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Tóm tắt 

rong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất 

nước, hệ thống NHTM VN không ngừng lớn mạnh về số lượng, quy mô vốn, 

tài sản với chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng tài chính, công nghệ và quản trị 

điều hành không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, 

hệ thống NHTM nước ta cũng bộc lộ những hạn chế như quy mô vốn chủ sở hữu còn nhỏ 

bé, hệ số an toàn vốn thấp, khả năng sinh lời thấp, rủi ro thanh khoản cao. Cùng với quá 

trình hội nhập của đất nước vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hệ thống tài chính nước 

ta cũng ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào hệ thống tài chính khu vực và thế giới, đặc 

biệt với những cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng trong khuôn khổ AEC. 

Để có nhận thức đầy đủ về những tác động của cam kết hội nhập tài chính trong AEC đến 

hệ thống ngân hàng thương mại VN, bài viết khái quát các cam kết mở cửa thị trường 

dịch vụ ngân hàng trong khuôn khổ AEC; đánh giá những thành tựu, hạn chế chủ yếu 

của hệ thống NHTM trong quá trình hội nhập cũng như những tác động của cam kết hội 

nhập tài chính trong AEC đến hệ thống NHTM VN, từ đó đề xuất một số giải pháp để hạn 

chế tác động tiêu cực đối với hệ thống NHTM VN trong quá trình hội nhập AEC. 
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Abstract 

In recent years, together with the general socio-economic development of the country, 

Vietnam’s commercial banks system has been constantly growing in number and size of 

capital and assets with the quality of services and financial infrastructure, technology 

and executive management are constantly improving. However, besides the achievements, 

the commercial banking system of our country also revealed limitations such as the small 

size of equity, low capital adequacy ratio, low profitability and high liquidity risk. Along 

with the process of integration of the country into the regional and world economy, our 

country’s financial system is also integrating more and more into the regional and world 

financial system, especially commitments on the opening of banking services market 

under AEC. To gain a full understanding of the implications of the financial integration 

commitments in the AEC to the commercial banking system in Vietnam, the paper outlines 

commitments to open the banking services market within the framework of the AEC; 

Assessing the main achievements and constraints of the commercial bank system in the 

integration process as well as the impacts of financial integration commitments in the 

AEC on the commercial bank system in Vietnam, thus proposing a number of solutions 

to limit negative impact on the system of commercial banks in Vietnam in the process of 

integration of AEC. 
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