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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

AMC     Công ty quản lý tài sản 

BCBC     Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng 

BHXHVN    Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

BKS     Ban kiểm soát 

BTC     Bộ Tài chính 

CAR     Hệ số an toàn vốn tối thiểu/Hệ số đủ vốn 

CEO     Giám đốc điều hành 

CPĐ     Cổ phần đầu tư 

DN     Doanh nghiệp 

DNNN     Doanh nghiệp Nhà nước 

ECNA     Ủy ban Kinh tế của Quốc hội 

Fed     Cục dữ trữ liên bang Mỹ 

HĐQT     Hội đồng quản trị 

IPO     Phát hành lần đầu ra công chúng 

KBNN     Kho bạc Nhà nước 

LDR     Hệ số cho vay trên vốn huy động 

M&A     Mua bán và sáp nhập 

NFSC     Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia 

NH     Ngân hàng 

NHNN      Ngân hàng Nhà nước 

NHTM     Ngân hàng thương mại 

NHTMCP    Ngân hàng thương mại cổ phần 

NHTMNN    Ngân hàng thương mại Nhà nước 

NIM     Biên lãi suất của ngân hàng 

OECD     Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 

OMO     Nghiệp vụ thị trường mở 

P.TGĐ     Phó Tổng giám đốc 

ROA     Suất sinh lợi trên tổng tài sản 

ROE     Suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu 

SCIC     Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

SHC     Sở hữu chéo 

SHCC     Sở hữu chồng chéo 
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TCKT     Tổ chức kinh tế 

TCTD      Tổ chức tín dụng 

TĐNN     Tập đoàn Nhà nước 

TĐTN     Tập đoàn tư nhân 

TGĐ     Tổng giám đốc 

TP.HCM    Thành phố Hồ Chí Minh 

TV.HĐQT    Thành viên Hội đồng quản trị 

UBCKNN    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

UBND     Ủy ban Nhân dân 

VAMC     Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam 

VBSP     Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 

VDB     Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

VN     Việt Nam 

VNBA     Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 

VND     Việt Nam đồng 

WTO     Tổ chức Thương mại Thế giới  
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DANH MỤC TÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG 

 

Ngân hàng Mã Viết tắt 

NHTMCP An Bình ABB AnBinh Bank 

NHTMCP Á Châu ACB ACB 

NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam AGRB Agribank 

NH Đầu Tư và Phát triển Việt Nam BIDV BIDV 

NHTMCP Bảo Việt BVB BaoViet Bank 

NHTMCP Công Thương Việt Nam CTG Vietinbank 

NHTMCP Đại Á DAB DaiA Bank 

NHTMCP Đông Á EAB EAB 

NHTMCP Xuất Nhập Khẩu EIB Eximbank 

NHTMCP Bản Việt GDB Viet Capital Bank 

NHTMCP Dầu Khí Toàn Cầu GPB GP Bank 

NHTMCP Xây dựng (Đại Tín)  GTB Trust Bank 

NHTMCP Phát triển TP.HCM HDB HDBank 

NHTMCP Kiên Long KLB KienlongBank 

NHTMCP Bưu điện Liên Việt LPB LienViet Post Bank 

NHTMCP Quân Đội MBB MBBank 

NHTMCP Phát triển Mê Kông MDB MekongBank 

NH Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MHB MHB 

NHTMCP Hàng Hải MSB Maritime Bank 

NHTMCP Nam Á NAB NamA Bank 

NHTMCP Bắc Á NAS BacA Bank 

NHTMCP Nam Việt NVB Navibank 

NHTMCP Phương Đông OCB Orient Bank 

NHTMCP Đại Dương OJB OceanBank 

NHTMCP Xăng Dầu Petrolimex PGB PG Bank 

NHTMCP Phương Nam PNB SouthernBank 

NHTMCP Đông Nam Á SEAB SeAbank 

NHTMCP Sài Gòn Công Thương SGB Saigon Bank 

NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB 

 NHTMCP Sài Gòn Thương Tín STB Sacombank 
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NHTMCP Kỹ Thương TCB Techcombank 

NHTMCP Tiên Phong TPB TienPhongBank 

NHTMCP Việt Á VAB Viet A Bank 

NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam VCB Vietcombank 

NHTMCP Quốc Tế VIB VIB 

NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB VPBank 

NHTMCP Việt Nam Thương Tín VTB Vietbank 

NHTMCP Đại chúng VN (Phương Tây+PVFC) PVB PVComBank 

NHTMCP Phương Tây* xWEB WesternBank 

NHTMCP Nhà Hà Nội* xHBB Habubank 

NHTMCP Đệ Nhất* xFCB Ficombank 

NHTMCP Sài Gòn* xSCB SCB 

NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa* xTNB Tin Nghia Bank 

Ghi chú: * Ngân hàng đã được tái cấu trúc qua các hình thức như mua bán, sáp nhập, hợp nhất. 
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CHƯƠNG 1.  

TỔNG QUAN VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng Việt Nam 

1.1.1. Tăng trưởng về số lượng và quy mô nhưng chất lượng bất cập 

Trước năm 1990, ở Việt Nam chỉ có duy nhất một loại hình ngân hàng là ngân hàng quốc doanh thuộc 

sở hữu nhà nước, bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)1, Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam (Vietcombank)2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và 

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank). Tháng 5/1990, Pháp lệnh Ngân hàng được ban hành 

cho phép thành lập ngân hàng thuộc các hình thức sở hữu khác, bao gồm ngân hàng cổ phần và ngân 

hàng liên doanh. Sau khi có nền tảng pháp lý mới, trong năm 1991 đã có thêm 4 ngân hàng cổ phần 

và 1 ngân hàng liên doanh mới được thành lập. Đến năm 1993, số lượng ngân hàng cổ phần ở Việt 

Nam đã lên đến con số 41, tăng hơn 10 lần so với 2 năm trước đó, chưa kể có thêm 2 ngân hàng liên 

doanh mới và đặc biệt lần đầu tiên có sự xuất hiện của 8 chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt 

Nam. Số lượng ngân hàng cổ phần liên tục tăng, đạt đỉnh 56 ngân hàng vào trước thời kỳ khủng 

hoảng tài chính Đông Á 1997-1998, sau đó giảm xuống còn 37 ngân hàng vào trước thời điểm gia 

nhập WTO 2006. Trong giai đoạn này, khi Việt Nam vẫn chưa mở cửa cho loại hình ngân hàng 100% 

vốn nước ngoài, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng liên tiếp được thành lập. 

Hình 1.1. Cơ cấu huy động và cho vay của các loại hình ngân hàng ở Việt Nam 

 

Nguồn: Báo cáo Thường niên của NHNN các năm 2005-2011, năm 2012 và 2013 là ước tính của nhóm nghiên cứu. 

                                                           
1 Ngân hàng BIDV được thành lập năm 1957 với tên gọi là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, từ năm 1981 đổi tên 

thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam, và từ năm 1990 lại được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam. Xem tại trang web BIDV: http://bidv.com.vn/Gioithieu/Lich-su-phat-trien.aspx. 
2 Ngân hàng Vietcombank được thành lập năm 1963, với tổ chức tiền thân là Cục ngoại hối trực thuộc NHNN. 

Xem tại trang web Vietcombank: http://www.vcb.com.vn/About/ 

http://bidv.com.vn/Gioithieu/Lich-su-phat-trien.aspx
http://www.vcb.com.vn/About/
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Sau khi gia nhập WTO năm 2007, hệ thống ngân hàng Việt Nam đón nhận thêm sự gia nhập của loại 

hình ngân hàng 100% vốn nước ngoài.3 Ngoài ra, trong năm 2008, cùng với sự chuyển đổi ồ ạt của các 

loại hình ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn sang loại hình ngân hàng đô thị từ sau Nghị định 

141 năm 2006, NHNN cũng cấp phép thành lập mới 3 ngân hàng cổ phần đô thị gồm Bảo Việt, Tiên 

Phong, và Liên Việt.4 Điều đáng lưu ý là cổ đông sáng lập của các ngân hàng này phần lớn là các tập 

đoàn kinh tế nhà nước hoặc các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa nhưng Nhà nước vẫn 

chiếm tỷ trọng chi phối.5 Ngoài các ngân hàng, hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam còn có các công ty 

tài chính, công ty cho thuê tài chính, và rất nhiều quỹ tín dụng nhân dân (xem Phụ lục 1). Các loại 

hình tổ chức tài chính trung gian này do NHNN trực tiếp quản lý và giám sát.  

Sự gia tăng quá nhanh về số lượng ngân hàng chỉ trong một giai đoạn rất ngắn đã từng dẫn đến tranh 

luận liệu Việt Nam có quá nhiều ngân hàng hay không. Nghiên cứu này không có mục tiêu hóa giải 

tranh luận này, nhưng muốn chỉ ra một thực tế rằng sự chuyển đổi các ngân hàng nông thôn và ra 

đời các ngân hàng mới càng làm cho hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam bị phân bố một 

cách mất cân đối giữa thành thị với nông thôn, giữa nông dân với thị dân, giữa nông nghiệp với các 

ngành kinh tế khác, giữa khu vực sản xuất với khu vực tiền tệ, và đặc biệt là giữa một số nhóm đối 

tượng đặc quyền với phần còn lại của nền kinh tế. 

Điều quan trọng là số lượng ngân hàng tăng lên không đi đôi với sự cải thiện về năng lực quản trị và 

hiệu năng hoạt động. Nhiều yếu kém bắt đầu bộc lộ như chuẩn mực quản trị thấp, đội ngũ quản trị 

yếu và chậm thích ứng, các chuẩn mực kế toán chậm được đổi mới, hệ thống giám sát yếu kém, bị 

phớt lờ và không được tuân thủ trên thực tế, chế tài thiếu hiệu lực. Mặc dù có những năm lợi nhuận 

của các ngân hàng tăng trưởng rất cao nhưng điều này không nhất thiết phản ánh hiệu quả hoạt động 

tốt của các ngân hàng mà chỉ đơn thuần cho thấy tình trạng áp chế tài chính cũng như sự gia tăng rủi 

ro trong hệ thống ngân hàng. Thực tế là các rủi ro này đã phát tác trong mấy năm gần đây, đúng như 

những cảnh báo được đưa ra từ trước. Với nguyên lý lợi nhuận có xu hướng được bình quân hóa 

trong dài hạn thì lẽ đương nhiên các ngân hàng buộc phải dùng lợi nhuận cao của mình trước đây để 

xử lý những trục trặc hiện nay của bản thân chúng.  

Tóm lại, từ một hệ thống ngân hàng chỉ có loại hình ngân hàng quốc doanh, đến nay Việt Nam đã có 

rất nhiều loại hình ngân hàng khác với các hình thức sở hữu khá đa dạng. Việc đa dạng hóa sở hữu 

ngân hàng là điều cần thiết vì nó giúp làm tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính. Các ngân 

hàng quốc doanh từ chỗ chiếm vị trí gần như chi phối trong hầu hết các hoạt động ngân hàng, từ huy 

động đến cho vay, đã suy giảm vai trò, trong khi các ngân hàng cổ phần đang dần trở thành đối trọng 

của các ngân hàng quốc doanh, và giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển, cạnh tranh và ổn 

định của hệ thống tài chính Việt Nam. 

                                                           
3 Có 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã được cấp phép thành lập bao gồm: ANZ Việt Nam, HSBC, Standard 

Chartered, Shinhan Việt Nam, và Hong Leong Bank.  
4 Trên tinh thần của Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 của Ngân hàng Nhà nước về Quy chế cấp 

giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.  
5 Lưu ý rằng trong giai đoạn này, Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN không đưa ra điều kiện nào để hạn chế quyền 

tham gia góp vốn thành lập ngân hàng đối với các DNNN. Tuy nhiên đến Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 

26/3/2010 có bổ sung quy định đối với cổ đông là DNNN phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn 

bản mới được phép tham gia góp vốn thành lập ngân hàng (Khoảng 2 Điểu 5). 
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1.1.2. Tăng trưởng rất nhanh về vốn và tài sản 

Không kể các quỹ tín dụng nhân dân có số lượng rất lớn nhưng quy mô rất nhỏ,6 các ngân hàng cổ 

phần là loại hình tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng rất nhanh về cả số lượng lẫn quy mô hoạt 

động. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này lại không đồng đều. Trừ một số ngân hàng cổ phần 

có quy mô và tiềm lực tài chính mạnh, thực sự trở thành một đối trọng của các ngân hàng quốc 

doanh, thì nhiều ngân hàng cổ phần khác lại có quy mô rất nhỏ, đồng thời năng lực tài chính lẫn quản 

trị rất kém. Nghị định 82/1998/NĐ-CP ngày 03/10/1998 của Chính phủ quy định mức vốn pháp định 

của loại hình NHTMCP đô thị là 50 tỉ đồng7 trong khi đối với các NHTMCP nông thôn chỉ là 5 tỉ 

đồng. Mức vốn điều lệ này thậm chí còn thấp hơn nhiều so với quy định trước đó tại Quyết định số 

67/QĐ-NH5 ngày 27/3/1996.8 Mặc dù cách xác định mức vốn pháp định này không dựa trên những cơ 

sở kinh tế chắc chắn, nhưng ý định của cơ quan điều tiết có vẻ rõ ràng, cụ thể là tạo ra những phân 

khúc thị trường khác nhau trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, từ năm 2006, với mong muốn 

nâng cao năng lực tài chính cho hệ thống ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của hội nhập 

kinh tế quốc tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141/2006/NĐ-CP thay thế Nghị định 82, theo đó 

không phân biệt NHTMCP đô thị hay nông thôn mà chỉ yêu cầu mức vốn pháp định chung cho loại 

hình ngân hàng cổ phần là 1.000 tỉ đồng (đến cuối 2008) và 3.000 tỉ đồng (đến cuối 2010) (xem Phụ lục 

2). 

Hình 1.2. Các ngân hàng không tăng đủ vốn pháp định cuối 2010 (tỉ VND) 

 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của các ngân hàng. 

Trước khi Nghị định 141 được ban hành và có hiệu lực, các NHTMNN (trừ MHB) và một số 

NHTMCP lớn đều đã có mức vốn điều lệ vượt quy định. Sau khi Nghị định 141 có hiệu lực, nhiều 

NHTMCP sớm có kế hoạch tăng vốn đã thành công nâng đủ hoặc vượt mức vốn tối thiểu quy định 

                                                           
6 Hiện tại có hơn 1.100 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở với quy mô vốn pháp định 100 triệu đồng, và 1 Quỹ tín dụng 

nhân dân trung ương (vừa chuyển đổi sang mô hình ngân hàng hợp tác) có quy mô vốn pháp định tương đương 

một ngân hàng cổ phần. Các quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam hoạt động theo mô hình của loại hình ngân 

hàng hợp tác dưới sự điều tiết của không chỉ Luật Các TCTD mà còn Luật Hợp tác xã.  
7 Trừ các NHTMCP đô thị ở Hà Nội và TP.HCM là 70 tỉ đồng.  
8 Theo Quyết định 67, vốn điều lệ tối thiểu đối với NHTMCP đô thị tại TP.HCM là 150 tỉ đồng, tại Hà Nội là 100 

tỉ đồng, và tại các tỉnh, thành phố khác là 50 tỉ đồng; đối với NHTMCP nông thôn nếu có chi nhánh là 10 tỉ đồng, 

không có chi nhánh là 3 tỉ đồng.  
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trong khi vẫn còn không ít ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng cổ phần nông thôn, đã rất khó khăn 

thậm chí không hoàn thành được lộ trình tăng vốn theo quy định.9  

Việc quá nhiều ngân hàng có cùng một lộ trình tăng vốn trong một giai đoạn rất ngắn, trong khi 

nhiều ngân hàng lớn đã tăng đủ vốn vẫn tiếp tục tăng vốn mới, đã tạo ra áp lực đáng kể về nhu cầu 

vốn cho các cổ đông ngân hàng, đặc biệt trong điều kiện thị trường chứng khoán bắt đầu có chiều 

hướng không còn thuận lợi như trước. Chi phí sử dụng vốn tăng lên là một trong những nguyên 

nhân làm cho lãi suất cho vay của các ngân hàng không ngừng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh chính 

sách tiền tệ thắt chặt của NHNN.  

Hình 1.3. Vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam (tỉ VND) 

 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của các ngân hàng. 

Việc tăng vốn lẽ ra phải xuất phát từ nhu cầu có tính chất tự thân của mỗi ngân hàng nhằm nâng cao 

tiềm lực tài chính và khả năng cạnh tranh, nhưng ở Việt Nam vô hình trung đã bị “hành chính hóa”, 

do vậy trở thành áp lực tăng vốn có tính áp đặt, khiến cho nhiều ngân hàng bị rơi vào tình thế tài 

chính khó khăn. Mục tiêu tìm được những nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh, am hiểu 

lĩnh vực ngân hàng và có kỹ năng quản trị tốt buộc phải hủy bỏ hoặc gác lại để thay bằng những nhà 

đầu tư có tiền nhưng thiếu chuyên nghiệp và những nhóm lợi ích vụ lợi, muốn biến ngân hàng trở 

thành cổng tài chính cho các dự án đầy tham vọng và rủi ro của mình.  

Cùng với áp lực tăng vốn là sự gia tăng nhanh chóng về nguồn vốn huy động và cho vay của hệ 

thống ngân hàng. Phản ứng này có tính chất tự nhiên nhằm đảm bảo duy trì suất sinh lợi trên vốn 

chủ sở hữu (ROE) mục tiêu của các ngân hàng. Kể từ năm 1998, tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ 

thống ngân hàng Việt Nam rất cao, đặc biệt trong giai đoạn 2006 – 2010, tốc độ này lên tới 35%, là 

mức tăng trưởng chưa từng thấy so với các nước trong khu vực (Hình 1.4). Sự tăng trưởng tài sản 

nhanh chóng này không chỉ đặt ra các thách thức mới về quản trị ngân hàng theo một chuẩn mực cao 

hơn xét ở khía cạnh vi mô mà còn là một thách thức to lớn cho khuôn khổ quản lý và giám sát hệ 

thống ngân hàng ở một tầm mức phức tạp hơn xét ở khía cạnh vĩ mô.  

                                                           
9 Đến cuối 2008 vẫn còn 5 ngân hàng không tăng đủ 1000 tỉ theo quy định, bao gồm: NH Đại Á (vốn điều lệ 500 tỉ 

đồng), NH Đại Tín (504 tỉ đồng), NH Phát triển Mê Kông (500 tỉ đồng), NH Đệ Nhất trước hợp nhất (610 tỉ 

đồng), và một ngân hàng quốc doanh MHB (817 tỉ đồng). 
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Hình 1.4. Tỷ lệ tín dụng ngân hàng trên GDP (%) 

 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu của Economist Intelligence Unit. 

1.1.3. Sở hữu chồng chéo hình thành và ngày một gia tăng theo hướng phức tạp 

Giai đoạn 2005 -2007, chứng kiến sự bùng nổ của thị trường chứng khoán VN, trong đó cổ phiếu NH 

trong thời kỳ này trở thành loại cổ phiếu được ưa chuộng hàng đầu mà các nhà đầu tư thường gọi là 

cổ phiếu VIP hay cổ phiếu Bluechips. Cổ đông của các NH, thông qua đại hội cổ đông, đồng lòng 

tăng vốn với kỳ vọng bán lại được cổ phiếu mới để hưởng thặng dư. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư 

mới không chỉ là cá nhân mà còn là những tổ chức vốn trước đây hoạt động trong lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh thuần túy cũng bắt đầu chen chân vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Các đợt phát hành cổ 

phần nhằm tăng vốn chủ sở hữu của các NHTMCP diễn ra thường xuyên hơn. Nói chung, sự hứng 

khởi của thị trường chứng khoán và các quy định về vốn pháp định của NHTM đã làm vốn tự có của 

mỗi NH và toàn hệ thống tăng lên nhanh chóng.  

Hình 1.5. Tăng trưởng của thị trường chứng khoán và vốn điều lệ của các ngân hàng cổ phần (tỉ 

VND) 

 

Nguồn: SSC và tổng hợp từ báo cáo tài chính của các ngân hàng cổ phần. 

Cũng trong giai đoạn này, nhiều tổng công ty nhà nước được nâng ồ ạt lên thành tập đoàn, được 

Chính phủ cho phép kinh doanh đa ngành, trong đó có tài chính – ngân hàng.10 Hệ quả là hàng loạt 

                                                           
10 Tháng 3/1994, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 91/TTg ngày 07/3/1994 về việc thí điểm thành lập tập đoàn 

kinh doanh. Tuy nhiên, các tổ chức kinh doanh được hình thành theo quyết định này thời gian đầu được gọi là 



 Sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam... 

 

Trang 16/127 

tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước bắt đầu tham gia sở hữu ngân hàng. Tại kỳ họp tháng 5 và 

tháng 6 năm 2012, trong Đề án Tái cơ cấu do Chính phủ trình Quốc hội, chức năng kinh doanh đa 

ngành của các tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn được giữ nguyên. Tương tự, các DNNN dù đã hoặc 

chưa cổ phần hóa cũng tăng cường tham gia sở hữu ngân hàng hoặc góp vốn thành lập ngân hàng 

mới. Chẳng hạn, trong 3 ngân hàng cổ phần mới được thành lập năm 2008 đều có bóng dáng của các 

cổ đông sáng lập là các DNNN.  

Một mặt, nhu cầu tăng vốn của ngân hàng và sự tham gia của nhà đầu tư bên ngoài có lợi ích hài hòa 

nhau, tuy nhiên mặt khác, việc tham gia đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng với tư cách là một cổ đông 

lớn có vị thế chi phối mà không đi đôi với các tiêu chuẩn tối thiểu cần có ở một cổ đông chiến lược là 

điều hết sức rủi ro. Lĩnh vực ngân hàng luôn có những điều kiện và ràng buộc hết sức khắc khe 

nhưng khi áp lực tăng vốn cận kề thì các tiêu chuẩn thường được nới lỏng hoặc thậm chí là không 

được các ngân hàng tuân thủ cũng như không được cơ quan điều tiết chế tài.  

Điều cũng cần nói thêm là từ năm 2008 trở đi, khi thị trường chứng khoán bắt đầu suy giảm và việc 

phát hành cổ phiếu tăng vốn của ngân hàng cũng trở nên khó khăn hơn trong khi thời hạn chót để 

tăng vốn điều lệ đã gần kề, thì hành vi “lách luật” của các ngân hàng bắt đầu nảy sinh. Các thủ thuật 

tăng vốn ảo được các ngân hàng sử dụng nhằm tuân thủ quy định về vốn của NHNN trong khi các 

liên kết sở hữu phức tạp được tạo ra chính là điều kiện để các ngân hàng né tránh các hoạt động giám 

sát của NHNN. Nói cách khác, chính sở hữu chồng chéo là một phương cách hữu hiệu mà các ngân 

hàng tạo ra nhằm lách các quy định giám sát hiện hành của NHNN, đồng thời tạo ra nhiều tác động 

tiêu cực lên sự phân bổ vốn của nền kinh tế và rủi ro của toàn hệ thống tài chính. Một số báo cáo của 

các cơ quan quản lý nhà nước đã có cảnh báo về tình trạng này11 nhưng bức tranh cụ thể về sở hữu 

chồng chéo vẫn chưa được đúc kết12 và hiển nhiên các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng sở hữu 

chồng chéo này vẫn chưa được áp dụng và xử lý một cách có hệ thống và triệt để.  

Các trục trặc của hệ thống NHTM dần bộc lộ rõ từ năm 2008 qua các vi phạm quy định về bảo đảm 

an toàn hoạt động, cụ thể là về vốn, giới hạn tín dụng, thanh khoản và nợ xấu. Điều này xảy ra trong 

khi hệ thống các quy định bảo đảm an toàn hoạt động của NHTM đã được NHNN liên tục xây dựng 

và hoàn thiện theo hướng dần tiệm cận với chuẩn mực quốc tế theo khuyến nghị của Ủy ban Basel về 

Giám sát ngân hàng (BCBS). Các vi phạm quy định an toàn hoạt động của các NHTM đã được 

NHNN nhận diện. Chẳng hạn, trong báo cáo định hướng và giải pháp cơ cấu lại hệ thống NH Việt 

Nam giai đoạn 2011-2015, NHNN nhận định “[n]hóm lợi ích và sở hữu chéo giữa các TCTD rất lớn làm 

rủi ro hệ thống rất cao nếu một NH gặp khó khăn hoặc đổ vỡ”, “bằng nhiều kỹ thuật khác nhau không ít đối 

tượng không tuân thủ các quy định an toàn hoạt động tín dụng” và “[v]iệc kiểm tra, thanh tra để phát hiện và 

xử lý vấn đề sở hữu chéo rất khó khăn do thiếu bằng chứng pháp lý”13. Mặc dù có sự nhận diện như vậy 

nhưng NHNN vẫn chưa đưa ra được những bằng chứng cụ thể và có giá trị pháp lý, hơn nữa NHNN 

cũng chưa khẳng định được liệu những hành vi này có phạm luật hay không. Khó khăn này một 

phần xuất phát từ những lỗ hổng và bất cập của các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến việc 

                                                                                                                                                                                     
tổng công ty 91. Tháng 3/2005, Thủ tướng quyết định thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam. Từ đó, các tổng công ty 91 đều được chuyển thành các tập đoàn kinh tế thí điểm. Song, phải đến tháng 

11/2009, Thủ tướng Việt Nam mới có quyết định thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước. 
11 Báo cáo “Định hướng và giải pháp cơ cấu lại hệ thống NH VN giai đoạn 2011- 2015”. 
12 Chương trình Lãnh đạo Quản lý cao cấp Việt Nam (2012), Bài thảo luận chính sách: “Cải cách cơ cấu vì mục tiêu 

tăng trưởng, công bằng và chủ quyền quốc gia,” Harvard Kennedy School, 13-17/2/2012. 
13 Báo cáo “Định hướng và giải pháp cơ cấu lại hệ thống NH VN giai đoạn 2011- 2015” , đã dẫn 
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định nghĩa và nhận diện sở hữu chồng chéo cũng như các biện pháp chế tài đang dần trở nên không 

còn hiệu lực trước các hành vi phạm lỗi có tính hệ thống. Điều này đặt ra yêu cầu, một mặt cần phải 

sửa đổi và hoàn thiện các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến hoạt động và giám sát ngân 

hàng, mặt khác cần phải nâng cao hiệu lực của sự tuân thủ và chế tài, đoạn tuyệt với các ưu đãi và 

ngoại lệ trong việc tuân thủ các quy định giám sát ngân hàng nói riêng và áp dụng pháp luật nói 

chung. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu đặt ra ba nhóm mục tiêu bao gồm: 

(i) Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm và thông lệ quốc tế về sở hữu chồng chéo (SHCC) 

giữa các tổ chức tín dụng và các nhóm kinh tế (economic groups).  

(ii) Đánh giá tình trạng sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và các tập đoàn kinh 

tế cũng như việc giám sát, hệ quả của tình trạng sở hữu chồng chéo này ở Việt Nam.  

(iii) Đưa ra các khuyến nghị về thể chế nhằm tăng cường hiệu quả giám sát thị trường tài 

chính nói chung và giám sát các tổ chức tài chính nói riêng ở Việt Nam. 

1.3. Phạm vi của báo cáo nghiên cứu 

Báo cáo nghiên cứu sẽ phân tích cấu trúc sở hữu của các tổ chức tín dụng Việt Nam, trong đó tập 

trung vào các NHTMCP, NHTMNN, và một số tổ chức tài chính phi ngân hàng để phân tích, đánh 

giá việc tuân thủ khung giám sát đối với các tổ chức tín dụng trong giai đoạn 2006 – 2012. Do các cổ 

đông (cá nhân và tổ chức) sở hữu ngân hàng rất đa dạng về quy mô sở hữu cũng như mức độ chi 

phối đối với hoạt động của ngân hàng nên Báo cáo chỉ tập trung vào các nhóm đối tượng sở hữu 

chính (thường là các cổ đông lớn theo định nghĩa hiện hành trong Luật các TCTD, các cổ đông chiến 

lược là ngân hàng, các cổ đông là tập đoàn kinh tế, và các cổ đông khác được đánh giá là có vai trò 

quan trọng trong các quyết định và hoạt động của ngân hàng).  

Về mặt quan hệ sở hữu, Báo cáo sẽ tập trung vào những chủ thể liên quan đến sở hữu ngân hàng bao 

gồm các TCTD nhà nước (các NHTMNN), TCTD tư nhân (các NHTMCP), các tập đoàn kinh tế nhà 

nước (nhiều khi gọi chung là DNNN), các doanh nghiệp dân doanh mà chủ yếu là các tập đoàn kinh 

tế tư nhân, cổ đông lớn là cá nhân, và kể cả chính quyền địa phương. Các quan hệ này có thể được 

biểu diễn thông qua ma trận: 

 Ngân hàng quốc doanh Ngân hàng cổ phần 

Ngân hàng cổ phần   

Doanh nghiệp nhà nước   

Chính quyền địa phương   

Doanh nghiệp dân doanh    

Cổ đông lớn là cá nhân   

Báo cáo nghiên cứu cũng sẽ phân tích cả các mối quan hệ sở hữu trực tiếp và các quan hệ sở hữu gián 

tiếp. Những phân tích này sẽ giúp chỉ ra được tính chất phức tạp của các quan hệ sở hữu trong hệ 

thống ngân hàng hiện nay, đồng thời qua đó phát hiện các lỗ hổng và sự bất cập của hệ thống pháp 

luật liên quan đến hoạt động điều tiết ngân hàng, nhờ đó giúp lý giải thực trạng các quy định giám 

sát ngân hàng hiện hành có thể bị vô hiệu hóa một cách tương đối dễ dàng. 
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1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Báo cáo này tổng kết nỗ lực nghiên cứu của Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright về sở hữu 

chồng chéo trong hơn 3 năm qua. Xuyên suốt quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng một cách nhất 

quán phương pháp định tính, đặc biệt là phương pháp chuyên gia, nghiên cứu tình huống, và nghiên 

cứu văn bản – nhất là các văn bản pháp lý.  

Về mặt số liệu, do ý thức được rằng sở hữu chồng chéo trong hệ thống ngân hàng là một vấn đề rất 

quan trọng, đồng thời rất nhạy cảm ở Việt Nam, Báo cáo chủ yếu sử dụng trên các nguồn số liệu và 

thông tin chính thức bao gồm các báo cáo của ngân hàng và doanh nghiệp (báo cáo tài chính, báo cáo 

thường niên, bản cáo bạch, các báo cáo quản trị…), dữ liệu thống kê, số liệu lịch sử (dữ liệu tín dụng, 

dữ liệu giao dịch cổ phiếu…), được công bố bởi các cơ quan quản lý nhà nước (như Chính phủ, 

NHNN, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,…), các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, công 

ty chứng khoán, và một số phương tiện truyền thông đáng tin cậy. Ưu điểm của các nguồn thông tin 

chính thức này là chúng có thể kiểm chứng được. Tuy nhiên, nhược điểm của chúng là chúng không 

nhất thiết phản ảnh một cách đầy đủ và trung thực tình trạng sở hữu chồng chéo trong hệ thống ngân 

hàng của Việt Nam vốn dĩ rất đa dạng và phức tạp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin rằng những thông 

tin này cung cấp những chỉ báo (và cảnh báo) đủ để nhận diện và phân tích bản chất vấn đề sở hữu 

chồng chéo, trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị chính sách hợp lý. 

Mặc dù ưu tiên sử dụng các thông tin chính thức nhưng trong một số trường hợp cần thiết, Nhóm 

nghiên cứu tham khảo một cách thận trọng các nguồn thông tin có tính bổ sung khác được công bố 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng sẽ thực hiện một số 

nghiên cứu tình huống (ví dụ như các tình huống hợp nhất, sáp nhập, thâu tóm các ngân hàng), kết 

hợp với phỏng vấn các chuyên gia am hiểu và có uy tín trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng,14 để 

kiểm chứng độ chính xác của số liệu, tính thuyết phục của các phân tích, độ tin cậy của kết quả 

nghiên cứu, và tính khả thi của các khuyến nghị chính sách. 

1.5. Cấu trúc nghiên cứu 

Cấu trúc của Báo cáo gồm bốn chương. Chương 1 trình bày tổng quan về hệ thống các tổ chức tín 

dụng Việt Nam, phân tích những trục trặc mà các tổ chức tín dụng đang gặp phải, đặc biệt là đối với 

các trục trặc phát sinh từ tình trạng gia tăng sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng với nhau và 

với các tập đoàn kinh tế. Chương này cũng sẽ trình bày mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài.  

Chương 2 được chia làm ba phần chính. Phần đầu tiên trình bày khung phân tích về mối quan hệ ủy 

quyền – thừa hành (principal-agent relationship), trong đó tập trung làm rõ chi phí ủy quyền của vốn 

cổ phần (agency cost of equity) và chi phí ủy quyền của nợ (agency cost of debt). Dựa trên cơ sở lý 

thuyết này, Báo cáo sẽ chỉ ra những trục trặc nảy sinh từ các mối quan hệ ủy quyền – thừa hành, từ 

đó phân tích những biện pháp có tính nguyên lý nhằm xử lý và hạn chế tình trạng bất cân xứng 

thông tin nói chung và các hệ quả của mối quan hệ ủy quyền – thừa hành nói riêng. Ngoài ra, phần 

đầu chương này còn phân tích tác động của cấu trúc sở hữu đến thái độ chấp nhận rủi ro của ngân 

hàng dựa trên các khuôn khổ lý thuyết lẫn các bằng chứng thực nghiệm ở nhiều nước trên thế giới. 

Phần tiếp theo sẽ đi vào nhận diện các cấu trúc sở hữu chủ yếu trong ngân hàng, trong đó tập trung 

vào hai cấu trúc sở hữu chính là sở hữu tháp và sở hữu chéo, phân tích các lợi ích và rủi ro của các 

                                                           
14 Phỏng vấn trực tiếp hoặc thông qua các hội thảo về chủ đề sở hữu chéo được tổ chức trong thời gian qua, cũng 

như các nhận xét, phản biện, góp ý của các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực của báo cáo nghiên cứu.   



 Sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam... 

 

Trang 19/127 

cấu trúc sở hữu đó đối với bản thân ngân hàng và cả hệ thống tài chính cũng như nền kinh tế. Phần 

cuối cùng, nghiên cứu sẽ tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước, nơi có hệ thống tài chính cũng dựa 

chủ yếu vào hệ thống ngân hàng như Việt Nam, và đặc biệt cũng từng hoặc đang kinh qua giai đoạn 

sở hữu chồng chéo như Nhật Bản, Đức, Ý, Trung Quốc nhằm làm bài học tham khảo cho việc giám 

sát ngân hàng ở Việt Nam.  

Chương 3 sử dụng các dữ liệu tổng hợp từ các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị ngân hàng và các 

nghiên cứu tình huống để trình bày hiện trạng sở hữu chồng chéo trong hệ thống ngân hàng Việt 

Nam cũng như phân tích tác động tiêu cực của sở hữu chồng chéo đến tính an toàn và lành mạnh của 

hệ thống tài chính, đến vấn đề nợ xấu hiện nay, đến việc không tuân thủ khung giám sát ngân hàng, 

và nhiều rủi ro tiềm ẩn khác. Các mối quan hệ sở hữu chồng chéo từ đơn giản đến phức tạp, từ trực 

tiếp đến gián tiếp, và giữa các chủ thể kinh tế khác nhau (như được trình bày dạng ma trận [5x2] ở 

Phần 1.3) sẽ được phân tích thông qua một số tình huống nghiên cứu tiêu biểu, chẳng hạn như tình 

huống hợp nhất 3 NHTM. Từ việc nhận dạng các quan hệ sở hữu chồng chéo này, Báo cáo sẽ đi vào 

phân tích những thất bại của hệ thống giám sát, các quy định và sự tuân thủ về các giới hạn an toàn 

hoạt động ngân hàng hiện hành, các tác động đến chất lượng tài sản của ngân hàng và nợ xấu, việc xử 

lý các ngân hàng yếu kém, vai trò của thanh tra giám sát cũng như năng lực chế tài... đối với các tổ 

chức tín dụng cũng như các cổ đông, nhóm cổ đông chi phối.  

Sau cùng, Chương 4 sẽ đưa ra các khuyến nghị về thể chế đối với sở hữu chồng chéo này nhằm tăng 

cường giám sát thị trường tài chính nói chung và giám sát các tập đoàn tài chính nói riêng ở Việt 

Nam. Theo đó, các khuyến nghị tập trung vào bốn nhóm chính: (i) Nhóm khuyến nghị thứ nhất nhằm 

mục tiêu giảm thiểu tình trạng xung đột lợi ích giữa người ra chính sách và người chịu tác động của 

chính sách; (ii) Nhóm khuyến nghị thứ hai nhằm giảm tâm lý ỷ lại của các chủ ngân hàng; (iii) Nhóm 

khuyến nghị thứ ba nhằm giảm tình trạng thâu tóm quyền lực của nhóm lợi ích thông qua việc tách 

rời quyền sở hữu và quyền kiểm soát; (iv) Nhóm khuyến nghị sau cùng là một số gợi ý về mặt kỹ 

thuật nhằm cải thiện các quy định hiện hành về đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. 
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CHƯƠNG 2.  

VẤN ĐỀ ỦY QUYỀN - THỪA HÀNH, QUAN HỆ SỞ HỮU  

VÀ THÁI ĐỘ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG 

 

2.1. Mối quan hệ ủy quyền – thừa hành 

2.1.1. Thông tin bất cân xứng và quan hệ ủy quyền-thừa hành trong ngân hàng 

Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian có chức năng nhận tiền gửi của người gửi tiền để cho 

nhà đầu tư vay lại. Tính chất trung gian này của ngân hàng đã làm xuất hiện hai loại quan hệ hợp 

đồng, một là giữa người gửi tiền với ngân hàng và hai là giữa ngân hàng với người đi vay. Trong mối 

quan hệ đầu tiên, người gửi tiền giao (hay “ủy quyền”) cho ngân hàng sử dụng tiền gửi của mình để 

cho vay lại. Ngân hàng sau đó thực hiện (hay “thừa hành”) sự ủy quyền này thông qua việc cho nhà 

đầu tư vay lại. Trong mối quan hệ thứ hai, ngân hàng “ủy quyền” cho nhà đầu tư (hay người đi vay 

nói chung) được sử dụng khoản vay cho mục đích nhất định. Nhà đầu tư sau đó “thừa hành” sự ủy 

quyền này thông qua việc đầu tư theo đúng mục đích được quy định trong hợp đồng vay vốn.  

Một vấn đề cơ bản của các mối quan hệ “ủy quyền – thừa hành” (principal – agent relationship) là 

giữa bên ủy quyền và thừa hành hiển nhiên tồn tại tình trạng bất cân xứng về thông tin (information 

assymetry). Chẳng hạn như trong mối quan hệ giữa người gửi tiền và ngân hàng, người gửi tiền 

không thể biết một cách chắc chắn liệu tiền gửi của mình có được sử dụng một cách cẩn trọng và 

đúng đắn hay không vì chỉ có ngân hàng mới biết rõ các khoản huy động được giải ngân như thế nào. 

Tương tự như vậy, trong mối quan hệ giữa ngân hàng và nhà đầu tư, ngân hàng cũng rất khó biết 

một cách chắc chắn liệu khoản tín dụng có được nhà đầu tư sử dụng đúng mục đích cho vay ghi 

trong hợp đồng hay không, trong khi nhà đầu tư biết rõ là mình sử dụng tiền vay vào mục đích gì. 

Tình trạng bất cân xứng thông tin này là một nguồn gốc chính gây ra rủi ro trong các hợp đồng tín 

dụng. Các nhà kinh tế học phân biệt hai loại rủi ro do thông tin bất cân xứng gây ra. Thứ nhất là rủi ro 

đạo đức hay tâm lý ỷ lại (moral hazard) xảy ra khi người thừa hành lợi dụng việc hành vi của mình 

không thể bị người ủy quyền theo dõi sát sao để trục lợi cho mình và gây hại cho người ủy quyền. 

Chẳng hạn như nhà đầu tư, lợi dụng việc ngân hàng không thể phân biệt được “đồng nào mua mắm, 

đồng nào mua tương”, nên đem vốn vay cho mục đích sản xuất đổ vào bất động sản hay chứng 

khoán.    

Rủi ro thứ hai là lựa chọn ngược hay lựa chọn bất lợi (adverse selection), xảy ra khi người thừa hành lợi 

dụng việc thông tin của mình không thể bị người ủy quyền xác minh một cách tuyệt đối để trục lợi 

cho mình và gây hại cho người ủy quyền. Hãy quay lại ví dụ về ngân hàng và nhà đầu tư. Ngân hàng 

trước khi cho vay luôn phải thẩm định hồ sơ vay vốn của nhà đầu tư. Rõ ràng là với cùng một mức 

lãi suất như nhau, ngân hàng sẽ muốn giải ngân cho dự án có mức độ rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên, đối 

với nhà đầu tư, càng chạy theo động cơ lợi nhuận, họ càng phải chấp các dự án rủi ro cao. Kết quả là 

khi ngân hàng sử dụng lãi suất để sàng lọc dự án thì các dự án càng rủi ro lại càng dễ được vay vốn – 

tình trạng mà kinh tế học gọi là “lựa chọn ngược” hay “lựa chọn bất lợi”.   
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Hình 2.1. Các quan hệ ủy quyền – thừa hành trong ngân hàng 

 

Như vậy, nhìn từ góc độ lý thuyết ủy quyền – thừa hành, khi thông tin hoặc hành vi bị cố tình che đậy 

sẽ có thể gây ra rủi ro cho ngân hàng và các bên liên quan. Đứng trên phương diện pháp lý, ngân 

hàng (với tư cách là người thừa hành) luôn phải đảm bảo nghĩa vụ tài chính đối với người gửi tiền 

(người ủy quyền). Tuy nhiên, các khoản cho vay của ngân hàng (bây giờ với tư cách là người ủy 

quyền) không phải bao giờ cũng được người đi vay (người thừa hành) hoàn trả đầy đủ. Việc người đi 

vay không trả được nợ cho ngân hàng không đồng nghĩa với việc ngân hàng được quyền thoái thác 

trách nhiệm trả lại tiền cho người gửi. Như trên đã phân tích, thường thì rủi ro này càng cao thì chênh 

lệch giữa lãi suất cho vay và huy động (còn gọi là “biên lãi suất” – Net Interest Margin, viết tắt là 

NIM) mà ngân hàng tạo ra càng lớn. Biên lãi suất phản ảnh chi phí trung gian tài chính hay chi phí ủy 

quyền – một dạng của chi phí giao dịch. Nói một cách ngắn gọn, tình trạng bất cân xứng thông tin 

càng nghiêm trọng khiến cho vấn đề ủy quyền – thừa hành càng nặng nề và làm cho chi phí ủy quyền 

càng cao. 

Đối với một ngân hàng, mối quan hệ ủy quyền – thừa hành không chỉ tồn tại giữa người gửi tiền với 

ngân hàng và giữa ngân hàng với nhà đầu tư, mà còn tồn tại giữa các cổ đông nhỏ với cổ đông lớn, 

giữa cổ đông với hội đồng quản trị, giữa hội đồng quản trị và ban giám đốc, và giữa ban giám đốc với 

nhân viên (Hình 2.1). Như vậy, ngân hàng – với vai trò là một tổ chức tài chính trung gian – chứa 

đựng trong nó một mạng lưới chằng chịt các mối quan hệ ủy quyền – thừa hành cùng với tính trạng 

bất cân xứng về thông tin có tính cố hữu giữa các bên. Khi tình trạng bất cân xứng thông tin này 

không được thu hẹp và các hợp đồng giữa bên ủy quyền và thừa hành không được chế tài chặt chẽ 

thì vấn đề ủy quyền – thừa hành sẽ nảy sinh. Nguyên nhân là do các bên luôn có những mục tiêu, ưu 

tiên và động cơ khác nhau, thậm chí là xung đột, trong khi khả năng thẩm định thông tin và giám sát 

hành vi và thông tin của người ủy quyền đối với người thừa hành rất khó khăn và tốn kém do thông 

tin bất cân xứng. Trong ngân hàng, vấn đề ủy quyền – thừa hành nghiêm trọng nhất thường xuất 

hiện giữa các cổ đông ngân hàng (chủ sở hữu) với ban giám đốc (người quản lý) và giữa cổ đông 

ngân hàng với các chủ nợ. 

2.1.2. Chi phí ủy quyền của vốn cổ phần 

Chi phí ủy quyền của vốn cổ phần phát sinh khi người quản lý (trong vai trò là người thừa hành) 

thực hiện các quyết định kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi ích của bản thân mình thay vì lợi ích của các 

cổ đông (người ủy quyền). Chẳng hạn như người quản lý có thể “mở rộng đế chế” của mình bằng 



 Sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam... 

 

Trang 22/127 

cách tăng quy mô doanh nghiệp vượt trên mức tối ưu. Hay người quản lý cũng có thể quyết định di 

chuyển khỏi các ngành nghề kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp 

sân sau của riêng mình. Bằng việc thực hiện các hành động này, người quản lý sẽ tự gia tăng quyền 

hạn cho mình thông qua việc được sử dụng và định đoạt nhiều nguồn lực hơn, làm tăng tiền lương 

và thưởng của mình nhờ tăng doanh số, giảm rủi ro bị sa thải, thậm chí đơn thuần là trục lợi cho cá 

nhân mình.  

Trong những trường hợp kể trên, cổ đông nhỏ là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Vì không thể 

trực tiếp tham gia kiểm soát doanh nghiệp nên các cổ đông nhỏ buộc phải ủy quyền cho các cổ đông 

lớn đứng ra quản trị ngân hàng và thuê mướn người điều hành. Trục trặc có thể nảy sinh nếu như lợi 

ích của thiểu số cổ đông lớn không đồng nhất với lợi ích của đa số cổ đông nhỏ. Chẳng hạn như các 

cổ đông lớn có thể chọn người quản lý để phục vụ cho lợi ích của chính họ chứ không phải cho hội 

đồng cổ đông nói chung. Nói chung các cổ đông nhỏ thường thiếu thông tin và rất khó giám sát hành 

vi của các cổ đông lớn cũng như của ban quản lý. Vì vậy, nguồn vốn của ngân hàng có thể được đổ 

vào dự án mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông lớn, trong khi rủi ro lại được chia đều cho tất cả 

các cổ đông. Thậm chí cổ đông nhỏ còn phải chịu rủi ro lớn hơn so với phần góp vốn của mình.  

Các cổ đông lớn có thể yêu cầu tổng giám đốc ngân hàng cho một đối tượng hay một khách hàng 

nhất định nào đó vay vốn – tức là cho vay theo chỉ định hay dựa trên mối quan hệ – thay vì dựa trên 

tính khả thi của dự án, năng lực tài chính và khả năng quản trị của người đi vay. Chạy theo những lợi 

ích này, các cổ đông lớn của ngân hàng thường tìm cách thiết lập một cơ cấu sở hữu sao cho tỷ trọng 

vốn của họ không cần lớn tới mức chi phối mà chỉ cần vừa đủ để đảm bảo họ có thể nắm quyền điều 

hành trực tiếp hoặc chi phối quyết định của người điều hành. Lý do là vì nếu nắm giữ số vốn chi phối 

thì họ sẽ phải gánh chịu phần lớn rủi ro, còn nếu nắm giữ cổ phần vừa đủ chi phối thì lợi ích sẽ được 

phân bổ cho họ nhiều hơn trong khi rủi ro lại được phân chia đều cho tất cả các cổ đông còn lại.  

Như vậy, cổ đông nói chung, đặc biệt là các cổ đông nhỏ và các đối tượng liên quan khác sẽ phải 

gánh chịu thiệt hại nếu các hành động rủi ro này gây ra tổn thất. Để tránh phát sinh những hành xử 

theo kiểu như vậy, quy định về giới hạn sở hữu và các trách nhiệm về minh bạch hóa thông tin tài 

chính và quá trình điều hành trở nên hết sức quan trọng. Về nguyên tắc, trong môi trường thông tin 

bất cân xứng cao độ, để tránh sự thao túng của các cổ đông lớn, sở hữu hoặc là phải thật phân tán 

theo hướng đại chúng thực sự hoặc là tồn tại sự tập trung sở hữu trong tay một nhóm nhỏ cổ đông 

(mà trường hợp cực đoan là một cổ đông duy nhất sở hữu cả 100% doanh nghiệp). Trong bối cảnh 

tồn tại thông tin bất cân xứng, các tránh nhiệm về minh bạch hóa thông tin sẽ giúp tăng cường sự 

giám sát của thị trường, hạn chế các hành vi rủi ro của người điều hành nhân danh lợi ích của một vài 

cổ đông lớn mà bỏ qua lợi ích của các cổ đông đại chúng. 

2.1.3. Chi phí ủy quyền của nợ 

Chi phí ủy quyền của nợ phát sinh từ mâu thuẫn về lợi ích giữa chủ nợ và các cổ đông. Khi lựa chọn 

các dự án an toàn để đầu tư, công ty có thể đảm bảo tốt hơn nghĩa vụ trả nợ. Các dự án càng an toàn 

thì lợi ích của chủ nợ càng được đảm bảo, nhưng trái lại lợi ích đem lại cho các cổ đông càng khiêm 

tốn bởi vì thu nhập mang lại từ dự án, thường càng thấp cho dự án càng an toàn, phải được ưu tiên 

thanh toán cho chủ nợ trước sau đó mới đến lượt cổ đông. Nói khác đi, cổ đông chỉ nhận phần giá trị 

còn lại sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nợ.  
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Ngược lại, nếu dự án đầu tư càng rủi ro – và do vậy suất sinh lợi nhìn chung càng cao – thì cổ đông 

càng được lợi. Điều này lý giải tại sao cổ đông thường muốn lựa chọn các dự án rủi ro cao để có suất 

sinh lợi cao vì trong trường hợp dự án thành công họ sẽ được lợi nhiều hơn, còn khi dự án thất bại, cổ 

đông vẫn có thể lựa chọn việc không thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chuyển giao quyền kiểm soát công 

ty cho chủ nợ theo nguyên tắc trách nhiệm hữu hạn.  

Như vậy, trong công ty có vay nợ tồn tại một xung đột về lợi ích giữa cổ đông và chủ nợ do cổ đông 

chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp nhưng được quyền sử dụng vốn vay bên ngoài. Tỷ 

lệ vốn vay so với vốn chủ sở hữu càng cao, rủi ro tiềm tàng của chủ nợ càng lớn. Đăch trưng của các 

NHTM là do hoạt động chủ yếu là đi vay để cho vay lại, với nguồn vốn vay chủ yếu từ tiền gửi của 

người dân nên khác với các doanh nghiệp thông thường, lượng tiền huy động của NHTM luôn lớn 

gấp nhiều lần vốn tự có do các cổ đông đóng góp. Điều này làm cho cổ đông ngân hàng có tâm lý 

hành xử theo hướng chấp nhận rủi ro nhiều hơn và khi đó thiệt hại nếu xảy ra sẽ dồn gánh nặng lên 

vai người gửi tiền, trong khi các cổ đông ngân hàng chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn 

góp chỉ khoảng 1:10 so với tiền gửi của khách hàng. Rủi ro này trong hoạt động ngân hàng thường 

được gọi là rủi ro đạo đức – một hệ quả của tình trạng bất cân xứng thông tin. Chính vì vậy, giám sát 

hoạt động của NHTM là một trong những chức năng quan trọng của ngân hàng trung ương cũng 

như của các cơ quan quản lý giám sát ngân hàng tại mỗi quốc gia. Các quy định đủ vốn và các hệ số 

đảm bảo an toàn khác thường được cơ quan giám sát ngân hàng đặt ra nhằm tạo khuôn khổ cho các 

hoạt động giám sát, góp phần ngăn ngừa các hành vi chấp nhận rủi ro quá mức và rủi do đạo đức của 

các chủ sở hữu ngân hàng. 

2.1.4. Cấu trúc sở hữu và thái độ đối với rủi ro 

Một trong những nghiên cứu tiên phong về hệ lụy quản trị của việc tách rời giữa quản lý 

(management) và sở hữu (ownership), và do vậy xung đột về lợi ích giữa người quản lý và cổ đông, 

là nghiên cứu của Jensen và Meckling (1976). Các lý thuyết ủy quyền – thừa hành truyền thống chỉ ra 

rằng những nhà quản lý thường theo đuổi các mục tiêu khác nhau và thể hiện thái độ đối với rủi ro 

khác với các chủ sở hữu của ngân hàng. Các cổ đông có một danh mục đầu tư được đa dạng hóa có 

động cơ chấp nhận rủi ro nhiều hơn nhằm có được lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn, trong khi các nhà 

quản lý chấp nhận ít rủi ro hơn nhằm bảo đảm vị trí, uy tín và lợi ích nghề nghiệp cũng như vốn con 

người đã được tích lũy trong bản thân họ (Galai và Masulis, 1976; Esty, 1998; Jensen và Meckling, 

1976; Demsetz và Lehn, 1985).  

Các nghiên cứu thực nghiệm của Saunders et al. (1990) nhằm kiểm định mối liên hệ giữa cấu trúc sở 

hữu ngân hàng với thái độ chấp nhận rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nới lỏng các quy định đối với hệ 

thống tài chính. Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ đồng biến giữa quy mô quyền sở hữu của nhà 

quản lý (tính theo tỷ trọng cổ phiếu được nắm giữ bởi nhà quản lý) với việc chấp nhận rủi ro. Nghiên 

cứu chỉ ra rằng, trong giai đoạn nới lỏng quy định tài chính 1979-1982 ở Hoa Kỳ, các ngân hàng được 

kiểm soát bởi các cổ đông chấp nhận rủi ro lớn hơn so với các ngân hàng được kiểm soát bởi các nhà 

quản lý. Tương tự, nghiên cứu của Sullivan và Spong (2007) cho thấy rằng quyền sở hữu cổ phiếu của 

các nhà quản lý được thuê có mối liên hệ thuận với việc cải thiện hiệu quả của ngân hàng, tức là trong 

những điều kiện nhất định, những nhà quản lý được thuê điều hành ngân hàng một cách chặt chẽ 

dựa trên lợi ích của cổ đông.  
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Nói chung, các nhà quản lý thường e ngại rủi ro do họ không thể đa dạng hóa hay phân tán được rủi 

ro thất nghiệp (Amihud và Levy, 1981), trong khi các chủ sở hữu thường có xu hướng dễ chấp nhận 

rủi ro hơn (Hirshleifer và Thakor, 1992). Tuy nhiên, mức độ chấp nhận rủi ro của chủ sở hữu còn tùy 

thuộc vào mức độ tập trung về quyền sở hữu trong ngân hàng. Các ngân hàng có quyền sở hữu phân 

tán thường có động cơ lớn hơn để hành xử trung lập với rủi ro (Jensen và Meckling 1976, Demsetz 

and Lehn 1985, Esty 1998) do khả năng có thể đa dạng hóa rủi ro vào nhiều dự án khác nhau. Hơn 

nữa, các cổ đông với quyền sở hữu phân tán thường có ít động cơ để kiểm soát người quản lý bởi vì 

họ phải chia sẻ lợi ích của sự kiểm soát này với các cổ đông bàng quan với các hoạt động quản lý. 

Ngược lại, các cổ đông lớn thường có động cơ để giám sát hoạt động của người quản lý và do đó có 

thể kiểm soát được hành vi chấp nhận rủi ro thấp của người quản lý (Mork et al. 2005, Stultz 2005).  

Nghiên cứu của Laeven và Levine (2009) cho thấy rằng mối quan hệ giữa rủi ro của ngân hàng với các 

quy định về vốn cũng phụ thuộc nhiều vào cấu trúc sở hữu của ngân hàng. Đứng trước các yêu cầu 

về vốn cao hơn, các chủ sở hữu ngân hàng có khuynh hướng lựa chọn các chiến lược đầu tư rủi ro 

hơn nhằm bù đắp các tổn thất về chi phí vốn. Nói khác đi, các quy định chặt chẽ hơn về vốn cũng 

như các quy định ngân hàng khác có tương quan với rủi ro cao hơn đối với ngân hàng có một chủ sở 

hữu đủ mạnh. Laeven và Levine (2009) cũng đưa ra các bằng chứng thực nghiệm cho thấy mối tương 

quan đồng biến giữa mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng với sức mạnh tương đối của các cổ 

đông. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Saunders et al. (1990), rằng các ngân hàng chịu 

sự kiểm soát trực tiếp của chủ sở hữu có khuynh hướng chấp nhận rủi ro nhiều hơn so với những 

ngân hàng được điều hành bởi các nhà quản lý với các cổ đông có cổ phần phân tán.  

Nghiên cứu của Barry et al. (2009) đưa ra một số kết quả mang lại nhiều tranh luận. Bằng cách kiểm 

soát các các yếu tố khác nhau, nghiên cứu phát hiện rằng rủi ro tài sản sẽ thấp hơn ở những ngân 

hàng có tỷ trọng cổ phần chi phối bởi các gia đình và cá nhân có ít danh mục được đa dạng hóa. Tuy 

nhiên, bằng chứng cũng cho thấy rằng rủi ro thấp hơn đi cùng với lợi nhuận ít hơn. Nói chung, các 

ngân hàng được sở hữu gia đình có thể từ bỏ việc tối đa hóa lợi nhuận vì họ có một danh mục tài sản 

không thể được đa dạng hóa mà họ cũng không thể tách rời các ưu tiên tài chính khỏi các cổ đông 

bên ngoài. Các gia đình cũng giới hạn các vị trí quản lý điều hành dành cho các thành viên trong gia 

đình, mà điều này có thể dẫn đến những hạn chế về năng lực quản trị và giảm khả năng cạnh tranh 

so với các ngân hàng không thuộc sở hữu gia đình (Mork et al. 2000).  

Trong khi đó, nghiên cứu của Laeven (1999) xem xét các dạng thức khác nhau về quyền sở hữu ngân 

hàng bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài, sở hữu công ty, và sở hữu gia đình. Dựa trên dữ 

liệu ngân hàng của các nước châu Á trước khủng hoảng 1997, Laeven (1999) phát hiện ra rằng các 

ngân hàng thuộc sở hữu gia đình nằm trong số các ngân hàng có rủi ro cao nhất cùng với các ngân 

hàng thuộc sở hữu công ty, trong khi các ngân hàng nước ngoài chịu rủi ro ít hơn tương đối so với các 

ngân hàng khác.  

Một hướng nghiên cứu khác tập trung vào việc so sánh kết quả hoạt động của các ngân hàng thuộc sở 

hữu nhà nước với các ngân hàng thuộc sở hữu khác đứng ở góc độ chi phí đại diện (agency cost). Chi 

phí đại diện trong bộ máy quan liêu của chính phủ có thể dẫn đến các khuyến khích quản lý kém và 

phân bổ sai lệch nguồn lực. Theo quan điểm của lý thuyết chi phí đại diện, các nhà quản lý ở khu vực 

công ít có động cơ để phát huy nỗ lực tốt nhất so với các nhà quản lý tư nhân, thay vào đó họ sẽ có 

động cơ chuyển hướng các nguồn lực vào các lợi ích riêng. Đứng ở quan điểm chính trị của sở hữu 

nhà nước, các ngân hàng sở hữu nhà nước là không hiệu quả bởi vì chính sách có chủ ý của các chính 
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trị gia là nhằm chuyển giao các nguồn lực để ủng hộ cho vị thế chính trị của họ (Shleifer, 1998). Điều 

này được chứng minh qua các nghiên cứu của Berger et al. (2005) và Iannotta et al. (2007), ở đó cho 

thấy các kết quả hoạt động nghèo nàn và nguy cơ rủi ro tín dụng lớn hơn của các ngân hàng sở hữu 

nhà nước so với các ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân.  

Bên cạnh những vấn đề xung đột giữa người sở hữu và quản lý và sự khác biệt về sở hữu nhà nước 

và sở hữu tư nhân, một số nghiên cứu cũng khai thác ở khía cạnh vai trò của nhà đầu tư tổ chức phi 

tài chính. Những nhà đầu tư tổ chức phi tài chính thường giữ được một vị thế biểu quyết quan trọng 

trong ngân hàng, từ đó giúp định hình nên thái độ đối với rủi ro. Các nhà đầu tư tổ chức có thể phát 

huy vai trò kiểm soát tốt hơn nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô trong việc giám sát doanh nghiệp. 

Nghiên cứu của Pound (1988) nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư tổ chức có thể thực thi quyền kiểm soát 

với một chi phí thấp hơn do họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên cũng có khả năng ở đó những 

nhà quản lý và nhà đầu tư tổ chức thiết lập ra những liên minh nhằm ưu tiên cho các lợi ích nội bộ 

trước thay vì tối đa hóa giá trị ngân hàng. Hơn nữa, nhìn ở phương diện nguy cơ phá sản, nghiên cứu 

của Barry et al. (2009) cho thấy xác suất sẽ cao hơn khi một công ty phi tài chính hay các nhà đầu tư tổ 

chức nắm giữ cổ phần cao hơn tại ngân hàng. Tuy nhiên, rủi ro này không có ý nghĩa đối với các ngân 

hàng đã niêm yết do khả năng thị trường có thể giúp giám sát tốt hơn hành vi chấp nhận rủi ro của 

các cổ đông này. 

2.2. Cấu trúc sở hữu nhìn từ phương diện lý thuyết 

2.2.1. Sở hữu tháp (Pyramidal ownership) 

Benjamin Graham và David Dodd (1934) đã dành hẳn một chương trong quyển sách của mình để nói 

về cấu trúc sở hữu tháp trong các doanh nghiệp Hoa Kỳ.15 Theo đó sở hữu tháp trong tài chính doanh 

nghiệp là việc tạo ra một cơ cấu vốn có tính đầu cơ bằng cách thiết lập nên một công ty mẹ hoặc một 

chuỗi công ty mẹ nhằm kiểm soát các công ty khác hoặc chiếm lĩnh các hoạt động kinh doanh với chỉ 

một số vốn đầu tư ít hoặc thậm chí không cần vốn, đồng thời cũng để đảm bảo cho mình phần lớn lợi 

nhuận thặng dư và giá trị doanh nghiệp.16 Theo La Porta et al. (1999), sở hữu tháp là dạng thức sở 

hữu theo đó các thực thể có mối liên hệ về mặt sở hữu với nhau theo dạng chuỗi kiểm soát từ trên 

xuống.17 Trong cấu trúc sở hữu này, người sở hữu cuối cùng thường nằm ở vị trí trên cùng và những 

lớp doanh nghiệp phía dưới là những người sở hữu trung gian – vừa sở hữu, vừa bị sở hữu. Người sở 

hữu cuối cùng (ultimate owners) được hiểu là cổ đông nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tại một doanh 

nghiệp mà bản thân cổ đông này không chịu sự kiểm soát bởi cổ đông nào khác.18 Hệ quả trực tiếp 

của cấu trúc sở hữu tháp này chính là sự tách rời giữa quyền sở hữu thực sự với quyền kiểm soát 

trong các doanh nghiệp nằm ở tầng thấp hơn của kim tự tháp (Claessens et al. 2000). Sở dĩ có sự tách 

rời giữa quyền sở hữu với quyền kiểm soát là vì thông qua cấu trúc sở hữu này, những người sở hữu 

cuối cùng có thể thiết lập được quyền kiểm soát không tương xứng với số tiền mà họ phải bỏ ra để 

                                                           
15 Xem Benjamin Graham and David L. Dodd (1934). Security Analysis, Chapter 48: Some aspects of Corporate 

Pyramiding.  
16 Graham và Dodd 1934. 
17 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes and A. Shleifer (1999), Corporate Ownership Around the World, Journal of 

Finance 54 (2). 
18 Lưu ý rằng, trong nhiều trường hợp việc nắm giữ cổ phần lớn 50% không đảm bảo rằng cổ đông có được 

quyền kiểm soát. Tuy nhiên, điều ngược lại vẫn có thể xảy ra, tức là một cổ đông nắm giữ cổ phần thấp hơn 50% 

rất nhiều nhưng vẫn có thể giữ quyền kiểm soát nếu như phần sở hữu còn lại bị phân tán cho rất nhiều cổ đông 

nhỏ hoặc có một điều khoản nào đó trong điều lệ công ty giới hạn quyền bỏ phiếu của các cổ đông khác.  
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nắm quyền sở hữu tại các doanh nghiệp thuộc tầng dưới của kim tự tháp. Nói khác đi, dựa trên cấu 

trúc sở hữu tháp, những người sở hữu cuối cùng có thể vẫn nắm được quyền kiểm soát một doanh 

nghiệp nào đó mà không nhất thiết phải bỏ ra số tiền tương ứng để duy trì tỷ lệ sở hữu thực tế tại 

doanh nghiệp này.  
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Các Hình 2.2, 2.3, và 2.4 trình bày các dạng thức sở hữu khác nhau kiểu kim tự tháp. Hình 2.2 là dạng 

sở hữu tháp đơn giản, theo đó Công ty A sở hữu Công ty B, và công ty B sở hữu Công ty C. Như vậy, 

thông qua cấu trúc sở hữu này, Công ty A thực sự cũng đang sở hữu gián tiếp Công ty C. Nếu giả sử 

Công ty A sở hữu chi phối Công ty B và Công ty B sở hữu chi phối Công ty C thì như vậy Công ty A 

vẫn có thể nắm quyền kiểm soát tại Công ty C dù không trực tiếp sở hữu một cổ phần nào tại Công ty 

C. Trong trường hợp này, nếu Công ty C đang dành quyền kiểm soát tại một công ty nào đó khác thì 

quyền kiểm soát này cuối cùng cũng thuộc về Công ty A. Như vậy, Công ty A được xem là người sở 

hữu cuối cùng trong cấu trúc sở hữu kiểu kim tự tháp này. Ngoài ra, dù A không trực tiếp sở hữu C 

nhưng khi A có quyền chi phối C thông qua B thì A và C cũng cần phải được xem là các chủ thể có 

liên quan. Tương tự, Hình 2.3 chỉ là trường hợp mở rộng so với Hình 2.2, theo đó Công ty A cũng 

đóng vai trò là người sở hữu cuối cùng tại Công ty E và Công ty C. Trong trường hợp này, không chỉ 

A và C, A và E được xem là có liên quan với nhau như đã chỉ ra ở Hình 2.2, mà D với B, thậm chí E 

với C cũng có tiềm năng có liên quan với nhau. Trong khi đó, Hình 2.4 cho thấy cả Công ty E và Công 

ty C đều là những người sở hữu cuối cùng tại Công ty A. Tuy nhiên, quyền kiểm soát thực sự tại 

Công ty A có thể chỉ là Công ty E hoặc chỉ là Công ty C hoặc cả hai hoặc không có công ty nào trong 

nhóm này cả. Về sự liên quan, do E và A có liên quan, trong khi A có liên quan C nên tiềm năng E và 

C, D và B cũng có liên quan.  

Sở hữu tháp là một hiện tượng vốn không chỉ phổ biến ở các nước đang phát triển, nơi có hệ thống 

luật pháp yếu kém và thị trường vốn chưa phát triển, mà ngay cả ở những nước đã phát triển cũng 

tồn tại. La Porta et al. (1999) cho rằng sở hữu tháp cũng xuất hiện ở các quốc gia phát triển có thể vì 

nguồn gốc của hệ thống luật dân sự (cival law) và thể chế được cho là yếu kém trong việc bảo vệ nhà 

đầu tư. Các nghiên cứu của La Porta et al. (1999), Claessens et al. (2000), Faccio và Lang (2001)19 cho 

thấy, số doanh nghiệp được kiểm soát thông qua cấu trúc sở hữu tháp chiếm khoảng 20% doanh 

nghiệp ở các nước Tây Âu trong khi ở Mỹ chỉ là 9% nhưng ở Canada lên đến 35%; ở các nước Đông Á 

là rất cao, trong đó Indonesia là 67%, Singapore là 55%, Đài Loan là 49%, Nhật Bản là 37%.20 

                                                           
19 Faccio M. and Larry H.P. Lang (2001). “The Ultimate Ownership of Western European Corporations”. Journal 

of Financial Economics 65 (2002) 365–395 
20 Dẫn lại từ Attis et al. (2002). 
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2.2.2. Những lợi ích và rủi ro của sở hữu tháp 

2.2.2.1. Lợi ích của sở hữu tháp 

Sở hữu tháp có thể mang lại lợi ích lẫn lộn cho cả các đối tượng bên trong lẫn bên ngoài nhưng dễ 

nhận thấy trước hết là những lợi ích cho các đối tượng bên trong nhóm sở hữu. Trước hết, dạng sở 

hữu này có thể giúp ngăn ngừa hoặc hạn chế được các tác động bất lợi từ bên ngoài hoặc bổ sung cho 

các khiếm khuyết của thị trường vốn. Bản thân cấu trúc sở hữu này đã tự nó tạo ra một dạng thị 

trường vốn thu nhỏ, nhờ đó các doanh nghiệp có thể tìm được nguồn tài trợ chéo lẫn nhau hoặc bổ 

sung cho nhau nguồn quỹ thặng dư có tính chất tạm thời hay giúp khai thác tối đa khả năng xoay 

vòng của đồng vốn. Ở những nền kinh tế mới nổi, thị trường tài chính thường kém phát triển hoặc 

không hiệu quả. Do đó, để tăng tính hiệu quả của việc phân bổ vốn, các doanh nghiệp thường tạo ra 

các cấu trúc sở hữu theo dạng kim tự tháp này nhằm bổ sung các khiếm khuyết cho thị trường vốn 

(Khanna và Rivkin 1999).21 Hơn nữa, đối với những nước mà ở đó hình thức tài chính gián tiếp, chủ 

yếu thông qua hệ thống ngân hàng, giữ vị trí trung tâm thì cấu trúc vốn kiểu kim tự tháp này có 

khuynh hướng phổ biến ngay chính trong khu vực ngân hàng. Các doanh nghiệp có động cơ sở hữu 

ngân hàng nhằm biến ngân hàng trở thành cổng tài chính trực tiếp và hữu hiệu để tài trợ vốn cho 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do ngân hàng thường có quy mô lớn nên để 

nắm quyền kiểm soát trực tiếp một ngân hàng sẽ rất tốn kém hoặc khó có thể do bị các giới hạn về 

mặt pháp lý. Chính vì vậy, sở hữu tháp là một cách để người sở hữu cuối cùng có thể nắm quyền 

kiểm soát ngân hàng, dù tỷ lệ sở hữu thực tế của người sở hữu cuối cùng (ultimate owners) này tại 

ngân hàng không lớn, thậm chí không trực tiếp sở hữu ngân hàng (gọi là chủ sở hữu mờ - shadow 

owners). Lợi ích của việc sở hữu ngân hàng là rất rõ ràng, chẳng hạn như có được nguồn tài trợ ổn 

định, chi phí thấp, bỏ qua được một số tiêu chuẩn trong việc cấp tín dụng...  

Ngoài ra, việc sử dụng nguồn lực chung, chia sẻ thông tin và khách hàng cũng là một lợi ích nữa mà 

cấu trúc sở hữu này có thể mang lại. Với cấu trúc sở hữu này, khả năng chi phối của các cổ đông nhỏ 

hoặc khả năng can thiệp của các nhà đầu tư bên ngoài bị hạn chế, nhờ đó giúp người sở hữu cuối 

cùng có thể theo đuổi các giá trị và chiến lược phát triển dài hạn hơn. Hơn nữa, với một tỷ lệ sở hữu 

thấp hơn nhưng vẫn có quyền kiểm soát doanh nghiệp, người sở hữu cuối cùng thực sự đang sử 

dụng một đòn bẩy tài chính lớn hơn. Điều này có thể giúp gia tăng ROE cho chủ sở hữu nhưng với 

điều kiện đồng vốn được sử dụng hiệu quả. Ngược lại, việc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn nhưng sử 

dụng vốn kém hiệu quả sẽ là một thảm họa.  

Các chủ sở hữu cuối cùng có thẩm quyền và do đó là các lợi thế về mặt thông tin, mà dựa vào đó họ 

có thể đơn giản hóa các chính sách của công ty theo cách nhằm tối đa hóa giá trị cho bản thân họ, dù 

điều này có thể mang lại tổn thất cho đối tác hoặc các cổ đông thiểu số. Ngoài ra, nhờ cấu trúc sở hữu 

này, người sở hữu cuối cùng có thể thiết kế ra các chính sách chuyển giao nguồn lực trong nội bộ của 

các doanh nghiệp nhằm điều tiết giá cả, khối lượng giao dịch trong nội bộ nhóm, mức chi trả cổ tức 

giữa các công ty, hoặc tài trợ chéo cũng như việc tránh thuế, khai thác các ưu đãi về thuế…  

Khi công ty đứng đối diện với một dự án rủi ro cao, việc đầu tư có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng 

cũng có thể thua lỗ, thậm chí phá sản. Trong trường hợp này, nếu đặt toàn bộ dự án vào công ty mẹ 

có thể dẫn đến rủi ro người sở hữu cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm gần như không giới hạn đối với các 

                                                           
21 Khana and Rivkin (1999). Emerging market business groups, foreign investors, and corporate governance, 

NBER Working Paper 6955, Cambridge, MA.  
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khoản lỗ nếu phát sinh. Khi đó, dựa vào cấu trúc sở hữu kim tự tháp, các trách nhiệm pháp lý này sẽ 

được chia sẻ hoặc phân bổ cho các công ty lớp dưới. 

2.2.2.2. Rủi ro và chi phí của sở hữu dạng kim tự tháp 

Kiểu cấu trúc sở hữu kim tự tháp có thể làm phát sinh chi phí ủy quyền. Grossman và Hart (1988),22 

và Harris và Raviv (1988)23 đều cho rằng sở hữu kim tự tháp làm phá vỡ nguyên tắc một cổ phần-một 

biểu quyết (one-share-one-vote). Sở hữu kim tự tháp đóng vai trò như một công cụ kiểm soát để các 

cổ đông lớn có thể tước đoạt các lợi ích của cổ đông nhỏ (F. Jens Köke, 1999)24. Các cổ đông lớn sẽ 

điều hướng các lợi ích và dòng tiền vào chính bản thân thay vì dành cho tất cả các cổ đông ngay cả 

trên danh nghĩa, dòng tiền mà các cổ đông nhận được phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu thực tế của họ tại 

công ty. Trong các công ty có cơ cấu sở hữu dạng nửa phân tán, nửa tập trung, vấn đề ủy quyền – 

thừa hành dạng thứ 2 sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.25 Trong trường hợp này, một số cổ đông lớn sẽ có 

ảnh hưởng lên người quản lý trong khi các cổ đông nhỏ lại rất phân tán và thường không có khả năng 

tự tổ chức. Chính vì hạn chế này mà các cổ đông nhỏ riêng lẻ không thể tự chia sẻ chi phí giám sát và 

kiểm soát đối với người quản lý - mà trên danh nghĩa được thuê để điều hành doanh nghiệp. Kết quả 

là, những người quản lý sẽ hành xử dựa trên lợi ích của bản thân nhưng thực ra là lợi ích của các cổ 

đông lớn, trong khi rủi ro lại chia sẻ cho tất cả các cổ đông của công ty. Trong một cấu trúc sở hữu 

dạng kim tự tháp, người sở hữu cuối cùng chính là những cổ đông nắm quyền kiểm soát thực sự 

công ty, họ đứng đằng sau các cổ đông lớn này và chi phối các hành vi của các cổ đông lớn đó. Đến 

lượt mình, các cổ đông lớn này lại chi phối lên những người quản lý công ty hoặc thậm chí họ trực 

tiếp đóng vai trò là người quản lý. Trong lĩnh vực ngân hàng, điều này có thể gây ra nhiều hệ quả 

nghiêm trọng. Những người quản lý thường bị buộc phải dành ưu tiên cấp tín dụng, với những điều 

khoản ưu đãi hoặc dễ dãi, cho những doanh nghiệp hoặc dự án thuộc quyền kiểm soát của những 

người sở hữu cuối cùng. Các quy định về đảm bảo an toàn tài chính đối với hoạt động của ngân hàng 

thường bị bỏ qua hoặc không được tuân thủ đầy đủ. Trong khi đó, các quy định về giám sát nội bộ 

cũng sẽ không thể có tác dụng trong trường hợp này, trong khi chức năng giám sát bên ngoài của cơ 

quan thanh tra cũng bị hạn chế, thậm chí có thể bị vô hiệu do tính phức tạp của cấu trúc sở hữu. Thực 

trạng này thường có xu hướng phổ biến hơn ở những nước có nền tảng pháp lý và thể chế yếu kém.   

Hơn nữa, theo Bebchuk et al. (2000)26, cấu trúc sở hữu tháp có thể giúp cho người sở hữu cuối cùng 

dành được quyền kiểm soát doanh nghiệp dù chỉ với một tỷ lệ sở hữu rất nhỏ. Graham and Dodd 

(1934) cho rằng việc nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp với chỉ một số vốn nhỏ nhờ dựa vào cấu trúc 

sở hữu tháp là không công bằng và làm cho các chính sách quản lý của công ty trở nên không minh 

bạch và rất thiếu trách nhiệm. Nếu như người sở hữu cuối cùng có thể kiểm soát một doanh nghiệp 

với một tỷ lệ sở hữu nhỏ thì sẽ tạo ra động cơ khuyến khích người sở hữu cuối cùng này dành quyền 

                                                           
22 Grossman, S. J. and O. D. Hart (1988), One Share-One Vote and the Market for Corporate Control, Journal of 

Financial Economics 20. 
23 Harris, M. and A. Raviv (1988), Corporate Governance: Voting Rights and Majority Rules, Journal of Financial 

Economics 20. 
24 New Evidence on Ownership Structures in Germany. ZEW Discussion Paper No. 99-60 
25 Vấn đề ủy quyền – thừa hành dạng 1 thể hiện mối quan hệ giữa chủ sở hữu với người quản lý, tức là trục trặc 

nảy sinh từ sự phân tách giữa sở hữu và quản lý, trong khi đó ủy quyền – thừa hành dạng 2 thể hiện sự xung đột 

lợi ích giữa các cổ đông kiểm soát và cổ đông không kiểm soát doanh nghiệp. Tuy nhiên, cả hai dạng ủy quyền – 

thừa hành này đều đưa đến kết quả là người quản lý sẽ hành động không vì lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.  
26 Bebchuk, L.A., Reiner, K. And Triantia, G. (2000) Stock Pyramids , and Dual Class Equity: Mechanism of 

Agency Cost of Separating Control and Ownership, WorKing Paper Harvard Law School, Usa, 12-17. 
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kiểm soát nhiều doanh nghiệp khác hoặc thiết lập nên nhiều doanh nghiệp mới hơn.27 Nếu quá nhiều 

doanh nghiệp bị đặt trong chuỗi kiểm soát của một hoặc một nhóm người sở hữu cuối cùng thì khả 

năng nhóm này có thể thao túng lên một ngành hay thậm chí lên cả nền kinh tế là rất lớn. Kết quả của 

nó là làm giảm hiệu quả, tăng tính độc quyền và bóp chết cạnh tranh và sự sáng tạo của nền kinh tế 

(Bany Ariffin và Law 2008; Facio and Lang 2002).28 

Attis et al. (2002)29 cho rằng, sự liên kết giữa các công ty trong chuỗi sở hữu tháp đã giúp cho người 

sở hữu cuối cùng có thể chiếm đoạt được các tài sản của công ty thông qua việc thiết lập nên các điều 

khoản không hợp lý nhằm điều chuyển các tài sản trong nội bộ nhóm, đơn giản hóa các quyết định 

của công ty, điều hướng chính sách cổ tức, cho vay chéo và đồng bảo hiểm. Chẳng hạn như ở Hình 

2.2 và Hình 2.3, người sở hữu cuối cùng có thể điều hướng lợi nhuận có được từ Công ty C hoặc E về 

Công ty A thông qua một chính sách cổ tức được thiết kế khôn khéo cho vấn đề này. Tương tự, một 

số dạng có tính chất bòn rút nguồn lực khác (gọi là tunneling) như các khoản cho vay có lãi suất quá 

cao/hoặc quá thấp, bán sản phẩm đầu vào hoặc mua sản phẩm đầu ra với giá phi thị trường, thuê/cho 

thuê tài sản hay bảo lãnh vay vốn của các công ty liên quan cho nhau. Nếu tình trạng điều chuyển 

nguồn lực này trở nên phổ biến, nó có thể tạo ra một số tác hại đối với nền kinh tế. Chẳng hạn như có 

một số cáo buộc cho rằng cuộc khủng hoảng 1997 – 1998 ở châu Á có nguyên nhân gốc rễ từ sự bòn 

rút nguồn lực. Nói một cách khái quát, bởi vì các cổ đông thiểu số là người phải gánh chịu hoàn toàn 

đối với các khoản thuế khi có sự bòn rút nguồn lực, và điều này sẽ làm gia tăng các trở ngại cho sự 

phát triển tài chính. Sự bòn rút nguồn lực cũng làm phát sinh thêm các chi phí giao dịch, chẳng hạn 

như nó có thể che đậy các con số kế toán khiến cho việc thanh tra giám sát trở nên khó khăn hơn và 

việc đánh giá sức khỏe tài chính thực sự của các công ty cũng trở nên kém giá trị. Ngoài ra, sở hữu 

tháp còn có tác động rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự ổn định của các thị trường. 

Điều này là vì người sở hữu cuối cùng trong các siêu tổ chức thường có mối liên kết chính trị, và do 

đó, có khả năng nắm quyền kiểm soát đối với các nguồn lực (tài nguyên, đất đai, tín dụng), giá cả, sản 

xuất và cả quá trình phân phối hàng hóa (Attis et al. 2002).  

Ngoài những rủi ro này, ở phương diện đầu tư tài chính, Graham và Dodd (1934) còn chỉ ra nhiều rủi 

ro khác do cấu trúc sở hữu này tạo ra, chẳng hạn như phóng đại thu nhập, bóp méo chính sách cổ tức, 

khuếch đại giá trị sổ sách, khai thác quá mức công cụ quyền mua cổ phiếu warrant30. Tuy nhiên, cũng 

theo Graham và Dodd (1934), không phải mọi cấu trúc sở hữu tháp được sáng tạo ra đều nhắm đến 

mục tiêu này. Trên thực tế, nhiều tập đoàn kinh tế có cấu trúc sở hữu tháp có tình trạng tài chính lành 

mạnh và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một số quốc gia. 

                                                           
27 Theo B. Ariffin (2009), ở Malaysia, tập đoàn Parit Perak do nghị sĩ Quốc hội Lee Lay Seng nắm giữ với tỉ lệ sở 

hữu chỉ 4 triệu RM nhưng lại có thể kiểm soát hữu hiệu đến 23 doanh nghiệp khác với tổng giá trị tài sản lên đến 

446,4 triệu RM nhờ vào cấu trúc sở hữu kim tự tháp này. Pyramidal Ownership Structure and Agency Problem: 

Theory and Evidence 
28 Bany Ariffin and Siong Hook, Law ( 2008) Family Control Business and Capital Market Development in Asean, 

Icfai Journal of Financial Economics 6: 46-55. 

Faccio M., and Lang, H. P. (2002) The Ownership of Western European Corporations, Journal of Financial 

Economics 65: 365-395. 
29 Attis, Fischer và Gadhoum (2002). On the determinants, costs, and benefits of pyramidal ownership: Evidence 

on Expropriation of minority interests.  
30 Warrant hay còn gọi là chứng khế, là một loại chứng khoán phái sinh cho phép người nắm giữ có thể mua cổ 

phần phổ thông của chính công ty phát hành ra nó với giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định. 

Chứng khế thường được phát hành cùng với trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi nhằm tăng thêm lợi ích và tính hấp 

dẫn của đợt phát hành.  
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2.2.3. Sở hữu chéo (Cross ownership) 

Sở hữu chéo (cross-ownership) là mối quan hệ phức tạp và có nhiều dạng thức. Một cách khái quát, 

sở hữu chéo là khái niệm để chỉ một hiện tượng xảy ra khi công ty A nắm giữ cổ phần của công ty B 

mà công ty B này cũng đang nắm giữ cổ phần tại công ty A (Hình 2.5). Nói khác đi, sở hữu chéo là 

hiện tượng nắm giữ cổ phần qua lại giữa những công ty với nhau. Trong dạng thức đơn giản nhất, 

chủ thể của sở hữu chéo chỉ bao gồm hai công ty. Tuy nhiên, như sẽ trình bày, còn có một số dạng 

thức sở hữu chéo phức tạp hơn nhiều.  

Cũng cần phải phân biệt dạng sở hữu chéo này với trường hợp các công ty nắm giữ cổ phần lẫn nhau 

trong các hoạt động đầu tư tài chính. Cụ thể là chỉ khi các công ty nắm giữ cổ phần lẫn nhau với một 

tỷ lệ nhất định đủ để có thể tham gia vào hội đồng quản trị hay ban điều hành, hoặc nếu không thì 

vẫn có quyền chi phối nhất định trong việc hoạch định và quản trị của nhau thì mới gọi là sở hữu 

chéo. Giới hạn này nhằm phân biệt với tình huống các công ty có đầu tư tài chính, ở đó việc nắm giữ 

cổ phiếu lẫn nhau trong danh mục đầu tư của mình là điều khó tránh khỏi. Trong trường hợp này, 

việc đầu tư danh mục cổ phiếu của các công ty chỉ với mục đích chính là mua đi bán lại kiếm chênh 

lệch giá (gọi là lợi vốn - capital gain) chứ không nhằm mục đích chi phối hoạt động công ty. 

Một dạng thức phức tạp hơn của sở hữu chéo là sở hữu vòng tròn (circular ownership), trong đó công 

ty A sở hữu cổ phần tại công ty B, trong khi công ty B sở hữu cổ phần tại công ty C, và đến lượt mình, 

công ty C lại có cổ phần tại công ty A (Hình 2.6). Quan hệ sở hữu vòng tròn này cũng có thể mở rộng 

ra với nhiều công ty sở hữu trung gian hơn. Trong dạng thức sở hữu vòng tròn này, rất khó để nhận 

biết được đâu là điểm khởi đầu và đâu là điểm kết thúc của quan hệ sở hữu chéo. Trong dạng thức 

này, việc xác định tỷ lệ sở hữu cổ phần thực tế của các công ty bắt đầu trở nên khó khăn hơn nhiều. 

Chẳng hạn, mặc dù công ty A không trực tiếp sở hữu công ty C nhưng do Công ty B – mà công ty A 

có sở hữu – sở hữu trực tiếp công ty C nên suy ra công ty A cũng đang thực sự sở hữu công ty C. Tuy 

nhiên, điểm khó khăn chính là việc công ty C cũng đang sở hữu công ty A nên việc xác định tỷ lệ sở 

hữu thực sự (hay quyền biểu quyết) của công ty A tại công ty C không chỉ điều chỉnh qua công ty B 

mà còn phải bù trừ tỷ lệ sở hữu lẫn nhau giữa công ty A và C. Nói tóm lại, việc xác định tỷ lệ sở hữu 

thực sự của các công ty có quan hệ sở hữu vòng tròn là rất khó khăn.  

   

 

Công ty 

A

Công ty 

B

    

Công ty 

C

Công ty 

A

Công ty 

B

  

Tuy nhiên, sở hữu vòng tròn vẫn chưa phải là dạng thức sở hữu chéo phức tạp nhất. Có một hiện 

tượng, ở đó các quan hệ sở hữu giữa các doanh nghiệp trở nên chéo lẫn nhau, chằng chịt các hình 

thức sở hữu trực tiếp, gián tiếp hết sức phức tạp như một ma trận, mà chúng ta có thể gọi là sở hữu 

mạng lưới (network-ownership). Ở Hình 2.7 cho thấy, các cặp công ty A-B, B-C, C-D, A-D không 

những có quan hệ sở hữu qua lại với nhau mà giữa những công ty A-C, B-D cũng có quan hệ sở hữu 

với nhau. Ngoài ra, các quan hệ sở hữu này cũng mới là sở hữu trực tiếp mà chưa tính đến sở hữu 

gián tiếp. Chẳng hạn như Công ty A không chỉ có quan hệ sở hữu trực tiếp với công ty C như đã nói 

Hình 2.6. Sở hữu vòng tròn Hình 2.5. Sở hữu chéo đơn giản 
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ở trên, mà còn có sở hữu gián tiếp với công ty C này qua việc sở hữu trực tiếp với công ty D mà bản 

thân công ty D này cũng có sở hữu trực tiếp tại công ty C. Mạng lưới sở hữu này rất phức tạp, làm 

cho việc xác định quyền sở hữu chi phối thực sự của công ty này tại công ty khác trở nên hết sức khó 

khăn, thậm chí là không thể thực hiện được trong bối cảnh thông tin không minh bạch và khó xác 

minh.  

Hình 2.7. Sở hữu mạng lưới 
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Ở châu Âu và Mỹ, khái niệm “cross ownership” thường được dùng trong ngành truyền thông 

(media, telecommunications) để chỉ tình trạng một công ty truyền thông sở hữu hai hoặc nhiều hơn 

các công ty trong ngành liên đới trực tiếp nhằm tạo thế độc quyền, hạn chế cạnh tranh. Trong lĩnh 

vực quản trị doanh nghiệp, các học giả nghiên cứu tình trạng tách rời giữa quyền sở hữu và quyền 

kiểm soát của doanh nghiệp có người định nghĩa “cross ownership” theo cách nghiêm cẩn trên đây 

(La Porta et al, 1999)31, cũng có người nhắc đến “cross ownership” với hàm ý rộng hơn theo đó một 

doanh nghiệp trung tâm nắm quyền sở hữu nhiều các doanh nghiệp khác và các doanh nghiệp này 

lại có thể có sở hữu lẫn nhau (mà không nhất thiết là sở hữu mạng lưới qua lại như Hình 2.7). Mô 

hình này theo Bebchuk et al (2000)32 khác biệt so với mô hình sở hữu tháp ở chỗ các doanh nghiệp 

trong cấu trúc sở hữu chéo liên kết với nhau theo hàng ngang để củng cố và cắm rễ quyền lực của 

người kiểm soát ở trung tâm. Như thế, quyền bỏ phiếu để kiểm soát một nhóm vẫn rải rác giữa các 

doanh nghiệp trong nhóm chứ không tập quyền vào tay một công ty hay một chủ sở hữu nào. 

Trong thực tế, các quan hệ sở hữu giữa các doanh nghiệp còn phức tạp hơn nữa không chỉ vì ma trận 

sở hữu trên đây có thể được mở rộng hơn mà còn vì việc định nghĩa các quan hệ sở hữu cũng trở nên 

mở hơn.33 Tức là không chỉ sở hữu cổ phần trực tiếp, gián tiếp mà còn là sở hữu ngầm (shadow 

ownership). Các quan hệ nhân thân hay gia đình giữa các cổ đông cá nhân, các quan hệ lao động, và 

các quan hệ liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp (nhà cung cấp, đại lý, khách hàng…) cũng sẽ làm 

cho việc định nghĩa và nhận dạng cấu trúc sở hữu trở nên phức tạp hơn. Trong nghiên cứu này, bên 

cạnh khái niệm “sở hữu tháp” và “sở hữu chéo” như định nghĩa ở đầu Phần 2.2.1 và 2.2.3, nhóm 

nghiên cứu sử dụng khái niệm “sở hữu chồng chéo” với hàm ý rộng hơn để nhận dạng cấu trúc sở 

hữu doanh nghiệp, ngân hàng. Trong cấu trúc “sở hữu chồng chéo” vừa có thể có cấu trúc sở hữu 

tháp, vừa có thể có cấu trúc sở hữu chéo theo định nghĩa hẹp và có thể có cấu trúc sở hữu chéo theo 

                                                           
31 La Porta (1999), Corporate Ownership Around the World, Journal of finance 
32 Lucian A. Bebchuk, Reinier Kraakman, George Triantis, Stock Pyramids, Cross-Ownership, and Dual Class Equity: 

The Mechanisms and Agency Costs of Separating Control from Cash-Flow Rights 

33 Xem Phụ lục 4 để hiểu thêm về một số dạng sở hữu chồng chéo khác. 
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nghĩa mở rộng. Thêm nữa, nhóm nghiên cứu không chỉ xét đến quyền sở hữu cổ phần thuần túy 

trong doanh nghiệp mà còn là các quyền chi phối khác của các cổ đông do các ràng buộc xã hội, pháp 

lý hay kinh tế nào đó tạo ra, ngay cả khi các cổ đông này không thực sự nắm giữ số lượng cổ phần 

trực tiếp hoặc chi phối trong cơ cấu vốn sở hữu của doanh nghiệp. Điều này hết sức quan trọng ở các 

nước đang phát triển, nơi có hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về giám sát ngân hàng nói 

riêng, chưa hoàn thiện trong khi các thể chế phi chính thức (informal institutions) lại rất quan trọng 

trong việc chi phối các quan hệ xã hội và kinh tế. Nghiên cứu này không đặt mục tiêu xây dựng một 

định nghĩa mang tính chuẩn mực về sở hữu chồng chéo mà chỉ đưa ra một ý kiến gợi mở cho các thảo 

luận xa hơn. Ý kiến này cũng là cơ sở để đưa ra một số giải pháp cân nhắc trong việc tiến đến xây 

dựng các tiêu chuẩn nhận dạng và chuẩn mực giám sát ngân hàng hữu hiệu hơn trong bối cảnh thể 

chế kinh tế Việt Nam. 

2.2.4. Những lợi ích và rủi ro của sở hữu chéo 

Cũng như nhiều hiện tượng kinh tế khác, sở hữu chéo tự nó không tốt không xấu. Nói cách khác, sở 

hữu chéo chứa đựng cả những lợi ích và rủi ro. Tùy thuộc vào mức độ và hoàn cảnh – chẳng hạn như 

môi trường quản trị bên trong và môi trường điều tiết bên ngoài doanh nghiệp – mà một số mặt tốt 

(hay mặt xấu) của sở hữu chéo nổi lên, làm cho toàn bộ hiện tượng sở hữu chồng chéo bị quy kết 

chung là tốt (hay xấu). Tạm gác lại chủ đề về mức độ và hoàn cảnh của sở hữu chéo, mục này chỉ 

phân tích những lợi ích và rủi ro chính của sở hữu chéo. 

2.2.4.1. Một số lợi ích của sở hữu chéo 

Thứ nhất, sở hữu chéo giúp tạo ra và duy trì nguồn tài trợ tài chính ổn định cho các doanh nghiệp, 

đồng thời bản thân các doanh nghiệp này lại đóng vai trò như một khách hàng ổn định và tiềm năng 

cho chính ngân hàng. Khi các doanh nghiệp trong liên kết sở hữu cần nguồn tài trợ cho nhu cầu phát 

triển, các ngân hàng đóng vai trò như một cổng tài chính đáp ứng cho không chỉ nhu cầu vốn dài hạn 

mà cả nhu cầu vốn lưu động và thanh khoản của doanh nghiệp. Các ngân hàng cũng có được khách 

hàng ổn định nhờ đó giúp ổn định nguồn thu nhập của mình. Hơn nữa, do đồng thời là chủ sở hữu 

doanh nghiệp nên rủi ro tín dụng mà doanh nghiệp này gặp phải sẽ ảnh hưởng đến ngân hàng không 

chỉ trong vai trò chủ nợ mà còn là chủ sở hữu. Chính vì vậy, có khả năng là ngân hàng sẽ tăng cường 

trách nhiệm giám sát của mình đối với hoạt động của doanh nghiệp.  

Thứ hai, sở hữu chéo giúp giảm bớt tình trạng bất cân xứng thông tin giữa ngân hàng với các doanh 

nghiệp, qua đó tăng cường chức năng giám sát của ngân hàng và giảm được chi phí giao dịch cho nền 

kinh tế. Trong vai trò là người sở hữu, ngân hàng có thể nắm bắt được các thông tin về tổ chức và 

quản trị, cũng như hiệu quả tài chính lẫn những rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải. Điều này giúp 

ngân hàng giảm được đáng kể tình trạng bất cân xứng thông tin trong hoạt động tín dụng của mình. 

Các chi phí cho việc thu thập và xử lý thông tin của doanh nghiệp đối với ngân hàng sẽ giảm đi, qua 

đó có thể giúp giảm được chi phí tài trợ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng chính là mặt trái của 

sở hữu chéo khi các lợi ích này chỉ được phân phối cho những chủ thể tham gia trong liên kết sở hữu 

chéo mà tạo ra các phí tổn cho những chủ thể khác bên ngoài hệ thống. Phần rủi ro của sở hữu chéo 

sẽ phân tích kỹ hơn mặt trái của vấn đề này.  

Thứ ba, sở hữu chéo giúp tạo ra được một nguồn lực dùng chung như nguồn vốn, khách hàng, và 

quản trị, nhờ đó giúp làm tăng tính kinh tế theo quy mô (economy of scale) và tính kinh tế theo phạm 

vi (economy of scope) cho những đối tác trong liên kết sở hữu. Các đối tác này có thể tận dụng của 
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nhau hoặc chia sẻ cho nhau những lợi ích hoặc lợi thế chung nhằm giảm chi phí trung bình và duy trì 

sức cạnh tranh của khối. Chẳng hạn như chia sẻ nguồn thông tin khách hàng cho nhau hoặc giúp giới 

thiệu và bán chéo sản phẩm của nhau. Do có lợi ích chung nên sở hữu chồng chéo cũng giúp thắt chặt 

mối quan hệ giữa các đối tác kinh doanh, giảm thiểu các tác động tiêu cực bắt nguồn từ những cú sốc 

bên ngoài hoặc trong bối cảnh kinh tế vĩ mô thay đổi đột ngột gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh.  

Thứ tư, sở hữu chéo có tiềm năng tạo ra các mắt xích trong các liên kết sản xuất như chuỗi giá trị 

(value chain), công nghiệp phụ trợ và cụm ngành (cluster). Bởi vì nhờ có sự ràng buộc về mặt phân 

phối mà các đối tác mới có động cơ phân công sản xuất và phân chia giá trị. Nếu các liên kết sở hữu 

này không chặt chẽ làm cho sự phân phối lợi ích không hài hòa, các đối tác sẽ có khuynh hướng co 

cụm vào những lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao hoặc những ngành đang có những đặc quyền ưu đãi 

của nhà nước, trong khi bỏ qua các lĩnh vực có suất sinh lợi thấp hoặc sinh lợi cao nhưng quá rủi ro.  

Thứ năm, sở hữu chéo giúp tăng cường sức mạnh của toàn khối, qua đó giảm nguy cơ bị thâu tóm 

một cách thù địch của các nhóm khác. Sự bổ sung chiến lược cho nhau của các thành viên trong liên 

kết sở hữu giúp loại trừ được sự can thiệp từ bên ngoài, giúp duy trì được một cấu trúc sở hữu ổn 

định, hạn chế các mẫu thuẫn hay tranh chấp không mong muốn đến từ bên ngoài. Các doanh nghiệp 

từ đó có thể lựa chọn được các chính sách có tính trung lập hơn, theo đuổi các mục tiêu kinh doanh 

đã xác định. Theo Adams (1999), mục đích chính của hệ thống sở hữu chéo có lẽ là để nhằm chống lại 

nguy cơ bị thâu tóm thù địch bởi các nhóm đối thủ cạnh tranh.34 

Thứ sáu, sở hữu chéo có thể giúp làm vô hiệu hóa một số quy định của chính phủ, chẳng hạn như các 

quy định về giám sát ngân hàng, nhờ đó mang lại các lợi ích cục bộ cho nhóm sở hữu nhưng không 

nhất thiết là lợi ích chung cho cả nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu các quy định của chính phủ là vô lý hoặc 

có tính áp chế (repressive) thì việc làm vô hiệu hóa các quy định này không chỉ mang lại lợi ích cho 

nhóm sở hữu mà còn có thể cho cả một bộ phận rộng hơn của nền kinh tế nếu nhìn ở góc độ hiệu quả 

kinh tế.  

Như vậy, sở hữu chéo bản thân nó có thể mang lại một số lợi ích nhất định. Tuy nhiên, những lợi ích 

của sở hữu chéo được chỉ ra chủ yếu là những lợi ích mà ở đó chỉ có các đối tác trong liên kết sở hữu 

mới có. Trong khi đó, những lợi ích mà sở hữu chéo mang lại cho cả nền kinh tế lại rất hạn chế hoặc 

không rõ ràng. Trong trường hợp của nước Nhật, sở hữu chéo lại giúp hỗ trợ tích cực cho chính sách 

công nghiệp thập niên 1950-1970. Tuy nhiên, sự thành công này còn tùy thuộc vào các chính sách của 

Chính phủ đặt trong bối cảnh công nghiệp hóa của nước Nhật (xem Phần 2.3.1 để hiểu thêm về kinh 

nghiệm phản ứng chính sách đối với sở hữu chéo ở Nhật Bản). Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, sở 

hữu chéo có thể mang đến những rủi ro và phí tổn cho các thực thể từ bên ngoài và làm tổn hại đến 

môi trường cạnh tranh của cả nền kinh tế. Phần dưới đây sẽ chỉ ra một số rủi ro của tình trạng sở hữu 

chéo này. 

2.2.4.2. Một số rủi ro của sở hữu chéo 

Thứ nhất, sở hữu chéo có thể giúp tăng cường khả năng giám sát như phần phân tích lợi ích sở hữu 

chéo ở trên đã chỉ ra, nhưng bản thân nó cũng có thể được tạo ra để bỏ qua vai trò giám sát này. Các 

giao dịch nội bộ thường không được đánh giá một cách cẩn trọng và thường thì những ràng buộc sẽ 

bị bỏ qua hoặc bị xem nhẹ. Điều này là hết sức nguy hiểm đối với hệ thống ngân hàng khi quyết định 

                                                           
34 Xem Adams 1999, Cross-holding in Germany, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 155, No. 1. 
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cấp vốn cho đối tác thuộc nhóm sở hữu của mình. Hoạt động của các ngân hàng, đặc biệt là hoạt 

động tín dụng, luôn bị ràng buộc bởi nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Ngân hàng trung ương thường đưa 

ra các yêu cầu và chuẩn mực giám sát, từ kiểm soát nội bộ cho đến thanh tra và giám sát từ bên ngoài. 

Tuy nhiên, tình trạng sở hữu chéo có thể làm cho ngân hàng bỏ qua được các tiêu chuẩn giám sát 

tưởng như là rất chặt chẽ này, chẳng hạn như các tiêu chuẩn và điều kiện cấp tín dụng cho khách 

hàng thuộc nhóm sở hữu. Rủi ro này nếu xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến tính lành mạnh tài chính 

của bản thân từng ngân hàng mà còn là rủi ro của cả hệ thống tài chính cũng như nguy cơ bóp nghẹt 

cạnh tranh của nền kinh tế. Phần 3.3.2. sẽ phân tích tình trạng sở hữu chéo có thể làm vô hiệu hóa các 

quy định đảm bảo an toàn ngân hàng như thế nào trong trường hợp Việt Nam.  

Thứ hai, sở hữu chéo có thể làm phát sinh các giao dịch bất hợp lý, các giao dịch có tính chất phi thị 

trường, các giao dịch không dựa trên quan hệ giá cả, bóp méo việc sử dụng nguồn lực hiệu quả. Các 

nguồn lực được chuyển giao nội bộ không mang tính chất thị trường có nguy cơ làm phát sinh tổn 

thất cho các chủ thể khác, chẳng hạn như vấn đề chuyển giá và sự sụt giảm nguồn thu thuế tiềm năng 

của chính phủ. Trong quan hệ tín dụng với ngân hàng, sở hữu chéo giúp các doanh nghiệp có quan 

hệ sở hữu với ngân hàng có thể dễ dàng tìm kiếm các nguồn tài trợ chéo để đảo nợ, làm cho việc đánh 

giá chất lượng tín dụng và nợ xấu của ngân hàng trở nên khó khăn hơn.  

Thứ ba, tình trạng sở hữu chéo với việc tạo ra các lá chắn phòng thủ từ bên ngoài và những lợi ích cục 

bộ của nhóm sở hữu có thể làm giảm mức độ minh bạch thông tin, bao gồm cả thông tin hoạt động, 

thông tin quản trị và thông tin tài chính. Tác động của nó chính là làm suy yếu sức cạnh tranh của 

nền kinh tế, không tạo động lực cho sự đổi mới và sáng tạo, tiếp tục theo đuổi các chiến lược kinh 

doanh lạc hậu, nuôi dưỡng các ý tưởng tồi và bảo vệ các lợi ích cục bộ. Hệ quả là có thể sẽ làm cho các 

nhà đầu tư bên ngoại e ngại về một môi trường kinh doanh thiếu minh bạch, giảm động lực thu hút 

vốn đầu tư vào những ngành và lĩnh vực vốn đang bị phơi nhiễm bởi các căn bệnh này.35  

Thứ tư, sở hữu chéo có thể sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường quản trị doanh nghiệp. Các 

quyết định có tính độc đoán thường xuất hiện, làm thui chột các ý tưởng độc lập, trong khi các ý 

tưởng thiểu số lại thường bị bỏ qua. Các quyết định độc đoán này thường xuất phát từ một vài nhóm 

lợi ích nào đó trong doanh nghiệp, chẳng hạn như nhóm thành viên hội đồng quản trị, nhóm thành 

viên ban điều hành, hoặc nhóm cổ đông lớn khác trong công ty. Rủi ro là các quyết định này thường 

được thông qua mà không cần được lắng nghe, không có phản biện, không đạt được lợi ích chung 

cho toàn thể cổ đông công ty, đặc biệt là các cổ đông thiểu số. Về lâu dài, lợi ích của các cổ đông thiểu 

số thường bị gạt ra ngoài rìa của các quyết định quản trị doanh nghiệp. Adams (1999) cho rằng sở 

hữu chéo sẽ bảo vệ vị trí quyền lực của một nhóm nhà quản trị nhất định, những người mà quyền lực 

được thiết lập dựa vào quyền sở hữu mở rộng và việc thu hút các quyền biểu quyết của các cổ đông 

ủy nhiệm, nhằm dành được quyền kiểm soát về tay nhóm cổ đông mình. 

Thứ năm, sở hữu chéo có thể giúp tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đối tác trong liên kết sở hữu 

nhưng trong nhiều chừng mực thì nó lại tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau. Sự phụ thuộc có thể làm cho 

các đối tác không có nhiều động lực phát triển, giảm tính năng động và sáng tạo, và không thích cạnh 

tranh. Điều này dẫn đến hệ quả là năng suất giảm, tăng chi phí, tăng giá thành của sản phẩm và giảm 

sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sự phụ thuộc cũng tạo ra sức ỳ lớn khi nhà cung cấp chậm cải tiến 

                                                           
35 Xem thêm Porter 1992, Scher 2001, Onetti and Posoni 2009. 
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công nghệ, mẫu mã và chất lượng sản phẩm, trong khi nhà phân phối lại không đa dạng hóa được 

nguồn cung cấp.  

Thứ sáu, sở hữu chéo không phải là cách thức giúp đa dạng hóa được rủi ro nhằm ngăn ngừa rủi ro 

phi hệ thống. Ngược lại, sở hữu chéo lại tạo ra các mắt xích mà từ đó các rủi ro đặc thù được chuyển 

tải nhanh hơn đến cả hệ thống. Nói khác đi, các tác động dây chuyền là rất khó tránh khỏi nếu như có 

một mắt xích trong chuỗi sở hữu gặp trục trặc.  

Thứ bảy, sở hữu chéo có khả năng làm biến dạng giá trị doanh nghiệp dẫn đến các quyết định đầu tư 

(định giá M&A) không đúng. Sở hữu chéo còn giúp làm gia tăng vốn ảo trong doanh nghiệp, khiến 

cho việc đánh giá năng lực tài chính thực sự của doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn. Điều này đặc 

biệt quan trọng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, bởi vì yêu cầu về vốn là một trong những yêu 

cầu cốt lõi nhất của hoạt động này. Sự gia tăng vốn tự có giả tạo có thể khiến cho các hệ số an toàn 

tính toán dựa trên vốn trở nên không còn giá trị, chẳng hạn như hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR hay 

tỷ lệ cho vay tối đa trên vốn tự có của ngân hàng đối một hoặc một nhóm khác hàng theo quy định.36  

Thứ tám, sở hữu chéo tạo ra các ma trận sở hữu trực tiếp và gián tiếp hết sức phức tạp như Phần 2.2.3. 

đã trình bày. Khi đó, quyền kiểm soát (control rights) của một cổ đông hay nhóm cổ đông không chỉ 

là quyền sở hữu cổ phần (ownership rights) trực tiếp của cổ đông đó tại công ty mà còn là các quyền 

sở hữu gián tiếp khác mà cổ đông hay nhóm cổ đông đó tạo ra nhờ quan hệ sở hữu chéo. Khi đó, việc 

phân bổ các lá phiếu biểu quyết trong doanh nghiệp trở nên không còn công bằng, phá vỡ đi nguyên 

tắc một cổ phần một phiếu biểu quyết (one-share-one-vote). Thiệt thòi thường sẽ rơi vào các cổ đông 

thiểu số bởi các quy định về giới hạn sở hữu hay biểu quyết trong luật cũng như trong điều lệ công ty 

trở nên vô nghĩa.  

Thứ chín, để duy trì tình trạng sở hữu chéo thì các quyền sở hữu cũng phải được duy trì. Do đó, các cổ 

đông thường nắm giữ cổ phần của nhau trong một thời gian nhất định và hiếm khi được giao dịch, 

hoặc nếu được giao dịch thì thường được mua bán thỏa thuận trọn gói thay vì bán rộng rãi ra công 

chúng với giá trị phân tán. Trong trường hợp này, không chỉ tính thanh khoản của cổ phiếu sẽ bị 

giảm đi mà các giao dịch có quy mô lớn thường gây ra sự xóa trộn thị trường, là công cụ để các đối 

tượng lợi dụng nhằm thao túng thị trường, tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán.37 Tuy 

nhiên, việc nắm giữ cổ phần dài hạn cũng có thể mang lại các lợi ích nhất định, chẳng hạn như tạo ra 

sự ổn định trong bộ máy tổ chức và quản trị, giúp ngân hàng và các doanh nghiệp có thể theo đuổi 

các chiến lược kinh doanh dài hạn hơn. Trường hợp của nước Đức cho thấy điều này (xem Phần 

2.3.4.) 

Tóm lại, phần này đã phân tích một số lợi ích và rủi ro mà sở hữu chéo mang lại. Cơ sở tồn tại của sở 

hữu chéo chính là những lợi ích mà nó tạo ra đối với các chủ thể tham gia trong chuỗi sở hữu, trong 

khi đó sở hữu chéo lại có nguy cơ làm phát sinh các rủi ro và chi phí cho cả nền kinh tế khi nhìn ở góc 

độ ổn định của hệ thống tài chính – ngân hàng. Tùy vào mức độ, phạm vi và tính chất của sở hữu 

chéo cũng như môi trường trong đó sở hữu chéo tồn tại mà tác động của nó đối với nền kinh tế là 

khác nhau. Đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng, do đặc thù của ngành và kinh nghiệm của các cuộc 

đổ vỡ tài chính – ngân hàng trong lịch sử, các cơ quan quản lý thường xây dựng và ban hành các bộ 

khung tiêu chuẩn giám sát ngân hàng nhằm mục tiêu tạo lập một hệ thống tài chính – ngân hàng hoạt 

                                                           
36 Xem Adams 1999, Cross-holding in Germany, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 155, No. 1. 
37 Xem Onetti and Posini 2009 đối với trường hợp nước Đức. 
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động hiệu quả, an toàn, và đúng chức năng của nó. Tuy nhiên, đối với các ngân hàng, do việc tuân 

thủ các quy định này thường làm phát sinh một số chi phí tuân thủ và làm hạn chế các hoạt động tìm 

kiếm lợi nhuận của mình nên các ngân hàng thường tìm cách lách các quy định. Việc lách các quy 

định này có thể mang lại lợi ích cho bản thân từng ngân hàng và các cổ đông nắm quyền kiểm soát 

ngân hàng đó nhưng không nhất thiết mang lại lợi ích tổng thể cho cả hệ thống ngân hàng và nền 

kinh tế. Trong trường hợp này, chính phủ có cơ sở để can thiệp một khi hệ thống tài chính có nguy cơ 

gặp rủi ro hay lợi ích tổng thể của nền kinh tế bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chính phủ không nhất thiết 

tìm cách xóa bỏ hoàn toàn sở hữu chéo – vì quá tốn kém mà không hẳn có hiệu quả – thay vào đó, 

thách thức đặt ra làm sao để có thể tạo ra môi trường quản trị và điều tiết thích hợp nhằm cân đối 

được những lợi ích với rủi ro mà sở hữu chéo tạo ra. 

2.2.5. Nhận dạng, đo lường sở hữu chồng chéo và vấn đề người sở hữu cuối cùng 

Như được định nghĩa ở Phần 2.2.1. và 2.2.3., sở hữu chồng chéo có những tính chất và cấp độ khác 

nhau từ đơn giản đến phức tạp. Quyền sở hữu cổ phần của các tổ chức và cá nhân luôn được thống 

kê và cập nhật trong sổ quản lý cổ đông của các công ty. Đối với các công ty đại chúng hay công ty có 

niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch thì danh sách các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn, thường 

phải được công bố công khai. Trong các báo cáo thường niên hay bản cáo bạch của công ty cũng 

thường được yêu cầu công khai danh sách các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, hay kể cả các cổ đông 

và người có ảnh hưởng lớn đến các quyết định quản trị và tài chính của công ty. Đối với các cổ đông 

nhỏ và cổ đông có giao dịch vãng lai, quyền sở hữu cổ phiếu của họ cũng được thể hiện trong các bản 

ghi chép giao dịch qua tài khoản của họ được quản lý tại các công ty chứng khoán hoặc trung tâm lưu 

ký chứng khoán. Các nhà chức trách và cơ quan quản lý, chẳng hạn như ở Việt Nam là Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước (UBCKNN), có quyền truy cập hoặc quyền được yêu cầu báo cáo về tình hình sở 

hữu của các công ty niêm yết. Tuy nhiên, đối với những công ty không niêm yết, không đại chúng, 

không cổ phần thì Ủy ban chứng khoán (UBCK) thường không thể hoặc rất khó nắm được danh sách 

cổ đông sở hữu của công ty. Trong trường hợp này thì cơ quan thuế lại có ưu thế hơn trong việc tiếp 

cận các thông tin về sở hữu công ty, kể cả những thông tin quan trọng khác về tài chính.  

Đối với những công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chẳng hạn như ngân hàng hay công ty tài 

chính, ngân hàng trung ương có quyền giám sát trực tiếp và tiếp cận các báo cáo tài chính cũng như 

quyền sở hữu cổ phần tại các công ty này. Tuy nhiên, có một số trở ngại khiến cho việc nhận dạng và 

giám sát tình trạng sở hữu tại các ngân hàng hay công ty tài chính của ngân hàng trung ương bị hạn 

chế rất nhiều. Một là, do tính phức tạp của tình trạng sở hữu chồng chéo như đã phân tích ở trên. Hai 

là, có tình trạng sở hữu ngầm khiến cho việc ràng buộc nghĩa vụ báo cáo sở hữu trở nên khó khăn 

hoặc không có ý nghĩa xét trên phương diện pháp lý. Ba là, ngân hàng trung ương thường không 

được trao quyền giám sát khu vực phi tài chính, chẳng hạn như các công ty sở hữu ngân hàng. Trở 

ngại thứ ba có thể được khắc phục nếu ngân hàng trung ương được bổ sung thêm quyền, chẳng hạn 

như quyền về giám sát và quản lý các công ty có sở hữu ngân hàng, quyền được yêu cầu báo cáo, và 

quyền buộc các công ty này phải tuân thủ một số tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động của mình liên 

quan đến ngân hàng mà công ty này sở hữu. Trong khi đó, trở ngại thứ nhất và thứ hai có chung nội 

hàm, tức là do sự khiếm khuyết hoặc không rõ ràng trên phương diện pháp lý về định nghĩa quyền 

sở hữu, giới hạn quyền sở hữu, việc bảo vệ quyền sở hữu của cổ đông nói chung, trong đó đặc biệt là 

cổ đông thiểu số, và sự ràng buộc các quyền cũng như quyền được phân bổ lợi ích và rủi ro của cổ 

đông lớn.  
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Bảng 2.1. Quyền kiểm soát công ty ở các nước Đông Á 

Quốc gia 
Số lượng 

công ty 

Sở hữu 

đại chúng 

Sở hữu 

gia đình 

Sở hữu 

chính phủ 

Sở hữu bởi các tổ 

chức tài chính 

Sở  hữu bởi 

các công ty 

đại chúng 

Ngưỡng sở hữu 10% 

HồngKông 330 0.6 64.7 3.7 7.1 23.9 

Indonesia 178 0.6 68.6 10.2 3.8 16.8 

Nhật Bản 1,240 42 13.1 1.1 38.5 5.3 

Hàn Quốc 345 14.3 67.9 5.1 3.5 9.2 

Malaysia 238 1 57.5 18.2 12.1 11.2 

Philippines 120 1.7 42.1 3.6 16.8 35.9 

Singapore 221 1.4 52 23.6 10.8 12.2 

Đài Loan 141 2.9 65.6 3 10.4 18.1 

Thái Lan 167 2.2 56.5 7.5 12.8 21.1 

Ngưỡng sở hữu 20% 

HồngKông 330 7 66.7 1.4 5.2 19.8 

Indonesia 178 5.1 71.5 8.2 2 13.2 

Nhật Bản 1,240 79.8 9.7 0.8 6.5 3.2 

Hàn Quốc 345 43.2 48.4 1.6 0.7 6.1 

Malaysia 238 10.3 67.2 13.4 2.3 6.7 

Philippines 120 19.2 44.6 2.1 7.5 26.7 

Singapore 221 5.4 55.4 23.5 4.1 11.5 

Đài Loan 141 26.2 48.2 2.8 5.3 17.4 

Thái Lan 167 6.6 61.6 8 8.6 15.3 

Nguồn: Claessens et al. (2000). 

Việc nhận dạng sở hữu chồng chéo đã khó nhưng việc đo lường mức độ sở hữu chồng chéo cũng như 

quyền sở hữu hay quyền kiểm soát thực sự của các cổ đông lớn hay kể cả cổ đông ngầm lại càng khó 

khăn hơn trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Claessens et al. (2000)38 cho rằng, sự hiện diện 

của sở hữu chéo làm phát sinh một số khó khăn trong việc đo lường dòng tiền và quyền biểu quyết. 

Hãy hình dung trường hợp sở hữu chéo đơn giản nhất, trong đó công ty A sở hữu 50% công ty B 

trong khi công ty B này lại sở hữu 25% công ty A. Trong trường hợp này, thực sự công ty nào đang sở 

hữu công ty nào? Tỷ lệ sở hữu đó là bao nhiêu? Tỷ lệ sở hữu thực sự qua lại giữa A và B là bao nhiêu? 

Nhìn từ góc độ quản trị, câu hỏi quan trọng hơn là ai mới là người sở hữu cuối cùng trong các mối 

quan hệ qua lại, vòng tròn, hay mạng lưới này? Trả lời câu hỏi này cũng chính là mục tiêu của rất 

nhiều nghiên cứu gần đây bàn về sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền kiểm soát cũng như vấn đề 

                                                           
38 Stijn Claessens, Simeon Djankov, and Larry H.P. Lang (1999), The Separation of Ownership and Control in East 

Asian Corporations. 
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người sở hữu cuối cùng trong doanh nghiệp. Có một số cách tiếp cận để trả lời những câu hỏi trên 

đây, chẳng hạn như phương pháp chỉ số sức mạnh do Banzhaf (1965) đề xuất hay phương pháp ma 

trận đại số đầu vào – đầu ra.39 Việc tiếp cận theo những hướng này cũng là chủ đề thú vị và có ý 

nghĩa, tuy nhiên do mục tiêu và phạm vi của báo cáo nên nghiên cứu này sẽ không đi theo hướng đó.  

Như phần trên đã phân tích, trong ma trận sở hữu chéo, rất khó để xác định điểm khởi đầu cũng như 

điểm kết thúc của sở hữu. Tuy nhiên, trong ma trận phức tạp này thường có một hoặc một số cổ đông 

lớn thực sự đóng vai trò chi phối các hoạt động của các công ty có liên kết sở hữu mà người ta gọi đó 

là người sở hữu cuối cùng. Từ năm 1932, Adolph Berle và Gardiner Means, trong quyển The Modern 

Corporation and Private Property, đã từng lưu ý đến tình trạng phổ biến của nhiều doanh nghiệp Mỹ, ở 

đó quyền sở hữu được phân tán giữa nhiều cổ đông nhỏ nhưng quyền kiểm soát lại được tập trung 

trong tay của một số người, thường là những người quản lý.40 Đây chính là trục trặc của vấn đề ủy 

quyền – thừa hành như đã trình bày ở Phần 2.1. Trục trặc này làm cho quyền sở hữu (ownership 

right) của cổ đông trên thực tế không có hiệu lực, thay vào đó là quyền kiểm soát (control right). 

Những người nắm giữ quyền kiểm soát mới chính là những người sở hữu thực sự trong công ty, bất 

kể tỷ lệ sở hữu cổ phần trên danh nghĩa của họ như thế nào. Để xác định quyền sở hữu thực sự của 

các cổ đông lớn này, La Porta et al. (1999) đã tiến hành khảo sát chuỗi kiểm soát trong 30 công ty tại 

mỗi trong 27 nền kinh tế phát triển.41 Nghiên cứu phát hiện ra rằng, trừ một số nền kinh tế có sự bảo 

vệ quyền cổ đông tốt, có tương đối ít những công ty được sở hữu rộng rãi. Thay vào đó, những công 

ty này thường được kiểm soát bởi các gia đình và chính phủ. Nghiên cứu của La Porta et al. (1999) 

không chỉ đã nhận dạng ra được những người nắm quyền kiểm soát cuối cùng trong những công ty 

mà còn là cách thức họ dành được quyền kiểm soát vượt quá quyền sở hữu trên danh nghĩa của họ 

tại công ty, làm vô hiệu quy tắc ‘một cổ phần một phiếu bầu’, thông qua sở hữu tháp và sở hữu chéo. 

Nghiên cứu của La Porta et al. (1998) cũng phát hiện ra rằng mặc dù mức độ tập trung quyền sở hữu 

ở các doanh nghiệp châu Á rất cao nhưng không có sự khác biệt đáng kể so với những quốc gia khác 

có cùng trình độ phát triển kinh tế và điều kiện thể chế. Claessens et al. (2000) 42 cũng tiến hành một 

khảo sát tương tự ở 2.980 công ty niêm yết ở 9 quốc gia Đông Á (xem Bảng 2.1.) và đã phát hiện ra sự 

khác biệt đáng kể giữa quyền sở hữu với quyền kiểm soát cuối cùng, cho phép một số ít gia đình nắm 

quyền kiểm soát các công ty đại diện cho tỷ lệ lớn giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán. 

                                                           
39 Chỉ số sức mạnh Banzhaf, đặt theo tên của J. F. Banzhaf III, là một chỉ số đo lường sức mạnh biểu quyết, được 

định nghĩa là xác suất thay đổi một kết quả biểu quyết trong trường hợp quyền biểu quyết không nhất thiết được 

chia đều giữa những người biểu quyết hay các cổ đông. Để hiểu phương pháp chỉ số Banzhaf, xem Leech (1988, 

2003), Crama và Leruth (2007), Levy (2009, 2011), Levy và Szadfarz (2012). Để hiểu phương pháp ma trận đại số 

đầu vào – đầu ra, xem Brioschi et al. (1989), Claessens et al. (2000), Chapelle và Szafarz (2005, 2007).  
40 Ở đây cần phân biệt giữa quyền kiểm soát với quyền quản lý mặc dù tình huống đang đề cập thì người quản lý 

đang có quyền kiểm soát doanh nghiệp. Quyền quản lý chỉ là quyền của người quản lý, có thể được thuê mướn 

theo dạng hợp đồng lao động, mà không nhất thiết là người trực tiếp sở hữu doanh nghiệp. Trong khi đó, quyền 

kiểm soát là quyền của một số cổ đông, thông thường là cổ đông lớn, nắm quyền định đoạt “sinh mạng” của 

doanh nghiệp trên thực tế. Thông thường thì quyền sở hữu phải được đại diện bởi quyền kiểm soát nhưng trục 

trặc ở đây chính là hai quyền này bị phân tách ra.  
41 La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer. (1999), “Corporate Ownership around the 

World,” Journal of Finance, 54, 2: 471-518. 
42 Claessens, S., Djankov, S., Lang, L.H.P., (2000), The separation of ownership and control in East Asian 

corporations. Journal of Financial Economics 58, 81–112. 
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2.3. Sở hữu chồng chéo nhìn từ kinh nghiệm một số nước 

Nghiên cứu của La Porta et al. (1999) và Classens et al. (2000) cho thấy tình trạng sử dụng cấu trúc sở 

hữu tháp và cấu trúc sở hữu chéo để thâu tóm quyền lực khá phổ biến trên thế giới. Trong khuôn khổ 

bài viết này, chúng tôi giới thiệu kinh nghiệm ở Nhật Bản, Đức, Ý và Trung Quốc, là những nước mà 

cấu trúc sở hữu chồng chéo có liên quan nhiều đến hệ thống ngân hàng và sở hữu nhà nước. 

2.3.1. Sở hữu chéo ở Nhật Bản 

Một trong những đặc trưng quan trọng của thời kỳ tăng trưởng kinh tế thần kỳ ở Nhật Bản thập niên 

1950-1970 chính là mối liên kết bền vững giữa các tập đoàn kinh tế - thường được gọi là các Keiretsu - 

với các ngân hàng - thường được gọi là các Main bank. Nói cách khác, việc các công ty thiết lập nên 

mối liên kết gần gũi và hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng vào thập niên 1950-1970 đã trở nên hết sức 

phổ biến, và điều này không chỉ góp phần vào sự thành công của chính sách công nghiệp hóa của 

Nhật Bản, đưa đến sự tăng trưởng nhanh chóng mà nhiều người gọi là “Thần kỳ Nhật Bản”, mà còn 

làm nên đặc trưng của hệ thống kinh tế - tài chính của nước Nhật.  

Để thực hiện chính sách công nghiệp, Chính phủ Nhật không những thực hiện nhiều biện pháp ưu 

đãi và hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp mà còn tạo nhiều cơ chế khuyến khích để dòng vốn ngân 

hàng ưu tiên chảy vào ngành sản xuất công nghiệp của Nhật. Các hình thức sở hữu liên kết, sở hữu 

chéo giữa các tập đoàn công nghiệp với các ngân hàng Nhật Bản bắt đầu hình thành và ngày càng trở 

nên phổ biến. Phần lớn tình trạng sở hữu cổ phần qua lại lẫn nhau43 trong các doanh nghiệp Nhật Bản 

diễn ra trong phạm vi các nhóm doanh nghiệp có quan hệ với nhau, thường cùng với một ngân hàng 

lớn nằm ở trung tâm, tức là ngân hàng chính, tức Main bank.  

Nửa sau thập niên 1970 đến thập niên 1990, nền kinh tế Nhật không còn duy trì được sức tăng trưởng 

cao như hai thập niên trước đó.44 Sự sụp đổ của bong bóng giá tài sản giai đoạn 1986-1991 đã chấm 

dứt hoàn toàn cái gọi là Thần kỳ Nhật Bản để chuyển sang giai đoạn Thập niên mất mát. Không chỉ khu 

vực ngân hàng chịu tác động nặng nề của tình trạng bong bóng giá tài sản mà ngay cả khu vực sản 

xuất, trong đó có nền sản xuất công nghiệp cũng chịu tác động không kém. Sự phụ thuộc lẫn nhau do 

cấu trúc sở hữu chéo, và do đó là phụ thuộc về mặt quản trị và tài chính, đã dẫn đến tình trạng khó 

khăn kép cho nền kinh tế Nhật Bản, tức cả ở khu vực sản xuất (nền kinh tế thực) lẫn ở khu vực tài 

chính (nền kinh tế tiền tệ).  

Việc nắm giữ cổ phần chéo lẫn nhau giữa các ngân hàng với các tập đoàn công nghiệp vốn rất phổ 

biến trước đây nay đã trở thành mối quan tâm lớn trong thập niên 1990. Một phần câu chuyện nằm ở 

sự suy yếu vốn và năng lực tài chính của các ngân hàng Nhật Bản, bởi vì hầu hết các ngân hàng của 

Nhật Bản dựa vào giá trị thị trường của cổ phiếu được nắm giữ trong các danh mục đầu tư của họ 

nhằm tuân thủ các chuẩn mực về an toàn vốn. Khi thị trường chứng khoán Tokyo sụp đổ vào đầu 

thập niên 1990 đã làm cho các ngân hàng Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì mức an 

toàn vốn theo yêu cầu của chuẩn mực Basel nhằm tiếp tục duy trì các hoạt động ngân hàng quốc tế 

của mình, chưa kể các ngân hàng này còn phải bù đắp cho sự tổn thất vốn do tình trạng nợ xấu cao. 

Đến giữa thập niên 1990, tình trạng sở hữu chéo có vẻ như có xu hướng giảm đi theo quan sát trực 

                                                           
43 Trong tiếng Nhật gọi dạng thức sở hữu tương tự như sở hữu chồng chéo, tức sở hữu cổ phần qua lại lẫn nhau, 

là Kabushiki Mochiai.  
44 Thập niên 1950-1960 kinh tế Nhật tăng trưởng bình quân 10%, thập niên 1970 chỉ 5%, và đến thập niên 1980 

còn 4%.  
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tiếp, song về mặt số liệu thì điều này không chắc chắn (Scher 2001). Dù xu huớng này có giảm đi hay 

không thì một số phân tích vẫn cho rằng sở hữu chéo là một trong những nhân tố đã góp phần làm 

kéo dài cuộc khủng hoảng tài chính ở Nhật Bản thập niên 1990.45 Trong khi đó, một số nghiên cứu 

khác lại cho rằng chính sở hữu chéo đã giúp cho các tập đoàn công nghiệp Nhật Bản có thể quản lý 

rủi ro tốt hơn trong bối cảnh khủng hoảng.46 Các nghiên cứu khác đặt ra câu hỏi liệu có tác động tích 

cực của sở hữu chéo lên giá cổ phiếu không.47 Nói chung, tình trạng sở hữu chéo ở Nhật Bản có thể 

được tóm lược qua 4 thời kỳ sau đây:  

Thời kỳ bắt đầu hình thành sở hữu chéo (1950-1960) 

Sau Thế chiến II, nước Nhật bắt đầu khôi phục lại nền kinh tế trong bối cảnh sự tan rã của các tập 

đoàn Zaibatsu.48 Zaibatsu là một tập đoàn, thường được tổ chức theo kiểu gia đình trị, nắm giữ các 

công ty mà những công ty này lại đang nắm quyền kiểm soát các công ty khác. Đạo luật Chống độc 

quyền của Nhật năm 1949 chính thức xóa bỏ mô hình Zaibatsu và hướng đến sự đa dạng trong các 

cấu trúc sở hữu doanh nghiệp. Cùng với việc gia tăng sở hữu của nhà đầu tư cá nhân, hiện tượng sở 

hữu qua lại và chồng chéo trong các công ty Nhật Bản cũng bắt đầu hình thành và ngày một mở rộng. 

Tuy nhiên, vai trò của nhà đầu tư cá nhân trong thời kỳ này vẫn còn rất hạn chế, hình thức sở hữu cá 

nhân thường không ổn định do tâm lý cũng như khả năng chống đỡ rủi ro kém trước các bất ổn kinh 

tế vĩ mô và tài chính. Đến năm 1953, Luật Chống độc quyền sửa đổi bắt đầu cho phép các công ty 

được đầu tư vào cổ phiếu của những công ty khác bao gồm cả các ngân hàng và các công ty bảo hiểm. 

Trong bối cảnh này, các nhóm Zaibatsu trước đây, chẳng hạn như Sumitomo, Mitsui, và Mitsubishi, 

đã bắt đầu tiến hành thu gom cổ phiếu trên thị trường và tái tổ chức lại các nhóm liên kết đã bị giải 

tán trước đây thông qua các quan hệ sở hữu liên kết và chồng chéo nhau. Quá trình này đã đưa đến 

sự ra đời của mô hình tổ chức mới được gọi là Keiretsu. Các Keiretsu không chỉ tham gia sở hữu các 

công ty liên kết theo chiều dọc mà còn gia tăng sở hữu các ngân hàng và các tổ chức tài chính. Ngược 

lại, các tập đoàn tài chính và ngân hàng cũng tham gia sở hữu các công ty trong các ngành công 

nghiệp và thương mại. Kết quả này đánh dấu giai đoạn đầu của sự hình thành sở hữu chéo ở Nhật 

Bản thời hậu Thế chiến II.  

Sự gia tăng nhanh chóng của sở hữu chéo (1960-1970) 

Sự gia tăng nhanh chóng của tình trạng sở hữu chéo được thúc đẩy bởi sự sụp đổ giá cổ phiếu vào 

đầu thập niên 1960. Trong bối cảnh đó, để kích thích sự hồi phục của thị trường chứng khoán, chính 

phủ Nhật đã thành lập hai định chế đặc biệt là Công ty chứng khoán hợp tác Nhật Bản và Hiệp hội 

Tập đoàn Chứng khoán Nhật Bản49. Các định chế này có vai trò mua lại các cổ phiếu của thị trường 

nhưng sau đó đã bán lại cho các công ty liên kết và các ngân hàng. Chính điều này đã làm cho tình 

trạng sở hữu chéo trở nên phổ biến hơn. Đồng thời, cũng trong giai đoạn này, việc Nhật Bản gia nhập 

vào Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng làm cho các quy định điều tiết thị trường vốn 

                                                           
45 Xem M. Scher (2001), Bank-firm Cross-shareholding in Japan: What is it, why does it matter, is it winding 

down? DESA Discussion Paper No. 15, Economics and Social Affairs, UN.  
46 Xem Nakatani (1984), Aoki (1984).  
47 Xem Ikeo, (1993); Kanesaki (1993); Ogishima, (1993). 
48 Zaibatsu là thuật ngữ dùng để chỉ các tập đoàn tài chính và công nghiệp ở Nhật Bản thời Minh Trị cho đến khi 

kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Các Zaibatsu có sức ảnh hưởng rất lớn và có thể kiểm soát các phần quan 

trọng của nền kinh tế Nhật Bản. Trong số các Zaibatsu, có 4 Zaibatsu lớn mạnh nhất gồm Sumitomo, Mitsui, 

Mitsubishi và Yasuda.  
49 The Japan Cooperative Securities Company và Japan Securities Holding Association.  
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được nới lỏng hơn. Kết quả này đã tạo cơ hội cho các hoạt động thâu tóm thù địch diễn ra, đặc biệt là 

đối với các nhà đầu tư nước ngoài.  

Bảng 2.2. Sáu Keiretsu lớn thời hậu Thế chiến II ở Nhật Bản 

Keiretsu Ngân hàng Các công ty trong nhóm 

Mitsubishi Mitsubishi Bank (đến 1996), 

Bank of Tokyo-Mitsubishi (1996-

2005), Bank of Tokyo-Mitsubishi 

UFJ (2006-nay) 

Mitsubishi Corporation, Kirin Brewery, 

Mitsubishi Electric, Mitsubishi Fuso, 

Mitsubishi Motors, Mippon Yusen, Nippon 

Oil, Tokio Marine and Fire Insurance, 

Nikon, Mitsubishi Chemical, Mitsubishi 

Estate, Mitsubishi Heavy Industries, 

Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Mitsubishi 

Materials Corp., Mitsubishi Paper Mills Ltd., 

Pacific Consultants International Ltd. 

Mitsui Mitsui Bank (đến 1990), Sakura 

Bank(1990-2001), Sumitomo 

Mitsui Bank (2001-nay) 

Fuji Photo Film, Mitsui Real Estate, 

Mitsukoshi, Suntory, Toshiba, Toyota 

Sumitomo Sumitomo Bank (đến 2001), 

Sumitomo Mitsui Bank (2001-

nay) 

 

Asahi Breweries, Hanshin Railway, Keihan 

Railway, Mazda, Nankai Railway, NEC, 

Nipp Koei, Sumitomo Real Estate 

Fuyo Fuji Bank (đến 2000), Mizuho 

Bank (2000-nay) 

Canon, Hitachi, Marubeni, Matsuya, Nissan, 

Rocoh, Tobu Railway, Yamaha 

Dai-Ichi Kangyo Dai-Ichi Kangyo Bank (đến 

2000), Mizuho Bank (2000-nay) 

Fujitsu, Hitachi, Isuzu, Itochu, Tokyo 

Electric Power 

Sanwa (‘Midorikai’) Sanwa Bank (đến 2002), UFJ 

Bank (2002-2006), Bank of 

Tokyo-Mitsubishi UFJ (2006-

nay) 

Hankyu Railway, Keisei Railway, Kobe 

Steel, Konica Minolta, Kyocera, Orix, Shin-

Maywa, Takashimaya 

Nguồn: Guo Li and Yakura Shinsuke (2009). 

Trong bối cảnh này, các công ty của Nhật đã cố gắng tự bảo vệ mình trước các mối nguy bị thâu tóm 

bằng cách gia tăng sở hữu chéo với các công ty khác chẳng hạn như các tập đoàn Keiretsu và các Main 

bank. Trong mô hình của các Keiretsu này luôn có một ngân hàng trung tâm, thường mang tên của 

chính Keiretsu đó, xoay xung quanh là các tập đoàn công nghiệp lớn (Xem Bảng 2.2). Các ngân hàng 

này đóng vai trò là nhà tài trợ tín dụng và cung cấp các dịch vụ tài chính cho các công ty trong nhóm 

sở hữu.  

Thời kỳ cao trào của sở hữu chéo và bong bóng giá tài sản (1970-1980) 

Sau cú sốc giá dầu lần thứ nhất 1973, việc huy động vốn bằng cổ phiếu ngày càng trở nên phổ biến do 

các rủi ro của việc sử dụng đòn bẩy nợ cao. Đồng thời, chính sách của các ngân hàng lúc này cũng 

khuyến khích đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp. Kết quả là tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong các định chế 

tài chính gia tăng nhanh chóng. Cũng trong thời kỳ này, bản thân các ngân hàng cũng đẩy mạnh việc 

phát hành cổ phiếu mới nhằm huy động vốn, và chính điều này đã làm gia tăng thêm tình trạng sở 

hữu chéo.  
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Hình 2.8. Quan hệ sở hữu trong các ngân hàng lớn của Nhật 

Bank of Fukuoka Ltd. (R) Higo Bank (R)

Mizuho Corporate Bank (C)

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (C) Kagoshima Bank Ltd. (R)

2.36%

2.45%

2.03%

4.69%

2.02%2.63% 2.26%

 

2.41%

Miyazaki Bank (R)

 

Ghi chú: Tỷ lệ sở hữu trên đây chỉ tính cho sở hữu trực tiếp. Hướng mũi tên biểu thị từ chủ sở hữu đến ngân 

hàng được sở hữu. Ký hiệu C và R để chỉ ngân hàng thành phố (city) hay ngân hàng vùng (region). 

Nguồn: BankScope, Bureau van Dijk Electronic Publishing, dẫn lài từ Stanislav S. et al. (2009).50 

 

Giai đoạn thoái trào của sở hữu chéo (1990 đến nay) 

Sau thời kỳ sụp đổ của bong bóng kinh tế ở Nhật Bản đầu thập niên 1990, giá cổ phiếu cũng lao dốc tệ 

hại do làn sóng bán tháo cổ phiếu của nhiều công ty. Điều này cũng làm giảm tỷ lệ sở hữu chéo lẫn 

nhau trong các công ty cũng như giữa ngân hàng với các công ty. Một làn sóng bán tháo cổ phiếu đã 

nổ ra từ năm 1993 và tăng tốc mạnh vào năm 1997 cũng như sau khủng hoảng Đông Á 1997-1998 đã 

làm kinh tế Nhật suy thoái nghiêm trọng. Tỷ lệ sở hữu chéo đã giảm trên cả hai phương diện là quy 

mô và tần suất.  

Các khuôn khổ pháp lý kiểm soát sở hữu chéo ở Nhật Bản 

Nhật Bản không ban hành bất kỳ quy định pháp lý cụ thể nào nhằm kiểm soát tình trạng sở hữu 

chéo, thậm chí các chính sách của Nhật còn cho thấy chính phủ đã ngầm ủng cho xu hướng này. Tuy 

nhiên, khi tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến, và đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế ngày một 

xấu đi thì chính tình trạng sở hữu chéo lẫn nhau đã làm cho tình trạng lây bệnh trở nên khó kiểm soát 

hơn. Hơn nữa, việc sở hữu chéo, bên cạnh một số mặt tích cực của nó đối với chính sách công nghiệp 

của nước Nhật như đã nói, đã bắt đầu bộc lộ nhiều rủi ro, làm giảm cạnh tranh, giảm tính minh bạch 

và gây ảnh hưởng đến lợi ích của các nhà đầu tư và quyền cổ đông thiểu số. Nhận thấy được các rủi 

ro này, đến năm 1981, Chính phủ Nhật đã ban hành Luật Thương mại sửa đổi, trong đó đã đưa ra 

một số quy định mới nhằm giới hạn và kiểm soát tình trạng sở hữu chéo trong các tập đoàn kinh tế và 

khu vực tài chính ngân hàng. Có hai điểm quan trọng liên quan đến các cải cách này. Một là các quy 

định về hạn chế quyền sở hữu của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn có vai trò chi phối. Hai là các 

quy định về giới hạn việc thực thi quyền của cổ đông. Các giới hạn kiểm soát này sau đó cũng được 

quy định chi tiết hơn trong Luật Công ty mới được ban hành năm 2005. Chẳng hạn, một công ty con 

không được nắm giữ cổ phần của một công ty cổ phần mà bản thân công ty cổ phần này đang là công 

ty mẹ của công ty con đó (Điều 135, Luật Công ty của Nhật Bản).  

                                                           
50 Stanislav Stakhovych et at. (2009), Cross-shareholding in the Japanese banking sector, Journal of Economic Studies, 

vol. 36, no. 3. 
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Về giới hạn thực thi quyền biểu quyết, Luật Công ty mới quy định các cổ đông được hưởng một 

phiếu bầu cho mỗi một cổ phần mà họ nắm giữ tại các cuộc họp của cổ đông (Điều 308, Luật Công 

ty). Ngoài Luật Công ty, Luật Ngân hàng và Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng đưa ra các quy định 

nhằm hạn chế sở hữu chi phối và sở hữu chồng chéo. Chẳng hạn như Điều 16-3, Phần 1 của Luật 

Ngân hàng quy định: ngân hàng hoặc công ty con của nó không được nắm giữ quá 5% số cổ phần 

biểu quyết của một công ty (thường được gọi là Quy tắc 5%). Tương tự, Điều 107, Phần 1 của Luật 

Kinh doanh Bảo hiểm quy định công ty bảo hiểm hoặc công ty con của nó không được nắm giữ quá 

10% số cổ phần biểu quyết của một công ty (gọi là Quy tắc 10%). 

2.3.2. Sở hữu chéo ở Trung Quốc 

Cho đến giữa thập niên 1980, kinh tế Trung Quốc vẫn dựa vào các doanh nghiệp nhà nước với mô 

hình mang nặng tính kế hoạch hóa tập trung. Trong bối cảnh đó, nhằm tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp thích ứng với nền kinh tế thị trường, Chính phủ Trung Quốc đã đặt ra yêu cầu cần phải cải 

cách triệt để các doanh nghiệp nhà nước. Vào thời kỳ đầu của cải cách, do hầu hết các doanh nghiệp 

nhà nước đều được chính phủ sở hữu nên chúng không chịu áp lực của cạnh tranh và luôn được bảo 

vệ khỏi sự ảnh hưởng của các cổ đông khác. Chính điều này đã dẫn đến kết quả hoạt động nghèo nàn 

cùng với một di sản quản lý yếu kém. Do đó, các cải cách kinh tế của Trung Quốc vào thời kỳ này đi 

liền với việc cổ phần hóa và cải cách khu vực kinh tế Nhà nước, trong đó trọng tâm là các doanh 

nghiệp Nhà nước. Năm 1987, Trung Quốc bắt đầu áp dụng các chính sách khuyến khích đa dạng hóa 

sở hữu doanh nghiệp thay thế cho cơ chế kế hoạch hóa tập trung truyền thống trước đây.  

Tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước cũng được tiến hành trên cơ sở cho phép mở rộng 

việc nắm giữ cổ phần của người dân và các nhà đầu tư. Trong điều kiện đó, sở hữu chéo được coi là 

một trong những phương cách hiệu quả nhằm đa dạng hóa sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước.51 

Cùng với việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ Trung Quốc cũng thực hiện nhiều giải 

pháp tái cấu trúc lại các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh yếu kém bằng cách khuyến khích các 

doanh nghiệp này tăng cường sở hữu qua lại với các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hơn. 

Kết quả là, nhiều tập đoàn kinh tế được hình thành dựa trên quan hệ sở hữu, thay vì dựa trên quan 

hệ kinh tế, tức là các liên kết kinh tế tự thân.52 Năm 1994, Luật Công ty có hiệu lực đã cụ thể hóa các 

tư tưởng cải cách của thập niên 1980. Năm 2001, Chính quyền Thâm Quyến đã đề xuất ý tưởng thúc 

đẩy cải cách quản trị doanh nghiệp, ở đó các hình thức sở hữu qua lại càng được khuyến khích.  

Xu hướng này được tiếp tục thúc đẩy sau khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001. Cùng với hàng 

loạt các chính sách mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động M&A trở nên ngày càng phổ biến 

hơn ở Trung Quốc, tạo cơ hội tiềm năng cho các hoạt động thâu tóm thù địch. Trong bối cảnh này, các 

công ty Trung Quốc càng có động cơ sử dụng sở hữu chồng chéo như một công cụ nhằm tự vệ trước 

các hành động thâu tóm. Kết quả là, sở hữu chồng chéo ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết ở 

Trung Quốc. Vào cuối năm 2006, 178 công ty niêm yết được công bố là một trong 10 cổ đông hàng 

đầu của 295 công ty niêm yết. Năm 2007, 78%, tương đương 1135 công ty, trong số 1450 công ty niêm 

yết có nắm giữ cổ phần trong các công ty khác  (bao gồm cả niêm yết lẫn chưa niêm yết) với nhiều 

mức độ khác nhau. Sở hữu chồng chéo đã góp phần làm khuếch đại các dao động của thị trường 

                                                           
51 Wang Song, (2007), Discussion: Legal Problem of Cross Shareholding, Corporation, Law and Politics.  
52 Zhang Xuyuan (2005), Legal Restriction on Cross Shareholding, Chongqing Social Sciences, No.7.  



 Sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam... 

 

Trang 44/127 

chứng khoán sau năm 2006, đẩy chỉ số chứng khoán đạt định điểm vào tháng 10/2007 rồi kéo nó tụt 

dốc thê thảm cũng từ đó.53 

Kiểm soát sở hữu chéo ở Trung Quốc 

Hiện nay ở Trung Quốc vẫn không có điều khoản cụ thể nào nhằm điều tiết tình trạng sở hữu chéo. 

Do sở hữu chéo có những mặt tiêu cực lẫn tích cực nên, theo quan điểm của một số học giả Trung 

Quốc, điều quan trọng là cần phải xử lý hài hòa các khía cạnh khác nhau liên quan đến sở hữu chéo, 

đặc biệt là việc tạo dựng các khuôn khổ pháp lý và chính sách để quản lý và điều tiết các quan hệ sở 

hữu nói chung và sở hữu chéo nói riêng.  

Đối với trường hợp sở hữu chéo với các công ty trực thuộc ngân hàng, Điều 43 của Luật Ngân hàng 

thương mại của Trung Quốc quy định: Các ngân hàng thương mại không được phép tham gia vào 

các hoạt động đầu tư tín thác và kinh doanh chứng khoán cũng như không được phép đầu tư vào bất 

động sản mà không nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh chính của mình, không được 

phép đầu tư vào các định chế tài chính phi ngân hàng, kể cả các doanh nghiệp thông thường. Các quy 

định này hiện vẫn còn đang được tranh luận khá nhiều ở Trung Quốc.  

Đối với trường hợp sở hữu chéo trong các công ty tập đoàn, điều khó khăn nhất chính là việc xác 

định mối quan hệ giữa các thực thể kinh tế trong nội bộ tập đoàn, không chỉ là về mặt sở hữu trên 

danh nghĩa mà là các quan hệ kinh tế tạo nên các ràng buộc về mặt lợi ích giữa các thực thể này. Luật 

Doanh nghiệp của Trung Quốc (Điều 217) và các nguyên lý kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính 

Trung Quốc ban hành đã sử dụng từ “kiểm soát” nhằm mô tả khả năng nắm quyền kiểm soát thực tế 

của các thực thể thông qua các quan hệ đầu tư, các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh tế hay bất cứ 

một sự dàn xếp nào khác (Guo Li and Yakura Shinsuke 2009). Việc dùng thuật ngữ kiểm soát 

(control) hay quyền kiểm soát (control right) có thể sẽ bao quát hơn so với khái niệm quyền về dòng 

tiền (cash flow right) hay quyền sở hữu (ownership right), tuy nhiên khái niệm này lại khó nắm bắt 

và đo lường hơn.  

Đối với trường hợp các thực thể kinh tế không có quan hệ nội bộ tập đoàn, các chính sách kiểm soát 

sở hữu chéo không được quy định chặt chẽ do có quan điểm cho rằng quan hệ sở hữu này không tạo 

ra các tác động tiêu cực lên giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết, chính 

phủ Trung Quốc vẫn có thể áp đặt các giới hạn lên việc thực thi các quyền của cổ đông. Các giới hạn 

tỷ lệ sở hữu có thể được áp đặt một cách linh động tùy vào từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn như 

10% hoặc 20% tương ứng với các công ty đã niêm yết hoặc chưa niêm yết. Hơn nữa, đi kèm với việc 

áp đặt giới hạn sở hữu hay hạn chế quyền cổ đông, các quy định về yêu cầu minh bạch hóa thông tin, 

chống độc quyền và đặc quyền… cũng đều được tuân thủ nghiêm ngặt. 

Nói tóm lại, vấn đề sở hữu chéo ở Trung Quốc hiện nay cũng là một vấn đề mới và hiện cũng có rất 

nhiều tranh luận về lợi ích và rủi ro của nó. Một số người cho rằng sở hữu chéo là một hiện tượng 

bình thường và không cần phải xử lý nó, trong khi đó một số học giả khác lại cho rằng cần phải nhận 

diện đúng các rủi ro trong từng tình huống cụ thể để có biện pháp giám sát và điều tiết. Song đến 

nay, một cách chính thức, Trung Quốc vẫn chưa có một chính sách riêng cụ thể để xử lý vấn đề này. 

                                                           
53 Guo Li and Yakura Shinsuke, (2010), The Cross Holding of Company Shares: A Preliminary Legal Study of 

Japan and China.  
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2.3.3. Sở hữu chéo ở Ý 

Vào đầu thập niên 1990, nhiều cuộc cải cách kinh tế và tài chính đã làm thay đổi diện mạo của ngành 

tài chính ngân hàng Ý. Nhiều đạo luật mới về cải cách khu vực tài chính nói chung, ngân hàng nói 

riêng đã được tiến hành trong khuôn khổ các chính sách chung của châu Âu sau khi Hiệp ước 

Maastricht ra đời.54 Trong bối cảnh đó, có hai tiến trình quan trọng đóng vai trò trung tâm trong việc 

chuyển đổi cấu trúc sở hữu của các ngân hàng Ý, đó là việc chính phủ bán cổ phần nắm giữ trong các 

ngân hàng và quá trình mua bán và hợp nhất diễn ra khá mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính ngân 

hàng. Các tiến trình này được khởi động từ năm 1993 và chủ yếu được hoàn thành trong giai đoạn 

1998-2001.55 Tiến trình giảm sở hữu nhà nước trong các ngân hàng phần lớn được tiến hành thông 

qua các thỏa thuận riêng với các nhóm cổ đông lớn có vai trò kiểm soát thị trường tài chính của Ý. 

Chính quá trình này, cùng với nhiều vụ mua bán và sáp nhập liên quan đến các ngân hàng lớn của Ý, 

đã dẫn đến tình huống ở đó chỉ một nhóm cổ đông có giới hạn nhưng lại kiểm soát phần lớn cổ phần 

trong hầu như tất cả các tập đoàn ngân hàng của Ý. Kết quả này đã làm tăng tính phức tạp trong các 

cấu trúc sở hữu nói chung cũng như sở hữu chéo nói riêng trong hệ thống ngân hàng Ý.56  

Bảng 2.3. Sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng của Ý (31/12/2000) 

 

Ghi chú: Tất cả con số có đơn vị tính là %. Ký hiệu # thể hiện ngân hàng không niêm yết trên Sàn giao dịch chứng 

khoán Ý vào 31/12/2000. Ký hiệu  thể hiện tỷ lệ cổ phần sở hữu lớn.  

a Mediobanca sở hữu 100% cổ phần 
b Mediobanca sở hữu phần lớn cổ phần (14,53% trực tiếp và 4,35% thông qua Spafid.) 

c Mediobanca sở hữu phần lớn cổ phần (10,09% trực tiếp và 5,15% thông qua Spafid.) 

Nguồn: CONSOB and II Sole 24 Ore. Trivieri (2005). 

Về tác động của sở hữu chéo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Ý, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng 

sở hữu chéo là một nguyên nhân làm cản trở môi trường cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các 

                                                           
54 Hiệp ước Maastricht về Liên minh châu Âu (EU) và đưa tới sự ra đời của đồng tiền chung châu Âu. Hiệp ước 

được ký ngày 7/2/1992 ở Maastricht, Hà Lan và có hiệu lực từ ngày 1/11/1993. 
55 Vào cuối năm 2001, sở hữu của chính phủ trong các ngân hàng của Ý chỉ còn khoảng 0,1%. 
56 Xem Inzerillo and Messori (2000) để hiểu hơn về tiến trình tư nhân hóa và quá trình hợp nhất, và vai trò của 

các tiến trình này trong việc hình thành sở hữu chồng chéo trong ngành ngân hàng của Ý.  
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ngân hàng (Trivieri 2005).57 Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu của Gilo (2000)58 và Gilo and 

Spiegel (2003)59, theo đó sở hữu chéo có thể làm giảm cạnh tranh do tính cấu kết giữa các doanh 

nghiệp tạo nên. Maxwell et al. (1999)60 và O’Brien and Salop (2000)61 cũng chỉ ra rằng, khi các nhà đầu 

tư lớn sở hữu đồng thời nhiều doanh nghiệp trong cùng ngành, sở hữu chéo sẽ làm thay đổi lợi ích 

của cạnh tranh và làm cho điểm cân bằng của thị trường dịch chuyển gần hơn về các chính sách độc 

quyền hoặc độc quyền nhóm. Các tác giả như Messori (1999)62, và Inzerillo và Messori (2000)63 cho 

rằng cần thiết phải có những sáng kiến giải pháp nhằm phân tách các mê cung sở hữu chéo trong hệ 

thống ngân hàng Ý nhằm giúp tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực hơn giữa các ngân hàng, qua đó 

giúp cải thiện kết quả của quá trình tái cơ cấu khu vực ngân hàng của Ý vốn được đánh giá còn rất 

nhiều yếu kém, đặc biệt khi so với hệ thống các ngân hàng của Đức hoặc của Anh, Pháp. 

2.3.4. Sở hữu chéo ở Đức 

Hệ thống tài chính của Đức chủ yếu dựa vào ngân hàng tương tự như ở Nhật, trong khi quy mô của 

thị trường chứng khoán ở Đức không có vai trò quan trọng giống như hệ thống tài chính Anglo-

Saxon.64 Tỷ lệ vốn hóa thị trường bình quân ở Đức chỉ khoảng 38% trong giai đoạn 1990-2005, trong 

khi đó ở Hoa Kỳ và Anh, tỷ lệ tương ứng lên đến 113% và 132%. Trong khi các ngân hàng giữ vai trò 

quan trọng thì hệ thống liên kết giữa các ngân hàng và doanh nghiệp từng được xem là một trong 

những yếu tố góp phần vào sự thành công của quá trình công nghiệp hóa ở Đức và tạo ra cái gọi là 

đặc trưng riêng của chủ nghĩa tư bản tài chính kiểu Đức (Gerschenkron 1968).65 Việc sở hữu cổ phần 

qua lại lẫn nhau giữa các ngân hàng với nhau, giữa các ngân hàng với doanh nghiệp, và giữa các 

doanh nghiệp với nhau ở Đức thường có thiên hướng ổn định dài hạn.66 Một số nhà nghiên cứu gọi 

đặc trưng này của mô hình tài chính Đức là “người sở hữu vĩnh viễn”.67  

                                                           
57 Trivieri F. (2005), Does cross-ownership affect competition? Evidence from Italian Banking Industry. Journal of 

Intenational Financial Markets, Institutions and Money. 
58 Gilo, D., (2000), The anticompetitive effect of passive investment. Michigan Law Review 99, 1–47 
59 Gilo, D., Spiegel, Y., (2003), Partial cross ownership and tacit collusion. Working Paper 0038, Northwestern 

University, The Center for the Study of Industrial Organization. 
60 Maxwell, C.C., O’Brien, D.P., Parsons, J.E., (1999), A paradox in measuring corporate control. Working Paper, 

Charles River Associates, Boston. 
61 O’Brien,D.P., Salop, S.C., (2000), Competitive effects of partial ownership: financial interest and corporate 

control.Antitrust Law Journal 67, 559–614. 
62 Dẫn lại từ Trivieri F. (2005). Nguyên bản tiếng Ý: Messori, M., (1999), Banche e fondazioni bancarie. In: 

Masciandaro, D., Riolo, F. (Eds.), Il governo delle banche in Italia. Edibank, Milano, pp. 175–206. 
63 Dẫn lại từ Trivieri F. (2005). Nguyên bản tiếng Ý: Inzerillo, U., Messori, M., (2000), Le privatizzazioni bancarie 

in Italia. In: De Nardis, S. (Ed.), Le privatizzazioni italiane. Il Mulino, Bologna, pp. 119–190. 
64 Anglo-Saxon là một thuật ngữ được đặt ra bởi các nhà lịch sử nhằm chỉ đến những bộ tộc xâm hiếm người 

German ở phía nam và đông Đảo Anh từ thế kỷ 5 sau Công nguyên và sự thành lập nên dân tộc Anh của những 

bộ tộc German này, cho tới cuộc xâm chiếm của người Norman năm 1066 (theo Wikipedia). 
65 Gerschenkron  A.  (1968),  The  Modernization  of  the Entrepreneurship,  in:  Gerschenkron  A.  (ed.), 

Continuity and History and Other Essays, Cambridge, Harvard University Press. 
66 Ở Hoa Kỳ và Anh, các ngân hàng thường không nắm giữ các danh mục đầu tư dài hạn trong các công ty phi 

tài chính (xem Berlin 2000). Ở Pháp, hầu hết các khoản đầu tư hiện tại đã được tiến hành trong suốt thập niên 

1980 và 1990, dựa vào quá trình tư nhân hóa trong thời kỳ đó (xem Magnani 1999). Ở Ý, các ngân hàng bị cấm 

nắm giữ các danh mục đầu tư vào các công ty phi tài chính cho đến năm 1991, khi luật Legge-Amato-Carli được 

thông qua.   
67 Porter (1992) dùng thuật ngữ là “permanent owner” và “dedicated capital” (vốn chuyên dùng/vốn dành riêng) 

để phân biệt với mô hình Anglosaxon với đặc trưng là “fluid” (chất lỏng/dung dịch) và “transient” (tạm 

thời/thoáng qua) 
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Quan hệ sở hữu chéo giữa các ngân hàng lớn của Đức với các công ty bảo hiểm đã được hình thành 

rất sớm từ cuối thế kỷ 19. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy sở hữu chéo và mức tập trung sở 

hữu cao phổ biến hơn trong các công ty lâu đời của Đức, nhưng tình trạng này có xu hướng giảm đi 

trong thập niên 1990 và đặc biệt là trong thời kỳ phát triển của khoa học công nghệ thông tin 

(Andreani 2003).68  

Một số nghiên cứu cho rằng chính tình trạng lạm dụng sở hữu chéo là một trong những nguyên nhân 

làm cho thị trường vốn kém phát triển (Gorton et al. 2002).69 Luật của Đức chỉ kiểm soát tình trạng sở 

hữu chéo trong trường hợp hai công ty nắm giữ trên 25% cổ phần lẫn nhau. Tuy nhiên, theo 

Andreani (2003) trong thực tế 25% là quá đủ và quá dễ dàng để hai cổ đông có thể hiệp thương nhằm 

kiểm soát được doanh nghiệp khác.  

Hình 2.9. Cấu trúc sở hữu của DEPFA AG. 

Federal Rep. 0.06%

Federal Reg. 0.34%

Regional Corp banks 
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Credit coops. 1.34%

Cent. coops inst 2.6%

Single coops 0.64%
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Nguồn: Markus 1994. 

                                                           
68 Có một vấn đề đáng chú ý là hầu hết các công ty lớn của Đức đều chia sẻ nguồn nhân lực “chéo”, chẳng hạn 

như Allianz được thành lập năm 1890 bởi Carl von Thieme, nguyên là giám đốc của Münchener Rück 

Versicherung, cùng với nhà ngân hàng Wihelm von Finck. Tương tự, một trong những người sáng lập chủ chốt 

ngân hàng Deutsche Bank là Georg von Siemens, người đồng thời cũng là nhà sáng lập tập đoàn công nghiệp 

Siemens.  
69 Xem Gorton, Gary, Schmid, Frank (2002): Class struggle inside the firm: A study of German Codetermination, 

The Federal eserve Bank of Saint Louis, Working Paper 2000-025B. 
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Luật ngân hàng của Đức cho phép các ngân hàng nắm giữ cổ phần trong các công ty công nghiệp. 

Việc nắm giữ cổ phần này giúp các ngân hàng có thể ảnh hưởng đến quản trị và do đó là các quyết 

định của công ty. Mối quan hệ giữa ngân hàng với công ty ở Đức thường là mối quan hệ có định 

hướng sở hữu ổn định trong dài hạn với mức tập trung sở hữu rất cao (Charkham 1989). Trong cấu 

trúc sở hữu này, thông thường sẽ có một ngân hàng chịu trách nhiệm cung cấp phần lớn, thậm chí là 

tất cả, các nhu cầu tài chính cho công ty, đổi lại công ty chỉ sử dụng duy nhất các sản phẩm tài chính 

do ngân hàng này cung cấp. Mô hình này cũng có dáng dấp tương tự như mô hình main bank ở Nhật 

như đã nói ở trên nhưng được gọi với cái tên là Hausbank.70 Tuy nhiên điều này không nhất thiết là 

mỗi công ty Đức chỉ thiết lập quan hệ sở hữu cũng như giao dịch với một ngân hàng Đức duy nhất, 

mà là sẽ có một ngân hàng đóng vai trò quan trọng hơn so với những ngân hàng khác.71 Nói cách 

khác, một ngân hàng chính sẽ cung cấp phần lớn các khoản tài trợ, bao gồm cả nợ và vốn chủ sở hữu, 

cũng như thực hiện các dịch vụ tài chính cho công ty. Bằng cách này, các ngân hàng có thể xâm nhập 

sâu hơn vào các hoạt động của công ty thông qua các quyết định của ban quản trị công ty. Ngược lại, 

khi các công ty gặp các khó khăn tài chính thì họ sẽ trông chờ vào sự trợ giúp của ngân hàng chính. 

Cũng do các nguồn tài trợ tài chính khác không sẵn có hoặc không phát triển, chẳng hạn như do thị 

trường vốn có quy mô nhỏ, đã làm cho các công ty có xu hướng ỷ lại vào vai trò của ngân hàng, khiến 

cho chi phí giải cứu các ngành công nghiệp thường đặt gánh nặng lên vai của các ngân hàng này. Kết 

quả của sự phụ thuộc này thường được kết thúc bằng việc các ngân hàng sẽ tiếp quản hoặc nắm giữ 

cổ phần với quy mô lớn trong các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các ngân hàng thường không bán 

lại các cổ phần này sau khi các công ty vượt qua khó khăn mà lại tiếp tục nắm giữ, từ đó duy trì sự 

ảnh hưởng lên hoạt động và quản trị của các công ty này (Andreani 2003). 

Có một điểm thú vị nữa chính là các ngân hàng Đức không chỉ ảnh hưởng lên các công ty thông qua 

quyền sở hữu trực tiếp. Các ngân hàng này còn sử dụng quyền bỏ phiếu ủy nhiệm (proxy vote), tức 

là họ có thể thực thi quyền bỏ phiếu cho cả các cổ phần của những khách hàng bán lẻ của họ. Các 

nghiên cứu thực nghiệm của Baums và Fraune (1994) và Gottschalk (1988) cho thấy rằng, các ngân 

hàng có thể thực thi quyền bỏ phiếu ủy nhiệm của mình, tính gộp lên đến 60%, chưa kể bản thân họ 

còn sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tối đa 25% trong các công ty công nghiệp. Chính điều này đã làm 

cho các ngân hàng Đức có quyền lực rất lớn đối với các công ty công nghiệp, mà trong một số trường 

hợp quyền bỏ phiếu của ngân hàng lên đến 90% (trường hợp Basf và Bayer), thậm chí 95% trong các 

công ty đại chúng (trường hợp Siemens, Hoechst và Mannesmann).72 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70  Xem thêm Phụ lục 5 để hiểu sự khác nhau giữa hệ thống tài chính của các nước theo kiểu Anh-Mỹ và Đức-

Nhật. 
71 Thường được gọi là mô hình ngân hàng Hausbank.  
72 Dẫn lại từ Onetti A. and Pisoni A. (2009), Ownership and Control in Germany: Do Cross-Shareholdings Reflect Bank 

Control on Large Companies?. Corporate Ownership and Control, Vol. 6, Issue 4  
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Hình 2.10. Mạng lưới sở hữu chéo ở Đức (%) 

 

Nguồn: Adams (1999), “Cross Holding in Germany.” 

Nhiều phân tích cho thấy, xu hướng sở hữu cổ phần dài hạn đã giúp tạo ra sự ổn định trong cấu trúc 

sở hữu, quản trị và hoạch định chiến lược không chỉ trong các ngân hàng mà còn trong các công ty 

công nghiệp Đức. Xu hướng sở hữu này còn giúp cho các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, và các 

công ty công nghiệp Đức hạn chế được nguy cơ bị thâu tóm thù địch. Điều này được minh chứng từ 

thực tế là chỉ có ba vụ thôn tín diễn ra từ sau Thế chiến II cho đến cuối thập niên 1990 với trường hợp 

nổi tiếng của vụ Mannesmann – Vodafone (diễn ra năm 1999/2000), trong đó chỉ có một vụ là thành 

công.73 Hệ thống sở hữu chéo cũng dẫn đến một hệ thống quản trị và kiểm soát lồng vào nhau trong 

nhiều công ty và ngân hàng, ở đó thường bao gồm những thành viên giống nhau. Hệ thống lồng vào 

nhau này có đặc trưng là các mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành viên 

hội đồng quản trị của các công ty khác nhau và do đó dẫn đến các mối quan hệ nội bộ ổn định cũng 

như các chiến lược chung (Hopt  et al. 1998).74 Thực tế là việc các công ty đề cử các thành viên của 

mình vào ban giám sát của các công ty khác, mà không cần phải nắm giữ một tỷ phần sở hữu nhất 

định, là một hiện tượng phổ biến ở Đức.  

                                                           
73 Trường hợp Hoesch bị thâu tóm bởi Krupp AG trong năm 1995/1996. Hai vụ khác không thành công là trường 

hợp Veba AG cố gắng thâu tóm Feldmule AG năm 1989, và Continental AG cố gắng chống lại nỗ lực thâu tóm 

của Pirelli năm 1990/1991 (dẫn lại từ Andreani 2003) 
74 Hopt  K.J.,  Kanda  H.,  Roe  M.J. Wymeersch  E.  and Prigge S. (1998), Comparative Corporate governance ± 

The State of the Art and Emerging Research, Oxford, Oxford University Press. 
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Tuy nhiên, từ cuối thập niên 1990 nhiều yếu tố mới đã bắt đầu làm thay đổi đáng kể mô hình tài 

chính truyền thống của Đức.75 Nghiên cứu của Onetti và Pisoni (2009) chỉ ra các thay đổi quan trọng 

làm thay đổi mô thức tài chính truyền thống của Đức. Đầu tiên là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt 

động quốc tế hóa của các công ty Đức vốn được khởi động từ đầu thập niên 1990. Thứ hai là sự gia 

tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các công ty Đức.76 Thứ ba là sự chuyển hướng quan điểm của 

các ngân hàng vào các hoạt động kinh tế. Quốc tế hóa thị trường tài chính đã đặt các ngân hàng Đức 

vào môi trường cạnh tranh với các ngân hàng khác, bao gồm cả các ngân hàng nước ngoài, trong việc 

huy động vốn. Trong bối cảnh này, các ngân hàng phải đáp ứng được sự kỳ vọng của nhà đầu tư theo 

nghĩa là tạo ra giá trị, kể cả trong ngắn hạn. Chính điều này đã làm giảm động cơ các ngân hàng theo 

đuổi các giá trị dài hạn, chẳng hạn như nắm giữ các danh mục đầu tư dài hạn trong các công ty công 

nghiệp như trước. Thứ tư, tình trạng phá sản ngân hàng gia tăng cũng làm thay đổi mô thức sở hữu 

và quản trị của nhiều ngân hàng Đức vào đầu thập niên 2000. Thứ năm, vai trò ngày càng tăng của thị 

trường chứng khoán làm tăng cơ hội tiếp cận vốn cho nhiều công ty, làm thay đổi sức mạnh thương 

lượng và giảm sự phụ thuộc vào các khoản vay của ngân hàng. Thứ sáu, các ngân hàng bắt đầu có xu 

hướng giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần trong các công ty công nghiệp do chiến lược tái định vị lại mô hình 

kinh doanh của các ngân hàng hướng đến các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Xu 

hướng này còn được hỗ trợ bởi các chính sách cải cách thuế của Chính phủ Đức.77 Thứ bảy, cải cách 

hệ thống luật pháp, chẳng hạn như Luật về kiểm soát công ty và minh bạch được thông qua năm vào 

tháng 5/1998 hướng đến mục tiêu cải thiện vị thế của nhà đầu tư trên cơ sở buộc các công ty phải 

cung cấp thông tin nhiều hơn về tình hình hoạt động và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời luật cũng 

đưa ra các điều khoản buộc các ngân hàng sở hữu trên 5% quyền biểu quyết trong các công ty niêm 

yết hoặc tham gia vào tổ hợp chào bán chứng khoán của mình cần phải thông báo cho khách hàng về 

việc ngân hàng sẽ thực thi quyền biểu quyết của mình như thế nào. Một sự thay đổi đáng kể nữa 

chính là việc yêu cầu các ngân hàng không được thực thi quyền biểu quyết nhân danh người gửi tiền 

của mình tại công ty khi ngân hàng nắm giữ quá 5% cổ phần tại công ty đó trừ khi ngân hành nhận 

được chỉ thị biểu quyết cụ thể của khách hàng hoặc từ bỏ quyền biểu quyết của bản thân ngân hàng. 

Ngoài ra, các quy định mới về quy tắc quản trị doanh nghiệp Đức có hiệu lực từ tháng 2/2002 còn giới 

hạn việc đề cử người đại diện của ngân hàng vào ban kiểm soát của công ty mà ở đó ngân hàng có sở 

hữu cổ phần. Theo đó, một người không được nắm giữ quá 5 vị trí, thay vì trước đây là 10 vị trí, trong 

ban kiểm soát của các công ty niêm yết.  

 

 

 

 

                                                           
75 Cần lưu ý rằng vai trò truyền thống của các ngân hàng Đức đang thay đổi chủ yếu liên quan đến các công ty 

phi tài chính quy mô lớn của Đức mà ở đó các ngân hàng đang trở thành những nhà cung cấp dịch vụ tài chính. 

Trong khi đó, đối với các công ty quy mô nhỏ, vai trò truyền thống của các ngân hàng tổng hợp vẫn không thay 

đổi.  
76 Như trường hợp Vodafone Air Touch thâu tóm Mannesmann năm 1999/2000 đã dẫn.  
77 Năm 2000, Chính phủ của Thủ tướng Schröder đã thực thi chính sách cải cách thuế, theo đó giảm mức thuế 

đánh vào các giao dịch chứng khoán, chẳng hạn như giảm thuế suất xuống còn 25% cho cả các khoản lợi nhuận 

giữ lại (từ mức 40%) và lợi nhuận được phân phối (từ mứ 30%); đồng thời thuế lợi vốn cổ phần của các công ty 

đầu tư vào các công ty nội địa khác cũng được bãi bỏ.  
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Hình 2.11. Mạng lưới sở hữu chéo trong nhóm 10 công ty lớn nhất ở Đức 

 

Nguồn: Onetti A. and Pisoni A. (2009), Ownership and Control in Germany: Do Cross-Shareholdings Reflect 

Bank Control on Large Companies? Corporate Ownership and Control, Vol. 6, Issue 4.   

Ngoài các nước kể trên, nhiều nước khác cũng thiết lập các giới hạn liên quan đến vấn đề sở hữu 

chồng chéo bằng cách này hoặc cách khác. Chẳng hạn như ở Pháp, cả việc nắm giữ cổ phần và việc 

thực thi quyền sở hữu giữa hai công ty cổ phần đều bị giới hạn ở mức 10% mặc dù không hoàn toàn 

bị cấm. Tuy nhiên, nếu một công ty không phải là công ty cổ phần thì việc sở hữu chéo bị luật cấm và 

ngược lại, nếu cả hai công ty đều không phải là công ty cổ phần thì luật không quy định cấm sở hữu 

chéo. Ở Mỹ, bản thân việc sở hữu chồng chéo nói chung là không bị cấm, tuy nhiên việc thực thi 

quyền sở hữu lại bị giới hạn trong trường hợp sở hữu chồng chéo theo chiều dọc. Trước đây, đạo luật 

Glass-Steagall cấm các ngân hàng không được thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư, cũng 

như nắm giữ cổ phần trong các thực thể kinh doanh khác. Mặc dù đạo luật này đã bị bãi bỏ vào năm 

1999 nhưng các hạn chế vẫn còn hiệu lực đối với các ngân hàng thương mại khi nắm giữ cổ phần của 

các công ty phi tài chính. Chính vì vậy, các ngân hàng ít có động cơ nắm giữ cổ phần của các công ty 

khác cho mục đích sở hữu chồng chéo (Cara Lown et al. 2000)78. Ở Anh, sở hữu chồng chéo theo chiều 

dọc, tức trong nội bộ các tập đoàn, nói chung là bị cấm. 

  

                                                           
78 Cara Lown et al. (2000), The Changing Landscape of the Financial Service Industry: What Lies Ahead? 6 Federal 

Reserve. Bank of New York. Economic Policy Review.  
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CHƯƠNG 3.  

CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM:  

THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH  

 

3.1. Thực trạng sở hữu chồng chéo trong các TCTD 

3.1.1. SHCC trong các NHTMNN 

Ngoại trừ NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN (Agribank), các NHTMNN còn lại đã thực 

hiện cổ phần hóa với tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước lần lượt là 77,1% ở NH Ngoại thương VN (VCB 

hoặc Vietcombank), 60,3% ở NH Công thương VN (CTG hoặc Vietinbank), và 95,8% ở NH Đầu tư và 

Phát triển VN (BIDV). Riêng NH Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) do chưa hoàn 

thành các thủ tục đăng ký sau khi phát hành đại chúng (IPO) nên vẫn chưa thực sự trở thành 

NHTMCP. Hình 3.1. trình bày cấu trúc SHCC của các NHTMNN vào thời điểm cập nhật tháng 

5/2012. 

Là NHTMNN đầu tiên cổ phần hóa, VCB hiện nắm giữ 4,37% cổ phấn của NHTMCP Sài Gòn Công 

thương (Saigon Bank), 8,2% cổ phần của NHTMCP Xuất Nhập Khẩu VN (Eximbank), 9,67% cổ phần 

của NHTMCP Quân Đội (MB) và 5,1% cổ phần của NHTMCP Phương Đông. Trước đó, trong năm 

2010 VCB đã bán toàn bộ 50% cổ phần trong NH Liên doanh ShinhanVina. Nhìn chung, tỷ lệ nắm giữ 

cổ phần của Vietcombank tại các ngân hàng này có phần giảm nhẹ ít nhiều so với hơn 1 năm trước 

đây song nói chung vẫn còn khá lớn. Vietcombank vẫn giữ vị trí là một cổ đông lớn và do vậy có 

quyền chi phối trực tiếp công tác quản trị và hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng này.  

Hình 3.1. Cơ cấu sở hữu của các NHTMNN (cập nhật đến 5/2012) 
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Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Đối với Saigon Bank - là NH thuộc sở hữu chính của Thành ủy TP.HCM - ngoài Vietcombank thì 

Vietinbank cũng nắm giữ cổ phần với tỷ lệ là 9,14%. Tỷ lệ này có giảm nhẹ so với tỷ lệ sở hữu 11% 

cách đây hơn một năm nhưng như vậy vẫn còn khá lớn. Ngoài Saigon Bank, Vietinbank còn sở hữu 

50% vốn tại NH liên doanh Indovina. Tương tự, BIDV có cổ phần tại ba NH liên doanh với tỷ lệ lần 

lượt là 50% cổ phần của NH Liên doanh VID Public, 50% cổ phần của NH Liên doanh Việt Lào và 51 

% cổ phần của NH Liên doanh Việt Nga. Trong khi đó, bản thân Agribank cũng nắm giữ 15% cổ 
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phần của NHTMCP Hàng Hải (MSB) thông qua Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco). Ngoài 

ra, Agribank còn có 34% cổ phần tại NH Liên Doanh Việt Thái (Vinasiam Bank).  

Hình 3.2. Cơ cấu sở hữu của các NHTMNN (cập nhật đến 10/2013) 
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Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Trong khi các NHTMNN có sở hữu cổ phần tại một số ngân hàng cổ phần hoặc liên doanh thì bản 

thân các NHTMNN này cũng được sở hữu một phần bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Hầu hết các nhà 

đầu tư nước ngoài đang nắm giữ cổ phần tại các NHTMNN đều là các nhà đầu tư chiến lược. Chẳng 

hạn Mizuho nắm giữ 15% cổ phần tại Vietcombank, Tokyo-Mitsubishi và Công ty Tài chính Quốc tế 

(IFC) lần lượt nắm giữ 19,73% và 10% cổ phần tại Vietinbank, riêng BIDV vẫn chưa tìm được nhà đầu 

tư chiến lược. Điều này dường như cho thấy rằng mục tiêu thu hút nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần 

hóa các NHTMNN dù chưa phải thành công nhưng cơ bản đã đạt được. Tuy nhiên đây chỉ là bước 

khởi đầu và điều quan trọng là liệu các nhà đầu tư chiến lược này có thực sự phát huy được vai trò và 

khả năng của họ hay không trong điều kiện phần vốn Nhà nước trong các NHTMNN này vẫn còn ở 

mức chi phối gần như tuyệt đối.  

Nói chung, tình trạng sở hữu chồng chéo trong các NHTMNN hiện nay chủ yếu dưới dạng sở hữu 

kim tự tháp và không quá phức tạp. Các NHTMNN chỉ sở hữu một số NHTMCP hoặc NH liên doanh 

và một số NHTMNN được sở hữu bởi các NH nước ngoài. Việc một số NHTMNN tham gia sở hữu 

NHTMCP có một phần lý do mang tính lịch sử, chẳng hạn như trường hợp Vietcombank sở hữu 

Eximbank là do Chính phủ đã sử dụng NHTMNN này để giải cứu một số NHTMCP gặp khó khăn 

trước đây. Tuy nhiên, một số trường hợp khác thì chính bản thân các NHTMNN này chủ động sở 

hữu các NHTMCP. Mặc dù hiện trạng sở hữu chồng chéo trong các NHTMNN mới chỉ manh nha và 

chưa quá phức tạp nhưng nếu ghép thêm cả tình hình sở hữu chồng chéo giữa các NHTMCP mà 

NHTMNN có sở hữu thì bức tranh sở hữu chồng chéo trở nên rất phức tạp.  

Vấn đề quan trọng ở đây (sẽ được phân tích kỹ trong Phần 3.3) chính là việc Nhà nước vừa đóng vai 

trò là chủ sở hữu (chính) của các NHTMNN lại vừa là người giám sát các luật lệ điều tiết ngân hàng, 

khiến cho việc tuân thủ khung giám sát rất lỏng lẻo, thậm chí có không ít các ngoại lệ đã được áp 

dụng cho các NHTMNN này, làm phát sinh tâm lý ỷ lại (moral hazard) gây rủi ro cho cả hệ thống tài 

chính. Các DNNN thường được các NHTMNN ưu ái cấp tín dụng với các khoản khoản và điều kiện 

tương đối dễ dãi hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Thực tế cho thấy tỷ trọng dư nợ dành 

cho các DNNN trong khối NHTMNN vẫn luôn duy trì ở mức rất cao từ 50-70% tổng dư nợ tín dụng, 
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trong khi vai trò và sự đóng góp của các DNNN đối với toàn bộ nền kinh tế đang có chiều hướng suy 

giảm. Chính phủ cũng thường yêu cầu các NHTMNN cấp tín dụng cho các DNNN mà trong nhiều 

trường hợp lại bỏ qua các điều kiện và giới hạn tín dụng đã được NHNN quy định.79 Chính sách tín 

dụng chỉ định như vậy vừa tạo ra một tiền lệ không tốt về tính nghiêm minh trong việc tuân thủ các 

quy định của pháp luật, vừa tạo ra tâm lý ỷ lại (moral hazard) trong chính bản thân các ngân hàng. 

Đối với các khoản tín dụng chỉ định, trong khi chính phủ không có cơ quan giám sát riêng thì bản 

thân các ngân hàng cũng không còn động cơ giám sát doanh nghiệp, còn các doanh nghiệp thì lại 

càng thiếu động cơ tự giám sát mình. Do vậy, tất cả rủi ro đều dồn lên vai của chính phủ, đồng thời 

gánh nặng trả nợ được dồn lên vai của ngân sách nhà nước. Một điều cũng cần nói thêm rằng, với cấu 

trúc sở hữu kim tự tháp, Nhà nước cũng gián tiếp sở hữu các NHTMCP thông qua các NHTMNN. 

Khi quyền sở hữu của các NHTMNN tại các NHTMCP là chi phối thì trục trặc của vấn đề ủy quyền – 

thừa hành lại nảy sinh trong các NHTMCP giống như trong các NHTMNN. Các NHTMCP cũng sẽ bị 

chi phối để tham gia vào việc tài trợ vốn cho các dự án được chỉ định của Chính phủ. Đây có thể là cơ 

hội để các NHTMCP tiếp cận được với các dự án lớn có hiệu quả của nhà nước, song nếu đây là một 

khoản cho vay chỉ định bắt buộc thì rủi ro tài chính của NHTMCP có thể sẽ đặt lên vai của các cổ 

đông tư nhân còn lại, hoặc nếu không thì nhà nước lại phải gánh chịu các rủi ro đó.  

Hình 3.3. Khả năng vô hiệu hóa hệ thống giám sát khi nhà nước đồng thời là chủ sở hữu NH và 

DN.  
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu. 

Như được minh họa ở Hình 3.3, khi nhà nước vừa sở hữu ngân hàng, vừa sở hữu doanh nghiệp, vừa 

giám sát tài chính thì các giới hạn về đảm bảo an toàn cho ngân hàng sẽ có khả năng bị vô hiệu hóa. 

Hơn nữa, như Phần 2.1 đã phân tích, đứng ở phương diện lý thuyết chi phí đại diện, các nhà quản lý 

ở các ngân hàng sở hữu nhà nước ít có động cơ để phát huy nỗ lực tốt nhất so với các nhà quản lý tư 

nhân, thay vào đó họ sẽ có động cơ chuyển hướng các nguồn lực vào các lợi ích riêng, không chỉ đơn 

giản là lợi ích kinh tế mà cả các lợi ích chính trị. Đứng ở quan điểm chính trị của sở hữu nhà nước, các 

ngân hàng sở hữu nhà nước là không hiệu quả bởi vì chính sách có chủ ý của các chính trị gia là 

nhằm chuyển giao các nguồn lực để ủng hộ cho vị thế chính trị của họ (Shleifer, 1998). Việc tiếp tục 

duy trì và níu kéo sở hữu nhà nước trong các NHTM sẽ làm trì hoãn các cải cách sâu rộng hơn đối với 

cả hệ thống tài chính, làm tăng chi phí giám sát và chi phí đại diện của nhà nước. 

                                                           
79 Như trường hợp cho vay Nhà máy Thủy điện Huội Quảng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được minh 

họa ở Hình 3.15. 
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3.1.2. SHCC giữa DNNN với NHTM 

Phân tích ở Phần 3.1.1 cho thấy có một sợi dây liên kết giữa các DNNN với các NHTMNN thông qua 

sở hữu chung của nhà nước. Nhờ sợi dây này mà nhiều DNNN đã dễ dàng hơn trong việc tiếp cận 

vốn tín dụng của ngân hàng. Bản thân các NHTM cũng thường ưu ái xét cấp tín dụng cho DNNN, có 

thể là do các ngân hàng cho rằng các DNNN thường được sự bảo lãnh (có thể chỉ là bảo lãnh ngầm) 

của chính phủ, có thể là do chỉ định trực tiếp của chính phủ, mà cũng có thể là do muốn níu kéo 

lượng tiền gửi rất lớn của chính những DNNN này. Các khoản tín dụng chỉ định đã từng là nguyên 

nhân làm gia tăng nghĩa vụ trả nợ của ngân sách và Chính phủ cũng đã giảm dần các can thiệp tín 

dụng có tính chỉ định của mình bằng cách siết lại các điều kiện và điều khoản bảo lãnh. Đây là một 

động thái đúng đắn và hết sức cần thiết của Chính phủ, mặc dù vẫn còn không gian để siết chặt hơn 

nữa các điều kiện bảo lãnh của Chính phủ, tiến đến chấm dứt hoàn toàn việc Chính phủ chỉ định các 

NHTMNN cho các DNNN vay. Tuy nhiên, trong khi Chính phủ cố gắng siết lại các điều khoản bảo 

lãnh thì bản thân các DNNN trong những năm qua cũng đã tự tìm cho mình các mối liên kết khác với 

các NHTMCP.  

Hình 3.5. trình bày cấu trúc SHCC giữa các DNNN với NHTM. Hình vẽ cho thấy hầu hết các tập 

đoàn và tổng công ty nhà nước lớn đều sở hữu NH. Chẳng hạn như NH Quân Đội (MB) được sở hữu 

bởi các cổ đông Nhà nước là Tập đoàn Viễn thông Quân Đội (Viettel) (10%), Tổng công ty Tân Cảng 

Sài Gòn (5,7%) và Tổng công ty Trực thăng VN (7,2%). MSB thuộc sở hữu của Agribank (15%), Tổng 

công ty Hàng Hải (Vinalines) (5,3%), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) (12,5%). Đồng thời 

VNPT còn sở hữu 6% của NHTMCP Tiết Kiệm Bưu Điện Liên Việt (LVB) và nắm giữ 6,1% cổ phần 

của NH Đông Nam Á (SeABank). Hình 3.5 cũng cho thấy Tập đoàn Dầu khí giữ cổ phần của NH Đại 

Dương (20%). Tập đoàn Than - Khoáng sản VN và Tập đoàn Cao su VN đều sở hữu 9,3% NH Sài Gòn 

Hà Nội, trong khi Tập đoàn Dệt may thì sở hữu 13,2% NH Nam Việt. Tập đoàn Điện lực VN cũng 

nắm giữ 25,4% cổ phần của NH An Bình. Tập đoàn Bảo Việt nắm cổ phần chi phối 52% ở NH Bảo 

Việt. Tương tự là Tổng công ty Xăng dầu VN nắm 40% cổ phần của NH Xăng dầu.  

Không chỉ Chính phủ sở hữu các NHTMNN và DNNN sở hữu ngân hàng thương mại cổ phần, ngay 

cả chính quyền địa phương cũng tham gia sở hữu ngân hàng. Hình 3.4 cho thấy một số cơ quan Đảng 

hoặc Ủy ban Nhân dân (UBND) TP.HCM cũng sở hữu ngân hàng dù trực tiếp hay gián tiếp. Sơ đồ 

cho thấy Thành uỷ TP.HCM sở hữu đến 4 NHTM bao gồm Việt Á (VAB), Phương Đông (OCB), Đông 

Á (EAB) và Sài Gòn Công Thương (SGB). Thành ủy TP.HCM và nhóm các công ty liên quan trực tiếp 

sở hữu tỷ lệ cổ phần rất lớn, chậm chí chi phối tại các NH này, chẳng hạn như tỷ lệ này tại NH Sài 

Gòn Công Thương là 63,6%, tại NH Phương Đông là 15,3%. Một số DNNN do chính quyền thành 

phố thành lập và quản lý hoặc có gốc là DNNN được cổ phần hóa, chẳng hạn như PNJ và SJC80, cũng 

đang nắm cổ phần rất lớn tại các ngân hàng này. Ngoài ra, một số ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước 

khác, như Vietcombank và Vietinbank, cũng đang sở hữu các ngân hàng có phần vốn sở hữu của 

chính quyền thành phố. Hình 3.4 còn chưa thể hiện quan hệ sở hữu riêng của một số lãnh đạo các 

DNNN thuộc sở hữu của chính quyền thành phố, vốn đã từng hoặc vẫn đang là người đại diện phần 

vốn của nhà nước trong các doanh nghiệp này. Nếu đưa cả các quan hệ sở hữu riêng của những cá 

                                                           
80 PNJ được thành lập vào năm 1988 với tên gọi Cửa hành Kinh doanh Vàng bạc Phú Nhuận, trực thuộc UBND 

quận Phú Nhuận. Năm 1994 được UBND quận Phú Nhuận chuyển giao về cho Ban Tài chính Quản trị Thành ủy 

quản lý. Đến 2004, PNJ được cổ phần hóa và trở thành công ty cổ phần cho đến hôm nay. Tương tự, SJC cũng có 

lịch sử ra đời giống như PNJ theo tinh thần của Quyết định 180/QĐ-UB ngày 17/09/1988 của UBND TP.HCM.  
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nhân vốn từng là lãnh đạo các DNNN này vào thì ma trận sở hữu chồng chéo trong các NH có liên 

quan đến sở hữu của chính quyền thành phố sẽ còn phức tạp hơn nữa.  

Hình 3.4. Thành ủy và UBND TP.HCM sở hữu NHTM (thời điểm 5/2012) 

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 
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Hình 3.5. SHCC giữa DNNN với NHTM (thời điểm 5/2012) 

 

Ghi chú: Khung tô đậm là DNNN 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 
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3.1.3. SHCC giữa các ngân hàng với nhau và với doanh nghiệp 

Hình 3.5 ở trên cũng minh họa cấu trúc SHCC giữa các DN ngoài nhà nước với NH và giữa các NH 

với nhau. Ví dụ MSB, ngoài việc nắm giữ 8,9% cổ phần tại MB, còn sở hữu 11,2% NHTMCP Phát triển 

Mê Kông (MD Bank). Trong khi đó NHTMCP Kỹ Thương (Techcombank) được sở hữu bởi các tập 

đoàn là Masan (7,2%), Eurowindow (19,7%) và Ngân hàng HSBC (19,6%). Hai NH Nam Việt và 

Phương Tây có cùng chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Năng lượng Sài Gòn Bình Định. Tập đoàn Tín 

Nghĩa và Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai cùng sở hữu NH Đại Á với tỷ lệ lần lượt là 14,4% và 

5,8%. 

So với các NHTMNN, cấu trúc sở hữu của các NHTMCP phức tạp hơn và vì vậy khó biết được chủ sở 

hữu sau cùng (ultimate owners). Trong khối NHTMCP, cấu trúc sở hữu của các NH Eximbank, Sài 

Gòn Thương Tín (STB hoặc Sacombank) và Á Châu (ACB) có mức độ phức tạp hàng đầu. Hình 3.6 

minh họa việc ACB, Eximbank và NHTMCP Phương Nam sở hữu STB thông qua các công ty liên 

quan. Cả ACB, Eximbank và STB đều là ba NHTMCP hàng đầu, có cổ phiếu đều đã được niêm yết 

trên sàn giao dịch chứng khoán và được thị trường xem là các trường hợp khá minh bạch. 

Hình 3.6. Cơ cấu SHCC giữa ACB, Eximbank, Sacombank và một số NHTMCP nhỏ (5/2012) 
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Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Eximbank, qua công ty Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Exim, sở hữu 5,2% STB. Tương tự là NH 

Phương Nam thông qua các công ty liên quan là Công ty Chứng khoán Phương Nam và Công ty 

Vàng bạc Đá quý Phương Nam để sở hữu STB. Phức tạp hơn, ACB sở hữu 5% Sacombank thông qua 
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Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu. Ngoài ra, ACB còn sở hữu 20% Eximbank và 

nhiều NHTMCP khác là Việt Nam Thương tín (10%), Đại Á (10,8%), Kiên Long (6,1%), thông qua 

Công ty Chứng khoán NH Á Châu – ACBS. 

Hình 3.7. Vai trò của một số cá nhân trong việc thâu tóm và định hình cấu trúc sở hữu STB (6/2013) 
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Ghi chú:  

(1) Từng là Chủ tịch HĐQT của NH Phương Nam 

(2) Từng là Chủ tịch HĐQT của CTCK Phương Nam, từ 4/2/2013 chuyển nhượng lại cho cổ đông chi phối 

khác 

(3) Đã chuyển nhượng lại toàn bộ 6,62% tại CTCK Phương Nam cho cổ đông chi phối khác 

(4) Hiện là thành viên HĐQT Sacombank 

(5) Phạm Hữu Phú là đại diện của Cty ĐTTC Sài Gòn – Exim tại Sacombank 

(6) Từng là Phó chủ tịch CTCK Bản Việt (Vietcapital) 

(7) Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ NH Bản Việt 

(8) Từng là Phó TGĐ NH Kiên Long 

(*)  Kế toán trưởng của ACB 

(**)  Từng được đại diện bởi một cổ đông chi phối (Chủ tịch HĐQT) 

Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị của các NH và một số trang báo điện tử khác như 

Cafef.vn, Gafin.vn 

Tình huống thâu tóm STB vừa qua cũng cho thấy rằng đứng đằng sau nó là một số cá nhân có vai trò 

hết sức quan trọng trong việc định hình cấu trúc sở hữu của NH (xem Hình 3.7). Các cá nhân này, 

mặc dù chưa chắc đã là người sở hữu cuối cùng nhưng lại có quyền hạn rất lớn trong các NH. Thông 

qua những người này (hoặc ngay chính bản thân họ), người sở hữu cuối cùng có khả năng nắm quyền 

kiểm soát ngân hàng thực sự ngay cả khi quyền sở hữu cổ phần của họ rất ít tại các NH đó. Nói khác đi, 
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có những dấu hiệu cho thấy tồn tại một sự tách rời giữa quyền sở hữu với quyền kiểm soát trong các 

NHTM Việt Nam, khiến cho việc giám sát NH trở nên khó khăn hơn.  

Cấu trúc sở hữu chồng chéo trong nhóm ngân hàng như minh họa ở Hình 3.6 cho thấy thường có sự 

hiện diện của một pháp nhân gọi là công ty đầu tư tài chính, chẳng hạn như Công ty CP đầu tư tài 

chính Sài Gòn – Exim, Công ty CP đầu tư tài chính Sài Gòn – Á Châu. Đây là loại hình công ty được 

thành lập với mục tiêu chính là đầu tư tài chính, hoạt động trong khuôn khổ của Luật Doanh nghiệp 

(2005).81 Tuy nhiên, xét về bản chất, hoạt động của loại hình công ty này có tính chất tựa như một quỹ 

đầu tư tài chính. Trong khi điều kiện thành lập và hoạt động đối với một quỹ đầu tư tài chính được 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) kiểm soát và quản lý thì loại hình công ty này lại hoạt động 

trong khuôn khổ của Luật Doanh nghiệp và không chịu sự giám sát trực tiếp của SSC. Các công ty 

này khi tham gia sở hữu ngân hàng cũng không phải tuân thủ các quy định giám sát của NHNN 

cũng như không có trách nhiệm báo cáo thông tin cho cơ quan liên quan. 

Tóm lại, hiện trạng SHCC giữa các NH cũng như giữa DN và NH hiện nay rất phức tạp. Có thể nói 

rằng, nhờ SHCC mà các NHTM đã lách qua khung giám sát của NHNN, và trong một số chừng mực 

đã làm cho các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trở nên không còn hiệu lực. 

Phần tiếp theo của chương này sẽ phân tích đặc thù cấu trúc sở hữu hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam 

đồng thời chỉ ra những nguyên nhân sâu xa khiến SHCC được sử dụng và gây nhiều tác động tiêu 

cực tới việc tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động của NHNN. 

3.2. Đặc điểm cấu trúc sở hữu của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam 

Vận dụng khung lý thuyết ở Chương 2 vào bức tranh sở hữu chồng chéo trình bày ở Phần 3.1, có thể 

thấy cấu trúc sở hữu của hệ thống ngân hàng Việt Nam có bốn đặc điểm cơ bản.  

Đặc điểm thứ nhất dễ dàng nhận thấy là tình trạng tách rời quyền kiểm soát khỏi quyền sở hữu thông 

qua việc sử dụng cấu trúc sở hữu hình tháp, cấu trúc sở hữu chéo và cấu trúc sở hữu chồng chéo. 

Ngoại trừ 5 ngân hàng có sở hữu trực tiếp của nhà nước, đa số các ngân hàng còn lại đều có cấu trúc 

sở hữu hình tháp và cấu trúc sở hữu chồng chéo thông qua trung gian là các ngân hàng khác, hoặc 

các công ty tài chính phi ngân hàng, các tập đoàn nhà nước hay các tập đoàn tư nhân. Cấu trúc sở 

hữu chéo theo định nghĩa nghiêm cẩn ở Phần 2.2.3. tuy không phổ biến nhưng cũng có xuất hiện ở 

một vài trường hợp và làm bức tranh sở hữu chồng chéo tổng thể thêm phức tạp. 

Đặc điểm thứ hai là sự hiện diện của Nhà nước, thông qua các cơ quan nhà nước, chính quyền địa 

phương, các tổ chức và cá nhân thuộc nhà nước, đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước, sở 

hữu các NHTMCP. Các đơn vị này không chỉ sở hữu trực tiếp mà trong nhiều trường hợp thông qua 

cấu trúc hình tháp gián tiếp sở hữu các NHTMCP. Nếu tính cả những trường hợp có quan hệ gián 

tiếp khi đồng sở hữu một NHTMCP trung gian thì các đơn vị trên có liên hệ tới 22/34 NHTMCP tư 

nhân. Đơn cử trường hợp Ngân hàng Nam Việt, thoạt nhìn cấu trúc sở hữu chỉ thấy thuộc sở hữu của 

Tập đoàn dệt may và tập đoàn Gemadept. Nhưng Gemadept có sở hữu ở NH Hàng Hải mà NH 

Hàng Hải lại sở hữu NH Quân đội nên một cách gián tiếp, Gemadept cũng có phần sở hữu NH Quân 

đội. NH Quân đội thuộc sở hữu trực tiếp của VCB và gián tiếp (qua NH Hàng Hải) của Agribank. 

Như vậy, một cách gián tiếp, tuy không có sở hữu cổ phần nhưng hai NHTMCP nhà nước là VCB và 

                                                           
81 Công ty CP đầu tư Sài Gòn Exim ghi ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là đầu tư phát triển và kinh 

doanh bất động sản, khách sạn, resort cao cấp; tư vấn, môi giới, định giá bất động sản .v.v. 
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Agribank đều có liên hệ với NH Nam Việt thông qua việc đồng sở hữu một NHTMCP trung gian với 

chủ sở hữu trực tiếp của NH Nam Việt.  

Đặc điểm thứ ba, cũng là một đặc điểm khác biệt rất cơ bản trong mô hình SHCC ở Việt Nam so với 

Nhật Bản và Đức, đó là tình trạng các Tập đoàn kinh tế, DNNN sở hữu các NHTMCP nhưng không 

có chiều ngược lại, các NHTM sở hữu các Tập đoàn, các DNNN. Mặc dù chúng tôi không ủng hộ việc 

ngân hàng sở hữu các Tập đoàn kinh tế hay DNNN nhưng khi tồn tại mối quan hệ sở hữu giữa NH 

và DN thì việc NH sở hữu DN sẽ ít hệ lụy tiêu cực hơn là DN sở hữu NH. Trong mô hình sở hữu 

chồng chéo ở Đức và Nhật, việc các NH trung tâm có sở hữu ở các doanh nghiệp phần nào làm tăng 

trách nhiệm giám sát của các NH đối với các khoản tín dụng cho DN vay không chỉ với tư cách chủ 

nợ mà còn với động cơ của chủ sở hữu. Trong khi đó, DN sở hữu NH thì lợi ích chính không phải ở 

giá trị gia tăng của cổ phiếu hay cổ tức nhận được từ NH mà là việc tận dụng tối đa đòn bẩy nợ rất 

lớn của NH để lái nguồn tín dụng cho mục đích kinh doanh của DN chủ sở hữu. Ở Việt Nam, nếu 

tính cả sở hữu của các tập đoàn, DNNN thì 29/34 NHTMCP tư nhân có liên hệ sở hữu trực tiếp hoặc 

gián tiếp với các pháp nhân, thể nhân thuộc nhà nước. . 

Đặc điểm thứ tư, điểm tương đồng giữa Việt Nam, nhiều nước Đông A và một số nước thuộc hệ 

thống dân luật, là tình trạng sở hữu tập trung trong tay một nhóm cổ đông (thường là các cá nhân, gia 

đình, các tập đoàn tư nhân) thay vì được sở hữu rộng rãi như ở phần lớn các nước thuộc hệ thống 

common law. Nhóm cổ đông này sử dụng cấu trúc sở hữu hình tháp và sở hữu chồng chéo để thâu 

tóm quyền lực, chi phối quyết sách của các NHTMCP trong chuỗi sở hữu. Một vài ví dụ điển hình có 

thể kể đến như Sovico, Gemadept, FPT. Công ty cổ phần đầu tư Á châu 

Ngoài những đặc điểm cơ bản kể trên, bức tranh cấu trúc sở hữu hệ thống tài chính Việt Nam còn 

nhiều điểm mờ chưa được làm rõ bởi một đặc điểm thứ năm, đó là tình trạng sở hữu ngầm. Tình 

huống hợp nhất 3 ngân hàng SCB (xem Phần 3.3.4.3) là một ví dụ điển hình cho vấn đề sở hữu không 

chính danh này. 

3.3. Đánh giá thực trạng giám sát sở hữu chồng chéo và các hệ quả 

3.3.1. Thực trạng tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn của các NHTM 

Luật Các TCTD 2010 quy định 6 nhóm tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD, bao 

gồm: (i) tỷ lệ khả năng chi trả; (ii) tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; (iii) tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn 

được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; (iv) trạng thái ngoại tệ, vàng so với vốn tự có; (v) tỷ lệ dư 

nợ cho vay so với tổng tiền gửi, và (vi) tỷ lệ tiền gửi trung, dài hạn so với tổng dư nợ cho vay trung, 

dài hạn. Tuy nhiên, quy định cụ thể của NHNN hiện nay tại Thông tư 1382 mới chỉ bao gồm 5 nhóm 

tỷ lệ gồm (i) tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, (ii) giới hạn tín dụng, (iii) tỷ lệ khả năng chi trả, (iv) giới hạn 

góp vốn, mua cổ phần, và (v) tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động.83 Hơn nữa, Thông tư 

22/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13 đã bỏ quy định (v) về giới hạn tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn 

vốn huy động.84 Phần này sẽ trình bày thực trạng tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn của các 

                                                           
82 Cần lưu ý là Thông tư 13/2010/TT-NHNN được ban hành dựa trên Luật Các TCTD 1997 và Luật Các TCTD sửa 

đổi 2004. Trong khi đó, Luật Các TCTD 2010 được ban hành sau này, có hiệu lực từ 01/01/2011 và có giá trị pháp 

lý cao hơn Thông tư 13.  
83 Những quy định của Thông tư 13 sẽ không áp dụng đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP), Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam (VDB), và các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.  
84 Do tính chất quan trọng của quy định này nó nên nghiên cứu vẫn sẽ thảo luận tỉ lệ này. 
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TCTD Việt Nam cũng như phân tích các khiếm khuyết của Luật Các TCTD lẫn Thông tư 13 trong việc 

giúp giám sát có hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. 

3.3.1.1. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) 

Theo quy định của Thông tư 13, TCTD phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% giữa vốn tự có so 

với tổng tài sản “Có” rủi ro của TCTD bao gồm cả tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và tỷ lệ an toàn vốn hợp 

nhất (gọi là hệ số CAR). Hệ số CAR tối thiểu 9% quy định tại Thông tư 13 thậm chí còn vượt chuẩn 

8% tối thiểu của Basel II. Tuy nhiên, mặc dù Thông tư 13 có quy định chi tiết vốn cấp 1 và vốn cấp 2 

nhưng hai định nghĩa này không có nhiều ý nghĩa trong việc áp dụng. Nói khác đi, Thông tư 13 

không quy định cụ thể tỷ lệ vốn từng cấp so với tài sản “Có”. Điều này khác với Basel, theo đó tỷ lệ 

vốn cấp 1 được quy định tối thiểu phải từ 4% theo Basel II và được nâng lên 6% theo Basel III, trong 

đó vốn cổ phần thường cũng được nâng từ 2% lên 4,5%. Bỏ qua các hạn chế này, nhiều đánh giá cho 

rằng việc tăng tỷ lệ an toàn vốn là cần thiết, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm khuyến khích các 

ngân hàng tái cơ cấu và nâng cao tiềm lực tài chính. Quy định này buộc các TCTD phải rà soát lại 

toàn bộ vốn và tài sản của mình, qua đó hoặc là tăng vốn hoặc phải giảm dư nợ và ưu tiên các tài sản 

an toàn hơn để đảm bảo tuân thủ điều khoản khắt khe hơn. Quan điểm về hệ số đủ vốn CAR theo 

Thông tư 13 khác nhau một cách cơ bản so với khái niệm đủ vốn pháp định theo Nghị định 141, mặc 

dù hai quy định này đều hướng đến việc tăng năng lực tài chính của TCTD.  

Một vấn đề cũng đáng lưu ý, đó là quy định tại Thông tư 13 vẫn chưa bao quát được các rủi ro vốn đã 

được nhận dạng. Một TCTD nếu đáp ứng được hệ số đủ vốn theo Thông tư 13 thì vẫn chưa hẳn đã 

cải thiện được mức độ an toàn trong cơ cấu tổ chức và quản trị rủi ro của TCTD. Nói khác đi, Thông 

tư 13 vẫn sử dụng cách tiếp cận Basel I,85 trong khi cách tiếp cận của Basel II là tính cả rủi ro thị 

trường và rủi ro tác nghiệp vào mẫu số của công thức thay vì chỉ tính rủi ro tín dụng. Nhiều phân tích 

cũng cho thấy rằng trong khi nhiều nước đang bắt đầu thực hiện theo lộ trình của những tiêu chuẩn 

mới của Basel III thì Việt Nam vẫn đang còn cách rất xa việc áp dụng các tiêu chuẩn của Basel II.  

Để xác định hệ số CAR, thông tư 13 cũng định nghĩa khá chi tiết về các khoản phải trừ khỏi vốn cấp 1 

chẳng hạn như lợi thế thương mại, khoản lỗ kinh doanh, các khoản góp vốn, mua cổ phần của TCTD 

khác, các khoản góp vốn, mua cổ phần của công ty con. Các quy định này được cho là sẽ góp phần 

loại bỏ một phần vốn tự có ảo được ước tính không nhỏ trong các ngân hàng.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Hiệp ước vốn Basel I được giới thiệu năm 1988, Basel II năm 2004, Basel III năm 2010. 
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Hình 3.8. Quy mô tài sản và vốn tự có của các TCTD 

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Thông tư 13 cũng quy định lại danh mục các tài sản “Có” rủi ro tương ứng với các hệ số rủi ro nhìn 

chung theo hướng thận trọng hơn. Điều đáng chú ý là Thông tư 13 quy định hệ số rủi ro của một số 

loại tài sản “Có” rất cao lên đến 150% và 250%. Cụ thể, đối với các khoản cho vay các công ty con, 

công ty liên doanh, công ty liên kết của TCTD có hệ số rủi ro 150%; các khoản cho vay để đầu tư 

chứng khoán, cho vay công ty chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản có hệ số rủi ro lên đến 

250%. Các quy định mới này được đánh giá sẽ làm cho hệ số CAR của nhiều ngân hàng giảm đáng kể 

do thời gian qua, nhiều ngân hàng đã phân bổ vốn không nhỏ vào các danh mục cho vay kinh doanh 

chứng khoán và bất động sản. Tuy nhiên, một số TCTD cho rằng quy định này là bất cập vì nó đánh 

đồng các đối tượng, với mức độ rủi ro khác nhau về như nhau, chẳng hạn như trường hợp cho vay 

ứng trước một phần tiền bán chứng khoán sẽ có rủi ro thấp hơn do khả năng tổn thất tín dụng là 

không đáng kể. Tương tự đối với các khoản vay bất động sản, Hiệp hội Ngân hàng từng cho rằng, 

NHNN nên căn cứ vào mức độ rủi ro của khoản cho vay kinh doanh bất động sản để quy định hệ số 

rủi ro cho phù hợp, vì việc tăng hệ số rủi ro đối với các khoản vay kinh doanh bất động sản làm tăng 

tổng tài sản có rủi ro của ngân hàng lên rất nhiều, trong khi mức vốn tự có không thay đổi thì tỷ lệ an 

toàn vốn tối thiểu của ngân hàng sẽ giảm đi đáng kể. Hơn nữa, quy định này vẫn chưa thể giúp tách 

bạch được giữa các hoạt động của ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, nhất là trong bối cảnh 

ranh giới giữa hai lĩnh vực này đang mờ đi rất nhiều, đặc biệt là việc cấp tín dụng và mua chứng 

khoán. 

Nhìn chung, các quy định về hệ số đủ vốn CAR tại Thông tư 13 khá chi tiết và chặt chẽ hơn hẳn so 

với quy định trước đây tại Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN. Đến trước thời điểm Thông tư 13 có hiệu 

lực 01/10/2010, nhiều ngân hàng cho rằng không thể đáp ứng được yêu cầu đủ vốn 9% theo lộ trình 

quy định. Nhiều phân tích cho rằng, việc tăng vốn trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang suy 

giảm không hẳn là điều dễ dàng. Trong khi đó, biện pháp sáp nhập cũng không khả thi, bởi vì về mặt 

số học, hai ngân hàng có hệ số CAR thấp sau khi sáp nhập cũng không thể tăng thêm CAR dù vốn 

điều lệ về mặt tuyệt đối có tăng. Hơn nữa, việc tăng vốn nhằm nâng cao CAR có thể sẽ khiến cho tổng 

tài sản của TCTD phải tăng lên để đáp ứng suất sinh lợi kỳ vọng. Khi đó có thể sẽ dẫn đến khả năng 
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các ngân hàng không đủ năng lực quản lý, gây phát sinh nhiều những rủi ro trong quá trình hoạt 

động.  

Hình 3.9. Hệ số CAR của các ngân hàng Việt Nam 2010 - 2012 

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Bên cạnh đó, một số phân tích cũng cho rằng thời gian để thực hiện Thông tư 13 là quá ngắn (5 tháng 

kể từ khi ban hành), khiến các TCTD khó thực hiện trên thực tế, đồng thời tác động lớn đến hoạt 

động tín dụng của các ngân hàng, châm ngòi cho các cuộc đua lãi suất. Để bảo đảm tăng hệ số CAR 

lên 9% đòi hỏi các TCTD phải huy động thêm vốn tự có hoặc/và giảm tài sản có rủi ro, trong đó có dư 

nợ cho vay và đặc biệt là các khoản đầu tư góp vốn và đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, việc huy động 

thêm vốn điều lệ trong một thời gian ngắn và không được dự tính từ đầu năm kế hoạch là không thể 

thực hiện được do chưa có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Trong khi đó, việc giảm dư nợ tín dụng 

cũng đòi hỏi thời gian do không thể hủy hợp đồng cho vay đã ký với khách hàng khi chưa hết thời 

hạn hợp đồng.  

Trên thực tế, trước yêu cầu đặt ra, nhiều ngân hàng đã thực hiện việc thoái vốn ở các công ty con và 

các công ty khác rất khẩn trương khi liên tục thông báo giảm tỷ lệ sở hữu tại các công ty này.86 Trong 

khi đó, vẫn còn rất nhiều ngân hàng khác khó có thể tuân thủ được các quy định tại Thông tư 13 nói 

chung và hệ số CAR nói riêng. Tuy nhiên, trên thực tế, các báo cáo cho thấy, trừ Agribank (6,4%) và 

Vietinbank (8,02%), các ngân hàng khác đều đáp ứng đủ, thậm chí vượt xa so với hệ số CAR tối thiểu 

quy định. Cá biệt, một số ngân hàng có hệ số CAR lên đến trên 30% như VietCapital 54,92% (2010) và 

Kiên Long Bank 36,16% (2010). Đến cuối 2012, tất cả các ngân hàng Việt Nam, kể cả Agribank, đều 

đáp ứng tốt quy định an toàn vốn tại Thông tư 13 (xem Hình 3.9). 

                                                           
86 Chẳng hạn như Vietcombank đã đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu PVD và 10 triệu cổ phiếu EIB, Sacombank 

cũng đã IPO thành công SBS và SCR, thoái gần một nửa lượng vốn góp của mình vào BHS… Ngoài ra, 

Vietcombank cũng đã chào bán thành công 112,28 triệu cổ phiếu, Vietinbank cũng chào bán và trả cổ tức cho cổ 

đông hiện hữu 392 triệu cổ phiếu, Sacombank đã phát hành 134 triệu cổ phiếu (STB), SHB đã tăng vốn lên gấp 

rưỡi và phát hành trái phiếu chuyển đổi.  
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3.3.1.2. Giới hạn tín dụng 

Thông tư 13 quy định tổng dư nợ cho vay87 của TCTD đối với một khách hàng không được vượt quá 

15% vốn tự có của TCTD; tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh đối với một khách hàng không được 

vượt quá 25% vốn tự có; tổng dư nợ cho vay đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được 

vượt quá 50% vốn tự có; tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh đối với một nhóm khách hàng có liên 

quan không được vượt quá 60% vốn tự có của TCTD.88 Tuy nhiên, quy định này đã bị vô hiệu bởi quy 

định mới hơn và có giá trị pháp lý cao hơn đó là Luật Các TCTD (2010). Theo đó, tổng dư nợ cấp tín 

dụng89 đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của TCTD90; đối với một khách 

hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của TCTD. Đối với TCTD phi ngân 

hàng thì tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có, 

và đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của TCTD đó. 

Điều này cho thấy rằng có một sự không nhất quán, thậm chí là mâu thuẫn trong các quy định giám 

sát ngân hàng và điều này cũng đặt ra yêu cầu NHNN cần phải đi đến thống nhất hóa các quy định 

dưới luật có liên quan trong khuôn khổ của các quy định của Luật Các TCTD 2010. Cũng cần lưu ý 

rằng, mức dư nợ cấp tín dụng được quy định ở đây bao gồm cả tổng mức đầu tư vào trái phiếu do 

khách hàng phát hành nhưng không bao gồm các khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của Chính 

phủ, của tổ chức, cá nhân hoặc trường hợp khách hàng vay là TCTD khác. Quy định này được cho là 

nguyên nhân làm gia tăng nhanh các khoản ủy thác cho vay trong vài năm trở lại đây với mục đích 

chính là lách quy định về giới hạn cho vay và tăng trưởng tín dụng của NHNN. 

Về quy định giới hạn tín dụng đối với một khách khách hàng và người có liên quan, điều quan trọng 

là cần phải nhận dạng và xác định được đâu là người có liên quan. Trong Thông tư 13 trước đây và 

đặc biệt là khoản 28 của Điều 4 Luật Các TCTD 2010 có định nghĩa khá cụ thể về người có liên quan, 

tuy nhiên một số định nghĩa nên được giải thích chi tiết hơn. Hơn nữa, nếu so với Luật Doanh nghiệp 

2005 và Luật Chứng khoán 2006 (xem Hộp 3.1) thì định nghĩa về người có liên quan trong Luật Các 

TCTD 2010 vẫn chưa được bao quát. Chẳng hạn, có một số trường hợp mà Luật Doanh nghiệp và 

Luật Chứng khoán chỉ ra trong vai trò là người có liên quan thì Luật Các TCTD vẫn chưa bao hàm, ví 

dụ như trường hợp các tổ chức và cá nhân có quan hệ hợp đồng, ở đó một người là đại diện cho 

người kia hay trường hợp là nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ 

phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.  

 

 

 

 

                                                           
87 Dư nợ cho vay của TCTD bao gồm dư nợ cho vay theo hợp đồng tín dụng; số dư nợ TCTD ủy thác cho TCTD 

khác cho vay; số dư các khoản TCTD đã trả thay do thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với khách hàng. 
88 Đối với hoạt động cho thuê tài chính, Thông tư 13 quy định tổng dư nợ đối với một khách hàng không được 

vượt quá 30% vốn tự có của công ty cho thuê tài chính. 
89 Cấp tín dụng được định nghĩa bao gồm cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân 

hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 
90 Bao gồm các loại hình TCTD là NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài 

chính vi mô.  
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Hộp 3.1. So sánh các định nghĩa về người có liên quan trong các Luật 

  Luật Các TCTD 2010 Luật Doanh nghiệp 2005 Luật Chứng khoán 2006 

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược 

lại; tổ chức tín dụng với công ty con của 

tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty 

con của cùng một công ty mẹ hoặc của 

cùng một tổ chức tín dụng với nhau; 

người quản lý, thành viên Ban kiểm soát 

của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín 

dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm 

quyền bổ nhiệm những người này với 

công ty con và ngược lại; 

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với 

người quản lý, thành viên Ban kiểm soát 

của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó 

hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền 

bổ nhiệm những người đó và ngược lại; 

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ 

chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ 

hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết 

trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng 

đó và ngược lại; 

d) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, 

anh, chị, em của người này; 

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá 

nhân theo quy định tại điểm d khoản này 

của người quản lý, thành viên Ban kiểm 

soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở 

hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần 

có quyền biểu quyết trở lên của công ty 

hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại; 

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho 

tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, 

b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá 

nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy 

quyền đại diện phần vốn góp của cùng 

một tổ chức với nhau. 

(Khoản 8 Điều 4, Luật Các TCTD 2010) 

a) Công ty mẹ, người quản lý công 

ty mẹ và người có thẩm quyền bổ 

nhiệm người quản lý đó đối với 

công ty con; 

b) Công ty con đối với công ty mẹ; 

c) Người hoặc nhóm người có khả 

năng chi phối việc ra quyết định, 

hoạt động của doanh nghiệp đó 

thông qua các cơ quan quản lý 

doanh nghiệp; 

d) Người quản lý doanh nghiệp; 

đ) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ 

nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em 

ruột của người quản lý doanh 

nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông 

sở hữu phần vốn góp hay cổ phần 

chi phối; 

e) Cá nhân được uỷ quyền đại diện 

cho những người quy định tại các 

điểm a, b, c, d và đ khoản này; 

g) Doanh nghiệp trong đó những 

người quy định tại các điểm a, b, c, 

d, đ, e và h khoản này có sở hữu 

đến mức chi phối việc ra quyết định 

của các cơ quan quản lý ở doanh 

nghiệp đó; 

h) Nhóm người thoả thuận cùng 

phối hợp để thâu tóm phần vốn 

góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty 

hoặc để chi phối việc ra quyết định 

của công ty. 

 

(Khoản 17 Điều 4, Luật DN 2005) 

a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ 

nuôi, vợ, chồng, con, con 

nuôi, anh, chị em ruột của 

cá nhân; 

b) Tổ chức mà trong đó có 

cá nhân là nhân viên, 

Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc, chủ sở hữu trên 

mười phần trăm số cổ 

phiếu lưu hành có quyền 

biểu quyết; 

c) Thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, 

Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc, Phó Giám đốc hoặc 

Phó Tổng giám đốc và các 

chức danh quản lý khác 

của tổ chức đó; 

d) Người mà trong mối 

quan hệ với người khác 

trực tiếp, gián tiếp kiểm 

soát hoặc bị kiểm soát bởi 

người đó hoặc cùng với 

người đó chịu chung một 

sự kiểm soát; 

đ) Công ty mẹ, công ty 

con; 

e) Quan hệ hợp đồng 

trong đó một người là đại 

diện cho người kia. 

 

 

(Khoản 34 Điều 6, Luật CK 

2006) 

Ngoài ra, việc Luật Các TCTD quy định trường hợp công ty hoặc TCTD với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 

5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc TCTD đó và ngược lại mới được 

xem là người có liên quan có thể không còn phù hợp trong điều kiện quy mô vốn điều lệ của các ngân 
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hàng đang ngày một tăng nhanh. Với quy mô vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỉ đồng hiện nay theo quy 

định tại Nghị định 141 thì tỷ lệ sở hữu 5% tương đương với số tiền 150 tỉ đồng. Con số này được xem 

là quá lớn và trên thực tế nó đã bỏ qua nhiều trường hợp các tổ chức và cá nhân chỉ nắm giữ dưới 5% 

vốn điều lệ của ngân hàng nhưng vẫn đủ khả năng thao túng quyền kiềm soát trong ngân hàng.  

Bên cạnh đó, còn có một điểm đáng chú ý khác liên quan đến việc tuân thủ quy định giới hạn cấp tín 

dụng trong Luật Các TCTC 2010 cũng như trong Thông tư 13, đó là ngoài việc các TCTD có thể tự xử 

lý bằng cách cho vay hợp vốn thì trong trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

mà khả năng hợp vốn của các TCTD chưa đáp ứng được yêu cầu vay vốn của một khách hàng thì 

Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định như 

được nêu ở trên. Trong thực tế, các ngoại lệ này thường được áp dụng trong các NHTMNN với các 

khoản vay chỉ định dành cho các dự án nhà nước và DNNN. Như đã phân tích, các khoản vay này 

thường phát sinh tâm lý ỷ lại, giảm vai trò giám sát của ngân hàng, hiệu quả thường kém và hệ quả là 

tạo ra gánh nặng bảo trợ lên vai ngân sách nhà nước. 

3.3.1.1. Tỷ lệ khả năng chi trả 

Thông tư 13 quy định TCTD phải thành lập một bộ phận quản lý tài sản “Nợ” và tài sản “Có” (gọi là 

bộ phận ALCO) để theo dõi và quản lý khả năng chi trả hàng ngày. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng 

đều có bộ phận ALCO do Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền phụ trách. Cuối 

mỗi ngày, TCTD phải xác định và có các biện pháp để đảm bảo các tỷ lệ về khả năng chi trả cho ngày 

hôm sau.  

Cụ thể, TCTD phải đảm bảo (i) tỷ lệ giữa tổng tài sản “Có” thanh toán ngay và tổng nợ phải trả tối 

thiểu bằng 15%, và (ii) tỷ lệ giữa tổng tài sản “Có” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ 

ngày hôm sau và tổng tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau đối 

với VND, EUR, GBP, và USD tối thiếu bằng 1.91 Thông tư 13 cũng quy định rất cụ thể và chi tiết các 

khoản mục tài sản “Có” thanh toán ngay, tài sản “Có” và tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán trong 7 

ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Các ngoại tệ khác còn lại được quy đổi sang USD theo tỉ giá liên ngân hàng cuối mỗi ngày. 
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Hình 3.10. Khả năng thanh toán của các ngân hàng 

 
Ghi chú: 

Khả năng thanh toán của các ngân hàng được nhóm nghiên cứu định nghĩa: 

[Tiền mặt + 90%Tiền gửi NHNN + 50%(Tiền gửi, cho vay TCTD)]/(50%Nợ TCTD + 25%TG khách hàng) 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Trong trường hợp cuối mỗi ngày không đảm bảo các tỷ lệ quy định, TCTD phải có biện pháp xử lý, 

kể cả việc vay từ TCTD khác để hỗ trợ khả năng chi trả, đảm bảo đáp ứng các tỷ lệ về khả năng chi trả 

cho ngày hôm sau theo quy định; đồng thời báo cáo ngay NHNN về các biện pháp xử lý mà không 

kèm theo một quy định chế tài cụ thể nào. Nếu sau khi đã áp dụng các biện pháp này nhưng TCTD 

vẫn tiếp tục gặp khó khăn, khi đó NHNN được áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý, chẳng hạn 

như cho vay tái chiết khấu. TCTD khi được NHNN tham gia hỗ trợ thanh khoản không được tham 

gia thị trường liên ngân hàng. Đối với TCTD tham gia hỗ trợ TCTD khác cũng cần phải đảm bảo các 

tỷ lệ về khả năng chi trả. Điều này cũng có nghĩa là nếu một TCTD thiếu hụt tạm thời các tỷ lệ về khả 

năng chi trả thì không được cam kết cho vay TCTD khác trên thị trường liên ngân hàng.  

Với những quy định này, thông qua lý thuyết phát tín hiệu (signaling), người ta có thể suy đoán được 

các TCTD nào đang tạm thời gặp khó khăn thanh khoản. Chẳng hạn như thông qua việc tăng lãi suất 

huy động so với mức bình quân của thị trường, hay việc thường xuyên phải lách trần lãi suất huy 

động của một số ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ. Nhiều ngân hàng có nhiều cách thức tinh 

vi để lách trần lãi suất, dù mục đích này hay mục đích khác, vẫn bị suy đoán là gặp khó khăn thanh 

khoản. Điều cần nói là việc lách trần lãi suất không chỉ diễn ra ở các ngân hàng nhỏ mà ngay cả ở các 

ngân hàng lớn.92 Tương tự, việc đi vay ròng từ NHNN cũng là một dấu hiệu cho thấy tình trạng 

thanh khoản của các ngân hàng không được tốt (xem Hình 3.11)  

 

 

                                                           
92 Các thống kê cho thấy rất nhiều ngân hàng đã từng lách trần lãi suất như SCB, ABBank, SeaAbank, PGBank, 

VietAbank, KienLongbank, PNB, WesternBank, OCB, DongABank… hay ngay cả các ngân hàng lớn như 

Vietcombank, Sacombank, Agribank… NHNN cũng đã từng chính thức thừa nhận về tình trạng vượt trần lãi 

suất huy động của các TCTD, thể hiện trong Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 7/9/2011. 
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Hình 3.11. Vay ròng từ NHNN (Tỉ VND)  

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Tình trạng cũng tương tự trên thị trường liên ngân hàng khi một số TCTD thường xuyên đi vay trong 

khi một số TCTD khác lại thường xuyên cho vay. Trước đây, đặc biệt trong năm 2011, có những giai 

đoạn thị trường liên ngân hàng trở nên hết sức sôi động. Nhiều ngân hàng có nhu cầu thanh khoản 

tạm thời phải đi vay liên ngân hàng nhưng nhiều ngân hàng khác lại xem thị trường liên ngân hàng 

như một kênh sinh lợi đáng kể. Lãi suất liên ngân hàng có thời điểm lên đến rất cao chẳng hạn hạn 

trong tháng 3/2011 có giao dịch với lãi suất 23%/năm, tháng 10/2011 có giao dịch lãi suất 30%/năm, 

thậm chí tháng 11/2011 có giao dịch lãi suất lên đến 37,5%/năm, trong khi lãi suất huy động từ khu 

vực dân cư của các ngân hàng theo quy định chỉ 14%/năm.  

Lãi suất cao đồng nghĩa với rủi ro tiềm ẩn lớn, ngay cả trên thị trường liên ngân hàng vốn được xem 

là rất an toàn. Trong một thời gian dài, nhiều TCTD có nhu cầu thanh khoản đã đi vay liên ngân hàng 

nhưng do không trả được nợ khiến cho nhiều TCTD khác thắt chặt điều khoản cho vay, chẳng hạn 

như yêu cầu cần phải có tài sản đảm bảo. Thông tư 02 về phân loại tài sản và trích lập dự phòng rủi 

ro thay thế Quyết định 493, dù hoãn thời hạn hiệu lực, cũng quy định các TCTD phải phân loại nợ và 

trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giống như khoản cho vay khách hàng thông thường. Ngoài ra, do 

việc đòi nợ trên thị trường liên ngân hàng cũng khá nhạy cảm nên nhiều khoản nợ vay liên ngân 

hàng thường được treo lại mà không được xử lý dứt điểm. Gần đây, NHNN cũng đã ban hành quy 

định93 siết chặt lại hoạt động vay liên ngân hàng càng khiến cho kênh hỗ trợ thanh khoản của các 

TCTD yếu kém đang gặp khó khăn càng bị thu hẹp hơn.  

 

 

 

                                                           
93 Từ ngày 18/6/2012, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 21/2012/TT-NHNN quy định về hoạt động cho 

vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các TCTD. Theo đó, để tham gia giao dịch liên ngân hàng, các 

TCTD phải không có các khoản nợ quá hạn đối với các giao dịch liên ngân hàng từ 10 ngày trở lên tại thời điểm 

thực hiện giao dịch (đối với bên đi vay) với lãi suất tự thoả thuận. 
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Hình 3.12. Đi vay/Cho vay ròng trên thị trường liên ngân hàng 2011-2012 (Tỉ VND) 

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Mặc dù nghiên cứu này không có thông tin chính thức nhưng theo các nguồn tin do NHNN công bố, 

khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản của 9 TCTD yếu kém94 là rất thấp. Tình trạng thanh khoản 

kém của các TCTD này cũng đang gây trở ngại cho tiến trình tái tự do hóa lãi suất của NHNN. Ngược 

lại, với chính sách kiểm soát lãi suất hiện nay càng khiến cho việc quản trị thanh khoản của TCTD trở 

nên khó khăn hơn. 

3.3.1.2. Giới hạn góp vốn mua cổ phần 

Luật Các TCTD 2010 và Thông tư 13 quy định TCTD chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp 

vốn, mua cổ phần. Mức góp vốn, mua cổ phần của một NHTM và các công ty con, công ty liên kết 

của NHTM đó vào một doanh nghiệp không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận 

vốn góp; tổng mức góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp, kể cả các công ty con, công ty liên 

kết của ngân hàng đó không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của NHTM.95 Theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 103 của Luật Các TCTD 2010, việc góp vốn, mua cổ phần chỉ được giới 

hạn trong các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực như bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, 

kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ 

trung gian thanh toán, thông tin tín dụng. Tuy nhiên, điểm b lại quy định các lĩnh vực khác không 

quy định tại điểm a. Với quy định này, thực tế các NHTM không hề bị giới hạn lĩnh vực góp vốn, 

mua cổ phần vào các doanh nghiệp, trừ giới hạn về tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần. Tuy nhiên, trong 

điều kiện có sở hữu chồng chéo thì giới hạn tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp dường 

như không có nhiều ý nghĩa vì khi đó quyền kiểm soát của ngân hàng đối với doanh nghiệp thông 

qua sở hữu chồng chéo rất khác với quyền sở hữu của ngân hàng tại doanh nghiệp.  

 

                                                           
94 Bao gồm 3 ngân hàng SCB, TNB, và FCB đã được hợp nhất, Habubank đã sáp nhập vào SHB, Tienphong Bank 

tìm được đối tác tham gia là Tập đoàn DOJI, Western Bank sáp nhập với PVFC, và 3 ngân hàng còn lại đang tự 

lên phương án tái cơ cấu là Navibank, TrustBank, GPBank. Ngoài các ngân hàng này, còn nhiều ngân hàng khác 

cũng có tình trạng tài chính, đặc biệt là khả năng thanh khoản không tốt.  
95 Riêng đối với công ty tài chính là 60%. 

-50000

-30000

-10000

10000

30000

50000

2011 2012



 Sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam... 

 

Trang 71/127 

Hình 3.13. Vốn điều lệ, vốn tự có và các tỷ lệ góp vốn của các ngân hàng 2012 (Tỉ VND, %) 

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Ngoài ra, có một điều khoản đáng chú ý trong Luật Các TCTD 2010, theo đó TCTD không được góp 

vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp hay TCTD khác là cổ đông, thành viên góp vốn của chính 

TCTD đó (khoản 5 Điều 129). Quy định này hết sức quan trọng vì nó có thể giúp loại bỏ được hình 

thức sở hữu chồng chéo giản đơn như được định nghĩa ở Phần 2.2.1. và 2.2.3 và minh họa ở Phụ lục 5. 

Tuy nhiên, quy định này vẫn không thể xóa bỏ được các dạng thức sở hữu chồng chéo phức tạp hơn 

trên thực tế như được minh họa ở Hình 2.3 và Hình 2.4.  

Mặc dù Luật Các TCTD quy định việc góp vốn, mua cổ phần của NHTM theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 103 phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của NHNN, tuy nhiên hiện vẫn chưa 

có quy định chi tiết về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận. Bên cạnh đó, Thông tư 13 còn 

quy định rằng nếu TCTD góp vốn, mua cổ phần vượt quá tỷ lệ trên đây có thể được NHNN chấp 

thuận. Hai điều kiện để được NHNN chấp thuận là (i) chấp hành đầy đủ các quy định khác về bảo 

đảm an toàn, có tỷ lệ nợ xấu từ 3% trở xuống và hoạt động có lãi liên tục trong 3 năm liền kề trước đó; 

(ii) là khoản góp vốn, mua cổ phần vào các TCTD khác nhằm hỗ trợ tài chính cho TCTD gặp khó 

khăn, có nguy cơ mất khả năng thanh toán, ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống. Quy định này có 

thể hiểu là nhằm để giúp các ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản cần sự hỗ trợ từ một ngân hàng 

có tài chính lành mạnh. Tuy nhiên, quy định này vô hình trung đã làm mờ đi vai trò cho vay cứu 

cánh của NHNN. Hơn nữa, việc hỗ trợ thanh khoản cho một ngân hàng gặp khó khăn không nhất 

thiết phải thông qua kênh góp vốn, mua cổ phần mà chỉ cần thông qua kênh cho vay tái cấp vốn hoặc 

cho vay hỗ trợ thanh khoản liên ngân hàng.  

Trong những trường hợp khác, nếu TCTD đã góp vốn, mua cổ phần vượt mức quy định trên đây thì 

phải có giải pháp để xử lý, không được tiếp tục góp vốn, mua cổ phần vào TCKT, kể cả việc cấp vốn 

điều lệ thành lập công ty trực thuộc cho đến khi tuân thủ quy định. Thông tư 13 cũng quy định các 

giải pháp này phải được Hội đồng quản trị ngân hàng thông qua và chỉ cần gửi báo cáo NHNN mà 

không thấy có quy định về lộ trình tuân thủ và đặc biệt các hình thức xử lý vi phạm. 
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3.3.1.3. Tỷ lệ cấp tín dụng so với vốn huy động 

Thông tư 13 quy định tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (gọi là hệ số LDR – Loan to 

Deposit Ratio) không được vượt quá 80% đối với loại hình ngân hàng và 85% đối với các TCTD phi 

ngân hàng. Các khoản cấp tín dụng được quy định tại Thông tư 13 bao gồm cho vay, cho thuê tài 

chính, bao thanh toán, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá và công cụ chuyển nhượng. Các khoản cấp 

tín dụng này thường được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng ở khoản mục Cho vay 

khách hàng. Trong khi đó, cũng theo Thông tư 13, nguồn vốn huy động tính vào vốn được phép cấp 

tín dụng bao gồm các khoản tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn của cá nhân, tiền gửi có kỳ hạn của 

tổ chức (trừ tiền gửi của Kho bạc đáng lẽ phải gửi tại NHNN), tiền vay của tổ chức trong nước (trừ 

Kho bạc, TCTD khác trong nước) và tiền vay của TCTD nước ngoài, vốn huy động từ tổ chức, cá nhân 

dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá.  

Hình 3.14. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (thị trường 1)96 của các TCTD 

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Số liệu ở Hình 3.14 cho thấy hệ số LDR của các công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính rất cao, 

bình quân lên đến trên 130%, thậm chí trên 160% trong thời gian gần đây. Hệ số LDR quá cao của các 

công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính cho thấy có sự tương quan với tình trạng khó khăn tài 

chính và nợ xấu cao của loại hình TCTD phi ngân hàng này. Đối với loại hình NHTM, các NHTMNN 

có hệ số LDR cao nhất, bình quân trên 90%, trong khi các NHTMCP lại có hệ số LDR thấp nhất với 

mức cao nhất chưa tới 80%. Các NH liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã từng có hệ số 

LDR cao tương đương với các NHTMNN nhưng hiện đã giảm xuống thấp hơn mức bình quân chung 

toàn hệ thống và gần bằng với các NHTMCP. Nếu hệ số LDR quá cao là một trong những nguyên 

nhân chính dẫn đến các trục trặc hiện nay của các công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính thì 

trục trặc tiếp theo sẽ phải là các NHTMNN. Nói khác đi, chính bản thân các NHTMNN cũng đang ẩn 

chứa trong mình các nguy cơ mất thanh khoản và nguy cơ ảnh hưởng đến rủi ro hệ thống. Điều đáng 

lưu ý là các NHTMNN (có lẽ trừ MHB) có thể nghĩ rằng họ quá lớn hoặc quá quan trọng để thất bại 

                                                           
96 Thị trường 1 được hiểu là thị trường huy động và cho vay khu vực dân cư. Thị trường 2 được hiểu là thị 

trường liên ngân hàng. 
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(too big/important to fail) và bản thân NHNN cũng sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng 

này, không chỉ trong vai trò là ngân hàng trung ương mà còn là đại diện chủ sở hữu phần vốn của 

nhà nước.  

Trong quá trình áp dụng, quy định về giới hạn LDR cũng gây tranh cãi không kém quy định về hệ số 

đủ vốn CAR. Nhiều chỉ trích cho rằng Thông tư 13 đưa ra quy định rất thiếu thực tế và không phản 

ánh được thực trạng huy động vốn và cấp tín dụng hiện nay của các TCTD. Cụ thể, sau khi Thông tư 

13 được ban hành, nhiều TCTD đã phản ánh sự bất hợp lý của quy định này bởi với định nghĩa 

nguồn vốn huy động được tính vào vốn dùng để cấp tín dụng hẹp như trong Thông tư sẽ không chỉ 

làm cho nhiều nguồn vốn khác của TCTD bị găm giữ không thể cho vay để sinh lợi mà còn trong 

ngắn hạn thì gần như rất ít ngân hàng có thể đáp ứng được yêu cầu này. Hiệp hội Ngân hàng 

(VNBA) từng cho rằng, nguồn vốn huy động sử dụng để cho vay không bao gồm tiền gửi không kỳ 

hạn của TCKT, KBNN, BHXHVN và các tổ chức khác là không hợp lý, vì tiền gửi không kỳ hạn của 

những đối tượng này thường chiếm tỷ lệ từ 15% - 20% trong tổng nguồn vốn huy động của các 

TCTD. Như vậy, cũng theo VNBA, phần nguồn vốn để đảm bảo khả năng thanh toán là 20% + 15% = 

35% trên tổng nguồn vốn huy động là quá cao, không hợp lý. Hơn nữa, có một điểm cũng đáng lo 

ngại nữa đó là khi bị khống chế tỷ lệ LDR thì khả năng các TCTD sẽ tăng lãi suất cho vay ra để bù 

đắp cho phần chi phí vốn tăng thêm do phải tăng tỷ phần vốn có khả năng sinh lợi thấp hoặc thậm 

chí không thể sinh lợi. Trước khả năng này, nhiều TCTD đề nghị cần phải tăng tỷ lệ giới hạn lên 90% 

hoặc thậm chí 95%. 

Ngoài ra, trên thực tế nhiều TCTD không chỉ sử dụng vốn huy động của cá nhân, tổ chức để cấp tín 

dụng mà còn sử dụng vốn tự có, vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng và cả vốn giao dịch 

nghiệp vụ OMO để cấp tín dụng. Để hạn chế sự lãng phí nguồn lực và giúp giải phóng một lượng 

vốn nhiều hơn được phép cấp tín dụng, nhiều ý kiến đề nghị thay vì quy định “tỷ lệ cấp tín dụng so 

với nguồn vốn huy động”, NHNN nên quy định lại là “tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động”. 

Sự thay đổi này có nghĩa là, thay vì TCTD phải so lượng vốn cấp tín dụng với lượng vốn huy động 

thì các nguồn vốn huy động khác từ vay liên ngân hàng, OMO hay vốn tự có khi dùng để cấp tín 

dụng sẽ không chịu sự ràng buộc về giới hạn cấp tín dụng.  

NHNN đã tiếp nhận ý kiến này khi ban hành Thông tư 19 sửa đổi trong đó quy định bổ sung thêm 

nguồn vốn huy động được tính vào nguồn vốn dùng để cấp tín dụng bao gồm cả tiền gửi có kỳ hạn 

và tiền vay của Kho bạc, 25% tiền gửi không kỳ hạn của TCKT (trừ TCTD), tiền vay của TCTD có kỳ 

hạn từ 3 tháng trở lên (trừ tiền vay của TCTD khác trong nước để bù đắp thiếu hụt tạm thời đối với 

các tỷ lệ về khả năng chi trả). Mặc dù đã được sửa đổi theo hướng nới lỏng hơn về định nghĩa vốn 

huy động, tuy nhiên ngay cả như vậy thì vẫn có rất nhiều ngân hàng không đáp ứng được tỷ lệ LDR 

dưới 80% theo quy định. Trước thực tế này, thay vì nới tỷ lệ LDR, NHNN đã ban hành Thông tư để 

bỏ luôn quy định về LDR. Với việc bãi bỏ quy định này, sự kỳ vọng sẽ là nguồn vốn để các TCTD cấp 

ra nền kinh tế dư dả hơn và đây là cơ sở để lãi suất tiền vay sẽ giảm xuống trong thời gian tới, qua đó 

giúp khơi thông được dòng chảy của tín dụng vốn đang bị ách tắc trong thời gian qua. Tuy nhiên, lợi 

ích ngắn hạn này không thể đánh đổi với rủi ro dài hạn, bởi vì việc bỏ giới hạn này sẽ có thể tạo ra 

một số rủi ro khiến cho tình trạng tài chính của các ngân hàng có nguy cơ rơi vào tình trạng khó khăn 

giống như các công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính hiện nay. 
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3.3.2. Sở hữu chồng chéo làm vô hiệu các quy định an toàn của ngân hàng 

Phần 3.3.1 cho thấy thực trạng tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng. 

Như phần phân tích cho thấy, nhiều quy định giám sát ngân hàng hoặc là bị vi phạm hoặc là bị vô 

hiệu. Đối với các trường hợp vi phạm thì NHNN cần phải có chế tài nghiêm minh. Tuy nhiên trong 

phần lớn các trường hợp khác, các quy định giám sát hầu như không có hiệu lực đối với các nhóm 

liên kết sở hữu. Nói khác đi, các hình thức sở hữu chồng chéo được xem là nguyên nhân làm cho các 

quy định an toàn của ngân hàng trở nên không còn hiệu lực. Để đánh giá tình hình giám sát sở hữu 

chồng chéo giữa các TCTD và các nhóm kinh tế tại Việt Nam, trong phần này chúng tôi sẽ phân tích 

cách thức sở hữu chồng chéo được các ngân hàng sử dụng để giảm hiệu lực, thậm chí vô hiệu hóa, 

các quy định an toàn hoạt động như thế nào. Sau đó, Báo cáo sẽ phân tích những nguyên nhân dẫn 

đến sự thất bại của hệ thống giám sát sở hữu chồng chéo từ góc độ khuôn khổ pháp lý và thể chế.  

Giai đoạn 2006-2011 là thời kỳ khung pháp lý và giám sát hoạt động ngân hàng không ngừng được 

hiện đại hóa. Quy định hiện hành của Việt Nam về bảo đảm an toàn hoạt động của NHTM đã bao 

trùm hết các nội dung giám sát về vốn, giới hạn tín dụng, giới hạn đầu tư góp vốn cổ phần, tỷ lệ khả 

năng chi trả, và phân loại chất lượng nợ, trích dự phòng rủi ro. Tuy nhiên, các ngân hàng, mà thực 

chất là các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế sở hữu ngân hàng, vẫn có thể dễ dàng vô hiệu hóa tất cả các 

quy định đảm bảo an toàn, cho dù đó là các quy định xây dựng theo chuẩn mực quốc tế. Đáng chú ý 

là việc vô hiệu hóa các quy định này - trong nhiều trường hợp, tuy không trái luật nhưng lại sai với 

tinh thần của luật - nhờ vào các hình thức sở hữu chồng chéo, bao gồm DNNN sở hữu NHTMCP, 

ngân hàng sở hữu doanh nghiệp, ngân hàng sở hữu ngân hàng, nhà đầu tư lớn sở hữu ngân hàng, 

doanh nghiệp phi tài chính, công ty cổ phần đầu tư tài chính và công ty chứng khoán. Có thể nói, việc 

giám sát sở hữu chồng chéo trong hệ thống ngân hàng đã thất bại và bằng chứng là sáu hiện trạng 

sau: 

Thứ nhất, vô hiệu hóa quy định về vốn pháp định của các NHTM. Nghị định 141 yêu cầu các NHTM cổ 

phần phải có vốn pháp định 3.000 tỉ đồng vào cuối năm 2010. Nhiều ngân hàng đã đáp ứng được yêu 

cầu này trước thời hạn quy định nhưng vẫn còn rất nhiều ngân hàng khác, đặc biệt là các NHTM cổ 

phần mới chuyển đổi từ mô hình NHTMCP nông thôn trước đây, đã không thể đáp ứng đủ vốn theo 

quy định. Cách thức đơn giản nhất để các ngân hàng này tăng đủ vốn là cho vay các doanh nghiệp 

liên kết để những doanh nghiệp này mua cổ phần tại các ngân hàng có cùng sở hữu với ngân hàng đã 

cho vay. Vô hình trung, con nợ đã trở thành chủ sở hữu ngân hàng. Tình huống tiêu biểu cho việc 

lách quy định này chính là việc NHTMCP Sài Gòn (SCB) cho Vạn Thịnh Phát và các doanh nghiệp có 

liên quan vay vốn, sau đó Vạn Thịnh Phát và các doanh nghiệp này dùng tiền vay được để góp vốn 

vào NHTMCP Tín Nghĩa (TNB) và NHTMCP Đệ Nhất (FCB). Về mặt quan hệ sở hữu, cả ba ngân 

hàng SCB, FCB, TNB, và cả Vạn Thịnh Phát đều thuộc một chủ sở hữu, chính vì vậy nên các yêu cầu 

về định giá và giám sát các giao dịch vay mượn và góp vốn ở đây thường không được tuân thủ.  

Thứ hai, vô hiệu hóa quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR). Hầu như các ngân hàng đều có hệ số 

CAR cao hơn mưc tối thiểu 9% theo quy định của NHNN, ngoại trừ Agribank trong giai đoạn 2009 – 

2011. Cá biệt, một số ngân hàng có hệ số CAR cao đến mức phi thực tế như Ngân hàng Gia Định là 

54,92% trong năm 2010), Ngân hàng Phát triển Mê Kông (MKB) là 37,3% trong năm 2010, hay ngay cả 

SCB trước khi hợp nhất vào năm 2009 cũng lên đến 50,2%. Thực tế cho thấy đây đều là những ngân 

hàng yếu kém. Liên quan đến việc tuân thủ hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR), tình trạng sở hữu 

chồng chéo hiện nay cũng giúp cho ngân hàng đánh giá không đúng tài sản “Có” rủi ro, từ đó cũng 
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làm tăng hệ số CAR một cách không thực chất. Quy định hiện nay xếp danh mục các khoản cho vay 

để đầu tư chứng khoán và kinh doanh bất động sản vào nhóm có hệ số rủi ro lên đến 250%. Trong 

thực tế, nhiều ngân hàng đã cho vay một phần vốn đáng kể để đầu tư chứng khoán và bất động sản, 

thông qua các công ty con, công ty liên kết. Tuy nhiên, tình trạng sở hữu chồng chéo làm cho việc 

đánh giá mục đích cuối cùng của các khoản cho vay không hề dễ dàng, do đó khoản vay có thể được 

xếp vào nhóm ít rủi ro hơn. Rủi ro bị đánh giá thấp hơn cũng đồng nghĩa với việc hệ số CAR không 

thể phản ánh đúng thực chất cái gọi là an toàn vốn của ngân hàng – một tiêu chuẩn mà thông lệ quản 

trị ngân hàng trên thế giới quy định rất nghiêm ngặt. Việc đánh giá hệ số CAR không thực chất một 

phần cũng xuất phát từ việc khó phân tách rạch ròi giữa hoạt động của ngân hàng đầu tư với hoạt 

động của ngân hàng thương mại do tình trạng sở hữu chồng chéo gây nên.  

Thứ ba, vô hiệu hóa quy định tách bạch hoạt động ngân hàng đầu tư ra khỏi hoạt động của ngân hàng thương 

mại. Kinh nghiệm từ khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ những năm 1929 – 1933 và đặc biệt là cuộc 

khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn 2007-2008 gần đây cho thấy tính chất nguy hiểm của việc đan xen 

nghiệp vụ của ngân hàng thương mại với ngân hàng đầu tư như thế nào. Ở Việt Nam, mặc dù luật 

hiện hành quy định các NHTM không được trực tiếp kinh doanh chứng khoán nhưng lại được lập 

công ty chứng khoán để qua đó gián tiếp kinh doanh. Tuy nhiên, luật cũng quy định ngân hàng 

không được cấp tín dụng cho công ty trực thuộc là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán 

và cũng không được cho vay không có bảo đảm để đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Thế nhưng, luật 

lại không cấm ngân hàng cho vay đầu tư chứng khoán đối với các đối tượng khác mà chỉ giới hạn 

tổng dư nợ cho vay và chiết khấu chứng khoán không được vượt quá 20% vốn điều lệ của ngân hàng, 

chưa kể các trường hợp ngoại lệ không áp dụng.97 Tình huống đơn cử cho việc lách quy định này 

chính là việc ACB trong năm 2010, nhờ sở hữu tới 19,52% cổ phần tại Ngân hàng Đại Á (DaiABank), 

đã đầu tư 1.000 tỉ đồng trái phiếu của DaiABank, nhờ đó Công ty Chứng khoán ACBS (thuộc sở hữu 

100% của ACB) đã được rót vốn trở lại 700 tỉ đồng thông qua trái phiếu phát hành cho DaiABank 

nắm giữ. 

Thứ tư, vô hiệu hóa quy định về giới hạn tín dụng. Luật pháp hiện hành quy định ngân hàng chỉ được 

phép cho vay tối đa đối với một khách hàng không được vượt quá 15% và đối với một nhóm khách 

hàng có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng. Con số 25% này được cho là 

quá lớn so với vốn của một ngân hàng và không đảm bảo được nguyên tắc phân tán rủi ro trong cho 

vay. Với quy định này, thay vì lập một doanh nghiệp, một người có thể lập nhiều doanh nghiệp để 

vay vốn ngân hàng, qua đó nâng giới hạn cho vay từ 15% lên 25% một cách hợp pháp. Hơn nữa, do 

tình trạng sở hữu chồng chéo phức tạp mà việc xác định người có liên quan không hề dễ dàng. Chính 

điều này đã làm cho một nhóm khách hàng có liên quan trên thực tế nhưng lại không được bao gồm 

trong định nghĩa pháp lý có thể vay số vốn vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng. Ngoài ra, do 

trước đây việc định nghĩa tín dụng không bao gồm trái phiếu kinh doanh nên nhiều ngân hàng thay 

vì cho vay truyền thống lại chuyển qua mua trái phiếu do các doanh nghiệp thuộc cùng sở hữu phát 

hành, từ đó đẩy tỷ lệ cấp vốn tín dụng thực tế lên rất cao. Ví dụ, năm 2011, LienVietPostBank không 

chỉ tạm ứng cho Công ty Cổ phần Him Lam 1.961 tỉ đồng mà còn mua thêm 250 tỉ đồng trái phiếu của 

chính công ty này, làm cho tỷ lệ cấp tín dụng đối với một khách hàng lên đến 33,54% so với vốn tự có 

của ngân hàng này, vượt xa so với quy định 15% của NHNN.  

                                                           
97 Xem Điều 10, Thông tư 13/2010/TT-NHNN, quy định về các tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các 

TCTD. 
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Thứ năm, vô hiệu hóa các giới hạn góp vốn, mua cổ phần. Mặc dù quy định hiện nay không cho phép ngân 

hàng dùng vốn huy động mà chỉ được dùng vốn điều lệ và các quỹ để góp vốn, mua cổ phần; hơn 

nữa tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần cũng bị giới hạn không quá 11% vốn điều lệ của đối tượng được góp 

vốn. Ngoài ra, luật cũng quy định tổng mức góp vốn, mua cổ phần tối đa của ngân hàng trong tất cả 

các công ty trực thuộc không quá 25% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng. Tuy nhiên, thông 

qua các khoản đầu tư trái phiếu và các khoản ủy thác đầu tư một cách trực tiếp, hoặc gián tiếp thông 

qua các công ty liên kết, ngân hàng vẫn có thể kiểm soát được các doanh nghiệp, các dự án, và kể cả 

các ngân hàng khác. Ví dụ như Ngân hàng Hàng Hải (MaritimeBank) mặc dù chỉ nắm giữ 10,2% vốn 

tại Ngân hàng Mê Kông (MDB) nhưng thông qua Quỹ Tín Phát – nắm giữ đến 18,5% cổ phần tại 

MDB – MaritimeBank vẫn có thể chi phối được MDB một cách dễ dàng.  

Thứ sáu, vô hiệu hóa quy định về báo cáo chất lượng tín dụng và trích dự phòng rủi ro. Tính đúng nợ xấu, và 

quan trọng hơn nữa là minh bạch hóa nợ xấu, là một đòi hỏi cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm giải 

trình của ban quản trị ngân hàng trước cơ quan quản lý và nhà đầu tư, đặc biệt là cổ đông thiểu số. 

Tuy nhiên nhiều ngân hàng đã thành lập các công ty xử lý nợ (AMC) nhưng với vai trò rất hạn chế, 

chủ yếu giúp các ngân hàng “làm đẹp” bảng cân đối tài sản của mình. Thông qua AMC, các ngân 

hàng có thể lách quy định bằng cách ủy thác cho AMC thu hồi nợ. Thông qua hợp đồng đồng ủy thác 

thu nợ này đã giúp ngân hàng che dấu được khoản nợ xấu trên bảng cân đối kế toán của mình và 

thay vào đó bằng một khoản mục khác có vẻ không liên quan đến nợ xấu – khoản phải thu. Tình 

trạng sở hữu chồng chéo cũng giúp ngân hàng dễ dàng nới lỏng các quy định về tiêu chuẩn thẩm 

định và giám sát khoản vay, từ đó làm cho việc đảo nợ trở nên dễ dàng hơn, và việc đánh giá chất 

lượng tín dụng cũng trở nên không thực chất. Các ngân hàng có thể chuyển các khoản nợ xấu thành 

tài sản có khác thông qua việc chuyển nợ xấu sang các công ty con, công ty liên kết. Do nợ xấu không 

được phản ánh đúng nên dự phòng không được trích lập đầy đủ, giúp chủ sở hữu ngân hàng tránh 

được việc suy giảm lợi nhuận và cổ tức, nhưng rủi ro khi đó có nguy cơ sẽ dồn lên vai người gửi tiền.  

Tóm tại, cấu trúc sở hữu hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay trên thực tế đã giúp một nhóm nhỏ 

các nhà đầu tư hay chủ sở hữu doanh nghiệp sở hữu một hay nhiều các ngân hàng nói riêng, các tổ 

chức tài chính nói chung. Các chủ sở hữu này đã biến các tổ chức tài chính thành công cụ huy động 

vốn của họ để đầu cơ vào tài sản như phân tích ở phần trên hay tạo ra những vụ thâu tóm, kinh 

doanh lũng đoạn thị trường, vi phạm các quy định đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống. Các 

trường hợp điển hình không tuân thủ khung giám sát của các ngân hàng nhờ dựa vào sở hữu chồng 

chéo sẽ được trình bày cụ thể hơn trong Phần 3.3.3 và 3.3.4.  

3.3.3. Tình trạng không tuân thủ khung giám sát trong các NHTMNN 

Như đã chỉ ra trong Phần 3.1.1, việc Chính phủ vừa là đại diện chủ sở hữu NHTMNN-người phải 

tuân thủ, đồng thời cũng là người giám sát sẽ dẫn tới việc khung giám sát mất hiệu lực. Quy định về 

CAR là ví dụ đầu tiên về hiệu lực của khung giám sát đối với NHTMNN. Theo quy định hiện hành, 

CAR của các NHTM tối thiểu phải đạt 9%. Nhưng tỷ lệ này của CTG chỉ là 8% và của Agribank thậm 

chí chỉ đạt mức 6,1% tại thời điểm tháng 12 năm 2010. Sang năm 2011, CAR của CTG là 10,6%, CAR 

của Agribank vẫn chỉ là 6,8%. Khi một NHTM không đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thì 

NHNN sẽ buộc NH này hoặc phải tăng vốn chủ sở hữu hoặc phải hạn chế tăng trưởng tổng tài sản, 

thay đổi cơ cấu tài sản theo hướng tăng tỷ trọng tài sản an toàn hoặc kết hợp tất cả các điều chỉnh 

trên. Tuy nhiên, đối với vi phạm nêu trên của các NHTMNN, NHNN không làm bất cứ điều gì. Điều 
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này cho thấy rằng tính hiệu lực của chế tài là rất kém. Động cơ ý lại nguy hiểm sẽ nảy sinh ở tất cả các 

ngân hàng khác và ở tất cả các chỉ tiêu an toàn tài chính khác.  

Hình 3.15. SHCC giữa NHTMNN và DNNN 

 

Nguồn: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình Minh (2009). 

Do Chính phủ là chủ sở hữu của DNNN đồng thời lại là cổ đông chi phối của các NHTMNN, quy 

định hiện hành về giới hạn tín dụng với một khách hàng sẽ mất hiệu lực. Khi phải cấp tín dụng cho 

một khách hàng vượt quá 15% vốn tự có của mình thì NHTMNN sẽ xin phê duyệt của Chính phủ và 

NHNN để được phép không phải tuân thủ quy định này. Hình 3.15 minh hoạ việc các NHTMNN cấp 

tín dụng vượt 15% vốn tự có cho Dự án thuỷ điện Huội Quảng (Sơn La) của Tập đoàn điện lực VN 

(EVN). EVN cùng 3 NHTMNN là VCB, BIDV và Agribank đều thuộc sở hữu nhà nước. Vì vậy, Chính 

phủ chỉ định các NH này cho vay dự án của EVN. Do quy mô dự án quá lớn nên Chính phủ cho phép 

các NH cho vay vượt 15% vốn tự có. Để cho vay 1 khách hàng 10.500 tỉ đồng, vốn tự có của NH phải 

đạt 70.000 tỉ đồng, trong khi tại VN chưa có NHTM nào vốn tự có đạt trên 30.000 tỉ đồng.     

Việc hạn chế tín dụng cấp cho một khách hàng là một thông lệ giám sát ngân hàng của quốc tế nhằm 

bảo vệ các NH khỏi nguy cơ phá sản do hậu quả của việc cấp tín dụng quá lớn cho một dự án không 

hiệu quả hoặc một khách hàng vay vốn khi phá sản. Đây là một khung giám sát quan trọng mà các 

NHTM luôn phải tuân thủ nghiêm chỉnh. Vi phạm khung giám sát này sẽ dẫn đến hậu quả là các 

khoản nợ xấu về sau mà NH phải gánh chịu và nguy cơ phá sản ngân hàng khi quy mô khoản nợ xấu 

quá lớn. Nợ xấu của Vinashin là một minh chứng cho thấy tầm ảnh hưởng của việc tập trung tín 

dụng quá mức đối với một số ngân hàng đã từng tài trợ cho tập đoàn này. Với sự cho phép của Chính 

phủ, riêng BIDV đã cho Vinashin vay tới 6.600 tỉ đồng, vượt 15% vốn tự có của ngân hàng. Hiện tổng 

dư nợ của Vinashin tại BIDV là 5.000 tỉ đồng (sau khi chuyển qua Vinalines 1.600 tỉ đồng). Với tổng 

dư nợ này, BIDV phải trích dự phòng rủi ro tới 4.500 tỉ đồng (dự kiến 1.500 tỉ đồng trong năm 2011 và 

3.000 tỉ đồng trong năm tiếp theo), tương đương 90% tổng giá trị khoản nợ. Hơn thế nữa, NHTMNN 

được phép “treo” các khoản nợ xấu này thay vì phải công bố chính thức là nợ xấu trong báo cáo tài 

chính và còn được quyền trích lập dự phòng rủi ro tùy theo khả năng tài chính của ngân hàng. Chính 

sách này đã tạo ra động cơ khuyến khích ngược và trao sự tùy tiện cho ngân hàng thay vì trao quyền.  

Theo số liệu chính thức, dư nợ cho vay đối với các DNNN lớn hiện đã lên tới 415.347 tỉ đồng tương 

đương 16,9% tổng dư nợ, trong đó dư nợ của 12 tập đoàn kinh tế Nhà nước là 218.000 tỉ đồng. Chỉ 

riêng việc Vinashin không trả được nợ vay đã làm 38 NH chủ nợ gặp khó khăn, trong đó NH 

Habubank (HBB) đã phải sáp nhập vào NH Sài Gòn Hà Nội (SHB). Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn 

Cho vay tối đa 

13.314 tỉ đồng Cho vay tối đa 

12.486 tỉ đồng 

Nhà nước 

Agribank 
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hoạt động cho các NHTMNN cũng như toàn hệ thống NH, các quy định bảo đảm an toàn hoạt động 

phải được các NH tuân thủ nghiêm ngặt mà không được phép có bất kỳ một ngoại lệ nào.  

Như phần trên đã đề cập, việc cho vay theo chỉ định của Chính phủ cũng hình thành một tâm lý ỷ lại 

tại các NHTMNN. Khi các NH này nếu có khó khăn về thanh khoản sẽ dễ dàng được NHNN hỗ trợ 

bằng việc cho vay tái cấp vốn. Như vậy cùng với giới hạn về cấp tín dụng và vốn, khung giám sát về 

thanh khoản và nợ xấu cũng đã bị vô hiệu hoá do mối quan hệ SHCC giữa NHTMNN và DNNN. 

Điều này cho thấy NHNN, khi ban hành khung giám sát, đã có hướng mở cho một số ngoại lệ không 

tuân thủ và các giao dịch của NHTMNN chiếm số lượng không nhỏ. Nói khác đi, việc được sở hữu 

bởi nhà nước đã giúp cho các NHTMNN không phải tuân thủ khung giám sát. Điều này cũng giúp 

giải thích vì sao tình trạng sở hữu chồng chéo không quá phức tạp trong khu vực NHTMNN như đã 

mô tả ở Phần 3.1.1. Rõ ràng, khi đã có các ngoại lệ và sự biệt đãi, bản thân các NHTMNN không cần 

phải thông qua cấu trúc sở hữu chồng chéo vẫn có thể bỏ qua các quy định của khung giám sát ngân 

hàng. Trong khi đó, các NHTMCP lại rất hiếm khi có được các ngoại lệ này nên sở hữu chồng chéo là 

một phương cách hữu hiệu giúp vô hiệu hóa các quy định giám sát. 

3.3.4. Tình trạng không tuân thủ khung giám sát trong các NHTMCP 

Như Phần 3.3.2 đã trình bày, do các NHTMCP khó có khả năng tiếp cận được các ngoại lệ trong việc 

tuân thủ khung giám sát nên sở hữu chồng chéo là một phương cách hữu hiệu để các NH này vượt 

qua được các ràng buộc về cấp tín dụng cũng như các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động 

ngân hàng nói chung. Phần này sẽ trình bày một số tình huống tiêu biểu cho thấy việc sở hữu chồng 

chéo đã giúp cho các NHTMCP vô hiệu hóa các quy định đảm bảo an toàn như thế nào. 

3.3.4.1. Trường hợp ACB 

Như Hình 3.6 đã minh họa, ACB có cấu trúc sở hữu chồng chéo khá phức tạp với nhiều NHTMCP 

khác. Thông tin công bố từ các thuyết minh BCTC, BCTN của ACB, Đại Á, Kiên Long, và Việt Nam 

Thương Tín cho thấy ACB đang nắm giữ cổ phần tại ba NHTMCP khác là Đại Á (10,82%), Kiên Long 

(6,13%) và Việt Nam Thương Tín (10%). Với tỷ lệ nắm giữ tuân thủ đúng quy định hiện hành này, 

dường như ACB chỉ là cổ đông lớn chứ không phải là cổ đông chi phối tại các NH này. Tuy nhiên, khi 

đi sâu hơn vào nhân sự của HĐQT hoặc BKS của ba NH này sẽ cho thấy khả năng quyền kiểm soát 

các NH này đang thực sự nằm trong tay của NH ACB. Như minh họa ở Hình 3.17, tại NHTMCP Kiên 

Long, mặc dù tỷ lệ sở hữu không cao nhưng NH ACB lại có hai ghế thành viên HĐQT. Hai đại diện 

này hiện đang nắm chức vụ tại NH ACB là Kế toán trưởng và Phó TGĐ của ACB. Tương tự, tại NH 

Việt Nam Thương Tín (Vietbank), ngoài tỷ lệ cổ phần mà ACB đang nắm giữ được công bố là 10% thì 

vợ của một thành viên sáng lập-cổ đông lớn của ACB, cũng đang là thành viên HĐQT và đang nắm 

giữ 4,99% (vừa đủ để không phải bị ràng buộc với tư cách là một cổ đông lớn và không phải công bố 

thông tin) cổ phần của Vietbank. Ngoài ra, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của VietBank 

cũng từng làm việc lâu năm và đã giữ vị trí quan trọng tại NH ACB.  

Tại NH thứ ba - NHTMCP Đại Á, NH ACB chỉ nắm giữ 10,82% cổ phần. Tuy nhiên ông Đỗ Minh 

Toàn, Phó Tổng giám đốc ACB, lại sở hữu 4,32% cổ phần của Đại Á và ông Nguyễn Văn Hòa - kế 

toán trưởng ACB - thì nắm giữ 4,38% cổ phần của Đại Á. Như vậy, thực chất là ACB đang nắm giữ 

19,52% cổ phần của Đại Á. Đến 2010, ông Toàn vẫn là thành viên HĐQT và ông Hòa là thành viên 

BKS của NH Đại Á. Như vậy, ACB thực sự có ảnh hưởng đối với NH Đại Á bằng việc nắm giữ tỷ lệ 
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cổ phần chi phối (19,52%) và có hai thành viên Ban điều hành (của ACB) tham gia HĐQT và BKS của 

NH Đại Á.  

Bằng cấu trúc SHCC nhưng không trái quy định hiện hành, ACB có ảnh hưởng lớn đến các NH mà 

họ đang nắm giữ. Hình 3.16. cho biết trong năm 2010, ACB đã đầu tư 1.000 tỉ đồng trái phiếu của NH 

Đại Á rồi Đại Á lại mua 700 tỉ đồng trái phiếu của Công ty chứng khoán ACB (ACBS). Như vậy, thực 

tế là ACB đã tài trợ 700 tỉ đồng cho ACBS thông qua NH Đại Á nhằm lách quy định không được cho 

vay công ty trực thuộc là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán của NHNN (Khoản 7 

Điều 8, Thông tư 13). Đối với khoản đầu tư trái phiếu của ngân hàng, về bản chất đây là khoản tín 

dụng, vì danh mục trái phiếu này không được niêm yết và giao dịch trên thị trường, đồng thời trái 

chủ - NH Đại Á cũng trình bày trong báo cáo tài chính của mình rằng sẽ nắm giữ các khoản đầu tư 

này cho đến khi đáo hạn. Thông qua sự thiếu vắng quy định cụ thể đối với các khoản đầu tư trái 

phiếu DN của NHTM, ACB đã làm sai tinh thần khung giám sát của NHNN trong việc không cho 

phép NHTM cấp tín dụng cho công ty con hoạt động kinh doanh chứng khoán.  

Hình 3.16. ACB đầu tư cho ACBS thông qua NH Đại Á  

 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính 2010 của NH Đại Á. 

Nếu ACB không có sở hữu chồng chéo với NH Đại Á, giao dịch cho vay ACBS không thể thực hiện 

được hoặc phải lách theo cách khác. Nhờ sở hữu chồng chéo, ACB đã vô hiệu được quy định không 

cho phép NHTM cấp tín dụng cho công ty con hoạt động kinh doanh chứng khoán. Ngoài ra, có một 

điểm khác biệt về HĐQT của ACB so với nhiều HĐQT của các NHTMCP khác là các cổ đông lớn như 

ông Trần Mộng Hùng và ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia HĐQT, dù cả hai đều là cổ đông 

sáng lập và đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu ACB. Thay vào đó, các cổ đông này là thành viên 

Hội đồng sáng lập ACB.98 Nếu muốn ACB có thể cho cả hai cổ đông lớn này vay vốn, vì pháp luật 

hiện hành chỉ quy định NHTM không được cấp tín dụng cho thành viên HĐQT chứ không phải là 

thành viên Hội đồng sáng lập.99 Đây chắc chắn là một kẽ hở mà một số ngân hàng đang tìm cách lợi 

dụng. Vụ án Nguyễn Đức Kiên là một minh chứng rõ ràng nhất về sự bất cập của quy định hiện hành 

                                                           
98 Hội đồng sáng lập là khái niệm không được quy định trong Luật Các TCTD, do bản thân ngân hàng tự thành lập 

nhằm không bị ràng buộc bởi các quy định liên quan đến Hội đồng quản trị hay Ban điều hành trong Luật. 

Chính vì vậy, liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên, theo Thống đốc NHNN, với địa vị này thì ông Kiên không 

liên quan gì đến ACB. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, NHNN cũng có lỗi khi để 

Hội đồng thành viên sáng lập tại ACB tồn tại lâu mà không có quy định trong luật. Truy cập tại 

http://dantri.com.vn/su-kien/de-hoi-dong-sang-lap-acb-ton-tai-co-trach-nhiem-cua-ngan-hang-nha-nuoc-

632534.htm, ngày 04/11/2013.  
99 Luật Tổ chức tín dụng 2010, Điều 126 khoản 1  

 

Nắm giữ 19,52% cổ phần 

Đầu tư trái phiếu: 700 tỉ đồng 

Sở hữu 

100% 

Đầu tư trái phiếu: 1.000 tỉ đồng 

http://dantri.com.vn/su-kien/de-hoi-dong-sang-lap-acb-ton-tai-co-trach-nhiem-cua-ngan-hang-nha-nuoc-632534.htm
http://dantri.com.vn/su-kien/de-hoi-dong-sang-lap-acb-ton-tai-co-trach-nhiem-cua-ngan-hang-nha-nuoc-632534.htm
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cũng như sự thiếu tích cực và chủ động của NHNN trong việc kịp thời phát hiện và xử lý mạnh tay 

các tình huống lách luật vốn đang rất phổ biến trong các NH hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam... 

 

Trang 81/127 

Hình 3.17. Cấu trúc SHCC giữa ACB và 3 NHTMCP: Đại Á, Kiên Long và VN Thương Tín (5/2012) 

 

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP.  
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3.3.4.2. Tình huống NHTMCP An Bình (ABB) 

ABB là một tình huống nữa minh hoạ cho tác động tiêu cực của sở hữu chồng chéo. Một điểm đáng 

chú ý ở đây là SHCC giữa một NHTMCP và một DNNN. ABB có hai cổ đông lớn là Tập đoàn điện 

lực VN (EVN) và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco). Theo quy định của 

Luật Các TCTD, NHTM không được cấp tín dụng cho cổ đông là pháp nhân có đại diện góp vốn. Hai 

cổ đông trên của ABB đều cử đại diện tham gia HĐQT của ABB. Đại diện của Geleximco (Ông Vũ 

Văn Tiền) là Chủ tịch HĐQT và các đại diện của EVN (Ông Nguyễn Văn Hội và ông Đào Duy Hưng) 

là thành viên HĐQT của ABB. Tuy nhiên, giống như trường hợp ACB, thông qua việc đầu tư trái 

phiếu, ABB đã tài trợ cho cả hai pháp nhân là cổ đông của NH. Như minh họa ở Hình 3.18., trong 

năm 2010, ABB đã tài trợ 1000 tỉ đồng cho EVN và 500 tỉ đồng cho Geleximco100. 

Hình 3.18. SHCC giữa Geleximco, EVN và ABB 

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 

Tình huống ABB còn góp phần giải thích một lý do nữa về việc tại sao các DNNN có động cơ tham 

gia góp vốn vào các NHTMCP. Sau khi tham gia góp vốn vào ABB, EVN mở tài khoản tiền gửi tại 

chính NH này. Doanh số tiền gửi của EVN tại ABB trong năm 2010 và 2011 lần lượt là 24.000 tỉ đồng 

và 9.500 tỉ đồng, số dư tiền gửi ngày 31/12/2010 và 31/12/2011 là 1.461 tỉ đồng và 1.758 tỉ đồng.101 

Trong bối cảnh các cuộc chạy đua lãi suất để thu hút tiền gửi các năm qua diễn ra thường xuyên thì 

các khoản tiền gửi lớn của tập đoàn EVN thực sự là một sự hỗ trợ lớn cho ABB. Vấn đề là lợi ích của 

các khoản tiền gửi mang lại có hoàn toàn thuộc về EVN hay là đã được phân bổ cho một vài cá nhân 

có thẩm quyền của Tập đoàn này.   

Bằng nhiều hình thức thông qua sở hữu chồng chéo các NHTM đã lách qua khung giám sát. Hậu quả 

của các hành vi lách luật của các NHTM là những khoản nợ xấu và tài sản kém chất lượng mà cổ 

đông thiểu số và người gửi tiền sẽ phải gánh chịu nếu Chính phủ không giải cứu. SHCC khiến cho 

việc giám sát các NHTM của NHNN gặp khó khăn, tuy nhiên biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất luôn 

là sự thiếu hụt thanh khoản diễn ra trong một thời gian dài của NHTM yếu kém. Phần 3.3.4.3 sẽ trình 

bày tình huống hợp nhất 3 NHTMCP vào tháng 12 năm 2011 để cho thấy SHCC có mối liên hệ như 

thế nào với tình trạng mất khả năng thanh khoản trong một số nhóm ngân hàng. 

                                                           
100 Báo cáo tài chính NH An Bình năm 2010  
101 Báo cáo tài chính NH An Bình năm 2011 và 2011 
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3.3.4.3. Tình huống ba ngân hàng hợp nhất 

Ngày 26/12/2011, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2716/QĐ-NHNN về việc hợp nhất 3 

NHTMCP gồm NHTMCP Sài Gòn (Saigon Commercial Bank hay SCB), NHTMCP Việt Nam Tín 

Nghĩa (TinNghiaBank hay TNB) và NHTMCP Đệ Nhất (Ficombank hay FCB).  

Đến giữa năm 2011, cả ba NH này đều do một nhóm nhà đầu tư và công ty liên kết nắm quyền kiểm 

soát, mặc dù trên danh nghĩa hầu như không có ai chính thức xuất hiện là cổ đông lớn sở hữu trên 5% 

tổng giá trị cổ phần. Hình 3.19. trình bày một phần bức tranh SHCC giữa ba NH này và nhóm các 

công ty liên kết. Như minh họa cho thấy, thông qua việc cử đại diện của mình vào HĐQT của 3 NH 

này, người sở hữu sau cùng (bà Trương Mỹ Lan và Công ty Vạn Thịnh Phát) có quyền kiểm soát 

hoàn toàn 3 NH này.  

Do thực tế được sở hữu bởi một chủ, cả SCB, TNB và FCB đều tài trợ tài chính cho nhiều hoạt động 

đầu tư khác nhau của các DN do cùng chủ kiểm soát. Một ví dụ dễ thấy về việc NH cho vay dự án bất 

động sản do chính chủ NH đầu tư là hai dự án thuộc vào loại lớn nhất tại TP.HCM là Times Square 

(Quảng trường Thời đại) và Saigon Peninsula (Bán đảo Sài Gòn). Chủ đầu tư dự án Quảng trường 

Thời đại là Công ty CPĐT Quảng Trường Thời Đại. Còn chủ đầu tư của dự án Saigon Peninsula là 

Công ty CPĐT Đại Trường Sơn. Ở đây, một lần nữa, khái niệm Công ty cổ phần đầu tư lại xuất hiện. 

Tại lễ công bố giới thiệu các dự án bất động sản độc đáo ở TP.HCM, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM 

cho biết SCB, TNB và FCB đều là tổ chức tài trợ lớn nhất cho hai dự án bất động sản này.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Truy cập tại http://sggp.org.vn/thuonghieumanh240308/2011/12/276505/, ngày 04/11/2013.  

http://sggp.org.vn/thuonghieumanh240308/2011/12/276505/
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Hình 3.19. Tình huống hợp nhất ba NHTM 

 

 

 

Nguồn: Dẫn lại từ nghiên cứu tình huống của FETP. 
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Ví dụ khác về vấn đề NH tài trợ cho DN của cùng một cổ đông lớn là việc TNB mua trái phiếu DN 

của Vạn Thịnh Phát. Ngày 11/9/2010, Công ty CPĐT Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu DN với 

tổng giá trị 6.000 tỉ đồng. Căn cứ vào thuyết minh báo cáo tài chính năm 2010 của TNB, NH này nắm 

giữ toàn bộ giá trị 6.000 tỉ đồng trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, trong khi vốn tự có của NH TNB lúc 

đó chỉ là 3.902 tỉ đồng. Cũng như tình huống ACB và ABB, khoản trái phiếu này được xếp vào mục 

chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn, chứ không phải dư nợ tín dụng của TNB103. Thực tế hoạt 

động NH cho thấy, các khoản tín dụng dễ dàng cấp cho khách hàng, đặc biệt là cổ đông của chính 

NH, có nguy cơ cao trở thành các khoản nợ xấu sau một thời gian. Khi các khoản vay không được trả 

nợ đúng hạn, theo quy định NHTM sẽ phải lập và trích dự phòng đầy đủ. Theo đó dự phòng tài 

chính tăng lên làm giảm lợi nhuận của NH, đồng thời tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng lên. Theo quy định này của 

NHNN, các NH có tỷ lệ nợ xấu cao có thể dẫn tới thua lỗ. Theo đó vốn chủ sở hữu và CAR của NH sẽ 

giảm xuống. Khi CAR bị giảm xuống dưới mức quy định 9%104, NHTM sẽ phải giải trình với cổ đông 

để xin tăng vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo tỷ lệ pháp định. Cách làm này giúp tình hình tài chính của 

NHTM trở nên lành mạnh nhưng có thể dẫn đến kết cục thay đổi một phần hoặc toàn bộ HĐQT và 

Ban điều hành của NH.  

Vì vậy, để tránh các khoản nợ xấu này, các NHTM có thể đảo nợ cho khách hàng bằng việc cấp khoản 

tín dụng mới nhằm giúp cho người vay trả cả gốc lẫn lãi của khoản nợ đến hạn. Điều này, tuy làm 

cho tổng dư nợ tăng lên, nhưng lại giúp che đậy tỷ lệ nợ xấu thực của NH. Thêm vào đó, do không 

phải trích dự phòng nợ xấu, kết quả kinh doanh của NH vẫn được hạch toán có lãi. Do hoạt động này 

đã bị NHNN giám sát chặt chẽ bằng việc kiểm soát các hồ sơ vay vốn và quy định tỷ lệ tăng trưởng 

tín dụng hàng năm, các NHTM đã dùng nhiều cách thức khác để lách. NHTM có thể ủy thác đầu tư 

cho công ty quản lý tài sản (AMC) của mình để AMC này ký kết hợp tác đầu tư với khách hàng. Như 

vậy, khoản tài trợ này sẽ được thể hiện thành mục tài sản có khác, thay vì là khoản cho vay khách 

hàng, trên báo cáo tài chính của NH. Cách thức này giúp cho NH lách qua các quy định về tỷ lệ tăng 

trưởng tín dụng hàng năm và lập, trích dự phòng nợ xấu. Vì những hành vi này mà có những NH tuy 

tỷ lệ nợ xấu công bố thấp cùng kết quả kinh doanh có lãi nhưng không muốn, hoặc không thể chi trả 

cổ tức bằng tiền mặt, thậm chí thanh khoản gặp khó khăn trong thời gian dài.105 Hậu quả là để giải 

cứu các NH này, Chính phủ đã phải dùng tiền đóng thuế của dân để chỉ đạo NHNN và BIDV106 cho 

vay tái cấp vốn. 

3.3.4.4. Tình huống thâu tóm Sacombank 

Sở hữu chồng chéo làm cho việc giám sát của NHNN trở nên khó khăn. Cấu trúc sở hữu giữa các NH 

ngày càng phức tạp và khó nhận biết. Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông của Sacombank 

(STB) gần đây là một ví dụ. Nếu không có công bố thông tin về cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần 

của STB thì nhiều người không biết sự tồn tại của CTCP Đầu tư Sài Gòn Exim, là công ty liên kết của 

Eximbank. Một trong ba cổ đông sáng lập của Sài Gòn Exim chính là Eximbank. Hai công ty sáng lập 

                                                           
103 Theo BCTC, đến quý III/2011, TNB còn giữ 2.200 tỉ đồng trái phiếu Vạn Thịnh Phát, bằng 54,8% vốn tự có của 

NH lúc đó. 
104 Thông tư 13, đã dẫn. 
105 Theo báo cáo tài chính quý 3 của 3 NH, trong 9 tháng đầu năm 2011, tổng tài sản có của cả 3 NH tăng từ 

114.369 tỉ đồng lên 153.625 tỉ đồng - tốc độ tăng 34%, trong khi đó tài sản có khác tăng từ 22.056 tỉ đồng lên 

53.486 tỉ đồng - tốc độ tăng 142,5%.   
106 TTXVN (2011). 
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còn lại là CTCP Bất động sản Exim và CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn. Đồng thời, ông Nguyễn 

Thanh Nhung, Phó Tổng Giám đốc Eximbank cũng là thành viên HĐQT của Sài Gòn Exim.107 Các 

công ty có liên quan chính là công cụ hữu hiệu để các cổ đông lớn của các NH thực hiện hành vi lách 

luật. Ví dụ như Sài Gòn Exim đã được Eximbank sử dụng để mua cổ phần của STB. Cũng mua cổ 

phần của STB mà không phải công bố thông tin như Eximbank là NHTMCP Phương Nam (PNB). Cả 

bốn cá nhân có liên quan đến PNB đều đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị STB nhiệm kỳ 

2011-2015.108  

Ngoài những tình huống đã phân tích ở đây, tình trạng sử dụng SHCC để vô hiệu hóa các quy định 

về bảo đảm an toàn hoạt động còn rất phổ biến ở các NHTM khác. Như các sơ đồ minh họa trong 

chương này, các mối quan hệ sở hữu cho vay còn xuất hiện giữa một số NH khác, chẳng hạn như 

giữa NH Liên Việt và cổ đông là Công ty cổ phần Him Lam, giữa NH Dầu Khí (PG Bank) và các 

khách hàng thuộc Tổng công ty Xăng Dầu VN – cổ đông của PG Bank…  

Như đã phân tích, SHCC dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau cho các nhóm ngân hàng và cho cả hệ 

thống tài chính, từ những khó khăn thanh khoản tạm thời cho đến các rủi ro tín dụng có tính chất dài 

hạn hơn. Tình trạng nợ xấu cao hiện nay dù được phân tích dưới nhiều giác độ và với những nguyên 

nhân khác nhau nhưng không thể không nói đến vai trò của SHCC. Phần 3.4 sẽ trình bày một cách 

tóm lược về tình trạng nợ xấu hiện nay trong hệ thống ngân hàng đặt trong mối quan hệ với SHCC. 

3.4. Nguyên nhân thất bại trong giám sát SHCC từ góc độ thể chế 

Động cơ lợi nhuận là đặc tính chung của các chủ ngân hàng, dù ở Mỹ, Nhật, Đức hay ở Việt Nam. 

Vậy nhưng tại sao mô hình sở hữu chéo, sở hữu chồng chéo ở Nhật, Đức đã từng phát huy hiệu quả 

tích cực trong khi ở Việt Nam tình trạng sở hữu chồng chéo đi liền với rất nhiều hệ lụy tiêu cực như 

kể trên? Thất bại trong việc giám sát sở hữu chồng chéo có một phần nguyên nhân mang tính kỹ 

thuật như Luật pháp chưa có quy định, hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp, thiếu chặt chẽ. Không 

thể phủ nhận nỗ lực tiếp cận thông lệ quốc tế của các cơ quan điều tiết, giám sát hệ thống tài chỉnh ở 

Việt Nam. Tuy nhiên, những nỗ lực này cần xét đến hiệu quả thực chất trên cơ sở hiểu đúng các quy 

định, tiêu chuẩn quốc tế từ đó sử dụng thang đo đúng và phù hợp với thực tế Việt Nam. Bên cạnh đó, 

việc áp dụng các thông lệ mới luôn đòi hỏi thời gian, lộ trình thích hợp, không thể nóng vội, chủ quan 

để tránh tình trạng chính sách mang tính hành chính, áp đặt không thực tế khiến các đối tượng lien 

quan không thể tuân thủ hoặc muốn tuân thủ phải trí trá. Mặc dù những vấn đề mang tính kỹ thuật 

này rất quan trọng nhưng việc sửa lỗi kỹ thuật sẽ không giải quyết triệt để được tình trạng vi phạm 

các quy định an toàn hệ thống nếu những vấn đề thể chế căn cơ hơn không được thay đổi thích đáng. 

Nhìn vào quá trình hình thành cấu trúc sở hữu hiện nay của hệ thống ngân hàng (như được trình bày 

ở Chương 1) và những vấn đề then chốt của mối quan hệ Ủy quyền – thừa hành trong lĩnh vực ngân 

hàng (Phần 2.1), có thể thấy bốn nguyên nhân thể chế căn bản dẫn đến tình trạng trên. 

Trước hết, trong mối quan hệ ủy quyền – thừa hành, vấn đề quan trọng hàng đầu đặt ra là cần những 

thể chế giảm xung đột lợi ích giữa những người có liên quan. Ở Việt Nam, khi các chính khách, cơ 

quan chính quyền, đại diện nhà nước là những người ra chính sách điều tiết thị trường, điều tiết hệ 

                                                           
107 DVT/HSX (2012). 

108 Q. Nguyễn theo TTVN (2012). 
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thống tài chính cũng đồng thời là chủ sở hữu của các ngân hàng trong hệ thống này thì tình trạng 

xung đột lợi ích rất trầm trọng. 

Một yếu tố cơ bản khác trong mối quan hệ ủy quyền – thừa hành là thiết lập thể chế kiểm soát những 

người thừa hành để giảm thiểu rủi ro đạo đức, tâm lý ỷ lại. Với tình trạng hệ thống ngân có sự liên 

kết chằng chịt, trực tiếp hoăc gián tiếp 29/34 ngân hàng TMCP tư nhân đều có “họ hàng xa gần” với 

NHTM nhà nước hoặc các cơ quan chính quyền, tập đoàn, DNNN thì tâm lý ỷ lại này không những 

không được giảm thiểu mà còn gia tăng đáng kể. 6/9 ngân hàng thuộc diện yếu kém cần tái cấu trúc 

thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp có liên hệ sở hữu với các Tập đoàn, DNNN và NHTM NN. Tập 

đoàn và các DNNN khi đi vay có tâm lý ỷ lại cao, trông chờ vào các chính sách giãn nợ, khoanh nợ, 

xóa nợ của nhà nước. Ngân hàng cũng với tâm lý đó thiếu trách nhiệm thẩm định, giám sát khoản 

vay cho các DNNN, các TĐ. Hơn nữa, NH có tâm lý ỷ lại vào việc Nhà nước không để NH nào phá 

sản, sụp đổ nên tình trạng rủi ro đạo đức lại càng tăng. Có thể nhìn thấy điều này rất rõ qua cách 

NHNN xử lý các NH yếu kém thời gian qua. Trong giai đoạn 2008-2010, chính phủ Mỹ và Anh, vốn 

là những nước không cổ súy sở hữu nhà nước trong các doanh nghiệp, đã công khai, trực tiếp can 

thiệp tiếp vốn, thậm chí mua lại các NH bị khủng hoảng để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền 

nhưng vẫn phần nào khiến các chủ sở hữu phải chịu trừng phạt vì hành vi của mình. Mặc dù tính 

chính đáng của các chính sách giải cứu bởi chính phủ Mỹ và Anh vẫn đang gây nhiều tranh luận, 

nhưng không thể phủ nhận việc minh bạch thông tin này tạo cơ sở để các bên liên quan có trách 

nhiệm giải trình với đồng tiền ngân sách của người dân đóng thuế, đồng thời giảm tâm lý ỷ lại của 

các chủ ngân hàng. Ở VN, NHNN chỉ thị cho BIDV hỗ trợ việc hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém109 SCB, 

Tín Nghĩa và Đệ Nhất, trong đó có việc tiếp vốn hàng ngàn tỷ đồng cho các ngân hàng này110. Mặc dù 

chính sách can thiệp tài chính để ổn định các ngân hàng yếu kém, đảm bảo quyền lơi người gửi tiền 

là không sai, nhưng với cách làm thiếu minh bạch về vai trò, trách nhiệm giải trình của các bên như 

trên, đồng thời các chủ sở hữu của các ngân hàng yếu kém vẫn duy trì vị thế của mình nhờ sự tiếp 

vốn của nhà nước thì hệ quả là tình trạng rủi ro đạo đức trong tương lai sẽ vẫn không có cơ sở thuyên 

giảm.  

Yếu tố thứ ba không kém phần quan trọng nhằm thiết lập các thể chế để giảm thiểu hệ lụy tiêu cực 

của tình trạng bất cân xứng thông tin trong mối quan hệ ủy quyền - thừa hành, đó là tăng tính minh 

bạch thông tin và sức mạnh kiểm soát của thị trường. Rất nhiều trường hợp vi phạm các quy định 

đảm bảo an toàn hoạt động kể trên không bị phát hiện hoặc không được phát hiện kịp thời bởi những 

bất cập liên quan đến công bố thông tin. Một mặt nhiều thông tin cần thiết chưa được yêu cầu công 

bố đầy đủ và cập nhật, mặt khác nhiều đối tượng né được yêu cầu phải công bố thông tin và nhiều 

đối tượng không chấp hành việc công bố thông tin theo quy định. Tình trạng sử dụng cơ cấu sở hữu 

hình tháp, sở hữu chồng chéo và hơn thế, sử dụng sở hữu ngầm để thâu tóm quyền lực, trục lợi cá 

nhân gây hệ quả tiêu cực cho hệ thống tài chính, các cổ đông nhỏ và toàn dân đã diễn ra và vẫn có thể 

tiếp tục trong môi trường thông tin kém minh bạch này. Trong khi đó, với một môi trường thông tin 

minh bạch, các ngân hàng sẽ có động cơ cạnh tranh lành mạnh hơn bởi họ không chỉ bị giám sát bởi 

các cơ quan chức năng vốn nhân sự mỏng mà còn bị giám sát bởi toàn thể những người có lợi ích liên 

quan.  

                                                           
109 http://baodientu.chinhphu.vn/Home/BIDV-hop-tac-toan-dien-voi-3-ngan-hang-chuan-bi-hop-

nhat/201112/104131.vgp 
110 http://www.sggp.org.vn/kinhte/2011/12/275318/ 
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Yếu tố thứ tư có vai trò rất quan trọng trong việc khuyến khích tinh thần tự kiểm và giảm thiểu rủi ro 

đạo đức là các thể chế tăng cường trách nhiệm giải trình, quy định chặt chẽ và thực hiện nghiêm chế 

tài các trường hợp vi phạm. Từ 2010 đến nay, trải qua nhiều cuộc chạy đua lãi suất, nhiều trường hợp 

vi phạm các quy định an toàn hoạt động nhưng rất ít chủ sở hữu, lãnh đạo ngân hàng đứng ra nhận 

trách nhiệm và nhận hình phạt thích đáng, đúng người, đúng tội. Có thể lý giải một phần tình trạng 

này bởi những yếu kém trong cơ chế giám sát, hạn chế về số lượng và chất lượng nhân sự của cơ 

quan giám sát… Nhưng ngay cả khi bị phát hiện thì chế tài yếu, xử phạt không nghiêm cũng không 

tạo động cơ khuyến khích các NH phải tuân thủ luật pháp ngay từ đầu. Khi luật chơi và trọng tài 

thiếu nghiêm minh, khó tránh khỏi tình trạng người tham gia gian lận. Nhưng yếu tố này lại phụ 

thuộc rất nhiều vào động cơ của người làm chính sách. Trong bối cảnh Việt Nam, chỉ khi tình trạng 

xung đột lợi ích giữa người ra chính sách cũng là đối tượng điều chỉnh của chính sách được xóa bỏ thì 

các thay đổi khác mới có hy vọng được thực thi. 

3.5. Sự bất cập của khuôn khổ pháp lý giám sát sở hữu chồng chéo 

Hiện tượng sở hữu chồng chéo phổ biến trong hệ thống ngân hàng và giữa các tổ chức tài chính với 

các nhóm kinh tế ở Việt Nam cùng những hệ quả của nó bắt đầu được thảo luận nhiều ở Việt Nam từ 

năm 2011 và được nhấn mạnh trong một nghiên cứu của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright và 

Chương trình Việt Nam thuộc Đại học Harvard công bố đầu năm 2012111. Điều này ngụ ý rằng cho 

đến thời điểm đó, cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng nói riêng và hệ thống tài chính nói chung của 

Việt Nam chưa được thiết kế và chuẩn bị để giám sát và xử lý một cách có chủ đích tình trạng sở hữu 

chồng chéo. Hơn nữa, ngay cả khi được thừa nhận một cách chính thức112 thì Ngân hàng Nhà nước 

cũng vẫn chưa có những động thái chính sách cần thiết để giải quyết tình trạng này. 

Mặc dù không được thiết kế một cách có chủ đích, song hệ thống giám sát ngân hàng hiện nay cũng 

đã tạo ra một khuôn khổ giám sát nhất định để giám sát sở hữu chồng chéo. Việc giám sát các NHTM 

ở Việt Nam hiện nay được thực hiện tập trung bởi Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng 

(CQTTGSNH). Khuôn khổ giám sát được thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng (Luật 

TCTD). Ngoài ra, do các NHTMCP đều các công ty đại chúng cho nên Luật Chứng khoán cũng là một 

khuôn khổ giám sát cho nhóm ngân hàng này.  

Trong khuôn khổ giám sát hiện nay, các quy định trực tiếp liên quan đến SHCC bao gồm: 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phẩn của TCTD, giới hạn góp vốn quy định tại Luật TCTD, Thông tư 13 

- Người có liên quan (bao gồm cả nhóm khách hàng có liên quan, Công ty trực thuộc TCTD, Công ty liên 

doanh, Công ty liên kết...) quy định tại Luật TCTD và Thông tư 13 (13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 05 

năm 2010 của NHNN Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng) 

- Dự thảo “Thông tư Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài” năm 2014 nhằm thay thế cho Thông tư 13. 

Bên cạnh đó, việc giám sát việc thực hiện quy định liên quan đến SHCC cũng có thể được tiến hành 

thông qua các quy định về công bố thông tin:    

                                                           
111 Báo cáo này có nhan đề “Cải cách cơ cấu vì mục tiêu tăng trưởng, công bằng và chủ quyền quốc gia”, được 

chuẩn bị cho Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam (VELP) hằng năm lần thứ ba, tổ chức tại Trường 

Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy trong thời gian từ 12-17/2/2012. 
112 Ngân hàng Nhà nước (2011), “Định hướng và giải pháp cơ cấu lại hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 

2011- 2015”  
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- Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của NHNN về chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ 

chức tín dụng.   

- Thông tư 52/2012/TT-BTC “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” ngày 

5/4/2012.  

Các cơ chế chế tài liên quan đến SHCC bao gồm: 

- Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

chứng khoán và thị trường chứng khoán 

- Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực 

tiền tệ và hoạt động ngân hàng 

- Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng 

Như vậy, việc giám sát SHCC ở Việt Nam hiện tại trong một chừng mực nào đó cũng đã được quy 

định trong các văn bản pháp luật, bao gồm cả các luật và văn bản dưới luật. Mặc dù vậy, vẫn còn 

khoảng cách giữa thực tế giám sát và yêu cầu hoạt động giám sát cần hướng tới vì những lý do sau 

đây. 

Thứ nhất, hoạt động của các NHTM trên thị trường tài chính hiện nay rất phức tạp. Các NHTM 

không chỉ thực hiện các hoạt động vốn có của ngân hàng thương mại mà còn thực hiện các hoạt động 

của ngân hàng đầu tư (thị trường chứng khoán) và công ty bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ). Dù 

đã tăng cường hoạt động trong thời gian qua, CQTTGSNH vẫn thiên về giám sát hoạt động của ngân 

hàng thương mại Trong khi các lĩnh vực giám sát khác thường bị giới hạn về năng lực hoặc nhân lực 

cũng như khuôn khổ pháp luật. Ví dụ, để giám sát hoạt động của ngân hàng đầu tư hay kinh doanh 

chứng khoán thì cần tới vai trò của Thanh tra UBCK, để giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

nhân thọ và phi nhân thọ thì cần tới vai trò của Cục Quản lý bảo hiểm. Nhận định này gợi ý rằng do 

mức độ phức tạp trong hoạt động của các NHTM, để giám sát có hiệu quả thì cần phải có một khuôn 

khổ giám sát thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan giám sát. Chẳng hạn như trong 

trường hợp của Vietinbank, ngân hàng này sở hữu cả công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, 

công ty bảo hiểm nhân thọ và công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Để giám sát đầy đủ hoạt động của NH 

này, thì chỉ riêng vai trò của CQTTGSNH chắc chắn là không đủ.  

Thứ hai, do quy định về vốn pháp định tối thiểu 3.000 tỷ đối với NHTM là rất lớn và đặc thù của 

NHTM là kinh doanh chủ yếu bằng vốn vay, nên việc công bố thông tin để thị trường giám sát là cần 

thiết. Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 13 đã đưa ra quy định về việc TCTD sở hữu TCTD, hạ tỷ lệ 

nắm giữ  tối đa, đề cập khá chi tiết về người có liên quan, giới hạn góp vốn, mua cổ phần... nhưng do 

quy định hiện hành về tỷ lệ phải công bố thông tin (5%) vẫn còn khá cao, đủ dư địa cho các tổ chức cá 

nhân sở hữu TCTD tránh được việc công bố thông tin. Nhận định này ngụ ý rằng cần hạ thấp tỷ lệ 

công bố thông tin để tăng cường khả năng giám sát của thị trường.  

Thực tế cho thấy, sau khi chính phủ, NHNN quyết liệt xử lý SHCC tại các TCTD, các cổ đông, nhóm 

cổ đông có tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại các TCTD trái quy định đã lặng lẽ thoái vốn. Tuy nhiên, thông 

tin về các cổ đông nhận chuyến nhượng của họ ở mức hạn chế.  Ví dụ trường hợp 3 cổ đông người 

Việt đầu tư 55,5 triệu USD mua gần 15% cổ phần VP bank từ OCBC. Danh tính của những cổ đông 
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này được biết thông qua bản tin của Singapore Bussiness Review113 trong khi thông báo chính thức của 

VP Bank chỉ nêu chung chung là “các nhà đầu tư cá nhân trong nước”.114  

Thứ ba, các chế tài xử lý hiện tại cần được thiết kế lại vì chúng hoặc chưa đủ hiệu lực hoặc đang đi 

theo hướng hình sự hóa các quan hệ dân sự. Cụ thể là các chế tài của NHNN đối với các vi phạm của 

TCTD hiện tại các theo ba hướng: (i) Phạt tiền; (ii) Hạn chế mở rộng hoạt động của TCTD (dừng cấp 

phép mở chi nhánh, phòng giao dịch...); và (iii) Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.  

Một ví dụ minh họa cho tính kém hiệu lực của hình thức phạt tiền của UBCKNN với hoạt động vi 

phạm công bố thông tin là trường hợp của ông Trần Phát Minh, từng là người giàu thứ 12 trên sàn 

chứng khoán Việt Nam, bị xử phạt 70 triệu đồng vì bán 876.450 cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn Thương Tín - chiếm 4,94% tổng số cổ phiếu STB đang lưu hành - nhưng không báo cáo cho 

UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). 

Thứ tư, cần có quy định về việc chứng minh nguồn tiền đối với các cổ đông lớn của các TCTD mà 

trường hợp VP Bank và Trần Phát Minh là những minh chứng. Với một khuôn khổ pháp luật rõ ràng, 

toàn diện, các TCTD biết rõ được và không được làm gì. Khi ấy việc giám sát và xử lý vi phạm có thể 

được thực hiện nhờ việc sử dụng kỷ luật thị trường và kỷ cương điều tiết thông qua công bố thông 

tin mà không cần viện dẫn đến các biện pháp có tính hình sự hóa. Điều này vừa phù hợp với xu 

hướng chung trong giám sát, vừa tạo điều kiện cho hoạt động của các TCTD. 

3.6. Nợ xấu và việc xử lý các ngân hàng yếu kém trong điều kiện sở hữu chồng chéo 

3.6.1. Vấn đề nợ xấu trong mối quan hệ với sở hữu chồng chéo 

Một trục trặc song hành với tình trạng sở hữu chồng chéo trong hệ thống ngân hàng là nợ xấu. Tuy 

nhiên, nếu phân tích kỹ sẽ thấy rằng đây không thuần túy chỉ là vấn đề có tính chất song hành, mà 

nhiều khả năng còn có mối quan hệ nhân quả. Tức là, trong một chừng mực nhất định, sở hữu chồng 

chéo là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu cao trong hệ thống ngân hàng. Như 

phần 3.3.2 đã phân tích, sở hữu chồng chéo là một trong những phương cách để các ngân hàng lách 

các quy định về giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng cũng như các ràng buộc về điều kiện và tiêu 

chuẩn cấp tín dụng. Các ngân hàng có động cơ để nới lỏng các điều kiện ràng buộc về cấp tín dụng 

đối với các khách hàng mà cổ đông ngân hàng có quan hệ sở hữu. Ngược lại, các doanh nghiệp có sở 

hữu tại ngân hàng có thể tác động đến chính sách, điều kiện và quy trình cấp tín dụng cho bản thân, 

bỏ qua các yêu cầu về giám sát và tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị tín dụng. Các nhân viên thẩm định 

tín dụng chỉ đóng vai trò là người thừa hành để xử lý hồ sơ, thậm chí còn bị buộc phải tìm cách hợp 

pháp hóa các hồ sơ tín dụng cho nhóm doanh nghiệp liên kết sở hữu với ngân hàng. Chính vì vậy, các 

khoản vay được cấp một cách dễ dãi, không dựa vào kết quả phân tích tính khả thi tài chính và khả 

năng trả nợ. Nói khác đi, quan hệ tín dụng trong trường hợp này cũng tương tự như quan hệ tín 

dụng chỉ định của chính phủ đối với các ngân hàng dành cho DNNN.  

Không chỉ đối với việc thẩm định tín dụng, việc thẩm định và đánh giá giá trị tài sản đảm bảo cũng 

không đáng tin cậy trong trường hợp có sở hữu chồng chéo. Việc kê khống giá trị tài sản đảm bảo 

                                                           
113 http://vneconomy.vn/20131128043434953P0C6/3-nguoi-viet-chi-555-trieu-usd-mua-gan-15-co-phan-

vpbank.htm 
114 http://baocongthuong.com.vn/tai-chinh/45800/vpbank-chia-tay-doi-tac-ngoai.htm 



Sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam... 
 

Trang 91/127 

nhằm tăng hạn mức cấp tín dụng cho khách hàng là điều đã được nhận diện.115 Điều này dẫn đến một 

số rủi ro: (i) cấp tín dụng vượt quá khả năng hấp thụ rủi ro của ngân hàng, (ii) trích dự phòng rủi ro 

tín dụng không đủ do mức trích dự phòng đã bị điều chỉnh bởi giá trị tài sản đảm bảo, (iii) khi thị 

trường tài sản suy giảm làm suy giảm giá trị đảm bảo cho khoản vay, từ đó làm tăng tỷ phần khoản 

vay không được đảm bảo dẫn đến nguy cơ nợ không thể thu hồi. Điều này thực tế đã diễn đối với 

nhiều khoản vay được đảm bảo bởi bất động sản. Bất động sản đã từng được nhiều ngân hàng ưa 

chuộng dùng làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ tín dụng. Giá trị bất động sản đảm bảo trong 

những năm trước đây thường được định giá cao một phần là do bong bóng giá nhưng một phần khác 

là do chủ đích của bản thân ngân hàng. Đến khi thị trường bất động sản suy giảm và đóng băng thì 

nợ xấu do cho vay bất động sản tăng cao kéo tỷ lệ nợ xấu chung của toàn hệ thống lên.  

Hình 3.20. Nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam 

 

Nguồn: Vũ Thành Tự Anh, Trần Thị Quế Giang, và Đỗ Thiên Anh Tuấn (2013) 

Báo cáo chính thức của các ngân hàng cho thấy tỷ lệ nợ xấu bình quân của toàn hệ thống chỉ khoảng 

4,08% tổng dư nợ vào thời điểm cuối năm 2012 trong khi báo cáo của Thanh tra NHNN là 7,8%. 

Thống đốc NHNN cũng từng cho rằng nợ xấu của các TCTD khoảng 10% nhưng đánh giá của tổ chức 

xếp hạng tín dụng Fitch là khoảng 15%. Tuy nhiên, ngay cả con số của Fitch cũng chưa làm thỏa mãn 

một số người bi quan về tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nghiên cứu gần đây 

của Nhóm Fulbright cho thấy rằng tỷ lệ nợ xấu ước tính có thể lên đến gần 18% tổng dư nợ tín 

dụng.116  

Mặc dù đến nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể chứng minh mối quan hệ giữa sở hữu chồng chéo với 

tình trạng nợ xấu cao nhưng một số chuyên gia kinh tế cho rằng mối quan hệ này hoàn toàn có thể 

xảy ra. Ông Lê Xuân Nghĩa – nguyên là Vụ trưởng Vụ Chiến lược của NHNN và cũng từng là Phó 

Chủ tịch NFSC – cho rằng nhiều ngân hàng mà ông chủ cũng đồng thời là chủ của các tập đoàn lại có 

                                                           
115 Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương, nguyên Bí thư Thành phố Đà Nẵng, từng cho rằng 

nợ xấu một phần là do đạo đức cán bộ ngân hàng, cấu kết với khách hàng nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên. 

Truy cập tại http://tuoitre.vn/Kinh-te/570533/no-xau-do-dao-duc-can-bo-ngan-hang.html, ngày 28/10/2013. 
116 Vũ Thành Tự Anh, Trần Thị Quế Giang, và Đỗ Thiên Anh Tuấn (2013) 
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nợ xấu lớn nhất. “[T]ại những ngân hàng này, doanh nghiệp của các ông chủ đó chiếm toàn bộ tín dụng trung 

và dài hạn của ngân hàng. Họ luôn tìm cách đảo nợ để duy trì nợ ở nhóm 1, nhóm 2. Qua sở hữu chồng chéo, 

một nguồn tín dụng khổng lồ đã đổ vào các tập đoàn tư nhân, mà trường hợp nhiều nhất có thể lên tới 100.000 

tỉ đồng, trường hợp thấp hơn là 40.000 – 50.000 tỉ đồng, và rất đông những trường hợp 5.000 – 7.000 tỉ đồng 

trong khi tài sản của họ chỉ còn 1.000 – 2.000 tỉ đồng. Có đại gia là chủ ngân hàng mà khoản vay của họ chiếm 

tới 43% vốn tự có của ngân hàng đó… Để lách luật, họ đứng tên con, cháu, họ hàng, người quen, qua nhiều 

vòng khiến cho ngân hàng không kiểm soát nổi, thậm chí ngay cả thanh tra ngân hàng Nhà nước cũng không 

thể kiểm soát nổi và chỉ có cơ quan điều tra mới có thể làm rõ việc đó.”117 

Nhận định này rất có cơ sở, bởi như Phần 2.2.4. đã phân tích, sở hữu chồng chéo tạo ra cho ngân hàng 

động cơ để bỏ qua các yêu cầu về thẩm định tín dụng và giám sát khách hàng, do lợi ích của ngân 

hàng được gắn chặt vào lợi ích của bản thân doanh nghiệp có liên kết sở hữu, trong khi rủi ro lại 

được chia đều cho mọi cổ đông ngân hàng, trong đó có cổ đông thiểu số, cổ đông không có quyền 

kiểm soát ngân hàng.  

Nợ xấu hiện đang làm tắc nghẽn mạch máu của nền kinh tế và xử lý nợ xấu được xem là một nhiệm 

vụ trọng tâm mà NHNN đang gấp rút thực hiện. Có một số nghi ngờ về tính khả thi của biện pháp 

xử lý nợ xấu này, chủ để nằm ngoài phạm vi của bài nghiên cứu này. Vấn đề ở đây là nếu xem sở hữu 

chồng chéo là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tình trạng nợ xấu cao trong hệ thống 

ngân hàng thì để nợ xấu có thể được xử lý một cách dứt điểm, điều không thể không giải quyết đó là 

tình trạng sở hữu chồng chéo. Nói khác đi, xử lý nợ xấu cần phải đi kèm với các biện pháp tái cấu 

trúc lại các ngân hàng một cách mạnh mẽ và thực chất hơn, đặc biệt là phải xử lý được vấn đề sở hữu 

chồng chéo bằng một loạt các biện pháp cứng rắn và hữu hiệu hơn so với những gì mà Chính phủ và 

NHNN đang tiến hành hiện nay. 

3.6.2. Vấn đề xử lý các ngân hàng yếu kém hiện nay118 

Cho đến trước thời điểm thành lập công ty xử lý nợ xấu, nỗ lực tái cấu trúc hệ thống ngân hàng tập 

trung vào việc xử lý các ngân hàng yếu kém theo cách làm sao để không phải dùng tiền của nhà 

nước. Trước hết, các ngân hàng yếu kém phải tự tái cấu trúc nếu các cổ đông hiện hữu có thể tăng 

vốn góp. Nếu không được, thì tái cấu trúc phải được thực hiện bằng sự tham gia của nhà đầu tư bên 

ngoài thông qua mua bán, hợp nhất hay sáp nhập. Sau cùng, nếu cả hai phương trên đều không khả 

thi thì Nhà nước sẽ chỉ định tổ chức bên ngoài tham gia tái cấu trúc ngân hàng yếu kém.  

Đúng theo nguyên tắc tuyệt đối không dùng tiền của nhà nước, để tái cấu trúc thành công đòi hòi 

huy động được tiền thực của khu vực tư nhân (trong hay ngoài nước). Nếu tiền thực của khu vực tư 

nhân không có, mà vẫn phải thực hiện mua bán, hợp nhất hay sáp nhập trên hình thức, thì tiền ảo của 

khu vực tư nhân phải được sử dụng. Điều đó có nghĩa là tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém sẽ làm gia 

tăng tính nghiêm trọng và phức tạp của tình trạng sở hữu chồng chéo hiện nay, nếu không muốn nói 

là phải dùng sở hữu chồng chéo để tái cấu trúc ngân hàng.  

                                                           
117 Dẫn lại từ Xuân Thu (2013), “Nước ngoài muốn mua nguyên lô nợ xấu”. Báo Sài Gòn Tiếp thị, truy cập ngày 

29/10/2013 tại http://sgtt.vn/Ban-doc/184370/Nuoc-ngoai-muon-%E2%80%9Cmua-nguyen-lo%E2%80%9D-no-

xau.html 
118 Phần này được trích một phần từ Bài thảo luận chính sách Khơi thông những nút thắt thể chế để phục hồi tăng 

trưởng, Chương trình Lãnh đạo cao cấp Việt Nam (VELP), 15/8/2013. 

http://sgtt.vn/Ban-doc/184370/Nuoc-ngoai-muon-%E2%80%9Cmua-nguyen-lo%E2%80%9D-no-xau.html
http://sgtt.vn/Ban-doc/184370/Nuoc-ngoai-muon-%E2%80%9Cmua-nguyen-lo%E2%80%9D-no-xau.html
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Từ năm 2012, NHNN đã xác định 9 ngân hàng được cho là yếu kém và cần phải tập trung xử lý. Các 

biện pháp xử lý chủ yếu là mua bán hoặc sáp nhập, trong khi một số ngân hàng áp dụng biện pháp tự 

tái cơ cấu. Trong số 9 ngân hàng này, đã có 8 ngân hàng đã được xử lý hoặc đã được phê duyệt 

phương án tái cơ cấu, nhưng vẫn còn một ngân hàng vẫn chưa có động thái tái cơ cấu nào. Điều này 

cho thấy việc tái cơ cấu chỉ tính trong nhóm các ngân hàng yếu kém đang diễn ra rất chậm so với yêu 

cầu. Kết quả này không chỉ sẽ làm giảm tính hiệu quả của việc tái cơ cấu bản thân các ngân hàng này 

mà còn cản trở tiến trình tái cơ cấu cả hệ thống ngân hàng nói chung. Điều quan trọng hơn nữa chính 

là một số cách thức xử lý các ngân hàng yếu kém hiện đang được tiến hành hiện nay vô tình lại dùng 

chính sở hữu chồng chéo để xử lý các ngân hàng yếu kém. Như vậy, thay vì tái cấu trúc thực sự để 

giải quyết vấn đề thanh khoản cũng như những yếu kém của bản thân ngân hàng thì cách thức đơn 

giản hiện nay lại tăng cường sở hữu chồng chéo khi để cho một số tập đoàn mới vào đầu tư. Với việc 

cho phép một số nhà đầu tư lớn có tiềm lực tài chính mới tham gia, lợi ích trước mắt có thể là hỗ trợ 

được phần nào vấn đề thanh khoản cho ngân hàng nhưng về lâu dài sẽ tạo ra nhiều hệ lụy không 

kém những hệ lụy hiện nay do tình trạng sở hữu chồng chéo tích tụ từ trước đây gây ra.  

Nhà đầu tư mới được kỳ vọng sẽ có tiềm lực tài chính vững mạnh để có thể bơm được một lượng tiền 

thực vào ngân hàng gặp khó khăn, qua đó giúp giải quyết được thanh khoản tạm thời. Tuy nhiên, 

trong bối cảnh kinh tế khó khăn và nợ xấu cao thì cái gọi là tiền sạch kia cũng cần phải được xem xét. 

Nếu như nguồn tài chính không được minh bạch thì nguy cơ chính tình trạng sở hữu chồng chéo hiện 

nay lại là cơ sở để các nhóm liên kết tăng cường sở hữu chồng chéo dựa vào các đề án tái cấu trúc 

được thiết kế lỏng lẻo. Nói khác đi, việc cho phép nhà đầu tư mới tham gia nhưng lại không dựa trên 

nguyên tắc giảm sở hữu chi phối hay giảm sở hữu chồng chéo thì sẽ không thể xử lý được một cách 

bền vững những trục trặc hiện nay của hệ thống ngân hàng. Việc thay người chơi này bằng một 

người chơi khác tương tự sẽ không thể giúp giải quyết được vấn đề cốt lõi của nó.  

Nhìn vào các trường hợp các ngân hàng yếu kém hiện đã được xử lý sẽ thấy rõ điều này. Đầu tiên là 

việc hợp nhất ba ngân hàng SCB, TNB và FCB. Do ba ngân hàng này có cùng một chủ nên việc hợp 

nhất sẽ không thể giải quyết định tình trạng nợ xấu cũng như những yếu kém cố hữu trong các ngân 

hàng này. Thực tế cho thấy, sau gần 2 năm sau khi hợp nhất, tình trạng tài chính của các ngân hàng 

này hầu như không có nhiều cải thiện, không có giá trị cộng hưởng (synergy) nào được tạo ra từ sự 

hợp nhất theo hướng như vậy.  

Tương tự, tình trạng khó khăn thanh khoản của những ngân hàng như Tiên Phong (TPB) và Đại Tín 

(TrustBank) là cơ sở để các nhà đầu tư mới như DOJI hay Thiên Thanh tham gia vào lĩnh vực ngân 

hàng và trở thành cổ đông chiến lược. Theo đánh giá của chính DOJI, khi tham gia vào TPB, Tập đoàn 

DOJI và các cổ đông tiềm năng đã hỗ trợ TienPhong Bank về tài chính, bổ sung vốn điều lệ để 

TienPhong Bank đạt mức Vốn điều lệ 5.550 tỉ đồng nhằm cải thiện thanh khoản và khắc phục những 

khó khăn trước mắt của TPB.119 Tuy nhiên, Tập đoàn này cũng không giấu đi những kế hoạch biến 

TPB thành cổng tài chính cho các công ty thuộc DOJI.120 Điều cần nói thêm là, trong khi NHNN đang 

cố tránh cho các ngân hàng khỏi bị phơi nhiễm khỏi vàng thì sự tham gia của DOJI – là một tập đoàn 

vàng bạc đá quý – có nguy cơ làm cho TPB càng dễ bị phơi nhiễm hơn với vàng khi DOJI đưa thêm 

hoạt động kinh doanh vàng bạc vào ngân hàng này. Vấn đề cũng tương tự khi tập đoàn Thiên Thanh, 

                                                           
119 Xem tại http://doji.vn/he-thong-tap-doan/cong-ty-lien-ket-gop-von/ngan-hang-tmcp-tien-phong/ 
120 Xem tại http://thebusiness.vn/Home/Article/2036/Do-Minh-Phu---Ong-chu-Doji-va-ong-chu-moi-cua-

Tienphong-Bank 

http://doji.vn/he-thong-tap-doan/cong-ty-lien-ket-gop-von/ngan-hang-tmcp-tien-phong/
http://thebusiness.vn/Home/Article/2036/Do-Minh-Phu---Ong-chu-Doji-va-ong-chu-moi-cua-Tienphong-Bank
http://thebusiness.vn/Home/Article/2036/Do-Minh-Phu---Ong-chu-Doji-va-ong-chu-moi-cua-Tienphong-Bank
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được cho là đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, trở thành cổ đông chiến lược 

của TrustBank. Tạm thời chưa nói đến tiềm lực tài chính, những kỳ vọng về năng lực quản trị, đặc 

biệt là lĩnh vực ngân hàng, đối với tập đoàn Thiên Thanh cần phải được cân nhắc lại. Nhưng có điều 

chắc chắn là tập đoàn này cũng đang nắm giữ nhiều công ty trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau nên 

nguy cơ TrustBank cũng sẽ trở thành “cổng tài chính” cho Thiên Thanh giống như TPB đối với DOJI 

rất khó tránh khỏi.   

Tại thương vụ sáp nhập giữa HDBank và DaiABank, trong số các thành viên mới tham gia ban quản 

trị của DaiABank cũng có sự hiện diện của Savico Holdings. Trong khi đó, Savico Holdings cũng 

chính là cổ đông sáng lập Techcombank, VIB và hãng hàng không Vietjet Air. Ngoài ra, nhóm cổ 

đông có liên quan đến tổ chức này cũng đang nắm giữ nhiều cổ phiếu và chức vụ quan trọng trong 

HDBank. Thương vụ hợp nhất giữa WesternBank với PVFC gần đây lại tạo ra một dạng trục trặc 

khác. Trong khi luật các TCTD đang cố phân tách hoạt động ngân hàng (banking) và phi ngân hàng 

(non-banking) thì sự hợp nhất này lại làm cho bức tranh hoạt động tài chính trở nên khó kiểm soát 

hơn.  

Những dẫn dụ trên đây cho thấy rằng, các phương án xử lý ngân hàng yếu kém hiện nay vô hình 

trung đang làm cho vấn đề sở hữu chồng chéo trở nên nghiêm trọng hơn. Các phương án sáp nhập, 

hợp nhất hay sự tham gia của một số nhà đầu tư mới, dù có tiềm lực tài chính, nhưng không có kinh 

nghiệm về quản trị ngân hàng sẽ khó có thể giúp cải thiện năng lực quản trị cho các ngân hàng. Mô 

hình một ngân hàng thương mại cổ phần thực chất là một công ty đại chúng. Do đó, nguyên tắc khi 

sử dụng phương án M&A là phải đảm bảo cơ cấu sở hữu đại chúng sau M&A. Tính chất phân tán 

trong sở hữu cần phải được mở rộng hoặc nếu không thì cần phải thu hẹp đến mức tối thiểu, tức 

chuyển đổi thành ngân hàng một thành viên sở hữu tương tự như các ngân hàng nước ngoài tại Việt 

Nam, thay vì giải pháp đơn giản là chỉ thay người chơi này bằng một người chơi khác tương tự. 
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CHƯƠNG 4.  

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 

 

Với thực trạng cấu trúc sở hữu như mô tả ở Chương 2, không khó hiểu khi giới chuyên môn dễ đồng 

thuận quy sở hữu chéo là tội đồ cho mọi trục trặc của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, tiếp cận từ góc 

độ quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, và kết hợp với kinh nghiệm sở hữu 

chồng chéo trên thế giới, có thể thấy nguyên nhân thực sự của những bất cập trong hệ thống ngân 

hàng Việt Nam không đơn thuần là vấn đề sở hữu chéo. Nếu như sở hữu chéo khởi thủy là công cụ 

để các doanh nghiệp có nhu cầu liên kết chặt chẽ, nương tựa vào nhau tránh bị thâu tóm, sở hữu hình 

tháp là công cụ chủ yếu để các nhóm lợi ích thâu tóm quyền lực với số vốn bỏ ra không tương ứng, 

thì sở hữu chồng chéo là sự kết hợp cả hai dạng thức, vừa có tình trạng sở hữu hình tháp, vừa có sự 

liên kết theo chiểu rộng. Mỗi mô hình sẽ phát huy hệ lụy tiêu cực hay tích cực tùy theo động cơ 

khuyến khích mà môi trường thể chế nuôi dưỡng nó cung cấp. Hơn nữa, hệ lụy của cấu trúc hình 

tháp, sở hữu chéo, sở hữu chồng chéo còn phụ thuộc vào bản chất của pháp nhân hay thể nhân nắm 

quyền chi phối trong chuỗi sở hữu này. Kinh nghiệm từ Nhật Bản, Đức và nhiều nước khác cho thấy, 

sở hữu chồng chéo không hình thành ngày một ngày hai bằng quy định hành chính và ngược lại, 

không có quy định hành chính nào lập tức xóa bỏ được tình trạng sở hữu chồng chéo cũng như cấm 

tuyệt đối được tình trạng sở hữu chồng chéo. Sở hữu chéo ở Nhật Bản và ở Đức được hình thành một 

cách chủ ý, trong môi trường thể chế khá lành mạnh và thích hợp với loại hình này nên một thời gian 

dài đã mang lại những thành quả tích cực cho hai nền kinh tế này. Tuy nhiên, với thời gian, trong khi 

những ưu điểm của mô hình không còn nhiều thì những hệ quả tiêu cực lại ngày càng gia tăng. Ngay 

cả khi nhận ra những hạn chế của mô hình này, các chính khách Nhật Bản và Đức cũng không có 

được một mệnh lệnh hành chính hay chính sách nào cho phép nhanh chóng loại bỏ tình trạng sở hữu 

chồng chéo. Chỉ khi bối cảnh kinh tế và thể chế không còn thuận lợi cho việc sở hữu chồng chéo nữa 

thì tự các doanh nghiệp sẽ quyết định cắt bớt sở hữu chồng chéo.  

Bản thân sở hữu chồng chéo ở Việt Nam là hệ quả của một loạt những chính sách điều tiết, quản lý 

sai lầm, và rồi trở thành công cụ để một số nhóm lợi ích thâu tóm quyền lực, ảnh hưởng, trục lợi cá 

nhân. Những đặc điểm trong cấu trúc sở hữu hệ thống ngân hàng Việt Nam lý giải nguyên nhân vì 

sao sở hữu chồng chéo lại có thể trở thành công cụ đắc lực để những nhóm lợi ích này vượt qua hàng 

rào giám sát của hệ thống tài chính. Do đó, những khuyến nghị nghiên cứu đề cập sẽ không tập trung 

vào việc làm thế nào để xóa bỏ sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam mà nhằm giải quyết 

vấn đề căn cơ hơn, đó là làm thế nào để cải thiện môi trường thể chế, xóa bỏ những yếu tố cấu thành 

hay hỗ trợ SHCC tạo bất lợi cho hệ thống. Từ những phân tích ở chương 3, cũng như trên cơ sở 

khung lý thuyết đã trình bày và xu hướng quốc tế về giám sát NHTM thể hiện qua các khuyến nghị 

của Hiệp ước Basel, chúng tôi đề xuất bốn nhóm khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường hiệu quả 

giám sát của các cơ quan điều tiết hệ thống tài chính Việt Nam hướng tới một hệ thống ngân hàng 

hoạt động an toàn và lành mạnh hơn. Nhóm khuyến nghị thứ nhất nhằm mục tiêu giảm thiểu tình 

trạng xung đột lợi ích giữa người ra chính sách và người chịu tác động của chính sách. Nhóm khuyến 

nghị thứ hai nhằm giảm tâm lý ỷ lại của các chủ ngân hàng. Nhóm khuyến nghị thứ ba nhằm giảm 

tình trạng thâu tóm quyền lực của nhóm lợi ích thông qua việc tách rời quyền sở hữu và quyền kiểm 

soát. Nhóm khuyến nghị sau cùng là một số gợi ý về mặt kỹ thuật nhằm cải thiện các quy định hiện 

hành về đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.  
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Cũng cần lưu ý rằng các biện pháp này cần được thực hiện có thứ tự ưu tiên và có lộ trình hợp lý để 

tránh những bất cập mới nẩy sinh khi các ngân hàng phải đối phó với những chính sách mới thiếu 

khả khi. Hơn nữa, các biện pháp cần được thực hiện đồng bộ bởi có những biện pháp mang tính căn 

cơ nếu không được thực hiện thì hiệu quả của những biện pháp khác sẽ bị tiết giảm đáng kể, thậm chí 

trở nên vô hiệu và có thể tạo động cơ khuyến khích những biến tướng mới gây rủi ro hơn cho hệ 

thống. 

4.1. Giảm xung đột lợi ích bằng cách tách bạch sở hữu và giám sát121  

4.1.1. Tách bạch sở hữu và giám sát của NHNN 

Biện pháp căn bản đầu tiên cần được thực hiện là tách bạch giám sát và sở hữu của NHNN trong hệ 

thống ngân hàng. Tình huống về cho vay các dự án thủy điện hoặc Vinashin của BIDV phân tích 

trong Chương 3 cho thấy mặt trái của việc NHNN chịu sự chỉ đạo của Chính phủ trong việc cho phép 

các NHTMNN vi phạm quy định bảo đảm an toàn hoạt động. Về phương diện này, NHNN cần được 

độc lập trong việc giám sát hoạt động của các NHTM. Theo đó, trước hết, cần tách bạch giữa vai trò 

đại diện sở hữu với vai trò quản lý và giám sát của NHNN đối với các NHTMNN. Mô hình Temasek 

Holdings của Singapore hay Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước (thuộc Quốc Vụ Viện) của 

Trung Quốc có thể là hai mô hình tham khảo hữu ích.  

Về mặt nguyên tắc, cơ quan đại diện sở hữu phải chịu trách nhiệm về quyết định phân bổ vốn, tổ 

chức, quản trị cũng như hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Đối với các NHTMNN đã cổ phần hóa, 

các quyết định của cơ quan đại diện sở hữu cần phải được thực hiện thông qua đại hội cổ đông với 

quyền bỏ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu. Các thông tin tài chính và quản trị của các ngân hàng này cần 

phải được công khai và minh bạch ít nhất như đối với một ngân hàng cổ phần đại chúng. Với vai trò 

là người giám sát, NHNN phải đảm bảo rằng các NHTMNN này hoạt động đúng theo điều lệ và các 

quy định giám sát hiện hành. Nguyên tắc giám sát của NHNN là phải đảm bảo được tính khách 

quan, độc lập, và công bằng trong việc tuân thủ khung giám sát đã quy định đối với toàn bộ hệ thống 

các tổ chức tín dụng. Ở cấp trung ương, nếu NHNN tách bỏ được sở hữu với NHTMNN thì NHNN 

cũng đồng thời tách bỏ được liên hệ sở hữu, đối tác đồng sở hữu ở rất nhiều NHTMCP khác. Điều 

này có vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm xung đột lợi ích giữa một bên là cơ quan điều tiết, 

ra chính sách kiểm soát an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng và một bên là đối tượng điều chỉnh 

của các chính sách này. Việc xóa bỏ sở hữu của Ngân hàng Nhà nước trong hệ thống NHTM cũng có 

vai trò quyết định đối với việc giảm thiểu tâm lý ỷ lại của các chủ sở hữu ngân hàng. 

4.1.2. Giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại các NHTM 

Cần nói thêm rằng, việc phân tách quyền sở hữu và quyền giám sát như vậy chỉ là giải pháp tình thế 

tạm thời bởi vì nói chung Bộ Tài chính và NHNN hiện nay đều trực thuộc và chịu sự quản lý tập 

trung của Chính phủ. Chức năng sở hữu và giám sát một khi không được tách bạch rạch ròi thì xung 

đột lợi ích vẫn nảy sinh và các trục trặc của việc phân bổ sai lệch nguồn vốn vẫn tiếp diễn. Nhà nước, 

thông qua Bộ Tài chính, vẫn là người đại diện sở hữu các NHTM này trong khi vẫn duy trì sở hữu 

trong các DNNN khác. Chính vì vậy, nguồn vốn sẽ vẫn có xu hướng tập trung vào khối kinh tế nhà 

nước, bất chấp kết quả hoạt động yếu kém của khu vực này. Nếu như nguồn vốn không thể chảy đến 

                                                           
121 Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi chưa đề cập đến vấn đề xung đột lợi ích ở cấp vi mô ngay tại 

Ngân hàng do việc không tách rời quyền sở hữu, quyền điều hành và giám sát.  
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nơi có năng suất cao thì khó có thể kỳ vọng nền kinh tế sẽ đạt mức tăng trưởng cao và bền vững 

được. Nhiều nghiên cứu học thuật đã cho thấy việc nhà nước nắm quyền sở hữu ngân hàng, trực tiếp 

hay gián tiếp, thường không mang lai lợi ích tích cực cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Do đó, 

về mặt dài hạn, tiếp tục giảm sở hữu nhà nước trong các NHTMNN là một yêu cầu hết sức quan 

trọng, không chỉ đảm bảo được lợi ích hài hòa với các cổ đông nhỏ hiện đang nắm giữ cổ phần trong 

các ngân hàng này mà còn là mục tiêu phân bổ hiệu quả nguồn lực cho tổng thể nền kinh tế. Không 

chỉ ở cấp trung ương giữa NHNN với NHTMNN hay Bộ Tài chính với NHTMNN mà ở các cấp thấp 

hơn, với các dạng hình sở hữu khác nhau như sở hữu nhà nước thông qua các thể nhân, pháp nhân, 

cơ quan chính quyền địa phương đối với NHTMCP tư nhân cũng cần tiết giảm tối đa.  

Việc giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại các NHTMNN sẽ có ít nhất bốn tác dụng đối với quản trị, và 

thông qua đó, đối với hoạt động của các NHTMNN. Thứ nhất, nó giúp giảm sức ép phải cho vay chỉ 

định của các NHTMNN. Thứ hai, khi có thêm sự giám sát chặt chẽ hơn của các cổ đông bên ngoài 

(không phải Nhà nước), thì các NHTMNN buộc phải tuân thủ tốt hơn các quy định của NHNN. 

Giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước sẽ giúp tăng cường vai trò và tiếng nói của các cổ đông tư nhân – những 

người mà với mục tiêu tối đa hóa giá trị tài sản ngân hàng sẽ biết cách phân bổ nguồn lực hiệu quả 

hơn. Tất nhiên, NHNN vẫn sẽ phải thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo các ngân hàng hoạt 

động lành mạnh, không thể chạy theo động cơ lợi nhuận thái quá mà làm mất an toàn cho cả hệ 

thống ngân hàng. Khi sở hữu nhà nước giảm đi, các DNNN sẽ phải cạnh tranh với khu vực tư nhân 

để tim kiếm nguồn tài trợ. Cạnh tranh sẽ là động lực buộc các DNNN này phải đổi mới để trở nên 

hiệu quả hơn hoặc nếu không sẽ phải đóng cửa, phá sản. Nhà nước không nên tiếp tục bảo hộ cho sự 

yếu kém bằng tín dụng chỉ định hay bảo lãnh ngầm, vì điều này sẽ càng nuôi dưỡng sự yếu kém và 

trì trệ cho khu vực ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng và kinh tế nhà nước nói chung. 

Đối với các NHTMNN, sở hữu nhà nước giảm đi cũng có nghĩa là vai trò của sở hữu tư nhân tăng 

lên. Trước đây, các cổ đông tư nhân chỉ chiếm một phần sở hữu rất ít trong các NHTMNN cổ phần 

hóa. Do đó, các cổ đông này hoặc là không thể, hoặc là không có động cơ giám sát ngân hàng. Khi 

giảm sở hữu nhà nước, các cổ đông tư nhân sẽ có điều kiện và có động cơ để thực hiện tốt hơn chức 

năng giám sát của mình trong vai trò là người sở hữu thực sự, bởi vì tổn thất của họ sẽ tăng lên tỷ lệ 

với phần vốn sở hữu của họ trong ngân hàng. Trong khi đó, NHNN sẽ phải hoàn thiện các quy định 

đảm bảo an toàn và giám sát độc lập việc thực hiện các quy định đó. 

Thứ ba, giảm sở hữu nhà nước cở các ngân hàng thương mại, bao gồm cả NHTMNN và NHTMCP sẽ 

làm giảm xung đột lợi ích giữa một bên là chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và một 

bên là đối tượng chiu sự điều chỉnh, quy định, giám sát của các cơ quan chức năng này. Nhiều nghiên 

cứu học thuật đã chỉ ra ảnh hưởng tiêu cực của sở hữu nhà nước đối với hoạt động của các ngân hàng 

do dòng vốn bị sử dụng vì mục tiêu chính trị, mua phiếu bầu của cử tri thông qua việc xét duyệt cấp 

vốn cho các dự án hòa nhoáng nhưng kém hiệu quả kinh tế.  

Thứ tư, giảm sở hữu nhà nước ở các NHTM cũng có tác dụng đáng kể trong việc hạn chế tâm lý ỷ lại 

của các chủ ngân hàng. Chừng nào các ngân hàng còn thiết lập được liên kết sở hữu, dù là gián tiếp, 

với quyền lực nhà nước, chừng đó ngân hàng còn tiếp tục có những hành vi thiếu thận trọng trong 

hoạt động tín dụng, những quyết định cho vay hay đầu tư đầy rủi ro bởi khi gặp khó khăn, ngân 

hàng vẫn có thể đổ lỗi cho cổ đông nhà nước và trông chờ vào sự ứng cứu của nguồn lực tài chính 

nhà nước.  
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Việc thoái vốn của nhà nước khỏi hệ thống ngân hàng cần được thực hiện trong môi trường cạnh 

tranh lành mạnh và minh bạch thông tin. Trong giai đoạn đầu, để tránh xáo trộn đột ngột trên thị 

trường gây bất lợi cho giá trị ngân hàng đồng thời tránh tình trạng (tunneling) bòn rút tài sản nhà 

nước sang tay tư nhân, việc thoái vốn khỏi các NHTMNN, NHTMCP có thể qua trung gian SCIC. 

Một mặt ưu tiên bán cổ phần với giá hợp lý cho nhà đầu tư chiến lược, một khác nếu giá trị cổ phiếu 

ngân hàng bị giảm thái quá (do nguồn cung dồi dào, do thông tin bất cân xứng, nhóm lợi ích chi phối 

làm giá nhằm bòn rút tài sản nhà nước…) thì SCIC có thể nhận chuyển giao quyền sở hữu, mua lại, 

tạm thời thực thi quyền sở hữu và có lộ trình thích hợp bán lại ra thị trường trong tương lai. 

4.2. Giảm tâm lý ỷ lại bằng kỷ luật thị trường  

Trong mối quan hệ Ủy quyền – tác nghiệp, tâm lý ỷ lại gia tăng trong môi trường thông tin bất cân 

xứng, chi phí giám sát cao, chế tài yếu kém. Ngược lại, trong môi trường thông tin minh bạch, đối 

tượng tác nghiệp được giám sát chặt chẽ với chi phí thấp và chế tài nghiêm minh thì rủi ro đạo đức 

hay tâm lý ỷ lại của đối tượng tác nghiệp sẽ thuyên giảm rất đáng kể. Tâm lý ỷ lại của các chủ ngân 

hàng Việt Nam không nằm ngoài các yếu tố này. Một mặt, các chủ ngân hàng ỷ thế có quan hệ sở hữu 

gần xa với NHNN, NHTMNN, DNNN hoặc các cơ quan chính quyền địa phương, pháp nhân, thể 

nhân thuộc nhà nước. Mặt khác, các chủ ngân hàng không bị đặt trong môi trường buộc phải minh 

bạch thông tin, cạnh tranh lành mạnh nên luôn tìm được kẽ hở để né luật. Hơn nữa, khi cần các chủ 

ngân hàng cũng sẵn sàng vi phạm luật bởi chưa chắc họ đã bị phát hiện và nếu có bị phát hiện thì 

hình phạt cũng không đáng kể so với lợi ích họ thu được. Nhóm giải pháp đề xuất dưới đây nhằm 

giảm những hành vi rủi ro đạo đức này. 

4.2.1. Xóa bỏ ngoại lệ trong việc tuân thủ khung giám sát 

Một quan điểm cần nhất quán khi giám sát các NHTM - tổ chức nhận tiền gửi, là không có ngoại lệ 

trong việc tuân thủ quy định bảo đảm an toàn hoạt động. Các NHTMNN cũng cần phải chịu sự giám 

sát chặt chẽ như các NHTMCP khác.  

Phân tích trong Chương 3 cho thấy việc duy trì các ngoại lệ trong giám sát đối với các dự án vay vốn 

của các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước sẽ tạo nên một tâm lý ỷ lại lớn trong các NHTMNN 

do tổn thất của các NHTMNN từ việc vi phạm khung giám sát vẫn sẽ được Chính phủ giải cứu. Điều 

này không chỉ làm tăng gánh nặng nợ công tiềm tàng cho Nhà nước mà còn tạo ra một môi trường 

kinh doanh thiếu công bằng và không lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Các tổng công ty, tập 

đoàn kinh tế nhà nước khi tiếp cận vốn vay ngân hàng cũng cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 

và điều kiện cấp tín dụng như các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Ngược lại, bản 

thân các NHTMNN cũng cần phải đối xử với các DNNN này như các doanh nghiệp khác, tức là dựa 

trên năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của bản thân doanh nghiệp hoặc dự án cụ thể chứ 

không phải dựa vào quan hệ và kỳ vọng bảo lãnh ngầm của Chính phủ. Để các NHTMNN có động cơ 

làm điều này thì cần phải ràng buộc trách nhiệm cho các ngân hàng này gắn với hiệu quả tài chính 

(như tỷ lệ lợi nhuận, nợ xấu…) chứ không phải là hiệu quả xã hội (an sinh xã hội, xóa đói giảm 

nghèo). Hiệu quả xã hội thuộc chức trách của bản thân bộ máy Nhà nước, với các cơ quan quản lý 

chịu trách nhiệm thực thi các chính sách xã hội chứ không phải các NHTMNN hay DNNN. Song, 

điều quan trọng là cần phải giảm tỷ lệ sở hữu chi phối của Nhà nước để các cổ đông tư nhân có nhiều 

quyền hơn trong việc tham gia quyết định phân bổ vốn trong các NHTM này. Nếu các DNNN hoạt 

động hiệu quả thì lẽ đương nhiên sẽ không cần phải có sự tài trợ của các NHTMNN mà ngay chính 

các ngân hàng cổ phần tư nhân cũng phải cạnh tranh để tiếp cận được các DNNN này. Ngược lại, 
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việc cho vay chỉ định, bỏ qua các quy định đảm bảo an toàn ngân hàng, bất chấp hiệu quả tài chính 

của DNNN, sẽ làm tăng gánh nặng tài trợ và nợ xấu lên vai của các NHTMNN, làm ảnh hưởng đến 

quyền lợi của các cổ đông hiện đang nắm giữ cổ phần trong các ngân hàng này. Trong nền kinh tế, 

điều này sẽ làm giảm giá trị của bản thân ngân hàng, làm ảnh hưởng đến tiến trình cổ phần hóa các 

NHTMNN còn lại cũng như quá trình thoái vốn trong các NHTMNN đã cổ phần hóa một phần, mà 

cuối cùng các thiệt hại này cũng sẽ do Nhà nước gánh chịu. 

4.2.2. Xóa bỏ sở hữu nhà nước, sở hữu của các tập đoàn, DNNN trong các NHTM 

Nhóm giải pháp thứ nhất nhằm giảm xung đột lợi ích giữa NHNN, các cơ quan chính quyền và hệ 

thống NHTM cũng góp phần rất đáng kể trong việc giảm tâm lý ỷ lại của các chủ ngân hàng nhưng 

vẫn chưa triệt để. Tình huống ABB trong Chương 3 đã chỉ ra các tác động tiêu cực của mối quan hệ 

ủy quyền tại các DNNN có quan hệ SHCC với NHTM. Do nắm giữ cổ phần, DNNN sẽ dễ dàng vay 

vốn từ NHTM mà họ sở hữu. Vấn đề nảy sinh ở đây là các giao dịch vay vốn này thường vi phạm 

khung giám sát, hay thậm chí không bị giám sát. Để tránh những quyết định cho vay thiếu tính 

thương mại, thiếu sự nghiêm cẩn khi xét duyệt tín dụng cũng như suốt quá trình giám sát khoản vay, 

tránh những khoản nợ khó đòi…, một trong các nhiệm vụ cấp thiết là phải xóa bỏ sở hữu nhà nước, 

sở hữu của các tập đoàn, các DNNN trong các NHTM. Chương 3 cho thấy hiện nay rất nhiều các 

DNNN có sở hữu ngân hàng và hầu như tập đoàn kinh tế nhà nước nào cũng sở hữu ít nhất một 

ngân hàng. Trong khi đó, 6/9 ngân hàng thuộc diện yếu kém cần tái cấu trúc có cổ đông lớn trực tiếp 

hoặc gián tiếp có quan hệ sở hữu với nhà nước. Nếu doanh nghiệp có sở hữu ở ngân hàng dưới dạng 

cổ phần đầu tư với tỷ lệ không đáng kể (không đủ để có quyền lực chi phối quyết định điều hành 

Ngân hàng) chỉ với mục tiêu đa dạng hóa đầu tư và kỳ vọng hưởng lợi từ sự tăng trưởng giá trị của 

ngân hàng thì không đáng lo. Song ở Việt Nam, khi doanh nghiệp sở hữu ngân hàng, mục tiêu không 

chỉ là lợi nhuận mà chủ yếu là sử dụng đòn bẩy tài chính của ngân hàng để huy động vốn dễ dàng 

hơn cho các hoạt động của mình. Không thể vay quá hạn mức tín dụng trực tiếp từ ngân hàng mình 

sở hữu, doanh nghiệp và ngân hàng cùng tạo ra những mạng lưới sở hữu chồng chéo phức tạp, 

những sản phẩm tài chính đặc biệt để có thể lèo lái nguồn vốn huy động theo hướng chủ doanh 

nghiệp mong muốn. Chính điều này tạo nên bất cập trong cấu trúc sở hữu cũng như nhiều hệ lụy tiêu 

cực của hệ thống tài chính ở Việt Nam. Khi các tập đoàn nhà nước, các DNNN sở hữu NHTMCP thì 

vấn đề cho vay theo chỉ định không chỉ dừng lại ở các NHTMNN mà còn là vấn đề chung ở rất nhiều 

các NHTMCP. Như vậy, xóa bỏ sở hữu của các doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn nhà nước ở các 

NHTM không chỉ giảm tâm lý ỷ lại của chủ ngân hàng (đối với kỳ vọng cứu trợ của nhà nước, đối với 

việc cấp xét tín dụng chỉ định, đối với việc hưởng đặc ân khi vi phạm quy định pháp luật) mà còn 

làm giảm động cơ liên kết tạo thành cấu trúc sở hữu chồng chéo giữa doanh nghiệp và hệ thống tài 

chính.  

Thời gian qua, các DNNN do sức ép của dư luận đều tuyên bố thoái vốn.122 Tuy nhiên, trên thực tế 

các DN này đều trì hoãn việc thoái vốn với lý do là điều kiện thị trường không thuận lợi. Nhật Bản 

khi ban hành luật hạn chế SHCC năm 2001 cũng gặp kháng cự tương tự.123 Kinh nghiệm của Nhật 

Bản là thành lập công ty mua cổ phần NH (Banks’ Shareholdings Purchase Corporation – BSPC). Các 

                                                           
122 Mạnh Quân (2012). 
123 Japan Financial Supervisory Agency. Banks and Other Financial Institutions: Banks’ shareholdings restriction and 

Banks’ Shareholdings Purchase Corparation.  
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DN vi phạm quy định hạn chế SHCC phải thoái vốn bằng cách bán cổ phần cho BSPC, sau đó BSPC 

sẽ bán lại cho các nhà đầu tư bên ngoài theo một lộ trình nhất định.  

Thực tế tại Việt Nam năm 2009, SCIC đã mua lại cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt từ Vinashin.124 Do 

đó, nhằm loại bỏ SHCC giữa DNNN và các NHTMCP, SCIC có thể sẽ đứng ra đảm nhận vai trò công 

ty mua lại cổ phần NH từ các DNNN (bao gồm cả các NHTMNN). Thời gian vừa qua, SCIC đã bị chỉ 

trích về năng lực hạn chế trong việc thực hiện vai trò quản lý vốn nhà nước. Vì vậy, trong chừng mực 

năng lực và thẩm quyền của SCIC không được cải thiện đáng kể so với hiện nay, nghiên cứu chỉ đề 

xuất chuyển vốn NH từ các DNNN về SCIC. SCIC sẽ chỉ nắm giữ cổ phần của các NH tạm thời và sẽ 

bán lại cho các cổ đông bên ngoài theo một lộ trình thoái vốn đã định khi điều kiện thị trường thuận 

lợi. Cũng cần lưu ý rằng với số lượng nhân lực hạn chế, SCIC nên được cải cách theo hướng tập trung 

quản lý vốn, đại diện sở hữu vốn nhà nước ở các tập đoàn và các ngân hàng thay vì rải mành mành 

vừa quản lý hành chính, vừa quản lý vốn ở hàng trăm DNNN nhỏ lẻ. 

4.2.3. Tăng cường sức mạnh kiểm soát của thị trường 

Không thể phủ nhận vai trò của nhà nước và các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát hệ thống tài 

chính bởi tầm tác động lan tỏa rất lớn, cả tích cực lẫn tiêu cực, của hệ thống này. Tuy nhiên, với 

nguồn ngân sách cũng như nhân lực có giới hạn, nhà nước chỉ nên tập trung vào việc thiết lập những 

thể chế tốt tạo nên những động cơ khuyến khích lành mạnh cho thể nhân, pháp nhân tham gia cuộc 

chơi. Bản chất của những người tham gia cuộc chơi này đều như nhau, đều có mục tiêu vì lợi nhuận. 

Các chính sách điều tiết không thể và cũng không nên kỳ vọng tiết giảm tham vọng này mà chỉ nên 

đảm bảo môi trường thể chế khuyến khích những nỗ lực tích cực của người tham dự được tưởng 

thưởng xứng đáng và trừng phạt nghiêm khắc những hành vi trục lợi gây ngoại tác tiêu cực cho thị 

trường. Để đạt được điều này,125 thứ nhất (i) chế tài cần thật nghiêm, đủ nặng để người tham dự phải 

cân nhắc lợi ích thu được từ việc vi phạm pháp luật rất nhỏ so với thiệt hại khi bị tuýt còi; (ii) thứ hai, 

thị trường cần được cung cấp thông tin minh bạch, đúng, đủ, kịp thời, để toàn bộ cổ đông lớn, nhỏ 

không trực tiếp nắm quyền điều hành, quyền kiểm soát có thể thực hiện quyền chủ sở hữu hợp pháp 

của mình với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư có tổ chức, các chuyên gia phân tích, các tổ chức bảo vệ cổ 

đông nhỏ; sau cùng, (iii) các quy định điều tiết, giám sát thị trường cần tạo môi trường cạnh tranh 

lành mạnh, không thiên vị, không tạo rào cản đối với năng lực sáng tạo tích cực của các tác nhân 

tham gia thị trường,  đồng thời không tạo rào cản với các công cụ kiểm soát doanh nghiệp bởi thị 

trường như hành vi thâu tóm doanh nghiệp quản trị kém. Tình huống Sacombank là ví dụ điển hình 

cho vai trò kiểm soát bằng thị trường: khi chủ sở hữu hiện tại của ngân hàng điều hành kém, thị 

trường sẽ “trừng phạt” bằng việc các nhà đầu tư khác có thể thâu tóm ngân hàng đó. Tuy nhiên, ví dụ 

này sẽ hoàn hảo hơn nếu việc thâu tóm được thực hiện một cách minh bạch, tuân thủ kỷ luật thị 

trường. Nếu hành vi thâu tóm đối phương được thực hiện một cách không minh bạch, thậm chí vi 

phạm kỷ luật thị trường thì hệ quả tiêu cực có thể là ngân hàng vốn dĩ được điều hành tốt lại bị nhóm 

đặc quyền, đặc lợi thâu tóm mà không chắc có lợi ích gì cho các cổ đông hiện hữu của ngân hàng bị 

thâu tóm. Chỉ khi không còn có những ngoại lệ trong việc tuân thủ quy định đảm bảo an toàn hệ 

thống, khi các NHTM không còn bị ràng buộc và cũng không dựa được vào NHNN hay các doanh 

nghiệp nhà nước, đồng thời các ngân hàng đều được đặt trong một sân chơi chung, bình đẳng, minh 

                                                           
124 An Hạ (2009). 
125 Trong phần thảo luận nhóm khuyến nghị thứ tư, nghiên cứu sẽ trình bày sâu hơn những vấn đề kỹ thuật liên 

quan đến các quy định chế tài, công bố thông tin. 
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bạch, chịu sự giám sát nghiêm minh của cả các cơ quan chức năng và của thị trường thì rủi ro đạo 

đức của những người chủ ngân hàng mới có cơ thuyên giảm.   

4.3. Giảm hệ quả tiêu cực của tình trạng tách rời quyền sở hữu và quyền kiểm soát  

Thực tế cho thấy cùng với quá trình phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh về quy mô, tình 

trạng tách rời quyền sở hữu và quyền kiểm soát ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, cả ở các 

nước Anh, Mỹ lẫn các nước thuộc khối châu Âu lục địa, Bắc Âu, Đông Âu hay Châu Á. Bản thân việc 

tách rời quyền sở hữu và quyền kiểm soát dường như trở thành một tất yếu khó tránh khỏi. Ở những 

môi trường thể chế khác nhau, hệ quả của nó có thể là xung đột lợi ích giữa nhóm cổ đông thiểu số và 

nhóm cổ đông lớn nắm quyền điều hành quản trị doanh nghiệp, hoặc giữa các cổ đông phân tán với 

những người được thuê điều hành doanh nghiệp. Hệ quả tiêu cực đáng lưu ý nhất là việc lợi dụng 

tình trạng này nhằm thâu tóm quyền lực, chi phối quyết định điều hành doanh nghiệp một cách 

không minh bạch, trục lợi cá nhân. Đây là hành vi không được mong đợi và cần được tiết giảm để 

tránh ngoại tác tiêu cực cho các cổ đông khác và xã hội. Cấu trúc sở hữu ngân hàng thương mại ở Việt 

Nam cho thấy tình trạng tách rời quyền sở hữu và quyền kiểm soát rất phổ biến theo hướng sử dụng 

cấu trúc sở hữu hình tháp, cấu trúc sở hữu chồng chéo và thậm chí là sở hữu ngầm ẩn để thâu tóm 

quyền lực vào tay một nhóm các cổ đông nhà nước và cổ đông tư nhân gồm các cá nhân, gia đình, các 

tập đoàn tư nhân. Nguồn lực tài chính mà nhóm lợi ích này thực sự sở hữu nhỏ hơn rất nhiều so với 

quy mô tài chính mà nhóm này có thực quyền chi phối, quản lý, điều hành. Hệ quả của nó là xung 

đột lợi ích giữa các cổ đông nhỏ lẻ và toàn xã hội với nhóm lợi ích thâu tóm quyền lực chi phối quyết 

định điều hành ngân hàng. Nhóm khuyến nghị thứ ba vì thế không nhằm mục tiêu xóa bỏ tình trạng 

tách  rời quyền sở hữu và quyền kiểm soát ở các ngân hàng thương mại Việt Nam mà đề cập các 

chính sách nhằm (i) hạn chế việc thâu tóm quyền lực thông qua các công cụ như cổ phiếu đa quyền, 

cấu trúc sở hữu hình tháp, sở hữu chồng chéo, sở hữu ngầm ẩn, (ii) cải thiện các chính sách về công 

bố thông tin, kiểm soát thị trường nhằm nắm bắt chính xác cấu trúc sở hữu và quản trị hệ thống ngân 

hàng, và tăng cường trách nhiệm giải trình của người sở hữu cuối cùng, của những cổ đông nắm 

quyền kiểm soát, điều hành ngân hàng. 

4.3.1. Tôn trọng quy tắc “one share one vote” 

Kinh nghiệm thế giới cho thấy đa số các nước theo luật dân sự (civil law) có thị trường vốn kém phát 

triển, thay vào đó là vai trò quan trọng của ngân hàng trong việc cung cấp vốn cho doanh nghiệp. 

Trong môi trường này, quy mô các doanh nghiệp thường nhỏ; cấu trúc sở hữu đa phần là tập trung, 

trong đó nổi lên là vai trò của các gia đình, các tập đoàn kinh tế tư nhân. Việc sở hữu tập trung trong 

tay một số pháp nhân, thể nhân vừa có ưu điểm, vừa có nhược điểm. Một mặt, việc tập trung sở hữu 

là động cơ chính đáng của những người đầu tư muốn tự bảo vệ mình trong môi trường thể chế ít 

minh bạch, quyền lợi của cổ đông không được bảo vệ. Mặt khác, các cổ đông nắm quyền kiểm soát có 

thể hành động vì lợi ích cá nhân mà gây thiệt hại cho cổ đông nhỏ lẻ. Điều này đặc biệt đáng lo ngại 

khi các cổ đông nắm quyền kiểm soát bằng cách sử dụng các công cụ cho phép thâu tóm quyền lực 

không tương ứng với số tiền bỏ ra đầu tư. Do đó, chính sách điều tiết tuy không có quyền và cũng 

không có khả năng ngăn cản tuyệt đối tình trạng tập trung sở hữu nhưng cần đặt mục tiêu hạn chế tối 

đa tình trạng vi phạm quy định “one share-one vote”. Các chính sách giám sát, điều tiết liên quan đến 

cấu trúc sở hữu ngân hàng cần hạn chế việc sử dụng các loại cổ phần đa quyền (dual share), các cấu 

trúc sở hữu hình tháp, cấu trúc sở hữu chéo hay cấu trúc sở hữu chồng chéo nhằm tách rời quyền sở 

hữu và quyền kiếm soát, cho phép các thể nhân, pháp nhân thây tóm quyền lực, chi phối thị trường, 
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trục lợi cá nhân.  Để làm được điều này, cần những quy định chặt chẽ về chống độc quyền (antitrust 

law); yêu cầu khai báo và kiểm soát chặt cấu trúc sở hữu nhằm nắm được chính xác tình trạng cấu 

trúc sở hữu của hệ thống đồng thời có những quy định hạn chế quyền chi phối của những thể nhân, 

pháp nhân sử dụng sở hữu chồng chéo với mục tiêu thâu tóm quyền lực Nếu các thể nhân, pháp 

nhân nhận thấy việc sở hữu chồng chéo thậm chí có thể không mang lại cho họ lợi ích tài chính tương 

ứng với những gì bọ bỏ ra (ví dụ cơ chế đánh thuế khắt khe những khoản lợi nhuận từ sở hữu chồng 

chéo) đồng thời quyền lực thông qua chuỗi sở hữu gián tiếp bị giới hạn tương ứng với tỷ lệ sở hữu 

thực sự thì tự họ sẽ có lựa chọn gia tăng hay cắt bỏ sở hữu chồng chéo đúng mực126. Bên cạnh đó, cần 

có những chính sách giúp giảm chi phí giao dịch đối với các cổ đông nhỏ trong việc thực thi quyền sở 

hữu của mình, tham gia tích cực hơn vào việc giám sát, kiểm soát các cổ đông lớn cũng như những 

thành viên được thuê để điều hành ngân hàng. Một vài ví dụ về các chính sách đối với cổ đông nhỏ 

như các quy định cho phép việc bỏ phiếu từ xa hay ủy quyền dễ dàng, nhanh chóng hơn; thiết lập 

những tổ chức bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ…. 

4.3.2. Tăng tính chính danh, làm rõ cấu trúc sở hữu, người sở hữu cuối cùng và trách nhiệm giải 

trình 

Rất nhiều bất cập trong việc tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân 

hàng được chỉ ra ở Phần 3.2.2 không hình thành từ bản thân cấu trúc sở hữu chồng chéo. Trong đa số 

các trường hợp, nếu việc định nghĩa các khái niệm “người có liên quan”, “nhóm khách hàng có liên 

quan” cũng như việc yêu cầu công bố thông tin, chế tài vi phạm luật định được thực hiện nghiêm cẩn 

thì rất nhiều các hệ lụy tiêu cực đã có thể được tránh. Quy định hiện hành về người có liên quan của 

cổ đông ngân hàng không bao trùm hết được các trường hợp mà nhờ đó các quan hệ sở hữu chồng 

chéo được che giấu. Trên thực tế, những trường hợp sau đây cho thấy sự cần thiết phải nhận thức lại 

khái niệm người có liên quan. Thứ nhất là quan hệ gia đình hoặc huyết thống. Tình huống ACB cho 

thấy, một cổ đông và là vợ một cổ đông lớn của NH này sở hữu 4,99% cổ phần của VietBank. Điều 

này cho phép ACB, trong thực tế, có quyền kiểm soát tương đương 14,99%  chứ không chỉ 10% như 

công bố. Như vậy, cổ đông thuộc nhóm cổ đông lớn một ngân hàng phải coi là người có liên quan của 

ngân hàng đó. Thứ hai là quan hệ sở hữu giữa cổ đông và DN cũng tạo nên một kênh cho SHCC giữa 

các NH. Chẳng hạn như khi tính toán tỷ lệ sở hữu Sacombank của Eximbank cần phải cộng thêm tỷ lệ 

sở hữu của cả công ty như Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn Exim - nắm giữ 5,17% cổ phần 

của Sacombank. Do đây là công ty liên kết của Eximbank và NH này là cổ đông sáng lập của Sài Gòn 

Exim. Thứ ba, thông qua quan hệ lao động (giữa người làm thuê lâu năm hoặc đang giữ vị trị quan 

trọng trong doanh nghiệp với chủ sở hữu doanh nghiệp) mà SHCC có thể được thiết lập. Ví du như 

tình huống ba NH hợp nhất hoặc tình huống ACB đã minh họa ở Phần 3.1.3. Việc ACB cùng những 

thành viên quan trọng trong ban điều hành (các Phó Tổng giám đốc hoặc Kế toán trưởng) cùng sở 

hữu một NH khác đã cho phép ACB tăng tỷ lệ sở hữu thực tế mà không trái các quy định hiện hành. 

Thêm vào đó, có trường hợp cổ đông A của công ty B (A nắm giữ 25% cổ phần của B) cùng nắm giữ 

ngân hàng C. Ông D là thành viên điều hành của Công ty B cũng đang sở hữu ngân hàng C. Trong 

trường hợp ông D cũng cần được coi là người có liên quan của cổ đông A. Thực tế SHCC phát sinh từ 

ba mối quan hệ này cho thấy việc cần thiết phải mở rộng khái niệm người có liên quan để tìm ra ai là 

sở hữu sau cùng của các NH. Thứ tư, là quan hệ kinh tế, chẳng hạn như quan hệ đối tác giữa nhà 

cung cấp và khách hàng, quan hệ ủy thác đầu tư kinh doanh, và kể cả quan hệ tín dụng. Chẳng hạn 

                                                           
126 Xem Phần 2.4, kinh nghiệm của Nhật và Đức về điều tiết thị trường nhằm hạn chế tiêu cực của cấu trúc sở 

hữu chồng chéo. 
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như trường hợp một khách hàng là con nợ của một ngân hàng, và cả hai đồng thời có quan hệ sở hữu 

trong một doanh nghiệp hoặc ngân hàng khác. Trong trường hợp này thì khả năng khách hàng vay 

nợ tại ngân hàng có thể bị ngân hàng chi phối để cùng gây ảnh hưởng lên đối tượng bị sở hữu là các 

doanh nghiệp hoặc ngân hàng khác. Thứ năm là quan hệ xã hội, chẳng hạn như hai người được xem là 

có liên quan khi họ có quan hệ quen biết với nhau hoặc đã ít nhất một lần (dù là trong quá khứ) cùng 

nhau hợp tác kinh doanh, thành lập công ty chung hay tham gia hùn vốn đầu tư vào một dự án nào 

đó mà trở nên quen biết. Khái niệm này còn khá mơ hồ và cần phải thảo luận thêm nhưng rõ ràng 

trong bối cảnh văn hóa Việt Nam thì cũng nên có những suy nghĩ theo hướng như vậy. Điều quan 

trọng là cần phải tìm ra được một định nghĩa rõ ràng cho các mối quan hệ có tính quan hệ xã hội như 

vậy. 

Để xác định chính xác cấu trúc sở hữu ngân hàng, ngoài việc mở rộng khái niệm người có liên quan, 

cần phải hạ tỷ lệ sở hữu ngân hàng mà ở đó chủ sở hữu phải công bố thông tin. Điều này giúp 

NHNN biết được tỷ lệ sở hữu ngân hàng của mỗi cổ đông hay nhóm cổ đông. Theo quy định hiện 

hành thì tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu 

quyết của một NH mới phải báo cáo về tỷ lệ sở hữu cho các cơ quan quản lý.127 Nhưng do một cá 

nhân không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của một NHTM128 nên có rất ít cổ đông cá nhân của NH 

phải công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu. Bằng cách chia tách cho 10 người có liên quan để mỗi người 

nắm giữ 4,99%, cổ đông X, người sở hữu sau cùng với tỷ lệ 49,9% cổ phần, của NH Y hoàn toàn kiểm 

soát NH Y. Thực tế cho thấy rất nhiều cổ đông cá nhân nắm giữ cổ phần chỉ vừa đủ thấp hơn 5%, tức 

4,99%, để không phải công bố thông tin. Luật Các TCTC 2010 quy định một cổ đông cá nhân không 

được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của ngân hàng, trong khi 5% cũng là giới hạn phải công bố thông tin 

của cổ đông đối với một công ty cổ phần đại chúng. Rõ ràng với quy định này thì Luật đã bỏ qua một 

lượng rất lớn các cổ đông cá nhân của ngân hàng không phải công bố thông tin nếu như không muốn 

nói là tất cả. Quy định về giới hạn công bố thông tin 5% cho một công ty cổ phần đại chúng có thể 

phù hợp nhưng với một ngân hàng đại chúng thì không nhất thiết. Một ngân hàng thường có vốn tự 

có rất lớn, do đó việc một cá nhân sở hữu 5% cũng là một số tiền rất lớn. Chính vì vậy, Luật Các 

TCTD cần phải xác định lại giới hạn công bố thông tin cho phù hợp với khuôn khổ giám sát hoạt 

động của ngân hàng, thay vì áp dụng chung cùng một tiêu thức như các công ty cổ phần đại chúng 

khác.  

Như vậy, để biết được ai là người sở hữu sau cùng của một NHTMCP, Chính phủ cần: (i) định nghĩa 

lại về người có liên quan trong Luật Các TCTD; và (ii) quy định về công bố thông tin đối với người có 

liên quan của một cổ đông NH129. Theo đó, người có liên quan của một cổ đông của NH sẽ phải công 

bố thông tin về tỷ lệ sở hữu NH khi sở hữu một NHTM từ một tỷ lệ nhất định, ví dụ 1% tương đương 

30 tỉ đồng mệnh giá đối với vốn tự có tối thiểu của một NHTMCP.130 Với thực tế là hầu hết các 

NHTMCP có vốn chủ sở hữu từ 5000 tỉ đồng trở lên thì cổ đông sở hữu từ 50 tỉ đồng vốn điều lệ sẽ 

phải công bố thông tin. So với giá trị sở hữu này thì chi phí giao dịch xuất hiện do có các quy định 

mới về công bố thông tin sẽ không quá lớn về tỷ lệ tương đối.  

                                                           
127 Thông tư số 52/2012/TT-BTC, ngày 5 tháng 4 năm 2012, Điều 26  
128 Luật các tổ chức tín dụng 2010, Điều 55 
129 Nhóm khuyến nghị thứ 4 sẽ thảo luận kỹ hơn về hai điểm này. 
130 Theo Nghị định 141, hiện tại để nắm giữ 5% cổ phần một NHTMCP cần phải đầu tư ít nhất 150 tỉ đồng, tính 

theo mệnh giá. 
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Tình huống STB cho thấy vai trò của CTCP Bất động sản Exim và CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn, 

công ty liên kết của Eximbank, trong việc hình thành SHCC giữa các ngân hàng. Hiện tại các doanh 

nghiệp này chỉ chịu sự giám sát theo Luật doanh nghiệp131 trong khi hoạt động của các doanh nghiệp 

này có thiên hướng giống như một quỹ đầu tư tài chính – một lĩnh vực chịu sự giám sát của 

UBCKNN thông qua Luật Chứng khoán. Phân tích trong Chương 3 cho thấy cổ đông của các công ty 

này có thể thực hiện việc thao túng hoạt động của các NH hoặc lách quy định bảo đảm an toàn hoạt 

động. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về công ty sở hữu ngân hàng (Bank Holding Company Act of 1956) 

có thể áp dụng để chế tài các công ty này.132 Tại Hoa Kỳ, Quỹ dự trữ Liên bang (Fed - Ngân hàng 

Trung ương của Hoa Kỳ) giám sát về vốn, phê chuẩn các giao dịch mua bán sáp nhập và thanh tra 

hoạt động các công ty sở hữu ngân hàng. Tại Việt Nam, các cổ đông tổ chức sau đây cần phải chịu sự 

giám sát của NHNN như các tổ chức tín dụng: (i) đang nắm giữ từ 5% cổ phần của một ngân hàng 

hoặc (ii) là người có liên quan hoặc công ty liên kết của một nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần 

của một ngân hàng. Trước mắt, khi Quốc hội chưa thể cho ra đời một đạo luật như vậy thì Luật Các 

TCTD hiện nay có thể nên bổ sung một chương riêng quy định về thẩm quyền giám sát của NHNN 

đối với các công ty sở hữu ngân hàng này.  

Một điểm đáng lưu ý là trách nhiệm giải trình của những người lãnh đạo ngân hàng. Người đứng tên 

sở hữu cổ phần của ngân hàng phải giải trình với cơ quan giám sát nhà nước về nguồn vốn của mình. 

Các cổ đông lớn hoặc những người được ủy quyền quản lý ngân hàng phải chịu trách nhiệm trước 

các cổ đông khác, đặc biệt là các cổ đông nhỏ về kết quả hoạt động của ngân hàng. Khi các quy định 

giám sát nhà nước và quy định quản trị nội bộ của ngân hàng xác định rõ trách nhiệm của những 

người lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát ngân hàng thì tình trạng sở hữu ngâm ẩn có thể sẽ được 

cải thiện đáng kể. Trong khi nhà nước cần những quy định pháp lý rõ ràng, minh bạch, nghiêm khắc 

để giám sát hành vi của các lãnh đạo ngân hàng trong việc tuân thủ các pháp luật thì các cổ đông, đặc 

biệt là cổ đông nhỏ lẻ, cần được cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật và có cơ chế thuận lợi để giám 

sát và đánh giá hiệu quả tài chính của những người được ủy quyền lãnh đạo công ty. Khi tính chính 

danh, cấu trúc sở hữu cũng như người sở hữu cuối cùng được làm rõ, lợi ích từ việc sử dụng sở hữu 

chồng chéo, sở hữu ngầm ẩn để thâu tóm quyền lực, né tránh các quy định pháp luật sẽ không còn 

đáng kể, thậm chí cấu trúc sở hữu chồng chéo này còn gây thêm chi phí tuân thủ các quy định điều 

tiết theo hướng tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Bản thân các chủ sở hữu sẽ cân nhắc việc thoái bớt vốn 

để tập trung đầu tư sở hữu một ngân hàng hoặc tái cấu trúc thông qua hoạt động M&A để có thể 

giảm sở hữu chồng chéo. Những NH có cùng một chủ sở hữu sẽ có xu hướng được gom về một chủ. 

Tình huống hợp nhất 3 ngân hàng  Tín Nghĩa, Đệ Nhất và TMCP Sài Gòn đề cập trong Chương 3 là 

một minh chứng cho thấy giải pháp này khả thi. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu của việc tái cấu 

trúc sở hữu các NH có cùng người sở hữu sau cùng thông qua hợp nhất. Việc quan trọng cần làm tiếp 

sau hợp nhất là xử lý tài sản xấu của NH hợp nhất. Để đảm bảo hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, 

việc làm cần thiết là phải minh bạch hóa trong quá trình thực hiện các giao dịch M&A các NH. Khi 

hoàn thành giao dịch M&A, cần công bố thông tin về việc ai là người chủ sở hữu sau cùng của các 

NH này. M&A cần được khuyến khích và hỗ trợ theo một trong hai hướng sau. Một là tăng tính đại 

chúng sau M&A trên cơ sở tăng mức độ phân tán trong sở hữu. Hai là nếu hoạt động M&A diễn ra 

dưới hình thức thâu tóm và tính đại chúng sau M&A bị suy giảm thì cần đảm bảo tăng vai trò của 

nhà đầu tư chiến lược để đạt được mục tiêu: (i) Dọn dẹp, xử lý tồn tại như xử lý nợ xấu và các tài sản 

                                                           
131 Luật doanh nghiệp 2005 
132 Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (Hoa Kỳ) - Luật, Quy định, Các Luật liên quan. FDIC Law, Regulations, 

Related Acts  http://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/6000-300.html#fdic6000sec2a   

http://www.fdic.gov/regulations/laws/rules/6000-300.html#fdic6000sec2a
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kém chất lượng của ngân hàng; (ii) Đổi mới và nâng cao hiệu quả bộ máy quản trị của NHTM; (iii) 

Chuyển giao công nghệ cứng và mềm cho NHTM. 

4.4. Hoàn thiện các quy định đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng Việt Nam 

Bên cạnh những vấn đề nền tảng liên quan đến cấu trúc sở hữu hệ thống ngân hàng trình bày ở trên, 

một nguyên nhân không kém phần quan trọng dẫn đến trục trặc của hệ thống ngân hàng và tình 

trạng thiếu tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn hoạt động là những bất cập và lỗ hổng về pháp lý. 

Việc hình thành cấu trúc sở hữu chéo có một phần nguyên nhân không nhỏ từ quy định 141 về mức 

vốn pháp định. Việc cấu trúc sở hữu không rõ ràng, ngân hàng lách các quy định giới hạn cấp tín 

dụng, góp vốn cổ phần, có một phần nguyên nhân từ quy định người liên quan chưa đầy đủ, công bố 

thông tin chưa chặt…  Mặc dù các cơ quan điều tiết hệ thống tài chính đã rất nỗ lực trong việc điều 

chỉnh các quy định theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế nhưng qua thực tế trình bày ở chương 3, 

có thể thấy (i) các quy định này trong nhiều trường hợp luôn có những kẽ hở “cố ý” tạo điều kiện cho 

các ngân hàng có quan hệ với các cơ quan chức năng, với chính quyền nhà nước dễ dàng xin “ngoại 

lệ”, (ii) có những quy định chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ tạo cơ sở cho các ngân hàng lách luật (iii) có 

những quy định bất cập, thiếu nhất quán giữa các văn bản khác nhau khiến các ngân hàng phải tìm 

cách đối phó, việc thực thi giữa các ngân hàng không trên cùng chuẩn mực kế toán khiến việc diễn 

giải số liệu méo mó. Nhóm khuyến nghị thứ tư nhằm vào những vấn đề kỹ thuật này, tuy không thể 

đề cập một cách toàn diện và đầy đủ mà chỉ gợi ý một vài điểm quan trọng cần ưu tiên điều chỉnh 

trước.  

4.4.1. Giám sát vốn ngân hàng cần căn cứ vào hệ số an toàn vốn tối thiểu thay vì mức vốn tự có 

tuyệt đối tối thiểu 

Như Phần 3.3.1. đã trình bày, hiện nay các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng 

được quy định trong Luật Các TCTD và một số văn bản dưới luật như Thông tư 13, Thông tư 19 (sửa 

đổi Thông tư 13) và Thông tư 22 (tiếp tục sửa đổi Thông tư 13 và Thông tư 19). Điều cần lưu ý là cơ sở 

của Thông tư 13 là Luật Các TCTD sửa đổi đã được thông qua năm 2004, trong khi đó Luật Các TCTD 

mới nhất được ban hành năm 2010 có một số thay đổi quan trọng so với Luật Các TCTD 2004. Liên 

quan đến các quy định về đảm bảo an toàn, một số điều khoản chi tiết trong Thông tư 13 đã không 

còn tương thích với Luật Các TCTD 2010 nhưng vẫn chưa được điều chỉnh. Ngoài ra, cách tiếp cận 

của Thông tư 13 vẫn chủ yếu dựa trên tinh thần của Basel I (1988) và có hơi hướng của Basel II (2004), 

trong khi Basel III (2010)133 vừa được thông qua và nhiều nước đã bắt đầu xây dựng lộ trình cho việc 

áp dụng các chuẩn mực mới nhất được đánh giá là rất chặt chẽ và khắt khe này.134 Rõ ràng, việc nâng 

cấp các chuẩn mực đảm bảo an toàn là điều hết sức quan trọng và phải được tiến hành liên tục theo 

một lộ trình được chuẩn bị sẵn ngay cả khi hệ thống ngân hàng không gặp trục trặc nào. Mặc dù việc 

áp dụng các chuẩn mực khắt khe hơn sẽ có thể làm tăng chi phí tuân thủ của các ngân hàng và năng 

lực giám sát của ngân hàng trung ương, tuy nhiên so với những phí tổn của sự phá sản hay khủng 

hoảng ngân hàng do việc không tuân thủ khung giám sát thì nó vẫn đáng để áp dụng.  

Như đã trình bày ở phần đặt vấn đề, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có được sự phát triển rất 

nhanh chóng trong thập niên qua. Sự hội nhập ngày càng lan rộng và sự xâm nhập ngày càng mạnh 

mẽ của các ngân hàng nước ngoài đòi hỏi Việt Nam phải không ngừng nâng cấp các chuẩn mực ngân 

                                                           
133 Lộ trình thực hiện Basel III được khuyến nghị sẽ bắt đầu từ tháng 1/2013 và hoàn thành vào cuối 2018. 
134 Nhiều nước trong khu vực đã bắt đầu có những tiếp cận theo hướng Basel III như Singapore, Thái Lan, 

Philippines, Malaysia.  
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hàng của mình. Đây là một đòi hỏi tất yếu ngay cả khi hệ thống ngân hàng Việt Nam không có trục 

trặc. Tuy nhiên, thực tế là các ngân hàng đang gặp rất nhiều trục trặc mà bài nghiên cứu này có phân 

tích, chẳng hạn như khó khăn thanh khoản, nợ xấu cao, quản trị yếu kém, tâm lý ỷ lại, và đặc biệt là 

vấn đề sở hữu chồng chéo. Sở hữu chồng chéo phức tạp, một mặt đã làm vô hiệu hóa các quy định về 

đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, góp phần gây ra các bất ổn tài chính và rủi ro hệ 

thống, mặt khác cho thấy sự bất lực của các quy định hiện hành trong việc giúp giám sát có hiệu lực 

và hiệu quả an toàn hoạt động của các ngân hàng. Do vậy, các quy định về đảm bảo an toàn ngân 

hàng hiện nay cần phải được nâng cấp toàn diện lên một chuẩn mực mới cao hơn. Lập luận này 

không có nghĩa là báo cáo này sẽ trình bày các giải pháp mang tính kỹ thuật chi tiết, thay vào đó, với 

mục tiêu nghiên cứu của mình, báo cáo chủ yếu đưa ra một số khuyến nghị có tính nguyên tắc trên cơ 

sở giúp giảm được động cơ gia tăng sở hữu chồng chéo hoặc ít nhất là giúp giám sát được tình trạng 

sở hữu chồng chéo vốn đang rất phức tạp trong khu vực ngân hàng hiện nay, qua đó góp phần làm 

lành mạnh hóa khu vực ngân hàng nói riêng và khu vực tài chính nói chung. 

Hiện tại, vốn tự có tối thiểu của các TCTD được quy định vừa theo giá trị tuyệt đối vừa theo giá trị 

tương đối tương ứng tại các Nghị định 141 và Thông tư 13. Quy định về vốn pháp định cụ thể đối với 

các loại hình TCTD tại Nghị định 141 không có nhiều ý nghĩa trong việc đảm bảo nâng cao khả năng 

và an toàn tài chính của TCTD. Trong thực tế, một số phân tích đã chỉ ra rằng chính quy định này đã 

góp phần tạo nên một số trục trặc cho hệ thống ngân hàng thời gian qua.135 Thông lệ quốc tế cũng cho 

thấy rằng, tính lành mạnh tài chính của một ngân hàng không phải được đo lường bởi quy mô vốn tự 

có tuyệt đối của nó mà quan trọng là quy mô vốn tự có tương đối so với tài sản cũng như các nghĩa 

vụ nợ của ngân hàng đó. Nói khác đi, với trường hợp một NHTMCP nào đó không đáp ứng được 

yêu cầu vốn tự có tối thiểu 3000 tỉ đồng như quy định hiện hành cũng chưa thể xem là một ngân hàng 

có năng lực tài chính yếu kém. Vấn đề quan trọng là cần phải so quy mô vốn tự có này với giá trị tổng 

tài sản cũng nhu các nghĩa vụ nợ mà ngân hàng này đang phải đáp ứng như thế nào. Chính vì lý 

nghĩa này, Ủy ban Basel đã ban hành các quy tắc về xác định tỷ lệ vốn tự có tối mà hiện nay nhiều 

quốc gia trên thế giới đang áp dụng cho hệ thống ngân hàng của mình, trong đó có Việt Nam, với 

nhiều chuẩn mực cụ thể khác nhau.  

Điều này hàm ý rằng trong tương lai, Chính phủ không nên “nâng cấp” hệ thống ngân hàng bằng 

một quyết định tương tự như Nghị định 141, thay vào đó cần phải thay đổi cách tiếp cận theo hướng 

các chuẩn mực của Basel II (hướng đến Basel III). Cụ thể, các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 

hiện được quy định tại Thông tư 13 cần phải được tiếp tục hoàn thiện theo hướng chuẩn mực CAR 

của Basel II. Yêu cầu này cũng đã được bàn thảo nhiều trước đây nhưng các quy định cụ thể vẫn dậm 

chân tại Thông tư 13. Trục trặc của hệ thống ngân hàng hiện nay đã cho thấy sự bất cập của quy định 

này. Như Phần 3.3.1 đã phân tích, một số ngân hàng có hệ số CAR rất cao lên đến trên 30% nhưng 

thực tế lại cho thấy đây đều là những ngân hàng có khó khăn về tài chính nói chung và thanh khoản 

nói riêng. Kết quả này không phải do bản thân hệ số CAR không có tác dụng mà do (i) các quy định 

về tính CAR tại Thông tư 13 đã bắt đầu bộc lộ bất cập và cần phải được nâng cấp, và (ii) việc tính 

CAR của các ngân hàng không đáng tin cậy nhưng không được kiểm tra bởi các thanh tra của 

NHNN.  

 

 
                                                           
135 FETP 2013. 
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Bảng 4.1. Các yêu cầu vốn tối thiểu của Basel III (hiệu lực vào ngày 1/1, đơn vị %) 

  2011a, b 2012b 2013c 2014c 2015c, d 2016c 2017 2018 2019 

Hệ số vốn cổ phần thường tối thiểu  3.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

Vốn đệm dự phòng tối thiểu 

  

0.0625 1.25 1.875 2.5 

Tổng vốn tối thiểu cộng vốn đệm dự phòng 8.0 8.0 8.0 8.625 9.25 9.875 10.5 

Vốn đệm nghịch chu kỳ tối thiểu 0.0625 1.25 1.875 2.5 

Tổng vốn tối thiểu cộng vốn đệm dự phòng và vốn đệm nghịch chu kỳ 13.0 

Vốn tự có cấp 1 tối thiểu 4.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Ghi chú: 

a Hệ số đảm bảo thanh khoản: thời kỳ hoạt động bắt đầu  

b Hệ số đòn bẩy: theo dõi, giám sát 
c Hệ số đòn bẩy: vận hành song song từ 1/1/2013 - 1/1/2017 
d Hệ số đảm bảo thanh khoản: giới hiệu tiêu chuẩn tối thiểu 

Nguồn: Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng. 

Như vậy, bản thân NHNN có hai việc lớn cần phải thực hiện. Một là, nhanh chóng nâng cấp quy định 

về hệ số CAR tại Thông tư 13, và hai là, kiểm tra lại việc tính CAR hiện nay của các ngân hàng. Liên 

quan đến hệ số CAR, việc yêu cầu các TCTD phải duy trì tỷ lệ 9% giữa vốn tự có so với tổng tài sản 

“Có” rủi ro trong điều kiện hiện nay vẫn phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải nâng chất 

quy định này, trong đó phải đưa ra các giới hạn an toàn đối với vốn tự có cấp 1 và vốn tự có cấp hai 

theo đúng tinh thần và lộ trình của Basel II, có tính đến các điều chỉnh mới trong Basel III. 

4.4.2. Nhanh chóng hoàn thiện các tỷ lệ đảm bảo an toàn mới theo quy định của Luật Các TCTD 

2010, tinh thần của Basel II, hướng đến Basel III 

Ngoài hệ số CAR, các hệ số đảm bảo an toàn khác trong Thông tư 13 cũng cần phải điều chỉnh cho 

phù hợp với Luật Các TCTD 2010 cũng như tình hình mới, chẳng hạn như quy định về giới hạn góp 

vốn, mua cổ phần; giới hạn cấp tín dụng cho nhóm đối tượng có liên quan, giới hạn sử dụng vốn và 

cho vay đối với các hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán. Cơ quan thanh tra, giám sát của NHNN 

thời gian qua đã rất bị động trong việc giám sát và xử lý các sai phạm của các ngân hàng một phần là 

do sự bất cập và lỗi thời trong các quy định. Để tạo cơ sở pháp lý cho việc thanh tra và giám sát ngân 

hàng thì các quy định điều tiết ngân hàng nói chung, các quy định đảm bảo an toàn hoạt động ngân 

hàng nói riêng cần phải khẩn trương hoàn thiện và sớm ban hành. Chiến lược tái cấu trúc hệ thống 

ngân hàng đang được triển khai cần phải hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn và mô thức giám sát 

ngân hàng hiện đại mà thế giới đã và đang áp dụng (xem Hình 4.1.), thay vì vẫn chỉ là các quy định 

giám sát ngân hàng đã hết sức lạc hậu mà Việt Nam vẫn còn áp dụng hiện nay.  

Việc hoàn thiện các quy định đảm bảo an toàn này không chỉ hướng đến việc giảm động cơ sở hữu 

chồng chéo và đầu tư chồng chéo giữa các ngân hàng và giữa ngân hàng với doanh nghiệp, mà quan 

trọng hơn nó hướng hệ thống ngân hàng đến các chuẩn mực an toàn cao hơn, đáp ứng yêu cầu năng 

cao khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Một khi các ngân hàng đáp ứng tốt các yêu cầu đảm 

bảo an toàn thì tác động bất lợi của sở hữu chồng chéo cũng như đầu tư chồng chéo cũng được giảm 

thiểu, thậm chí các mặt tích cực của SHCC lại được phát huy. Như kinh nghiệm của Nhật Bản đã cho 

thấy vai trò quan trọng của cấu trúc sở hữu chồng chéo trong hệ thống ngân hàng Nhật đã góp phần 

tích cực như thế nào vào việc đạt được mục tiêu của chính sách công nghiệp thập niên 1950-1970. Tuy 
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nhiên, cũng cần phải nhận ra rằng bối cảnh của chính sách công nghiệp của Nhật Bản hiện nay đã 

khác và điều kiện thể chế của Nhật Bản cũng rất khác so với Việt Nam. Việt Nam không nhất thiết 

phải đi lại con đường công nghiệp hóa của Nhật Bản cũng như thiết kế ra một hệ thống tài chính kiểu 

Main Bank như của Nhật. Thay vào đó, điều cần làm trước mắt hiện nay đối với hệ thống ngân hàng 

Việt Nam là phải khẩn trương hoàn thiện các quy định đảm bảo hoạt động an toàn ngân hàng nhằm 

tạo cơ sở pháp lý cho việc giám sát và thanh tra ngân hàng, cũng như làm căn cứ kỹ thuật để tái cấu 

trúc hệ thống ngân hàng theo hướng lành mạnh và hiệu quả hơn.  

Hình 4.1. Khuôn khổ Basel III 

Trụ cột 1

Các hệ số vốn

Hệ số thanh 

khoản
Hệ số đòn bẩy

Trụ cột 2

Quá trình đánh 

giá giám sát

Trụ cột 3

Kỷ luật thị trường 

(lập báo cáo)

Vốn RWA

Cấp 1 Cấp 2

Tín dụng

Tiêu chuẩn

IRB F

IRB A

CCR

Phơi nhiễm 

phái sinh

CEM

EPE

Thị trường Hoạt động Sự tập trung

Tiêu chuẩn

IMA

WWR

CVA

BIA

Tiêu chuẩn

VAR

AMA

Stressed 

VAR

IRC

Vốn RWA

Điểm mới của Basel III

Cập nhật bởi Basel IIICập nhật bởi Basel II.5

Không thay đổi so Basel II

 

Nguồn: Moody’s Analytics. 

4.4.3. Kiểm toán vốn để xác định lại vốn tự có 

Như phần 3.3.1 đã trình bày, SHCC có thể tạo ra tình trạng vốn ảo trong các ngân hàng, làm cho việc 

đánh giá năng lực tài chính, đặc biệt là năng lực vốn tự có thực sự của các ngân hàng không chính 

xác. Do vốn tự có là một cơ sở hết sức quan trọng để làm căn cứ xác định các giới hạn đảm bảo an 

toàn khác trong hoạt động ngân hàng, chẳng hạn như giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng, giới hạn 

gia tăng tài sản có (thông qua hệ số CAR), giới hạn góp vốn, mua cổ phần… Nếu vốn tự có không 

được tính toán và xác định một cách chính xác thì các chỉ tiêu đảm bảo an toàn được tính dựa trên cơ 

sở vốn tự có sẽ không còn giá trị nữa. Chính vì vậy, điều quan trọng trước hết là NHNN cần phải tiến 

hành kiểm toán lại vốn tự có của các ngân hàng cũng như các nguồn hình thành nên vốn tự có đó. 

Luật Các TCTD định nghĩa vốn tự có gồm giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của ngân 

hàng, chẳng hạn như quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Dựa trên cơ sở pháp lý này, NHNN cần phải 

tiến hành kiểm toán và điều chỉnh lại (nếu có) giá trị thực của vốn điều lệ cũng như các quỹ của ngân 

hàng nhằm qua đó giúp đánh giá năng lực vốn tự có thực sự của bản thân từng ngân hàng.  

Khi kiểm toán vốn, điều quan trọng là cần phải xác định đúng tinh thần của định nghĩa vốn tự có, tức 

là các nguồn tài chính hình thành nên vốn tự có phải giúp tăng cường được năng lực tài chính thực sự 
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và ổn định dài hạn (do gắn với bản chất kỳ hạn dài của vốn cổ phần) của ngân hàng. Chẳng hạn, 

Thông tư 40/2011/TT-NHNN136  – có căn cứ pháp lý là Luật Các TCTD 2010 – quy định các tổ chức và 

cá nhân không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức và cá nhân khác để góp vốn ngân 

hàng.137 Quy định này là phù hợp nhằm giúp loại bỏ các khoản vốn có tính chất không ổn định nhưng 

lại được sử dụng để hình thành nên vốn tự có của ngân hàng. Tuy nhiên, Khoản 4, Điều 55 của Luật 

Các TCTD 2010 lại quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần trong các tổ chức tín dụng của cá nhân và tổ chức 

bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần. Mặc dù quy định này cũng có ý 

nghĩa giúp mở rộng phạm vi xác định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần trong các tổ chức tín dụng của 

các tổ chức (15%) và cá nhân (5%), song chính sự không nhất quán này lại khiến cho việc áp dụng luật 

trên thực tế trở nên khó khăn, mà thực tế là cơ quan giám sát có khả năng sẽ bỏ qua luôn cả các quy 

định này. Với ý nghĩa đó, việc kiểm toán vốn sẽ tập trung vào việc làm rõ các nguồn hình thành của 

vốn tự có ngân hàng, trong đó các khoản vốn được hình thành từ ủy thác và vay nợ để mua cổ phần 

ngân hàng của một tổ chức và cá nhân vượt quá một tỷ lệ giới hạn nhất định sẽ phải được loại trừ ra 

khỏi vốn tự có của ngân hàng đó. Trong trường hợp cần thiết, NHNN cần được trao quyền truy cứu 

dòng tiền mà các cổ đông dùng để mua cổ phiếu ngân hàng. Nói khác đi, trong trường hợp cần thiết, 

các cổ đông phải có nghĩa vụ chứng minh nguồn tiền mà họ đã sử dụng để mua cổ phần ngân hàng. 

Khi nguồn tiền đó đến từ các khoản vay nợ hoặc ủy thác, các cổ đông phải có nghĩa vụ thoái vốn khỏi 

các ngân hàng theo đúng tinh thần của Luật Các TCTD.  

Tương tự như vậy, các khoản vốn của một tổ chức tín dụng đầu tư vào tổ chức tín dụng khác, công ty 

con của tổ chức tín dụng dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần và các khoản đầu tư dưới hình thức 

góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân 

hàng, bảo hiểm, chứng khoán phải trừ khỏi vốn tự có khi tính các tỷ lệ an toàn theo đúng tinh thần 

của Luật Các TCTD (Khoản 4, Điều 130). Sau khi đã kiểm toán vốn, trong trường hợp có phát sinh 

giảm vốn, các ngân hàng phải tiến hành tính toán lại các tỷ lệ đảm bảo an toàn ngân hàng dựa trên cơ 

sở vốn tự có mới và cần phải có kế hoạch, biện pháp được NHNN chấp thuận nhằm tăng vốn tự có 

hoặc/và giảm quy mô tài sản Có cũng như các giới hạn tài chính khác sao cho đảm bảo được các tỷ lệ 

an toàn theo quy định hiện hành.  

Một vấn đề cũng cần nói thêm liên quan đến việc xác định vốn tự có của ngân hàng, đó chính là vấn 

đề nợ xấu. Con số nợ xấu thực sự trong các ngân hàng hiện nay không ai có thể biết chính xác, ngay 

cả cơ quan thanh tra – giám sát của NHNN. Do nợ xấu được chính các ngân hàng công bố một cách 

chính thức quá thấp nên khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cũng không đầy đủ. Nếu giả sử nợ 

xấu được xác định lại một cách thực chất hơn, chẳng hạn như theo tinh thần của Thông tư 02, thì trích 

lập dự phòng rủi ro của ngân hàng cũng sẽ phải tăng lên, từ đó làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. 

Lợi nhuận giảm cũng có nghĩa là nguồn quỹ dự phòng mà các ngân hàng đã trích lập cũng phải giảm 

đi, kể cả nguồn lợi nhuận giữ lại được xem như một phần của vốn tự có. Trong trường hợp này, 

NHNN cũng nên đặt các biện pháp xử lý xấu hiện nay vào trong tổng thể của đề án tái cơ cấu lại hệ 

thống ngân hàng. Các khoản nợ xấu cần phải được đánh giá lại một cách trung thực hơn, sau đó là 

buộc các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ. Trên cơ sở này, các quỹ dự trữ của ngân 

                                                           

136 Xem Điều 9, Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt 

động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Vệt Nam. 

137 Cần lưu ý rằng, Thông tư 40 được áp dụng trong trường hợp một ngân hàng được cấp giấy phép thành lập 

mới. Tuy nhiên, tinh thần của quy định này cần phải áp dụng cho cả các ngân hàng đang hoạt động.  



Sở hữu chồng chéo giữa các tổ chức tín dụng và tập đoàn kinh tế tại Việt Nam... 
 

Trang 110/127 

hàng cũng cần phải điều chỉnh lại tương ứng với phần lợi nhuận được trích. Nếu như có sự sụt giảm 

các quỹ dự trữ thì việc ghi giảm giá trị vốn tự có cần phải được tiến hành nhằm có thể đánh giá đúng 

hơn năng lực vốn tự có thực sự của các ngân hàng. Các hệ số đảm bảo an toàn được tính dựa trên vốn 

tự có cũng phải được điều chỉnh lại để có thể phản ánh đúng hơn các rủi ro tài chính mà các ngân 

hàng đang gặp phải. Kiểm toán vốn, và rộng hơn nữa là kiểm toán toàn diện hoạt động ngân hàng, 

không chỉ bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính mà còn phải kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân 

thủ. Cần phải thông qua hoạt động kiểm toán độc lập để có thể nắm được sức khỏe tài chính thực sự 

của các ngân hàng, qua đó mới có thể nhận dạng đúng căn bệnh yếu kém tài chính để làm cơ sở thiết 

kế tốt đề án tái cấu trúc ngân hàng và thực hiện tốt các biện pháp xử lý sao cho không gây ra những 

phí tổn đối với nền kinh tế và gánh nặng lên ngân sách nhà nước. 

4.4.4. Định nghĩa lại khái niệm người có liên quan 

Khái niệm người có liên quan được quy định trong Luật Các TCTD nên cần phải được định nghĩa lại 

trên cơ sở thống nhất với các khái niệm người có liên quan trong Luật Chứng khoán và Luật Doanh 

nghiệp như đã trình bày ở Hộp 3.1. Tuy nhiên, khái niệm chủ thể có liên quan trong hệ thống ngân 

hàng cần phải được hiểu rộng hơn và phải bao quát được các trường hợp khác, không chỉ là quan hệ 

gia đình, quan hệ sở hữu, mà còn cả các quan hệ kinh tế, quan hệ lao động, và quan hệ xã hội, trong 

đó quan hệ gia đình và quan hệ lao động được áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức. Như phân tích ở 

phần lý thuyết chung về sở hữu ở Phần 2.2, mặc dù A không trực tiếp sở hữu C nhưng vẫn có quyền 

kiểm soát C thông qua sở hữu B thì A và C cũng có thể nhận diện là những chủ thể có liên quan. Nội 

dung cụ thể của các quan hệ này cần phải làm rõ hơn nhưng tinh thần vẫn là những cá nhân hoặc tổ 

chức có thể ảnh hưởng và chi phối lẫn nhau hoặc có tiềm năng liên kết để gây ảnh hưởng cần phải 

được nhận diện như là những chủ thể có liên quan.  

Cơ quan giám sát tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng cần phải thay đổi tư duy từ khái niệm 

người có liên quan thành chủ thể có liên quan, trong đó các chủ thể không chỉ là thể nhân mà còn là 

pháp nhân. Đồng thời, giới hạn quyền sở hữu (ownership right) không nên được xem là chỉ tiêu duy 

nhất để làm căn cứ giám sát tài chính mà cần phải mở rộng sang khái niệm quyền kiểm soát (control 

right). Như đã được phân tích ở Phần 2.2, thông qua các cấu trúc sở hữu phức tạp mà một cổ đông có 

thể có quyền sở hữu rất thấp nhưng vẫn có thể nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp và ngược lại, một 

cổ đông có thể nắm quyền sở hữu tương đối lớn nhưng cũng chưa hẳn đã có thể kiểm soát được 

doanh nghiệp. Nói khác đi, như các nghiên cứu đã cho thấy, thường có sự tách rời giữa quyền sở hữu 

(tức quyền biểu quyết hay quyền dòng tiền) với quyền kiểm soát doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc sử 

dụng các công cụ để đo lường quyền kiểm soát doanh nghiệp138 bổ sung cho thước đo quyền sở hữu 

truyền thống là một cách hữu hiệu nhằm giám sát tốt hơn môi trường quản trị của các doanh nghiệp 

nói chung, các ngân hàng thương mại nói riêng. 

4.4.5. Quy định về công bố thông tin 

Các quy định về công bố thông tin được quy định trong Luật Các TCTD, Luật Chứng khoán, Luật 

Doanh nghiệp và các quy định liên quan139 cần tiếp tục được kế thừa và tuân thủ, song vẫn cần phải 

hoàn thiện và điều chỉnh cho phù hợp với khuôn khổ giám sát khu vực ngân hàng. Quy định chi tiết 

                                                           
138 Chẳng hạn như chỉ số Banzhaf đã giới thiệu ở Phần 2.2.5.  
139 Xem quy định chi tiết tại Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/04/2012 Hướng dẫn về việc công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  
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các đối tượng, nội dung và phạm vi phải công bố thông tin theo Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài 

chính năm 2012 rất có ý nghĩa, đặc biệt với quy định về công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty, 

bên cạnh các báo cáo khác như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông, và công bố thông tin về việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt 

chào bán. Tuy nhiên, hạn chế của nội dung báo cáo quản trị là không bao gồm giao dịch và sở hữu 

của các cổ đông lớn và những người có liên quan, trong khi đó việc yêu cầu phải công bố thông tin 

đối với tổ chức, cá nhân, nhóm người liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu 

quyết của một công ty đại chúng có thể không phù hợp với trường hợp của một ngân hàng như đã 

phân tích trên đây. Chính vì vậy, trước mắt, NHNN nên đề nghị Bộ Tài chính quy định bổ sung các 

đối tượng sau đây cũng phải công bố thông tin, bao gồm: (i) Các cổ đông có tỷ lệ sở hữu NHTMCP từ 

1% trở lên; (ii) Người có liên quan của các cổ đông phải công bố thông tin có tỷ lệ sở hữu NHTMCP 

từ 1%. NHNN cũng giữ quyền yêu cầu buộc các tổ chức, cá nhân, và người có liên quan phải công bố 

thông tin trong một số trường hợp nhằm đáp ứng yêu cầu giám sát ngân hàng cũng như đảm bảo 

tính minh bạch thông tin trước đòi hỏi của các nhóm cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ cùng sở 

hữu ngân hàng. 

4.4.6. Đảm bảo tuân thủ triệt để các quy định và nâng cao hiệu lực chế tài 

Thông qua việc kiểm toán và công bố thông tin, cơ quan thanh tra - giám sát ngân hàng thuộc NHNN 

sẽ biết được tỷ lệ sở hữu NHTM của người sở hữu sau cùng. Vì vậy, các trường hợp vi phạm quy 

định hiện hành về tỷ lệ sở hữu cổ phần,140 bao gồm: (i) cổ đông cá nhân (5%), (ii) cổ đông tổ chức 

(15%), (iii) cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó (20%), sẽ phải bán lại cổ phần nắm giữ để 

đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu quy định. Các trường hợp vi phạm sẽ phải xử lý nghiêm khắc theo 

đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối tránh các hành vi “bỏ qua” do lo ngại tác động của nó đối với 

sự ổn định của ngân hàng.  

Các khuyến nghị về việc mở rộng quy định về người có liên quan đồng thời hạ tỷ lệ sở hữu NH phải 

công bố thông tin sẽ làm gia tăng phí tổn cho xã hội. Thực tế chỉ cổ đông của 40 NHTM phải chịu ảnh 

hưởng của quy định này. Thứ hai, đây là giải pháp khả thi để hạn chế tác động của SHCC trong 

ngành NH trong bối cảnh hiện tại. Do đó khoản chi phí xã hội tăng thêm này không quá lớn và cần 

thiết. Hạn chế tác động của SHCC sẽ làm tăng hiệu lực giám sát các NHTM. Qua đó góp phần tạo nên 

một hệ thống NHTM an toàn nhằm tài trợ vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Sau cùng, để nâng cao tính 

hiệu quả của chế tài, cần nâng mức xử phạt vi phạm công bố thông tin. 

4.4.7. Mở rộng quyền giám sát các cổ đông sở hữu ngân hàng 

Trước hết, NHNN cần được trao quyền giám sát các tổ chức là cổ đông lớn sở hữu ngân hàng, bao 

gồm: (i) tổ chức đang nắm giữ từ 5% cổ phần của một ngân hàng hoặc (ii) tổ chức có liên quan hoặc 

công ty liên kết của một nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần của một ngân hàng. Trong trường hợp 

các cổ đông này là các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, hay các quỹ đầu tư vốn không thuộc 

thẩm quyền giám sát trực tiếp của cơ quan thanh tra – giám sát ngân hàng, NHNN cần phải phối hợp 

chặt chẽ với Bộ Tài chính mà đại diện là UBCKNN và Cục quản lý - giám sát bảo hiểm để chia sẻ 

thông tin giám sát.  

                                                           
140 Luật Tổ chức tín dụng 2010, Điều 55. 
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NHNN cũng cần phải tăng cường năng lực giám sát của mình đối với các nhóm cổ đông, bao gồm cổ 

đông tổ chức lẫn cổ đông cá nhân, ngay cả khi nhóm cổ đông này không thuộc định nghĩa nhóm 

người có liên quan nhưng nếu họ có tiềm năng liên kết lại, với tỷ lệ sở hữu của mình có thể nắm 

quyền kiểm soát và chi phối ngân hàng. 

4.5. Kết luận 

Từ cuối năm 2006, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu có sự tăng tốc. Thị trường chứng khoán cũng bùng 

nổ đón đầu hiệu ứng của hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với đó, khu vực tài chính - ngân hàng cũng 

bắt đầu tăng tốc mạnh về vốn, tín dụng, tài sản và mạng lưới hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu 

cạnh tranh mới của thời kỳ hội nhập. Cũng trong giai đoạn này, nhiều tổng công ty nhà nước được 

nâng cấp ồ ạt lên thành tập đoàn, được Chính phủ cho phép kinh doanh đa ngành, trong đó có lĩnh 

vực tài chính – ngân hàng. Trong khi đó, bên cạnh làn sóng thành lập chi nhánh thì việc cấp phép 

thành lập ngân hàng mới cũng được NHNN tiến hành sau một thời gian dài tạm dừng mà kết quả là 

có thêm một số ngân hàng mới, cả ngân hàng trong nước và nước ngoài, ra đời.  

Cũng từ cuối năm 2006, Chính phủ nhận ra được sự cần thiết phải có các ngân hàng mạnh để đáp 

ứng yêu cầu của hội nhập và cạnh tranh. Tuy nhiên, tư duy về một ngân hàng mạnh lúc này khác 

đơn giản, chủ yếu dựa trên vốn tự có mà kết quả là sự ra đời của Nghị định 141 về quy định mức vốn 

pháp định dành cho các TCTD. Trên thực tế, cũng như từ thông lệ quản trị và giám sát ngân hàng 

trên thế giới, một ngân hàng có vốn tự có lớn nhất không phải bao giờ cũng là ngân hàng có năng lực 

tài chính vững mạnh nhất. Điều quan trọng nữa chính là việc đi kèm với tăng quy mô vốn đòi hỏi 

phải tăng năng lực quản trị ngân hàng và cả hệ thống giám sát. Nghị đinh 141 không đặt ra yêu cầu 

phải tăng năng lực quản trị ngân hàng, hơn nữa lại áp đặt lộ trình tăng vốn vội vàng, trong khi hệ 

thống giám sát khu vực tài chính nói chung, ngân hàng nói riêng của Việt Nam rất hạn chế và nhiều 

bất cập. Khung giám sát ngân hàng chỉ được nâng cấp từ năm 2010 theo Thông tư 13 nhưng cách tiếp 

cận vẫn chủ yếu dựa trên tinh thần của Hiệp ước Basel I năm 1988.  

Từ năm 2008, sau thời kỳ tăng trưởng nóng và bong bóng giá tài sản đã làm cho mức giá cả tăng cao 

buộc NHNN phải thực thi nhiều biện pháp cấp thiết nhằm kiềm chế lạm phát. Trong điều kiện đó, thị 

trường chứng khoán bắt đầu suy giảm và việc phát hành cổ phiếu tăng vốn của ngân hàng cũng trở 

nên khó khăn hơn. Khi thời hạn chót (cuối 2008) để tăng vốn điều lệ đã gần kề, thì sự “sáng tạo” bắt 

đầu nảy sinh với các hành vi “lách luật” của các ngân hàng. Các thủ thuật tăng vốn ảo được các ngân 

hàng sử dụng nhằm tuân thủ quy định về vốn của NHNN trong khi các liên kết sở hữu phức tạp 

được tạo ra chính là điều kiện để các ngân hàng né tránh các hoạt động giám sát của NHNN.  

Nghiên cứu của nhóm cho thấy rằng, cấu trúc sở hữu hiện nay trong các ngân hàng Việt Nam và giữa 

các ngân hàng với các tổ chức kinh tế là dạng sở hữu chồng chéo, tức có cả sở hữu dạng kim tự tháp 

(chủ yếu) và một số trường hợp là sở hữu chéo. Cả sở hữu dạng kim tự tháp và sở hữu chéo đều có 

những mặt tích cực và tiêu cực. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy sở hữu chéo vốn từng là một đặc 

trưng và có vai trò quan trọng trong thời kỳ chính sách công nghiệp hóa của Nhật giai đoạn 1950-

1970. Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn giữa vai trò quyết định của sở hữu chéo đến sự thành công của 

công nghiệp hóa của Nhật Bản. Điều quan trọng chính là việc Nhật Bản đã thiết kế được một chính 

sách công nghiệp hóa phù hợp đi kèm với các điều kiện kinh tế trong nước gắn với bối cảnh kinh tế 

quốc tế lúc bấy giờ. Trường hợp nước Đức cũng có nhiều điểm tương tự như Nhật Bản. Trong khi đó, 

trường hợp của Ý cho thấy sở hữu chéo đã góp phần làm suy yếu khu vực tài chính của nước này 

như thế nào trong bối cảnh Ý tham gia vào vào EU với các chuẩn mực cạnh tranh rất cao. Trường hợp 
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Trung Quốc vẫn còn đang tranh luận dựa trên các mặt lợi và rủi ro của sở hữu chéo đối với hệ thống 

tài chính cũng như chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc.  

Đối với trường hợp Việt Nam, do bản thân chính sách công nghiệp hiện nay vẫn chưa rõ ràng nên 

việc sử dụng cấu trúc sở hữu chéo kiểu Nhật Bản để phục vụ cho ý đồ công nghiệp hóa là hết sức rủi 

ro nếu như không muốn nói là sẽ thất bại. Trong khi đó, như các phân tích trong nghiên cứu này cho 

thấy, tình trạng sở hữu chồng chéo trong hệ thống ngân hàng hiện nay đi kèm với một số yếu tố thể 

chế đã tạo điều kiện cho các ngân hàng lách các quy định giám sát hiện hành của NHNN, đồng thời 

gây ra nhiều tác động tiêu cực lên sự phân bổ vốn của nền kinh tế và rủi ro của toàn hệ thống tài 

chính. Những yếu tố mang tính xúc tác tiêu cực này gồm (i) sở hữu của NHNN, NHTM NN, các cơ 

quan chính quyền nhà nước trong hệ thống NH, (ii) sở hữu của các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước 

trong hệ thống NH, (iii) cấu trúc sở hữu cho phép một số nhóm lợi ích thâu tóm quyền lực, trục lợi cá 

nhân trong khi (iv) hệ thống luật pháp nhiều kẽ hỡ, thiếu nghiêm minh. Tình trạng nợ xấu cao trong 

hệ thống ngân hàng mà hiện nay NHNN đang tập trung xử lý có một phần nguyên nhân từ những 

bất cập này.  

Nghiên cứu nhận định các rủi ro, trục trặc trong hệ thống ngân hàng hiện nay có nguyên nhân cơ bản 

từ (i) vấn đề xung đột lợi ích trong việc các cơ quan chức năng giám sát, điều tiết hệ thống đồng thời 

là chủ sở hữu của đối tượng điều chỉnh của chính sách, xung đột lợi ích trong việc doanh nghiệp, tập 

đoàn nhà nước vừa là chủ sở hữu ngân hàng vừa là đối tượng có nhu cầu sử dụng vốn; (ii) vấn đề 

tâm lý ỷ lại khi phần lớn các ngân hàng có quan hệ xa gần với cơ quan chức năng nhà nước, ỷ lại sự 

bảo lãnh ngầm của nhà nước; tâm lý ỷ lại khi chế tài yếu, không nghiêm, pháp luật để nhiều khoảng 

trống cho các trường hợp ngoại lệ; và (iii) những điểm yếu trong các quy định pháp lý tạo điều kiện 

cho các ngân hàng lách luật và/hoặc buộc các ngân hàng phải biến báo khiến việc quản lý trở nên khó 

khăn hơn, rủi ro càng gia tăng hơn.  

Trên cơ sở những phân tích và nhận định này, nhóm nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị tập 

trung vào: (i) tách bạch giữa quyền sở hữu với chức năng giám sát, điều tiết các NHTM (bao gồm cả 

NHTMNN và NHTMCP) của cơ quan thanh tra - giám sát thuộc NHNN, trong dài hạn cần phải giảm 

tỷ lệ sở hữu nhà nước trong các NHTMNN và các NHTMCP, quy về một cơ quan quản lý đầu tư vốn 

nhà nước chuyên nghiệp, độc lập và có trách nhiệm giải trình cao; (ii) xóa bỏ sở hữu của các DN, Tập 

đoàn kinh tế NN tại các NHTMCP, đặc biệt tập trung vào việc xóa bỏ các ngoại lệ trong việc tuân thủ 

khung giám sát của Luật Các TCTD; (iii) tăng sức mạnh kiểm soát bằng kỷ luật thị trường thông qua 

việc tăng cường minh bạch hóa thông tin, tăng trách nhiệm giải trình, tôn trọng quy tắc “one share 

one vote” và (iv) hoàn thiện các quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng tiếp cận các 

chuẩn mực ngân hàng quốc tế được quy định trong các Hiệp ước Basel, đặc biệt cần hoàn thiện các 

quy định về vốn tự có (hệ số CAR), song biện pháp trước mắt đối với NHNN là cần phải nhanh 

chóng tiến hành kiểm toán lại vốn tự có của các TCTD; giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu mà các cổ đông 

phải có trách nhiệm báo cáo, định nghĩa lại khái niệm người có liên quan một cách chặt chẽ và bao 

quát hơn, sửa lại các quy định về công bố thông tin, mở rộng quyền giám sát cổ đông sở hữu ngân 

hàng của NHNN, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của chế tài. 

Những khuyến nghị ở trên chỉ mới dừng lại ở những đề xuất có tính định hướng và một số gợi ý đối 

với các vấn đề kỹ thuật cụ thể nhưng chưa phải là đầy đủ. Trong tương lai, cần tiếp tục thực hiện 

những nghiên cứu chuyên sâu hơn về quản trị ngân hàng cả ở cấp vĩ mô (đối với các cơ quan điều 

tiết) lẫn ở cấp vi mô (đối với chính ngân hàng), trong đó đặc biệt quan trọng là vấn đề quản trị rủi ro 
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và các khía cạnh khác nhau liên quan đến đội ngũ quản lý, điều hành ngân hàng (cấu trúc sở hữu 

ngân hàng; cơ cấu hình thành, tổ chức, hoạt động và trách nhiệm của Hội đồng quản trị…). 
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Phụ lục 1. Các loại hình TCTD ở Việt Nam  

TT Loại hình TCTD 1991 2001 2010 2011 2012 

1 NHTMNN 4 5 5 5 5 

2 Ngân hàng Chính sách      1 1 1 

3 Ngân hàng Phát triển     1 1 1 

4 NHTMCP 4 39 37 35 34[1] 

5 Ngân hàng liên doanh 1 4 5 4 4 

6 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài     48 50 50 

7 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 0 0 5 5 6 

8 Công ty tài chính     17 18 17 

9 Công ty cho thuê tài chính     13 12 17 

10 Quỹ TDND TW/ Ngân hàng hợp tác[2]     1 1 1 

11 Quỹ TDND cơ sở     1057 1095 1132 

12 Tổ chức tài chính vi mô     1 1 1 

13 Văn phòng đại diện NH nước ngoài     48 50 50 

Ghi chú:  

[1] Vào cuối 2010, tổng số NHTMCP là 37, cuối năm 2011 giảm còn 35 ngân hàng sau khi 3 ngân hàng SCB, 

TNB, và FCB hợp nhất. Năm 2012, Habubank đã sáp nhập vào SHB nên tổng số NHTMCP giảm còn 34.  

[2] Từ 6/2013, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương đã chuyển đổi thành Ngân hàng hợp tác.  

Nguồn: NHNN và tổng hợp của nhóm nghiên cứu. 
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Phụ lục 2. Quy định về vốn pháp định của các TCTD 

 Đơn vị: tỉ VND 

  1996 1998 2008 2010 

1. NHTM Quốc doanh     

  NH Nông nghiệp & PTNT  2200 3000 3000 

  NHTMQD khác  1100 3000 3000 

2. NHTMCP đô thị     

    TPHCM 150 70 1000 3000 

    Hà Nội 100 70 1000 3000 

    Tỉnh, thành phố khác 50 50 1000 3000 

3. NHTMCP nông thôn     

    Có chi nhánh 10 5   

    Không chi nhánh 3 5     

 

Nguồn: Quyết định số 67, Nghị định 82 và Nghị định 141. 
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Phụ lục 3. Quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro  

Phân 

nhóm 

Tính 

chất 

Quyết định 493 và Quyết định 18 
Tỷ lệ trích dự 

phòng 

Điều 6 

(Định lượng) 

Điều 7 

(Định tính) 

Dự 

phòng 

cụ thể 

Dự 

phòng 

chung 

Nhóm 

1 

Nợ đủ 

tiêu 

chuẩn 

Nợ trong hạn và quá hạn dưới 10 ngày, 

được đánh giá có khả năng thu hồi đầy 

đủ cả gốc và lãi đúng hạn (gồm cả gốc 

và lãi quá hạn). 

Nợ được đánh giá có 

khả năng thu hồi đầy 

đủ cả nợ gốc và lãi 

đúng hạn. 

0% 0,75% 

Nhóm 

2 

Nợ 

cần 

chú ý 

- Nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;  

- Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu. 

Nợ được đánh giá có 

khả năng thu hồi đầy 

đủ cả nợ gốc và lãi 

nhưng có dấu hiệu 

khách hàng suy giảm 

khả năng trả nợ. 

5% 0,75% 

Nhóm 

3 

Nợ 

dưới 

tiêu 

chuẩn 

- Nợ  quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;  

- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, 

(trừ nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ 

lần đầu được phân loại vào nhóm 2 ở 

trên);  

- Nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách 

hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ 

theo hợp đồng tín dụng. 

Nợ được đánh giá 

không có khả năng thu 

hồi nợ gốc và lãi khi 

đến hạn. Các khoản nợ 

này được TCTD đánh 

giá có khả năng tổn 

thất một phần nợ gốc 

và lãi. 

20% 0,75% 

Nhóm 

4 

Nợ 

nghi 

ngờ 

- Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 

ngày;  

- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu 

quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả 

nợ được cơ cấu lại lần đầu;  

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ lần thứ hai. 

Nợ được đánh giá có 

khả năng tổn thất cao. 

50% 0,75% 

Nhóm 

5 

Nợ có 

khả 

năng 

mất 

vốn 

- Nợ quá hạn trên 360 ngày;  

- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu 

quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời 

hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;  

- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ 

hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được 

cơ cấu lại lần thứ hai;  

- Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ 

ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc 

đã quá hạn; Nợ khoanh, nợ chờ xử lý; 

Nợ được đánh giá 

không còn khả năng 

thu hồi, mất vốn. 

 

100% 0% 
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Phụ lục 4. Các quy định bảo đảm an toàn hoạt động đối với các ngân hàng ở Việt Nam 

A. Quy định về vốn tự có của ngân hàng 

Vốn điều lệ của NHTM do cổ đông đóng góp. Đây chính là phần trách nhiệm hữu hạn của cổ đông 

nhằm chia sẻ rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của NH. Do trục trặc lớn nảy sinh từ vấn đề 

chi phí ủy quyền của nợ trong hoạt động của các NH, nên ở nhiều nước  có quy định về mức vốn tối 

thiểu (vốn pháp định) đối với NHTM, theo đó vốn điều lệ của NHTM phải lớn hơn vốn pháp định. 

Vốn của NH là nguồn tài chính dự phòng bù đắp rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh của 

NHTM. Từ năm 2011, theo quy định của Chính phủ VN141, vốn điều lệ của NHTMCP hoặc 

NHTMNN  không được thấp hơn 3000 tỉ đồng.  

Hướng tới chuẩn mực giám sát quốc tế theo Hiệp ước Basel, bên cạnh quy định về vốn pháp định, 

NHNN đã đưa ra quy định mới về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (capital adequacy ratio - CAR) gồm 

CAR riêng lẻ và CAR hợp nhất. Theo quy định hiện hành142, tài sản có được chia thành nhiều loại với 

mức độ rủi ro khác nhau từ 0% đến 250%. Các tài sản đầu tư an toàn có hệ số rủi ro 0% trong khi các 

khoản đầu tư rủi ro nhất có hệ số 250% gồm các khoản cho vay để đầu tư chứng khoán hoặc kinh 

doanh bất động sản. Đồng thời vốn tự có cũng được chia thành vốn cấp 1và vốn cấp 2 với các thành 

phần được định nghĩa cụ thể. Theo quy định này, từ tháng 10 năm 2010, CAR của các NHTM phải 

đạt 9%. Quy định trước đây là chỉ là 8%,143 với các phân chia sơ bộ về tài sản và vốn tự có. Nhằm ngăn 

ngừa ảnh hưởng xấu từ hoạt động của công ty con, NHNN cũng đã quy định về tỷ lệ an toàn vốn 

hợp nhất đối với các NHTM.144 

B. Giới hạn tín dụng 

Tín dụng là hoạt động kinh doanh truyền thống mang lại lợi nhuận chính cho các NHTM. Do NH 

dùng tiền gửi huy động từ nền kinh tế để cho vay lại các khách hàng, nguyên tắc đầu tiên quan trọng 

của hoạt động này là vốn vay phải được hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Từ nguồn tiền trả nợ của người vay, 

NH hoàn trả tiền gửi và lãi cho người gửi tiền. Nếu người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, NH 

gặp khó khăn. Do đó, giám sát hoạt động tín dụng là một trong các nội dung chính của cơ quan giám 

sát NH mà ở VN là NHNN.  

Một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên chất lượng nợ xấu là cho vay theo quan hệ 

(connected lending). Quyết định cấp tín dụng không dựa trên tính khả thi của phương án vay vốn mà 

dựa trên mối quan hệ giữa bên cho vay và đi vay. Khi rủi ro xảy ra, người chịu tổn thất sau cùng là 

người gửi tiền và cổ đông.  

Thêm vào đó, trong nhiều trường hợp dù đã rất nỗ lực nhưng do hoạt động sản xuất kinh doanh chịu 

thiệt hại từ các nguyên nhân khách quan, người vay vốn vẫn không trả nợ được cho NH. Điều này 

gây rủi ro lớn cho NH vì tổ chức này luôn phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền gốc và lãi đúng hạn 

cho người gửi tiền.  

                                                           
141 Nghị định 141, đã dẫn. 
142 Thông tư số 13. 
143 Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN.  
144 Thông tư 13, đã dẫn. 
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Theo quy định hiện hành145 NHTM phải xác định rõ một khách hàng và nhóm khách hàng có liên 

quan, các đối tượng không được cấp tín dụng, những trường hợp không được cấp tín dụng không có 

bảo đảm, cho vay ưu đãi,  các đối tượng hạn chế cấp tín dụng. Cụ thể, tổng dư nợ cho vay một khách 

hàng là không quá 15% vốn tự có của NHTM và tổng dư nợ cho vay tối đa với một nhóm khách hàng 

có liên quan không quá 25% vốn tự có của NH. Khoản đầu tư trái phiếu do DN phát hành cũng được 

tính gộp vào dư nợ tín dụng. Các NHTM không được cấp tín dụng cho DN hoạt động trong lĩnh vực 

kinh doanh chứng khoán mà NHTM nắm quyền kiểm soát. 

C. Giới hạn đầu tư, góp vốn cổ phần 

Hoạt động đầu tư, góp vốn cổ phần thuộc lĩnh vực hoạt động NH đầu tư, không phải là ngành nghề 

kinh doanh cốt lõi của NHTM. Để hạn chế trục trặc từ vấn đề chi phí ủy quyền của vốn cổ phần, 

khung giám sát hiện hành quy định NHTM phải thành lập hoặc mua lại công ty con để thực hiện các 

hoạt động kinh doanh NH đầu tư, cho thuê tài chính và bảo hiểm.146 Đồng thời Luật các tổ chức tín 

dụng147 cũng quy định tỷ lệ góp vốn tối đa vào mỗi công ty và tổng mức góp vốn, mua cổ phần của 

NHTM148. Các NHTM không được góp vốn, mua cổ phần của NHTM là cổ đông, thành viên góp vốn 

của chính NHTM đó. Các khoản đầu tư, góp vốn cổ phần này của NHTM phải loại ra khỏi vốn tự có 

khi tính các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. 

D. Đảm bảo khả năng chi trả 

NHTM huy động tiền gửi để cho vay. Do sự sai biệt kỳ hạn của tiền gửi và các khoản cho vay, kỳ hạn 

của tiền gửi thường ngắn hơn kỳ hạn của khoản cho vay, nên NHTM luôn chịu rủi ro thanh khoản. 

NHTM duy trì thanh khoản nhằm mục đích đảm bảo tiền gửi cho người gửi tiền. Vì vậy, NHNN quy 

định các NHTM phải luôn đảm bảo khả năng chi trả149. Tỷ lệ giữa tổng tài sản có thanh toán ngay và 

tổng nợ phải trả cho ngày hôm sau tối thiểu bằng 15%. Tỷ lệ giữa tổng tài sản có đến hạn trong 7 ngày 

tiếp theo và tổng nợ đến hạn thanh toán trong vòng 7 ngày tối thiểu bằng 1.150    

Ngoài ra NHNN cũng quy định tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn tối đa là 

30%151. Cũng từ năm 2010, NHNN quy định tỷ lệ cho vay trên tổng huy động của các NHTM tối đa là 

80% tại Thông tư 13, tuy nhiên quy định này đã được bãi bỏ trong Thông tư 22 được ban hành sau 

đó. 

E. Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro 

Khi hoạt động kinh doanh gặp rủi ro, quỹ dự phòng rủi ro cùng với vốn tự có là hai lá chắn tài chính 

của NHTM. NHNN quy định, ít nhất mỗi quý một lần, các NHTM thực hiện phân loại nợ gốc và trích 

lập dự phòng rủi ro đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của quý (tháng) trước. Theo quy 

định hiện hành các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4 và 5 là nợ xấu của NHTM (chi tiết xem Phụ lục 3). 

                                                           
145 Luật các tổ chức tín dụng 2010. Điều 4 khoản 28, Điều 126, 127, 128 và 129. 
146 Luật các tổ chức tín dụng 2010 - Điều 103 
147 Luật các tổ chức tín dụng 2010  
148 Thông tư 13 - Điều 16 và Luật các tổ chức tín dụng 2010 - Điều 130, đã dẫn.  
149 Luật các tổ chức tín dụng 2010 - Điều 130 
150 Thông tư số 13, đã dẫn 
151 Thông tư số 15/2009/TT – NHNN 
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NHNN quy định và giám sát việc phân loại nợ và trích lập dự phòng nhằm bảo đảm NHTM không bị 

mất vốn. Đồng thời việc trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu làm tăng chi phí, từ đó làm giảm lợi 

nhuận của NHTM. Người gửi tiền được bảo vệ quyền lợi tốt hơn vì nếu một NHTM có lượng nợ xấu 

cao, NH đó không thể chia cổ tức.  Ngoài năm nội dung giám sát chính nêu trên, quy định về bảo 

đảm an toàn hoạt động của NHTM còn một số nội dung khác, trong đó có hạn chế về kinh doanh bất 

động sản.  

Khung giám sát của NHNN đã được ban hành và liên tục cập nhật, nâng cao nhằm giám sát tốt hơn 

nữa hoạt động của các NHTM. Rất nhiều chỉ tiêu giám sát đã gần tiệm cận với tiêu chuẩn giám sát 

theo khuyến nghị của Hiệp ước Basel. Về mặt lý thuyết, với mức độ phát triển hiện tại, nếu các 

NHTM tuân thủ tốt các quy định hiện hành của khung giám sát thì an toàn của cả hệ thống NH sẽ 

được đảm bảo. Tuy nhiên, NHTM phải chịu phí tổn để tuân thủ khung giám sát và họ có thể có động 

cơ hình thành các cơ chế để không phải tuân thủ. Sở hữu chồng chéo là một trong những cơ chế này. 

F. Các yêu cầu về giám sát nội bộ 

Bên cạnh việc giám sát từ bên ngoài của các cơ quan quản lý như Cơ quan Thanh tra – Giám sát thuộc 

NHNN và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC), quy định hiện hành còn yêu cầu các ngân 

hàng phải xây dựng hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ nhằm giúp ban lãnh đạo có thể điều 

hành thông suốt, an toàn và đúng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng. Việc xây dựng 

và duy trì hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ trong ngân hàng nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát 

hiện, xử lý kịp thời các rủi ro có thể phát sinh qua đó giúp ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, 

đúng pháp luật, tạo ra và bảo vệ các giá trị cho cổ đông, người gửi tiền và các bên có quyền lợi liên 

quan khác.  

Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, và cả cơ cấu 

tổ chức của ngân hàng được xây dựng nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và 

đạt được yêu cầu đề ra. Hệ thống kiểm soát nội bộ là một phần không thể tách rời khỏi các hoạt động 

hằng ngày của ngân hàng. Theo yêu cầu, hệ thống kiểm soát nội bộ phải được thiết kế, cài đặt, tổ 

chức thực hiện ngay trong mọi quy trình nghiệp vụ tại tất cả các đơn vị của ngân hàng nhằm giúp 

nhận dạng, đo lường, và đánh giá thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và có biện 

pháp quản lý rủi ro thích hợp.152  

Trong khi đó, kiểm toán nội bộ là việc rà soát, đánh giá độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm 

soát nội bộ; đánh giá độc lập về tính thích hợp và tuân thủ quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy 

trình đã được thiết lập trong ngân hàng; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, 

quy trình, quy định, góp phần bảo đảm ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.  153 

Với ý nghĩa đó, kiểm toán nội bộ cũng hướng đến mục tiêu an toàn và hiệu quả của ngân hàng. Chức 

năng của kiểm toán nội bộ gắn chặt với quá trình vận hành và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát 

nội. Kiểm toán nội bộ của ngân hàng hoạt động cũng dựa trên các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán 

đó là độc lập, khách quan, và chuyên nghiệp.  

Do tính chất của công việc mà những người làm trong bộ phận kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm 

toán nội bộ nói riêng được pháp luật yêu cầu phải có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có ý thức 

                                                           
152 Thông tư 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
153 Thông tư 44, đã dẫn.  
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chấp hành pháp luật bên cạnh các đòi hỏi về mặt chuyên môn cần có khác. Các quy tắc đạo đức dành 

cho các kiểm toán viên nội bộ còn bao gồm các đức tính trung thực, khách quan, bảo mật, trách 

nhiệm, và thận trọng. Tuy nhiên, ngay cả những quy định pháp lý như vậy cũng rất khó để ngăn 

ngừa hay loại bỏ được các trục trặc nảy sinh từ vấn đề ủy quyền – thừa hành. Lý do là những người 

này có những mục tiêu và động cơ khuyến khích khác về cơ bản so với những đòi hỏi trên đây của 

phạm trù đạo đức, trừ khi hệ thống khuyến khích của ngân hàng được thiết kế phù hợp. Thế nhưng, 

hệ thống khuyến khích này do chính các chủ sở hữu ngân hàng tạo ra và do người quản lý thực thi. 

Đến lượt mình, một lần nữa, các rủi ro cố hữu của vấn đề ủy quyền – thừa hành giữa cổ đông với 

người quản lý ngân hàng lại tiếp tục nảy sinh như đã được trình bày ở Phần 2.1. 
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Phụ lục 5. Các dạng sở hữu chéo 

A B

C D

A B

A BC D

A

B

DC

A B

C D

A

B

DC

Dạng đơn giản Dạng mạng lưới

Dạng thẳng Dạng tuần hoàn

Dạng phóng xạ Dạng phóng xạ 

có điều chỉnh
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Phụ lục 6. Ma trận sở hữu chồng chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam  

 

NH No&PTNT VN

(Agribank)

NH ĐT&PT VN

(BIDV)

NH Công 

Thương VN

(Vietinbank)

NH Ngoại 

thương VN

(Vietcombank)

NH

Eximbank

NH

ACB

8,2%

NH

Quân Đội
NH

Sacombank

11%

NH Sài Gòn - 

Công Thương
9

5,3%

NH

Việt Á

9%

NH

Gia Định
8

NH

Phương Đông

NH

Bảo Việt

NH

Đông Á

NH Hàng Hải

(Maritime Bank)

4,7%

11%

8,9%
15%

3

NH

An Bình

NH Thịnh Vượng

(VP Bank)

NH Kỹ Thương

(Techcombank)

NH

Tiên Phong

NH Bưu Điện 

Liên Việt

NH

Vinasiam 

NH

Indovina

NH LD

Việt-Nga

NH

Việt-Lào

NH

VID Public

NH

Sài Gòn - Hà Nội

NH

Nam Việt

EVN
25,4%

TĐ

Bảo Việt

52%T.Ủy

TPHCM & cty 

liên quan

12,8%
5

Viettel

10%

TKV
13,2%

TĐ

Dệt May VN

VNPT 12,5%

6%
11

Mizuho

15%
1

Standard 

Chartered

Sumitomo15%

Dragon Capital

63,6%
7

ANZ

NH

Đại Dương

9,3%

Petro

Việt Nam

20%

FPT

16,9%

NH Dầu Khí 

Toàn Cầu

3,2%
13

5,8%
12

NH

Nam Á

NH Xăng Dầu 

Petrolimex

Petrolimex

40%

9,8%

BNP Paribas

20%

20%

Maybank

20%

NH Nhà Hà Nội 

(Habubank)
Deutsche Bank10%

OCBC
14,9%

NH Quốc tế VN 

(VIB)

Commonwealth 

Bank of 

Australia

50%34%

50%

50%50%

Gemadept

8,4%
TĐ

Cao Su VN 9,3%

HSBC19,6%

TĐ

Masan

19,7%

VN Airlines

2,7%

Him Lam 9,9%

5,3%

Trực thăng 

VN
7,2%

Tân Cảng 

SG

5,7%

15,3%
6

Geleximco

8,3%

NH PT Nhà 

TPHCM

(HDBank)

Sovico

40%

HFIC

NH

Đại Á
10,8%

NH

VN Thương Tín

10%

NH

Phương Nam

United 

Overseas Bank

NH Phát triển

Mê Kông 

10,2%

Tín Nghĩa

14,4%
16

XSKT

Đồng Nai

5,8%

NH Đông Nam Á 

(SeABank)

Société 

Générale
20%

6,1%
10

1,5%
14

4%

6,8%

3,7%

IFC

10%

SJC

15%

Vina Capital

5,0%

2,1%

3,5%

REE

3,2%

SCR,

TTC, BTN, 

NHS
5%

2

Connaught 

Investors 

7,3%

PNJ

7,7%

  Vinalines
5,3%

4

2,4%

12%

6,7%

Vinamilk 8%

7,1%
10

Vinare
10%

TĐ Đại 

Dương

20%

TĐ

T&T
6,9%

Năng

Lượng SG-

Bình Định

11,9%

SSI

10%

Temasek 

Holdings

20%

15%

Eurowindow 

Holding

7,2%
17

NH

Phương Tây

9,8%

NH

Kiên Long
6,1%

15

TĐ 

CMC

Châu Thổ

9,9%

15%

 

 

 

Nguồn: Dẫn lại từ VELP 2012. 
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Phụ lục 7. Sự  khác nhau giữa hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng và dựa vào thị trường 

 Dựa vào thị trường Dựa vào ngân hàng Dựa vào ngân hàng 

 Cánh tay nối dài 

(Hoa Kỳ, Anh) 

Hausbank 

(Đức) 

Main Bank 

(Nhật Bản) 

Tổng giá trị vốn hóa thị 

trường so với GDP 

Cao Thấp Thấp 

Tổng dư nợ tín dụng 

ngân hàng so với GDP 

Thấp Cao Cao 

Tổng giá trị vốn hóa thị 

trường được sở hữu bởi 

các hộ gia đình (trực 

tiếp và gián tiếp) 

Cao Thấp Thấp 

Tổng giá trị vốn hóa thị 

trường được sở hữu bởi 

các ngân hàng (trực tiếp 

và gián tiếp) 

Bị cấm* Cao Cao 

Tổng dư nợ tín dụng 

ngân hàng so với các 

nguồn tài trợ của doanh 

nghiệp 

Thấp Cao Cao 

Thị trường cho kiểm 

soát doanh nghiệp (thâu 

tóm thù địch) 

Không giới hạn Giới hạn một phần Giới hạn 

Thông tin cho cổ đông Cao Giới hạn Thấp 

Kiểm soát doanh nghiệp Mạnh mẽ Ít hoạt động Ít hoạt động 

Kiểm soát nội bộ/Ban 

điều hành 

Các thành viên chủ yếu 

từ bên ngoài với sự 

ảnh hưởng mạnh mẽ 

lên CEO 

Hai cấp HĐQT: 

Vorstand 

Aufsichtsrat 

Những người bên 

trong 

Quyền biểu quyết Tập trung thông qua 

các qũy đầu tư và ủy 

quyền biểu quyết 

mạnh mẽ 

Các ngân hàng thực 

hiện bỏ phiếu đại diện 

cho người gửi tiền, 

cũng như đối với cổ 

phiếu của chính mình 

Biểu quyết bằng quyền 

sở hữu cổ phần của 

chính cổ đông 

Ghi chú: * Theo quy định của EU, một ngân hàng có trụ sở ở Anh có thể đầu tư vào các công ty phi tài chính, 

mà không phải theo quy định của Anh; Ở Hoa Kỳ, đạo luật Gramm-Leach-Bliley năm 1999 cho phép các ngân 

hàng đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại với các giới hạn rộng hơn so với châu Âu. 

Nguồn: Neuberger (1999), Halpern (1999), dẫn từ Andreani (2003). 
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