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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

 Trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang từng bƣớc 

đổi mới mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lƣợng dịch vụ cũng nhƣ các sản phẩm, 

công nghệ ngân hàng không ngừng đƣợc nâng cao. Đồng thời, trong bối cảnh toàn 

cầu hóa, ngân hàng nƣớc ngoài cũng hoạt động ở Việt Nam, có ảnh hƣởng cả tích 

cực và tiêu cực tới sự phát triển kinh tế nói chung và phát triển hệ thống ngân hàng 

trong nƣớc nói riêng. Các ngân hàng nƣớc ngoài thƣờng có vốn lớn, trình độ quản 

trị tốt hơn và hoạt động kinh doanh cũng hiệu quả hơn. Vì thế, ngay trên sân nhà 

các ngân hàng thƣơng mại của Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng 

nƣớc ngoài. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế uy tín nhƣ Ngân hàng Thế giới, 

Quỹ Tiền tệ quốc tế, về cơ bản hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thƣơng 

mại Việt Nam vẫn còn kém xa so với ngân hàng thƣơng mại các nƣớc phát triển. 

 Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam (Techcombank) từ khi 

thành lập (1993) đến nay đã dần khẳng định là một trong những ngân hàng thƣơng 

mại cổ phần (100% cổ phần) lớn với thƣơng hiệu mạnh, ƣu thế về lĩnh vực bán lẻ. 

Trong giai đoạn vừa qua, Techcombank đã đạt đƣợc nhiều thành tựu về kết quả 

kinh doanh cũng nhƣ đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, tuy nhiên hiệu quả 

hoạt động chƣa cao và thiếu bền vững. Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam cũng 

nhƣ bối cảnh hệ thống ngân hàng đang tái cơ cấu mạnh mẽ, việc nghiên cứu hiệu 

quả kinh doanh của Techcombank có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

 Cho đến nay chƣa có công trình nghiên cứu khoa học nào, nhất là dƣới dạng 

một luận án tiến sĩ về nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần cũng nhƣ đối với Techcombank. 

 Xuất phát từ tình hình nêu trên, tác giả chọn vấn đề: “Nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam” làm đề tài 

luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển. Việc nghiên cứu hiệu quả kinh 

doanh của Techcombank là một đòi hỏi cấp thiết nhằm đƣa ra những phƣơng 

hƣớng, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Techcombank, góp phần nâng 
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cao vị thế, năng lực cạnh tranh của ngân hàng này nói riêng và hệ thống ngân hàng 

Việt Nam nói chung. 

2. Mục đích nghiên cứu 

2.1. Về mặt lý luận 

 Làm rõ những vấn đề lý thuyết về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 

thƣơng mại để vận dụng vào việc nghiên cứu hiệu quả kinh doanh đối với ngân 

hàng thƣơng mại cổ phần của Việt Nam; đề xuất hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại cổ phần trong bối cảnh toàn cầu 

hóa.  

2.2. Về mặt thực tiễn 

 Vận dụng những vấn đề lý luận, hệ thống chỉ tiêu đề xuất để tiến hành đánh 

giá hiệu quả kinh doanh của Techcombank trong giai đoạn 2010 – 2014 (bao gồm 

những mặt đƣợc, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại). Từ đó đề xuất định 

hƣớng phát triển và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Techcombank 

trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam trong bối 

cảnh toàn cầu hóa. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 + Về mặt thời gian: Nghiên cứu đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của 

Techcombank giai đoạn 2010 – 2014 và tầm nhìn tới 2020.  

 + Về mặt không gian: Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại cổ 

phần Kỹ thƣơng Việt Nam trên phạm vi lãnh thổ cả nƣớc. 

 + Về mặt khoa học: Nghiên cứu cả mặt lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh 

doanh, các yếu tố chi phối hiệu quả kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả kinh doanh của Techcombank trong điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam và trong 

bối cảnh toàn cầu hóa. Từ việc làm rõ những vấn đề lý luận liên quan và dựa vào 

kết quả đánh giá thực trạng, đề xuất định hƣớng phát triển và giải pháp nâng cao 
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hiệu quả kinh doanh của Techcombank đến 2020 trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phƣơng pháp tiếp cận  

Tác giả tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu (hiệu quả kinh doanh của 

Techcombank) đi từ việc làm rõ các vấn đề lý thuyết đến nhận dạng đối tƣợng 

nghiên cứu rồi đi đến xác định giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

Techcombank. Đồng thời sử dụng lý thuyết hệ thống để nghiên cứu vấn đề nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của Techcombank trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, luận án sử dụng các phƣơng pháp chủ yếu sau: 

(1). Phƣơng pháp phân tích thống kê: Để phân tích tình hình hoạt động kinh 

doanh và thực trạng hiệu quả kinh doanh của Techcombank. Số liệu đƣợc phân tổ 

một cách tổng hợp và chi tiết qua các giai đoạn, đảm bảo sự so sánh chuỗi và đƣợc 

biểu diễn, minh họa bằng các sơ đồ, bảng biểu. 

(2). Phƣơng pháp phân tích hệ thống: Để tiếp cận và phân tích hiệu quả kinh 

doanh của Techcombank nhƣ một hệ thống cũng nhƣ xem xét nó nhƣ một phân hệ 

trong hệ thống ngân hàng thƣơng mại và đặt nó trong toàn bộ nền kinh tế nƣớc ta. 

(3). Phƣơng pháp chuyên gia: Đƣợc sử dụng để tổng quan các công trình 

nghiên cứu; trong đó, tổng quát hóa và phân tích các ý kiến, rút ra những nhận định 

cũng nhƣ để kiểm định những đề xuất mới của tác giả. Tác giả phân nhóm các ý 

kiến của học giả trong và ngoài nƣớc theo từng vấn đề để xác định những điểm mà 

tác giả tán đồng và có thể kế thừa. Đồng thời xem xét các ý kiến đó có gì không 

đúng hoặc không còn phù hợp với tình hình mới. 

(4). Phƣơng pháp khảo sát: Sử dụng để khảo sát, đánh giá chất lƣợng dịch vụ 

và nhân sự của Techcombank. 

(5). Phƣơng pháp dự báo: Sử dụng trong việc dự báo các chỉ tiêu về hiệu quả 

kinh doanh của Techcombank trong tƣơng lai. 

(6). Phƣơng pháp diễn giải và quy nạp: Đƣợc sử dụng để phân tích thực trạng 

hiệu quả kinh doanh và đề xuất định hƣớng phát triển, giải pháp nâng cao hiệu quả 
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kinh doanh của Techcombank. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

  + Về mặt lý luận: Luận án đƣa ra những quan niệm và nội dung mới về 

hiệu quả kinh doanh của Techcombank đứng trên góc độ hiệu quả bản thân ngân 

hàng và hiệu quả xã hội; Đề xuất hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 

kinh doanh của Techcombank phù hợp với điều kiện Việt Nam và trong bối cảnh 

toàn cầu hóa. 

+ Về mặt thực tiễn: Luận án khẳng định Techcombank là một trong những 

ngân hàng cổ phần cỡ lớn, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế quốc gia 

(đóng ngân sách khá, giải quyết nhiều việc làm, tham gia quan trọng vào việc cho 

vay vốn phát triển sản xuất….); Chỉ ra thực trạng hiệu quả kinh doanh của 

Techcombank (bao gồm những thành công, tồn tại và nguyên nhân cả từ phía nhà 

nƣớc lẫn từ phía ngân hàng Techcombank); Đề xuất các giải pháp góp phần nâng 

cao hiệu quả kinh doanh của Techcombank; Đồng thời kiến nghị với nhà nƣớc và 

Ngân hàng nhà nƣớc hoàn thiện cơ chế, chính sách để các NHTM hoạt động có hiệu 

quả và bền vững hơn. 

6.  Kết cấu của luận án 

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, Luận án đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng: 

- Chƣơng 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài 

- Chƣơng 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 

thƣơng mại. 

- Chƣơng 3: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ 

thƣơng Việt Nam giai đoạn 2010-2014 

- Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP  

Kỹ thƣơng Việt Nam 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI 

 

Từ yêu cầu phải làm rõ những vấn đề lý thuyết và thực tiễn đối với vấn đề 

hiệu quả kinh doanh của NHTM để vận dụng vào việc nghiên cứu hiệu quả kinh 

doanh đối với Techcombank, tác giả thu thập hơn 80 tài liệu (44 tài liệu trong nƣớc, 

16 tài liệu nƣớc ngoài và hơn 20 luận án tiến sĩ). Trên cơ sở tài liệu thu thập đƣợc, 

tác giả đã tìm hiểu xem các học giả trong và ngoài nƣớc đã đề cập vấn đề hiệu quả 

kinh doanh của NHTM đến đâu? Trong các kết quả nghiên cứu của họ có điểm nào 

luận án có thể kế thừa để phục vụ cho việc xây dựng nền tảng lý thuyết đáp ứng yêu 

cầu nghiên cứu của luận án, đồng thời xác định rõ những điểm luận án còn phải tiếp 

tục đi sâu nghiên cứu làm rõ. Đặc biệt là các học giả đã đề cập đến hệ thống chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM thế nào trong điều kiện toàn cầu hóa và 

hội nhập quốc tế để có thể tham khảo xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh 

doanh của NHTM ở Việt Nam. Để đạt đƣợc mục đích này, luận án đã thu thập tài 

liệu và tổng quan theo các vấn đề sau đây:  

1.1. Tổng quan lại quan niệm về ngân hàng thƣơng mại trong bối cảnh 

toàn cầu hóa 

Luận án đã nghiên cứu 16 tài liệu đề cập tới vấn đề ngân hàng thƣơng mại. 

Họ đƣa ra những quan niệm khác nhau về ngân hàng thƣơng mại. Tuy có sự khác 

nhau nhƣng nhìn chung những học giả nghiên cứu về quan niệm đối với ngân hàng 

thƣơng mại đều thống nhất rằng, ngân hàng thƣơng mại là một dạng công ty kinh 

doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công 

nghiệp dịch vụ tài chính, lấy lợi nhuận làm tiêu chí quan trọng để hoạt động kinh 

doanh. 

1.1.1. Quan niệm về ngân hàng thương mại 

    Nhìn chung, có nhiều công trình nghiên cứu quan niệm về ngân hàng thƣơng mại.   
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a). Tài liệu trong nước:  

Các học giả quan tâm đến vấn đề này cho rằng ngân hàng thƣơng mại đã 

hình thành, tồn tại và phát triển hàng ngàn năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế 

hàng hóa. Sự phát triển hệ thống NHTM đã có tác động rất lớn và quan trọng đến 

quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hóa, ngƣợc lại kinh tế hàng hóa phát triển 

mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trƣờng thì NHTM cũng ngày 

càng đƣợc hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu đƣợc. 

Theo các nghiên cứu của Vũ Văn Hóa [24], Dƣơng Hữu Hạnh [33], Hoàng Xuân 

Quế [66], Nguyễn Thị Mùi [48], các hoạt động ngân hàng xuất hiện rất sớm ở các 

quốc gia phát triển nhƣng đến khoảng thế kỷ XV thì ngƣời ta mới thành lập đƣợc 

những ngân hàng có các nghiệp vụ hoàn chỉnh nhƣ tại Hà Lan, Thụy Điển, Anh, 

Mỹ, Pháp. Hệ thống ngân hàng của Việt Nam phát triển rất chậm so với thế giới. 

Tại Việt Nam, năm 1951 mới thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Trƣớc đó, 

trong khoảng thời gian từ 1945 – 1951, việc in ấn tiền và quản lý tài chính quốc gia 

do Bộ tài chính (thành lập năm 1945) thực hiện. Có nhiều khái niệm về NHTM 

nhƣng để đƣa ra một khái niệm chính xác thì ta phải dựa vào tính chất và mục đích 

hoạt động của nó trên thị trƣờng tiền tệ.  

- Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 của Việt Nam [50]: “Ngân hàng 

là loại hình Tổ chức tín dụng có thể đƣợc thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng 

theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình 

ngân hàng gồm NHTM, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã”. “Hoạt 

động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thƣờng xuyên hoặc một số các nghiệp 

vụ sau: Nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”. 

- Ở Mỹ: Ngân hàng thƣơng mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung 

cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính (Bách 

khoa toàn thƣ) [2]. 

- Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng 

thƣơng mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thƣờng xuyên là nhận 

tiền bạc của công chúng dƣới hình thức ký thác, hoặc dƣới các hình thức khác và sử 
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dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài 

chính” (Bách khoa toàn thƣ) [2]. 

Các quan điểm trên chỉ đề cập những hoạt động rất cơ bản của ngân hàng.  

Trong xu thế hội nhập quốc tế, các ngân hàng thƣơng mại lớn đã trở thành 

tập đoàn tài chính, có hàng loạt công ty trực thuộc, làm cho việc định nghĩa ngân 

hàng không còn đơn giản nhƣ trƣớc. 

b). Tài liệu nước ngoài 

       Theo Thomas P.Fitch (2012), Dictionary of banking term [105]: “Tổ chức ngân 

hàng thƣờng là một công ty, nhận tiền gửi, thực hiện cho vay, thanh toán séc, và 

thực hiện các dịch vụ liên quan cho công chúng”. Định nghĩa này nhấn mạnh khía 

cạnh các loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng và cộng đồng. 

Khái niệm của cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) [104] và cũng đƣợc nhiều nƣớc 

sử dụng ngày nay: “ngân hàng là bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp tài khoản tiền 

gửi cho phép khách hàng rút tiền theo yêu cầu (nhƣ bằng cách ký phát séc hay 

chuyển tiền điện tử) và cho vay thƣơng mại hay cho vay kinh doanh khác (nhƣ cho 

vay các doanh nghiệp tƣ nhân để tăng hàng tồn kho hay mua thiết bị mới). Định 

nghĩa này cũng nhấn mạnh hai vế hoạt động của ngân hàng là huy động tiền gửi và 

cho vay. Tuy nhiên trong thực tiễn, có thể có tổ chức chỉ cung cấp một trong hai vế 

hoạt động của ngân hàng, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính khác [78]. 

Để khắc phục hạn chế nêu trên, Quốc hội Mỹ đã đƣa ra định nghĩa ngân hàng 

nhƣ sau: “Ngân hàng là bất kỳ định chế tài chính nào tham gia bảo hiểm tiền gửi 

theo quy định của công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang”. Định nghĩa này đã không 

đề cập đến các loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cũng nhƣ chức năng của 

ngân hàng trong nền kinh tế. Trên thực tế, một định chế đƣợc coi là ngân hàng, đơn 

giản là tham gia bảo hiểm tiền gửi của công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang [78]. 

Peter S.Rose (2008) đã đƣa ra một khái niệm mới về ngân hàng: “Ngân hàng 

là một loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa 

dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều 

chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh 
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tế” [102]. Định nghĩa này tập trung về khía cạnh các loại hình dịch vụ mà ngân 

hàng cung cấp, theo đó ngân hàng là một định chế tài chính kinh doanh tổng hợp, 

đƣợc coi nhƣ một Tổng công ty bách hóa dịch vụ tài chính [78]. 

Tóm lại, khái niệm về ngân hàng hiện này là chƣa thống nhất. Tuy nhiên, từ 

phân tích các quan điểm nêu trên, các học giả đã cho biết quan niệm chung về ngân 

hàng nhƣ sau: “Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, cung cấp đa dạng các 

dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các 

dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thỏa 

mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội”. Tác giả luận án cho rằng, nhìn 

chung quan niệm nhƣ vậy là chấp nhận đƣợc và tác giả có thể kế thừa nhiều điểm 

để làm rõ hơn trong phần xây dựng nền tảng lý thuyết của luận án. 

1.1.2. Các loại hình ngân hàng thương mại 

a). Tài liệu trong nước 

Nguyễn Văn Tiến [77] chia ngân hàng dựa vào 3 căn cứ: Căn cứ tính chất và 

 mục tiêu hoạt động gồm ngân hàng thƣơng mại, ngân hàng đầu tƣ, ngân hàng phát 

triển, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác; Căn cứ hình thức sở hữu gồm ngân 

hàng tƣ nhân, ngân hàng cổ phần, ngân hàng sở hữu nhà nƣớc, ngân hàng liên 

doanh, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài; Căn cứ tính đa dạng dịch vụ gồm ngân 

hàng đơn năng, ngân hàng đa năng, ngân hàng bán buôn và bán lẻ.   

Nguyễn Minh Kiều [40] và Lê Thị Mận [45] chia ngân hàng thƣơng mại dựa 

trên ba căn cứ khác nhƣ sau: Dựa vào hình thức sở hữu gồm: NHTM nhà nƣớc, 

NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, ngân hàng 

100% vốn nƣớc ngoài; Dựa vào chiến lược kinh doanh gồm: Ngân hàng bán buôn 

(là ngân hàng chỉ giao dịch và cung ứng dịch vụ cho đối tƣợng khách hàng công ty), 

ngân hàng bán lẻ (là loại NH giao dịch và cung ứng dịch vụ cho đối tƣợng khách 

hàng cá nhân), ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ; Dựa vào quan hệ tổ chức gồm: 

ngân hàng hội sở, ngân hàng chi nhánh cấp 1, cấp 2, các phòng giao dịch. 

b). Tài liệu nước ngoài 

  Smriti Chand [106] chia ngân hàng thƣơng mại thành Ngân hàng chi nhánh; Ngân 
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hàng đơn vị (hoạt động ngân hàng đƣợc thực hiện thông qua một tổ chức duy nhất, 

mà không có bất kỳ chi nhánh. Hệ thống này sử dụng phổ biến ở Mỹ); Ngân hàng 

nhóm (là một hệ thống mà theo đó hai hoặc nhiều ngân hàng, kết hợp một cách 

riêng biệt, đƣợc kết nối bởi sự điều khiển của một công ty); Ngân hàng chuỗi 

(tƣơng tự nhƣ tập đoàn ngân hàng, hai hoặc nhiều ngân hàng đƣợc kiểm soát bởi 

một nhóm duy nhất thông qua việc sở hữu cổ phần hoặc ngƣợc lại; Ngân hàng tiền 

gửi (các ngân hàng đóng vai trò là ngƣời giám hộ hoặc ngƣời đƣợc ủy thác của 

ngƣời gửi tiền và thực hiện cho vay); Ngân hàng đầu tư (chức năng chính là cung 

cấp tài chính cho đầu tƣ công nghiệp); Ngân hàng hỗn hợp (đóng cả hai vai trò nhận 

tiền gửi và đầu tƣ). 

 Walter Leaf [107], chia ngân hàng thành ngân hàng tiền gửi, ngân hàng 

công nghiệp, ngân hàng tiết kiệm, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng giao dịch, 

ngân hàng hỗn hợp. 

1.1.3. Bản chất hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 

a). Tài liệu trong nước 

Nghiên cứu của Nguyễn Văn Tiến [77], Phạm Thị Bích Ngọc [62] cho rằng 

các ngân hàng tạo ra lợi nhuận bằng cách đi vay (bán các khoản nợ) theo các tiêu 

chí khác nhau nhƣ thanh khoản, rủi ro, mệnh giá, kỳ hạn, lãi suất..., sau đó, ngân 

hàng đem cho vay lại (mua các tài sản có) theo các tiêu chí khác nhau. Quá trình “đi 

vay và cho vay” đƣợc gọi là “Quá trình chuyển hóa tài sản”. Quá trình chuyển hóa 

tài sản và cung cấp dịch vụ (thanh toán séc, duy trì sổ sách, phân tích tín dụng...) 

tƣơng tự nhƣ bất cứ một quy trình sản xuất nào trong doanh nghiệp. Nếu ngân hàng 

cung cấp đƣợc các dịch vụ mong muốn với giá thành thấp và có đƣợc thu nhập cao 

từ tài sản có, thì ngân hàng có lãi và ngƣợc lại. Cách tiếp cận vấn đề nhƣ vậy chƣa 

chỉ ra những thành tố tạo nên hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. 

Lê Thị Mận [45] coi ngân hàng thƣơng mại là một loại hình doanh nghiệp 

kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, lợi nhuận tối đa, nhƣng tác giả cũng chƣa chỉ ra 

nội dung đánh giá hiệu quả kinh doanh của một ngân hàng thƣơng mại cũng nhƣ 

chƣa chỉ ra hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của một NHTM cụ thể. 
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b). Tài liệu ngoài nước 

Theo Gaurav Akrani [96], Ngân hàng thƣơng mại là một tổ chức thƣờng thực 

hiện các giao dịch tài chính nhất định. Nó thực hiện các nhiệm vụ kép nhận tiền gửi 

từ công chúng và cho ngƣời nghèo vay. Khi các ngân hàng nhận tiền gửi, các khoản 

nợ của nó tăng lên và trở thành con nợ nhƣng khi nó cho vay để sinh lời nó sẽ trở 

thành chủ nợ. Giao dịch ngân hàng đƣợc pháp luật thừa nhận. Nó có trách nhiệm 

duy trì tiền gửi của chủ tài khoản. 

1.2. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại 

Luận án đã nghiên cứu 49 tài liệu (trong đó 39 tài liệu trong nƣớc và 10 tài 

liệu nƣớc ngoài) đề cập vấn đề này. Nhìn chung, có nhiều học giả đề cập vấn đề có 

tính lý thuyết đối với quan niệm, nội dung và bản chất của hiệu quả kinh doanh của 

ngân hàng thƣơng mại; nhƣng ít học giả nhìn nhận hiệu quả của ngân hàng thƣơng 

mại dƣới hai góc độ hiệu quả kinh tế của bản thân ngân hàng và hiệu quả xã hội 

nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

1.2.1. Tài liệu trong nước 

Theo từ điển Tiếng Anh, Cambridge Dictionaries: “Hiệu quả là sự thành 

công hoặc đạt đƣợc những kết quả bạn mong muốn” [6]. Quan niệm này phản ánh 

hiệu quả đơn giản chỉ là đạt đƣợc những gì mong muốn trên góc độ cá nhân.  

Theo từ điển Tiếng Việt, Vietnamese dictionary thì “Hiệu quả là kết quả đích 

thực”. Khái niệm này dùng kết quả để đo hiệu quả [86]. 

Có quan niệm cho rằng: “Hiệu quả nghĩa là không lãng phí”. Quan niệm này 

đƣợc hiểu là với cùng một kết quả nhƣ nhau, hoạt động nào không hoặc tốn ít chi 

phí hơn (ít lãng phí hơn) thì đƣợc coi là có hiệu quả hoặc có hiệu quả hơn. Quan 

niệm này so sánh kết quả với chi phí bỏ ra và đặt mục tiêu tăng hiệu quả bằng tiết 

kiệm chi phí. 

Quan niệm khác cho rằng: “Hiệu quả là một chỉ tiêu phản ánh mức độ thu lại 

đƣợc kết quả nhằm đạt một mục đích nào đó tƣơng ứng với một đơn vị nguồn lực 

phải bỏ ra trong quá trình thực hiện một hoạt động nhất định”. Trong cách tiếp cận 

này, khi nói đến hiệu quả của một hoạt động nào đó, ngƣời ta gắn nó với mục đích 
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nhất định (Đàm Hồng Phƣơng) [65]. Bản thân phạm trù” kết quả thu lại” đã chứa 

đựng cả “mục tiêu” cần phải đạt đƣợc. Các hoạt động không có mục tiêu thì trƣớc 

hết không thể đƣa ra để tính hiệu quả. Hiệu quả luôn gắn với mục tiêu nhất định, 

không có hiệu quả chung. 

Theo từ điển Macmilian Dicionary và Cambridge Dictionaries [47, 6]:“Hiệu 

quả là khả năng làm việc tốt và sản xuất đạt kết quả tốt bằng việc sử dụng thời gian, 

tiền bạc, các nguồn cung sẵn có một cách hữu ích nhất”. Khái niệm này sử dụng cả 

nguồn lực và thời gian để phản ánh hiệu quả. 

Tất cả các hoạt động (hoặc quá trình) đều đƣợc các chủ thể hƣớng tới các 

mục tiêu hiệu quả khác nhau nhƣ hiệu quả môi trƣờng, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã 

hội, tài nguyên, con ngƣời…, hiệu quả ngắn hạn, hiệu quả dài hạn.. Từ các quan 

niệm trên, có thể hiểu: “Hiệu quả là việc sử dụng ít nhất các nguồn lực để đạt đƣợc 

mục tiêu nhất định”. 

Đối với tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động 

trong nền kinh tế, với các cơ chế quản lý khác nhau thì có các nhiệm vụ mục tiêu 

hoạt động khác nhau. Có những trƣờng phái cho rằng hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp đƣợc xem xét ở góc độ hiệu quả về kinh tế. Mọi doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất kinh doanh đều có mục tiêu bao trùm lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận. 

Theo giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp trong các doanh nghiệp, tác giả Ngô 

Đình Giao cho rằng: “Hiệu quả kinh tế của một hiện tƣợng (hoặc quá trình) kinh tế 

là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, 

vật lực, tiền vốn) để đạt đƣợc mục tiêu xác định”, nó biểu hiện mối quan hệ tƣơng 

quan giữa kết quả thu đƣợc và toàn bộ chi phí bỏ ra để có kết quả đó, phản ánh chất 

lƣợng của hoạt động kinh tế đó” [22]. 

Theo P.Samuelson và W.Nordhaus (Giáo trình kinh tế học, trích từ bản dịch 

Tiếng Việt (1991) [64] thì: “hiệu quả sản xuất diễn ra khi xã hội không thể tăng sản 

lƣợng một loạt hàng hóa mà không cần cắt giảm một loạt sản lƣợng hàng hóa khác. 

Một nền kinh tế có hiệu quả nằm trên giới hạn khả năng sản xuất của nó. Thực chất 

của quan điểm này đã đề cập đến khía cạnh phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của 
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nền sản xuất xã hội. Việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực sản xuất trên đƣờng 

giới hạn khả năng sản xuất sẽ làm cho nền kinh tế có hiệu quả cao.  

Có một số tác giả lại cho rằng, hiệu quả kinh tế đƣợc xác định bởi quan hệ tỷ 

lệ giữa sự tăng lên của hai đại lƣợng kết quả và chi phí. Các quan điểm này mới chỉ 

đề cập đến hiệu quả của phần tăng thêm chứ không phải của toàn bộ phần tham gia 

vào quy trình kinh tế. 

Một số quan điểm lại cho rằng hiệu quả kinh tế đƣợc xác định bởi hiệu số 

giữa kết quả đạt đƣợc và chi phí bỏ ra để có đƣợc kết quả đó. Điển hình cho quan 

điểm này là tác giả Manfred Kuhn (Giáo trình kinh tế học công cộng, bản dịch của 

Nguyễn Thị Hiên và những ngƣời khác), theo ông: “Tính hiệu quả đƣợc xác định 

bằng cách lấy kết quả tính theo đơn vị giá trị trừ đi chi phí kinh doanh” [36]. Đây là 

quan điểm đƣợc nhiều nhà kinh tế và quản trị kinh doanh áp dụng vào tính hiệu quả 

của các quá trình kinh tế. 

Hai tác giả Whohe và Doring lại đƣa ra hai khái niệm về hiệu quả kinh tế. Đó 

là hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị hiện vật và hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị giá 

trị (giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp, ĐH kinh tế quốc dân 2009) [20]. Theo 

hai ông thì hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau: “Mối quan hệ tỷ lệ giữa sản 

lƣợng tính theo đơn vị hiện vật (chiếc, kg…) và lƣợng các nhân tố đầu vào (giờ lao 

động, đơn vị thiết bị, nguyên vật liệu…) đƣợc gọi là tính hiệu quả có tính chất kỹ 

thuật hay hiện vật”, “Mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí kinh doanh phải chỉ ra trong 

điều kiện thuận lợi nhất và chi phí kinh doanh thực tế phải chi ra đƣợc gọi là hiệu 

quả xét về mặt giá trị” và “Để xác định tính hiệu quả về mặt giá trị ngƣời ta còn 

hình thành tỷ lệ giữa sản lƣợng tính bằng tiền và các nhân tố đầu vào tính bằng tiền. 

Khái niệm hiệu quả kinh tế tính bằng đơn vị hiện vật của hai ông chính là năng suất 

lao động, máy móc thiết bị và hiệu suất tiêu hao vật tƣ, còn hiệu quả tính bằng giá 

trị là hiệu quả của hoạt động quản trị chi phí. 

Khi bàn luận về tính hiệu quả chung của nền kinh tế, kinh tế học hiện đại 

thƣờng sử dụng khái niệm hiệu quả Pareto mà nhà kinh tế học ngƣời Italia Wilfredo 

Pareto đƣa ra trong cuốn cẩm nang về kinh tế chính trị học đƣợc xuất bản năm 1909 
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(giáo trình Kinh tế học công cộng của Joseph E. Stiglit, bản dịch của Nguyễn Thị 

Hiên và những ngƣời khác) [36]. Theo Pareto, với một nhóm các cá nhân và nhiều 

cách phân bổ nguồn lực khác nhau cho mỗi cá nhân trong nhóm đó, việc chuyển từ 

một phân bổ này sang một phân bổ khác mà làm ít nhất một cá nhân có điều kiện tốt 

hơn nhƣng không làm cho bất cứ một cá nhân nào khác có điều kiện xấu đi đƣợc 

gọi là một sự cải thiện Pareto hay một sự tối ƣu hóa Pareto. Khi đạt đƣợc một phân 

bổ mà không còn cách nào khác để đạt thêm sự cải thiện Pareto, cách phân bổ đó 

đƣợc gọi là hiệu quả Preto hoặc tối ƣu Pareto. Hiệu quả Preto là một tiêu chí quan 

trọng trong việc đánh giá các hệ thống kinh tế và các chính sách chính trị. Tuy 

nhiên, hạn chế của Pareto là tính địa phƣơng hóa của nó. Nhiều hệ thống đạt hiệu 

quả Pareto nhƣng không phải là hệ thống đƣợc mong muốn. Ví dụ một chế độ độc 

tài trong đó nhà độc tài kiểm soát tất cả mọi nguồn lực là một hệ thống đạt đƣợc 

hiệu quả Pareto vì bất kỳ việc tái phân phối nào cũng làm giảm phúc lợi của nhà 

độc tài. Thêm nữa, hiệu quả Pareto chỉ xem xét đến thu nhập và tài sản của cá nhân 

mà không xem xét đến cộng đồng, môi trƣờng tự nhiên, cũng nhƣ ảnh hƣởng của 

một số nhân tố bên ngoài.   

Nói chung các quan niệm về hiệu quả kinh doanh trên chủ yếu đƣợc nhìn 

nhận ở góc độ hiệu quả kinh tế, tức là hiệu quả xét về mặt tài chính đạt đƣợc cho 

chủ sản xuất, kinh doanh với tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng và không 

xem xét đến yếu tố cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, khi nền kinh tế phát triển, hiệu 

quả kinh doanh không còn đƣợc nhìn nhận đơn giản nhƣ vậy. Có những quan điểm 

cho rằng hiệu quả kinh doanh, đầu tƣ phải đƣợc nhìn nhận cả góc độ lợi ích tài 

chính cho chủ kinh doanh và lợi ích xã hội. 

Khi phân tích hiệu quả kinh tế của các dự án đầu tƣ, có nghiên cứu phân tích 

hiệu quả dự án ở hai góc độ hiệu quả tài chính và hiệu quả xã hội. Hiệu quả tài 

chính là đánh giá kết quả tài chính thực của dự án, trong khi đó phân tích hiệu quả 

kinh tế xã hội chỉ ra đóng góp thực sự của dự án vào tất cả các mục tiêu phát triển 

của đất nƣớc, vào lợi ích chung của toàn xã hội. Phân tích hiệu quả tài chính chỉ 

xem xét lợi ích và chi phí trên góc độ của nhà đầu tƣ (tầm vi mô) còn phân tích kinh 
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tế xã hội xem xét lợi ích và chi phí trên góc độ toàn xã hội (tầm vĩ mô) [20]. Quan 

điểm này xem xét lợi ích xã hội chỉ là phát triển kinh tế của đất nƣớc, không xét đến 

các lợi ích của cá nhân nhƣ vấn đề việc làm, thu nhập. 

Trong kinh doanh nông lâm nghiệp, có quan điểm cho rằng nếu chỉ đánh giá 

hiệu quả kinh tế ở khía cạnh lợi nhuận thuần túy (kết quả sản xuất kinh doanh trừ 

chi phí) thì chƣa xác định đƣợc năng suất lao động xã hội và so sánh khả năng cung 

cấp sản phẩm cho xã hội của những nhà sản xuất có hiệu số giữa kết quả sản xuất 

kinh doanh và chi phí sản xuất nhƣ nhau. Tuy nhiên, nếu tập trung vào các chỉ tiêu 

tỷ số giữa kết quả sản xuất với chi phí thì lại chƣa toàn diện, nó là số tƣơng đối và 

chỉ tiêu này chƣa phân tích đƣợc sự tác động, ảnh hƣởng của các yếu tố nguồn lực. 

Hai cơ sở kinh doanh đạt đƣợc tỷ số lợi nhuận là nhƣ nhau nhƣng ở những không 

gian khác nhau thì sự tác động của nguồn lực tự nhiên là khác nhau và nhƣ vậy hiệu 

quả kinh tế cũng không giống nhau. Nghiên cứu này cũng đã tổng kết rằng trong 

điều kiện hiện nay thì hiệu quả kinh doanh không đơn thuần là hiệu quả kinh tế mà 

nó phải thỏa mãn các vấn đề về tiết kiệm thời gian, tài nguyên trong sản xuất kinh 

doanh, mang lại lợi ích trong xã hội và phải bảo vệ đƣợc môi trƣờng sinh thái.  

Nghĩa là tính hiệu quả phải hài hòa các lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trƣờng sinh 

thái đảm bảo tính bền [20].   

Tóm lại, các nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh chủ yếu đề cập tới hiệu quả 

tài chính của chủ kinh doanh. Hiệu quả xã hội chỉ đƣợc xem xét ở khía cạnh phát 

triển kinh tế cho đất nƣớc, bảo vệ môi trƣờng.. chứ chƣa đề cập đến vấn đề an sinh 

xã hội nhƣ việc làm, thu nhập của cá nhân và đóng góp thu nhập cho nhà nƣớc để 

thực hiện các mục tiêu khác nữa.   

Từ quá trình phân tích trên, tác giả cho rằng: “Hiệu quả kinh doanh là một 

phạm trù phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, tiền 

vốn) để đạt đƣợc mục tiêu về kinh tế và xã hội”.  

Có một số nghiên cứu đề cập đến hiệu kinh doanh một số nghiệp vụ chủ yếu 

của ngân hàng nhƣ: 

Hoàng Văn Sơn (1996) với luận án tiến sĩ: “Những giải pháp nâng cao hiệu 
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quả sử dụng vốn tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp thương mại ở Việt 

Nam” [68] đã làm sáng tỏ vị trí của ngân hàng thƣơng mại trong quá trình chuyển 

đổi nền kinh tế và vai trò quan trọng của vốn tín dụng ngân hàng đối với sự phát 

triển của các doanh nghiệp thƣơng mại. Đồng thời nghiên cứu cũng đƣa ra các chỉ 

tiêu cơ bản cho việc xem xét hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng 

vốn tín dụng nói riêng của các doanh nghiệp thƣơng mại, đƣa ra các hệ giải pháp 

cho cả doanh nghiệp và ngân hàng thƣơng mại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn tín dụng. Nghiên cứu không trình bày lý luận về hiệu quả, không đánh giá hiệu 

quả xã hội, chỉ đánh giá hiệu quả tài chính của ngân hàng.  

Nguyễn Văn Dƣơng (1999), Nâng cao hiệu quả tín dụng xuất nhập khẩu của 

ngân hàng nông nghiệp Việt Nam” [15] đã trình bày khái niệm về hiệu quả và nhìn 

nhận hiệu quả tín dụng xuất nhập khẩu là sự thống nhất của hai nội dung: Hiệu quả 

kinh doanh thể hiện bằng hệ thống chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập của ngân hàng từ 

tín dụng xuất nhập khẩu, sự tăng trƣởng của ngân hàng về nguồn vốn, sử dụng vốn, 

về khách hàng và thị trƣờng do tác động của tín dụng xuất nhập khẩu và hiệu quả 

kinh doanh và hiệu quả kinh tế xã hội thể hiện thông qua hệ thống chỉ tiêu hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng vốn vay, tác động đến kinh tế xã hội. Nghiên 

cứu chỉ đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội ở mặt tăng trƣởng kinh tế, tăng kim ngạch 

xuất nhập khẩu mà không đánh giá vấn đề tạo công ăn việc làm, đóng góp cho ngân 

sách nhà nƣớc và không đánh giá thị phần tín dụng so với hệ thống ngân hàng.  

Đàm Hồng Phƣơng (2008) “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng 

thương mại trên địa bàn Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế” [65] đã lý luận 

về vấn đề hiệu quả, hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng. Nghiên cứu đã phân tích 

thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của 8 ngân hàng thƣơng mại cổ phần trên địa bàn 

Hà Nội trong giai đoạn 2002 – 2008 nhƣ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng, Ngân 

hàng Hàng Hải, Ngân hàng Kỹ thƣơng Việt Nam, Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu, 

Ngân hàng Đông Nam Á, Ngân hàng Quân Đội, Ngân hàng Quốc Tế. Nghiên cứu 

không đánh giá hiệu quả xã hội. 

Nguyễn Thạc Hoát (1993): “Những giải pháp chủ yếu để mở rộng và nâng 
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cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh” [25]. 

Nghiên cứu hệ thống hóa những luận điểm khoa học về bản chất, vai trò của tín 

dụng trong nền kinh tế thị trƣờng, đánh giá tổng quát thực trạng và thể chế hoạt 

động của tín dụng ngân hàng trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, từ đó kiến 

nghị các giải pháp về chính sách, biện pháp tạo vốn, cho vay tạo lập thị trƣờng tín 

dụng, môi trƣờng kinh tế và pháp lý phù hợp với kinh tế nƣớc ta.  

Nguyễn Thành Chung (2002): “Nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối 

với phát triển nông nghiệp và nông thông ở tỉnh Quảng Ninh” [11]. Quan niệm về 

hiệu quả tín dụng ở đây đƣợc nhìn từ giác độ khách hàng tức lấy sự thành đạt của 

khách hàng làm thƣớc đo; từ giác độ ngân hàng tức phải tạo đƣợc lợi nhuận cao; từ 

giác độ xã hội tức là phục vụ sự phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, hạn 

chế tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, khi đánh giá hiệu quả thì không đánh giá hiệu quả xã 

hội.  

Vũ Thúy Nga (2004), “Những giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động 

thanh toán quốc tế của ngân hàng ngoại thương Việt Nam” [59]. Nghiên cứu đã 

phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Ngoại 

thƣơng Việt Nam góp phần hình thành sản phẩm khoa học có giá trị về hoạt động 

thanh toán quốc tế. 

Phạm Thị Tuyết Mai (2001) “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử 

dụng vốn ngoại tệ ở các ngân hàng thương mại Việt Nam” [46]. Nghiên cứu hệ 

thống hóa những vấn đề chủ yếu về lý luận liên quan đến ngoại tệ đối với sự phát 

triển kinh tế. Sau đó, nghiên cứu đánh giá hiệu quả huy động ở hai mặt kinh tế và 

mặt xã hội. Mặt xã hội thể hiện ở việc tăng nguồn dự trữ ngoại tệ, thực hiện chính 

sách quản lý ngoại hối của nhà nƣớc, nâng cao vị thế chính trị, ngoại giao của nhà 

nƣớc. Nghiên cứu không đề cập quan niệm về hiệu quả. Hiệu quả xã hội không đề 

cập vấn đề việc làm của lao động, đóng góp cho ngân sách, tỷ trọng chiếm lĩnh thị 

phần. 

Lê Anh Tuấn (2003) với luận án: “Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả 

kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam (lấy ngân 
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hàng công thương Việt Nam làm điểm nghiên cứu)” [71]. Nghiên cứu đã khái niệm 

về hiệu quả kinh doanh ngoại tệ là thƣớc đo đánh giá mức độ về chất lƣợng các hoạt 

động của ngân hàng sau một thời gian hoặc sau một thời kỳ kinh doanh nhất định. 

Hiệu quả ở đây đƣợc thông qua tiêu thức định tính là thực hiện chu chuyển vốn cho 

phát triển kinh tế, hoàn thiện chính sách tài chính tiền tệ, đẩy mạnh quan hệ đối 

ngoại và định lƣợng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại tệ. Từ đó, 

nghiên cứu đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các 

ngân hàng quốc doanh, đƣa ra hạn chế, đề xuất giải pháp, kiến nghị ở tầm vĩ mô, vi 

mô về việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM quốc doanh. 

Hiệu quả kinh tế xã hội của ngoại tệ chỉ dừng ở lý luận, định tính, không  có chỉ tiêu 

đánh giá cụ thể nên không xác định đƣợc mức độ hiệu quả xã hội. 

Lê Thị Hƣơng (2003) [31], “Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của các 

ngân hàng thương mại Việt Nam” cho rằng hiệu quả đầu tƣ đƣợc nhìn nhận đứng 

trên ba góc độ xã hội, ngân hàng và khách hàng đồng thời xây dựng và hệ thống hóa 

các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động đầu tƣ của ngân hàng thƣơng mại trên giác 

độ vĩ mô và vi mô. Bên cạnh đó, tác giả đã phân tích thực trạng tình hình hoạt động 

đầu tƣ của ngân hàng thƣơng mại quốc doanh qua các thời kỳ, đánh giá hiệu quả 

hoạt động đầu tƣ của các ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, đặc biệt là hoạt động 

cho vay trong xu thế đổi mới và hội nhập. Đồng thời luận án đƣa ra một số giải  

pháp nhằm tăng cƣờng hiệu quả hoạt động cho vay, nghiệp vụ đánh giá khách hàng. 

Nghiên cứu không đánh giá thực trạng hiệu quả xã hội. 

Tác giả Trƣơng Quốc Cƣờng (2000) với luận án tiến sĩ: “Giải pháp chủ yếu 

nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư theo dự án ở ngân hàng Công thương Việt Nam” 

[10] đã khái quát và hệ thống hóa về mặt lý luận vai trò của đầu tƣ theo dự án trong 

nền kinh tế thị trƣờng nói chung và ở nƣớc ta nói riêng. 

Các nghiên cứu trên đã nghiên cứu hiệu quả kinh doanh những nghiệp vụ 

chủ yếu của ngân hàng nhƣ huy động, cho vay, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ để 

từ đó góp phần nâng cao hiệu quả chung của toàn ngân hàng… Tuy nhiên, việc 

nghiên cứu hiệu quả ở phạm vi hẹp rất khó khăn cho việc đánh giá hiệu quả hoạt 
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động tổng thể để từ đó, định hƣớng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của 

ngân hàng. 

Cũng có những luận án nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 

nhƣ: 

Trịnh Công Thắng (1995), “Một số giải pháp kinh tế vĩ mô nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh 

Việt Nam” [69] đã đúc rút những kinh nghiệm bƣớc đầu về cơ chế chính sách quản 

lý kinh tế vĩ mô đối với ngân hàng thƣơng mại quốc doanh. Luận án đƣa ra một số 

giải pháp về quản lý kinh tế vĩ mô tạo lập môi trƣờng pháp lý trong kinh doanh, tiếp 

tục phân định rõ quan hệ tài chính nhà nƣớc, tín dụng ngân hàng với tài chính doanh 

nghiệp, khẳng định tính độc lập tự chủ của ngân hàng thƣơng mại, cải cách hệ thống 

thuế, xây dựng các định chế về kiểm toán bắt buộc, cơ chế bảo hiểm hoạt động kinh 

doanh, giải quyết mối quan hệ cung cầu vốn tín dụng với kiểm soát lạm phát và 

tăng trƣởng kinh tế, vấn đề đào tạo cán bộ và quản lý chi nhánh ngân hàng thƣơng 

mại quốc doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thƣơng mại quốc 

doanh trong cơ chế thị trƣờng. Nghiên cứu không trình bày lý luận về hiệu quả kinh 

doanh của ngân hàng, không đƣa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 

Một số luận án đƣa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh khá cụ thể: 

Phạm Thị Bích Lƣơng (2007):  “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay” [44] đã nêu những khái niệm về 

hiệu quả và cho rằng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại đƣợc nhìn 

nhận ở ba phƣơng diện khách hàng của ngân hàng, phƣơng diện kinh tế xã hội và 

phƣơng diện ngân hàng; đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các 

NHTM nhà nƣớc giai đoạn 2000 – 2005 và đề xuất những giải pháp và kiến nghị 

chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho đến năm 2010 của 4 

NHTM nhà nƣớc lớn nhất Việt Nam bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, 

Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thƣơng, Ngân hàng Đầu tƣ và 

phát triển Việt Nam (thời gian 2000 – 2005). Tuy nhiên khi đánh giá hiệu quả kinh 

doanh, nghiên cứu này chỉ đánh giá các chỉ số tài chính phản ánh phƣơng diện của 
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ngân hàng mà không đánh giá hiệu quả xã hội. 

Võ Kim Thanh (2001): “Đa dạng hóa nghiệp vụ ngân hàng nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng công thương Việt Nam” [80] đã nêu 

vấn đề đa dạng hóa nghiệp vụ - xu thế phát triển tất yếu của ngân hàng công thƣơng 

Việt Nam và các kiến nghị, giải pháp nhằm đa dạng hóa nghiệp vụ của ngân hàng 

này để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nghiên cứu này coi hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của một ngân hàng đƣợc thể hiện ở nhiều mặt khác nhau nhƣ hiệu quả đối 

với khách hàng, hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả bản thân ngân hàng. Luận án lấy 

hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng công thƣơng sau năm 1995 làm đối tƣợng 

nghiên cứu chính và đề xuất các giải pháp đa dạng hóa nghiệp vụ phù hợp với điều 

kiện kinh tế nói chung và ngân hàng công thƣơng nói riêng. Đồng thời tác giả phân 

tích rõ mối quan hệ biện chứng giữa đa dạng hóa nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả 

hoạt động tạo cơ sở cho khẳng định: đa dạng hóa nghiệp vụ là giải pháp không thể 

thiếu để nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM. Nghiên cứu này không đánh 

giá thực trạng hiệu quả ở góc độ xã hội. 

Nguyễn Việt Hùng (2008), “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam” [26]. Luận án khái quát 

những vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng 

thƣơng mại, phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động và các giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.  

Lê Dân (2004) “Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu 

quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” [13]. Nghiên cứu đã hệ thống hóa 

và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả phù hợp với hoạt động của ngân 

hàng thƣơng mại Việt Nam. 

Trần Hoàng Ngân (1995), “Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh” [60] đã 

nêu lên những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh, thực trạng hoạt động của 

ngân hàng thƣơng mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh và những biện pháp chủ 

yếu để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại cổ 
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phần.  

Đoàn Thị Hồng (2005) với “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An” [34]  đã tổng quan lý luận về 

ngân hàng thƣơng mại; phân tích thực trạng và giải pháp hiệu quả kinh doanh của 

một số ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn tỉnh Long An. 

Có nghiên cứu đề cập hiệu quả xã hội nhƣ Trƣơng Thị Hoài Linh (2012), 

“Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng phát triển Việt Nam” [43]. Nghiên 

cứu trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của ngân hàng phát triển chính là 

mối tƣơng quan giữa lợi ích ngân hàng đem lại với các hao phí ngân hàng phải bỏ ra 

để đạt đƣợc mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Nghiên cứu đã 

luận giải rằng chỉ khi nào tính toán đƣợc hiệu quả kinh tế xã hội thì mới cụ thể 

những đóng góp của dự án đối với mục tiêu thức đẩy sự phát triển của xã hội chứ 

không phải chỉ dừng lại ở mức độ liệt kê xã hội nhƣ các nghiên cứu khác. Hiệu quả 

ở đây đƣợc nhìn nhận trên hai giác độ là hiệu quả tài chính (là khả năng sinh lời và 

an toàn trong hoạt động của ngân hàng) đƣợc phản ánh bằng các chỉ tiêu: Lợi 

nhuận, chênh lệch lãi suất bình quân, hiệu suất sử dụng vốn, hệ số an toàn vốn, tỷ 

lệ nợ quá hạn hoặc nợ xấu, tỷ lệ sinh lời tài sản, tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu và 

hiệu quả kinh tế - xã hội đƣợc khai thác ở khía cạnh đảm bảo an sinh xã hội, phát 

triển các vùng miền khó khăn, đóng góp vào kinh ngạch xuất khẩu của nền kinh tế. 

Đồng thời nghiên cứu đƣa các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội gồm: Mức độ thúc 

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, mức độ 

phát triển các vùng miền khó khăn, gia tăng cơ sở vật chất cho nền kinh tế, đóng 

góp vào kinh ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, khi đề cập đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả xã hội nghiên cứu không đánh giá thị phần đầu tƣ so với toàn hệ thống ngân 

hàng, tỷ trọng đóng góp giải quyết việc làm cho nền kinh tế, không đề cập vấn đề 

tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc. 

Lâm Thị Hồng Hoa “Phương hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” [32] cũng nghiên cứu về ngân hàng 

thƣơng mại với giới hạn đƣợc xác định là: đánh giá hoạt động của ngân hàng Nhà 
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nƣớc Việt Nam và các NHTM trên phƣơng diện tổng quát kể từ khi Việt Nam thực 

hiện đƣờng lối đổi mới nền kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trƣờng và hội nhập kinh 

tế quốc tế. Với số liệu thu thập và phân tích hoạt động của NHTM Việt Nam giai 

đoạn (1997 – 2003), nghiên cứu có những đóng góp chính: Hệ thống những vấn đề 

cơ bản về hoạt động ngân hàng và hệ thống ngân hàng, những vấn đề về hội nhập 

trong lĩnh vực ngân hàng; đánh giá thuận lợi, khó khăn mà ngành ngân hàng phải đối 

diện trƣớc thách thức mới của nền kinh tế; xác định phƣơng hƣớng chính để phát 

triển hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

Qua nghiên cứu các luận án tiến sĩ nói trên tác giả rút ra những nhận xét sau: 

 Thứ nhất về bố cục trình bày 

 Các luận án đều đƣợc trình bày rõ ràng với bố cục ba phần:  

+ Phần 1 (mở đầu) trình bày cơ sở lý luận về ngân hàng thƣơng mại, các 

nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng, lý luận về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 

hoặc một số lĩnh vực nhất định.  

+ Phần 2 (thực trạng) là những đánh giá về hiệu quả kinh doanh của toàn 

ngân hàng hoặc các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng nhƣ thanh toán, cho vay, kinh 

doanh ngoại tệ…Từ đó các luận án nêu những thành công, tồn tại và nguyên nhân 

của những tồn tại trong hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.  

+ Phần 3, các nghiên cứu nêu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng hoặc của một số nghiệp vụ kinh doanh nhất định. 

 Thứ hai là phân tích về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 

+ Một số luận án đã nêu cơ sở lý luận về hiệu quả, hiệu quả kinh doanh của 

ngân hàng hoặc của một số nghiệp vụ chủ yếu. Những lý luận này đƣợc một số 

nghiên cứu xem xét ở hai góc độ ngân hàng và xã hội.  

+ Hiệu quả kinh doanh đƣợc đánh giá dựa vào các chỉ số tài chính đứng trên 

góc độ ngân hàng đƣợc khảo sát nhƣ: tỷ suất lợi nhuận, chất lƣợng tín dụng, an toàn 

vốn.. 

Tuy nhiên, theo tác giả những luận án trên vẫn có những hạn chế như sau: 

 Thứ nhất, về nội dung luận án: 
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+ Không có hoặc rất ít tổng quan về các đề tài có liên quan để ngƣời đọc có 

thể thấy khả năng mở rộng và nghiên cứu của ngƣời thực hiện đề tài.  

+ Một số luận án có phần lý luận đề cập đến hiệu quả kinh doanh của ngân 

hàng đứng trên hai góc độ ngân hàng và xã hội nhƣng trong đánh giá thực trạng 

hiệu quả thì hầu nhƣ không đánh giá chỉ tiêu hiệu quả xã hội tức là không logic nhƣ 

nghiên cứu của Nguyễn Thành Chung [11], Lê Anh Tuấn [71], Phạm Thị Bích 

Lƣơng [44]. 

 Thứ hai, về phạm vi nghiên cứu 

+ Không có luận án nào nghiên cứu riêng một ngân hàng 100% cổ phần nhất 

định dù trong những năm qua, hệ thống ngân hàng cổ phần đã có những bƣớc phát 

triển vƣợt bậc, là những đối thủ cạnh tranh lớn của khối ngân hàng nhà nƣớc. 

+ Thời gian nghiên cứu cách đây nhiều năm nên một số giải pháp đã lạc hậu 

không còn phù hợp. 

Tác giả cũng tìm thấy một số giáo trình nghiên cứu các chỉ số đánh giá hiệu 

quả kinh doanh của ngân hàng nhƣ: 

 Nguyễn Văn Tiến [78], “Quản trị ngân hàng thương mại”, có cách phân tích 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng dựa vào các nội dung: Thị giá cổ phiếu; Khả 

năng sinh lời (Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lời của tài sản, 

chênh lệch lãi ròng (NIM), chênh lệch đầu vào đầu ra, chênh lệch ròng ngoài lãi 

(NNM), chênh lệch hoạt động ròng (NOM)); chi phí hoạt động trên lợi nhuận trƣớc 

thuế. Từ đó nghiên cứu này đƣa các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân 

hàng dựa vào 6 chỉ số của hệ thống phân tích CAMELS. 

Trƣơng Minh Du (2014), “Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

thương mại” [17], khi phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã đƣa một số 

nội dung nhƣ: Kết quả hoạt động kinh doanh (gồm lợi nhuận, thu nhập, chi phí); 

Tình hình hoạt động tín dụng (gồm huy động và cấp tín dụng); Hoạt động thanh 

toán (thanh toán trong nƣớc, thanh toán quốc tế); Khả năng chi trả (gồm hệ số khả 

năng thanh toán chung, tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản Có có thể thanh toán ngay và Nợ 

phải trả); Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Từ đó, nghiên cứu này luận giải việc một ngân 



 

 

 

23 

hàng hoạt động có hiệu quả phải đáp ứng các tiêu chí sau: Quy mô tổng tài sản và 

vốn chủ sở hữu tăng với cơ cấu hợp lý; Quy mô vốn chủ sở hữu tăng nhanh; Chất 

lƣợng tín dụng đƣợc nâng cao; tăng trƣởng quy mô hoạt động gắn liền với tăng thu 

nhập, tăng lợi nhuận; Khả năng thanh khoản đƣợc đảm bảo; Hoạt động thanh toán 

nội địa và thanh toán quốc tế mở rộng, tăng trƣởng và chất lƣợng nâng cao; Bảo 

đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. 

 Mai Văn Bạn, “Ngân hàng thương mại” [5], Nguyễn Minh Kiều, “Nghiệp 

vụ ngân hàng thương mại” [39], Nguyễn Đăng Dờn, “Quản trị ngân hàng thương 

mại hiện đại” [18] cũng lấy 5 trong 6 chỉ tiêu của hệ thống phân tích CAMELS để 

phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại là: Vốn tự có; Chất 

lƣợng tài sản; năng lực quản lý, khả năng sinh lời, dự trữ và thanh khoản. 

Các nghiên cứu này không đề cập cơ sở lý luận hiệu quả kinh doanh của 

ngân hàng. Các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh không đề cập góc độ xã hội. 

Bên cạnh các luận án, giáo trình nghiên cứu vấn đề hiệu quả kinh doanh của 

ngân hàng còn có một số công trình công bố trên các tạp chí đề cập vấn đề này nhƣ: 

Võ Hồng Đức (2013) trong “Cách tiếp cận mới về xếp hạng tín nhiệm ngân 

hàng thương mại Việt Nam” [19] đã chứng tỏ việc một ngân hàng hoạt động có hiệu 

quả thì sẽ có mức tín nhiệm cao, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các ngân hàng trong 

quá trình tiếp cận nguồn vốn từ khách hàng trong nƣớc, cổ đông cũng nhƣ bên 

ngoài quốc gia nhiều hơn. Nghiên cứu này đƣợc đặt trên nền tảng lý thuyết về đánh 

giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thông qua phân tích báo cáo tài chính đồng 

thời tiến hành kết hợp với hoạt động thực tiễn của hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

Nghiên cứu đã chọn lọc các chỉ tiêu tài chính cần thiết đo lƣờng hiệu quả hoạt động 

và khả năng tài chính của các NHTM Việt Nam gồm: (1) Hiệu suất sinh lời (lợi 

nhuận sau thuế, lợi nhuận trên vốn cổ phần, lợi nhuận/tổng tài sản, lợi nhuận/vốn 

chủ, tỷ lệ thu nhập lãi thuần, tỷ lệ thu nhập hoạt động, tỷ lệ lãi cận biên và tỷ lệ thu 

nhập ngoài lãi cận biên); (2) Hiệu quả quản lý (tỷ trọng chi phí/tài sản, tỷ trọng lợi 

nhuận từ dịch vụ); (3) Thanh khoản (tỷ lệ cho vay/tài sản, tỷ lệ cho vay/tiền gửi); 

(4) Cơ cấu an toàn và tài chính (tỷ lệ an toàn vốn); (5) Chất lƣợng tín dụng/tài sản; 
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(6) Tốc độ tăng trƣởng (nguồn vốn). 

Lê Hoàng Nga (2007) “Hiệu quả hoạt động của ngân hàng Việt Nam: Thực 

trạng và giải pháp” [58], đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách 

thức của ngân hàng Việt Nam, những ứng dụng công nghệ hiện đại đƣợc áp dụng 

trong ngân hàng từ đó đƣa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 

ngân hàng. Nghiên cứu không đề cập lý luận về hiệu quả, không đánh giá hiệu quả 

bằng các chỉ số định lƣợng.  

Có một số nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHTM trong đó đề cập đến 

hiệu quả hoạt động của ngân hàng là điều kiện tiên quyết để có thể thắng lợi trong 

cạnh tranh nhƣ: nghiên cứu của Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [81] nghiên cứu 

năng lực cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ [4] nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa đến 

hoạt động của ngành ngân hàng; Nguyễn Thị Hiền [29] nghiên cứu những lợi thế 

của phát triển dịch vụ ngân hàng trong dân cƣ; Nguyễn Thị Quy [67] bàn về cạnh 

tranh của Micheal Porter, xây dựng chiến lƣợc để nâng cao cạnh tranh cho các 

NHTM ở Việt Nam; Ngô Quốc Kỳ [39] hoàn thiện hệ thống pháp luật giúp các 

NHTM Việt Nam đứng vững… 

Tóm lại, các nghiên cứu nêu trên đã phân tích khá rõ ràng các chỉ tiêu đánh 

giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. Tuy nhiên, phần lớn họ đều 

dùng các chỉ số tài chính phân tích hiệu quả kinh doanh đứng trên góc độ ngân 

hàng. Hiệu quả xã hội hầu nhƣ không đƣợc nhắc đến. Tác giả không thể tìm đƣợc 

bất kỳ một nghiên cứu chính thống nào về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng phản 

ánh đầy đủ về mặt hiệu quả xã hội nhƣ vấn đề tạo công ăn việc làm cho lao động, 

đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc, về thị phần cho vay so với toàn hệ thống để thấy 

đƣợc mức độ ảnh hƣởng, vị thế và khả năng phát triển, cạnh tranh trên thị trƣờng 

trong tƣơng lai của ngân hàng. Các nghiên cứu hiệu quả kinh doanh về mặt xã hội 

của ngân hàng tại Việt Nam chƣa đƣợc quan tâm đúng mức mặc dù đây là một vấn 

đề rất cần thiết và mang tính ứng dụng cao. 

Có tạp chí, luận án phân tích hoạt động của một nhóm ngân hàng trong đó có 
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ngân hàng Kỹ thƣơng Việt Nam nhƣ: 

Phùng Thị Lan Hƣơng (2015), “Phân tích tài chính với việc nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam” [27] đã cho thấy 

sự cần thiết phải đánh giá một cách chi tiết hoạt động kinh doanh của ngân hàng, để 

nhận biết, phán đoán, dự báo, đƣa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu 

tƣ đồng thời có sự điều chỉnh nhất định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân 

hàng. Đồng thời nghiên cứu này đã đƣa ra các phân tích tài chính bao gồm các chỉ 

tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng gồm: (1) Quy mô vốn chủ sở 

hữu và hệ số an toàn vốn; (2) Nhóm chỉ tiêu về quy mô và chất lƣợng tài sản (đƣợc 

thể hiện qua chỉ tiêu tăng trƣởng tổng tài sản, tỷ lệ cho vay, chất lƣợng tín dụng thể 

hiện thông qua tỷ lệ nợ xấu); (3) Các chỉ tiêu khả năng sinh lời (Lợi nhuận, tỷ suất 

lợi nhuận trên tài sản có bình quân (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 

(ROE), tỷ lệ lãi ròng cận biên (NIM)). Nghiên cứu đã phân tích hiệu quả hoạt động 

của 6 ngân hàng là Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank, Techcombank trong giai 

đoạn 2009 – 2013 dựa trên các chỉ số tài chính. Nghiên cứu không đề cập lý luận về 

hiệu quả kinh doanh và không đánh giá hiệu quả xã hội.  

Trong “Phân tích hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại 

cổ phần Việt Nam”, Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh, [74] đã đánh giá hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thƣơng mại cổ phần sau khi cuộc cải 

cách hệ thống ngân hàng diễn ra năm 1990 đến nay dựa vào phân tích cấu trúc tài 

chính gồm: Khả năng sinh lời (Tỷ lệ thu nhập hoạt động biên, phản ánh khả năng 

duy trì tăng trƣởng các nguồn thu chủ yếu từ cho vay, đầu tƣ và phí dịch vụ so với 

mức tăng chi phí chủ yếu từ chi trả lãi tiền gửi, những khoản vay trên thị trƣờng tiền 

tệ, tiền lƣơng và phúc lợi; chỉ tiêu chênh lệch thu từ lãi và chi phí trả lãi (NIM); chỉ 

tiêu thu ngoài lãi; chỉ số sinh lợi ROA và ROE); Rủi ro tài chính (Đánh giá rủi ro 

thanh khoản, đánh giá rủi ro tín dụng (tỷ lệ nợ xấu); đánh giá mức độ rủi ro tổng tài 

sản có (tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tài sản có)). Nghiên cứu chỉ ra trong xu thế hội nhập và 

cạnh tranh trên quy mô toàn cầu hiện nay thì loại hình ngân hàng cổ phần đƣợc xem 

là tối ƣu nhất và mang lại hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên với sự tăng nhanh chóng về 
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số lƣợng của hệ thống NHTM cổ phần trong thời gian qua thì hiệu quả trong hoạt 

động hệ thống này chƣa thực sự tốt.. Nghiên cứu đã khảo sát 22 ngân hàng cổ phần 

trong đó có Techcombank. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh trên góc độ xã hội 

không đƣợc đề cập. 

Nguyễn Quỳnh Hoa (2014), “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại 

Việt Nam” [28] đã hệ thống hóa lý luận về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, phân 

tích thực trạng hoạt động và thực trạng tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam, đề 

xuất giải pháp và kiến nghị góp phần thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc ngân hàng Việt 

Nam đến 2020. Nghiên cứu giới hạn tại 12 NHTM trong đó có ngân hàng Kỹ 

thƣơng Việt Nam. 

Tác giả cũng tìm thấy một số nghiên cứu riêng về ngân hàng TMCP Kỹ 

thƣơng Việt Nam ở bậc thạc sỹ ở các khía cạnh khác, nhƣ: 

Nguyễn Lan Anh,“Hoàn thiện phối thức marketing – Mix tại ngân hàng 

thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam” [1]; Đinh Thị Thu Hà,“Giải pháp nâng 

cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Kỹ thương Việt Nam” [30]; Trƣơng Quốc 

Doanh, “Rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, thực trạng và 

giải pháp phòng ngừa” [14]; Tạ Thị Kim Dung, “Giải pháp nâng cao chất lượng 

cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam” [16]; Lƣu Thị 

Bích Thảo, “Một số biện pháp phòng ngừa và hạn chế nợ xấu, nợ quá hạn tại ngân 

hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam” [76] đã nghiên cứu tình hình hoạt 

động kinh doanh, hoạt động marketing, hệ thống hóa lý luận về rủi ro tín dụng của 

Techcombank, đồng thời đƣa ra giải pháp hoàn thiện các hoạt động của ngân hàng 

này trong thời gian tới. 

Những nghiên cứu về ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam đã khái quát 

và đánh giá tình hình hoạt động chung cũng nhƣ những nghiệp vụ cụ thể của ngân 

hàng này trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các nghiên cứu không khái quát 

đƣợc những thế mạnh và phân tích tồn tại một cách chi tiết về ngân hàng này. 

Không có nghiên cứu nào đánh giá vấn đề hiệu quả kinh doanh của ngân hàng này 

để cho thấy thực trạng tổng thể hiệu quả kinh doanh, khả năng cạnh tranh và phát 
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triển trong tƣơng lai. 

 Bên cạnh những bài viết trong nƣớc nghiên cứu trực tiếp cả về lý luận lẫn 

thực tiễn vấn đề hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại thì có một số tác 

giả nƣớc ngoài phân tích thực trạng và giải pháp cho hiệu quả hoạt động của ngân 

hàng thƣơng mại. 

1.2.2. Tài liệu nước ngoài 

(1). Về quan niệm, bản chất và các hình thái ngân hàng thƣơng mại trong các 

tài liệu nƣớc ngoài đề cập cũng giống các học giả trong nƣớc. Họ thống nhất quan 

niệm rằng ngân hàng thƣơng mại là một dạng công ty kinh doanh tiền tệ, lấy lợi 

nhuận làm tiêu chí tối thƣợng để đánh giá. 

(2). Về phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh tuy có những điểm chung 

nhƣng cũng có những điểm khác nhau. Các nghiên cứu của nƣớc ngoài đã khảo sát, 

đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng, từ đó nêu các giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh.  

Tuy nhiên, các chỉ tiêu định lƣợng đo lƣờng hiệu quả ở một số nghiên cứu ít 

đƣợc đề cập: 

Học giả Boriboon Pinprayong (2012) với bài viết: “Restructuring for 

organizational efficiency in the bankink sector in Thailand: A case of Siam 

commercial bank” [87] đã nghiên cứu vấn đề tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của ngân hàng Thái Lan. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 

đã khiến ngân hàng thƣơng mại Siam – một ngân hàng có lịch sử phát triển lâu đời, 

chƣa bao giờ thay đổi văn hóa doanh nghiệp trong suốt 95 năm, nhƣng cũng bị chao 

đảo. Nghiên cứu đã điều tra và so sánh hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động 

kinh doanh trƣớc và sau tái cấu trúc của ngân hàng này là một trƣờng hợp điển hình 

để cho thấy thành công của việc tái cấu trúc đã nâng cao hiệu quả hoạt động của 

ngân hàng này nhƣ thế nào sau cuộc khủng hoảng kinh tế và lấy đó làm bài học cho 

các ngân hàng thƣơng mại khác. 

Học giả Devinaga Rasia, Tan Teck Ming và Abd Halim Bin với bài viết: 

“Mergers Improve Efficiency of Malaysian Commercial Banks” [92] đã nêu lên vấn 
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đề sáp nhập nhằm nâng cao hiệu quả của các ngân hàng thƣơng mại Malaysia. 

Nghiên cứu này đã đo lƣờng tác động của việc sáp nhập tự nguyện giữa các ngân 

hàng thƣơng mại nhằm giành đƣợc hiệu quả. Bài viết nêu lên việc sáp nhập và mua 

bán của các ngân hàng trong nƣớc làm cải thiện hiệu quả hoạt động, lợi nhuận của 

ngân hàng và tạo ra giá trị nhƣ là ngân hàng Negara Malaysia đã chỉ ra năm 1999. 

Việc sáp nhập giữa các ngân hàng sẽ tạo nên một nền kinh tế quy mô với mức độ 

hiệu quả cao. 

Học giả Mangeli và George M (2014) với bài viết: “E-business and 

operating efficiency of commercial banks in Kenya” [99] đã nghiên cứu tác động 

của thƣơng mại điện tử đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại ở 

Kenya và những thách thức phải đối mặt khi thực hiện thƣơng mại điện tử. Các tác 

giả đã thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng bảng câu hỏi và phân tích bằng thống kê 

mô tả, từ đó thấy đƣợc tác động tích cực của thƣơng mại điện tử đến hiệu quả kinh 

doanh của ngân hàng nhƣ cải thiện chất lƣợng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, cải 

thiện năng suất nhân viên. Đồng thời, tác giả cũng chỉ ra một số thách thức cản trở 

việc thực hiện thƣơng mại điện tử trong ngân hàng thƣơng mại nhƣ thiếu kết cấu hạ 

tầng, mối đe dọa từ virus máy tính và các cam kết lỏng lẻo của những quản lý cấp 

cao và các ngân hàng đã đƣa ra những phản ứng chiến lƣợc để đối phó với những 

thách thức này nhƣ giảm chi phí ngân hàng điện tử, sử dụng lao động đƣợc đào tạo 

tốt trên các ứng dụng thƣơng mại điện tử tại ngân hàng. Nghiên cứu này cũng kết 

luận việc các ngân hàng thƣơng mại ở Kenya cần phải đầu tƣ nhiều hơn trong 

thƣơng mại điện tử để nâng cao hiệu quả hoạt động của họ.   

Bài viết: “Improving Efficiency The new high ground for banks” [93] trên tạp 

chí “Deloitte” (2009) đƣợc nghiên cứu bởi Trung tâm giải pháp ngân hàng của công 

ty kiểm toán Deloitte (The Deloitte Center fof Banking Solutions) đã nêu lên vấn đề 

nâng cao hiệu quả làm tăng vị thế cho ngân hàng. Bài viết nhấn mạnh nâng cao hiệu 

quả hoạt động đã trở thành một sự cần thiết có tính cạnh tranh trong điều kiện thị 

trƣờng tài chính xáo trộn, cùng với sự suy thoái kinh tế làm môi trƣờng dịch vụ tài 

chính thay đổi. Bài viết đã nêu lên việc xây dựng các hoạt động hiệu quả là không 
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đủ mà phải ổn định, liên tục cải tiến hiệu quả hoạt động và cũng mô tả các yếu tố 

chính thúc đẩy sự thành công nhƣ nhận thức, quy trình kinh doanh, số liệu, công 

nghệ và văn hóa.  

Bên cạnh đó, tác giả cũng tìm thấy một số nghiên cứu sử dụng các chỉ số 

định lƣợng để đo lƣờng hiệu quả của ngân hàng nhƣ: 

Trong nghiên cứu phá sản tại thị trƣờng Indonesia, học giả Judijanto, L. and 

Khmaladze, E., V. (2003), “Analysis of Bank Failure Using Published Financial 

Statements: The Case of Indonesia (Part 1)” [97] đã chọn lọc 12 chỉ tiêu từ 32 chỉ 

tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM. Các nhóm chỉ tiêu tài 

chính bao gồm: Hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời (lợi nhuận trƣớc thuế/chi 

phí nhân viên, lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trên tài sản sinh lợi, lợi nhuận 

biên); an toàn vốn (vốn chủ sở hữu/tài sản sinh lợi, vốn chủ sở hữu/cho vay); chênh 

lệch lãi suất (lãi cận biên, thu nhập từ cho vay/chi phí lãi vay); tín dụng (bình quân 

lợi nhuận và chi phí của nguồn vốn); tính thanh khoản (tài sản thanh khoản/tổng 

tiền gửi);tiền gửi công ty thành viên/cho vay, chất lƣợng tài sản sinh lợi (dự phòng 

rủi ro/cho vay). Mẫu nghiên cứu bao gồm 213 ngân hàng giai đoạn1994 – 1996 đã 

đƣợc tổng hợp và chia thành các nhóm tùy thuộc vào tình hình tài chính của ngân 

hàng. Một số chỉ tiêu do ông đƣa ra có thể sử dụng để nghiên cứu đánh giá hiệu quả 

kinh doanh của một ngân hàng thƣơng mại. 

Trong báo cáo của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF), đo lƣờng sự ổn định ngân 

hàng nhằm đánh giá những thay đổi làm tác động đến sự ổn định của hệ thống ngân 

hàng tại các quốc gia nhƣ Mỹ và châu Âu là vấn đề trọng tâm. Trong báo cáo này, 

Charles và Miguel (2008) [90] đã tiến hành xem xét thực nghiệm các tác động của 

ngân hàng có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đến hệ thống tài chính ở các quốc gia ở Châu 

Mỹ Latinh, Châu Á và khu vực Đông Âu. Nghiên cứu đã đo lƣờng sự ổn định của 

ngân hàng thông qua việc đánh giá: (i) rủi ro chung hệ thống ngân hàng; (ii) rủi ro 

riêng lẻ từng ngân hàng; (iii) rủi ro từng ngân hàng tác động lên hệ thống; (iv) ảnh 

hƣởng rủi ro của các ngân hàng với nhau. Nghiên cứu này đã ứng dụng xác suất 

thống kê trong tính toán mức chịu đựng thanh khoản của các ngân hàng trong từng 
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 đánh giá. 

Học giả Podviezko, A. and Ginevičius, R. (2010) với nghiên cứu:“Economic 

Criteria Characterising Bank Soundness And Stability” [103] đã thực hiện nghiên 

cứu về tác động của các chỉ tiêu tài chính trong đánh giá tình hình tài chính và đo 

lƣờng độ ổn định của ngân hàng. Các tác giả đã sử dụng 6 chỉ số tài chính theo hệ 

thống phân tích CAMELS để đánh giá các ngân hàng tại Lithuania. CAMELS bao 

gồm các yếu tố: (1) Chỉ số an toàn vốn (Capital adequacy); (2) Chất lƣợng tài sản 

(Asset quality); (3) Quản trị (Management); (4) Khả năng sinh lợi (Earnings); (5) 

Tính thanh khoản (Liquidity); (6) Độ nhạy của ngân hàng với rủi ro thị trƣờng 

(Sensitivity) to market risk). Podviezko và Ginevicius (2011) nhận định những cuộc 

khủng hoảng đã làm tăng nguy cơ phá sản của ngân hàng. Kế thừa nghiên cứu các 

đánh giá ngân hàng trƣớc đó, nhóm tác giả đã phát triển quy trình phân tích đánh 

giá NHTM. Theo đó, bƣớc lựa chọn chỉ tiêu đƣợc xem là bƣớc khởi đầu và là bƣớc 

quan trọng nhất. Nhóm tác giả đã chọn 6 chỉ tiêu theo hệ thống phân tích CAMELS 

và từ kết quả đạt đƣợc, kết luận yếu tố định lƣợng đóng vài trò rất quan trọng trong 

đo lƣờng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đồng thời các học giả nhấn 

mạnh sự phát triển ổn định và coi đó nhƣ một chỉ số phát triển tốt hay xấu đối với 

một ngân hàng. 

Học giả Mabwe, K. and Robert, W. (2010) tiến hành nghiên cứu thực nghiệm 

về hoạt động của ngân hàng trƣớc và sau khủng hoảng, giai đoạn 2005-2009 tại 

Nam Phi [100]. Các NHTM lớn đƣợc đánh giá về lợi nhuận, thanh khoản và chất 

lƣợng tín dụng thông qua 7 yếu tố tài chính. Kết quả chỉ ra rằng có sự sụt giảm đáng 

kể về lợi nhuận, thanh khoản thấp, chất lƣợng tín dụng xấu khi khủng hoảng xảy ra 

với tất cả ngân hàng. Nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng mức độ thanh khoản 

trong các NHTM Nam Phi đã đạt đến mức đáng báo động sau khủng hoảng. 

Trong cách đánh giá tình hình tài chính cho từng ngân hàng, nhóm học giả 

Lee, J., Y., Gandy, B., Longsdon, J., Young, M. and Santarelli, F. (2012), “Global 

Financial Institutions Rating Criteria” [98] đề cập vấn đề tiêu chí đánh giá thang 

bậc của các ngân hàng thƣơng mại. Các chỉ tiêu đƣợc phân thành nhiều nhóm khác 
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nhau dựa trên: tỷ số về lãi suất (6 chỉ tiêu), chỉ tiêu lợi nhuận (14 chỉ tiêu), cấu trúc 

vốn (7 chỉ tiêu), chất lượng tín dụng (11 chỉ tiêu), tính thanh khoản (5 chỉ tiêu). Cấu 

trúc này dựa trên hệ thống phân tích CAMELS nhƣng có sự điều chỉnh, bổ sung từ 

các thông tin trong phƣơng pháp xếp hạng của Fitch trong đánh giá phân tích các 

định chế tài chính và đặc biệt là hệ thống ngân hàng. Sự phân chia trong hệ thống 

thang bậc của ông phụ thuộc vào quy mô tài sản và thị phần cho vay vốn và tỷ lệ cơ 

cấu tài chính của các ngân hàng thƣơng mại. Hệ thống tiêu chí của học giả này 

không thích hợp cho việc nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu  quả kinh doanh của 

ngân hàng thƣơng mại.  

Học giả Gupta, V., K. and Aggarwal, M. (2012), “Performance Analysis of 

 Banks in India - Pre and Post World Trade Organization (General Agreement on 

Trade in Services)” [95] đã dùng 12 chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá hoạt động của 

các ngân hàng tại Ấn Độ trƣớc và sau khi gia nhập WTO, đặc biệt thời điểm Ấn Độ 

phải mở cửa ngành ngân hàng vào năm 2005. Các chỉ số trong nghiên cứu hiệu quả 

hoạt động của ngân hàng không đề cập đến các yếu tố khác nhƣ tính thanh khoản. 

Nghiên cứu cho thấy chính sách mở cửa lĩnh vực ngân hàng đã có những tác động 

tích cực. Trong hàng loạt chỉ tiêu do ông đƣa ra, có chỉ số phản ánh quan hệ giữa lợi 

nhuận và vốn kinh doanh của ngân hàng. Tác giả luận án tán đồng với quan điểm 

này. 

Nói chung, các nghiên cứu nƣớc ngoài trên đánh giá về hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của ngân hàng đều đề xuất nhóm chỉ tiêu tài chính dựa trên cơ sở hệ 

thống phân tích CAMELS [91] là phổ biến. Một số chỉ tiêu chỉ phù hợp với các 

ngân hàng ở những quốc gia phát triển, trình độ quản trị cao nhƣ chỉ tiêu “Độ nhạy 

của ngân hàng với rủi ro thị trường”. Hiệu quả xã hội hoàn toàn không đƣợc các 

nghiên cứu đề cập tới trong quá trình đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. 

 Có thể tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc trƣớc đây cơ bản đã 

giải quyết đƣợc một số nội dung chính sau: 

Thứ nhất, các nghiên cứu đã hệ thống hóa một cách chi tiết về ngân hàng 

thƣơng mại bao gồm các nội dung: 
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- Khái niệm về ngân hàng thƣơng mại 

- Các loại hình ngân hàng  

- Bản chất của hoạt động ngân hàng 

Thứ hai, đƣa ra các khái niệm về hiệu quả, hiệu quả kinh doanh của ngân 

hàng thƣơng mại và đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thông 

qua các chỉ tiêu định lƣợng và định tính nhƣ khả năng sinh lời, chất lƣợng cho vay, 

khả năng thanh toán và an toàn vốn, quy mô tài sản, thị phần.... 

Thứ ba, phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh từ đó đƣa 

ra các giải pháp trƣớc mắt và lâu dài (thƣờng là 5 năm – 10 năm). 

Tuy nhiên, các nghiên cứu không tránh khỏi một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, về nội dung nghiên cứu: Một số học giả đồng nhất giữa hiệu quả 

kinh doanh với lợi nhuận thu đƣợc. Tức là họ chú trọng tới hiệu quả kinh tế nhƣng 

chƣa chú ý đúng mức tới việc xem xét đến mặt hiệu quả xã hội. Nhìn chung, nhiều 

công trình phân tích hiệu quả kinh doanh của NHTM thông qua việc xem xét các 

chỉ tiêu phản ánh trực tiếp hiệu quả (các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận) với những chỉ 

tiêu mang tính chất nguyên nhân của tình trạng hiệu quả (nhƣ các chỉ tiêu về thị 

phần, nợ xấu, mức độ huy động vốn…). Cụ thể là họ phân tích cả chỉ tiêu tỷ suất lợi 

nhuận, tỷ lệ nợ xấu, thị phần cho vay, thị phần thẻ ATM, thị phần POS…Các tiêu 

chí này nhiều nhƣng khá riêng rẽ, chƣa thấy đƣợc mối liên hệ và mức độ hỗ trợ của 

các tiêu chí khi xây dựng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng cụ thể. 

Thứ hai, về phạm vi nghiên cứu: Cho đến nay, hầu hết các công trình nghiên 

cứu chỉ đề cập tới việc đánh giá hiệu quả kinh tế cho toàn hệ thống ngân hàng của 

quốc gia hoặc đánh gía hiệu quả kinh tế của những ngân hàng lớn có vốn nhà nƣớc. 

Đối với các ngân hàng cổ phần chủ yếu mới đƣợc phân tích theo nhóm quy mô hoặc 

trên những địa bàn nhất định, chƣa có những phân tích riêng rẽ từng ngân hàng. 

Thứ ba, tính thời sự của các nghiên cứu: Vấn đề hiệu quả kinh doanh của 

ngân hàng đƣợc nghiên cứu ở giai đoạn đầu hội nhập (1995 – 2008) khiến cho các 

thông tin về cơ chế chính sách, thực trạng kinh tế xã hội, các kết quả phân tích đã 

trở nên lạc hậu không còn áp dụng đƣợc ở thời điểm hiện tại. 
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Thứ tư, chƣa so sánh đƣợc vị thế của ngân hàng này với ngân hàng khác. 

Thứ năm, chƣa có luận án nào nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh tổng hợp 

của Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam. 

Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam là một trong những ngân hàng cổ 

phần tƣ nhân cỡ lớn, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế quốc gia (đóng 

ngân sách khá, giải quyết nhiều việc làm, tham gia quan trọng vào việc cho vay vốn 

phát triển sản xuất….) nhƣng hiện nay chƣa có công trình nghiên cứu khoa học một 

cách đầy đủ, hệ thống. Tác giả cho rằng việc nghiên cứu vấn đề hiệu quả kinh 

doanh của ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam là cần thiết. Nếu nghiên cứu 

thành công hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam, sẽ 

không chỉ cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc phát triển ngân hàng này mà còn 

là tài liệu tham khảo bổ ích cho các ngân hàng khác và cho các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc hữu trách trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thƣơng 

mại ở nƣớc ta trong xu thế hội nhập. 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

 - Có rất nhiều công trình nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh của NHTM 

nhƣng không nhiều công trình nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh của NHTM cổ 

phần. 

 - Một số công trình đã đề cập tới vấn đề hiệu qủa kinh doanh của NHTM 

nhƣng chủ yếu họ cũng chỉ đề cập đến hiệu quả kinh tế trong hoạt động kinh doanh 

của NHTM mà thôi. Khi bàn về hiệu quả kinh tế trong hoạt động ngân hàng, họ 

cũng chỉ đề cập hiệu qủa bản thân chứ chƣa đề cập đến hiệu qủa của ngân hàng với 

nền kinh tế nói chung. Đồng thời, khi bàn tới hiệu quả kinh tế trong hoạt động của 

NHTM các học giả đề cập quá nhiều chỉ tiêu và có sự nhầm lẫn giữa chỉ tiêu về 

hiệu quả kinh tế và xã hội cũng nhƣ có sự chƣa rành rọt giữa các chỉ tiêu về hiệu 

quả trong hoạt động kinh doanh của NHTM với các chỉ tiêu phản ánh mang tính 

nguyên nhân hiệu quả của NHTM ấy, ví dụ nhƣ chỉ tiêu nợ xấu, thị phần, an toàn 

vốn và thanh khoản.… Đây là điểm khiếm khuyết rất đáng tiếc mà luận án cần đi 
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sâu để làm rõ hơn hiệu quả của ngân hàng ở chƣơng 2. 

 Tuy vậy, từ kết quả đƣợc tổng quan, tác giả thấy có nhiều điểm (về quan 

niệm, nội dung, bản chất của hiệu qủa kinh tế trong hiệu quả kinh doanh của ngân 

hàng) tác giả có thể kế thừa cho việc nghiên cứu ở chƣơng 2. 

 



 

 

 

35 

 

CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH 

DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

 

Từ những kết quả tổng quan phân tích thực tiễn hiệu quả kinh doanh của 

ngân hàng thƣơng mại cổ phần, tác giả đã xây dựng nền tảng lý thuyết để phục vụ 

việc nghiên cứu của luận án. Để làm đƣợc điều này, tác giả tập trung nghiên cứu 

những vấn đề chính sau: 

2.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại 

2.1.1. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại 

Kinh doanh có hiệu quả và đạt hiệu quả cao là yêu cầu, là thách thức đối với 

ngân hàng thƣơng mại để tồn tại và thắng lợi trong cạnh tranh.  

Thực tế cho thấy, quá trình kinh doanh của ngân hàng bao gồm các hoạt 

động cung cấp sản phẩm dịch vụ, nhƣ: Thanh toán, nhận tiền gửi, bảo hiểm, mua 

bán ngoại tệ... và chủ yếu là bán quyền sử dụng vốn với lãi suất nhất định để tạo ra 

lợi nhuận cho ngân hàng và đứng trên góc độ vĩ mô thì nó còn phải làm tăng thu 

ngân sách cho nhà nƣớc, tạo thêm công ăn việc làm cho ngƣời lao động, nâng cao 

mức sống của ngƣời lao động và tái phân phối lợi tức xã hội trong phạm vi toàn xã 

hội.  

Tác giả cho rằng, ngày nay, khi đề cập đến vấn đề hiệu quả thì ngƣời ta vẫn 

chƣa có đƣợc một khái niệm thống nhất. Bởi vì ở mỗi lĩnh vực khác nhau, xem xét 

trên các góc độ khác nhau thì ngƣời ta có những cách nhìn nhận khác nhau về vấn 

đề hiệu quả. 

 Xét trên góc độ của ngân hàng: Hiệu quả kinh doanh tốt có nghĩa là việc 

sử dụng các nguồn lực nhƣ nhân lực, tài lực, vật lực phải phù hợp với tiềm lực của 

ngân hàng, nâng cao đƣợc năng lực cạnh tranh và lợi nhuận của ngân hàng. 

 Xét trên góc độ của khách hàng: Hiệu quả kinh doanh tốt là sự phù hợp 

của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với nhu cầu, mục đích sử dụng của khách 
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hàng, thủ tục đơn giản, kỳ hạn và lãi suất phù hợp với đặc điểm của lĩnh vực kinh 

doanh của khách hàng 

 Xét trên góc độ kinh tế - xã hội: Hiệu quả kinh doanh tốt phải là đảm bảo 

lƣu thông hàng hóa và tiền tệ thông suốt, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng 

trƣởng tín dụng với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tốt vấn đề việc làm. 

Từ kết quả tổng quan các nghiên cứu về vấn đề hiệu quả kinh doanh, tác giả 

thống nhất với một số học giả rằng: “Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương 

mại là một phạm trù phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, 

vật lực, tiền vốn) để đạt được mục tiêu về kinh tế và xã hội của ngân hàng thương 

mại”. Nó là giá trị lợi ích kinh tế thu đƣợc từ hoạt động kinh doanh trong một thời 

gian nhất định (quý, năm hay một số năm). Nhƣ vậy quan niệm về hiệu quả kinh 

doanh của tác giả bao gồm hiệu quả kinh tế (tức là lợi nhuận của ngân hàng), khi 

đạt đƣợc hiệu quả kinh tế thì cũng đạt đƣợc hiệu quả về mặt xã hội. Ví dụ, khi năng 

suất lao động cao thì số ngƣời “ăn theo” sẽ nhiều hoặc khi nộp ngân sách nhiều sẽ 

tạo ra tiền đề để nhà nƣớc giải quyết các vấn đề xã hội nhƣ thực thi phúc lợi, hỗ trợ 

ngƣời nghèo, ngƣời bị thiên tai....Về mặt lý thuyết thì nhƣ thế nhƣng trong thực tiễn 

không phải lúc nào cũng xảy ra nhƣ vậy cả. 

2.1.2. Bản chất hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại 

Tác giả đồng tình với Phạm Thị Bích Ngọc [62] và cho rằng, với những hình 

thái xã hội khác nhau, với những quan hệ sản xuất khác nhau thì bản chất của phạm 

trù hiệu quả và các yếu tố hợp thành phạm trù này cũng vận động theo khuynh 

hƣớng khác nhau.  

Từ lý thuyết đến thực tiễn đã cho thấy bản chất của hiệu quả kinh doanh là 

phản ánh mặt chất lƣợng của các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại, 

phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt đƣợc các mục tiêu (nhất là mục tiêu 

lợi nhuận) của ngân hàng thƣơng mại.  

Tác giả thấy, để hiểu rõ và ứng dụng đƣợc phạm trù hiệu quả kinh doanh vào 

việc thành lập các chỉ tiêu, công thức cụ thể để đánh giá tính hiệu quả kinh doanh 

của ngân hàng thƣơng mại thì cần hiểu biết thấu đáo các vấn đề quan trọng sau đây: 



 

 

 

37 

     + Phải phân biệt hiệu quả xã hội với hiệu quả kinh tế của ngân hàng thƣơng mại:  

Hiệu quả kinh tế của ngân hàng thƣơng mại: Là giá trị lợi ích kinh tế ngân 

hàng thƣơng mại đạt đƣợc sau một quá trình hoạt động. Kết quả đạt đƣợc có thể là 

đại lƣợng cân đong đo đếm đƣợc nhƣ số lợi nhuận, năng suất lao động, thị phần... 

và cũng có thể là những đại lƣợng chỉ phản ánh mặt chất lƣợng hoàn toàn có tính 

chất định tính nhƣ uy tín của ngân hàng thƣơng mại (thƣơng hiệu), chất lƣợng sản 

phẩm… 

Về nguyên tắc, hiệu quả kinh tế quyết định hiệu quả xã hội. Khi có hiệu quả 

kinh tế thì đi theo là có hiệu quả xã hội. Một khi lợi nhuận cao thì ngân hàng thƣơng 

mại sẽ có nhiều khả năng giải quyết các vấn đề xã hội (ví dụ trợ cấp khó khăn cho 

ngƣời lao động, gia tăng hƣởng thụ văn hóa nghệ thuật cho cán bộ công nhân viên 

hoặc tổ chức các đợt nghỉ mát cho ngƣời lao động; đóng góp nhiều hơn cho ngân 

sách nhà nƣớc và hệ quả của nó là tạo ra tiền đề để Nhà nƣớc thực hiện nhiều công 

việc xã hội). 

Hiệu quả xã hội phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực nhằm đạt đƣợc các 

mục tiêu về xã hội nhất định. Nó thể hiện qua việc tăng thu ngân sách cho nhà 

nƣớc, tạo thêm công ăn việc làm cho ngƣời lao động, nâng cao mức sống của ngƣời 

lao động và tái phân phối lợi tức xã hội trong phạm vi toàn xã hội hay phạm vi từng 

khu vực, nâng cao trình độ văn hóa, nâng cao mức sống, đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng… 

Hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội đƣợc phản ánh đan xen với nhau, tuy 

nhiên để dễ nhận biết khi quan sát hiệu quả chung về kinh doanh của ngân hàng 

thƣơng mại, tác giả cũng đồng tình với nhiều ý kiến và phân ra thành hai khía cạnh: 

hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 

+ Phân biệt hiệu quả trƣớc mắt với hiệu quả lâu dài: Các chỉ tiêu hiệu quả 

kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại phụ thuộc rất lớn vào các mục tiêu của ngân 

hàng thƣơng mại do đó tính chất hiệu quả kinh doanh ở các giai đoạn khác nhau là 

khác nhau. 

Xét về tính lâu dài thì các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của toàn bộ các hoạt 
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động sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của ngân hàng thƣơng mại 

là lợi nhuận và các chỉ tiêu về doanh lợi. 

 Xét về tính hiệu quả trƣớc mắt thì nó phụ thuộc vào các mục tiêu hiện tại mà 

ngân hàng thƣơng mại đang theo đuổi.  

Trên thực tế, để thực hiện mục tiêu bao trùm lâu dài của ngân hàng thƣơng 

mại là tối đa hóa lợi nhuận, có rất nhiều ngân hàng thƣơng mại hiện tại lại không 

đạt mục tiêu là lợi nhuận mà lại thực hiện các mục tiêu nâng cao năng suất và chất 

lƣợng của sản phẩm, nâng cao uy tín của ngân hàng thƣơng mại, mở rộng thị trƣờng 

cả về chiều sâu lẫn chiều rộng… Do đó mà các chỉ tiêu hiệu quả về lợi nhuận là 

không đặt nặng mà đề cao các chỉ tiêu liên quan đến mục tiêu ngân hàng thƣơng 

mại đề ra thì chúng ta không thể kết luận là ngân hàng thƣơng mại đang hoạt động 

không có hiệu quả. Nhƣ vậy, các chỉ tiêu hiệu quả và tính hiệu quả trƣớc mắt có thể 

là trái với các chỉ tiêu hiệu quả lâu dài, nhƣng mục đích của nó lại là nhằm thực 

hiện chỉ tiêu hiệu quả lâu dài. 

+ Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại có thể âm và cũng có thể 

dƣơng; có thể cao và cũng có thể thấp. Hiệu quả kinh doanh càng cao càng chứng tỏ 

doanh nghiệp làm ăn tốt, sức cạnh tranh cũng sẽ tốt và ngƣợc lại.  

+ Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại đƣợc đo bằng những chỉ 

tiêu định tính và định lƣợng. 

2.1.3. Các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương 

mại 

Trên nền tảng tƣ duy và quan điểm mới, tác giả cho rằng, hiệu quả kinh 

doanh của các ngân hàng thƣơng mại cổ phần phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản nhƣ 

sau: 

2.1.3.1. Môi trƣờng kinh doanh 

Môi trƣờng kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại bao gồm tất cả các yếu tố 

về đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội của địa bàn mà ngân hàng hoạt động. Do đặc 

điểm xã hội hóa sâu sắc của ngân hàng, liên quan đến nhiều đối tƣợng trong xã hội 

nên hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại chịu ảnh hƣởng rất nhiều vào 
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môi trƣờng kinh doanh của mình. 

 Thực trạng nền kinh tế: 

        Nhân tố đầu tiên của môi trƣờng kinh doanh là thực trạng nền kinh tế. Khi nền 

kinh tế phát triển, các dịch vụ của ngân hàng ngày càng đa dạng nhằm đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của ngƣời dân. Bên cạnh đó, sự phát triển của nền kinh tế tạo 

điều kiện thuận lợi cho ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình nhƣ các 

hoạt động tín dụng, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán… Ngƣợc lại, một nền kinh tế ỳ 

ạch sẽ tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại. 

 Sự gia tăng cạnh tranh trong danh mục sản phẩm dịch vụ 

Ngày nay, các ngân hàng đang mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ tài 

chính mà họ cung cấp cho khách hàng. Quá trình mở rộng danh mục sản phẩm dịch 

vụ đã tăng tốc trong những năm gần đây dƣới áp lực cạnh tranh gia tăng từ các tổ 

chức tài chính khác, từ sự hiểu biết và đòi hỏi cao hơn của khách hàng, và từ sự 

thay đổi công nghệ. Các ngân hàng địa phƣơng cung cấp tín dụng, kế hoạch tiết 

kiệm, kế hoạch hƣu trí, dịch vụ tƣ vấn tài chính cho các doanh nghiệp và ngƣời tiêu 

dùng. Đây là những dịch vụ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ các 

ngân hàng khác, các hiệp hội tín dụng, các công ty tài chính và các tổ chức bảo 

hiểm nhƣ Prudential. Áp lực cạnh tranh đóng vai trò nhƣ một lực đẩy tạo ra sự phát 

triển dịch vụ cho tƣơng lai. 

 Sự gia tăng chi phí vốn 

Sự nới lỏng luật lệ kết hợp với sự gia tăng cạnh tranh cùng với lạm phát làm 

tăng chi phí trung bình thực tế của tài khoản tiền gửi – nguồn vốn cơ bản của ngân 

hàng. Với sự nới lỏng các luật lệ, ngân hàng buộc phải trả lãi do thị trƣờng cạnh 

tranh quyết định cho phần lớn tiền gửi. Ngân hàng đã phát hiện ra rằng họ đang 

phải đối mặt với những khách hàng có giáo dục hơn, nhạy cảm với lãi suất hơn. Các 

khoản tiền gửi "trung thành" của họ có thể dễ tăng cƣờng khả năng cạnh tranh trên 

phƣơng diện thu nhập trả cho công chúng gửi tiền và nhạy cảm hơn với ý thích thay 

đổi của xã hội về vấn đề phân phối các khoản tiết kiệm. Đồng thời, Chính phủ yêu 

cầu các ngân hàng phải sử dụng vốn sở hữu nhiều hơn – một nguồn vốn đắt đỏ - để 
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tài trợ cho các tài sản của mình. Điều đó buộc họ phải tìm cách cắt giảm các chi phí 

hoạt động khác nhƣ giảm số lƣợng lao động, thay thế các thiết bị lỗi thời bằng hệ 

thống xử lý điện tử hiện đại. Các ngân hàng cũng buộc phải tìm các nguồn vốn mới 

nhƣ chứng khoán hóa một số tài sản, theo đó một số khoản cho vay của ngân hàng 

đƣợc tập hợp lại và đƣa ra khỏi bảng cân đối kế toán. Các chứng khoán đƣợc đảm 

bảo bằng các món vay đƣợc bán trên thị trƣờng mở nhằm huy động vốn mới một 

cách rẻ hơn và đáng tin cậy hơn. Hoạt động này cũng có thể tạo ra một khoản thu 

phí không hề nhỏ cho ngân hàng, lớn hơn so với các nguồn vốn truyền thống (nhƣ 

tiền gửi). 

 Cách mạng trong công nghệ ngân hàng 

 Đối mặt với chi phí hoạt động cao hơn, từ nhiều năm gần đây các ngân 

hàng đã và đang chuyển sang sử dụng hệ thống hoạt động tự động và điện tử thay 

thế cho hệ thống dựa trên lao động thủ công, đặc biệt là trong công việc nhận tiền 

gửi, thanh toán bù trừ và cấp tín dụng. Những ví dụ nổi bật nhất bao gồm các máy 

rút tiền tự động ATM, Internet banking, mobi banking… cho phép khách hàng truy 

nhập tài khoản tiền gửi của họ 24/24 giờ; Máy thanh toán tiền POS đƣợc lắp đặt ở 

các bách hóa và trung tâm bán hàng thay thế cho các phƣơng tiện thanh toán hàng 

hóa dịch vụ bằng giấy; và hệ thống máy vi tính hiện đại xử lý hàng ngàn giao dịch 

một cách nhanh chóng trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các 

mảng hoạt động đều gắn liền với việc tiếp nhận và xử lý thông tin, do vậy việc 

ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với ngành ngân hàng để 

phát triển bền vững và có hiệu quả cao. Công nghệ thông tin giúp tăng 43% - 48% 

lãi ròng của ngân hàng nhƣng cũng có thể kéo giảm 29% - 36% khi xét ở khía cạnh 

thách thức (Cấn Văn Lực) [41]. Đánh giá về trình độ công nghệ cần đƣợc tiến hành 

trên cơ sở so sánh, đối chiếu và lấy mục tiêu kinh doanh của ngân hàng làm thƣớc 

đo và trả lời cho đƣợc câu hỏi: hiện trạng và định hƣớng ứng dụng, phát triển công 

nghệ có phù hợp và đáp ứng các chiến lƣợc, mục tiêu kinh doanh của ngân hàng 

hay không? 

 Môi trường pháp lý, chính trị 
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  Môi trƣờng pháp lý, chính trị trong lĩnh vực ngân hàng đƣợc hiểu là một hệ 

thống luật và văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động ngân hàng. Hiện nay, hệ 

thống văn bản pháp luật chƣa đồng bộ, gây khó khăn cho ngân hàng khi ký kết thực 

hiện hợp đồng. Luật ngân hàng còn nhiều sơ hở, chƣa đồng bộ với các văn bản pháp 

luật khác ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động cho vay của 

ngân hàng. Vì vậy, môi trƣờng pháp lý, chính trị ổn định là nền tảng cơ sở cho ngân 

hàng hoạt động ổn định. Từ đó ngân hàng đƣa ra các chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, 

đồng thời đƣa ra các dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng và phong phú. Ngƣợc 

lại, khi tình hình chính trị không ổn định, các ngân hàng phải lo đối phó với những 

biến động của thị trƣờng, do vậy các hình thức đầu tƣ cũng bị hạn chế, các điều kiện  

cho vay khó khăn hơn.  

 Môi trường văn hóa, xã hội 

 Văn hóa vùng miền, trình độ dân trí, sự đa dạng các thành phần kinh tế của 

khu vực ngân hàng hoạt động ảnh hƣởng rõ rệt tới hoạt động sử dụng sản phẩm dịch 

vụ của ngân hàng. Dân cƣ đông đúc, dân trí cao, các thành phần kinh tế đa dạng sẽ 

là tiềm năng to lớn để ngân hàng có thể kinh doanh có hiệu quả. 

2.1.3.2. Các yếu tố nội tại  

Bên cạnh các yếu tố về môi trƣờng kinh doanh, hoạt động kinh doanh của 

NHTM còn chịu ảnh hƣởng của các yếu tố nội tại bên trong của chính ngân hàng.  

  Về quy mô vốn 

Để có thể đầu tƣ, cho vay, các ngân hàng phải có vốn. Thách thức lớn nhất 

của các NHTM hiện nay là quy mô vốn tự có quá nhỏ, do vậy, năng lực sử dụng 

vốn bị hạn chế. Vốn chủ yếu đƣợc huy động từ các tầng lớp dân cƣ, các tổ chức 

kinh tế xã hội, các tổ chức trung gian tài chính khác... NHTM muốn hoạt động có 

hiệu quả thì hoạt động sử dụng vốn phải gắn liền với hoạt động huy động vốn, phải 

chú trọng phát triển đồng bộ cả hai hoạt động. Nếu hoạt động huy động vốn không 

hiệu quả sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sử dụng vốn. 

  Cơ cấu danh mục kinh doanh 

       Trong cơ cấu danh mục kinh doanh, mặc dù các hoạt động trung gian nhƣ thanh 
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toán, bảo hiểm, tƣ vấn tài chính…không phải là những hoạt động đem lại nguồn thu 

nhập chính cho ngân hàng, song đó là những hoạt động hỗ trợ cho hoạt động huy 

động và sử dụng nguồn vốn. Vì vậy, hoạt động sử dụng vốn không những chịu ảnh 

hƣởng trực tiếp của hoạt động huy động vốn mà còn chịu tác động của các hoạt 

động trung gian mà ngân hàng thực hiện. Các hoạt động trung gian của ngân hàng 

đƣợc thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng các hoạt động sử dụng 

vốn có hiệu quả, tạo điều kiện thu hút khách hàng đến với ngân hàng ngày càng 

tăng. 

 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng 

 Chiến lƣợc kinh doanh có ảnh hƣởng về mặt đƣờng lối, xây dựng nên những 

nguyên tắc kinh doanh thống nhất của một ngân hàng và đƣợc thực hiện chung cho 

toàn bộ ngân hàng đó. Chiến lƣợc kinh doanh có ảnh hƣởng lớn tới hiệu quả kinh 

doanh của một ngân hàng. Vì thế mỗi ngân hàng, xuất phát từ đặc điểm và phƣơng 

hƣớng hoạt động của mình phải xây dựng một chiến lƣợc kinh doanh thống nhất, 

phù hợp với phƣơng hƣớng hoạt động. 

  Nguồn nhân lực, bộ máy quản trị 

 Ngoài những mối quan hệ chặt chẽ giữa các nghiệp vụ mà NHTM cung cấp, 

hoạt động kinh doanh của các ngân hàng còn chịu ảnh hƣởng của yếu tố khác nhƣ 

năng lực quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên. Ngân hàng là một 

loại hình doanh nghiệp đặc biệt, chủ yếu sử dụng vốn do huy động và đi vay nên 

kinh doanh ngân hàng thƣờng gắn với rủi ro rất cao. Mỗi ngân hàng đều bỏ ra một 

chi phí không nhỏ để đào tạo và trả lƣợng cho nhân sự của mình theo yêu cầu công 

việc. Vì vậy, chất lƣợng nhân sự và quản trị điều hành cực kỳ quan trọng bởi vì hầu 

hết các cuộc đổ vỡ ngân hàng đều là hậu quả của những quyết định thiếu sót đƣợc 

tích tụ dần sau một thời gian dài. Chất lƣợng nguồn nhân lực là mức độ đáp ứng về 

khả năng làm việc của ngƣời lao động với yêu cầu công việc của tổ chức và đảm 

bảo cho tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu cũng nhƣ thỏa mãn cao nhất nhu cầu 

của ngƣời lao động. Để đánh giá đƣợc chất lƣợng nguồn nhân lực, có thể căn cứ vào 

sức khỏe nguồn nhân lực (tuổi thọ, cơ cấu giới tính..), trình độ chuyên môn nguồn 
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nhân lực (Mai Quốc Chánh, Trần Xuân Cầu) [12]. Mary Parker Follett cho rằng: 

“Quản trị là nghệ thuận đạt đƣợc mục đích thông qua ngƣời khác”. Định nghĩa này 

nói lên rằng những nhà quản trị đạt đƣợc các mục tiêu của tổ chức bằng cách sắp 

xếp, giao việc cho những ngƣời khác thực hiện chứ không phải hoàn thành công 

việc bằng chính mình (Lê Thị Bích Ngọc) [63]. Một mô hình và cơ cấu tổ chức hợp 

lý sẽ thúc đẩy các hoạt động của ngân hàng, cho phép khai thác tối đa các nguồn 

nhân lực cũng nhƣ tạo sự phối hợp ăn ý, hiệu quả giữa các bộ phận trong nội bộ 

ngân hàng. Ngƣợc lại, mô hình và cơ cấu bất hợp lý sẽ tạo ra sự chồng chéo, kém 

hiệu quả, không tạo ra động lực làm việc và phối hợp giữa các bộ phận. 

2.2. Cơ sở phân tích hiệu quả kinh doanh của NHTM 

2.2.1. Thu nhập, chi phí của NHTM 

Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tức là sử dụng tổng thể các biện pháp để 

nâng cao thu nhập và giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh để đạt đƣợc kết quả 

tốt nhất. Mức lợi nhuận mà ngân hàng đạt đƣợc tính toán dựa trên tổng chi phí và 

thu nhập theo công thức: 

Lợi nhuận trƣớc thuế = Tổng thu nhập – Tổng chi phí 

2.2.1.1. Thu nhập của ngân hàng 

Thu nhập của NHTM bao gồm 6 khoản mục lớn, đƣợc phân loại dựa trên hệ 

thống tài khoản kế toán của các TCTD theo các văn bản hiện hành của NHNN [51]: 

 Thu nhập từ hoạt động tín dụng gồm: Thu lãi tiền gửi, thu lãi cho vay, thu 

lãi cho thuê tài chính, thu khác từ hoạt động tín dụng, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh. 

 Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ gồm: Thu từ dịch vụ thanh toán, thu từ 

dịch vụ ngân quỹ, thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý, thu 

 từ dịch vụ tƣ vấn, thu từ kinh doanh bảo hiểm, thu phí nghiệp vụ chiết khấu, thu từ 

dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê két sắt, thu khác. 

 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối gồm: Thu về kinh doanh ngoại 

tệ, thu về kinh doanh vàng, thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. 

 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác gồm: Thu về kinh doanh chứng 

khoán, thu từ nghiệp vụ mua bán nợ, thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác, 
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thu từ hoạt động kinh doanh khác. 

  Thu lãi góp vốn mua cổ phần 

  Thu nhập khác.  

2.2.1.2. Chi phí của ngân hàng  

Chi phí của ngân hàng bao gồm các khoản mục lớn, đƣợc phân loại dựa trên 

hệ thống tài khoản kế toán của các TCTD theo các văn bản hiện hành của ngân 

hàng nhà nƣớc [51]: 

  Chi phí hoạt động tín dụng gồm: Trả lãi tiền gửi trả lãi tiền vay, trả lãi phát 

hành giấy tờ có giá, trả lãi đi thuê tài chính, chi phí khác. 

  Chi phí hoạt động dịch vụ gồm: Chi về dịch vụ thanh toán, cƣớc phí bƣu 

điện viễn thông, chi về ngân quỹ (vận chuyển, bốc xếp tiền, kiểm đếm, phân loại và 

đóng gói tiền, bảo vệ tiền, chi khác), chi nghiệp vụ ủy thác và đại lý, chi dịch vụ tƣ 

vấn, chi hoa hồng môi giới, chi khác. 

  Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối gồm: Chi về kinh doanh ngoại tệ, 

chi kinh doanh vàng, chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. 

  Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí gồm: Chi nộp thuế, chi nộp các 

khoản phí, lệ phí, chi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

  Chi hoạt động kinh doanh khác gồm: Chi về kinh doanh chứng khoán, chi 

 nghiệp vụ cho thuê tài chính, chi về các công cụ tài chính phái sinh khác, chi hoạt 

động kinh doanh khác. 

  Chi phí cho nhân viên gồm: Lƣơng và phụ cấp, chi trang phục giao dịch và 

 phƣơng tiện bảo hệ lao động, các khoản chi để đóng góp theo lƣơng, chi trợ cấp, 

chi công tác xã hội, chi ăn ca cho cán bộ nhân viên. 

  Chi hoạt động quản lý và công cụ gồm: Chi vật liệu và giấy tờ in, công tác 

phí, chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công 

nghệ, sáng kiến, cải tiến, chi bƣu phí và điện thoại, chi xuất bản tài liệu tuyên 

truyền, quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi, chi mua tài liệu, sách báo, chi các hoạt động 

đoàn thể của TCTD, các khoản chi phí quản lý khác. 

   Chi về tài sản gồm: Khấu hao cơ bản tài sản cố định, bảo dƣỡng và sửa  
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chữa tài sản, mua sắm công cụ lao động, chi bảo hiểm tài sản, chi thuê tài sản. 

  Chi phí khác. 

2.2.1.3. Lợi nhuận của ngân hàng 

Lợi nhuận của NHTM là khoản chênh lệch đƣợc xác định giữa tổng thu nhập 

trừ đi tổng chi phí phải trả hợp lệ. Lợi nhuận thực hiện trong năm là kết quả kinh 

doanh của NHTM bao gồm lợi nhuận hoạt động nghiệp vụ và lợi nhuận các hoạt 

động khác.  

2.2.2. Đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 

thương mại cổ phần ở Việt Nam 

2.2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định lƣợng 

 Trên cơ sở tổng quan các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 

của NHTM mà các nghiên cứu đã đề cập, tác giả đề xuất các tiêu chí và chỉ tiêu 

đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM, trong đó: 

  Tiêu chí hiệu quả về mặt kinh tế (hiệu quả tài chính) cho biết năng lực kinh 

doanh, sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại (cụ thể là các chỉ tiêu tỷ suất 

sinh lời, năng suất lao động, tỷ lệ chi phí hoạt động, tỷ lệ nợ xấu, thị phần cho vay). 

  Tiêu chí hiệu quả về mặt xã hội cho biết tác động của ngân hàng thƣơng mại 

tới phát triển xã hội (cụ thể là giải quyết việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà 

nƣớc). 

 Các chỉ tiêu đƣợc phân thành 2 nhóm. Nhóm chỉ tiêu cơ bản (phản ánh hiệu quả 

kinh doanh) và nhóm chỉ tiêu bổ trợ (phản ánh nguyên nhân hiệu quả kinh doanh 

của NHTM) đƣợc trình bày trong bảng 2.1 dƣới đây. 

Các chỉ tiêu đảm bảo:  

  - Phản ánh hiệu quả của bản thân ngân hàng và hiệu quả của ngân hàng đối với 

nền kinh tế quốc dân. 

 -  Đảm bảo tính khoa học, không quá nhiều chỉ tiêu, có tính khả thi cao. 

 - Các chỉ tiêu có mối quan hệ hỗ trợ nhau cùng phản ánh hiệu quả kinh doanh 

của ngân hàng. 
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Bảng 2.1: Công thức tính các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của NHTM 

Tên chỉ tiêu Công thức tính Ý nghĩa 

NHÓM CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

(Phản ánh hiệu quả kinh doanh) 

1.Tỷ suất sinh lời 

a. Tỷ suất sinh lời của 

    vốn chủ sở hũu (ROE) 

 

Lợi nhuận sau thuế  

                                                  x 100% 

 Vốn chủ sở hữu 

Xác định lãi thu đƣợc trên số vốn đầu tƣ. ROE 

càng cao càng tốt. 

b. Tỷ suất sinh lời của 

tài sản (ROA) 

 

Lợi nhuận sau thuế  

                                                      x 100% 

 Tổng tài sản 

Phản ánh khả năng sử dụng tài sản để tạo ra các 

khoản thu nhập thuần. ROA càng cao càng tốt. 

c. Tỷ lệ lãi cận biên 

(NIM) 

                 

                    Thu nhập lãi thuần 

                                                      x 100% 

          Tổng tài sản có sinh lời bình quân 

Đo hiệu quả trong việc tạo vốn và sử dụng vốn 

của ngân hàng. NIM càng lớn càng tốt. 

d. Tỷ lệ thu nhập thuần 

ngoài lãi (NII) 

 

Thu nhập thuần ngoài lãi 

                                                                        x 100% 

Tổng thu nhập thuần hoạt động 

Đo hiệu quả trong việc tạo thu nhập ngoài lãi. 

NII càng cao càng tốt 



 

 

 

47 

2. Năng suất lao động 

 

Tổng lợi nhuận sau thuế 

                                                                    x 100% 

Tổng số lao động 

Phản ánh mỗi nhân viên tạo ra bao nhiêu đồng lợi 

nhuận cho ngân hàng. 

3. Mức độ đóng góp cho nền kinh tế 

a.Tỷ trọng đóng góp cho 

ngân sách nhà nƣớc 

          

      Số thuế TNDN ngân hàng i đã nộp  

                                                             x 100% 

      Tổng thu thế TNDN của nhà nƣớc 

Thể hiện mức đóng góp vào sự phát triển kinh tế, 

xã hội của đất nƣớc 

b.Tỷ trọng đóng góp việc 

làm cho nền kinh tế 

            

         Số lao động của ngân hàng i  

                                                     x 100% 

            Số lao động toàn ngành 

Phản ánh ngân hàng đảm bảo đƣợc việc làm và 

an sinh xã hội cho con ngƣời. Tuy nhiên tỷ lệ này 

chỉ nên ở mức vửa phải 

NHÓM CHỈ TIÊU BỔ TRỢ 

(Phản ánh nguyên nhân của hiệu quả kinh doanh) 

1.Tỷ lệ chi phí hoạt động với 

thu nhập thuần hoạt động 

             Tổng chi phí hoạt động  

                                                         x 100% 

            Tổng thu nhập hoạt động 

Đánh giá hiệu quả quản lý chi phí: Để tạo ra 100 

đơn vị thu nhập thuần mất bao nhiêu chi phí hoạt 

động. 

2. Tỷ lệ nợ xấu 
Nợ xấu

Tổng dƣ nợ
 x 100% 

Trong 100 đồng tổng dƣ nợ, có bao nhiêu đồng là 

nợ xấu. Tỷ lệ này cao thể hiện nguy cơ mất vốn 

cao. 



 

 

 

48 

3. Thị phần cho vay  

  

Dƣ nợ của ngân hàng i  

                                                      x 100% 

Tổng dƣ nợ toàn ngành 

Phản ánh cứ 100 đồng dƣ nợ của hệ thống ngân 

hàng thì ngân hàng i đóng góp bao nhiêu 

4.Chỉ tiêu an toàn vốn và thanh khoản 

a.Tỷ lệ an toàn vốn tự có               

(CAR) 

 

                             Vốn tự có  

                                                      x 100% 

 Tổng tài sản “Có” rủi ro 

Là thƣớc đo cơ bản để đánh giá sự lành mạnh về 

tài chính của ngân hàng. Tỷ lệ này tại Việt Nam 

≥ 9%. 

b.Tỷ lệ dự trữ thanh khoản 

 

        Tài sản có khả năng thanh toán   

                                                         x 100% 

                      Nợ phải trả 

Phản ánh khả năng chi trả của ngân hàng. Tỷ lệ 

này tối thiểu là 10% đối với các ngân hàng 

thƣơng mại. 

c.Tỷ lệ dƣ nợ cho vay so 

với tiền gửi 

                      Tổng dƣ nợ cho vay 

                                                 x 100% 

                      Tổng số dƣ tiền gửi 
Phản ánh cứ 100 đồng vốn huy động sử dụng bao 

nhiêu để cho vay. Tỷ lệ này hợp lý ở mức 80%. 

d.Tỷ lệ dƣ nợ cho vay so 

với tài sản 

                   Tỷ lệ dƣ nợ cho vay 

                                           x 100% 

                         Tổng tài sản 

 

Phản ánh cứ 100 đồng tài sản có bao nhiêu đồng 

cho vay. Tỷ lệ này hợp lý ở mức 60%. 
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 Tỷ suất sinh lời   

  - Chỉ tiêu này đƣợc cụ thể bởi chỉ số ROA - Tỷ suất sinh lời của tài sản, 

ROE - Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu.   

 Đây là hai chỉ tiêu tài chính đƣợc dùng trong đánh giá tỷ suất lợi nhuận phổ 

biến nhất của hoạt động ngân hàng (Nguyễn Văn Nam và các tác giả [61]; Peter và 

Sylvia [102]). Hai chỉ tiêu này đo hiệu quả và năng lực của ban quản trị điều hành 

trong việc sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu để tạo ra các khoản thu nhập thuần. 

 - Ngoài ra, tác giả sử dụng chỉ số NIM, NII để phản ảnh sâu hơn về khả 

năng sinh lời của ngân hàng: 

         + Tỷ lệ lãi cận biên (Net Interest Margin - NIM) phản ánh mức chênh 

lệch giữa thu từ lãi và chi phí trả lãi mà ngân hàng có thể đạt đƣợc thông qua việc 

kiểm soát chặt chẽ tài sản sinh lời và theo đuổi nguồn vốn có chi phí thấp nhất, 

đƣợc xác định bằng tổng doanh thu từ lãi trừ tổng chi phí trả lãi (thu nhập lãi thuần) 

trên tổng tài sản có sinh lời bình quân. Trong đó, tổng tài sản có sinh lời đƣợc xác 

định theo các khoản mục tiền gửi tại ngân hàng nhà nƣớc, tại các tổ chức tín dụng, 

cho vay các tổ chức tín dụng khác, cho vay khách hàng, chứng khoán đầu tƣ (Khảo 

sát về ngành ngân hàng Việt Nam 2013 [37]). Tỷ lệ này chỉ ra năng lực của hội 

đồng quản trị trong việc duy trì sự tăng trƣởng của các nguồn thu so với mức tăng 

chi phí. Với đặc thù của ngành, chi phí đầu vào chính là lãi tiền gửi mà ngân hàng 

phải trả cho ngƣời gửi tiền nên khả năng sinh lời của ngân hàng phụ thuộc rất lớn 

vào yếu tố huy động vốn.  

   + Tỷ trọng thu nhập thuần ngoài lãi NII (Non interest income): phản ánh đầy 

đủ hơn cả về tính sinh lời của ngân hàng. NII bao gồm các cấu phần:  

+ Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 

+ Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và vàng 

+ Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 

+ Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tƣ 

+ Lãi thuần hoạt động khác 

+ Lãi thuần từ góp vốn mua cổ phần 
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 Đặc điểm cố hữu của các ngân hàng Việt Nam là phụ thuộc quá nhiều vào thu 

nhập từ hoạt động truyền thống là cho vay. Trong xu thế phát triển, hội nhập quốc 

tế, muốn có hiệu quả kinh doanh tốt thì tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phải càng cao 

càng tốt. 

Nếu lợi nhuận cao thì ngân hàng thƣơng mại cổ phần có điều kiện để giải 

quyết phuc lợi nhiều hơn cho ngƣời lao động và từ đó tác động biến đổi bộ mặt xã 

hội nhiều hơn. 

 Năng suất lao động  

 Năng suất lao động phản ánh mỗi lao động tạo ra đƣợc bao nhiêu thu nhập 

cho ngân hàng. Đó là cơ sở để ngƣời lao động có thể nhận đƣợc mức thu nhập cao 

hay thấp tƣơng ứng với năng suất lao động của mình và từ đó phản ánh đƣợc mặt 

hiệu quả xã hội của ngân hàng. Tỷ lệ này càng cao thì hiệu quả kinh doanh của ngân 

hàng càng tốt. 

Đây là chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp, nó vừa mang ý nghĩa hiệu quả kinh tế, vừa 

mang ý nghĩa hiệu quả xã hội. Khi năng suất lao động cao thì khả năng nuôi sống 

đƣợc nhiều ngƣời ăn theo và đóng góp nhiều cho sự phát triển chung của xã hội. 

 Mức độ đóng góp cho nền kinh tế 

Thể hiện qua: 

 -  Tỷ trọng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện mức độ đóng góp cùng 

với nhà nƣớc để đảm bảo an sinh xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng đƣợc phản ánh qua 

số thuế thu nhập doanh nghiệp mà ngân hàng nộp vào ngân sách nhà nƣớc. Tỷ trọng 

này càng cao thể hiện hiệu quả xã hội càng lớn. 

       - Lao động làm việc tại ngân hàng đƣợc cấu thành trong tổng lao động trong 

các ngành kinh tế quốc dân nói chung và trong ngành ngân hàng nói riêng. Tỷ trọng 

lao động làm trong ngân hàng nào càng nhiều chứng tỏ ngân hàng đó đã đảm bảo 

đƣợc việc làm và an sinh xã hội cho con ngƣời tức là hiệu quả xã hội càng cao. Tuy 

nhiên chỉ tiêu này cao ở mức vừa phải để đảm bảo năng suất lao động của ngân 

hàng cũng nhƣ phản ánh đƣợc trình độ công nghệ thay thế sức lao động của con 

ngƣời. 



 

 

 

51 

  Tỷ lệ chi phí hoạt động với thu nhập hoạt động thuần 

 Chỉ tiêu này thể hiện trình độ quản lý của nhà quản trị trong việc kiểm soát 

chi phí.  

 Các phần chi phí hoạt động bao gồm: Chi nộp thuế và các khoản thuế, 

phí,lệ phí; Chi phí cho nhân viên; Chi về tài sản; Chi hoạt động quản lý; Chi phí bảo 

hiểm tiền gửi; Chi phí dự phòng giảm giá đầu tƣ dài hạn khác; Chi phí khác. 

 Thu nhập thuần từ hoạt động gồm: thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt 

động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và đầu tƣ chứng khoán, góp vốn mua cổ phần, 

hoạt động khác.. 

  Chỉ tiêu này càng nhỏ càng tốt. 

  Tỷ lệ nợ xấu 

 (Nợ xấu đƣợc hiểu là các khoản nợ thuộc các nhóm 3,4,5 quy định tại thông 

tƣ 09/NHNN [52]. Cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân với mức rủi ro cao hơn sẽ 

giúp ngân hàng thu lại nguồn lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, ngân hàng phải đối mặt 

với việc mất đi nguồn vốn và làm giảm lợi nhuận của ngân hàng do phải trích lập 

dự phòng rủi ro. Danh mục cho vay là thành phần lớn nhất trong bảng cân đối kế 

toán của ngân hàng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu đƣợc coi là một thành phần quan trọng 

trong việc xác định hiệu quả kinh doanh, sự an toàn trong hoạt động của các ngân 

hàng. Theo thông lệ quốc tế, tỷ lệ này bằng hoặc dƣới 3% sẽ đảm bảo cho mức độ 

lành mạnh của hoạt động tín dụng.  

Nợ xấu cao thì ảnh hƣởng xấu không những tới bản thân NHTM mà còn gây ra 

những hệ lụy không tốt cho xã hội và trƣớc hết là cho ngƣời gửi tiền vào ngân hàng.  

 Tỷ trọng chiếm lĩnh thị phần  

 Các ngân hàng thƣờng cạnh tranh nhau về thị phần huy động, cho vay, thẻ 

... Tuy nhiên, thị phần cho vay của ngân hàng không những phản ánh đƣợc mức độ 

đầu tƣ cho nền kinh tế (tức hiệu quả xã hội), phản ánh đƣợc thu nhập của chính 

ngân hàng mà còn cho biết vị trí của ngân hàng đang đứng ở đâu so với toàn hệ 

thống, khả năng phát triển và cạnh tranh trong tƣơng lai.  

 Thị phần càng lớn càng có ý nghĩa tác động rộng lớn đến khách hàng và từ  



 

 

 

52 

đó tác động lớn đến xã hội.  

 An toàn vốn và thanh khoản 

       -  Tỷ lệ an toàn vốn là tỷ lệ của vốn tự có so với tài sản “Có” rủi ro  [53]. 

Do vậy, để giảm dần rủi ro của hệ thống ngân hàng, NHNN (2012) [54] đã nâng chỉ 

tiêu an toàn vốn của ngân hàng tại Việt Nam lên 9% để theo kịp với quy định của 

Ngân hàng thanh toán quốc tế (Bank for International Settlements – BIS) ban hành 

năm 2011 [89]. Đây là một chỉ tiêu đƣợc xem xét nhiều nhất, chú ý nhất trong phân 

tích tài chính của một ngân hàng. 

 Bên cạnh việc tối đa hóa lợi nhuận thì ngân hàng cần phải chú ý đến mức 

độ rủi ro và khả năng thanh khoản bởi thiếu thanh khoản luôn là nguyên nhân sâu 

xa của sự đổ vỡ của ngân hàng (Moody‟s) [101]. Nếu ngân hàng dự trữ thanh khoản 

quá nhiều sẽ bỏ qua cơ hội sinh lời của đồng vốn vay. Ngƣợc lại, cho vay quá nhiều 

sẽ dẫn đến trạng thái mất thanh khoản, làm gia tăng rủi ro của ngân hàng. Chỉ tiêu 

này thể hiện qua: 

 - Tỷ lệ dự trữ thanh khoản phản ánh mức độ dữ trữ những tài sản có tính 

thanh khoản tốt nhất để đáp ứng đƣợc tất cả các nghĩa vụ tài chính của ngân hàng. 

Tỷ lệ này theo thông tƣ 36 của NHNN tối thiểu là 10%.  

 - Ngoài ra, tác giả sử dụng thêm Tỷ lệ cho vay/vốn huy động và Tỷ lệ cho 

vay/tài sản để cho thấy mức độ tận dụng nguồn vốn đầu vào để sinh lợi và cũng 

đánh giá đƣợc mức độ dự trữ thanh khoản của ngân hàng. 

2.2.2.2. Nhóm các tiêu chí bổ trợ định tính 

 Thương hiệu 

       Thƣơng hiệu hiểu một cách đơn giản, là một cái tên gắn với một sản phẩm hoặc  

một nhà sản xuất. Thƣơng hiệu ngày nay đang ngày càng trở nên một thành tố quan 

trọng trong văn hóa và trong nền kinh kế. Một thƣơng hiệu tốt tức là gắn với uy tín, 

chất lƣợng, đạt đƣợc sự tin cậy của khách hàng mục tiêu đối với ngân hàng. Tiêu 

chí này đƣợc đo bằng sự hài lòng, uy tín đối với khách hàng thông qua điều tra, trắc 

nghiệm.  

  Đa dạng hóa và chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
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Chất lƣợng sản phẩm là sự phù hợp một cách tốt nhất với các yêu cầu và 

mục đích của ngƣời tiêu dùng. Có thể đánh giá chất lƣợng sản phẩm dịch vụ của 

ngân hàng thông qua phiếu điều tra về chất lƣợng phục vụ của nhân viên và sự hài 

lòng khi sử dụng các sản phẩm ngân hàng của khách hàng. Do đặc thù sản phẩm 

ngân hàng gắn liền với công nghệ nên yếu tố chất lƣợng sản phẩm ở đây còn là sự 

đạt đƣợc và tuân thủ những tiêu chuẩn, yêu cầu cao nhất về kinh tế và trình độ công 

nghệ. 

2.3. Thực tiễn nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số ngân hàng trên 

thế giới và bài học kinh nghiệm rút ra cho NHTM cổ phần Việt Nam 

2.3.1. Kinh nghiệm của một số ngân hàng trên thế giới 

1). Trường hợp ngân hàng Siam (SCB)– Thái Lan 

Ngân hàng Siam của Thái Lan đƣợc thành lập năm 1906 là một trong những 

ngân hàng lớn và lâu đời nhất ở Thái Lan đã bị ảnh hƣởng bởi cuộc khủng hoảng tài 

chính châu Á năm 1997, đặt nó bên bờ vực phá sản. Trong cuộc khủng hoảng tài 

chính năm 1997, Siam đã có khối lƣợng lớn nợ xấu (các khoản vay không thể thu 

hồi khoảng 66.4 tỷ bạt, chiếm 11.7% các khoản nợ quá hạn) và thua lỗ do tỷ giá hối 

đoái. Trong thời gian đó, giá trị mỗi cổ phiếu của Siam chỉ đƣợc 8.6 bath Thái trên 

thị trƣờng chứng khoán Thái Lan, thấp hơn giá trị vốn hóa. Điểm yếu của Siam dẫn 

đến bị chao đảo trong cuộc khủng hoảng là do nó chỉ có một nhóm khách hàng lớn, 

chất lƣợng quản lý rủi ro thấp, đầu tƣ vào sản phẩm không cốt lõi, thƣơng hiệu 

không đƣợc ƣu chuộng, là ngân hàng bảo thủ, việc quản lý nhân viên dựa trên các 

cấp phụ trách. 

Trong nỗ lực liên tục để duy trì kinh doanh, Siam cũng đã phát triển cơ cấu 

tổ chức liên quan đến kinh doanh trong suốt thời gian khủng hoảng kinh tế và thị 

trƣờng cạnh tranh cao nhƣ thể hiện trong sơ đồ (Phụ lục2). Ngân hàng đã bắt đầu 

thiết kế lại tổ chức vào năm 2001 bằng cách thay đổi từ cơ cấu phòng ban để tái cấu 

trúc tập đoàn. Năm 2010, do những bất ổn kinh tế Thái Lan, ngân hàng thiết kế lại 

tổ chức của mình một lần nữa bằng cách đƣa ra ba tuyến kinh doanh chủ yếu. Đầu 

tiên, chiến lƣợc kinh doanh mũi nhọn bao gồm 4 nhóm để mở rộng cơ sở khách 
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hàng, sản phẩm, thị phần, xây dựng quan hệ khách hàng. Tuyến thứ hai là tuyến 

kinh doanh chuyên biệt bao gồm 5 công ty con. Các sản phẩm dịch vụ của công ty 

nàykhác biệt với loại hình kinh doanh chính của Siam và các ngân hàng nƣớc ngoài 

tại Thái Lan. Năm công ty con cung cấp sản phẩm dịch vụ nhƣ cho thuê tài chính, 

bảo đảm, bảo hiểm, đầu tƣ, chứng khoán. Tuyến kinh doanh thứ 3 có tính chất 

phòng thủ gồm chín nhóm là IT, pháp lý, hệ thống tài chính, cơ sở hạ tầng, quản lý 

rủi ro, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhân sự, truyền thông dựa trên chiến 

lƣợc đã xác định. Bên cạnh đó, những ngƣời chủ ngân hàng đã xóa bỏ tƣ duy ông 

chủ, độc quyền trong quản lý, tôn trọng các cam kết, giữ chữ tín trong kinh doanh, 

thay đổi tƣ duy trong quan hệ với ngƣời lao động khiến ngƣời lao động làm việc 

một cách trung thành, cam kết đảm bảo chất lƣợng công việc. Điều này ngân hàng ở 

Việt Nam còn hạn chế khi mà nhiều ngân hàng ngoài quốc doanh đƣợc tổ chức và 

quản lý với nhiều ngƣời có quan hệ gia đình nên khi quy mô ngân hàng lớn lên, 

phạm vi hoạt động rộng hơn, khả năng sẵn có trong gia đình về vốn, kỹ năng quản 

trị không thể đáp ứng; lãnh đạo rất ít kết nối với nhân viên trong các hoạt động mà 

việc quản lý nhân viên chỉ dựa trên các cấp phụ trách nên mức độ trung thành của 

nhân viên chƣa cao.  

Nhƣ vậy, mấu chốt để vƣợt qua khủng hoảng và nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của mình chính là ngân hàng Siam đã thay đổi cơ cấu tổ chức và chiến lƣợc 

phù hợp với thị trƣờng và điều quan trọng là thay đổi trong tƣ duy của ngƣời lãnh 

đạo khi mà ngân hàng này đã từng bảo thủ, không chịu thay đổi trong suốt gần 100 

năm phát triển. Tính đến 2010, ngân hàng Siam có hơn 1.000 chi nhánh và hơn 

8.000 máy ATM. (Boriboon Pinprayong and Sununta Siengthai) [88]. 

2).Trường hợp của ngân hàng Bangkok-Thái Lan 

 Ngân hàng Bangkok đƣợc thành lập vào năm 1944, là ngân hàng thƣơng 

mại lớn nhất ở Thái Lan, một trong những ngân hàng lớn nhất trong khu vực Đông 

Nam Á. Bangkok bank có 17 triệu tài khoản gồm cả doanh nghiệp và khách hàng 

bán lẻ, 230 trung tâm kinh doanh và hơn 1.200 chi nhánh. Nhƣ vậy, cứ khoảng 4 

ngƣời Thái thì có 1 ngƣời mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Bangkok.  
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 Mặc dù ngân hàng này có mạng lƣới chi nhánh hoạt động rộng nhƣng 

Ngân hàng Bangkok vẫn tiếp tục phát triển các chi nhánh nhỏ cùng với phát triển 

mạng lƣới tự phục vụ gồm máy ATM, máy gửi tiền, ngân hàng điện thoại, ngân 

hàng trên mạng internet để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân 

trên khắp đất nƣớc. Bên cạnh đó ngân hàng tăng giờ làm việc lên cả tuần để phục 

vụ các đối tƣợng khách hàng đến giao dịch. Kết quả của việc mở rộng mạng lƣới và 

gia tăng thời gian phục vụ, các chi nhánh nhỏ đã mang lại thành công với doanh thu 

tăng gấp 7 lần và tăng thêm 60% khách hàng so với ban đầu. Các trung tâm kinh 

doanh mới và các chi nhánh phục vụ tiêu dùng là một phần trong chiến lƣợc của 

ngân hàng này nhằm tiếp cận khách hàng bằng các dịch vụ hấp dẫn cho mỗi mảng 

khách hàng chính (doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các vùng trọng điểm, khách hàng cá 

nhân ở đô thị, các đối tƣợng học sinh, sinh viên). 

  Thành công của ngân hàng Bangkok chính là nhờ việc mở rộng mạng lƣới 

chi nhánh phục vụ từng nhóm khách hàng riêng biệt, tăng thời gian làm việc lên cả 

tuần để tăng thu nhập dịch vụ. Các ngân hàng cổ phần Việt Nam mặc dù đã cố gắng 

tăng thời gian giao dịch nhƣng cũng chỉ làm nửa ngày thứ bảy nên không tận dụng 

đƣợc tối đa lƣợng khách hàng có nhu cầu giao dịch vào cuối tuần để có thể tăng thu 

nhập từ dịch vụ. 

3) Trường hợp của Ngân hàng Union- Philippine 

          Unionbank là một trong những ngân hàng bán lẻ lớn nhất ở Philippine và là 

một trong 25 ngân hàng nổi tiếng nhất trên thế giới, đƣợc thành lập năm 1981. 

Unionbank có danh tiếng hàng đầu trong dịch vụ quản lý tiền mặt bằng cách áp 

dụng công nghệ đổi mới và sáng tạo. Xác định đổi mới rất quan trọng cho sự thành 

công trong đó công nghệ đƣợc ƣu tiên hàng đầu và nó đã thay đổi chiến lƣợc kinh 

 doanh năm 2003.  

 Thành công của Unionbank Philippine trong lĩnh vực bán lẻ đƣợc ghi nhận 

từ việc chuyển đổi đầy ấn tƣợng và thành công với hai sản phẩm truyền thống (nhận 

tiền gửi và cho vay) sang công ty dịch vụ tài chính đa sản phẩm và sử dụng công 

nghệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ. Ban đầu ngân hàng này tập 
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trung vào việc mở rộng thông qua sự tăng trƣởng có hệ thống và chiến lƣợc nhãn 

hiệu, tập trung vào việc thu hút và giữ khách hàng, xây dựng mạng lƣới liên kết. 

Khi có Internet, nhiều ngân hàng không quan tâm đến lĩnh vực này vì cho rằng mức 

độ truy cập Internet ở Philippine quá thấp nhƣng Unionbank Philippine thì không. 

Ngoài việc đi đầu khai thác dịch vụ ngân hàng trên Internet, ngân hàng Union 

Philipine còn khai thác dịch vụ ngân hàng điện tử khác nhƣ: Thanh toán và giao nộp 

hóa đơn điện tử, cho phép ngƣời mua và ngƣời bán đặt lệnh, gửi hóa đơn và thanh 

toán thông qua trang web của Unionbank.  

 Thành công khác của Unionbank Philippine đó là thay đổi chiến lƣợc 

Marketing cổ điển không theo chu kỳ, sang chiến lƣợc Marketing theo các sản 

phẩm đƣa ra thị trƣờng, đầu tƣ vào việc xây dựng ngân hàng và gia tăng chất lƣợng 

phục vụ khách hàng (Hồ Tuấn Vũ) [85]. 

4)  Kinh nghiệm của Standard Chartered ở Singapore 

 Ngân hàng Standard Chartered có một lịch sử 155 năm ở Singapore, mở 

chi nhánh đầu tiên tại đây vào năm 1859, là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng 

đầu tại châu Á với bƣớc phát triển về sản phẩm và dịch vụ khách hàng, dịch vụ 

khách hàng đạt trên 56% trong tổng thu nhập của ngân hàng này. Hiện nay Ngân 

hàng Standard Chartered Singapore đã phát triển kinh doanh đa lĩnh vực và ngân 

hàng mẹ (trụ sở tại Vƣơng quốc Anh) đã có các chi nhánh ở 71 quốc gia.  

 Trong dịch vụ đầu tƣ, Ngân hàng Standard Chartered Singapore trở thành 

đơn vị đi đầu trong việc phân bổ vốn đầu tƣ cho bên thứ ba, giúp ngân hàng có khả 

năng thành lập những liên minh hùng mạnh để cung cấp các sản phẩm mới. Đồng 

thời cùng với việc chuyển khối kinh doanh khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và 

nhỏ cho công ty con quản lý giúp mang lại cho ngân hàng này những lợi ích về thị 

phần so với ngân hàng cùng quy mô. Ngân hàng đã đƣa đến khách hàng những 

chuyên gia địa phƣơng với sự am hiểu toàn cầu, cung cấp đầy đủ các dịch vụ quản 

lý tài sản cho những khách hàng giàu có. Ngoài thành công trong phát triển dịch vụ 

ngân hàng bán lẻ với khả năng liên kết với bên thứ ba, ngân hàng này còn biết khai 

thác sự phát triển của công nghệ trong triển khai dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Theo 
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thống kê đến nay 60% giao dịch của ngân hàng này đều đƣợc thực hiện thông qua 

kênh tự động. 

    Nhƣ vậy một trong những chìa khóa kinh doanh có hiệu quả của ngân hàng 

này đó là liên minh đƣợc với những đối tác hùng mạnh để cung cấp sản phẩm mới, 

thành lập công ty con chuyên về hoạt động bán lẻ để nâng cao sự chuyên môn hóa 

và sự chuyên nghiệp đồng thời đầu tƣ lớn về công nghệ. Các ngân hàng cổ phần 

Việt Nam còn chƣa chú trọng và yếu kém trong việc liên minh với đối tác để cung 

cấp sản phẩm. Hoạt động bán lẻ ngày càng mở rộng nhƣng chƣa chuyên môn hóa. 

5)  Trường hợp của Citibank tại Nhật Bản 

 Citibank Japan Ltd ("CJL" hoặc "Citibank Japan") là một công ty con 

thuộc sở hữu gián tiếp 100 % của Citigroup Inc ("Citigroup" hoặc "Citi", với 200 

năm kinh nghiệm, kết nối hơn 1.000 thành phố, 160 quốc gia và hàng triệu ngƣời 

dân), đƣợc thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 2007, với tiền thân là Tổng Công ty 

Ngân hàng Quốc tế, đặt văn phòng chi nhánh tại Yokohama năm 1902. Hiện nay, 

Citibank Japan có một lịch sử phát triển hơn 110 năm tại Nhật Bản. 

Hệ thống ngân hàng của Nhật Bản đƣợc đánh giá là bảo thủ, cồng kềnh và lệ 

thuộc nhiều vào chính trị nên nó tạo nên môi trƣờng hết sức khó khăn cho ngân 

hàng nội địa và không hoàn toàn thân thiện với ngân hàng và công ty tài chính ở 

nƣớc ngoài. Citibank có cách tiếp cận riêng để phát triển tốt dịch vụ ngân hàng bán 

lẻ ở Nhật Bản bằng những chiến lƣợc tiếp thị năng nổ kết hợp với tiềm lực tài chính 

vững mạnh và có một chút may mắn nên đã mang thành công trong lợi nhuận và 

khách hàng tại thị trƣờng này. Citibank đã thúc giục Nhật Bản cho phép kết nối 

mạng lƣới tài chính của Nhật bản với hệ thống máy ATM của ngân hàng thƣơng 

mại nƣớc này. Tuy nhiên đề nghị này đã bị Chính phủ Nhật Bản từ chối nhƣng nhƣ 

một hình thức an ủi, họ đã cho phép những ngƣời ngoài cuộc đƣợc kết nối với hệ 

thống ATM của ngân hàng Tiết kiệm Bƣu điện cũ của Chính phủ. Citibank đã 

không bỏ lỡ cơ hội để quan hệ và khai thác các đối tƣợng khách hàng này trong khi 

ngân hàng nội địa không thể với tới do ngân hàng tiết kiệm bƣu điện không còn kết 

nối với mạng lƣới ATM nữa. Kết quả là trong vòng thời gian ngắn, số lƣợng khách 
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hàng cá nhân quan hệ với Citibank tăng lên nhanh chóng. Một chiến lƣợc khác đƣợc 

coi là thành công tiếp theo của Citibank trên thị trƣờng bán lẻ Nhật Bản đó là họ đã 

rất khôn ngoan xây dựng chiến lƣợc kinh doanh tập trung vào hơn 15 triệu hộ gia 

đình có thu nhập cao tại đất nƣớc này. Để thực hiện mục tiêu, Citibank sắp xếp lại 

các chi nhánh của mình tại Tokyo theo hƣớng giảm số chi nhánh để giảm chi phí 

nhƣng đồng thời nâng cao chất lƣợng để phục vụ tốt nhất các đối tƣợng khách hàng 

theo chiến lƣợc đề ra (Hồ Tuấn Vũ) [85]. 

Nhƣ vậy, ngoài những chiến lƣợc kinh doanh khôn ngoan, Citibank nói riêng 

và hệ thống ngân hàng Nhật Bản nói chung có đặc trƣng chính trị khá rõ ràng, vì 

vậy trong mối quan hệ với các ngân hàng nƣớc ngoài sau này, các ngân hàng Việt 

Nam không thể bỏ qua yếu tố chính trị để có phƣơng án phù hợp với chính sách đối 

ngoại của từng chính phủ khác nhau. 

2.3.2. Bài học cho ngân hàng TMCP Việt Nam 

Qua kinh nghiệm thành công của một số ngân hàng đầu tại khu vực Đông 

Nam Á, Nhật Bản trong phát triển dịch vụ ngân hàng, chúng ta có thể rút ra đƣợc 

một số bài học kinh nghiệm cho ngân hàng hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung 

và ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam nói riêng, đó là ngân hàng muốn hoạt 

động có hiệu quả thì nên giữ năm yếu tố then chốt: 

Thứ nhất là chính sách và chiến lược kinh doanh rõ ràng để thực thi tái cấu 

 trúc tổ chức được hiệu quả. 

Ngân hàng thƣơng mại cần phải nghiên cứu thị trƣờng, xác định đƣợc khả 

năng thực lực và mục tiêu phát triển của mình để xây dựng chiến lƣợc phát triển 

phù hợp. Chiến lƣợc phát triển tổng thể đƣợc xây dựng trên cơ sở mục tiêu của 

doanh nghiệp, chiến lƣợc khách hàng, chiến lƣợc phát triển sản phẩm và hệ thống 

mạng lƣới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 

Hiện nhiều ngân hàng lớn, nhỏ trong nƣớc lập chi nhánh khắp nơi kể cả 

những khu vực ít có tiềm năng về huy động vốn để cạnh tranh lẫn nhau, chi phí hoạt 

động cao dẫn đến hoạt động không hiệu quả. Vì vậy muốn phát triển đƣợc dịch vụ 

ngân hàng cần có hệ thống mạng lƣới chi nhánh phù hợp theo chiến lƣợc tổng thể. 
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Tuy nhiên việc phát triển mạng lƣới phải căn cứ vào khả năng ứng dụng công nghệ, 

chiến lƣợc phát triển khách hàng và khả năng khai thác hiệu quả thị trƣờng.  

Thứ hai là các cấp quản lý phải tham gia cam kết đầy đủ trong quá trình tái 

cấu trúc. 

Thứ ba, các kế hoạch tái cấu trúc phải phù hợp với chiến lược và kế hoạch 

 kinh doanh. 

Thứ tư, nhân viên phải có sự cam kết đảm bảo chất lượng hoạt động, trung 

thành cao và cùng tham gia vào tái cấu trúc. 

Thứ năm, nâng cao thu nhập từ dịch vụ (các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng) 

Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mà các ngân hàng cung ứng cho cá nhân 

và doanh nghiệp đã và đang chứng minh sự tiện ích trong quá trình phát triển mạnh 

mẽ nền kinh tế thị trƣờng. Các sản phẩm này cũng là nguồn thu an toàn và ổn định 

cho các ngân hàng thƣơng mại đặc biệt là một ngân hàng đang hƣớng tới là ngân 

hàng bán lẻ số một của Việt Nam nhƣ Techcombank. Mặc dù vậy, tỷ trọng thu nhập 

 từ các sản phẩm dịch vụ của Techcombank cũng nhƣ của NHTM Việt Nam còn 

khá thấp so với hệ thống các NHTM của các nƣớc khác. . 

 Để phát triển thành công dịch vụ ngân hàng trên thị trƣờng, theo kinh 

nghiệm của các ngân hàng nƣớc ngoài, yếu tố công nghệ có thể giúp giảm 76% chi 

phí hoạt động của ngân hàng do vậy mà các ngân hàng cũng hết sức chú trọng việc 

đầu tƣ công nghệ. Mấu chốt thành công trong phát triển dịch vụ ngân hàng là nền 

tảng khách hàng lớn, sự phong phú về sản phẩm dịch vụ và phát triển trên một 

không gian rộng lớn nên phải tận dụng công nghệ. Trong khi các NHTM trong nƣớc 

cạnh tranh khốc liệt để phát triển tín dụng, chạy đua lãi suất thì các ngân hàng nƣớc 

ngoài lại đi sâu phát triển các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh vốn và 

thị trƣờng ngoại hối, nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu, thanh toán quốc tế và tài trợ 

chuỗi cung ứng, dịch vụ lƣu ký chứng khoán. Nếu ngân hàng chúng ta vẫn tiếp tục 

dựa trên các hoạt động ngân hàng truyền thống (huy động vốn và cho vay) thì khó 

có thể thành công trong phát triển dịch vụ ngân hàng đƣợc.  

Muốn phát triển đƣợc dịch vụ ngân hàng, đòi hỏi từng ngân hàng phải xây 
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 dựng chiến lƣợc Marketing phù hợp nhằm gây dựng hình ảnh và thƣơng hiệu mạnh 

trên thị trƣờng. Chiến lƣợc Marketing có thể đƣợc thực hiện theo định kỳ hoặc theo 

từng sản phẩm. Ngoài ra sự minh bạch trong các cấp thẩm quyền giúp cho hoạt 

động của các ngân hàng nƣớc ngoài đơn giản và nhanh hơn. Tất cả mọi ngƣời trong 

hệ thống đều biết với khoản vay này của doanh nghiệp sẽ phải thực hiện những 

bƣớc gì, cần bao nhiêu thời gian để trả lời cho khách hàng. Điều này ở các ngân 

hàng trong nƣớc thực sự còn yếu kém (Hồ Tuấn Vũ) [85]. 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

Luận án đã xây dựng đƣợc cơ sở lý luận phục vụ việc nghiên cứu của luận 

án. Cụ thể là: 

- Đã đƣa ra quan niệm mới về hiệu quả kinh doanh của NHTM trong điều 

kiện toàn cầu hóa và phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam. Theo đó, tác giả đã chỉ ra hiệu quả kinh doanh của NHTMCP trong điều 

kiện Việt Nam là hiệu quả tổng hợp đƣợc thể hiện trên hai phƣơng diện hiệu quả 

của bản thân ngân hàng và hiệu quả của ngân hàng đóng góp cho nền kinh tế quốc 

dân. Hiệu quả  ở đây đƣợc cấu thành bởi hai yếu tố quan trọng là hiệu quả kinh tế 

và hiệu quả xã hội. Khi phân tích bản chất của mối quan hệ này, tác giả đã chỉ ra 

mối quan hệ tƣơng tác của hiệu qủa kinh tế và hiệu qủa xã hội, khẳng định hiệu qủa 

kinh tế giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Về mặt lý thuyết khi đã có hiệu quả kinh tế 

thì có hiệu qủa xã hội (một khi có quan niệm đúng về mối quan hệ giữa hiệu quả 

kinh tế và hiệu qủa xã hội). 

- Tác giả luận án đã đề xuất các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu qủa kinh doanh 

của NHTMCP theo tƣ duy và quan điểm mới (gồm thực trạng nền kinh tế, sự gia 

tăng cạnh tranh sản phẩm dịch vụ, gia tăng chi phí vốn, cách mạng trong công nghệ, 

môi trƣờng chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, quy mô vốn, nguồn nhân lực, quản 

trị….). 

- Đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM với 2 nhóm 

chỉ tiêu (gồm nhóm chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả kinh doanh của NHTM nhƣ tỷ suất 
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 sinh lời, năng suất lao động, đóng góp cho nền kinh tế và nhóm chỉ tiêu phản ánh 

nguyên nhân của hiệu quả kinh doanh của NHTM nhƣ nợ xấu, an toàn vốn, thanh 

khoản…. ) .  

Mỗi chỉ tiêu phản ánh một khía cạnh hiệu quả và chúng hỗ trợ lẫn nhau cùng 

phản ánh đầy đủ, toàn diện hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại ở nƣớc 

ta. Sau khi thử phân tích hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP kỹ thƣơng Việt 

Nam, tác giả thấy bộ chỉ tiêu mà tác giả đề xuất có tính khả thi (tính đƣợc) và có giá 

trị thực sự cho việc các ngân hàng thƣơng mại tự đánh giá hiệu quả kinh doanh của 

mình cũng nhƣ để các cơ quan quản lý nhà nƣớc hữu trách đánh giá hiệu quả kinh 

doanh của các ngân hàng thƣơng mại ở nƣớc ta. 
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CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT 

NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 

 

Trên cơ sở bộ chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của NHTMCP và các yếu tố ảnh 

hƣởng tới hiệu quả kinh doanh của NHTMCP, tác giả tiến hành đánh giá thực trạng 

hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Kỹ thƣơng Việt Nam với các nội dung sau đây: 

3.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam 

3.1.1. Thông tin chung về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 

Tên công ty bằng tiếng Việt: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam 

Tên công ty bằng tiếng Anh: Vietnam Technological and commercial Joint Stock 

Bank 

Tên viết tắt: Techcombank 

Giấy phép thành lập và hoạt động:  Số 0040/NH – GP ngày 6/8/1993 do Ngân hàng 

nhà nƣớc Việt Nam cấp.  

Vốn điều lệ: 8.878 tỷ đồng 

Trụ sở đăng ký: 191 Bà Triệu, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Website: www.techcombank.com.vn 

3.1.2. Sản phẩm dịch vụ và địa bàn kinh doanh 

Các sản phẩm dịch vụ: 

Tiết kiệm, dịch vụ kiều hối, dịch vụ thẻ, mua bán ngoại tệ, tài khoản và tiền 

gửi, giấy tờ có giá, SMS Banking, atransfer, VnTopup, bảo lãnh, dịch vụ chuyển 

tiền, thanh toán biên mậu, dịch vụ séc, cho vay cá nhân – hộ gia đình, tín dụng 

doanh nghiệp, bao thanh toán, chiết khấu, thanh toán trong nƣớc, thanh toán quốc 

tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh vốn nội tệ, tài trợ thƣơng mại, liên kết bảo hiểm 

(bancassuarance) và các dịch vụ khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Địa bàn kinh doanh: 

http://www.techcombank.com.vn/
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Tính đến hết năm 2014, mạng lƣới hoạt động của Techcombank gồm Trụ sở 

chính, 315 chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố trong 

cả nƣớc. 

3.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương 

Việt Nam 

Các cột mốc lịch sử  

1993: Thành lập với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng 

1994-1995  

 Tăng vốn điều lệ lên 51,495 tỷ đồng.  

 Thành lập Chi nhánh Techcombank Hồ Chí Minh, khởi đầu cho quá trình mở 

rộng phát triển. 

2009  

 Tháng 09/2009: Tăng vốn điều lệ lên 5.400 tỷ đồng  

 Tháng 09/2009: Ký kết hợp đồng tài trợ vốn vay bắc cầu dự án 16 máy bay 

A321 với Vietnam Airlines.  

 Tháng 09/2009: Ra mắt sản phẩm Tiết kiệm Online….  

 Nhận giải thƣởng “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2009” do 

Việt Nam Report trao tặng  

 Nhận giải thƣởng “Ngân hàng xuất sắc trong hoạt động thanh toán quốc tế” 

do ngân hàng Wachovina trao tặng.  

 Bắt đầu khởi động chiến lƣợc chuyển đổi với sự hỗ trợ của nhà tƣ vấn hàng 

đầu thế giới McKinsey.  

2010  

 Tháng 6/2010: Tăng vốn điều lệ lên 6.932 tỷ đồng  

 Tháng 7/2010: Nhận giải thƣởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2010” do 

tạp chí Euromoney trao tặng.  

 Tháng 8/2010: Nhận Giải thƣởng “Sao Vàng Đất Việt 2010” do Hội doanh 

nhân trẻ trao tặng và Giải thƣởng Thƣơng hiệu Việt đƣợc ƣu thích nhất năm 2010 

do Báo Sài gòn Giải phóng trao tặng  
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2011  

 3/2011: Nhận giải thƣởng “Tỷ lệ điện tín chuẩn” từ ngân hàng Bank of 

New York 

 4/2011: Đƣợc xếp hạng trong “top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt 

Nam” từ tổ chức VNR 500 và nhận giải thƣởng “Sản phẩm tín dụng của năm” từ 

Thời Báo Kinh Tế Việt Nam. 

 5/2011: Nhận giải “ Doanh nghiệp đi đầu” của tổ chức World 

confederation of businesses 

 6/2011 đến 8/2011: Nhận 8 giải danh giá của các tổ chức quốc tế uy tín, 

bao gồm: 

 “The Best Bank in Vietnam”- Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2011; 

“The Best Cash Management Bank in Vietnam” - Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất 

Việt Nam năm 2011 và “The Best Trade Bank in Vietnam” - Ngân hàng tài trợ 

thƣơng mại tốt nhất Việt Nam năm 2011 do Tạp chí Finance Asia trao tặng. 

 “The Best Bank in Vietnam” - Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2011; 

“The Best Cash Management Bank in Vietnam” - Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất 

Việt Nam năm 2011 và “The Best Trade Bank in Vietnam” - Ngân hàng tài trợ 

thƣơng mại tốt nhất Việt Nam năm 2011 do Tạp chí Alpha South East Asia trao 

tặng. 

 12/2011: Nhận Giải “Best domestic bank in Vietnam” – Ngân hàng nội 

địa tốt nhất Việt Nam do Tạp chí The Asset trao tặng. 

2012 

 Tổng tài sản đạt mức 179.934 tỷ đồng – cao nhất trong các ngân hàng 

thƣơng mại cổ phân. 

 Chuyển hội sở mới đến tòa nhà Vincom trung tâm thủ đô Hà Nội, thể 

hiện cam kết đầu tƣ mạnh mẽ nhằm vƣơn lên tầm cao mới. 

 Tăng số lƣợng khách hàng lên mức kỷ lục 2,8 triệu. 

 Nhận 20 giải thƣởng quốc tế trong vòng 2 năm, đáng chú ý là ngân hàng 

tốt nhất Việt Nam đƣợc trao bởi The Asset, the Asean banker. 
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2013 

 Ra mắt hội sở mới tại miền nam nằm tại tòa nhà hạng A nằm trung tâm 

TP HCM, số 9-11 Tôn Đức Thắng, thể hiện sự cam kết cung cấp sản phẩm dịch vụ 

tốt nhất cho khách hàng phía Nam. 

 Nhận 13 giải thƣởng trong nƣớc và quốc tế, trong đó nổi bật có các giải 

thƣởng về Ngân hàng quản lý tiền tệ và tài trợ thƣơng mại tốt nhất Việt Nam và nhà 

tuyển dụng tốt nhất châu Á năm 2013, giải thƣởng Sao Vàng Đất Việt. 

 Tăng số lƣợng khách hàng lên mức 3,3 triệu 

3.2. Thực trạng hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP 

Kỹ Thƣơng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 

3.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2014 

3.2.1.1. Tình hình nguồn vốn 

Vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ 

Tính đến ngày 31/12/2010, vốn chủ sở hữu của các cổ đông Techcombank 

đạt 9.389 tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm trƣớc. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng dần 

trong giai đoạn 2010 - 2014, đặc biệt tăng mạnh nhất trong năm 2011 với tốc độ 

tăng trƣởng 33,3%. 

Biểu đồ 3.1 Vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ của Techcombank 
 

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Năm 2011 ngân hàng đã tạo ra nguồn vốn chủ sở hữu nội tại vững mạnh và 
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đã tăng cƣờng hơn nữa vị thế nguồn vốn thông qua đợt phát hành thêm cổ phiếu 

trong năm 2011 để tăng vốn điều lệ của Techcombank 27% tƣơng đƣơng 1.856 tỷ 

đồng. Trong đó có 1.765 tỷ đồng là từ lợi nhuận giữ lại và 91 tỷ đồng từ dự trữ bổ 

sung vốn cổ phần. 

Những năm sau tốc độ tăng hàng năm không nhiều, năm 2012, 2013 tƣơng 

ứng là 6,18% và 4,74%. Trong khi đó, vốn điều lệ tăng mạnh từ năm 2010, tăng 

1.856 tỷ đồng từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng vào năm 2011 trong đó có 1.765 

tỷ đồng trích từ lợi nhuận để lại và 91 tỷ đồng từ nguồn dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

và tăng không đáng kể giai đoạn sau đó. 

Vốn huy động 

Với sự tin tƣởng của khách hàng, nguồn vốn huy động đều tăng trƣởng trong 

những năm vừa qua.  

Bảng 3.1: Huy động vốn của Techcombank 

(Không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) 

                                                                                              Đơn vị:Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng nguồn vốn huy động 108.334 136.781 150.633 135.203 150.909 

Phân theo thành phần kinh tế 

Tiền gửi và vay của các TCTD 

khác 
27.783 48.133 39.171 15.225 19.219 

Tổ chức kinh tế 18.745 31.012 34.406 40.973 43.889 

Cá nhân 61.806 57.636 77.056 79.005 87.801 

Phân theo kỳ hạn 

Không kỳ hạn 18.344 24.811 21.396 20.492 22.231 

Có kỳ hạn 89.990 111.970 129.237 114.711 128.678 

Phân theo loại tiền 

Nội tệ 79.452 99.858 111.567 112.291 129.488 

Ngoại tệ 28.882 36.923 39.066 22.912 21.421 

Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Năm 2010, tổng huy động vốn tăng trƣởng mạnh nhất trong giai đoạn 2010 – 

2014 với 55,5%, đạt 123.359 tỷ đồng (gồm cả phát hành giấy tờ có giá). Trong đó 

huy động từ khách hàng (thị trƣờng 1) đến ngày 31/12/2010 đạt 80.551 tỷ đồng, 
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chiếm 53,6% tổng tài sản trên bảng cân đối, tƣơng đƣơng với mức tăng 29,2% so 

với mức 62.374 tỷ đồng năm trƣớc.  

Tăng trƣởng huy động đã giúp Techcombank củng cố tính thanh khoản, phù 

hợp với chính sách thận trọng của ngân hàng. Việc gia tăng huy động từ khách hàng 

chủ yếu là vì Techcombank đã thành công trong việc huy động từ khách hàng cá 

nhân. Tính đến ngày 31/12/2010, tổng huy động bán lẻ (cá nhân) của ngân hàng đạt 

mức 61.806 tỷ đồng, tƣơng đƣơng với mức tăng 44,4% so với cuối năm 2009. Việc 

mở rộng mạng lƣới của Techcombank, các chiến dịch huy động cạnh tranh và liên 

tục  cải tiến dịch vụ khách hàng là các nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển này. 

Năm 2011, Techcombank tiếp tục duy trì nền tảng huy động  mạnh mẽ và ổn 

định. Tổng huy động vốn tăng 29,6% đạt 159.875 tỷ đồng, trong đó huy động từ 

tiền gửi của khách hàng đạt 88.648 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2010. Giấy 

tờ có giá do Techcombank phát hành cũng tăng 54% từ 15.024 tỷ lên 23.094 tỷ 

đồng trong đó 12.521 tỷ có kỳ hạn dƣới 12 tháng, 5.116 tỷ có thời hạn từ 12 tháng 

đến 5 năm, 2.456 tỷ có thời hạn trên 5 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi 

(Chi tiết tại phụ lục 3).  

Biểu đồ 3.2: Huy động từ khách hàng của Techcombank 

Đơn  vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

 Năm 2012, tổng huy động vốn tăng không đáng kể (0,75%), đạt 161.084 tỷ 

đồng, tuy nhiên huy động từ tiền gửi khách hàng  lại tăng mạnh 25,73%, đạt mức 

111.462 tỷ đồng. Năm 2013, Tổng huy động vốn giảm 12,56% nhƣng huy động 

khách hàng tăng 7,64% đạt 119.978 tỷ đồng. Huy động khách hàng cá nhân tăng 
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nhẹ 2,5% trong khi đó huy động khách hàng doanh nghiệp tăng 11,9%. Tiền gửi 

Việt Nam đồng tăng 10,3% trong khi đó tiền gửi ngoại tệ giảm 11,9%, chủ yếu là 

trong huy động khách hàng cá nhân.   

Năm 2014, tổng huy động vốn tăng 11,8%  so với 2013, đạt 157.163 tỷ đồng. 

Trong cơ cấu huy động vốn, huy động từ tiền gửi dân cƣ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 

50,1% trong năm 2010, đạt 61.806 tỷ đồng, năm 2011 là 36,05% đạt 57.636 tỷ đồng, 

năm 2012 là 47,84% đạt 77.056 tỷ đồng và năm 2013 là 56% đạt 79.005 tỷ đồng. 

Việc tăng trƣởng nguồn vốn một cách ngoạn mục trong năm 2010 là do 

Techcombank đã có những chính sách huy động linh hoat với việc áp dụng các 

chƣơng trình quảng cáo, marketing và khuyến mại hết sức hấp dẫn với các khách 

hàng. Hơn nữa, việc mở rộng mạng lƣới và trang bị cơ sở vật chất khang trang, hiện 

đại cũng là một ƣu thế khiến uy tín của Techcombank đối với khách hàng ngày càng 

tăng. Tuy nhiên sang năm 2011, 2012, 2013 do tình hình kinh tế khó khăn cùng với 

sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng; tình trạng “đi đêm” lãi suất của một số 

ngân hàng khiến dòng tiền gửi vào Techcombank tăng trƣởng thấp. Mặc dù tăng 

trƣởng huy động vốn không cao so với năm 2010 nhƣng so với toàn ngành thì đây là 

một con số đáng nể. 

3.2.1.2. Tình hình tài sản 

Tổng tài sản 

Biểu đồ 3.3: Tổng tài sản của Techcombank 

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Tài sản của Techcombank biến động không đều đặn trong giai đoạn vừa qua.  

Năm 2010, tổng tài sản của Techcombank đạt 150.291 tỷ đồng, là năm tăng trƣởng 
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mạnh nhất về tổng tài sản với tốc độ tăng trƣởng 62,42%, đạt 150.291 tỷ đồng. Năm 

2011, mức tăng trƣởng tài sản thấp hơn 20,12%, đạt 180.531 tỷ đồng, giúp 

Techcombank giữ vững vị trí là ngân hàng thƣơng mại cổ phần lớn thứ hai về mặt 

tổng tài sản (Báo cáo thường niên Techcombank [108]). Tuy nhiên từ năm 2012 trở 

đi, tổng tài sản ngày càng giảm với tốc độ giảm các năm 2012, 2013 tƣơng ứng là 

0,33% và 11,69% và nhích lên 10,71% trong năm 2014, đạt 175.915 tỷ đồng, đứng 

thứ 4 trong khối ngân hàng cổ phần tƣ nhân (Chi tiết tại phụ lục 7). 

Hoạt động cho vay 

Bảng 3.2: Dƣ nợ cho vay của Techcombank 

                                                                               Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng dƣ nợ cho vay 52.928 63.452 68.261 70.275 80.308 

Phân theo thời gian 

Ngắn hạn 30.077 35.587 36.446 36.074 33.790 

Trung hạn 10.468 10.620 16.426 19.421 27.327 

Dài hạn 12.383 17.245 15.389 15.780 19.191 

Phân theo thành phần kinh tế 

Các tổ chức kinh tế 33.751 40.788 40.729 47.424 49.405 

Cá nhân 19.177 22.664 27.532 22.851 30.903 

Phân theo nhóm nợ 

Nhóm 1-Nợ đủ tiêu chuẩn 50.097 57.104 64.415 63.736 76.479 

Nhóm 2-Nợ cần chú ý 1.620 4.554 2.006 3.973 1.915 

Nhóm 3-Nợ dƣới tiêu chuẩn 719 928 108 448 532 

Nhóm 4-Nợ nghi ngờ 320 624 849 1.129 327 

Nhóm 5-Nợ có khả năng mất 

vốn 
172 242 883 989 1.055 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Thực hiện chủ trƣơng của Chính Phủ là duy trì tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng thấp 

của toàn ngành Ngân hàng, Techcombank đã cắt giảm tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ cho 

vay từ mức 59,8% của năm trƣớc xuống 25,74% trong năm 2010. Tính đến ngày 
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31/12/2010, tổng cho vay và ứng trƣớc cho khách hàng đạt 52.928 tỷ đồng, trong đó 

56,8% là cho vay ngắn hạn. Cho vay bán lẻ tăng cao nhất ở mức 63,3% lên 19.177 

tỷ đồng so với năm trƣớc, trong đó cho vay mua nhà tăng 155% so với cùng kỳ năm 

trƣớc lên 12.196 tỷ đồng. 

Biểu đồ 3.4: Dƣ nợ cho vay của Techcombank 

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng 26,7% lên 31.256 tỷ đồng so 

với năm trƣớc trong khi cho vay doanh nghiệp lớn giảm 50,6% xuống 3.051 tỷ 

đồng. Trong số tất cả các khách hàng doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực  sản xuất vay nhiều nhất để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất. Dƣ nợ cho 

vay mảng này chiếm 57,1% tổng cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp. 

Trong khi chủ động giảm tăng trƣởng tín dụng, Techcombank đã giám sát 

chặt chẽ nợ xấu và giảm thành công tỷ lệ nợ xấu từ 2,49% xuống 2,29% vào cuối 

năm 2010. Hầu hết các khoản nợ xấu là trong mảng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đến 

cuối năm 2010, dự phòng rủi ro tín dụng tăng 19,3% từ 512 tỷ đồng năm trƣớc lên 

611 tỷ đồng, do đó, tỷ lệ nợ xấu thuần giảm xuống chỉ còn 1,13%. Hơn nữa, đây 

đều là các khoản vay có đảm bảo nên ngân hàng lạc quan tin tƣởng vào tỷ lệ thu hồi 

nợ cao. 

 Đến thời điểm cuối năm 2011, dƣ nợ cho vay khách hàng đạt 63.452 tỷ 

đồng, tăng 19,9% so với năm 2010 trong đó nợ loại 3 – 5 chiếm 2,83%. Tỷ lệ tăng 

trƣởng này thấp hơn so với tỷ lệ tăng trƣởng năm 2010 ( 25,8%). Tăng trƣởng tín 
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dụng năm 2011 của ngân hàng đã tuân thủ đúng tỷ lệ trần tăng trƣởng do Ngân hàng 

nhà nƣớc quy định. Trong năm 2011, cho vay tăng trong hầu hết các lĩnh vực và 

chủ yếu tập trung mở rộng ra các đối tác đƣợc xếp hạng tốt và các giao dịch có tài 

sản đảm bảo. Cho vay khách hàng cá nhân tăng 3.837 tỷ, đƣa tổng dƣ nợ cho vay 

khách hàng cá nhân lên 22.664 tỷ, chiếm 35% dƣ nợ cho vay của Techcombank. 

Khi quy mô hoạt động kinh doanh tăng lên, cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa 

và nhỏ và khách hàng doanh nghiệp lớn cũng tăng 20% tƣơng đƣơng 40.788 tỷ 

đồng, chiếm 65% danh mục cho vay khách hàng. Phần lớn cho vay tại 

Techcombank là các khoản vay ngắn hạn chiếm 56% dƣ nợ cho vay tƣơng đƣơng 

35.587 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để hƣởng ứng nội dung chỉ đạo theo Nghị quyết 11 

của Chính phủ trong việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh trực tiếp,  ƣu tiên 

nhóm ngành sản xuất nông nghiệp nông thôn, Techcombank đã dành nhiều chƣơng 

trình ƣu đãi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm 

thủy sản nhƣ chƣơng trình tài trợ xuất khẩu nông lâm thủy sản hay chƣơng trình tài 

trợ L/C nhập khẩu theo chƣơng trình GSM 102, v.v… Đến cuối năm 2011, nhóm 

ngành nông lâm thủy sản có mức tăng trƣởng gần nhƣ cao nhất so với các ngành 

khác.  

Tính đến cuối năm 2012, dƣ nợ cho vay khách hàng đạt 68.261 tỷ đồng, tăng 

7,6% so với năm 2011. Tổng mức tăng trƣởng danh mục cho vay thấp hơn năm 

2011 (20%) do những nỗ lực nâng cao chất lƣợng tín dụng và chính sách cho vay 

thận trọng hơn. Do tiếp tục chú trọng vào phân khúc bán lẻ, tăng trƣởng dƣ nợ trong 

năm 2012 chủ yếu tập trung cho ngành tiêu dùng và các khách hàng nhân (tăng 

23,8%). Mục tiêu của ngân hàng là cung cấp các dịch vụ cho vay đáp ứng nhu cầu 

cá nhân của khách hàng theo những yêu cầu quản trị rủi ro thận trọng. Thống kê cho 

thấy dƣ nợ cho vay cá nhân tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ cấu trúc cho 

vay theo sản phẩm của ngân hàng. Tỷ lệ cho vay mua nhà trên tổng cho vay bán lẻ 

giảm xuống còn 57% từ mức 77,7% năm 2013. Điều này phản ánh sự chuyển biến 

trong nhu cầu vay của khách hàng từ bất động sản sang các hoạt động sản xuất và 

dịch vụ. 
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Tính đến cuối năm 2013, với chính sách cho vay thận trọng, dƣ nợ cho vay 

khách hàng của ngân hàng đạt 70.275 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2012. Năm 

2013 đánh dấu sự thay đổi trong cơ cấu cho vay theo ngành. Cho vay ngành nông 

nghiệp và lâm nghiệp giảm 16,69% trong khi đó ngành xây dựng tăng 66%, do thị 

trƣờng bất động sản đang dần hồi phục. Cho vay ngành thƣơng mại, sản xuất chế 

biến cũng tăng 10,3%. Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng tiếp tục định hƣớng 

quản trị rủi ro thận trọng, tập trung vào nhóm khách hàng tốt với sản phẩm dịch vụ 

đƣợc cải tiến phù hợp. Trong năm Techcombank vẫn giữ đƣợc tăng trƣởng cho 

nhóm sản phẩm chính nhƣ vay mua nhà, vay tiêu dùng, vay kinh doanh với mức 

tăng trƣởng từ 3 – 9%. Hoạt động trên thị trƣờng liên ngân hàng của Techcombank 

khá năng động để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thanh khoản của hệ thống và tối ƣu hóa 

nguồn vốn trong những lúc đầu ra tín dụng cần phải thắt chặt do những khó khăn 

của nền kinh tế dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng khó đƣợc đảm bảo chắc 

chắn.  

Biểu đồ 3.5: Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh 

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Năm 2014, nhờ có sự khôi phục dần của nền kinh tế, dƣ nợ cho vay khách 

hàng đạt 80.308 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2013. Năm 2014 đánh dấu sự tăng 

trƣởng mạnh về cho vay khách hàng trong các ngành chủ chốt nhƣ kho bãi, vận tải 
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và xây dựng, lần lƣợt đạt mức tăng 271% và 46%. Tỷ lệ dƣ nợ cho vay của hai 

ngành này trong tổng dƣ nợ của toàn ngân hàng tăng từ 13% năm 2013 lên 19% 

năm 2014 (Chi tiết tại phụ lục 5). 

Biểu đồ 3.6: Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp (tổ chức kinh tế) của Techcombank 

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Nói chung, với hệ thống mạng lƣới rộng khắp trên cả nƣớc, hoạt động ngân 

hàng doanh nghiệp của Techcombank đã phủ sóng hều hết các ngành sản xuất – 

kinh doanh trong toàn nền kinh tế. Thực hiện chủ trƣơng của Chính phủ, định 

hƣớng tín dụng của Techcombank trong mảng tín dụng doanh nghiệp chủ yếu tập 

trung chủ yếu vào nhóm ngành thƣơng mại, sản xuất, chế biến với dƣ nợ các năm 

đều chiếm trên 50% dƣ nợ doanh nghiệp của ngân hàng, tiếp theo là các ngành 

nông, lâm, thủy sản, dịch vụ.  

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam chủ trƣơng phát triển kinh tế nhiều 

thành phần, cơ cấu lại kinh tế và từng bƣớc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nƣớc, 

Đảng và Nhà nƣớc khuyến khích thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển. 

Các doanh nghiệp này không đƣợc Nhà nƣớc cấp vốn nên chủ yếu dựa vào 2 

nguồn: vốn tự có và vốn vay. Tuy nhiên, vốn tự có của các doanh nghiệp này rất 

thấp, huy động vốn trên thị trƣờng chứng khoán lại còn nhiều hạn chế nên vốn để 
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hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn phải dựa vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Bởi 

vậy, tín dụng của Techcombank có vai trò quan trọng trong sự phát triển của các 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Các doanh nghiệp này đang có xu hƣớng tăng 

trƣởng mạnh về số lƣợng và nhu cầu vay vốn ngân hàng ngày càng lớn. Đồng thời, 

sự sắp xếp và đổi mới các doanh nghiệp nhà nƣớc đã ảnh hƣởng tới chính sách tín 

dụng của các NHTM. Hơn nữa, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không ỷ lại vào 

sự hỗ trợ của Nhà nƣớc nhƣ các doanh nghiệp nhà nƣớc nên hoạt động của họ bao 

giờ cũng mang tính chất tự chủ hơn và hoạt động có hiệu quả hơn. Do vậy, 

Tehcombank cần tích cực mở rộng hoạt động cho vay của mình hơn nữa đối với các 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh để thực hiện mục tiêu hiệu quả kinh doanh lâu dài 

(Chi tiết tại phụ lục 4). 

 Bên cạnh việc thúc đẩy cho vay khách hàng doanh nghiệp, Techcombank luôn 

giữ vững quan hệ cho vay đối với khách hàng cá nhân với tỷ trọng cho vay luôn 

chiếm từ 30% - 40% tổng dƣ nợ cho vay khách hàng. Mảng khách hàng cá nhân 

chính là lợi thế của Techcombank so với các ngân hàng khác cùng quy mô. 

Biểu đồ 3.7: Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân của Techcombank 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Tiếp tục định hƣớng quản trị rủi ro thận trọng, Ngân hàng tập trung vào 

nhóm khách hàng tốt với sản phẩm dịch vụ đƣợc cải tiến phù hợp. Trong năm 

2014, Techcombank vẫn giữ đƣợc tăng trƣởng cho nhóm sản phẩm chính nhƣ 

vay mua nhà, vay tiêu dùng, vay kinh doanh với mức tăng trƣởng từ 3 – 9%. 
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Bảng 3.3: Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của Techcombank 

Sản phẩm Đơn vị 2010 2011 2012 2013 2014 

Nhà mới % 63,6 77,7 57 70,9 - 

Vay tiêu dùng  % - 9,6 6,1 8 - 

Vay kinh doanh  % - 6 8,2 10,7 - 

Thấu chi  % - 6,3 6,6 9,9 - 

Khác  % - 0,4 22,1 0,5 - 

Tổng dƣ nợ cá nhân Tỷ đồng 19.177 22.664 27.532 22.851 30.903 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

3.2.1.3. Các hoạt động khác 

a) Mạng lưới hoạt động 

Số lƣợng chi nhánh tăng đều qua các năm với 282 chi nhánh năm 2010 tăng 

lên 315 chi nhánh năm 2013 và giảm xuống chỉ còn 312 chi nhánh năm 2014. Số 

lƣợng máy ATM đạt 1.231 chiếc tính đến cuối năm 2014 và tăng không đáng kể so 

với giai đoạn trƣớc đó. Năm 2011 là năm mà mạng lƣới hoạt động tăng mạnh cả về 

số lƣợng và chất lƣợng với 316 chi nhánh và phòng giao dịch, đứng thứ 2 trong số 

các ngân hàng thƣơng mại cổ phần. Tính đến năm 2012, ngân hàng vận hành 

khoảng 2.149 máy POS trong đó năm 2011 có số lƣợng máy POS lớn nhất trong 

giai đoạn vừa qua với tổng cộng 2.657 máy POS, tăng 412 máy POS so với cuối 

năm 2010 và chiếm khoảng 3,4% thị phần.  

Bảng 3.4: Mạng lƣới hoạt động của Techcombank 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 

Số lƣợng chi nhánh 282 307 316 315 312 

Máy ATM (Chiếc) 1.001 1.205 1.247 1.229 1.231 

Máy POS (chiếc) 2.245 2.657 2.149 - - 

Số lƣợng thẻ ( chiếc) 1.056.000 1.186.021 - - - 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Tổng số thẻ hiện có đã vƣợt con số 1 triệu thẻ, trong đó có 156.021 thẻ tín 

dụng và ghi nợ quốc tế, chiếm 7% thị phần thẻ quốc tế. Số thẻ quốc tế trong năm 

qua có bị giảm sút ở nhóm thẻ thanh toán (VISA DEBIT) nhƣng tăng trƣởng ở 
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nhóm thẻ tín dụng (VISA CREDIT). Mặc dù không đạt kế hoạch đề ra song 

Techcombank vẫn là một trong số các ngân hàng phát hành thẻ lớn nhất trên thị 

trƣờng. 

- Lũy kế đến hết năm 2011 ngân hàng đã có tổng cộng 1.780 máy POS, chiếm 

5% thị phần. Doanh số POS vẫn tăng trƣởng vẫn tốt, lũy kế đến hết năm 2011 đạt 

hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ 2010. Thị phần ATM của 

Techcombank năm qua cũng đƣợc cải thiện đáng kể. Tổng số lƣợc máy ATM đến 

hết 31/12/2011 đạt 1205 máy, chiếm 7% thị phần. 

b) Khách hàng của Techcombank 

Số lƣợng khách hàng cá nhân đều tăng trong giai đoạn vừa qua nhƣng xu 

hƣớng tăng ngày càng giảm.  

Biểu đồ 3.8: Số lƣợng khách hàng cá nhân của Techcombank 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Năm 2012 tăng 20,5%, năm 2013 tăng 17,7% so với năm trƣớc và đạt số lƣợng 

cao nhất vào năm 2014 với hơn 3,6 triệu khách hàng. Techcombank đã lựa chọn 

đúng phân khúc khách hàng mục tiêu và tăng trƣởng tốt trên phân khúc khách hàng 

ƣu tiên. Đạt đƣợc kết quả này là nhờ hoạt động chăm sóc và phục vụ khách hàng 

liên tục đƣợc cải tiến, hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên viên quan hệ 

khách hàng ƣu tiên, chƣơng trình chăm sóc khách hàng mang lại nhiều lợi ích thiết 

thực cho khách hàng. Bên cạnh đó, các sản phẩm đầu tƣ đƣợc thiết kế chuyên biệt 

cho nhóm khách hàng ƣu tiên đóng vai trò nhƣ công cụ tƣ vấn hoạch định tài chính 

hữu ích cho khách hàng đã đƣợc phát triển thành công. 



 

 

 

77 

Biểu đồ 3.9: Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp của Techcombank 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Trong khi số khách hàng cá nhân tăng thì khách hàng doanh nghiệp giảm thấp 

trong giai đoạn 2011 – 2013, từ mức 66.152 khách hàng xuống còn 45.368 khách 

hàng và phục hồi chậm trong giai đoạn 2014 với 48.739 khách hàng. 

c) Bộ máy quản trị và cơ cấu tổ chức 

Techcombank có khoảng 30% thành viên ban điều hành là chuyên gia quốc 

tế giàu kinh nghiệm, 40% là ngƣời Việt có kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính 

quốc tế lớn. Họ đã tạo nên những thay đổi tích cực trong việc điều hành  ngân hàng, 

đồng thời đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm cho các nhân viên khác.  

         Quản trị ngân hàng là một trong những yếu tố cốt lõi cho thành công của ngân  

hàng từ cách thức tổ chức và điều hành tới ngƣời dẫn dắt và mang lại các giá trị cho 

cổ đông, khách hàng và nhân viên. Cơ cấu quản trị ngân hàng hiện đại tại 

Techcombank tiếp tục đƣợc hoàn thiện thông qua việc thiết lập các bộ phận chuyên 

trách, phân cấp ủy quyền linh hoạt, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa hội đồng quản trị 

và ban điều hành. Techcombank đã thay đổi cơ cấu tổ chức theo cách chọn đúng 

ngƣời làm đúng việc và đạt đƣợc sự phối hợp và hiệu quả, tận dụng sự hiểu biết sâu 

sắc về văn hóa bản địa và thông lệ quốc tế. Cấu trúc bộ máy tại Hội sở đã hoạt động 

theo chức năng quản lý chuyên môn theo ngành dọc, nâng cấp, thành lập và hoàn 

thiện theo các khối đã đáp ứng nhu cầu phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu của 

ngân hàng (chi tiết tại phụ lục 1). Đồng thời, việc thành lập các công ty con nhƣ 

công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tƣ, công ty quản lý nợ và khai thác 
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tài sản... đã cho phép ngân hàng đa dạng hóa hoạt động, phát triển các dịch vụ tài 

chính phi ngân hàng. Việc thực hiện hoạt động phê duyệt tín dụng tập trung cũng 

góp phần giúp ngân hàng quản lý và kiểm soát tốt hơn các rủi ro trong quá trình 

kinh doanh, tạo cơ sở để giám sát, cảnh báo và kịp thời xử lý những rủi ro. 

 Techcombank đã xây dựng và triển khai hữu hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm 

soát nội bộ, góp phần ngăn ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề tồn tại phát sinh. Năm 

2014, mảng quản lý tuân thủ đã đạt đƣợc những thành tựu đáng ghi nhận. Hệ thống 

kiểm soát đƣợc hoạt động đồng bộ và gắn kết trên cả 3 tuyến phòng thủ, đặc biệt 

với sự tham gia từ tuyến phòng thủ của bộ phận Vận hành chi nhánh và kiểm soát 

tuân thủ cùng đã góp phần nhận diện sớm rủi ro, giảm thiểu đáng kể các vi phạm 

nghiêm trọng và từng bƣớc kiểm soát việc khắc phục tổn thất. Công tác quản trị rủi 

ro hoạt động cũng đƣợc định hình qua việc hoàn thiện công cụ chính sách, xây dựng 

lộ trình triển khai các quy định an toàn vốn Basel II cùng sự tăng cƣờng giám sát, 

điều phối xử lý khắc phục rủi ro cao góp phần cải thiện trạng thái bản đồ nhiệt Rủi 

ro toàn ngân hàng. Nhờ đó, trong năm 2014, các rủi ro phát sinh đều đƣehợc nhận 

diện sớm và xử lý ngay từ giai đoạn đầu. 

d) Công nghệ 

Techcombank luôn chú trọng việc xây dựng hệ thống ngân hàng với nền tảng 

công nghệ cao và bảo mật an toàn tốt nhất theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

Đầu năm 2007, Techcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên áp 

dụng quầy giao dịch mở. Đến năm 2000 triển khai công nghệ Core-Banking T24 

với Temenos trong khi thời điểm đó các sản phẩm ngân hàng chƣa thực sự dùng tới 

hệ thống này. Cho đến nay, T24 tiếp tuc cho thấy sự ƣu việt khi liên tục đƣợc cập 

nhật các phiên bản mới để tích hợp thêm các sản phẩm hiện đại sau này. Hàng năm 

ngân hàng dành ngân sách cho đầu tƣ công nghệ  lên đến 7 – 10% phần lợi nhuận 

của mình. Từ cuối năm 2011, Techcombank đã bắt đầu triển khai thực hiện dự án 

chuẩn hóa hệ thống công nghệ, quy trình vận hành, quy trình quản lý dịch vụ, tăng 

cƣờng an toàn bảo mật dữ liệu, lƣu trữ dữ liệu và quá trình truyền dữ liệu thanh toán 

thẻ giữa khách hàng, ngân hàng và các đơn vị có liên quan đến cung ứng dịch vụ 
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thanh toán thẻ nhằm hạn chế lỗ hổng bảo mật và rủi ro bị đánh cắp thông tin. Ngoài 

ra Techcombank cũng đẩy mạnh việc ứng dụng các tiêu chuẩn EMV cho thẻ ATM 

và POS, sử dụng công nghệ bảo mật 3D Secure cho dịch vụ thanh toán thẻ trực 

tuyến. Hệ thống quản lý tín dụng LOS tiếp tục đƣợc đầu tƣ giúp rút ngắn  thời gian 

xử lý hồ sơ, cải tiến chất lƣợng thẩm định và phê duyệt. Trong năm 2013, ngân 

hàng đã có trên 50 dự án công nghệ đƣợc khởi tạo. Những dự án quan trọng đƣợc 

triển khai bao gồm tự động hóa quy trình thƣơng mại, mua bán hàng hóa, quản lý 

gắn kết bền lâu, đối chiếu dữ liệu vận hành và nâng cấp hệ thống chăm sóc khách 

hàng tự động. 

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai hàng loạt biện pháp an ninh thông tin 

để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn thông tin khách hàng. Ngân hàng trong năm 

qua đã nhận đƣợc Chứng chỉ Tuân thủ PCI-DSS, là một bộ các quy định, thủ tục 

đƣợc công nhận rộng rãi trên thế giới dùng cho việc tối ƣu tính bảo mật của các 

giao dịch thẻ tín dụng, ghi nợ, tiền mặt và bảo vệ thông tin ngƣời dùng thẻ khỏi 

không bị sử dụng sai mục đích. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã đạt đƣợc nhiều thành 

tựu quan trọng khác nhƣ mật khẩu xác thực một lần qua tin nhắn cho hệ thống ngân 

hàng trực tuyến và nâng cao biện pháp an ninh cho các giao dịch Visa trực truyến. 

Ngân hàng đã hoàn thành chuẩn hóa, tối ƣu hóa hệ thống ngăn chặn tấn công từ bên 

ngoài và tăng cƣờng an ninh dữ liệu. Hệ thống bao gồm giải pháp mã hóa thƣ điện 

tử, máy tính xách tay. Hệ thống HRM đƣợc triển khai để quản lý nguồn nhân lực, 

một trong những tài sản quý của doanh nghiệp. Các chức năng bao gồm cập nhật hồ 

sơ nhân viên, tuyển dụng nhân tài, đào tạo và quản lý trợ cấp, phúc lợi.. Kiến trúc 

rời rạc, tích hợp điểm tới điểm, nhiều phần mềm lớp giữa và các tiêu chuẩn công 

nghệ chồng chéo đã đƣợc thay thế bằng kiến trúc định hƣớng dịch vụ , trục tích hợp 

dịch vụ và các tiêu chuẩn dịch vụ kinh doanh rõ ràng. Hệ thống Data Ware House 

và Data Mart chuyên dụng cho thế hệ tiếp theo sẽ giúp nâng cao năng lực kinh 

doanh và am hiểu khách hàng. Năng lực cho vay doanh nghiệp và quản lý rủi ro tín 

dụng sẽ đƣợc nâng cao hơn nữa thông qua các mô đun quản lý danh mục, hạn mức 

và ký quỹ. Mô đun quản lý nợ sẽ đƣợc phát triển để cải tiến quy trình thu hồi nợ. 
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Tƣơng tự, quản trị rủi ro vận hành sẽ đƣợc đẩy mạnh do quy trình KRI & KCSA đã 

tự động hóa qua hệ thống ORM. 

Khối công nghệ cũng đã hoàn thành ảo hóa máy chủ và kho lƣu trữ và sẽ tiếp 

tục xây dựng mô hình đám mây cho ngân hàng về Cơ sở dữ liệu, server farm web 

và ứng dụng. Hệ thống Standardization & Consolidation có thể giúp ngân hàng 

giảm thiểu chi phí hoạt động và bảo trì, bảo dƣỡng trong khi hạ tầng đám mây sẽ hỗ 

trợ những yêu cầu mối một cách kịp thời hơn. 

Thay đổi quan niệm từ  “xây dựng để duy trì” sang “xây dựng để đột phá”  sẽ 

tạo ra một bƣớc chuyển mình trong phát triển ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng của khách hàng và hƣớng tới hoàn thành công việc trƣớc hạn. Việc này 

có thể thực hiện thông qua nền tảng quản lý quy trình nghiệp vụ (BMP) & kiểm 

soát hoạt động kinh doanh (BAM). 

Nền tảng công nghệ hiện đại đem đến cho Techombank khả năng mạnh mẽ 

trong việc nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới mẻ và khác nhau phục vụ 

khách hàng. Đồng thời với công nghệ hiện đại, Techcombank có thể cung cấp các 

giải pháp tài chính “may đo” đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng khách hàng là do áp 

dụng các công nghệ tiên tiến mà trƣớc đây chỉ có các ngân hàng nƣớc ngoài mới có. 

3.2.2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần 

Kỹ thương Việt Nam 

3.2.2.1. Thu nhập, chi phí, lợi nhuận của Techcombank 

Thu nhập, chi phí, lợi nhuận của Techcombank biến động không đồng đều 

trong giai đoạn vừa qua (Chi tiết tại phụ lục 6).  

Năm 2013 là năm lợi nhuận sau thuế giảm sâu nhất giai đoạn 2010 -2014, chỉ 

đạt 659 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh sụt giảm chủ yếu là do ngân hàng đã có chính 

sách trích lập dự phòng rủi ro thận trọng hơn, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng 

hiệu quả kinh doanh của Techcombank về thu nhập ngoài lãi có phần yếu kém, 

giảm một nửa so với 2012 trong khi chi phí hoạt động tăng vọt 57% nhằm phục vụ 

việc mở rộng quy mô hoạt động (Chi tiết tại phụ lục 6). Năm 2014, lợi nhuận sau 

thuế của Techcombank đứng thứ 8 so với toàn hệ thống và đứng thứ 3 so với khối  
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ngân hàng tƣ nhân. So với những năm trƣớc vị trí này đã đƣợc cải thiện đáng kể.                   

Năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt con số kỷ lục 3.154 tỷ đồng, nắm giữ vị trí 

thứ  nhất trong số các ngân hàng thƣơng mại cổ phần (Chi tiết tại phụ lục 10). 

Bảng 3.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank 

        Đơn vị: Tỷ đồng 

                            Năm                           

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng thu nhập thuần hoạt động 4.719 6.662 5.761 5.647 7.108 

Chi phí hoạt động (1.587) (2.099) (3.294) (3.355) (3.431) 

Lợi nhuận thuần trƣớc dự 

phòng rủi ro tín dụng 
3.132 4.563 2.467 2.292 3.677 

Dự phòng rủi ro tín dụng (388) (342) (1.449) (1.414) (2.258) 

Tổng lợi nhuận trƣớc thuế 2.744 4.221 1.018 878 1.419 

Lợi nhuận sau thuế  2.073 3.154 766 659 1.084 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] 

Bảng 3.6: Cơ cấu thu nhập của Techcombank 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

Tỷ 

đồng 
% 

Tỷ 

đồng 
% 

Tỷ 

đồng 
% 

Tỷ 

đồng 
% 

Tỷ 

đồng 
% 

Thu nhập lãi thuần 3.184 67 5.299 79 5.116 88 4.335 76 5.773 81 

Lãi thuần từ hoạt động 

dịch vụ 
930 19 1.151 17 565 9 736 13 1.123 15 

Lãi thuần kinh doanh 

ngoại hối và vàng 
(91) -1,9 (699) 10 (139) -2 (121) -2 23 0,3 

Lãi thuần mua bán 

chứng khoán kinh 

doanh 

(72) -1,5 (56) -0,8 3 0,05 105 2 97 1,3 

Lãi thuần mua bán 

chứng khoán đầu tƣ 
160 3,3 416 6 (175) -3 161 3 78 1 

Lãi thuần hoạt động 

khác 
527 11 544 8 361 6 414 7 9 0,1 

Thu nhập từ góp vốn, 

mua cổ phần 
81 1,7 8 0,1 30 0,5 17 0,3 5 0,07 

Tổng thu nhập thuần  4.719 100 6.662 100 5.761 100 5.647 100 7.108 100 

Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank [108] 

Thu nhập thuần từ lãi (mục 3a-phụ lục 7) luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong 

tổng thu nhập thuần của ngân hàng qua các năm 2010 – 2014 lần lƣợt là 67%, 79%, 
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88%, 76%, 81%.  

Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh trong năm 2014 tuy nhiên 

vẫn là con số khiêm tốn với tỷ trọng qua các năm 2010 – 2014 lần lƣợt là 19,7%, 

17,27%, 9,8%, 13%, 15,8% (mục 6a-phụ lục 7). Trong khi thu phí dịch vụ thanh 

toán và tiền mặt ngày càng tăng với tỷ trọng trên 50% tổng thu nhập phí dịch vụ thì 

thu phí từ dịch vụ bảo lãnh ngày càng giảm với tỷ trọng 14% năm 2010 xuống còn 

hơn 5% năm 2014. Điều này cho thấy hoạt động bảo lãnh của Techombank còn 

chƣa đƣợc chú trọng. 

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng luôn thua lỗ là một trong những 

nguyên nhân kéo lợi nhuận của Techcombank sụt giảm. 

Bảng 3.7: Cơ cấu chi phí hoạt động của Techcombank 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2010 2011 2012 2013 2014 

Lƣơng và các chi phí liên quan % 47,57 56,26 42,13 41,31 47,42 

Chi phí cho hoạt động quản lý % 21,17 23,2 33,18 28,13 22,75 

Chi thuê văn phòng và tài sản % 18,78 10,96 17,82 12,34 12,97 

Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ 

phí 
% 4,54 3,4 3,73 3,25 2,33 

Chi nộp phí bảo hiểm tiền gửi %       - 3,62 2,39 3,16 3,26 

Chi phí trích lập dự phòng % - - - 0,24 0,81 

Chi phí hoạt động khác % 7,94 2,52 0,73 11,56 10,43 

Tổng chi phí hoạt động  
Tỷ 

đồng 
1.587 2.099 3.294 3.355 3.431 

Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank [108] 

Chi phí hoạt động của Techcombank ngày càng tăng với chi phí lƣơng và chi 

thuê văn phòng là chủ yếu (chi tiết taị mục 15-phụ lục 6). 

Năm 2011, thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 1.943 tỷ đồng so với 

2010, tƣơng đƣơng 41%, đạt mức 6.662 tỷ đồng. Thành tích này là nhờ sự tăng 

trƣởng đồng đều của tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thu nhập lãi 

thuần tăng 66%, đạt 5.299 tỷ đồng trong năm 2011. Sự tăng trƣởng này là kết quả 

của chƣơng trình khuyến mại, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cƣờng hợp tác giữa các 

bộ phận hỗ trợ nhƣ Ngân hàng giao dịch và Khối bán hàng và kênh phân phối nhằm 

tiếp cận và thu hút khách hàng. Thu nhập phí thuần (thu từ hoạt động dịch vụ) tăng 
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24% tƣơng đƣơng 221 tỷ đồng, trong đó, thu nhập thuần từ dịch vụ quản lý tiền mặt 

và bảo lãnh 854 tỷ đồng, tăng 21%, khẳng định vị trí của Techcombank trong phân 

khúc dịch vụ này. Năm 2011, ngân hàng tập trung một cách có chọn lọc vào các 

ngành và các công ty có nguồn lực tài chính mạnh mẽ và vào việc cải thiện các thủ 

tục ngân hàng hiện có để nâng cao thu nhập phí từ dịch vụ này trên toàn hệ thống. 

Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối, vàng và chứng khoán lỗ 755 tỷ đồng (mục 7,8-

phụ luc 6) do các biến động khó lƣờng của thị trƣờng tiền tệ và vàng. Ngƣợc lại, thu 

nhập từ kinh doanh đầu tƣ chứng khoán tăng lên đáng kể, tăng 183 tỷ đồng, đạt mức 

416 tỷ đồng. Thu nhập khác đều cao hơn năm 2010 nhƣng không đáng kể với mức 

tăng trƣởng khoảng 3%, xấp xỉ 20 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 512 tỷ tƣơng 

đƣơng 32%, chủ yếu là do chi phí nhân viên tăng 57% vào khoảng 426 tỷ. Sự thiếu 

hụt lực lƣợng lao động đủ tiêu chuẩn chuyên môn và kinh nghiệm trên thị trƣờng lao 

động dẫn đến sự gia tăng mức thu nhập để thu hút nhân tài đã giải thích một phần 

cho việc chi phí nhân viên tăng cao. Ngoài ra, các hoạt động mở rộng hệ thống, tăng 

cƣờng mạng lƣới phân phối, đầu tƣ vào các thiết bị mới và công nghệ cao cũng nhƣ 

các hoạt động tiếp thị quảng cáo cũng là một nguyên nhân làm chi phí của ngân 

hàng tăng cao, ƣớc tính khoảng 100 tỷ đồng. 

Năm 2012, tổng thu nhập thuần hoạt động kinh doanh đạt 5.761 tỷ đồng, giảm 

13,5% so với năm ngoái. Mức giảm này cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc 

giảm thiểu thua lỗ trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Thu nhập lãi thuần năm 2012 

giảm nhẹ 3,5% xuống còn 5.116 tỷ đồng. Đồng thời thu nhập phí thuần cũng giảm 

51%, tƣơng đƣơng 586 tỷ đồng. Ngoài ra, thị trƣờng vốn bị động trong năm 2012 

cũng khiến các khoản phí bảo lãnh giảm 37 tỷ đồng. Do sự bất ổn của thị trƣờng, thu 

nhập từ kinh doanh ngoại tệ, vàng và chứng khoán của ngân hàng lỗ 136 tỷ đồng. 

Tuy nhiên đây lại là mức cải thiện đáng kể 618 tỷ đồng so với khoản lỗ trong năm 

2011. 

Chi phí hoạt động 2012 tăng 1.195 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 57% so với năm 

trƣớc. Con số này chủ yếu xuất phát từ mức tăng 17% (207 tỷ đồng) chi phí nhân sự, 

155% (357 tỷ đồng) chi phí thuê văn phòng và quản lý tài sản, và 50% (268 tỷ đồng) 
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chi phí khác. Chi phí hoạt động tăng cao thể hiện cam kết đầu tƣ của ngân hàng cho 

nguồn nhân lực qua việc tuyển dụng thêm đội ngũ nhân sự chất lƣợng cao từ thị 

trƣờng trong và ngoài nƣớc, đặc biệt cho lĩnh vực quản lý rủi ro, thẩm định tín dụng, 

tuân thủ và phát triển kinh doanh tại thị trƣờng phía Nam. Ngoài ra, ngân hàng tiếp 

tục đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng công nghệ và các văn phòng chi nhánh. Cùng với việc 

gia tăng đầu tƣ có chọn lọc nhằm củng cố cơ sở nền tảng. Ngân hàng cũng đã triển 

khai một số sáng kiến nhằm tăng hiệu quả chi phí, một trong số đó là sáng kiến tối 

ƣu hóa mạng lƣới và nhân viên. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 324% lên 

mức 1.450 tỷ đồng, do suy thoái kinh tế ban điều hành ngân hàng đã cẩn trọng trong 

việc thẩm định các khoản nợ xấu. Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 1.018 tỷ đồng, giảm 76% 

so với năm 2011. 

Biểu đồ 3.10: Lợi nhuận trƣớc thuế của Techcombank 

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Năm 2013, tổng thu nhập thuần hoạt động của ngân hàng đạt 5.647 tỷ đồng, 

giảm 1,9% so với năm trƣớc. Mặc dù thu nhập lãi thuần giảm 16,9% xuống còn 

4.335 tỷ đồng song thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại tăng 30,2%, tƣơng 

đƣơng 736 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động đầu tƣ và kinh doanh (mục 7, 8, 9-phụ 

lục 7) đƣợc cải thiện đáng kể so với năm ngoái, đạt 145 tỷ đồng so với con số -311 

tỷ đồng của năm 2012. Chi phí hoạt động tăng 61 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 1,87% so 

với năm trƣớc. Dự phòng rủi ro mất vốn đƣợc duy trì ở mức 1.414 tỷ đồng, giảm 36 
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tỷ so với năm 2012 do tác động của môi trƣờng kinh tế khó khăn và cách tiếp cận 

thận trọng trong việc đánh giá nợ xấu. Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 878 tỷ đồng, giảm 

13,72% so với năm ngoái.  

Năm 2014, tổng thu nhập thuần hoạt động của ngân hàng đạt 7.108 tỷ đồng, 

tăng 26% so với năm 2013. Thu nhập lãi thuần tăng 33% lên 5.773 tỷ đồng. Thu 

nhập phí thuần tăng trên 52,5%, đạt 1.123 tỷ đồng, phần lớn đóng góp từ mảng kinh 

doanh ngân hàng đầu tƣ mới đƣợc thành lập. Thu nhập phí từ các sản phẩm cốt lõi 

khác của ngân hàng tiếp tục tăng và thu nhập từ mảng kinh doanh và đầu tƣ vàng, 

ngoại hối, chứng khoán đạt 198 tỷ đồng so với 145 tỷ đồng  năm 2013. Chi phí hoạt 

động tăng nhẹ 76 tỷ đồng lên 3.431 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 2% so với năm trƣớc. 

Năm 2014, ngân hàng tiếp tục tập trung vào quản lý chi phí thông qua một số sáng 

kiến tiết kiệm cũng nhƣ kỷ luật chi tiêu trên toàn hệ thống. Mặc dù giữ tổng chi phí 

ở mức thấp, ngân hàng vẫn tiếp tục đầu tƣ vào nguồn nhân lực, trong đó chi phí 

nhân sự tăng 17% lên 1.627  tỷ đồng. Với phƣơng thức tiếp cận thận trọng trong 

việc giảm thiểu rủi ro và quản lý nợ xấu, tổng dự phòng rủi ro tín dụng của ngân 

hàng trong năm là 2.258 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trƣớc. Lợi nhuận 

trƣớc thuế tăng 61,4% lên mức 1.419 tỷ đồng. (Chi tiết tại phụ lục 6). 

Biểu đồ 3.11: Lợi nhuận sau thuế của các NHTM Việt Nam 

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính các NHTM Việt Nam [109 – 123] 

Mặc dù số liệu cho thấy hiệu quả sinh lời của Techcombank cũng nhƣ các 

ngân hàng là nổi trội trong khu vực Đông Nam Á tuy nhiên, theo báo cáo giám sát 



 

 

 

86 

lĩnh vực tài chính của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia [79], kết quả kinh doanh 

của Techcombank và các ngân hàng không thật sự khả quan nhƣ số liệu báo cáo. 

Nguyên nhân chính là do việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 

chƣa đúng và đầy đủ theo quy định (Theo VPBS.com.vn, Tỷ lệ trích lập dự phòng 

của Techcombank chỉ khoảng 50% - 60% giai đoạn trƣớc 2013 và khoảng 40% giai 

đoạn 2014) [82]. Nếu nợ xấu đƣợc điều chỉnh lại và nguồn dự phòng rủi ro tín dụng 

đủ để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra thì chi phí trích lập dự phòng còn phải tăng 

lên rất cao, lợi nhuận của Techcombank và các ngân hàng điều chỉnh giảm mạnh. 

3.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản phản ánh hiệu quả kinh doanh 

1) Tỷ suất sinh lời 

Biểu đồ 3.12: Tỷ suất sinh lời của Techcombank 

Đơn vị: % 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] 

Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu của Techcombank có xu hƣớng giảm dần kể 

từ giai đoạn 2010. Năm 2011, ROE đạt mức đỉnh cao nhất trong giai đoạn, lên tới 

28.87%, một mức tỷ suất khá tốt và là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trƣờng. 

Tuy nhiên sang năm 2012 trở về đây, ROE chỉ còn dƣới 10%, thể hiện mức sinh lời 

của đồng vốn kém.  

Trong khi ROE của các ngân hàng khác đều đạt đƣợc các năm 2012, 2013 trên 

10% thì Techcombank chỉ đạt tƣơng ứng 5,58% và 4,77%. Việc giảm sút này của 

Techcombank do nhiều nguyên nhân nhƣ hiệu quả hoạt động yếu (dù chênh lệch giữa 

lãi suất đầu vào đầu ra có xu hƣớng giãn ra, có lợi cho các ngân hàng). Bên cạnh đó, 

ngân hàng đã mở rộng mạng lƣới với đội ngũ nhân viên với hy vọng tốc độ tăng tài 

sản sẽ nhanh nhƣ những năm trƣớc. Tuy nhiên, do hạn chế tăng trƣởng tín dụng và 
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cạnh tranh huy động vốn gay gắt đã khiến ngân hàng hoạt động chƣa hiệu quả. 

Bảng 3.8: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các ngân hàng 

Đơn vị: % 

STT Các ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

I NHTM Nhà nƣớc - - 10,34 7,93 6,92 

1 Agribank 10,53 11,01 8,10 9,34 - 

2 VCB 22,55 17,08 12,61 10 10,5 

3 Vietinbank 22,10 26,74 19,90 19,8 10,4 

4 BIDV 18,00 13,16 12,90 12,34 14,4 

II NHTMCP VN - - 5,1 3,6 4,64 

1 Techcombank 24,80 28,87 5,58 4,77 7,4 

2 Eximbank 13,51 20,39 13,30 15,85 13,5 

3 Sacombank 15,04 14,60 7,15 14,.32 12,56 

4 MB 29,02 28,34 27,46 27,98 15,8 

5 ACB 28,91 36,02 8,50 9,8 5,49 

6 SHB 12,81 15,04 0,35 8,56 7,56 

7 Vpbank - - 10,18 14 15 

 Bình quân toàn ngành 14,56 11,86 6,31 5,18 5,49 

Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM  [109 – 123] 

Cũng giống ROE, ROA của Techcombank có xu hƣớng giảm trong giai đoạn 

gần đây. Năm 2010, ROA đạt đỉnh cao với 1,86%, tuy nhiên từ 2012 đến nay, ROA 

đều dƣới 1% chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của Techcombank chỉ ở mức trung bình. 

Nếu 2012, 2013, 2014 các ngân hàng lớn khác giữ đƣợc ROA là trên 1% thì 

Techcombank chỉ đạt tƣơng ứng 0,42%, 0,39% và 0,63%. 

Có thể nói cùng với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ lãi cận biên (NIM) của Techcombank có xu 

hƣớng giảm dần trong giai đoạn 2010 – 2013 và hồi phục nhẹ trong năm 2014. Tỷ 

lệ lãi cận biên (NIM) năm 2011 đạt 3,8%, thấp hơn mức 3,9% của năm 2010. Sang 

năm 2012 tỷ lệ lãi cận biên giảm xuống còn 3,4%. Sang năm 2013, 2014, trong khi 

ROA, ROE ở mức thấp thì NIM của Techcombank vẫn duy trì đƣợc mức cao so với 

toàn hệ thống. Năm 2013 ROA và ROE chỉ còn 0,39% và 4,77% trong khi NIM 

duy trì mức 3,2%. Năm 2014, ROA và ROE cải thiện hơn lần lƣợt đạt 0,63% và 

7,4% trong khi NIM đạt 3,6%. 
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Bảng 3.9: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) các NHTM Việt Nam 

Đơn vị: % 

STT Các ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

I NHTM nhà nƣớc - - 0,79 0,67 0,53 

1 Agribank 0,58 0,71 0,55 0,67 - 

2 VCB 1,50 1,25 1,13 1,0 0,9 

3 Vietinbank 1,50 2,03 1,70 1,6 1,2 

4 BIDV 1,00 0,83 0,74 0,7 0,8 

II NHTMCP VN - - 0,49 0,31 0,4 

1 Techcombank 1,86 1,83 0,42 0,39 0,63 

2 Eximbank 1,85 l ,93 1,20 1,46 1,17 

3 Sacombank 1,50 1,44 0,68 1,38 1,26 

4 MB 2,56 2,11 1,97 2,04 1,31 

5 ACB 1,66 1,73 0,50 0,7 0,51 

6  SHB 1,90 1,23 0,03 0,65 0,51 

7 VPBank - - - 0,91 0,88 

 Bình quân toàn ngành 1,29 1,09 0,62 0,49 0,51 

Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM  [109 – 123] 

Bảng 3.10: Tỷ lệ lãi ròng cận biên (NIM) của các NHTM Việt Nam 

Đơn vị: % 

Stt Các ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

1 MB 4,34 4,66 4,54 3,81 3,84 

2 Vietcombank (VCB) 3,07 3,88 2,94 2,55 2,35 

3 Vietinbank (CTG) 4,18 5,11 4,06 3,61 3.15 

4 BIDV 2,95 3,46 3,18 2,88 2,8 

5 Agribank 3,35 5,02 4,12 4,3 - 

6 Sacombank (STB) 3,59 4,74 5,29 5,13 4,6 

7 Techcombank (TCB) 3,9 3,8 3,4 3,2 3,6 

8 ACB 2,74 3,43 3,74 2,84 2,7 

9 Eximbank 3,35 3,73 3,12 2,14 2,09 

10 SHB 3,46 3,5 2,26 1,83  

11 Vpbank    4,47 4,42 

Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM [109 -123] 

Trong khi các chỉ số sinh lời khác đều phục hồi thì tỷ lệ thu nhập thuần ngoài 

 lãi (NII) giảm mạnh giai đoạn năm 2014. Trong giai đoạn gần đây, tỷ trọng thu 

nhập ngoài lãi của Techcombank có xu hƣớng giảm và thấp hơn so với các ngân 
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hàng cổ phần lớn và cao hơn so với mức trung bình toàn ngành (toàn ngành khoảng 

14% - KPMG [37]).  

Sở dĩ tỷ lệ thu nhập ngoài lãi có mức giảm năm 2014 là do thu nhập từ hoạt 

động mua bán, đầu tƣ chứng khoán và góp vốn mua cổ phần giảm mạnh. Đồng thời 

do phân khúc bán lẻ của Techcombank còn thấp, các tài khoản bán lẻ là một trong 

những nguồn thu phí dịch vụ chính nhƣ cho vay mua nhà có thế chấp, thẻ tín dụng 

và tài khoản thanh toán... nhƣng mới đƣợc Techcombank chú trọng trong thời gian 

gần đây.  

 Bảng 3.11: Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi (NII) của các NHTM Việt Nam 

Đơn vị: % 

Stt Các ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

1 MB 13,9 -1,45 15,5 - 21,3 

2 Vietcombank (VCB) - - 27,5 30,46 32 

3 Vietinbank (CTG) - - - 15 16,4 

4 BIDV 20 18 20 27 28 

5 Sacombank (STB) - - 30 10 20,4 

6 Techcombank (TCB) 32,51 22,46 11,19 23,2 18,76 

7 ACB 24 14 -18 22 21,3 

8 Eximbank - - 9,02 15,78 7,9 

9 SHB - - - - 16,3 

Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM [109 -123] 

  So sánh sự tƣơng quan tỷ suất lợi nhuận giữa Techcombank và các ngân 

hàng khác có thể thấy các tỷ suất này của Techcombank ở mức tƣơng đƣơng với 

bình quân toàn ngành, nhƣng so với khối ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc và ngân 

hàng cổ phần có quy mô lớn thì các tỷ suất lợi nhuận của Techcombank gần nhƣ 

thấp nhất. Trong những năm gần đây, do tình hình khó khăn chung toàn ngành nên 

tỷsuất lợi nhuận không chỉ Techcombank mà toàn hệ thống cũng đều giảm.  

2)  Năng suất lao động 

Năng suất lao động của nhân viên Techcombank biến động không đồng đều 

trong những năm vừa qua.  

Năm 2010 năng suất lao động giảm 18,04% so với năm trƣớc đạt 277 triệu 

đồng lợi nhuận/ngƣời. Năm 2011 là năm đột phá khi mỗi nhân viên kiếm đƣợc 378 
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triệu đồng tiền lãi sau thuế, cho ngân hàng tƣơng ứng mức tăng 36,46%, đạt mức 

cao nhất trong 5 năm qua và đứng thứ 3 trong tốp những ngân hàng có năng suất lao 

động cao nhất trên thị trƣờng. 

Tuy nhiên những năm sau đó do chiến lƣợc phát triển mạng lƣới mạnh mẽ 

làm tăng chi phí hoạt động khiến năng suất lao động của Techcombank giảm đáng 

kể. Mỗi nhân viên chỉ kiếm đƣợc lợi nhuận các năm 2012, 2013 tƣơng ứng 106, 90, 

triệu đồng cho ngân hàng.  

Biểu đồ 3.13: Năng suất lao động của Techcombank 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Biểu đồ 3.14: Năng suất lao động của các NHTM 

Đơn vị: Triệu đồng 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính các NHTM Việt Nam [109 -123] 

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 tăng gấp đôi so với 2013 không có nghĩa năng 

suất lao động năm 2014 tại Techcombank ở mức đáng nể mà chỉ dừng ở mức độ 



 

 

 

91 

khiêm tốn 150 triệu đồng/ngƣời, chiếm vị trí thứ 6 trong tốp những ngân hàng dẫn 

đầu thị trƣờng về hiệu quả làm việc của nhân viên và đứng thứ 3 trong khối ngân 

hàng cổ phần tƣ nhân (Chi tiết tại phụ lục 9). 

3). Mức độ đóng góp cho nền kinh tế 

 Mức độ đóng góp ngân sách 

Bảng 3.12: Tỷ trọng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của 

Techcombank 

Năm 
Đơn 

vị 
2010 2011 2012 2013 2014 

Thuế TNDN đã nộp  
Tỷ 

đồng 
551 658 1.268 39 218 

Tổng thu thuế TNDN của 

nhà nƣớc  

Tỷ 

đồng 
84.363 156.155 650.614 788.824 - 

Tỷ trọng đóng góp của 

Techcombank  

 

% 
0,65 0,43 0,2 0,005 - 

Tăng trƣởng so với năm 

trƣớc 

 

% 
- 18,15 92,7 -96,92 458,97 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108], Tổng cục thuế [81] 
 

Bảng 3.13: Thứ tự xếp hạng nộp thuế TNDN của các ngân hàng 

STT Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Vietinbank 8 10 3 6 8 

2 Vietcombank 4 9 - 9 11 

3 BIDV 15 12 6 10 14 

4 MB 26 24 - 13 23 

5 Sacombank 20 - - 17 22 

6 Agribank 7 11 7 7 30 

7 Eximbank 17 15 - 14 51 

8 SHB - - 56 - 82 

9 Vpbank  - 33 - 65 

10 ACB 13 13 8 16 125 

11 Techcombank 14 14 - 11 388 

Nguồn: V1000.vn năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 [9] 

Tỷ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nƣớc thông qua thuế thu nhập doanh 

nghiệp của Techcombank biến động không đều trong giai đoạn vừa qua. Thuế thu 

nhập doanh nghiệp của Techcombank thực nộp cho nhà nƣớc đạt cao nhất năm 
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2012 với 1.068 tỷ đồng. Tuy nhiên năm 2012 cũng là năm các NHTM khác có tỷ 

trọng đóng góp khá lớn cho nhà nƣớc chứ không riêng Techcombank. Năm 2011 số 

thuế thu nhập doanh nghiệp Techcombank thực nộp cho nhà nƣớc là 658 tỷ đồng, 

tuy không cao nhƣ năm 2012 nhƣng so với nền kinh tế thì đây là con số đáng nể. 

Năm 2013, 2014, thuế thu nhập doanh nghiệp Techcombank thực nộp cho nhà nƣớc 

đạt tƣơng ứng 39 và 218 tỷ đồng. 

Năm 2014 xếp hạng của Techcombank tụt xuống đứng thứ 388 do năm 2013 

 số thuế nộp cho nhà nƣớc chỉ đạt 39 tỷ đồng, thấp nhất trong các nhóm ngân hàng. 

Tuy nhiên trong giai đoạn vửa qua Techcombank cũng luôn lọt vào Top 10 doanh 

nghiệp tƣ nhân và là ngân hàng TMCP thứ 3 nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn 

nhất Việt Nam. Bên cạnh những giải thƣởng lớn đã đạt đƣợc trong năm nay, V1000 

là sự ghi nhận tiếp theo cho những nỗ lực của Techcombank và là động lực lớn để 

ngân hàng phát triển trong tƣơng lai 

 Mức độ đóng góp vào giải quyết việc làm cho nền kinh tế 

Biểu đồ 3.15: Số lƣợng nhân viên của Techcombank 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Trong năm 2011, số lƣợng nhân viên tăng hơn 11%, tăng mạnh nhất trong 

giai đoạn vừa qua, đạt số lƣợng 8.335 ngƣời. Đây là một chiến thuật của 

Techcombank khi quyết định tập trung vào yếu tố con ngƣời, một trong những yếu 

tố chính của hoạt động ngân hàng [108]. 
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Biểu đồ 3.16: Tỷ trọng đóng góp việc làm của Techcombank 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM [109 -123] và tính toán của tác giả 

Sang năm 2012 do những khó khăn chung của nền kinh tế, Techcombank cắt 

giảm 14% số nhân sự chỉ còn 7.168 ngƣời. Năm 2013, 2014, nhân viên tăng khoảng 

1,7%, đạt 7.419 ngƣời, để có thể đáp ứng cho sự phục hồi của ngân hàng cũng nhƣ 

nền kinh tế. 

Bảng 3.14: Thu nhập bình quân đầu ngƣời của các ngân hàng 

Đơn vị: Triệu đồng/tháng/người) 

Stt Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Vietinbank (CTG) 18,3 21,6 20,22 19,67 19,9 

2 BIDV 11,8 15,3 14,91 16,33 19,8 

3 Vietcombank (VCB) 17,2 18,4 16,61 17,27 19 

4 MB bank (MB) 14,2 16,3 17,46 17,52 18,6 

5 Techcombank (TCB) 10 12 15 16 18 

6 Sacombank (STB) 9,4 14,07 14,13 15,21 16,6 

7 ACB 10,3 14,3 14,08 12,92 13,8 

8 Eximbank - 17,8 17,4 14 12,3 

9 SHB - 4,2 4,2 - 14,9 

Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM [109 – 123] 

So với toàn hệ thống, Techcombank là ngân hàng tạo công ăn việc làm cho 

nền kinh tế tƣơng đối lớn khi chiếm vị trí thứ 7 trong những năm qua và đứng thứ 8 

trong năm 2014 (Chi tiết tại phụ lục 9).  

Cùng với việc tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nền kinh tế, Techcombank 

cũng đã cố gắng nâng cao mức thu nhập của ngƣời lao động tƣơng đƣơng với 
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những ngân hàng cùng quy mô. Mức thu nhập bình quân của Techcombank tăng 

đều đặn trong giai đoạn vừa qua từ 10 triệu đồng/ngƣời năm 2010 lên 18 triệu 

đồng/ngƣời năm 2014. So với những ngân hàng trả lƣơng đứng đầu thị trƣờng thì 

Techcombank luôn đứng quanh vị trí thứ 5, sau ngân hàng Quân đội, Viettinbank, 

Vietcombank, BIDV. Trong khi lợi nhuận mỗi nhân viên kiếm đƣợc cho ngân hàng 

biến động không đều đặn thì thu nhập nhân viên nhận đƣợc là tƣơng đối tốt so với 

hệ thống. 

Tại Techcombank, lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm khoảng 

80%. So với khối ngân hàng lớn có vốn nhà nƣớc, Techcombank không có nhiều 

nhân sự có trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ nhƣng lại có lợi thế về độ tuổi lao động khá 

trẻ. 

Trong giai đoạn vừa qua, do những biến động tài chính của nền kinh tế cùng 

chính sách lƣơng, đào tạo chƣa thỏa đáng khiến Teccombank bị hiện tƣợng chảy 

máu chất xám. Nhân viên xin thôi việc tập trung ở nhóm cán bộ cấp bậc thấp, còn 

cấp cao rời ngân hàng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Để tránh bị các ngân hàng khác mời 

mọc, chèo kéo, lãnh đạo Ngân hàng Kỹ thƣơng Việt Nam khẳng định mục tiêu hàng 

đầu phải tạo đƣợc môi trƣờng làm việc và hƣớng phát triển dài hơi cho nhân viên, ít 

nhất 5-10 năm. Đối với cán bộ cấp cao, Techcombank chia hai nhóm, một là có thể 

đào tạo để trở thành nhà quản lý, hai là sẽ chắp cánh làm chuyên gia. Với nhân viên 

cấp dƣới, Techcombank sẽ ra một loạt các chính sách phúc lợi, trong đó cải thiện 

thu nhập. Ngân hàng sẽ thiết lập lại chƣơng trình đánh giá năng lực cho từng vị trí 

và xây dựng con đƣờng công danh cho mỗi cá nhân. Ngoài ra, lãnh đạo phải kết nối 

nhiều hơn với nhân viên trong các hoạt động chứ không đơn thuần chỉ chú trọng 

chuyên môn. 

Với những hạn chế trong công tác đào tạo hiện nay, ngân hàng xác định phải 

bỏ công xây dựng hệ thống đào tạo bài bản để xây dựng đƣợc bộ khung vững chắc. 

Chiến lƣợc về nhân sự của Techcombank chuyển từ “buy” (mua) sang “build” (xây) 

- có nghĩa là chú trọng vào  phát triển năng lực nhân sự trong quá trình làm việc. 

      Techcombank vừa vinh dự lọt vào TOP 3 nơi làm vệc tốt nhất trong ngành ngân  
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hàng và xếp hạng 24 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2014 theo Khảo 

sát “Sức khỏe thƣơng hiệu nhà tuyển dụng Việt Nam” do Anphabe và Nielsen thực 

hiện [72]. Đây là kết quả của cam kết không ngừng đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực 

nhằm xây dƣng môi trƣờng làm việc lý tƣởng cho cán bộ nhân viên của Techcombank. 

Đây cũng là lần thứ 2 Techcombank đƣợc vinh danh trong Top 100 này. 

Lần thứ 2 thực hiện tại Việt Nam, khảo sát “Sức khỏe thƣơng hiệu nhà tuyển 

dụng Việt Nam” năm 2014 diễn ra từ 10/2014 – 1/2015 với sự tham gia của gần 16 

ngàn  đáp viên thuộc 24 ngành nghề trên toàn quốc, dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá 

thƣơng hiệu nhà tuyển dụng gồm 46 yếu tố xoay quanh 6 tiêu chí chính là: lƣơng, 

thƣởng, phúc lợi; cơ hội phát triển; văn hóa và giá trị; đội ngũ lãnh đạo; chất lƣợng 

công việc và cuộc sống; danh tiếng công ty. Trong đó, các chỉ số đánh giá của 

CBNV về thƣơng hiệu nhà tuyển dụng Techcombank đều vƣợt xa mức trung bình 

của thị trƣờng. Đáng chú ý, chỉ số hấp dẫn thƣơng hiệu nhà tuyển dụng với nhân tài 

bên ngoài của Techcombank là 36, hơn hẳn với mức 29 của chỉ số trung bình ngành 

ngân hàng. 

Theo kết quả cuộc khảo sát quy mô lớn này, trong danh sách các nhà tuyển 

dụng hàng đầu Việt Nam, thứ hạng của Techcombank đã thay đổi nhảy vọt, từ xếp 

hạng 74 năm 2013 lên vị trí 24 năm 2014. Đặc biệt, trong ngành ngân hàng tài 

chính, Techcombank lọt vào Top 3 ngân hàng tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.  

Trƣớc đó, Techcombank đã từng đƣợc trao giải thƣởng “Nhà tuyển dụng tốt 

nhất Châu Á” của Employer branding institution 

Sở dĩ đạt đƣợc kết quả tích cực này, là trong thời gian qua, Techcombank đã 

tập trung đầu tƣ mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực với những chính sách nhân 

sự vƣợt trội nhƣ: 

 Xây dựng môi trường làm việc thu hút nhân tài và phát triển tiềm năng 

 Tổ chức nhiều chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực cán bộ 

         Ngân sách đầu tƣ cho đào tạo năm 2014 tăng 79% so với năm trƣớc, với nhiều 

nhiều hình thức, lĩnh vực chuyên môn đƣợc tổ chức đào tạo, gồm đào tạo tập trung, 

đào tạo online (E-learning) về: Tín dụng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro - Omega, 
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kỹ năng lãnh đạo – Techcombank, dự án “Red Force – Đào tạo chiến binh RM”, 

chƣơng trình phát triển tài năng, Future Leader – Nhà lãnh đạo tương lai, NGO - 

Quản trị viên tập sự... 

 Kịp thời khen thưởng và ghi nhận những thành tích vượt trội 

Một số chƣơng trình tiêu biểu nhằm kịp thời ghi nhận, động viên, khuyến 

khích các thành tích, nỗ lực phấn đấu vƣợt trội của cán bộ nhân viên nhƣ: chƣơng 

trình Thưởng CBNV có thành tích; Hệ thống tích lũy điểm thƣởng (điểm bạc, vàng, 

bạch kim)... 

 Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp và quản lý hiệu quả công việc của mỗi cá nhân 

Xây dựng và triển khai dựu án lớn, bao gồm: Phân nhóm và phát triển nghề 

nghiệp của các vị trí công việc “Job Cat”; Hệ thống quản lý hiệu quả công việc theo 

 lĩnh vực kết quả chính – KRA . 

 Xây dựng văn hóa tổ chức mạnh và hiệu quả tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội 

Công tác xây dựng văn hóa tổ chức tiếp tục đƣợc triển khai mạnh mẽ thông 

qua nhiều hoạt động đa dạng nhƣ: WeLEAD – thắp lửa dẫn đầu, xây dựng văn hóa 

làm gƣơng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo; WeACT – chung sức hành động tăng sự 

kết nối hỗ trợ hiệu quả giữa Hội sở và Chi nhánh; WeGOOD – xây dựng văn hóa 

cảm ơn đa chiều, thúc đẩy và lan tỏa sự cổ vũ rộng khắp và niềm tin đối với những 

việc làm tốt, con ngƣời tốt trong ngân hàng. 

 Không chỉ chú trọng xây dựng môi trƣờng làm việc hấp dẫn nhân tài  thông 

qua một loạt các chính sách về tuyển dụng và đãi ngộ, Techcombank còn đầu tƣ 

nâng cao năng lực nguồn nhân lực với các chƣơng trình đào tạo đƣợc đầu tƣ bài 

bản, chuyên nghiệp, và đa dạng. Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và 

quản lý hiệu quả công việc của từng cán bộ nhân viên, Techcombank còn chú trọng 

tới việc khen thƣởng và ghi nhận những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc, tạo 

động lực thúc đẩy nhân viên đóng góp và cống hiến cho sự phát triển chung của 

ngân hàng. 

Ngoài ra, trong 2 năm gần đây, Ngân hàng còn tập trung đẩy mạnh các hoạt 

động xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại mọi cấp,  qua đó xây dựng một môi trƣờng 
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làm việc thân thiện, cân bằng, và gắn kết giữa các CBNV và giữa CBNV với Ngân 

hàng. 

Kết quả khảo sát Sức khỏe thƣơng hiệu nhà tuyển dụng Việt Nam năm 2014 

đã phản ánh rõ nét đánh giá của ngƣời lao động về môi trƣờng làm việc tại 

Techcombank, qua đó, minh chứng cho những thành công trong công tác đầu tƣ, 

phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng. Trong thời gian tới, phát triển nguồn 

nhân lực sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Techcombank hƣớng tới mục tiêu 

Ngân hàng Tốt Nhất và Doanh Nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. 

3.2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh điều kiện mang tính nguyên nhân của 

hiệu qủa kinh doanh  

1). Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập thuần hoạt động 

Biểu đồ 3.17: Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập thuần hoạt động 

Đơnvị:%

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] 

Tỷ lệ chi phí hoạt động của Techcombank trong giai đoạn 2010 – 2013 có xu 

hƣớng tăng mạnh từ 33,65% lên 59,42% và kiểm soát chỉ còn 48% trong năm 2014. 

Chi phí lƣơng và các chi phí liên quan đến nhân viên chiếm đến trên dƣới 50% tổng 

chi phí hoạt động và tiếp tục tăng là lý do chủ yếu khiến chi phí hoạt động của 

Techcombank vẫn ở mức cao dù đã đƣợc kiểm soát (Chi tiết tại mục 15-phụ lục 6). 

Điều này đi ngƣợc với xu hƣớng toàn cầu, theo đó phần trăm chi phí cho nhân viên 

trong chi phí hoạt động xuống dƣới 40%. Tại Việt Nam, tỷ lệ này khoảng 49% 

(năm 2012) (khảo sát về ngành ngân hàng Việt Nam năm 2013, kpmg.com.vn) [37]. 

Do đặc thù của Techcombank hƣớng tới là ngân hàng bán lẻ nên các khách 

hàng bán lẻ luôn yêu cầu ngân hàng cung cấp thêm nhiều sản phẩm, chất  lƣợng 
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dịch vụ tốt hơn cùng nhiều khuyến mãi và ƣu đãi. Hơn nữa ngân hàng đang chịu áp 

lực mở rộng phạm vi hoạt động và cải thiện dịch vụ, cạnh tranh thị phần bằng cách 

tăng số lƣợng chi nhánh, do đó dẫn đến tăng số lƣợng nhân viên. Tuy nhiên ngân 

hàng nên giảm tỷ lệ này thấp khoảng 40% là hợp lý. 

2) Tỷ lệ nợ xấu 

Biểu đồ 3.18: Nợ xấu, nợ quá hạn của Techcombank 

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 

Năm 2011 và 2013 là năm bộc lộ chất lƣợng tín dụng yếu kém của 

Techcombank tồn tại của nhiều năm trƣớc để lại, đòi hỏi các chi nhánh hạch toán 

phân loại nợ theo đúng quy định gần chuẩn mực quốc tế làm minh bạch hoá các 

khoản nợ. Cụ thể, nợ quá hạn năm 2011 chiếm tỷ trọng 10%, trong đó nợ xấu 

2,83%, năm 2013 nợ quá hạn 9,3%, trong đó nợ xấu có tỷ trọng 3,65% trong tổng 

dƣ nợ. 

Nguyên nhân nợ xấu, nợ quá hạn tăng cao năm 2011 là do Ngân hàng có nhiều 

khoản cho vay lớn trong đó có Công ty vận tải viễn dƣơng Vinashin trị giá 246,48 

tỷ và Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng trị giá 67,12 tỷ đồng. Tập 

đoàn này đang bị tái cơ cấu do kinh doanh không hiệu quả nên ảnh hƣởng đến việc 

thu nợ của Ngân hàng. Năm 2013 ngân hàng đã có giai đoạn tăng trƣởng tín dụng 

nóng cho ngành xây dựng và bất động sản ở mức 131% so với năm 2012. Tuy nhiên 

trong năm 2014, Techcombank đã chuyển hƣớng cho vay sang các ngành ít rủi ro 

hơn và đƣợc ƣu tiên nhƣ ngành nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và các khách hàng 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, nợ xấu đã nằm trong tầm kiểm soát. 
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Năm 2012, đối mặt với những biến động kinh tế, ban điều hành ngân hàng đã 

áp dụng các chính sách quản lý rủi ro thận trọng hơn khi thẩm định các khoản nợ 

xấu. Do đó, chi phí dự phòng tăng lên mức 1.449 tỷ đồng. Năm 2013, dự phòng rủi 

ro mất vốn đƣợc duy trì ở mức 1.414 tỷ đồng, giảm 35 tỷ so với năm 2012 do tác 

động của môi trƣờng kinh tế khó khăn và cách tiếp cận thận trọng trong việc đánh 

giá nợ xấu. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã quan tâm và 

đề ra những giải pháp tích cực, cụ thể nhằm đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý 

nhƣ: thành lập ban thu hồi xử lý rủi ro, giao chỉ tiêu thu nợ xấu cho từng phòng đối 

với từng đơn vị nợ xấu, trên cơ sở đó giao cho từng cán bộ tín dụng phân tích từng 

đặc điểm của từng đơn vị, từng khoản vay để có những biện pháp thu hồi nợ kịp 

thời. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn quan tâm, chú trọng tiền lƣơng, thi đua khen 

thƣởng đối với cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong công tác thu hồi nợ xấu và 

nợ đã xử lý rủi ro nên đã có những tác động tích cực đến ý thức, trách nhiệm của 

cán bộ ngân hàng. Sang năm 2014, ngân hàng đã và đang chú trọng công tác quản 

lý và thu hồi nợ xấu, song song với việc kiểm soát rủi ro tín dụng theo các chuẩn 

mực quốc tế nên nợ xấu đƣợc kiểm soát ở mức 2,38%. 

Biểu đồ 3.19: Nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam 

Đơn vị: % 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng [109 – 123] 

Cũng giống các ngân hàng khác, nợ xấu của Techcombank có xu hƣớng tăng 

trong giai đoạn 2010 -2013 và đƣợc kiểm soát nằm trong giới hạn quy định năm 
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2014. Nằm trong nhóm 10 ngân hàng có quy mô, lợi nhuận dẫn đầu thị trƣờng 

nhƣng nợ xấu của Techcombank luôn ở tốp cao nhất. Điều đó chứng tỏ hoạt động 

cho vay của Techcombank dù đạt kết quả tốt về thu nhập nhƣng công tác kiểm soát 

rủi ro tín dụng vẫn chƣa đạt hiệu quả (Chi tiết tại phụ lục 12). 

3) Thị phần cho vay 

Thị phần cho vay của Techcombank so với toàn hệ thống trong giai đoạn vừa 

qua không biến động nhiều, xoay quanh mức 2%. Cụ thể thị phần dƣ nợ cho vay 

của Techcombank những năm gần đây 2012, 2013, 2014 đạt mức tƣơng ứng 2,21%, 

2,02% và 2,02.  

Biểu đồ 3.20: Thị phần cho vay của Techcombank 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN và số liệu tổng hợp của tác giả 

Biểu đồ 3.21: Dƣ nợ cho vay nền kinh tế của các ngân hàng 

Đơn vị: Tỷ đồng 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng [109 – 123] 

So với khối NHTM nhà nƣớc thì thị phần của Techcombank vẫn còn kém 

một khoảng cách khá xa khi chỉ 4 NHTM nhà nƣớc lớn đã chiếm khoảng một nửa 
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thị phần của toàn thị trƣờng. So với khối ngân hàng cổ phần lớn nhƣ MB, ACB, 

Eximbank, Sacombank thì dƣ nợ cho vay nền kinh tế của Techcombank cũng vẫn là 

con số khiêm tốn (Chi tiết tại phụ lục 12). 

4) An toàn hoạt động và thanh khoản 

 Tỷ lệ an toàn vốn 

Bảng 3.15: Hệ số an toàn vốn của các NHTM Việt Nam 

Đơn vị tính: % 

TT Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

I NHTM nhà nƣớc - - 10,28 10,91 9,4 

1 Agribank 6,4 8,0 9,49 9,11 - 

2 BIDV 9,32 10,1 9,04 11,28 9,07 

3 VCB 9,0 11,14 14,83 13,37 12 

4 Vietinbank 8,02 9,0 10,33 13,17 10,4 

II NHTM cổ phần - - 14,01 12,56 12,07 

1 ACB 8,9 9,25 9,3 14,66 14,1 

2 Techcombank 13,11 11,43 12,6 14,03 15,65 

3 Eximbank 17,8 12,94 16,38 14,47 13,79 

4 MB 12,9 9,59 11,15 11 10.07 

 Toàn hệ thống 12,65 13,63 13,75 13,25 12,75 

Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM Việt Nam [109 – 123] 

Việc đảm bảo an toàn và phát triển vốn là nguyên tắc cơ bản và xuyên suốt 

trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Để đảm bảo an toàn cho phần tài sản có 

chứa đựng rủi ro, ngân hàng cần duy trì một mức vốn tự có cần thiết đƣợc đo bằng 

tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu. Theo quy định của hiệp ƣớc BASEL và theo quy định tại 

thông tƣ 13/2010/TT-NHNN, hệ số an toàn vốn (viết tắt là CAR: Capital Adequacy 

Ratio) của các NHTM Việt Nam tối thiểu là 9%. Đến cuối năm 2014, hệ số CAR 

của Techcombank cao nhất trong thời kỳ đạt 15,65% và cũng cao so với các ngân 

hàng khác thuộc nhóm nghiên cứu có hệ số CAR đều trên 9%. 

Chiểu theo thông tƣ 36/2014 của ngân hàng nhà nƣớc thì thanh khoản của 

Techcombank luôn dồi dào, đáp ứng đƣợc đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của khách 

hàng với tỷ lệ luôn đạt trên 15% so với tiêu chuẩn của nhà nƣớc chỉ 10%. 
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Bảng 3.16: Tỷ lệ dự trữ thanh khoản của Techcombank 

Tại ngày 31/12  2010 2011 2012 2013 2014 

Tài sản có tính thanh khoản cao (tỷ đồng) 

Tiền mặt và vàng 4.316 5.115 4.529 2.281 2.724 

Tiền gửi tại NHNNVN 2.753 4.466 5.577 2.831 1.168 

Các loại GTCG đƣợc sử dụng 

trong các giao dịch của NHNN  

7.266 13.721 7.609 13.446 31.044 

Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân 

hàng đại lý 

   - - 

TG không kỳ hạn tại các TCTD 

khác 

46.261 43.191 21.160 3.906 1.747 

Tổng cộng tài sản có tính thanh 

khoản cao 

60.596 66.493 38.874 22.464 36.682 

Nợ phải trả 140.902 168.019 166.644 144.977 160.916 

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản (%) 43 39,57 23,32 15,49 22,79 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108]và tính toán của tác giả 

Bảng 3.17: Hiệu suất sử dụng vốn huy động để cho vay của các ngân hàng 

Đơn vị: % 

TT Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

1 NHTM nhà nƣớc - - 96,77 94,62 94,61 

2 NHTM cổ phần - - 79,01 75,2 75,36 

3 Toàn hệ thống - - 89,35 84,71 83,67 

4 Techcombank 62,2 65,9 57,5 58,6 61,1 

5 ACB - - - - 75 

6 Eximbank - - - - 85,97 

7 MB - - - - 60,02 

Nguồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng [109 – 123] 

Hiệu suất sử dụng vốn huy động (Tỷ lệ Cho vay khách hàng/Tổng tiền gửi 

của khách hàng) thể hiện việc đẩy vốn huy động ra thị trƣờng để cho vay thu chênh 

lệch). Tỷ lệ này của Techcombank cùng với toàn ngành có xu hƣớng giảm dần 

trong những năm gần đây. Hiệu suất sử dụng vốn huy động của Techcombank năm 

2010, 2011 tƣơng ứng là 62,2% và 65,9% và giảm dần chỉ xoay quanh ngƣỡng trên 

50% năm 2013, 2014, tƣơng đối thấp so với trung bình toàn ngành. Điều này chứng 

tỏ việc sử dụng nguồn vốn huy động để cho vay của ngân hàng vẫn chƣa đƣợc tận  
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 dụng tốt. 

Bảng 3.18: Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản của các NHTM Việt Nam 
Đơn vị: % 

STT Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Agribank 79,02 77,75 78,38 78,06 79,34 

2 Vietcombank 55,7 64,7 58,19 59,01 56,.3 

3 BIDV 80,23 82,98 74,62 72,68 72,3 

4 Vietinbank 64,11 63,81 72,71 67,08 66,67 

5 ACB 42,16 36,23 58,41 64,55 64,62 

6 Techcombank 34,81 34,65 42,98 38,82 45,65 

Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM [109 – 123] 

Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản của ngân hàng phản ánh việc sử dụng tài sản 

để đầu tƣ cho vay. Thực tế về cơ cấu tài sản, các khoản cho vay chiếm phần nhiều 

trong tổng tài sản của ngân hàng. Dựa trên bảng số liệu, tỷ lệ cho vay của 

Techcombank cũng nhƣ các ngân hàng đều ở mức tăng trƣởng nhẹ, tƣơng đối ổn 

định qua các năm. Tuy nhiên số liệu cũng cho thấy dƣ nợ tín dụng của các ngân 

hàng thƣơng mại Việt Nam đều vƣợt khung an toàn Camel đƣa ra là ≤ 60%. Chỉ có 

Techcombank thuộc nhóm các ngân hàng cổ phần có đảm bảo tỷ lệ an toàn. 

Để đảm bảo tính thanh khoản và an toàn rủi ro là do Techcombank đã thực 

hiện thành công rất nhiều sáng kiến để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro. Hệ thống 

giá điều chuyển (FTP) và hệ thống quản lý nợ và có (ALM) đƣợc áp dụng những 

công cụ phân tích tiên tiến nhẳm tăng đáng kể khả năng quản trị giữa yếu tố rủi ro 

thanh khoản và rủi ro lợi nhuận; giữa việc xây dựng kế hoạch nguồn vốn với các 

chƣơng trình khuyến mại; đồng thời có những phân tích thƣờng nhật về chênh lệch 

giữa lãi suất và khả năng thanh khoản, từ đó tối đa hóa việc sử dụng nguồn vốn. 

Sự kết hợp giữa 2 hệ thống công cụ FTP và ALM sẽ gia tăng một cách đáng 

kể năng lực của ngân hàng trong quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trƣờng; 

đồng thời đảm bảo các thƣớc đo về rủi ro và lợi nhuận đƣợc phản ánh chính xác tại 

từng đơn vị kinh doanh. Đối với rủi ro hoạt động, ngân hàng đã thiết lập hệ thống 

nhận biết rủi ro tại mỗi đơn vị kinh doanh giúp xác định mọi rủi ro tiềm ẩn trong 

hoạt động của mình. Ngoài ra, ngân hàng còn đƣợc đảm bảo khoản rủi ro hoạt động 
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khi các hệ thống dữ liệu dự phòng cho một số hệ thống vận hành quan trọng đƣợc 

kiểm thử để đảm bảo chức năng dự phòng luôn sẵn sàng trong trƣờng hợp hệ thống 

chính ngừng bất ngờ.  

3.2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu định tính 

1) Thương hiệu 

Là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp các sản phẩm dịch 

 vụ tiện ích, đa dạng trên thị trƣờng, Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam ngày 

càng khẳng định đây là một thƣơng hiệu mạnh với hàng loạt giải thƣởng liên quan 

tới thƣơng hiệu trong các năm, đặc biệt nhƣ: 

Bảng 3.19: Danh sách giải thƣởng thƣơng hiệu của Techcombank 

Giải thƣởng Đơn vị trao tặng 

Thƣơng hiệu quốc gia (danh hiệu cao quý của 

Chính phủ trao cho các thƣơng hiệu xuất sắc 

hội tụ đầy đủ các giá trị nhƣ chất lƣợng, đổi 

mới, sáng tạo và năng lực tiên phong) 

Bộ Công thƣơng trao tặng năm 

2012, 2013, 2014 

Thƣơng hiệu đƣợc yêu thích ASEAN 
Hiệp hội doanh nghiệp Đông 

Nam Á 

Top 5 ngân hàng đƣợc quan tâm nhất 2014 Vnexpress 

Thƣơng hiệu mạnh Việt Nam 2013 Thời báo kinh tế Việt Nam 

Nguồn: Techcombank.com.vn [108] 

Các giải thƣởng thƣơng hiệu trên là do các cơ quan nhƣ Vnexpress, hiệp hội 

doanh nghiệp Đông Nam Á, Bộ công thƣơng, thời báo kinh tế trực tiếp thăm dò 

ngƣời tiêu dùng đối với các doanh nghiệp.  

2) Mức độ đa dạng hóa sản phẩm và chất lượng dịch vụ ngân hàng 

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 của 

Techcombank, đến năm 2014, Techcombank cung cấp hơn 200 sản phẩm dịch vụ 

cho các đối tƣợng khách hàng cá nhân, khác hàng doanh nghiệp, khách hàng ƣu tiên 

với các nhóm sản phẩm dịch vụ nhƣ: Tài khoản, thẻ, bảo hiểm, tiết kiệm, ngân hàng 

điện đử, tín dụng, chuyển và nhận tiền quốc tế, tài trợ thƣơng mại và bảo lãnh, 

ngoại hối và giao dịch nguồn vốn.... Với chiến lƣợc cốt lõi của Techcombank, trên 
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40 dự án đã đƣợc khởi xƣớng trong năm 2014 nhằm nâng cao năng lực cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu tất cả các phân khúc khách hàng mục 

tiêu: Khách hàng thu nhập cao/Khách hàng thu nhập khá, Khách hàng doanh nghiệp 

vừa và nhỏ và Khách hàng ngân hàng giao dịch.  

        Bảng 3.20: Giải thƣởng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ của Techcombank 

Giải thƣởng Đơn vị trao tặng 

Sản phẩm/dịch vụ chất lƣợng ASEAN Hiệp hội doanh nghiệp Đông Nam Á 

Hàng tốt – Dịch vụ hoàn hảo Thời báo kinh tế Việt Nam 

Top 10 ngân hàng có dịch vụ Internet 

Banking đƣợc yêu thích nhất Việt Nam 
Vnexpress 

Tin và dùng Thời báo kinh tế Việt Nam 

Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất của năm Alpha South East Asia 

Ngân hàng tốt nhất Việt Nam Finance Asia 

Ngân hàng bán lẻ nội địa của năm Asian Banking and Finance 

Ngân hàng tài trợ thƣơng mại nội địa của 

năm 
Asian Banking and Finance 

Ngân hàng ngoại hối nội địa của năm Asian Banking and Finance 

Ngân hàng tài trợ thƣơng mại tốt nhất Việt 

Nam 
Global Finance 

Ngân hàng phát hành tốt nhất Việt Nam IFC 

Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất 

Việt Nam 2014 

The Global Banking & Finance 

Review 

Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 
The Global Banking & Finance 

Review 

Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt 

Nam 
The Corporate Treasurer 

Ngân hàng tài trợ tốt nhất Việt Nam 
Asean Banker; The Corporate 

Treasurer 

Nguồn: Techcombank.com.vn [108] 

Nhìn chung các sản phẩm dịch vụ của Techcombank tƣơng đối đa dạng, 

phong phú, chất lƣợng tốt với sự xuất hiện và phát triển của nhiều sản phẩm trên 

nền tảng công nghệ hiện đại. Minh chứng cho điều này là một loạt các giải thƣởng 

liên quan tới chất lƣợng sản phẩm. 

Bên cạnh đó, Techcombank đã triển khai hàng loạt các giải pháp đột phá  
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trong năm 2014 về việc cung ứng sản phẩm thuộc phân khúc khách hàng bán lẻ nhƣ 

Mobile Wallet, Mobivi Virtual Card, JCB Card & Mobile POS trên nền tảng điện 

thoại thông minh. 

Việc triển khai tài trợ chuỗi cung ứng trong năm 2014 nhƣ các sản phẩm tài 

trợ Khoản phải thu, phải trả và giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn vốn lƣu động và 

các yêu cầu về dòng tiền hàng ngày. Hơn nữa, Tài trợ chuỗi cung ứng đƣợc hỗ trợ 

bởi giải pháp Mobile POS đƣa ra các ý tƣởng giá trị tích hợp cho các giao dịch 

thanh toán thông qua các kênh và phân khúc khách hàng đa dạng (cá nhân, doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng giao dịch). Bên cạnh đó các quy trình Tài trợ thƣơng 

mại liên quan đến Thƣ tín dụng xuất khẩu cũng đƣợc tự động hóa nhằm giảm nhân 

lực vận hành đồng thời tăng năng suất cũng nhƣ giảm thiểu thời gian cung ứng dịch 

vụ 20%. 

     Bên cạnh sự đa dạng hóa cùng với thành công trong ứng dụng công nghệ hiện 

đại vào sản phẩm dịch vụ thì chất lƣợng phục vụ khách hàng của đội ngũ giao dịch 

viên Techcombank vẫn còn nhiều bất cấp. Tác giả đã sử dụng mẫu phiếu khảo sát 

chất lƣợng dịch vụ của Techcombank thiết kế (Phụ lục16) và thực hiện khảo sát 

chất lƣợng dịch vụ đốivới 122 giao dịch viên, kiểm soát viên tại 122 chi nhánh 

Techcombank khu vực miền Bắc cho thấy còn mắc nhiều lỗi, trong đó là các lỗi 

điển hình với 67% nhân viên không đạt yêu cầu giao dịch với khách hàng với thái 

độ niềm nở, chủ động, nhanh chóng, chính xác, 18% không bán chéo sản phẩm, 

27% không nắm đƣợc đầy đủ, chính xác về sản phẩm ngân hàng, 19,67% giải quyết 

giao dịch trên 15 phút (khá lâu). Tổng hợp lại, có 16,4% nhân viên dƣới điểm 80 so 

với thang điểm tối đa 100 về tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ.  

3.2.3. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại 

cổ phần Kỹ thương Việt Nam 

3.2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 

 Lợi nhuận 

 Trong suốt giai đoạn 2010 – 2014, Techcombank kinh doanh luôn có lãi 

và luôn nằm trong top 5 ngân hàng cổ phần có lợi nhuận cao nhất. Mặc dù lợi nhuận 
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trƣớc thuế sụt giảm cực mạnh năm 2013 với chỉ 878 tỷ đồng nhƣng sự gia tăng 

ngoạn mục về lợi nhuận năm 2014 tới 61,6% so với năm 2013 với 1.419 tỷ đồng 

cho thấy sự nỗ lực của ngân hàng tận dụng tối đa các nguồn lực, khả năng vƣợt qua 

khó khăn trì trệ của nền kinh tế giai đoạn 2012, 2013. Trong đó thu nhập từ dịch vụ 

thanh toán tiếp tục có đóng góp lớn, chiếm 55% tổng doanh thu phí năm 2014, tăng 

24,9% so với năm 2013. Với đà phát triển nhƣ hiện nay thì Techcombank hoàn toàn 

có thể đạt đƣợc mức lợi nhuận trƣớc thuế mà ban quản trị đã đề ra cho năm 2015 là 

2.000 tỷ đồng. 

 An toàn hoạt động 

So với khối ngân hàng thƣơng mại cổ phần, Techcombank là một ngân hàng 

có quy mô lớn với bề dày kinh nghiệm. Nhằm ứng phó với những biến động trên thị 

trƣờng, ban lãnh đạo ngân hàng luôn duy trì tỷ lệ cho vay so với tổng tài sản ở mức 

an toàn, dƣới 60% nhằm đảm bảo tốt thanh khoản; giữ vững hệ số an toàn vốn 

(CAR) ở mức cao từ 13 – 15% (cao hơn nhiều so với mức quy định 9% của ngân 

hàng nhà nƣớc).  

 Đóng góp cho nền kinh tế 

Liên tục nằm trong nhóm những doanh nghiệp có chính sách nhân sự tốt 

nhất, thu nhập bình quân ngày càng cao, nộp thuế nhiều cho nhà nƣớc khẳng định 

vai trò to lớn của Techcombank trong vấn đề đảm bảo an sinh xã hội cho ngƣời lao 

động cũng nhƣ công cuộc xây dựng đất nƣớc. 

Số lƣợng nhiên viên của Techcombank luôn tăng đều đặn trong những năm 

qua và nằm trong tốp đầu nhóm những ngân hàng cổ phần có số lƣợng nhân viên 

lớn. Tổ chức Employer Branding Institution hàng đầu của khu vực đã trao giải 

thƣởng Nhà tuyển dụng tốt nhất Châu Á năm 2014 cho Techcombank vì những nỗ 

lực phát triển nguồn nhân lực. 

3.2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

1) Hạn chế 

Một là, khả năng sinh lời và năng suất lao động thấp 

Mặc dù kinh doanh luôn có lãi song lợi nhuận của Techcombank trong 
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những năm gần đây tƣơng đối thấp so với tiềm lực sẵn có khiến tỷ suất sinh lời trên 

tài sản (ROA), trên vốn chủ sở hữu (ROE), lãi cận biên (NIM) thấp so với mức 

trung bình của nhóm ngân hàng cổ phần lớn. Chỉ số ROA trong những năm gần đây 

chỉ trên 0,5% phản ánh hiệu qủa sinh lời của ngân hàng ở mức trung bình. 

Năng suất lao động của ngân hàng năm 2014 giảm mạnh còn 150 triệu 

đồng/ngƣời so với thời kỳ đỉnh cao năm 2011 là 378 triệu đồng/ngƣời cho thấy khả 

năng tạo thu nhập của nhân viên thấp. 

Hai là, hiệu suất sử dụng vốn huy động và thị phần cho vay thấp  

Theo dõi qua các kỳ nghiên cứu cho thấy mặc dù tín dụng vẫn tăng trƣởng 

đều đặn nhƣng hiệu suất sử dụng vốn huy động cho vay vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 

50% - 60%. Việc sử dụng chƣa hiệu quả nguồn vốn huy động đƣợc nên gây ra tình 

trạng dƣ thừa nguồn vốn huy động làm ảnh hƣởng đến thu nhập của ngân hàng. 

Thị phần cho vay của Techcombank so với khối ngân hàng cổ phần vẫn ở 

mức cao nhƣng thị phần có xu hƣớng giảm dần trong những năm gần đây. Điều này 

cho thấy uy tín và chiến lƣợc trong cho vay của ngân hàng chƣa phù hợp với tình 

hình và tiềm lực ngân hàng hiện có. 

Ba là, nợ xấu vẫn ở mức cao 

Nợ xấu dù mới đƣợc kiểm chế trong giới hạn cho phép dƣới 3% nhƣng cùng 

với nợ quá hạn vẫn ở mức cao. Quản trị hoạt động còn kém hiệu quả khiến phát 

sinh nợ xấu. Nợ xấu dù mới đƣợc kiểm chế trong giới hạn cho phép nhƣng cùng với 

nợ quá hạn vẫn ở mức cao.  

Việc xử lý nợ xấu của Techcombank chủ yếu là từ việc sử dụng quỹ dự 

phòng rủi ro, việc xử lý nợ xấu (thu hồi nợ thực) có sự chuyển biến không đáng kể, 

thậm chí có thể nói là bất khả thi do các doanh nghiệp không có nỗ lực trong vấn đề 

trả nợ. Techcombank có thể giảm nợ xấu trên bản cân đối kế toán của mình bằng 

cách xử lý từ quỹ dự phòng rủi ro để chuyển sang ngoại bảng chứ chƣa thực sự thu 

hồi đƣợc nợ vay. Hệ quả tất yếu của vấn đề nợ xấu là khả năng mất vốn trong ngân 

hàng. Mặc dù Techcombank đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cao trên 9% nhƣng tỷ lệ 

này có thể sụt giảm rất nhanh nếu chất lƣợng cho vay bị suy giảm khiến chi phí dự 
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phòng gia tăng, làm ăn mòn lợi nhuận lũy kế và giảm vốn tự có. Điều này tạo ra 

những tiềm ẩn rất lớn đối với sự phát triển bền vững của Techcombank. 

Bốn là, chất lượng dịch vụ 

Nhìn chung, các sản phẩm dịch vụ của Techcombank tƣơng đối phong phú, đa 

dạng. Tuy nhiên sản phẩm dù đƣợc ứng dụng trên công nghệ hiện đại nhƣng vẫn còn 

tình trạng nghẽn mạng. Các kênh phân phối dù đã đƣợc tăng cƣờng nhƣng vẫn chƣa 

đáp ứng đƣợc nhu cầu lớn của khách hàng. Chất lƣợng khâu phân phối sản phẩm tới 

khách hàng còn chƣa đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ do Techcombank 

 đề ra. 

2) Nguyên nhân của những hạn chế 

Do trình độ quản trị: Thiết chế quản trị kém dẫn tới những khoản cho vay vào 

các doanh nghiệp (có thể là sân sau) không đƣợc định giá một cách đầy đủ. Khả 

năng phân tích, đánh giá chất lƣợng hoạt động của các ngành, thành phần kinh tế 

của Techcombank không đƣa ra đƣợc các cảnh báo và định hƣớng cho hoạt động tín 

dụng, nhằm hạn chế đầu tƣ vào những ngành, thành phần kinh tế làm ăn kém hiệu 

quả. Nợ xấu phát sinh mới chủ yếu là do cho vay các doanh nghiệp nhà nƣớc làm ăn 

thua lỗ; đặc biệt là ngành nông nghiêp, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng, giao 

thông; tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản kéo dài nhiều năm sẽ khiến tăng 

nợ xấu của các ngân hàng thƣơng mại.  

Bên cạnh đó, do thực trạng nền kinh tế khó khăn trong giai đoạn 2011 – 

2013. Năm 2011, nhà nƣớc thắt chặt cung tiền, siết chặt cho vay đặc biệt lĩnh vực 

bất động sản khiến thu nhập từ cho vay của ngân hàng giảm. Kinh tế khó khăn cũng 

khiến cho các doanh nghiệp làm ăn sa sút nên chất lƣợng danh mục các khoản vay 

giảm sút cùng với năng lực thẩm định và thu hồi nợ của bộ phận tín dụng yếu kém 

khiến các khoản nợ xấu từ giai đoạn trƣớc để lại khiến ngân hàng phải trích lập dự 

phòng nhiều hơn làm tăng chi phí. Đồng thời, do những can thiệp của ngân hàng 

nhà nƣớc, hầu hết các doanh nghiệp cố gắng không vay thêm và chỉ duy trì hoạt 

động, ngân hàng cũng ngần ngại hơn khi cho vay do tỷ lệ nợ xấu tăng cao. 

Do chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng: Hoạt động tuyển dụng nhân viên ồ 
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ạt để phục vụ cho việc mở rộng mạng lƣới trong những năm gần đây khiến tỷ lệ chi 

phí hoạt động của Techcombank dù đã kiềm chế nhƣng vẫn duy trì ở mức cao, trên 

dƣới 50% so với thu nhập thuần hoạt động. Trong đó chi phí lƣơng và các chi phí 

liên quan tới lƣơng luôn chiếm tỷ trọng lớn gần 50% trong tổng chi phí hoạt động, 

thậm chí năm 2011 lên tới trên 50% cùng với chi phí thuê văn phòng, bảo dƣỡng tài 

sản, điện nƣớc ngày càng tăng do hoạt động mở rộng mạng lƣới để chiếm lĩnh 

khách hàng khiến chi phí hoạt động tăng cao làm giảm lợi nhuận.  

Việc lựa chọn khách hàng cho vay của Techcombank vẫn còn chƣa đa dạng, 

linh hoạt bởi Techcombank quá thận trọng trong lựa chọn khách hàng mục tiêu. 

Khách hàng doanh nghiệp của Techcombank còn ít do Techcombank chƣa chú 

trọng đẩy mạnh quan hệ và ƣu ái tới nhóm khách hàng này trong khi các ngân hàng 

khác nhƣ ngân hàng quân đội (MB), ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), đặc biệt là 

khối ngân hàng nhà nƣớc có quan hệ rất tốt với các doanh nghiệp nên chiếm lƣợng 

lớn khách hàng này. Các doanh nghiệp luôn vay với số tiền lớn, là nguồn thu nhập 

tốt cho ngân hàng. Lãi suất và thủ tục cho vay của Techcombankcũng chƣa thực sự 

cạnh tranh so với các ngân hàng khác nhƣ ngân hàng Quân đội, ngân hàng Việt 

Nam Thịnh Vƣợng.... 

Bên cạnh đó, dù mạng lƣới của Techcombank tƣơng đối lớn song chƣa đáp 

ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng. Tại các trung tâm đô thị, khách hàng tới giao dịch 

tại quầy khá đông khiến tình trạng quá tải thƣờng xuyên xảy ra làm ảnh hƣởng tới 

việc giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm hiện đại và làm chất lƣợng cung cấp sản 

phẩm bị hạn chế. Hầu hết các phòng giao dịch dù đƣợc bố trí nhiều quầy nhƣng một 

số quầy không có nhân viên khiến khách hàng phải đợi khá lâu mới đƣợc phục vụ. 

Do cơ cấu danh mục kinh doanh: Các sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại 

và các sản phẩm bán lẻ nhƣ cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng chƣa phát triển, chƣa 

đƣợc nhiều khách hàng ƣa chuộng và sử dụng khiến thu nhập thuần từ dịch vụ còn 

thấp. Bên cạnh đó, sự thu lỗ liên tiếp của hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 

giai đoạn 2010 – 2013 khiến lợi nhuận Techcombank giảm thấp. 

Do sự gia tăng cạnh tranh trong danh mục sản phẩm dịch vụ: Với sự phát 
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triển mạnh mẽ của các ngân hàng thƣơng mại cùng sản phẩm cho vay ngày càng đa 

dạng, đặc biệt là các sản phẩm cho vay tiêu dùng thì Techcombank vẫn chƣa thể 

mạnh so với một số ngân hàng cổ phần. Ví dụ nhƣ ngân hàng Việt Nam Thịnh 

Vƣợng cho vay tiêu dùng chấp nhận tài sản thế chấp là nhà diện tích tối thiểu 10m2 

trong khi Techcombank cùng các ngân hàng khác yêu cầu diện tích tối thiểu là 

25m2 gây khó khăn cho nhiều khách hàng thu nhập thấp. Có quá nhiều ngân hàng 

đặc biệt là các ngân hàng nhỏ trong một nền kinh tế khiêm tốn làm tăng sức ép cạnh 

tranh cho nhau cũng nhƣ cho Techcombank tất yếu sẽ dẫn đến rủi ro và hoạt động 

không hiệu quả. 

Công nghệ hiện đại nhƣng chƣa thực sự hoàn thiện khiến hoạt động quản lý 

thông tin, quản lý nhân sự và cảnh báo rủi ro chƣa đƣợc tuyệt đối chính xác. Đồng 

thời tình trạng nghẽn mạng thƣờng xuyên xảy ra khiến chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 

bị hạn chế.  

Chất lƣợng đội ngũ quản lý, nhân viên quan hệ khách hàng và giao dịch viên 

còn hạn chế. Đặc biệt đội ngũ giao dịch viên có số lƣợng đông đảo nhất nhƣng năng 

lực làm việc chƣa tốt, chƣa tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ của đơn 

vị làm ảnh hƣớng tới khâu phân phối sản phẩm tới khách hàng. Để vƣơn tới là ngân 

hàng bán lẻ số một với các sản phẩm năng động, ứng dụng công nghệ hiện đại, 

Techcombank đã tuyển dụng hàng loạt nhân viên trẻ, hùng hậu, dám nghĩ dám làm 

nhƣng họ thiếu kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là những kinh nghiệm về giao dịch 

khách hàng, thẩm định. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong giai đoạn ngành tài 

chính biến động khiến nhiều nhân sự của Techocmbank chuyển sang ngân hàng 

khác, mà nguyên nhân đƣợc nhắc tới nhiều là tiền lƣơng nên Techcombank thƣờng 

mất rất nhiều thời gian để tuyển và đào tạo lại từ đầu nên kinh nghiệm nhân viên 

còn chƣa tốt. Bên cạnh đó, sự kết nối giữa lãnh đạo với nhân viên của ngân hàng 

vẫn còn nhiều hạn chế, cán bộ quản lý có thể làm tốt công việc của mình nhƣng 

chƣa biết cách chăm lo và tạo môi trƣờng làm việc tốt cho nhân viên trong tầm quản 

lý. 

Ngoài ra còn có những hạn chế, vướng mắc từ quản lý nhà nước 
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Quản lý nhà nƣớc về kinh tế nói chung và với hệ thống ngân hàng nói riêng 

còn nhiều bất cập. Luật pháp về ngân hàng còn có những điều quy định chƣa thật 

hợp lý. Nổi bật nhƣ quy định về trần lãi suất, quỹ dự trữ bắt buộc, tỷ giá hối đoái, 

cung ứng ngoại tệ, kinh doanh vàng… đều có những quy định gây khó khăn cho các 

ngân hàng. Việc công khai minh bạch và công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của 

các ngân hàng vừa chặt lại vừa buông lỏng cũng nhƣ nhiều tiêu chí đánh giá hoạt 

động ngân hàng chƣa hợp lý và chƣa rõ ràng… đã gây nhiều phiền toái cho hoạt 

động của các ngân hàng thƣơng mại trong đó có ngân hàng Kỹ thƣơng Việt Nam. 

Quá trình tái cơ cấu ngân hàng chƣa hoàn thành cũng gây trở ngại không nhỏ cho 

ngân hàng này. 

Nguyên nhân: 

Do sự phụ thuộc của ngân hàng nhà nƣớc với Chính phủ, là đặc thù của nền 

kinh tế Việt Nam. Theo Quách Mạnh Hào [35], yếu tố này cũng đƣợc đánh giá là 

một lý do quan trọng dẫn tới sự thiếu tính cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống 

ngân hàng Việt Nam.Mặc dù sự phụ thuộc của ngân hàng trung ƣơng đƣợc nhìn 

nhận là sẽ giúp tạo ra sự đồng bộ trong việc mang lại lợi ích chung cho toàn bộ nền 

kinh tế theo định hƣớng của chính phủ, nhƣng điều này cũng sẽ là cản trở cho một 

chiến lƣợc phát triển hệ thống ngân hàng dài hạn bởi hoạt động của ngân hàng trung 

ƣơng phụ thuộc nhiều vào chu kỳ kinh tế hơn là theo nhiệm kỳ của Chính phủ. 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

- Luận án khẳng định Techcombank là ngân hàng cổ phần cỡ lớn ở Việt Nam 

và trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều cố gắng, đạt đƣợc những thành quả quan 

trọng, thể hiện ở các yếu tố nhƣ năng suất lao động, khả năng thanh toán, an toàn 

hoạt động, đóng góp cho nền kinh tế, công nghệ, thƣơng hiệu. 

- Techcombank tuy đã cố gắng và đạt đƣợc hiệu qủa nhƣng chƣa đƣợc nhƣ 

kỳ vọng (Tỷ suất sinh lời và thị phần cho vay thấp, trình độ nhân lực chƣa đồng 

đều…) 

- Tác giả đã chỉ ra nguyên nhân của tình trạng hạn chế và yếu kém đối với 
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hiệu quả kinh doanh đang còn thấp của Techcombank (do thực trạng kinh tế khó 

khăn giai đoạn 2011-2013, hoạt động mở rộng mạng lƣới ồ ạt, công tác quản trị, sự 

gia tăng cạnh tranh, chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng…). 

Techcombank còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhƣng hoàn toàn có thể 

khắc phục đƣợc. Những vấn đề đƣợc phân tích, nhận định trong chƣơng 3 là cơ sở 

để tác giả đƣa ra các giải pháp trong chƣơng 4. 
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CHƢƠNG 4 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ vào những nguyên nhân của hạn chế trình bày trong chƣơng 3 và 

bám sát những vấn đề lý thuyết về các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả kinh doanh, 

tác giả kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu qủa kinh doanh của Techcombank 

trong thời gian tới với các nội dung sau: 

4.1. Định hƣớng nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng 

mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam đến 2020 

4.1.1. Những vấn đề đặt ra từ sự phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 

4.1.1.1. Quy mô và nhu cầu đầu tƣ của nền kinh tế  

Theo chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020 đã đƣợc Chính 

phủ Việt Nam công bố (chi tiết tại phụ lục 15), trong giai đoạn 2016-2020 nền kinh 

tế Việt Nam dự báo phục hồi và có tốc độ tăng trƣởng 6,5-7%/năm và tốc độ tăng 

vốn đầu tƣ phát triển của toàn xã hội sẽ vào khoảng 10-12%/năm. Vào năm 2020 

dân số nƣớc ta vào khoảng 97 triệu ngƣời và số ngƣời sinh sống ở nông thôn vào 

khoảng 63 triệu (chiếm khoảng gần 70%). Nhƣ thế có nghĩa là nhu cầu vốn để phát 

triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn vẫn là rất lớn với mức tăng 

trƣởng tín dụng dự báo sẽ tăng trƣởng hàng năm khoảng 13% - 15%. Bên cạnh đó 

sự gia tăng dân số khiến áp lực quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông là rất lớn 

với tổng nhu cầu vốn đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam giai đoạn 2016 

- 2020 dự kiến là gần 1 triệu tỷ đồng (khoảng 48 tỷ USD), trong đó dự kiến sử dụng 

vốn vay từ ngân hàng chiếm khoảng trên 80%, tƣơng đƣơng khoảng 310 nghìn tỷ. 

Nhƣ vậy tỷ trọng dƣ nợ cho vay hạ tầng giao thông Việt Nam năm 2020 sẽ chiếm 

khoảng 3,2% tổng dƣ nợ cho vay nền kinh tế (Giả sử tăng trƣởng tín dụng mức bình 

quân hàng năm là 15%/năm). Cùng với sự tăng dân số và tốc độ đô thị hóa, nhu cầu 

tín dụng về nhà ở là khá lớn với chính sách tín dụng của nhà nƣớc ƣu đãi cho phân 



 

 

 

115 

khúc nhà ở giá trung bình và giá rẻ sẽ tiếp tục là điểm sáng nhất đối với tín dụng bất 

động sản. Con số dự báo trong chiến lƣợc phát triển nhà ở đến năm 2020 đã chỉ ra 

rằng, tốc độ đô thị hóa ở mức 31% hiện nay sẽ tăng lên khoảng 45% vào năm 2020. 

Nhƣ vậy, nhu cầu về nhà ở để đáp ứng cho khoảng 30 triệu dân hiện tại sẽ tăng lên 

khoảng 46 triệu dân đến năm 2020. Trong 10 năm tới, thị trƣờng bất động sản vẫn 

có rất nhiều tiềm năng để phát triển.  

Bảng 4.1: Một số chỉ tiêu phát triển của cả nƣớc 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2014 2015 2020 

1 Dân số Triệu ngƣời 90,73 92,4 97,02 

2 
Tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP – Giá 2010) 
Tỷ VNĐ 3.937.856 4.174.127 5.585.921 

3 
Tổng vốn đầu tƣ nền kinh 

tế 
Tỷ VNĐ 1.496.385 1.586.168 2.122.649 

Trong 

đó 

- Nông nghiệp  Tỷ VNĐ 74.816 79.311 106.135 

- Công nghiệp Tỷ VNĐ 553.662 586.882 785.380 

- Dịch vụ Tỷ VNĐ 164.602 174.477 233.491 

- Kết cấu hạ tầng và bất 

động sản 
Tỷ VNĐ 703.305 745.498 997.643 

4 Dƣ nợ tín dụng  Tỷ VNĐ 3.970.548 4.566.130 9.184.115 

Nguồn: Tổng cục thống kê [70], NHNN [49] và tính toán của tác giả 

Sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nƣớc ảnh hƣởng lớn đến sự phát triển 

kinh doanh của hệ thống ngân hàng thƣơng mại đặc biệt đối với Techcombank. Xu 

hƣớng phát triển này là một lợi thế trên nền tảng sẵn có. 

4.1.1.2. Toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra 

Những nhân tố tác động  

Xu hƣớng toàn cầu hóa, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động đến 
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hệ thống ngân hàng theo cả hai cách trực tiếp và gián tiếp: 

- Một cách trực tiếp, lĩnh vực ngân hàng cũng đã từng bƣớc đƣợc mở cửa theo 

các cam kết gia nhập WTO (phụ lục 14). Trên thực tế, sự hiện diện của một số ngân 

hàng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài đã kích thích sự phát triển của các ngân hàng 

trong nƣớc. Do việc tự do hóa khu vực tài chính giúp các ngân hàng nội địa tăng 

cƣờng năng lực hoạt động để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nƣớc ngoài. Việc 

dỡ bỏ các hạn chế hiện tại cho phép các định chế tài chính và công ty chứng khoán 

100% vốn nƣớc ngoài tham gia vào thị trƣờng trong nƣớc và đóng góp lớn vào sự 

phát triển của các định chế tài chính và các dịch vụ tài chính trong nền kinh tế của 

Việt Nam. 

 - Tác động gián tiếp của việc mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế đến hệ 

thống ngân hàng thông qua sự mở rộng quy mô và nâng cao chất lƣợng nền kinh tế. 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và mức sống của ngƣời dân 

đƣợc nâng lên là cơ sở cho sự mở rộng các dịch vụ ngân hàng.  

Tự do hóa các giao dịch vốn cũng đã dần từng bƣớc đƣợc thực hiện ở Việt 

Nam, tạo ra những tác động không nhỏ đối với nền kinh tế nói chung và hệ thống 

ngân hàng nói riêng. Trong bối cảnh các thị trƣờng tài chính khác (chứng khoán) 

chƣa phát triển, tự do hóa các giao dịch vốn mà đặc biệt là dòng vốn FDI, đã khiến 

cho một lƣợng vốn lớn đã chảy qua hệ thống ngân hàng để vào nền kinh tế. Trong 

giai đoạn 2001-2010, Việt Nam cũng đã từng bƣớc tiến hành mở cửa đối với các 

giao dịch vốn. Và điều này thúc đẩy dòng vốn nƣớc ngoài đổ vào Việt Nam tăng 

trƣởng mạnh, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007. Nguồn 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (cả gián tiếp và trực tiếp) năm 2007 đổ vào tăng đột biến nên 

tổng thể cán cân thanh toán thặng dƣ hơn 10 tỷ USD (so với hơn 4 tỷ USD của năm 

2006), gây sức ép mạnh mẽ tăng giá đồng Việt Nam. Song, giai đoạn 2008 - 2009, 

dòng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài bắt đầu đảo chiều dƣới ảnh hƣởng của cuộc khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với thâm hụt cán cân thƣơng mại 

ngày một trầm trọng, đã đe dọa sự cân bằng của cán cân thanh toán, gây áp lực 

giảm giá đồng Việt Nam. Khi dòng vốn vào nhiều, các ngân hàng bắt đầu sử dụng 
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vốn để tăng tổng tài sản, tăng quy mô phạm vi hoạt động, mở rộng đầu tƣ quá mức, 

nới lỏng các điều kiện vay vốn…từ đó, làm giảm chất lƣợng tài sản, tăng tỷ lệ nợ 

xấu.  

Bên cạnh xu hƣớng toàn cầu hóa thì sự lên ngôi của kinh tế tri thức, sự ra đời 

và phát triển của những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống công nghệ 

thông tin hiện đại cũng đã tạo nên những thay đổi mạnh mẽ đối với hệ thống ngân 

hàng. Hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đã nhanh chóng tiếp cận đƣợc những tiến 

bộ kỹ thuật đó, nâng cao chất lƣợng cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa một bƣớc, từ đó tạo 

nên những bƣớc phát triển đột phá cho dịch vụ ngân hàng trong những năm gần 

đây. Tuy nhiên, nếu so sánh với trình độ công nghệ của hệ thống ngân hàng thế giới 

thì cơ sở hạ tầng, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống ngân hàng 

Việt Nam vẫn ở mức thấp.  

Tuy nhiên việc mở cửa và hội nhập, bên cạnh những tác động tích cực cũng 

mang lại những rủi ro nhất định. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đặt ra vấn đề phải 

tái cơ cấu hệ thống tài chính của từng quốc gia cũng nhƣ toàn cầu, theo một xu 

hƣớng tăng cƣờng khả năng giám sát và cảnh báo sớm nhằm ngăn ngừa những bất 

ổn có thể xẩy ra. Điều này đòi hỏi các ngân hàng trong nƣớc cũng phải nhanh chóng 

nâng cao chất lƣợng hoạt động và khả năng quản trị điều hành, đồng thời đặt ra 

thách thức lớn đối với việc điều hành chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá của 

NHNN Việt Nam, gây những bất ổn nhất định đến thị trƣờng tài chính Việt Nam.  

Kinh tế Việt Nam đến 2020 hƣớng tới một nƣớc công nghiệp phát triển theo 

hƣớng hiện đại, có thu nhập trung bình (sau đó đến giữa thế kỷ là nƣớc công nghiệp 

phát triển, có thu nhập cao), và vai trò của khu vực ngân hàng đối với việc thực hiện 

mục tiêu trên sẽ chi phối xu hƣớng phát triển hệ thống ngân hàng. 

Những thách thức 

Cấu trúc của khu vực ngân hàng hiện nay đã đa dạng về hình thức sở hữu và 

loại hình hoạt động. Tính đến cuối năm 2013, hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam 

gồm 47 NHTM, 1 ngân hàng Chính sách xã hội, 1 ngân hàng phát triển, 53 chi 

nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, 29 TCTD phi ngân hàng, 1 ngân hàng hợp tác xã, 
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1.144 Quỹ tín dụng nhân dân và 2 tổ chức tài chính vĩ mô (NHNN, Báo cáo thƣờng 

niên 2013) [49]. Tuy nhiên, đã có sự phát triển không đều của các loại hình định 

chế này. Trong đó, vai trò chủ đạo của các NHTM nhà nƣớc đang dần lu mờ đi, 

chƣa khẳng định rõ khía cạnh của tính chủ đạo; các NHTM cổ phần về thị phần 

hoạt động có sự phân chia rõ nét. Một số các NHTM cổ phần có quy mô lớn về vốn, 

năng lực cạnh tranh tốt, chiếm một thị phần đáng kể trong khu vực ngân hàng, 

nhƣng vẫn tồn tại một số các NHTM cổ phần có quy mô rất nhỏ, khó có thể cạnh 

tranh hoạt động và trụ vững về tài chính trong dài hạn; các định chế tài chính phi 

ngân hàng phát triển ở mức hạn chế, thiếu các định chế tài chính vi mô.  

Mặt khác, việc cung cấp các sản phẩm tài chính và dịch vụ ngân hàng còn 

chƣa bao trùm các vùng lãnh thổ, các loại hình sản xuất kinh doanh. Các TCTD tập 

trung chủ yếu ở thành phố và đô thị lớn, trong khi ở các vùng nông thôn, đô thị nhỏ 

và nhất là vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khả năng tiếp cận dịch 

vụ ngân hàng còn khó khăn. Với cấu trúc nhƣ vậy, nếu không có sự cải cách mãnh 

liệt khó có thể bảo đảm sự phát triển khu vực ngân hàng ổn định, vững mạnh, cạnh 

tranh đƣợc trên thị trƣờng khu vực và toàn cầu. 

     Nhƣ vậy, có thể nói, nhìn về tƣơng lai, sự phát triển hệ thống tài chính là theo xu 

 hƣớng phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát 

triển kinh tế. 

Bức tranh sáp nhập, tái cơ cấu ngân hàng tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra 

Công cuộc tái cơ cấu của ngân hàng Việt Nam đang đƣợc triển khai khẩn 

trƣơng với Đề án tái cơ cấu hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 theo QĐ 

245/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ và Thông tƣ 02/2013/TT-

NHNN ngày 21/01/2013 về thực hiện đề án tái cơ cấu hệ thống TCTD với việc áp 

dụng Basel II theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ 2013 – 2015 và giai đoạn 2 từ 2016 – 

2018). 

Sau chặng đƣờng gần 4 năm thực hiện đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức 

tín dụng (giai đoạn 2011-2015) và đề án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam, đến nay, về cơ bản việc tái cơ cấu đang đƣợc triển khai theo đúng mục tiêu,  
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định hƣớng và lộ trình đề ra và đã đạt đƣợc một số kết quả đáng kể.  

Năm 2015, chuyện sáp nhập ngân hàng sẽ vẫn đƣợc triển khai quyết liệt. 

Theo kết quả mà Ngân hàng Nhà nƣớc báo cáo lên Chính phủ, tính từ năm 2011 đến 

nay, 8 trong 9 các ngân hàng đƣợc xếp vào diện yếu kém cần phải đƣợc tái cơ cấu 

đã thực hiện xong. Hoạt động của 8 ngân hàng nói trên đƣợc đánh giá là đã tốt hơn, 

cục diện dần rõ ràng hơn. Cụ thể, khi Chính phủ phê duyệt đề án, danh sách 9 ngân 

hàng phải tái cơ cấu gồm Habubank, SCB, TinNghiaBank, Ficombank, TPBank, 

TrustBank, Navibank, Western Bank, ngân hàng Xây dựng và GP.Bank. Tính đến 

hiện tại, Ngân hàng Sài Gòn (SCB), Ngân hàngViệt Nam Tín Nghĩa 

(TinNghiaBank) và Ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank) đã hợp nhất và kết quả hoạt 

động của năm 2014 đƣợc cho là khá khả quan. Ngân hàng Nam Việt (Navibank), 

sau khi tự cơ cấu lại đã đổi tên thành Ngân hàng Quốc dân (NCB). Tƣơng tự Nam 

Việt, Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) và Đại Tín (TrustBank) cũng chọn 

cách tự tái cơ cấu thông qua việc tăng mạnh vốn điều lệ từ các cổ đông. Ngoài ra, 

Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) đã sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội 

(SHB). Bên cạnh đó, Ngân hàng Phƣơng Tây (Western Bank) cũng đã tiến hành 

hợp nhất với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC). Ngoài ra, thị trƣờng 

còn chứng kiến thƣơng vụ hợp nhất tự nguyện giữa Ngân hàng Đại Á (DaiABank, 

trụ sở tại Đồng Nai) và Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) vào thành một 

thƣơng hiệu duy nhất là HDBank với mục đích nâng cao chất lƣợng hoạt động. 

Cùng với nhóm ngân hàng nhỏ, làn sóng sáp nhập cũng đƣợc các NHTM 

hàng đầu Việt Nam hƣởng ứng tích cực. Đáng chú ý, tại đại hội cổ đông diễn ra vào 

ngày 17/4/2015, Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đã trình kế hoạch sáp 

nhập Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - đƣợc cho là một ngân 

hàng không hề yếu kém, tình hình tài chính lành mạnh và có nhiều kinh nghiệm 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Gần đây nhất, NHNN đã 

tuyên bố mua toàn bộ cổ phần của Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng, ngân hàng Xây 

dựng, ngân hàng Dầu khí toàn cầu, đồng thời chỉ định Ngân hàng TMCP Công 

thƣơng Việt Nam, ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam, ngân hàng Ngoại thƣơng 
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Việt Nam tham gia quản trị, điều hành các ngân hàng này. 

Nỗ lực của các NHTM cũng nhận đƣợc sự hỗ trợ tích cực từ NHNN, nhất là 

trong việc xử lý nợ xấu và cải thiện môi trƣờng pháp lý nhằm đƣa hệ thống ngân 

hàng Việt Nam phát triển theo hƣớng ngày càng bền vững hơn, đóng góp tích cực 

cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. 

Không chỉ tập trung giải quyết các ngân hàng yếu kém trong nƣớc, 3 năm 

qua, Ngân hàng Nhà nƣớc cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu lại các ngân hàng 

thƣơng mại, ngân hàng nƣớc ngoài và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Do đó, 

số lƣợng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài thực tế đã đƣợc thu 

gọn, đặc biệt là với những tổ chức yếu kém. Số liệu công bố vào đầu năm 2015 cho 

thấy, toàn hệ thống đã giảm 7 tổ chức tín dụng, 2 chi nhánh ngân hàng liên doanh, 4 

chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, 5 quỹ tín dụng nhân dân thông qua sáp nhập, hợp 

nhất, thu hồi giấy phép, chuyển đổi hình thức hoạt động. 

Trong bối cảnh thiếu vắng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc, phƣơng 

án phát hành trái phiếu qua Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam 

(VAMC) đƣợc coi là giải pháp thích hợp. Vì thế, NHNN rất coi trọng việc nâng cao 

vị thế và năng lực hoạt động của định chế tài chính này. Kể từ khi thành lập cho đến 

cuối năm 2014, VAMC đã mua nợ xấu từ 39 TCTD với tổng giá trị nợ gốc đạt 

121.000 tỉ đồng và đã thu hồi đƣợc trên 4.100 tỉ đồng. Nhờ đó, tỉ lệ nợ xấu của hệ 

thống các TCTD Việt Nam đến cuối năm 2014 chỉ còn 3,25%. Trong năm 2015, 

VAMC đề ra mục tiêu sẽ mua 70.000-80.000 tỉ đồng nợ xấu dƣới dạng trái phiếu 

đặc biệt, và phƣơng án này đã đƣợc NHNN thông qua. 

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 31/3/2015 

[8], sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 53/3013/NĐ-CP về thành lập, tổ 

chức và hoạt động của VAMC, có hiệu lực từ ngày 05/4/2015. Tại Nghị định này, 

Chính phủ đã bổ sung qui định “VAMC đƣợc phát hành trái phiếu để mua nợ xấu 

theo giá thị trƣờng trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu đƣợc NHNN phê 

duyệt”.  Đây là nội dung quan trọng, đánh dấu nỗ lực tiếp theo của NHNN và các 

bộ, ngành liên quan trong việc tạo môi trƣờng thông thoáng về xử lý tài sản của các 
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TCTD. Nội dung này đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tƣ trong và ngoài 

nƣớc tham gia thị trƣờng mua bán nợ ngân hàng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý 

nợ xấu theo hƣớng công khai, minh bạch, tăng thêm niềm tin vào hệ thống các 

TCTD Việt Nam. Bên cạnh việc bán nợ cho VAMC, từng TCTD cũng đang áp 

dụng hàng loạt giải pháp thu hồi nợ, tích cực trích lập dự phòng và ngăn ngừa 

những nguy cơ phát sinh nợ xấu mới. 

Có thể nói, toàn ngành Ngân hàng đã tích cực tiến hành tái cơ cấu theo Đề án 

“Tái cơ cấu hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015”, đƣợc Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 [7]. Kết quả này cho thấy, việc triển 

khai Đề án tái cơ cấu các TCTD Việt Nam sẽ về đích đúng lộ trình và mục tiêu đề 

ra. (NHNN, 2015) [56]. 

Nhƣ vậy, từ quyết tâm cải tổ hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nƣớc, 

dự kiến thị trƣờng năm 2015 sẽ có nhiều thƣơng vụ M & A hoặc tự cơ cấu sôi động 

và nhiều biến đổi. 

Xu hướng phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 

Về cấu trúc, khu vực ngân hàng sẽ hình thành các định chế tài chính có qui 

mô lớn có thể hoạt động xuyên quốc gia, bên cạnh đó, là các định chế có qui mô 

vừa chủ yếu đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính trong nƣớc và phát triển các tổ chức 

tài chính vi mô nhằm góp phần tích cực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của 

quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2050 (Nguyễn Thị Kim Thanh) [73]. 

Về cung ứng sản phẩm dịch vụ, hoạt động ngân hàng bán lẻ đƣợc đánh giá là 

rất “màu mỡ” và sẽ đƣợc các ngân hàng chú trọng phát triển trong những năm tới, 

đặc biệt khi tín dụng còn khó khăn. Các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cho vay 

tiêu dùng (nhà, ô tô, tiêu dùng nhỏ lẻ) và kinh doanh cá thể (cá nhân kinh doanh). 

Dịch vụ thanh toán qua thẻ sẽ đƣợc các ngân hàng đẩy mạnh phát triển thông qua 

liên kết với hệ thống điểm thanh toán nhƣ: công ty game, mua bán trực tuyến, thanh 

toán hóa đơn điện. điện thoại/ hệ thống siêu thị. 

          Cùng với đó, việc cải thiện năng lực của một số ngân hàng gặp khó khăn nhất 

sẽ đạt đƣợc nhiều tiến bộ hơn nữa để niềm tin của khách hàng sẽ sớm quay trở lại. 



 

 

 

122 

Kể từ năm 2014, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ là xu hƣớng phát 

triển tất yếu của Việt Nam. Với đặc thù một quốc gia đang phát triển với quy mô thị 

trƣờng 90 triệu dân, thu nhập trung bình thấp, hệ thống ngân hàng còn sơ khai, nhu 

cầu tài chính và dịch vụ thanh toán tăng theo cấp số nhân chắc chắn thị trƣờng ngân 

hàng bán lẻ ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thập niên tới, sẽ mở ra cơ hội 

lớn cho các ngân hàng thƣơng mại nhằm giúp ngƣời tiêu dùng gia tăng giá trị tài 

sản và quản lý tốt hoạt động kinh doanh của mình cũng nhƣ thực hiện các hoạt động 

thanh toán hàng ngày. 

Trong khi nhu cầu thanh toán dùng tiền mặt vẫn còn phổ biến thì ngày càng 

có nhiều ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ các doanh nghiệp muốn sử dụng phƣơng thức 

thanh toán tiện dụng hơn nhƣ thanh toán trực tuyến. Đây vừa là cơ hội cũng nhƣ 

thách thức đối với các ngân hàng nội trong việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng 

hiệu quả để đáp ứng xu thế thanh toán hiện đại này. 

Đồng quan điểm trên, khi bàn về xu hƣớng phát triển của ngân hàng Việt 

Nam, Cấn Văn Lực (2014) [41] cho rằng nghiệp vụ bán lẻ là xu hƣớng chủ đạo của 

ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại bởi xét về mặt cơ hội, công nghệ thông 

tin giúp tăng 43% - 48% lãi ròng của ngân hàng nhƣng cũng có thể kéo giảm 29% – 

36% khi xét ở khía cạnh thách thức.  

Bên cạnh đó các ngân hàng nội địa sẽ có cơ hội làm việc với những nhà 

hoạch định chính sách để phát triển nhiều hơn nữa các sản phẩm giúp ngƣời tiêu 

dùng gia tăng giá trị tài sản của họ bằng cách đầu tƣ trực tiếp hoặc sử dụng vốn vay 

một cách có chọn lọc để đầu tƣ vào các tài sản sinh lời nhƣ bất động sản hoặc mở 

rộng kinh doanh. 

Nhƣ vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngân hàng nƣớc ngoài hiện diện ở các 

quốc gia và ảnh hƣởng cả tích cực và tiêu cực tới sự phát triển kinh tế nói chung và 

phát triển hệ thống ngân hàng trong nƣớc nói riêng. Các ngân hàng nƣớc ngoài (chi 

nhánh) thƣờng có vốn lớn, trình độ quản trị tốt hơn và hoạt động kinh doanh cũng 

hiệu quả hơn. Vì thế, ngay trên sân nhà các ngân hàng thƣơng mại của nƣớc sở tại 

đã phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng nƣớc ngoài. Đồng thời, trong bối cảnh 
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toàn cầu, các yếu tố cấu thành ngân hàng thƣơng mại cũng đã toàn cầu hóa. Đó là 

những yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh (công nghệ, kỹ trị, tiền tệ…) của hệ 

thống ngân hàng của bất kỳ quốc gia nào. 

Những tác động và định vị đối với Techcombank 

Thông qua việc phân tích hiệu quả kinh doanh của Techcombank cùng với 

việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện này cho thấy 

Techcombank có những điểm mạnh, cơ hội, và cũng không tránh khỏi những điểm 

yếu và thách thức. Điểm mạnh chính là lợi thế cho vay tiêu dùng, hệ thống IT, phát 

triển dịch vụ khách hàng cá nhân cao cấp của Techcombank. Cơ hội chính là phân 

khúc ngân hàng bán lẻ có rất nhiều tiềm năng để tăng trƣởng, ngành bất động sản 

đang dần phục hồi. Bên cạnh đó, Techcombank còn đƣợc vinh dự là một trong 10 

NHTM (có “sức khỏe” tốt) đƣợc ngân hàng nhà nƣớc lựa chọn triển khai áp dụng 

các chuẩn mực của Basel 2. Đây là một cơ hội thuận lợi để ngân hàng rà soát lại và 

từng bƣớc hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro. Tuy nhiên, đó cũng là thách thức lớn 

trong việc nâng cao chuẩn mực vốn và an toàn hoạt động của ngân hàng này với 

nguy cơ sẽ bị giảm tốc độ lợi nhuận, chi phí trích lập dự phòng và nợ xấu có thể 

tăng lên hoặc khó giảm. Thách thức này giống nhƣ việc vận động viên đang luyện 

tập dần để nâng mức tạ nặng hơn trƣớc, có thể sẽ đau và khó khăn trong giai đoạn 

đầu nhƣng mát về sau. Điểm yếu rõ nhất của Techcombank chính là những món nợ 

xấu do hoạt động cho vay nóng trong quá khứ, khả năng sinh lời chƣa thực sự hồi 

phục, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng thấp trong khi tỷ lệ nợ xấu vẫn cao (khoảng 

50% - 60% giai đoạn trƣớc 2013 và khoảng 40% giai đọng 2014 [82]. Bối cảnh và 

xu hƣớng tái cấu trúc cũng đã tác động đến Techcombank khi ngân hàng này hƣớng 

tới khả năng sáp nhập với ngân hàng khác (Thanh Thanh Lan) [42]. Tuy nhiên, để 

làm đƣợc điều này, cần xây dựng năng lực nội tại tốt, cho chuẩn đã. Không thể 

M&A theo hƣớng 2 tổ chức còn quá nhiều cái không chuẩn đƣợc.  

Tuy còn có những điểm yếu nhƣng có thể nói, Techcombank vẫn đang duy 

trì ở trong top 5 thành viên NHTM cổ phần lớn nhất (không tính khối quốc doanh 

đã cổ phần hóa) gồm: Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín 
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(Sacombank), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Á 

châu (ACB) và Ngân hàng Kỹ thƣơng (Techcombank) trong đó ngân hàng Quân đội 

dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh. Cả 5 ngân hàng dẫn đầu khối NHTM cổ phần Việt 

Nam khá tƣơng đồng về quy mô, vị thế thƣơng hiệu và hiệu quả kinh doanh những 

năm trƣớc đây. Cách biệt về quy mô tổng tài sản giữa Techcombank với thành viên 

đứng đầu MB không quá lớn. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh của Techcombank 

bắt đầu giãn rộng so với MB từ năm 2012, đến nay vẫn chƣa thể thu hẹp và 

Techcombank vẫn chƣa thể tìm lại sức mạnh từng có của mình, cũng nhƣ vị thế dẫn 

đầu từng có trong top 5. Nhƣng dù sao, chỉ tiêu và kết quả giai đoạn 2014 cũng cho 

thấy họ trở nên thận trọng hơn, kỳ vọng trở nên hợp lý hơn trƣớc môi trƣờng kinh 

doanh khó khăn, nhất là sau những gì trải qua trong hai năm 2012-2013. 

4.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của Techcombank 

đến năm 2020 

4.1.2.1. Tầm nhìn 

Hai mƣơi năm tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, cùng mạng lƣới chi 

nhánh trải đều trên 44 tỉnh thanh phố lớn trên toàn quốc, Techcombank đang có 

thế mạnh và lợi thế trong việc thấu hiểu và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về 

dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng trên khắp cả nƣớc. Dựa trên những 

thế mạnh đó, Techcombank đang hƣớng tới một tầm nhìn rõ ràng và nhất quán: 

Trở thành Ngân hàng tốt nhất Việt Nam cung cấp các giải pháp tài chính 

ƣu việt nhất cho khách hàng. 

Trở thành doanh nghiệp có môi trƣờng làm việc hàng đầu cho các nhân 

viên của mình. 

Xây dựng một doanh nghiệp am hiểu, tôn trọng và quan tâm đến nhân 

viên cũng nhƣ khách hàng, bởi chính điều này tạo nên giá trị khác biệt của 

Techcombank. 

4.1.2.2. Định hƣớng phát triển 2015 - 2020 

Mục tiêu tổng quát 

 Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính ƣu việt nhất cho 
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từng đối tƣợng khách hàng. 

 Không ngừng cải tiến đơn giản hóa các thủ tục, quy trình nhằm tạo sự 

thuận tiện cho khách hàng trong giao dịch hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ 

tiện ích của Techcombank. 

 Hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành tập đoàn ngân hàng tài chính 

hiện đai, trên cơ sở tiếp thu thông lệ quốc tế và vận dụng phù hợp với tình hình 

Việt Nam theo từng thời kỳ. 

 Liên tục cập nhật, hoàn thiện nhằm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ 

đƣợc thiết lập đầy đủ, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngăn ngừa, phát 

hiện và kịp thời xử lý các dấu hiệu, hành vi gây rủi ro trong hoạt động ngân 

hàng. 

 Chuẩn hóa hệ thống mạng lƣới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM 

nhằm giảm chi phí quản lý, vận hành và nâng cao khả năng giao dịch, phục vụ 

khách hàng. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tƣ phát triển hệ thống ngân hàng giao dịch 

điện tử bởi đây là kênh giao dịch thuận lợi, có khả năng đáp ứng nhu cầu giao 

dịch của khách hàng mà không bị giới hạn về phạm vi thời gian, không gian, 

địa bàn hoạt động. 

 Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ cao, chuyên nghiệp, 

thấy hiểu và tâm huyết làm việc, cống hiến theo các giá trị văn hóa cốt lõi của 

Techcombank. 

 Đầu tƣ, khai thác công nghệ một cách hiệu quả thông qua việc tạo ra 

nhiều sản phẩm, dịch vụ với nhiều tiện ích thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn của 

khách hàng. 

 Nghiên cứu thị trƣờng để quyết định thành lập một số công ty/chi 

nhánh ở nƣớc ngoài nhằm nâng cao năng lực hoạt động và khả năng phát triển, 

mở rộng thị trƣờn đem lại hiệu quả kinh tế và uy tín cho ngân hàng. 

 Nghiên cứu, lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu 

Techcombank trên thị trƣờng chứng khoán nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho 

các cổ động và ngân hàng. 
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Mục tiêu cụ thể 

 Cơ chế quản trị rủi ro chiến lược 

Ngân hàng tiếp tục tái điều chỉnh chiến lƣợc quản trị rủi ro,  áp dụng các 

chính sách xây dựng sức mạnh nội tại và duy trì các danh mục hiệu quả. Ngân 

hàng cũng đã triển khai Dự án Basell-II để chuẩn bị sẵn sàng khi nhà nƣớc ra 

các quy định điều chỉnh mới. Định hƣớng chiến lƣợc về quản trị rủi ro và đầu 

tƣ nghiêm túc vào các quy chuẩn cho vay là định hƣớng dài hạn, phù hợp với 

sự phát triển của ngân hàng. 

 Đối tác chiến lược 

Bên cạnh sức mạnh nội tại, Techcombank tiếp tục nhận đƣợc sự hỗ trợ 

trực tiếp từ HSBC, đối tác chiến lƣợc của ngân hàng, theo hợp đồng hợp  tác hỗ 

trợ kỹ thuật. Thêm vào đó, ngân hàng đã, đang và sẽ tiếp tục dựa trên những 

hiểu biết sâu sắc về nhu cầu thị trƣờng và khách hàng để thiết kế các sản phẩm 

phù hợp nhất. 

 Tăng trưởng phân khúc 

Duy trì trọng tâm với tầm nhìn rõ ràng và nhạy bén là động lực giúp tăng 

trƣởng bền vững. Các dịch vụ ngân hàng ƣu tiên của ngân hàng thuộc khối dịch 

vụ tài chính cá nhân tiếp tục tạo đà phát triển, mang lại cơ hội mở rộng quan hệ 

hợp tác với các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng sẽ tiếp tục 

đẩy mạnh tăng trƣởng thị phần, đồng thời nâng cao năng lực để đạt đƣợc các 

mục tiêu thống lĩnh thị trƣờng. 

+ Dịch vụ khách hàng cá nhân 

Ngân hàng theo đuổi tập trung không chỉ nhóm khách hàng có thu nhập 

khá và cao mà còn mở rộng thêm nhóm thu nhập trung bình khá. Trong thời 

gian tới ngân hàng tiếp tục tối ƣu hóa mạng lƣới bán hàng và phát triển kênh 

giao dịch thay thế. Mô hình phục vụ thí điểm tại chi nhánh đa năng và siêu chi 

nhánh đã góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, tăng cƣờng bán chéo hiệu quả 

sẽ đƣợc triển khai tích cực trên toàn hệ thống. Kênh giao dịch trực tuyến, 

trênđiện thoại di động và trên ATM tiếp tục đƣợc đầu tƣ phát triển ứng dụng 
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thiết thực cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng. Củng cố và đẩy 

mạnh phát triển sản phẩm bán lẻ theo nhu cầu của từng phân khúc nhỏ, mức độ 

rủi ro. Đẩy mạnh liên kết đối tác và với khách hàng doanh nghiệp hiện có nhằm 

khai thác tối đa cơ hội kinh doanh cho các bên cũng nhƣ mang lại nhiều lợi ích 

cho khách hàng. Các chƣơng trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi tiếp tục 

đƣợc chú trọng nhằm mang đến lợi ích cộng thêm cho khách hàng. 

+ Dịch vụ ngân hàng bán buôn 

Định hƣớng tập trung phát triển các giải pháp về ngân hàng giao dịch, 

trƣớc mắt là các giải pháp quản lý dòng tiền và thanh toán quốc tế/tài trợ 

thƣơng mại là một trong ba mũi nhọn chiến lƣợc của ngân hàng, và là một nền 

tảng đƣợc chú trọng hàng đầu về giải pháp để tạo ra năng lực cạnh tranh về lâu 

dài của chiến lƣợc ngân hàng bán buôn, kết hợp cùng việc phát triển mạnh các 

quan hệ với các định chế tài chính trong nƣớc và quốc tế  nhằm đảm bảo năng 

lực phát triển và cung cấp sản phẩm xuất sắc và đồng nhất cho khách hàng. 

Chiến lƣợc ngân hàng bán buôn và việc xây dựng các giải pháp tài chính cao 

cấp và hiệu quả cho khách hàng đƣợc kết hợp chặt chẽ với các giải pháp của 

khối nguồn vốn và thị trƣờng tài chính, các giải pháp ngân hàng đầu tƣ. Đây là 

một trong những đột phá của Techcombank giúp tạo ra các công cụ vốn và các 

công cụ quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả cho khách hàng. 

 Đặt con người làm trọng tâm 

Techcombank sẽ tiếp tục tăng cƣờng xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa 

trên tính trung thực, hợp tác, trách nhiệm và tôn trọng. Ngân hàng sẽ đầu tƣ vào 

nhân tố con ngƣời thông qua các chƣơng trình đào tạo chuyên môn, các chỉ tiêu 

tăng trƣởng kinh doanh, đồng thời xây dựng một môi trƣờng làm việc an toàn, 

thân thiện và truyền cảm hứng cho toàn thể cán bộ, nhân viên. 

+ Phát triển nguồn nhân lực 

Con ngƣời là yếu tố quan trọng cho sự thành công bền vững của ngân 

hàng, vì vậy Techcombank luôn chú trọng tới việc thu hút và phát triển tối  đa 

tiềm năng của đội ngũ nhân sự năng động, giàu khát vọng sẵn sàng cho giai 
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đoạn phát triển mới với quy mô và vị thế ucủa một ngân hàng tốt nhất Việt 

Nam. Techcombank tiếp tục phối hợp với tổ chức tƣ vấn nhân sự quốc tế 

HayGroup để tiến hành khảo sát mức độ hiệu quả. Khối Quản trị nguồn nhân 

lực tiếp tục là vai trò đối tác chiến lƣợc của đơn vị kinh doanh trong việc nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ nhân sự; phối hợp kiểm soát và giảm chi phí, nâng cao 

tính tuân thủ; nâng cao tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ; nâng cao mức độ 

cam kết của cán bộ nhân viên với Techcombank. 

+ Khách hàng là trọng tâm 

Ngân hàng nỗ lực đƣa các quyết sách doanh nghiệp đến gần hơn với 

khách hàng thông qua bốn nguyên tắc cốt lõi: Tiện lợi, đơn giản, hiệu quả và 

bền vững. 

Tiện lợi hóa 

Trong thời đại mới, ngày càng có nhiều kháchhàng muốn kết hợp thời 

gian giao dịch với các hoạt động khác ở nhà, ở nơi làm việc hay khi đang di 

chuyển. Với công nghệ hiện đại và đầu tƣ bài bản vào hệ thống hoạt động lấy 

khách hàng làm tâm điểm, ngân hàng quyết tâm đem các sản phẩm và dịch vụ 

của mình đến với khách hàng gần hơn nữa. 

Đơn giản hóa 

Techcombank đang tăng cƣờng áp dụng kết quả nghiên cứu mới, đƣa vai 

trò của khách hàng vào sâu hơn trong quy trình thiết kế sản phẩm. Chiến lƣợc 

này giúp ngân hàng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ phù hợp theo đúng nhu 

cầu của từng đối tƣợng khách hàng. Nhờ đó, ngân hàng sẽ hiểu rõ hơn về tổng 

quan kinh tế, từ đó giới thiệu những sản phẩm thích hợp với khách hàng và 

quản trị rủi ro hiệu quả hơn. 

Hiệu quả hóa 

Trƣớc thực trạng kinh tế nhiều biến động, ngân hàng cần tập trung tìm ra 

giảipháp tối ƣu trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, đồng 

thời nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng quan tâm đặc biệt đến chƣơng 

trình nâng cao năng suất lao động nội bộ để kiện toàn các quy trình cốt lõi của 
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ngân hàng. Không những giúp các quy trình trở nên hiệu quả và thân thiện hơn 

với ngƣời tiêu dùng về mặt dài hạn, trƣớc mắt, chƣơng trình sẽ giúp giải bài 

toán quản lý chi phí của ngân hàng. 

Bền vững hóa 

Trên toàn hệ thống, Techcombank triển khai những quyết sách thể hiện 

trách nhiệm cao đối với các cộng đồng nơi ngân hàng hoạt động. Cùng với đội 

ngũ của mình, ngân hàng cam kết tiếp tục xây dụng và phát triển di sản đáng tự 

hào của thƣơng hiệu Techcombank. Ngân hàng cam kết chung tay góp sức vì 

cộng đồng cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Ngoài các chƣơng trình cộng đồng theo 

địa bàn, các sáng kiến về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tiếp tục chú trọng 

lĩnh cự giáo dục với chƣơng trình ”Teccombank - khăn đỏ đến trƣờng”. Ngân 

hàng sẽ duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng thông qua các hoạt động 

thiết thực giúp gia tăng giá trị cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. 

Chiếc chìa khóa vàng giúp ngân hàng củng cố quan hệ cộng đồng không phải là 

những chiến dịch truyền thông đồ sộ hay những báo cáo hùng hồn; mà là những 

chƣơng trình dài hạn giúp thắt chặt mối quan hệ doanh nghiệp – cộng đồng từ 

gốc. 

 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản giai đoạn 2015 – 2020 

+ Tăng 75% tổng tài sản lên 275.656 tỷ đồng. 

+ Tăng 3 lần dƣ nợ đạt 206.656 tỷ đồng. 

+ Tăng gấp đôi huy động lên 254.720 tỷ đồng, tập trung ở phân khúc khách 

hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

+ Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 5.739 tỷ đồng 

+ Tăng tỷ lệ sinh lời ROA và ROE lên 1,9% và 25,5% 

+ Cơ cấu thu nhập tập trung vào thu nhập lãi thuần (khoảng 75 – 77%) 

+ Đẩy mạnh nâng cao chất lƣợng dịch vụ nhằm tăng thu nhập từ phí lên 19%  

+ Đảm bảo nợ xấu dƣới mức 3% tổng dƣ nợ. 

4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam 
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Một là : Nhóm giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản trị 

 Tăng cường quản trị chiến lược 

+ Ứng dụng phƣơng pháp quản trị hiện đại, quản trị theo mục tiêu và theo kế 

hoạch kinh doanh, cải tiến từ khâu xây dựng chiến lƣợc kinh doanh đến khâu kế 

hoạch phát triển ngắn, trung và dài hạn, tăng cƣờng kiểm soát rủi ro và mở rộng hợp 

tác. Trong quá trình phát triển không ngừng cải thiện các mối quan hệ khách hàng, 

thực hiện công khai minh bạch trong nội bộ và với xã  hội. 

+ Tạo ra đƣợc cách suy nghĩ, cách làm việc và quản lý khoa học dựa trên hệ 

thống thông tin chính xác, đầy đủ có sự hỗ trợ tối đa của máy móc, áp dụng hệ 

thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ cho cán bộ lãnh đạo các cấp trong việc điều 

hành và quản lý hoạt động ngân hàng. Tăng cƣờng trang bị vật chất kỹ thuật, 

phƣơng tiện làm việc, xây dựng chƣơng trình phần mềm giao dịch đồng bộ đáp ứng 

yêu cầu quy trình điều hành, quy trình nghiệp vụ đặc thù của chi nhánh và khai thác 

tốt cơ sở dữ liệu trong quá trình tác nghiệp.  

 Xây dựng các quy trình và hệ thống quản trị rủi ro hoàn chỉnh 

Mô hình cảnh báo sớm đã đƣợc hoàn thiện trong năm 2011 và đang đƣợc 

triển khai áp dụng giúp Techcombank phát hiện sớm các khoản vay có rủi ro tiềm 

ẩn khi còn là nợ loại 1 để có biện pháp xử lý ngay, góp phần kiểm soát tốt chất 

lƣợng tín dụng của ngân hàng.Cần rà soát lại toàn bộ quy trình nghiệp vụ phát hiện 

rủi ro và cải tiến ngay những điểm còn yếu.  

 Sau cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, một bài học quan trọng đƣợc rút 

ra trong công tác quản lý rủi ro cho các tổ chức tín dụng là không chỉ quản lý rủi ro 

tốt ở tổ chức mình mà còn phải thấu hiểu khả năng quản trị rủi ro của đối tác. Do 

đặc thù hoạt động theo hệ thống, rủi ro của một định chế tài chính khác có thể ảnh 

hƣởng rất lớn tới hoạt động của Ngân hàng. Vì vậy Techcombank cần phải hoàn 

thành xây dựng khung quản lý rủi ro tín dụng đối với các định chế tài chính để xác 

định nguy cơ rủi ro, đánh giá và đo lƣờng rủi ro, đồng thời xây dựng các khẩu vị rủi 

ro, hệ thống tính điểm tín dụng nội bộ và hƣớng dẫn cho khách hàng là định chế tài 

chính. 
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 Nâng cao chất lượng thông tin cho vay: 

   Hình thành kênh thông tin lãnh đạo để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin 

phục vụ điều hành và ra những quyết sách thông minh, chính xác. Thông tin cho 

vay là yếu tố cơ bản trong quản lý tín dụng theo nghĩa rộng. Trong công tác cho 

vay, thông tin là yếu tố đóng vai trò quyết định giúp cho Ngân hàng ra quyết định 

có đầu tƣ hay không. Thông tin cho vay có thể thu đƣợc từ các nguồn sẵn có ở ngân 

hàng (hồ sơ vay vốn, thông tin giữa các tổ chức tín dụng, phân tích của cán bộ tín 

dụng…), từ khách hàng (theo chế độ báo cáo định kỳ hoặc phản ánh trực tiếp) từ 

các nguồn thông tin khác(các cơ quan thông tin đại chúng, tòa án…).  Các thông tin 

từ phía khách hàng cung cấp nhiều khi lại thiếu đầy đủ, chính xác, do vậy cán bộ tín 

dụng cần phải nắm bắt, xử lý các thông tin về mọi vấn đề liên quan đến phƣơng án, 

dự án từ nhiều nguồn khác nhau. Mặt khác, tổ chức lƣu trữ, thu thập các thông tin 

về khách hàng, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin chấm 

điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng,…dựa trên việc áp dụng các phần mềm tin 

học. Đây sẽ là căn cứ để đánh giá chính xác hơn về khách hàng vay vốn và nâng 

cao khả năng, tốc độ xử lý, ra quyết định cho vay và đầu tƣ. 

Để đảm bảo cho hệ thống thông tin của các NHTM hoạt động có hiệu quả, là 

nơi tin cậy để giúp các cán bộ tín dụng nắm đƣợc các thông tin cần thiết, cần thực 

hiện một số biện pháp sau: 

 Thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc đối với khách hàng doanh nghiệp. 

Trƣớc mắt phải kiểm toán tài liệu, cân đối kế toán và kết quả hoạt động tài chính 

của các đơn vị xin vay vốn, trƣớc mắt thực hiện đối với các dự án có quy mô từ 

trung bình trở lên (Nếu không có kiểm toán thì phải có báo cáo quyết toán thuế). 

 Tổ chức dữ liệu trên cơ sở các chỉ tiêu tín dụng chuẩn hóa, cung cấp 

thông tin và các báo cáo ngƣợc lại trên mạng cho tất cả các chi nhánh NHTM và 

các phòng ban NHTM TW. 

 Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát tín dụng 

Hầu hết các ngân hàng đều đã thành lập Ủy ban quản lý tài sản Nợ - Có 

(ALCO Committee) và Hội đồng tín dụng trực thuộc ban điều hành nhằm đề ra và 
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theo dõi việc thực thi các chính sách, các quy trình kiểm soát rủi ro nói chung và rủi 

ro tín dụng nói riêng. Trong lĩnh vực tín dụng, việc xây dựng đƣợc một cẩm nang 

tín dụng với những hƣớng dẫn chi tiết về quy trình thẩm định, chấm điểm tín dụng, 

xét duyệt cho vay phù hợp với chuẩn mực quốc tế là điều kiện tiên quyết đảm bảo 

sự áp dụng nhất quán và chặt chẽ chính sách tín dụng các ngân hàng. Việc tập trung 

quá mức vào mục tiêu tăng trƣởng tín dụng trong thời gian qua đã 

đƣaTechcombank rơi vào trạng thái rủi ro tín dụng, với hệ quả là nợ xấu có dấu 

hiệu tăng. Techcombank cần nghiêm túc kiểm soát lại mục tiêu tăng trƣởng tín dụng 

trong mối tƣơng quan với các nguồn lực và khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng của 

mình. 

Rà soát lại số lƣợng và trình độ đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tín dụng, 

tránh tình trạng quá tải trong công việc dễ dẫn đến sự cẩu thả trong thẩm định và 

phê duyệt các khoản vay, do đó làm gia tăng nợ xấu. Techcombank cũng cần mạnh 

dạn gắn trách nhiệm của cán bộ thẩm định hồ sơ vay vốn, sai phạm ở khâu nào xác 

định trách nhiệm tại khâu đó. Hệ thống quản lý và báo cáo thông tin khách hàng cần 

phải minh bạch, hạn chế sự tập trung tín dụng quá mức vào các doanh nghiệp nhà 

nƣớc.  

Các biện pháp nâng cao chất lƣợng tài sản tín dụng, giảm thiểu nợ không 

sinh lời mục đích cuối cùng cũng chính là nâng cao mức sinh lời của Ngân hàng. 

 Đổi mới quy trình thẩm định, xét duyệt cho vay 

Hiện nay, Techcombank đã triển khai thành công quy trình luân chuyển hồ 

sơ tín dụng tự động từ chi nhánh đến chuyên gia phê duyệt. Đây là nhân tố quan 

trọng giúp xóa bỏ khoảng cách địa lý giữa nơi phát sinh hồ sơ và chuyên gia phê 

duyệt tại hội sở, đồng thời gúp lƣu trữ và quản lý hồ sơ tốt hơn, theo dõi cam kết 

chất lƣợng dịch vụ một cách chuyên nghiệp, giúp cho thời gian phê duyệt tín dụng 

đƣợc rút ngắn. Tuy nhiên, hồ sơ cho vay đầu tƣ trƣớc khi lãnh đạo ký duyệt cần 

phải đƣợc kiểm tra xem xét toàn diện, chính xác và khách quan từ khâu lập hồ sơ, 

nhận xét năng lực quản lý điều hành của doanh nghiệp, khả năng tài chính, kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp, tính khả thi của phƣơng án…Do vậy, nếu chỉ để một 
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cán bộ tín dụng đảm nhận tất cả các khâu sẽ không tránh khỏi sai sót do trình độ 

nghiệp vụ và kinh nghiệm của mỗi cán bộ khác nhau. 

Hai là: Nhóm giải pháp nâng cao năng lực hoạt động 

 Nâng cao chất lượng tài sản có, đẩy mạnh giải quyết nợ tồn đọng 

Techcombank tận dụng tối đa hoạt động của công ty Quản lý nợ và khai thác 

tài sản (AMC) nhằm giải quyết những khó khăn, vƣớng mắc trong hoạt động tín 

dụng, từ đó góp phần làm tăng kết quả tài chính, tăng năng lực cạnh tranh của ngân 

hàng. Thông qua AMC sẽ minh bạch và chuyên môn hóa việc xử lý nợ xấu và xử lý 

tài sản đảm bảo bằng các biện pháp tích cực, thích hợp nhằm thu nợ xấu, hạn chế tối  

đa tổn thất tài sản và lành mạnh hóa tình hình tài chính. 

 Trƣớc mắt, Techcombank cần tích cực tăng cƣờng việc xử lý các khoản nợ 

đọng bằng quỹ dự phòng rủi ro, mặt khác cần tăng cƣờng hiệu quả của AMC: khai 

thác các tài sản xiết nợ, thu hồi nợ của các doanh nghiệp bằng các biện pháp mạnh 

kể cả bằng biện pháp kiện những doanh nghiệp này ra tòa. 

Một giải pháp khác cho vấn đề xử lý nợ tồn đọng là chứng khoán hóa các 

khoản nợ dƣới hình thức CDO (Collaterized Debt Obligation). Techcombank cần 

đánh giá xem khoản vay nợ nào có thể chứng khoán hóa đƣợc, việc này sẽ loại đƣợc 

khoản nợ ra khỏi bảng cân đối kế toán, từ đó tăng cƣờng chất lƣợng tài sản có. Việc 

chứng khoán hóa có rủi ro tƣơng đối cao, đƣợc thực hiện bằng việc ghép nợ, các 

biện pháp đảm bảo cho nhà đầu tƣ, do đó, hỗ trợ từ phía Nhà nƣớc là rất cần thiết. 

  Xử lý nợ xấu từ chính nguồn lực của ngân hàng 

Theo nguyên tắc thị trƣờng, khi phát sinh nợ xấu trong ngân hàng thì trách 

nhiệm xử lý nợ xấu đầu tiên sẽ thuộc về ngân hàng. Nguồn để xử lý  là trích lập dự 

phòng rủi ro, tài sản đảm bảo, lợi nhuận để lại và cuối cùng mới là vốn tự có. Nếu 

xét về hiệu quả kinh tế thì dự phòng rủi ro và tài sản đảm bảo sẽ là hai nguồn lực 

đƣợc ƣu tiên nhiều nhất. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhƣ 

hiện nay, để khai thác đƣợc nguồn lực này, ngân hàng cần: 

- Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng, sử dụng dự 

phòng đúng chế độ; thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn. 
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- Chủ động phối hợp với khách hàng thực hiện cơ cấu lại nợ, giãn thời gian 

trả nợ,hoán đổi nợ thành vốn đối với khách hàng có khó khăn tài chính tạm thời. 

Chú trọng kiểm tra, đánh giá năng lực doanh nghiệp. 

- Xây dựng kế hoạch xử lý tài sản đảm bảo bài bản từ việc hoàn thiện hồ sơ 

pháp lý đến việc thẩm định tính hợp pháp, tính khả mại của tài sản. Tuy nhiên cần 

đề cao nguyên tắc chủ động, tự xử lý tài sản đảm bảo của doanh nghiệp thông qua 

việc đàm phán, thƣơng lƣợng, hỗ trợ. 

- Nâng cao năng lực kiểm soát, kiểm toán nội bộ. 

 Giảm thiểu chi phí hoạt động: 

   Kiểm soát chi phí hoạt động xuống dƣới 40% so với thu nhập thuần hoạt 

động. Muốn vậy, ngân hàng cần: 

+ Giảm chi phí lƣơng và chi phí liên quan tới lƣơng xoay quanh ngƣỡng 40% 

chi phí hoạt động với việc giảm tối đa lao động thủ công trong các mặt nghiệp vụ 

chuyên môn và điều hành đồng thời kiểm soát chi phí nhân sự do việc phân bổ công 

việc không hiệu quả; xây dựng chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và mức độ phân bổ nhân 

viên cho từng phòng ban, nâng cao năng suất lao động của các nhân viên. Định kỳ 

cần xác định và đánh giá mức sinh lời trên một nhân viên, mức sinh lời của các 

trang thiết bị, công nghệ… 

+ Kiểm soát chặt chẽ việc gia tăng chi phí văn phòng nhƣ: Điện, nƣớc, điện 

thoại, chi phí in ấn… 

 Lựa chọn phân khúc khách hàng ít rủi ro 

Tập trung vào nhóm khách hàng có thu nhập ổn định làm việc trong các lĩnh 

vực có tiềm năng phát triển nhƣ: giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, các 

cán bộ nhân viên làm trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. 

Đảm bảo khách hàng hiểu rõ đƣợc những rủi ro cũng nhƣ các lợi ích tiềm 

năng mà bất cứ sản phẩm mới nào sẽ đem lại. 

 Tiếp tục hợp tác với các thể chế tài chính đa phương quốc tế như WB, 

ADB, JICA, SECO, IFC... 

Chiến lƣợc này không chỉ với mục đích huy động vốn và giảm sự lệch kỳ 
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hạn cho Ngân hàng mà còn để hỗ trợ một số ngành công nghiệp theo chƣơng trình 

của Chính phủ Việt Nam. 

 Tăng cường đầu tư theo hướng đổi mới và với phương châm hiện đại hóa hoạt 

động kinh doanh: 

Bảng 4.2: Dự báo nhu cầu đầu tƣ giai đoạn 2015-2020 

Đơn vị: Triệu đồng 

Hạng mục đầu tƣ 2015-2020 

Nguồn vốn 

Ngân hàng 
Ngƣời lao 

động 

Tổng nhu cầu vốn đầu tƣ 15.500-17.000 16.500 500 

+ Phát triển nhân lực 1.000-1.500 1.000 500 

% so tổng số 8,8 6,1 100,0 

+ Đổi mới trang thiết bị 13.000-13.500 13.500 - 

% so tổng số 79,0 81,8  

+ Sửa chữa thƣờng xuyên 1.500-2.000 2.000 - 

% so tổng số 11,8 12,1  

Nguồn: Tác giả; Người lao động đóng góp 3% tổng nhu cầu vốn đầu tư của 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Bình quân khoảng 2,2 tỷ đồng/năm. 

Ba là: Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 

Chất lƣợng sản phẩm ở đây không có nghĩa là sản phẩm phải tốt nhất, hoàn 

hảo nhất mà phải chú trọng đến yếu tố sáng tạo và cải tiến; lấy khách hàng làm 

trọng tâm, tiếp thu ý kiến của khách hàng, căn cứ vào nhu cầu và mong muốn của 

họ để cải tiến sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn. Muốn vậy, ngân hàng cần: 

 Tiến hành phân loại khách hàng để cho vay: 

 + Để duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng 

mới, chi nhánh cần phải có các chính sách ƣu đãi riêng đối với từng loại khách 

hàng. Muốn làm đƣợc điều đó ngân hàng cần phải phân loại theo những tiêu thức 

nhất định nhằm chọn ra những khách hàng tốt nhất để có những chính sách riêng 

đối với họ. Tiến hành phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng bán buôn, 

khách hàng bán lẻ, khách hàng là tổ chức và khách hàng là cá nhân trong đó cần 

xây dựng các chỉ tiêu về tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, đã sử dụng các 
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sản phẩm  nào của ngân hàng, chƣa sử dụng các sản phẩm nào đó của ngân hàng 

(nguyên nhân). Tập trung vào việc cho vay trực tiếp tới phân khúc khách hàng và 

các doanh nghiệp có thu nhập trung bình khá và ổn định. Từ đó giúp ngân hàng điều 

chỉnh chính sách đối với từng nhóm, từng khách hàng. Thƣờng xuyên xác định lợi 

ích trên quan điểm lâu dài đôi bên cùng có lợi giữa khách hàng với ngân hàng. 

+ Tính toán xác định phí, lãi suất hợp lý ngay lần sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

đầu tiên. Định kỳ 1 tháng, 3 tháng hoặc thƣờng xuyên xác định lại lợi ích khách 

hàng, hiệu quả khách hàng thu đƣợc trong việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân 

hàng. 

 Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp với các khách hàng doanh nghiệp 

+ Tính đến cuối năm 2014, tại Việt Nam có trên 500.000 doanh nghiệp trong 

đó doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm số lƣợng tuyệt đối và đang đƣợc coi là khối 

doanh nghiệp có tiềm năng phát triển mạnh nhất. Trên cơ sở đó, Techcombank nên 

tiếp tục xác định, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là khách hàng chủ yếu, các khách 

hàng doanh nghiệp lớn là những thách thức cần chinh phục và là dấu mốc để chứng 

minh năng lực cũng nhƣ uy tín của ngân hàng trên thị trƣờng. 

Bƣớc vào thời kỳ hội nhập, các doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò 

và vị trí quan trọng của mình đối với sự phát triển của nền kinh tế nƣớc nhà. Tuy 

nhiên, vì nhiều lý do chủ quan cũng nhƣ khách quan, hiện nay khó khăn lớn nhất 

của các doanh nghiệp là khó khăn về vốn do khả năng tiếp cận vay vốn tín dụng 

ngân hàng còn hạn chế. Đây là mảng thị phần hấp dẫn nhƣng chƣa đƣợc các ngân 

hàng thƣơng mại quan tâm nhiều. Tuy nhiên đây lại là nhóm khách hàng đƣợc quan 

tâm đặc biệt của các ngân hàng nƣớc ngoài khi mở cửa hội nhập. Do vậy, để tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp cũng nhƣ tạo cho mình 

những khách hàng tiềm năng ngân hàng cần: 

 + Áp dụng linh hoạt chính sách lãi suất: Có thể cho doanh nghiệp vay với 

lãi suất ƣu đãi hơn trong điều kiện doanh nghiệp có phƣơng án đầu tƣ khả thi, hiệu 

quả cao, hoặc với các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu cũng nhƣ các 

mặt hàng thay thế hàng nhập khẩu, mặt khác vẫn đảm bảo đƣợc lợi nhuận cho hoạt 
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động tín dụng của Ngân hàng. 

 + Áp dụng các hình thức bảo đảm tiền vay linh hoạt đối với những doanh 

nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, ổn định, có uy tín, có phƣơng án kinh 

doanh khả thi,... 

 + Giảm thiểu các thủ tục phiền hà, lặp đi lặp lại đối với những doanh nghiệp 

đã có quan hệ tín dụng nhiều lần liên tục hoặc lâu dài với ngân hàng để giảm thiểu 

chi phí cũng nhƣ thời gian nhận khoản vay của khách hàng và chi phí, thời gian 

quyết định khoản vay của Ngân hàng. 

 + Cán bộ tín dụng cần tƣ vấn cho khách hàng thời hạn, kỳ hạn, quy mô của 

khoản tín dụng phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động kinh doanh cũng nhƣ 

ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động. 

 + Thƣờng xuyên thu thập và nắm chính xác các thông tin về tình hình hoạt 

động, hiệu quả kinh doanh của các đơn vị phát hành cổ phiếu để đánh giá chất 

lƣợng và chiều hƣớng biến động giá cổ phiếu, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tín 

dụng phù hợp, đảm bảo thu hồi nợ gốc và lãi đúng hạn.  

+ Luôn song hành, thấu hiểu nhu cầu khách hàng, không ngừng thay đổi và 

đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ. Tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu, thăm dò thị 

trƣờng nhằm xây dựng hệ thống các chính sách, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với 

từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề và quy mô hoạt động từng nhóm khách 

hàng theo địa bàn kinh doanh. 

 Cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng: 

Không chỉ chinh phục khách hàng doanh nghiệp, Techcombank cần tập trung 

vào các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân có tài sản bảo đảm, trong đó hƣớng 

chủ yếu vào các nhóm sản phẩm chính sau: Cho vay thế chấp/vay tiêu dùng thế 

chấp bất động sản; vay mua ôtô; các sản phẩm cho vay có bảo đảm khác. Đối với tài 

sản đảm bảo là nhà cửa nên giảm diện tích yêu cầu xuống tối thiểu 10m2 để nhiều 

khách hàng cá nhân, hộ gia đình có cơ hội tiếp cận khoản vay. 

Linh hoạt hơn đối với các sản phẩm cho vay không có tài sản bảo đảm và thẻ 

tín dụng, không chỉ tập trung vào nhóm khách hàng cao cấp trên thị trƣờng, thanh 
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toán lƣơng bằng tài khoản mà còn đẩy mạnh sang các khách hàng thu nhập trung 

bình, trả lƣơng bằng tiền mặt tại các đơn vị ngoài công lập. 

+ Tiếp tục xây dựng và củng cố các yếu tố cơ bản của hệ thống nhƣ năng lực 

của đội ngũ bán hàng, chính sách quản lý rủi ro, hệ thống báo cáo cáo  quản trị. Đây 

sẽ là những công cụ hiệu quả, giúp thiết lập nền tảng vững chắc cho sự phát triển 

của khối trong những năm tiếp theo 

+ Duy trì và triển khai mới các chƣơng trình chăm sóc khách hàng hƣớng 

đến mục tiêu nâng cao hơn nữa sự gắn bó của khách hàng hiện hữu, thu hút thêm 

khách hàng mới, thuyết phục khách hàng chuyển giao giao dịch trọng yếu về ngân 

hàng. Techcombank luôn là lựa chọn ƣu tiên trong các hoạt động phát triển kinh 

doanh của khách hàng. 

 Cải tiến và chuẩn hóa một loạt sản phẩm hiện đại để tăng thu nhập phí dịch vụ 

 + Ngân hàng cần tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ kết hợp với kỹ thuật 

nhƣ Internetbanking, mobile Banking và những sản phẩm không đòi hỏi sự phát 

triển về mạng lƣới. Chuẩn hóa và bổ sung các tính năng mới cho sản phẩm ngân 

hàng điện tử (F@st  E - bank) phục vụ các khách hàng doanh nghiệp lớn và nƣớc 

ngoài, hƣớng dẫn ngƣời tiêu dùng/ chủ doanh nghiệp; tập trung giúp ngƣời tiêu 

dùng gia tăng giá trị tài sản của họ; tung ra các sản phẩm, dịch vụ một cách sáng tạo 

phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận dân số trẻ Việt Nam.  

+ Hình thành đội ngũ chuyên gia tƣ vấn để giúp khách hàng kinh doanh sử 

dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng linh hoạt hiệu quả. 

  Tiếp tục đầu tư, nâng cấp phần mềm để tránh tình trạng nghẽn mạng. 

 Nâng cao chất lượng của mạng lưới phục vụ hiện có: 

Với kênh phân phối truyền thống: 

Cân nhắc trong việc mở thêm hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch để tránh 

mất nhiều chi phí. Thay vào đó bố trí thêm quầy phục vụ và hạn chế tối đa các quầy 

trống nhân viên tại các chi nhánh, văn phòng giao dịch để nhân viên có thể phục vụ 

khách hàng nhanh chóng, không để khách hàng chờ đợi lâu. Tuy nhiên phải tính 

toán kỹ lƣỡng những bƣớc thực hiện của mình sao cho mang lại hiệu quả cao, cân 
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nhắc giữa chi phí với thu nhập mang lại. 

 Phát triển hệ thống kênh phân phối hiện đại: 

 Kênh phân phối hiện đại ra đời trên cơ sở tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc 

biệt là ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng. 

Ngoài hệ thống chi nhánh và ATM sẽ phát triển mạnh theo chiến lƣợc tới năm 

2020, Techcombank sẽ tập trung phát triển các giải pháp kênh phân phối điện tử (e-

channels), thƣơng mại điện tử (e-commerce) để khách hàng có những trải nghiệm 

thực tế về dịch vụ thuận tiện và khác biệt của ngân hàng. Việc áp dụng công nghệ 

mới đã hỗ trợ cho hoạt động cuả mạng lƣới chi nhánh. Vì vậy, khối lƣợng hoạt động 

kinh doanh ngân hàng tăng lên đáng kể. Việc phát triển và mở rộng các kênh phân 

phối hiện đại đang là xu hƣớng phát triển của các ngân hàng trên thế giới từ những 

năm 80 trở lại đây. Kênh phân phối hiện đại không chỉ khắc phục đƣợc những khó 

khăn về mặt thời gian và không gian giao dịch giữa khách hàng và ngân hàng, mà 

còn giúp ngân hàng tiết kiệm đƣợc chi phí trong mỗi giao dịch và tăng thu nhập cho 

ngân hàng. 

Tóm lại, cần mở rộng mạng lƣới ngân hàng bán lẻ tại những địa bàn có tiềm 

năng phát triển kinh tế, khu du lịch, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hàng bán lẻ có hàm lƣợng 

công nghệ cao, kết hợp sản phẩm tín dụng với các sản phẩm tiện ích khác trong lĩnh 

vực huy động vốn, tài trợ thƣơng mại, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử để hình thành 

các sản phẩm trọn gói cho một khách hàng hoặc nhóm khách hàng, qua đó nâng cao 

khả năng cạnh tranh với các đối thủ nƣớc ngoài về mặt mạng lƣới, khả năng tiếp 

cận, hiểu biết và chăm sóc khách hàng. 

  Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát chất lƣợng dịch vụ của các chi nhánh, 

phòng giao dịch thông qua công tác khách hàng bí mật. 

 Tăng cường hoạt động truyền thông và marketing dài hạn: 

+ Triển khai các hoạt động truyền thông nhằm định vị hoạt động cho vay của 

Techcombank. „Thuận tiện và dịch vụ‟‟, thể hiện qua sự thuận tiện của mạng lƣới, 

kênh giao dịch, sự đơn giản – nhanh chóng – an toàn khi sử dụng dịch vụ; đa dạng 



 

 

 

140 

sản phẩm với nhiều lợi ích gia tăng. 

 + Xây dựng và triển khai chƣơng trình khách hàng thân thiết, dài hạn để 

đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng, thể hiện chất lƣợng dịch vụ vƣợt trội của 

Techcombank. 

 + Làm mới các thông điệp và hình ảnh truyền thông cho các sản phẩm dịch 

vụ cho vay phù hợp với định vị giá trị mới để đảm bảo tính đồng bộ và thân thiện. 

 Đối với khách hàng truyền thống, thƣờng xuyên gửi bảng hỏi, phiếu điều 

tra về chất lƣợng dịch vụ trong từng giai đoạn để có những biện pháp điều chỉnh 

hoạt động kịp thời, xem xét mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân 

hàng. Từ đó có thể phán đoán mức độ trung thành của khách hàng  và có những 

biện pháp tiếp xúc với khách hàng tăng sự gắn kết với ngân hàng.  

 Đối với khách hàng tiềm năng: ngân hàng cần lập danh sách và thƣờng 

xuyên thực hiện công tác quảng cáo, tiếp thị lôi cuốn thu hút khách hàng đến với 

ngân hàng. Thƣờng xuyên cử những cán bộ có trình độ năng lực cao, khả năng giao 

tiếp tốt đến những đối tƣợng trên. Trƣớc đó các nhân viên này đã có những hiểu biết 

nhất định về khách hàng: công việc, thói quen, đặc điểm, khả năng…Qua đó thực 

hiện lôi kéo khách hàng bằng việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. 

 Tăng cƣờng hoạt động truyền thông tại các quầy giao dịch và các kênh khác 

để khách hàng thấy rõ lợi ích của các giao dịch điện tử. 

Bốn là: Nhóm giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao của ngân hàng 

 Để có thể nâng cao chất lƣợng nhân lực nhằm cải tiến chất lƣợng phục vụ, 

Techcombank cần: 

 Xây dựng tiêu chuẩn về chức danh công việc 

Cần thiết phải xây dựng một bộ quy tắc chuẩn về chức danh các công việc 

ngân hàng, tiêu chuẩn nghề nghiệp ngân hàng tƣơng đƣơng với tiêu chuẩn của các 

nƣớc tiên tiến trong khu vực. Về lâu dài, nên từng bƣớc xây dựng các bộ tiêu chuẩn 

nghề nghiệp ứng với mỗi chức danh, vị trí công việc làm cơ sở cho việc hƣớng đến 

việc tiêu chuẩn hóa cán bộ theo các cấp độ đào tạo khác nhau. Đây là thông lệ phổ 

biến của các ngân hàng thƣơng mại trên thế giới, nhƣng lại rất ít ở Việt Nam. 
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Techcombank hiện nay cũng đã có bộ tiêu chuẩn chức danh công việc nhƣng mới 

chỉ mang tính hình thức không đƣợc áp dụng phổ biến trong toàn ngân hàng. 

 Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng 

+ Đào tạo bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức kinh doanh cơ bản cho cán bộ hiện 

có nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phức tạp và chịu áp lực cạnh tranh ngày càng 

cao của môi trƣờng kinh doanh. Đồng thời đào tạo toàn bộ cán bộ nhân viên nâng 

cao đạo đức nghề nghiệp cũng là yếu tố sống còn trong bối cảnh đạo đức nghề 

nghiệp của cán bộ ngân hàng suy thoái nhƣ trong giai đoạn hiện nay. 

+ Chú trọng việc đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý 

cấp trung và cấp cao nhằm tạo sự đột phá về tƣ duy và kỹ năng quản lý, tạo tiền đề 

cho việc triển khai các kế hoạch cải cách và chấp nhận sự thay đổi ở các cấp điều 

hành và cấp thực hiện. 

+ Đa dạng hoá việc đào tạo các kỹ năng chuyên nghiệp cho đội ngũ giao dịch 

viên và chuyên viên quan hệ khách hàng tại các PGD nhằm tạo dựng phong cách 

kinh doanh hiện đại, đáp ứng yêu cầu và các phẩm chất cần có của mạng lƣới bán 

lẻ. Phải coi trọng việc đào tạo các kỹ năng mềm cho cán bộ tác nghiệp nhằm biến 

tiềm năng kiến thức thành hiệu quả công việc. Đồng thời cần quan tâm thích đáng 

tới việc đào tạo ngoại ngữ (đặc biệt tiếng Anh) ở các PGD đóng tại các đô thị lớn để 

đón trƣớc thời cơ mở rộng giao dịch với khách hàng nƣớc ngoài. 

 Đối với cán bộ quản lý điều hành hoạt động tín dụng, ngoài những tiêu 

chuẩn về kiến thức nghiệp vụ cơ bản cần có thêm các đặc điểm sau: phải nắm chắc 

về pháp luật, đặc biệt là luật kinh tế và luật dân sự. Phải nắm chắc các quy định, thể 

chế và vận dụng một cách linh hoạt, phải có khả năng tổng hợp, phân tích, xác định 

những điều đúng, chƣa đúng, chƣa phù hợp của các chế độ, thể chế để kiến nghị với 

cấp trên. Phải có kiến thức khoa học tâm lý, trình độ ngoại ngữ và tin học. 

 Cán bộ tín dụng phải có trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ tín dụng, nắm 

rõ bản chất của từng phƣơng thức cho vay, lãi suất và các nhân tố ảnh hƣởng đến 

việc ra quyết định cho vay, từ đó để có đƣợc những quyết định về hình thức cho vay 

và lãi suất khoản vay phù hợp với từng đối tƣợng khách hàng. 
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 Để đạt được những mục tiêu về chất lượng nhân lực, Ngân hàng thương 

mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam cần thực hiện tốt một số việc: 

 Phải thƣờng xuyên có các cuộc hội thảo khoa học, có kế hoạch đào tạo 

nâng cao nghiệp vụ đối với cán bộ để đào tạo ra ngƣời có trình độ lý luận nghiệp vụ 

ngân hàng vững vàng, có kiến thức kinh tế tổng hợp, có phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học, am hiểu thị trƣờng và giàu kinh nghiệm thực tế, có khả năng tổng hợp 

vấn đề, có kiến thức pháp luật vững chắc và sâu rộng. 

 Thƣờng xuyên tổ chức các cuộc thi nhằm khuyến khích các cán bộ thực 

hiên tốt công việc của họ, đặc biệt chú ý đến công tác khen thƣởng cũng nhƣ các 

chính sách đãi ngộ thoả đáng cho những thành tích lao động của toàn thể cán bộ 

công nhân viên. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cán bộ công nhân 

viên trau dồi kiến thức chuyên môn, học tập để nâng cao trình độ và có những sáng 

kiến trong lao động. 

 Cần bồi dƣỡng nhận thức về tầm quan trọng của công tác khách hàng, đào 

tạo nâng cao trình độ chuyên môn, sử dụng bố trí sắp xếp cán bộ theo đúng năng lực 

sở trƣờng phù hợp với yêu cầu phục vụ khách hàng. Một nhân viên ngân hàng 

chuyên nghiệp chính là chìa khóa mang đến thành công cho ngân hàng. Để có niềm 

tin với khách hàng, nhân viên ngân hàng phải luôn hiểu biết khách hàng, hiểu biết 

quy trình nghiệp vụ để hƣớng dẫn, tƣ vấn giúp khách hàng với sự tận tâm, nhiệt 

tình, coi lợi ích của khách hàng  nhƣ lợi ích của chính mình. Chất lƣợng phục vụ 

đƣợc nâng cao yêu cầu nhân viên ngân hàng phải chuyên sâu một nghiệp vụ - khi 

cần khách hàng trao đổi bất kỳ lĩnh vực nào, mọi nơi, mọi lúc ngƣời cán bộ ngân 

hàng có thể trả lời, giải thích để khách hàng hiểu vấn đề mà khách hàng cần biết. 

 Trong giao tiếp ứng xử phải có văn hóa, văn minh lịch thiệp. Giao tiếp có 

văn hóa từ phản ứng đầu tiên khi gặp khách hàng, từ ngôn ngữ cử chỉ, lắng nghe 

khách hàng:  

Hoạt bát: thể hiện tính nhanh nhẹn, lanh lợi nhƣng công việc phải khoa học, 

có hiệu quả. 

Chân thành: Tính thật thà, tận tâm và chia sẻ công việc trong tƣ vấn hƣớng 
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dẫn khách hàng. Luôn sẵn sàng giải thích những thắc mắc của khách hàng trong 

lĩnh vực liên quan và trong phạm vi cho phép của mình. 

Thân thiện: Đến với khách hàng một cách tự nhiên, bình đẳng, bình dị, tạo sự 

đồng cảm giữa ngân hàng với khách hàng. Tạo sự gắn bó với khách hàng, gắn kết 

nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm của ngân hàng.  

Cảm thông: Đặt cƣơng vị mình vào vị trí khách hàng để thấy tâm trạng, suy 

nghĩ của khách hàng.  

 Đào tạo bài bản cho cán bộ mới tuyển dụng 

+ Trong một khoảng thời gian nữa, chất lƣợng tân cử nhân ngành tài chính 

ngân hàng ở Việt Nam chƣa thể có sự cải thiện đáng kể. Vì vậy, việc đào tạo bài 

bản cho cán bộ tân tuyển dụng vẫn là một chƣơng trình trọng điểm kèm theo các 

khoản chi phí lớn mới có thể sử dụng lực lƣợng này vào những công việc cụ thể.  

 + Trong tƣơng lai xa hơn, việc đào tạo phải đƣợc thực hiện theo phƣơng 

pháp “vết dầu loang” - đào tạo ra đội ngũ để đào tạo những ngƣời khác, gắn việc 

đào tạo lý thuyết với thực hành nghề nghiệp tại chỗ nhằm nâng cao hiệu quả của 

công tác đào tạo. Phải coi việc đào tạo và tự đào tạo cán bộ tân tuyển dụng là quy 

chế bắt buộc, là nội dung của văn hoá tổ chức. 

+ Cần đa dạng hóa phƣơng thức đào tạo, quan tâm thích đáng đến hình thức 

đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngƣời học về 

kiến thức, về không gian, thời gian. Tổ chức đa dạng các chƣơng trình đào tạo ở các 

cấp độ cơ bản cũng nhƣ nâng cao, nghiên cứu ban hành các giáo trình chuẩn, chuẩn 

hóa đội ngũ giảng viên,… 

 Hợp tác quốc tế 

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực, qua đó  

 tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về tài chính, chƣơng trình, nội dung đào tạo, giảng viên 

và phƣơng pháp giảng dạy. 

 Cải tiến cơ cấu và tăng cường chất lượng nhân lực của Techcombank đến 2020 

 Tác giả cho rằng, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Techcombank nhất thiết phải 

phát triển nhân lực có trọng tâm với việc dành khoản kinh phí thỏa đáng để phát 
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triển các loại nhân lực chính nhƣ biểu dƣới. 

Bảng 4.3: Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực cho Techcombank 

Đơn vị: Người 

Loại nhân lực 
 

2014 

 

2015 

 

2020 

Giai đoạn 2015-2020 

Mới tăng Đào tạo lại 

Tổng lao động làm việc tại 

ngân hàng 
7.419 7.700 8.500 1.330 2.150 

Nhân lực quản lý 363 369 382 31 60 

% so tổng số 4,9 4,8 4,5 2,3 2,8 

Nhân lực hoạch định chính sách 44 69 125 82 40 

% so tổng số 0,6 0,9 1,4 6,2 1,9 

Nguồn: Tác giả 

  4.3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại cổ 

phần Kỹ thƣơng Việt Nam đến năm 2020 

Trên cơ sở giả định phƣơng hƣớng phát triển của Techcombank tới năm 

2020 và các giải pháp do tác giả đề xuất đƣợc thực hiện thành công thì dù mới tính 

toán sơ bộ cũng cho thấy hiệu quả kinh doanh của Techcombank đã tăng lên đáng 

kể và do đó càng khẳng định vai trò của ngân hàng này đối với sự phát triển của nền 

kinh tế Việt Nam.  

Bảng 4.4: Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Techcombank đến năm 2020 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh 

Tỷ suất lợi nhuận %        

- ROE % 7,4 8,9 10,6 12,8 15,6 19,2 25,5 

- ROA % 0,63 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 

- NII % 18,8 20,6 22,7 25 27,5 30,3 33 

Năng suất lao động Tr.đ 150 157 166,4 177,2 188,7 201 214 

 Tỷ lệ nộp thuế so 

tổng doanh thu 

% 11,1 12 13 14 15 16 17,0 

2. Nhóm các chỉ tiêu phân tích nguyên nhân của hiệu quả kinh doanh 

Tỷ lệ nợ xấu % 2,38 2,33 2,30 2,28 2,22 2,19 2,0 

Thị phần cho vay  % 10,2 10,7 11,3 11,9 12,5 13,2 14,0 

Hệ số an toàn vốn % 15,65 15,8 16,1 16,4 16,7 17,1 17,5 

Nguồn: Tác giả (căn cứ vào công thức tính các chỉ tiêu đã trình bày ở chương 2 
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Cụ thể là nếu so năm 2020 với năm 2014 thì trong khi thị phần cho vay gấp 

khoảng 1,4 lần nhƣng chỉ số ROE gấp 3,4 lần, ROA gấp 3 lần, NII gấp 1,8 lần, năng 

suất lao động gấp khoảng 1,4 lần, tỷ lệ nộp thuế doanh thu gấp khoảng 1,5 lần.... 

 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 

Luận án đã chỉ ra xu hƣớng phát triển của nền kinh tế cũng nhƣ của hệ thống 

ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2020 và ảnh hƣởng của nó tới ngân 

hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam. Tác giả đã tổng quát định hƣớng 

phát triển của Techcombank giai đoạn 2015-2020, từ đó kiến nghị 4 nhóm giải pháp 

cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng này trong giai đoạn 2015 

– 2020 là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, năng lực hoạt động, chất lƣợng sản 

phẩm dịch vụ và chất lƣợng nhân lực. 

Thực hiện thành công định hƣớng phát triển và giải pháp mà tác giả đề xuất 

thì dù tính toán sơ bộ cũng cho thấy hiệu quả kinh doanh của Techcombank có sự 

tiến bộ rõ rệt. Để chứng minh cho những đề xuất của mình, tác giả đã tiến hành 

đánh giá hiệu quả kinh doanh của Techcombank đến năm 2020. Cụ thể là nếu so 

năm 2020 với năm 2014 thì trong khi thị phần cho vay gấp khoảng 1,4 lần nhƣng 

chỉ số ROE gấp 3,4 lần, ROA gấp 3 lần, NII gấp 1,8 lần, năng suất lao động gấp 

khoảng 1,4 lần, tỷ lệ nộp thuế so với doanh thu gấp khoảng 1,5 lần.... 

Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt 

Nam đƣợc nâng cao là điều có tính khả thi. Tuy nhiên để đạt đƣợc điều đó thì lãnh 

đạo ngân hàng này phải có ý chí phát triển mạnh mẽ và thiện chí phát triển thân 

thiện với khách hàng; đồng thời phải tăng cƣờng công tác dự báo, nhất là dự báo rủi 

ro và biến động của thị trƣờng cũng nhƣ không ngừng mở rộng hợp tác. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

 Từ yêu cầu phải làm rõ những vấn đề lý thuyết và thực tiễn đối với vấn đề 

hiệu qủa kinh doanh của NHTM và vận dụng vào việc nghiên cứu hiệu quả kinh 

doanh đối với Techcombank, tác giả khẳng định Techcombank là một trong những 

ngân hàng cổ phần lớn, hoạt động có hiệu quả, có đầy đủ ƣu thế về cạnh tranh 

nhƣng cũng không tránh khỏi những yếu kém nhất định. Nghiên cứu của tác giả về 

vấn đề hiệu quả kinh doanh của Techcombank là rất cần thiết trong thời điểm hiện 

tại khi mà các NHTM và bản thân Techcombank còn đang lúng túng tháo gỡ khó 

khăn và định hƣớng đƣờng lối phát triển. 

Nghiên cứu của tác giả đã có những đóng góp chính sau: 

 Thứ nhất, từ tổng quan hơn 60 công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc, tác 

giả đã chỉ rõ: 

 - Có rất nhiều công trình nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh của NHTM 

nhƣng không nhiều công trình nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh của NHTM cổ 

phần. 

- Một số công trình đã đề cập tới vấn đề hiệu qủa kinh doanh của NHTM 

nhƣng chủ yếu họ cũng chỉ đề cập đến hiệu quả kinh tế trong hoạt động kinh doanh 

của NHTM mà thôi. Khi bàn về hiệu quả kinh tế trong hoạt động ngân hàng, họ 

cũng chỉ đề cập hiệu qủa bản thân chứ chƣa đề cập đến hiệu qủa của ngân hàng với 

nền kinh tế nói chung. Đồng thời, khi bàn tới hiệu quả kinh tế trong hoạt động của 

NHTM các học giả đề cập quá nhiều chỉ tiêu và có sự nhầm lẫn giữa chỉ tiêu về 

hiệu quả kinh tế và xã hội cũng nhƣ có sự chƣa rành rọt giữa các chỉ tiêu về hiệu 

quả trong hoạt động kinh doanh của NHTM với các chỉ tiêu phản ánh mang tính 

nguyên nhân hiệu quả của NHTM ấy, ví dụ nhƣ chỉ tiêu nợ xấu, thị phần, an toàn 

vốn và thanh khoản… 

          Thứ hai, luận án đã xây dựng đƣợc cơ sở lý luận phục vụ việc nghiên cứu của 

luận án. Cụ thể là: 
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- Đã đƣa ra quan niệm mới về hiệu quả kinh doanh của NHTM trong điều 

kiện toàn cầu hóa và phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam. Theo đó, tác giả đã chỉ ra hiệu quả kinh doanh của NHTMCP trong điều 

kiện Việt Nam là hiệu quả tổng hợp đƣợc thể hiện trên hai phƣơng diện hiệu quả 

của bản thân ngân hàng và hiệu quả của ngân hàng đóng góp cho nền kinh tế quốc 

dân. Hiệu quả ở đây đƣợc cấu thành bởi hai yếu tố quan trọng là hiệu quả kinh tế và 

hiệu quả xã hội. Khi phân tích bản chất của mối quan hệ này, tác giả đã chỉ ra mối 

quan hệ tƣơng tác của hiệu qủa kinh tế và hiệu qủa xã hội, khẳng định hiệu qủa kinh 

tế giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Về mặt lý thuyết khi đã có hiệu quả kinh tế thì có 

hiệu qủa xã hội (một khi có quan niệm đúng về mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế 

và hiệu qủa xã hội). 

- Tác giả luận án đã đề xuất các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu qủa kinh doanh 

của NHTMCP theo tƣ duy và quan điểm mới (gồm thực trạng nền kinh tế, sự gia 

tăng cạnh tranh sản phẩm dịch vụ, gia tăng chi phí vốn, cách mạng trong công nghệ, 

môi trƣờng chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, quy mô vốn, nguồn nhân lực, quản 

trị….). 

- Đề xuất bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM với 2 nhóm 

chỉ tiêu (gồm nhóm chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả kinh doanh của NHTM nhƣ tỷ suất 

sinh lời, năng suất lao động, đóng góp cho nền kinh tế và nhóm chỉ tiêu phản ánh 

nguyên nhân của hiệu quả kinh doanh của NHTM nhƣ nợ xấu, an toàn vốn, thanh 

khoản…. ) .  

Thứ ba, luận án khẳng định Techcombank là ngân hàng cổ phần cỡ lớn ở 

Việt Nam và trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều cố gắng, đạt đƣợc những thành 

quả quan trọng, thể hiện ở các yếu tố nhƣ năng suất lao động, khả năng thanh toán, 

an toàn hoạt động, đóng góp cho nền kinh tế, công nghệ, thƣơng hiệu… 

Techcombank tuy đã cố gắng và đạt đƣợc hiệu qủa nhƣng chƣa đƣợc nhƣ kỳ 

vọng (Tỷ suất sinh lời và thị phần cho vay thấp, trình độ nhân lực chƣa đồng đều…) 

 Tác giả đã chỉ ra nguyên nhân của tình trạng hạn chế và yếu kém đối với 

hiệu quả kinh doanh đang còn thấp của Techcombank (do thực trạng kinh tế khó 
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khăn giai đoạn 2011-2013, hoạt động mở rộng mạng lƣới ồ ạt, công tác quản trị, sự 

gia tăng cạnh tranh, chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng…). 

Techcombank còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhƣng hoàn toàn có thể 

khắc phục đƣợc.  

Thứ tư, luận án đã chỉ ra xu hƣớng phát triển của nền kinh tế cũng nhƣ của 

hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2020 và ảnh hƣởng của nó tới 

Techcombank. Tác giả đã tổng quát định hƣớng phát triển của Techcombank giai 

đoạn 2015-2020, từ đó kiến nghị 4 nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của ngân hàng này trong giai đoạn 2015 – 2020 là nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản trị, năng lực hoạt động, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ và chất lƣợng 

nhân lực. 

Hiệu quả kinh doanh của Techcombank đƣợc nâng cao là điều có tính khả 

thi. Tuy nhiên để đạt đƣợc điều đó thì lãnh đạo ngân hàng này phải có ý chí phát 

triển mạnh mẽ và thiện chí phát triển thân thiện với khách hàng; đồng thời phải tăng 

cƣờng công tác dự báo, nhất là dự báo rủi ro và biến động của thị trƣờng cũng nhƣ 

không ngừng mở rộng hợp tác. 

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

a) Đối với Ngân hàng nhà nước 

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các ngân hàng thƣơng mại đáp ứng 

đƣợc bối cảnh hội nhập, ngân hàng nhà nƣớc cần lƣu ý: 

 Quyết liệt và đẩy mạnh hơn nữa tiến độ xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD. 

Thời điểm mới thành lập cho đến cuối năm 2013,công ty quản lý tài sản 

(VAMC) dồn dập mua lại nợ xấu của các tổ chức tín dụng khiến nhiều ngƣời tỏ ra 

khá phấn khởi và tin tƣởng vào hiệu quả hoạt động của VAMC. Tuy nhiên, cho đến 

hết năm 2014 việc mua nợ xấu của VAMC gần nhƣ chững lại, VAMC chỉ mua 

đƣợc khoảng 130.000 tỷ đồng. Để xử giảm đƣợc số nợ xấu của hệ thống ngân hàng, 

công ty quản lý tài sản (VAMC) phải hiện thực hóa mục tiêu mua 70.000 – 100.000 

tỷ đồng nợ xấu trong năm 2015 bằng trái phiếu đặc biệt và theo giá thị trƣờng. 

 Bên cạnh đó, đề án tái cơ cấu hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 theo 
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QĐ 245/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ [7] đến nay đã gần hết 

thời gian nhƣng vẫn chƣa đạt kết quả nhƣ mong muốn, mới chỉ thành công ở việc 

kiểm soát tình hình của một số ngân hàng cổ phần yếu kém. Theo đề án tái cơ cấu, 

có hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất để giải quyết các ngân hàng yếu kém nhằm 

tránh đổ vỡ và trì trệ của hệ thống ngân hàng. Giai đoạn này đã đƣợc tiến hành 

tƣơng đối khẩn trƣơng và có kết quả, đáp ứng đƣợc yêu cầu đề ra. Tuy vậy, việc 

nâng cao chất lƣợng của cả hệ thống ngân hàng và giải quyết các vấn đề tồn tại, 

nâng chất lƣợng các ngân hàng một cách đồng đều thì đang còn chậm”. Vì vậy, 

NHNN cần kiên quyết xử lý những ngân hàng yếu kém, không có triển vọng phục 

hồi và phát triển, kể cả giải thể, phá sản.Tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài 

chính và củng cố năng lực hoạt động của các TCTD, phấn đấu hình thành một số 

ngân hàng thƣơng mại có quy mô và trình độ tƣơng đƣơng với các ngân hàng trong 

khu vực. Hiện nay, quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng mới chú trọng tái cơ cấu 

tài chính, chƣa chú trọng quản trị và hoạt động. Do vậy tới đây cần chú trọng hơn 

vào quản trị và hoạt động nhằm đảm bảo hệ thống NH sau tái cơ cấu hoạt động ổn 

định, phát triển bền vững góp phần đạt mục tiêu trƣớc mắt và lâu dài.  

Tình trạng sở hữu chéovà lợi ích nhóm trong TCTD, chúng ta đã có các quy 

định rất cụ thể liên quan đến một tổ chức hay cá nhân sở hữu trong một NHTM hay 

tổ chức tín dụng, tuy nhiên, thực tế cho thấy trong thời gian vừa qua các quy định 

đó đã không đƣợc quản lý một cách chặt chẽ và tình trạng sở hữu chéo trong thời 

gian qua đã lên tới mức không kiểm soát đƣợc và làm cho ngân hàng có những rủi 

ro mang tính hệ thống lớn hơn rất nhiều so với rủi ro hệ thống thông thƣờng. Do 

vậy, trọng tâm là phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề sở hữu chéo trong các ngân hàng. 

Để làm đƣợc điều này, NHNN cần yêu cầu và có chế tài buộc các cổ đông lớn trong 

các ngân hàng công bố thông tin minh bạch, bao gồm tỷ lệ sở hữu tại các ngân 

hàng, các hoạt động có liên quan của toàn bộ ngân hàng cũng nhƣ các doanh nghiệp 

có sở hữu chéo. Có nhƣ vậy, việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng mới thực sự giúp 

triệt để các tiêu cực trong sở hữu chéo, không gây bất ổn và rủi ro cho hệ thống 

ngân hàng. 
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 Cần sớm hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật một cách ổn định, đồng 

bộ, rõ ràng, có tính khả thi cao, đảm bảo các văn bản pháp luật tạo đƣợc môi trƣờng 

pháp lý thuận lợi. Tránh trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc hƣớng dẫn sai hoặc luật đã 

ban hành nhƣng không có văn bản hƣớng dẫn nên không triển khai đƣợc gây thiệt 

hại cho các doanh nghiệp cũng nhƣ ngân hàng. Cơ chế chính sách hiện chƣa tạo 

điều kiện cho nhiều đối tác đƣợc phép tham gia vào quá trình tái cơ cấu hệ thống 

ngân hàng. 

Đẩy mạnh lộ trình áp dụng Basel 2 phù hợp 

NHNN ban hành thông tƣ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 để thay thế 

cho quyết định 493 và quyết định 780 (về việc phân loại nợ đã đƣợc điều chỉnh, gia 

hạn việc áp dụng BASE II từ 1/6/2013 sang 1/6/2014)về thực hiện đề án tái cơ cấu 

hệ thống TCTD với việc áp dụng Basel II theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ 2013 – 

2015 và giai đoạn 2 từ 2016 – 2018). Lộ trình đến năm 2018 để các NHTM Việt 

Nam áp dụng Basel II là khá rộng rãi và cũng là thời điểm thích hợp nhƣng hệ 

thống NH cần đẩy nhanh tiến trình cải cách hơn nữa vì các nền kinh tế quốc gia 

trong khu vực đã đẩy mạnh công cuộc cải cách tài chính nhƣ Thái Lan, Singapore 

đang tiếp cận một phần Basel III…Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết thực hiện Basel 

là hệ thống báo cáo tài chính NH phải chuẩn mực, phải đƣợc các công ty kiểm toán 

độc lập có uy tín thẩm định, thậm chí ngân hàng nhà nƣớc có thể chỉ định những 

công ty này. NHNN nên thay đổi phƣơng pháp giám sát. Hiện tại ngân hàng nhà 

nƣớc mới chỉ giám sát trên cơ sở tuân thủ pháp luật nói chung mà chƣa thanh tra rủi 

ro cụ thể. Cuối cùng cần phải thực hiện việc xếp hạng NH nhƣ các nƣớc trên thế 

giới.vấn đề trƣớc mắt đối với hệ thống NH là giải quyết nợ xấu, sở hữu chéo để hoạt 

động NH thực sự lành mạnh, từ đó mới có thể tính đến áp dụng các tiêu chuẩn 

 Basel. Nếu các nút thắt trên chƣa đƣợc tháo gỡ thì khó có thể áp dụng các tiêu  

chuẩn quốc tế. 

 Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) -

Ngân hàng Trung ương trong việc cung cấp các thông tin tín dụng cho các ngân 

hàng thương mại 
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Theo khảo sát mới đây của KPMG, hai khó khăn chung đƣợc các NHTM 

nhắc đến nhiều nhất khi triển khai áp dụng Basel II là chi phí triển khai (85% ý kiến 

khảo sát) và thiếu dữ liệu lịch sử (78% ý kiến khảo sát). Do vậy, thời gian tới cần 

nâng cao vai trò của CIC và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập. Theo đó, việc 

cung cấp thông tin khách hàng nhanh chóng, chuẩn xác và đồng thời sớm phát hiện, 

cảnh báo, giúp các NHTM có thêm cơ sở pháp lý quan trọng để đƣa ra các quyết 

định tín dụng chính xác, hạn chế rủi ro phát sinh từ các hợp đồng đề nghị cấp vốn. 

CIC phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin cho Cơ quan Thanh tra, giám 

sát ngân hàng để tăng cƣờng công tác thanh tra, giám sát các TCTD thực hiện các 

quy định của NHNN; Xây dựng mới, cải tiến hệ thống sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu 

chuẩn quốc tế phục vụ các đối tƣợng khác nhau; Đẩy mạnh hoạt động cung cấp số 

liệu phục vụ xây dựng mô hình Xếp hạng tín dụng, chấm điểm tín dụng và xây 

dựng các báo cáo phân tích ngành, lĩnh vực phục vụ yêu cầu của các TCTD; Nâng 

cấp phƣơng pháp xếp hạng tín dụng hiện tại của CIC, là cơ sở tham chiếu cho các 

TCTD. (NHNN, Lộ trình triển khai Basel II) [57]. 

 NHNN cần phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện và khẩn trương ban hành hệ 

thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế 

Xây dựng các giải pháp hoàn thiện phƣơng pháp kiểm soát và kiểm toán nội 

bộ trong các tổ chức tín dụng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Hoàn thiện hệ 

thống giám sát ngân hàng theo hƣớng: nâng cao chất lƣợng phân tích tình hình tài 

chính và hệ thống cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của các 

TCTD; phát triển và thống nhất cách thức giám sát ngân hàng trên cơ sở lí luận và 

thực tiễn; xây dựng cách tiếp cận hoạt động đánh giá chất lƣợng quản lí rủi ro trong 

nội bộ các TCTD. Triển khai mạnh hơn nữa các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro trên 

thị trƣờng tiền tệ nhƣ quyền chọn (option), hoán đổi (swap), kì hạn (forward), tƣơng 

 lai (future)... 

b) Đối với  Nhà nước 

Hoàn thiện luật pháp để tạo lập môi trƣờng kinh tế vĩ mô ổn định, bền vững; 

môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh an toàn, thông thoáng nhằm tạo điều kiện phục hồi  
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sản xuất kinh doanh trong nƣớc nhằm góp phần thực hiện tốt tăng trƣởng kinh tế, 

nhằm ổn định và phát triển nền kinh tế nƣớc ta hiện nay vốn đang khó khăn.  

Đẩy nhanh việc chuyển đổi hoặc quy hoạch lại dự án bất động sản khó có 

khả năng thực hiện trong tƣơng lai bởi nhiều lý do khác nhau nhƣ thiếu vốn, dƣ 

cung. Giải quyết tình trạng đóng băng.  

Sớm sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sự phù hợp 

đồng bộ nhất là trong quan lý đất đai, phá sản doanh nghiệp thi hành án dân sự, cơ 

chế thực thi pháp luật tạo điều kiện cho ngân hàng thực hiện tốt thu hồi nợ xử lý tài 

sản nợ đảm bảo một cách nhanh chóng nhằm hạn chế, khắc phục dần tình trạng nợ 

đọng nợ xấu của ngân hàng. 

 Nhà nƣớc cần thực hiện biện pháp điều tiết cung cầu thị trƣờng, đảm bảo ổn 

định kinh tế vĩ mô, giá cả, không để xảy ra những cú sốc về giá, đặc biệt với những 

hàng hóa nhạy cảm, thiết yếu nhằm hạn chế rủi ro thị trƣờng đối với mọi hoạt động 

của đời sống kinh tế - xã hội. Đồng thời, Chính phủ cần tiếp tục giữ ổn định tình 

hình chính trị, tạo môi trƣờng tốt cho các ngân hàng thƣơng mại hoạt động cạnh 

tranh lành mạnh. 

 Chính phủ cần phải sử dụng thật tốt các thiết chế đảm bảo an toàn hệ thống để 

hạn chế và kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Trong bối cảnh mới, Chính 

phủ cần phải sử dụng tốt công cụ bảo hiểm tiền gửi thông qua việc nâng cao năng 

lực pháp lý, năng lực tài chính cho Bảo hiểm tiềm gửi Việt Nam đáp ứng đƣợc nhu 

cầu nhiệm vụ mới. 
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PHỤ LỤC 1 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TECHCOMBANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] 
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PHỤ LỤC 2 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG SIAM – THÁI LAN 
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Nguồn: Boriboon Pinprayong and Sununta Siengthai [88] 
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Cty Bảo hiểm 

Sangggi 

Cty New York 
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PHỤ LỤC 3 

HUY ĐỘNG VỐN CỦA TECHCOMBANK 

(gồm cả phát hành giấy tờ có giá (GTCG)) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng huy động vốn (gồm 

cả phát hành GTCG do các 

TCTD khác mua) 

123.359 159.875 161.084 140.847 157.163 

Trong đó: Phát hành GTCG 15.025 23.094 10.451 5.644 6.254 

(Nguồn số liệu: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và số liệu tổng hợp) 

HUY ĐỘNG VỐN CỦA TECHCOMBANK 

(Không bao gồm phát hành GTCG) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

                                  Năm 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng nguồn vốn huy động 108.334 136.781 150.633 135.203 150.909 

Phân theo thành phần kinh tế 

Tiền gửi và vay của các TCTD 

khác 
27.783 48.133 39.171 15.225 19.219 

Tổ chức kinh tế 18.745 31.012 34.406 40.973 43.889 

Cá nhân 61.806 57.636 77.056 79.005 87.801 

Phân theo kỳ hạn 

Không kỳ hạn 18.344 24.811 21.396 20.492 22.231 

Có kỳ hạn 89.990 111.970 129.237 114.711 128.678 

Phân theo loại tiền 

Nội tệ 79.452 99.858 111.567 112.291 129.488 

Ngoại tệ 28.882 36.923 39.066 22.912 21.421 

 (Nguồn số liệu: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và số liệu tổng hợp) 
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PHỤ LỤC 4 

CHO VAY THEO THÀNH PHẦN DOANH NGHIỆP CỦA 

TECHCOMBANK 

ĐVT: Tỷ đồng 

Năm 

Chỉ tiêu 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Tổng dƣ nợ cho vay doanh 

nghiệp (Tổ chức kinh tế) 

33.751 40.788 40.729 47.424 49.405 

 - Doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp nhà nƣớc 

2.930 2.940 2.363 3.342 2.357 

 - Công ty TNHH 15.824 18.839 19.537 20.981 32.028 

 - Công ty Cổ phần 12.922 16.789 16.402 22.515 13.845 

 -DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 545 719 592 217 259 

 - Doanh nghiệp tƣ nhân 1.530 1.499 620 820 916 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] 
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PHỤ LỤC 5 

CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP THEO NGÀNH NGHỀCỦA 

TECHCOMBANK 

 

Năm 

 

 

 

Chỉ tiêu 

2010 2011 2012 2013 2014 

Số 

tiền 

(tỷ 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

(tỷ 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

(tỷ 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

(tỷ 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

(tỷ 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Cho vay tổ 

chức kinh tế 
33.751 100% 40.788 100% 40.279 100% 47.424 100% 49.405 100% 

Trong đó: 

- Nhóm ngành 

nông lâm, thủy 

sản 

5.389 16% 8.783 21% 194 0,48% 1.195 2,5% 132 0,26% 

- Nhóm ngành 

thƣơng mại, sản 

xuất, chế biến. 

19.706 58% 22.993 56% 24.141 60% 26.620 56% 23.214 46,98% 

- Xây dựng, 

kinh doanh bất 

động sản 

4.665 13% 5.097 13% 6.788 17% 15.673 33% 17.996 22.41% 

- Kho bãi, vận 

tải và thông tin 

liên lạc  

2.061 6% 2.114 5% 2.045 5% 2.295 4,8% 5.271 10,67% 

- Các ngành 

khác 
1.930 7% 1.771 5% 7.111 12,52% 1.641 3,7% 2.792 5,65% 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] và tính toán của tác giả 
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PHỤ LỤC 6 
 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHCOMBANK 

Đơn vị: Tỷ đồng 

                                              Năm 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tƣơng 

tự (1) 
10.934 19.949 17.623 13.281 12.932 

- Thu nhập lãi tiền gửi 3.375 6.400 3.235 1.030 330 

- Thu nhập lãi cho vay 5.594 9.570 8.526 7.384 7.724 

- Thu lãi từ đầu tƣ chứng khoán 1.965 3.979 5.862 4.867 4.878 

Chi phí lãi và các chi phí tƣơng tự (2) (7.750) (14.651) (12.507) (8.946) (7.159) 

- Trả lãi tiền gửi (6194) (11.704) (10.351) (8.029) (6.688) 

- Trả lãi tiền vay (1.913) (1.344) (816) (543) (279) 

- Trả lãi phát hành giấy tờ có giá (543) (1.603) (1.340) (374) (192) 

Thu nhập lãi thuần (3 )= (1) - (2) 3.184 5.299 5.116 4.335 5.773 

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (4) 1.187 1.521 1.051 1.150 1.665 

- Dịch vụ bảo lãnh 160 143 106 101 99 

- Dịch vụ thanh toán và tiền mặt 691 835 624 728 909 

- Dịch vụ ngân quỹ - - - 18 6 

- Dịch vụ ủy thác và đại lý 2 2 1 2 2 

- Dịch vụ tƣ vấn 131 106 93 112 247 

- Dịch vụ khác 203 435 227 189 402 

Chi phí hoạt động dịch vụ (5) (257) (370) (486) (414) (542) 

- Dịch vụ thanh toán và tiền mặt 105 (124) (113) (138) (183) 

- Chi phí truyền thông 28 (45) (48) (36) (35) 

- Dịch vụ ngân quỹ - - - (56) (51) 

- Dịch vụ tƣ vấn 103 (99) (156) (74) (144) 

- Dịch vụ khác 21 (102) (169) (110) (129) 

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ  

(6)=(4)-(5) 
930 1.151 565 736 1.123 

Lãi/(lỗ) thuần từ kinh doanh ngoại hối và 

vàng (7) 
(91) (699) (139) (121) 23 

Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán 

kinh doanh (8) 
(72) (56) 3 105 97 

Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu 

tƣ (9) 
160 416 (175) 161 78 

Thu nhập từ hoạt động khác (10) 696 707 618 738 986 

- Thu nhập từ các công cụ tài chính phái 

sinh khác 
- - - 100 411 

- Thu hồi nợ đã xóa sổ trong những năm 

trƣớc 
240 61 53 63 55 

- Thu nhập từ khoản đặt cọc thuê văn phòng - 282 223 162 520 

- Thu nhập khác 456 364 342 413  
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Chi phí hoạt động khác (11) (169) (164) (256) (324) (977) 

- Chi từ các công cụ tài chính phái sinh 

khác 
- - - (66) (352) 

- Chi khác - - - (258) (625) 

Lãi thuần từ hoạt động khác (12) = (10) – 

(11) 
527 544 361 414 9 

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần (13) 81 8 30 17 5 

Tổng thu nhập thuần từ hoạt động  

(14) = (3)+(6)+(7)+(8)+(9)+(12)+(13) 
4.719 6.662 5.761 5.647 7.108 

Chi phí hoạt động (15) (1.587) (2.099) (3.294) (3.355) (3.431) 

- Lƣơng và các chi phí liên quan 755 (1.181) (1.388) (1.386) (1.627) 

- Chi phí in ấn, tiếp thị và khuyến mại 49 (148) (509) (279) (135) 

- Chi thuê văn phòng và tài sản 298 (230) (587) (414) (445) 

- Khấu hao tài sản cố định 96 (145) (197) (287) (269) 

- Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí 72 (72) (123) (109) (80) 

- Chi phí thông tin liên lạc 30 (40) (39) (37) (36) 

- Chi về tài sản và công cụ, dụng cụ 112 (42) (60) (81) (74) 

- Chi bảo dƣỡng và sửa chữa tài sản 49 (40) (207) (173) (172) 

- Chi phí điện, nƣớc, vệ sinh - (46) (51) (58) (53) 

- Chi nộp phí bảo hiểm       - (76) (79) (106) (112) 

- Chi công tác phí - (26) (30) (29) (42) 

- Trích lập dự phòng các tài sản có khác - - - (8) (23) 

- Trích lập dự phòng giảm giá đầu tƣ dài 

hạn 
- - - - (5) 

- Chi phí hoạt động khác 126 (53) (24) (388) (358) 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

trƣớc chi phí dự phòng rủi ro TD (16)=(14)-

(15) 

3.132 4.563 2.467 2.292 3.677 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (17) (388) (342) (1.449) (1.414) (2.258) 

Tổng lợi nhuận trƣớc thuế(18)=(16)-(17) 2.744 4.221 1.018 878 1.419 

Chi phí thuế TNDN (19) (671) (1.067) (252) (219) (335) 

Lợi nhuận sau thuế (20) = (18)-(19) 2.073 3.154 766 659 1.084 

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank [108] 
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PHỤ LỤC 7 

TỔNG TÀI SẢN VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA MỘT SỐ NHTM 

 

Tên Ngân hàng 
Cập nhật 

(tháng/năm) 

Tài sản     

(tỷ đồng) 

Vốn điều lệ 

(tỷ đồng) 

NHTM Nhà nước 

Agribank T3-2014 729.563,40 28.722 

NH phát triển Việt Nam (VDB) T12-2012 291.700,90 12.311 

NH Chính sách XH Việt Nam T12-2013 128.469,00 10.000 

NHNN Việt Nam   10.000 

NH Hợp tác VN (Coorperative Bank) T12-2012 14.871,20 3.000 

NHTM cổ phần tƣ nhân 

VietinBank T6-2014 597.636,20 37.234 

BIDV T6-2014 579.021,80 28.112 

Vietcombank T6-2014 504.432,10 26.650 

Military Bank T6-2014 188.570,30 11.256 

NHTM CP Sài Gòn (SCB) T6-2014 202.464,00 12.295 

ACB T6-2014 177.454,10 9.377 

Sacombank T6-2014 178.938,80 12.425 

Technological & Commercial Bank T6-2014 171.081,10 8.878 

VPBank T6-2014 135.137,20 6.347 

Sahabank T6-2014 140.610,60 8.866 

Maritime Bank   (MSB) T12-2013 107.114,90 8.000 

NHTM CP Đại chúng (PVcomBank) T6-2014 94.808,30 9.000 

Lien Viet Post Bank  (LPB) T6-2014 82.807,40 6.460 

Dong Nam A Bank (SeABank) T12-2013 79.864,40 5.466 

Dong A Bank  (DAB) T6-2014 78.546,20 5.000 

Phuong Nam Bank (Southern Bank) T12-2013 77.558,00 4.000 
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Tên Ngân hàng 
Cập nhật 

(tháng/năm) 

Tài sản     

(tỷ đồng) 

Vốn điều lệ 

(tỷ đồng) 

NH Quốc tế Việt Nam (VIBBank) T3-2014 77.085,00 4.250 

HDBank T3-2014 76.279,60 8.100 

NHTM CP Đại Dƣơng (Ocean Bank) T6-2014 68.783,30 4.000 

An Binh Bank  (ABBank) T6-2014 59.708,20 4.798 

Bac A Bank (North Asia Bank) T12-2013 50.460,10 3.700 

Mekong Housing Bank   (MHB) T12-2013 38.410,00 3.369 

TPBank T12-2013 32.088,00 5.550 

NHTM Dầu khí toàn cầu  (GP Bank) T9-2011 32.000,00 3.018 

Nam Viet Bank  (Navibank) T6-2014 35.072,30 3.010 

Phuong Dong Bank (Oricombank) T6-2014 30.827,40 3.234 

Nam A Bank (South Asia Bank) T6-2014 33.733,00 3.000 

NH Xây dựng Việt Nam T12-2011 27.171,30 7.500 

Viet A Bank (VAB) T6-2014 26.564,00 3.098 

Petrolimex Group Bank   (PG Bank) T6-2014 21.433,90 3.000 

Kien Long Bank T6-2014 21.889,90 3.000 

NH Bản Việt T6-2013 20.525,00 3.000 

Vietnam Thuong Tin Bank   (Vietbank) T12-2012 16.844,70 3.000 

Bao Viet Bank T12-2013 16.800,00 3.000 

Saigon Cong Thuong Bank (Saigonbank) T6-2014 14.960,20 3.080 

Me Kong Development Bank   (MD Bank) T12-2013 6.437,10 3.750 

NH 100% vốn nƣớc ngoài 

HSBC Bank (Vietnam) Ltd T12-2013 66.660,80 3.000 

ANZ Bank (Vietnam) Ltd T12-2013 37.192,70 3.200 

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd T12-2012 24.071,70 3.000 

Shinhan Vietnam Bank Ltd T12-2013 29.677,30 4.547 

Hong Leong Bank Vietnam Ltd T12-2013 5.976,60 3.000 

Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM [109 - 123] 
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PHỤ LỤC 8 

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM 

(triệu đồng lợi nhuận sau thuế /1ngƣời/năm) 

 

 

Stt 

Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

1 MB bank 386 417 391 461 388 

2 Vietcombank 354 334 319 308 328 

3 Vietinbank 191 335 310 292 296 

4 BIDV 215 186 159 220 263 

5 Sacombank 158 215 84 191 194 

6 Techcombank 277 378 106 90 150 

7 ACB 319 380 96 88 103 

8 SHB     41 

Nguồn: Báo cáo tài chính các NHTM Việt Nam [109 – 123] 
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PHỤ LỤC 9 

SỐ LƢỢNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM 

Đơn vị : Người 

Stt Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Agribank - 42.000 - - 40.000 

2 Vietinbank (CTG) 17.680 18.622 19.840 19.886 19.059 

3 BIDV 16.122 17.169 18.388 18.390 18.167 

4 Vietcombank (VCB) 11.415 12.565 13.500 13.643 13.860 

5 Sacombank (STB) 8.507 9.600 8.507 11.662 12.608 

6 ACB 7.255 8.613 9.906 8.791 11.753 

7 VPB 2.865 3.548 4.665 6.795 9.212 

8 Techcombank (TCB) 7.481 8.335 7.168 7.290 7.419 

9 MB 4.079 5.098 5.806 6.024 6.507 

10 Eximbank 4.472 5.430 5.614 5.689 5.703 

11 SHB  - 2.840 4.996 - 4.829 

Tổng cộng toàn ngành ngân hàng 172.547 - 180.000 - - 

Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM [109 – 123] 
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PHỤ LỤC 10 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Stt Lợi nhuận sau thuế  2010 2011 2012 2013 2014 

1 Vietinbank (CTG) 3.405 6.244 6.152 5.794 5.475 

2 BIDV 3.761 3.199 3.319 4.065 4.548 

3 Vietcombank (VCB) 4.236 4.217 4.427 4.371 4.260 

4 Agribank 1.300 3.634 2.565 2.303 2.428 

5 MB 1.575 2.127 2.270 2.278 2.380 

6 Sacombank (STB) 1.347 2.066 714 2.229 2.212 

7 VPBank - 800 636 1.019 1.254 

8 Techcombank (TCB) 2.073 3.154 766 659 1.084 

9 ACB 2.335 3.208 784 824 952 

10 SHB 492 753 - 849 790 

11 Eximbank 1.783 3.042 2.138 621 56 

Nguồn: Báo cáo tài chính các NHTM Việt Nam [109 – 123] 
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PHỤ LỤC 11 

DƢ NỢ CHO VAY CỦA MỘT SỐ NHTM 

Đơn vị: tỷ đồng 

Stt Dƣ nợ cho vay  2010 2011 2012 2013 2014 

1 Agribank 414.755 443.877 480.453 530.600 546.692 

2 BIDV 228.000 274.000 324.218 391.000 461.000 

3 Vietinbank 234.024 280.828 331.000 376.068 440.000 

4 Vietcombank 175.600 208.086 239.773 274.315 323.332 

5 Sacombank 77.486 78.400 94.080 107.848 128.015 

6 ACB 85.674 102.809 102.815 107.191 116.324 

7 SHB 24.375 29.161 56.882 76.484 104.095 

8 MB 47.739 60.056 74.790 88.253 102.108 

9 Eximbank 67.070 74.663 74.922 83.354 98.000 

10 Techcombank 52.928 63.452 68.261 70.275 80.308 

11 Vpbank - 29.928 36.953 52.474 78.379 

12 HSBC VN 15.838 22.843 32.043 43.958 - 

 Tổng dƣ nợ toàn ngành 2.475.535 2.839.525 3.090.904 3.477.985 3.970.548 

Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM, NHNN [109 -123] 
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PHỤ LỤC 12 

NỢ XẤU CỦA MỘT SỐ NHTM 

 

         Đơn vị:  % 

STT Ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 

1 AGR (Agribank) 2,60 6,67 8,16 6,54 - 

2 TCB (Techcombank) 2,29 2,83 2,94 3,65 2,38 

3 MB 1,30 1,59 1,84 2,44 2,87 

4 VCB (Vietcombank) 2,91 2,10 3,21 2,80 2,3 

5 ACB 1,07 0,89 2,10 2,98 2,17 

6 BIDV 2,60 2,80 2,67 2,78 1,92 

7 STB (Sacombank) 0,52 0,57 1,40 2,51 1,18 

8 Vietinbank 0,66 0,74 1,35 0,82 1,11 

9 Vpbk - 1,82 2,71 2,81 2,54 

10 SHB - 2,2 8,51 5,67 2,31 

11 Eximbank 1,61 1,31 1,32 1,98 2,46 

Nguồn : Báo cáo thường niên các NHTM [108] 
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PHỤ LỤC 13 

THỐNG KÊ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

(đến 31/12/2014, tốc độ tăng trưởng so với thời điểm cuối năm trước liền kề) 

Loại hình 

TCTD 

Tổng tài sản có Vốn tự có Vốn điều lệ 

ROA ROE 

Tỷ lệ an 

toàn 

vốn tối 

thiểu 

Tỷ lệ 

vốn ngắn 

hạn cho 

vay 

trung, 

dài hạn 

Tỷ lệ cấp 

tíndụng 

so với 

nguồn 

vốn huy 

động 

(TT1) 

Số 

tuyệt đối 

Tốc độ 

tăng 

trƣởng 

Số 

 tuyệt đối 

Tốc độ 

tăng 

trƣởng 

Số tuyệt 

đối 

Tốc độ 

tăng 

trƣởng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

NHTM Nhà 

nƣớc 
2.816.174 14,82 169.696 1,87 134.206 4,77 0,53 6,92 9,40 25,02 94,61 

NHTM Cổ 

phần 
2.780.976 13,10 203.154 5,71 191.115 1,10 0,40 4,64 12,07 21,35 75,36 

NH Liên 

doanh, nƣớc 

ngoài 

701.986 -0,42 106.004 5,76 86.625 6,25 0,61 3,79 30,78 -4,45 57,36 

Công ty tài 

chính, cho 

thuê 

68.673 4,94 15.208 4,71 18.873 0,28 2,33 8,25 29,33 4,90 220,76 

Tổ chức tín 

dụng hợp tác 
87.090 20,69 2.510 8,39 4.831 12,94 0,93 10,67 29,91 11,51 99,25 

Toàn hệ 

thống 
6.514.900 12,20 496.573 4,36 435.649 3,29 0,51 5,49 12,75 20,15 83,67 

            

 

Ghi chú: Nguồn số liệu dựa trên Báo cáo cân đối tài khoản kế toán tháng 12/2014, 

Báo cáo tài chính Quý III/2014 của các TCTD; 
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- Khối NHTM Nhà nƣớc bao gồm cả NHTM Cổ phần Công thƣơng Việt Nam, 

NHTM Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam; 

- Số liệu cột (4), (5), (10), (11) không bao gồm ngân hàng Chính sách xã hội 

(không thuộc đối tƣợng báo cáo) và Quỹ tín dụng nhân dân; 

- ROE, ROA là số liệu Quý III/2014 (Báo cáo tài chính); đã loại bỏ các TCTD có 

vốn chủ sở hữu âm, không bao gồm số liệu của Quỹ tín dụng nhân dân 

- Vốn tự có, tỷ lệ CAR đã loại bỏ các TCTD có Vốn tự có âm; 

- Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động tính trên thị trƣờng I (theo chỉ thị 

01); 

- Chỉ tiêu Tổng tài sản có th theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN. 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của Khối ngân hàng Liên doanh, 

nƣớc ngoài không có giá trị do khối này không sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay 

trung, dài hạn. 
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PHỤ LỤC 14 

CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 

 

 Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng 

Cam kết trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm các cam kết về mở cửa thị trƣờng, 

thể hiện trong Biểu cam kết dịch vụ và các cam kêt đa phƣơng trong Báo cáo Gia 

nhập của Ban công tác. Về tổng thể, các cam kết gia nhập của WTO của Việt Nam 

trong lĩnh vực ngân hàng đã cho phép các tổ chức tín dụng nƣớc ngoài đƣợc hiện 

diện ở Việt Nam dƣới các hình thức khác nhau, mở rộng phạm vi và loại hình cung 

cấp các dịch vụ ngân hàng, tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng 

Về việc thiết lập hiện diện thương mại của các tổ chức tín dụng nước ngoài 

tại Việt Nam: Theo các cam kết gia nhập WTO, từ ngày 1/4/2007, ngoài các hình 

thức nhƣ văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, ngân hàng liên 

doanh, ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh và 

100% vốn nƣớc ngoài, các tổ chức tín dụng đƣợc phép thành lập ngân hàng 100% 

vốn nƣớc ngoài tại Việt Nam 

Về phạm vi hoạt động và loại hình dịch vụ ngân hàng: Các tổ chức tín dụng 

nƣớc ngoài hoạt động tại Việt Nam đƣợc cung cấp hầu hết các loại hình dịch vụ 

ngân hàng nhƣ cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, các 

công cụ thị trƣờng tiền tệ, các công cụ phái sinh, môi giới tiền tệ, quản lý tài sản, 

cung cấp dịch vụ thanh toán, tƣ vấn và thông tin tài chính. Riêng về hoạt động nhận 

tiền gửi, các chi nhánh Ngân hàng nƣớc ngoài đƣợc nhận tiền gửi không giới hạn từ 

các pháp nhân và lộ trình huy động tiền gửi từ cá thể nhân Việt Nam sẽ đƣợc nới 

lỏng trong vòng 5 năm kể từ ngày 1/1/2007 ở mức tối đa 650% vốn pháp định của 

ngân hàng, tiến tới đối xử quốc gia đầy đủ vào năm 2011. Các chi nhánh ngân hàng 

nƣớc ngoài không đƣợc phép mở các điểm giao dịch ngoài trụ chi nhánh nhƣng 

đƣợc phép lắp đặt và vận hành các máy ATM và đƣợc phát hành thẻ tín dụng trên 

cơ sở đối xử quốc gia kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO.  

Về góp vốn dưới hình thức mua cổ phần: Các Ngân hàng nƣớc ngoài có thể 

tham gia góp vốn liên doanh với đối tác Việt Nam với tỷ lệ góp vốn không quá 

50% tổng vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh. Tổng mức góp vốn mua cổ phần 

của các tổ chức, cá nhân, nƣớc ngoài tại Việt Nam không đƣợc vƣợt quá 30% vốn 

điều lệ của ngân hàng đó, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác hoạc đuợc 

sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.  

Nguồn: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương [83] 
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PHỤ LỤC 15 

CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2011 – 2020 

 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020 đã đƣợc Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam (diễn ra từ ngày 12/1/2011 đến ngày 

19/1/2011) thông qua. Theo đó, việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong 

giai đoạn 2011 – 2020 phải đƣợc dựa trên 5 quan điểm phát triển bao gồm: 1. Phát 

triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên 

suốt trong Chiến lƣợc; 2. Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục 

tiêu xây dựng nƣớc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh; 3. Thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con ngƣời, coi con 

ngƣời là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển; 4. Phát triển 

mạnh mẽ lực lƣợng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao đồng 

thời hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa; 5. Phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện 

hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.  

Theo đó, các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế đến năm 2020 là: 

(i) Tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) bình quân hàng năm 

7 - 8%. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010; theo 

giá thực tế bằng khoảng 3 lần, GDP bình quân đầu ngƣời đạt khoảng 3.000 - 3.200 

đô la Mỹ. 

(ii)Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Xây dựng cơ cấu kinh tế công nghiệp - nông 

nghiệp - dịch vụ hiện đại, hiệu quả; tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ 

chiếm khoảng 85% trong GDP. Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 

45%, giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản 

xuất công nghiệp. Nền sản xuất nông nghiệp bền vững, có giá trị gia tăng cao; tỷ lệ 

lao động nông nghiệp khoảng 30% lao động xã hội. 
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(iii) Yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trƣởng đạt ít nhất 35%, 

giảm bình quân tiêu hao năng lƣợng trên GDP 2,5 - 3%/năm. 

(iv) Kết cấu hạ tầng tƣơng đối đồng bộ, hiện đại; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40%; 

số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%. 

Xu hƣớng chung của nền kinh tế trong nƣớc sẽ là phát triển mạnh mẽ lực 

lƣợng sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp, hình thành đồng bộ thể chế 

kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ 

môi trƣờng, phát triển kinh tế xanh. Chuyển đổi mô hình tăng trƣởng từ chủ yếu 

phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa 

mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lƣợng, hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các 

ngành sản xuất, dịch vụ gắn với các vùng kinh tế; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp 

và điều chỉnh chiến lƣợc thị trƣờng; tăng nhanh hàm lƣợng nội địa, giá trị gia tăng 

và sức cạnh tranh của sản phẩm, DN và của cả nền kinh tế. 

Ngày 8/11/2011 Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua Nghị quyết về Kế 

hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm 2011-2015. Theo đó, mục tiêu tổng quát của 

Kế hoạch đƣợc Quốc hội đặt ra là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi 

mới mô hình tăng trƣởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hƣớng nâng cao chất lƣợng, 

hiệu quả sức cạnh tranh… Trong 2-3 năm đầu sẽ tập trung vào mục tiêu ổn định 

kinh tế vi mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trƣởng ở mức hợp lý, đổi mới mô hình 

tăng trƣởng. Trong 2-3 năm tiếp theo sẽ đảm bảo hoàn thành cơ bản cơ cấu lại nền 

kinh tế để phát triển nhanh, bền vững, hài hòa giữa tăng trƣởng, ổn định kinh tế vĩ 

mô và an sinh xã hội. Các mục tiêu cụ thể đƣợc đƣa ra nhƣ là: tốc độ tăng trƣởng 

kinh tế giai đoạn 2011-2015 khoảng 6,5-7%. Cùng với chỉ tiêu này, các chỉ tiêu 

khác cũng đƣợc cân đối giảm tƣơng ứng, nhƣ là tỷ trọng đầu tƣ toàn xã hội 5 năm 

2011-2015 khoảng 33,5-35% GDP; nhập siêu phấn đấu ở mức dƣới 10% kim ngạch 

xuất khẩu vào năm 2015; bội chi ngân sách nhà nƣớc đạt dƣới 4,5% vào năm 2015 

(tính cả trái phiếu Chính phủ). 
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PHỤ LỤC 16: CHECKLIST ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 
(Lấy ví dụ 1 trong 122 phiếu do tác giả khảo sát, mẫu phiếu do Techcombank thiết kế) 

Update 08/09/2014 

                
Ngày đánh giá: 26 

Cách Ghi Nhận Đánh Giá Tháng đánh giá: 09 

Năm đánh giá: 2014 

Đánh giá viên: Tạ Thị Kim Dung   Đạt yêu cầu 1 

Địa chỉ chi nhánh: TDG-Thành Đông, 11B Trần Hƣng Đạo, TP Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng     

Nội dung giao 

dịch: 
Rút tiết kiệm   Không đạt 0 

Tên GDV: Bùi Thị Lan Anh     

ID GDV:     Không xác định NA 

Thời gian bắt đầu  

vào chi nhánh: 
11h25' Mã mức độ quan trọng của tiêu chí 

Thời gian bắt đầu  

được phục vụ: 
11h25'   Quan trọng 1 

Thời gian kết  

thúc giao dịch: 
11h35'   Rất quan trọng 2 

      

STT Tiêu chí đánh giá 
Trọng 

số 

Ghi nhận 

đánh giá 
Kết quả Diễn giải 

1 
Diện mạo bề ngoài và tác phong nơi làm việc: Tuân thủ đúng quy định định của Ngân 

hàng, thể hiện sự chuyên nghiệp và đồng nhất 
9   9   

1.1 

Trang phục 

và diện 

mạo 

Trang phục 

Nhân viên mặc trang phục đúng theo quy định của Ngân hàng, đeo 

thẻ tên đầy đủ, không xắn tay áo, sử dụng dây lƣng màu tối, mặc 

áo khoác công sở (nếu cần) 

2 1 2   
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1.2 Tóc Tóc gọn gàng, sạch sẽ, không nhuộm tóc sáng màu 2 1 2   

1.3 Giầy 

Nhân viên nam: đi giầy tây, tất/ vớ cùng màu quần. 

Nhân viên nữ: Đi giầy bít mũi, cao không quá 5 cm, tất/ vớ màu 

tối, không hoa văn, không lƣới/ ren 

1 1 1   

1.4 Phụ kiện 

Nhân viên mang gọng kính, đồng hồ có hình dáng đơn giản, gọng 

kính kim loại hoặc có màu tối. Nhân viên Nam không đeo khuyên 

tai. 

1 1 1   

1.5 

Trang điểm 

Nhân viên nữ có trang điểm nhẹ 2 1 2   

1.6 
Nhân viên không sơn móng tay màu nổi bật, không gắn đá sặc sỡ, 

không để móng tay quá dài, không để lộ hình xăm;  
1 1 1   

2 Tác phong: Lịch sự, thân thiện, chuyên nghiệp 13   11   

2.1 

Tác phong 

nơi làm 

việc 

  

Duy trì nụ cƣời và thái độ niềm nở, thân thiện, nhiệt tình trong 

giao tiếp với khách hàng 
2 1 2   

2.2 

Tƣ thế làm việc ngay ngắn: không bỏ tay vào túi hoặc khoanh tay, 

không đứng chùng chân, chùng vai, không đứng tựa vào bàn, vào 

quầy, không chống tay vào cằm, không gục mặt xuống bàn 

1 1 1   

2.3 
Không tụ tập thành nhóm và trao đổi lớn tiếng/gọi với trong khu 

vực làm việc 
1 1 1   

2.4 Giao tiếp bằng mắt với KH một cách thân thiện. 2 1 2   

2.5 
Dùng bàn tay mở hƣớng dẫn khách hàng, Đƣa và nhận bằng hai 

tay và không cầm nắm vật gì khác trong tay 
1 0 -1  

2.6 Không ăn uống tại quầy giao dịch trong giờ làm việc 2 1 2   

2.7 

Không để điện thoại di động ở chế độ chuông; không đƣợc nghe 

điện thoại di động trong khi tiếp KH, nếu phải nghe điện thoại cố 

định phải xin phép KH và nhanh chóng kết thúc để tiếp KH 

(không quá 1 phút) 

2 1 2   

2.8 
Lời nói lịch sự, đúng mực, giọng nói to, rõ ràng, tốc độ nói vừa 

phải 
2 1 2   
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3 Giao dịch với khách hàng: Thái độ niềm nở, chủ động, nhanh chóng, chính xác 27   7   

3.1 

Tiếp xúc 

trực tiếp 

với 

Khách 

hàng tại 

khu vực 

giao 

dịch 

Chào đón 

Giao dịch viên chủ động nhận diện vào chào đón khách hàng bằng 

lời nói và mời khách hàng ngồi. Tạm dừng các công việc đang làm 

để tiếp khách hàng 

2 1 2 

GDV chào, hỏi nhu cầu KH 

nhƣng không nghe rõ trong 

băng ghi âm vì khoảng cách 

xa 

3.2 

Tìm hiểu nhu 

cầu 

Giao dịch viên chủ động hỏi nhu cầu khách hàng khi đến giao dịch 2 1 2 

GDV chào, hỏi nhu cầu KH 

nhƣng không nghe rõ trong 

băng ghi âm vì khoảng cách 

xa 

3.3 
Giao dịch viên tập trung lắng nghe để hiểu đúng  nhu cầu của KH, 

không ngắt lời khách hàng 
1 1 1   

3.4 
Giao tiếp 

khách hàng 

Chủ động hỏi và gọi tên khách hàng ít nhất 2 lần trong quá trình 

giao dich (có thể sử dụng đại từ nhân xƣng đối với một số KH lớn 

tuổi, KH có tên không phổ thông)  

2 0 -2 GDV không gọi tên KH 

3.5 

Giao dịch 

khách hàng 

Giao dịch viên dùng bàn tay ngửa để hƣớng dẫn khách và dùng 

bút/viết để xác định chỗ khách hàng cần phải ký hoặc cần lƣu ý 
1 0 -1 

GDV dùng ngón tay chỉ vào 

chỗ KH ký mà không dùng 

bàn tay ngửa 

3.6 
Giao dịch viên tƣ vấn chi tiết sản phẩm cho KH, sử dụng tờ 

rơi (nếu có) 
2 1 2   

3.7 Thông báo và nói rõ lý do khi phải rời quầy (phô tô, trình ký..) 1 0 -1 
GDV rời quầy nhƣng không 

thông báo KH 

3.8 
Giao dịch viên nhanh chóng thực hiện giao dịch; đảm bảo giao 

dịch chính xác, đầy đủ.  
2 1 2   

3.9 Giao dịch viên thông báo khách hàng khi thực hiện xong giao dịch 2 0 -2 
GDV không thông báo KH 

khi thực hiện xong giao dịch 

3.10 Giao dịch viên hỏi thêm nhu cầu của khách hàng 2 0 -2 
GDV không hỏi thêm nhu 

cầu KH 
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3.11 Kỹ năng bán 

chéo 

Giao dịch viên chủ động bán chéo sản phẩm 1 1 1   

3.12 Sản phẩm bán chéo phù hợp với nhu cầu của KH 1 1 1   

3.13 
Bảo mật 

thông tin KH 

Giao dịch viên không thảo luận/ đề cập với khách hàng này về 

thông tin của khách hàng khác 
1 1 1   

3.14 
Kết thúc giao 

dịch 

Giao dịch viên chủ động chào và cảm ơn khách hàng khi kết thúc 

giao dịch 
2 0 -2 

GDV chào nhƣng không cảm 

ơn KH khi KH đứng lên ra 

về (cái này nghe không rõ 

trong băng ghi âm) 

3.15 

Xử lý ý kiến 

KH 

Giao dịch viên chủ động tiếp nhận ý kiến thắc mắc của KH. 

Khéo léo xử lý trong phạm vi công việc của mình. Không thoái 

thác và đổ lỗi cho bộ phận khác. 

1 1 1   

3.16 

Giao dịch viên thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ và chủ động xin lỗi 

về vấn đề KH gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ của ngân 

hàng 

1 1 1   

3.17 Quy trình NA 0 NA 0   

3.18 
Kiến thức sản 

phẩm 

Thông tin cung cấp cho KH phải chính xác, không cung cấp thông 

tin không nhất quán 
2 1 2   

3.19 
Không hỏi đồng nghiệp hay tra cứu tài liệu trong quá trình tiếp 

KH trừ một số trƣờng hợp: tỷ giá, lãi suất… 
1 1 1   

Tổng điểm 49   55.10   


