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AN NINH TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 

TS. Vũ Đình Anh 

Chuyên gia Kinh tế 

Đảm bảo an ninh tài chính đang ngày càng trở thành vấn đề sống còn đối với 

mỗi quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá và tự do hoá kinh tế - tài chính 

đang diễn ra nhanh và mạnh như hiện nay. Đối với Việt Nam, một nước đang 

chuyển sang nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN, thì việc đảm bảo an ninh 

tài chính càng có ý nghĩa quan trọng, là một trong những điều kiện tiên quyết để 

phát triển kinh tế với tốc độ cao và ổn định. 

Hệ thống các TCTD Việt Nam hiện nay đang trong quá trình chuyển đổi hoạt 

động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN với 

tiềm lực tài chính còn mỏng và trình độ thấp nên đồng thời tồn tại nhiều thuận lợi 

cũng như thách thức, trở ngại đối với việc đảm bảo an ninh tài chính trong hoạt động 

của các TCTD. Nếu không có ngay các biện pháp củng cố và giữ vững an ninh tài 

chính cho hệ thống các TCTD - "bà đỡ" của các hoạt động sản xuất kinh doanh - thì 

không những các tổ chức này hoạt động không hiệu quả, rủi ro cao dẫn tới khủng 

hoảng tài chính - tiền tệ, mà còn gây ra đổ vỡ hàng loạt, theo dây chuyền, tác động 

xấu tới toàn bộ sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. 

An ninh tài chính, trong đó có an ninh tài chính đối với hoạt động của các 

TCTD, không phải là một khái niệm hoàn toàn mới song chưa được nghiên cứu một 

cách đầy đủ, có hệ thống, đặc biệt là an ninh tài chính trong điều kiện kinh tế - tài 

chính mới - toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Thêm vào đó, vấn đề an ninh 

tài chính đối với hoạt động của các TCTD gắn bó chặt chẽ với những điều kiện đặc 

thù ở các nước đang phát triển ít được đề cập tới trong khi đây lại chính là khu vực 

rất dễ bị tổn thương do sức mạnh và kinh nghiệm thiếu và yếu hơn rất nhiều so với 

các TCTD ở các nước phát triển. 

Khái niệm và bản chất an ninh tài chính  

Từ trước đến nay, nhắc tới an ninh người ta thường nghĩ ngay đến an ninh 

chính trị, quân sự và xã hội với việc đảm bảo an ninh bằng các biện pháp vũ trang, 

bằng lực lượng quân sự, bằng các thiết chế luật pháp và cưỡng chế thi hành pháp 

luật,... Vấn đề an ninh và đảm bảo an ninh gắn chặt với chủ quyền của mỗi quốc gia. 

Gần đây, khái niệm an ninh đã được mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế - tài chính và 

nâng lên tầm khu vực và toàn cầu, đặc biệt sau khi chứng kiến sự mất ổn định kinh 

tế - tài chính của mỗi quốc gia không chỉ đe doạ an ninh của quốc gia đó, có thể làm 

ngòi nổ dẫn tới khủng hoảng toàn diện, mà còn đe doạ sự ổn định của khu vực và 

toàn cầu do hội chứng "lây nhiễm" dưới tác động của toàn cầu hoá và hội nhập quốc 

tế. 
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Dưới ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hoá và tự do hoá tài chính các nước phải 

đối mặt với rủi ro tài chính ngày càng lớn và khủng hoảng tài chính đã trở thành mối 

đe doạ chủ yếu đến an ninh kinh tế thế giới. Chính vì vậy, tăng cường an ninh tài 

chính, hoàn thiện và cải cách thể chế giám sát tài chính, thiết lập cơ chế ứng phó tiền 

tệ cần thiết, cơ chế ngăn chặn rủi ro linh hoạt, tăng cường phối hợp và hợp tác với 

cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực tài chính, đã trở thành nội dung chính của an ninh 

kinh tế. Từ đó có thể thấy an ninh tài chính là một khái niệm cơ bản, là điều kiện 

thiết yếu để nền tài chính tồn tại và phát triển nói riêng, đảm bảo an ninh kinh tế và 

phát triển bền vững nói chung. An ninh tài chính là một khái niệm cơ bản để chỉ 

một tình trạng tài chính ổn định, an toàn và vững mạnh. 

Ổn định được hiểu là duy trì được hoạt động bình thường, không có những 

biến động đột ngột, thất thường. Theo giới tài chính quốc tế, ổn định tài chính 

(financial stability) là cực kỳ quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và không thể có 

ổn định tài chính nếu thiếu hệ thống tài chính mạnh. Giả sử quản lý kinh tế vĩ mô 

mạnh (sound management) song nếu hệ thống tài chính yếu thì có thể làm mất ổn 

định nền kinh tế - làm cho nền kinh tế dễ bị tổn thương từ những cú sốc bên ngoài và 

có thể đe doạ thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, cần phải hiểu sự ổn định 

trong sự vận động và phát triển. Ổn định không có nghĩa là cố gắng giữ nguyên mọi 

thứ như cũ mà là giữ được ổn định trong tiến trình phát triển đi lên, không ngừng cải 

tiến và hoàn thiện. 

An toàn được hiểu là trạng thái không bị nguy hiểm từ phía các tác động bên 

trong và bên ngoài. Giữ được an toàn đồng nghĩa với không tự mình gây hại cho 

mình đồng thời ngăn chặn và chống lại được sự tấn công phá hoại từ bên ngoài. Nếu 

ổn định là tiền đề có tính chất nền tảng thì an toàn là cốt lõi chi phối toàn bộ quá 

trình vận động của tình trạng tài chính. 

Vững mạnh là cơ sở cho sự ổn định và an toàn, một trạng thái tài chính yếu 

không thể giữ được ổn định và đảm bảo an toàn. Bàn về sự vững mạnh, theo chúng 

tôi, trong một chừng mực nhất định có thể gắn với sức cạnh tranh và coi đó là thực 

chất của an ninh tài chính. Không có sức cạnh tranh thì không thể bảo đảm an ninh.  

Ba nội dung trên đồng thời là 3 nguyên tắc của đảm bảo an ninh tài chính. 

Ngoài ra, cần nhấn mạnh tới nguyên tắc thứ 4 về tính hệ thống của an ninh tài 

chính, nghĩa là an ninh của từng bộ phận gắn liền với an ninh của toàn hệ thống, có 

mối quan hệ tương tác và phụ thuộc lẫn nhau về mặt tổ chức và địa lý, an ninh từng 

quốc gia không tách rời an ninh khu vực và toàn cầu, đồng thời cả về mặt đối tượng 

và nội dung của an ninh như an ninh kinh tế liên quan chặt chẽ tới an ninh chính trị, 

an ninh xã hội, an ninh thông tin, an ninh tài chính,... 

An ninh tài chính đối với hoạt động của các TCTD là việc đảm bảo hoạt động 

của các TCTD được tiến hành một cách ổn định, an toàn, vững mạnh. Ba nguyên 

tắc đó được sử dụng cho các hoạt động ngân hàng cơ bản là nhận tiền gửi và cho 
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vay. Theo Luật các TCTD năm 1997: cấp tín dụng là việc TCTD thoả thuận để 

khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ 

cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác; 

và tiền gửi là số tiền khách hàng gửi tại TCTD dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, 

tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức khác. Tiền gửi được hưởng lãi 

hoặc không hưởng lãi và phải được hoàn trả cho người gửi tiền. 

Tình trạng tài chính của một ngân hàng hay hệ thống ngân hàng tại một thời 

điểm được mô tả trong bảng cân đối (balance sheet) của ngân hàng và những thay 

đổi trong bảng cân đối qua mỗi thời điểm phản ánh diễn biến tình trạng tài chính của 

ngân hàng qua từng giai đoạn. Bên cạnh những hoạt động phản ánh trong bảng cân 

đối, nhằm mục tiêu tăng lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, 

các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động ngoại bảng cân đối (off-balance) liên quan tới 

mua bán các công cụ tài chính và tạo ra thu nhập nhờ các khoản lệ phí và bán những 

khoản cho vay chẳng hạn (1) hoạt động trên thị trường kỳ hạn hay quyền chọn, thị 

trường ngoại hối; (2) bán khoản cho vay và do đó loại nó khỏi bảng cân đối với giá 

cao hơn một chút so với khoản cho vay ban đầu và người mua thu được lãi suất thấp 

hơn một chút so với lãi suất ban đầu; (3) thu nhập từ những lệ phí cung cấp dịch vụ 

cho khách hàng như kinh doanh hối đoái nhân danh khách hàng, bảo lãnh tín dụng, 

bảo đảm chứng khoán vay nợ,...  

Như vậy, an ninh tài chính của ngân hàng là trạng thái các tài sản (tài sản nợ, 

tài sản có và tài sản ròng) ổn định, an toàn, vững mạnh. Đảm bảo an ninh tài chính 

đối với hoạt động của các TCTD nói chung và của các ngân hàng nói riêng là việc sử 

dụng các biện pháp giữ cho các tài sản của chúng luôn luôn ổn định, an toàn, vững 

mạnh và không lâm vào khủng hoảng. 

Nhiều nhà kinh tế quốc tế cho rằng mâu thuẫn lớn nhất của ngân hàng và hoạt 

động ngân hàng là mâu thuẫn giữa mục tiêu lợi nhuận cao (high profit) và mục tiêu 

tính thanh khoản cao (high liquidity). Về bản chất an ninh tài chính ngân hàng chịu 

tác động và phải giải quyết được mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa tính thanh khoản và 

lợi nhuận, giữa rủi ro và lợi nhuận. Theo F.S.Mishkin, người quản lý ngân hàng có 3 

điều quan tâm hàng đầu là (1) đảm bảo chắc chắn rằng ngân hàng có sẵn đủ tiền mặt 

để thanh toán cho người gửi tiền khi họ rút tiền ra. Muốn vậy ngân hàng phải thực 

hiện quản lý tính thanh khoản tức là có được những tài sản đủ tính thanh khoản để 

đáp ứng trách nhiệm của ngân hàng đối với người gửi tiền; (2) giảm đến tối thiểu rủi 

ro bằng cách có những tài sản có với mức rủi ro vỡ nợ thấp và bằng cách đa dạng 

hoá việc nắm giữ những tài sản có (quản lý tài sản có); (3) giành được những tiền 

vốn có chi phí thấp (quản lý tài sản nợ). 

Ổn định hoạt động ngân hàng  

Tiền gửi là bộ phận quan trọng nhất trong tài sản Nợ của từng ngân hàng cũng 

như toàn bộ hệ thống ngân hàng. Trạng thái và động thái tiền gửi là một trong những 
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biểu hiện rõ rệt nhất cho tình trạng huy động của mỗi ngân hàng nói riêng và của 

mỗi quốc gia nói chung. Sự ổn định của tiền gửi được biểu hiện ở tốc độ tăng tiền 

gửi, biến động của cơ cấu tiền gửi. Ổn định cho vay biểu hiện ở tốc độ tăng các 

khoản cho vay. Cho vay một mặt là hoạt động cơ bản tạo ra lợi nhuận cho ngân 

hàng, mặt khác là một trong những yếu tố quyết định đầu tư và tăng trưởng kinh tế. 

Có thể cụ thể hoá tốc độ tăng chung trên thành tốc độ tăng của từng cấu thành 

tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng như tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, 

tiền gửi nội tệ, tiền gửi ngoại tệ,... hay cho vay nội tệ, cho vay ngoại tệ, cho vay khu 

vực nhà nước, khu vực tư nhân, cho vay mua bất động sản, cho vay tiêu dùng,... tuỳ 

theo từng mục đích nghiên cứu an ninh tài chính bộ phận. Nhân tố quyết định đến ổn 

định tiền gửi là tỷ lệ tiết kiệm, niềm tin của người gửi và khả năng tiếp cận dịch vụ 

ngân hàng và lợi nhuận thu được từ tiền gửi. Bên cạnh đó, tốc độ tăng tiền gửi còn bị 

chi phối bởi khả năng lựa chọn của người gửi tiền và tập quán tiết kiệm trong dân 

cư. Các nước đang phát triển có thị trường tài chính kém phát triển, các công cụ tài 

chính còn ít, đơn giản, thô sơ, độ rủi ro cao, thêm vào đó là tâm lý tiết kiệm chi tiêu 

để dành một khản tiền cho những mua sắm lớn trong điều kiện thu nhập còn thấp, 

đặc biệt ở các nước Á đông nên tiền gửi ngân hàng thường tăng ở mức  cao. Tốc độ 

tăng cho vay phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Nền kinh tế có tốc độ 

tăng trưởng càng cao thì nhu cầu vốn càng lớn, đặc biệt các doanh nghiệp ở những 

nước đang phát triển có đặc điểm hoạt động dựa nhiều vào nguồn vốn vay từ ngân 

hàng. Ngoài ra, sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động ngân hàng thường xuyên 

xảy ra ở các nước đang phát triển buộc NHTM phải cho tăng cường cho vay theo 

các điều kiện ưu đãi dưới sự chỉ định hay bảo lãnh của Chính phủ cũng là nhân tố 

thúc đẩy tín dụng cho vay tăng nhanh.  

Nếu tốc độ tăng tiền gửi nhanh hơn tốc độ cho vay trong một thời gian dài có 

thể đẩy ngân hàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan là dư thừa vốn không cho vay 

được trong khi vẫn phải trả chi phí cho những khoản tiền gửi. Hệ quả là ngân hàng 

buộc phải giảm tốc độ tăng tiền gửi thông qua giảm lãi suất hay tăng tín dụng thông 

qua nới lỏng các điều kiện cho vay. Cả hai biện pháp đều có khả năng làm mất uy 

tín, niềm tin hay tăng rủi ro của ngân hàng. Ngược lại, giả sử tốc độ tăng tiền gửi 

thấp hơn nhiều tốc độ tăng cho vay thì ngân hàng dễ lâm vào tình trạng thiếu vốn 

cho vay, buộc phải tăng lãi suất để thu hút tiền gửi song không phải là dễ dàng trong 

điều kiện tự do hoá lãi suất như hiện nay và các khoản cho vay dễ bị mất an toàn hơn 

do có thể các điều kiện cho vay quá dễ dãi. Chính vì vậy, tốc độ tăng tiền gửi và cho 

vay đều đặn, không có đột biến và khoảng cách giữa hai tốc độ này không quá lớn là 

đảm bảo cho sự ổn định của hoạt động ngân hàng.  

An toàn hoạt động ngân hàng  

 An toàn tiền gửi là khả năng ngân hàng luôn luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu 

rút tiền của người gửi mà không rơi vào tình trạng nguy hiểm. Để đảm bảo trạng thái 
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sẵn sàng chi trả này ngân hàng cần duy trì dự trữ bắt buộc và cả dự trữ quá mức. 

Trong trường hợp dự trữ không đủ ngân hàng buộc phải bán các khoản cho vay của 

mình. An toàn cho vay thể hiện ở việc các khoản cho vay đã, đang và sẽ thường 

xuyên được hoàn trả đúng hạn với lãi suất theo đúng hợp đồng tín dụng mà công cụ 

then chốt là quản lý rủi ro, đa dạng hoá và bảo đảm tiền vay. Trong quản lý cho vay 

thường nảy sinh hai vấn đề cơ bản là sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức. Biểu 

hiện của sự lựa chọn đối nghịch là người vay kém tín nhiệm nhất do mức độ rủi ro 

cao lại là người sắn sàng trả giá cao nhất cho khoản vay. Rủi ro đạo đức liên quan 

tới người vay có thể sử dụng khoản vay vào những việc quá rủi ro mà người cho vay 

không biết. Để đối phó với hai vấn đề này ngân hàng cần phải có càng nhiều thông 

tin về khách hàng càng tốt và trên cơ sở đó thực hiện phân loại khách hàng bằng 

cách cho điểm tín nhiệm cũng như thực hiện giám sát xem khách hàng có sử dụng 

vốn vay đúng mục đích như trong hợp đồng tín dụng hay không. Để đo lường mức 

độ an toàn cho vay người ta áp dụng các biện pháp quản lý tài sản có trên cơ sở đánh 

giá mức độ rủi ro của từng khoản vay, từ đó tổng hợp thành chỉ số rủi ro cho vay 

chung của ngân hàng hay cả hệ thống. Việc cho vay luôn gắn liền với rủi ro. Đối với 

ngân hàng và doanh nghiệp rủi ro có nghĩa là sự không ổn định của thu nhập tương 

lai và tác động của nó tới giá trị doanh nghiệp. Các ngân hàng cần có đủ vốn để 

chống lại rủi ro. Mỗi hợp đồng tài chính chứa đựng rủi ro tín dụng, rủi ro về giá và 

rủi ro về tính thanh khoản. Để ngăn chặn các ngân hàng nắm giữ quá nhiều tài sản có 

có quá nhiều rủi ro người ta qui định hạn chế những loại tài sản này đối với ngân 

hàng. 

Rủi ro tín dụng là nguy cơ người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, Thoả 

ước Basle năm 1988 qui định các tài sản có và ngoài bảng cân đối được chia thành 4 

loại, mỗi loại có tỷ lệ phần trăm nhất định phản ánh mức độ rủi ro tín dụng của nó: 

(1) Loại rủi ro thấp nhất là 0% gồm những khoản mục không có rủi ro vỡ nợ như 

tiền mặt và các chứng khoán chính phủ; (2) Tiếp theo là loại có tỷ lệ rủi ro 20% gồm 

những tài sản có với rủi ro vỡ nợ thấp như tiền gửi giữa các ngân hàng, chứng khoán 

chính quyền địa phương và các cơ quan của chính phủ; (3) Loại thứ ba có tỷ lệ rủi ro 

50% gồm những trái phiếu có nhiều rủi ro hơn và vay thế chấp mua nhà ở; (4) Có 

mức độ rủi ro cao nhất 100% là những khoản cho vay và chứng khoán còn lại. 

Các hoạt động ngoại bảng cân đối cũng được phân loại theo mức độ rủi ro 

tương tự. Ví dụ thư tín dụng dự phòng hỗ trợ thương phiếu có độ rủi ro là 100% vì 

nó tương tự như cho vay trực tiếp khách hàng. Căn cứ vào đó người ta tính toán tổng 

tài sản có đã hiệu chỉnh theo rủi ro.  

Rủi ro về giá là nguy cơ bị lỗ do những thay đổi không lường được của giá 

cả, chẳng hạn thay đổi về lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Rủi ro về lãi suất có tầm quan 

trọng đặc biệt trong hoạt động ngân hàng. Nếu ngân hàng có tài sản nợ nhạy cảm với 

lãi suất hơn tài sản có thì lãi suất tăng sẽ làm giảm lợi nhuận của ngân hàng và 
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ngược lại lãi suất giảm sẽ lại làm tăng lợi nhuận của ngân hàng đó. Tương tự, nếu 

ngân hàng có tài sản nợ nhạy cảm với thay đổi tỷ giá hơn tài sản có thì tỷ giá tăng 

làm giảm lợi nhuận của ngân hàng và ngược lại. Rủi ro về tính thanh khoản là 

nguy cơ không bán được các tài sản nhanh chóng, trừ khi chịu chiết khấu lớn. Rủi 

ro hệ thống là nguy cơ một hay một số khách hàng lớn không trả được nợ gây nguy 

hiểm cho toàn bộ hệ thống tài chính. Rủi ro thanh toán hay rủi ro hệ thống thường 

liên quan tới các khoản thanh toán liên ngân hàng có giá trị lớn và việc mất khả năng 

thanh toán của một ngân hàng thường lây lan ra toàn bộ hệ thống theo con đường 

này. 

Hậu quả tất yếu của rủi ro cho vay là nợ quá hạn. Chỉ tiêu nợ quá hạn/tổng 

cho vay hay nợ quá hạn/vốn ngân hàng phản ánh rõ nhất tình trạng an toàn cho vay 

của từng ngân hàng và toàn bộ hệ thống ngân hàng. Khủng hoảng cho vay hay 

khủng hoảng nợ xảy ra khi tỷ lệ nợ quá hạn quá cao các ngân hàng mất khả năng 

thanh toán, lâm vào tình trạng phá sản. Theo thông lệ quốc tế, tỷ lệ nợ quá hạn tối đa 

là 3 - 5% tổng dư nợ cho vay. Vượt qua giới hạn này, ngân hàng đứng trước nguy cơ 

khủng hoảng và phá sản. Để giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức tiêu chuẩn, làm lành 

mạnh hoá tình hình tài chính của ngân hàng người ta giảm nợ quá hạn thông qua cơ 

cấu lại nợ, giải quyết tài sản bảo đảm đối với những khoản nợ có tài sản đảm bảo, 

dùng quĩ dự phòng rủi ro bù đắp,... hoặc tăng cường cho vay. Tuy nhiên, nếu nới 

lỏng tín dụng trong khi chưa cải thiện các điều kiện bảo đảm an toàn cho vay thì 

ngân hàng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn và tỷ lệ nợ quá hạn lại tiếp tục tăng. 

Vốn ngân hàng là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo an toàn tiền gửi. Vốn ngân 

hàng một mặt đóng vai trò như một đảm bảo về trách nhiệm của ngân hàng đối với 

các khoản tiền gửi. Chủ ngân hàng sẽ chịu tổn thất lớn nếu ngân hàng lâm vào tình 

trạng phá sản. Mặt khác, vốn ngân hàng giúp nó không rơi vào tình trạng vỡ nợ do 

sự sụt giảm mạnh tạm thời của tài sản có. Thoả ước Basle 1988 đòi hỏi ngân hàng 

phải thoả mãn hai điều kiện về vốn: (1) Vốn cổ phần tối thiểu bằng 4% tổng tài sản 

có đã được hiệu chỉnh theo rủi ro; (2) Vốn ngân hàng (vốn cổ phần và các khoản dự 

trữ mất tiền cho vay và các công cụ nợ khác) tối thiểu bằng 8% tổng tài sản có được 

hiệu chỉnh theo rủi ro. 

Trong thực tế các ngân hàng có xu hướng không muốn duy trì mức vốn ngân 

hàng cần thiết do khoản tài sản đó không sinh lợi và ngân hàng không phải gánh 

chịu toàn bộ tổn thất khi nó bị vỡ nợ. Chính vì vậy phải có các qui định bắt buộc các 

ngân hàng duy trì mức vốn tối thiểu. Chẳng hạn Mỹ qui định vốn ngân hàng tối thiểu 

là 3% tổng tài sản có đối với những ngân hàng mạnh nhất và tới 6% đối với các ngân 

hàng khác. Vốn ngân hàng còn là cơ sở để tính toán hàng loạt chỉ tiêu giới hạn an 

toàn cho vay như mức cho vay tối đa đối với một khách hàng, mức tối đa góp vốn cổ 

phần của ngân hàng, giới hạn tối đa cho vay cổ đông của ngân hàng,... Để đảm bảo 
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chỉ tiêu này cần tăng vốn ngân hàng hoặc giảm tài sản có đã hiệu chỉnh rủi ro tức là 

giảm tỷ trọng các khoản cho vay rủi ro cao, tăng tỷ trọng các khoản cho vay an toàn. 

Hàng ngày Ngân hàng cần phải duy trì tỷ lệ tối thiểu 1/1 giữa tài sản có có thể 

thanh toán ngay với tài sản nợ phải thanh toán ngay cho 1 - 3 ngày làm việc tiếp 

theo. Các ngân hàng có xu hướng giảm tỷ lệ tài sản có có tính thanh khoản cao do 

loại tài sản này có tỷ lệ sinh lời thấp nhất, vì vậy phải bắt buộc ngân hàng duy trì 

một lượng tài sản có có tính thanh khoản cao nhất định để bảo đảm tỷ lệ trên. Mặt 

khác, muốn duy trì tỷ lệ này có thể giảm tài sản nợ phải thanh toán ngay bằng cách 

tăng cường các tài sản nợ trung và dài hạn, giảm tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn và các 

loại tài sản nợ khác có tính thanh khoản cao tức là các loại tài sản có yêu cầu cao về 

khả năng chuyển đổi thành tiền mặt. Ngân hàng phải tối đa hoá lợi nhuận thông qua 

hiệu quả hoá tài sản nợ chủ yếu thông qua thay đổi cơ cấu thời hạn tiền gửi dựa trên 

nguyên tắc chi phí tài sản nợ ngắn hạn luôn thấp hơn chi phí tài sản nợ dài hạn. 

Ngân hàng giảm chi phí bằng cách dùng tiền vay ngắn hạn để cho vay trung và dài 

hạn và làm được việc này nếu ngân hàng duy trì được uy tín và niềm tin của người 

gửi tiền. 

Muốn duy trì tỷ lệ này các ngân hàng phải hạn chế tổng vốn ngắn hạn đem 

cho vay trung và dài hạn, điều mà các ngân hàng không muốn. Phương thức thứ hai 

là giảm tỷ trọng tổng vốn huy động ngắn hạn, tăng tỷ trọng vốn huy động trung và 

dài hạn - vấn đề không dễ dàng do tác động của yếu tố rủi ro về giá và tăng chi phí 

huy động của ngân hàng.   

Vững mạnh của ngân hàng 

Vững mạnh của ngân hàng trước hết thể hiện ở qui mô vốn của ngân hàng và 

từ đó qui định qui mô tài sản có và tài sản nợ của một ngân hàng hay hệ thống ngân 

hàng (sự vững mạnh của ngân hàng còn được biểu hiện ở uy tín, năng lực, phẩm 

chất của bộ máy quản lý ngân hàng, hệ thống tổ chức cũng như trình độ và phẩm 

chất của đội ngũ nhân viên, trình độ công nghệ). Qui mô của ngân hàng càng lớn thì 

uy tín càng cao và khả năng đổ vỡ càng được hạn chế do có tiềm lực tài chính để đối 

phó với các rủi ro, có điều kiện đa dạng hoá tín dụng để phân tán rủi ro, có thể thiết 

lập hệ thống thanh toán nội bộ rộng lớn để giảm các chi phí hoạt động và nhiều lợi 

thế khác do qui mô. Xu thế sáp nhập các ngân hàng lớn trên thế giới đang chứng 

minh điều đó. Qui mô vốn ngân hàng phụ thuộc vào qui mô của nền kinh tế và chiến 

lược phát triển hệ thống ngân hàng của mỗi quốc gia. Nhìn chung, ngân hàng ở các 

nước đang phát triển có qui mô nhỏ, chủ yếu hoạt động trong nước, hoạt động quốc 

tế còn hạn chế. Nhiều nước đang phát triển chủ trương phát triển mạnh các ngân 

hàng nhỏ và vừa phù hợp với qui mô của nền kinh tế, với trình độ quản lý còn hạn 

chế đồng thời tránh những đổ vỡ quá lớn, tạo điều kiện cho các khách hàng tiếp cận 

dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trước xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá, sự xâm nhập của 

các ngân hàng khổng lồ nước ngoài đang đe doạ khả năng cạnh tranh thậm chí khả 
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năng tồn tại của các ngân hàng nhỏ bé nội địa. Chính phủ các nước thường qui định 

mức vốn tối thiểu của ngân hàng đồng thời khuyến khích các ngân hàng tăng vốn cổ 

phần thông qua phát hành cổ phiếu, sáp nhập và hợp nhất các ngân hàng với nhau. 

Vững mạnh của ngân hàng ngoài qui mô còn được thể hiện ở các chỉ tiêu lợi 

nhuận. Lợi nhuận vừa phản ánh hiệu quả hoạt động ngân hàng vừa là nguồn bù đắp 

những tổn thất xảy ra trong hoạt động ngân hàng đồng thời là nguồn đóng góp cho 

NSNN. Để tăng lợi nhuận cần giảm chi phí và tăng chênh lệch lãi suất cho vay và lãi 

suất tiền gửi. ROA được coi là thước đo hiệu quả đầu tư của ngân hàng hay hiệu quả 

khai thác tài sản có: ROA = R/A x 100%, trong đó R là lợi nhuận ròng (lãi thu được 

từ sử dụng các tài sản có) và A là tổng tài sản có. ROE = R/E x 100%, trong đó E là 

vốn cổ phần (vốn tự có) của ngân hàng. Để tăng R người ta có thể tăng lãi suất song 

khả năng này rất khó khăn do qui luật cạnh tranh của thị trường. Biện pháp thường 

áp dụng thay đổi cơ cấu tài sản có để tăng tỷ trọng tài sản có khả năng sinh lời cao 

hay tăng các khoản cho vay thông qua giảm dự trữ. Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả 

của A cần giảm các tài sản có không sinh lời như tiền mặt và tài sản cố định. Tỷ lệ 

tài sản cố định trên tài sản có nên dưới 1% và càng thấp càng tốt. 

Tóm lại, muốn đảm bảo an ninh tài chính của các TCTD cần theo dõi sát sao 

các chỉ tiêu phản ánh mức độ an ninh tài chính của từng ngân hàng và toàn bộ hệ 

thống ngân hàng, có những biện pháp ứng phó kịp thời đối với những thay đổi đe 

doạ làm mất an ninh tài chính nhằm giữ cho trạng thái tài chính của ngân hàng (hệ 

thống ngân hàng) luôn luôn ổn định, an toàn và vững mạnh, ngăn ngừa có hiệu quả 

khủng hoảng tài chính - tiền tệ./. 

 


