổng lợi nhuận

Năm 2009

Số tiền

Số tiền

(trđ)

(trđ)

219,649 149,256
175,886
6,643
37.120
79,666

130,000
8,450
10.806
18,409

Tăng
trưởng
(%)

Năm 2010
Số tiền
(trđ)

Tăng
trưởng
(%)

-32%

266,292

78%

-24%

225,451

73%

27%

15,176

80%

-67%

25.665

138%

77%

48.691

164%

(Nguồn: Phòng quản lý thông tin CN)
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Thu nhập: Năm 2008, do có sự biến động về lãi suất nên nguồn thu từ hoạt
động tín dụng đạt khá cao 176 tỷ đồng, bên cạnh đó chi nhánh còn có nguồn thu từ
nợ xử lý rủi ro khoảng 33 tỷ đồng khiến tổng thu nhập năm 2008 đạt khá cao 220 tỷ
đồng. Năm 2009, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh mẽ khiến
tổng thu của NHCT Đà Nẵng giảm sút đáng kể, giảm 32% xuống chỉ còn 149 tỷ.
Năm 2010, sự hồi phục của nền kinh tế thế giới đã tác động đến nền kinh tế nói
chung và NHCT Đà Nẵng nói riêng, tổng thu nhập tăng 78% so với năm 2009 và
đạt 266 tỷ đồng, trong đó nguồn thu lãi từ cho vay và gửi vốn là 225 tỷ, tăng 73%
so với năm trước.
Lợi nhuận: Năm 2008, tổng lợi nhuận mà NHCT Đà Nẵng đạt được khá cao 80
tỷ đồng. Nhưng đến năm 2009, dưới tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu và biến
động của lãi suất, tổng lợi nhuận đã giảm 77% xuống còn 17.4 tỷ. Trong năm vừa qua,
năm 2010 cùng với việc đẩy mạnh tín dụng, mở rộng thị phần, kiểm soát chi phí, lợi
nhuận của NH đã tăng đáng kể, đạt gần 49 tỷ, tăng 164% so với năm trước.
Hình 2.9: Kết quả hoạt động của NHCT Đà Nẵng
300,000
250,000
200,000
Thu nhập
Chi phí
Lợi nhuận

150,000
100,000
50,000
0
2008

2009

2010

(Nguồn: Phòng quản lý thông tin CN)
NHCT Đà Nẵng có nhiều nổ lực trong việc mở rộng tín dụng đối với các DN
TKV KTTN nhưng kết quả đạt được còn rất khiêm tốn, doanh số cho vay có tăng
nhưng chưa tương xứng với chi phí và công sức NH bỏ ra.
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2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG TRÊN
2.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
Để đánh giá chính xác nguyên nhân của thực trạng mở rộng tín dụng tại chi
nhánh NHCT Đà Nẵng trong thời gian qua là do đâu, tác giả đã tổ chức điều tra đối
với một số khách hàng vay vốn là giám đốc, chủ các DN TKV KTTN trên địa bàn
TP Đà Nẵng một cách ngẫu nhiên. Bằng cách trực tiếp phỏng vấn, lấy ý kiến, gởi
phiếu câu hỏi đến khách hàng để nắm được tình hình khách hàng vay vốn, cụ thể
như sau:
Bảng 2.16 Khách hàng đã tiếp cận, còn vay vốn và chưa tiếp cận được vốn vay
NHCT Đà Nẵng

Địa bàn khảo sát

Quận Hải Châu
Quận Thanh Khê
Quận Cẩm Lệ
Quận Sơn Trà
Quận Ngũ Hành
Sơn
Quận Liên Chiểu
Huyện Hoà Vang
Tổng cộng

Số lượng KH đã tiếp cận và chưa tiếp cận vốn vay NH

Tổng
số
lượng
KH
khảo
sát
(người)

Số lượng
(người)

50
50
20
10

45
40
5
2

90%
80%
25%
20%

10
30
20
190

8
25
1
126

80%
83%
5%
66%

Số lượng KH đã
từng tiếp cận vốn
vay NHCT ĐN
Tỷ lệ

Số lượng KH còn Số lượng KH chưa
đang vay vốn tại
tiếp cận vốn vay
NHCT ĐN
NHCT ĐN
Số
Số
lượng
Tỷ lệ
lượng
Tỷ lệ
(người)
(người)
30
67%
5
10%
20
50%
10
20%
3
60%
15
75%
0
0%
8
80%
0
5
0
58

0%
20%
0%
46%

2
5
19
64

20%
17%
95%
34%

(Nguồn: Theo kết quả điều tra khảo sát)
Kết quả điều tra cho thấy, 190 khách hàng thì có 126 khách hàng đã từng vay
vốn NHCT Đà Nẵng chiếm tỷ lệ 66%, số lượng khách hàng chưa tiếp cận vay vốn
là 64 khách hàng, chiếm tỷ lệ 34%. Trong số 126 khách hàng đã từng vay vốn tại
NHCT Đà Nẵng thì hiện nay chỉ có 58 khách hàng còn quan hệ, chiếm tỷ lệ 46%.
Nguyên nhân của tình trạng trên đã được tìm hiểu, phân tích để đưa ra những giải
pháp phù hợp, thể hiện qua bảng điều tra sau:
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Bảng 2.17: Lý do không vay vốn tại NHCT Đà Nẵng
Đồng ý

Tiêu chí

(người)

Không
Tỷ lệ

đồng ý

Tỷ lệ

(người)

1. Không có nhu cầu vay

10

5%

180

95%

2. Trụ sở ở xa, đi lại khó khăn

20

11%

170

89%

3. Sản phẩm cho vay chưa phù hợp với nhu cầu của KH

50

26%

140

74%

4. Thái độ phục vụ của nhân viên NH không tốt

100

53%

90

47%

5. Thủ tục vay phức tạp, thời gian giải quyết cho vay lâu

120

63%

70

37%

50

26%

140

74%

110

58%

80

42%

10

5%

180

95%

105

52%

95

48%

50

26%

140

74%

6. Lãi suất cho vay cao
7. Mức cho vay thấp hơn các NH khác
8. Không biết có NHCT trên địa bàn
9. Không đáp ứng được điều kiện theo yêu cầu của NH
10. Không muốn vay vốn tại NHTM NN

(Nguồn: Theo kết quả điều tra khảo sát)
Qua bảng số liệu trên, hầu hết khách hàng khảo sát đều có nhu cầu vay vốn, chỉ
có 10/190 khách hàng không có nhu cầu vay vốn, chiếm tỷ lệ 5% tổng số khách
hàng. Khách hàng có nhu cầu vay vốn nhiều, vậy tại sao lại không vay vốn tại
NHCT Đà Nẵng? Những nguyên nhân lớn là:
-

Thủ tục vay phức tạp, thời gian giải quyết cho vay lâu: có 120 khách hàng

đồng ý, chiếm tỷ lệ 63%. Không đáp ứng được theo yêu cầu của NH: có 105 khách
hàng đồng ý, chiếm tỷ lệ 52%. Thái độ phục vụ của nhân viên NH không tốt: có
100 khách hàng đồng ý, chiếm tỷ lệ 53%. Theo như khách hàng phản ánh thì hồ sơ
mà NH yêu cầu KH cung cấp rất nhiều, có những hồ sơ mà KH không thể cung cấp
được nên không vay vốn được. VD: NH yêu cầu cung cấp hoá đơn mua hàng hoá là
hoá đơn VAT, tuy nhiên các KH hiện nay vẫn báo cáo với cơ quan thuế doanh thu
thấp hơn thực tế nên không có hoá đơn VAT hoặc có hoá đơn nhưng gía trị thấp
hơn thực tế...Có những khách hàng lại không hài lòng với cung cách phục vụ của
nhân viên NH, có thể không phải là cán bộ tín dụng mà một nhân viên ở bộ phận
khác làm KH không hài lòng, từ đó có cái nhìn không thiện cảm với NHCT và
không đặt quan hệ vay vốn.
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-

Lãi suất cho vay cao: có 50 khách hàng đồng ý với tỷ lệ 26%. Mức cho vay

thấp hơn NH khác: có 110 khách hàng đồng ý với tỷ lệ 58%. Sản phẩm cho vay
chưa phù hợp với nhu cầu của khách hàng: có 50 khách hàng đồng ý với tỷ lệ 26%.
Các NHTM NN trên địa bàn TP Đà Nẵng áp dụng lãi suất cho vay thấp hơn NHCT
Đà Nẵng. Sản phẩm cho vay đa dạng, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của
khách hàng. Hiện nay tại NHCT Đà Nẵng, mức cho vay đối với tài sản đảm bảo là
50% đối với tài sản đảm bảo là Nhà và đất, tuy nhiên các NHTM trên địa bàn đều
áp dụng mức cho vay từ 70%-85% tuỳ khách hàng. Mức vay thấp không đáp ứng
được nhu cầu nên khách hàng chuyển sang vay các NHTM khác.
-

Không biết có NHCT trên địa bàn: có 10 khách hàng đồng ý, chiếm tỷ lệ 5%.

Không muốn vay vốn tại NHTM NN: có 50 khách hàng đồng ý, chiếm tỷ lệ 26%.
Điều này cho thấy công tác quảng cáo, giới thiệu hình ảnh NHCT ra bên ngoài còn
hạn chế. NH vẫn còn mang nặng tư tưởng “NH Nhà nước”, quan liêu, bao cấp dẫn
đến một bộ phận không nhỏ khách hàng trước đây có quan hệ với NH, hiện nay ra
mở doanh nghiệp không muốn quan hệ vay vốn. Nguyên nhân từ phía NH như sau:
a. ChÝnh s¸ch cho vay cña ng©n hµng
Nh©n tè nµy chÝnh lµ c¸c quy ®Þnh riªng cña NH vÒ ho¹t ®éng cho vay, bao
gåm: h¹n møc cho vay, kú h¹n c¸c kho¶n vay, l·i suÊt cho vay, c¸c lo¹i h×nh cho
vay...vµ cßn bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn cho vay, ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o...
Nh÷ng nh©n tè nµy cã thÓ thay ®æi theo tõng thêi k× phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ, ®iÒu kiÖn cña NH, môc tiªu kinh doanh cña NH trong tõng thêi k×... Vµ
®èi víi mçi chÝnh s¸ch cho vay kh¸c nhau sÏ ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc c¸c DN
nãi chung vµ c¸c DN thuộc KV KTTN cã ®−îc vay vèn NH hay kh«ng, tõ ®ã ¶nh
h−ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c DN. Tận dụng lợi thế của địa bàn và các
quan hệ, ngay từ bước đầu lập mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, NHCT
Đà Nẵng luôn đặt quan tâm hàng đầu vào hoạt động tín dụng cung cấp cho các
doanh nghiệp lớn, thường tạo điều kiện thuận lợi hơn các doanh nghiệp khác, còn
khá thận trọng với khách hàng vay vốn mới, đặc biệt là các DN TKV KTTN. Quy
trình thủ tục cho vay đối với KH là DN TKV KTTN chưa thực sự thông thoáng cho
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DN đến vay vốn. Mặc dù KH đến vay cần sự thoải mái thân thiện trong giao tiếp, từ
đó tạo ấn tượng tốt về NH và trở thành KH thân thiết của NH khi họ có nhu cầu sử
dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của NH. Ngoài ra, NHCT Đà Nẵng chưa có một
chính sách marketing NH hiệu quả, sản phẩm của NHCT Đà Nẵng chưa thực sự hấp
dẫn, ngoài ra dịch vụ đi kèm của NHCT Đà Nẵng gần như chưa có, vì vậy chưa thu
hút được sự quan tâm của các DN thuộc KV KTTN.
b. Nguån vèn cña ng©n hµng
§©y lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng cho vay cña NH. Nguån vèn ®Ó cho
vay cña NH ngoµi nguån vèn tù cã ra th× mét phÇn chñ yÕu lµ ®i huy ®éng tõ bªn
ngoµi. Do ®ã, quy m«, chi phÝ, thêi h¹n vµ tÝnh láng... cña nguån vèn huy ®éng sÏ
®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc cho vay cña NH. Ho¹t ®éng cho vay phô thuéc
chÆt chÏ vµo ho¹t ®éng huy ®éng vèn do ®ã NH cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp hai lo¹i ho¹t
®éng nµy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña NH. Trong thêi gian tíi, nhu cÇu vÒ
c¸c kho¶n vay trung dµi h¹n cña c¸c DN thuộc KV KTTN sÏ t¨ng lªn, trong khi ®ã
nguån vèn ng¾n h¹n l¹i chiÕm tØ träng lín trong tæng nguån vèn cña c¸c NHTM,
®iÒu ®ã ®ßi hái NHCT Đà Nẵng ph¶i cã chÝnh s¸ch thu hót vµ sö dông vèn hîp lý
tr¸nh t×nh tr¹ng dïng vèn ng¾n h¹n cho vay trung dµi h¹n v× ®iÒu ®ã ®em l¹i rñi ro
cao cho NH. Ngoài ra, nguồn vốn huy động được tại chi nhánh không đáp ứng đủ
để cho vay, phải thường xuyên nhận vốn điều hoà từ NHCT Việt Nam với lãi suất
rất cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc mở rộng TD.
c. Tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé
CBTD lµ nh÷ng ng−êi trùc tiÕp tiÕp xóc víi KH vµ ra đề xuất DN cã ®−îc vay
vèn hay kh«ng do ®ã tr×nh ®é cña CBTD lµ rÊt quan träng. Ngoµi ra, phong c¸ch
giao tiÕp vµ th¸i ®é lµm viÖc cña CBTD sÏ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thu hót
thªm KH ®Õn víi NH. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cña hÖ thèng NHTM ®ang cã xu
h−íng t¨ng m¹nh nh− hiÖn nay, ®ßi hái ®éi ngò CBTD ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao
tr×nh ®é chuyªn m«n, t¨ng c−êng c«ng t¸c tiÕp xóc KH ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu cña KH,
tõ ®ã ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®ã mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. Tuy nhiên, hiện
nay đội ngũ CBTD tại NHCT Đà Nẵng khá mỏng, trình độ không đồng đều, lớn
tuổi cũng là một khó khăn trong vấn đề mở rộng TD đối với các DN thuộc KV
KTTN. Công tác thu thập thông tin tại NHCT Đà Nẵng còn nhiều bất cập, việc thu
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thập thông tin vẫn khó khăn và mất nhiều thời gian. Trong khi đó, để thẩm định một
phương án, dự án thì CBTD phải thu thập từ rất nhiều nguồn như thông tin về các
lĩnh vực kinh tế, hoạt động của các ngành, về giá cả thị trường, về khách
hàng…Nhưng hiện nay các CBTD của NHCT Đà Nẵng vẫn chưa thực hiện được
mà khi tiến hành thẩm định chủ yếu dựa vào báo cáo tài chính của DN, các phương
án đề ra, dẫn đến việc ra quyết định có thể không được chính xác. Ngoài ra, vấn đề
hình sự hoá quan hệ TD giữa các DN và NH thường xuyên xảy ra. Bài học kinh
nghiệm rút ra từ những vụ án cho thấy, nếu cán bộ thẩm định chỉ cần sai một
phương án, dự án và không thu hồi được vốn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình
sự cho dù số lãi thu được từ hàng trăm dự án thẩm định đúng trước là rất lớn. Do
vậy, dù cố gắng cũng dễ có lúc nhìn nhận sai vấn đề, từ đó dẫn đến việc cán bộ
thẩm định thường có tâm trạng lo sợ mà bỏ qua những phương án, dự án khả thi khi
DN không có tài sản bảo đảm. Điều này cũng làm cho các DN gặp khó khăn khi
tiếp cận vốn vay NH.
d. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ cña NHTM
Nh©n tè nµy kh«ng chØ ¶nh h−ëng tíi c¸c mÆt ho¹t ®éng cña NH mµ nã cßn
n©ng cao h×nh ¶nh cña NH trong t©m lÝ KH. Trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i sÏ gióp NH thùc
hiÖn c¸c nghiÖp vô nhanh chãng, chÝnh x¸c, gi¶m bít thêi gian vµ c«ng søc, ®ång
thêi thu thËp vµ xö lÝ c¸c th«ng tin chÝnh x¸c, n©ng cao hiÖu qña ho¹t ®éng. Mét NH
cã c¬ së vËt chÊt v÷ng m¹nh, hiÖn ®¹i sÏ t¨ng lßng tin ®èi víi KH vay h¬n lµ mét
NH cã c¬ së vËt chÊt l¹c hËu.
Như vậy, trước những khó khăn đặt ra cho công tác mở rộng TD đối với các
DN thuộc KV KTTN tại NHCT Đà Nẵng đòi hỏi NH cần có những nghiên cứu, sửa
đổi kịp thời để từng bước mở rộng hoạt động tín dụng, nâng cao năng lực cạnh
tranh của NHCT Đà Nẵng, đồng thời giải quyết nhu cầu vốn của các DN, góp phần
cho sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội của địa phương.
2.3.2. Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp đi vay
Kh«ng ph¶i lóc nµo NH më réng cho vay ®èi víi c¸c DN thuộc KV KTTN
còng ®−îc kÕt qu¶ nh− ý muèn. NÕu nh− DN thuộc KV KTTN kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn
®Ó quan hÖ TD víi NH th× liÖu NH cã thÓ më réng cho vay kh«ng? V× vËy, ngoµi
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nh÷ng yÕu tè chñ quan tõ phÝa NH th× nh÷ng yÕu tè tõ phÝa DN thuộc KV KTTN
còng ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn viÖc NH më réng cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ nµy,
c¸c yÕu tè ®ã bao gåm:
a. Tr×nh ®é cña nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o Doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN
Nh©n tè nµy ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña DN. Nh÷ng
ng−êi l·nh ®¹o ®ãng vai trß quan träng tõ khi DN ®−îc h×nh thµnh cho tíi khi ®i vµo
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ, nã quyÕt ®Þnh ®Õn chiÕn l−îc kinh doanh cña
DN vµ kh¶ n¨ng sö dông vèn cña DN cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. Nh÷ng th«ng tin vÒ
nh©n tè nµy còng lµ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®èi víi NH khi xÐt duyÖt mét kho¶n
vay, do ®ã nã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc kho¶n vay cã ®−îc h×nh thµnh hay kh«ng.
b. Năng lực, uy tín của Doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN
NH lu«n muèn më réng cho vay ®èi víi nh÷ng DN ®· lµm ¨n l©u dµi víi NH(
nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng) hoÆc nh÷ng DN tuy ch−a bao giê quan hÖ víi NH
nh−ng rÊt cã uy tÝn trªn thÞ tr−êng vµ trong quan hÖ víi c¸c NH kh¸c. Uy tÝn ®ã sÏ
phÇn nµo gióp NH yªn t©m h¬n khi tiÕn hµnh cho vay ®Æc biÖt khi më réng cho vay
®èi víi KV KTTN- khu vùc mµ yÕu tè rñi ro lu«n cã thÓ x¶y ra bÊt cø lóc nµo. Nh©n
tè nµy liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò cña DN nh−: lÜnh vùc ho¹t ®éng, ph¹m vi ho¹t
®éng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng... Uy tÝn cña DN ®−îc thÓ hiÖn ë chç DN nhËn ®−îc sù
ñng hé cña mäi tÇng líp nh©n d©n ®èi víi s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt ra, c¬ së vËt
chÊt vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, thùc hiÖn tèt mäi nghÜa vô ®èi víi nhµ n−íc, hoµn tr¶
c¸c kho¶n vay ®óng h¹n,... Mét DN cã uy tÝn cao sÏ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®−îc c¸c
nhu cÇu vÒ vèn cña m×nh cao.
Các DN thuộc KV KTTN có nhu cầu vay vốn rất cao nhưng lại chưa đáp ứng
đủ các điều kiện vay vốn. DN không có phương án, dự án kinh doanh khả thi được
xây dựng trên cơ sở khoa học, thông tin đầy đủ, phân tích đánh giá một cách chính
xác. DN không có đủ vốn tự có tham gia phương án, dự án: theo quy định của
NHCT Đà Nẵng nếu dự án đầu tư mới thì vốn tự có DN tham gia là 50% tổng vốn
đầu tư. Đây là khó khăn đối với phần lớn các DN vì phần lớn các DN thuộc KV
KTTN không có nhiều vốn.
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Ngoài ra, DN khi vay vốn phải có tài sản để đảm bảo vốn vay, phòng ngừa rủi
ro khi phương án, dự án sản xuất kinh doanh gặp khó khăn ngoài dự kiến, hoạt động
không có hiệu quả. Trong khi đó, các DN thuộc KV KTTN có vốn tự có thấp, phần
lớn là vốn đi vay, tài sản bảo đảm không nhiều. Việc thực hiện chế độ kế toán thống
kê của DN chưa được nghiêm túc, nhiều DN có tư tưởng đối phó với NH làm báo
cáo sai sự thật. Hiện nay chưa có quy định về kiểm toán bắt buộc cho các DN thuộc
KV KTTN nên các báo cáo của DN này thường không đúng theo chế độ hiện hành,
gây khó khăn lớn cho cán bộ làm công tác thẩm định.
2.3.3. Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh bên ngoài
a. Chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc
Nh©n tè nµy chÝnh lµ c¸c quy ®Þnh, c¬ chÕ, quy chÕ... ®Æt ra vÒ giíi h¹n ph¹m
vi ho¹t ®éng, môc ®Ých ho¹t ®éng, c¸c h×nh thøc kinh doanh... cña c¸c NH còng nh−
c¸c DN thuộc KV KTTN. ChÝnh s¸ch cµng më réng th× ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc
cµng dÔ dµng vµ tõ ®ã DN cã thÓ nhËn ®−îc nguån tµi trî theo nhu cÇu mµ kh«ng
cÇn ph¶i nhiÒu thñ tôc phøc t¹p. §iÒu ®ã còng lµm cho c¸c DN kh«ng ngÇn ng¹i khi
®i vay vèn NH do thñ tôc vay r−êm rµ, tõ ®ã kÞp thêi n¾m b¾t c¸c c¬ héi kinh doanh,
t¹o ®iÒu kiÖn sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn cña DN thuộc
KV KTTN. Trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ n−íc ta, Nhµ n−íc ®ang cã xu h−íng
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®a thµnh phÇn, kÝch thÝch c¸c DN thuộc KV KTTN h×nh thµnh
vµ ph¸t triÓn, ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c¸c DN thuộc KV KTTN còng
nh− cho NH t¨ng c−êng mäi ho¹t ®éng cña m×nh, t¨ng lîi nhuËn, gãp phÇn ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động TD tuy đã
cải thiện nhưng vẫn còn chưa thực sự khoa học và đồng bộ, chưa phù hợp với môi
trường cạnh tranh của cơ chế thị trường. Thủ tục và điều kiện cho vay nhiều khi quá
rườm rà, phức tạp khiến cho NH phải từ chối nhiều khoản cho vay. Những vấn đề
về luật pháp ban hành còn chậm trễ trong triển khai, còn nhiều bất cập và chồng
chéo khiến các CBTD gặp khó khăn trong việc cấp tín dụng, xử lý tài sản đảm bảo.
b. M«i tr−êng kinh tÕ
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§©y chÝnh lµ m«i tr−êng sèng cña DN thuộc KV KTTN vµ cña c¶ c¸c NHTM.
Nh©n tè nµy ¶nh h−ëng ®Õn nhu cÇu vay cña doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN vµ
chÝnh s¸ch cho vay cña ng©n hµng. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, c¸c DN cÇn më réng
ho¹t ®éng ®Ó ph¸t triÓn cho phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, do ®ã hä cÇn cã
nhiÒu vèn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt còng nh− øng dông khoa häc c«ng nghÖ; bªn c¹nh
®ã, NH còng ph¸t triÓn vµ më réng c¸c nghiÖp vô cña m×nh, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn c¸c
kho¶n vay sÏ t¨ng lªn.
Ng−îc l¹i, víi nÒn kinh tÕ suy tho¸i, mäi c¬ héi ®Òu h¹n chÕ, ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh thu hÑp, nhu cÇu vay NH còng gi¶m xuèng, NH còng h¹n chÕ ho¹t
®éng cña m×nh, do ®ã c¸c kho¶n cho vay còng gi¶m. N−íc ta lµ mét n−íc ®ang ph¸t
triÓn do ®ã c¬ héi kinh doanh lµ rÊt lín, nã ®ßi hái c¸c tæ chøc kinh tÕ ph¶i chñ ®éng
n¾m b¾t mäi thêi c¬ ®Ó ®øng v÷ng trong thÞ tr−êng vµ ph¸t triÓn. Hiện nay, nền kinh
tế nước ta có nhiều biến động và bất ổn, nhiều chính sách, cơ chế quản lý của Chính
phủ còn đang dần hoàn thiện. Bên cạnh đó, thị trường thế giới cũng có nhiều biến
động, tác động mạnh đến hoạt động kinh tế nói chung cũng như hoạt động của NH
nói riêng.
c. M«i tr−êng chÝnh trÞ- x· héi
Mét m«i tr−êng chÝnh trÞ æn ®Þnh sÏ lµm cho c¸c DN yªn t©m khi ®Çu t− vµ
kÝch thÝch hä t¨ng c−êng më réng s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, quan ®iÓm, nhËn thøc cña
x· héi vÒ DN thuộc KV KTTN còng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña c¸c DN thuộc KV KTTN. HiÖn nay, c¸c DN thuộc KV KTTN nhËn ®−îc
rÊt nhiÒu sù ñng hé cña mäi tÇng líp nh©n d©n bëi hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ nã ®em l¹i
nhiÒu khi cßn lín h¬n so víi c¸c DNNN. §Æc biÖt, khi tr×nh ®é d©n trÝ cµng ngµy
cµng t¨ng lªn th× DN thuộc KV KTTN cµng ®−îc ®¸nh gi¸ cao trong x· héi. ChÝnh
v× vËy, c¸c DN thuộc KV KTTN cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng s¶n xuÊt, ®¸p øng
nhu cÇu cña nh©n d©n, do ®ã cµng cÇn nhiÒu vèn vµ NH lµ mét nguån cung øng vèn
chñ yÕu cho c¸c DN thuộc KV KTTN.
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CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN
TẠI NHCT ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Căn cứ vào xu hướng phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư
nhân trên địa bàn
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây cuøng vôùi söï môû cöûa hoäi nhaäp kinh teá quoác teá,
Vieät Nam ñaõ töøng böôùc môû roäng vaø naâng cao vò theá cuûa mình. Ñaø Naüng laø moät
trung taâm kinh teá cuûa mieàn Trung. Cuøng vôùi söï phaùt trieån chung cuûa ñaát nöôùc,
Ñaø Naüng sau khi taùch ra khoûi tænh Quaûng Nam – Ñaø Naüng cuõ coù nhöõng böôùc
chuyeån bieán ñaùng keå. Vôùi dieän tích 1255,53 km², so vôùi caùc tænh khaùc trong khu
vöïc thì TP Ñaø Naüng coù moät lôïi theá vöôït troäi veà caûng bieån, veà ñöôøng haøng khoâng
vaø ñöôøng saét vôùi quy moâ töông ñoái lôùn. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây neàn kinh teá
thaønh phoá Ñaø Naüng ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån vöôït baäc, nhieàu moâ hình ñöôïc
caû nöôùc hoïc taäp, kinh teá xaõ hoäi khoâng ngöøng phaùt trieån, moâi tröôøng kinh doanh
khoâng ngöøng ñöôïc caûi thieän, thu huùt ñöôïc nhieàu voán ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc,
ñôøi soáng ngöôøi daân ngaøy caøng ñöôïc naâng cao.
Gaàn ñaây, ñònh höôùng cuûa Ban Chính Trị laø phaùt trieån Ñaø Naüng thaønh trung
taâm cuûa vuøng troïng ñieåm kinh teá mieàn Trung, xaây döïng Ñaø Naüng thaønh moät
trung taâm kinh teá coù söùc lan toaû caû vuøng. Ñoù laø nhöõng daáu hieäu raát toát, baùo tröôùc
moät töông lai ñaày höùa heïn ñoái vôùi söï phaùt trieån chung cuûa thaønh phoá, ñaëc bieät laø
phaùt trieån kinh teá.
Năm 2010, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn
sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, nền kinh tế nước ta đã sớm ra khỏi
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tình trạng suy giảm, từng bước phục hồi và tăng trưởng khá nhanh. GDP cả nước
năm 2010 tăng 3,78%, cao hơn kế hoạch đề ra là 6,5%. Giá trị xuất khẩu tăng
25,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%. Thu ngân sách vượt kế hoạch, đầu tư
ngày càng phát triển.
Tại Thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích
cực và tăng trưởng khá trên các lĩnh vực xuất khẩu, thương mại, du lịch, vận tải,
công nghiệp, xây dựng, GDP tăng trưởng 12,6% so với năm 2009, trật tự xã hội
được giữ vững.
Caùc nguoàn löïc trong xaõ hoäi ñöôïc chuù troïng vaø phaùt huy, ñaàu tö cuûa khu vöïc
daân doanh taêng nhanh. UBND TP Đà Nẵng cuõng ñaõ raát tích cöïc nghieân cöùu vaø
ban haønh caùc quy cheá, chính saùch öu ñaõi ñaàu tö taïo ñieàu kieän, moâi tröôøng thoâng
thoaùng thu huùt moïi thaønh phaàn kinh teá ñaàu tö phaùt trieån kinh doanh; cuûng coá vaø
naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng, giaûi quyeát nhöõng khoù khaên vöôùng maéc cuûa doanh
nghieäp veà taøi chính, thò tröôøng, nguoàn löïc, ñaàu tö trang thieát bò hieän ñaïi thuùc ñaåy
saûn xuaát phaùt trieån; luaät doanh nghieäp tieáp tuïc ñöôïc trieån khai coù keát quaû toát,
quan taâm taïo ñieàu kieän cho kinh teá ngoaøi quoác doanh phaùt trieån. Ñeán nay treân
ñòa baøn TP coù löôïng lôùn DN thuộc KTTN hoaït ñoäng ña daïng treân nhieàu ngaønh
ngheà, lónh vöïc kinh teá, ñoùng goùp vaøo GDP cuûa khu vöïc kinh teá ngoaøi quoác doanh
khá lớn khaúng ñònh ñöôïc vai troø to lôùn cuûa thaønh phaàn kinh teá naøy.
3.1.2. Căn cứ vào chiến lược phát triển của NHCT Đà Nẵng
Để tồn tại và phát triển trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế, NHCT ĐN
phải nâng cao n¨ng lùc tµi chÝnh; t¨ng nguồn vèn huy ®éng, ho¹t ®éng kinh doanh
hiÖu qu¶, kinh doanh ®a n¨ng, cã kü thuËt c«ng nghÖ cao, x©y dùng nguån nh©n lùc
cã tr×nh ®é, kiÕn thøc, kü n¨ng, kinh nghiÖm. Tiếp tục bám sát định hướng phát triển
của NHCT Việt Nam cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội của TP Đà
Nẵng. Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn thông qua nhiều hình thức: đa dạng hoá sản
phẩm với chất lượng cao, mở rộng phát triển mạng lưới, duy trì đánh giá việc phân
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loại khách hàng tiền gửi để có những biện pháp thu hút khách hàng, khuyếch trương
và quảng bá các sản phẩm mới, phấn đấu đạt mục tiêu NHCT Việt Nam giao.
Trong ho¹t ®éng kinh doanh, ph−¬ng h−íng chung lµ ho¹t ®éng an toµn, qu¶n
lý ®−îc rñi ro trong giíi h¹n hîp lý, ph¸t triÓn m¹nh vµ bÒn v÷ng, phôc vô tèt c¸c
nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi ®a lÜnh vùc, ®a s¶n phÈm, dÞch vô, tiÖn Ých cã chÊt l−îng
vµ ngµy cµng ®−îc ®æi míi, hoµn thiÖn; thÓ hiÖn ®−îc th−¬ng hiÖu, h×nh ¶nh, vÞ thÕ,
b¶n s¾c v¨n ho¸ trong kinh doanh t¹o ®−îc søc m¹nh c¹nh tranh trong c¸c lÜnh vùc
chñ chèt cña ng©n hµng.
Để giữ vững thị phần và tăng trưởng ổn định trong thời gian đến, NHCT Đà
Nẵng xác định phải mở rộng thị trường hoạt động, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ
với khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng vay mới
theo hướng an toàn hiệu quả, cho vay DN thuộc KV KTTN, ưu tiên cho các DN
xuất khẩu, phát triển dịch vụ NH theo một quy trình khép kín.
Triển khai công tác chăm sóc KH, thăm dò ý kiến KH để đánh giá chất lượng
sản phẩm, dịch vụ NH cung cấp và có cơ sở điều chỉnh hoạt động NH, phù hợp với
tình hình chung và đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của KH. Tăng cường tiếp cận trực
tiếp với KH để tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu mà KH cần, từng bước hoàn thiện
chính sách KH của chi nhánh.
Đa dạng hoá các loại hình cấp tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm
hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra giám sát, tăng cường công
tác thẩm định để tạo ra uy tín và sự an tâm cho KH khi sử dụng dịch vụ NH. Tiếp
tục nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ thực hiện, cử cán bộ đi học hỏi
nghiên cứu sâu về nghiệp vụ tín dụng, tham gia các lớp tập huấn do NHCT Việt
Nam mở nhằm tạo tính chuyên nghiệp trong hoạt động tín dụng, đảm bảo cung cấp
cho KH dịch vụ tốt nhất. Thực hiện tốt chính sách KH, chiến lược marketing nhằm
thu hút thêm KH mới theo hướng giảm dần tỷ trọng các DNNN và tăng tỷ trọng các
DN thuộc KV KTTN. Hiện đại hoá trang thiết bị NH nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho KH khi đến giao dịch với NH.
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3.2. CÁC GIẢI PHÁP
3.2.1. Các giải pháp mở rộng nguồn vốn
Để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng, kinh doanh hiệu quả và mang
lại được lợi nhuận thì việc đảm bảo nguồn vốn ổn định với chi phí huy động thấp
nhất có thể là điều mà NHCT Đà Nẵng quan tâm hiện nay.
NHCT Đà Nẵng hoạt động tại địa bàn là trung tâm của khu vực miền Trung,
tập trung nhiều các Công ty, cơ quan hàng đầu của các ngành, các cá nhân có nguồn
tiền gửi lớn, NHCT Đà Nẵng có thể chia các khách hàng gửi tiền thành các nhóm
sau:
(1) Nhóm khách hàng là dân cư
Đây là nhóm khách hàng tiền gửi rất quan trọng đối với hoạt động kinh
doanh của NH, có nguồn tiền gửi lớn và tính ổn định cao, chi phí huy động vốn đối
với nhóm khách hàng này là cao nhất. Nhóm khách hang này rất nhạy cảm với biến
động lãi suất tiền gửi và các hình thức gửi tiền nên dễ bị các NHTM khác thu hút.
Nếu biết cách giữ được nhóm khách hàng này thì tính ổn định trong thanh khoản
của chi nhánh cao, hoạt động cho vay sẽ bền vững.
(2) Nhóm khách hàng là các doanh nghiệp, định chế tài chính, tổ chức quốc
tế
Nhóm khách hàng này thường mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, số dư
tiền gửi biến động rất lớn do nhu cầu cần vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Vì thế nguồn tiền gửi không ổn định và khó lường. Chi phí huy
động vốn đối với nhóm khách hàng này rất thấp nên nếu huy động tốt sẽ đem lại
hiệu quả kinh doanh rất lớn cho NHCT Đà Nẵng.
Để tăng khả năng huy động vốn từ các nhóm khách hàng trên, NHCT Đà
Nẵng cần có các chính sách sau:
• Đối với nhóm khách hàng dân cư
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động huy động vốn của
chi nhánh bằng nhiều hình thức sinh động và hiệu quả như phát tờ rơi, treo băng rôn
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giới thiệu các chương trình huy động vốn mới của NH tại các vị trí đông đúc như
trung tâm thương mại, trụ sở giao dịch…
- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. Bên cạnh các hình thức huy động
truyền thống ngắn hạn, trung dài hạn như tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn, kỳ
phiếu…NH cần phát triển thêm các hình thức huy động vốn như tiết kiệm bậc
thang, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm rút dần số dư, chứng chỉ tiền gửi trả lãi trước, trả
lãi sau…
- Thực hiện chính sách tiền gửi linh hoạt, đảm bảo hài hòa lợi ích của ngân
hàng lẫn khách hàng, tạo tâm lý an tâm cho khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng
trên cơ sở phù hợp với mặt bằng lãi suất huy động vốn do NHNN quy định.
- Kết hợp chính sách lãi suất huy động vốn với chính sách khuyến mại quà
tặng, xổ số có thưởng, bốc thăm may mắn định kỳ nhân các dịp lễ kỷ niệm đất
nước, của ngành…
- Thành lập tổ chăm sóc khách hàng cá nhân thuộc phòng khách hàng cá
nhân, phân chia khách hàng tiền gửi thành các hạng như kim cương, vàng, bạc..và
có chính sách chăm sóc định kỳ. Cụ thể, dịp sinh nhật, ngày 8/3, ngày 20/10, ngày
quốc khánh 2/9, ngày trung thu…gởi quà tặng đến khách hàng nhằm tăng mối quan
hệ thân thiết, tạo cho khách hàng cảm thấy mình được quan tâm, là khách VIP của
NH, từ đó gắn bó dài lâu với NH. Ngoài ra, khi khách hàng hài lòng về NH, họ sẽ
giới thiệu cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp…tới NH gởi tiền…
- Xây dựng các hình thức lãi suất thưởng cho KH gửi tiền theo hình thức
cộng dồn theo quy mô tiền gửi và số lượng khách gửi bên cạnh việc tặng kèm các
hiện kim khác. Cộng điểm lãi suất đối với khách hàng gửi tiền có kỳ hạn từ 12-36
tháng hoặc các khách hàng có nhiều thành viên trong một gia đình cùng gửi tiền tại
ngân hàng theo bảng cộng lãi suất như sau. Áp dụng cho các cá nhân gửi tiền với kì
hạn từ 6 tháng trở lên để đẩy mạnh nguồn tiền gửi ngắn hạn của ngân hàng lên và
giúp đảm bảo tốt nguồn vốn cho vay ngắn hạn của ngân hàng.
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Bảng 3.1. Lãi suất thưởng ứng với quy mô tiền gửi
Quy mô tiền gửi

Lãi suất thưởng
(%/tháng) trong 3 tháng

< 1 tỷ đồng

-

1- 3 tỷ đồng

0.03

3-5 tỷ đồng

0.05

5-7 tỷ đồng

0.07

>7 tỷ đồng

0.1

< 1 tỷ đồng

-

1-5 tỷ đồng

0.05

5- 7 tỷ đồng

0.08

7- 10 tỷ đồng

0.1

>10 tỷ đồng

0.12

< 1 tỷ đồng

0.01

1-7 tỷ đồng

0.06

7- 10 tỷ đồng

0.09

10-15 tỷ đồng

0.12

>15 tỷ đồng

0.15

- Đẩy mạnh công tác phát hành giấy tờ có giá trong đó đặc biệt là phát hành
giấy tờ có giá bằng ngoại tệ để có thể giải tỏa cơn khát ngoại tệ hiện nay vừa giúp
gia tăng nguồn vốn cho vay.
- Tiếp tục thực hiện các hình thức khuyến mãi tặng thưởng tiền mặt, miễn
phí mở thẻ để gia tăng nguồn huy động vốn qua thẻ, miễn phí các sản phẩm dịch vụ
của NH để kích thích nhu cầu sử dụng của KH.
• Đối với nhóm khách hàng là các doanh nghiệp
- Đối với những doanh nghiệp không có hoạt động vay vốn tại NH nhưng có
số dư trên tài khoản tiền gửi. NH nên thành lập một tổ chăm sóc khách hàng thuộc
phòng khách hàng doanh nghiệp. Tổ này có thể hoạt động kiêm nhiệm nhưng nhiệm
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vụ chính vẫn là theo dõi những khách hàng doanh nghiệp có số dư tiền gửi không
kỳ hạn lớn (có thể từ 500 trđ trở lên). Cuối mỗi tháng sẽ thống kê những khách hàng
có số dư tiền gửi không kỳ hạn lớn, chăm sóc ngoài số tiền tương ứng 1%năm/số dư
tiền gửi bình quân cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiêp. Việc chăm sóc
này sẽ làm cho các giám đốc, kế toán trưởng, những người quyết định tiền của
doanh nghiệp sẽ gửi tại NH nào cảm thấy được quan tâm và họ sẽ ưu tiên chuyển
tiền về cho NHCT Đà Nẵng hơn.
- Đối với những doanh nghiệp có hoạt động vay vốn tại NH, NH nên gắn liền
hoạt động cho vay với huy động vốn và sử dụng dịch vụ NH., cần khuyến khích các
DN để tiền ở tài khoản tiền gửi tại NH để được hưởng ưu đãi về lãi suất cho vay và
giảm phí sử dụng các dịch vụ khác của NH. Căn cứ vào quy mô tiền gửi để giảm lãi
suất hoặc giảm phí sử dụng dịch vụ của NH khác nhau, có thể tham khảo bảng sau:
Bảng 3.2: Mức lãi suất tiền vay được giảm
Quy mô tiền gửi

Lãi suất giảm (%/năm)

< 5 tỷ đồng

0.1

5-10 tỷ đồng

0.3

10-15 tỷ đồng

0.5

15-20 tỷ đồng

0.7

>20 tỷ đồng

0.9

- NH đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ thu hộ ngân sách NN (thu thuế
nội địa, thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu), đại lý đặt lệnh chứng khoán…để tận
dụng nguồn vốn, giúp nguồn vốn được tăng trưởng ổn định, bền vững.
- NH vận động các doanh nghiệp đang có quan hệ vay vốn chi trả lương cho
cán bộ công nhân viên, thanh toán tiền điện, nước… qua thẻ ATM.
- Đối với nguồn tiền gửi của các tổ chức quốc tế: NHCT Đà Nẵng nên chủ
động tiếp cận, liên hệ với NHCT Việt Nam, NHNN TP Đà Nẵng, các cơ quan ban
ngành… để được quản lý, giải ngân nguồn vốn dự án của các tổ chức quốc tế. Để
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làm được điều này, NH phải tạo được quan hệ tốt đẹp, uy tín với NHCT Việt Nam,
NHNN TP Đà Nẵng, các cơ quan ban ngành.
3.2.2. Giải pháp mở rộng quy mô cho vay
a. Giải pháp mở rộng số lượng khách hàng
Để mở rộng tín dụng, NHCT Đà Nẵng cần đa dạng hoá đối tượng KH. Nếu
từ trước đến nay, KH có quan hệ tín dụng với NHCT Đà Nẵng chủ yếu là DNNN
thì nay NHCT Đà Nẵng cần tập trung hướng tới các DN TKV KTTN, xem đây lµ
nh÷ng KH tiÒm n¨ng, cã thÓ ®em l¹i lîi nhuËn lín cho NH vµ lµ ®èi t−îng NH cÇn
tËp trung khai th¸c vµ më réng. Hàng năm có nhiều DN mới thành lập trên địa bàn
TP Đà Nẵng dưới các hình thức chủ yếu là công ty CP, công ty TNHH, DNTN…là
thị trường rất tốt để chi nhánh phát triển tín dụng.
Đặc điểm của các DN TKV KTTN là đa số có quy mô nhỏ và vừa, năng
động, có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi thị trường, bộ máy kinh doanh
thường gọn nhẹ, hiệu quả kinh tế luôn gắn liền với lợi ích của người SXKD. Tuy
nhiên, sự ra đời cũng như hoạt động của nhiều DN còn một số điểm chưa rõ ràng,
minh bạch. Vì vậy, NH còn dè dặt khi cho vay vì e ngại không thu hồi được nợ, KH
bỏ trốn. Do đó, việc mở rộng TD đối với các DN TKV KTTN đòi hỏi CBTD vừa
biết năng động, nhìn nhận đâu là KH đáng tin cậy, vừa phải phân tích xem KH nào
chây ì hay kinh doanh xấu dẫn đến không trả được nợ. NHCT Đà Nẵng phải chấp
nhận kiểu ‘năng nhặt chặt bị’, không chê những khoản vay nhỏ.
b. Giải pháp mở rộng mạng lưới
NHCT Đà Nẵng có thể gom ba phòng giao dịch trên đường Hùng Vương
thành một phòng giao dịch lớn. Hai phòng giao dịch còn lại mở ở quận Liên Chiểu
và huyện Hòa Vang mỗi nơi một phòng. Có như vậy hiệu quả vẫn đảm bảo do giảm
bớt nhân lực lãng phí ở một chỗ, tập trung phát triển cho vay ở những địa bàn mới,
là những nơi hiện nay tốc độ phát triển rất nhanh. Khách hàng cũng sẽ dể dàng quan
hệ vay vốn nếu có nhu cầu do trụ sở thuận tiện. Từ đó tăng được số lượng khách
hàng vay vốn.
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Ngoài ra, NH cần chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp, trung tâm tư vấn DN của
TP…., tổ chức các cuộc hội đàm DN để giới thiệu về hai phòng giao dịch mới mở,
những sản phẩm tín dụng, các dịch vụ của NH và lắng nghe những chia sẻ của DN
về những vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn NH, từ đó có những biện pháp
cụ thể để thu hút KH.
c. Giải pháp mở rộng cho vay phân theo ngành kinh tế
Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng là phấn đấu trở thành một
trong những Trung tâm dịch vụ của miền Trung và cả nước, ưu tiên phát triển công
nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ, xây dựng nên có nhiều DN hoạt động rất phát
triển với số vốn lớn trong lĩnh vực này. Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản phát triển
không mạnh, số DN ít và phát triển chậm hơn. Do đó, NHCT Đà Nẵng nên tăng
cường tập trung tài trợ cho các DN thuộc các ngành trên và đặc biệt hướng đến các
DN có hoạt động xuất nhập khẩu, vì đây là lĩnh vực có hoạt động thanh toán quốc tế
thu được phí dịch vụ rất cao và có mảng kinh doanh ngoại tệ, giải quyết được tình
trạng khan hiếm đồng đô la Mỹ hiện nay của chi nhánh.
Tuy nhiên, để lôi kéo các DN thuộc KV KTTN (khu vực năng động nhất
hiện nay) về với NH mình, nhất là trong điều kiện các NH “mọc lên như nấm” như
hiện nay và cạnh tranh dành thị phần gay gắt quả thật không dễ dàng, NH cÇn ph¶i
chñ ®éng trong viÖc tiÕp xóc víi DN, t×m hiÓu nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña DN kÓ tõ
tr−íc khi KH ®Õn vay vèn NH.
NH cần có những sản phẩm mới, đa dạng và linh hoạt để đáp ứng tối đa nhu
cầu vay vốn. Sản phẩm của NHCT Đà Nẵng vẫn chưa đa dạng, còn đơn điệu và
chưa đáp ứng hết được nhu cầu của các DN hiện nay. Bên cạnh đó cũng thiếu
những quy định cụ thể trong chính sách khuyến mại, tiếp thị, mở rộng KH.
Sự cạnh tranh trong hệ thống NH hiện này là ngày càng khốc liệt và gay gắt.
Các NH đều đang tìm cách mở rộng thị trường, thu hút KH và lôi kéo KH của nhau.
Do vậy, những chính sách marketing rõ ràng, hiệu quả là rất cần thiết trong giai
đoạn hiện nay. Tăng số lượng sản phẩm cho KH, đồng thời đáp ứng được hết các
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nhu cầu của KH, tăng cường tiếp thị, quảng bá hình ảnh NH mình là điều cần thiết
và tất yếu trong thời buổi cạnh tranh này. Cần thành lập bộ phận chuyên trách hoạt
động Marketing để nghiên cứu thị trường và tìm kiếm KH bằng cách sắp xếp bố trí
những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và khả năng giao tiếp tốt. Bộ phận
Marketing triển khai trực tiếp đến mọi đối tượng KH, phỏng vấn tìm hiểu và nghiên
cứu nhu cầu và đưa ra các sản phẩm phù hợp theo yêu cầu.
3.2.3. Đáp ứng linh hoạt các nhu cầu về thời hạn cho vay
NHCT Đà Nẵng cần cho vay theo phương án vay vốn của DN sẽ tối ưu được
nhược điểm này vì khi cho vay theo phương án có thể dự án đầu tư có thời gian thu
hồi vốn dưới 1 năm vẫn có thể cho vay ngắn hạn, đối với các nhu cầu vốn lưu động
có thể cho vay với thời hạn trên 1 năm tuỳ thuộc vào chu kỳ sản xuất kinh doanh.
Đối với những khách hàng có nhu cầu vay vốn theo dự án đầu tư, NHCT Đà
Nẵng cần kéo dài thời gian cho vay hơn, đảm bảo không để khách hàng bị áp lực trả
nợ trong những năm đầu. Điều này, muốn thực hiện được cần phải xin ý kiến chỉ
đạo của NHCT VN để phục vụ khách hàng được tốt hơn.
Ngoài ra, đối với cho vay ngành xây lắp, NH nên cho vay trung dài hạn vốn
lưu động để phù hợp với đặc thù của ngành, tránh tình trạng KH không trả được nợ
đúng hạn do quá trình thi công, nghiệm thu kéo dài hơn dự kiến ban đầu. Nh cũng
nên mở rộng cho vay trung và dài hạn đối với các dự án đầu tư đổi mới thiết bị công
nghệ nhằm tăng cường năng lực sản xuất cho các DN.
3.2.4. Gi¶i ph¸p më réng ®iÒu kiÖn cho vay
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, NH nªn më réng thªm c¸c h×nh thøc cho vay víi
®iÒu kiÖn tÝn chÊp, cho vay dùa trªn b¶o l·nh cña bªn thø ba. C¸c h×nh thøc cho vay
nµy chñ yÕu ®−îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng DN cã uy tÝn vµ ho¹t ®éng kinh doanh cã
hiÖu qu¶. ViÖc më réng nh÷ng h×nh thøc cho vay nµy còng gãp phÇn t¨ng c−êng mèi
quan hÖ cña NH víi KH.
NHCT Đà Nẵng không nên xem tài sản bảo đảm là điều kiện hàng đầu để
quyết định có cho vay hay không, nhất là đối với các DN thuộc KV KTTN mà cái
chính ở đây là tính khả thi và hiệu quả của dự án, phương án vay vốn, năng lực tài
chính, uy tín của khách hàng, xem đây là các yếu tố quan trọng khi xem xét quyết
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định cho vay. Ngoài ra, trong trường hợp tài sản bảo đảm không đủ NH có thể cho
vay có bảo đảm nhưng tài sản bảo đảm ở đây là các tài sản được hình thành trong
tương lai như nhà xưởng, dự án thuỷ điện, công trình xây dựng gắn liền với đất…
Bên cạnh đó, NHCT Đà Nẵng cũng nên mở rộng đối tượng nhận làm tài sản
bảo đảm trong tương lai như nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm…, ưu tiên chọn
lọc những tài sản dễ dàng mua bán, chuyển nhượng trên thị trường, có biện pháp
phối hợp chặt chẽ với KH nhằm quản lý và sử dụng tài sản hiệu quả nhất.
Đối với những KH có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh
hiệu quả muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không đủ tài sản thế
chấp để vay vốn, NHCT Đà Nẵng chủ động hướng dẫn khách hàng tiếp cận với
Ngân hàng Phát triển để làm thủ tục bảo lãnh cho DN vay vốn. Đây là hướng giúp
DN có thể tiếp cận được với nguồn vốn vay NH dễ dàng hơn và cũng giúp NH an
toàn hơn trong cho vay.
Ngoài ra, cũng cần đơn giản hoá các thủ tục cấp TD, các loại giấy tờ cần
thiết, thời gian quyết định cấp tín dụng thực hiện nhanh chóng, áp dụng các chính
sách lãi suất, phí dịch vụ có tính cạnh tranh như xây dựng chính sách giá linh hoạt,
ưu tiên nhóm KH mới cần thu hút. Có thể chấp nhận không thu phí hoặc thu phí
thấp các dịch vụ hỗ trợ để thu hút thêm các giao dịch lớn có thể đưa lại tổng lợi
nhuận cao hơn
Chi phí lãi vay là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà DN vay vốn
luôn phải quan tâm. Vì vậy NHCT Đà Nẵng cần có chính sách lãi suất linh hoạt,
không áp dụng 1 mức lãi suất cho ngắn hạn, trung dài hạn mà phân ra những mức
lãi suất ứng với thời gian ngắn hơn.
Ví dụ: lãi suất vay 3 tháng sẽ thấp hơn lãi suất vay 6 tháng và thấp hơn lãi
suất vay 9 tháng …sẽ giúp DN có nhiều sự chọn lựa phù hợp với nhu cầu thực tế,
DN sẽ chỉ vay vốn đúng với thời hạn cần dùng để tiết kiệm chi phí, đồng vốn quay
vòng nhanh và trở về NH đúng hạn sẽ giúp NH kiểm soát được việc cho vay, tránh
việc sử dụng vốn sai mục đích.
Áp dụng lãi suất cho vay linh động đối với từng KH theo các tiêu thức như:
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(i)

Quy mô: món vay lớn lãi suất thấp hơn món vay nhỏ;

(ii)

Lĩnh vực kinh doanh: vay kinh doanh thương mại lãi suất cao hơn
vay sản xuất;

(iii)

Độ tín nhiệm: KH cũ không vi phạm chế tài tín dụng lãi suất thấp hơn
KH mới hoặc có vi phạm chế tài tín dụng;

(iv)

Lãi suất cho vay có đảm bảo thấp hơn lãi suất cho vay tín chấp.

Đối với các DN xuất nhập khẩu thì việc NH đảm bảo nguồn cung ngoại tệ
với tỷ giá và lãi suất ổn định luôn là điều cần thiết. Ưu điểm của NHCT Đà Nẵng là
một trong những NHTM lớn nhất Việt Nam, có nguồn cung ngoại tệ dồi dào hơn
các NHTM CP khác nên NH cần phát huy thế mạnh của mình để thu hút các DN
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. NH có thể triển khai sản phẩm tín dụng “Khách hàng
quyết định lãi suất” đối với các DN xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ chắc chắn, có
nhu cầu vay vốn ngắn hạn. DN có thể chủ động quyết định mức lãi suất áp dụng cho
khoản vay VNĐ ngắn hạn đồng thời cam kết bán ngoại tệ kỳ hạn cho NH, trên cơ
sở đó NH sẽ tính toán mức tỷ giá mua ngoại tệ kỳ hạn của DN một các phù hợp.
Nếu làm được như vậy, ngân hàng sẽ thu hút được khách hàng, thu hút nguồn ngoại
tệ và tạo kiều kiện hỗ trợ ưu đãi tốt nhất cho KH.
3.2.5. Linh hoạt trong các phương thức cho vay
NH cần phải đa dạng hoá các phương thức cho vay trên cơ sở vừa đáp ứng
được nhu cầu vay vốn của KH vừa đảm bảo được an toàn trong cho vay. NH có thể
triển khai gói sản phẩm từ việc kết hợp những sản phẩm hiện có, những sản phẩm
mới…để cho ra đời những sản phẩm hoàn hảo trên tinh thần bán những gì KH cần
chứ không phải bán những gì NH có.
Đối với các DN vay vốn lần đầu, nếu xét thấy quá trình hoạt động của DN
lâu dài, có nhu cầu vay vốn thường xuyên có thể cho vay theo phương thức hạn
mức, nếu áp dụng phương thức cho vay từng lần sẽ gây khó khăn, khi trả nợ xong
phải làm hồ sơ vay lại. Điều này sẽ giúp DN lẫn NH giảm thời gian lập hồ sơ, thủ
tục vay vốn, tạo điều kiện cho DN quay nhanh vòng vốn một cách hiệu quả.
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Đối với cho vay theo dự án đầu tư, hồ sơ sẽ phức tạp, nếu DN không có khả
năng lập dự án theo yêu cầu của NH, NH cũng có thể giúp DN lập dự án dựa trên số
liệu DN cung cấp và thẩm định cho vay.
Ngoài ra, hiện nay NHCT chưa có sản phẩm cho vay theo hạn mức thấu chi,
trong thời gian tới cần nhanh chóng triển khai sản phẩm này, tạo nhiều tiện ích cho
khách hàng, như vậy dư nợ cho vay sẽ tăng.
Việc tư vấn phương thức cho vay phù hợp với nhu cầu của KH đóng vai trò
quan trọng trong hiệu quả của phương án cho vay, góp phần thu hồi gốc và lãi đúng
hạn cho NH.
3.2.6. Phát triển đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng
Để mở rộng hoạt động tín dụng có hiệu quả, NH cần quan tâm mở thêm các
dịch vụ sản phẩm mới mà chi nhánh chưa áp dụng như:
- Bao thanh toán
- Cho vay theo hạn mức thấu chi
- Phát triển các sản phẩm dịch vụ cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử
dụng thẻ tín dụng quốc tế.
Thông qua các sản phẩm này làm tăng thêm tiện ích giữa khách hàng và
ngân hàng. Hiện tại dịch vụ trả lương qua thẻ đạt còn thấp, nếu có sản phẩm tiện ích
sẽ thu hút được khách hàng, qua đó tăng trưởng dư nợ và còn huy động tiền nhàn
rỗi khi số tiền trong thẻ của khách hàng chưa cần sử dụng.
Sản phẩm cho vay mua ô tô Trường Hải được các NHTM trên địa bàn áp
dụng hiệu quả, chi nhánh cũng cần xem xét triển khai trong thời gian tới vì hiện nay
nhu cầu mua xe ô tô rất nhiều.
Ngân hàng có nhiều sản phẩm tín dụng sẽ nâng cao hình ảnh, uy tín của mình
đối với tâm lý người đi vay, đây là một trong những điều kiện để chi nhánh mở rộng
tín dụng. Cũng cần lưu ý rằng phát triển đa dạng sản phẩm là một xu hướng tất yếu
trong hoạt động mở rộng tín dụng. Tuy nhiên cũng phải tuỳ theo điều kiện thực tế
tại đơn vị và địa phương mà chi nhánh lựa chọn những sản phẩm chủ lực và là thế
mạnh của mình.
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3.2.7. Kiểm soát rủi ro tín dụng
Định hướng mở rộng tín dụng của NHCT Đà Nẵng là mở rộng tín dụng phải
đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, giảm thiểu được rủi ro tín dụng và hiệu
quả.
Hạn chế rủi ro tín dụng bao gồm các hoạt động phòng ngừa từ xa, nâng cao chất
lượng tín dụng nhằm đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của vốn tín dụng. Để hạn chế
rủi ro tín dụng trên địa bàn hiện nay, NHCT Đà Nẵng cần triển khai đồng bộ các
giải pháp sau:
- Xây dựng định hướng ngành hàng và chiến lược khách hàng; sàng lọc
khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới lành mạnh, phát triển tín dụng doanh
nghiệp lớn, nhỏ và vừa, doanh nghiệp dân doanh.
- Thực hiện chính xác và kịp thời việc phân loại, đánh giá chất lượng nợ
hàng tháng, phân tích tài chính doanh nghiệp định kỳ 6 tháng để chấm điểm tín
dụng, xếp hạng doanh nghiệp và đề ra đối sách tín dụng phù hợp. Qua đó đã kịp
thời phát hiện, ngừng cho vay các dự án không hiệu quả, cho vay giảm dần dư nợ
với các DN có tình hình tài chính kém.
- Từng bước cắt giảm giới hạn tín dụng các DNNN, các ngành hàng rủi ro
như: giày da, chế biến lâm sản, các sản phẩm kém cạnh tranh hoặc thị trường đang
đe dọa bất ổn. Đồng thời tìm kiếm khách hàng tốt ngoài quốc doanh để cơ cấu lại
nợ nhằm tăng dư nợ khu vực kinh tế dân doanh, tăng tỷ trọng cho vay có TSBĐ.
- Tiến hành tự rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện qui trình thẩm định khách
hàng, thẩm định món vay, thẩm định phương diện tài chính, thẩm định tài sản bảo
đảm nợ vay, ...
3.2.8. Các giải pháp khác
a. Tăng cường công tác chăm sóc KH
Chăm sóc KH là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đóng vai
trò quan trọng trong việc đảm bảo thành công của NH. Việc chăm sóc KH phải
được thực hiện toàn diện trên mọi khía cạnh của sản phẩm dịch vụ cung cấp cho
KH. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trên thị trường, chăm sóc KH được xem
như một trong những phương tiện hữu hiệu đảm bảo cho NH đạt được hiệu quả
kinh doanh. Chăm sóc KH tốt là hình thức quảng cáo mang lại hiệu quả cao cho
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NH, làm sao cho KH tiếp tục sử dụng sản phẩm của mình, giúp làm giảm chi phí
kinh doanh, tăng lợi nhuận, giúp tạo ra KH trung thành, là vũ khí cạnh tranh của NH
trên thị trường, giúp tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên của NH. Tuỳ theo
từng loại đối tượng KH mà chi nhánh thực hiện các hoạt động chăm sóc phù hợp
nhằm kích thích nhu cầu, thu hút, giữ vững KH, mở rộng và chiếm lĩnh thị phần.
Đối với khách hàng tiềm năng
Nếu KH chưa sử dụng sản phẩm dịch vụ của NHCT Đà Nẵng và khách hàng
đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của TCTD khác: chi nhánh xây dựng chương trình
tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ phù hợp hướng đến thị trường mục tiêu
theo các phương thức sau:
-Tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, quảng
cáo tại các bảng, biểu tại các điểm giao dịch của NH.
-Tiếp thị qua điện thoại, gửi thư, gửi tờ rơi, tài liệu hướng dẫn sản phẩm dịch
vụ đến KH.
-Tổ chức hội nghị KH giới thiệu sản phẩm dịch vụ.
-Thực hiện các hình thức khuyến mãi phù hợp khuyến khích KH sử dụng sản
phẩm dịch vụ của mình.
Nếu KH ngừng sử dụng sản phẩm dịch vụ của NHCT Đà Nẵng: NH tìm hiểu
nguyên nhân, lý do KH chấm dứt sử dụng sản phẩm dịch vụ. Thực hiện các hoạt
động chăm sóc, khuyến khích KH tiếp tục sử dụng sản phẩm của mình.
Đối với KH hiện có: NHCT Đà Nẵng cần quan tâm chăm sóc KH hiện có
nhằm tạo quan hệ tốt với các KH để kích thích, gia tăng nhu cầu, giữ vững và phát
triển các sản phẩm dịch vụ tín dụng mới đối với KH. Các hoạt động cụ thể:
- Thường xuyên cập nhật, phân tích các dữ liệu KH hiện có, thống kê theo
dõi sự biến động về số lượng và đối tượng KH, về doanh số, số dư của từng loại sản
phẩm dịch vụ.
- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức điều tra sự hài lòng của KH về chất lượng
sản phẩm dịch vụ theo từng loại KH. Trên cơ sở ý kiến của KH, NHCT Đà Nẵng tổ
chức thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao sự hài lòng của KH.
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Đối với khách hàng lớn
KH lớn có vai trò rất quan trọng, chăm sóc KH lớn sẽ mang lại nguồn thu
nhập cao, ổn định cho NH. NHCT Đà Nẵng nên:
- Thực hiện các hình thức khuyến mãi riêng, tặng quà nhân dịp các sự kiện
lớn, ưu tiên giải quyết nhanh các yêu cầu, ý kiến đóng góp của KH.
- Chủ động liên hệ trực tiếp với KH để tìm hiểu nhu cầu và mức độ hài lòng
của KH trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ, từ đó trưng cầu ý kiến đóng góp.
- Vào dịp cuối năm nên tổ chức hội nghị KH riêng cho đối tượng KH này.
Đối với khách hàng vừa và nhỏ
- Thực hiện điều tra, nghiên cứu nhu cầu một số KH tiêu biểu nhằm tìm hiểu
và nắm bắt các yêu cầu KH. Thực hiện các giải pháp tiếp thị, quảng cáo trực tiếp tới
KH sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình.
- Thực hiện các hoạt động chăm sóc KH như các hình thức khuyến mãi
riêng, tặng quà nhân dịp các sự kiện lớn.
b. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
- Xây dựng mối quan hệ mật thiết với các DN nhằm tạo một cảm giác thật sự
thân thiết khi đến giao dịch với NH.
- Các hoạt động giao lưu, hội nghị KH được tổ chức thường xuyên nhằm tăng
cường sự hiểu biết lẫn nhau và ngày càng gắn kết chặt chẽ.
- Thường xuyên có chương trình lấy ý kiến KH nhằm tiếp thu chọn lọc, cải
tiến phong cách giao dịch, điều chỉnh kịp thời các thủ tục rườm rà, bất hợp lý nhằm
phục vụ KH ngày một tốt hơn.
- Phân công cán bộ giỏi quản lý các đơn vị lớn, thường xuyên nắm bắt tình
hình hoạt động của đơn vị, lắng nghe ý kiến của đơn vị để kịp thời có những biện
pháp giải quyết, phục vụ KH một cách tốt nhất.
- Đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm phí dịch vụ nhằm mở rộng quan
hệ với KH mới.
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- Xây dựng hệ thống đánh giá, xếp hạng KH để lựa chọn những KH uy tín,
tình hình tài chính lành mạnh, có năng lực quản lý làm cơ sở gia tăng hạn mức cho
vay đối với những KH có xếp hạng cao.
- Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá tài sản theo khả năng thanh khoản của tài sản
thế chấp, quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt định giá tài sản thế chấp đảm
bảo tính hợp lý trong phê duyệt giá trị tài sản thế chấp.
- Áp dụng các phương thức đầu tư tín dụng mở rộng, linh hoạt hơn cho các
khách hàng như tài trợ theo hàng tồn kho (phương án quản chấp hàng hoặc thuê
người thứ 3 quản chấp hàng), tài trợ theo LC …
- Tài trợ theo phương thức NH đầu tư một phần, DN bỏ vốn tài trợ một phần,
tín chấp hoặc quản hàng.
Xem xét giao quyền phán quyết mức cho vay tối đa đối với từng loại KH cho
mỗi CBTD trên cơ sở phân định rõ ràng trách nhiệm chứ không nhất thiết thông qua
giám đốc, mức quy định cụ thể này tuỳ thuộc vào tính chất, đối tượng của từng món
vay, tuỳ theo trình độ, năng lực và kinh nghiệm của CBTD.
Việc mở rộng TD đối với các DN thuộc KV KTTN chắc chắn sẽ xảy ra tình
trạng các KH đang quan hệ với các NHTM khác chuyển sang quan hệ với NHCT
Đà Nẵng. Vì vậy, NHCT Đà Nẵng cần tuân thủ đúng các quy định tín dụng hiện
hành của NHCT Việt Nam. Không vì đặt mục tiêu cạnh tranh KH mà bất chấp hoặc
xem nhẹ quy trình cấp tín dụng, nới lỏng các điều kiện tín dụng, đảm bảo mở rộng
tín dụng an toàn, hiệu quả.
c. Giải pháp về nguồn nhân lực
+ Tổ chức tuyển dụng nhân viên mới từ các trường Đại học uy tín, tiêu chuẩn
tốt nghiệp loại khá trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các NHTM CP trên
địa bàn.
+ Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ viên chức, chú trọng
phát triển nguồn lao động có trình độ cao về nghiệp vụ và công nghệ thông tin, đào
tạo phải gắn kết với công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ và nhất
thiết phải được rèn luyện từ thực tiễn.
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+ Tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý tiếp cận và không
ngừng cập nhật kiến thức đối với những kỹ thuật và những quy định mới nhất trong
hoạt động ngân hàng.
+ Tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo ngắn ngày, đặc biệt khi đua ra các
loại sản phẩm mới.
+ Phải có chế độ đãi ngộ công bằng và chính sách đề bạt hợp lý.
+ Bố trí cán bộ phải phù hợp với chuyên môn.
+ Phải chú trọng đặc biệt đến đội ngũ cán bộ tín dụng, vì đây là lực lượng
chủ chốt, mang tính quyết định cho công tác tín dụng, cần phải thực hiện tốt công
tác đào tạo chuyên môn, trình độ thẩm định.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
Để mở rộng tín dụng tại NHCT Đà Nẵng đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay
vốn của khách hàng, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - địa
phương ngày càng phát triển, ngoài nổ lực từ phía ngân hàng, cần phải có sự hỗ trợ
từ nhiều phía, bằng những có chế chính sách của các cơ quan ban ngành và NH cấp
trên. Từ chỗ bất cập như phân tích ở phần thực trạng, tác giả xin kiến nghị cụ thể:
NHNN là cơ quan Nhà nước trực tiếp quản lý hệ thống các NHTM, vì vậy:
NHNN cần ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể các quyết định, chỉ đạo
của cơ quan quản lý nhà nước cho các NHTM, tránh sự nhầm lẫn, xung đột trong
việc thực thi. Khoảng thời gian từ lúc ban hành một quyết định cho đến khi có sự
thay đổi cần được kéo dài hơn. Việc thay đổi liên tục sẽ gây khó khăn cho các
NHTM trong việc đầu tư thời gian, chi phí đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ.
NHNN cần linh hoạt hơn nữa trong việc điều hành và quản lý các công cụ
chính sách tiền tệ như: công cụ lãi suất, công cụ tỷ giá, công cụ dự trữ bắt buộc để
hoạt động của các NH thay đổi thích ứng phù hợp với diễn biến thị trường.
Đảm bảo cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các
NH thành viên để các NHTM nâng cao và mở rộng hoạt động tín dụng.
Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý và điều hành đối với các NHTM. Như
thế sẽ đảm bảo tính an toàn và lành mạnh cho hoạt động của hệ thống và của nền
kinh tế.
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Đảm bảo sự bình đẳng trong quan hệ tín dụng NH với các DN, lấy hiệu quả
kinh doanh làm tiêu chí hàng đầu để đánh giá, cần xoá bỏ tư tưởng phụ thuộc hình
thức sở hữu, quy mô DN vay. Bên cạnh đó, NHNN cần khuyến khích phát triển các
tổ chức hỗ trợ tài chính bên cạnh các quỹ tín dụng, quỹ hỗ trợ và phát triển các DN
thuộc KV KTTN ở những nơi có nhu cầu để tạo điều kiện cấp vốn cho các DN này.
NHNN cần tiếp tục hoàn thiện trung tâm thông tin tín dụng với kỹ thuật cao,
thường xuyên cập nhập kịp thời thông tin KH. Đảm bảo khi KH có vấn đề với bất
kỳ một TCTD nào thì các TCTD khác đều biết được. Chấm dứt và xử lý các trường
hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin giữa các TCTD.
Hiện đại hoá NH trên cơ sở tiếp tục đổi mới công nghệ NH, tạo tiền đề cho
các NHTM trong chiến lược huy động và sử dụng vốn. Từng bước quốc tế hoá các
hoạt động NH, hội nhập với cộng đồng tài chính và tiền tệ quốc tế, tạo điều kiện
thuận lợi cho các NH trong hoạt động TD và thanh toán quốc tế.
Việc thực hiện theo chủ trương hỗ trợ DN thông qua bảo lãnh vốn vay của
Chính phủ chưa phát huy hiệu quả. Để tạo điều kiện thông thoáng hơn cho DN,
NHNN nên kiến nghị Chính phủ nới lỏng các điều kiện cho DN như không cần DN
có tối thiểu 10% vốn chủ sở hữu, sử dụng 100% giá trị tài sản hình thành từ vốn vay
và vốn chủ sở hữu để thế chấp tại bên bảo lãnh, mở rộng thêm cho các DN có sử
dụng nhiều lao động (trên 500 người) cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ bảo lãnh
vốn vay.
T¹o m«i tr−êng thuËn lîi cho c¸c DN thuộc KV KTTN ph¸t triÓn.
T¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lÝ ®èi víi c¸c DN thuộc KV KTTN.
Hoµn thiÖn m«i tr−êng ph¸p lÝ cho ho¹t ®éng tÝn dông.
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KẾT LUẬN
Mở rộng tín dụng ngân hàng, đặc biệt là mở rộng tín dụng đối với các doanh
nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân luôn là mối quan tâm của các NHTM, đặc biệt
là NHTM NN. Điều này càng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà các DNNN
dần dần bộc lộ rõ những yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thay vào đó
là sự phát triển mạnh mẽ của bộ phận doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.
Là một chuyên viên làm công tác tín dụng tại chi nhánh NHCT Đà Nẵng, tác
giả nhận thấy sự cần thiết phải chuyển mình của NHCT Đà Nẵng. Ý tưởng luận văn
hình thành trước nhiều câu hỏi lớn: Vì sao tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp thuộc
khu vực kinh tế tư nhân tại NHCT Đà Nẵng còn thấp? Tại sao các doanh nghiệp
thuộc khu vực kinh tế tư nhân lại không chọn NHCT Đà Nẵng? Làm thế nào để
NHCT Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ mà vẫn bền vững....
Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn,
phương pháp tiếp cận và phân tích hệ thống kết hợp với phương pháp duy vật biện
chứng, duy vật lịch sử, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp, khách hàng...,
tác giả đã hoàn thành luận văn với đề tài “Mở rộng tín dụng đối với các doanh
nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại Ngân hàng Công Thương Thành phố Đà
Nẵng (Vietinbank Đà Nẵng)”. Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luận văn đã có
những đóp góp sau:
1. Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về chính sách tín dụng ngân hàng và mở
rộng tín dụng trong các tổ chức NHTM.
2. Phân tích thực trạng công tác tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khu
vực kinh tế tư nhân tại NHCT Đà Nẵng, từ đó rút ra những mặt được và những tồn
tại ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực
kinh tế tư nhân.
3. Trên cơ sở quan điểm đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc khu
vực kinh tế tư nhân của NHCT Đà Nẵng, luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm
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hoàn thiện chính sách tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư
nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng.
4. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị với NHNN và các cơ quan hữu quan, các
doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân nhằm thực hiện thành công các giải
pháp đề xuất.
Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận hạn chế của luận văn là các giải pháp mở rộng
tín dụng vẫn còn ở góc độ chi nhánh NHCT Đà Nẵng. Xuất phát từ suy ngẫm và
tâm đắc với chủ đề nghiên cứu, tác giả mong được đóng góp, chỉ dẫn của các nhà
khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn và các bạn quan tâm để luận văn có điều kiện
hoàn thiện hơn.
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BẢNG CÂU HỎI TÌM HIỂU CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG
ĐẾN MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC
KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI NHCT ĐÀ NẴNG

Kính chào quý ông, bà!
Hiện tôi đang làm đề tại luận văn “Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các
doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại NHCT Thành phố Đà Nẵng
(Vietinbank Đà Nẵng)”. Để ngày càng mở rộng hơn, đáp ứng tốt vốn vay đến
mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, góp phần phát triển
kinh tế tại địa phương. Để phục vụ ngày càng tốt hơn đối với quý khách hàng
đến vay vốn cũng như tham gia các dịch vụ ngân hàng chúng tôi đưa ra các
giải pháp hữu hiệu hơn, từ ý tưởng đó tôi tha thiết mong quý ông, bà đọc kỹ
các câu hỏi dưới đây, cho ý kiến. Tôi sẽ có ý kiến kiến nghị với cơ quan phục
vụ ngày càng tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn.
I. Phần thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp, cá nhân
2. Địa chỉ:
3. Nghề nghiệp
4. Số điện thoại
5. Tuổi:
6. Giới tính (Nam, nữ)
II. Phần câu hỏi
1. Ông, bà đã từng vay vốn tại NHCT Đà Nẵng lần nào chưa, và nếu vay thì
bao nhiêu lần?
a. Chưa bao giờ
b. Đã từng vay
c. Đã vay nhiều lần
Nếu chưa bao giờ vay, xin vui lòng trả lời câu 2, nếu đã từng vay xin trả
lời câu 3.
2. Nguyên nhân nào trong các nguyên nhân sau ông bà không vay vốn ngân
hàng?

a. Không có nhu cầu vay b. Lãi suất vay cao
c.Thủ tục vay phức tạp, thời gian giải quýêt cho vay lâu
d. Trụ sở ở xa, đi lại khó khăn
e. Không biết có NHCT trên địa bàn
f. Nguyên nhân khác
3. Khi giao dịch với chi nhánh, xin ông (bà) vui lòng đánh giá chất lượng dịch
vụ của chi nhánh bằng cách khoanh vào những ô tương ứng (cho thang điểm
từ 1 đến 5 vào các cột)

Chỉ tiêu

Thái độ chan hoà của cán bộ tín
dụng (vui vẻ, nhiệt tình)
Mức độ thông thạo của CBTD
(làm nhân, rõ ràng)
Tính nguyên tắc của CBTD (xử
lý hồ sơ cứng nhắc...)
Thủ tục vay vốn rõ ràng, đơn
giản dể hiểu
Thời gian từ khi bắt đầu lập hồ
sơ đến khi giải ngân quá lâu
Địa điểm giao dịch thuận tiện
Lãi suất cho vay hợp lý
Khả năng đáp ứng số tiền vay
rất cao

1
Rất
không
đồng ý

2
Không
đồng ý

3
Bình
thường

4
Đồng
ý

5
Rất
đồng ý

4. Tài sản thế chấp là một trong những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến
hoạt động tín dụng. Theo ông (bà) thì vướng mắc nhất về tài sản thế chấp là
do nguyên nhân nào sau đây (có thể chọn nhiều mục trong các mục dưới đây)
a. Định giá của ngân hàng thấp hơn so với giá thực tế
b. Giá trị tài sản không đủ để thế chấp
c. Thủ tục thế chấp quá phức tạp (hồ sơ rườm rà...)
d. Nguyên nhân khác
5. Nếu ông (bà) có người thân hay bạn bè là cán bộ tín dụng thì ông bà thấy
việc đi vay được giải quyết như thế nào?
a. Rất nhanh: 1 ;
b. Nhanh: 2 ;
c. Bình thường: 3
d. Không liên quan: 4
6. Có ý kiến cho rằng, để tạo điều kiện cho khách hàng được vay vốn, hay
muốn tăng trưởng dư nợ tại đơn vị thì NHCT Đà Nẵng phải xây dựng mối
quan hệ tốt với khách hàng. Xin ông (bà) đánh giá tầm quan trọng của mối
quan hệ qua các tiêu chí sau theo mức độ cụ thể là:
1. Rất quan trọng
2. Quan trọng
3. Hơi quan trọng
4. Bình thường
5. Không quan trọng
Chỉ tiêu
Các quan hệ xã hội:
- Có người thân bạn bè là khách hàng
- Tặng quà cáp, mời khách hàng ăn uống
- Đáp ứng nhu cầu sở thích của khách hàng
- Thăm hỏi, giúp đỡ tư vấn cho khách hàng
- Nâng cao hình ảnh NH trong khách hàng
Các quan hệ công việc
- Hướng dẫn thủ tục, quy trình vay vốn
- Đơn giản thủ tục, quy trình vay vốn

1

Mức độ
2
3

4

5

- Có chính sách lãi suất ưu đãi
- Khả năng lập kế hoạch phương án, dự án
- Khả năng thẩm định món vay
- Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn
- Xem xét một cách thường xuyên mối quan
hệ với khách hàng
Một số thông tin khác
7. Trong tương lai ông (bà) có cần nhu cầu vay vốn không?
a.Rất cần b. Cần
c. Hơi cần d. Ít cần

e. Không cần

8. Ông bà có nhu cầu vay vốn để:
a. Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
b. Vay vốn trung hạn phục vụ dự án đầu tư
c. Nhu cầu khác
9. Xin vui lòng cho biết người trả lời là:
a. Nam b. Nữ
10. Xin cho biết độ tuổi của ông (bà):
a. Dưới 30
b. Từ 30-40 c. Từ 41-50 d. Trên 51
Một lần nữa người nghiên cứu rất cảm ơn sự tham gia trả lời bằng bảng câu hỏi
của Quý ông (bà). Chúc ông (bà) cùng gia đình sức khoẻ.
Người nghiên cứu

Võ Thị Thu Hiền

