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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực trung 

tâm quan trọng trong toàn bộ các hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia. 
Hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn 
thu ngân sách, đặc biệt là thu ngoại tệ, góp phần cải thiện cán cân 
thanh toán, giải quyết công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy nhanh 
quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của đất 
nước trong nền kinh tế toàn cầu. 

Nhận thức rõ vấn đề đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam với vai trò là một ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu đã bắt đầu chú trọng phát triển hoạt động cho vay ngoại 
tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Theo định hướng chung của hệ 
thống, thời gian qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Quy Nhơn đã quan tâm đến việc phát triển hoạt động cho vay 
ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tuy nhiên kết quả đạt 
được còn rất khiêm tốn. Hoạt động cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi 
nhánh Quy Nhơn gặp không ít khó khăn và bộc lộ nhiều tồn tại cần phải 
khắc phục. Do đó việc nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp nhằm góp 
phần phát triển hoạt động cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh 
Quy Nhơn là một yêu cầu cấp bách. Với mong muốn tìm ra các giải 
pháp có thể ứng dụng trong hoạt động thực tiễn, góp phần phát triển cho 
vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tác giả chọn đề tài 
“Phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn” làm 
đề tài nghiên cứu. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển cho vay ngoại tệ đối 

với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 
- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngoại tệ đối 

với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam- Chi nhánh Quy Nhơn nhằm rút ra những hạn chế, tồn tại 
làm ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động cho vay ngoại tệ đối với 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu, từ đó xác định những nguyên nhân 
chính của các hạn chế, tồn tại đó. 

- Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm giúp cho hoạt động cho vay 
ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn phát triển tốt hơn và 
hiệu quả hơn. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề lý luận liên quan đến phát 
triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của NHTM 
và thực tiễn phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy 
Nhơn. 

Phạm vi nghiên cứu:  
- Về nội dung: nghiên cứu hoạt động cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam, chi nhánh Quy Nhơn. 
        - Về phạm vi đánh giá, phân tích thực trạng phát triển cho vay 
ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn chủ yếu sử dụng các 
dữ liệu của giai đoạn 2010 đến năm 2013. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

- Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật 
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biện chứng. 
- Về các phương pháp cụ thể, các phương pháp được sử dụng chủ 

yếu trong quá trình thực hiện luận văn là: các phương pháp suy luận 
logic như: hệ thống hóa; khái quát hóa; phân tích và tổng hợp; quy nạp 
và diễn dịch. Đề tài cũng sử dụng các phương pháp thống kê như: các 
phương pháp tổng hợp thống kê, phương pháp phân tích thống kê. Ngoài 
ra luận văn còn sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát đối với các 
khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nhằm thu 
thập các dữ liệu sơ cấp phục vụ quá trình nghiên cứu. 
5. Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại. 

Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Quy Nhơn. 

Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 
Chi nhánh Quy Nhơn. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI 
VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CỦA  

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

1.1.1 . Tín dụng  
a. Khái niệm 
Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị 
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(dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật) từ người sở hữu sang người sử 
dụng để sau một thời gian nhất định thu hồi về một lượng giá trị lớn 
hơn lượng giá trị ban đầu. 

b. Đặc trưng của quan hệ tín dụng 
- Thứ nhất: Là quan hệ chuyển nhượng mang tính chất tạm thời.  
- Thứ hai: Tính hoàn trả.  
- Thứ ba: Quan hệ tín dụng dựa trên cơ sở sự tin tưởng giữa 

người đi vay và người cho vay.  
1.1.2 . Tín dụng ngân hàng  
a. Khái niệm  
Hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng là việc thỏa thuận để tổ 

chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng 
một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, 
chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và 
các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.  

b. Phân loại tín dụng ngân hàng  
b.1 - Căn cứ vào thời hạn cho vay  
- Tín dụng ngắn hạn: thời gian cho vay trên 12 tháng, gồm cho 

vay hạn mức và cho vay từng lần. 
- Tín dụng trung dài hạn: thời gian cho vay trên 12 tháng 
b.2 - Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 
- Tín dụng không có đảm bảo  
- Tín dụng có đảm bảo 
b.3 - Căn cứ theo đối tượng cho vay 
- Tín dụng cho doanh nghiệp 
- Tín dụng cho cá nhân 
- Tín dụng cho các định chế tài chính 
b.4 - Căn cứ theo phương thức cấp tín dụng 
- Cho vay 
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- Chiết khấu 
- Bao thanh toán 
- Cho thuê tài chính 
- Bảo lãnh 
b.5 - Căn cứ theo loại tiền 
- Ngoại tệ 
- Đồng Việt Nam 
b.6 - Căn cứ theo mục đích sử dụng theo lãnh thổ 
- Cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
- Cho vay đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nước. 

1.2 . CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT 
NHẬP KHẨU 

1.2.1. Khái niệm  
Cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của ngân 

hàng thương mại là hình thức tài trợ thương mại, kỳ hạn gắn liền với 
thời gian thực hiện thương vụ.  

1.2.2. Sự ra đời và phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu 

Cùng với sự phát triển của ngoại thương và hệ thống ngân hàng, 
cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của ngân hàng 
phát triển ngày càng đa dạng và phong phú, đã mang lại tích cực cho 
hoạt động ngoại thương: 

1.2.3. Các hình thức cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu 

a. Cho vay thông thường 
b. Cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp trong khuôn khổ 

phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) 
- Đối với L/C trong thanh toán hàng nhập khẩu: 
+ Cho vay mở L/C  
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Thư tín dụng có tính chất quan trọng là nó được hình thành trên 
cơ sở của hợp đồng mua bán nhưng sau khi được thiết lập, nó lại độc 
lập hoàn toàn với hoạt động mua bán. Ngay việc mở L/C đã là việc 
cung cấp tín dụng cho nhà nhập khẩu bởi vì mọi thư tín dụng đều do 
ngân hàng mở theo đề nghị của nhà nhập khẩu nhưng không phải lúc 
nào nhà nhập khẩu cũng có đủ số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán 
tại ngân hàng, trong khi đó L/C lại là một đảm bảo thanh toán của ngân 
hàng tức là ngân hàng mở L/C phải chịu mọi rủi ro khi nhà nhập khẩu 
không thanh toán hoặc không muốn thanh toán khi L/C đã đến hạn trả 
tiền.  

+ Cho vay thanh toán hàng nhập khẩu:  
Theo hình thức này, khách hàng phải lập phương án sản xuất 

kinh doanh mang tính khả thi cho lô hàng nhập về phục vụ sản xuất 
hoặc kinh doanh. Đồng thời khách hàng phải lên kế hoạch tài chính 
nhằm xác định khả năng thanh toán. Khi đến thời điểm thanh toán, 
khoản thiếu hụt giữa số tiền phải thanh toán và vốn tự có tham gia là 
khoản doanh nghiệp cần ngân hàng cho vay.  

+ Cho vay bắt buộc:  
Phát sinh khi người nhập khẩu không thanh toán hoặc không 

tập trung đủ tiền để thanh toán bộ chứng từ giao hàng. Ngân hàng khi 
đó sẽ cho vay trên giá trị tiền hàng còn thiếu để thanh toán đúng hạn 
cho ngân hàng nước ngoài.  

v Đối với L/C trong thanh toán hàng xuất khẩu:  
Cho vay thực hiện hàng xuất khẩu theo L/C đã mở: Khi nhận 

L/C do ngân hàng mở L/C phát hành theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, 
thì nhà xuất khẩu được đảm bảo thanh toán sau khi giao hàng nếu xuất 
trình bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện, điều khoản đã qui định 
trong L/C.  
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c. Cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp trong khuôn khổ 
phương thức nhờ thu kèm chứng từ 

Phương thức nhờ thu kèm chứng từ gồm nhờ thu đến và nhờ thu đi 
1.2.4. Rủi ro trong cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu 
a. Rủi ro về chính trị 
b. Rủi ro thuộc về môi trường kinh tế  
c. Nhóm nhân tố thuộc môi trường pháp lí 
d. Rủi ro về khả năng thanh toán của doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu 
1.3. PHÁT TRIỂN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH 
NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 

1.3.1. Nội dung phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu 
 Thứ nhất, gia tăng quy mô cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp XNK của Ngân hàng mà mục tiêu cuối cùng là gia tăng dư nợ 
cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK thông qua gia tăng số 
lượng khách hàng và/hoặc gia tăng mức dư nợ cho vay ngoại tệ đối với 
doanh nghiệp XNK bình quân trên một khách hàng.  
 Thứ hai, gia tăng thu nhập từ các hoạt động liên quan đến cho 
vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK của Ngân hàng 
 Thứ ba, gia tăng thị phần cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp XNK của Ngân hàng, qua đó, chiếm ưu thế cạnh tranh trên thị 
trường mục tiêu. 
 Thứ tư, đa dạng hóa hợp lý cơ cấu tín dụng theo các tiêu chí 
khác nhau như: theo đối tượng khách hàng; theo địa bàn; theo hình 
thức tín dụng…. 
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 Thứ năm, gia tăng chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm soát 
rủi ro tín dụng trong cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK của 
ngân hàng. 
 Thứ sáu, hoàn thiện chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay 
ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK của ngân hàng. 

Để thực hiện các mục tiêu phát triển cho vay ngoại tệ đối với 
DN xuất nhập khẩu các phương thức cơ bản mà Ngân hàng có thể thực 
hiện bao gồm:  

Vận dụng các chính sách Marketing – phân khúc phù hợp với 
đặc điểm của thị trường cũng như nguồn lực của NH  

Đa dạng hóa hợp lý cơ cấu cho vay ngoại tệ đối với DN xuất 
nhập khẩu phù hợp với những đòi hỏi của thị trường mục tiêu và đặc 
điểm nội tại của từng NH 

Xem xét tương quan đánh đổi giữa mục tiêu mở rộng quy mô 
dư nợ cho vay ngoại tệ với mục tiêu về kiểm soát rủi ro tín dụng.  

1.3.2. Tiêu chí đánh giá kết quả phát triển cho vay ngoại tệ 
đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

 a. Mức tăng trưởng về quy mô cho vay ngoại tệ đối với 
doanh nghiệp XNK 

 b. Mức độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay ngoại 
tệ đối với doanh nghiệp XNK 

 c. Tăng trưởng về thị phần cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp XNK 

 d. Cơ cấu cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK 
 e. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngoại tệ 

đối với doanh nghiệp XNK của ngân hàng 
 f. Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp XNK 
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1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cho vay 
ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

a. Các nhân tố bên ngoài 
a.1- Chính sách tỷ giá hối đoái 
a.2 - Chính sách Xuất nhập khẩu 
a.3 - Môi trường chính trị, xã hội và pháp lý trong và ngoài nước 
* Lạm phát 
* Cung – cầu ngoại tệ  

  * Tâm lý đầu cơ ngoại tệ 
b. Các nhân tố bên trong  
Chính sách tín dụng là một hệ thống các biện pháp liên quan 

đến việc khuyếch trương tín dụng hoặc hạn chế tín dụng để đạt mục 
tiêu đã được hoạch định của NHTM để hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn 
trong kinh doanh tín dụng của NH.  

Chính sách cho vay ngoại tệ của NHTM thực hiện thông qua 
một số chính sách chủ yếu như sau:  

-  Chính sách lãi suất 
- Chính sách đảm bảo tín dụng  
- Chính sách về hạn mức tín dụng 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY NGOẠI TỆ  
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CỦA  

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN 
 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
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Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy 
Nhơn được thành lập ngày 16/01/1985 theo quyết định số 07/QĐ-NH  
của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay gọi là Thống 
đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam). Sự ra đời của Vietcombank Quy 
Nhơn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động 
của Vietcombank ra các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên. Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn có: 

• Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. 
• Tên riêng là: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

Chi nhánh Quy Nhơn. 
• Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Joint Stock 

Commercial Bank for Foreign Trade of VietNam, Quy 
Nhon branch.  

• Tên viết tắt là: VCB Quy Nhơn. 
2.1.2. Một số đặc điểm cơ bản về cơ cấu tổ chức, chức năng 

nhiệm vụ của VCB Quy Nhơn 
a. Cơ cấu tổ chức 
Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Quy Nhơn hiện nay như sau: 
Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc. 
Dưới Ban Giám đốc có 10 phòng nghiệp vụ. Ngoài ra, 

Vietcombank Quy Nhơn còn có 05 Phòng giao dịch trực thuộc đặt tại 
TP. Quy Nhơn và huyện Hoài Nhơn 

b. Chức năng nhiệm vụ của VCB Quy Nhơn 
VCB Quy Nhơn được thực hiện tất cả các hoạt động ngân 

hàng: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán và các 
hoạt động kinh doanh khác theo các quy định của Luật các tổ chức tín 
dụng và phân quyền của của Hội sở chính. 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu của VCB 
Quy Nhơn 
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a. Hoạt động huy động vốn 
b. Hoạt động tín dụng 
Về tăng trưởng tín dụng 
Về cơ cấu tín dụng 

  Về chất lượng tín dụng  
c. Thanh toán xuất nhập khẩu 
d. Kinh doanh ngoại tệ  
e. Kinh doanh thẻ và dịch vụ ngân hàng bán lẻ 
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 
Năm 2013, tổng doanh thu tại Chi nhánh đạt 464 tỷ đồng, bằng 

67,34% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế đạt: 45,57 tỷ giảm 
63,54% so với năm trước. 

2.1.5. Hạn chế 
- Huy động vốn từ nền kinh tế tăng trưởng không ổn định 
- Năm 2013, nợ xấu tăng mạnh so với năm 2012 (tăng 63,86 tỷ 

đồng).  
- Kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu có tăng trưởng nhưng 

chủ yếu là các khách hàng có quan hệ tín dụng.  
- Cơ cấu nguồn thu chưa phù hợp với hoạt động đa dạng của VCB 
- Kết quả hoạt động mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ còn thấp 

so với địa bàn. 
  2.1.6. Nguyên nhân  

Những hạn chế trên xuất phát từ những nguyên nhân khách 
quan và chủ quan sau: 

a. Nguyên nhân khách quan 
Với địa bàn nhỏ, nhưng lại có nhiều Ngân hàng hoạt động, nên 

tăng sức cạnh tranh cao trong việc huy động vốn và cho vay 
b. Nguyên nhân chủ quan 
Các giải pháp tập trung cho việc huy động vốn, đẩy mạnh công 
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tác cho vay, hạn chế nợ xấu phát sinh chưa cụ thể, chưa áp dụng kịp 
thời, triệt để 
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI 
VỚI DOANH NGHIỆP XNK TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI 
THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUY NHƠN 

2.2.1. Chính sách cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu áp dụng tại VCB Quy Nhơn  

a. Điều kiện về khách hàng   
b. Trình tự và thủ tục cho vay  
c. Quy trình cho vay 
Bước 1: Tìm kiếm khách hàng 
Bước 2: Tiến hành thẩm định và xét duyệt phương án: 
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn 
Bước 4: Thực hiện giải ngân 
Bước 5: Kiểm tra và giám sát sử dụng vốn vay 
Bước 6: Thu nợ gốc, lãi vay và xử lí nợ 
Bước 7: Kết thúc hợp đồng 
2.2.2. Các biện pháp mà ngân hàng đã thực hiện nhằm 

phát triển cho vay ngoại tệ đối với DN XNK  
a. Về chính sách sản phẩm 
VCB Quy Nhơn xây dựng các sản phẩm tài trợ XNK linh hoạt, 

nhằm giữ chân và thu hút các khách hàng là các doanh nghiệp có hoạt 
động XNK. 

b. Về chính sách giá 
VCB Quy Nhơn đưa ra các mức lãi suất, phí linh hoạt áp dụng 

đối với từng khách hàng cụ thể nhằm đẩy mạnh cạnh tranh với các 
Ngân hàng đối thủ để bước đầu thu hút khách hàng về quan hệ tín 
dụng, dịch vụ 
 c. Về chính sách xúc tiến 
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 VCB Quy Nhơn có nguồn nhân sự có trình độ am hiểu, nắm 
bắt các quy trình, nghiệp vụ, văn bản trong cho công tác cho vay cũng 
như huy động vốn ngoại tệ để đẩy mạnh công tác tiếp thị, thu hút 
khách hàng mới có tiềm năng 

d. Về quản lý rủi ro 
 Quy định giới hạn tín dụng đối với một khách hàng: là mức tổng 
dư nợ tối đa mà VCB Quy Nhơn có thể cấp cho một khách hàng. 

- Xác định thẩm quyền phê duyệt tín dụng 
- Mức dư nợ tối đa của chi nhánh (giới hạn tín dụng) 
- Quy trình phê duyệt tín dụng: hiện nay VCB Quy Nhơn đang 

triển khai theo Quy trình tín dụng đối với khách hàng Tổ chức Ban hành 
kèm theo Quyết định số 246/QĐ-NHNT.CSTD ngày 22/07/2008 của 
Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.  
 e. Về chính sách phân phối 
 Chi nhánh chưa có chính sách phân phối cụ thể đối với hoạt 
động tài trợ XNK cũng như đầu tư, chú trọng các kênh phân phối cho 
sản phẩm này.  

2.2.3. Kết quả phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp XNK tại VCB Quy Nhơn 

a. Mức tăng trưởng về quy mô cho vay ngoại tệ đối với 
doanh nghiệp XNK 

v Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay ngoại tệ 
đối với doanh nghiệp XNK 

v Dư nợ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu 

b. Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay ngoại tệ 
đối với doanh nghiệp XNK 

Thu nhập từ hoạt động liên quan đến cho vay ngoại tệ đối với 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi nhánh có xu hướng giảm kể từ 
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năm 2010 tuy nhiên cơ cấu nguồn thu có những chuyển biến tương đối 
tích cực, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ lãi cho vay và tăng 
nguồn thu ròng từ phí.  

c. Tăng trưởng về thị phần cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp XNK 

Trong các năm qua mặc dù tín dụng của VCB Quy Nhơn có 
mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 16%-17%/năm nhưng vẫn còn 
thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của một số 
TCTD khác trên địa bàn, nên thị phần tín dụng của VCB Quy Nhơn 
hầu như không tăng mà duy trì ở mức 5%. Trong khi đó, với sự sụt 
giảm dư nợ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK trong các năm 
gần đây đã làm cho thị phần cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp 
XNK của VCB Quy Nhơn ngày càng bị thu hẹp ở mức 4,2% trong 
năm 2013.  

d. Cơ cấu cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK  
v Theo loại hình tài trợ: 
Dư nợ cho vay xuất khẩu của VCB Quy Nhơn luôn chiếm tỷ 

trọng 65% cao trong cơ cấu dư nợ cho vay XNK nhưng không ổn định, 
giảm trong năm 2010 khoảng 45% và có xu hướng tăng liên tiếp trong 
các năm 2011 đến 2013. 

v Theo mặt hàng tài trợ : 
Cơ cấu cho vay xuất khẩu chuyển dịch theo hướng tăng dư nợ 

cho vay đối với với các mặt hàng gỗ, nông sản, than, phân bón và giảm 
dư nợ đối với các mặt hàng dệt may, thủy sản. 

Đối với cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp nhập khẩu có xu 
hướng giảm liên tục trong những năm gần đây. Cơ cấu cho vay ngoại tệ 
đối với doanh nghiệp nhập khẩu dịch chuyển theo xu hướng giảm dư nợ 
cho vay nhập khẩu các mặt hàng sắt thép, vải, linh kiện, phân bón và 
tăng dư nợ cho vay nhập khẩu các mặt hàng hóa chất, máy móc thiết bị 
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phục vụ sản xuất. Sự dịch chuyển cơ cấu tín dụng này là tương đối phù 
hợp với hoạt động nhập khẩu của Thành phố Quy Nhơn. 

v Theo hình thức cấp tín dụng: 
VCB Quy Nhơn trong các năm qua phát sinh đa dạng các hình 

thức cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp nhập khẩu như cho vay 
thanh toán hàng nhập khẩu theo L/C chiếm khoảng 70%, còn lại là cho 
vay thanh toán hàng nhập theo phương thức nhờ thu; phát hành L/C 
thanh toán hàng nhập khẩu,... 

Đối với hình thức cấp tín dụng thông qua việc mở L/C thanh 
toán hàng nhập, có xu hướng giảm dần từ năm 2011. Dư nợ cho vay 
thanh toán hàng NK theo L/C tăng liên tục qua các năm nhưng chậm, 
năm 2013 dư nợ cho vay thanh toán hàng NK theo L/C là 200 tỷ đồng 
giảm so với năm 2012 là 207 tỷ đồng. 

e. Chất lượng tín dụng và việc kiểm soát rủi ro cho vay ngoại 
tệ đối với doanh nghiệp XNK của ngân hàng  

Chất lượng cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK của 
VCB Quy Nhơn trong các năm qua có dấu hiệu khả quan, Chi nhánh 
chưa phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu trong hoạt động cho vay ngoại tệ 
đối với doanh nghiệp XNK.  
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGOẠI 
TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN 
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 
QUY NHƠN 

2.3.1. Những mặt được 
- Hoạt động cho vay ngoại tệ phù hợp với chủ trương phát 

triển kinh tế tỉnh Bình Định. 
- VCB Quy Nhơn đã xây dựng được hình ảnh là một Chi 

nhánh ngân hàng đa năng, năng động, đã chuyển dịch cơ cấu tín dụng 
- Các phương thức cho vay truyền thống như: cho vay ngắn 
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hạn có bảo đảm, cho vay thanh toán L/C,… ngày càng được VCB Quy 
Nhơn hoàn thiện và phát triển 

- Chất lượng cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK của 
Chi nhánh rất tốt 

- Chi nhánh đã bắt đầu chú trọng đến việc triển khai và áp 
dụng các sản phẩm phái sinh 

- Chi nhánh đã tạo được uy tín trong hoạt động thanh toán 
quốc tế đối với các ngân hàng đại lý trên toàn thế giới 

- Cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho hoạt động thanh toán 
quốc tế, tài trợ thương mại tại VCB Quy Nhơn tương đối tốt. 

2.3.2. Những hạn chế 
- Quy mô cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK tại Chi 

nhánh còn nhỏ, tỷ trọng và mức tăng trưởng tỷ trọng tài trợ xuất nhập 
khẩu trong tổng dư nợ tín dụng còn rất nhỏ chưa tương xứng với tiềm 
năng của NH 

- Thị phần cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu của chi nhánh còn thấp 

- Cơ cấu khách hàng có quan hệ cho vay ngoại tệ đối với 
doanh nghiệp XNK chưa hợp lý 

- Các hình thức cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp 
XNK của VCB Quy Nhơn tương đối đa dạng nhưng mới chỉ tập 
trung vào một số hình thức cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp 
XNK truyền thống 

- Cho vay ngoại tệ đối với các mặt hàng chưa được đa dạng hóa 
hợp lý, chủ yếu tập trung tài trợ vào một nhóm mặt hàng nhất định 

- Chưa đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu tín dụng ngày càng đa 
dạng của khách hàng XNK.  

- Các sản phẩm phái sinh được triển khai tại Chi nhánh còn ít 
và với doanh số khá khiêm tốn 



17 

- Việc thu thập thông tin về đối tác nước ngoài của khách hàng 
XNK còn nhiều hạn chế 

2.3.3. Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt 
động cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại 
VCB Quy Nhơn 

a. Nguyên nhân bên ngoài 
v Về môi trường kinh doanh 
- Tiềm năng huy động vốn tại tỉnh Bình Định còn hạn chế. 

Tỉnh tập hợp nhiều khu công nghiệp, nhu cầu vốn sản xuất cao, DN 
không có lượng tiền nhàn rỗi 

- Tỷ giá và lãi suất thiếu linh hoạt và chưa phản ánh được sự 
biến động của thị trường 

- Những biến động của yếu tố giá cả, các chính sách kinh tế vĩ 
mô và sự thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật, … 

v Về phía doanh nghiệp có quan hệ cho vay ngoại tệ đối với 
doanh nghiệp XNK 

- Thứ nhất, hệ thống báo cáo của các DN XNK có quy mô vừa 
và nhỏ chưa đúng quy chuẩn 

- Thứ hai, các DN chưa nhận thức được tầm quan trọng của 
các công cụ phái sinh 

- Thứ ba, hệ thống quản lý của DN còn yếu kém và thiếu minh 
bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

b. Nguyên nhân bên trong 
  - Chưa xây dựng được chương trình phát triển cho vay ngoại tệ 
đối với doanh nghiệp XNK riêng biệt tại Chi nhánh mà chủ yếu phụ 
thuộc nhiều vào chủ trương, chính sách và các chương trình hỗ trợ 
chung của Hội sở chính. 

- Công tác xúc tiến Marketing riêng biệt cho sản phẩm cho 
vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK tại Chi nhánh còn hạn chế 
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- Các chính sách như lãi suất, tỷ giá mua bán ngoại tệ, phí dịch 
vụ… chưa có sự đồng bộ và chưa thực sự hấp dẫn, cạnh tranh 

- Hệ thống xếp hạng tín dụng của VCB còn nhiều vấn đề chưa 
hợp lý và phù hợp thực tế 

- Chi nhánh chưa phát triển đồng bộ các dịch vụ ngân hàng hỗ 
trợ như kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, tư vấn về hoạt động 
thanh toán quốc tế, đầu tư kho bãi cho thuê, liên kết tài trợ... 

- Hệ thống báo cáo và công tác đánh giá hiệu quả khách 
hàng sử dụng dịch vụ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK 
chưa đáp ứng kịp thời cho công tác quản trị điều hành của Chi 
nhánh 

- Hệ thống thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động tài trợ 
XNK còn nhiều bất cập dẫn đến việc thiếu thông tin khi xử lý 
nghiệp vụ 

- Chưa thực sự chú trọng đến công tác tiếp thị sản phẩm tài trợ 
XNK của Chi nhánh 

- Nhận thức của cán bộ đối với hoạt động tín dụng XNK chưa 
sâu sắc 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI 
DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –  

CHI NHÁNH QUY NHƠN 
3.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam 
giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Định hướng 
phát triển xuất nhập khẩu của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 
2011-2020 
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a. Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu của Việt nam 
a.1 - Các mục tiêu  
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh 

tế thế giới đòi hỏi Việt Nam phải chủ động hơn trong quá trình hội 
nhập để khắc phục những khó khăn, thách thức của nền kinh tế và phát 
huy được những điểm mạnh và cơ hội của mình. 

a.2 - Định hướng xuất khẩu 
Phát triển xuất khẩu một cách bền vững, làm động lực thúc đẩy 

tăng trưởng GDP. 
Về mặt hàng xuất khẩu: đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các 

mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, đồng thời tích cực phát triển các mặt 
hàng khác có tiềm năng thành các mặt hàng xuất khẩu chủ lực mới, 
theo hướng nâng cao hiệu quả xuất khẩu.  

a.3 - Định hướng nhập khẩu 
Ưu tiên nhập khẩu vật tư, thiết bị và công nghệ tiên tiến phục 

vụ đầu tư và sản xuất cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, nâng cao 
khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước…. 

b.  Định hướng phát triển XNK của TP Quy Nhơn 
b.1 - Mục tiêu: 
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 tăng gấp trên 

3 lần năm 2010, bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD, cán cân 
thương mại được cân bằng. Ngoài ra cần phải giảm dần thâm hụt 
thương mại, kiểm soát nhập siêu ở mức dưới 10% kim ngạch xuất khẩu 
vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020; 
thặng dư thương mại thời kỳ 2021 – 2030. 

b.2 - Định hướng xuất khẩu  
+ Định hướng phát triển ngành hàng: Có lộ trình giảm dần xuất 

khẩu khoáng sản thô; đầu tư công nghệ để tăng xuất khẩu sản phẩm 
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chế biến; nâng cao năng suất, chất lượng đối với Nhóm hàng nông, 
lâm, thủy sản, Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo.  

+ Định hướng phát triển thị trường: đa dạng hóa thị trường xuất 
khẩu; củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường 
truyền thống; tạo bước đột phá mở rộng các thị trường xuất khẩu mới 
có tiềm năng. Định hướng về cơ cấu thị trường đến năm 2020: châu Á 
chiếm tỷ trọng khoảng 46%, châu Âu khoảng 20%, châu Mỹ khoảng 
25%, châu Đại Dương khoảng 4% và châu Phi khoảng 5%. 

b.3 - Định hướng nhập khẩu 
- Chủ động điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa, 

kiểm soát chặt việc nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích nhập 
khẩu, góp phần giảm nhập siêu trong dài hạn;  

- Đáp ứng yêu cầu nhập khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị và 
công nghệ cao 

3.1.2. Định hướng của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam – Chi nhánh Quy Nhơn về phát triển cho vay xuất nhập khẩu 
trong thời gian tới   

- Hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay xuất 
nhập khẩu nói riêng tại VCB Quy Nhơn phát triển theo hướng đảm bảo 
mục tiêu chất lượng, an toàn, giảm mạnh nợ tồn động, xử lý thu hồi nợ 
quá hạn.  
  - Tập trung đầu tư tín dụng ngắn hạn vào các DN lớn tại các khu 
công nghiệp, kinh doanh hiệu quả, hạn chế cho vay trung dài hạn trong 
thời gian tới do nền kinh tế có nhiều biến động khó dự đoán được.  

- Thực hiện chính sách ưu đãi lãi suất cho đối tượng khách 
hàng sử dụng trọn gói các dịch vụ ngân hàng, kinh doanh có hiệu quả, 
uy tín  

- VCB Quy Nhơn phấn đấu tăng dư nợ cho vay xuất nhập khẩu 
so với năm 2013 trên cơ sở đó gia tăng thu nhập từ các dịch vụ liên 
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quan phục vụ cho các doanh nghiệp vay vốn như thanh toán quốc tế, 
mua bán ngoại tệ… 

- Tiếp tục xúc tiến công tác marketing, thu hút thêm các doanh 
nghiệp vay vốn xuất nhập khẩu. 

- Tập trung cho vay xuất nhập khẩu vào các sản phẩm, thị 
trường theo định hướng phát triển xuất nhập khẩu của Nhà nước. 

- Bên cạnh đó, mở rộng quan hệ giao dịch với các đơn vị có 
nguồn ngoại tệ để đẩy mạnh nghiệp vụ huy động vốn và kinh doanh 
ngoại tệ.  
3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI 
DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP 
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN 

3.2.1. Đa dạng hóa khách hàng và các mặt hàng cho vay XNK 
Đa dạng hóa khách hàng nhằm phân tán và phòng ngừa rủi ro tín 

dụng. Bên cạnh đó, đa dạng hóa khách hàng sẽ đem lại cho Ngân hàng 
một thị trường rộng hơn trong hoạt động tín dụng và qua đó tăng trưởng 
tín dụng, gia tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng cho Ngân hàng.   

3.2.2. Đáp ứng nhu cầu tín dụng ngày càng đa dạng của 
khách hàng XNK  

VCB Quy Nhơn cần phải mở rộng và phát triển đồng đều các 
hình thức tín dụng tài trợ XNK nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa 
dạng của khách hàng. Trong các năm qua, VCB Quy Nhơn đã triển khai 
tương đối đa dạng các hình thức tín dụng tài trợ XNK nhưng tập trung 
chủ yếu vào các hình thức cấp tín dụng truyền thống có mức độ an toàn 
cao. VCB Quy Nhơn cần tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro đối 
với các loại hình tài trợ trên như gia tăng tài sản đảm bảo, đề xuất mức 
ký quỹ, tăng cường thu thập các thông tin chính xác về đối tác nước 
ngoài của khách hàng để có cơ sở thẩm định tín dụng chính xác… từ đó 
có thể mạnh dạn triển khai rộng rãi đến các đối tượng khách hàng. 
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3.2.3. Gắn kết các công cụ phái sinh với cho vay ngoại tệ 
Trước những diễn biến vừa qua, cả NH và DN hoạt động trong 

lĩnh vực XNK, có nhu cầu vay - trả nợ bằng ngoại tệ bắt đầu quan tâm 
trên các công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro do sự biến động của tỷ giá, 
ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.    

3.2.4. Vận dụng linh hoạt các chính sách về lãi suất, phí 
của VCB Việt Nam  

Triển khai và vận dụng một cách linh hoạt các chính sách 
lãi suất, chính sách phí của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay ngoại tệ đối với doanh 
nghiệp XNK trên địa bàn. 

3.2.5. Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay  
Thẩm định các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh 

được coi là khâu quan trọng nhất trước khi quyết định cấp tín dụng. 
3.2.6. Tăng cường kiểm soát rủi ro trong quá trình cho vay 
VCB cần chấn chỉnh công tác kiểm tra sử dụng vốn vay 

thường xuyên, tổ chức theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành từng hạng 
mục dự án đầu tư, quy  trình nhập vật tư, hàng hóa thông qua các báo 
cáo định kỳ của DN và các hóa đơn mua bán hàng hoá để xem lại việc 
phát tiền vay.   

3.2.7. Hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ 
Nâng cao tính thực tiễn và khả năng đánh giá chính xác của hệ 

thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thực hiện xếp hạng tín dụng theo định 
kỳ và duy trì một cách liên tục để làm cơ sở trong xây dựng chính sách 
khách hàng về giới hạn tín dụng, áp dụng hình thức bảo đảm tiền vay 
thích hợp, các định hướng tín dụng với từng khách hàng   

  3.2.8. Tăng cường công tác thu thập, xử lý và quản lý thông 
tin liên quan đến hoạt động cho vay XNK 



23 

Cơ sở của hoạt động tín dụng ngân hàng là hoạt động sản xuất 
thông tin bao gồm quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền tin. Hoạt 
động cho vay XNK là hoạt động có liên quan đến đối tác nước ngoài ở 
các quốc gia khác nhau nên nguồn thông tin cho các bên tham gia là hết 
sức quan trọng và cần thiết. Chất lượng nguồn thông tin là một trong 
những yếu tố quyết định của hoạt động này về cả hai mặt mở rông quy 
mô và kiểm soát tốt rủi ro.   

3.2.9. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
Tăng cường công tác tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức cho đội ngũ cán bộ quan hệ khách 
hàng làm công tác cho vay XNK  

3.2.10. Sử dụng có hiệu quả công nghệ hỗ trợ hoạt động tín 
dụng tài trợ xuất nhập khẩu 

Phát triển và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại trong hoạt 
động kinh doanh của ngân hàng. Đây là yếu tố cơ bản không thể thay 
thế trong điều kiện hiện nay nhằm mục tiêu phát triển các dịch vụ ngân 
hàng. Điều này cho phép các NHTM phát triển các sản phẩm dịch vụ 
đa năng, tiện ích và tiện lợi cung cấp cho khách hàng, đảm bảo cho các 
NHTM cạnh tranh và phát triển.  
3.3. KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Đối với Chính phủ 
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 
3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
KẾT LUẬN 

Những năm qua, trước yêu cầu đổi mới nền kinh tế theo hướng 
mở cửa và đặc biệt là nhu cầu vốn ngày càng tăng của các doanh 
nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, các ngân hàng thương mại Việt Nam 
đã có những bước đi tích cực trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh 
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sang lĩnh vực ngân hàng quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu 
đó. 

Cùng với các ngân hàng trong toàn ngành, Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn với vai trò Ngân hàng 
đã tiến hành đổi mới hoạt động theo hướng kinh doanh đa năng, tổng 
hợp sang hoạt động ngân hàng quốc tế. Tín dụng xuất nhập khẩu, một 
sản phẩm mới của Ngân hàng trong hơn mười năm qua đã thu được 
những thành công ban đầu và góp phần đáng kể vào sự phát triển hoạt 
động ngân hàng quốc tế của VCB cũng như sự phát triển hoạt động 
xuất nhập khẩu của Việt Nam. Có được thành công này một phần quan 
trọng là do VCB đã thực hiện tốt phương châm “an toàn, hiệu quả, lợi 
nhuận hợp lý”. Ngân hàng đã coi việc nâng cao chất lượng tín dụng là 
biện pháp tối ưu để tăng trưởng tín dụng và thúc đẩy sự phát triển của 
Ngân hàng. 

Tuy nhiên, do phải hoạt động trong môi trường mà các điều 
kiện về tiền tệ chưa ổn định, sự cạnh tranh gay gắt và do những nguyên 
nhân nội tại như về con người, về điều kiện phương tiện phục vụ hoạt 
động... mà việc nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng 
cho vay xuất nhập khẩu nói riêng còn có những hạn chế nhất định. 

Trong thời gian tới, với xu hướng phát triển của nền kinh tế, 
khả năng mở rộng hoạt động cho vay xuất nhập khẩu của Ngân hàng 
là rất lớn. Vì vậy, trên cơ sở tìm ra những thuận lợi, khó khăn cũng 
như những thành tựu và hạn chế trong vấn đề phát triển cho vay 
ngọai tệ đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ta có thể tin tưởng 
rằng VCB sẽ luôn đi đúng với phương châm của mình, khắc phục 
được những khó khăn và ngày càng đóng góp nhiều hơn cho hoạt 
động xuất nhập khẩu nói riêng và sự phát triển kinh tế của Việt Nam 
nói chung. 




