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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. 

Trong những năm trước đây, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 

chưa phát triển mạnh mẽ và phát huy tốt vai trò của nó đối với sự phát triển 

kinh tế. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hạn chế này là thiếu 

nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt phải kể đến nguồn tín 

dụng ngân hàng. Việc phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu của ngân hàng không chỉ mang lại lợi ích cho toàn xã hội mà còn 

cho chính bản thân ngân hàng bởi cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu là một sản phẩm dịch vụ mang lại lợi nhuận rất lớn cho ngân hàng.  

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 
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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. 

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 
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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 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 có 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 

Cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm giúp các 
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doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, chế biến hàng xuất khẩu; nhập 

khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào cần thiết cho quá trình sản 

xuất kinh doanh. Phát triển Cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu sẽ mang lại hiệu quả cao cho các ngân hàng thương mại nhờ thu nhập từ 

hoạt động tín dụng, thu nhập tăng thêm từ các dịch vụ liên quan như thanh 

toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ…, tuy nhiên đây là một hoạt động chứa 

đựng nhiều rủi ro. Do vậy các nghiên cứu về các giải pháp nhằm phát triển 

cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm 

chất lượng tín dụng.  

1- TS. Trần Công Hòa (2008), Hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng 

đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước, Tạp chí ngân hàng số 15/2008 

Trong đề tài này tác giả đã tập trung nghiên cứu chính sách tài chính vĩ 

mô của nhà nước để tài trợ hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp đó là 

chính sách lãi suất, đề tài chưa tập trung nghiên cứu vào vấn đề phát triển tín 

dụng tài trợ XNK của các NHTM 

2 - ThS. Huỳnh Thị Hương Thảo (2008), Phát triển nghiệp vụ bao thanh 

toán trong hoạt động tài trợ thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh tại 

các NHTM ở Việt Nam, Tạp chí ngân hàng số 20/2008 

Phạm vi nghiên cứu của bài viết này chỉ tập trung vào một trong những 

hình thức cấp tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu đó là tín dụng bao thanh toán. 

Trên cơ sở phân tích các tồn tại trong thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán và 

tìm ra các nguyên nhân của những tồn tại đó, tác giả đã nghiên cứu và đề xuất 

một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hoạt động bao thanh toán trong hoạt 

động tài trợ thương mại.  

3 - TS. Nguyễn Phi Lân (2009), Vai trò của tín dụng ngân hàng trong 

thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tại Việt Nam, Tạp chí ngân hàng số 19/2009 

Tác giả của bài viết này đã sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích 
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mối quan hệ giữa tín dụng NH và hoạt động XK tại Việt Nam. Tuy nhiên 

nghiên cứu trên chỉ mới dừng lại ở việc xác định vai trò của tín dụng ngân 

hàng trong thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, khẳng định có mối quan hệ giữa tín 

dụng ngân hàng và hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp chứ chưa đề 

xuất các giải pháp phát triển tín dụng tài trợ xuất khẩu cho các NHTM. 

4 - TS. Nguyễn Thị Kim Thanh (2011), Điều hành chính sách tỷ giá của 

Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu, tạp chí ngân hàng 

số 8/2011. 

Trong đề tài này tác giả đã tập trung nghiên cứu chính sách tài chính vĩ 

mô của nhà nước để tài trợ hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp đó là 

chính sách tỷ giá chứ chưa đi sâu nghiên cứu vào vấn đề phát triển tín dụng 

tài trợ XNK của các NHTM. 

Các công trình nghiên cứu trên chủ yếu tập trung nghiên cứu tính cấp 

thiết của việc sử dụng các giải pháp tài chính tài trợ cho hoạt động XNK của 

các doanh nghiệp hoặc nghiên cứu về các chính sách vĩ mô của nhà nước để 

tài trợ hoạt động XNK, rất ít công trình đi sâu nghiên cứu vào vấn đề phát 

triển tín dụng tài trợ XNK của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.  

Qua tham khảo một số công trình nghiên cứu dưới dạng luận văn thạc sĩ, 

một số tác giả đã dành sự quan tâm, nghiên cứu đến lĩnh vực này, tuy nhiên số 

lượng chưa nhiều. Cụ thể, một số công trình nghiên cứu trong thời gian vừa 

qua đã được công bố như sau: 

1- Phạm Thùy Loan (2011), Phát triển tín dụng tài trợ XNK tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. 

Đề tài đã trình bày cơ sở lý luận về NHTM, hoạt động của NHTM, các 

hình thức tín dụng tài trợ XNK, một số nội dung của phát triển tín dụng. Trên 

cơ sở phân tích thực trạng phát triển tín dụng tài trợ XNK dựa trên các nội 
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dung phát triển tín dụng đã nêu ở Chương 1, tác giả đã đề xuất các giải pháp 

phát triển tín dụng tài trợ XNK tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - 

Chi nhánh Đà Nẵng. Tuy nhiên đề tài chưa đề cập đến những lý luận cơ bản 

về tín dụng, tín dụng ngân hàng, tín dụng tài trợ XNK của NHTM; đề tài chưa 

sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát đối với các khách hàng sử dụng dịch 

vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại các NHTM và chưa nghiên cứu việc 

phát triển tín dụng tài trợ XNK gắn liền với kiểm soát rủi ro nhằm phát triển 

tín dụng an toàn và bền vững. 

2 - Phạm Thị Tú Quyên (2010), Giải pháp mở rộng và phát triển tài trợ 

XNK tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tp.Hồ Chí Minh, Luận 

văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. 

Đề tài đã nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tài trợ XNK của NHTM 

như các hình thức tài trợ XNK, vai trò của các hình thức tài trợ XNK; các rủi 

ro trong hoạt động tài trợ XNK để từ đó phân tích thực trạng hoạt động tài trợ 

XNK của ngân hàng và đưa ra các giải pháp nhằm mở rộng và phát triển hoạt 

động tài trợ XNK. 

Hướng nghiên cứu của đề tài là kết hợp phát triển tài trợ XNK với việc 

phòng ngừa rủi ro nhưng đề tài chỉ đưa ra một biện pháp phòng ngừa rủi ro là 

sử dụng công cụ phái sinh, đây chỉ là một trong rất nhiều giải pháp quản trị 

rủi ro trong hoạt động tín dụng tài trợ XNK mà ngân hàng cần hướng đến. 

Đề tài chưa nghiên cứu các tiêu chí đánh giá phát triển tín dụng tài trợ 

XNK của NHTM và các nhân tố ảnh hưởng để làm cơ sở cho phần phân tích 

thực trạng phát triển tài trợ XNK của ngân hàng trong chương 2. 

3- Hoàng Văn Tuấn (2012), Mở rộng hoạt động cho vay xuất nhập khẩu 

tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Khánh Hòa, Luận văn thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. 

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về mở rộng hoạt động cho vay XNK 
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của NHTM trong đó đưa ra các khái niệm về NHTM, hoạt động của NHTM; 

trình bày các hình thức cho vay XNK và xây dựng một số tiêu chí đánh giá 

phát triển hoạt động cho vay XNK của NHTM và các nhân tố ảnh hưởng, làm 

cơ sở cho việc đánh giá và phân tích thực trạng cho vay XNK của NH. Tuy 

nhiên, phần cơ sở lý luận của đề tài đi vào nghiên cứu hình thức cấp tín dụng 

là cho vay và chiết khấu, chưa nghiên cứu các hình thức cấp tín dụng khác 

của NHTM như bảo lãnh, bao thanh toán, forfeiting… 

Bên cạnh đó, đề tài xây dựng tiêu chí chất lượng tín dụng dưới góc độ 

tiếp cận là giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay XNK chứ chưa nghiên 

cứu tiêu chí chất lượng cung ứng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thông qua 

việc khảo sát đánh giá từ phía khách hàng hoặc tự đánh giá của ngân hàng. 

4- Nguyễn Hồng Quân (2006), Giải pháp nâng cao và mở rộng tín dụng 

tài trợ XNK thủy sản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi 

nhánh Cà Mau, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 

Đề tài tiếp cận vấn đề dưới góc độ mở rộng tín dụng tài trợ XNK trong 

phạm vi hẹp cho một ngành nghề cụ thể là thủy sản. Đề tài đã trình bày được 

một số vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng XNK của NHTM trong đó có các 

khái niệm về tín dụng, tín dụng ngân hàng, tín dụng XNK của NHTM. 

Tuy nhiên, đề tài chưa nghiên cứu các tiêu chí đánh giá phát triển tài trợ 

XNK của NHTM và các nhân tố ảnh hưởng để làm cơ sở cho phần phân tích 

thực trạng phát triển tài trợ XNK của ngân hàng trong chương 2. 

5- Lê Nhị Hà (2011), Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tài trợ xuất 

khẩu của Ngân hàng công thương Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh, Đại học Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung ở hoạt động tài trợ xuất khẩu 

của NHTM. Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động tài trợ xuất 

khẩu, đề tài đã nghiên cứu thực trạng phát triển hoạt động tài trợ xuất khẩu tại 
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chi nhánh ngân hàng và tìm ra các giải pháp phát triển. Đề tài chưa tiếp cận 

việc phát triển tín dụng tài trợ XNK kết hợp với việc phòng ngừa rủi ro trong 

hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. 

Nhìn chung, hướng nghiên cứu của đa số các đề tài nói trên là sử dụng 

các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp…để đánh giá thực 

trạng hoạt động tài trợ XNK nhằm tìm ra các giải pháp mở rộng hoạt động tài 

trợ XNK của NHTM. Rất ít đề tài sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát đối 

với các khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại các 

NHTM nhằm thu thập các dữ liệu sơ cấp phục vụ quá trình nghiên cứu. Mặt 

khác, rất ít tác giả nghiên cứu việc phát triển tín dụng tài trợ XNK gắn liền 

với việc quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tài trợ XNK nhằm phát triển 

tín dụng một cách an toàn và bền vững. 
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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 (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. Đối 

tượng của sự chuyển nhượng có thể là tiền tệ hoặc là hàng hóa dưới hình thức 

kéo dài thời gian thanh toán trong quan hệ mua bán hàng hóa.  

- Thứ hai: Tính hoàn trả. Lượng vốn được chuyển nhượng phải được 

hoàn trả đúng hạn cả về thời gian và về giá trị bao gồm hai bộ phận gốc và lãi. 

Phần lãi phải đảm bảo cho lượng giá trị hoàn trả lớn hơn lượng giá trị ban 

đầu.  

- 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.  



10 
 

 
 

b. Phân loại tín dụng ngân hàng  

b.1 - Căn cứ vào thời hạn cho vay  

- Tín dụng ngắn hạn: thời gian cho vay tối đa 12 tháng. Mục đích cho 

vay đáp ứng nhu cầu vốn luân chuyển thông qua hai phương thức:  

+ cho vay hạn mức: phương thức này áp dụng đối với DN đã có uy tín 

tại NH, hoạt động có tính chất thường xuyên liên tục. 

+ Cho vay từng lần: phương thức này được áp dụng đối với khách hàng 

có họat động sản xuất kinh doanh mang tính thương vụ hoặc khi khách hàng 

có nhu cầu vay đột xuất, nằm ngoài hạn mức cho vay nhưng vẫn còn nằm 

trong GHTD đã được xét duyệt trong năm 

- Tín dụng trung dài hạn: thời gian cho vay trên 12 tháng. Mục đích cho 

vay đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư tài sản cố định mở rộng hoặc đầu tư dự án. 

Đối với lĩnh vực đầu tư vốn trung dài hạn chủ yếu là dự án xây dựng như xây 

dựng nhà xưởng, kho bãi, dự án xây nhà, cơ sở hạ tầng KCN. 

b.2 - Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 

- Tín dụng không có đảm bảo: áp dụng đối với khách hàng có mức độ uy 

tín cao, quan hệ giao dịch lâu năm và thường xuyên với ngân hàng. 

- Tín dụng có đảm bảo: áp dụng đối với khách hàng quan hệ giao dịch 

lần đầu 

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 

- Chiết khấu 

- Bao thanh toán 
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- 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. Đối tượng cho vay ngoại tệ là các doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu. Giá trị cho vay thường là ở mức vừa và lớn.  

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: 

Hình thức đơn giản đầu tiên là ngân hàng cho vay trực tiếp đối với các 

đơn vị xuất khẩu như cho vay để bổ sung vốn lưu động thu mua chế biến sản 

xuất hàng xuất khẩu theo các hợp đồng đã được ký kết cho vay để thanh toán 

các nguyên liệu, hàng hóa, vật tư nhập từ nước ngoài. 

Từ hình thức cho vay ngắn hạn là chủ yếu, ngân hàng đã mở rộng cho 

vay trung và dài hạn để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập 

khẩu. Ngân hàng cho vay để mua sắm máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ, 
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ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, 

tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

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

nhập khẩu 

Thông thường nghiệp vụ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu của ngân hàng thương mại gắn liền với nghiệp vụ thanh toán quốc 

tế, được thực hiện qua các hình thức: 

a. Cho vay thông thường 

Cho vay thông thường là việc ngân hàng giao cho khách hàng một khoản 

tiền để họ sử dụng trong một thời gian nhất định. Khi hết hạn, người vay phải 

trả đầy đủ cả gốc và lãi. Đây là hình thức tín dụng truyền thống, về kỹ thuật 

và phương pháp cho vay giống như các dạng tín dụng nội địa tương ứng 

thông thường khác. Nó bao gồm các phương thức như cho vay một lần, cho 

vay theo hạn mức tín dụng và cho vay theo hợp đồng tín dụng tuần hoàn. Đối 

với các nhà xuất khẩu hình thức tín dụng này ngoài việc được sử dụng cho 

các mục đích thu mua sản xuất, chế biến xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu vốn lưu 

động nó còn được sử dụng để trang trải các chi phí phát sinh trong quá trình 

sản xuất như: phí thuê tàu, thuế xuất khẩu... 

b. Cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp trong khuôn khổ phương 

thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) 

L/C sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu như là 

một phương tiện thanh toán. Nó còn có thể là công cụ tín dụng. Với những 

đảm bảo mà L/C mang lại cho mỗi bên, đảm bảo giao hàng đối với với nhà 

nhập khẩu và đảm bảo thanh toán đối với nhà xuất khẩu, nên các bên có thể 

xin vay vốn phục vụ nhu cầu vốn của mình. 

v Đối với L/C trong thanh toán hàng nhập khẩu: 

+ Cho vay mở L/C:  
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Thư tín dụng L/C là một văn bản pháp lí trong đó ngân hàng mở L/C 

cam kết trả tiền cho nhà xuất khẩu nếu họ xuất trình được bộ chứng phù hợp 

với những nội dung của L/C. 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. Để tránh rủi ro, trước khi cho 

vay các ngân hàng sẽ kiểm tra mục đích, đối tượng nhập khẩu cũng như khả 

năng của nhà nhập khẩu để làm căn cứ cho khoản tín dụng cung cấp. Ngày 

nhận nợ được và tính lãi khoản cho vay mở L/C là ngày nhà nhập khẩu phải 

thanh toán cho nhà xuất khẩu (ngày đến hạn thanh toán L/C) 

Cho vay mở L/C có ưu điểm là cung cấp tín dụng kịp thời cho hoạt động 

nhập khẩu. Tuy nhiên cũng có rủi ro cho ngân hàng vì L/C chỉ được xử lí trên 

cơ sở chứng từ chứ không căn cứ trên hàng hoá, nếu hàng hoá kém giá trị hay 

hư hỏng thì ngân hàng dễ bị tổn thất. 

+ 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:  

Về nội dung cũng là cho vay thanh toán bộ chứng từ giao hàng. Tuy 
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nhiên, tình trạng 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: Thư tín dụng không 

những là một công cụ đảm bảo thanh toán mà còn là một công cụ tín dụng. 

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. Nhà xuất khẩu còn có thể dựa vào đó để nhờ ngân hàng phục vụ mình 

cấp một khoản tín dụng để thực hiện xuất hàng theo L/C quy định.  

Đối với L/C trả chậm cũng được sử dụng như một phương tiện đi vay. 

Nhà xuất khẩu có thể nhận được tiền dưới dạng tín dụng chuyển nhượng toàn 

bộ quyền thụ hưởng L/C cho ngân hàng cấp phát tín dụng, đặc biệt thuận lợi 

hơn khi đó là một L/C trả chậm có xác nhận. 

c. Cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp trong khuôn khổ phương 

thức nhờ thu kèm chứng từ 

Sau khi lập xong bộ chứng từ hàng hoá, vận chuyển, bảo hiểm và các 

chứng từ liên quan khác, nhà xuất khẩu sẽ nộp lên ngân hàng của mình nhờ 

thu hộ tiền. Ngân hàng của nhà xuất khẩu sẽ chuyển đến ngân hàng của nhà 

nhập khẩu (hoặc ngân hàng giao dịch) với chỉ thị chỉ giao chứng từ khi đã 

thanh toán hoặc chấp nhận một hối phiếu đòi nợ kèm theo. Tuy nhiên, từ khi 

gửi các chứng từ tới ngân hàng xuất khẩu cho tới khi xuất trình với người 

thanh toán thường mất một khoảng thời gian nhất định. Điều này làm cho các 

doanh nghiệp xuất khẩu có thể thiếu vốn tạm thời. Khi đó họ có thể yêu cầu 

ngân hàng ứng trước một phần trị giá với bộ chứng từ nhờ thu.  
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Phương thức nhờ thu kèm chứng từ gồm nhờ thu đến và nhờ thu đi: 

Nhờ thu đến trong thanh toán hàng nhập khẩu: ngân hàng tiếp nhận 

chứng từ từ ngân hàng nước ngoài, xuất trình hối phiếu đòi tiền nhà nhập 

khẩu. Nếu nhà nhập khẩu không đủ khả năng thanh toán, thì cần phải có sự tài 

trợ của ngân hàng cho vay thanh toán hàng nhập khẩu. 

Nhờ thu đi trong thanh toán hàng xuất khẩu: tương tự như phương thức 

tín dụng chứng từ, ngân hàng có thể cho vay thu mua, sản xuất hàng xuất 

khẩu, chiết khấu được ứng trước bộ chứng từ hàng xuất khẩu. 

1.2.4. Rủi ro trong cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu 

Rủi ro trong hoạt động cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK là 

một dạng rủi ro trong hoạt động của NHTM. Những rủi ro cho vay ngoại tệ 

đối với doanh nghiệp XNK là rất đa dạng và khó quản lý. Bởi vì khác với 

hoat động tín dụng thông thường, hoạt động cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp XNK còn chịu tác động của nhiều yếu tố ngẫu nhiên, bất ngờ khó nắm 

bắt như: tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, các cuộc khủng hoảng kinh 

tế chính trị ảnh hưởng rất lớn đến các quan hệ kinh tế đối ngoại, tác động trực 

tiếp đến tâm lý, nhu cầu cũng như nguồn cung cấp các mặt hàng nhập khẩu.  

a. Rủi ro về chính trị 

Những biến động kinh tế thế giới ít nhiều ảnh hưởng sự ổn định của 

một quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có mối quan hệ đối ngoại càng lớn, độ 

mở của nền kinh tế càng rộng thì sức ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới 

càng lớn và những biến động của thị trường tài chính tiền tệ của thế giới sẽ 

ảnh hưởng đến thị trường tài chính tiền tệ trong nước mà cụ thể là làm ảnh 

hưởng đến chính sách điều hành TGHĐ của Ngân hàng Trung ương, chính 

sách cho vay của các NHTM. Bên cạnh đó, những biến động của tình hình 

kinh tế thế giới, cụ thể là tốc độ tăng trưởng hay suy thoái của các quốc gia 
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lớn sẽ ảnh hưởng đến cung cầu trên thị trường hàng hóa, ảnh hưởng đến kim  

ngạch XNK của các quốc gia có quan hệ ngoại thương. Ngoài ra còn những 

yếu tố khác như: tình hình chính trị, thiên tai, dịch bệnh,... Từ đó ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt 

là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, có nhu cầu vay vốn ngoại tệ tại các 

NHTM, từ đó dẫn đến ít nhiều cũng chứa đựng không ít rủi ro trong hoạt 

động cho vay trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại các NHTM trong nước. 

b. Rủi ro thuộc về môi trường kinh tế:  

Đối với hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu nó cũng bị tác động bởi 

nhiều nhân tố thuộc môi trường kinh tế như: các chiến lược phát triển kinh tế 

của Nhà nước, thị trường hàng hoá xuất nhập khẩu, mức độ cạnh tranh trên thị 

trường, chu kì kinh doanh... Nhưng tác động cụ thể nhất đó là sự biến động 

của tỷ giá hối đoái, lãi suất trên thị trường tiền tệ và lạm phát. 

Bởi vì, như ta đã biết nghiệp vụ tín dụng xuất nhập khẩu nó gắn với 

nghiệp vụ thanh toán quốc tế (thường sử dụng nhiều loại tiền tệ khác nhau 

được qui đổi lẫn nhau thông qua tỉ giá) và lãi suất của ngân hàng nó gắn với 

lãi suất trên thị trường, tín dụng ngân hàng là tín dụng bằng tiền tệ. 

b.1 – Rủi ro về tỷ giá:  

Khi tỉ giá hối đoái không ổn định, chẳng hạn giảm đi thì các doanh 

nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn trả khoản tín dụng vay bằng ngoại tệ 

trước đó, vì cần phải có nhiều tiền vốn nội tệ hơn mới mua đủ số ngoại tệ cần 

để trả. Do vậy, các doanh nghiệp hoặc là sẽ hạn chế sử dụng vốn tín dụng 

hoặc sẽ không trả được nợ cho ngân hàng điều này làm cho dư nợ cho vay 

ngoại tệ giảm cả về qui mô và chất lượng. 

b.2 – Rủi ro về lãi suất:  

Mức độ phù hợp giữa lãi suất trên thị trường với mức lợi nhuận của 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu trong nền kinh tế cũng ảnh 
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hưởng tới chất lượng cho vay ngoại tệ. Lợi nhuận ngân hàng thu được bị giới 

hạn bởi lợi nhuận của doanh nghiệp sử dụng vốn vay nên với mức lãi suất 

cao, các doanh nghiệp không trả được nợ, hoặc sẽ có ý định không muốn trả 

nợ, từ đó hoạt động cho vay xuất nhập khẩu của ngân hàng không còn là đòn 

bẩy để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước phát triển và tất nhiên hoạt 

động cho vay ngoại tệ cũng gặp rủi ro. 

b.3 – Rủi ro về lạm phát:  

Lạm phát có tác động mạnh lên nhiều mặt như khả năng tiêu thụ hàng 

hoá, giá cả thị trường, hiệu quả kinh doanh... Do vậy, nó tác động mạnh đến 

không chỉ hoạt động tín dụng mà còn cả nền kinh tế. Chẳng hạn trong thời kì 

lạm phát cao sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, đầu tư, tiêu dùng giảm, nhu cầu 

tín dụng giảm, vốn tín dụng đã thực hiện cũng khó có thể sử dụng có hiệu quả 

hoặc trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Ngoài ra còn phải kể đến việc công 

chúng không muốn gửi tiền vào ngân hàng để đề phòng việc mất giá tiền tệ. 

Như thế việc đạt được chất lượng trong cho vay ngoại tệ nói riêng và trong 

hoạt động tín dụng nói chung hầu như không thể. 

c. Nhóm nhân tố thuộc môi trường pháp lí 

Môi trường pháp lí tác động đến hoạt động ngân hàng thông qua hệ 

thống các luật và các văn bản pháp qui có liên quan đặc biệt là các pháp lệnh 

của NHNN, các chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước. Sự 

thay đổi chủ trương chính sách của Nhà nước, các pháp lệnh ngân hàng của 

NHNN sẽ làm tăng cao hay giảm bớt rủi ro trong hoạt động tín dụng điều này 

nó cần phải được đánh giá trong mối quan hệ với việc thực hiện các mục tiêu 

phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu của Nhà nước, thực thi chính sách tiền 

tệ của NHNN. 

Bên cạnh đó cũng cần thấy rằng sự thay đổi môi trường pháp lí còn có 

tác động rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà cụ 
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thể là các chính sách về khuyến khích xuất khẩu hay hạn chế nhập khẩu. 

d. Rủi ro về khả năng thanh toán của doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

Đây là một yếu tố có tác động đến việc lựa chọn các nguồn tài trợ của 

doanh nghiệp, bởi vì thường thì doanh nghiệp chỉ đi vay khi mà khả năng tài 

chính của họ không đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động của mình. Mặt 

khác, khả năng tài chính của doanh nghiệp nó còn là cơ sở để ngân hàng 

quyết định có cho vay hay không, cho vay bao nhiêu và khả năng trả nợ của 

doanh nghiệp như thế nào. Một khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, 

giảm khả năng thanh toán thi điều đó tác động đến hoạt động cho vay của 

Ngân hàng. 

Ngoài ra còn có rủi ro về đối tác không thiện chí trong hoạt động mua 

bán, thanh toán; rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa làm mất mát, hư 

hỏng, hoặc không đúng thời gian, địa điểm quy định, ...  

Tóm lại, có rất nhiều yếu tố tác động dẫn đến rủi ro trong cho vay ngoại 

tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Song điều quan trọng không phải là 

biết tên các yếu tố đó mà cần phải hiểu rõ sự tác động của chúng và vận dụng 

sáng tạo trong điều kiện thực tế của ngân hàng sao cho sự vận dụng đó đem 

lại hiệu quả, làm giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất trong hoạt động cho vay 

ngoại tệ đối với 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 

Phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK là một quá trình 

bao gồm các nội dung có quan hệ tương hỗ với nhau: 

 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 
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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…. 

 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 như: chính sách sản phẩm cho vay 

ngoại tệ đối với DN; chính sách lãi suất và phí trong hoạt động cho vay ngoại 

tệ đối với DN; chính sách xúc tiến Marketing thích ứng với những đặc thù của 

hoạt động cho vay ngoại tệ đối với DN xuất nhập khẩu ; triển khai có hiệu quả 

các chính sách khách hàng .... 

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. Trên cơ sở đó, vận 

dụng các công cụ, biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng một cách phù hợp 
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với chiến lược kinh doanh tổng thể của NH trong từng thời kỳ. 

1.3.2. Tiêu chí đánh giá kết quả phát triển cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

 Qua nghiên cứu và phù hợp với hệ thống dữ liệu thực tiễn, có thể nêu 

lên một số tiêu chí như sau: 

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

XNK 

 Là sự phát triển theo chiều rộng của hoạt động tín dụng, quy mô tín 

dụng thể hiện qua các chỉ tiêu: tổng dư nợ cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu; số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng; dư nợ 

bình quân trên một khách hàng. Trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ là mục 

tiêu cuối cùng. Hai chỉ tiêu sau vừa là mục tiêu nhưng vừa là phương tiện để 

đạt mục tiêu cuối cùng. 

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

với doanh nghiệp XNK 

Thu nhập từ hoạt động tín dụng tài trợ XNK là số lãi và phí thu được từ 

các hoạt động liên quan đến việc cung ứng dịch vụ tín dụng tài trợ XNK. 

Sự tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tín dụng tài trợ XNK được đánh 

giá qua hai chỉ tiêu: mức tăng tuyệt đối và tốc độ tăng thu nhập. 

Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tín dụng tài trợ XNK là hệ quả 

của tăng trưởng quy mô tín dụng nhưng nó cũng là một tiêu chí độc lập với 

tiêu chí quy mô bởi vì trong nhiều trường hợp, do chiến lược kinh doanh của 

NH, mục tiêu thu nhập có thể không phải là mục tiêu ưu tiên so với mục tiêu 

tăng quy mô. 

Trong bối cảnh hạch toán kế toán của các NHTM Việt nam hiện nay 

chưa cho phép đánh giá được khả năng sinh lời trực tiếp của hoạt động tín 

dụng tài trợ xuất nhập khẩu do không thể tính toán trực tiếp lợi nhuận của 
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hoạt động này thì chỉ tiêu thu nhập có thể được sử dụng như là tiêu chí gián 

tiếp phản ảnh khả năng sinh lời. 

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

XNK 

 Thị phần cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK được đánh giá 

qua chỉ tiêu tỷ trọng dư nợ trong tổng dư nợ của toàn bộ thị trường mục tiêu. 

Thị phần đánh giá năng lực cạnh tranh của NH trong lĩnh vực cho vay ngoại 

tệ đối với doanh nghiệp XNK. 

 d. Cơ cấu cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK 

 Để đánh giá về cơ cấu dịch vụ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu cần xem xét biến động cơ cấu cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu theo các tiêu thức: theo sản phẩm tín dụng cung cấp; 

theo đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp XNK qua các năm; theo kỳ hạn; theo ngành nghề; theo hình thức bảo 

đảm... Cần đánh giá về mức độ đa dạng hóa trong tương quan với bối cảnh 

môi trường kinh doanh và sự đáp ứng với những thay đổi trong nhu cầu của 

thị trường mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng. 

 e. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp XNK của ngân hàng 

 Chỉ tiêu đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng bao gồm: Mức giảm 

tỷ lệ nợ từ nhóm 2 - nhóm 5, biến động cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ, mức 

giảm tỷ lệ nợ xấu, mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và mức 

giảm tỷ lệ xóa nợ ròng.  

 f. Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp XNK 

Đây là một tiêu chí phản ánh sự phát triển của dịch vụ cho vay ngoại tệ 

đối với doanh nghiệp XNK theo chiều sâu. Chất lượng dịch vụ phản ánh mức 
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độ thỏa mãn của khách hàng về các dịch vụ cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp XNK mà ngân hàng cung cấp. Để đánh giá tiêu chí này, người ta có 

thể thực hiện bằng hai phương pháp, đó là đánh giá trong, đây là phương pháp 

tự đánh giá của Ngân hàng và đánh giá ngoài là đánh giá thông qua công tác 

khảo sát khách hàng. 

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 

TGHĐ là tỷ lệ so sánh giữa đồng tiền của các nước với nhau. Hay nói 

cách khác TGHĐ là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này được biểu hiện 

bằng số lượng đơn vị tiền tệ của nước khác. 

TGHĐ và chính sách TGHĐ là nhân tố quan trọng trong thực hiện 

chiến lược ngoại thương của  một nước cũng như ảnh hưởng đến chính sách 

tiền tệ và tài chính của quốc gia. TGHĐ tác động trực tiếp đến tình hình hoạt 

động XNK của các DN. TGHĐ tăng sẽ khuyến khích XK; ngược lại, TGHĐ 

giảm khuyến khích NK.    

Một nền kinh tế ổn định và các yếu tố khác không đổi thì trong giai 

đoạn TGHĐ có xu hướng tăng, giá cả đồng nội tệ giảm hơn so với đồng ngoại 

tệ, XK được đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển, nhu cầu vay vốn sản xuất 

hàng XK tăng, giá cả nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK cũng tăng cao do 

tác động của tỷ giá làm cho nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của các DN hoạt 

động trong một số ngành tăng theo. Đồng thời, khi giá NK tăng sẽ hướng DN 

chuyển sang sử dụng nguyên liệu trong nước, người dân sử dụng hàng hóa 

trong nước thay thế hàng NK làm cho nhu cầu vay vốn ngoại tệ trong một số 

trường hợp sẽ giảm.   

Ngược lại, trong giai đoạn TGHĐ có xu hướng giảm, giá đồng nội tệ 
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được đánh giá cao hơn so với đồng ngoại tệ, hàng hóa NK trở nên rẻ hơn 

hàng hóa trong nước nên khuyến khích các DN tăng cường NK, tác động làm 

tăng nhu cầu vay vốn ngoại tệ đáp ứng nhu cầu vốn cho NK. 

a.2 - Chính sách Xuất nhập khẩu 

Xuất phát từ đặc thù của từng quốc gia, chẳng hạn đối với nước đang 

phát triển thì nhu cầu NK rất lớn về máy móc, trang thiết bị, công nghệ và 

quản lý cũng như về các loại hàng hoá trong nước chưa sản xuất được. Đồng 

thời, căn cứ vào từng chính sách XNK của quốc gia trong từng thời kỳ mà 

chính sách cho vay đối với các DN XNK tại các NHTM, đặc biệt là các 

NHTMNN có sự phù hợp tương thích nhằm giúp nhiều nước thực hiện tốt 

chính sách vĩ mô của mình. 

Với chính sách hướng đến NK: Nhà nước thông qua các công cụ 

quản lý để khuyến khích NK hạn chế  XK. Do vậy, tùy từng tình hình cụ 

thể, tùy từng giai đoạn cụ thể mà mỗi quốc gia có chính sách ngoại thương 

riêng. Vì mỗi quốc gia có lợi thế so sánh riêng, sản xuất tất cả  đáp ứng nhu 

cầu trong nước không phải là một biện pháp tốt cho sự phát triển kinh tế 

quốc gia. Do vậy, với chính sách hướng đến NK thì nhu cầu mua ngoại tệ 

hay nhu cầu vay vốn bằng đồng ngoại tệ của nền kinh tế để thanh toán là 

khá lớn. 

Ngược lại, chính sách hướng đến XK:  Khuyến khích XK hạn chế 

NK thì lãi suất cho vay đối với DN XK thường được ưu đãi hơn so với 

DN sản xuất tiêu thụ trong nước. Đối với mặt hàng nhà nước không 

khuyến NK thì NH hoặc từ chối cho vay hoặc cho vay với lãi suất cao. 

Nhìn chung, chính sách XNK có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngoại 

tệ của các NHTM. 

a.3 - Môi trường chính trị, xã hội và pháp lý trong và ngoài nước 

* Lạm phát: trong tình hình nền kinh tế bị lạm phát cao, giả sử các điều 
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kiện khác không đổi thì đồng nội tệ bị mất giá so với đồng ngoại tệ, tình hình 

kinh doanh của các DN sẽ khó khăn hơn do giá cả chi phí đầu vào tăng. Đây 

là những dấu hiệu tác động đến chính sách cho vay của NH, các NH sẽ hạn 

chế cho vay thậm chí thu hẹp cho vay đồng nội tệ đối với các DN đang có 

quan hệ tín dụng, dẫn đến khả năng thực hiện hợp đồng ngoại thương đối với 

DN XK gặp khó khăn do thiếu vốn lưu động và nguồn ngoại tệ thực hiện 

thanh toán về NH sẽ bị giảm dần. 

* Cung – cầu ngoại tệ: Xét ở góc độ tài chính NH, các yếu tố khác 

không đổi, nếu cung ngoại tệ lớn hơn cầu về ngoại tệ thì đồng nội tệ lên giá, 

khuyến khích nền kinh tế NK vì giá cả hàng hóa thế giới trở nên rẻ hơn so với 

giá trong nước. Đồng thời, nguồn ngoại tệ huy động được tại các NH trở nên 

dồi dào hơn sẽ kéo theo chính sách cho vay ngoại tệ sẽ nới lỏng hơn. Ngược 

lại, nếu cung ngoại tệ nhỏ hơn cầu ngoại tệ thì nền kinh tế xảy ra tình trạng 

khan hiếm ngoại tệ, đồng ngoại tệ trở nên có giá so với đồng nội tệ. Điều này 

buộc các NH chạy đua tăng lãi suất huy động để đảm bảo hoạt động cho vay 

ổn định, duy trì khả năng thanh khoản cho NH và  sau đó  là  lãi suất cho vay 

ngoại tệ sẽ phải điều chỉnh tăng tương ứng tác động chính sách cho vay ngoại 

tệ của NH  

* Tâm lý đầu cơ ngoại tệ: Tâm lý đầu cơ ngoại tệ đóng vai trò rất quan 

trọng và có thể dẫn đến những hệ quả xấu như tạo ra tình trạng thiếu thừa 

ngoại tệ giả tạo triền miên ảnh hưởng đến thanh khoản của các NH do 

hiện tượng mua ngoại tệ găm giữ hoặc bán tháo ngoại tệ của nhà đầu cơ 

và ảnh hưởng đến DN có vay ngoại tệ.sẽ điều chỉnh theo hướng thắt chặt 

cho vay hơn. 

Bên cạnh đó, những biến động của tình hình kinh tế thế giới, cụ thể là 

tốc độ tăng trưởng hay suy thoái của các quốc gia lớn sẽ ảnh hưởng đến cung 

cầu trên thị trường hàng hóa, ảnh hưởng đến kim  ngạch  XNK của các quốc 
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gia có quan hệ ngoại thương. Ngoài ra còn những yếu tố khác như: tình hình 

chính trị, thiên tai, dịch bệnh,... 

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. Tùy từng thời kỳ với môi trường kinh tế cụ thể mỗi NHTM có 

chính sách tín dụng khác nhau chẳng hạn như trên địa bàn nào có hoạt động 

XNK phát triển thì chính sách của các NHTM sẽ  hướng đến cho vay  ngoại tệ  

đối với các DN XNK nhằm thu hút nguồn ngoại tệ từ các DN XK để cho vay 

trở lại đối với DN có nhu cầu NK. Đồng thời, giới hạn cho vay còn phụ thuộc 

vào một số yếu tố: khối lượng vốn mà NHTM huy động được; sự ổn định hay 

bất ổn của nền kinh tế; uy tín của DN vay vốn; tình trạng tài chính của người 

vay vốn; nhu cầu vay vốn của người đi vay và mức độ hạn chế hoặc khả năng 

hỗ trợ của NHTM hội sở chính.  

Chính sách cho vay ngoại tệ của NHTM thực hiện thông qua một số 

chính sách chủ yếu như sau:  

-  Chính sách lãi suất: lãi suất cho vay ngoại tệ  thấp và có khả năng 

cạnh tranh thì dư nợ cho vay sẽ cao và ngược lại.   

- Chính sách đảm bảo tín dụng: mỗi NHTM có chính sách cho vay khác 

nhau về hình thức đảm bảo. Nhưng nhìn chung, nếu điều kiện thế chấp giá trị 

tài sản đảm bảo càng lớn, NH cho vay căn cứ chủ yếu vào giá trị tài sản thế 

chấp thì khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng thấp vì có nhiều DN đặc 

biệt là DN kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, có nhu cầu vay ngoại tệ lớn 

nhưng tài sản lại ít; cho nên dẫn đến dư nợ cho vay tại NH tăng trưởng thấp, 

và ngược lại.  
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- Chính sách về hạn mức tín dụng: việc cấp hạn mức tín dụng phụ 

thuộc vào mức độ uy tín của DN, vòng quay vốn lưu động, ngành nghề kinh 

doanh cụ thể, quy mô hoạt động XNK của DN, doanh số thanh toán cam kết 

qua NH, thông qua quá trình thẩm định cho vay. Kết hợp với các chính sách 

trên, NHTM có hệ thống chấm điểm, phân loại đối tượng khách hàng theo 

ngành nghề kinh doanh.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương này, luận văn đã đề cập đến lý luận cơ bản về cho vay 

ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại, trong 

đó có các khái niệm tín dụng, tín dụng ngân hàng, cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp XNK, phân loại tín dụng ngân hàng, các hình thức cho vay ngoại 

tệ đối với doanh nghiệp XNK của Ngân hàng. 

Kế tiếp, luận văn cũng đã xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả phát 

triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng 

thương mại và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp XNK để từ đó tìm hiểu những vấn đề mà một Ngân hàng cần quan 

tâm nhằm phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK trong điều kiện 

kinh tế phát triển và hội nhập.  
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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 

Trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng 

Trung ương (nay là NHNN Việt Nam), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam được chính thức thành lập vào ngày 01/04/1963 theo Quyết định số 

115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1962.  

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. 
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Vietcombank Quy Nhơn ra đời tiền thân là Phòng ngoại hối Ngân hàng 

Nhà nước tỉnh Bình Định được thành lập từ năm 1978. Ban đầu, nguồn cán 

bộ, nhân viên của Chi nhánh được điều động từ các phòng ban Ngân  hàng 

nhà nước tỉnh Bình Định sang, gồm có 19 người. Sau này, Vietcombank Quy 

Nhơn được Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thành lập 03 

phòng nghiệp vụ là Phòng Kế toán – Thanh toán, Phòng Kế hoạch – Tín 

dụng, Phòng Hành chính nhân sự và 01 Tổ ngân quỹ.  

Từ đó đến nay, với nhu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh, 

Vietcombank Quy Nhơn đã thành lập thêm nhiều phòng nghiệp vụ với số 

phòng nghiệp vụ hiện có tại chi nhánh là 10 và 05 phòng giao dịch.  Tổng số 

cán bộ, nhân viên hiện nay là 134 người, trong đó trình độ sau đại học chiếm 

1,5%, đại học chiếm 85,5%, cao đẳng 8% và trung cấp 5%. 

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, tại trụ sở chính 66C Lê Duẫn, thành phố Quy 

Nhơn có 10 phòng nghiệp vụ: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, phòng 

Khách hàng Thể nhân, Phòng Quản lý nợ, Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh 

dịch vụ, Phòng Tổng hợp, Phòng Ngân quỹ, Phòng Thanh toán quốc tế, 

Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kiểm tra giám sát tuân thủ. 

Ngoài ra, Vietcombank Quy Nhơn còn có 05 Phòng giao dịch trực thuộc 

đặt tại TP. Quy Nhơn và huyện Hoài Nhơn: Phòng giao dịch Số 1, Phòng giao 

dịch Nguyễn Thái Học, Phòng giao dịch Tây Sơn, Phòng giao dịch Bồng Sơn, 

Phòng giao dịch Lê Lợi. 
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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 

a. Hoạt động huy động vốn 

 Tính đến 31/12/2013, huy động vốn từ nền kinh tế đạt 1.577 tỷ đồng, 

tăng 26,52% so với 31/12/2012 và đạt 105,46% kế hoạch trung ương giao, 

chiếm 6,7% số dư huy động trên địa bàn. Nhưng so với tốc độ tăng trưởng 

chung trên địa bàn vẫn còn thấp (tăng trưởng chung trên địa bàn là 33,5%). 

Trong đó, huy động vốn từ dân cư đạt 1.288 tỷ đồng, tăng 40,15% so với 

cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 81,67% tổng huy động vốn từ nền kinh tế; huy động 

vốn từ tổ chức kinh tế đạt 289 tỷ đồng, bằng 88,32% so với cùng kỳ và chiếm 

tỷ trọng 18,33% huy đồng vốn từ nền kinh tế.  

Huy động vốn từ tổ chức kinh tế vẫn là điểm yếu. Nguyên nhân khách 

quan chủ yếu là số lượng doanh nghiệp mới tại địa phương phát sinh không 

đáng kể, phần lớn nghiệp nhỏ và vừa, vốn tự có ít, vay ngân hàng là chính nên 

số dư tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng hạn chế. Mặc khác về chủ quan việc 

triển khai bán chéo sản phẩm hỗ trợ huy động vốn chưa được đẩy mạnh. 

b. Hoạt động tín dụng 

Về tăng trưởng tín dụng: Đến 31/12/2013, dư nợ tín dụng đạt 3.934 tỷ 

đồng, tăng 14,81% (giảm so với kế hoạch là tăng 17,1%), đạt 101,83% so với 

kế hoạch Trung ương giao, chiếm thị phần 10,51% trên địa bàn. 

Về cơ cấu tín dụng: Trong năm chi nhánh đã kiểm soát được tốc độ 

tăng trưởng tín dụng ngoại tệ theo hạn mức Trung ương giao nhằm đảm bảo 

thanh khoản, an toàn. Đối với tốc độ tăng trương tín dụng trung và dài hạn 
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Chi nhánh đạt tỷ lệ thấp hơn kế hoạch được giao (đạt 76,41%). Nguyên nhân: 

Trong năm qua nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hạn chế 

đầu tư mới cũng như mở rộng sản xuất, nên một số dự án dự kiến triển khai 

nhưng lại không được triển khai đầu tư… 

+ Phân loại theo tiền: Dư nợ ngoại tệ quy USD đạt 35,42 triệu, tăng 6,94 

triệu (tăng 24,37%) so với năm 2012 và chiếm tỷ trọng 21,75% trên tổng dư 

nợ của Chi nhánh; Dư nợ VND đạt 2.656 tỷ đồng, tăng 12,39% và chiếm tỷ 

trọng 78,25% trên tổng dư nợ của Chi nhánh 

+ Phân loại theo loại hình: Dư nợ Doanh nghiệp lớn: 1.259 tỷ đồng, tăng 

26 tỷ đồng so với năm 2012; Dư nợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ: 870 tỷ đồng, 

giảm 39 tỷ đồng so với năm 2012; Dư nợ cho vay thể nhân: 1.265 tỷ, tăng 451 

tỷ đồng so với năm 2012. 

+ Phân loại theo thời gian: Dư nợ trung dài hạn đạt 409 tỷ đồng, chiếm 

tỷ trọng 12,05% trên tổng dư nợ và giảm 48 tỷ đồng so với năm 2012 (-

10,4%); dư nợ ngắn hạn đạt 2.984 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87,95% trên tổng 

dư nợ và tăng 19,43% so với năm 2012 

Về chất lượng tín dụng: Nợ xấu: 70,6 tỷ đồng, tăng 63,84 tỷ đồng 

(944%) so với 31/12/2012, chiếm tỷ lệ 2,08%/tổng dư nợ vượt kế hoạch 

Trung ương giao (KH 1,3%)  

c. Thanh toán xuất nhập khẩu 

 Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua Chi nhánh đạt 227,77 triệu 

USD, tăng 28,68% so với năm trước, đạt 128,68% kế hoạch Trung ương giao 

và chiếm thị phần xấp xỉ 32,44% kim ngạch trên địa bàn. Trong đó, kim 

ngạch thanh toán xuất khẩu đạt 192,66 triệu USD, tăng 31,66% so với năm 

trước và chiếm thị phần 36,95% trên địa bàn: kim ngạch thanh toán nhập khẩu 

đạt 35,11 triệu USD, tăng 14,85% so với năm trước và chiếm thị phần 19,43% 

trên địa bàn. 
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d. Kinh doanh ngoại tệ 

 Năm 2013, doanh số mua bán ngoại tệ giảm nhẹ so với năm 2012 

(giảm 10%) nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối cao: 211 triệu USD.  

 Trong điều kiện thị truờng ngoại hối và tỷ giá luôn giữ ổn định, cung 

cầu ngoai tệ ít biến động, Chi nhánh ngoài việc tự cân đối đủ ngoại tệ đáp ứng 

nhu cầu thanh toán nhập khẩu và trả nợ vay ngoại tệ khách hàng giao dịch tại 

Chi nhánh còn góp phần hỗ trợ Trung ương.  

e. Kinh doanh thẻ và dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

 Tính đến cuối năm 2013 đạt 58.964 khách hàng, tăng 3.291 khách hàng 

so vơi năm 2012. Các chi tiêu huy động vốn cá nhân tăng 40,11%, tín dụng 

thể nhân tăng 37,27% so với năm 2012. 

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. Trong đó:  

- Thu từ lãi cho vay khách hàng: 398 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với 

năm 2012, chiếm tỷ trọng 85,77% doanh thu. 

- Thu từ lãi tiền gửi tại Trung ương: 54 tỷ đồng, giảm 190 tỷ đồng so 

với năm 2012, chiếm tỷ tỷ trọng 11,64% doanh thu. 

- Thu ngoài lãi: 11,39 tỷ, giảm 20,47 tỷ đồng so với năm 2011, chiếm 

tỷ trọng 2,45% doanh thu. Trong đó: Thu dịch vụ ròng đạt 5,68 tỷ đồng tăng 

12% so với năm 2012 

Tổng chi tại chi nhánh đạt 418 tỷ, bằng 76,98% so với năm 2012. 

Trong đó: 

+ Chi trả lãi tiền gửi khách hàng: 138,98 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 

2012, tỷ trọng 33,24% so với tổng chi. 

+ Chi trả lãi tiền vay Trung ương: 196,401 tỷ đồng, bằng 50,72% so với 

năm 2012 và chiếm tỷ trọng 46,97%. 
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Lợi nhuận trước thuế đạt: 45,57 tỷ giảm 63,54% so với năm trước. 

2.1.5. Hạn chế 

 Bên cạnh những thành công trong năm 2013, hoạt động của VCB Quy 

Nhơn vẫn còn một số hạn chế cần có biện pháp khắc phục: 

Huy động vốn từ nền kinh tế tăng trưởng không ổn định, chưa bằng 

mức tăng trưởng chung trên địa bàn, huy động vốn từ tổ chức kinh tế bị sụt 

giảm, huy động vốn trung dài hạn thấp, điều này đã gây khó khăn cho VCB 

Quy Nhơn trong việc cân đối vốn cho hoạt động kinh doanh. 

Năm 2013, nợ xấu tăng mạnh so với năm 2012 (tăng 63,86 tỷ đồng). 

Bên cạnh đó tình hình phục hồi của nền kinh tế chậm, hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các đơn vị hiện chưa có dấu hiệu khả quan. 

Kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu có tăng trưởng nhưng chủ yếu là 

các khách hàng có quan hệ tín dụng. Đối với khách hàng không hoặc chưa có 

quan hệ tín dụng thanh toán qua VCB rất ít, điều này cho thấy VCB Quy 

Nhơn chưa phát huy tốt thế mạnh trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế. 

Cơ cấu nguồn thu chưa phù hợp với hoạt động đa dạng của VCB: tỷ 

trọng thu từ lãi cho vay vẫn cao nhất, chiếm khoản 86%  trong tổng thu, tỷ 

trọng thu ngoài lãi vẫn thấp, chỉ chiếm 2,4% trong tổng thu, đặc biệt là thu 

nhập ròng từ dịch vụ. Đây là vấn đề cần quan tâm để có giải pháp phù hợp, 

hiệu quả trong thời gian tới. 

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 

Năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn 

nhiều khó khăn, đơn hàng ít, hàng tồn kho cao trong khi các yếu tố giá đầu vào 



34 
 

 
 

tăng mà giá đầu ra giảm, là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp bị 

thua lỗ, làm tăng nợ xấu cho ngân hàng. Mặt khác, do thực hiện chính sách thắt 

chặt tiền tệ của Nhà nước nên huy động vốn tăng chậm, tín dụng bị hạn chế. 

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 tác cho 

vay, hạn chế nợ xấu phát sinh chưa cụ thể, chưa áp dụng kịp thời, triệt để. 

Tâm lý chủ quan, chưa chủ động của một số cán bộ trong quá trình 

công tác: Công tác huy động vốn, cho vay, tiếp thị, chăm sóc và mở rộng 

khách hàng nhất là khách hàng thể nhân còn thụ động; chưa thực hiện nghiêm 

túc các quy trình tín dụng kiểm tra trước, trong, và sau khi cho vay, việc kiểm 

tra sử dụng vốn chưa kịp thời nên chưa kết luận chính xác về tình hình của 

khách hàng vay nên một số khoản đầu tư tín dụng hiệu quả thấp.  

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  

VCB Quy Nhơn đang thực hiện cấp cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu cho khách hàng theo chính sách tín dụng được quy 

định cụ thể như sau: 

a. Điều kiện về khách hàng  

 Chi nhánh xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các 

điều kiện sau: 

Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hanh vi dân sự và chịu trách 

nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với pháp nhân Việt Nam, phải 
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có năng lực pháp luật dân sự: 

+ Có quyết định thành lập (nếu có), có giấy đăng ký kinh doanh/giấy 

phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có giấy phép 

hành nghề của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có) và đang còn hiệu 

lực pháp lý; có quyết định bổ nhiệm người điều hành cao nhất của pháp nhân; 

+ Người đại diện vay vốn của pháp nhân phải phù hợp với quy định của 

Pháp luật và điều lệ về tổ chức và hoạt động của pháp nhân 

+ Trường hợp khách hàng vay vốn là dơn vị thành viên hạch toán phụ 

thuộc của pháp nhân thì phải được pháp nhân có văn bản uỷ quyền vay vốn 

tại Chi nhánh đồng thời chịu trách nhiểmtả nợ khi đơn vị phụ thuộc không trả 

được nợ vay. 

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp 

- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ đúng thời hạn cam kết 

- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi, có 

hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính 

phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của VCB.  

Ngoài ra, chi nhánh cho các doanh nghiệp xuất khẩu thuộc mọi thành 

phần kinh tế vay vốn ngắn hạn để thu mua, sản xuất chế biến kinh doanh hàng 

hoá trong danh mục được phép xuất khẩu theo qui định; đối với các doanh 

nghiệp nhập khẩu là khách hàng có nhu cầu nhập vật tư, hàng hoá, máy móc 

thiết bị ... mà trong hợp đồng ngoại thương qui định thanh toán bằng các 

phương thức thanh toán. 

Các doanh nghiệp muốn được vay vốn theo hình thức này phải thoả 

mãn một số điều: 

- Doanh nghiệp đó phải là doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu trực tiếp 
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hoặc thu mua sản xuất, chế biến để uỷ thác xuất khẩu; doanh nghiệp nhập 

khẩu là khách hàng có nhu cầu nhập vật tư, hàng hoá, máy móc thiết bị từ 

nước ngoài. 

- Các doanh nghiệp phải có đủ những điều kiện của thể lệ tín dụng ngắn 

hạn hiện hành (có tư cách pháp nhân, có phương án sản xuất kinh doanh được 

VCB chấp nhận). 

- Về đảm bảo nợ vay doanh nghiệp có các hình thức sau: Có tài sản thế 

chấp cầm cố; có bảo lãnh của ngân hàng khác; có sự bảo đảm bằng tài khoản 

tiền gửi đối ứng VND (để cho vay USD) hoặc tiền gửi USD (để cho vay 

VND) của doanh ngiệp hoặc tổng công ty; cầm cố bằng hối phiếu hoặc bộ 

chứng từ; nguồn thu từ hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng uỷ thác (đối với doanh 

nghiệp không xuất khẩu trực tiếp) xác định rõ khả năng thanh toán của bên 

mua và chỉ định thanh toán về tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng; có 

hợp đồng xuất khẩu theo chương trình trả nợ nước ngoài của Chính phủ.  

Sau khi hoàn tất các điều kiện trên các doanh nghiệp tiến hành giải 

trình mục đích vay vốn, thanh toán hiệu quả kinh tế và khả năng trả nợ của 

món vay. Nếu chấp nhận, ngân hàng sẽ kí hợp đồng hay khế ước vay vốn với 

doanh nghiệp.  

b. Trình tự và thủ tục cho vay  

b.1 - Trình tự cho vay 

Khi thẩm định và quyết định cho vay, VCB luôn tuân thủ các quy định 

có liên quan khác của Pháp luật và của VCB, đó là giới hạn tín dụng, khu vực 

đầu tư, phân cấp thẩm quyền cấp tín dụng, Quy trính tín dụng, … đảm bảo 

tính độc lập và phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm cá nhân, 

trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay. 

VCB QN quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải 

thông báo quyết định cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng phù 
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hợp với quy trình nghiệp vụ cho vay của VCB kể từ khi nhận được đầy đủ hồ 

sơ vay vốn và thông tin cần thiết của khách hàng. Trường hợp quyết định 

không cho vay, Chi nhánh phải có thông báo cho khách hàng bằng văn bản, 

trong đó nêu rõ căn cứ từ chối cho vay. 

b.2 - Thủ tục cho vay 

Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho VCB giấy đề nghị vay vốn 

và các thông tin, tài liệu liên quan cần thiết như sau:  

+ Giấy đề nghị vay vốn: khách hàng làm giấy đề nghị vay vốn và lập 

phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch trả nợ vay ngân hàng theo mẫu 

hướng dẫn của VCB 

+ Quyết định thành lập (nếu có), giấy dăng ký kinh doanh/giấy phép 

đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và giấy phép hành 

nghề của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấo (nếu có) và đang còn hiệu lực 

pháp lý, điều lệ về tổ chức và hoạt động, quyết định bổ nhiệm người điều 

hành cao nhất của pháp nhân, văn bản xác định người đại diện vay vốn của 

pháp nhân, văn bản uỷ quyền vay vốn trong trường hợp khách hàng vay vốn 

là đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

+ Các tài liệu chứng minh tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời 

sống, khả năng tài chính của khách hàng và người bảo lãnh theo quy định tại 

Quy trình tín dụng của VCB. 

+ Các tài liệu, chứng từ liên quan đến mục đích sử dụng vốn vay, tính 

khả thi, hiệu qủa của phương án hoặc dự án vay vốn. 

+ Hồ sơ thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh: Thực hiện theo quy định của 

Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ ngành liên quan, và 

hướng dẫn của VCB về bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng đối với khách 

hàng. 

Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và 
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hợp pháp của các tài liệu gửi cho VCB. 

Ngoài ra, chính sách cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu được quy định cụ thể về chính sách lãi suất, mức cho vay, thời hạn cho 

vay, đồng tiền cho vay, chiết khấu và tài sản đảm bảo. 

c. Quy trình cho vay 

Do tín dụng xuất nhập khẩu còn nhiều mới mẻ và do một số hạn chế 

riêng nên tại các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và VCB nói 

riêng chỉ áp dụng một số ít các hình thức cho vay xuất khẩu cũng như nhập 

khẩu. Tuy nhiên, về qui trình chung của hoạt động cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể sơ lược như sau: 

Bước 1: Tìm kiếm khách hàng 

Đây là giai đoạn cần thiết phải có sự phối hợp giữa các phòng ban và các 

chi nhánh để tiếp cận với các khách hàng có tiềm năng. Thông qua mối quan hệ 

của các phòng ban nói trên Ngân hàng sẽ nắm được tình hình phát triển của các 

ngành, lĩnh vực và các đơn vị cụ thể cũng như nhu cầu vốn của họ qua đó tìm 

kiếm các phương  án có hiệu quả và xem xét đáp ứng một cách nhanh chóng và 

thuận tiện nhất. Với tình hình cạnh tranh trong ngành ngân hàng như hiện nay 

thì đây có thể coi là hoạt động mang tính sống còn đối với VCB. 

Bước 2: Tiến hành thẩm định và xét duyệt phương án: 

Sau khi tìm được phương án, các cán bộ tín dụng tiến hành phân tích 

tín dụng trên các mặt: Phân tích đánh giá phương án, phân tích đánh giá 

doanh nghiệp, dự báo khả năng hoàn trả. 

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn 

Sau khi được chấp nhận cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng lập bộ 

hồ sơ vay vốn.  

Bước 4: Thực hiện giải ngân 

Sau khi các doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ vay vốn và các thủ tục cần 
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thiết thì ngân hàng bắt đầu giải ngân. Số lượng mỗi lần giải ngân và thời gian 

giải ngân như trong hợp đồng tín dụng. 

Bước 5: Kiểm tra và giám sát sử dụng vốn vay 

Định kì cán bộ tín dụng xuống chi nhánh và cơ sở để kiểm tra và xem 

xét tình hình sử dụng vốn vay xem có thực hiện đúng như hợp đồng hay 

không và qua đó tìm ra những thiếu sót để xử lí. 

Bước 6: Thu nợ gốc, lãi vay và xử lí nợ 

Ngân hàng thực hiện thu nợ gốc và lãi vay theo thoả thuận trong hợp 

đồng. Đến ngày trả nợ các doanh nghiệp phải chủ động chi trả nếu không 

ngân hàng sẽ có quyền trích thu từ tài khoản của doanh nghiệp. Nếu hết hạn 

doanh nghiệp không trả được nợ ngân hàng sẽ chuyển sang nợ quá hạn và tính 

lãi phạt. Nếu vì một lí do nào đó được ngân hàng chấp nhận doanh nghiệp có 

thể xin gia hạn nợ theo qui định tín dụng. 

Bước 7: Kết thúc hợp đồng 

Sau khi doanh nghiệp đã trả hết nợ gốc và lãi ngân hàng sẽ cùng doanh 

nghiệp thực hiện tất toán 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. 

Bên cạnh đó, VCB Quy Nhơn còn thực hiện việc kết hợp giữa các sản phẩm 

tài trợ thương mại và các công cụ phái sinh tài chính như hoán đổi tiền tệ, lãi 

suất, nhằm mục tiêu nâng cao lợi ích cho khách hàng và Chi nhánh. 

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 
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để bước đầu thu hút khách hàng về quan hệ tín dụng, dịch vụ, nhằm tạo cơ hội 

cho khách hàng và Chi nhánh cùng tìm hiểu lẫn nhau thông qua sử dụng thử 

sản phẩm, dịch vụ, làm cơ sở hiểu biết về dịch vụ và chất lượng cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ của Chi nhánh. Qua đó tạo sự gắn kết bền lâu giữa khách hàng 

và Chi nhánh. 

 c. Về chính sách xúc tiến 

 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. Mặt khác, chi nhánh luôn tập trung công tác chăm sóc khách hàng, 

thường xuyên gặp mặt, thăm hỏi để củng cố mối quan hệ với khách hàng. 

Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó, công tác tư vấn, hỗ trợ 

nghiệp vụ cho khách hàng, cải tiến phong cách, tác phong và thái độ phục vụ 

khách hàng của đội ngũ cán bộ quan hệ khách hàng doanh nghiệp và giao 

dịch viên luôn được chú trọng. 

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: thẩm quyền phê duyệt tín 

dụng đối với chi nhánh được quy định cụ thể tùy theo từng địa bàn hoạt động, 

trình độ và năng lực quản lý. 

- Mức dư nợ tối đa của chi nhánh (giới hạn tín dụng): căn cứ vào tiềm 

năng phát triển kinh tế và năng lực quản trị rủi ro và phù hợp với định hướng 

phát triển tín dụng của hệ thống, Tổng giám đốc qui định mức tăng trưởng dư 

nợ tín dụng và giới hạn tín dụng tối đa cho chi nhánh. Theo đó VCB Quy 

Nhơn không được cho vay vượt giới hạn tín dụng cho phép. 

- Quy trình phê duyệt tín dụng: hiện nay VCB Quy Nhơn đang triển 
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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. Quy trình này dựa trên nguyên 

tắc phân chia các chức năng của bộ phận tín dụng thành 02 bộ phận độc lập: 

ü Bộ phận khách hàng: thực hiện chức năng bán hàng, là đầu mối tiếp 

xúc với khách hàng. Trên cơ sở những yêu cầu của khách hàng, tiến hành thu 

thập thông tin, lập báo cáo đề xuất tín dụng, đồng thời thực hiện chức năng 

quản lý rủi ro chung. Trên cơ sở các báo cáo đề xuất tín dụng và thực hiện 

báo cáo đánh giá rủi ro độc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ü Bộ phận quản lý nợ: chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, hợp lệ 

của hồ sơ, chứng từ kèm theo và thực hiện quá trình giải ngân tín dụng theo 

các chỉ thị và điều kiện phê duyệt tín dụng 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay 

- Để phòng ngừa rủi ro (rủi ro lãi suất, tỷ giá), hiện nay VCB đang triển 

khai các sản phẩm phái sinh như phái sinh lãi suất, phái sinh tiền tệ…nhằm 

phòng ngừa rủi ro (rủi ro lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa…), góp phần mang lại 

sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh cho các doanh nghiệp cũng như cho 

chính bản thân ngân hàng. 

Có thể thấy trong thời gian qua bên cạnh việc kinh doanh ngoại tệ 

truyền thống, VCB Quy Nhơn đã bắt đầu cung ứng các sản phẩm phái sinh 

như phái sinh tiền tệ và phái sinh lãi suất nhưng với doanh số còn rất khiêm 

tốn, chưa tương xứng với quy mô hoạt động của Chi nhánh. Sản phẩm phái 

sinh hàng hóa chưa được triển khai áp dụng tại Chi nhánh. 

 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. 

 Có thể nói, các biện pháp, cơ chế, chính sách tài trợ XNK hiện hành 
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đã phần nào đáp ứng được nhu cầu khách hàng, hỗ trợ Chi nhánh trong việc 

tiếp cận, duy trì, phát triển quan hệ với khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn 

những hạn chế cần khắc phục, cần đi sâu hơn nữa trong các chính sách sản 

phẩm, chính sách giá (lãi suất, tỷ giá…), chính sách  xúc tiến (công tác 

chăm sóc khách hàng, trong việc đơn giản hoá các thủ tục tài trợ…), chính 

sách phân phối, quản lý rủi ro. 

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 

Bảng 2.1: Số lượng khách hàng XNK có quan hệ tín dụng  

tại VCB Quy Nhơn 

S 

TT 
Chỉ tiêu 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 

Số lượng khách hàng XNK 

có quan hệ tín dụng 
8 9 12 13 

2 Tốc độ tăng trưởng - 12% 33% 8% 

3 

Số lượng khách hàng doanh 

nghiệp có quan hệ tín dụng 
87 102 117 121 

4 Tốc độ tăng trưởng - 17% 11% 3% 

5 

Tỷ trọng khách hàng XNK có 

quan hệ tín dụng/KH doanh 

nghiệp có quan hệ tín dụng 

9,19% 8,82% 10,25% 10,74% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của VCB Quy Nhơn) 
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Biểu đồ 2.1: Số lượng khách hàng XNK có quan hệ tín dụng  

tại VCB Quy Nhơn 

Số lượng khách hàng có quan hệ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp 

XNK với VCB Quy Nhơn khá khiêm tốn và có xu hướng tăng nhưng rất 

chậm qua các năm. Cơ cấu khách hàng không đa dạng, tập trung chủ yếu vào 

một số ít ngành, lĩnh vực như dệt may, sắt thép, gỗ, nông sản.  

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

Tốc độ, quy mô tín dụng của VCB Quy Nhơn tăng trưởng qua các năm. 

Trong khi đó, tốc độ, quy mô cho vay ngoại tệ lại tăng trưởng chậm. 
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Bảng 2.2: Dư nợ cho vay ngoại tệ so với tổng dư nợ của VCB Quy Nhơn 

                                Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 Dư nợ cho vay ngoại tệ BQ 597 651 738 769 

2 Tốc độ tăng trưởng  9,04% 13,36% 4,20% 

3 Tổng dư nợ bình quân 1.578 1.760 2.129 2.490 

4 Tốc độ tăng trưởng  11,53% 20,96% 16,95% 

5 Tỷ trọng dư nợ cho vay 

ngoại tệ/tổng dư nợ 

37,83% 36,98% 34,66% 30,88% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của VCB Quy Nhơn) 
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Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay ngoại tệ so với tổng dư nợ của VCB Quy Nhơn 
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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 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.  

Bảng 2.3: Thu nhập từ các hoạt động liên quan đến cho vay ngoại tệ 

tại VCB Quy Nhơn 

        Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

1 Thu nhập từ lãi 72 98 121 132 

2 
Thu phí từ các dịch vụ liên 
quan đến cho vay ngoại tệ 

3,96 5,82 7,13 5,71 

3 Tổng thu nhập 75,96 103,82 128,13 137,71 
(Nguồn : Báo cáo tình hình tín dụng tài trợ XNK hàng năm của VCB Quy Nhơn) 
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Biểu đồ 2.3: Thu nhập từ các hoạt động liên quan đến cho vay ngoại tệ  

tại VCB Quy Nhơn 
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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: 

Bảng 2.4: Dư nợ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại 

VCB Quy Nhơn   

       Đơn vị tính: tỷ đồng 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
S 

TT 
Chỉ tiêu Giá 

trị 
Tỷ lệ 

Giá 
trị 

Tỷ lệ 
Giá 
trị 

Tỷ lệ 
Giá 
trị 

Tỷ lệ 

1 
Dư nợ cho 
vay XK 

268 44,89% 357 54,83% 450 60,97% 502 65,27% 

2 
Dư nợ cho 
vay NK 

329 55,11% 294 45,17% 288 39,03% 267 34,73% 

3 
Tổng dư nợ 
cho vay 
XNK 

597 100% 651 100% 738 100% 769 100% 

(Nguồn : Báo cáo tình hình tín dụng tài trợ XNK hàng năm của VCB Quy Nhơn) 
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Biểu đồ 2.4: Dư nợ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

tại VCB Quy Nhơn   

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: 

Bảng 2.5: Dư nợ cho vay xuất khẩu phân theo mặt hàng  

         Đơn vị tính: tỷ đồng 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
S 

TT 
Chỉ tiêu 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 
trọng 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 
trọng 

1 Đồ gỗ  163 60,82% 278 77,87% 369 82% 406 80,87% 
2 Nông sản 12 4,48% 18 5,04% 34 7,56% 33 6,57% 
3 Dệt may 72 26,86% 28 7,84% 11 2,44% 10 1,99% 
4 Thủy sản 11 4,10% 10 2,80% 9 2% 18 3,58% 

5 
Khác (than, 
phân bón…) 

10 3,74% 23 6,45% 27 6% 35 6,99% 

6 
Tổng dư nợ 
tài trợ XK 

268 100% 357 100% 450 100% 502 100% 

(Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng tài trợ XNK hàng năm của VCB Quy Nhơn) 
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Biểu đồ 2.5: Dư nợ cho vay xuất khẩu phân theo mặt hàng  

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 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. 
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Bảng 2.6: Dư nợ tài trợ nhập khẩu phân theo mặt hàng tài trợ  

            Đơn vị tính: tỷ đồng 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
S 

TT 
Chỉ tiêu Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

1 Sắt thép 236 71,73% 182 61,90% 172 59,72% 152 56,92% 

2 
Máy móc 

thiết bị 
73 22,18% 59 20,06% 46 15,97% 64 23,97% 

3 Hóa chất 20 6,09% 53 18,04% 70 24,31% 51 19,11% 

4 

Tổng dư 

nợ tài trợ 

NK 

329 100% 294 100% 288 100% 267 100% 

(Nguồn : Báo cáo tình hình tín dụng tài trợ XNK hàng năm của VCB Quy Nhơn) 
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Biểu đồ 2.6: Dư nợ tài trợ nhập khẩu phân theo mặt hàng tài trợ  

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 
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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,... 

Bảng 2.7: Hình thức cho vay nhập khẩu của VCB Quy Nhơn 

    Đơn vị tính: tỷ đồng 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
S 

TT 
Chỉ tiêu Giá 

trị 
Tỷ 

trọng 
Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 

Giá 
trị 

Tỷ trọng 
Giá 
trị 

Tỷ 
trọng 

I 
Tổng dư nợ BQ 
cho vay NK 

329 100% 294 100% 288 100% 267 100% 

1 
Cho vay thanh 
toán hàng NK 
theo L/C 

213 64,74% 199 67,68% 207 71,87% 200 74,90% 

2 

Cho vay thanh 
toán hàng NK 
theo phương 
thức nhờ thu 

116 35,26% 95 32,32% 81 28,13% 67 25,10% 

(Nguồn : Báo cáo tình hình tín dụng tài trợ XNK hàng năm của VCB Quy Nhơn) 
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Biểu đồ 2.7: Hình thức cho vay nhập khẩu của VCB Quy Nhơn 
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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  

Bảng 2.8: Tình hình rủi ro tín dụng  trong hoạt động cho vay ngoại tệ đối 

với doanh nghiệp XNK tại VCB Quy Nhơn 

Đơn vị tính: % 

Stt Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 - nhóm 5/tổng 

dư nợ tài trợ XNK 
0 0 0 0 

2 Tỷ lệ nợ xấu tài trợ XNK 0 0 0 0 

3 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng  0,015% 0,02% 0,03% 0,05% 

(Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng tài trợ XNK hàng năm của VCB Quy Nhơn) 

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. 

Với đặc điểm tài trợ gắn liền với từng thương vụ nên ngân hàng dễ kiểm soát 

được mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng. Thời gian tài trợ thường là 

ngắn hạn và quá trình thu hồi vốn vay thông qua nguồn vốn thanh toán được 

thực hiện qua ngân hàng nên ngân hàng có thể kiểm soát và theo dõi chặt chẽ 

các khoản vay của khách hàng. Do vậy, hoạt động cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp XNK của VCB Quy Nhơn được xem là một trong những hoạt 

động tín dụng khá an toàn. 
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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. Hoạt động cho vay ngoại tệ của VCB QN trong thời gian qua 

đã góp phần đáp ứng nhu cầu vốn bằng ngoại tệ cho các DN XNK trên địa bàn 

tỉnh, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng GDP của Tỉnh, thúc đẩy phát 

triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn Tỉnh. 

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 từ hoạt động tín 

dụng truyền thống là cho vay và bảo lãnh trong lĩnh vực xây lắp sang các lĩnh 

vực khác, trong đó có lĩnh vực cho vay ngoại tệ đối với các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu.  

Các phương thức cho vay truyền thống như: cho vay ngắn hạn có bảo 

đảm, cho vay thanh toán L/C,… ngày càng được VCB Quy Nhơn hoàn thiện 

và phát triển. Bên cạnh đó, VCB Quy Nhơn không ngừng phát triển thêm các 

phương thức cho vay mới để đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho 

khách hàng như cho vay ứng trước từ hàng xuất khẩu, mở thư tín dụng trả 

chậm, cho vay nhập khẩu thế chấp bằng chính lô hàng nhập… 

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

rất tốt, trong các năm qua không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn đối với lĩnh vực 

cho vay này. Điều này có được bởi vì quy trình cho vay ban hành ngày càng 

hoàn thiện, đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tế cho vay ngoại tệ; hệ thống 

chấm điểm xếp hạng tín dụng được xây dựng tương đối phù hợp trong điều 

kiện cấp tín dụng hiện nay. 

Chi nhánh đã bắt đầu chú trọng đến việc triển khai và áp dụng các sản 
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phẩm phái sinh nhằm hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài trợ 

XNK cho khách hàng và chính bản thân ngân hàng. 

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 với số lượng hơn 1.000 ngân hàng 

đã góp phần tạo dựng thương hiệu và hình ảnh của VCB trên trường quốc tế 

ngày càng vững chắc.  

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. 

So với tốc độ tăng trưởng của kim ngạch XNK trên địa bàn thành phố 

Quy Nhơn trong thời gian qua, có thể thấy hoạt động cho vay ngoại tệ đối 

với doanh nghiệp XNK của VCB Quy Nhơn còn yếu. Số lượng khách 

hàng có quan hệ cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK với VCB 

Quy Nhơn còn rất khiêm tốn.  

Thị phần cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của 

chi nhánh còn thấp chưa tương xứng với vị thế của VCB Quy Nhơn trên 

thị trường mục tiêu. 

Cơ cấu khách hàng có quan hệ cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp XNK chưa hợp lý. VCB Quy Nhơn chưa thực sự quan tâm phát 

triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK đối với các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, các công ty liên doanh, các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài.  

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 
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hình thức cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK truyền thống, các 

hình thức cấp tín dụng còn lại có quy mô nhỏ, chưa chú trọng mở rộng 

phát triển các hình thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng 

của khách hàng.  

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 như hàng dệt may, 

sắt thép… nên khi lĩnh vực đó có sự biến động mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

hoạt động cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp của Chi nhánh. 

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 như mua bán ngoại tệ kỳ hạn, quyền chọn ngoại tệ, 

hoán đổi tiền tệ chéo. Mặc dù VCB đã triển khai nhiều sản phẩm phái sinh 

nhằm hỗ trợ cho khách hàng trong việc hạn chế và phòng ngừa rủi ro liên 

quan đến các hoạt động ngoại thương nhưng cho đến nay chỉ một vài sản 

phẩm được sử dụng tại VCB Quy Nhơn. 

Việc thu thập thông tin về đối tác nước ngoài của khách hàng XNK còn 

nhiều hạn chế và chưa được chú trọng đúng mức nên đã ảnh hưởng đến chất 

lượng thẩm định khi cấp tín dụng cho khách hàng và chưa đáp ứng được nhu 

cầu cung cấp thông tin về đối tác nước ngoài của khách  hàng. 

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. Trong khi đó, VCB QN phải chia sẻ thị phần này với các NHTMCP 
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khác. Mặc khác, nhân viên NH còn thụ động trong công tác huy động vốn, 

thường ngồi chờ khách hàng đến gửi tiền.  

 Tỷ giá và lãi suất thiếu linh hoạt và chưa phản ánh được sự biến động 

của thị trường. NHNN điều hành TGHĐ tương đối ổn định và cũng không để 

cho lãi suất biến động mạnh. Vì vậy, các DN còn tương đối yên tâm về sự ổn 

định của TGHĐ nên DN chưa nhận thức được hết các tiện ích thiết thực mang 

lại của các công cụ phái sinh. Ngoài ra, nhiều DN còn ngại sử dụng vì các 

công cụ phái sinh còn quá mới, chưa nhiều người sử dụng.  

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, …Một số khách hàng thuộc các 

ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh và có nhiều tiềm năng trên địa bàn như: 

giày da, may mặc, chế biến gỗ, cơ khí, thường xuyên phải đối mặt với khả 

năng bị nước ngoài kiện, và áp đặt mức thuế phá giá dẫn đến mất thị trường. 

Những biến động mạnh về giá vật tư, xăng dầu, nhựa, sắt thép đã tác động 

xấu đến nhiều DN. Môi trường và hành lang pháp lý thay đổi nhanh để phù 

hợp dần với các thông lệ chung cũng là nguyên nhân làm cho nhiều DN 

không thể hoạch định được một chính sách đầu tư và kinh doanh dài hạn có 

hiệu quả. 

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. Các DN vừa và nhỏ thường dấu thông tin về doanh thu 

– lợi nhuận nhằm mục đích trốn thuế; đồng thời, họ nghĩ đơn giản là có tài 

sản đảm bảo vay được nên họ không muốn cung cấp thông tin cho NH. Do 

vậy, Chi nhánh khó tiếp cận và chấp nhận cấp tín dụng cho đối tượng này.  

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

phái sinh. Điều này cũng thật dễ hiểu đối với các DN VN. Thị trường tiền tệ 
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tại VN chưa gặp những biến động lớn. Do vậy, một số DN có nhu cầu NK 

nguyên liệu lớn nhưng do doanh thu bán hàng chủ yếu là VND nên DN không 

mạnh dạn vay USD mà chấp nhận vay VND với lãi suất cao hơn để hạn chế 

rủi ro biến động tỷ giá.  

Thứ ba, hệ thống quản lý của DN còn yếu kém và thiếu minh bạch 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các DN nhất là các DNNN địa phương 

hoạt động trong lĩnh vực thương mại yếu kém về năng lực tài chính, kinh 

nghiệm kinh doanh quốc tế và thiếu một chiến lược hoạt động đã dễ dàng sụp 

đổ  khi thị trường biến động. 

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, cụ thể như: Chưa 

có bản phân tích cụ thể đầy đủ các thông tin về đặc điểm khách hàng, đối 

thủ cạnh tranh, môi trường kinh doanh; chưa xây dựng mục tiêu cụ thể, 

các chỉ tiêu cần phải đạt được; chưa dành nhiều ngân sách cho việc phát 

triển sản phẩm tín dụng này. Cơ sở hạ tầng hỗ trợ công tác truyền thông, 

cổ động chưa đồng bộ, trang Web của Chi nhánh chỉ mới sử dụng nội bộ, 

các thông tin riêng về hoạt động của Chi nhánh ít được cập nhật tại trang 

Web của VCB.  

  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 để thúc đẩy và tạo 

điều kiện cho hoạt động cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK phát 

triển. Lãi suất cho vay ngoại tệ và VNĐ của VCB Quy Nhơn chưa thật sự 

cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn. 
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Hệ thống xếp hạng tín dụng của VCB còn nhiều vấn đề chưa hợp lý và 

phù hợp thực tế. Hệ thống này chưa chú trọng đến loại hình doanh nghiệp vừa 

và nhỏ nên chưa có cơ chế và các tiêu chí chấm điểm phù hợp với loại hình 

doanh nghiệp này. Chính vì vậy đã làm hạn chế khả năng phát triển tín dụng 

đối với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù đây là đối tượng khách 

hàng có thể mang lại nguồn thu lớn cho Chi nhánh do thường phát sinh nhiều 

giao dịch và là đối tượng khách hàng ổn định.  

  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...đây cũng là mối quan tâm của các 

doanh nghiệp XNK bên cạnh nhu cầu vay vốn.  

  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. Chưa có báo cáo rà 

soát, phân tích và đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác phát 

triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK định kỳ tại Chi nhánh 

để có các chỉ đạo điều hành kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng 

XNK phát triển theo đúng định hướng và kế hoạch đề ra.  

 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. Trong hoạt 

động XNK, một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh 

doanh của khách hàng đó là tiềm lực và uy tín của đối tác nước ngoài. 

Tuy nhiên hiện nay việc thu thập thông tin về đối tác nước ngoài trong 

quá trình thẩm định của VCB Quy Nhơn còn hạn chế và chưa được chú 

trọng đúng mức. 

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

Chi nhánh. Chưa có kế hoạch và lộ trình cụ thể, rõ ràng trong việc tìm 
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kiếm, tiếp thị và phát triển khách hàng XNK mới. Còn rất nhiều đối tượng 

khách hàng XNK cần tiếp cận bị bỏ ngỏ.  

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

Chưa có sự chú trọng và quan tâm đúng mức đến việc phát triển cho vay 

ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Chi nhánh. Cán bộ làm công 

tác cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK tại Chi nhánh chưa được đào 

tào bài bản và chuyên sâu về lĩnh vực tài trợ thương mại.  

Ý thức của cán bộ về tầm quan trọng trong việc phát triển cho vay ngoại 

tệ đối với doanh nghiệp XNK của Chi nhánh còn hạn chế. Cán bộ quan hệ 

khách hàng chưa thực sự chủ động trong việc tìm kiếm, tiếp thị và phát triển 

khách hàng có quan hệ XNK mới. 

Cán bộ tín dụng còn thiếu kinh nghiệm trong hoạt động tài trợ XNK và 

kiến thức chuyên sâu về hoạt động XNK và thanh toán quốc tế, chưa nắm bắt 

được đầy đủ các nhu cầu đa dạng trong hoạt động kinh doanh quốc tế của các 

doanh nghiệp XNK, chưa am hiểu sâu về các điều kiện và các phương thức 

giao dịch trong thanh toán quốc tế. Chính vì vậy hạn chế trong việc tư vấn hỗ 

trợ khách hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế và hoạt động ngoại thương. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này luận văn đã tập trung đánh giá tình hình phát triển cho 

vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn, nêu lên những mặt đạt được trong giai đoạn 

2010 đến 2013; ngày càng hoàn thiện và phát triển các phương thức cho vay 

ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK truyền thống, không ngừng phát triển 

thêm các phương thức tài trợ mới; chất lượng cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp XNK rất tốt, không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn; đã tạo lập được uy 

tín trong hoạt động thanh toán quốc tế với các ngân hàng đại lý trên toàn cầu. 

Kế tiếp, luận văn cũng đã trình bày các tồn tại trong hoạt động cho vay 

ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK tại VCB Quy Nhơn và phân tích các 

nguyên nhân của những tồn tại để từ đó có cơ sở đề xuất những giải pháp, 

kiến nghị đối với Chính phủ, UBND thành phố Quy Nhơn, Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam và VCB Việt Nam nhằm phát triển cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp XNK tại VCB Quy Nhơn trong thời gian đến.  
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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 

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. 

Tuy nhiên trong tình hình thế giới như hiện nay, kinh tế toàn cầu đang 

rơi vào suy thoái, đặc biệt là các nước phát triển, những thị trường xuất khẩu 

chủ lực của đất nước ta, báo hiệu cho một thời kỳ hoạt động xuất khẩu sẽ 

không thuận lợi. Bên cạnh đó hoạt động nhập khẩu cũng gặp những khó khăn 

có thể dự báo trước. Trước những yêu cầu đó, Nhà nước định hướng phát 

triển hoạt động XNK như sau: 

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 
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năng thành các mặt hàng xuất khẩu chủ lực mới, theo hướng nâng cao hiệu 

quả xuất khẩu. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu 

những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, sản 

phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao, giảm tỷ trọng hàng xuất khẩu 

thô. Nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu vì ngày càng có nhiều tiêu 

chuẩn khắt khe của các nước đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm bảo hộ sản 

xuất trong nước. 

Ngoài ra, ngành Công thương tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến 

thương mại; hoạt động quảng bá và bảo hộ thương hiệu xuất khẩu của Việt 

Nam tại nước ngoài; cảnh báo sớm nguy cơ hàng xuất khẩu của Việt Nam 

bị kiện chống phá giá, trợ giá để chủ động phối hợp các Hiệp hội doanh 

nghiệp có biện pháp đối phó hiệu quả; đấu tranh với các rào cản kỹ thuật 

không phù hợp. 

a.3 - Định hướng nhập khẩu 

Kết hợp với sản xuất trong nước để thực hiện việc nhập khẩu đáp ứng 

các nhu cầu về nguyên nhiên vật liệu, thiết bị máy móc cho sản xuất và đầu 

tư. 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…. 

Kiểm soát nhập khẩu một cách có hiệu quả thông qua việc thực hiện các 

biện pháp thuế quan và phi thuế quan. Đẩy mạnh sản xuất và tăng cường sử 

dụng những loại máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu còn đang nhập khẩu để 

góp phần giảm nhập siêu; hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản 

xuất được và bảo đảm yêu cầu về chất lượng, các mặt hàng tiêu dùng không 

thiết yếu. 

Trong thời buổi nền kinh tế khó có thể dự đoán trước những biến động, 

thì bên cạnh duy trì mối quan hệ XNK hiệu quả với các thị trường truyền 
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thống như Châu Á - Thái Bình Dương, Nga, cần phải đa dạng hóa, mở rộng 

quan hệ với nhiều thị trường tiền năng khác nhằm tránh lệ thuộc, rủi ro trong 

quan hệ XNK như thị trường Châu Âu, Châu Phi và Nam Mỹ.  

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. Cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 

11 – 12%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020; Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp 

hơn tăng trưởng xuất khẩu; tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân 

10 – 11%/năm trong thời kỳ 2011 – 2020. 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  

Phát triển xuất khẩu theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý giữa 

chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô xuất khẩu, vừa chú trọng nâng 

cao giá trị gia tăng xuất khẩu; Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một 

cách hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung sản phẩm 

chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với 

môi trường trong cơ cấu hàng hóa 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 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; 
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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  

Cần chủ động điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa, đồng 

thời phát triển sản xuất nguyên, nhiên, phụ liệu phục vụ các ngành hàng xuất 

khẩu, đáp ứng nhu cầu trong nước và phát triển công nghiệp hỗ trợ, 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; định hướng nhập khẩu ổn định cho các ngành 

sản xuất sử dụng các nguyên, nhiên, vật liệu mà khai thác, sản xuất trong 

nước kém hiệu quả hoặc có tác động xấu đến môi trường. 

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  

  Trong thời gian tới, trên cơ sở định hướng chung của nhà nước về hoạt 

động xuất nhập khẩu, VCB Quy Nhơn đã đề ra định hướng phát triển cụ thể 

cho hoạt động cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu như sau:  

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. Giảm dần dư nợ các 

DN có dấu hiệu rủi ro, củng cố lại tài sản thế chấp tiến đến rút hết dư nợ của 

các DN thuộc đối tượng phải rút dư nợ theo kế hoạch, cũng như không có khả 
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năng phát triển trong tương lai. 

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 trong quan hệ 

vay trả nợ, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng XK như nông, 

lâm, thủy hải sản, chế biến gỗ, may mặc, giày da; NK các nguyên liệu sản 

xuất như phôi thép, phôi nhôm, kẻm, thép không gĩ, … 

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 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, phấn đấu tự 

cân đối vốn được ngoại tệ nhằm tài trợ hơn nữa cho hoạt động cho vay ngoại 

tệ đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thực hiện chính sách ưu đãi phí 

thanh toán xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực 

sản xuất, chế biến hàng xuất nhập khẩu và có doanh số thanh toánh xuất nhập 

khẩu lớn qua VCB.  

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   

 Hiện nay 90% khách hàng XNK có quan hệ tín dụng với VCB Quy 

Nhơn là các doanh nghiệp cổ phần nhà nước có quy mô lớn. VCB Quy Nhơn 

cần thiết phải đa dạng hóa khách hàng nhằm phân tán và phòng ngừa rủi ro tín 
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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. Cần phải có kế hoạch 

tiếp cận, tiếp thị và phát triển tín dụng tài trợ XNK đối với các doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các doanh 

nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hoạt động trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất… Để mở rộng và phát triển đối với các loại hình doanh 

nghiệp này, VCB Quy Nhơn cần xây dựng một chính sách đồng bộ về lãi 

suất, tỷ giá, phí dịch vụ, cơ chế bảo đảm tiền vay, điều kiện về vốn tự có tham 

gia vào phương án kinh doanh… nhằm tạo điều kiện  và hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp này trong quan hệ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu với ngân hàng. 

Đa dạng hóa khách hàng theo loại hình doanh nghiệp phải gắn liền với 

đa dạng hóa khách hàng theo ngành nghề kinh doanh. Hiện nay VCB Quy 

Nhơn chỉ tập trung tài trợ một số ngành nghề như dệt may, gỗ, khoáng sản, ... 

đối với tài trợ xuất khẩu và máy móc thiết bị, hóa chất, sắt thép đối với tài trợ 

nhập khẩu. Một số ngành nghề khác như thủy hải sản, cao su, lương thực, 

điện tử..là những ngành hàng có nhiều triển vọng, có hiệu quả kinh tế chắc 

chắn, thị trường ổn định, khả năng cạnh tranh cao nhưng Chi nhánh vẫn chưa 

tiếp cận tham gia tài trợ. Trong thời gian tới VCB Quy Nhơn cần mở rộng 

tham gia tài trợ đối với các ngành hàng này nhằm đa dạng hóa các mặt hàng 

tài trợ 

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

hàng XNK  

Trước đây VCB Quy Nhơnchủ yếu cấp tín dụng tài trợ tiền hàng cho 

các khách hàng XNK. Cùng với sự phát triển của hoạt động ngoại thương 

Việt Nam, nhu cầu về tài trợ của các doanh nghiệp XNK ngày càng đa dạng. 

Bên cạnh nhu cầu cần tài trợ về tiền hàng, rất nhiều các loại chi phí phát sinh 
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trong hoạt động ngoại thương mà các doanh nghiệp cần sự tài trợ của ngân 

hàng như cước phí vận tải quốc tế, phí bảo hiểm, thuế nhập khẩu, chi phí làm 

thủ tục, khai báo hải quan, chi phí lưu kho lưu bãi, chi phí vận chuyển… 

Thông thường các đại lý giao nhận hàng hóa XNK sẽ đứng ra thực hiện các 

dịch vụ này cho doanh nghiệp XNK và báo nợ lại toàn bộ chi phí phát sinh và 

thu phí dịch vụ từ các doanh nghiệp XNK. VCB Quy Nhơncần nghiên cứu 

liên kết hợp tác với các đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa XNK để cung 

cấp sản phẩm tài trợ trọn gói cho các doanh nghiệp XNK. 

VCB Quy Nhơncần 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 Nhơnđã 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 như cho vay thanh toán hàng 

nhập khẩu theo L/C, bảo lãnh thông qua hình thức phát hành L/C trả chậm, 

cho vay bổ sung vốn lưu động trước khi giao hàng, chiết khấu hối phiếu kèm 

chứng từ theo L/C… Các hình thức cấp tín dụng có mức độ rủi ro cao hơn 

như bảo lãnh quốc tế, chiết khấu hối phiếu kèm chứng từ theo phương thức 

nhờ thu, ứng trước tiền thanh toán hàng xuất khẩu…mặc dù Chi nhánh đã 

triển khai thực hiện nhưng quy mô hiện nay còn khá khiêm tốn. VCB Quy 

Nhơncần 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. 

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 
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phái sinh để hạn chế rủi ro do sự biến động của tỷ giá, ổn định hoạt động sản 

xuất kinh doanh.  

Về quy định của pháp luật đã có quy định cho phép thực hiện các công 

cụ phòng chóng rủi ro như swap và forward. Nhưng do tại VN nói chung, địa 

bàn tỉnh nói riêng cầu về các công cụ phòng chống rủi ro chưa phát sinh nhiều 

nên VCB QN cũng chưa quan tâm phát triển. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh 

doanh hiện nay, môi trường kinh doanh khá phức tạp, VCB QN cần đưa ra 

sản phẩm cho vay ngoại tệ kết hợp sử dụng các công cụ phái sinh, mà cụ thể 

là hợp đồng kỳ hạn (forward) vì hợp đồng kỳ hạn đơn giản, dễ  hiểu, khách 

hàng dễ  tiếp cận, thị trường giao dịch hợp đồng kỳ hạn cũng đã phát triển 

hơn so với các công cụ phái sinh khác, đặc biệt là hợp đồng quyền chọn 

(option).   

  Trong hoạt động cho vay ngoại tệ, đặc biệt đối với các DN có đầu vào 

chủ yếu là NK nhưng doanh số XK thấp hoặc thị trường tiêu thụ hoàn toàn 

nội địa thì sẽ phù hợp khi sử dụng hợp đồng kỳ hạn mua ngoại tệ vì ngay thời 

điểm vay DN đã xác định được số tiền nội tệ bỏ ra để mua ngoại tệ trả nợ cho 

Ngân hàng. Từ đó, đưa các chi phí phát sinh liên quan đến hợp đồng kỳ hạn 

vào chi phí sản xuất kinh doanh, DN cũng tập trung vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh mà không lo lắng về sự biến động tỷ giá.   

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. 

Áp dụng lãi suất cho vay ngoại tệ ưu đãi và cạnh tranh đối với những 

khách hàng vay tốt và truyền thống tại VCB Quy Nhơn; hoặc những 

khách hàng mới quan hệ vay vốn đồng thời đang sử dụng dịch vụ khác 
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của VCB như tiền gửi, thanh toán quốc tế, ... Ngoài ra, VCB nên áp dụng 

linh hoạt lãi suất vay ngoại tệ ở nhiều mức giá khác nhau đối với từng 

khách hàng cụ thể, để thu hút thêm nhiều khách hàng mới và có thể khách 

hàng ở các Ngân hàng khác trên địa bàn. 

VCB Quy Nhơn đưa ra mức phí dịch vụ kèm theo một cách hợp lý 

cho từng đối tượng khách hàng. VCB Quy Nhơn nên chủ động giảm phí 

dịch vụ cho các khách hàng tiềm năng, khách hàng sử dụng nhiều sản 

phẩm và dịch vụ, khách hàng có số dư tiền gửi thanh toán thường xuyên 

tại VCB Quy Nhơn. Điều đó một phần nào tạo sự yên tâm và thoải mái 

cho khách hàng giao dịch tại VCB Quy Nhơn.  

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. Khi tiến hành thẩm 

định tín dụng, ngoài việc làm rõ tính khả thi của dự án/phương án (như các 

mặt tổ chức thực hiện, kỹ thuật, nguồn vốn), tính hiệu quả và khả  năng tự trả 

nợ của dự án/phương án đó (phân tích dòng tiền, tỷ suất lợi nhuận) CBTD còn 

phải tập trung phân tích các yếu tố phi tài chính (uy tín của DN, chất lượng bộ 

máy quản lý, tình hình tiêu thụ chủ yếu của khách hàng (giá cả, đối thủ cạnh 

tranh) và tính pháp lý của dự án/phương án. Đặc biệt phải tìm hiểu lợi nhuận 

của DN có phải do hoạt động kinh doanh chính mang lại hay không nhằm 

phòng ngừa các DN vay vốn không đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

dễ phát sinh rủi ro dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Đối với báo cáo tài 

chính, một căn cứ quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, 

năng lực tài chính của các DN vay vốn phải có xác nhận của kiểm toán độc 

lập hoặc kiểm toán Nhà nước.  

3.2.6. Tăng cường kiểm soát rủi ro trong quá trình cho vay  

 Theo Quy trình tín dụng do VCB ban hành thì khâu kiểm tra sử dụng 
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vốn vay có một vị trí sống còn đối với chất lượng món vay và khả năng trả nợ 

của khách hàng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây chính là những khâu yếu 

nhất của quy trình cho vay. Đa số chỉ kiểm tra tại văn phòng và chứng từ giấy 

tờ, chưa chịu khó đi kiểm tra thực tế tại các  kho bãi, nhà  máy, công trình của 

DN nên đã phát sinh nhiều rủi  ro tín dụng.  

 Để khắc phục, 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, nếu phát 

hiện những sai phạm trong việc sử dụng vốn vay sai mục đích, CBTD kiến 

nghị thu hồi nợ trước hạn hoặc đưa ra cơ quan pháp luật để xử lý. Sau khi 

hoàn thành dự án, phương án vay, CBTD bám sát diễn biến về tình hình kinh 

doanh, nguồn tiền về, thu nhập của người vay để đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. 

Trong trường hợp khách hàng gặp khó khăn cần gia hạn thì CBTD phải tìm 

hiểu kỹ nguyên nhân, đưa ra phương án gia hạn, thu hồi nợ và phải theo sát 

món vay nhằm thu hồi nợ đúng thời gian khách hàng đã cam kết. Việc kiểm 

soát chặt chẽ giai đoạn trong và sau khi cho vay sẽ có tác dụng: đảm bảo 

khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích như đã thỏa thuận; cập nhật 

thông tin thường xuyên về khách hàng, kể cả các khách hàng tốt; phát hiện 

kịp thời các dấu hiệu rủi ro và áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp.   

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. XHTD là một công cụ hiệu quả, mang tính 

khoa học trong quản trị rủi ro tín dụng. Do đó, hoàn thiện hệ thống xếp hạng 
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tín dụng nội bộ sẽ là một trong những công việc trọng tâm để nâng cao chất 

lượng tín dụng. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, mô hình chấm điểm cần 

chú trọng đánh giá bổ sung các chỉ tiêu phản ảnh những biến đổi trong chính 

của Nhà nước ảnh hưởng đến DN.  

3.2.8. Tăng cường công tác thu thập, xử lý và quản lý thông tin liên 

quan đến hoạt động cho vay XNK 

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.   

Do vậy VCB Quy Nhơncần chủ động khai thác các nguồn thông tin liên 

quan, các thông tin tìm kiếm phải đảm bảo được những nội dung cơ bản sau: 

- Thông tin liên quan đến các tổ chức tài chính trên thế giới, các cơ quan 

có uy tín đánh giá được mức độ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Ngân 

hàng nói chung và của hoạt động cho vay XNK nhằm giảm thiểu rủi ro quốc 

gia. Nguồn thông tin này gồm có các báo cáo, ấn phẩm về tình hình chính trị, 

kinh tế của các nước trên thế giới do các tổ chức có uy tín phát hành như IMF, 

WB, các tổ chức của Liên hiệp quốc, các tổ chức chuyên nghiệp khác như 

Moody’s, Standard & Poor’s… 

- Thông tin liên quan đến tỷ giá trên thị trường, diễn biến của tỷ giá, chính 

sách ngoại hối của các quốc gia trên thế giới. Nguồn thông tin này thường tìm 

thấy ở các ấn phẩm như Financial Times, Euromoney, Wall Street Journal...do 

các tổ chức chuyên nghiệp phát hành. 

- Nguồn thông tin nhằm hạn chế rủi ro khách hàng. Để phục vụ tốt cho 

công tác khai thác thông tin, VCB Quy Nhơncần thiết lập hệ thống thông tin đa 
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dạng từ nhiều nguồn khác nhau như thông tin từ các NHTM khác, thông tin từ 

Ngân hàng nhà nước, thông tin từ tạp chí chuyên ngành, báo đài, các cơ quan 

hữu quan như cục thuế, cục hải quan, cơ quan công an… và mạng Internet. 

Đây là những nguồn thông tin cơ bản cần được khai thác để cung cấp cho 

quá trình phân tích cũng như so sánh với nguồn thông tin mà khách hàng 

cung cấp. 

- Nguồn thông tin về đối tác nước ngoài của khách hàng. VCB Quy 

Nhơncần phải có các kênh để tìm hiểu thông tin về đối tác nước ngoài của 

khách hàng như năng lực tài chính, năng lực kinh doanh, uy tín trong làm 

ăn… để có thêm cơ sở đánh giá trong quá trình thẩm định cũng như phục vụ 

nhu cầu tìm hiểu thông tin về đối tác nước ngoài của khách hàng. 

Công tác thu thập thông tin khách hàng không nên dừng lại khi tất toán 

các khoản tín dụng mà cần kéo dài về sau, vì quá trình kinh doanh của doanh 

nghiệp thường xuyên thay đổi theo thời gian và diễn biến nhu cầu thị trường, 

mỗi doanh nghiệp sẽ có những chu kỳ sản xuất kinh doanh khác nhau. Việc 

duy trì thu thập và đánh giá thông tin khách hàng sau khi kết thúc quan hệ tín 

dụng có ý nghĩa rất lớn cho các mối quan hệ sau này, khi Ngân hàng chủ động 

quan hệ và đã hiểu biết sâu hơn về khách hàng để có thể gia tăng cung ứng 

các dịch vụ tiện ích bổ sung từ sản phẩm tín dụng truyền thống. 

Hơn thế nữa việc thu thập thông tin sau khi kết thúc quan hệ tín dụng tạo 

điều kiện cho Ngân hàng kiểm tra, đánh giá lại khả năng đáp ứng nhu cầu cho 

khách hàng. Quá trình này giúp Ngân hàng xây dựng chính sách sản phẩm 

phù hợp hơn và xác định được uy tín của mình trong con mắt của khách hàng, 

tránh tình trạng khách hàng không thỏa mãn được nhu cầu nên chuyển sang 

giao dịch với Ngân hàng khác. 

Ngoài ra cần quan tâm đến công tác lưu trữ hồ sơ chứng từ và quản lý 

thông tin tín dụng. Chi nhánh cần phải xây dựng kho lưu trữ đầy đủ nhằm 
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phục vụ tốt cho công tác lưu trữ hồ sơ. Phải nhận thức đúng ý nghĩa công tác 

lưu trữ, nó không đơn thuần là cất giữ mà có thể tái sử dụng khi cần thiết. 

Cần xây dựng phần mềm quản lý thông tin khách hàng để cập nhật toàn 

bộ thông tin cần thiết của khách hàng từ khi khách hàng đề nghị vay vốn cho 

đến khi tất toán các khoản vay. Bên cạnh đó có bố trí, phân công cán bộ chịu 

trách nhiệm thường xuyên cập nhật, xử lý thông tin khách hàng.   

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 

Hoạt động cho vay xuất nhập khẩu khá phức tạp và đòi hỏi cao về trình 

độ của cán bộ tín dụng. Để các cán bộ làm công tác tín dụng có thể vừa 

nghiên cứu vừa triển khai công việc tốt thì ngoài sự hiểu biết về hoạt động 

kinh doanh xuất nhập khẩu và các kiến thức kinh tế liên quan họ còn phải 

thông thạo về ngoại ngữ và vi tính. Do vậy, việc tăng cường đào tạo nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cho vay xuất nhập khẩu là đòi hỏi 

cấp thiết. 

Hiện nay cán bộ đang làm công tác cho vay XNK tại VCB Quy 

Nhơnchưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ ngoại thương và tài trợ thương 

mại. Bên cạnh đó, họ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ 

XNK. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tín dụng tài trợ XNK 

của Chi nhánh. Do vậy, Chi nhánh cần thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo 

và tự đào tạo về nghiệp vụ tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế cho cán 

bộ quan hệ khách hàng và định kỳ tổ chức kiểm tra trình độ để đánh giá chất 

lượng cán bộ từ đó sàng lọc và bố trí những cán bộ có đủ kiến thức và trình 

độ chuyên môn nghiệp vào công tác tại vị trí này. Một khi cán bộ quan hệ 

khách hàng nắm vững kiến thức và hiểu biết sâu rộng về nghiệp vụ tài trợ 
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thương mại thì họ có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất và sẽ 

góp phần phát triển hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại Chi nhánh an toàn và 

hiệu quả. 

Ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng trong công tác của các cán bộ ngân 

hàng nói chung và đặc biệt đối với các cán bộ làm tín dụng tài trợ XNK bởi 

rất nhiều hồ sơ, chứng từ đều được lập bằng Tiếng Anh. Do vậy Chi nhánh 

cần chú trọng đến việc đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành cho các cán bộ và đặc 

biệt cho cán bộ làm tín dụng tài trợ XNK để hỗ trợ tốt hơn cho công tác 

chuyên môn.  

 Có kế hoạch đào tạo bài bản và dài hạn về kiến thức Marketing và các 

kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp cho cán bộ quan hệ khách hàng. Tăng cường 

công tác đào tạo và tự  đào tạo tại Chi nhánh về nghiệp vụ kinh doanh ngoại 

tệ và phái sinh cho cán bộ quan hệ khách hàng để trang bị đầy đủ kiến thức và 

nghiệp vụ nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác chuyên môn. 

Tăng cường phổ biến và quán triệt tầm quan trọng của việc phát triển tín 

dụng tài trợ XNK của Chi nhánh trong giai đoạn hiện nay đến toàn thể cán bộ 

chủ chốt và cán bộ công nhân viên của Chi nhánh trong các cuộc họp giao ban 

hoặc các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Chi nhánh để mỗi cán bộ đặc biệt là 

các cán bộ quan hệ khách hàng nhận thức được tầm quan trọng của viêc phát 

triển tín dụng tài trợ XNK từ đó có sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao 

trong công việc. 

Tư cách đạo đức của cán bộ ngân hàng, đặc biệt là cán bộ làm công tác 

tín dụng cần phải được quan tâm và rèn luyện thường xuyên. VCB Quy Nhơn 

cần chú trọng đến việc nâng cao tư cách và phẩm chất đạo đức của cán bộ 

ngân hàng thông qua việc thường xuyên quán triệt và yêu cầu các cán bộ phải 

không ngừng học tập và rèn luyện đạo đức theo hai Bộ quy chuẩn và đạo đức 

nghề nghiệp của VCB Việt Nam ban hành. 
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Chi nhánh cần có cơ chế đãi ngộ hoặc khen thưởng xứng đáng đối với 

các cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, nhiệt tình, có những sáng 

kiến cải tiến trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên 

cạnh đó Chi nhánh cũng đề ra các biện pháp xử phạt nghiêm minh đối với 

những cán bộ không có trách nhiệm trong công việc và không hoàn thành 

nhiệm vụ được giao do những lý do chủ quan. 

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. 

Đổi mới giải pháp công nghệ ngân hàng, đầu tư phát triển ứng dụng công 

nghệ thông tin và viễn thông để cải thiện cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ ngân 

hàng, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng điện tử là một giải pháp thiết yếu, 

mang lại sự thuận tiện, hiệu quả rất lớn cho cả khách hàng và ngân hàng. Để 

phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử đòi hỏi nhiều yếu tố như con người, cơ 

sở hạ tầng, chất lượng truyền thông...  

Tăng cường liên doanh, liên kết và hợp tác giữa các ngân hàng với nhau 

và giữa ngân hàng các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước nhằm tranh 

thủ sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, 

phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực 

quốc tế. 

VCB Quy Nhơn cần khẩn trương thiết kế, xây dựng phần mềm tin học 

phục vụ cho việc quản lý liên quan đến đối tượng khách hàng, ngành hàng 

XNK, thị trường XNK, doanh số và dư nợ tín dụng tài trợ XNK của từng 
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khách hàng để phục vụ kịp thời cho công tác báo cáo thống kê và quản trị 

điều hành của Chi nhánh.  

3.3. KIẾN NGHỊ  
3.3.1. Đối với Chính phủ 

 Xây dựng hệ thống thông tin trên cơ sở dự báo để các TCTD chủ động 

phản ứng nhanh và kịp thời khi có những biến động các vấn đề của nền kinh 

tế xảy ra.  

 Hoàn thiện môi trường pháp lý cho các NHTM, xem xét các quy định 

về định giá và  bán đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay nhằm giúp NH giải phóng 

vốn nhanh.  

 Để giải quyết những rào cản hiện nay đối với công cụ phái sinh, không 

chỉ xuất từ góc độ các NHTM hay DN mà rất cần sự hợp lực từ phía các cơ 

quan quản lý, cụ thể từ việc tháo gỡ vướng mắc về thuế vê chế độ ghi sổ kế 

toán, và của NHTM trong việc ban hành các văn bản pháp lý, tổ chức hội thảo 

hay hướng dẫn các nghiệp vụ cụ thể.  

 Công tác dự báo tiền tệ cần phải được đặc biệt quan tâm và đảm bảo 

phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để nắm bắt chính xác và kịp thời dự toán 

ngân sách hàng năm, đảm bảo việc mua bán ngoại tệ giữa NHNN và Bộ Tài 

Chính được thông suốt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu ngoại tệ 

của nền kinh tế cũng như tránh hiện tượng nguồn ngoại tệ dư thừa ảnh hưởng 

đến thị trường tài chính NH. 

 Tiếp tục duy trì chính sách khuyến khích chuyển kiều hối về nước để 

tăng lượng ngoại tệ thặng dư của khu vực dân cư; đồng thời với việc chú 

trọng quản lý phù hợp; khuyến khích nguồn vốn đầu tư trực tiếp tạo nguồn 

cung ngoại tệ cho nền kinh tế vận hành tốt trong điều kiện phát triển ngoại 

thương hiện nay.  

 Thực hiện chính sách khuyến khích NK các máy móc thiết bị hiện đại 
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để phụcvụ công tác kiến thiết đất nước, NK các nguyên nhiên liệu, hàng hóa 

thiết yếu cho nền kinh tế và hạn chế NK các mặt hàng xa xĩ.   

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 

 Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng, nội dung cung cấp 

cần đa dạng, không nên dừng lại ở các báo cáo tài chính, dư nợ tại các TCTD, 

tình trạng nợ quá hạn, mà cần có thêm thông tin về công ty mẹ ở nước ngoài 

(nếu có), tình hình ngành nghề, để giúp các NHTM thực hiện công tác thẩm 

định cấp tín dụng tốt hơn, nhanh hơn và đồng thời cũng hạn chế mức rủi ro là 

thấp nhất.  

 Làm đầu mối cho các NHTM VN tiếp cận được với nguồn vốn vay 

ngoại tệ trên thị trường tài chính quốc tế, nhằm giảm chi phí huy động vốn 

ngoại tệ đối với các NHTM VN, đảm bảo nguồn ngoại tệ cho vay tài trợ XNK 

với DN hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương.  

 Nâng cao công tác phân tích và dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho công 

tác điều hành chính sách tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới NHNN thành 

NH hiện đại theo hướng áp dụng mô hình kinh tế lượng vào dự báo lạm phát 

và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tiền tệ khác.  

3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

 Mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng nước ngoài trên thị trường 

quốc tế, để tranh thủ sự hỗ trợ về kiến thức, về hệ thống phân tích quản lý rủi 

ro đối với các loại hình nghiệp vụ phái sinh nói chung và nghiệp vụ quyền 

chọn tiền tệ, nghiệp vụ tương lai tiền tệ nói riêng. Tiếp cận khách hàng, tổ 

chức hội thảo để giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các công cụ mới 

trong trong kinh doanh và cho vay ngoại tệ để hỗ trợ cho hoạt động XNK của 

DN đạt hiệu quả cao, giúp DN có thêm cơ hội lựa chọn loại hình giao dịch hối 

đoái phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình, giải quyết được mâu thuẫn 

giữa lợi nhuận và rủi ro.  
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 Cần xây dựng một chính sách lãi suất chiết khấu linh hoạt và cạnh 

tranh nhằm đẩy mạnh hình thức cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu 

hối phiếu kèm chứng từ theo L/C, theo phương thức nhờ thu. 

Cần phải xây dựng cơ chế riêng đối với loại hình doanh nghiệp xuất 

khẩu trong chính sách cấp tín dụng đối với doanh nghiệp do tính đặc thù riêng 

của nó, cụ thể là về chính sách tài sản đảm bảo, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ 

sở hữu… 

 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm XHTD theo hướng ngày càng phù hợp 

với điều kiện thực tế.  

Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng để có thể triển khai xử lý đầy đủ các 

sản phẩm giao dịch ngoại hối mà NHNN cho phép thực hiện như nghiệp vụ 

quyền chọn.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay ngoại tệ 

đối với doanh nghiệp XNK tại VCB Quy Nhơn ở chương 2 và dựa trên định 

hướng phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK của thành phố 

giai đoạn 2011-2020, ngành Ngân hàng Việt Nam và của Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt nam giai đoạn 2011 đến 2020, luận văn đã đưa ra những 

giải pháp cụ thể để phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK tại 

VCB Quy Nhơn trong thời gian tới. Giải pháp tập trung chủ yếu vào công tác 

thẩm định cho vay; công tác phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp 

XNK như đa dạng hóa khách hàng, các mặt hàng tài trợ và các hình thức cho 

vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK, phát triển các dịch vụ hỗ trợ liên 

quan đến hoạt động XNK, tăng cường đáp ứng các nhu cầu tín dụng ngày 

càng đa dạng của khách hàng XNK; công tác marketing; các giải pháp về con 

người, công nghệ. Bên cạnh đó luận văn cũng đã nêu ra một số kiến nghị đối 

với Chính phủ, UBND thành phố Quy Nhơn, đối với NHNN và Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam nhằm phát triển cho vay ngoại tệ đối với 

doanh nghiệp XNK của Ngân hàng. 
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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 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 
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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. 
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