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Tóm tắt:
rong khoảng 35 năm thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa vừa qua, các ngân
hàng nước ngoài đóng vai trò hàng đầu trong thúc đẩy chu chuyển vốn vào
nền kinh tế VN qua 7 kênh chính: i) Đưa vốn pháp định từ ngân hàng mẹ,
đầu tư dạng FDI thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài tại VN; ii) Huy động vốn từ ngân hàng mẹ và từ thị trường
vốn quốc tế; iii) Cung cấp các khoản tín dụng bán buôn, đồng tài trợ, cho vay hợp vốn;
iv) Thu hút các tập đoàn kinh doanh là khách hàng từ ngân hàng mẹ ở chính quốc, từ
các nền kinh tế khác đến triển khai dự án FDI và các khoản đầu tư gián tiếp cho VN; v)
Bảo lãnh và tài trợ thương mại cho các hoạt động xuất nhập khẩu của nước ngoài với
VN; vi) Đầu tư vốn, mua cổ phần, trờ thành cổ đông chiến lược trong các định chế tài
chính của VN; và vii) Tư vấn, cung cấp thông tin thị trường, chính sách, pháp luật, đối
tác cho các nhà đầu tư nước ngoài đến VN.
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dựa trên số liệu và tư liệu thứ
cấp, phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng nói trên gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, tái
cơ cấu hệ thống ngân hàng, hội nhập nhanh hơn với cộng đồng quốc tế, đưa ra khuyến
nghị.
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Abstract:
During the past 35 years of implementing the reform and opening-up policy, foreign
banks have played a leading role in promoting capital flows into the Vietnamese economy
through seven main channels: i) Bringing legal capital from parent bank, invest in
the form of FDI, establish a joint venture bank, a bank with 100% foreign capital, a
branch of a foreign bank in Vietnam; ii) Mobilizing capital from the parent bank and
from the international capital market; iii) Providing wholesale credits, co-financing, and
syndicated loans; iv) Attract business groups that are customers from the parent bank
in the country, from other economies to deploy FDI projects and indirect investments
for Vietnam; v) Guarantee and trade finance for import and export activities of foreign
countries with Vietnam; vi) Invest capital, buy shares, become strategic shareholders
in Vietnamese financial institutions, such as banks, insurance companies, securities
companies, investment funds and other Vietnamese enterprises. Male; vii) Consulting,
providing market information, policies, laws, partners for foreign investors to Vietnam.
The article uses qualitative research methods, based on data and secondary
documents, to analyze, evaluate and clarify the above situation associated with economic
restructuring, banking system restructuring, faster integration with the international
community, making recommendations.
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