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Giải pháp toàn diện để xử lý nợ xấu
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Cần một giải pháp toàn diện để xử lý nợ xấu

• Chỉ khi có sự phối hợp giữa khu 
vực công và tư mới có thể 
mang lại kết quả trong xử lý nợ 
xấu

• Các ngân hàng có trách nhiệm 
chính trong việc xử lý nợ xấu ở 
cấp độ riêng của mỗi ngân hàng
và phải đảm bảo thời gian và 
hiệu quả xử lý nợ xấu

• Các cơ quan quản lý nhà nước 
cần có một khung chính sách 
đầy đủ và rõ ràng để xử lý nợ 
xấu trong hệ thống để không 
gây trở ngại cho quá trình ổn 
định tài chính và tăng trưởng 
kinh tế
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Hành động của khối tư nhân

Nguồn gốc

khoản nợ
HT cảnh

báo sớm
Xác định GT & 

trích dự phòng
Phân loại nợ Hành động có

trọng điểm

• Quy trình quản trị
cho vay lỏng lẻo

• Đánh giá chất
lượng tín dụng
yếu kém

• Cho vay bên có
liên quan

• Chính sách
khuyến khích cho
vay

Cảnh báo
trước khả
năng bên
vay
không trả
được nợ

• Trích lập dự phòng 
đúng thời điểm
căn cứ vào quy
định, khả năng trả
nợ thực tế và kỳ
vọng thu hồi nợ

• Định giá tài sản
thế chấp công
bằng và thực tế

• Quy mô doanh nghiệp
(VD: siêu nhỏ, SMEs, 
lớn)

• Số ngày quá hạn
• Loại hình thế chấp

(Nhà ở, BĐS thương
mại, đất chưa XD, 
động sản,  SP tài chính

• Thủ tục pháp lý thực
hiện

Dựa trên tính toán giá trị ròng:
• Tái cơ cấu
• Xử lý nợ riêng lẻ
• Thủ tục phá sản
• Xóa sổ khoản nợ
• Bán (riêng lẻ hay cả danh mục)
Công cụ/cấu trúc:
• Bộ phận xử lý nợ xấu
• Quỹ ĐT, Công ty QLTS, DN XL nợ

xấu
• Thuê ngoài thu hồi nợ

Chính sách của nhà nước (NHTU, CQ quản lý, Bộ TC, Bộ Tư pháp, CQNN khác)

Tạo môi trường thuận lợi Quy định an 

toàn vĩ mô

Hướng dẫn và hoạt

động giám sát

Can thiệp

trực tiếp

• Quy định an toàn
• Giám sát ngân 

hàng hiệu quả
• Định chế phá sản
• Năng lực tòa án
• Định giá tài sản

xấu

• Chế định thuế
• Tự thỏa thuận/kết

hợp dàn xếp trong
và ngoài tòa

• Giao dich BĐ
• Xử lý TS thế chấp
• Nền tảng XL nợ

xấu

• Tỷ lệ cho vay/thế chấp
• Tỷ lệ nợ/thu nhập
• Hạn mức tăng trưởng TD
• Hạn mức cho vay ngoại tệ
• Yêu cầu dự trữ bắt buộc
• An toàn vĩ mô, giám sát, 

công cụ rà soát
• Yêu cầu tăng vốn rủi ro chu kỳ

• Rà soát chất lượng TS
• Hướng dẫn giám sát về:
o Định nghĩa nợ xấu
o Trích lập dự phòng
o Ghi nhận thu nhập từ nợ xấu
o Định giá TS thế chấp
o Xóa nợ trên sổ sách

• Chiến lược/hành động
bắt buộc

• Công ty QLTS nhà
nước



Các biện pháp xử lý nợ xấu
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Công cụ Tiểu mục Phân loại Điều kiện Mô tả

Cơ cấu lại nợ Tái cơ cấu nợ

ngắn hạn

Thay đổi lịch trả nợ Bên vay đang gặp khó khăn về thanh khoản trong

ngắn hạn và chịu hợp tác.

Trì hoãn nghĩa vụ trả nợ của bên vay đến một 

thời điểm trong tương lai, tính theo giá trị hiện tại 

ròng (NPV) - cách tính trung lập

Giảm nợ Tự thỏa thuận

(Workout)

Bên vay đang gặp khó khăn về tài chính nhưng 

có thể khôi phục lại hoạt động sản xuất qua việc 

giảm nợ; bên vay hợp tác

Cơ cấu lại khoản nợ dẫn đến giảm giá trị hiện tại 

ròng của khoản nợ.

Các công cụ

pháp lý

Xử lý tài sản thế

chấp

Thu hồi nợ Bên vay đã được thông báo về việc không trả nợ

đúng hạn và đã qua thời hạn thông báo theo quy 

định

Cưỡng chế  tài sản thế chấp hoặc tài sản bảo 

lãnh theo quy định của tòa hoặc các biện pháp 

dàn xếp ngoài tòa để thu hồi và sau đó bán tài 

sản thế chấp.

Mở thủ tục phá

sản

Bên vay không có khả năng thanh toán các 

khoản nợ khi đến hạn, hoặc các nghĩa vụ nợ 

vượt quá tài sản hiện có

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản để buộc 

bên nợ tổ chức lại hoạt động kinh doanh hoặc 

thanh lý tài sản. Trong các trường hợp khác, bên

nợ có thể tự nguyện nộp đơn yêu cầu tuyên bố 

phá sản DN, trong trường hợp này, ngân hàng sẽ 

cần xác nhận giá trị của khoản nợ.

Xóa sổ khoản nợ Xử lý nợ Không có khả năng thu hồi khoản nợ. Khoản nợ

đã được trích lập dự phòng đầy đủ. Ngân hàng 

cần chứng minh rằng tất cả các phương án xử lý 

khác là không khả thi

Nợ xấu đã trích lập đầy đủ được chuyển sang 

các tài khoản ngoại bảng. Việc xóa sổ nợ không 

có nghĩa là các ngân hàng từ bỏ yêu cầu của họ 

đối với bên vay, cũng không liên quan đến việc 

xóa nợ. Việc xóa sổ nợ là một sự công nhận 

chính thức về việc không thể thu hồi nợ.

Bán nợ Cho nhà đầu tư nợ

xấu chuyên nghiệp

Các ngân hàng bán nợ xấu và nhà đầu tư nợ 

xấu sẽ thỏa thuận về giá và các điều khoản mua 

bán. Quyền sở hữu được chuyển giao cho người 

mua

Bán nợ xấu theo giá thị trường cho nhà đầu tư. 

Nhà đầu tư tiếp tục nỗ lực thu hồi nợ , và điều

này có thể cần phải thiết lập một nền tảng mua 

bán nợ. Việc mua bán có thể được cấu trúc theo 

nhiều cách khác nhau, trong đó phổ biến nhất là 

bán đứt khoản nợ, hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc  

chứng khoán hóa khoản nợ

Cho công ty nhà

nước về quản lý

tài sản

Được sử dụng trong giai đoạn khủng hoảng 

mang tính hệ thống để hỗ trợ cho nỗ lực xử lý nợ 

xấu của các ngân hàng

Nợ xấu được chuyển giao cho một cơ quan tập

trung để quản lý việc xử lý nợ.



Sơ đồ xử lý nợ xấu
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Cơ cấu lại

nợ

Các biện

pháp pháp lý

Xóa sổ

khoản nợ
Bán nợ

Lựa chọn phương án đem lại NPV cao nhất dựa trên:

Giá trị thu hồi

thực tế và các

chiết khấu

Tất cả các

chi phí đã

được tính

toán

Các biện pháp

xử lý nợ xấu



Xử lý nợ xấu ở Serbia
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Nhóm công tác xử lý nợ xấu ở Serbia
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Kết quả Chiến lược Giảm tỷ lệ Nợ xấu

• Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tỷ lệ nợ xấu ở Serbia là 

trên 20% năm 2015

• Trong năm 2015, nợ xấu bắt nguồn từ 50% dư nợ trong lĩnh vực 

xây dựng, 40% dư nợ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và 

25% dư nợ trong lĩnh vực sản xuất và khai thác khoáng sản

• Theo Nghị định của Chính phủ, Nhóm công tác xử lý nợ xấu 

được thành lập tháng 5/2015. Bộ Tài chính là cơ quan điều phối 

hoạt động của Nhóm công tác

• Một Chiến lược 3 năm được xây dựng nhằm dỡ bỏ các rào cản

xử lý nợ xấu dựa trên một nghiên cứu về rào cản xử lý nợ xấu với 

mục tiêu chính là: 1) nâng cao năng lực xử lý nợ xấu của các 

ngân hàng; 2) tạo điều kiện cho thị trường mua bán nợ xấu phát 

triển; 3) thúc đẩy các biện pháp dàn xếp ngoài tòa; và 4) cải 

thiện khung thể chế về xử lý nợ xấu thông qua tòa án và xử lý tài 

sản thế chấp

• Nhóm công tác gồm đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân 

hàng Trung ương Serbia, Quỹ bảo hiểm tiền gửi. Dưới sự phối 

hợp công tác của các cơ quan này, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 

3,5% năm 2021

Nguồn: NHTƯ Serbia

31/8/2015

Nợ xấu được xử lý

Nợ xấu còn tồn

1-8

2020
31/8

2021



Nợ xấu và khả năng tồn tại của doanh nghiệp ở Serbia
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• Sau khi tỷ lệ nợ xấu bước đầu được kiểm soát tốt, Nhóm công tác đã đưa ra sáng kiến thứ hai với mục đích ngăn chặn việc 

hình thành nợ xấu

• Để có cơ sở thực hiện giai đoạn 2 này, năm 2019, FinSAC và KPMG đã thực hiện một nghiên cứu về khả năng tồn tại của 

doanh nghiệp

• Kết quả của nghiên cứu như sau:

• Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 27% năm 2014 xuống 6% năm 2018 do kết hợp nhiều biện pháp xử lý nợ xấu (ví dụ: xóa nợ trên

sổ sách, trích lập dự phòng đầy đủ, nhận dạng đúng nợ xấu)
• Nhưng tỷ lệ các DN “xác sống” (Zombie) thậm chí còn tăng trong cùng thời kỳ - từ 24% trong năm 2014 lên 29% vào 

năm 2018

• Điều này có nghĩa là các ngân hàng đã loại bỏ nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán (tức là chuyển sang ngoại bảng, bán 

hoặc thu hồi các tài sản thế chấp), nhưng sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp vẫn chưa được khôi phục.

• Theo định nghĩa, DN “xác sống” là những công ty không nên được tiếp cận vay vốn ngân hàng

Nguồn: KPMG và FinSAC study

Tỷ lệ nợ xấu của DN

DN lỗ và kém hiệu quả

trong mẫu khảo sát



Xử lý nợ xấu ở Albania
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Nhóm công tác xử lý nợ xấu của Albania
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Nguồn : FSI, WB

• Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tỷ lệ nợ xấu ở Albania đã 

tăng từ dưới 5% vào năm 2007 lên cao nhất là 24,9% vào tháng 9/2014

• Theo Nghị định củaThủ tướng Chính phủ, Nhóm công tác xử lý nợ xấu 

của Albania đã được thành lập vào tháng 6/2015 do Bộ Phát triển Kinh 
tế, Du lịch, Thương mại và Doanh nghiệp là cơ quan điều phối hoạt động 

của Nhóm công tác

• Mục tiêu chính của Nhóm công tác là giảm tỷ lệ nợ xấu

• Dưới sự hỗ trợ của WB và IMF, Nhóm công tác đã đưa ra Kế hoạch 

hành động về xử lý nợ xấu nhằm tháo gỡ những rào cản trong quá trình 

xử lý nợ xấu và cải thiện khuôn khổ pháp lý vào tháng 8/2015

• Nhóm công tác gồm đại diện của Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 

và Ngân hàng Trung ương Albania; WB và IMF đóng vai trò quan sát 

viên

• Hiệp hội ngân hàng Albania đóng vai trò tích cực trong quá trình hoạt 

động của Nhóm công tác

• Kế hoạch hành động về xử lý nợ xấu đã kế thừa nhiều khuyến nghị 

được đưa ra trong báo cáo FSAP, DPL, cũng như các khuyến nghị 

chính sách từ nhiều tổ chức tài chính quốc tế
• Dưới sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 

8,1% vào năm 2020

Tỷ lệ nợ xấu của Albania



Kế hoạch hành động xử lý nợ xấu
Hành động Cơ quan chịu trách nhiệm Thời hạn

Luật Phá sản mới Bộ Tư pháp Tháng 11/2015

Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Dân sự (cải cách quy

định về thừa phát lại)

Bộ Tư pháp Tháng 11/2015

Sửa đổi Luật đăng ký bất động sản Bộ Tư pháp Tháng 10/2015

Sửa đổi Luật về phí bảo đảm Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế Tháng 10/2015

Xử lý 35 tập đoàn/công ty lớn NHTW Tháng 10/2015

Sửa đổi các quy định pháp lý (VD xóa sổ) NHTW September 2015

Nới lỏng quy định về cấp phép cho các công

ty cung cấp dịch vụ xử lý nợ xấu

NHTW Tháng 12/2015

Đổi mới hoạt động của các cơ quan đăng ký 

tín dụng

NHTW Tháng 4/2016

Cấp khoản vay chỉ dựa trên kê khai tài chính NHTW Tháng 12/2015

Tiếp cận theo Phương pháp Tirana –

khuôn khổ dàn xếp ngoài tòa

NHTW, Hiệp hội Ngân hàng Tháng 12/2015
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Sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp Albania
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Nguồn: Deloitte và FinSAC

• Deloitte cùng với FinSAC đã thực hiện một 

nghiên cứu về sức khỏe tài chính của các 

doanh nghiệp ở Albania

• Có 231 công ty lớn nhất Albania tham gia vào 

nghiên cứu này trong giai đoạn 2014-2016

• 81% doanh nghiệp hoạt động ở mức trung bình

và kém

• 54% doanh nghiệp thuộc nhóm kém/tương đối 

kém

• 68 doanh nghiệp hoạt động kém 

• Nghiên cứu này đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc thực hiện khung chính sách về các biện 

pháp dàn xếp ngoài tòa (tiếp cận theo Phương 

pháp Tirana)
Tương

đối kém
Kém Trung bình Dẫn đầuKhá



Xử lý nợ xấu ở Ukraine
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Xử lý nợ xấu ở Ukraine
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Nguồn: FSI, WB

• Ukraine chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu, phá giá tiền tệ và xung đột lãnh thổ với Nga

• Trong năm 2014-2015, đồng hryvnia của Ukraine mất giá gần 
3 lần (giá trị đồng hryvnia giảm từ 8 đến 24 hryvnia đổi lấy 1 
USD)

• Nợ xấu trên 50% trong hơn 2 năm

• Ngân hàng Ukraine đã thắt chặt khung chính sách trong nhiều 

năm

• Việc quốc hữu hóa ngân hàng lớn nhất (Privatbank) vào tháng 
12/2016  góp phần nhận diện rõ hơn tỷ lệ nợ xấu thực sự ở 

Ukraine

• IMF và WB đã có một số chương trình điều chỉnh kinh tế ở 

Ukraine để giúp ổn định nền kinh tế

• Không có nhóm công tác "truyền thống" về xử lý nợ xấu 

nào được thành lập
• WB đã chủ động soạn thảo Kế hoạch xử lý nợ xấu và khuyến 

nghị các cơ quan chức năng

• Mãi tới cuối năm 2019, một tiểu ban, thuộc Hội đồng Ổn định 

Tài chính quốc gia đã được thành lập để xử lý nợ xấu tại các 
ngân hàng quốc doanh



▪ 9 lĩnh vực ưu tiên có hiệu quả 

rõ nét trong kỳ đánh giá

▪ 1 lĩnh vực ưu tiên có hiệu quả 

rõ nét về mặt pháp lý cần được 

tiếp tục thực hiện

▪ 3 lĩnh vực ưu tiên có/dự kiến có 

bước tiến nhỏ và cần nỗ lực hơn 
nữa để thực hiện đúng

NPL framework assessment B. Legal, judicial &extrajudicial

A. Supervisory regime &practices C. Registers &information framework

Nguồn: NHTW Châu Âu tổng hợp các thông lệ giám sát quốc gia và khuôn khổ pháp lý liên quan đến nợ xấu (tháng 11/2016), số liệu ước tính của WB

Diễn giải biểu đồ: điểm 5 là chính sách xử lý nợ xấu kém nhất, điểm 0 là tốt nhất 3

3.1

2.92.7

B. Legal, judicial &
extrajudicial
framework

C. Registers &
information
framework

A. Supervisory
regime & practices

Average EU-8

UA 2017

UA 2019

UA 2021

Đánh giá của Ngân hàng Thế giới về khung chính sách xử lý 
nợ xấu ở Ukraine và kết quả đạt được giai đoạn 2017-2021

2.1 2.5

2.5

2.5

4.1

2.6

3.0

2.3

1. General
Supervisory regime

2. NPL recognition
&classification

3. NPL measurement
&provisioning

4. NPL write-offs

5. Collateral valuation

6. NPL governance
/workout

7. Supervisory
reporting

8. On&off-site
supervisory practices

3.7

2.6

3.0

3.0

4.2

2.1

1. Sale of portfolios

2. Debt enforcement /
foreclosure

3. Corporate insolvency &
restructuring

4. Household's insolvency
& restructuring

5. Judicial system

6. Tax regime

2.4

4.0
1.8

1. Public registers

2. Debt counselling
& outreach

3. Consumer &
data protection

Trung bình EU 
8

Đánh giá Khung Xử lý Nợ xấu B.  Khung Pháp lý

1. Thiết chế giám 

sát chung

C. Khung đăng ký và thông tinA. Thiết chế giám sát và thực tiễn

8. Thực tiễn GS tại

chỗ và từ xa

3. Xác định và trích

lập DP nợ xấu

2. Nhận diện & 

phân loại nợ xấu

7. Báo cáo GS

4. Xóa sổ nợ

1. Đăng ký công

5. Định giá TS thế chấp

6. Quản trị/xử lý

nợ xấu

1. Bán danh mục nợ xấu

3. Bảo vệ dữ liệu

& người tiêu dùng
2. Tư vấn nợ và

tuyên truyền

2. Xử lý /cưỡng

chế thu hồi nợ

5. Hệ thống pháp lý
3. Phá sản/tái cơ

cấu DN

6. Thiết chế thuế

4. Phá sản/tái cơ cấu

nợ hộ gia đình

A. Thiết chế giám 

sát và thực tiễn

C. Khung đăng

ký và Thông 

tin

B. Khung Pháp lý



Kết quả đánh giá Khung chính sách quốc gia về xử lý nợ xấu

Điểm 5 là chính sách xử lý nợ kém nhất, điểm 0 là chính sách xử lý nợ tốt nhất
Nguồn: NHTW Châu Âu tổng hợp các thông lệ giám sát quốc gia và khuôn khổ pháp lý liên quan đến nợ xấu (tháng 11/2016)

16

A. Chế độ giám sát và kết quả thực hiện: 
đánh giá ban đầu và tiến độ hoàn thành

1. Thiết chế giám sát chung

2. Nhận diện & phân loại NPL

3. Xác định và trích lập dự phòng 

NPL

4. Xóa sổ khoản nợ

5. Định giá TS thế chấp

8. Thực tiễn giám sát tại chỗ

và từ xa

6. Quản trị/xử lý nợ xấu

7. Báo cáo giám sát



Xử lý nợ xấu ở Slovenia
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Xử lý nợ xấu của DNVVN và siêu nhỏ ở Slovenia 

Nguồn: NHTW Slovenia
18

• Tỷ lệ nợ xấu đạt đỉnh vào tháng 11/2013 ở mức 18%. Nhiều biện pháp của các cơ quan chức năng đã được thực hiện để 

giảm số nợ xấu (thông qua các công ty quản lý tài sản, ban hành các quy định mới).
• Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của các DNVVN và siêu nhỏ vẫn ở mức cao và chiếm 70% tổng nợ xấu quốc gia (chiếm 4% 

GDP) vào giữa năm 2016).
• Ngân hàng TƯ Slovenia đã hợp tác với Nhóm Ngân hàng Thế giới ban hành Sổ tay Hướng dẫn Quản lý và Xử lý nợ xấu 

dành cho DNVVN và siêu nhỏ vào tháng 3/2017.
• Sổ tay đưa ra một hướng dẫn khung về xử lý nợ xấu, bao gồm các hướng dẫn về phân loại và đánh giá khả năng tồn 

tại của doanh nghiệp qua hai giai đoạn

Automatic transfer to legal 

workout unit 

Transfer to workout units in 

respective jurisdictions or 

divestment. 

 
Write-off (after provisioning) 

and/or sale of portfolio  

 

 

Bước 1: Phân loại Bước 2: Đánh giá khả năng tồn tại của DN

Viable

Semi-viable

Non-viable

Nợ xấu đã trong

thủ tục xử lý tại

tòa

Nợ xấu phát

sinh ngoài

Slovenia

Nợ xấu dưới

10,000 EUR 

Tự động chuyển

sang bộ phận xử lý

pháp lý

Chuyển sang bộ

phận xử lý ở nước

tương ứng hoặc

thoái vốn

Xóa sổ khoản nợ

(sau khi trích lập

dự phòng) và/hoặc

bán danh mục nợ

Bên nợ có thể tồn tại
Nợ/giá trị TS thế chấp (LTV)≤80

Nợ/LN trước lãi vay,thuế, KH 
(EBITDA) ≤ 5

Bên nợ có thể tồn tại
LTV≥80

Nợ/EBIDA ≤ 5

Bên nợ có KN tồn tại nhưng thấp
LTV≤80

Nợ/EBITDA ≤ 8 ≥ 5

Bên nợ không có KN tồn tại
LTV ≤ 80

Nợ/EBITDA ≥ 8

Bên nợ có KN tồn tại nhưng thấp
LTV ≥ 80

Nợ/EBITDA ≤ 8 ≥ 5

Bên nợ không có KN tồn tại
LTV ≥ 80

Nợ/EBITDA ≥ 8

Có KN tồn tại

Có KN tồn tại nhưng thấp

Không có KN tồn tại

Nợ nhóm D, E và/hay quá hạn 90 ngày



Xử lý nợ xấu DNVVN ở Slovenia 

Các diễn biến chính:  

• Số nợ xấu trong các DNVVN 
giảm từ 3,5 tỷ EUR xuống dưới 1 
tỷ EUR

• Sụt giảm số tương đối nhiều hơn 
số tổng

• Nguyên nhân chính của sự sụt 
giảm này là do quá trình mua bán 
nợ và xóa sổ nợ (Write-off)

• Xóa sổ nợ danh mục các DNVVN 
chiếm tỷ trọng tương đối cao so 
với danh mục các DN lớn

• Tỷ lệ nợ đã trả thấp hơn so với 
các khoản nợ phải trả

19

Nguồn: NHTW Slovenia
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Tỷ lệ nợ xấu ở Slovenia

Nguồn: FSI, WB

Nguyên nhân của việc thay đổi nợ xấu của DNVVN: 2013 – Q2, 2018



Xử lý nợ xấu ở Tunisia
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Xử lý nợ xấu ở Tunisia
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Tỷ lệ nợ xấu ở Tunisia

Nguồn: NHTW Tunisia

• Tunisia đã trải qua hai cuộc khủng hoảng kinh tế (2010 và 2015) dẫn tới 

tỷ lệ nợ xấu tăng

• Tỷ lệ nợ xấu đạt 16% vào năm 2015

• Ngành du lịch có tỷ lệ nợ xấu cao nhất

• Các ngân hàng quốc doanh nắm giữ 50% nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu là 18%

• Ngân hàng Trung ương Tunisia đã yêu cầu Ngân hàng Thế giới hỗ trợ xây 

dựng Chiến lược giảm nợ xấu (2021)

• Chiến lược giảm nợ xấu được xây dựng dựa trên ba trụ cột:

• Các quy định về an toàn: đưa ra các quy định mới về rủi ro tín 

dụng, các tiêu chuẩn IFRS 9, quy định về đơn vị tính, xóa sổ bắt 

buộc các khoản nợ, định giá tài sản đảm bảo, phát triển thị trường 

mua bán nợ xấu

• Xây dựng hệ thống pháp lý: luật phá sản, xóa nợ tại các ngân 
hàng đại chúng, chuyển nhượng nợ cho bên thứ ba, xây dựng quy 

định cho các công ty xử lý nợ, hệ thống tòa án

• Thuế: cải cách chính sách thuế đối với các khoản nợ bị xóa sổ,hay chuyển 

nhượng cho bên thứ ba

• Để đạt được kết quả tốt hơn, một nhóm công tác được thành lập để  
hướng dẫn thực hiện và giám sát quá trình thực hiện cải cách



Bài học kinh nghiệm

• Xử lý nợ xấu nên thực hiện trong một kế hoạch tổng thể

• Quyền sở hữu là yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện các cải cách 
chính sách

• Các tổ chức tài chính quốc tế có thể đóng vai trò hỗ trợ quan trọng

• Cần xác định thứ tự ưu tiên cải cách

• Xử lý nợ xấu càng sớm càng tốt

• Xử lý nợ xấu cần phải làm thực chất, dựa trên nền tảng tái cấu trúc các 
khoản nợ một cách bền vững
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Xin cảm ơn!

Karlis Bauze: kbauze@worldbank.org

FinSAC web site:  http://www.worldbank.org/en/programs/financial-sector-advisory-
center#1
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