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Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ngày càng quan 
trọng trong nền kinh tế thị trường VN. Dù nỗ lực từ phía 
doanh nghiệp và hỗ trợ từ chính phủ, ngân hàng vẫn gặp 

nhiều trở ngại và gánh chịu rủi ro khi tài trợ cho SME. Mô hình Quản lí 
rủi ro phù hợp sẽ tạo động lực cho ngân hàng mạnh dạn đưa sản phẩm-
dịch vụ tài chính, phi tài chính đến với SME. 

Từ khóa: QLRR Tín dụng SME, Quan hệ Ngân hàng-SME.

Vận dụng mô hình cấp
 tín dụng cho SME 

ThS. nGuyễn Thanh DươnG

1. Giới thiệu

Chính phủ các quốc gia ASEAN, 
Trung Quốc và Ấn Độ luôn đề cao 
vai trò SME trong nền kinh tế thị 
trường.  Nhiều biện pháp hỗ trợ 
SME liên tục được đưa ra như: xúc 
tiến mở rộng thị trường, tài chính, 
đào tạo và nguồn nhân lực. SME có 
nhiều thuận lợi khi khởi nghiệp và 
phát triển qui mô. Các tổ chức tín 
dụng (TCTD) nhanh chóng nắm 
bắt xu thế nhu cầu ngày càng lớn 
của SME về các dòng sản phẩm tài 
chính và phi tài chính để mở rộng 
sản xuất kinh doanh. Riêng tại VN 
(VN), còn đó những trở ngại trong 
việc cấp tín dụng cho SME như: 
Báo cáo tài chính (BCTC) chưa 
đầy đủ, thiếu thông tin chi tiết từ 
SME, phương án kinh doanh chưa 
thuyết phục và trình độ quản lí của 
SME hạn chế, mô hình cấp tín dụng 
cho SME của ngân hàng chậm cải 
tiến . . . Bài viết tổng hợp và nhận 
định ba vấn đề: (1) Mô hình quản 
lí rủi ro (QLRR) trong cấp tín dụng 
cho SME; (2) Hợp lí hóa thông tin 
SME; (3) Làm sao vận dụng mô 
hình cấp tín dụng cho SME hiệu 
quả.
2. mô hình QLrr trong cấp tín 
dụng 

Sáng tạo từ Đông Phi
Theo Calice P., Chando M. V., 

Sekioua S. (2012), 16 ngân hàng 
các nước khu vực Đông Phi (Kenya, 
Tanzania, Uganda, Zambia) gặp 
trở ngại khi cấp tín dụng cho SME 
do vậy hệ thống ngân hàng đã xây 
dựng cơ chế riêng. Mô hình kinh 
doanh tập trung vào tổ chức, tìm 
kiếm khách hàng và phát triển các 
dòng sản phẩm. Mô hình QLRR tập 
trung vào khung quản lí, kiểm soát 
và xử lí nợ xấu. Để QLRR tốt, khối 
QLRR được tách biệt khỏi khối 
kinh doanh, tập trung tại Hội sở và 
gia tăng tự động hóa đánh giá rủi ro. 
Do các sản phẩm tín dụng hầu hết 
được chuẩn hóa và cần tài sản đảm 
bảo (TSĐB) do vậy kĩ thuật chấm 
điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ ít 
được sử dụng. Trong quá trình kiểm 
soát rủi ro, ngân hàng tập trung vào 
số dư nợ hiện tại và mức độ thanh 
toán gốc và lãi vay đều đặn. Hội 
sở (Hội đồng tín dụng, Ủy ban tín 
dụng, Trưởng ban QLRR, Trưởng 
ban tín dụng) ra quyết định cấp hạn 
mức tín dụng cho SME. Hệ thống 
IT mạnh giúp kiểm soát thay đổi 
rủi ro khách hàng bằng báo cáo và 
tổng hợp định kì, nếu vượt giới hạn 
(hạn mức tín dụng, phí, lãi suất, nợ 
đến hạn . . .) thì Ban điều hành xử lí 

ngay. Kiểm tra căng thẳng với yếu 
tố lãi suất và tỷ giá được 81% ngân 
hàng áp dụng. Thời gian xử lí nợ 
xấu trung bình 14 tháng.  Chí phí 
xử lí không quá 5% giá trị khoản 
vay, trung bình khoảng 3.000 USD 
(dữ liệu của 2 ngân hàng Kenya). 
Các nước Đông Phi không có xu 
hướng lập Bộ phận xử lí nợ xấu mà 
giao cho bên thứ ba (công ty quản 
lí tài sản hay công ty mua bán nợ). 
Hơn 50% ngân hàng có chủ trương 
tăng lãi suất của kì tiếp theo để bù 
đắp phần tổn thất do nợ xấu trong 
quá khứ chứ không yêu cầu tăng 
vốn chủ sở hữu (CSH). Qui trình 
xử lí nợ xấu khác nhau giữa các 
ngân hàng khi SME tuyên bố phá 
sản, nhưng thường diễn ra 03 giai 
đoạn: (1) Gọi điện cho chủ doanh 
nghiệp trao đổi và thỏa thuận tiếp 
tục trả nợ; (2) Thương lượng và 
yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ; 
(3) Chuyển cho Bộ phận xử lí nợ 
xấu. 
Các quốc gia đang phát triển

Beck Th., Demirguc-Kunt A., 
Peria S. M. M. (2008) tiến hành 
khảo sát mô hình phục vụ SME 
của 91 ngân hàng tại 45 quốc gia, 
2001-2007 (chủ yếu các nước 
đang phát triển Trung và Đông 
Âu, Hạ Sahara, Mỹ La-tinh, Nam 
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Á, Trung Đông, Bắc Phi, và Đông 
Á).  Hầu hết các ngân hàng đều lập 
Phòng SME song song với Ban 
doanh nghiệp lớn. Ngân hàng tại 
quốc gia phát triển phân chi tiết 
Bộ phận doanh nghiệp nhỏ và Bộ 
phận doanh nghiệp vừa. Đáng chú 
ý là các ngân hàng quốc doanh 
(NHQD) ít lập phòng SME so với 
ngân hàng thương mại (NHTM) và 
ngân hàng nước ngoài (NHNNg). 
Tuy nhiên các NHQD có xu hướng 
phân quyền cho Chi nhánh nhiều 
hơn trong xét duyệt hồ sơ tín dụng, 
QLRR và xử lí nợ xấu. 

Ngân hàng thực tế cấp tín dụng 
cho SME ít hơn so với doanh 
nghiệp lớn nhưng tính phí, lãi 
suất cho vay cao hơn. Các khoản 
vay của SME phát sinh nhiều nợ 
xấu hơn, nhưng hậu quả nợ xấu 
của SME ít hơn so với các doanh 
nghiệp lớn. Trong quá trình xét 
duyệt hồ sơ tín dụng, ngân hàng 
xem thẩm định dựa vào các 
BCTC quan trọng nhất, kế đến là 
lịch sử tín dụng. Một điểm khác 
biệt đối với các khoản vay cho 
doanh nghiệp nhỏ, các ngân hàng 
tại quốc gia phát triển xem qui 
mô khoản vay là điều quan trọng 
thứ hai.
Cung-cầu tín dụng SME     

De la Torre A., Peria S. M. M., 
Schmukler L. S. (2008) nghiên 
cứu cung-cầu tín dụng và chuyển 
biến công nghệ cấp tín dụng cho 
SME của 48 ngân hàng tại 12 
quốc gia, 2006-2007 (chủ yếu 
các nước Mỹ La-tinh). Ba nhóm 
sản phẩm phục vụ SME gồm: 
tiết kiệm, tín dụng và giao dịch 
khác. Các sản phẩm được chuẩn 

hóa và thiết kế riêng cho từng 
nhóm ngành như: Trường học, 
Khai thác thủy hải sản, Sản xuất 
nông sản. Tổ chức phân phối và 
tiếp thị sản phẩm trên diện rộng 
thông qua Chi nhánh, Trung tâm 
vùng với sự hỗ trợ nguồn thông 
tin khách hàng từ Hội sở. Cách 
thức tiếp thị này được các ngân 
hàng đa ngành và NHNNg triển 
khai hiệu quả.

QLRR tín dụng tại những 
ngân hàng lớn chưa được tự động 
hóa và phải cần chuyên viên phân 
tích rủi ro đánh giá. Ban QLRR 
SME độc lập, có nhiều quyền 
hạn xét duyệt và phủ quyết hồ 
sơ vay vốn. Công cụ phù hợp 
với các ngân hàng lớn gồm: (1) 
Chấm điểm tự động các khoản 
vay hạn mức thấp, từng bước áp 
dụng cho các khoản vay lớn hơn 
dựa vào thông tin thống kê những 
khách hàng kinh doanh hiệu quả; 
(2) Xếp hạng tín dụng làm cơ sở 
thẩm định và xét duyệt hồ sơ tín 
dụng; (3) Theo dõi khoản cho 
vay và dùng hệ thống cảnh báo 
sớm lường trước các nguy cơ; 
(4) Tự động hóa chấm điểm và 
xếp hạng tín dụng phục vụ trích 
lập dự phòng và chính sách vốn 
CSH; (5) Ứng dụng mô hình định 
giá theo rủi ro cho từng dòng sản 
phẩm.   

Nhu cầu của SME về sản 
phẩm, dịch vụ và tiện ích từ ngân 
hàng gia tăng. Họ ngày càng sử 
dụng nhiều hơn dòng tiết kiệm: 
tiền gửi, tài khoản thanh toán, tài 
khoản vãng lai; dòng tài trợ:  vay 
có điều kiện, chiết khấu bộ chứng 
từ, tín dụng, vay từ các chương 

trình chính phủ; dòng dịch vụ 
tiện ích: đóng thuế, ngân hàng 
điện tử, mua bảo hiểm, chuyển 
tiền, thẻ . . .    

Tóm lại, hệ thống ngân hàng 
của những quốc gia có trình độ 
bằng và hơn VN chủ động triển 
khai mô hình hoạt động và QLRR 
phục vụ SME. Những ngân hàng 
lớn, có yếu tố nước ngoài và 
NHQD liên tục nâng cấp công 
nghệ nhằm tăng hiệu quả QLRR 
khi xét duyệt tín dụng.     
3. hợp lí hóa thông tin SmE

Những khó khăn của SME 
Ata A., Khukla M., Singh 

M. (2013) nêu 04 khó khăn của 
SME: (1) Vốn lưu động thời gian 
60-90 ngày; (2) Vốn đầu tư tài 
sản cố định; (3) Tài liệu sổ sách 
kế toán, chứng từ, hóa đơn không 
đầy đủ trong hồ sơ vay vốn; (4) 
SME thiếu động lực, đào tạo và 
tư duy đổi mới. 
Công nghệ cấp tín dụng  

Uchida H., Udell F. G., Yamori 
N. (2006) nghiên cứu 2.041 SME 
vùng Kansai (Osaka, Hyogo, 
Kyoto), Nhật Bản năm 2005 cho 
rằng kĩ thuật định lượng dựa trên 
BCTC, giá trị TSĐB, chứng từ 
sổ sách, chấm điểm thì thích hợp 
cho SME qui mô lớn và minh 
bạch thông tin, trong khi kĩ thuật 
định tính dựa vào thông tin mà 
ngân hàng có được từ mối quan 
hệ lâu dài giữa Ngân hàng-SME 
lại thích hợp với SME qui mô 
nhỏ và thông tin chưa rõ ràng. Kĩ 
thuật định lượng được sử dụng 
khi xét cấp tín dụng cho SME, 
đặc biệt các BCTC có kiểm toán 

Bảng 1 Một số chỉ tiêu về nhu cầu tín dụng của SME

Chỉ tiêu Trung bình Nguồn

Số tiền muốn vay của SME tại Sóc Trăng 2.922 triệu đồng Trần Thị Tố Như, Phạm Lê Thông (2012)

Số tiền vay được của SME tại Sóc Trăng 1.389 triệu đồng Trần Thị Tố Như, Phạm Lê Thông (2012)

Số ngân hàng một doanh nghiệp niêm yết tại VN 
có quan hệ tín dụng 2,65 ngân hàng Vu Huu Thanh, Nguyen Minh Ha (2013)

Số lượng sản phẩm tín dụng SME sử dụng tại 
khu vực Mỹ La-tinh 1,90 sản phẩm De la Torre A., Peria S. M. M., Schmukler L. S. (2008)
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quan trọng hơn đối với các SME 
qui mô nhỏ hơn. Những ngân 
hàng nhỏ và những ngân hàng 
tích lũy thông tin SME thường 
dùng kĩ thuật định tính trong 
xét duyệt hồ sơ tín dụng. Ngân 
hàng có thể sử dụng kĩ thuật định 
lượng và định tính bổ sung cho 
nhau trong quyết định tài trợ. 

Bartoli F., Ferri G., Murro 
P., Rotondi Z. (2013) cũng thực 
hiện nghiên cứu công nghệ cấp 
tín dụng tại Italia với dữ liệu 
khảo sát UniCredit năm 2007 
của 5.137 SME nhận thấy ngân 
hàng dùng cả hai kĩ thuật định 
lượng, định tính khi xét duyệt hồ 
sơ tín dụng. Ngân hàng nhỏ sử 
dụng kĩ thuật định lượng cùng 
với thông tin thu thập từ doanh 
nghiệp (chủ doanh nghiệp, lịch 
sử tín dụng, hạn mức tín dụng, 
mục đích vay vốn . . .) làm tăng 
khả năng duyệt hồ sơ tín dụng, 
nhưng khi dùng kĩ thuật định tính 
(chỉ dựa vào mối quan hệ Ngân 
hàng-SME) thì thông tin thu thập 
từ doanh nghiệp làm giảm khả 
năng duyệt hồ sơ tín dụng. Các 
ngân hàng lớn và NHNNg có thể 
tài trợ cho SME bằng cách tham 
khảo thông tin thu thập từ doanh 
nghiệp. Với trình độ IT cao và cơ 
sở dữ liệu đầy đủ, NHNNg có thể 
hợp lí hóa và chuyển các thông 
tin thu thập từ SME thành dữ liệu 
đầu vào trong kĩ thuật định lượng 
phục vụ công tác thẩm định hồ 
sơ tín dụng.        
3. Vận dụng mô hình cấp tín 
dụng cho SmE

Học từ hành động của ECB đối 
với SME

Theo Darvas Z. (2013), 
những sáng kiến hỗ trợ SME 
tiếp cận tín dụng bị giới hạn nếu 
chưa xử lí nợ xấu ngân hàng và 
phục hồi tăng trưởng kinh tế. Xử 
lí triệt để nợ xấu là ưu tiên hàng 
đầu và ECB đánh giá chất lượng 
tài sản bằng biện pháp đủ mạnh 
trước khi thực hiện vai trò giám 

sát từng phần. Quốc gia Nam Âu 
(Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha và 
Bồ Đào Nha) yếu kém về cấu 
trúc, SME khó tiếp cận tín dụng, 
thất bại thị trường và thất nghiệp 
cao đe dọa hợp nhất EU. Ba lựa 
chọn chính: (1) Ngân hàng phát 
triển là nơi hỗ trợ tín dụng SME, 
(2) Chứng khoán hóa các khoản 
vay SME, (3) Ngân hàng trung 
ương (NHTW) cung nguồn vốn 
giá rẻ. Trên thực tế, ngân hàng 
phát triển cho vay bị giới hạn, 
chứng khoán hóa các khoản vay 
có thể gây rủi ro cho ngân hàng 
hoặc chuyển rủi ro cho bên khác, 
cả hai làm hạn chế qui mô hỗ trợ 
cho SME. NHTW cung nguồn 
vốn dài hạn giá rẻ cho SME có 
thể vừa giải quyết gánh nặng chi 
phí lãi vay cho SME vừa giúp 
các ngân hàng tuân thủ yêu cầu 
Basel III.
Thúc đẩy hơn nữa những hình 
thức hỗ trợ SME VN

Song song với các nguồn tài 
trợ từ nước ngoài (ví dụ như 
SMEFP I, II, III của JICA), Chính 
phủ luôn ưu tiên các nguồn vốn 
hỗ trợ cho SME. Điều này khẳng 
định chính sách coi trọng SME 
trong quá trình tái cấu trúc nền 
kinh tế VN.

Quyết định 601/QĐ-TTg ngày 
17/04/2013 về việc thành lập Quĩ 
phát triển doanh nghiệp vừa và 
nhỏ (SMEDF) do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quản lí. Quỹ có vốn điều 
lệ 2.000 tỉ đồng, mức vốn cho 
vay tối đa 30 tỉ đồng và không 
quá 70% tổng mức đầu tư cho 
một dự án sản xuất kinh doanh 
(không bao gồm vốn lưu động), 
lãi suất áp dụng tối đa bằng 90% 
lãi suất cho vay thương mại (lãi 
suất trung bình của 05 NHQD 
trên địa bàn Hà Nội). Quyết định 
601 là sáng kiến có tính đột phá 
và phù hợp với tình hình hiện nay 
nhằm thúc đẩy hỗ trợ tài chính 
cho SME.

Các quĩ bảo lãnh tín dụng 

(BLTD) SME tại các địa phương, 
ví dụ như: Trà Vinh; Yên Bái; 
BR-VT; Hà Nội; Tp. HCM; Bình 
Thuận; Vĩnh Phúc, đáp ứng được 
nhu cầu vốn cho SME. Để hiệu 
quả hơn, các quĩ BLTD nên mở 
rộng đối tượng SME, đa dạng 
hóa dịch vụ bảo lãnh; phối hợp 
chặt chẽ với các TCTD và các Tổ 
chức hiệp hội, thiết lập qui chế 
riêng cho những SME tham gia 
vào cụm liên kết ngành, Trương 
Văn Khánh (2013).    

Quỹ tư nhân (PE) như Mekong 
Capital, PENM, VI Group đã và 
đang đầu tư hiệu quả vào SME 
các ngành Tiêu dùng, Dược 
phẩm, Vận tải, Du lịch, Khách 
sạn và Truyền thông. Ngoài vai 
trò góp vốn, các quỹ giúp SME 
hoàn thiện kĩ năng quản lí điều 
hành, mở rộng thị trường, phát 
triển sản phẩm, tăng năng suất 
và hiệu quả, ghi nhận của Kim 
(2012).

Chính phủ liên bang Thụy Sĩ 
tài trợ khu vực SME với nhóm 
ngành Thủ công mỹ nghệ, Hoa 
quả và Rau sống. Trong thời 
gian bốn năm chương trình sẽ 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
xuất khẩu cho SME và phát triển 
các ngành xuất khẩu chủ lực của 
VN. Dự án kết nối và hỗ trợ SME 
2013 do Đại sứ quán Hoa Kì tại 
VN bảo trợ nhằm tạo cơ hội cho 
doanh nhân trẻ giao lưu học hỏi, 
Linh Chi (2013a,b). Thêm vào 
đó, trường đại học Seinajoki 
(Phần Lan) và đại học Ngoại 
thương cùng phối hợp thực hiện 
dự án I-SME hướng đến sự đổi 
mới sáng tạo để SME ứng phó 
linh hoạt trước sự cạnh tranh 
khốc liệt trong nước và quốc tế 
xoay quanh 04 phần : (1) Chiến 
lược đổi mới sáng tạo; (2) Sản 
phẩm-dịch vụ mới; (3) Kế hoạch 
tài chính và lợi nhuận các dự án 
đổi mới sáng tạo; (4) Kế hoạch 
marketing sản phẩm-dịch vụ 
mới, IPP (2013).      
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Vai trò cán bộ quản lí ngân hàng 
De la Torre A., Peria S. M. M., 

Schmukler L. S. (2008) nhấn mạnh 
vai trò của Giám đốc khách hàng 
(GĐKH) tại các Chi nhánh là tìm 
kiếm khách hàng SME mới và 
quản lí các SME hiện hữu.

IFC (2009) bàn về sàng lọc 
khách hàng trong qui trình QLRR. 
Qui trình gồm : (1) Am hiểu thị 
trường; (2) Phát triển các sản 
phẩm-dịch vụ; (3) Phục vụ các 
khách hàng SME; (4) Tìm và sàng 
lọc khách hàng SME; (5) Quản lí 
thông tin và kiến thức. Tìm kiếm 
và sàng lọc khách hàng hiệu quả 
với phương châm tiếp thị tiết kiệm, 
QLRR tín dụng an toàn. Tìm kiếm 
khách hàng qua kênh Cán bộ quan 
hệ khách hàng (CBQHKH) thì 
tập trung vào chất lượng dịch vụ 
và bán chéo sản phẩm, trong khi 
kênh Cán bộ phát triển kinh doanh 
(CBPTKD) thì tạo ra các đầu mối 
khách hàng mới như vai trò một 
GĐKH. Cả hai  kênh được đánh 
giá ngang nhau trong việc tìm kiếm 
khách hàng.  Điển hình nhất là cách 
thức ngân hàng Standard Charter 
(Anh Quốc) đang áp dụng. 

Phân chia rạch ròi chức năng 
của 02 kênh để tận dụng khả năng 
chuyên môn hóa của từng kênh. 
CBPTKD phát triển các đầu mối 
từ quan hệ của khách hàng SME 
hiện tại mà CBQHKH đang phục 
vụ. Phương thức hoạt động này 

được các chuyên gia đánh giá hiệu 
quả về chi phí. Có thể tham khảo 
phương thức của ngân hàng Wells 
Fargo (Hoa Kì). 

Để QLRR tín dụng hiệu quả, 
CBQHKH và CBPTKD phải độc 
lập với bộ phận thẩm định và xét 
duyệt hồ sơ tín dụng, ví dụ như 
thông lệ của các ngân hàng tại 
Argentina, Chile, Colombia và 
Serbia.

Khắc phục được tình trạng thiếu 
thông tin của SME như: thông tin 
giao dịch của SME không liên 
quan tới tín dụng, lượng hóa thông 
tin về doanh nghiệp và CSH, mức 
độ ngân hàng tiếp xúc với SME, 
thành lập bộ phận đánh giá tín 
dụng, thương lượng phương pháp 
đánh giá tín dụng với các cơ quan 
quản lí nhà nước. Đây là một trong 
những phương cách mang tính đột 
phá, tạo ra lợi thế cạnh tranh, mở 
đường cho vay và giảm dần sự phụ 
thuộc vào BCTC, TSĐB. Tiêu biểu 
là phương pháp khắc phục tình 
trạng thiếu thông tin của ngân hàng 
ICICI (Ấn Độ) và các quỹ PE của 
ICICI đặc biệt trong những ngành: 
Hạ tầng, Y tế, Giáo dục và Tiêu 
dùng.  
Làm sao ngân hàng mạnh dạn 
vận dụng mô hình cấp tín dụng 
cho SME?

Một vài ngân hàng VN đang 
chủ động vạch các chiến lược phù 

hợp khai thác hiệu quả khu vực 
SME. Qua kinh nghiệm quốc tế, 
ngân hàng có thể tham khảo các đề 
xuất sau:

(i) Nhấn mạnh vai trò Hội sở 
trong mô hình ngân hàng hiện đại 
như: thiết kế sản phẩm-dịch vụ 
SME, đầu mối thông tin khách 
hàng, và QLRR tập trung xét duyệt 
hồ sơ tín dụng. Chi nhánh và Trung 
tâm vùng đóng vai trò tiếp thị và 
triển khai sản phẩm-dịch vụ trên 
diện rộng. 

(ii) Nâng cấp hạ tầng cơ sở IT 
và hệ thống quản lí thông tin (MIS). 
Tự động hóa chấm điểm, xếp hạng 
và đồng thời thiết lập các trọng số 
trong mô hình chấm điểm và xếp 
hạng một cách khoa học dựa trên 
chính dữ liệu của ngân hàng. Xây 
dựng mô hình dự báo rủi ro tín 
dụng, rủi ro phá sản của SME dựa 
trên các mô hình KMV-Merton,  
Altman. 

(iii) Khuyến khích tăng tính 
năng động hơn nữa của GĐKH, 
CBQHKH, CBPTKD như cách 
làm của các công ty Quảng cáo-
Truyền thông, và công ty Bảo hiểm 
phi nhân thọ nhằm phục vụ hiệu 
quả SME và một phần bán lẻ.

(iv) Kết hợp với cơ quan thuế 
xác minh thông tin từ các BCTC, 
báo cáo thuế nhằm khắc phục tình 
trạng thiếu thông tin SME khi xét 
duyệt hồ sơ tín dụng. Ở VN, SME 
sử dụng chế độ kế toán và báo cáo 
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thuế hai sổ sách thì quan hệ càng 
sâu sát càng giúp ngân hàng tự tin 
đánh giá chính xác tình hình hoạt 
động và khả năng sinh lời của SME. 
Vì thế ngân hàng nên có chiến lược 
nuôi dưỡng SME từ những ngày 
đầu thành lập. Sau khoảng thời 
gian 2-3 năm, sự hiểu biết về SME 
sẽ được lượng hóa thành dữ liệu để 
làm căn cứ khoa học ra quyết định 
tài trợ. 

(v) Trong qui trình xét cấp tín 
dụng, trước mắt các ngân hàng vẫn 
phải duy trì kĩ thuật định lượng dựa 
vào thông tin BCTC có kiểm toán, 
phương án kinh doanh khả thi và 
TSĐB. Trong trung hạn, các ngân 
hàng từng bước áp dụng kĩ thuật 
định tính dựa vào thông tin của 
SME có được từ mối quan hệ giữa 
ngân hàng và doanh nghiệp từ khi 
khởi nghiệp, lượng hóa thông tin 
một cách phù hợp để làm cơ sở xét 
duyệt tài trợ phương án sản xuất 
kinh doanh khả thi.

(vi) Đối với nghiệp vụ thẩm định 
và tái thẩm định phương án vay vốn 
của SME, buộc phải sử dụng mô 
hình mô phỏng ngẫu nhiên dòng 
tiền bằng kĩ thuật Monte Carlos. 
Trong quá trình nuôi dưỡng và tìm 
hiểu SME, ngân hàng sẽ có nhiều 
thông tin mà các BCTC không đề 
cập, điều này sẽ giúp chuyên viên 
tạo lập các giả định phù hợp như: 
chế độ kế toán, thông số chi tiết giá 
vốn hàng bán, nhu cầu tối thiểu về 
vốn lưu động, biến động doanh thu 
và tồn kho, tổng mức đầu tư thiết 
bị sản xuất và nhà xưởng, vốn CSH 
và chi phí sử dụng vốn, quan trọng 
hơn cả là quyết tâm và kì vọng của 
SME khi triển khai phương án vay 
vốn được duyệt cấp tín dụng.  

(vii) Ngân hàng cân nhắc việc 
chuyển giao nghiệp vụ xử lí nợ xấu 
SME cho bên thứ ba. 
4. Lời kết  

ACB, EximBank, DongABank, 
SacomBank, VIB, MHB, 
TechcomBank,VPBank  ,  
MB, AnBinhBank, SeABank, 

LienVietPostBank . . . xem SME 
là phân khúc tiềm năng. Những 
NHTM trên tiên phong thí điểm 
mô hình kinh doanh, QLRR phù 
hợp và cơ chế tài trợ SME sáng 
tạo vừa góp phần thúc đẩy phát 
triển khu vực SME vừa hứa hẹn 
đạt được lợi nhuận ổn định trong 
trung hạn. Chính phủ luôn duy trì 
chủ trương đưa tín dụng đến SME, 
các tổ chức nước ngoài đáng tin 
cậy tiếp tục cam kết tài trợ cho 
SME với nhiều hình thức đa dạng 
và qui mô hơn. Vận dụng sáng tạo 
mô hình hiệu quả phục vụ SME sẽ 
mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống 
ngân hàng VN trong quá trình tái 
cấu trúc nền kinh tế ●
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ata A., Shukla M., Singh M. (2013), 
Financing SME Supply Chains, Malaysia 
Institute for Supply Chain Innovation, 
http://www.misi.edu.my 

Bartoli F., Ferri G., Murro P., Rotondi 
Z. (2013), “SME Financing and the 
Choice of Lending Technology  in Italy: 
Complementarity or Substitutability?”, 
Journal of Banking and Finance, vol. 37, 
Issue 12, Dec. 2013, p. 5476-5485.

Beck Th., Demirguc-Kunt A., Peria S. M. M. 
(2008), Bank Financing for SME arrond 
the World: Drivers, Obstacles, Business 
Models and Lending Practices, WB 
Policy Research Working Paper WPS 
4785.

Calice P., Chando M. V., Sekioua S.  (2012), 
Bank Financing to Small and Medium 
Enterprises in East Africa: Findings of 
a Survey in Kenya, Tanzania, Uganda 
and Zambia, Working Paper No. 146, 
Mar. 2012, African Development Bank 
Group. 

Darvas Z. (2013), Banking System 
Soundness is the Key to more SME 
Financing, Bruelge Policy Contribution, 
Issue 2013/10,  http://www.bruegel.
org/publications/publication-detail/
publicat ion/785-banking-system-
soundness-is-the-key-to-more-sme-
financing/

De la Torre A., Peria S. M. M., Schmukler 
L. S.  (2008), Bank Involvement with 
SMEs: Beyond Relationship Lending, 

WB Policy Research Working Paper 
WPS 4649.

Uchida H., Udell F. G., Yamori N.  (2006), 
SME Financing and the Choice of 
Lending Technology, RIETI Discussion 
Paper Series 06-E-025, http://www.rieti.
go.yp/en

IFC (2009), Cẩm Nang Kiến Thức Dịch Vụ 
Ngân Hàng cho Doanh Nghiệp Vừa và 
Nhỏ, http://siteresources.worldbank.
o rg / E X T F I N A N C I A L S E C TO R /
Resources/282884-1279136526582/
Final_Vietnamese.pdf

IPP (2013), Dự án I-SME: Góp phần thay 
đổi tư duy về đổi mới sáng tạo, http://
ipp.vn/vi/du-an-i-sme-gop-phan-thay-
doi-tu-duy-ve-doi-moi-sang-tao.html

Kim (2012), PE quan tâm doanh nghiệp nhỏ, 
http://thoibaonganhang.vn/tin-tuc/3-
pe-quan-tam-doanh-nghiep-nho-12166.
html

Linh Chi (2013a), Nâng cao cạnh tranh xuất 
khẩu cho SME, http://www.vietnamplus.
vn/nang-cao-canh-tranh-xk-cho-cac-
doanh-nghiep-sme/206387.vnp

Linh Chi (2013b), Kết nối để tăng sức mạnh 
cho SME, http://www.vietnamplus.vn/
Home/Ket-noi-de-tang-suc-canh-tranh-
cho-doanh-nghiep-SME/20137/207555.
vnplus

Trần Thị Tố Như, Phạm Lê Thông (2012), 
“Nhu cầu tín dụng ngân hàng của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng”, Tạp 
chí Công nghệ Ngân hàng, Số 80 tháng 
11/2012, trang 42-49.

Trương Văn Khánh (2013), Hiệu quả hoạt 
động quĩ bảo lãnh tín dụng đối với doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, Luận văn tiến sĩ kinh 
tế, Đại học ngân hàng, http://buh.edu.vn/
download.aspx?id=2588&ids=2760

Vu Huu Thanh, Nguyen Minh Ha (2013), 
“The Effect of Banking Relationship 
on Firm Performance in Vietnam”, 
International Journal of Economics and 
Finance, Canadian Center of  Science 
and Education, vol.5, No. 5, 2013, p. 
148-158.


