Hoạt động ngân hàng góp phần tạo môi trường, cơ hội thu hút vốn
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Phát biểu của Phó Thống Đốc NHNN Trần Minh Tuấn
Cùng với quá trình đổi mới và phát triển của nền kinh tế - xã hội theo hướng
xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN, trong nhiều năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã thực hiện cải
cách theo cơ chế thị trường, phù hợp dần với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Nhân dịp
này, tôi xin trình bày các chính sách, cơ chế tiền tệ - tín dụng và hoạt động ngân hàng
góp phần tạo môi trường, cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
1.

Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ một cách thận trọng,
linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Những năm gần đây và nửa đầu năm 2004, trong bối cảnh thị trường tài
chính, tiền tệ quốc tế diễn biến phức tạp, để thực hiện mục tiêu ổn định tiền
tệ, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt bằng các công cụ gián tiếp
thay cho các công cụ trực tiếp. Có thể điểm qua một số kết quả chủ yếu: (1)
Nghiệp vụ thị trường mở là công cụ thường xuyên được sử dụng để điều tiết
vốn khả dụng, đảm bảo khả năng thanh toán của các tổ chức tín dụng
(TCTD), doanh số giao dịch tăng nhanh thông qua các phiên giao dịch chào
mua, bán 2 phiên/tuần; (2) Thực hiện cơ chế lãi suất kinh doanh thỏa thuận
của các TCTD, điều chỉnh linh hoạt lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu;
(3) Hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi VND và tiền gửi ngoại tệ,
đồng thời mở rộng phạm vi dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi dài hạn để tăng
cường điều tiết thị trường tiền tệ và lãi suất phù hợp với cung - cầu vốn; (4)
Tỷ giá hối đoái được điều chỉnh một cách linh hoạt, phản ánh sát cung - cầu
ngoại tệ thị trường ngoại hối trong nước; (5) Công cụ nghiệp vụ chiết khấu,
hoán đổi ngoại tệ được sử dụng, kết hợp với các công cụ khác để hạn chế tác
động bất lợi của thị trường tài chính - tiền tệ trong nước và quốc tế, kiểm soát
biến động của lãi suất và tỷ giá ở mức độ thích hợp, tạo cơ sở cho thị trường
tài chính - tiền tệ phát triển theo chiều sâu.
Để điều hành và kiểm soát tiền tệ dựa trên cơ sở thị trường, NHNN đã
chú trọng phát triển thị trường tiền tệ, đến nay các bộ phận của thị trường đã
hình thành, khối lượng vốn luân chuyển gia tăng khá lớn, như thị trường tín
dụng, thị trường nội tệ liên ngân hàng, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thị
trường đấu thầu chứng khoán chính phủ, thị trường mở… Năm 2003, thực
hiện Luật sửa đổi một số điều Luật Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng
thương mại (NHTM) đã được sử dụng các giấy tờ có giá dài hạn với số lượng
khá lớn để giao dịch trên thị trường tiền tệ thứ cấp mà theo đó mở rộng khả
năng điều tiết tiền tệ của NHNN.
Lãi suất thị trường tiền tệ được kiểm soát, biến động phù hợp với cung
- cầu vốn và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tỷ giá của VND so với USD và các

ngoại tệ khác được điều hành theo cơ chế thả nổi có điều tiết, biến động tăng
của tỷ giá ở mức thích hợp (tỷ giá giữa USD và VND năm 2002, 2003 tăng
dưới 2%, 6 tháng đầu năm 2004 tăng 0,45%); góp phần thúc đẩy xuất khẩu,
kiểm soát nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho chu chuyển luồng vốn ra và
vào Việt Nam, tách rời sự neo buộc của VND vào USD để tiến tới gắn kết
vào một “Rổ tiền tệ” dựa trên quan hệ thương mại, đầu tư của Việt Nam với
các nước nhằm mở rộng khả năng thu hút các nguồn vốn của đầu tư nước
ngoài. Đồng thời, NHNN đã ban hành quy định đối với các công cụ thị
trường như giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi tiền tệ và lãi suất. Qua đó
các Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn, tìm kiếm nguồn vốn, ngoại tệ để
đảm bảo nhu cầu của mình dựa trên các yếu tố thị trường và các công cụ
phòng ngừa rủi ro theo thông lệ quốc tế.
Bên cạnh đó, NHNN đã tổ chức hệ thống thanh tra, giám sát ngân
hàng theo dần chuẩn mực quốc tế; thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và
Trung tâm thông tin tín dụng để phòng ngừa, kiểm soát và xử lý kịp thời các
rủi ro, mất khả năng chi trả của TCTD; tổ chức hệ thống thanh toán điện tử
liên ngân hàng trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các TCTD phát triển
các dịch vụ thanh toán hiện đại và quản trị kinh doanh an toàn, hiệu quả.
2.

Đổi mới chính sách và cơ chế tín dụng, ngoại hối theo cơ chế thị
trường, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc mở
rộng quan hệ tín dụng giữa các TCTD với các doanh nghiệp, làm tiền đề
cho việc mở rộng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Với chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân
hàng, NHNN đã từng bước tạo lập khuôn khổ pháp lý và môi trường kinh
doanh lành mạnh và bình đẳng, áp dụng dần chuẩn mực quốc tế trong kinh
doanh tiền tệ - ngân hàng; thực hiện chính sách và cơ chế tín dụng thông
thoáng theo nguyên tắc thương mại, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế,
loại hình doanh nghiệp.
Các quy định của NHNN đã không còn sự can thiệp hành chính đối với
việc cho vay của TCTD, TCTD được tự chủ xem xét và thỏa thuận với các
doanh nghiệp trong việc cho vay vốn, xử lý rủi ro và thu hồi nợ vay. Các
TCTD mở rộng cho vay bằng VND và ngoại tệ đối với doanh nghiệp; cho
vay các nhu cầu vốn để đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống của
doanh nghiệp mà pháp luật không cấm; thời hạn cho vay được xác định theo
chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng
trả nợ của doanh nghiệp và nguồn vốn cho vay của TCTD. Áp dụng phương
thức cho vay phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu vay vốn
của doanh nghiệp; đối với các dự án lớn, vượt quá khả năng của một TCTD
thì phối hợp để đồng tài trợ (Quyết định số 1627/2001/QĐ – NHNN ngày
31/12/2001 và Quyết định số 286/2002/QĐ – NHNN ngày 03/4/2002). Bên
cạnh hình thức cho vay, NHNN đã ban hành cơ chế về các hình thức cấp tín
dụng khác như bảo lãnh, cho thuê tài chính, chiết khấu bộ chứng từ xuất
khẩu…, khuyến khích TCTD mở rộng các hình thức cấp tín dụng này đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các TCTD cho doanh nghiệp vay theo lãi suất thỏa thuận phù hợp với
cung - cầu vốn thị trường, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và mức độ rủi
ro. Về cơ chế bảo đảm tiền vay, doanh nghiệp được TCTD xem xét cho vay
không có bảo đảm bằng tài sản, cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành
từ vốn vay; việc thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đồng
thời hoặc tách rời là do các bên thỏa thuận; giá trị quyền sử dụng đất thế chấp
được các bên thỏa thuận theo giá đất thực tế chuyển nhượng trên thị trường,
đối với đất đai mà doanh nghiệp thuê đã trả tiền mà thời hạn thuê còn lại từ
01 năm trở lên, thì giá trị quyền sử dụng đất thế chấp được xác định bằng số
tiền đã trả còn lại của thời hạn thuê, chi phí đền bù, san ủi mặt bằng. Doanh
nghiệp được sử dụng một tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo
cho các khoản nợ vay ở một hoặc nhiều TCTD, nếu tài sản đó được đăng ký
giao dịch bảo đảm và có giá trị lớn hơn các khoản nợ vay (Nghị định số
178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999, Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày
25/10/2002, Thông tư số 07/2003/TT-NHNN ngày 19/5/2003).
Chính sách ngoại hối đã và đang được thực hiện theo hướng tự do hóa,
từng bước bãi bỏ các hạn chế đối với tài khoản vãng lai, thanh toán quốc tế,
mua bán đầu tư, chuyển từ quản lý trực tiếp sang quản lý gián tiếp đối với các
hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, tạo các điều kiện cho các
doanh nghiệp mà nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt
động thuận lợi. Về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp của nước ngoài
vào Việt Nam (Thông tư số 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001), NHNN đã
xóa bỏ cơ chế tự cân đối ngoại tệ, các doanh nghiệp khi có nhu cầu ngoại tệ
để thực hiện các giao dịch vãng lai và giao dịch vốn hợp lệ được quyền liên
hệ với các NHTM để mua ngoại tệ, thay vì phải xin phép NHNN mua ngoại
tệ như trước đây; việc mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, trước đây doanh
nghiệp chỉ được mở tài khoản ở nước ngoài cho mục đích tiếp nhận vốn vay,
nay đã được NHNN xem xét cho phép mở tài khoản ở nước ngoài đối với
những trường hợp khác để phục vụ sản xuất, kinh doanh; đối với các Dự án
có vốn đầu tư nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh, NHNN có quy trình để
bán ngoại tệ cho các Dự án này (Quyết định số 218/2002/QĐ-NHNN ngày
22/3/2002).
Đối với các doanh nghiệp có nguồn thu xuất khẩu hoặc có dự án đầu tư,
phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả được TCTD xem xét cho
vay ngoại tệ (Quyết định số 966/2003/QĐ-NHNN ngày 22/8/2003); Việc
thanh toán, mua bán hàng hóa và dịch vụ, chuyển nhượng, các giao dịch khác
giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ngoài khu chế xuất được thực
hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc VND thông qua tài khoản mở tại
NHTM hoạt động trong khu chế xuất, ngoài khu chế xuất (công văn số
606/NHNN-QLNH ngày 13/6/2001). Ngoài ra, NHNN đã ban hành văn bản
hướng dẫn việc mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam của Nhà đầu
tư nước ngoài (Thông tư 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004) và đang phối
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc chuyển các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần theo quy định của Chính phủ.
Qua các cuộc tiếp xúc định kỳ giữa NHNN với Nhà đầu tư và nhóm Ngân

hàng nước ngoài cho thấy chính sách và cơ chế tín dụng, quản lý ngoại hối
hiện nay là phù hợp điều kiện thực tế và chính sách mở rộng thu hút vốn đầu
tư nước ngoài vào Việt Nam.
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Hệ thống các TCTD phát triển về quy mô, mạng lưới, có khả năng
cung ứng dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
Hệ thống các TCTD hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ
ngân hàng, đến nay đã có gần 1000 các TCTD quy mô lớn, nhỏ hoạt động,
trong đó có 5 Ngân hàng liên doanh, 26 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; các
TCTD ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, quản trị kinh doanh; đa
dạng hóa các hình thức huy động vốn, cho vay, cung ứng các dịch vụ và tiện
ích ngân hàng hiện đại, thuận lợi cho doanh nghiệp; mở rộng quan hệ hợp tác
với hơn 2000 tổ chức tài chính quốc tế, các NHTM ở nước ngoài của trên 100
nước. Từ năm 2001, các NHTM Việt Nam bắt đầu thực hiện cơ cấu lại để
tăng năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh, bằng
việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh,
thay đổi mô hình tổ chức và mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng hóa sản
phẩm dịch vụ theo nhu cầu của thị trường, nâng cao tỷ lệ vốn tự có trên tài
sản có rủi ro, giải quyết nợ tồn đọng, đi đôi với việc trích lập dự phòng rủi ro
theo thông lệ quốc tế; gắn quá trình cơ cấu lại ngân hàng với sắp xếp lại
doanh nghiệp nhà nước; tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, đảm bảo
hoạt động kinh doanh an toàn - hiệu qủa - bền vững.
Về cơ chế quản lý đối với TCTD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và
TCTD liên doanh đang được điều chỉnh theo hướng phù hợp với xu thế hội
nhập, tạo sự đối xử bình đẳng giữa các TCTD trong nước và ngoài nước.
Trong thời gian qua, NHNN đã tứng bước thực hiện xóa bỏ những hạn chế
đối với các TCTD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo các lộ trình đã
cam kết song phương và đa phương như từ tháng 9/2003, các chi nhánh Ngân
hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được huy động tiền gửi VND với tỷ
lệ 50% vốn được cấp (trước đây là 25%); các chi nhánh Ngân hàng nước
ngoài của các nước thuộc liên minh Châu Âu hoạt động tại Việt Nam. Theo
quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD có hiệu
lực kể từ 1/10/2004 thì có thêm một loại hình TCTD nước ngoài mới là Ngân
hàng con 100% vốn nước ngoài; NHNN đang nghiên cứu sửa đổi các quy
định đối với hoạt động của các TCTD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
theo hướng đối xử một cách bình đẳng hơn (đối xử quốc gia), đảm bảo tính
minh bạch và quyền lợi hợp pháp của các TCTD nước ngoài. Đầu năm 2004,
NHNN đã cấp giấy phép cho 2 ngân hàng nước ngoài (một ngân hàng Nhật,
một ngân hàng Mỹ) mở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.
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Hệ thống các TCTD mở rộng cấp tín dụng và nâng cao chất lượng
dịch vụ ngân hàng cung ứng đối với các doanh nghiệp đầu tư nước
ngoài.

Theo số liệu của cơ quan chức năng đến cuối năm 2003 có hơn 3000
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, trong
đó khoảng 65% doanh nghiệp đã đi vào hoạt động kinh doanh, tập trung chủ

yếu ở các tỉnh, thành phố có điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, cơ sở
hạ tầng như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa
Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng… Phần lớn các doanh nghiệp
được xây dựng trong khu chế xuất, khu công nghiệp, quan hệ tín dụng và
thực hiện các dịch vụ thanh toán chủ yếu với các Ngân hàng liên doanh, chi
nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và một phần quan hệ với Hội sở
chính và các chi nhánh của NHTM Nhà nước (Ngân hàng Ngoại thương Việt
Nam, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt
Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) ở Hà Nội,
thảnh phố Hồ Chí Minh và các địa phương có nhiều dự án đầu tư nước ngoài.
Đến nay các NHTM đã mở gần 80 chi nhánh phục vụ các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài, riêng các NHTM Nhà nước đã có hơn 50 chi nhánh
giao dịch trong các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh và một số địa phương khác để cho vay vốn, cung ứng các dịch vụ
ngoại hối, thanh toán xuất - nhập khẩu, thanh toán thẻ, máy rút tiền tự động
ATM.
Mấy năm gần đây, quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài và các NHTM tăng trưởng khá nhanh, bình quân 23%/năm, tổng
dư nợ đến 31/12/2003 đạt 39.000 tỷ đồng, ước 30/6/2004 đạt 47.000 tỷ đồng;
trong đó các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng liên doanh
chiếm 72%, các NHTM Nhà nước chiếm 26%, cho vay dài hạn chiếm 49%,
cho vay bằng ngoại tệ chiếm 67%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 4%, có khoảng 900
doanh nghiệp đã và đang vay vốn của TCTD hoạt động ở Việt Nam. Về cơ
cấu dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo địa
bàn, thì thành phố Hồ Chí Minh chiếm 50%, Hà Nội là 30%. So với các
doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quy
mô lớn, công nghệ hiện đại, được hỗ trợ về kỹ thuật, thị trường, tài chính từ
công ty mẹ và các đối tác nước ngoài, có tài sản và tình hình tài chính tương
đối lành mạnh, tuân thủ luật pháp Việt Nam, được ưu đãi về thuế, giá thuê đất
và sự hỗ trợ của các cấp, các ngành về thủ tục cấp phép, đầu tư. Các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là khách hàng có uy tín, được các NHTM
mở rộng cho vay các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp,
mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư tài sản lưu động, cung ứng các dịch vụ
thanh toán.
Tuy nhiên, quan hệ tín dụng và việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng
đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn một số hạn chế là
hình thức cấp tín dụng chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ chưa cao, một số
dịch vụ chưa phù hợp thông lệ quốc tế, chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng
của doanh nghiệp. Nguyên nhân của những hạn chế này là: Các chính sách,
pháp luật về thuế, hải quan, thuế đất, đăng ký giao dịch bảo đảm, vay vốn
chưa được đồng bộ; thị trường lao động, thị trường công nghệ và thị trường
bất động sản trong nước phát triển ở mức độ thấp, gây khó khăn cho doanh
nghiệp trong việc tìm kiếm các nguồn lực và khó khăn đối với các NHTM
trong việc đánh giá tính khả thi của dự án và xử lý tài sản bảo đảm; về phía
doanh nghiệp, những năm đầu hoạt động thường bị lỗ hoặc hạch toán lỗ để
kéo dài thời gian miễn giảm thuế, làm cho các TCTD khó đánh giá về khả

năng tài chính; mặt bằng sản xuất, kinh doanh chưa được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất hoặc trả tiền thuế đất hàng năm cho nên không đủ
điều kiện thế chấp đất đai để vay; về phía TCTD, có khó khăn về nguồn vốn
cho vay dài hạn và khả năng đáp ứng nhu cầu mua, vay vốn bằng ngoại tệ của
doanh nghiệp, khó khăn trong việc thu nhập thông tin về hoạt động sản xuất,
kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp.
5.

Tác động tích cực và hiệu quả của hoạt động ngân hàng trong nhiều năm
qua thể hiện ở việc giữ được ổn định tiền tệ, góp phần quan trọng mở rộng
đầu tư trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,
giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói và ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, quá trình
phát triển của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang đối
mặt với sự khó khăn và thách thức, tồn tại và yếu kém, đó là: Việt Nam vẫn
còn là nước kinh tế kém phát triển, trong khi cuộc cạnh tranh quốc tế ngày
càng quyết liệt; nền kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng,
hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; cơ cấu kinh tế chưa hợp lý; thể chế thị
trường hình thành chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế;
năng lực điều hành chính sách tiền tệ và thanh tra, giám sát, đảm bảo an toàn
hệ thống của NHNN chưa đáp ứng được những chuẩn mực và thông lệ quốc
tế; đối với NHTM, năng lực tài chính còn yếu, năng lực cạnh tranh còn thấp;
trình độ công nghệ chưa hiện đại bằng các ngân hàng trong khu vực.

Để góp phần tiếp tục cải thiện môi trường, tạo cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài,
trong thời gian tới đây, NHNN tiếp tục thực thi chính sách tệ theo các nguyên tắc của
thị trường, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, kích thích
đầu tư phát triển, xây dựng môi trường hoạt động tín dụng bình đẳng đối với mọi
thành phần kinh tế, thông thoáng, với khung pháp lý đồng bộ, minh bạch, phù hợp
dần với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều chỉnh cơ cấu tín dụng cho phù hợp với
cơ cấu của nền kinh tế.
NHNN sẽ thực hiện các giải pháp:
(1) Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường
tài chính - tiền tệ;
(2) Tiếp tục hoàn thiện các công cụ điều hành chính sách tiền tệ để điêu tiết linh hoạt
và kiểm soát diễn biến thị trường tiền tệ;
(3) Hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái thả nổi có điều tiết, kết hợp với việc
áp dụng một cách phổ biến các công cụ phòng chống rủi ro theo thông lệ quốc tế;
(4) Trên cơ sở các văn bản luật về đất đai, kinh tế, hành chính, dân sự mới được ban
hành, NHNN ban hành các cơ chế mới về tín dụng, bảo đảm tiền vay, quản lý ngoại
hối;
(5) Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại và hiện đại hóa các NHTM trong nước để đủ sức
cạnh tranh và cung ứng các dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao, phù hợp với thông
lệ quốc tế;
(6) Tiếp tục nghiên cứu và nới lỏng các hạn chế đối với các TCTD nước ngoài hoạt
động tại Việt Nam phù hợp với xu thế và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều
kiện cho các TCTD nước ngoài hoạt động có hiệu quả, đóng góp ngày càng lớn đối

với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Quá trình phát triển và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm
2010 đã xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận của kinh tế Việt
Nam. Việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện các hình thức đầu tư,
nâng cao các hình thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài là nhiệm vụ thường xuyên,
quan trọng đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi,
thảo luận với Nhà đầu tư nước ngoài, các vị khách quốc tế về những vấn đề liên quan
đến hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện cho các cơ hội đầu tư được thành công, hiệu
quả. Đồng thời, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn sự đóng góp, chia xẻ
kinh nghiệm, hỗ trợ tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của các tổ chức
quốc tế và Nhà đầu tư nước ngoài giúp cho hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển,
đủ sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.
Trích tài liệu Hội nghị Bàn tròn về Đầu tư tại Việt Nam tháng 07/2004

