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Tóm tắt:
rong nền kinh tế thị trường, ngân hàng được coi là ngành kinh tế quan trọng
trong việc góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Có một hệ thống ngân
hàng mạnh, đủ sức tập trung, thu hút được mọi nguồn vốn tiền tệ nhàn rỗi vào
ngân hàng, đồng thời sử dụng nguồn vốn đó dưới hình thức cho vay, đầu tư vào các lĩnh
vực để phát triển kinh tế. Làm thế nào để giải quyết được vấn đề thiếu vốn của các doanh
nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tạo ra một khối lượng hàng
hóa, đảm bảo yêu cầu cân đối tiền hàng, giữ vững và phát triển lưu thông tiền tệ, lưu
thông hàng hóa… Đây là một vấn đề rất cần thiết và rất quan trọng, đòi hỏi mỗi quốc
gia phải có một hệ thống ngân hàng mạnh, đủ sức đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế.
Bài viết phân tích quá trình phát triển hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường ở
nước ta đến nay để có cách nhìn được mặt mạnh đã làm được, những hạn chế còn tồn tại
để có giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của
nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế về lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
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Abstract:
In market economies, the bank is considered an important economic sector in
contributing to promote the economy development. Have a strong banking system,
sufficient focus, attract all monetary capital idle in banks, and use that capital in the form
of loans, investments in the areas to economic development. How to solve the problem
of capital shortage of enterprises, in order to meet the needs of capital for business and
production, creating a mass of goods, ensure the required balance of money order, uphold
and develop the monetary circulation the commodity circulation, ... This is a matter of
much needed and very important, requires each country to have a strong banking system,
sufficient to meet the requirements of the economy. The author analyzes the process of
development of the banking system in the market economy in our country so far to have
been strong hand look has done, these restrictions also exist to have complete solutions
and the development of the banking system in order to meet the requirements of the
economy and the international economic integration of financial sector-banks.
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