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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Thực tế các nƣớc trên thế giới đã cho thấy một khu vực doanh nghiệp 

vừa và nhỏ lớn mạnh là nền tảng vững chắc cho một nền kinh tế thành công 

của quốc gia. Ở Việt Nam, cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới 

đất nƣớc, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng khẳng định đƣợc vai trò 

quan trọng của mình trong nền kinh tế - xã hội. Với những bƣớc phát triển 

tƣơng đối nhanh về số lƣợng trong thời gian qua, đóng góp của khu vực này 

vào tổng sản phẩm quốc nội ngày một cao, tạo động lực thúc đẩy cho phát 

triển kinh tế quốc gia nói chung. Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam đã luôn coi phát triển 

doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Nghị định của Chính phủ số 90/2001/NĐ-CP ra đời ngày 23/11/2001 đã tạo ra 

một khung pháp lý đầu tiên cho trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 

Việt Nam.  

Từ sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức 

thƣơng mại thế giới năm 2007, quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá và hội 

nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trong khu vực cũng nhƣ trên 

thế giới đã  mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam nói 

chung và những doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng, nhƣ mở rộng thị trƣờng 

cho hàng xuất khẩu, tiếp nhận vốn và công nghệ thông qua đầu tƣ trực tiếp 

nƣớc ngoài, học tập đƣợc công nghệ quản lý mới, bên cạnh đó cũng đặt các 

doanh nghiệp Việt Nam vào tình thế phải cạnh tranh khốc liệt hơn. Trong 

cuộc cạnh tranh khốc liệt đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam gặp 

rất nhiều bất lợi so với các công ty nƣớc ngoài với tiềm lực tài chính lớn, quy 

mô hùng hậu trên thế giới, khoa học công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến. Để 

nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, Nhà nƣớc ta cần thiết 

phải có những chính sách hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phù 
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hợp với bối cảnh kinh tế mới, trong đó có hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ.  

Xuất phát từ thực tiễn đó, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về chính 

sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, trên cơ sở 

đó có thể đóng góp một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài 

chính cho doanh nghiệp, em đã quyết định chọn đề tài: “Chính sách hỗ trợ tài 

chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây – 

Thực trạng và giải pháp” làm đề tài Khóa luận của mình, tập trung nghiên cứu 

chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong 

giai đoạn từ năm 2000 cho đến nay (bao gồm các biện pháp nhƣ thành lập 

Quỹ Bảo lãnh tín dụng, ƣu đãi về thuế, hỗ trợ lãi suất, cho vay tín dụng đầu tƣ 

và xuất khẩu...). 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục 

từ viết tắt, và danh mục bảng biểu, nội dung chính của đề tài đƣợc thể hiện ở 

3 chƣơng: 

Chƣơng I: Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ và chính sách hỗ trợ 

tài chính cho khu vực doanh nghiệp này 

Chƣơng II: Thực trạng áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong những năm gần đây 

Chƣơng III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ 

trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nỗ lực hết sức để có thể có đƣợc 

những thông tin mới nhất, thu thập và phân tích những ý kiến, quan điểm, 

đánh giá của nhiều chuyên gia, vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khác 

nhau: tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh... để hoàn thành đề tài này một 

cách tốt nhất. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và năng lực, khóa luận này 

không tránh khỏi một số khiếm khuyết, em rất mong đƣợc sự đóng góp, chia 

sẻ quan điểm từ thầy cô cũng nhƣ bạn đọc. 
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Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo Thạc sĩ Vũ Huyền 

Phƣơng – Giảng viên khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trƣờng Đại học 

Ngoại Thƣơng Hà Nội, ngƣời đã nhiệt tình giúp đỡ cho em những chỉ dẫn quý 

báu trong suốt quá trình triển khai đề tài. Em cũng xin cảm ơn các bác, anh 

chị trong Cục Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Kế hoạch Đầu tƣ đã 

nhiệt tình giúp đỡ em tìm kiếm tài liệu để hoàn thiện đề tài. Em cũng xin bày 

tỏ lòng biết ơn đến những thầy cô giáo, gia đình và bạn bè, những ngƣời đã 

giúp đỡ, động viên em rất nhiều trong quá trình hoàn thành khóa luận này. 

                                                    Sinh viên: Vũ Thị Quỳnh Anh 

                                                    Lớp Anh 3 – K44A – KT&KDQT 
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CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP 

VỪA VÀ NHỎ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 

CHO KHU VỰC DOANH NGHIỆP NÀY 

 

 I. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối 

với nền kinh tế quốc dân 

 1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) là một khái niệm để chỉ chung 

những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé cả về nguồn vốn và số lượng lao động 

hay doanh thu [58]; tuy vậy thì đây lại là loại hình doanh nghiệp chiếm đại đa 

số trong tổng số các công ty đang hoạt động ở hầu khắp các quốc gia trên thế 

giới. Chính vì thế mà các quốc gia luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến tình 

hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này và tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. 

 Hiện nay trên thế giới vẫn chƣa có một tiêu chí nào chung nhất để xác 

định thế nào là một doanh nghiệp lớn, thế nào là một DNVVN. Tùy thuộc vào 

đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội trong mỗi thời kỳ, cũng nhƣ tính chất đặc 

thù của từng ngành nghề cụ thể mà mỗi nƣớc này sẽ có những tiêu chí khác 

nhau để xác định doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.  

 Nhìn chung, có thể phân loại doanh nghiệp theo 2 loại tiêu chí cơ bản. 

Đó là: tiêu chí định tính và tiêu chí định lƣợng [1]. 

 Tiêu chí định tính: phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí định tính, 

ngƣời ta chủ yếu dựa trên những yếu tố không lƣợng hóa đƣợc nhƣ vị thế độc 

quyền trên thị trƣờng, trình độ chuyên môn hóa sản xuất, cơ cấu quản lý 

doanh nghiệp…Theo đó, các DNVVN là những doanh nghiệp không có vị thế 

độc quyền trên thị trƣờng, khả năng chuyên môn hóa thấp, số đầu mối quản lý 
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ít…Nhƣợc điểm của tiêu thức phân loại này là khó xác định trong thực tế, do 

vậy mà ít đƣợc các quốc gia sử dụng. 

 Tiêu chí định lượng: theo tiêu chí này, doanh nghiệp sẽ đƣợc phân loại 

dựa trên số lao động, giá trị tài sản hay vốn, và doanh thu, lợi nhuận của 

doanh nghiệp. Trong đó: 

 - Số lao động có thể là số lƣợng lao động đƣợc thuê mƣớn thƣờng 

xuyên và không thƣờng xuyên của doanh nghiệp (theo hợp đồng hoặc theo 

thời vụ); 

 - Tài sản hoặc vốn có thể dùng tổng giá trị tài sản (hay vốn), tài sản 

(hay vốn) cố định hoặc giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp để phân loại; 

 - Doanh thu có thể là tổng doanh thu trong một năm hoặc tổng giá trị 

gia tăng trong một năm của doanh nghiệp. 

 Do tính chất lƣợng hóa đƣợc và dễ đánh giá của tiêu chí định lƣợng nên 

ngày nay hầu hết các nƣớc đều sử dụng tiêu chí này để phân loại các doanh 

nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ.  

 1.1. Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nƣớc trên thế giới 

 Mặc dù đều sử dụng tiêu chí định lƣợng để phân loại doanh nghiệp 

nhƣng giữa các quốc gia vẫn có những quy định rất khác nhau về DNVVN. 

Theo một báo cáo kết quả khảo sát DNVVN các nƣớc APEC, có đến 18/20 

nƣớc phân loại doanh nghiệp theo số lƣợng lao động; 3/20 nƣớc phân theo 

vốn đầu tƣ; 4/20 nƣớc phân theo tổng tài sản và 4/20 nƣớc phân theo tiêu chí 

doanh thu. Có thể tham khảo tiêu chí phân loại của một số nƣớc trong Bảng 1 

dƣới đây:  
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Bảng 1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp của một số nƣớc APEC 

phục vụ cho điều tra thống kê 

Nƣớc/Vùng lãnh thổ Số lao động Vốn đầu tƣ Tổng tài sản Doanh thu 

Úc x    

Chi Lê x   x 

Hồng Kông x    

Inđônêxia   x x 

Nhật Bản x x   

Hàn Quốc x    

Malaysia x   x 

Papua Niu Ghinê x    

Pêru    x 

Philippin x  x  

Nga x    

Singapore x  x  

Đài Loan x x   

Việt Nam x x   

Nguồn: Profile SMEs and SME issues in APEC in 1990 – 2000 

Cụ thể nhƣ ở Thái Lan, dựa trên tiêu chí số lƣợng lao động sử dụng, 

doanh nghiệp nhỏ đƣợc quy định là doanh nghiệp có từ 10 đến 49 lao động; 

doanh nghiệp vừa có từ 50 đến 99 lao động; và doanh nghiệp quy mô khá có 

từ 100 – 199 lao động, doanh nghiệp lớn có quy mô lao động từ 200 lao động 

trở lên. Hàn Quốc cũng phân loại theo tiêu chí số lƣợng lao động, nhƣng khác 

Thái Lan về mức giới hạn nhƣ sau: trong các ngành sản xuất, những doanh 

nghiệp có từ 1 đến 1000 ngƣời làm thuê thì nằm trong diện DNVVN; Còn ở 

các ngành dịch vụ, doanh nghiệp đƣợc gọi là vừa và nhỏ nếu có từ 1 đến 20 

ngƣời làm thuê [7]. 
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Ở Nhật Bản, tùy thuộc vào từng lĩnh vực, ngành nghề của doanh nghiệp 

cũng nhƣ trong các thời kỳ phát triển kinh tế khác nhau thì việc phân loại 

doanh nghiệp cũng đƣợc quy định khác nhau. Ở giai đoạn thứ nhất của thời 

kỳ chuyển đổi kinh tế, DNVVN của Nhật Bản đƣợc quy định là doanh nghiệp 

có vốn đầu tƣ không quá 100 triệu Yên, số lao động không quá 300 trong lĩnh 

vực công nghiệp. Trong lĩnh vực bán buôn, là doanh nghiệp có vốn đầu tƣ 

không quá 30 triệu Yên, số lao động không quá 100. Trong lĩnh vực bán lẻ và 

dịch vụ, là doanh nghiệp có vốn đầu tƣ không quá 10 triệu Yên cũng nhƣ số 

lao động không quá 50. Tiếp đó, kể từ năm 1999, theo Luật mới về DNVVN, 

các tiêu chí trên đã có sự điều chỉnh theo hƣớng tăng mức vốn quy định (các 

mức mới tƣơng ứng là 300, 100 và 50 triệu Yên), còn số lƣợng lao động 

không thay đổi. Ngoài ra luật mới còn bổ sung thêm định nghĩa riêng về 

“doanh nghiệp nhỏ”. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ trong công nghiệp (sản xuất, 

xây dựng và các ngành khác) là doanh nghiệp có số lao động không quá 20; 

trong thƣơng mại và dịch vụ số lao động không quá 5 [44]. 

 1.2. Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam  

 Ở Việt Nam, việc phân loại DNVVN đƣợc dựa trên tổng số vốn đăng 

ký và số lao động. Trong những năm đầu, khi Nhà nƣớc mới ban hành văn 

bản pháp luật đầu tiên về định hƣớng chiến lƣợc và chính sách phát triển 

DNVVN Việt Nam, DNVVN đƣợc quy định là những doanh nghiệp có số 

vốn dƣới 5 tỷ đồng và số lƣợng công nhân dƣới 200 ngƣời. Kể từ năm 2001 

trở đi, căn cứ theo tình hình phát triển kinh tế, Nghị định số 90/2001/NĐ-CP 

của Chính phủ đã chính thức đƣa ra định nghĩa về DNVVN nhƣ sau: “Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh 

doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc 

số lao động trung bình hàng năm không quá 300 ngƣời”[17]. 

 Ngoài ra, DNVVN ở Việt Nam còn đƣợc phân thành 3 nhóm: doanh 

nghiệp siêu nhỏ (gồm không quá 9 nhân công), doanh nghiệp nhỏ (gồm không 
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quá 49 nhân công), doanh nghiệp vừa (gồm không quá 299 nhân công ). Đây 

là cách phân chia dựa trên dữ liệu của Tổng cục thống kê, sự khác biệt so với 

quy định của Nghị định số 90/2001/NĐ-CP là rất nhỏ. 

 2. Đặc điểm chung của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Mặc dù DNVVN ở mỗi quốc gia lại có những tiêu chí phân loại rất khác 

nhau nhƣng về cơ bản, DNVVN đều có những đặc điểm chung, cả điểm mạnh 

cũng nhƣ điểm yếu trong quá trình hoạt động và phát triển của mình. Cụ thể nhƣ 

sau:  

 2.1. Ƣu điểm: 

 - Các DNVVN được tạo lập khá dễ dàng, có bộ máy quản lý gọn nhẹ và 

có thể hoạt động hiệu quả với chi phí cố định thấp  

 Đây là một trong những đặc điểm cơ bản mà cũng là lợi thế của các 

DNVVN so với các tập đoàn, công ty lớn. Bởi lẽ, chỉ cần một số vốn ban đầu 

hạn chế, cùng với mặt bằng sản xuất không lớn, thiết bị máy móc giản đơn là 

một doanh nghiệp có thể đƣợc thành lập và đi vào hoạt động. Đồng thời, nhận 

thức đƣợc tầm quan trọng của loại hình doanh nghiệp này đối với nền kinh tế, 

chính phủ các nƣớc cũng tạo những điều kiện thuận lợi nhất nhằm khuyến 

khích mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội lập nghiệp. Điều này đƣợc minh chứng 

cụ thể qua số lƣợng các DNVVN tăng lên đều đặn hàng năm và chiếm đại bộ 

phận doanh nghiệp ở các quốc gia hiện nay. 

 Bên cạnh đó, với quy mô nhỏ, số lƣợng nhân công ít, các DNVVN 

thƣờng có cơ cấu quản lý doanh nghiệp khá gọn nhẹ. Chủ các doanh nghiệp 

hoàn toàn có thể dễ dàng đƣa ra các quyết định kinh doanh của mình, ít tốn 

kém cả về mặt thời gian và tiền bạc. Vốn đầu tƣ ban đầu ít, chi phí quản lý 

doanh nghiệp thấp cùng với đó, thời gian thu hồi vốn tƣơng đối nhanh khiến 

cho các DNVVN hoàn toàn có thể làm ăn có lãi với chi phí cố định rất thấp. 

 - DNVVN năng động, nhạy bén và dễ thích ứng với những thay đổi của 

thị trường  
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 Tận dụng những lợi thế từ quy mô nhỏ hẹp của mình, các DNVVN tỏ 

ra vô cùng năng động, nhạy bén và linh hoạt trong nền kinh tế thị trƣờng. Đối 

tƣợng khách hàng mục tiêu của các DNVVN thƣờng tập trung hơn các doanh 

nghiệp lớn; do đó, khả năng nắm bắt nhu cầu, thị hiếu ngƣời tiêu dùng của các 

DNVVN rất nhanh nhạy. Một khi phát hiện ra những thay đổi nhu cầu của 

ngƣời tiêu dùng trên thị trƣờng, các DNVVN có thể nhanh chóng đổi hƣớng 

chiến lƣợc kinh doanh của mình cũng nhƣ thay đổi mẫu mã, chủng loại hàng 

hóa cung ứng ra thị trƣờng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của ngƣời dân. Chính 

sự năng động, nhạy bén này của các DNVVN sẽ là điều kiện để duy trì môi 

trƣờng cạnh tranh lành mạnh ở các quốc gia trên thế giới.  

 - DNVVN sẵn sàng đầu tư vào các lĩnh vực mới, các lĩnh vực có mức 

độ rủi ro cao 

 Trong một nền kinh tế, khi mà các công ty, tập đoàn lớn đã chiếm vị thế 

độc quyền ở những lĩnh vực kinh doanh của mình thì khả năng chen chân của 

các DNVVN nhằm giành lấy thị phần thƣờng rất thấp. Thay vào đó, các 

DNVVN phải tìm một hƣớng đi mới cho mình bằng việc đầu tƣ vào các lĩnh vực 

mới, hoặc tìm đến các vùng miền mới nhƣ vùng nông thôn, miền núi, hải đảo… 

mà ở đó không vấp phải cuộc cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp lớn. Đặc 

điểm quan trọng này của các DNVVN là tiền đề để giúp giảm bớt sự chênh lệch 

về phát triển kinh tế giữa các vùng trong một nƣớc, giảm bớt luồng chảy lao 

động tập trung vào các thành phố, để tiến hành công nghiệp hoá nông thôn. 

 Mặt khác, chủ các doanh nghiệp còn sẵn sàng đầu tƣ vào các lĩnh vực 

có mức độ rủi ro cao. Bởi nhƣ ngƣời ta vẫn thƣờng nói, rủi ro thƣờng đi liền 

với lợi nhuận. Các lĩnh vực đầu tƣ mạo hiểm thƣờng chính là cơ hội kiếm lời 

cho những chủ doanh nghiệp ít vốn, quy mô nhỏ trong thời kỳ đầu hoạt động 

kinh doanh. 

 - DNVVN có khả năng xuất khẩu mạnh hàng hóa ra nước ngoài, mở 

rộng địa bàn hoạt động kinh doanh 
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 Ở các quốc gia trên thế giới hiện nay, đặc biệt là các nƣớc đang phát 

triển, phần lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều xuất phát từ các DNVVN. 

Có thể kể đến nhƣ các mặt hàng may mặc, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ 

nghệ…Xuất khẩu của các DNVVN đang ngày càng chiếm một tỷ trọng đáng 

kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, với sự ra 

đời của các hiệp hội doanh nghiệp, các DNVVN trong cùng một ngành có thể 

liên kết với nhau, tạo lợi thế về quy mô để tăng cƣờng sức cạnh tranh của 

hàng hóa của mình trên thị trƣờng quốc tế. 

 - Mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp với người lao động được duy trì 

gần gũi, thân thiện 

 Ở những doanh nghiệp có quy mô không lớn lắm nhƣ các DNVVN, số 

lƣợng lao động là không nhiều. Do đó, quan hệ giữa ngƣời thuê lao động và 

công nhân đƣợc duy trì gần gũi, thân thiện. Những xung đột trong quá trình 

lao động ở DNVVN thƣờng không có hoặc rất ít khi xảy ra so với ở các 

doanh nghiệp lớn. 

 2.2. Nhƣợc điểm: 

 - Khả năng tài chính của các DNVVN bị hạn chế 

 Tình trạng thiếu vốn hoặc không có vốn để mở rộng sản xuất kinh 

doanh là một hiện tƣợng khá phổ biến ở các DNVVN hiện nay. DNVVN 

thƣờng khởi đầu với một nguồn vốn ít ỏi. Ngoài phần vốn tự có của mình, các 

chủ doanh nghiệp thƣờng huy động thêm vốn từ gia đình, ngƣời thân, bạn bè 

hoặc ngân hàng. Tuy nhiên, nguồn vốn từ phía gia đình, bạn bè cũng chỉ ở 

một mức giới hạn nào đó. Để tiếp tục kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh 

lâu dài, chủ doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào sự trợ giúp này mà 

phải nhờ đến nguồn vốn vay từ các ngân hàng. 

 Mặt khác, không phải lúc nào doanh nghiệp muốn vay vốn ngân hàng 

là cũng có thể thực hiện đƣợc ngay. Trên thực tế, rất nhiều DNVVN đã bị các 

ngân hàng thƣơng mại từ chối cho vay với rất nhiều lí do nhƣ: thiếu tài sản 
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thế chấp, báo cáo tài chính thiếu minh bạch, hay không có kế hoạch kinh 

doanh rõ ràng…Nếu so sánh với các doanh nghiệp lớn, có thể thấy rằng các 

doanh nghiệp này không những có nguồn vốn dồi dào, mà bất cứ khi nào cần 

họ cũng có thể dùng uy tín của mình để vay đƣợc vốn ngân hàng một cách dễ 

dàng. Và mặc dù các ngân hàng cũng đã có nhiều nỗ lực cải thiện, nhƣng khó 

khăn về nguồn lực tài chính vẫn là một khó khăn nổi trội của các DNVVN 

hiện nay.  

 - DNVVN gặp nhiều bất lợi trong việc mua sắm các yếu tố đầu vào 

cũng như tiêu thụ sản phẩm do hạn chế về quy mô 

 Nếu nhƣ các doanh nghiệp lớn thƣờng có nhiều thuận lợi trong việc 

mua sắm các yếu tố đầu vào từ nguyên vật liệu cho đến máy móc, trang thiết 

bị phục vụ sản xuất do quy mô lớn, nguồn vốn dồi dào, uy tín đối với nhà 

cung cấp thì các DNVVN lại gặp rất nhiều trở ngại. Nguồn vốn hạn chế là yếu 

tố đầu tiên gây cản trở việc tiếp cận các yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp. 

Vốn ít, các chủ doanh nghiệp phải tìm kiếm những nguồn nguyên liệu rẻ, phù 

hợp để đảm bảo việc làm ăn có lãi. Các DNVVN cũng bị thiệt thòi khi không 

đƣợc hƣởng các chiết khấu, giảm giá do mua hàng số lƣợng lớn nhƣ các 

doanh nghiệp lớn khác. 

 Thêm vào đó, mạng lƣới phân phối sản phẩm nhỏ hẹp, lại còn phải chịu 

áp lực cạnh tranh từ phía các công ty lớn khiến việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra 

của các DNVVN gặp rất nhiều khó khăn. Đa phần sản phẩm đầu ra của các 

DNVVN lại trở thành đầu vào cho các doanh nghiệp lớn hơn, điều này khiến 

các DNVVN bị phụ thuộc vào các doanh nghiệp lớn cả về giá cả cũng nhƣ 

công nghệ.     

 - DNVVN thường được trang bị máy móc, công nghệ kĩ thuật lạc hậu 

 Những hạn chề về nguồn lực tài chính của DNVVN là nguyên nhân 

dẫn đến hệ lụy là trang thiết bị máy móc, công nghệ của các DNVVN thƣờng 

rất lạc hậu, không đƣợc nâng cấp thƣờng xuyên. Điều này có thể gây ảnh 
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hƣởng đến năng suất lao động của công nhân cũng nhƣ chất lƣợng và khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng. 

 

 - Đào tạo nhân công cũng như trình độ quản lý ở các DNVVN còn hạn chế 

 Đi kèm với trình độ công nghệ, thiết bị lạc hậu, hầu hết lực lƣợng lao 

động trong DNVVN, đặc biệt là lao động trong các doanh nghiệp nhỏ thƣờng 

ít đƣợc đào tạo, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, trình độ văn hoá thấp. Ngoại trừ 

một số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả có thể trả lƣơng cao để thu hút một 

số thợ lành nghề, còn nhìn chung trình độ tay nghề của lao động trong các 

DNVVN đều thấp hơn mức bình quân chung trong nền kinh tế. 

 Năng lực quản lý và kinh doanh, trình độ hiểu biết pháp luật của phần 

lớn đội ngũ cán bộ quản lý của DNVVN cũng còn nhiều hạn chế, thiếu kinh 

nghiệm kinh doanh. 

 - DNVVN gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về thị 

trường cũng như chính sách của Nhà nước 

 Thiếu thông tin đang là một trong những rào cản lớn cho việc phát triển 

và nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNVVN, từ những thông tin về thị 

trƣờng  cho đến những chính sách của chính phủ đối với các doanh nghiệp. 

Những thông tin này có vai trò rất quan trọng trong việc định hƣớng phát triển 

cho doanh nghiệp. Hạn chế trong việc tiếp cận với các nguồn thông tin của 

doanh nghiệp sẽ gây trở ngại lớn cho hoạt động kinh doanh trong nƣớc cũng 

nhƣ xuất khẩu ra thị trƣờng nƣớc ngoài của doanh nghiệp. 

 - Hoạt động của các DNVVN thiếu vững chắc 

 Mặc dù số lƣợng các DNVVN mới đăng ký thành lập vẫn tăng lên 

nhanh chóng hàng năm, nhƣng số lƣợng các doanh nghiệp không thể tồn tại 

và đóng cửa cũng không phải là ít. Điều này là một phần của vòng đời tự 

nhiên của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì các DNVVN chiếm đại đa số trong 

tổng số doanh nghiệp của mỗi quốc gia nên khả năng phá sản hàng loạt của 
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các DNVVN có thể dẫn đến những xáo động trong nền kinh tế. Ngoài ra, ở 

một vài doanh nghiệp còn nảy sinh các hiện tƣợng tiêu cực nhƣ trốn thuế, lậu 

thuế…gây những tác động không tốt cho nền kinh tế. 

 

 3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nền kinh tế quốc dân 

 Với một số lƣợng đông đảo trong tổng số các doanh nghiệp, các 

DNVVN đang ngày càng chiếm địa vị thống trị và chi phối khu vực kinh tế tƣ 

nhân ở hầu khắp các quốc gia, từ những nƣớc đang phát triển cho đến những 

nền kinh tế đã phát triển. Theo số liệu nghiên cứu tổng quan chung, các 

DNVVN thƣờng chiếm đến hơn 90% trong tổng số các doanh nghiệp, và đóng 

góp đến khoảng 70% GDP, 80% số lƣợng lao động làm việc trong toàn bộ các 

doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ ở mỗi quốc gia [37]. Ngay tại những nƣớc đã 

phát triển nhƣ Mỹ, Nhật, các nƣớc châu Âu – quê hƣơng của những tập đoàn 

kinh tế hùng mạnh hoạt động trên phạm vi toàn cầu nhƣ General Motors, 

General Electric hay Microsoft… chính phủ các nƣớc này cũng ngày càng nhận 

thức rõ ràng hơn về vai trò quan trọng và có ý nghĩa lâu dài của các DNVVN 

đối với nền kinh tế quốc dân. Vai trò này đƣợc thể hiện ở các mặt sau: 

 3.1. Huy động vốn đầu tƣ toàn xã hội 

 Nếu đem so sánh với các doanh nghiệp lớn thì khả năng huy động vốn 

của các DNVVN có nhiều thuận lợi hơn, dựa trên những mối quan hệ gia 

đình, cộng đồng…Điều này có vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế quốc dân 

nói chung, bởi lẽ nó giúp huy động các nguồn lực nhàn rỗi trong dân cƣ, thúc 

đẩy tăng trƣởng kinh tế, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đồng thời giúp thực 

hiện một số mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia. Cùng với điều kiện tạo 

lập doanh nghiệp ngày càng đƣợc các chính phủ nới lỏng hơn, số lƣợng các 

DNVVN mới tăng trƣởng đều đặn hàng năm đồng nghĩa với việc huy động 

các nguồn lực trong dân cƣ nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tƣ sản xuất kinh 

doanh đã và đang đạt đƣợc kết quả ngày càng cao. 
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 3.2. Tạo ra công ăn việc làm, góp phần ổn định xã hội 

 Mỗi một DNVVN có số lƣợng lao động nhỏ hơn rất nhiều so với các 

doanh nghiệp lớn nhƣng do tỷ trọng các DNVVN trong tổng số các doanh 

nghiệp là rất lớn (thƣờng chiếm đến hơn 90%) nên tính chung tổng số lao 

động đƣợc thu hút vào khu vực DNVVN lại là một con số không hề nhỏ chút 

nào. Chính vì vậy, DNVVN đóng một vai trò không thiểu thiếu đối với việc 

tạo ra công ăn việc làm, giải quyết vấn đề thất nghiệp – một nỗi bức xúc tồn 

tại ở hầu khắp các quốc gia - cho xã hội. 

 Có thể lấy một ví dụ cụ thể nhƣ Nhật Bản, nhìn vào Biểu đồ 1, ta thấy 

các doanh nghiệp nhỏ (từ 1 - 29 lao động) là khu vực có tỷ trọng lao động làm 

việc trong khu vực DNVVN đông đảo nhất, và có xu hƣớng tăng dần theo 

thời gian trong giai đoạn từ năm 1990 cho đến 2007. Tiếp đến là các doanh 

nghiệp vừa (30 – 99 lao động). Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn (những 

doanh nghiệp có số lƣợng lao động từ 500 ngƣời trở lên) lại tỏ ra kém thu hút 

lao động hơn so với các doanh nghiệp nhỏ, mặc dù tỷ trọng lao động làm việc 

trong khu vực này cũng có tăng lên nhƣng vẫn thấp hơn nhiều so với các 

doanh nghiệp có quy mô lao động nhỏ hơn. Điều này là minh chứng rõ ràng 

cho vai trò thu hút nguồn lực lao động trong xã hội của khu vực DNVVN 

ngoài quốc doanh đối với nền kinh tế. 
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Biểu đồ 1:Tỷ lệ lao động trong các DNVVN của Nhật Bản 

trong giai đoạn 1990 – 2007 

 

Nguồn: White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan 2008 

http://www.chusho.meti.go.jp, 04/2009  

Đặc biệt trong những thời kỳ suy giảm của nền kinh tế, nếu nhƣ nhiều 

doanh nghiệp lớn phải cắt giảm nhân công do không bán đƣợc hàng, các 

doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất thì có một bộ phận các doanh 

nghiệp nhỏ khá linh hoạt, biết nắm bắt cơ hội, giành lấy thị trƣờng từ tay 

những doanh nghiệp lớn hơn lại tạo ra thêm công ăn việc làm cũng nhƣ thu 

nhập cho ngƣời lao động, góp phần ổn định xã hội. Chẳng hạn nhƣ trong thời 

kỳ suy thoái kinh tế thế giới đầu những năm 80, ở Đức trong khi các doanh 

nghiệp lớn phải cắt giảm đến 312.000 lao động thì các DNVVN lại tạo ra 

thêm khoảng 723.000 việc làm mới. Hoặc nhƣ ở Hoa Kỳ, khu vực doanh 

nghiệp nhỏ cũng tạo ra đến khoảng 90% việc làm mới trong thời kỳ 1980 – 

1990 [6].  

 3.3. Phát huy tiềm lực trong nƣớc, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

 Nhƣ đã biết, các công ty hay những tập đoàn kinh tế lớn hầu hết thƣờng 

tập trung ở các đô thị lớn, ở các vùng kinh tế phát triển, có đầy đủ các điều 

kiện cơ sở hạ tầng cho hoạt động sản xuất kinh doanh quy mô lớn mà bỏ qua 

http://www.chusho.meti.go.jp/
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các khu vực kém phát triển hơn. Do đó, một nền kinh tế mà chỉ dựa vào các 

doanh nghiệp lớn sẽ không đáp ứng đƣợc các yêu cầu của một nền kinh tế thị 

trƣờng nhƣ tự do lƣu thông hàng hóa, dịch vụ giữa địa phƣơng, phát triển làng 

nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp bên cạnh các ngành công nghiệp mũi 

nhọn, vấn đề lao động ở các địa phƣơng… 

 Ngƣợc lại, các DNVVN với đặc điểm luôn sẵn sàng đầu tƣ vào các lĩnh 

vực mới, các vùng miền mới, lại biết cách xâm nhập vào vùng nông thôn, 

vùng sâu vùng xa, huy động và sử dụng một cách tối ƣu các nguồn lực tại các 

địa phƣơng đó. Không đòi hỏi quá nhiều về quy mô cũng nhƣ trình độ sản 

xuất kinh doanh của khu vực nên các DNVVN có nhiều thuận lợi trong việc 

khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phƣơng cũng nhƣ phát triển các 

ngành sản xuất, dịch vụ tại đây. Do vậy, việc phát triển các DNVVN có ý 

nghĩa to lớn trong việc phát triển công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn, 

xóa dần tình trạng thuần nông và độc canh, chuyển dịch cơ cấu nông thôn. 

Với tính chất đa dạng về ngành nghề, khu vực doanh nghiệp này sẽ làm cho 

nền kinh tế trở nên đa dạng và phong phú hơn. Các doanh nghiệp đƣợc phân 

bố đều hơn giữa các vùng lãnh thổ cả ở nông thôn lẫn thành thị, miền núi và 

đồng bằng... cũng làm thay đổi cơ cấu ngành nghề kinh tế cũng nhƣ cơ cấu 

vùng kinh tế. 

 Bên cạnh đó, DNVVN cũng có vai trò rất lớn trong việc huy động và 

sử dụng tối ƣu nguồn lực lao động tại các vùng nông thôn hiện nay. Đặc biệt, 

khi mà xu hƣớng lao động từ các vùng nông thôn chuyển lên thành phố kiếm 

việc làm đang ngày càng gia tăng do có sự chênh lệch phát triển kinh tế giữa 

các vùng miền thì chính các DNVVN là nhân tố quyết định góp phần giải 

quyết bài toán thất nghiệp, tạo thu nhập cho ngƣời lao động địa phƣơng. 

 3.4. Đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc dân cũng nhƣ kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa của quốc gia 
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 Các DNVVN chiếm số lƣợng đông đảo trong nền kinh tế quốc dân, 

cùng với sự linh hoạt, mềm dẻo trong hoạt động sản xuất của mình, thƣờng 

cung cấp cho xã hội một khối lƣợng lớn các sản phẩm, dịch vụ đa dạng, 

phong phú về chủng loại. Khu vực này, từ đó, có đóng góp đáng kể vào tổng 

sản phẩm quốc dân của mỗi quốc gia, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế. 

 Nhìn vào Bảng 2, ta thấy tỷ trọng đóng góp của khối DNVVN cho tổng 

sản phẩm quốc nội của Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia năm 2006 là tƣơng 

đối lớn (tƣơng ứng là 55.3%; 49.1%; 32%). 

Bảng 2: Đóng góp của khu vực DNVVN đối với nền kinh tế quốc dân 

  một số quốc gia (năm 2006) 

Đóng góp của DNVVN Nhật Bản Hàn Quốc Malaysia 

Số lƣợng doanh nghiệp 99.7% 99.8% 99.2% 

Số lƣợng lao động 69.5% 85.6% 56.0% 

GDP cả nƣớc 55.3% 49.1% 32% 

Nguồn:  www.npc.gov.ly , 04/2009 

 Không chỉ đóng góp vào GDP cả nƣớc nói chung, các DNVVN cũng ngày 

càng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ra nƣớc ngoài – lĩnh vực 

mà trƣớc naycác doanh nghiệp lớn vẫn chiếm địa vị thống trị do không đáp ứng 

đƣợc nhu cầu của ngƣời tiêu dùng trong nƣớc, phải tìm kiếm thu nhập từ bên 

ngoài. Ví dụ nhƣ ở Đài Loan, trong những năm qua, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu 

từ khu vực DNVVN liên tục tăng lên (nhƣ có thể thấy ở Biểu đồ 2). 

http://www.npc.gov.ly/
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Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu của khu vực 
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Nguồn: White Paper on Small and Medium Enterprises in Taiwan 2007 

http://www.moeasmea.gov.tw, 04/2009 

 3.5. Góp phần làm cho nền kinh tế năng động, hiệu quả hơn 

 Với đặc điểm năng động, nhạy bén, dễ thích ứng với những thay đổi 

của thị trƣờng của mình, các DNVVN thƣờng linh hoạt hơn các doanh nghiệp 

lớn trong việc phát hiện và đáp ứng các nhu cầu, thị hiếu mới của ngƣời tiêu 

dùng, thay đổi công nghệ, máy móc, kĩ thuật mới. Đặc biệt trong những hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn, các DNVVN có thể nhanh chóng thích ứng với những 

thay đổi của thị trƣờng, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của mình 

giúp cho nền kinh tế đứng vững. Chính sự linh hoạt này của các DNVVN sẽ 

mang lại sự năng động, tính hiệu quả cho hoạt động của nền kinh tế.  

 Hơn nữa, các DNVVN đƣợc coi là một bộ phận cấu thành không thể 

thiếu đƣợc của nền kinh tế. Các doanh nghiệp này có mối quan hệ qua lại 

không tách rời với các doanh nghiệp lớn. Hoạt động của các doanh nghiệp lớn 

có ý nghĩa hết sức to lớn đối với nền kinh tế nói chung, bởi lẽ sự phá sản của 

một công ty lớn nào đó cũng có khả năng gây ra cú sốc cho thị trƣờng trong 

nƣớc cũng nhƣ trên thế giới. Thƣờng các DNVVN có khả năng hỗ trợ doanh 

http://www.moeasmea.gov.tw/
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nghiệp lớn trong việc tiếp cận thị trƣờng, cân đối cung cầu trong xã hội, đồng 

thời thiết lập các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo dựng mạng lƣới phân phối. 

 3.6. Đào tạo đội ngũ doanh nhân trẻ cho đất nƣớc 

 Nhìn vào những doanh nhân thành đạt ở các tập đoàn kinh tế lớn hiện 

nay, ít ai có thể ngờ rằng khởi sự kinh doanh của họ chính từ các doanh 

nghiệp nhỏ đi lên. Môi trƣờng làm việc ở các doanh nghiệp nhỏ chính là nền 

tảng cho các cá nhân đƣợc thực hành những kĩ năng quản trị doanh nghiệp 

của mình, dám đƣơng đầu với những khó khăn, thử thách trong sự nghiệp 

kinh doanh để tự trƣởng thành. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, vốn kiến thức 

cũng nhƣ các kĩ năng cần thiết khác, các chủ doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh 

nghiệp mình lớn mạnh dần lên; một số ngƣời có thể tách ra tự gây dựng 

doanh nghiệp của mình hoặc gia nhập vào các công ty hay tập đoàn lớn tìm cơ 

hội thăng tiến.   

 Ngoài ra, hoạt động của các DNVVN còn có vai trò rất tích cực góp 

phần làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nƣớc, tái phân phối thu nhập trong xã 

hội và nâng cao ý thức xã hội. 

 II. Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 1. Khái quát về chính sách hỗ trợ tài chính 

 Nhận thức đƣợc vai trò không thể thiếu của các DNVVN đối với nền 

kinh tế, chính phủ các nƣớc đang phát triển và cả những nƣớc đã phát triển 

đều rất quan tâm và có những biện pháp hỗ trợ đối với sự phát triển các doanh 

nghiệp này. Các chính sách phát triển DNVVN đã và đang đƣợc triển khai tại 

các quốc gia hiện nay khá đa dạng: từ đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh 

nghiệp, tạo điều kiện cho các DNVVN tiếp cận nguồn vốn bên ngoài, trợ giúp 

đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ về kỹ thuật và công nghệ, cho đến xúc tiến mở 

rộng thị trƣờng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và khai thác thông tin… 

 Trong hệ thống chính sách hỗ trợ đó có bao gồm chính sách hỗ trợ tài 

chính cho các DNVVN. Tuy nhiên hiện nay, chính phủ ở hầu hết các quốc gia 
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đều chƣa có một định nghĩa cụ thể về thế nào là hỗ trợ tài chính. Theo quan 

điểm nghiên cứu của tác giả, chính sách hỗ trợ tài chính cho các DNVVN là 

chính sách của chính phủ nhằm hỗ trợ cho những doanh nghiệp này có thêm 

nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển 

doanh nghiệp. Theo đó, chính phủ sẽ một mặt hỗ trợ gián tiếp cho DNVVN 

thông qua việc tạo lập hệ thống khung pháp lý cải thiện môi trƣờng tài chính 

trong nƣớc, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho các DNVVN 

thông qua các công cụ thuế, tín dụng, lãi suất… 

 Các quốc gia hiện nay phần lớn sử dụng các biện pháp hỗ trợ tài chính 

nhƣ sau: [7] 

 - Bảo lãnh tín dụng cho DNVVN thông qua hệ thống các Quỹ Bảo lãnh 

tín dụng: cung cấp các khoản bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp không có 

đủ tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng. 

 - Ƣu đãi về thuế: miễn, giảm thuế, ƣu đãi thuế nhằm thúc đẩy đầu tƣ, 

cho phép khấu hao nhanh tài sản cố định khi tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp… 

 - Tín dụng ƣu đãi của Nhà nƣớc: cấp tín dụng với lãi suất ƣu đãi từ 

nguồn ngân sách Nhà nƣớc cho doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. 

 - Thành lập các quỹ hỗ trợ DNVVN: thực hiện tài trợ kinh phí cho 

doanh nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc nhằm thúc đẩy đổi mới công 

nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh xuất khẩu… 

 2. Vai trò của chính sách hỗ trợ tài chính trong phát triển doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 

 Chính sách hỗ trợ tài chính là một trong hệ thống các chính sách hỗ trợ 

của Nhà nƣớc nhằm mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các DNVVN trong nền kinh tế. Vai trò quan trọng của chính sách hỗ trợ tài 

chính đối với phát triển DNVVN đƣợc thể hiện ở các mặt sau: 
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 Trước hết, thông qua việc tăng cƣờng nguồn lực tài chính cho doanh 

nghiệp, chính sách hỗ trợ tài chính của chính phủ một mặt tạo điều kiện thuận 

lợi cho các DNVVN mới thành lập, mặt khác khuyến khích mở rộng quy mô 

sản xuất cho những DNVVN đã và đang hoạt động.  

 Nhƣ đã biết, một trong những nhƣợc điểm đầu tiên và cũng là nổi trội 

nhất ở hầu hết các DNVVN đó là những hạn chế về khả năng tài chính. 

Nguồn vốn tự có ít, việc huy động vốn từ gia đình, bạn bè, và các ngân hàng 

lại không dễ dàng khiến nhiều ngƣời không đủ tự tin đứng ra thành lập doanh 

nghiệp. Còn đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động, để có thêm 

nguồn vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn tín dụng ngân hàng 

luôn là lựa chọn số một. Nhƣng để đƣợc vay vốn của ngân hàng, các doanh 

nghiệp không những phải đƣa ra đƣợc những kế hoạch kinh doanh khả thi mà 

còn cần có tài sản thế chấp đảm bảo, hệ thống báo cáo tài chính rõ ràng, minh 

bạch. Đáp ứng đƣợc những yêu cầu trên thực sự là một khó khăn lớn đối với 

các DNVVN, chƣa kể đến uy tín của các doanh nghiệp nhỏ với ngân hàng 

chƣa cao khiến các ngân hàng luôn dè dặt cho các doanh nghiệp nhỏ này vay 

vốn. Chính sách hỗ trợ tài chính của chính phủ sẽ góp phần giải quyết vấn đề 

nan giải này cho các doanh nghiệp. 

 Thứ hai, hỗ trợ tài chính từ phía nhà nƣớc chính là động lực để doanh 

nghiệp tăng cƣờng khả năng tự tích lũy vốn, cũng nhƣ mở rộng khả năng huy 

động vốn từ bên ngoài; từ đó nâng cao tính chủ động cho doanh nghiệp trong 

nền kinh tế. Nhờ những ƣu đãi về thuế, tín dụng của nhà nƣớc, các doanh 

nghiệp mới đƣợc thành lập sẽ đƣợc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

trong một vài năm đầu hoạt động. Các doanh nghiệp hiện đang hoạt động tùy 

theo tình hình kinh tế - xã hội cũng nhƣ ngành nghề, tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà chính phủ cũng đƣợc hƣởng những ƣu 

đãi về thuế nhƣ: giảm thuế suất, giãn thời hạn nộp thuế cho doanh nghiệp. 
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Tiền thuế đƣợc miễn giảm hay hoàn lại này sẽ là nguồn vốn tích lũy để doanh 

nghiệp tiếp tục tái đầu tƣ cho hoạt động sản xuất của kì sau. 

 Cùng với đó, những chính sách hỗ trợ nhƣ: ƣu đãi cho vay, hỗ trợ lãi 

suất đối với các DNVVN, cùng việc bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn…đã 

giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn tài chính bên ngoài. Vấn 

đề tiếp cận nguồn lực tài chính bên ngoài vốn luôn là một vấn đề tồn tại ở các 

nƣớc đang phát triển, các nền kinh tế chuyển đổi và cả những nƣớc phát triển. 

Hỗ trợ tài chính cho DNVVN còn đặc biệt quan trọng hơn ở những nƣớc đang 

phát triển hay các nền kinh tế chuyển đổi – nơi mà khối DNVVN thƣờng bị 

đặt ra ngoài lề các nguồn tài chính chủ đạo. 

 Thứ ba, thông qua các chính sách hỗ trợ tài chính, chính phủ đồng thời 

có thể hƣớng dẫn và điều tiết hoạt động của các DNVVN nhƣ hƣớng đầu tƣ 

vào lĩnh vực mới còn chƣa đƣợc khai thác của nền kinh tế, minh bạch hóa báo 

cáo tài chính trong các DNVVN… 

 Thứ tư, hỗ trợ tài chính tạo điều kiện DNVVN tăng cƣờng khả năng 

hoạt động trên các lĩnh vực nhƣ: xuất khẩu, nhập khẩu, cải tiến công nghệ, 

trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thƣơng mại….; từ đó, 

góp phẩn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng trong 

nƣớc cũng nhƣ trên thế giới. 

 Chính bởi những vai trò trên của hỗ trợ tài chính đối với sự phát triển 

của khối các DNVVN trên đây, mà hầu hết trong chính sách phát triển 

DNVVN ở bất kỳ quốc gia nào cũng không thể thiếu các biện pháp hỗ trợ tài 

chính. Hỗ trợ tài chính ở các nền kinh tế chuyển đổi nhƣ Việt Nam, Trung 

Quốc còn trở nên thiết yếu hơn cả, do các Ngân hàng Nhà nƣớc thƣờng ƣu 

tiên dành các khoản vay ƣu đãi cho các doanh nghiệp nhà nƣớc, trong khi các 

DNVVN lại luôn trong tình trạng thiếu vốn. 
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 III. Kinh nghiệm áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ở một số quốc gia trên thế giới  

 Khi các nƣớc trên thế giới đã tăng cƣờng hơn nhận thức về vai trò quan 

trọng của DNVVN đối với nền kinh tế thì những nhà hoạch định chính sách 

cần phải xác định đƣợc rõ mục tiêu và sử dụng các biện pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp một cách hợp lý. Cùng với một mục tiêu chung: hỗ trợ về nguồn lực 

tài chính cho các DNVVN, nhƣng chính phủ các nƣớc lại có những chính 

sách khác nhau nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tùy theo điều kiện kinh tế 

- xã hội của từng nƣớc. Có những chính sách đã đạt đƣợc nhiều thành công 

nhƣng cũng có những chính sách khi triển khai trong thực tế gặp phải rất 

nhiều khó khăn. Sau đây là một số những kinh nghiệm của một số quốc gia 

trong khu vực và trên thế giới trong hỗ trợ tài chính cho DNVVN: 

 1. Các nƣớc Đông Nam Á 

 Trƣớc hết, ở Malaysia, hỗ trợ tài chính cho DNVVN của nƣớc này bao 

gồm 2 loại cơ bản: chính sách về thuế (tax policy) và phi thuế (non-tax) [32]. Hỗ 

trợ tài chính cho doanh nghiệp thông qua các ƣu đãi về thuế chủ yếu đƣợc tập 

trung vào thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, để khuyến khích hoạt động đầu tƣ 

nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp, chính phủ cho phép khi tính thu 

nhập chịu thuế, doanh nghiệp đƣợc khấu trừ mọi chi phí nghiên cứu khoa học đã 

đƣợc thực hiện và các khoản đóng góp cho các Viện nghiên cứu đƣợc Nhà nƣớc 

thừa nhận. Chi phí đào tạo công nhân ở các Viện đào tạo đƣợc Nhà nƣớc công 

nhận cũng đƣợc tính gấp đôi khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. 

 Mặt khác, DNVVN Malaysia, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh 

vực sản xuất còn đƣợc hỗ trợ các khoản tín dụng, trợ cấp. Có thể kể đến nhƣ: 

hỗ trợ các dự án phát triển kinh doanh (tối đa 40.000 RM); Hỗ trợ cải tiến sản 

phẩm, năng suất và công nghệ (tối đa 500.000 RM); Hỗ trợ doanh nghiệp áp 

dụng phần mềm ERP trong các ngành sản xuất; Trợ cấp xây dựng nhà xƣởng 

phục vụ cho công tác đào tạo nhân công hay nhƣ Kiểm toán doanh 
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nghiệp…[32]. Ngoài ra, chính phủ nƣớc này còn thành lập các Quỹ Nghiên 

cứu và Phát triển và Quỹ chuyển giao công nghệ nhằm trợ cấp vốn cho các 

hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp. 

 Đến hết năm 2005, bƣớc đầu đã có 1,793 dự án nghiên cứu phát triển 

của các DNVVN đƣợc phê duyệt với tổng nguồn tài trợ lên đến 1.363 RM. 

Thông qua các chƣơng trình tài trợ, cũng đã có 1,727 công ty nhận đƣợc các 

giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lƣợng khác nhau, góp phần gây dựng uy tín 

và tên tuổi cho doanh nghiệp. Tổng mức tín dụng đã cấp cho các DNVVN 

tính đến năm 2005 đạt 556.6 triệu RM [40]. Có thể đánh giá chính sách hỗ trợ 

của chính phủ Malaysia đã tập trung đi vào từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt chú 

trọng đến hoạt động nghiên cứu - phát triển và chuyển giao công nghệ - hai 

lĩnh vực then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNVVN xét 

về lâu dài – và đã đạt đƣợc những thành công bƣớc đầu. 

 Còn chính phủ Thái Lan lại áp dụng mô hình khá thành công ở nhiều 

nƣớc trên thế giới - Hệ thống bảo lãnh tín dụng. Ở nƣớc này, Tổ chức bảo 

lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ (gọi tắt là SBCG - Small Business Credit 

Guarantee Corporation) là một doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc Bộ Tài chính 

[53]. Đây là cơ quan bảo lãnh tín dụng duy nhất đang hoạt động tại Thái Lan. 

Bộ Tài chính là cổ đông chi phối (93% vốn), một số ngân hàng và các tổ chức 

tài chính khác nắm giữ số cổ phần còn lại. Mục tiêu của tổ chức này là cung 

cấp bảo lãnh tín dụng để các DNVVN có thể tiếp cận nguồn tài chính tốt hơn. 

Tổ chức này hiện có 8 chi nhánh trên cả nƣớc với khoảng 130 nhân viên. 

Đƣợc phát hành trên cơ sở từng khoản vay, bảo lãnh chỉ dành cho phần cho 

vay không có tài sản thế chấp, với giới hạn là 50%. Từ năm 2004, SCBG đã 

thực hiện một chƣơng trình “tham gia rủi ro” với các ngân hàng thành viên. 

Việc này thƣờng có xu hƣớng dành cho các vấn đề hoặc sự kiện cụ thể, ví dụ 

nhƣ hỗ trợ các DNVVN ngành du lịch chịu ảnh hƣởng nặng nề của dịch 

SARS năm 2003, hoặc các DNVVN chịu ảnh hƣởng của sóng thần đầu năm 
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2005. Tính đến tháng 9, SBCG đã bảo lãnh 15.749 triệu Bạt cho 1.600 khoản 

vay năm 2001. Tổ chức này chịu lỗ trong năm 2003, 2004 nhƣng có lãi trong 

năm 2001, 2002 và 2005 [4]. 

 Bên cạnh đó, kể từ cuối năm 2002, một Ngân hàng dành riêng cho 

DNVVN cũng đƣợc thành lập ở Thái Lan, đƣợc cấp vốn bởi Bộ Tài chính. 

Tiền thân của ngân hàng này là Tổng công ty tài chính công nghiệp nhỏ, hiện 

nay nó đã có 65 chi nhánh. Ngân hàng này chuyên cung cấp các khoản vay 

cho các DNVVN có đủ điều kiện, một số hỗ trợ về cầm cố tài sản và một số 

hoạt động tƣ vấn đào tạo cho DNVVN. Nhờ vào tính chuyên biệt - tập trung 

cho riêng các DNVVN – nên trong 1 năm đầu, hoạt động của ngân hàng đã 

đạt đƣợc những kết quả nhất định: cấp tín dụng cho 6,179 DNVVN với tổng 

số vốn 27,373 triệu Bạt, 22,6% trong số đó là những doanh nghiệp mới, lần 

đầu đăng ký vay vốn ngân hàng; đầu tƣ 543,21 triệu Bạt mua cổ phần của 28 

doanh nghiệp, tăng 120% so với năm 2002 [4].  

 2. Hàn Quốc 

 Từ những năm đầu của thập kỷ 80, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện 5 

nhóm chính sách đồng bộ để hỗ trợ cho phát triển các DNVVN bao gồm: hỗ trợ 

ngƣời bắt đầu vào kinh doanh, hỗ trợ cơ cấu lại DNVVN, hỗ trợ phát triển công 

nghệ, hỗ trợ cung cấp mặt bằng công nghiệp, hỗ trợ đầu tƣ vào tài sản cố định. 

 Trong mỗi nhóm chính sách, chính phủ áp dụng những biện pháp hỗ trợ 

về tài chính khác nhau cho doanh nghiệp. Ví dụ nhƣ, về hỗ trợ ngƣời bắt đầu 

bƣớc vào kinh doanh, chính phủ đã thành lập 51 tổ chức tài chính chuyên cấp 

vốn cho các doanh nghiệp mới thành lập. Nguồn vốn của các tổ chức này là 

tiền gửi tự nguyện có hƣởng lãi của các tổ chức, cá nhân, và đƣợc sử dụng 

đầu tƣ vào các DNVVN dƣới hình thức góp vốn cổ phần.  

 Ngoài ra, còn có các hình thức hỗ trợ cấp tín dụng trực tiếp đầu tƣ cho 

doanh nghiệp mới thành lập trong năm hoạt động đầu tiên, lập Quỹ bảo lãnh 

tín dụng và thực hiện các ƣu đãi về thuế (giảm 50- 100% thuế lợi tức trong 4 
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năm đầu hoạt động và giảm 20 – 30% trong 2 năm tiếp theo), thành lập các tổ 

chức tín dụng chuyên cung cấp tín dụng với lãi suất thấp nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp thực hiện cơ cấu lại. Đối với hỗ trợ mặt bằng kinh doanh, chính phủ 

nƣớc này hỗ trợ tài chính bằng nhiều hình thức khác nhau để doanh nghiệp có 

thể muc đƣợc đất và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tâng phục vụ cho mục đích sản 

xuất của doanh nghiệp [7]…  

 Để hỗ trợ đầu tƣ vào tài sản cố định, có hai biện pháp cơ bản đƣợc sử 

dụng đó là: hỗ trợ qua tín dụng và hỗ trợ qua thuế. Chính phủ Hàn Quốc tiến 

hành dàn xếp với các ngân hàng thƣơng mại để các ngân hàng này cho các 

doanh nghiệp hoạt động trong ngành xuất khẩu và xuất khẩu hàng thay thế 

nhập khẩu vay dài hạn (10 năm) với lãi suất hợp lý. Chính phủ cũng buộc các 

tổ chức tín dụng này phải dành một tỷ lệ vốn nhất định (tối thiểu 25%) để cấp 

tín dụng cho các DNVNN [7]. 

 Sự đồng bộ trong việc áp dụng các chính sách là nhân tố chủ chốt dẫn 

đến những tiến bộ đạt đƣợc trong hỗ trợ tiếp cận nguồn lực tài chính cho các 

DNVVN Hàn Quốc. Tín dụng cấp cho các DNVVN Hàn Quốc liên tục tăng 

lên kể từ sau khủng hoảng tài chính châu á 1997. Từ 89 nghìn tỷ Won vào 

năm 1998, tổng tín dụng cho khối DNVVN đã tăng lên 225.2 nghìn tỷ Won 

vào cuối năm 2003, mức tăng trƣởng bình quân đạt 102.2% [34]. Tổng số bảo 

lãnh tín dụng cho DNVVN cũng tăng mạnh kể từ sau khủng hoảng và duy trì 

mức tăng trƣởng đều đặn hàng năm, từ 32.7 nghìn tỷ Won (1998) lên 48.6 

nghìn tỷ Won (2003) (nhƣ có thể thấy ở Biểu đồ 3). 
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Biểu đồ 3: Bảo lãnh tín dụng cho DNVVN ở Hàn Quốc

 

Nguồn: http://www.kcgf.co.kr/, 04/2009 

 3. Trung Quốc 

 Có thể coi Trung Quốc là một ví dụ điển hình trong hỗ trợ tài chính cho 

DNVVN vì đất nƣớc này có nhiều điểm tƣơng đồng với Việt Nam về 

DNVVN, cũng nhƣ là cách tiếp cận chính sách về phát triển DNNN và doanh 

nghiệp tƣ nhân; chƣơng trình cải cách tự do hóa kinh doanh và môi trƣờng 

pháp lý. 

 Nhằm hỗ trợ cho DNVVN, chính phủ Trung Quốc đã có những chính 

sách phát triển môi trƣờng tín dụng ở Trung Quốc, thành lập quỹ bảo lãnh tín 

dụng, và các quỹ hỗ trợ khác… Những kết quả đạt đƣợc cho các DNVVN 

Trung Quốc cũng rất khả quan: trong năm 2008, giá trị tín dụng cấp cho khối 

DNVVN chiếm đến 51.9% trên tổng số doanh nghiệp, tăng 13.5% so với năm 

2007. Đến đầu năm 2009, cho vay của các ngân hàng Trung Quốc vẫn tiếp tục 

tăng cao, do nhiều DNVVN huy động vốn thông qua chiết khấu bộ chứng từ 

với ngân hàng [41]. Điều này đã hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp trong nhu 

cầu về vốn. 

 Tuy nhiên, cũng có một số quỹ hỗ trợ doanh nghiệp của Trung Quốc 

chƣa đạt đƣợc hiệu quả trong hoạt động. Cụ thể, theo Luật khuyến khích 

DNVVN của Trung Quốc, quỹ phát triển DNVVN đƣợc khuyến khích thành 

lập nhằm tạo ra sự hỗ trợ tài chính cho các DNVVN trong các lĩnh vực nhƣ: 

khởi sự doanh nghiệp; cải tiến công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; tăng 

http://www.kcgf.co.kr/
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cƣờng xuất khẩu; và bảo vệ môi trƣờng. Dƣới sự khuyến khích này, nhiều quỹ 

đƣợc thành lập và vận hành cả ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Một trong những ví 

dụ đó là Quỹ Đổi mới DNVVN, cung cấp tài chính cho các DNVVN mới 

khởi sự, định hƣớng vào việc cải tiến công nghệ do Bộ Khoa học và Công 

nghệ quản lý. Tuy nhiên, do những hạn chế trong khả năng đánh giá rủi ro của 

quỹ, một tỷ lệ đáng kể của phần tín dụng dành cho bảo lãnh cuối cùng đã bị 

mất mát qua một thời gian hoạt động. Quỹ này cũng đƣa đến những trƣờng 

hợp cung cấp thông tin sai lệch của một số doanh nghiệp xin hỗ trợ nhằm có 

đƣợc những khoản hỗ trợ này. Một ví dụ khác là Quỹ Bảo lãnh cho DNVVN 

ở tỉnh Tứ Xuyên. Những khoản bảo lãnh để vay ngân hàng đƣợc cấp cho các 

doanh nghiệp đi vay đủ tiêu chuẩn trong các kì hạn từ 1-3 năm nhƣng quỹ này 

lại yêu cầu tỷ lệ thế chấp cao nhất so với các quỹ khác nên chƣa đáp ứng đƣợc 

nhu cầu của doanh nghiệp [5]. 

 Trên đây là một vài những kinh nghiệm hỗ trợ tài chính cho DNVVN ở 

một số nƣớc trên thế giới. Ở mỗi quốc gia, các công cụ tài chính chuyên biệt 

hỗ trợ cho DNVVN đƣợc vận dụng dƣới nhiều hình thức và quy mô khác 

nhau. Hình thức và cách tổ chức các biện pháp hỗ trợ thƣờng phụ thuộc rất 

nhiều vào khả năng của quốc gia đó. Nhƣ một quốc gia giàu có thể có đủ khả 

năng tài chính để thực hiện, vận hành một quỹ phát triển DNVVN với sự hỗ 

trợ tài chính mạnh mẽ và đi kèm với nó là tính rủi ro cao. Tuy nhiên, đối với 

một quốc gia đang phát triển, việc theo đuổi một quỹ nhƣ vậy có thể không 

bền vững trong dài hạn. Do đó, nƣớc ta cần tiếp thu, vận dụng các kinh 

nghiệm của nƣớc ngoài trong việc hỗ trợ các DNVVN trên cơ sở phù hợp với 

điều kiện, hoàn cảnh kinh tế - xã hội trong nƣớc. 
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CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 

 

 I. Tổng quan khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 

 1. Quá trình phát triển của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 

Việt Nam từ năm 2000 cho đến nay 

 Việt Nam là một đất nƣớc đang phát triển, chuyển đổi từ nền kinh tế kế 

hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

Trong hơn hai thập kỷ qua, từ một nền kinh tế với hai chủ thể chủ yếu là xí 

nghiệp quốc doanh và hợp tác xã – với khoảng 12.000 doanh nghiệp Nhà 

nƣớc, nay nƣớc ta đã trở thành một cộng đồng kinh doanh đa dạng, tồn tại 

dƣới nhiều hình thức pháp lý khác nhau [10]. Cùng tồn tại và phát triển qua 

nhiều thời kỳ phát triển kinh tế của đất nƣớc là các DNVVN đang ngày càng 

chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng số doanh nghiệp của cả nƣớc. Với xuất 

phát điểm ban đầu từ những hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp 

quy mô nhỏ, khu vực này dần đƣợc mở rộng thêm với sự tham gia của thành 

phần doanh nghiệp Nhà nƣớc trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, và 

các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập trong thời kỳ đổi mới kinh tế trên cơ sở 

các văn bản quy phạm pháp luật từ những năm 1990 trở lại đây. Đến hết năm 

2008, DNVVN chiếm đến khoảng 95% trong tổng số 350.000 doanh nghiệp, 

đóng góp khoảng 26% tổng sản phẩm quốc nội, tạo ra công ăn việc làm cho 

khoảng 30% lực lƣợng lao động cả nƣớc và đã có mặt trong hầu hết các 

ngành kinh tế của đất nƣớc [10].  

 Trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến nay, khu vực DNVVN ở 

Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt kể từ sau khi Nghị định số 

90/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNVVN chính thức đƣợc ban 
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hành. Có thể nói Nghị định đã xác lập khuôn khổ pháp lý đầu tiên về khuyến 

khích phát triển DNVVN ở Việt Nam, góp phần tích cực vào sự phát triển của 

khu vực DNVVN trong thời gian qua. 

 Trƣớc hết, về số lượng và quy mô doanh nghiệp, kết quả điều tra cho 

thấy số lƣợng các DNVVN thực hiện đăng ký kinh doanh và số vốn đăng ký 

của các doanh nghiệp từ năm 2000 đến năm 2007 luôn có xu hƣớng tăng dần, 

năm sau cao hơn năm trƣớc. Dựa trên tiêu chí về số lƣợng lao động, trong giai 

đoạn từ năm 2000 cho đến nay, tỷ trọng DNVVN trong tổng số doanh nghiệp 

nƣớc ta luôn duy trì ở mức trên 95%. Hàng năm, số lƣợng các DNVVN mới 

gia nhập thị trƣờng ngày càng tăng nhanh hơn trong khi các doanh nghiệp 

không phải là DNVVN có xu hƣớng tăng chậm (nhƣ có thể thấy trong Biểu đồ 

4). 
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Biểu đồ 4: Số lƣợng doanh nghiệp phân theo quy mô 

lao động giai đoạn 2000 - 2006

DNVVN DN không phải là DNVVN

 

Nguồn: Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra 2001 – 2007 [10] 

 Trong đó, các DNVVN nƣớc ta chủ yếu có quy mô nhỏ, từ 5-49 lao 

động. Tỷ trọng của nhóm doanh nghiệp này có xu hƣớng ngày càng tăng 

trong khi các nhóm khác mặc dù cũng tăng về số lƣợng nhƣng mức tăng thấp 

hơn nhƣ: nhóm doanh nghiệp dƣới 5 lao động, từ 50-299 lao động đều giảm 
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tỷ trọng trong tổng số doanh nghiệp (nhƣ có thể thấy ở Bảng 3). Điều này thể 

hiện các doanh nghiệp đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của 

mình đối với nền kinh tế: thu hút nguồn lực lao động trong xã hội mặc dù quy 

mô lao động vẫn còn tƣơng đối nhỏ. 

Bảng 3: Số lƣợng DNVVN phân theo quy mô lao động giai đoạn 2000-2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Dƣới 5 lao động 10.169 11.932 12.079 13.091 17.977 23.188 16.834 

5-9 lao động 10.900 13.896 18.139 20.438 26.459 34.632 57.980 

10-49 lao động 12.071 15.737 20.718 25.220 32.443 38.957 39.366 

50-199 lao động 5.633 6.304 7.541 8.531 9.808 10.933 11.683 

200-299 lao động 1.124 1.193 1.354 1.407 1.535 1.626 1.737 

Tổng số 

DNVVN 

39.897 49.062 59.831 68.687 88.222 109.336 127.600 

Nguồn: Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2001 – 2007 [10] 

 Cũng những đánh giá tƣơng tự nếu phân loại DNVVN theo tiêu chí về 

vốn. Số lƣợng các DNVVN mới tăng lên nhanh chóng hàng năm, mặc dù tỷ 

trọng DNVVN trong tổng số doanh nghiệp luôn duy trì ở mức xấp xỉ 85%. 

Quy mô về vốn của các DNVVN đã đƣợc cải thiện đáng kể, ngày càng chiếm 

ƣu thế là các doanh nghiệp có số vốn từ 1-5 tỷ đồng (tỷ trọng số lƣợng trong 

tổng số doanh nghiệp tăng từ 25% năm 2000 lên 50% năm 2006). Trong khi, 

tỷ trọng các doanh nghiệp nhỏ với số vốn dƣới 1 tỷ đồng đã giảm tƣơng ứng 

từ 54% xuống còn 29%, tỷ trọng các doanh nghiệp có vốn trên 10 tỷ đồng hầu 

nhƣ không thay đổi [10]. Điều này chứng tỏ rằng một bộ phận các DNVVN 

lớn hơn đang hình thành, và bộ phận các DNVVN nhỏ nhất đã bắt đầu mở 

rộng quy mô hoạt động của mình.  

 Về hình thức sở hữu, các DNVVN ở Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh (bao gồm các doanh nghiệp tập thể, doanh nghiệp tƣ nhân, 
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công ty hợp danh, công ty cổ phần). Trong đó, hình thức pháp lý đƣợc nhiều 

doanh nhân lựa chọn để khởi sự kinh doanh nhất là doanh nghiệp tƣ nhân và 

công ty trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, tỷ trọng loại hình doanh nghiệp cũng 

đang dần dần có sự thay đổi. Doanh nghiệp tƣ nhân ngày càng ít đƣợc lựa 

chọn hơn; trong khi đó loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần ngày càng đƣợc lựa chọn nhiều. Nếu nhƣ trong năm 2000, loại hình 

doanh nghiệp tƣ nhân chiếm tới 36%, công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 

56% và công ty cổ phần chiếm 8% trong tổng số doanh nghiệp thành lập và 

đăng ký kinh doanh thì đến năm 2006, tỷ lệ này lần lƣợt là 22%, 55,3% và 

20,7% và năm 2007 là 17,2%, 43,8% và 25% [10]. Bên cạnh các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh, cũng có một số các doanh nghiệp nhà nƣớc và 

doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài là DNVVN, tƣơng ứng với khoảng 

1% trong tổng số doanh nghiệp (nhƣ có thể thấy trong Biểu đồ 5). 
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Nguồn: Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2001 – 2007 [10] 

 Về số lượng và cơ cấu theo ngành nghề, thống kê DNVVN theo ngành 

nghề kinh doanh giai đoạn 2000 -2006 cho thấy không có nhiều thay đổi về 

ngành nghề kinh doanh của khu vực DNVVN trong thời gian qua. Chiếm tỷ 
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trọng lớn nhất vẫn là ngành thƣơng mại. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản tỷ trọng các DNVVN đã giảm chút ít so với các ngành 

dịch vụ. Sự thay đổi mạnh mẽ nhất chính là tỷ trọng của mục “khác” đã tăng 

từ 6,7% cho đến 13,4% giai đoạn 2000 – 2006, cho thấy các DNVVN đang 

chuyển dịch sang các lĩnh vực kinh doanh đa dạng hơn, bao gồm các khu vực 

có tốc độ tăng trƣởng cao nhƣ dịch vụ tài chính, phần mềm và các dịch vụ hỗ 

trợ kinh doanh khác (nhƣ có thể thấy ở Bảng 4). 

Bảng 4:Tỷ lệ DNVVN theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 2000-2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nông nghiệp và lâm nghiệp 2.2 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 

Thủy sản 5.8 5.0 3.8 2.0 1.5 1.2 1.0 

Công nghiệp khai thác mỏ 1.0 1.2 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 

Công nghiệp chế biến 24.6 23.9 23.5 23.5 22.4 21.3 20.5 

Xây dựng 9.5 11.0 12.5 13.5 13.4 13.5 13.5 

Thƣơng mại 41.5 40.1 39.4 39.4 39.3 39.5 40.0 

Khách sạn và nhà hàng 4.5 4.7 4.5 4.6 4.3 4.2 3.9 

Giao thông vận tải 4.2 4.9 5.2 5.5 5.8 6.0 5.9 

Khác 6.7 7.5 8.2 8.8 10.8 12.2 13.4 

Nguồn:Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2001- 2007 [10] 

 Về phân bổ theo vùng lãnh thổ, năm 2007, thành phố Hồ Chí Minh là 

địa bàn có số lƣợng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhiều nhất, trên 17.000 

doanh nghiệp trong khi tỉnh Bắc Kạn chỉ có 71 doanh nghiệp đăng ký kinh 

doanh [10]. 

 Trong số các địa phƣơng có trên 3.000 doanh nghiệp đăng ký kinh 

doanh tính trong cả giai đoạn 2000- 2007, tập trung đông nhất là thành phố 

Hồ Chí Minh (chiếm trên 30% số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh), tiếp đến 

là Hà Nội và Hải Phòng (nhƣ Bảng 5). Nhìn chung, các DNVVN ở Việt Nam 
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vẫn chủ yếu hoạt động ở khu vực thành phố hoặc các khu công nghiệp phát 

triển mà chƣa mở rộng địa bàn kinh doanh, khai thác tiềm lực các vùng nông 

thôn, vùng sâu vùng xa.  

 

 

 

Bảng 5: Địa phƣơng có trên 3.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh 

giai đoạn 2000-2007 

STT Địa phƣơng Số lƣợng DN Vốn đăng ký 

 (doanh nghiệp) (triệu đồng) 

1 Thành phố Hồ Chí Minh 82,591 267,0333,251 

2 Hà Nội 53,339 222,068,899 

3 Hải Phòng 9,852 47,392,428 

4 Đà Nẵng 6,625 16,015,373 

5 Bình Dƣơng 5,564 21,756,697 

6 Đồng Nai 5,290 25,002,736 

7 Khánh Hòa 3,962 11,010,388 

8 Cần Thơ 3,720 8,905,958 

9 Quảng Ninh 3,708 25,152,616 

Nguồn: Trung tâm thông tin doanh nghiệp – Cục Phát triển DNVVN 

 Về kết quả kinh doanh, thông qua các chỉ số nhƣ mức vốn trung bình, 

doanh thu thuần trung bình trên 1 lao động, phần trăm lợi nhuận trên vốn hoặc 

doanh thu…, có thể thấy ở Việt Nam, trong những năm gần đây, các chỉ số 

trung bình của khu vực DNVVN đã dần đƣợc cải thiện. Doanh thu thuần tính 

trên 1 lao động của các DNVVN Việt Nam đã tăng dần qua từng năm, từ 206 

triệu đồng năm 2001 lên 339 triệu đồng năm 2006. Chỉ số lợi nhuận trên vốn 
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có giảm (thể hiện mức tăng lợi nhuận chƣa theo kịp với mức tăng về vốn) 

nhƣng chỉ số lợi nhuận trên doanh thu đã tăng từ 1,3 lên 1,7 sau 6 năm [10]. 

 2. Tình hình khó khăn về tài chính của DNVVN ở Việt Nam trong 

những năm gần đây 

 Các DNVVN Việt Nam đang ngày càng trƣởng thành, tăng trƣởng và 

phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh cơ chế thị trƣờng, đối mặt với sự cạnh 

tranh khốc liệt hơn, nhiều doanh nghiệp đã tỏ ra năng động, linh hoạt hơn với 

những chiến lƣợc phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

Phần đông các doanh nghiệp khi làm ăn có lãi bắt đầu tính đến mở rộng mặt 

bằng sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm đã có bằng đổi mới công nghệ, 

phát triển sản phẩm mới, kết nối, hợp tác, liên doanh với các đối tác khác, 

tham gia các hiệp hội ngành hàng… 

 Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch này, các DNVVN 

gặp phải rất nhiều khó khăn, trở ngại. Theo kết quả khảo sát nhu cầu của 

DNVVN tại 30 tỉnh, thành phố năm 2005, có đến 78.4% doanh nghiệp gặp ít 

nhất 1 trở ngại cho sự phát triển của doanh nghiệp; và khó khăn nổi cộm hơn 

cả vẫn là những khó khăn về tài chính (chiếm 66.9% nhƣ Biểu đồ 6). 

24.2

17.6

2.9

19.5

25.2

50.6

66.9

12.3

15.9

41.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ƣu đãi thuế

Đào tạo nhân lực

Xử lý môi trƣờng

Thiếu thông tin

Giảm chi phí SXKD

Mở rộng thị trƣờng

Tài chính

Tiếp cận công nghệ mới

Phát triển sản phẩm mới

Đất đai

Biểu  đồ 6: Mƣời khó khăn cản trở doanh nghiệp phát triển

 

Nguồn: Kết quả khảo sát DNVVN năm 2005 [55] 
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 Trƣớc hết, cũng giống nhƣ đại bộ phận các DNVVN trên thế giới, quy 

mô vốn tự có của các DNVVN Việt Nam còn rất hạn hẹp. Điều này đã và 

đang cản trở rất nhiều đến việc đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp. Hiện 

nay, các DNVVN yếu thế hơn các công ty lớn trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc 

ngoài chủ yếu do chất lƣợng sản phẩm làm ra không ổn định, kém cạnh tranh 

trên thị trƣờng, công nghệ, thiết bị kỹ thuật lạc hậu (thƣờng máy móc thiết bị 

của các DNVVN Việt Nam lệch từ 2-3 thế hệ so với các doanh nghiệp trên 

thế giới [10]), khả năng mở rộng thị trƣờng, xuất khẩu hàng hóa ra nƣớc 

ngoài còn hạn chế… Để có thể cải thiện đƣợc những hạn chế này, trƣớc nhất 

các doanh nghiệp nƣớc ta cần có nguồn vốn đủ lớn, sau mới là các kế hoạch, 

biện pháp thực hiện. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà nƣớc, các tổ chức bên 

ngoài thực sự là điều cần thiết giúp các DNVVN Việt Nam vƣợt qua khó 

khăn. 

 Có thể nói đa phần các DNVVN Việt Nam hiện nay để tăng cƣờng vốn 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thƣờng huy động thêm vốn từ các nguồn 

bên ngoài. Có 3 nguồn vốn bên ngoài đƣợc sử dụng nhiều nhất mà các 

DNVVN sử dụng là nguốn vốn vay từ các ngân hàng, tăng vốn cổ phần và từ 

các nguồn không chính thức. Trong đó nguồn vốn vay từ các ngân hàng chiếm 

tỷ lệ cao nhất, đƣợc đầu tiên xem xét đến khi các DNVVN có nhu cầu vay vốn.  

 Thế nhƣng trên thực tế khả năng tiếp cận nguồn tín dụng này của các 

DNVVN vẫn còn rất hạn chế. Trong một điều tra về thực trạng DNVVN do 

Cục Phát triển doanh nghiệp năm 2007 cho thấy chỉ có 32,38% số doanh 

nghiệp cho biết có khả năng tiếp cận đƣợc các nguồn vốn từ các ngân hàng 

thƣơng mại, 35,24% khó tiếp cận và 32,38% số doanh nghiệp không tiếp cận 

đƣợc [5].  

 Nguyên nhân của tình trạng trên trƣớc hết xuất phát từ phía các doanh 

nghiệp: Bản thân đội ngũ các DNVVN có số vốn chủ sở hữu thấp, ít có tài sản 

thế chấp cầm cố, lại không có ngƣời bảo lãnh. Không những thế doanh nghiệp 
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cũng không lập đƣợc phƣơng án kinh doanh có đủ sức thuyết phục. Báo cáo tài 

chính thì hầu hết không đủ độ tin cậy, nhiều doanh nghiệp không thực hiện đúng 

chế độ kế toán thống kê, số liệu phản ánh không chính xác tình hình sản xuất 

kinh doanh và tài chính của mình. Vì vậy, nhiều DNVVN không đáp ứng đƣợc 

điều kiện vay vốn của ngân hàng, không đƣợc ngân hàng chấp nhận cho vay. 

 Bên cạnh đó, các DNVVN ở Việt Nam còn phải những khó khăn trong 

tìm kiếm thị trƣờng đầu ra cho sản phẩm, hƣớng phát triển cho doanh nghiệp 

trong tƣơng lai nên dễ bị ảnh hƣởng bởi những biến động trong nền kinh tế. 

Nhƣ trong giai đoạn từ cuối 2007 đến giữa năm 2008, diễn biến lạm phát ở 

nƣớc ta liên tục tăng cao, Ngân hàng Nhà nƣớc đã liên tục có những đợt điều 

chỉnh lãi suất cơ bản từ 8.75%/năm lên 12% và 14%/năm, thực hiện thắt chặt 

tiền tệ. Khi một nền kinh tế ƣu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát thì DNVVN 

là đối tƣợng gặp khó khăn hơn cả. Bởi lẽ một mặt các công ty phải lo kiểm 

soát chi phí sản xuất, chi phí đầu vào do lạm phát tăng cao, chịu sức ép cạnh 

tranh từ các công ty lớn trên thị trƣờng, mặt khác lãi suất cho vay tăng cao, cơ 

hội vay vốn lại ngày càng bị thu hẹp, doanh nghiệp khó lòng duy trì sản xuất. 

Rất nhiều doanh nghiệp đã không thể trụ lại trên thị trƣờng trong giai đoạn 

này. Theo báo cáo của Hiệp hội DNVVN, dự kiến trong năm 2009, có khoảng 

20% doanh nghiệp không có khả năng tiếp tục hoạt động, còn lại 60% thành 

viên của hiệp hội có thể duy trì hoạt động sản xuất nhƣng gặp rất nhiều khó 

khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực tài chính [48]. 

 Từ tháng 7/2008 trở đi, trƣớc những tín hiệu khả quan về kinh tế vĩ mô, 

Ngân hàng Nhà nƣớc đã từng bƣớc nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm mức lãi 

suất cơ bản xuống còn 8.5%/năm. Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng 

thƣơng mại Nhà nƣớc đối với các  DNVVN phổ biến ở mức khá thấp so với 

giai đoạn trƣớc, 10-11%/năm. Tuy nhiên, do ảnh hƣởng của cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu trên thế giới, sức cầu tiêu dùng trong nƣớc giảm nên 

với mức lãi suất thấp nhƣ vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn không dám vay vốn 
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ngân hàng vì những e ngại ko bán đƣợc hàng, không quay vòng đƣợc vốn, 

không trả đƣợc nợ. 

 Về phía các ngân hàng thương mại, không thể nói là các ngân hàng 

không muốn cho các doanh nghiệp vay vốn, bởi lẽ ngân hàng cũng là một đơn 

vị kinh doanh vì lợi nhuận. Hạn chế cho doanh nghiệp vay vốn, ngân hàng 

cũng gặp khó khăn. Thế nhƣng khi thực hiện cho vay, ngân hàng cũng bị ràng 

buộc bởi nhiều quy định của pháp luật. Bởi lẽ, nếu doanh nghiệp đƣợc vay 

vốn không có khả năng hoàn trả sẽ gây nợ xấu cho các ngân hàng, tổng nợ 

xấu tăng cao có thể gây ảnh hƣởng đến toàn hệ thống ngân hàng. Do vậy, các 

ngân hàng cẩn trọng trong việc chấp nhận cho doanh nghiệp vay vốn cũng là 

điều cần thiết.  

 Bên cạnh đó, nguồn vốn vay ngân hàng cũng không phải là nguồn tín 

dụng duy nhất doanh nghiệp có thể tiếp cận. Ở Việt Nam, các hoạt động cho 

thuê tài chính, bao thanh toán, chiết khấu bộ chứng từ có giá… cũng đã bắt 

đầu đƣợc triển khai nhƣng một phần do hiểu biết của các doanh nghiệp đối 

với các loại hình dịch vụ mới mẻ này còn hạn chế, chƣa ý thức đƣợc những 

lợi ích mà chúng đem lại. Điều này dẫn đến tình trạng các DNVVN vẫn chƣa 

tận dụng hiệu quả nguồn lực tài chính này. Chính vì những nguyên nhân trên, 

Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho các DNVVN trong thời 

gian qua. 

 II. Nội dung của chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa 

và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây 

 Xem xét các chính sách hỗ trợ tài chính cho các DNVVN từ năm 2000 

cho đến nay, có thể nói nội dung của các chính sách này đã ngày càng đƣợc 

quy định cụ thể, chi tiết hơn nhằm hỗ trợ tích cực, kịp thời nhất cho các 

DNVVN trong từng giai đoạn phát triển kinh tế. 

 1. Phát triển môi trƣờng tài chính ở Việt Nam 
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 Chính phủ Việt Nam đã thể hiện ý định của mình mở rộng khả năng 

tiếp cận khoản vay ngân hàng cho khu vực tƣ nhân, chủ yếu  các DNVVN 

thông qua nhiều chính sách nhằm phát triển môi trƣờng tài chính ở Việt Nam. 

Một môi trƣờng tài chính minh bạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các 

DNVVN tiếp cận với các nguồn lực tài chính bên ngoài. 

 Theo đó, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam là cơ quan ngang Bộ của 

Chính phủ ban hành những cải cách tài chính ở Việt Nam. Có thể kể đến một 

số những cải cách tiêu biểu trong thời gian qua nhƣ: quy chế cho vay của các 

tổ chức tín dụng đối với các khách hàng đƣợc sửa đổi, bổ sung nhiều lần, theo 

hƣớng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, 

mở rộng và đơn giản hóa thủ tục cho vay cho mọi thành phần kinh tế, đặc biệt 

là các DNVVN; Dần dần thực hiện tự do hóa lãi suất ở Việt Nam theo từng 

thời kỳ phát triển kinh tế; Xử lý nợ tồn đọng và cơ cấu lại các ngân hàng 

thƣơng mại nhà nƣớc; Nới lỏng điều kiện thế chấp; Thành lập Trung tâm 

thông tin tín dụng cung cấp thông tin tín dụng của doanh nghiệp cho các tổ 

chức tín dụng… 

 Nhà nƣớc cũng khuyến khích tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm mở 

rộng các kênh cấp vốn khác cho DNVVN ở Việt Nam nhƣ cho thuê tài chính, 

bao thanh toán, thị trƣờng chứng khoán… 

 Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua 

việc cho thuê máy móc, thiết bị, phƣơng tiện vận chuyển và các động sản 

khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Một trong 

những thuận lợi lớn nhất của DNVVN khi sử dụng dịch vụ này là không cần 

thế chấp tài sản, giải quyết một hạn chế lớn mà các doanh nghiệp gặp phải khi 

vay vốn ngân hàng. 

 Ở Việt Nam, cho thuê tài chính đƣợc lần đầu tiên ghi nhận tại Pháp 

lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính năm 1990 với tên gọi 

là hoạt động thuê mua tài chính. Nhƣng mãi đến năm 1995, hoạt động này 
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mới đƣợc sự điều chỉnh cụ thể của pháp luật. Trên cơ sở Luật các tổ chức tín 

dụng đƣợc ban hành, sửa đổi vào các năm 1997, 2005, cho thuê tài chính đã 

đƣợc quy định ngày càng cụ thể, chi tiết hơn trong các Nghị định số 

16/2001/NĐ-CP, Nghị định số 65/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của 

công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam [18]. 

 Bao thanh toán cũng là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng 

cho bên bán hàng nhƣng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh 

từ việc mua, bán hàng hoá đã đƣợc bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận 

trong hợp đồng mua bán hàng hóa, theo đó doanh nghiệp, nhất là các 

DNVVN với khả năng tài chính hạn chế có thể thu đƣợc tiền hàng nhanh hơn, 

bù đắp những thiếu hụt tiền mặt trong khoảng thời gian từ khi giao hàng cho 

đến khi đƣợc ngƣời mua thanh toán. Trƣớc đây hoạt động này đã từng đƣợc 

các tổ chức tín dụng thực hiện nhƣng chủ yếu dƣới hình thức của một hợp 

đồng tín dụng do pháp luật ngân hàng chƣa có quy định cụ thể. 

 Để tạo khung pháp lý cho hoạt động bao thanh toán nhằm đa dạng hóa 

các hình thức cấp tín dụng, đặc biệt sau khi có Luật các tổ chức tín dụng đƣợc 

sửa đổi, bổ sung năm 2004, Ngân hàng Nhà nƣớc đã ban hành Quy chế bao 

thanh toán kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN, nhờ đó doanh 

nghiệp có khả năng tiếp cận nhiều nguồn tín dụng hơn, thay vì chỉ trông chờ 

vào các khoản vay từ ngân hàng [25]. 

 Ngoài ra, nhằm hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam nhằm giúp các 

DNVVN tiếp cận với các nguồn tài chính và giảm thiểu chi phí của các tổ 

chức tín dụng cho vay đối với DNVVN, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các 

Chuẩn mức kế toán Việt Nam áp dụng cho các DNVVN. Điều này giúp các 

báo cáo tài chính của doanh nghiệp trở nên minh bạch hơn. 

 2. Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng 

 Nhằm hỗ trợ các DNVVN tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn tín dụng 

ngân hàng, trên cơ sở Nghị định số 90/2001/NĐ- CP, Chính phủ đã thành lập 
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các Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN, thực hiện bảo lãnh cho các doanh 

nghiệp muốn vay vốn ngân hàng nhƣng không đáp ứng đủ điều kiện về thế 

chấp tài sản. 

 Đến trƣớc năm 2008, các Quỹ bảo lãnh tính dụng cho DNVVN ở các 

tỉnh, địa phƣơng hoạt động theo các Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg năm 

2001 về việc ban hành Quy chế thành lập, hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín 

dụng cho DNVVN, đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều ở Quyết định số 

115/2004/QĐ-TTg năm 2004 [24]. 

 Theo đó, hoạt động tín dụng quy định doanh nghiệp khi vay vốn phải 

đƣợc bảo đảm bằng tài sản cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. Trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp không có đủ tài sản thế chấp, cầm cố, Quỹ bảo lãnh 

tín dụng sẽ cấp bảo lãnh tín dụng tối đa bằng 80% phần chênh lệch giữa giá 

trị khoản vay và giá trị tài sản thế chấp của doanh nghiệp tại tổ chức tín dụng 

(không vƣợt quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ bảo lãnh tín dụng) trên cơ sở 

thẩm định tính khả thi, khả năng hoàn trả vốn vay của dự án kinh doanh của 

doanh nghiệp. Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 

do đó doanh nghiệp chỉ phải chịu mức phí bảo lãnh tín dụng 0.8%/năm cùng 

với phí thẩm định [24]. 

 Với đặc điểm khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng do không đáp ứng 

đƣợc yêu cầu tài sản thế chấp của các DNVVN, quỹ bảo lãnh tín dụng ra đời 

sẽ góp phần tích cực giúp doanh nghiệp vay vốn đầu tƣ sản xuất, thay đổi 

công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nguồn vốn thành lập quỹ đƣợc hình 

thành từ các nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (tối 

đa không quá 30% vốn điều lệ) [24], vốn góp của các tổ chức tín dụng, doanh 

nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện hỗ trợ DNVVN, vốn tài trợ 

hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc cho đến vốn bổ sung 

từ kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng. 



 

 42 

 Mới đây, Chính phủ tiếp tục thực hiện nới lỏng điều kiện để đƣợc bảo 

lãnh tín dụng cho doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế bị ảnh hƣởng bởi 

cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo nội dung của Quyết định số 

14/2009/QĐ-TTg, doanh nghiệp không cần phải có khoản thế chấp 30% giá 

trị khoản vay tại ngân hàng mới đƣợc bảo lãnh vay vốn nhƣ trƣớc đây mà chỉ 

cần đóng góp 10% vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án đầu tƣ sản xuất kinh 

doanh. Số tiền bảo lãnh tối đa cũng đƣợc điều chỉnh tăng lên 100% nợ gốc và 

lãi phát sinh thay vì chỉ 80% phần chênh lệch giữa giá trị khoản vay với giá trị 

tài sản thế chấp nhƣ trƣớc kia [27].  

 3. Ƣu đãi về thuế 

 Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, Nhà nƣớc cũng thực hiện một số 

ƣu đãi về thuế, đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tận dụng những khoản ƣu 

đãi này tăng cƣờng thêm nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của mình. Đối với các doanh nghiệp có các dự án đầu tƣ mới hoặc 

các dự án đầu tƣ mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, 

giảm ô nhiễm môi trƣờng hoặc thuộc các lĩnh vực và địa bàn ƣu đãi đầu tƣ, 

Luật Đầu tƣ 2005 quy định cụ thể những ƣu đãi về thuế cho những doanh 

nghiệp này nhƣ sau: 

 Nhà đầu tƣ đƣợc hƣởng mức thuế suất ƣu đãi, miễn thuế nhập khẩu đối 

với thiết bị, vật tƣ, phƣơng tiện vận tải và hàng hóa khác để thực hiện dự án 

đầu tƣ tại Việt Nam, thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ cũng đƣợc 

miễn thuế thu nhập. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp bị lỗ, thì đƣợc chuyển lỗ 

sang năm sau, số lỗ này đƣợc trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong thời hạn không quá 5 năm. Đối với các dự án đầu tƣ kinh doanh 

có hiệu quả, doanh nghiệp cũng đƣợc áp dụng khấu hao tài sản cố định khi tín 

thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đƣợc áp dụng khấu hao nhanh đối với tài 

sản cố định khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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 Tùy từng giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau mà chính phủ cũng có 

những ƣu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho từng đối tƣợng mặt hàng, 

doanh nghiệp. Cuối năm 2008 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 

30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh 

tế, duy trì tăng trƣởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó những chính 

sách ƣu đãi về thuế cho DNVVN đƣợc quy định cụ thể nhƣ sau: 

 Thứ nhất, thực hiện giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 

2009 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNVVN.  

 Thứ hai, giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 

9 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 của các 

DNVVN nói trên (70% số thuế còn lại sau khi giảm) và của các doanh nghiệp 

có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da 

giày, linh kiện điện tử. 

 Thứ ba, tạm hoàn 90% số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa 

thực xuất khẩu trong trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa có chứng từ thanh toán 

qua ngân hàng và hoàn tiếp 10% khi có chứng từ thanh toán.  

 Thứ tƣ, giãn thời gian ân hạn nộp thuế đối với một số ngành hàng phù 

hợp với chu kỳ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (đóng tàu, sản xuất cơ khí...). 

Thực hiện tốt chính sách về ân hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu (275 ngày) 

đối với vật tƣ, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng nhập khẩu. 

 Thứ năm, điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với 1 số loại tài nguyên, 

khoáng sản, sửa đổi thuế suất theo hƣớng hạn chế xuất khẩu, đảm bảo sản 

xuất trong nƣớc. 

 Thứ sáu, điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu đối với 1 số nhóm hàng 

nguyên liệu đầu vào của sản xuất, trong nƣớc chƣa sản xuất đƣợc hoặc có sản 

xuất nhƣng chƣa đáp ứng đủ nhu cầu…Điều chỉnh tăng thuế theo khuôn khổ 

WTO, tạo điều kiện cho sản xuất trong nƣớc, kiềm chế nhập siêu. 
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 Thứ bảy, quy định rõ và phù hợp tỷ lệ phế liệu, phế phẩm thu đƣợc 

trong quá trình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không phải 

chịu thuế nhập khẩu [23]. 

 Ngoài ra, từ 1/1/2009, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng sẽ chính thức 

giảm còn 25% theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (hạ xuống từ mức 

28%) [16]. Việc giảm thuế suất này không chỉ tạo môi trƣờng kinh doanh 

thuận lợi, góp phần thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc mà còn hỗ trợ cho 

hàng trăm doanh nghiệp đang đứng bên bờ vực phá sản trong tình hình kinh tế 

khó khăn hiện nay. Đây cũng là định hƣớng trong Chiến lƣợc cải cách thuế 

đến năm 2010.  

 4. Hỗ trợ lãi suất 

 Cũng nằm trong nhóm các giải pháp kích cầu của Chính phủ trong giai 

đoạn hiện nay là theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2009 

của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất cho các DNVVN vay vốn ngân hàng nhằm 

ổn định hoạt động cho các doanh nghiệp, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Là một 

trong những chính sách tài chính – tiền tệ quan trọng, hỗ trợ lãi suất đƣợc kì 

vọng sẽ giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn sản xuất trong thời 

kỳ kinh tế khó khăn hiện nay tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn tín dụng, 

vực dậy sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong năm 2009, Nhà nƣớc sẽ hỗ trợ 

mức lãi suất 4%/năm cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất 

– kinh doanh, nhằm giảm giá thành sản phẩm hàng hóa, duy trì sản xuất, kinh 

doanh và tạo việc làm, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Giả sử mức lãi suất cho vay hiện 

nay của các ngân hàng thƣơng mại là 10%/năm, khi trả lãi, doanh nghiệp nằm 

trong đối tƣợng đƣợc hỗ trợ lãi suất sẽ chỉ phải trả mức lãi suất 6%/năm cho 

số tiền vay của mình. Nhà nƣớc sẽ hỗ trợ phần còn lại nhằm đảm bảo hoạt 

động của các ngân hàng. Thời hạn vay đƣợc hỗ trợ lãi suất cũng chỉ đƣợc giới 
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hạn trong 8 tháng trong thời gian từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 

năm 2009 [29]. 

 Sau vài tháng triển khai hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp thu đƣợc 

nhiều kết quả tích cực, Chính phủ tiếp tục triển khai gói kích cầu thứ hai: mở 

rộng hỗ trợ lãi suất 4% cho các khoản vay trung và dài hạn, thay vì chỉ ngắn 

hạn nhƣ trƣớc. Theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ban hành ngày 4/4/2009, có 

hiệu lực từ ngày ban hành, các ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam, công ty tài chính cho vay các nhu cầu vốn trung, dài hạn để thực 

hiện đầu tƣ mới phát triển sản xuất - kinh doanh, kết cấu hạ tầng theo cơ chế 

cho vay thông thƣờng và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của Thủ 

tƣớng Chính phủ và hƣớng dẫn của Ngân hàng Nhà nƣớc. 

 Thời hạn vay đƣợc hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất 

đƣợc thực hiện từ ngày 1/4/2009 đến ngày 31/12/2011. Các hợp đồng vay 

trung, dài hạn ngân hàng bằng tiền đồng, ký kết trƣớc và sau ngày 1/4/2009 

mà thực tế giải ngân từ ngày 1/4/2009 cũng đƣợc hỗ trợ lãi suất. Mức hỗ trợ 

lãi suất tiền vay là 4%/năm tính theo số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế 

theo qui định. Khi thu lãi tiền vay, các ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng 

phát triển Việt Nam, công ty tài chính giảm trừ số lãi tiền vay đƣợc hỗ trợ cho 

khách hàng vay [30]. 

 

 5. Chƣơng trình tín dụng đầu tƣ và tín dụng xuất khẩu 

 Văn bản pháp luật đầu tiên về hoạt động tín dụng đầu tƣ phát triển của 

Nhà nƣớc là Nghị định số 43 năm 1999 của Chính phủ. Theo đó, mục đích 

của tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc là hỗ trợ các dự án đầu tƣ phát 

triển của các thành phần kinh tế thuộc một số ngành, lĩnh vực, chƣơng trình 

kinh tế lớn của Nhà nƣớc và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tƣ trên 

cơ sở nguồn vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển, vốn ngân sách cấp hàng 

năm…Tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc đƣợc thực hiện thông qua các 
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hình thức: cho vay đầu tƣ, hỗ trợ lãi suất sau đầu tƣ; bảo lãnh tín dụng đầu 

tƣ… 

 Đến năm 2001, Quỹ Hỗ trợ phát triển đƣợc mở rộng thực hiện cả nhiệm 

vụ tín dụng hỗ trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp, theo Quyết định số 

133/2001/QĐ-TTg. Các hình thức tín dụng hỗ trợ xuất khẩu bao gồm tín dụng 

hỗ trợ xuất khẩu trung và dài hạn (Cho vay đầu tƣ trung và dài hạn; Hỗ trợ lãi 

suất sau đầu tƣ; Bảo lãnh tín dụng đầu tƣ) và tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn 

hạn (Cho vay ngắn hạn; Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng). 

 Trong những năm qua, chƣơng trình tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà 

nƣớc đã trải qua nhiều lần sửa đổi. Đến Nghị định số 106 năm 2004 của 

Chính phủ đã thu hẹp các đối tƣợng đƣợc vay vốn tín dụng ƣu đãi, hỗ trợ 

thông qua ƣu đãi lãi suất cho vay cũng giảm để phù hợp với những cam kết 

hội nhập quốc tế. Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển tập trung nhiều hơn 

cho hỗ trợ “lãi suất sau đầu tƣ”. Bởi đây là hình thức hỗ trợ của Nhà nƣớc hết 

sức tích cực vì vừa có thể huy động thêm các nguồn vốn khác cho đầu tƣ phát 

triển, vừa thúc đẩy các chủ đầu tƣ, chủ dự án chủ động tìm kiếm vốn chứ 

không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nƣớc nữa. Những ƣu đãi tín dụng với doanh 

nghiệp nhà nƣớc cũng dần dần đƣợc bãi bỏ, đảm bảo công bằng trong hỗ trợ 

các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Đảng và Nhà nƣớc. 

 Đến năm 2006, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đƣợc thành lập trên cơ 

sở sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển để thực hiện cả hai nhiệm vụ tín dụng đầu 

tƣ phát triển và tín dụng xuất khẩu. Hai nghị định trƣớc đó là Nghị định số 

106/2004 và Quyết định số 133/2001 đều bị bãi bỏ, và đƣợc thay thế bằng 

Nghị định số 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tƣ và tín dụng xuất khẩu của 

Nhà nƣớc. Việc chuyển đổi này là cần thiết nhằm giúp nƣớc ta tránh việc vi 

phạm các quy định của WTO. Bởi vì khi gia nhập WTO việc hỗ trợ trực tiếp 

cho doanh nghiệp nhƣ trƣớc đến nay sẽ bị cấm [21]. Trong giai đoạn 2006-

2010 những hình thức hỗ trợ sẽ ngày càng giảm dần và phải tiến tới xoá bỏ 
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hẳn. Cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam là hai cơ quan chính sách của Nhà nƣớc, cung cấp các tín dụng đầu 

tƣ và xuất khẩu cho các doanh nghiệp nói chung, đa số là các DNVVN. 

 Doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ đƣợc vay 

với lãi suất cho vay rẻ hơn các ngân hàng thƣơng mại khác. Bởi vì ngân hàng 

cho vay theo lãi suất thị trƣờng, theo thông lệ quốc tế là lãi suất trái phiếu 

Chính phủ kỳ hạn 5 năm cộng thêm một khoản phí nhất định (khoảng 

1%/năm). Điều này cho thấy sự ƣu đãi không chỉ đƣợc vay rẻ mà thời hạn cho 

vay dài sẽ giúp cho đối tƣợng vay vốn chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất. 

Điều kiện cho vay của ngân hàng cũng khá đơn giản: không phải thế chấp, 

hoặc nếu có thì tỷ lệ thế chấp ở mức tƣơng đối thấp, bằng 30% giá trị khoản 

vay. 

 Từ năm 2007 cho đến nay, mức lãi suất đối với hoạt động cho vay tín 

dụng đầu tƣ và tín dụng xuất khẩu đã nhiều lần đƣợc điều chỉnh cho phù hợp 

với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong năm 

2008 và đầu năm 2009, lãi suất tín dụng đầu tƣ và tín dụng xuất khẩu đã liên 

tục đƣợc điều chỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn, hiện 

tại ở mức 6,9%/năm đối với đồng Việt Nam và 5,4%/năm đối với ngoại tệ; 

riêng đối với những doanh nghiệp nằm trong diện hỗ trợ lãi suất thì lãi suất 

này chỉ còn 2,9%/năm. 

 Mới đây, cũng trong gói giải pháp kích cầu của Chính phủ, Quyết định 

14/2009/QĐ-TTg đã giao cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện 

nghiệp vụ bảo lãnh đối với doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tại các ngân 

hàng thƣơng mại để thực hiện dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất kinh doanh. 

Theo đó, phạm vi đối tƣợng đƣợc bảo lãnh cho vay vốn đƣợc quy định cụ thể 

hơn là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kể cả các Hợp tác xã) có 

vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng và sử dụng tối đa 500 lao động – trong đó bao 

gồm các DNVVN. Mức phí bảo lãnh tín dụng cũng giảm xuống còn 
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0.5%/năm. Tuy nhiên, các điều kiện bảo lãnh cũng tăng lên nhằm hạn chế rủi 

ro cho hoạt động của quỹ. 

 6. Hỗ trợ tài chính khác 

 Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà nƣớc 

còn trực tiếp trợ giúp về kinh phí cho doanh nghiệp thông qua các quỹ hỗ trợ. 

 Về hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu, Điều 10 trong Nghị định số 90 của 

Chính phủ về trợ giúp phát triển DNVVN định hƣớng rõ ràng: “Nhà nƣớc 

khuyến khích DNVVN tăng cƣờng xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

DNVVN liên kết hợp tác với nƣớc ngoài, mở rộng thị trƣờng xuất khẩu hàng 

hoá, dịch vụ. Chi phí trợ giúp đƣợc bố trí trong Quỹ hỗ trợ xuất khẩu” [17]. 

 Quỹ hỗ trợ xuất khẩu đƣợc thành lập theo Quyết định số 195/1999/QĐ-

TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tƣớng Chính phủ. Quỹ này đƣợc sử dụng vào 

các mục đích nhƣ: hỗ trợ lãi suất ngân hàng để mua hàng nông sản xuất khẩu 

khi giá cả thị trƣờng thế giới giảm không có lợi cho sản xuất trong nƣớc; dự 

trữ hàng nông sản để chờ xuất khẩu; hỗ trợ tài chính có thời hạn đối với một 

số mặt hàng xuất khẩu bị lỗ do thiếu sức cạnh tranh, hoặc gặp rủi ro do khách 

quan. Hình thức thƣởng về tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng xuất khẩu, mặt 

hàng mới sản xuất lần đầu tiên tham gia xuất khẩu, xuất khẩu sản phẩm đạt 

chất lƣợng cao đạt kim ngạch xuất khẩu lớn và hiệu quả cao... cũng quy định 

tại quyết định này. Tuy nhiên, sau khi đất nƣớc ta gia nhập WTO, những hỗ 

trợ trực tiếp cho xuất khẩu nhƣ vậy đều bị cấm. Do vậy, gần đây Chính phủ 

đã quyết định bãi bỏ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu này.  

 Về hỗ trợ mặt bằng sản xuất, tùy từng đối tƣợng doanh nghiệp mà 

Chính phủ cũng áp dụng những mức ƣu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất cho 

doanh nghiệp. Theo nội dung của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 

3/12/2004 về thu tiền sử dụng đất, Chính phủ quy định những ƣu đãi miễn, 

giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tƣ. 
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Các mức miễn giảm tùy theo từng lĩnh vực, địa bàn đầu tƣ: từ 20%, 30%, đến 

cao nhất 50% [20]. 

 Về hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ, Nhà nƣớc đã thành lập Quỹ 

Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia trong năm 2008. Hoạt động chủ yếu 

của quỹ là tài trợ 100% kinh phí và cho vay kinh phí để nghiên cứu khoa học.  

 Hình thức tài trợ của Quỹ tối đa 100% cho các trƣờng hợp nhƣ: nghiên 

cứu cơ bản trong các lĩnh vực; thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

đột xuất, mới phát sinh; xuất bản các công trình khoa học do Quỹ tài trợ; công 

bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín; chi phí liên 

quan trực tiếp đến đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, thiết kế bố 

trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng...  

 Hình thức cho vay không lấy lãi đối với các dự án ứng dụng kết quả 

nghiên cứu và phát triển công nghệ đƣợc tạo ra trong nƣớc. Cho vay với mức 

lãi suất thấp đối với các dự án đổi mới công nghệ, chú trọng đến công nghệ 

cao, công nghệ sạch, công nghệ tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh cao... 

Những hỗ trợ thiết thực này sẽ góp phần giúp các DNVVN chuyển giao, đổi 

mới, hoàn thiện công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại 

hóa của đất nƣớc. 

 III. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay 

 1. Những tiến bộ đạt đƣợc 

 Đƣợc sự tích cực hỗ trợ từ phía Nhà nƣớc, trong những năm qua, 

những khó khăn tài chính của các DNVVN đã dần dần đƣợc cải thiện. Doanh 

nghiệp ngày càng tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn vốn vay bên ngoài đƣợc 

hƣởng nhiều những ƣu đãi về thuế…Điều này đƣợc minh chứng qua mức 

tăng trƣởng 5% - dẫn đầu giá trị sản xuất công nghiệp trong ba tháng khó 

khăn đầu năm của khu vực dân doanh trong khi khu vực quốc doanh giảm tới 

3,2% [62]. 
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 Về tiếp cận vốn vay ngân hàng của các DNVVN, nhờ có những cải 

cách môi trƣờng tài chính của Nhà nƣớc, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay 

ngân hàng của các doanh nghiệp ngày càng đƣợc cải thiện. Các ngân hàng 

thƣơng mại cũng ngày càng chú ý nhiều hơn đến khối DNVVN đồng thời có 

những chính sách linh hoạt để khuyến khích cho vay doanh nghiệp. Những 

đối xử không bình đẳng giữa các DNNN và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 

doanh nghiệp có vốn ĐTNN đã dần dần đƣợc xóa bỏ. Điều này đƣợc thể hiện 

ở tỷ trọng ngày càng cao của dƣ nợ tín dụng cho vay DNVVVN trên tổng dƣ 

nợ cho vay của nền kinh tế (chiếm 27,3% vào năm 2008). Hiện nay, đang có 

50% trong tổng số DNNVV có quan hệ tín dụng với ngân hàng và tỷ trọng 

vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp này chiếm 45,31% trong tổng nguồn 

vốn hoạt động của họ [47]. 

 Trong 7 tháng đầu năm 2008, doanh số cho vay của các ngân hàng 

thƣơng mại đối với DNVVN là 289.100 tỷ đồng. Đi đầu trong việc cho vay 

các DNVVN là các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, chiếm tỷ trọng 56,98% 

toàn ngành; tiếp đến là các ngân hàng thƣơng mại cổ phần và các ngân hàng 

liên doanh, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài. Dƣ nợ cho vay DNVVN đến 

31/07/2008 của các ngân hàng thƣơng mại đạt 299.472 tỷ đồng, tăng 16,65% 

so với 31/12/2007 và tăng 70,5% so với 31/12/2006 [47].  

 Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nƣớc, 23% trong số các DNNVV có 

quan hệ tín dụng với các ngân hàng thƣơng mại hiện đang hoạt động kinh 

doanh có hiệu quả; 73,2% hoạt động trung bình và 3,8% gặp khó khăn; trong 

đó chỉ có 1,42% có khả năng mất vốn. Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV của 

toàn hệ thống ngân hàng khoảng 3,64% , tăng 1% so với năm 2007 nhƣng 

giảm 0,19% so với năm 2006 [47]. 

 Bên cạnh nguồn tín dụng ngân hàng, các doanh nghiệp cũng đã tiếp cận 

nhiều hơn với các hoạt động cho thuê tài chính, bao thanh toán. Đến nay, ở 

Việt Nam có 13 công ty cho thuê tài chính đƣợc thành lập (8 công ty trong 
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nƣớc, 3 công ty 100% vốn nƣớc ngoài và 1 liên doanh). Dƣ nợ đến tháng 7 

năm 2007 của các công ty này đã đạt gần 10.000 tỷ đồng [5]. Còn hoạt động 

bao thanh toán, đến nay đã có số lƣợng lớn cả NHTM Việt Nam cũng nhƣ chi 

nhánh ngân hàng nƣớc ngoài triển khai thực hiện dịch vụ bao thanh toán. Do 

còn dè dặt trong bƣớc đầu triển khai nên hiện nay các ngân hàng chủ yếu thực 

hiện dịch vụ bao thanh toán trong nƣớc có truy đòi. Năm 2007 doanh số bao 

thanh toán của Việt Nam là 43 triệu Euro, đã tăng lên đáng kể so với năm 

2004, doanh số chỉ là 0 (có thể nhìn ở Bảng 6). 

Bảng 6: Doanh thu bao thanh toán tại Việt Nam trong giai đoạn 2004 – 2007 

(triệu Euro) 

N¨m 2004 2005 2006 2007 

Doanh thu 0 2 10 43 

Nguån: www.factors-chain.com, 04/2009 

 VÒ ho¹t ®éng cña c¸c Quü b¶o l·nh tÝn dông, sau 7 n¨m thùc hiÖn 

chÝnh s¸ch trî gióp ph¸t triÓn DNVVN, ®Õn nay ®· cã 9 tØnh, thµnh phè thµnh 

lËp Quü b¶o l·nh DNVVN lµ: §ång Th¸p, Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, 

Trµ Vinh, VÜnh Phóc, Yªn B¸i, B×nh ThuËn, B¾c Ninh, Hµ Giang víi møc vèn 

®iÒu lÖ mçi Quü lµ 30 tû ®ång (riªng Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Quü ®Çu t 

ph¸t triÓn ®« thÞ cã tæng vèn lµ 50 tû ®ång) [10]. 

 MÆc dï sè lîng c¸c quü b¶o l·nh tÝn dông ®îc thµnh lËp cha nhiÒu, 

nhng kÓ tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, ho¹t ®éng cña c¸c quü nµy lu«n ®îc 

duy tr× æn ®Þnh, gãp phÇn tÝch cùc hç trî cho c¸c DNVVN cã nhu cÇu vay vèn 

cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cã thÓ lÊy vÝ dô nh ë tØnh Yªn B¸i. §©y 

lµ mét tØnh miÒn nói phÝa B¾c, n¬i mµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh nguån 

thu ng©n s¸ch cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng Yªn B¸i l¹i lµ mét trong nh÷ng 

tØnh thµnh lËp ®îc Quü b¶o l·nh tÝn dông sím vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt. 

 Trªn mét ®Þa bµn cã kho¶ng 690 DNVVN trªn tæng sè 71.5 ngh×n d©n 

vµ diÖn tÝch tù nhiªn 6.800 km2 tÝnh ®Õn th¸ng 2/2009, ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn 

http://www.factors-chain.com/
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DNVVN qu¶ thËt kh«ng hÒ dÔ dµng. Sau khi cã quyÕt ®Þnh vÒ Quü b¶o l·nh 

tÝn dông cho DNVVN cña Nhµ níc, ®Õn th¸ng 3/2005, Quü B¶o l·nh tÝn 

dông tØnh Yªn B¸i chÝnh thøc ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Nhê cã quü, 

nhiÒu doanh nghiÖp ®· cã thÓ vay ®Õn 3 tû ®ång ®Ó më réng s¶n xuÊt, vµ hÇu 

hÕt nguån vèn vay ®îc c¸c doanh nghiÖp ph¸t huy kh¸ hiÖu qu¶. §Õn hÕt 

n¨m 2008, Quü B¶o l·nh tÝn dông tØnh Yªn B¸i ®· b¶o l·nh cho 14 doanh 

nghiÖp vay vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt, kinh doanh víi tæng d nî 38,455 tû 

®ång, riªng n¨m 2008, tæng d nî ph¸t sinh lµ 33,7 tû ®ång. Vµ dù kiÕn n¨m 

2009, khi nguån vèn cña quü ®îc bæ sung thªm, quy ®Þnh ®ãng gãp 5% vèn 

b¶o l·nh sÏ ®îc lo¹i bá, quü sÏ dµnh 75 tû ®ång tiÕp tôc b¶o l·nh cho doanh 

nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn [12]. 

 VÒ thùc hiÖn u ®·i thuÕ, nh×n chung nh÷ng u ®·i, miÔn gi¶m, gia 

h¹n nép thuÕ n»m trong nhãm c¸c gi¶i ph¸p kÝch cÇu hiÖn nay ®· cã nh÷ng t¸c 

®éng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c DNVVN. Doanh nghiÖp c¾t gi¶m ®îc 

chi phÝ ®Çu vµo, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh 

®îc víi hµng hãa níc ngoµi. 

 Cô thÓ nh viÖc kh«ng thu thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi mÆt hµng gç xuÊt 

khÈu ®îc s¶n xuÊt tõ gç nhËp khÈu ®· gióp hµng lo¹t doanh nghiÖp gç ®ang 

trong t×nh c¶nh rÊt khã kh¨n, kh«ng cã tiÒn chi tr¶ cho lao ®éng. Gi÷a th¸ng 

3/2009, Bé Tµi chÝnh ®· c«ng bè tæng sè tiÒn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mµ 

DNVVN ®îc gi¶m, gi·n nép theo ch¬ng tr×nh kÝch cÇu cña ChÝnh phñ ®· 

lªn ®Õn 10.000 tû ®ång. §Ó doanh nghiÖp ®îc hëng lîi ngay tõ chÝnh s¸ch 

gi¶m, gi·n thuÕ nµy, Bé Tµi chÝnh ®· chØ ®¹o c¬ quan thuÕ c¸c cÊp gi¶i quyÕt 

nhanh hå s¬ khai thuÕ, hoµn thuÕ, tr¶ lêi sím víng m¾c ph¸t sinh cña doanh 

nghiÖp. 

 Ngay trong th¸ng 3, Côc ThuÕ Hµ Néi ®· triÓn khai mét lo¹t c¸c chÝnh 

s¸ch gi·n gi¶m vµ hoµn thuÕ cho doanh nghiÖp. Dù kiÕn sè thuÕ ®îc gi¶m, 

gi·n thuÕ cña c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn thµnh phè vµo kho¶ng gÇn 

7.500 tû ®ång thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp [61]. 
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 VÒ thùc hiÖn hç trî l·i suÊt, ngay sau khi QuyÕt ®Þnh sè 131/Q§-TTg 

®îc ban hµnh, ®Õn nay ®· cã 85 ng©n hµng th¬ng m¹i ®· triÓn khai kÞp thêi, 

cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p vµ gi¶i ng©n ®îc 202.131 tû ®ång tÝnh ®Õn ngµy 

3/4/2009 [12]. 

 Trong ®ã, d nî cho vay cña nhãm ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc vµ 

quü tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng ®¹t 151.010 tû ®ång; nhãm ng©n hµng 

th¬ng m¹i cæ phÇn ®¹t 42.141 tû ®ång; nhãm ng©n hµng liªn doanh, chi 

nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi vµ ng©n hµng 100% vèn níc ngoµi ®¹t 8.633 tû 

®ång; c«ng ty tµi chÝnh ®¹t 347 tû ®ång. Trong ®ã khu vùc doanh nghiÖp 

ngoµi Nhµ níc, chñ yÕu lµ c¸c DNVVN chiÕm ®Õn 60% tæng sè tiÒn vay 

®îc hç trî l·i suÊt. Theo tÝnh to¸n cña Ng©n hµng Nhµ níc, víi gãi kÝch cÇu 

17.000 tû ®ång cña ChÝnh phñ, sÏ cã ®Õn 420.000 tû ®ång vèn ®îc sö dông 

hç trî l·i suÊt cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn s¶n xuÊt, kinh doanh [12]. 

 Cã thÓ nãi ®©y lµ mét gi¶i ph¸p kÝch cÇu phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn 

kinh tÕ vµ ®îc triÓn khai kÞp thêi, cã t¸c ®éng thiÕt thùc ®èi víi c¸c doanh 

nghiÖp ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, duy tr× s¶n xuÊt vµ 

kinh doanh vµ t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng; vÒ phÝa c¸c ng©n hµng th¬ng 

m¹i, gi¶i ph¸p nµy còng gãp phÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, më réng 

tÝn dông cho c¸c ng©n hµng hiÖn nay. Ngoµi ra, nhê vµo nguån vèn ®îc hç 

trî l·i suÊt 4%/n¨m, nhiÒu doanh nghiÖp n¨ng ®éng cã thÓ tËn dông c¬ cÊu l¹i 

s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2009 ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tranh thñ 

chiÕm lÜnh thÞ phÇn trªn thÞ trêng.  

 Cïng víi QuyÕt ®Þnh sè 443/Q§-TTg ngµy 04/04/2009, hai quyÕt ®Þnh 

nµy lµm thµnh mét bé chÝnh s¸ch hç trî toµn diÖn cho doanh nghiÖp: tríc 

m¾t, võa gi¶i quyÕt khã kh¨n cho doanh nghiÖp ®Ó hä cã thªm ®iÒu kiÖn vùc 

dËy s¶n xuÊt, qua ®ã gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¹o thu nhËp, kÝch cÇu ®Çu t vµ tiªu 

dïng…gãp phÇn ng¨n chÆn suy gi¶m kinh tÕ; VÒ l©u dµi, t¹o ®iÒu kiÖn cho 

doanh nghiÖp ®Çu t ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh, 

®ãn ®Çu c¬ héi, bøt ph¸ khi kinh tÕ phôc håi. 
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 VÒ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh tÝn dông u ®·i ®Çu t vµ xuÊt khÈu, kÕt 

qu¶ thu ®îc th«ng qua hai c¬ quan Ng©n hµng Ph¸t triÓn ViÖt Nam, Ng©n 

hµng ChÝnh s¸ch x· héi ViÖt Nam còng kh¸ tÝch cùc.  

 Ng©n hµng Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®Õn hÕt n¨m 2008 ®· ®¹t møc d nî tÝn 

dông ®Çu t ®Õn hÕt n¨m 2008 kho¶ng 61.000 tû ®ång (trong ®ã nî qu¸ h¹n 

kho¶ng 2.900 tû ®ång, chiÕm 4,8% d nî, gi¶m 187 tû ®ång so víi 

31/12/2007); Doanh sè cho vay xuÊt khÈu ®¹t ®îc 25.300 tû ®ång, gÊp h¬n 3 

lÇn so víi cïng kú n¨m 2007; D nî tÝn dông xuÊt khÈu cña c¶ n¨m 2008 dù 

kiÕn ®¹t kho¶ng 10.200 tû ®ång; gÊp 2,55 lÇn so víi kÕ ho¹ch ®îc giao ®Çu 

n¨m; ®¹t an toµn tÝn dông, nî qu¸ h¹n chØ chiÕm 1,8% d nî [52]. D nî cho 

vay DNVVN cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch X· héi tÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12/2008 

còng ®¹t 135 tû [49]. 

 VÒ nghiÖp vô b¶o l·nh tÝn dông cho doanh nghiÖp vay vèn t¹i ng©n 

hµng th¬ng m¹i cña Ng©n hµng Ph¸t triÓn ViÖt Nam, kÕt qu¶ sau gÇn mét 

th¸ng triÓn khai t¹i c¸c ®¬n vÞ trong hÖ thèng  nh sau: cã 2 Së Giao dÞch vµ 

54 Chi nh¸nh ®· cã tiÕp nhËn 506 hå s¬ ®Ò nghÞ b¶o l·nh; ®· thÈm ®Þnh 177 

hå s¬ (chÊp thuËn b¶o l·nh cho 152 hå s¬ víi gi¸ trÞ vèn vay chÊp thuËn b¶o 

l·nh: 703,95 tû ®ång/gi¸ trÞ thùc hiÖn dù ¸n, ph¬ng ¸n: 2.102,5 tû ®ång vµ tõ 

chèi 25 hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn); cßn l¹i 329 hå s¬ ®ang ®îc thÈm ®Þnh víi 

nhu cÇu vèn vay 4.281,1 tû ®ång. §Õn cuèi th¸ng 3/2009, Ng©n hµng Ph¸t 

triÓn ViÖt Nam còng ®· ký tháa thuËn víi 27 ng©n hµng ®Ó cïng thùc hiÖn c¬ 

chÕ b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp [52]. 

 2. Nh÷ng víng m¾c cßn tån t¹i 

 Trong thêi gian qua, chÝnh s¸ch hç trî cña ChÝnh phñ ®· ®¹t ®îc nhiÒu 

kÕt qu¶, tÝch cùc ®Õn ph¸t triÓn c¸c DNVVN ë ViÖt Nam. Tuy nhiªn, vÉn tån 

t¹i kh¸ nhiÒu bÊt cËp trong chÝnh s¸ch cña Nhµ níc còng nh nh÷ng khã 

kh¨n, víng m¾c trong viÖc triÓn khai hç trî tµi chÝnh cho c¸c DNVVN, ®Æc 

biÖt lµ nhãm c¸c gi¶i ph¸p kÝch cÇu (hç trî l·i suÊt, miÔn gi¶m thuÕ…) trong 

giai ®o¹n hiÖn nay.  
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 Thø nhÊt lµ nh÷ng bÊt cËp trong chÝnh s¸ch hç trî cña Nhµ níc. 

  Cã mét h¹n chÕ chung c¬ b¶n trong viÖc thùc thi hç trî tµi chÝnh cho 

DNVVN hiÖn nay: ®ã lµ c¸c biÖn ph¸p hç trî tµi chÝnh vÉn cßn thiÕu sù kÕt 

hîp ®ång bé, nhÊt qu¸n. KÓ tõ sau NghÞ ®Þnh sè 90 cña ChÝnh phñ vÒ trî gióp 

DNVVN, ®· cã hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh»m hç trî vÒ mÆt tµi chÝnh cho c¸c 

DNVVN. Song, c¸c biÖn ph¸p ®ã cßn rêi r¹c, néi dung chØ liªn quan ®Õn mét 

m¶ng trî gióp nhÊt ®Þnh nh quü b¶o l·nh tÝn dông, xóc tiÕn xuÊt khÈu hay 

®µo t¹o nguån nh©n lùc…khiÕn cho c¸c ch¬ng tr×nh hç trî cha cã sù liªn 

kÕt, kh«ng ®îc ®Æt trong tæng thÓ c¸c ch¬ng tr×nh hç trî nÒn cha ®¹t ®îc 

hiÖu qu¶ cao. 

 C¸c biÖn ph¸p hç trî tµi chÝnh cÊp thiÕt cho DNVVN ®îc ChÝnh phñ 

¸p dông trong giai ®o¹n míi hiÖn nay còng cha mang tÝnh toµn diÖn. Nh 

chñ tr¬ng hç trî l·i suÊt 4%, sau mét thêi gian thùc hiÖn cho doanh nghiÖp 

vay vèn, mÆc dï ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch cùc nhng nguån vèn thuéc 

diÖn ®îc hëng hç trî l·i suÊt míi chØ giíi h¹n ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i 

vµ Quü tÝn dông nh©n d©n trung ¬ng, cßn c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së, 

c¸c c«ng ty tµi chÝnh vÉn ¸p dông møc l·i suÊt cho vay b×nh thêng. §iÒu nµy 

cã thÓ dÉn tíi mét thùc tr¹ng lµ trªn cïng mét ®Þa bµn, c¸c doanh nghiÖp sÏ 

chuyÓn híng sang vay c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i thay v× c¸c Quü tÝn dông 

nh©n d©n c¬ së, g©y x¸o trén vµ nguy c¬ mÊt an toµn cho toµn hÖ thèng quü. 

Hµng ngµn doanh nghiÖp ®ang vay ng¾n h¹n phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ë 

c¸c c«ng ty tµi chÝnh còng kh«ng ®îc hëng lîi tõ chÝnh s¸ch.  

 Còng ®Ó phï hîp víi mÆt b»ng l·i suÊt cho vay trªn thÞ trêng, Bé Tµi 

chÝnh ®· cã sù ®iÒu chØnh ®èi víi møc l·i suÊt u ®·i tÝn dông ®Çu t vµ tÝn 

dông xuÊt khÈu cña Nhµ níc, xuèng møc 6,9%/n¨m. Tuy nhiªn, møc l·i suÊt 

nµy vÉn cao h¬n rÊt nhiÒu so víi møc l·i suÊt nÕu ®îc hç trî cña c¸c ng©n 

hµng th¬ng m¹i – ®iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc nhiÒu doanh nghiÖp “chª” vèn tÝn 

dông u ®·i nhµ níc, g©y l·ng phÝ nguån lùc x· héi. 
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 Ngoài ra, viÖc ph©n cÊp qu¶n lý viÖc hç trî DNVVN ë níc ta cßn kh¸ 

chång chÐo. Theo Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Phát triển 

DNVVN đƣợc thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là xúc tiến phát triển DNVNN 

nhƣng lại không quản lý các quỹ hỗ trợ… Chủ yếu các hỗ trợ về tín dụng Nhà 

nƣớc đƣợc thực hiện thông qua hai cơ quan cho vay chính sách là Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Quỹ Bảo lãnh tín dụng 

cho DNVVN lại do ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng quản lý trong khi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia do Bộ 

Khoa học và Công nghệ. Điều này đã dẫn đến nhiều chỉ đạo chồng chéo cũng 

nhƣ việc thực thi, hƣớng dẫn các Nghị định của Chính phủ diễn ra khá chậm 

chạp. 

 Thứ hai là những hạn chế của môi trƣờng tài chính ở Việt Nam. 

 Môi trƣờng tài chính ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu phát 

triển nên quy mô của các nguồn lực tài chính còn tƣơng đối nhỏ. Tỷ lệ quy 

mô tín dụng ngân hàng trên GDP ở Việt Nam vẫn rất nhỏ so với các nƣớc trên 

thế giới. Nguồn lực tài chính phi ngân hàng chính thức (bao gồm cho thuê tài 

chính, bao thanh toán, thị trƣờng chứng khoán…) còn tƣơng đối nhỏ.  

 Đến nay, ở Việt Nam có 13 công ty cho thuê tài chính đang hoạt động. 

Trong đó, có 3 công ty 100% vốn nƣớc ngoài, 1 công ty liên doanh, còn lại có 

đến 8 trong số 13 công ty là các công ty con của các ngân hàng thƣơng mại 

nhà nƣớc [51], quy mô nhỏ hẹp, bị phụ thuộc vào phía các ngân hàng thƣơng 

mại nên hoạt động cho thuê tài chính chƣa thực sự đƣợc triển khai rộng rãi. 

Dƣ nợ cho thuê tài chính đến tháng 7 năm 2007 của các công ty này đã đạt 

gần 10.000 tỷ đồng nhƣng con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với số lƣợng 

khoảng 300.000 doanh nghiệp trong nền kinh tế. Vốn điều lệ trung bình của 

một công ty cho thuê tài chính chỉ là 150 tỷ đồng, còn rất nhỏ so với vốn điều 

lệ của các ngân hàng thƣơng mại (thƣờng là trên 1.000 tỷ đồng), chƣa có tác 

dụng hỗ trợ nhiều cho doanh nghiệp trong khi đây lại đƣợc đánh giá là kênh 
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cấp vốn tốt nhất cho DNVVN bởi lẽ dù không có tài sản thế chấp, doanh 

nghiệp vẫn đƣợc vay đến 90% giá trị tài sản [5]. 

 Hoạt động bao thanh toán hay chiết khấu chứng từ có giá vẫn chỉ là 

những dịch vụ của các ngân hàng thƣơng mại, mà chƣa có một công ty 

chuyên biệt nào cung cấp loại hình dịch vụ này cho các DNVVN bất kể 

những lợi ích. Thị trƣờng chứng khoán và trái phiếu – kênh cấp vốn trực tiếp 

cho các doanh nghiệp – chƣa thực sự phát triển. Đặc biệt do ảnh hƣởng của 

khủng hoảng tài chính thế giới, năm 2008 chứng kiến sự suy giảm mạnh trong 

giao dịch cổ phiếu và trái phiếu tại các Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Do 

vậy, khoản vay ngân hàng dƣờng nhƣ vẫn là lựa chọn duy nhất cho kênh tài 

trợ chính thức cho DNVVN ở Việt Nam. 

 Bên cạnh đó là những hạn chế trong khả năng tiếp cận thông tin giữa 

doanh nghiệp và các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách của Nhà nƣớc. 

Không nắm rõ đƣợc thông tin về các DNVVN, các cơ quan hoạch định chính 

sách của Nhà nƣớc không thể đƣa ra đƣợc những chính sách phù hợp, kịp thời 

để hỗ trợ doanh nghiệp. Các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính không nắm 

đƣợc thông tin của doanh nghiệp nên cũng ngần ngại trong việc cho doanh 

nghiệp vay vốn. Báo cáo tài chính của công ty là thông tin cơ bản cho ngân 

hàng để hộ đánh giá rủi ro tín dụng, nhƣng trên thực tế vẫn còn nhiều DNVVN 

hiện nay thiếu kiến thức cơ sở về tài chính, không đƣa ra đƣợc những báo cáo 

tài chính tin cậy hay các kế hoạch kinh doanh hiện thực. Về phía các doanh 

nghiệp, họ cũng không nắm bắt kịp thời những thay đổi trong chính sách hỗ trợ 

của Nhà nƣớc, dẫn đến việc tự mình bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh. 

 Thứ ba là việc chậm triển khai các Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phƣơng. 

 Các Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN ở các địa phƣơng vẫn còn rất 

chậm triển khai. Mặc dù quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ bảo 

lãnh tín dụng cho các DNVVN đã đƣợc ban hành từ năm 2001 nhƣng qua 
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nhiều năm, số lƣợng quỹ đƣợc thành lập trên cả nƣớc vẫn còn dừng lại ở con 

số khiêm tốn - 9/64 tỉnh, thành phố, chƣa thể đáp ứng nhu cầu của các 

DNVVN hiện nay. 

 Nguyên nhân chủ yếu là ở khó khăn trong việc huy động vốn góp để 

thành lập Quỹ. Theo Quyết định số 193/QĐ-TTg, nguồn vốn hình thành của 

quỹ đƣợc huy động từ vốn cấp của ngân sách tỉnh, thành phố; vốn góp của các 

tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề…Tuy nhiên, trên 

thực tế bản các hiệp hội doanh nghiệp hiện nay hầu nhƣ không có vốn để góp. 

Ngân sách địa phƣơng, đối với những thành phố có nguồn thu lớn nhƣ Hà Nội 

và thành phố Hồ Chí Minh thì góp vốn để đạt đủ điều kiện 30 tỷ đồng vốn 

điều lệ là có thể. Nhƣng đối với các tỉnh khó khăn về nguồn thu thì vốn cấp 

của ngân sách là cả một vấn đề. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cũng đã có 

Thông tƣ hƣớng dẫn các ngân hàng thƣơng mại góp vốn thành lập quỹ bảo 

lãnh tín dụng cho DNVVN, nhƣng đến nay mới chỉ có số ít ngân hàng tham 

gia do những e ngại về tính hiệu quả của quỹ. 

 Ngoài ra, phƣơng thức điều hành lúng túng, thiếu nhất quán và không 

có sự phối hợp giữa các Quỹ hiện nay khiến chƣa thu hút đƣợc nhiều sự quan 

tâm của các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, chƣa đáp ứng đƣợc yêu 

cầu và mục tiêu Chính phủ đề ra. 

 Thứ tƣ là những chồng chéo trong các ƣu đãi thuế. 

 Mặc dù đã có rất nhiều ƣu đãi thuế đƣợc thực hiện nhƣng các DNVVN 

hiện nay vẫn phải nộp nhiều mức thuế suất nhƣ các doanh nghiệp lớn, chƣa có 

những ƣu đãi thuế nào để hỗ trợ riêng cho các DNVVN. Theo luật định, hiện 

nay vẫn chỉ quy định 1 phƣơng pháp tính thuế duy nhất cho tất cả các đối 

tƣợng thuộc diện điều chỉnh của thuế thu nhập doanh nghiệp, không phân biệt 

lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh. Các quy định về doanh thu, chi phí 

thiếu cụ thể dẫn đến những cách hiểu không đúng cho các doanh nghiệp, thực 

thi cũng gặp nhiều khó khăn.  
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 Thêm vào đó, các quy định, thủ  tục nộp thuế, hoàn thuế còn quá rƣờm 

rà, gây tốn kém nhiều thời gian cho cả ngƣời nộp và ngƣời thu. Các ƣu đãi 

thuế còn quá phức tạp, chồng chéo do lồng ghép quá nhiều mục tiêu khác 

nhau của chính sách thuế khiến cho việc thực hiện rất khó khăn. Trong cùng 

một thời gian, ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp vừa đƣợc áp dụng theo thuế 

suất ƣu đãi vừa đƣợc miễn, giảm thuế, rồi áp dụng thuế ƣu đãi phân các tiêu 

chí: ngành nghề, tỷ lệ xuất khẩu, mức độ áp dụng công nghệ mới…khiến cho 

các DNVVN rất khó nắm bắt mình đƣợc hƣởng những ƣu đãi gì, bỏ lỡ lợi ích 

của mình. Thuế Giá trị gia tăng hiện nay vẫn còn quy định nhiều mức thuế 

suất cùng những trƣờng hợp miễn giảm thuế, hoàn thuế rƣờm rà gây phiền hà, 

khó hiểu cho nhiều doanh nghiệp nhỏ.   

 Thứ năm là những vƣớng mắc trong thực hiện hỗ trợ lãi suất cho 

doanh nghiệp vay vốn. 

 Có thể nói chủ trƣơng cho vay hỗ trợ lãi suất 4% của Chính phủ là một 

chủ trƣơng đúng đắn và kịp thời trong giai đoạn nền kinh tế nƣớc ta bị ảnh 

hƣởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trên thế giới. Tuy nhiên hiện 

nay, nguốn vốn tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại hiện nay vẫn tập 

trung nhiều cho các doanh nghiệp Nhà nƣớc, công ty trách nhiệm hữu hạn 

quy mô lớn do những doanh nghiệp này đã có quan hệ lâu năm với ngân 

hàng. Còn đối với các doanh nghiệp nhỏ chƣa từng vay vốn ngân hàng thì các 

thủ tục, giấy tờ vay vốn của ngân hàng cũng nhƣ sự thiếu hiểu biết về quy 

trình cho vay, thẩm định, điều kiện đƣợc hỗ trợ lãi suất… khiến họ khá e ngại 

khi muốn tiếp cận nguồn vốn này. Thời hạn hỗ trợ lãi suất đối với gói kích 

cầu thứ nhất của Chính phủ ngắn, các ngân hàng thƣờng mất khoảng 1 tháng 

để tiến hành thẩm định nên thực tế chỉ còn lại 7 tháng cho doanh nghiệp xây 

dựng, triển khai hoặc thúc đẩy một dự án và hoàn tất vòng quay của đồng vốn 

để trả nợ ngân hàng. Áp lực về thời gian khiến nhiều doanh nghiệp phải ép 
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các dự án nhanh chóng quay vòng, ảnh hƣởng đến tính hiệu quả của các dự 

án. 

 Ngoài ra, hỗ trợ lãi suất chƣa có tác dụng hỗ trợ đối với toàn bộ các 

DNVVN: những doanh nghiệp đang thua lỗ không đƣợc vay vốn. Trong bối 

cảnh kinh tế khó khăn, với những doanh nghiệp làm ăn có lãi mới thì đây là 

cơ hội tiếp cận nguồn vốn ƣu đãi mở rộng thị trƣờng kinh doanh. Còn những 

doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, còn đang loay hoay tìm hƣớng đi 

cho sản xuất kinh doanh, nếu đƣợc tiếp cận với vốn ngân hàng, họ cũng 

không dám vay vốn vì những e ngại đầu ra cho sản phẩm. 

 Về phía các ngân hàng, họ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân 

định đối tƣợng đƣợc cho vay vốn. Ví dụ nhƣ trƣờng hợp doanh nghiệp có 

ngành nghề chính thuộc 13 ngành, lĩnh vực không đƣợc hƣởng hỗ trợ lãi suất 

nhƣng có dƣh án kinh doanh “phụ” thuộc diện đƣợc hỗ trợ, hay trƣờng hợp 

vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, trong đó có nhu cầu mua bất động sản 

để xây dựng nhà xƣởng…đã gây không ít vƣớng mắc cho các ngân hàng. 

Điều này cần đến những hƣớng dẫn cụ thể hơn từ phía Ngân hàng Nhà nƣớc. 

 Hơn nữa, mối liên kết giữa các ngân hàng thƣơng mại hiện nay còn 

lỏng lẻo. Với nguồn vốn hỗ trợ lãi suất 4% hấp dẫn nhƣ hiện nay, khả năng 

nhiều doanh nghiệp lợi dụng tình hình để tiến hành đảo nợ là rất đáng e ngại. 

Đảo nợ là cho doanh nghiệp vay để trả nợ cho chính ngân hàng này, hoặc trả 

nợ cho ngân hàng khác. Có nhiều doanh nghiệp đã vay vốn ngân hàng tại thời 

điểm trƣớc khi triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, nay thấy lãi suất đƣợc hạ 

thấp xuống nên lợi dụng đi vay nguồn vốn lãi suất thấp, trả nợ nguồn vốn lãi 

suất cao hơn.   

 Những lo ngại này xuất phát từ con số dƣ nợ toàn hệ thống ngân hàng 

trong tháng 2/2009 tại thời điểm bắt đầu áp dụng cơ chế hỗ trợ lãi suất, chỉ 

tăng 0,23%. Trong khi con số cho vay lên đến trên 157.000 tỷ đồng  có nghĩa 
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vòng quay vay - trả; trả - vay đã đƣợc đẩy nhanh hơn và không loại trừ khả 

năng sử dụng ngay vốn vay hỗ trợ lãi suất để trả nợ cũ [60]. 

 Thứ sáu là những vƣớng mắc trong thực hiện chƣơng trình tín dụng 

đầu tƣ và tín dụng xuất khẩu. 

 Về tình hình thực hiện các chƣơng trình tín dụng đầu tƣ và tín dụng xuất 

khẩu, hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng chính sách 

xã hội chƣa đóng góp nhiều cho phát triển DNVVN. Hai cơ quan cho vay 

chính sách này của Chính phủ trên thực tế không hoàn toàn chuyên trách về hỗ 

trợ tài chính cho DNVVN mà còn thực hiện các chính sách xóa đói giảm 

nghèo. Thủ tục cho vay, thẩm định phức tạp của Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam khiến nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại tiếp cận nguồn vốn vay ƣu đãi 

này.  

 Đến đầu năm 2009, Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tƣớng đƣợc 

ban hành đƣợc kì vọng sẽ khai thông dòng vốn đến các DNVVN thiếu tài sản 

thế chấp. Nhƣng vừa tròn 2 tháng qua đi, việc thực hiện còn rất khó khăn cho 

cả doanh nghiệp, các ngân hàng thƣơng mại và chính Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam. Nếu theo những quy định mới thì thủ tục vay bảo lãnh thậm chí 

còn phức tạp hơn vay thẳng các ngân hàng thƣơng mại: để đƣợc bảo lãnh, 

doanh nghiệp phải mất tối đa 20 ngày chờ ngân hàng thẩm định hiệu quả dự 

án kinh doanh, sản xuất. Đồng thời mất tối đa 60 ngày chờ ngân hạn nhận bảo 

lãnh thỏa thuận về việc thực hiện hay không nghĩa vụ bảo lãnh. Nhƣ vậy, 

doanh nghiệp phải mất nhiều tháng để chờ xem có đƣợc bảo lãnh hay không, 

khi đó cơ hội kinh doanh đã đi qua. 

 Ngoài ra, các điều kiện để doanh nghiệp đƣợc bảo lãnh tín dụng vẫn 

còn khắt khe. Ngân hàng Phát triển Việt Nam vừa yêu cầu thẩm định hiệu quả 

phƣơng thức kinh doanh, khả năng trả lãi và hoàn vốn, vừa yêu cầu doanh 

nghiệp phải thế chấp 100% giá trị tài sản hình thành từ nguồn vốn vay đƣợc 

bảo lãnh và 10% vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp cũng không đƣợc có nợ quá 
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hạn, không nợ đọng thuế. Với những yêu cầu khắt khe này, nguồn vốn vay sẽ 

khó đến đƣợc với doanh nghiệp hơn, và mục tiêu kích cầu sẽ khó đạt đƣợc.  

 Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng gặp khó khăn trong việc xác định 

đối tƣợng vay vốn, khó phân biệt doanh nghiệp thuộc mảng kinh doanh nào 

đƣợc bảo lãnh vay vốn, mảng nào không... Thực tế, đến thời điểm này Ngân 

hàng Nhà nƣớc vẫn chƣa có hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết cho Ngân hàng Phát 

triển Việt Nam nên chƣơng trình vẫn khó có thể triển khai nhanh. 

 Thứ bảy là những chậm trễ trong thực hiện chủ trƣơng hỗ trợ tài 

chính cho hoạt động đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của 

doanh nghiệp. 

 Các hỗ trợ tài chính cho hoạt động đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn 

nhân lực cho doanh nghiệp ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở các chủ trƣơng, 

còn chậm đƣợc triển khai. Thực ra Chính phủ đã có Nghị định về việc thành 

lập Quỹ Khoa học và Công nghệ quốc gia từ năm 2003, thế nhƣng mãi đến 

đầu năm 2008, quỹ này mới đƣợc ra mắt để tài trợ chính thức cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp. Sự chậm trễ của các Bộ, ban ngành 

trong việc thực thi các chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc làm hạn chế đi 

rất nhiều sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp.  

 Nhìn chung, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc từ các chƣơng trình hỗ 

trợ tài chính trong thời gian qua, không thể tránh khỏi một số những vƣớng 

mắc, hạn chế tồn tại trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc. 

Điều này đòi hỏi cần có những giải pháp tích cực nhằm từng bƣớc khắc phục 

những vƣớng mắc đó, hỗ trợ hiệu quả cho các DNVVN nƣớc ta. 
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CHƢƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 

NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 

 

 I. Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 

 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào 

ngày 11-1-2007.  Đây đƣợc coi là một bƣớc ngoặt quan trọng trong tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế của đất nƣớc. Hơn hai năm qua, nhờ những điều 

chỉnh về chính sách kinh tế cho phù hợp với những cam kết của WTO, nền 

kinh tế Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu vƣợt bậc về xuất khẩu, thu hút 

đầu tƣ nƣớc ngoài... Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các DNVVN, gia nhập 

WTO cũng mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhƣng 

cũng không ít thách thức, trở ngại mà doanh nghiệp phải vƣợt qua.  

 1. Cơ hội 

 - Môi trường kinh doanh thuận lợi hơn 

 Thực hiện đúng các cam kết đa phƣơng và cam kết mở cửa hàng hóa 

dịch vụ của WTO cùng nhiều biện pháp cải cách đồng bộ, môi trƣờng pháp lý 

ở Việt Nam ngày một hoàn thiện theo hƣớng thông thoáng, gia tăng nhiều ƣu 

đãi, điều kiện thuận lợi cho các DNVVN. Các chính sách quản lý và điều 

hành kinh tế thay đổi theo hƣớng minh bạch, rõ ràng hơn, giảm dần sự phân 

biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. 

 Nhờ đó, môi trƣờng kinh doanh cho các doanh nghiệp ở Việt Nam đã 

đƣợc cải thiện đáng kể. Theo Báo cáo Môi trƣờng kinh doanh năm 2008 của 

Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đƣợc xếp hạng thứ 91 trong tổng số 187 nền 

kinh tế đƣợc khảo sát, tăng 13 bậc so với năm trƣớc [42]. Trong đó, Báo cáo 

đánh giá những cải cách của Việt Nam trong các quy định, thủ tục thành lập 
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doanh nghiệp, cho vay vốn, bảo vệ nhà đầu tƣ, đóng thuế…Những nỗ lực này 

của Nhà nƣớc đã giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

ngày càng thuận lợi hơn. 

 - Cơ hội tiếp cận với nguồn lực tài chính quốc tế 

 Mở cửa mạnh mẽ nền kinh tế chứng kiến dòng vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

đổ vào Việt Nam ngày một tăng lên. Thị trƣờng tài chính – ngân hàng cũng 

mở cửa cho  các tổ chức tín dụng, ngân hàng nƣớc ngoài vào Việt Nam, cung 

cấp các sản phẩm tài chính cạnh tranh với các ngân hàng trong nƣớc, bổ sung 

cho nguồn lực tài chính vốn hạn hẹp trong nƣớc, đáp ứng một cách tối đa nhu 

cầu cấp thiết về vốn của các DNVVN.  

 Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại những cơ hội hợp tác, liên kết quốc 

tế trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ phát triển cho các DNVVN. Nhiều 

chƣơng trình hỗ trợ có sự hợp tác, tài trợ từ phía nƣớc ngoài cho DNVVN 

Việt Nam đã đƣợc thực hiện nhƣ: chƣơng trình hỗ trợ khu vực doanh nghiệp 

của DANIDA; Chƣơng trình hỗ trợ khu vực tƣ nhân Việt Nam hợp tác giữa 

Việt Nam và Liên minh châu Âu; Chƣơng trình Phát triển DNVVN của Tổ 

chức hợp tác kỹ thuật Đức GTZ; Trung tâm phát triển doanh nhân Việt Ấn 

của Ấn Độ; Dự án tăng cƣờng năng lực cho Trung tâm hỗ trợ DNVVN tại Hà 

Nội của JICA; Hỗ trợ thành lập cơ cấu trợ giúp DNVVN cấp quốc gia và cấp 

tỉnh của UNIDO…[46]. 

 - Cơ hội mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu 

 Gia nhập WTO, doanh nghiệp Việt Nam đƣợc đối xử công bằng khi 

tham gia vào thị trƣờng các nƣớc thành viên WTO theo quy chế Tối huệ quốc 

(MFN) và Đối xử quốc gia (NT). Hầu hết các sản phẩm của DNVVN của Việt 

Nam có giá thành cao, kém phong phú về chủng loại, chủ yếu tiêu thụ ở trong 

nƣớc nên rất khó cạnh tranh với các sản phẩm, hàng hóa nƣớc ngoài nếu bị 

đánh thuế cao hoặc bị giới hạn bằng hạn ngạch. Do vậy, khi các hàng rào thuế 

quan và phi thuế quan bị thu hẹp hoặc đƣợc dỡ bỏ, các DNVVN của Việt 
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Nam có thêm nhiều cơ hội để mở rộng thị trƣờng kinh doanh, đẩy mạnh xuất 

khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng nông sản và dệt may. 

 - Cơ hội tiếp cận với nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm chi phí sản xuất 

 Hiện nay, do nguồn nguyên liệu trong nƣớc còn hạn chế, rất nhiều 

doanh nghiệp Việt Nam phải nhập khẩu nguyên liệu, các yếu tố đầu vào từ 

nƣớc ngoài  nhƣ các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ, thủy sản, dệt 

may…Đối với các DNVVN, do những hạn chế về nguồn lực tài chính, thông 

tin cũng nhƣ thủ tục nhập khẩu thì việc tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu đầu 

vào còn rất khó khăn. Gia nhập WTO, cắt giảm dần dần dẫn tới xóa bỏ hàng 

rào thuế quan là cơ hội để nguyên vật liệu nƣớc ngoài nhập khẩu vào nƣớc ta 

với giá rẻ hơn và phong phú hơn, nhờ đó sẽ làm giảm sức ép về nguyên liệu 

ngoại nhập cho doanh nghiệp. 

 - Cơ hội đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm cạnh tranh 

với hàng hóa nước ngoài 

 Trình độ khoa học công nghệ trƣớc nay vốn là điểm yếu của các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong cạnh tranh với các công ty, tập đoàn lớn. 

Công nghệ lạc hậu khiến cho sản phẩm làm ra chất lƣợng không cao, chi phí 

lớn, khả năng cạnh tranh thấp trên thị trƣờng. Mở cửa thị trƣờng hàng hóa, 

dịch vụ ở Việt Nam Sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp nƣớc ngoài khi 

mở cửa nền kinh tế sẽ khiến nhiều DNVVN có động lực để đổi mới máy móc 

thiết bị, công nghệ tiên tiến nâng cao chất lƣợng sản phẩm, từ đó tăng cƣờng 

sức cạnh tranh của sản phẩm so với hàng hóa nƣớc ngoài. Ngoài ra, doanh 

nghiệp cũng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến 

trên thế giới, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng cho doanh nghiệp mình, từ đó 

phát triển doanh nghiệp bền vững hơn trong tƣơng lai. 

 2. Thách thức 

 - Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ nước ngoài 
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 Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các DNVVN có quy 

mô về vốn và lao động nhỏ, công nghệ không cao, năng suất lao động thấp, 

dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp. Do vậy, các doanh nghiệp này khó lòng 

cạnh tranh với các đối thủ nƣớc ngoài với tiềm lực tài chính hùng hậu, mạng 

lƣới phân phối toàn cầu, có tính chuyên nghiệp cao. Theo quy định của WTO, 

những trợ cấp, hỗ trợ trực tiếp của Nhà nƣớc cho doanh nghiệp trƣớc đây đều 

bị bãi bỏ khiến cho nhiều doanh nghiệp chƣa thích nghi đƣợc với môi trƣờng 

kinh doanh mới. Đặc biệt, từ năm 2009, Việt Nam mở cửa thị trƣờng bán lẻ 

cho các nhà phân phối nƣớc ngoài, nếu các doanh nghiệp bán lẻ trong nƣớc 

không nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt xu thế phát triển 

thị trƣờng để có những chiến lƣợc kinh doanh phù hợp thì sẽ khó lòng trụ 

vững trên thị trƣờng bán lẻ Việt Nam.  

 - Hàng rào bảo hộ kỹ thuật ở các nước phát triển 

 Cơ hội xuất khẩu mở ra cho các DNVVN Việt Nam khi gia nhập WTO, 

nhƣng các doanh nghiệp cũng đồng thời gặp phải nhiều trở ngại do các biện 

pháp bảo hộ ở các nƣớc phát triển. Xu hƣớng ở các nƣớc trên thế giới hiện 

nay là tăng cƣờng dùng hàng rào kỹ thuật, các tiêu chuẩn vệ sinh môi trƣờng 

để bảo hộ ngành sản xuất trong nƣớc. Đó cũng thƣờng là biện pháp bảo hộ 

thƣờng gây nhiều trở ngại cho xuất khẩu của Việt Nam nhất do các doanh 

nghiệp Việt Nam hầu hết còn kém hiểu biết về hàng rào bảo hộ kỹ thuật của 

các nƣớc phát triển, các sản phẩm làm ra không đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn 

kỹ thuật, môi trƣờng, thƣờng bị trả lại gây nhiều tổn thất cho doanh nghiệp. 

Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao hơn nữa chất lƣợng sản 

phẩm của mình cũng nhƣ tăng cƣờng hiểu biết về tiêu chuẩn vệ sinh, môi 

trƣờng ở các nƣớc nhập khẩu để tránh những tổn thất, thiệt hại không đáng 

có. 

 - Nguy cơ bị áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ 

cấp 
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 Việc gia nhập WTO một mặt làm tăng cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu, đặc 

biệt là sang các thị trƣờng đang áp dụng hạn ngạch đối với Việt Nam, nhƣng 

một mặt cũng kèm theo nguy cơ bị các thành viên, đặc biệt là các thành viên 

lớn nhƣ Hoa Kỳ, EU áp dụng biện pháp tự vệ. Những vụ kiện cá tra, cá basa 

hay chế độ hạn ngạch đối với hàng dệt may của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và 

hàng loạt những vụ kiện chống bán phá giá mà các nƣớc phát triển thƣờng áp 

dụng với các nƣớc đang phát triển cho thấy một thực tế là hàng xuất khẩu từ 

các thành viên đang phát triển có rất nhiều nguy cơ bị các thành viên phát 

triển nhƣ Hoa Kỳ, EU... áp dụng biện pháp tự vệ, đặc biệt là một số mặt hàng 

dệt may, da giày…mà doanh nghiệp Việt Nam có ƣu thế về giá, chất lƣợng, 

mẫu mã trên thị trƣờng quốc tế.  

 Nhằm tránh vấp phải những tranh chấp thƣơng mại mà Việt Nam luôn 

ở thế yếu, các doanh nghiệp cần nâng cao kiến thức cũng nhƣ hiểu biết thị 

trƣờng nƣớc bạn hàng khi tham gia vào thƣơng mại quốc tế. 

 - Xóa bỏ các hình thức trợ cấp trực tiếp của Nhà nước 

 Trợ cấp bị cấm hay trợ cấp đèn đỏ (Red subsidies) bao gồm: trợ cấp xuất 

khẩu (trợ cấp căn cứ vào kết quả xuất khẩu, ví dụ thƣởng xuất khẩu, trợ cấp 

nguyên liệu đầu vào để xuất khẩu, miễn thuế/giảm thuế cao hơn mức mà sản 

phẩm tƣơng tự bán trong nƣớc đƣợc hƣởng, ƣu đãi bảo hiểm xuất khẩu, ƣu đãi 

tín dụng xuất khẩu…) hoặc trợ cấp nhằm ƣu tiên sử dụng hàng nội địa so với 

hàng nhập khẩu. Đây là những hình thức trợ cấp mà hiện tất cả các thành viên 

WTO đều bị cấm áp dụng. Do vậy, khi gia nhập WTO, Việt Nam phải tuân thủ 

các cam kết xóa bỏ các loại trợ cấp bị cấm này, riêng các ƣu đãi đầu tƣ cho hàng 

xuất khẩu đƣợc cấp trƣớc khi gia nhập WTO đƣợc phép bảo lƣu trong thời gian 

5 năm [43]. Các DNVVN sẽ không thể ỷ lại vào những hỗ trợ của Nhà nƣớc 

đƣợc nữa mà phải nỗ lực nhiều hơn để cạnh tranh trên thị trƣờng.  

 - Chịu nhiều ảnh hưởng từ các biến cố của nền kinh tế thế giới 
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 Khi Việt Nam tham gia nhiều hơn vào quá trình toàn cầu hóa, nền kinh 

tế sẽ chịu ảnh hƣởng nhiều hơn từ các bất ổn của nền kinh tế thế giới. Sau gần 

2 năm gia nhập WTO đến nay, những tác động từ bên ngoài nhƣ sự dao động 

bất thƣờng về giá cả của hàng loạt các mặt hàng xuất khẩu và phải nhập khẩu; 

diễn biến giá vàng, tỷ giá hối đoái…trên thế giới cũng ảnh hƣởng không nhỏ 

đến nền kinh tế trong nƣớc.  

 Đặc biệt trong giai đoạn năm 2008 – 2009, nền kinh tế nƣớc ta liên tục 

chứng kiến “cơn lốc” lạm phát do ảnh hƣởng giá dầu trên thế giới tăng cao, 

rồi tiếp đến lại phải lo đối phó với giảm phát, suy giảm kinh tế do ảnh hƣởng 

của cuộc khủng hoảng tài chính từ các nƣớc phát triển trên thế giới. Trong bối 

cảnh đó, đối tƣợng gặp khó khăn đầu tiên chính là các DNVVN. Kinh tế toàn 

cầu đang rơi vào tình trạng suy thoái, tốc độ tăng trƣởng giảm sút. Điều này 

dẫn đến hệ lụy là cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm 

trong khi cung đối với các mặt hàng nhập khẩu của nƣớc ngoài sẽ tăng do các 

doanh nghiệp nƣớc ngoài không tiêu thụ đƣợc sản phẩm ở thị trƣờng trong 

nƣớc. Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng phải chịu sức ép giảm 

giá ngày càng mạnh hơn ở thị trƣờng nƣớc ngoài. Trong khi đó, ở thị trƣờng 

trong nƣớc, do chịu ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế thế giới cũng khiến 

nhu cầu tiêu dùng giảm sút, sản phẩm làm ra không bán đƣợc. Lợi nhuận 

giảm buộc các doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân 

công.  

 II. Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu của Đảng và Nhà nƣớc về hỗ 

trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Trong những năm gần đây, chính sách phát triển đối với các DNVVN 

đã đƣợc Đảng và Nhà nƣớc rất quan tâm và coi đó là một trong những nhiệm 

vụ đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế nhiều thành 

phần, định hƣớng xã hội chủ nghĩa của nƣớc ta. Trong điều kiện tự do hóa 
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thƣơng mại, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc hỗ trợ nhằm 

nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp lại càng trở nên bức thiết.  

 Nhằm đẩy mạnh chủ trƣơng phát triển DNVVN trong thời gian tới, để 

có bƣớc đi phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 

2010, ngày 23 tháng 10 năm 2006, Thủ tƣớng Chính phủ đã có kí Quyết định 

số 236/2006/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển DNVVN trong giai đoạn 

2006 – 2010. Đây là bản kế hoạch phát triển DNVVN đầu tiên đƣợc hoạch 

định với các định hƣớng lớn và lộ trình thực hiện cụ thể để đảm bảo các mục 

tiêu đƣa ra đƣợc thực hiện.  

 1. Quan điểm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Theo nội dung của Kế hoạch phát triển DNVVN giai đoạn 2006 – 

2010, quan điểm về phát triển DNVVN của Đảng và Nhà nƣớc ta đƣợc tóm 

tắt trong 6 quan điểm cơ bản sau [26]: 

1. Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành 

phần. Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu 

thành quan trọng của nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, 

cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.  

2. Nhà nƣớc tạo môi trƣờng về pháp luật và các cơ chế, chính sách 

thuận lợi cho DNVVN thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và 

cạnh tranh lành mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực trong nƣớc kết hợp với 

nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tƣ phát triển. 

3. Phát triển DNVVN theo phƣơng châm tích cực, vững chắc, nâng cao 

chất lƣợng, phát triển về số lƣợng, đạt hiệu quả kinh tế, góp phần tạo nhiều 

việc làm, xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; phát triển 

DNVVN gắn với các mục tiêu quốc gia, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phƣơng, khuyến khích phát 

triển công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống; chú trọng phát triển 

DNVVN ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
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khăn; ƣu tiên phát triển và hỗ trợ các DNVVN do đồng bào dân tộc, phụ nữ, 

ngƣời tàn tật…làm chủ doanh nghiệp; chú trọng phát triển DNVVN đầu tƣ 

sản xuất một số lĩnh vực có khả năng cạnh tranh cao. 

4. Hoạt động trợ giúp của Nhà nƣớc chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp sang 

hỗ trợ gián tiếp để nâng cao năng lực cho các DNVVN. 

5. Gắn hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi trƣờng, bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội. 

6. Tăng cƣờng nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về vị trí, 

vai trò của DNVVN trong phát triển kinh tế - xã hội. 

 

 2. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Từ những quan điểm nói trên, Chính phủ đề ra những mục tiêu phát 

triển DNVVN ở Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2010 nhƣ sau [26]: 

- Mục tiêu tổng quát:  

Đẩy nhanh tốc độ phát triển DNVVN, tạo môi trƣờng cạnh tranh lành 

mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các DNVVN đóng góp ngày 

càng cao vào tăng trƣởng cho nền kinh tế. 

- Mục tiêu cụ thể:  

a) Số DNVVN thành lập mới khoảng 320.000 (hàng năm tăng khoảng 

22%); 

b) Tỷ lệ tăng trƣởng DNVVN thành lập mới tại các tỉnh khó khăn là 

15% đến năm 2010; 

c) Tỷ lệ trực tiếp tham gia xuất khẩu đạt từ 3 - 6% trong tổng số 

DNVVN; 

d) Tạo thêm khoảng 2,7 triệu chỗ làm mới trong giai đoạn 2006 - 2010; 

đ) Có thêm 165.000 lao động đƣợc đào tạo kỹ thuật làm việc tại các 

DNVVN. 
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Trên cơ sở mục tiêu đề ra, Kế hoạch phát triển DNVVN 2006 – 2010 

đã xác định 7 nhóm giải pháp bao gồm: 

a) Đơn giản hoá các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đăng ký kinh doanh, gia nhập thị trƣờng và các hoạt động của doanh nghiệp. 

b) Tạo điều kiện tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất cho các DNVVN. 

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho các DNVVN tiếp cận các nguồn vốn, ƣu 

tiên các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, hàng có giá trị gia tăng cao. 

d) Các chƣơng trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và cải thiện khả 

năng cạnh tranh của các DNVVN. 

e) Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển DNVVN giai 

đoạn 2006 - 2010. 

f) Tạo lập môi trƣờng tâm lý xã hội đối với khu vực DNVVN. 

g) Quản lý thực hiện Kế hoạch phát triển DNVVN giai đoạn 2006 - 

2010. 

 3. Hệ thống thể chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 

 Hệ thống thể chế hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam hoạt động dƣới sự chỉ 

đạo của Thủ tƣớng đƣợc thành lập theo Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 

23/11/2001 theo Biểu đồ 10. 
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Biểu đồ 10: Cơ cấu hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 

 

Nguồn: Cục Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Hội đồng Khuyến khích phát triển DNNVV làm cố vấn cho Thủ tƣớng 

trong công tác phát triển DNNVV do Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ làm 

chủ tịch. Cục Phát triển DNNVV là cơ quan điều phối chính sách liên quan 

tới DNVV ở cấp trung ƣơng đồng thời đóng vai trò là thƣ ký thƣờng trực cho 

Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tƣ dƣới sự chỉ đạo của ủy ban Nhân dân tỉnh/ 

thành phố là cơ quan điều phối chính sách liên quan tới DNNVV ở cấp địa 

phƣơng đồng thời các Sở ban ngành khác cũng thực hiện các biện pháp hỗ trợ 

DNNVV. 

 Các cơ quan ban ngành của Chính phủ ở Trung ƣơng phối hợp chặt chẽ 

với các tổ chức đại diện cho khu vực tƣ nhân và các nhà cung cấp dịch vụ tƣ 

nhân cũng nhƣ nhà nƣớc hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh. 
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 III. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ 

tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 

 Giống nhƣ hầu hết các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang đạt đƣợc 

những tiến bộ nhất định trong việc phát triển DNVVN. Trong đó, Việt Nam 

đã đạt đƣợc nhiều thành tựu trên một số mặt song cũng còn những tồn tại ở 

một số mặt khác. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 

rộng, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với 

thị trƣờng nƣớc ngoài nhƣng cũng đồng thời phải đấu tranh với một thị trƣờng 

nội địa mở, ngày càng có nhiều các công ty nƣớc ngoài thâm nhập. Điều này 

do đó đã tạo ra những thử thách mới cho chính phủ Việt Nam trong nỗ lực 

nhằm cung cấp những hỗ trợ giúp các DNVVN hoạt động ngày càng hiệu 

quả, lớn mạnh về quy mô, thành thạo về công nghệ. Trên cơ sở quan điểm và 

định hƣớng phát triển khu vực DNVVN của Đảng và Nhà nƣớc, sau đây là 

một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm hỗ trợ các DNVVN ở Việt Nam:  

 1. Kiến nghị đối với Nhà nƣớc và các cơ quan liên quan 

 1.1. Thực hiện đồng bộ, nhất quán các biện pháp hỗ trợ tài chính cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời kết hợp với các hỗ trợ khác 

 Hỗ trợ tài chính mới chỉ là một bộ phận trong tổng thể các chính sách 

hỗ trợ đó. Hỗ trợ tài chính phần lớn mới chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết 

đƣợc những khó khăn về vốn trong khi các DNVVN hiện nay không phải chỉ 

cần có vốn là có thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của mình. Họ còn 

cần đến những phƣơng hƣớng, chiến lƣợc kinh doanh trong dài hạn, tìm kiếm 

thị trƣờng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so 

với các doanh nghiệp lớn trên thị trƣờng. Do vậy, Chính phủ cần xây dựng 

một hệ thống các chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN ở Việt Nam hoàn 

thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng. 

Hệ thống đó bao gồm: xây dựng môi trƣờng kinh doanh bình đẳng, thông 

thoáng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc 
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tiếp cận với nguồn vốn, đất đai, lao động, công nghệ và thông tin thị trƣờng 

theo hƣớng cơ chế chính sách phải đồng bộ; xoá bỏ những phân biệt đối xử về 

tín dụng, thuế, giá thuê đất và các ƣu đãi khác...; thực hiện nghiêm túc theo 

Luật Doanh nghiệp; ban hành Luật Khuyến khích đầu tƣ áp dụng chung cho 

cả DNVVN trong nƣớc và DNVVN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

 Nhƣ trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mặc dù chính sách hỗ trợ lãi suất 

4% đƣợc đánh giá là một chính sách lớn, kịp thời và đúng đắn nhƣng một khi 

bài toán đầu ra còn chƣa đƣợc giải quyết thì doanh nghiệp vẫn còn ngần ngại 

tiếp cận vốn vay ngân hàng, cho dù với mức lãi suất chỉ còn khoảng 1-2%. 

Trong năm 2009, sức mua ở thị trƣờng trong nƣớc giảm, thị trƣờng xuất khẩu 

do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cũng bị co lại, sản phẩm 

doanh nghiệp làm ra không tiêu thụ đƣợc, các ngân hàng cũng không thể cho 

doanh nghiệp vay vốn vì lo ngại tăng tỷ lệ nợ xấu cho toàn hệ thống. Do vậy, 

để chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN phát huy tác dụng đúng nhƣ kỳ vọng, 

đòi hỏi Nhà nƣớc cần phải kết hợp với các biện pháp kích cầu tiêu dùng trong 

nƣớc, hỗ trợ thêm nữa về thông tin, dự báo và định hƣớng cho việc sản xuất, 

xuất khẩu…cho doanh nghiệp trong nƣớc. Bên cạnh đó, theo quan điểm của 

tác giả khóa luận, ngoài những biện pháp trợ giúp đã và đang đƣợc thực hiện, 

Chính phủ có thể xem xét kết hợp thêm một số biện pháp hỗ trợ nhƣng vẫn 

đảm bảo không vi phạm quy định WTO nhƣ: chính quyền hỗ trợ đào tạo nghề 

miễn phí cho công nhân là thanh niên làm việc tại DNVVN, hỗ trợ thị trƣờng 

cho DNVVN thông qua mở thêm các lĩnh vực kinh doanh trƣớc nay vốn chỉ 

dành riêng cho các DNNN…  

 Ngoài ra, cũng cần xây dựng bộ máy quản lý thống nhất về hỗ trợ 

DNVVN. Nhƣ đã nói trong phần thực trạng, hiện nay ở Việt Nam vẫn chƣa 

có một cơ quan nào chuyên biệt hỗ trợ tài chính cho các DNVVN. Mỗi biện 

pháp hỗ trợ tài chính đƣợc giao cho các cơ quan Bộ, ngành khác nhau. Điều 

này đôi khi đã dẫn đến nhiều chỉ đạo chồng chéo, việc thực thi, hƣớng dẫn các 
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Nghị định của Chính phủ diễn ra chậm chạp. Do đó, cần có sự phân cấp thống 

nhất giữa các cơ quan thực thi chƣơng trình hỗ trợ tài chính nhằm tránh tình 

trạng chồng chéo trong quản lý, không đạt hiệu quả mà lại bỏ sót những 

doanh nghiệp cần vốn thực sự.  

 Hỗ trợ tài chính cũng nên đƣợc phân quyền tới các địa phƣơng, chứ 

không chỉ dừng lại ở Trung ƣơng. Chính quyền, các cơ quan thực  thi việc hỗ 

trợ ở từng địa phƣơng cụ thể luôn luôn nắm rõ tình hình doanh nghiệp hơn. 

Nhờ đó mà các biện pháp hỗ trợ sẽ thiết thực hơn, việc theo dõi tình hình phát 

triển cũng nhƣ nhu cầu của các DNVVN trở nên sát sao hơn, phản ánh đúng 

thực tế hơn và các DNVVN cũng dễ dàng tiếp cận dễ dàng hơn. Do đó, có 

những phản hồi lại trung ƣơng để có đƣợc những thay đổi về chính sách cho 

phù hợp hơn với tình hình mới. Thêm vào đó, các cơ quan thực thi, triển khai 

các chính sách hỗ trợ cũng cần minh bạch hoá việc thực hiện các chính sách 

ƣu đãi để tạo điều kiện cho DNVVN hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, 

tránh tình trạng quan liêu, cửa quyền trong quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp.  

 1.2. Cải cách hơn nữa môi trƣờng tài chính ở Việt Nam 

 Bên cạnh việc chú trọng vào các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp 

cận với các nguồn vốn tín dụng, Nhà nƣớc cũng cần quan tâm xây dựng và 

phát triển hơn nữa môi trƣờng tài chính ở Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi 

cho sự hoạt động của các định chế tài chính cũng nhƣ đơn giản hóa hệ thống 

báo cáo tài chính của các DNVVN.  Nhờ đó, các yêu cầu về báo cáo tài chính 

của ngân hàng cũng giảm đi sự phức tạp, đã gây phiền hà cho không ít doanh 

nghiệp khi vay vốn. 

 Đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại, Chính phủ 

cần tăng hơn nữa khối lƣợng và tỷ trọng tín dụng ngân hàng dành cho các 

DNVVN. Hiện tại, hầu hết các DNVVN đều gặp khó khăn về vốn, tuy nhiên 

chỉ một số trong đó đƣợc tiếp cận vốn vay ngân hàng và đƣợc đáp ứng đủ nhu 

cầu. Sự tăng lên về khối lƣợng và tỷ lệ tín dụng cho DNVVN ở Việt Nam sẽ 
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góp phần tạo ra môi trƣờng tốt hơn đáp ứng nhu cầu vay vốn của  các doanh 

nghiệp, tuy nhiên phải trên cơ sở nâng cao năng lực đánh giá rủi ro tín dụng 

nhằm đảm bảo không làm tăng tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Chính 

phủ có thể quy định một tỷ lệ tín dụng nhất định mà các ngân hàng thƣơng 

mại cam kết cho các DNVVN vay hay tiến hành dàn xếp với với các ngân 

hàng thƣơng mại để các ngân hàng này cho các doanh nghiệp hoạt động trong 

ngành xuất khẩu vay dài hạn (10 năm) nhƣ trƣờng hợp của Hàn Quốc. 

 Bên cạnh đó, Chính phủ cần kết hợp với việc hoàn thiện môi trƣờng 

pháp lý cho hoạt động cho vay tín dụng của các ngân hàng nhƣ: tự do hóa lãi 

suất, xử lý nợ tồn đọng, nới lỏng quy chế về tài sản thế chấp khi vay vốn, xóa 

bỏ các hạn chế phân biệt đối xử với các ngân hàng nƣớc ngoài khi mở cửa thị 

trƣờng tài chính…nhằm đảm bảo sự an toàn cho hệ thống tín dụng trong 

nƣớc. 

 Ngoài nguồn vốn vay ngân hàng là nguồn tín dụng chủ yếu cho các 

DNVVN hiện nay, các kênh tài chính khác cũng có vai trò quan trọng góp 

phần hỗ trợ cho doanh nghiệp. Hiện tại, quy mô của tài trợ phi ngân hàng 

chính thức (dịch vụ cho thuê tài chính, bao thanh toán, quỹ đầu tƣ mạo hiểm) 

vẫn còn tƣơng đối nhỏ ở Việt Nam. Điều này đòi hỏi cần sớm hoàn thiện hành 

lang pháp lý thông thoáng cho các công ty cho thuê tài chính nhằm thực hiện 

hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp trong mục tiêu trung và dài hạn, dịch vụ 

bao thanh toán chủ yếu hỗ trợ cho các DNVVN trong hoạt động xuất khẩu. 

Cụ thể, Nhà nƣớc cần xem xét sửa đổi, bổ sung, có những hƣớng dẫn rõ ràng 

cho hoạt động của các công ty cho thuê tài chính, bao thanh toán độc lập nhƣ 

mở rộng đối tƣợng cấp dịch vụ, mở rộng đối tƣợng tài sản đƣợc cho thuê chỉ 

là các động sản…Hiện nay, phần lớn các công ty cho thuê tài chính hay dịch 

vụ bao thanh toán đều nằm trong hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại mà 

ít có những công ty nào chuyên biệt cung cấp dịch vụ này nên quy mô có 

phần bị hạn chế. 
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 Chính phủ cũng nên tạo lập các quỹ đầu tƣ mạo hiểm cho các DNVVN 

vay đầu tƣ cho công nghệ, đào tạo đội ngũ lao động... đồng thời phát triển thị 

trƣờng chứng khoán và thị trƣờng trái phiếu, để làm tăng thêm đáng kể kênh 

cấp vốn cho doanh nghiệp. Chính phủ cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

nhỏ đƣợc niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch. 

 Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự cạnh tranh lành mạnh giữa các 

ngân hàng và các tổ chức tín dụng cũng sẽ đẩy mạnh việc cho vay, cho thuê 

và các sản phẩm tài chính khác với nhiều dịch vụ liên quan hỗ trợ phát triển 

kinh doanh, nhằm thu hút các khách hàng là các DNVVN. Bên cạnh đó, 

Chính phủ và các cơ quan ban ngành cần tăng cƣờng thu thập thông tin về tín 

dụng doanh nghiệp, vừa giúp các ngân hàng dễ dàng đánh giá, chấp nhận cho 

doanh nghiệp vay vốn, vừa trên cơ sở đó, giúp Chính phủ hoạch định những 

chính sách đúng đắn, kịp thời giúp doanh nghiệp vƣợt qua khó khăn.  

 Về phía các ngân hàng thƣơng mại, các tổ chức tín dụng, cần tích cực 

nâng cao nhận thức của bộ phận cán bộ ngân hàng cũng nhƣ năng lực đánh 

giá rủi ro tín dụng đối với cho vay DNVVN. Trƣớc nay, việc cho vay các 

DNVVN vẫn luôn bị coi là có rủi ro cao, chi phí lớn do các khoản vay có giá 

trị nhỏ, thêm vào đó năng lực đánh giá rủi ro của các ngân hàng còn hạn chế 

nên các ngân hàng không dám mạo hiểm cho các doanh nghiệp nhỏ vay vốn. 

Tăng cƣờng cho vay tới bộ phận doanh nghiệp nhỏ là một xu thế hợp lý, đảm 

bảo công bằng hơn cho các thành phần kinh tế đều đƣợc tiếp cận tín dụng 

ngân hàng. 

 Về phía các công ty cho thuê tài chính, bản thân các công ty cho thuê 

tài chính cũng cần năng động hơn trong việc quảng bá rộng rãi dịch vụ của 

mình đến cộng đồng doanh nghiệp thông qua các phƣơng tiện truyền thông, 

các hội nghị, hội thảo chuyên đề, giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về những 

lợi ích mà dịch vụ này mang lại.   

 1.3. Phát triển bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
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 Lợi ích của các Quỹ bảo lãnh tín dụng cho việc tiếp cận vốn vay ngân 

hàng của DNVVN là không thể phủ nhận. Do đó, Nhà nƣớc cần có thêm 

nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của loại hình bảo lãnh tín dụng 

này. Trong ngắn hạn, chúng ta cần nâng cao hơn nữa hoạt động của các quỹ 

bảo lãnh tín dụng hiện có ở các địa phƣơng trên cả nƣớc. Theo đó, Chính phủ 

cần có những hƣớng dẫn, chỉ đạo cụ thể cho các Quỹ cải tiến phƣơng thức 

điều hành, quản lý đồng thời tăng cƣờng mối liên kết giữa các Quỹ với các 

ngân hàng thƣơng mại, tổ chức tín dụng, tích cực trao đổi thông tin nhằm 

đánh giá đúng năng lực cho doanh nghiệp đƣợc bảo lãnh. 

 Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân tác giả, hoạt động của các Quỹ 

Bảo lãnh tín dụng DNVVN ở Việt Nam không mang lại hiệu quả cao, một 

mặt do nhiều quy định pháp lý hiện hành khi đi vào triển khai cụ thể còn 

nhiều bất cập cần đƣợc bổ sung, sửa đổi nhƣ: chƣa xác định rõ quyền lợi cũng 

nhƣ trách nhiệm của tổ chức góp vốn thành lập quỹ; các quy định về đối 

tƣợng đƣợc bảo lãnh, tỷ lệ bảo lãnh, phí bảo lãnh... chƣa đƣợc phân loại chi 

tiết; quy trình xin cấp bảo lãnh cũng chƣa thuận tiện, mặt khác phần lớn các 

địa phƣơng chƣa có đủ nguồn vốn ngân sách 30 tỷ đồng cho việc thành lập 

quỹ bảo lãnh tín dụng. Nếu duy trì hoạt động của các Quỹ Bảo lãnh tín dụng 

DNVVN trong dài hạn, Chính phủ có thể hạ mức vốn điều lệ quỹ ở một số 

tỉnh, địa phƣơng khó khăn hoặc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng ở cấp Trung 

ƣơng để tái bảo lãnh cho các quỹ địa phƣơng cũng có thể là một giải pháp hữu 

hiệu trong điều kiện hạn hẹp về nguồn vốn góp thành lập quỹ. Quỹ Trung 

ƣơng cũng sẽ là đầu mối trong việc tiếp nhận các nguồn vốn và sự trợ giúp 

của các tổ chức nƣớc ngoài dành cho quỹ. 

 Bên cạnh đó, hiện nay Chính phủ đã một phần giao nhiệm vụ bảo lãnh 

tín dụng cho doanh nghiệp cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện và 

chỉ trong một thời gian ngắn đã thu đƣợc những kết quả tích cực. Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam tuy là một cơ quan chính sách của Nhà nƣớc nhƣng lại có 
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đội ngũ cán bộ đƣợc trang bị nghiệp vụ, mạng lƣới ở nhiều tỉnh thành trên cả 

nƣớc. Do đó, Chính phủ có thể xem xét đến việc hợp nhất Quỹ Bảo lãnh tín 

dụng DNVVN địa phƣơng với các chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 

vừa giảm bớt gánh nặng cho ngân sách địa phƣơng, nâng cao khả năng đánh 

giá tín dụng của các Quỹ, vừa giảm đƣợc sự quản lý chồng chéo giữa chính 

quyền địa phƣơng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc hỗ trợ cho 

DNVVN. 

 1.4. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

thông qua ƣu đãi thuế, tín dụng nhà nƣớc, và các hỗ trợ tài chính khác 

 - Về ưu đãi thuế:  

 Hiện tại, các nƣớc trong khu vực đều đã giảm hoặc có lộ trình giảm 

nhiều khoản thuế cho doanh nghiệp, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trong năm 2009 này, nhiều Luật thuế mới của Việt Nam nhƣ thuế Giá trị gia 

tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Thu nhập Doanh nghiệp đƣợc sửa đổi, bổ sung cũng 

chính thức có hiệu lực. Theo đó, các mức thuế suất thuế Giá trị gia tăng sẽ chỉ 

còn 2 mức (5%, 10%), đối tƣợng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đƣợc hƣởng 

mức thuế suất 0% đƣợc mở rộng hơn; rất nhiều mặt hàng đƣợc giảm mức thuế 

suất thuế Tiêu thụ đặc biệt; mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp phổ 

thông cũng đƣợc hạ từ 28% xuống chỉ còn 25%...[16] 

 Những sửa đổi này đƣợc đánh giá sẽ mang đến nhiều ƣu đãi hơn cho 

các doanh nghiệp, tuy nhiên mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp ở 

nƣớc ta vẫn còn khá cao so với nhiều quốc gia trong khu vực. Nhƣ Hàn Quốc 

vừa cắt giảm mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp từ mức 25% xuống 

còn 20% (duy trì 2 mức thuế suất 13% và 20%); Singapore cũng hạ thuế suất 

từ 20% xuống 19%, Trung Quốc cũng giảm mạnh mức thuế suất từ 33% 

xuống 25% tuy nhiên mọi điều kiện của Trung Quốc đều hơn Việt Nam [55]. 

Do đó, Chính phủ nên xem xét một số điều chỉnh nhƣ: mức thuế suất thuế 

Thu nhập doanh nghiệp, và các ƣu đãi phù hợp với từng ngành nghề, đối 
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tƣợng doanh nghiệp cụ thể, căn cứ theo các tiêu chuẩn về doanh thu, thu nhập 

và trình độ phát triển kinh tế của từng thời kỳ…; cho DNVVN đƣợc nợ thuế 

trong trƣờng hợp đầu tƣ nghiên cứu khoa học, công nghệ hoặc dự án có độ rủi 

ro cao (nhƣ kinh nghiệm của Malaysia). 

 Ngoài ra, Chính phủ cũng cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính 

thuế, đồng thời hƣớng dẫn chi tiết cụ thể việc thực thi các chính sách thuế cho 

từng doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính về thuế rƣờm rà khiến các doanh 

nghiệp phải tốn không ít thời gian, công sức và nhất là những khoản chi phí 

“không chính thức” trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà 

nƣớc. Cải cách thủ tục hành chính thuế cần đƣợc thực hiện theo hƣớng đơn 

giản, thuận tiện; giảm chi phí, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế; 

công khai chính sách thuế mới và các thủ tục hành chính thuế..., giúp các 

doanh nghiệp có thể tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Về tín dụng ưu đãi của Nhà nước:  

Hiện nay, mức lãi suất ƣu đãi tín dụng đầu tƣ và xuất khẩu đƣợc thực 

hiện qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã đƣợc bổ sung vào diện đƣợc hỗ 

trợ lãi suất, tăng nguồn vốn hỗ trợ cho các DNVVN trong nƣớc. Nâng cao 

hơn nữa nghiệp vụ cũng nhƣ mở rộng mạng lƣới của Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam trên cả nƣớc là thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả cho vay tín 

dụng Nhà nƣớc cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tín dụng ƣu đãi của Nhà 

nƣớc cũng có thể mở rộng hơn nữa loại hình cho vay nhƣ: cho vay ƣu đãi để 

doanh nghiệp chuyển giao, nghiên cứu và triển khai công nghệ mới, hay nâng 

cao trình độ của đội ngũ lao động…  

 - Về hỗ trợ mặt bằng sản xuất:  

 Nhà nƣớc cũng nên chú trọng hỗ trợ trực tiếp cho các DNVVN trong 

hoạt động sản xuất, ƣu tiên giải quyết mặt bằng sản xuất. Cho các nhà đầu tƣ 

đƣợc miễn giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê 

mặt nƣớc theo những mức thuế suất và thời gian sử dụng hoặc có chính sách 
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hỗ trợ kinh phí di chuyển cơ sở sản xuất của DNVVN vào các khu công 

nghiệp…là các biện pháp sẽ giúp giảm chi phí về mặt bằng sản xuất đáng kể 

cho các DNVVN, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này giảm giá thành, 

tăng khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng. Cùng với đó, tăng cƣờng ƣu đãi tín 

dụng trong đầu tƣ và xuất khẩu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần xem xét 

hợp lý các ƣu đãi, đảm bảo không vi phạm những quy định của WTO, tránh 

những hỗ trợ trực tiếp nhƣ thƣởng xuất khẩu, trợ cấp… 

 - Về các Quỹ hỗ  trợ:  

 Tăng cƣờng hoạt động của các quỹ hỗ trợ tài chính cho DNVVN và các 

tổ chức hỗ trợ chính sách cho các DNVVN ở Việt Nam. Các quỹ này cần phải 

đa dạng, tập trung phục vụ cho những mục đích nhất định nhƣ hỗ trợ cho 

thành lập doanh nghiệp hay mở rộng sản xuất, hỗ trợ cho xuất khẩu, hỗ trợ 

cho phát triển khoa học kỹ thuật ở các DNVVN. Hiện nay ở Việt Nam, Quỹ 

Hỗ trợ Phát triển cung cấp các tín dụng đầu tƣ, tín dụng xuất khẩu, hỗ trợ sau 

đầu tƣ, bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN, Quỹ Phát triển Khoa học Công 

nghệ Quốc gia tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu công nghệ, cải tiến kỹ 

thuật của các DNVVN. Những quỹ hỗ trợ không phù hợp với những cam kết 

khi gia nhập WTO nên bị bãi bỏ, nhƣ Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu. Hỗ trợ không 

đƣợc giới hạn ở một doanh nghiệp nào mà áp dụng cho mọi loại hình 

DNVVN cả doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh thỏa mãn các tiêu 

chuẩn nhất định do quỹ đề ra. Các quỹ này cũng cần quy định rõ mục tiêu, 

chức năng các bộ phận và có những chƣơng trình hỗ trợ cụ thể. 

 1.5. Tăng cƣờng hợp tác, liên kết quốc tế trong hỗ trợ tài chính cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế tuy thách 

thức nhiều nhƣng cơ hội mở ra cho Việt Nam cũng không ít. Một trong những 

cơ hội đó là tăng cƣờng hợp tác liên kết với các quốc gia khác trong khu vực 

cũng nhƣ trên thế giới trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, môi 
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trƣờng… Đặc biệt hợp tác để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nƣớc cũng 

là một mục tiêu quan trọng trong liên kết hợp tác quốc tế của mỗi quốc gia. 

Các DNVVN Việt Nam với năng lực cạnh tranh yếu kém so với các công ty 

nƣớc ngoài, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 

của đất nƣớc. Trƣớc tình hình đó, tranh thủ các nguồn lực tài chính bên ngoài, 

hỗ trợ cho các DNVVN là một trong số nhiều biện pháp hiệu quả cho phát 

triển doanh nghiệp ở Việt Nam. 

 Trong thời gian qua, đã có rất nhiều chƣơng trình hợp tác, liên kết giữa 

Chính phủ Việt Nam với các chính phủ, tổ chức tín dụng các nƣớc trên thế 

giới nhằm hỗ trợ phát triển DNVVN. Tăng cƣờng hơn nữa các mối quan hệ 

hợp tác quốc tế, nhằm tìm kiếm các nguồn lực tài chính hỗ trợ cho các 

DNVVN ở Việt Nam là một điều rất cần thiết; vừa tận dụng hiệu quả lợi ích 

từ hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, vừa giảm bớt khó khăn cho ngân sách 

Nhà nƣớc dành cho các DNVVN nƣớc ta hiện nay. 

 2. Giải pháp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Trợ giúp DNVVN thông qua các chính sách và chƣơng trình trợ giúp 

của Nhà nƣớc tạo động lực cho khu vực DNVVN tăng trƣởng và phát triển. 

Tuy nhiên, để đảm bảo các chính sách và chƣơng trình trợ giúp của Nhà nƣớc 

có hiệu quả thì bản thân các doanh nghiệp phải chủ động vƣơn lên, từng bƣớc 

khắc phục những điểm yếu và không ngừng tăng cƣờng khả năng cạnh tranh 

trên thị trƣờng. 

 2.1. Nâng cao năng lực quản trị của chủ doanh nghiệp 

 Trƣớc hết, bản thân chủ doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị 

doanh nghiệp của mình. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp ngoài xuất phát từ 

sức mạnh về tài chính, công nghệ, nhân lực thì còn phụ thuộc rất nhiều vào 

khả năng quyết sách đúng, linh hoạt của chủ doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp 

cần phải dứt điểm xóa bỏ tâm lý chờ đợi sự hỗ trợ của Nhà nƣớc và các tổ 

chức khác. Đứng trƣớc những cơ hội thị trƣờng, chủ doanh nghiệp cần tìm ra 
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hƣớng đi đúng đắn cho sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó tận dụng hiệu 

quả nguồn hỗ trợ từ phía Nhà nƣớc dành cho mình. Do vậy, chủ doanh nghiệp 

cần tìm kiếm, học hỏi, nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp thông qua các 

chƣơng trình hỗ trợ đào tạo của Nhà nƣớc, các dịch vụ tƣ vấn tài chính của 

các ngân hàng thƣơng mại… cũng nhƣ những kiến thức, kinh nghiệm và thị 

trƣờng, về hoạt động sản xuất kinh doanh, đối thủ cạnh tranh. Hiện nay, các 

ngân hàng thƣơng mại, tổ chức tín dụng cũng triển khai rất nhiều các dịch vụ 

tƣ vấn tài chính, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các DNVVN nhằm tƣ vấn, 

giúp đỡ doanh nghiệp lập phƣơng án, kế hoạch kinh doanh. 

 Một doanh nghiệp đƣợc quản lý tốt về tài chính, có kế hoạch phát triển 

dài hạn không chỉ giúp cho doanh nghiệp chủ động trong kinh doanh, không 

bị bất ngờ trƣớc những biến động thị trƣờng, mà còn góp phần cải thiện đáng 

kể khả năng tiếp cận với các nguồn tài chính bên ngoài của mình. Bởi lẽ khó 

khăn chủ yếu hiện nay của các DNVVN Việt Nam khi tiếp cận vốn vay ngân 

hàng là không đáp ứng đƣợc yêu cầu của ngân hàng về tính rõ ràng, minh 

bạch của báo cáo tài chính cũng nhƣ tính khả thi của kế hoạch kinh doanh 

trong tƣơng lai. Chế độ kế toán và báo cáo tài chính nội bộ ở các DNVVN là 

tiền đề cơ bản để các ngân hàng, các tổ chức tín dụng có thể đánh giá đƣợc 

năng lực của doanh nghiệp xin cấp tín dụng. Nếu doanh nghiệp đáp ứng tốt 

đƣợc các điều kiện vay vốn, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng không còn 

dè dặt trong việc cho vay doanh nghiệp. Bị thuyết phục bằng bản báo cáo theo 

dõi dòng tiền mặt lành mạnh của doanh nghiệp thì ngân hàng cũng sẽ bớt đòi 

hỏi các khoản thế chấp hơn. 

 2.2. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy 

định của Nhà nƣớc 

 Một mặt tăng cƣờng kỹ năng quản trị doanh nghiệp, thì bản thân chủ 

các DNVVN Việt Nam cũng cần có tinh thần tự giác, nghiêm túc thực hiện 

chế độ hạch toán, kế toán theo Pháp lệnh hạch toán, kế toán của Nhà nƣớc 
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nhằm đảm bảo tình hình tài chính minh bạch, báo cáo tài chính đầy đủ thông 

tin, có tính chân thực cao giúp các cán bộ ngân hàng thẩm định nhanh chóng, 

chính xác, tạo lập sự tin tƣởng cho ngân hàng trong việc xét duyệt cho vay 

vốn. Nhiều doanh nghiệp hiện nay vì muốn trốn thuế, giảm thuế nên đã khai 

báo, ghi chép khống các hóa đơn mua bán hàng hóa, từ đó gây mất niềm tin 

cho các ngân hàng cũng nhƣ các cơ quan Nhà nƣớc. Vấn đề nâng cao nhận 

thức về đạo đức trong kinh doanh đối với các doanh nghiệp nhỏ do vậy cũng 

phải đƣợc đặt lên hàng đầu. 

 2.3. Tạo mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp lớn 

 Các DNVVN không phải chỉ cần có các báo cáo tài chính chính xác mà 

còn phải tạo dựng các mối quan hệ với các tổ chức tài chính. Các DNVVN có 

thể bắt đầu bằng các hợp đồng đơn lẻ với các doanh nghiệp lớn, duy trì 

thƣờng xuyên mối quan hệ kinh tế: cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, làm 

trung gian phân phối cho các doanh nghiệp lớn, trở thành những bạn hàng 

đáng tin cậy cho các doanh nghiệp lớn và giúp các doanh nghiệp nhỏ dần dần 

có thƣơng hiệu hơn trên thị trƣờng. Đây sẽ đƣợc xem là một lợi thế khi ngân 

hàng xem xét cho vay hoặc các doanh nghiệp nhỏ có thể nhận đƣợc sự bảo 

lãnh từ chính các doanh nghiệp lớn. Một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có 

thể sẵn sàng cho vay hơn đối với doanh nghiệp đã từng có quan hệ giao dịch 

với nhiều doanh nghiệp lớn vì điều đó sẽ cung cấp những bằng chứng về sự 

tồn tại và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

 2.4. Hoàn thành thủ tục pháp lý cho bất động sản 

 Hiện nay, tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng chủ yếu là đất đai và 

bất động sản gắn liền với đất nhƣ nhà xƣởng, máy móc thiết bị, vật tƣ hàng 

hóa. Thực tế cho thấy, nhiều tài sản đất đai, nhà xƣởng, kho bãi của DNVVN 

không đƣợc chấp nhận là do tài sản thế chấp không có đầy đủ tính chất pháp 

lý theo quy định. Do vậy, khẩn trƣơng hoàn tất các thủ tục để đƣợc cấp giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm tài 

sản đảm bảo khi vay vốn ngân hàng. 

 

 

 

 2.5. Nâng cao hiểu biết về quy trình cho vay của các ngân hàng 

thƣơng mại cũng nhƣ các dịch vụ của các công ty tài chính khác 

 Một trong những khó khăn gây cản trở việc tiếp cận tín dụng ngân hàng 

của các DNVVN hiện nay chính là hiểu biết còn hạn chế của các doanh 

nghiệp về quy trình, thủ tục cho vay, từ đó dẫn đến không đáp ứng đƣợc các 

yêu cầu của ngân hàng. Chính những hạn chế này cũng phần nào làm cho các 

doanh nghiệp e ngại không muốn tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng: họ sợ 

tốn kém thời gian vì những giấy tờ, thủ tục phức tạp để đƣợc vay vốn mà 

nhiều khi kết quả lại không đƣợc ngân hàng chấp thuận cho vay. Do vậy chủ 

các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hiểu về các thủ tục cho vay của ngân 

hàng cũng nhƣ đào tạo dƣới nhiều hình thức nhằm trang bị kiến thức chuyên 

môn cho các cán bộ tín dụng.  

 Mặt khác, trên thị trƣờng tài chính Việt Nam hiện nay, có thể khẳng 

định nguồn vốn vay ngân hàng chƣa phải là nguồn vốn duy nhất doanh nghiệp 

có thể tiếp cận. Khi không tiếp cận đƣợc nguồn tín dụng ngân hàng, các 

DNVVN cần năng động hơn trong việc tìm kiếm các nguồn thay thế nhƣ các 

dịch vụ cho thuê tài chính, bao thanh toán, quỹ đầu tƣ mạo hiểm, chiết khấu 

chứng từ có giá... Chỉ có điều, hiện nay nhận thức và hiểu biết của DNVVN 

về các nguồn vốn này còn rất hạn chế. 45% doanh nghiệp đƣợc khảo sát 

không biết về dịch vụ thuê tài chính. Con số tƣơng ứng cho dịch vụ bao thanh 

toán và quỹ đầu tƣ mạo hiểm là 63% và 62% [5]. Và cũng chỉ có một tỷ lệ rất 

nhỏ các doanh nghiệp trả lời sẽ tính đến việc sử dụng những nguồn vốn này 

cho tƣơng lai theo kết quả khảo sát của Cục Phát triển DNVVN năm 2007. 
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Đây là một hạn chế rất lớn của DNVVN cần sớm đƣợc khắc phục để nâng cao 

khả năng tiếp cận nguồn vốn bên ngoài của doanh nghiệp. 

 2.6. Tích cực tham gia các hiệp hội ngành hàng, câu lạc bộ doanh 

nghiệp 

 Nhìn chung, cản trở về thông tin vẫn là luôn là cản trở lớn nhất trong 

việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà nƣớc dành cho các 

DNVVN. Thông tin về các quy định, chính sách của Nhà nƣớc chƣa rõ ràng, 

chƣa đƣợc quảng bá, phổ biến đến từng doanh nghiệp dẫn đến những phiền 

hà, vƣớng mắc trong việc thực thi của doanh nghiệp. Thông tin tín dụng giữa 

ngân hàng với doanh nghiệp còn hạn chế khiến các ngân hàng không dám cho 

doanh nghiệp vay vốn. Nhiều doanh nghiệp bị từ chối cho vay vốn thậm chí 

cũng không biết lí do từ chối của ngân hàng… 

 Dựa trên kinh nghiệm ở các nƣớc có nền kinh tế phát triển, các hiệp hội 

chuyên ngành, các câu lạc bộ... có vai trò rất lớn trong việc xúc tiến thƣơng 

mại, giao lƣu, trao đổi thông tin và hỗ trợ phát triển chuyên môn giữa các 

doanh nghiệp. Còn ở Việt Nam, cũng đã có một số hiệp hội ngành hàng, tổ 

chức hỗ trợ cho DNVVN của Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam, 

một số hiệp hội DNVVN ở các tỉnh, địa phƣơng... Các DNVVN nên tích cực 

tham gia vào các hiệp hội ngành hàng, cũng nhƣ các câu lạc bộ giám đốc, để 

từ đó nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về các chính sách hỗ trợ của Nhà 

nƣớc cũng nhƣ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan hoạch định chính 

sách. Các câu lạc bộ, các tổ chức hiệp hội ở đây sẽ có vai trò quan trọng – là 

cầu nối giữa Nhà nƣớc và doanh nghiệp, tạo môi trƣờng giúp DNVVN phát 

triển. Các hiệp hội, câu lạc bộ hoặc các tổ chức chuyên ngành cũng nên 

thƣờng xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lƣu, các buổi hội thảo giới 

thiệu kinh nghiệm trong nƣớc và quốc tế, cập nhật thông tin về ngành và về 

hoạt động kinh doanh nhằm tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp.  
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KẾT LUẬN 

 

 Cùng với những thành tựu kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 

trong những năm gần đây, khu vực kinh tế tƣ nhân mà chủ yếu là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ nƣớc ta cũng ngày một lớn mạnh, đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế chung của đất nƣớc. Với đặc điểm năng động, nhạy bén của 

mình, các doanh nghiệp này luôn đƣợc nhìn nhận là một động lực tăng trƣởng 

kinh tế quan trọng của nƣớc ta trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, cũng giống 

nhƣ nhiều quốc gia khác trên thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 

hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của mình, trong đó nổi bật nhất là khó khăn về tài chính nhƣ vốn ít, 

khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng... Chính vì vậy, Nhà nƣớc ta đã có nhiều 

biện pháp để hỗ trợ tài chính cho bộ phận doanh nghiệp này. Trên cơ sở Nghị 

định số 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2006 – 

2010, các biện pháp hỗ trợ tài chính của Chính phủ đã có tác dụng hỗ trợ khá 

hiệu quả cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số những hạn 

chế, vƣớng mắc trong việc thực thi các chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc. 

 Với những kiến nghị căn cứ vào những kết quả đạt đƣợc và những mặt 

còn hạn chế của hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, 

em hi vọng rằng các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài 

chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó giải quyết những hạn chế về tài 

chính của các doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của khối các doanh 

nghiệp này. Đồng thời, cần phải nói thêm rằng bên cạnh sự hỗ trợ tích cực từ 

phía Nhà nƣớc, chính bản thân các chủ doanh nghiệp Việt Nam cũng phải 

thƣờng xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, 

chủ động trong hội nhập và tìm kiếm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp 

mình; có nhƣ vậy, mới có thể tạo dựng một khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ 
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ngày càng mạnh mẽ và năng động, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

hiện nay. 
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cho việc quản lý chuỗi cung ứng 

Kê hoạch kiểm toán nhà máy 

Hỗ trợ đặc biệt cho các doanh nhân nữ 

Kế hoạch hỗ trợ cho các khoản vay ƣu 
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Vay ƣu đãi cho các DNVVN 

http://www.smefund.tid.gov.hk/
http://www.smeloan.com/
http://www.smidec.gov.my/
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Hỗ trợ DNVVN trong đầu tƣ vào các thị 
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chính chính thức (AFIs) 
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Vƣờn ƣơm bảo lãnh DNVVN cho các dự 

án DTI 

SME-GEMS, SME-GRAIN, SME-

GUILD…bảo lãnh tín dụng cho 

http://www.bnm.gov.my/
http://www.sbgfc.org.ph/
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DNVVN 

Chƣơng trình các dự án đầu tƣ cổ phần 

hóa mạo hiểm DNVVN (EVP) 

Ngân hàng cho chủ trang 

trại 

www.plansterbank.com.ph 

Một loạt các sản phẩm tài chính ngân 

hàng dành cho DNVVN: các khoản vay, 

các dịch vụ tín dụng, quản lý tiền mặt.. 

Singapore 

Spring 

www.spring.gov.sg 

 

Spring Seeds – hỗ trợ vốn cổ phần cho 

khởi sự doanh nghiệp 

Kế hoạch hỗ trợ tài chính doanh nghiệp 

địa phƣơng (LEFS) 

Chƣơng trình hỗ trợ các khoản vay nhỏ 

Dự án cho vay lãi suất thay đổi 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp 

địa phƣơng (LETAS) 

Dự án bảo hiểm các khoản vay (LIS) 

Quỹ Năng suất các ngành nội địa (DSPF) 

Dự án đầu tƣ khởi đầu cho doanh nghiệp 

(EIIS) 

Thái Lan 

Ngân hàng DNVVN 

www.smebank.co.th 

 

7 sản phẩm cho vay và tín dụng phổ 

biến: Tín dụng chung, Tín dụng bao 

thanh toán, Tín dụng theo gói, Tín dụng 

về thuê mua… 

11 sản phẩm cho vay chuyên biệt: Khoản 

vay nóng, Tín dụng cho nhà xuất khẩu,  

Khoảng vay dƣới dạng hợp tác tài chính 

cho việc phát triển các nền tảng của nền 

kinh tế. 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

 

1. DNVVN 

      (SME) 

: Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(Small and Medium Enterprise) 

2. DNNN    : Doanh nghiệp Nhà nƣớc 

3. ĐTNN : Đầu tƣ nƣớc ngoài 

4. GDP : Tổng sản phẩm quốc nội 

5. DANIDA : Cơ quan Phát triển Quốc tế của Đan Mạch 

6. SBCG : Tổ chức Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ ở Thái Lan 

7. UNIDO : Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc 

8. VCCI : Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam 

9. WTO : Tổ chức Thƣơng mại Thế giới  
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