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Huy động tiền gửi của dân cư ở Việt Nam 
trong thời kỳ đại dịch Covid-19                       
và những vấn đề đặt ra 

 

NGUYỄN CẢNH HIỆP* 

 

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng huy động tiền gửi từ dân cư của hệ thống ngân 

hàng Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021 khi nền kinh tế chịu tác động của các biện pháp 

ứng phó với đại dịch Covid-19. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có nhiều nguyên nhân làm sụt 

giảm tốc độ tăng trưởng tiền gửi của dân cư trong các năm 2020 - 2021, trong đó chủ yếu 

là các nguyên nhân thuộc về môi trường kinh tế vĩ mô như thu nhập của người dân, mặt 

bằng lãi suất, tình trạng e ngại lạm phát hoặc sự vận hành của các kênh đầu tư thay thế. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm mở rộng 

nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cư của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn sắp tới, 

khi nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ phục hồi và phát triển sau Đại dịch Covid-19.  

Từ khoá: Covid-19, ngân hàng, tiền gửi của dân cư. 

 

1. Đặt vấn đề. 

Để phục vụ hoạt động của mình, các ngân 

hàng phải huy động vốn từ nhiều đối tượng 

khác nhau trong xã hội, trong đó bao gồm cả 

tiền gửi của dân cư. Mặc dù số tiền gửi của từng 

khách hàng thuộc nhóm này có thể không 

nhiều, nhưng với lượng khách hàng đông đảo 

và chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số đối 

tượng được các ngân hàng huy động vốn, tiền 

gửi từ dân cư có vai trò rất quan trọng trong tạo 

lập nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng. Chính 

vì vậy, ở bất kỳ quốc gia nào, huy động tiền gửi 

của dân cư luôn là một hoạt động rất được các 

ngân hàng chú trọng từ trước đến nay. 

Ở Việt Nam, tiền gửi của dân cư cũng giữ vị 

trí quan trọng trong nguồn vốn huy động nói 

riêng và tổng nguồn vốn hoạt động nói chung 

của hệ thống ngân hàng. Thống kê cho thấy liên 

tục trong nhiều năm trước đây, tiền gửi từ dân 

cư thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số 

 
* Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

vốn huy động của hệ thống ngân hàng và quy 

mô tiền gửi huy động từ dân cư cũng liên tục 

tăng trưởng tốc độ khá cao. Tuy nhiên, trong 

giai đoạn 2020 - 2021, khi đại dịch Covid-19 

xảy ra ở Việt Nam, nguồn vốn huy động từ tiền 

gửi của dân cư đã tăng trưởng chậm đi đáng kể, 

kéo theo đó là tỷ trọng nguồn vốn huy động từ 

tiền gửi của dân cư trong tổng nguồn vốn của hệ 

thống ngân hàng cũng bị giảm sút.  

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang dần 

quay lại khôi phục hoặc mở rộng sản xuất kinh 

doanh và nền kinh tế cần huy động một lượng 

vốn rất lớn để phục vụ yêu cầu đầu tư phát 

triển theo Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội sau Đại dịch Covid-19, thì việc 

thực hiện các biện pháp đẩy mạnh huy động 

tiền gửi từ dân cư là một nội dung rất quan 

trọng trong việc đảm bảo tính bền vững về 

nguồn vốn cho hoạt động của hệ thống ngân 

hàng và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cung 

ứng tín dụng cho nền kinh tế. 

 


