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Ngân hàng thương mại và vai trò 

của ngân hàng thương mại 
 
 
 

Định nghĩa ngân hàng thương mại 
 

 

Đầu tiên ngân hàng thƣơng mại là một loại ngân hàng trung gian. Ở mỗi nƣớc có 

một cách định nghĩa riêng về ngân hàng thƣơng mại. Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng 

thƣơng mại là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và 

họat động trong ngành dịch vị tài chính. Ở Pháp: ngân hàng thƣơng mại là những 

xí nghiệp hay cơ sở nào thƣờng xuyên nhận tiền của công chúng dƣới hình thức 

kí thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ 

chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính. Ở Ấn Độ: ngân hàng thƣơng mại là cơ 

sở nhận các khoản kí thác để cho vay hay tài trợ và đầu tƣ. Ở Thổ Nhĩ Kì: ngân 

hàng thƣơng mại là hội trách nhiệm hữu hạn thiết lập nhằm mục đích nhận tiền kí 

thác và thực hiện các nghiệp vụ hối đoái, nghiệp vụ công hối phiếu, chiết khấu và 

những hình thức vay mƣợn khác… 

 
 

Ở Việt Nam Pháp lệnh ngân hàng ngày 23-5-1990 của hội đồng Nhà nƣớc Việt Nam 

xác định: Ngân hàng thƣơng mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà họat động 
 

chủ yếu và thƣờng xuyên là nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn 

trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm 

phƣơng tiện thanh toán. 

 

Vai trò của ngân hàng thương mại (NHTM) 
 

 

1. Vai trò tập trung vốn của nền kinh tế 
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Trong nền kinh tế có những chủ thể có dƣ tiền và khoản tiền đó chƣa đƣợc sử 
 

dụng một cách triệt để (ví dụ nhƣ vẫn còn cất giấu trong nhà chƣa đƣợc mang ra 

lƣu thông) nhƣng họ cũng muốn tiền này sinh lời cho mình và họ nghĩ là cho vay 

và có những chủ thể cần tiền để hoạt động kinh doanh. Nhƣng những chủ thể này 

không quen biết nhau và cũng có thể không tin tƣởng nhau nên tiền vẫn chƣa 

đƣợc lƣu thông. Ngân hàng thƣơng mại với vai trò trung gian của mình, nhận tiền 

từ ngƣời muốn cho vay, trả lãi cho họ và đem số tiền ấy cho ngƣời muốn vay vay. 

 
 

Thực hiện đƣợc điều này NHTM huy động và tập trung các nguồn vốn nhàn rỗi 

trong nền kinh tế; mặt khác với số vốn này NHTM sẽ đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn của 

nền kinh tế để sản xuất kinh doanh. Qua đó nó thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

 

NHTM vừa là ngƣời đi vay vừa là ngƣời cho vay và với số lãi suất chênh lệch 

có đƣợc nó sẽ duy trì họat động của mình. 

 

Vai trò trung gian này trở nên phong phú hơn với việc phát hành thêm cổ phiếu, 

trái phiếu,… NHTM có thể làm trung gian giữa công ty và các nhà đầu tƣ; 

chuyển giao mệnh lệnh trên thị trƣờng chứng khoán; đảm nhận việc mua trái 

phiếu công ty… 

 
 
 

 

2.Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán 
 
 
 

Chức năng này có nghĩa là ngân hàng tiến hành nhập tiền vào tài khoản hay chi trả 

tiền theo lệnh của chủ tài khỏan. Khi các khách hàng gởi tiền vào ngân hàng, họ 

sẽ đƣợc đảm bảo an toàn trong việc cất giữ tiền và thực hiện thu chi một cách 

nhanh chóng tiện lợi, nhất là đối với các khỏan thanh tóan có giá trị lớn, ở mọi địa 

phƣơng mà nếu khách hàng tự làm sẽ rất tốn kém khó khăn và không an toàn (ví 
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dụ: chi phí lƣu thông, vận chuyển, bảo quản…). 
 

 

Khi làm trung gian thanh toán, ngân hàng tạo ra những công cụ lƣu thông và độc 
 

quyền quản lý các công cụ đó (sec, giấy chuyển ngân, thẻ thanh toán..) đã tiết 
 

kiệm cho xã hội rất nhiều vể chi phí lƣu thông, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, 
 

thúc đẩy quá trình lƣu thông hàng hóa. Ở các nƣớc phát triển phần lớn thanh toán 
 

đƣợc thực hiện qua sec và đƣợc thực hiện bằng việc bù trừ thông qua hệ thống 
 

ngân hàng thƣơng mại. Ngoài ra việc thực hiện chức năng là thủ quỹ của các 
 

doanh nghiệp qua việc thực hiện các nghiệp vụ thanh toán đã tạo cơ sở cho ngân 
 

hàng thực hiện các nghiệp vụ cho vay. 
 

 

Hiện nay ở các nƣớc công nghiệp phát triển việc sử dụng hình thức chuyển tiền 
 

bằng đện tử là chuyện bình thƣờng và chính điều này đƣa đến việc không sử dụng 

sec ngân hàng mà dùng thẻ nhƣ thẻ tín dụng. Họ thanh toán bằng cách nối mạng 

các máy vi tính của các ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc nhằm thực hiện chuyển 

vốn từ tài khoản ngƣời này sang ngƣời khác một cách nhanh chóng. 

 

3.Chức năng tạo ra tiền ngân hàng trong hệ thống ngân hàng hai cấp 
 
 
 

Vào cuối thế kỉ 19 hệ thống ngân hàng hai cấp đƣợc hình thành, các ngân hàng 

không còn họat động riêng lẽ nữa mà tạo thành hệ thống, trong đó ngân hàng 

trung ƣơng là cơ quan quản lý về tiền tệ, tín dụng là ngân hàng của các ngân hàng. 

Các ngân hàng còn lại kinh doanh tiền tệ, nhờ họat động trong hệ thống các 

NHTM đã tạo ra bút tệ thay thế cho tiền mặt. 

 
 

Quá trình tạo ra tiền của NHTM đƣợc thực hiện thông qua tín dụng và thanh tóan 

trong hệ thống ngân, trong mối liên hệ chặt chẽ với hệ thống ngân hàng trung ƣơng 

mỗi nƣớc. Vậy tiền “bút tệ” đƣợc NHTM tạo ra bằng cách nào? Bây giờ chúng ta 

giả sử rằng tất cả các NHTM đều không giữ lại tiền dự trữ quá mức quy 
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định, các sec không chuyển thành tiền mặt và các yếu tố phức tạp khác bị bỏ 

qua thì quá trình tạo thành tiền nhƣ sau: 
 
 
 
 

 

Thanh toán  

Tên các ngân hàng Tiền gửi mới Dự trữ bắt buộc cho vay mới  
 
 
 

Ngân hàng A 1.000.000 900.000  100.000 

     

Ngân hàng B 900.000 810.000  90.000 

     

Ngân hàng C 810.000 729.000  81.000 

     

... ... ...   

     

Tiền toàn hệ thống ngân hàng 10.000.000 9.000.000  1.000.000 

     
 
 
 
 
 

 

Giả sử ngân hàng A có khoản tiền gửi mới là 1.000.000đ, dự trữ bắt buộc là 10% 

thì số tiền nó có thể cho vay là 900.000. Khoản tiền cho vay đó đƣợc đƣa đến ngƣời 

vay, ngƣời vay tiền không bao giờ vay tiền về mà cất trong nhà vì nhƣ thế họ phải 

chịu lãi một cách vô ích, họ dùng tiền đó chi trả các khỏan. Và số tiền đó đến tay 

ngƣời đƣợc chi trả, ngƣời chi trả đem số tiền đó gửi vào ngân hàng B, ngân hàng B 

lúc này sẽ có một lƣợng tiền gửi mới là 900.000. Dự trữ bắt buộc là 10%, số tiền có 

thể cho vay là 810.000. Số tiền này đƣợc cho ngƣời cần vay vay, 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 
 

ngƣời cho vay chi trả các khỏan đến ngƣời đƣợc chi trả, ngƣời đƣợc chi trả đem 

số tiền đƣợc trả gửi vào ngân hàng C. Lúc này ngân hàng C sẽ có số tiền gửi mới 

là 810.000. Và cứ nhƣ thế tiếp tục… cho đến khi lƣợng tiền gửi mới bằng 0. 

Ngƣời ta tính đƣợc rằng lƣợng tiền gửi mới trong tòan hệ thống ngân hàng là 

10.000.000, lƣợng tiền dự trữ bắt buộc là 1.000.000 và tiền cho vay là 9.000.000. 

Và do cách thức này mà tiền đã đƣợc tạo ra trong hệ thống ngân hàng 2 cấp. 
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