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Tóm tắt:

Nợ xấu luôn là mối quan tâm lớn trong hoạt động ngân hàng, nếu nợ xấu 
không được xử lý hiệu quả sẽ dẫn đến gánh nặng cho các ngân hàng và nền 
kinh tế nói chung. Bài viết trình bày tổng quan về tình Hình  nợ xấu của 

ngành ngân hàng trong hơn 10 năm trở lại đây, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến 
nợ xấu nói chung, các biện pháp xử lý nợ xấu của nền kinh tế trong đó tập trung vào việc 
xử lý nợ xấu của VAMC. Kết quả nghiên cứu cho thấy nợ xấu của ngành ngân hàng mặc 
dù có biến động giảm, nhưng về bản chất nợ xấu giảm là do bán cho VAMC, và số nợ 
này vẫn chưa được VAMC xử lý triệt để do hoạt động của tổ chức này còn gặp rất nhiều 
khó khăn. Từ những kết quả nghiên cứu được, bài viết đưa ra một số gợi ý cho giải pháp 
thúc đẩy tính hiệu quả của thị trường mua bán nợ tại VN. 

Từ khóa: Thị trường mua bán nợ, sàn giao dịch nợ, nợ xấu.

Abstract:
Impaired is always a problem in banking operations, if impaired loan is not handled 

effectively, it will lead to a burden on banks and the economy in general. The article 
presents an overview of the impaired loan of the banking industry over the past 10 years, 
and at the same time explores the causes of impaired loan, and measures to deal with 
impaired loan of the economy in which the focus on VAMC’s impaired loan handling. 
The research results show that although the impaired loan of the banking industry has 
decreased, the nature of impaired loan decreased is due to the sale to VAMC, and this 
debt has not been thoroughly handled by VAMC due to its operations. From the research 
results, the article gives some suggestions for solutions to promote the efficiency of the 
debt trading market in Vietnam.
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