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Tóm tắt: 

ạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng khá sâu sắc, không chỉ tác động đến mọi 

mặt của đời sống – kinh tế - xã hội mà còn đe doạ đến khả năng phá sản của 

các ngân hàng thương mại. đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần 

có quy mô nhỏ. Làm thế nào để giúp cho các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô 

nhỏ đứng vững trong cạnh tranh và mở rộng thị phần hoạt động, tăng thu lợi nhuận. Đây 

là bài toán khó nhưng nếu tìm được hướng đi đúng sẽ giúp cho các ngân hàng thương 

mại cổ phần có quy mô nhỏ bình đẳng trong cạnh tranh và hoạt động kinh doanh thuận 

lợi. Nghiên cứu thị trường tài chính VN và thấu hiểu được khó khăn trong cạnh tranh 

của các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô nhỏ, nên nhóm tác giả đã chọn chủ 

đề “Khó khăn trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô nhỏ 

tại VN” cho bài nghiên cứu khoa học. 

Từ khóa: Năng l c cạnh tranh, ngân hàng thương mại, thị trường vốn, vốn điều 

lệ.  
 

Abstract: 

Competition in the banking sector is quite profound, not only affecting every aspect 

of life, economics, society but also threatening the bankruptcy of commercial banks, 

especially small-sized joint stock commercial banks. How to help small-scale joint stock 

commercial banks stay competitive and expand their market share, increase their profits. 

This is a difficult problem. Figuring out the right direction will help small-scale joint stock 

commercial banks to be equal in the competition and business operations. Studying the 

financial market in Vietnam and understanding the competition difficulties of small-scale 

joint stock commercial banks, the authors selected the topic “Difficulties in competition 

of small-scale joint stock commercial banks in Vietnam “ for the research. 
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capital. 
 
 


