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Tóm tắt:
hông qua nguồn dữ liệu thứ cấp, bài viết thực hiện nghiên cứu về tác động
của đại dịch Covid-19 đến hoạt động huy động vốn tiền gửi của các ngân
hàng thương mại VN. Kết quả nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid 19 xảy ra
có tác động đến ba nhóm đối tượng có mối liên hệ chặt chẽ đến nguồn tiền gửi đầu tư
trực tiếp nước ngoài tại VN bao gồm tác động đến lượng tiền gửi của khách hàng, tác
động đến việc thu hút nguồn vốn, tác động đến các doanh nghiệp vệ tinh và tác động trực
tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại VN. Từ các tác động này, việc thu hút
nguồn vốn đầu tư của các ngân hàng thương mại cũng bị ảnh hưởng. Từ kết quả nghiên
cứu này, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm giúp NH vượt qua những tác động tiêu cực
của đại dịch và mau chóng phục hồi, sẵn sàng là tổ chức trung gian đón nhận làn sóng
đầu tư từ nước ngoài.
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Abtract:
Through secondary data sources, the article conducts research on the impact of the
Covid-19 pandemic on deposit mobilization activities of Vietnamese commercial banks.
Research results show that the Covid 19 pandemic has an impact on three groups of
subjects that are closely related to foreign direct investment deposits in Vietnam,
including the impact on customer deposits, affecting the attraction of capital, affecting
satellite businesses and directly affecting the operation of FDI enterprises in Vietnam.
From these impacts, the attraction of investment capital by commercial banks is also
affected. From this research result, the article proposes solutions to help banks overcome
the negative impacts of the pandemic and quickly recover, ready to be an intermediary
organization to receive the wave of foreign investment.
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