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TÓM TẮT 
Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt, tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp là vấn đề quan 

trọng dẫn đến thành công. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu, đánh giá khả năng tiếp 
cận vốn của 189 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các vấn đề chính được nghiên 
cứu là (i) khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Nghệ An hiện nay; (ii) 
Đánh giá mức độ khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng 
tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An còn nhiều hạn chế. Kênh tiếp cận vốn của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu là từ các ngân hàng thương mại trong nước. Nghiên cứu cũng 
đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An, 
đó là: (1) Minh bạch hóa nhanh chóng và toàn diện hệ thống sổ sách kế toán, tài chính đối với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Khuyến khích phát triển dịch vụ thẩm định tài sản doanh nghiệp; (3) Hỗ 
trợ cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng; (4) Quản trị rủi 
ro lãi suất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; (5) Đẩy mạnh các hoạt động tập huấn kỹ năng quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn, Nghệ An, tiếp cận vốn. 

SUMMARY 
In the competitive market economy, capital accessibility is of great importance for the success of 

a business. This paper is concerned with the capital accessibility of 189 small and medium 
enterprises in Nghe An province. The key issues being studied involve (i) capital accessibility of small 
and medium enterprises in Nghe An at present; (ii) evaluating the difficulties in accessing to capital 
sources. The findings show that small and medium enterprises in Nghe An experience considerable 
difficulty in accessing to capital. The capital sources for these enterprises are mainly from domestic 
commercial banks. The paper also suggests solutions to improve capital accessibility for small and 
medium enterprises in Nghe An, including: (1) making transparent the enterprises’ accounting and 
financial system and activities; (2) Encouraging the development of business property appraisal 
services; (3) providing financial supports via the credit guarantee fund model; (4) managing the 
interest-rate risks to improve the credit capital accessibility; and (5) promoting managerial skill 
training activities for small and medium enterprises.  

Key words: Access to capital, Nghe An, small and medium enterprises, sources of capital.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
Trong nh÷ng n¨m qua khu vùc doanh 

nghiÖp NghÖ An cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn 
nhanh c¶ vÒ sè l−îng còng nh− quy m« c¸c 
doanh nghiÖp, gãp phÇn quan träng vμo ph¸t 

triÓn kinh tÕ ®Þa ph−¬ng. Bªn c¹nh nh÷ng 
®ãng gãp to lín cho kinh tÕ vμ x· héi ®Þa 
ph−¬ng, th× sù ph¸t triÓn cña khu vùc doanh 
nghiÖp t¹i NghÖ An còng chÞu nhiÒu ¸p lùc, 
trong ®ã ¸p lùc vÒ vèn ®Ó duy tr× vμ ph¸t 
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triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh næi lªn 
rÊt râ rμng. Trong c¸c nguån lùc cho s¶n 
xuÊt hay kinh doanh, vèn ®−îc cho lμ nh©n 
tè cã tÝnh quyÕt ®Þnh chÝnh ®Õn kh«ng chØ 
mét chu kú mμ c¶ thêi kú ho¹t ®éng cña 
doanh nghiÖp, vμ ®ång thêi ®−îc ®¸nh gi¸ lμ 
yÕu tè néi sinh c¬ b¶n trong c¸c ph©n tÝch 
kinh tÕ vÒ ho¹t ®éng cña mét chu kú s¶n 
xuÊt. Thùc tÕ cho thÊy, nhiÒu doanh nghiÖp 
ho¹t ®éng hiÖu qu¶ song nhu cÇu vÒ vèn 
kh«ng ®−îc ®¸p øng kÞp thêi vμ ®Çy ®ñ ®· 
dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt cÇm chõng, 
thËm chÝ ®ãng cöa ho¹t ®éng, do vËy lμm cho 
søc c¹nh tranh chung cña nÒn kinh tÕ gi¶m 
sót. ThiÕu vèn cã thÓ dÉn doanh nghiÖp ®Õn 
vßng luÈn quÈn cña sù kÐm hiÖu qu¶ kinh tÕ. 
ThiÕu vèn, ®Çu t− thÊp, hiÖu qu¶ kinh tÕ 
thÊp l¹i h¹n chÕ kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c 
nguån vèn mμ ®Æc biÖt lμ c¸c nguån vèn tÝn 
dông. Do vËy, c¶i thiÖn kh¶ n¨ng tiÕp cËn 
c¸c nguån vèn lμ hÕt søc quan träng ®èi víi 
khu vùc doanh nghiÖp nhá vμ võa hiÖn nay, 
trong ®ã vÒ dμi h¹n th× nguån vèn tÝn dông 
th−¬ng m¹i sÏ ®ãng vai trß quan träng 
(Chung, Kee H, 1993; Keshar, 2004). 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
§Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÕp 

cËn nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp nhá vμ 
võa t¹i NghÖ An mét sè ph−¬ng ph¸p nghiªn 
cøu quan träng ®· ®−îc lùa chän ¸p dông 
trong nghiªn cøu nμy. C¸c ph−¬ng ph¸p 
®−îc sö dông bao gåm: nghiªn cøu t− liÖu, 
tμi liÖu cã liªn quan (nghiªn cøu t¹i bμn); 
ph−¬ng ph¸p pháng vÊn b»ng phiÕu hái; 
ph−¬ng ph¸p pháng vÊn s©u; ph−¬ng ph¸p 
nghiªn cøu ®Þnh l−îng (th«ng qua c¸c phÇn 
mÒm SPSS, STATA, EVIEWS); ph−¬ng ph¸p 
th¶o luËn nhãm vμ héi th¶o. Trªn c¬ së t×m 
hiÓu ban ®Çu vÒ t×nh h×nh nghiªn cøu, tæng 
quan thùc tr¹ng vÒ thÞ tr−êng vèn cña tØnh 
th«ng qua  nghiªn cøu tμi liÖu tõ c¸c c¬ quan 
qu¶n lý nhμ n−íc ®Þa ph−¬ng, nhãm nghiªn 
cøu ®−a ra hÖ thèng c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn 
cøu. C¸c néi dung nghiªn cøu sÏ ®−îc bãc 
t¸ch nh− ph©n lo¹i chi tiÕt c¸c lo¹i h×nh vèn, 

doanh nghiÖp theo ngμnh nghÒ vμ quy m«. 
.v.v... ®Ó t×m hiÓu chi tiÕt nhu cÇu vèn.  

HÖ thèng kü thuËt thu thËp th«ng tin 
bao gåm: phiÕu kh¶o s¸t ý kiÕn doanh 
nghiÖp, sö dông cho viÖc kh¶o s¸t trùc tiÕp 
c¸c doanh nghiÖp nhá vμ võa; pháng vÊn 
chuyªn s©u ®èi víi tæ chøc tÝn dông; pháng 
vÊn chuyªn s©u ®èi víi mét sè doanh nghiÖp 
nhá vμ võa. 

Nghiªn cøu ®· tiÕn hμnh kh¶o s¸t 189 
doanh nghiÖp nhá vμ võa ®ang ho¹t ®éng trªn 
®Þa bμn tØnh NghÖ An. C¬ cÊu mÉu ®−îc lùa 
chän theo tiªu thøc ph©n tæ nhãm ngμnh kinh 
tÕ: n«ng, l©m, thñy s¶n; c«ng nghiÖp, x©y 
dùng; th−¬ng m¹i, dÞch vô. Môc tiªu kh¶o s¸t 
nh»m thu thËp c¸c néi dung chÝnh nh−: c¬ 
cÊu nguån vèn cña doanh nghiÖp vμ t×nh h×nh 
huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña 
doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y; 
nh÷ng khã kh¨n, c¶n trë mμ doanh nghiÖp 
gÆp ph¶i khi tiÕp cËn c¸c nguån vèn tõ c¸c tæ 
chøc tÝn dông vμ c¸c nguån kh¸c trªn ®Þa bμn 
tØnh; c¸c khuyÕn nghÞ cña doanh nghiÖp 
nh»m thóc ®Èy kh¶ n¨ng tiÕp cËn nguån vèn 
ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
     LUËN 
3.1. Thùc tr¹ng tiÕp cËn vèn cña c¸c doanh 
       nghiÖp nhá vμ võa t¹i NghÖ An hiÖn nay 

Trong c¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng vèn, 
viÖc huy ®éng vèn cña c¸c doanh nghiÖp diÔn 
ra kh¸ phæ biÕn, nhÊt lμ víi mét nÒn kinh tÕ 
®ang næi lªn nh− ViÖt Nam. Huy ®éng vèn 
gióp c¸c doanh nghiÖp bæ sung vμo vèn tù cã 
hay vèn chñ së h÷u, hay thËm chÝ lμ t¹o mét 
sè vèn ban ®Çu cho doanh nghiÖp th«ng qua 
c¸c dù ¸n hÕt søc kh¶ thi t¹o ®iÒu kiÖn cÇn 
cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña 
doanh nghiÖp ®−îc diÔn ra thuËn lîi vμ trªn 
hÕt lμ ®em l¹i søc s¶n xuÊt gia t¨ng cho nÒn 
kinh tÕ cña mét ®Þa ph−¬ng. KÕt qu¶ kh¶o s¸t 
cho thÊy, 92,59% sè doanh nghiÖp ®−îc pháng 
vÊn cã thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vèn 
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh (H×nh 1). 
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7,41 
 
 
 
 
 
 
 92,59
 

Số doanh nghiệp có huy động vốn
 

Số doanh nghiệp không huy động vốn
 

H×nh 1. Tû lÖ doanh nghiÖp cã thùc hiÖn huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau (%)

Trªn thÞ tr−êng vèn xuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu 
kªnh ®Ó doanh nghiÖp tiÕp cËn trong viÖc 
huy ®éng vèn. Còng nh− c¸c ®Þa ph−¬ng 
kh¸c trong c¶ n−íc, ngoμi nh÷ng kªnh 
truyÒn thèng mμ c¸c doanh nghiÖp hay sö 
dông ®Ó huy ®éng vèn nh− vay ng©n hμng; 
vay quü tÝn dông; vay ng−êi th©n, b¹n bÌ, 
vay tõ thÞ tr−êng tù do,… c¸c doanh nghiÖp 
tØnh NghÖ An còng tiÕp cËn nhiÒu nguån 
kh¸c nh− huy ®éng vèn tõ c¸n bé, c«ng nh©n 
viªn trong ®¬n vÞ, hay ph¸t hμnh cæ phiÕu, 
tr¸i phiÕu…. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c doanh 
nghiÖp nhá vμ võa ë NghÖ An, viÖc huy ®éng 
vèn chñ yÕu tËp trung vμo nguån vèn tÝn 
dông chÝnh thèng tõ c¸c ng©n hμng th−¬ng 
m¹i trong n−íc. 

KÕt qu¶ ®iÒu tra doanh nghiÖp cho thÊy 
tû lÖ c¸c doanh nghiÖp nhá vμ võa tiÕp cËn 
c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trong n−íc ®Ó vay 
vèn lμ cao nhÊt trong sè c¸c kªnh huy ®éng 
vèn kh¸c ®−îc ®−a ra lÇn l−ît lμ 73,71%; 
78,29% vμ 69,71% t−¬ng øng víi n¨m 2007; 
2008 vμ 2009, trung b×nh cã tíi gÇn 74%/n¨m 
trong tæng sè doanh nghiÖp huy ®éng vèn 
vay tõ c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trong ba 
n¨m qua. Nh− vËy quyÕt ®Þnh tiÕp cËn c¸c 
ng©n hμng th−¬ng m¹i ®Ó cã vèn hoÆc bæ 
sung vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh 
®−îc c¸c doanh nghiÖp nhá vμ võa cho lμ 
quan träng nhÊt, ®iÒu nμy chøng tá hÖ thèng 
c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn ®Þa bμn tØnh 
lμ nguån cung øng vèn chñ yÕu ®èi víi khu 
vùc doanh nghiÖp nhá vμ võa. 

KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy (B¶ng 1), tiÕp 
cËn nguån vèn tÝn dông tõ c¸c ng©n hμng 
th−¬ng m¹i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá vμ 
võa chiÕm tû lÖ cao nhÊt, n¨m 2007 chiÕm 
73,71%, n¨m 2008 chiÕm 78,29% vμ n¨m 
2009 chiÕm 69,79%. Tuy nhiªn ®Ó tiÕp cËn 
vμ ®−îc cung øng vèn tõ c¸c ng©n hμng 
th−¬ng m¹i, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i 
®¶m b¶o ®−îc c¸c quy ®Þnh vμ thñ tôc mμ hÖ 
thèng tÝn dông nμy ®Ò ra. ViÖc nμy hoμn 
toμn kh«ng ph¶i dÔ ®èi víi kh¶ n¨ng thùc tÕ 
cña c¸c doanh nghiÖp nhá vμ võa trong tØnh. 
Do ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp nhá vμ võa ph¶i 
t×m nhiÒu nguån vèn kh¸c ®Ó huy ®éng. §Ó 
cã vèn ®Çu t− cho s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc 
vay vèn tõ b¹n bÌ, ng−êi th©n ®−îc kh¸ 
nhiÒu chñ doanh nghiÖp nhá vμ võa thùc 
hiÖn. Tû lÖ c¸c doanh nghiÖp vay vèn tõ 
nguån nμy ®øng thø hai chØ sau kªnh huy 
®éng vèn tõ c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trong 
ba n¨m võa qua. Huy ®éng vèn tõ b¹n bÌ vμ 
ng−êi th©n lμ gi¶i ph¸p t−¬ng ®èi an toμn ®èi 
víi c¸c chñ doanh nghiÖp nhá vμ võa, chñ 
yÕu lμ dùa vμo t×nh c¶m vμ uy tÝn cña chñ 
doanh nghiÖp ®èi víi c¸c ®èi t−îng cho vay, 
l·i suÊt cho vay thÊp, ®«i khi kh«ng quan 
träng. H¬n n÷a h×nh thøc vay vèn nμy kh«ng 
®ßi hái c¸c thñ tôc phøc t¹p, kh¸ nhanh 
chãng vμ thuËn tiÖn. Tuy nhiªn, nguån huy 
®éng nμy cã mét sè h¹n chÕ lμ quy m« 
th−êng kh«ng lín, huy ®éng kh«ng ®−îc 
th−êng xuyªn, nhiÒu khi chØ lμ nh÷ng kho¶n 
cho vay ng¾n h¹n. 
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B¶ng 1. C¸c nguån huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m 
doanh nghiÖp sö dông 

§¬n vÞ: (%) 

Nguồn huy động 2007 2008 2009 

Ngân hàng thương mại trong nước 73,71 78,29 69,71 

Ngân hàng thương mại nước ngoài 1,14 1,71 1,14 

Quỹ tín dụng 8,00 8,00 6,86 
Doanh nghiệp đối tác trong nước 3,43 2,86 2,86 

Doanh nghiệp đối tác nước ngoài 0,57 0,57 1,14 
Phát hành trái phiếu, cổ phiếu 2,86 2,86 1,14 
Huy động tiền của cán b ộ nhân viên trong DN 18,86 21,14 16,00 

Vay từ người thân 36,57 40,57 34,29 

Vay từ thị trường tự do 24,00 27,43 24,00 

Vay khác 1,14 1,71 1,71 

  (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp năm 2009) 

Ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng vèn tù do do 
c¸c c¸ nh©n, hay tæ chøc cho vay kh«ng 
chinh thøc nh− hiÖn t−îng “vay nãng” cña 
c¸c c¸ nh©n còng lμ mét ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c 
doanh nghiÖp nhá vμ võa tiÕp cËn. ViÖc cho 
vay qua c¸c kªnh nμy trªn thùc tÕ th−êng 
khã ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp trong viÖc 
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vμ æn ®Þnh nguån vèn 
s¶n xuÊt kinh doanh, v× ®ã lμ c¸c kho¶n vay 
ng¾n h¹n, l·i suÊt kh¸ cao so víi mÆt b»ng 
l·i suÊt chung cña thÞ tr−êng. KÕt qu¶ kh¶o 
s¸t cho thÊy, cã gÇn ¼ sè doanh nghiÖp vay 
vèn th«ng qua h×nh thøc nμy. Bªn c¹nh ®ã, 
viÖc huy ®éng vèn tõ néi bé trong doanh 
nghiÖp, cô thÓ lμ tõ c¸c c¸n bé, nh©n viªn 
còng ®−îc c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn. ViÖc 
huy ®éng nμy võa ®¶m b¶o cho tÝnh g¾n 
kÕt, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸ nh©n trong 
doanh nghiÖp víi sù ph¸t triÓn cña doanh 
nghiÖp, ®ång thêi ®¶m b¶o ®−îc mét phÇn 
trong nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn cña doanh 
nghiÖp, tû lÖ doanh nghiÖp thùc hiÖn huy 
®éng vèn qua kªnh nμy tõ 16 - 21% trong 
giai ®o¹n 2007 -2009. 

Ngoμi ra, cã nhiÒu kªnh huy ®éng vèn 
kh¸c còng ®−îc c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa 
bμn tØnh sö dông nh− huy ®éng vèn th«ng 
qua liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c, tõ c¸c quü tÝn 
dông, tõ ph¸t hμnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu tuy 

nhiªn chØ cã mét tØ lÖ nhá c¸c doanh nghiÖp 
sö dông kªnh nμy. 

3.2. §¸nh gi¸ møc ®é khã kh¨n trong viÖc 
       tiÕp cËn c¸c nguån vèn 

Ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu nguån vèn cña c¸c 
doanh nghiÖp võa vμ nhá cho thÊy tû lÖ nî 
ph¶i tr¶ cña c¸c doanh nghiÖp ®−îc kh¶o s¸t 
chiÕm mét tû lÖ rÊt cao, h¬n mét nöa trong 
tæng nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp vμ 
®ang cã xu h−íng gia t¨ng kÓ tõ n¨m 2007 
cho ®Õn nay. Nh×n chung, sù c©n ®èi gi÷a 
vèn chñ së h÷u vμ vèn ph¶i tr¶ ph¶n ¸nh 
mét thùc tÕ lμ c¸c nguån huy ®éng vèn mμ 
khu vùc doanh nghiÖp nhá vμ võa ®ang sö 
dông cung øng vèn cho c¸c doanh nghiÖp 
trªn c¬ së cã sù b¶o ®¶m mang tinh c©n b»ng 
gi÷a gi¸ trÞ cho vay vμ gi¸ trÞ tμi s¶n b¶o 
®¶m, thÕ chÊp cña doanh nghiÖp (Hoμng 
Lam, 2010). §iÒu nμy cho thÊy ho¹t ®éng 
cung øng vèn cho c¸c doanh nghiÖp võa vμ 
nhá cña thÞ tr−êng vèn t¹i NghÖ An phÇn lín 
míi chØ dõng l¹i ë ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tμi 
chinh ®¶m b¶o cho kho¶n vay tõ phia c¸c 
doanh nghiÖp lμ chñ yÕu, ch−a thùc sù cung 
øng vèn mét c¸ch phæ biÕn dùa trªn nhiÒu 
tiªu chi nh− tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, kinh 
nghiÖm, uy tÝn vμ vai trß cña doanh nghiÖp 
trªn thÞ tr−êng. Nghiªn cøu nμy chØ dõng l¹i 
ë viÖc xem xÐt møc ®é khã kh¨n trong viÖc 
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tiÕp cËn c¸c nguån vèn tÝn dông cña c¸c 
doanh nghiÖp nhá vμ võa (B¶ng 2). 

Ngoμi ra sè doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n 
trong qu¸ tr×nh huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt 
kinh doanh (SXKD) chiÕm 74,6% sè doanh 
nghiÖp ®−îc kh¶o s¸t. Vay vèn tõ hÖ thèng 
c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ®−îc c¸c doanh 
nghiÖp cho lμ khã kh¨n nhiÒu nhÊt chiÕm 
47,52% trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp ®−îc 
pháng vÊn. Huy ®éng vèn tõ ng−êi th©n vμ 
vay tõ thÞ tr−êng tù do còng ®−îc c¸c doanh 
nghiÖp cho r»ng khã kh¨n khi tiÕp cËn chiÕm 
16,31%. Trong khi ®ã, vay tõ thÞ tr−êng tù 
do ghi nhËn ®−îc ý kiÕn cña 14,81% trong sè 
c¸c doanh nghiÖp ph¶n ¸nh sù khã kh¨n khi 
tiÕp cËn nguån tμi chinh nμy. C¸c nguån huy 
®éng kh¸c tuy nhËn ®−îc Ýt ý kiÕn ®¸nh gi¸ 
vÒ sù khã kh¨n khi tiÕp cËn tõ phÝa c¸c 
doanh nghiÖp, nh−ng tû lÖ doanh nghiÖp sö 
dông nh÷ng kªnh nμy ®Ó huy ®éng vèn hÇu 
nh− rÊt thÊp, kÓ c¶ huy ®éng tõ c¸c quü tÝn 
dông nh©n d©n, do ®ã hÇu nh− c¸c doanh 
nghiÖp nhá vμ võa chØ tËp trung vμo nhËn 
xÐt vÒ c¸c kªnh chñ yÕu trong huy ®éng vèn 
mμ hä ®· nhËn ®Þnh nh− ph©n tÝch trªn ®©y. 

Trong huy ®éng vèn, møc ®é khã kh¨n 
khi tiÕp cËn c¸c nguån tμi chÝnh còng ®−îc 
nghiªn cøu thÈm ®Þnh c¸c ®¸nh gi¸ tõ phÝa 
khu vùc doanh nghiÖp nhá vμ võa cña tØnh. 
Huy ®éng vèn tõ c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i, 

tõ ng−êi th©n vμ vay tõ thÞ tr−êng tù do thu 
hót ®−îc nhiÒu ®ãng gãp nhÊt cña c¸c doanh 
nghiÖp vÒ tinh khã kh¨n khi tiÕp cËn, tuy 
nhiªn ®¸nh gi¸ theo møc ®é khã kh¨n th× ®©y 
kh«ng ph¶i lμ nh÷ng kªnh mμ c¸c doanh 
nghiÖp “bøc xóc” nhÊt. Nh÷ng kªnh huy ®éng 
vèn mμ c¸c doanh nghiÖp c¶m thÊy rÊt khã 
kh¨n khi tiÕp cËn ®Ó vay vèn tËp trung vμo 
c¸c ®èi t−îng ng©n hμng th−¬ng m¹i n−íc 
ngoμi vμ ph¸t hμnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu. 

Huy ®éng vèn tõ ph¸t hμnh tr¸i phiÕu, 
cæ phiÕu tuy nhËn ®−îc ®¸nh gi¸ tõ sè Ýt c¸c 
doanh nghiÖp tham gia kh¶o s¸t, nh−ng hÇu 
hÕt c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n khi huy 
®éng vèn tõ kªnh nμy. Huy ®éng vèn th«ng 
qua ph¸t hμnh cæ phiÕu vμ tr¸i phiÕu cã 
nhiÒu mÆt tÝch cùc cho doanh nghiÖp vμ cã 
thÓ ®−îc cho lμ nguyÖn väng cña nhiÒu 
doanh nghiÖp võa vμ nhá hiÖn nay trong viÖc 
huy ®éng vèn. §¸nh gi¸ vÒ møc ®é khã kh¨n 
nμy cã thÓ xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n phÇn 
nhiÒu doanh nghiÖp võa vμ nhá cña tØnh 
ch−a ®¶m b¶o ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt 
cho viÖc ph¸t hμnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu do ®ã 
h×nh thøc huy ®éng vèn nμy cßn nhiÒu h¹n 
chÕ. Bªn c¹nh ®ã, vay vèn tõ c¸c ng©n hμng 
th−¬ng m¹i n−íc ngoμi còng ®−îc cho lμ khã 
kh¨n nhÊt, theo møc ®é ®¸nh gi¸. §iÓm 
trung b×nh vÒ møc ®é khã kh¨n cho hai kªnh 
nμy lμ cao nhÊt vμ nh− nhau lμ 2,33. 

B¶ng 2. Møc ®é khã kh¨n cña doanh nghiÖp khi huy ®éng vèn chia theo h×nh thøc huy ®éng 
                                                                                                                                      (§¬n vÞ: %)

Nguồn huy động Rất khó khăn Khó khăn Không khó khăn Điểm trung bình 

Ngân hàng thương mại trong nước 11,00 80,80 8,20 2,03 

Ngân hàng thương mại nước ngoài 33,30 66,70 0 2,33 

Quỹ tín dụng 16,70 66,70 16,70 2,00 

Doanh nghiệp đối tác trong nước 0 100,00 0 2,00 

Doanh nghiệp đối tác nước ngoài 33,30 0 66,70 1,67 

Phát hành trái phiếu, cổ phiếu 33,30 66,70 0 2,33 
Huy động tiền của cán bộ nhân viên trong 
doanh nghiệp  55,60 44,40 1,56 

Vay từ người thân 5,00 52,50 42,50 1,63 
Vay từ thị trường tự do 12,10 48,50 39,40 1,73 
Vay khác 0 0 0 0 

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp, 2009) 
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ThÞ tr−êng vèn chÝnh thøc th«ng qua hÖ 
thèng c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i trong n−íc 
vμ quü tÝn dông nh©n d©n lμ nguån cung cÊp 
vèn chiÕm mét tû lÖ chñ yÕu ®èi víi c¸c 
doanh nghiÖp nhá vμ võa cña tØnh. KÕt qu¶ 
kh¶o s¸t cho thÊy, møc ®é khã kh¨n trong 
viÖc tiÕp cËn c¸c nguån nμy lμ rÊt ch¾c ch¾n. 
ChØ cã 8,2% trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp 
cho lμ c¶m thÊy “dÔ chÞu” víi c¸c ng©n hμng 
th−¬ng m¹i trong n−íc trªn ®Þa bμn tØnh khi 
tiÕp cËn ®Ó vay vèn, con sè nμy ®èi víi nguån 
huy ®éng lμ c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i n−íc 
ngoμi lμ kh«ng (0), chøng tá hÇu nh− c¸c 
doanh nghiÖp quy m« nhá vμ võa rÊt khã vμ 
kh«ng thÓ tiÕp cËn ®Ó vay vèn tõ ng©n hμng 
n−íc ngoμi. Vay vèn tõ quü tÝn dông chØ cã 
h¬n 7% sè doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n khi 
huy ®éng vèn, nh−ng møc ®é khã kh¨n cña 
c¸c doanh nghiÖp ®èi víi kªnh nμy còng kh¸ 
cao, víi ®iÓm trung b×nh lμ 2,00. 

ViÖc huy ®éng vèn tõ mét sè nguån kh¸c 
®−îc c¸c doanh nghiÖp cho lμ “dÔ chÞu” h¬n 
so víi ®i vay tõ hÖ thèng c¸c ng©n hμng 
th−¬ng m¹i, khi mμ c¸c thñ tôc, quy ®Þnh 
cho vay kh«ng cßn lμ c¶n trë lín ®èi víi 
ng−êi ®i vay, huy ®éng vèn. Mét ®Æc ®iÓm 
chung cña kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp nhá 
vμ võa NghÖ An mμ cña c¶ n−íc, ®ã lμ nhiÒu 
doanh nghiÖp thuéc quy m« nμy kh«ng cã ®ñ 
tμi s¶n thÕ chÊp ®Ó vay ®−îc tõ ng©n hμng 
nh÷ng kho¶n vèn nh− mong muèn, hay 
thËm chÝ kh«ng thÓ vay ®−îc (UBND tØnh 
NghÖ An, 2006). Do vËy, c¸c doanh nghiÖp 
nμy ph¶i t×m c¸c kªnh kh¸c ®Ó huy ®éng vèn 
cho ho¹t ®éng cña m×nh. Vay tõ ng−êi th©n, 
b¹n bÌ vμ vay tõ thÞ tr−êng tù do lμ hai kªnh 
®−îc c¸c doanh nghiÖp sö dông mét c¸ch 
t−¬ng ®èi th−¬ng xuyªn ®Ó cã vèn cho ho¹t 
®éng cña m×nh. ChØ cã 5% c¸c doanh nghiªp 
cho lμ vay tõ ng−êi th©n rÊt khã kh¨n, vμ 
42,5% trong sè hä c¶m thÊy kh«ng khã kh¨n 
khi sö dông kªnh huy ®éng vèn nμy. Vay tõ 
thÞ tr−êng tù do tuy cã ®Õn h¬n 12% sè 
doanh nghiÖp c¶m nhËn rÊt khã kh¨n, 
nh−ng gÇn 40% trong sè hä kh«ng cã v−íng 
m¾c hay c¶n trë g× khi tiÕp cËn nguån tμi 
chÝnh nμy. §iÓm trung b×nh cña hai kªnh 

huy ®éng vèn nμy t−¬ng ®èi thÊp xÐt theo 
møc ®é khã kh¨n, lÇn l−ît lμ 1,63 vμ 1,73.  

Thñ tôc hμnh chÝnh phøc t¹p vμ sù ph©n 
biÖt ®èi xö gi÷a doanh nghiÖp nhμ n−íc víi 
doanh nghiÖp t− nh©n vÉn lμ nh÷ng rμo c¶n 
c¬ b¶n ®èi víi khu vùc t− nh©n khi tiÕp cËn 
c¸c nguån vèn tÝn dông. NhiÒu doanh nghiÖp 
cho r»ng chÝnh c¸c tæ chøc tÝn dông ®· t¹o ra 
nh÷ng thñ tôc hμnh chÝnh phøc t¹p, kh«ng 
cÇn thiÕt lμm rμo c¶n cho nh÷ng doanh 
nghiÖp t− nh©n. Ch¼ng h¹n, doanh nghiÖp ®· 
cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vÉn 
ph¶i cã c¸c giÊy x¸c nhËn kh¸c mμ thùc chÊt 
vÉn lμ sù x¸c nhËn vÒ tÝnh hîp ph¸p, x¸c thùc 
cña m¶nh ®Êt ®−îc ®em lμm tμi s¶n thÕ chÊp. 
Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t−, 
n¨ng lùc vμ tr×nh ®é cña c¸n bé còng ch−a 
®¸p øng ®−îc yªu cÇu nªn c¸c ng©n hμng 
th−êng chØ lùa chän h×nh thøc thÕ chÊp tμi 
s¶n mμ ®Æc biÖt lμ ®Êt ®ai nh»m ®¶m b¶o an 
toμn nguån vèn chø ch−a ®¹t ®−îc ý nghÜa 
ng©n hμng lμ mét nhμ ®Çu t−. 

Ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c doanh nghiÖp 
nhμ n−íc víi c¸c doanh nghiÖp t− nh©n còng 
lμm h¹n chÕ kh¶ n¨ng tiÕp cËn nguån vèn 
cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lμ trong hÖ 
thèng c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i. C¸c ng©n 
hμng cã thÓ ®· ®¸nh gi¸ møc ®é an toμn cao 
h¬n khi cho DNNN vay vèn (Ng©n hμng nhμ 
n−íc chi nh¸nh NghÖ An, 2008). Bªn c¹nh 
®ã, ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n tÝn 
dông còng th−êng cã sù thiªn lÖch vÒ hai lo¹i 
h×nh doanh nghiÖp nμy (B¶ng 3). 

Nh− vËy, c¸c doanh nghiÖp t− nh©n khi 
míi gia nhËp thÞ tr−êng th−êng gÆp ph¶i vÊn 
®Ò thiÕu vèn. §ång thêi l−îng tμi s¶n cña c¸c 
doanh nghiÖp nμy kh«ng lín. H×nh thøc vay 
vèn theo tÝn chÊp Ýt ®−îc ¸p dông (chiÕm 
10,87%); h×nh thøc vay vèn b»ng thÕ chÊp ®Êt 
®ai, tμi s¶n lμ chñ yÕu ®èi víi nh÷ng doanh 
nghiÖp nμy (chiÕm 90,53%). Víi nguån tμi s¶n 
vμ ®Êt ®ai h¹n chÕ th× khã kh¨n trong tiÕp 
cËn vèn vay lμ ®iÒu dÔ hiÓu. Tuy nhiªn, 
nh÷ng khã kh¨n nμy nÕu kh«ng ®−îc th¸o gì 
cã thÓ ®Èy c¸c doanh nghiÖp t− nh©n vμo sù 
luÈn quÈn cña viÖc thiÕu vèn, thiÕu hiÖu qu¶ 
kinh tÕ.  
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B¶ng 3. Nh÷ng khã kh¨n cña doanh nghiÖp khi vay tiÒn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông 
(§¬n vÞ: %) 

TT Nguyên nhân 
Rất 

hạn chế 
Hạn chế Không 

hạn chế Dễ dàng Rất 
dễ dàng 

Điểm 
trung bình

1 Thủ tục hành chính phức tạp 8,96 9,98 15,58 26,88 38,59 3,76 

2 Phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp Nhà nước 
và doanh nghiệp ngoài Nhà nước 11,67 7,82 17,74 25,44 37,34 3,69 

3 Điều kiện cho vay của ngân hàng quá chặt chẽ
đối với khu vực tư nhân 9,24 7,26 9,94 29,42 44,14 3,92 

4 Lãi suất cho vay của ngân hàng quá cao 10,25 11,32 24,91 30,15 23,36 3,45 

5 Chi phí vay vốn không chính thức quá lớn 20,63 16,67 24,59 25,74 12,38 2,92 

6 Hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp 
không đầy đủ 25,58 19,14 24,51 21,47 9,3 2,7 

7 Doanh nghiệp thiếu năng lực xây dựng dự án 
và phương án trả nợ vốn vay 22,66 19,25 24,36 18,23 15,5 2,85 

8 Doanh nghiệp không đủ tài sản thế chấp 
để vay vốn 17,58 15,25 14,56 17,03 35,58 3,38 

9 Nguyên nhân khác 25,0 20,83 19,44 9,72 25,00 2,89 

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra doanh nghiệp)  

3.3. Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp cËn 
       vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhá vμ võa 
       ë NghÖ An 

3.3.1. Minh b¹ch hãa nhanh chãng vμ toμn 
           diÖn hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, tμi 
           chÝnh ®èi víi c¸c DNNVV 

Sù râ rμng vμ chÝnh x¸c trong hÖ thèng 
sæ s¸ch kÕ to¸n, tμi chÝnh cña c¸c doanh 
nghiÖp lμ mét ®iÒu kiÖn rÊt quan träng (®iÒu 
kiÖn cÇn) ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông ®¸nh gi¸ 
thùc tr¹ng vÒ n¨ng lùc tμi chinh cña mét 
doanh nghiÖp (Bé Tμi chÝnh, 2006) vμ do ®ã 
quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc cho vay ®èi víi c¸c 
doanh nghiÖp khi hä tiÕp cËn c¸c ng©n hμng. 
§iÒu nμy kh«ng chØ ®èi víi viÖc vay vèn tõ 
c¸c tæ chøc tÝn dông mμ cßn n©ng cao hiÖu 
lùc qu¶n lý nhμ n−íc nãi chung ®èi víi doanh 
nghiÖp. TÝnh minh b¹ch trong hÖ thèng kÕ 
to¸n cña c¸c DNNVV ®−îc ®¸nh gi¸ lμ cßn 
nhiÒu yÕu kÐm. Minh b¹ch hãa trong hÖ 
thèng kÕ to¸n ®èi víi c¸c DNNVV cÇn ®−îc 
thùc hiÖn mét c¸ch toμn diÖn vμ nhanh 
chãng ®Ó sím n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp cËn 
nguån vèn tÝn dông.  

3.3.2. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn dÞch vô thÈm 
          ®Þnh tμi s¶n doanh nghiÖp 

Trong quy tr×nh cho vay cña c¸c tæ chøc 
tÝn dông, c«ng viÖc thÈm ®Þnh tμi s¶n thÕ 
chÊp cña kh¸ch hμng doanh nghiÖp lμ mét 
b−íc quan träng ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng lùc ®¶m 
b¶o tμi s¶n cña doanh nghiÖp (Ministry of 
Finance, 2004; World Bank, 2006). KÕt qu¶ 
®iÒu tra doanh nghiÖp võa vμ nhá tØnh NghÖ 
An cho thÊy nhiÒu doanh nghiÖp ph¶n ¸nh 
hiÖu qu¶ thÈm ®Þnh tμi s¶n thÕ chÊp cña c¸c 
tæ chøc tμi chÝnh, tÝn dông ch−a ®−îc ®¶m 
b¶o, cßn g©y thiÖt thßi cho doanh nghiÖp. 
§iÓn h×nh lμ ®¸nh gi¸ tμi s¶n thÕ chÊp bÊt 
®éng s¶n. C¸c doanh nghiÖp muèn vay vèn 
®Çu t− cho r»ng nhiÒu ng©n hμng ch−a ®¸nh 
gi¸ ®óng hoÆc ng¹i ®¸nh gi¸ nh÷ng tμi s¶n 
®¶m b¶o cña doanh nghiÖp mμ nh÷ng tμi s¶n 
nμy trªn thùc tÕ kh«ng khã thÈm ®Þnh. 

Do vËy, cÇn khuyÕn khÝch thμnh lËp c¸c 
trung t©m cã chøc n¨ng ph¸p lý vÒ thÈm 
®Þnh tμi s¶n doanh nghiÖp, trong ®ã cã thÈm 
®Þnh tμi s¶n ®¶m b¶o cho c¸c thñ tôc vay vèn 
®èi víi ng©n hμng th−¬ng m¹i. C¸c doanh 

509 



Đánh giá khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An  

nghiÖp khi cÇn vay vèn cã thÓ ®Õn c¸c trung 
t©m nμy ®¨ng ký dÞch vô thÈm ®Þnh tμi s¶n 
®¶m b¶o. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña c¸c tæ chøc 
nμy ®èi víi tμi s¶n cña doanh nghiÖp ®−îc 
ph¸p luËt c«ng nhËn vμ lμ c¨n cø ph¸p lý ®Ó 
c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i tiÕn hμnh cho vay 

(Ph¹m Trμ My, 2010). Sù ra ®êi cña c¸c ®¬n 
vÞ nμy cÇn ®−îc hç trî nhiÒu mÆt tõ phÝa 
chÝnh quyÒn tØnh vÒ c¬ chÕ ho¹t ®éng, chøc 
n¨ng ph¸p lý… Trªn c¬ së ®ã, x· héi ho¸ 
dÞch vô nμy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho khu 
vùc doanh nghiÖp võa vμ nhá nãi riªng cã ®ñ 
®iÒu kiÖn cÇn ®Ó tiÕp cËn c¸c nguån tÝn dông 
chinh thøc. HiÖn nay t¹i NghÖ An ®· cã 
Trung t©m thÈm ®Þnh tμi s¶n khÊu hao (Bé 
Tμi chÝnh) ho¹t ®éng, tuy nhiªn ®¬n vÞ nμy 
míi chØ tham gia lÜnh vùc thÈm ®Þnh tμi s¶n 
®¶m b¶o cña doanh nghiÖp. 

3.3.3. Hç trî cÊp vèn cho DNNVV th«ng qua 
           m« h×nh quü b¶o l·nh tÝn dông 

Víi sù ra ®êi cña quü b¶o l·nh tÝn dông, 
c¸c DNNVV cña NghÖ An cã c¬ héi tèt ®Ó tiÕp 
cËn nguån vèn tÝn dông, do vËy cã thÓ “gi¶i 
to¶” ®−îc t×nh h×nh thiÕu vèn s¶n xuÊt vμ 
kinh doanh hiÖn nay. Quü tÝn dông b¶o l·nh 
cho DNNVV ho¹t ®éng víi môc tiªu chñ yÕu 
lμ hç trî DNNVV th«ng qua c¸c c¬ chÕ −u ®·i 
kh¸c nhau vμ h−íng tíi môc tiªu n©ng cao 
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña 
c¸c doanh nghiÖp nμy, cuèi cïng lμ ®¹t ®−îc 
mét møc t¨ng tr−ëng kinh tÕ cao ®èi víi ®Þa 
ph−¬ng. §ång thêi, nã còng cã kÕt hîp víi tæ 
chøc tÝn dông trªn thÞ tr−êng ®Ó thùc hiÖn c¸c 
hç trî cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc sím 
thμnh lËp vμ ®−a quü tÝn dông b¶o l·nh 
DNNVV lμ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi tØnh NghÖ 
An hiÖn nay vμ trong nh÷ng n¨m tíi.  

3.3.4. Qu¶n trÞ rñi ro l·i suÊt nh»m n©ng cao 
          kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c nguån vèn tÝn  
          dông ®èi víi c¸c DNNVV 

Víi quy m« vèn nhá, trong ho¹t ®éng 
®Çu t−, DNNVV kh«ng thÓ huy ®éng vèn 
trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n nh− c¸c doanh 
nghiÖp quy m« lín, mμ chØ cã thÓ vay vèn tõ 

c¸c tæ chøc tÝn dông, hoÆc thËm chi ph¶i vay 
tõ c¸c c¸ nh©n. C¸c kho¶n vay nμy th−êng 
chÞu l·i suÊt cao, ®ßi hái ph¶i cã tμi s¶n thÕ 
chÊp. PhÇn lín chñ DNNVV khi vay vèn 
ph¶i sö dông chÝnh nhμ ë cña m×nh lμm tμi 
s¶n thÕ chÊp. Víi nh÷ng rñi ro biÕn ®éng l·i 
suÊt hiÖn nay (chñ yÕu biÕn ®éng t¨ng), nguy 
c¬ doanh nghiÖp bÞ lç vèn, kh«ng tr¶ ®−îc nî, 
dÉn ®Õn bÞ siÕt nî, mÊt nhμ cöa... lμ mèi 
quan ng¹i s©u s¾c cña nhiÒu chñ doanh 
nghiÖp. §èi víi rñi ro l·i suÊt, gi¶i ph¸p 
phßng ngõa h÷u hiÖu nhÊt lμ DNNVV nªn 
t×m kiÕm vμ tËn dông c¸c kho¶n vay dμi h¹n 
víi l·i suÊt −u ®·i. §Ó phßng ngõa rñi ro l·i 
suÊt, mét gi¶i ph¸p rÊt quan träng kh¸c cho 
DNNVV ®ã lμ thuª, mua tμi chÝnh tõ c¸c 
c«ng ty cho thuª tμi chÝnh. §©y lμ mét lo¹i 
ho¹t ®éng tÝn dông trung - dμi h¹n, tμi trî 
vèn thÝch hîp cho c¸c DNNVV, víi nh÷ng −u 
®iÓm c¬ b¶n: kh«ng cÇn ký quü ®¶m b¶o hay 
tμi s¶n thÕ chÊp, cã thÓ ®−îc tμi trî ®Õn 
100% vèn ®Çu t−, l·i suÊt hoμn toμn dùa 
trªn sù tháa thuËn cña 2 bªn, bªn ®i thuª 
kh«ng chÞu rñi ro nÕu l·i suÊt thÞ tr−êng 
t¨ng... Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, doanh 
nghiÖp ®−îc quyÒn −u tiªn mua l¹i tμi s¶n 
víi gi¸ trÞ danh nghÜa thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc 
tÕ cña tμi s¶n t¹i thêi ®iÓm mua l¹i (World 
Bank Institute, 2007).  

3.3.5. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tËp huÊn kü  
          n¨ng qu¶n lý cho c¸c doanh nghiÖp nhá  
          vμ võa 

Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ c¬ 
b¶n ®èi víi c¸c DNNVV gÆp khã kh¨n trong 
viÖc tiÕp cËn vay vèn tõ c¸c ng©n hμng lμ 
kh©u lËp ®Ò ¸n vμ kh¶ n¨ng qu¶n lý, triÓn 
khai thùc hiÖn ®Ò ¸n vay vèn hiÖu qu¶ 
(Hoμng Lam, 2010). Trong khi phÇn lín c¸c 
chñ DNNVV cã tr×nh ®é, n¨ng lùc cßn h¹n 
chÕ, ®Æc biÖt lμ c¸c doanh nghiÖp nhá vμ rÊt 
nhá. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc cña tØnh 
cÇn t¨ng c−êng c«ng t¸c ®μo t¹o, tËp huÊn c¸c 
kiÕn thøc, kü n¨ng qu¶n lý cho ®éi ngò qu¶n 
lý c¸c doanh nghiÖp nμy nh»m võa n©ng cao 
n¨ng lùc qu¶n lý nãi chung, võa ®¸p øng ®−îc 
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c¸c yªu cÇu cña c¸c ng©n hμng trong qu¸ 
tr×nh xÐt duyÖt, gi¶i ng©n vμ kiÓm so¸t vèn. 

4. KÕT LUËN 

Kh¶ n¨ng tiÕp cËn vèn cña c¸c doanh 
nghiÖp nhá vμ võa t¹i NghÖ An cßn nhiÒu h¹n 
chÕ. Kh¶ n¨ng tiÕp cËn vèn tõ c¸c ng©n hμng 
trong n−íc lμ cao nhÊt, kÕ tiÕp lμ tõ c¸c nguån 
quü tÝn dông kh¸c. Vay vèn tõ c¸c ng©n hμng 
n−íc ngoμi cßn ch−a phæ biÕn vμ ®−îc ®¸nh 
gi¸ lμ kh¶ n¨ng tiÕp cËn vèn thÊp nhÊt.  

Më réng c¸c ®iÒu kiÖn cho vay ®èi víi 
doanh nghiÖp còng lμ nh÷ng kiÕn nghÞ kh¸ 
phæ biÕn tõ c¸c doanh nghiÖp. Më réng ®iÒu 
kiÖn cho vay cã nghÜa sÏ cã nhiÒu doanh 
nghiÖp h¬n cã ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕp cËn nguån 
vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông. Tuy nhiªn ®iÒu 
nμy ®ßi hái hÖ thèng c¸c tæ chøc tÝn dông 
ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc thÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n 
kinh doanh tèt, kh¶ n¨ng kiÓm so¸t nguån 
vèn cho vay hiÖu qu¶ hoÆc cã nh÷ng sù hç 
trî nhÊt ®Þnh nh»m gi¶m thiÓu sù rñi ro cho 
ng©n hμng tõ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. 

Ngoμi ra, c¸c doanh nghiÖp kiÕn nghÞ 
c¸c ng©n hμng cÇn b×nh ®¼ng h¬n trong viÖc 
kiÓm tra, thÈm ®Þnh vμ cho vay gi÷a c¸c lo¹i 
h×nh doanh nghiÖp nh»m gióp c¸c doanh 
nghiÖp dÔ dμng tiÕp cËn vay vèn trong qu¸ 
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 

TμI LIÖU THAM KH¶O 

Bé Tμi chÝnh (2006). QuyÕt ®Þnh sè 
48/2006/Q§-BTC vÒ viÖc ban hμnh ChÕ ®é 
kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vμ nhá, Hμ Néi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chung, Kee H (1993). “Asset Characteristics 
and Corporate Debt Policy: An emperical 
test”, Journal of Business Finance and 
Accounting, Vol 20. 

Keshar J.B (2004). “Determinants of capital 
structure: A case study of listed 
companies of Nepal”, The Journal of 
Nepalese Business Studies, Vol.1, No.1. 

Ministry of Finance (2004). "Enhancing 
Competitiveness for SMEs in Egypt - 
General Framework and Action Plan". 

Hoμng Lam (2010). Doanh nghiÖp nhá vay 
vèn ng©n hμng: Lμm g× ®Ó hiÓu nhau, 
http://vneconomy.vn/66725P0C5/doanh-
nghiep-nho-vay-von-ngan-hang-am-gi-de-
hieu-nhau.htm, trÝch dÉn 09/09/2010. 

Ph¹m Trμ My (2010). Doanh nghiÖp nhá vμ 
võa vay vèn: LÖch pha, http://dddn.com. 
vn/20080918101949644cat144/dnnvv-vay-
von-lech-pha.htm, trÝch dÉn 12/09/2010. 

Ng©n hμng Nhμ n−íc chi nh¸nh tØnh NghÖ 
An (2008). “B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng 
ng©n hμng trªn ®Þa bμn vμ viÖc triÓn khai 
ch−¬ng tr×nh chèng l¹m ph¸t cña ChÝnh 
phñ”, NghÖ An. 

UBND tØnh NghÖ An (2006). §Ò ¸n Ph¸t 
triÓn doanh nghiÖp nhá vμ võa tØnh NghÖ 
An giai ®o¹n 2006 - 2010.. 

World Bank (2006). "Conducting Quality 
Impact Evaluations Under Budget, Time 
and Data Constraints". 

World Bank Institute (2007). Latin 
American and Caribean region, 
"Evaluating Mexico's Small and Medium 
Enterprise Program". 

 

511 



Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 4: 722 - 729      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, số 3: 503 - 511     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  




§¸NH GI¸ KH¶ N¡NG TIÕP CËN VèN CñA C¸C DOANH NGHIÖP NHá Vµ VõA
T¹I NGHÖ AN


Evaluation of Capital Accessibility of Small and Medium Enterprises in Nghe An


Nguyễn Thị Minh Phượng1, Nguyễn Thị Minh Hiền2

1Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
2Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc:nguyenminhhien@hua.edu.vn 
Ngày gửi đăng: 07.12.2010;           Ngày chấp nhận: 25.04.2011

TÓM TẮT


Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt, tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp là vấn đề quan trọng dẫn đến thành công. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu, đánh giá khả năng tiếp cận vốn của 189 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các vấn đề chính được nghiên cứu là (i) khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Nghệ An hiện nay; (ii) Đánh giá mức độ khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An còn nhiều hạn chế. Kênh tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu là từ các ngân hàng thương mại trong nước. Nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An, đó là: (1) Minh bạch hóa nhanh chóng và toàn diện hệ thống sổ sách kế toán, tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Khuyến khích phát triển dịch vụ thẩm định tài sản doanh nghiệp; (3) Hỗ trợ cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng; (4) Quản trị rủi ro lãi suất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; (5) Đẩy mạnh các hoạt động tập huấn kỹ năng quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn, Nghệ An, tiếp cận vốn.


SUMMARY


In the competitive market economy, capital accessibility is of great importance for the success of a business. This paper is concerned with the capital accessibility of 189 small and medium enterprises in Nghe An province. The key issues being studied involve (i) capital accessibility of small and medium enterprises in Nghe An at present; (ii) evaluating the difficulties in accessing to capital sources. The findings show that small and medium enterprises in Nghe An experience considerable difficulty in accessing to capital. The capital sources for these enterprises are mainly from domestic commercial banks. The paper also suggests solutions to improve capital accessibility for small and medium enterprises in Nghe An, including: (1) making transparent the enterprises’ accounting and financial system and activities; (2) Encouraging the development of business property appraisal services; (3) providing financial supports via the credit guarantee fund model; (4) managing the interest-rate risks to improve the credit capital accessibility; and (5) promoting managerial skill training activities for small and medium enterprises. 


Key words: Access to capital, Nghe An, small and medium enterprises, sources of capital. 


1. §ÆT VÊN §Ò


Trong nh÷ng n¨m qua khu vùc doanh nghiÖp NghÖ An cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ sè lîng còng nh quy m« c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn quan träng vµo ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph¬ng. Bªn c¹nh nh÷ng ®ãng gãp to lín cho kinh tÕ vµ x· héi ®Þa ph¬ng, th× sù ph¸t triÓn cña khu vùc doanh nghiÖp t¹i NghÖ An còng chÞu nhiÒu ¸p lùc, trong ®ã ¸p lùc vÒ vèn ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh næi lªn rÊt râ rµng. Trong c¸c nguån lùc cho s¶n xuÊt hay kinh doanh, vèn ®îc cho lµ nh©n tè cã tÝnh quyÕt ®Þnh chÝnh ®Õn kh«ng chØ mét chu kú mµ c¶ thêi kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, vµ ®ång thêi ®îc ®¸nh gi¸ lµ yÕu tè néi sinh c¬ b¶n trong c¸c ph©n tÝch kinh tÕ vÒ ho¹t ®éng cña mét chu kú s¶n xuÊt. Thùc tÕ cho thÊy, nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶ song nhu cÇu vÒ vèn kh«ng ®îc ®¸p øng kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ ®· dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt cÇm chõng, thËm chÝ ®ãng cöa ho¹t ®éng, do vËy lµm cho søc c¹nh tranh chung cña nÒn kinh tÕ gi¶m sót. ThiÕu vèn cã thÓ dÉn doanh nghiÖp ®Õn vßng luÈn quÈn cña sù kÐm hiÖu qu¶ kinh tÕ. ThiÕu vèn, ®Çu t thÊp, hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp l¹i h¹n chÕ kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c nguån vèn mµ ®Æc biÖt lµ c¸c nguån vèn tÝn dông. Do vËy, c¶i thiÖn kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c nguån vèn lµ hÕt søc quan träng ®èi víi khu vùc doanh nghiÖp nhá vµ võa hiÖn nay, trong ®ã vÒ dµi h¹n th× nguån vèn tÝn dông th¬ng m¹i sÏ ®ãng vai trß quan träng (Chung, Kee H, 1993; Keshar, 2004).


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


§Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÕp cËn nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa t¹i NghÖ An mét sè ph¬ng ph¸p nghiªn cøu quan träng ®· ®îc lùa chän ¸p dông trong nghiªn cøu nµy. C¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông bao gåm: nghiªn cøu t liÖu, tµi liÖu cã liªn quan (nghiªn cøu t¹i bµn); ph¬ng ph¸p pháng vÊn b»ng phiÕu hái; ph¬ng ph¸p pháng vÊn s©u; ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Þnh lîng (th«ng qua c¸c phÇn mÒm SPSS, STATA, EVIEWS); ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm vµ héi th¶o. Trªn c¬ së t×m hiÓu ban ®Çu vÒ t×nh h×nh nghiªn cøu, tæng quan thùc tr¹ng vÒ thÞ trêng vèn cña tØnh th«ng qua  nghiªn cøu tµi liÖu tõ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ®Þa ph¬ng, nhãm nghiªn cøu ®a ra hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. C¸c néi dung nghiªn cøu sÏ ®îc bãc t¸ch nh ph©n lo¹i chi tiÕt c¸c lo¹i h×nh vèn, doanh nghiÖp theo ngµnh nghÒ vµ quy m«. .v.v... ®Ó t×m hiÓu chi tiÕt nhu cÇu vèn. 

HÖ thèng kü thuËt thu thËp th«ng tin bao gåm: phiÕu kh¶o s¸t ý kiÕn doanh nghiÖp, sö dông cho viÖc kh¶o s¸t trùc tiÕp c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa; pháng vÊn chuyªn s©u ®èi víi tæ chøc tÝn dông; pháng vÊn chuyªn s©u ®èi víi mét sè doanh nghiÖp nhá vµ võa.


Nghiªn cøu ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t 189 doanh nghiÖp nhá vµ võa ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An. C¬ cÊu mÉu ®îc lùa chän theo tiªu thøc ph©n tæ nhãm ngµnh kinh tÕ: n«ng, l©m, thñy s¶n; c«ng nghiÖp, x©y dùng; th¬ng m¹i, dÞch vô. Môc tiªu kh¶o s¸t nh»m thu thËp c¸c néi dung chÝnh nh: c¬ cÊu nguån vèn cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y; nh÷ng khã kh¨n, c¶n trë mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i khi tiÕp cËn c¸c nguån vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c nguån kh¸c trªn ®Þa bµn tØnh; c¸c khuyÕn nghÞ cña doanh nghiÖp nh»m thóc ®Èy kh¶ n¨ng tiÕp cËn nguån vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh.


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O
     LUËN


3.1. Thùc tr¹ng tiÕp cËn vèn cña c¸c doanh
       nghiÖp nhá vµ võa t¹i NghÖ An hiÖn nay

Trong c¸c ho¹t ®éng cña thÞ trêng vèn, viÖc huy ®éng vèn cña c¸c doanh nghiÖp diÔn ra kh¸ phæ biÕn, nhÊt lµ víi mét nÒn kinh tÕ ®ang næi lªn nh ViÖt Nam. Huy ®éng vèn gióp c¸c doanh nghiÖp bæ sung vµo vèn tù cã hay vèn chñ së h÷u, hay thËm chÝ lµ t¹o mét sè vèn ban ®Çu cho doanh nghiÖp th«ng qua c¸c dù ¸n hÕt søc kh¶ thi t¹o ®iÒu kiÖn cÇn cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra thuËn lîi vµ trªn hÕt lµ ®em l¹i søc s¶n xuÊt gia t¨ng cho nÒn kinh tÕ cña mét ®Þa ph¬ng. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, 92,59% sè doanh nghiÖp ®îc pháng vÊn cã thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh (H×nh 1).








H×nh 1. Tû lÖ doanh nghiÖp cã thùc hiÖn huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau (%)


Trªn thÞ trêng vèn xuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu kªnh ®Ó doanh nghiÖp tiÕp cËn trong viÖc huy ®éng vèn. Còng nh c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c trong c¶ níc, ngoµi nh÷ng kªnh truyÒn thèng mµ c¸c doanh nghiÖp hay sö dông ®Ó huy ®éng vèn nh vay ng©n hµng; vay quü tÝn dông; vay ngêi th©n, b¹n bÌ, vay tõ thÞ trêng tù do,… c¸c doanh nghiÖp tØnh NghÖ An còng tiÕp cËn nhiÒu nguån kh¸c nh huy ®éng vèn tõ c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ, hay ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu…. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ë NghÖ An, viÖc huy ®éng vèn chñ yÕu tËp trung vµo nguån vèn tÝn dông chÝnh thèng tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc.


KÕt qu¶ ®iÒu tra doanh nghiÖp cho thÊy tû lÖ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa tiÕp cËn c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc ®Ó vay vèn lµ cao nhÊt trong sè c¸c kªnh huy ®éng vèn kh¸c ®îc ®a ra lÇn lît lµ 73,71%; 78,29% vµ 69,71% t¬ng øng víi n¨m 2007; 2008 vµ 2009, trung b×nh cã tíi gÇn 74%/n¨m trong tæng sè doanh nghiÖp huy ®éng vèn vay tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong ba n¨m qua. Nh vËy quyÕt ®Þnh tiÕp cËn c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®Ó cã vèn hoÆc bæ sung vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®îc c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa cho lµ quan träng nhÊt, ®iÒu nµy chøng tá hÖ thèng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh lµ nguån cung øng vèn chñ yÕu ®èi víi khu vùc doanh nghiÖp nhá vµ võa.


KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy (B¶ng 1), tiÕp cËn nguån vèn tÝn dông tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa chiÕm tû lÖ cao nhÊt, n¨m 2007 chiÕm 73,71%, n¨m 2008 chiÕm 78,29% vµ n¨m 2009 chiÕm 69,79%. Tuy nhiªn ®Ó tiÕp cËn vµ ®îc cung øng vèn tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o ®îc c¸c quy ®Þnh vµ thñ tôc mµ hÖ thèng tÝn dông nµy ®Ò ra. ViÖc nµy hoµn toµn kh«ng ph¶i dÔ ®èi víi kh¶ n¨ng thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa trong tØnh. Do ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp nhá vµ võa ph¶i t×m nhiÒu nguån vèn kh¸c ®Ó huy ®éng. §Ó cã vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc vay vèn tõ b¹n bÌ, ngêi th©n ®îc kh¸ nhiÒu chñ doanh nghiÖp nhá vµ võa thùc hiÖn. Tû lÖ c¸c doanh nghiÖp vay vèn tõ nguån nµy ®øng thø hai chØ sau kªnh huy ®éng vèn tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong ba n¨m võa qua. Huy ®éng vèn tõ b¹n bÌ vµ ngêi th©n lµ gi¶i ph¸p t¬ng ®èi an toµn ®èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp nhá vµ võa, chñ yÕu lµ dùa vµo t×nh c¶m vµ uy tÝn cña chñ doanh nghiÖp ®èi víi c¸c ®èi tîng cho vay, l·i suÊt cho vay thÊp, ®«i khi kh«ng quan träng. H¬n n÷a h×nh thøc vay vèn nµy kh«ng ®ßi hái c¸c thñ tôc phøc t¹p, kh¸ nhanh chãng vµ thuËn tiÖn. Tuy nhiªn, nguån huy ®éng nµy cã mét sè h¹n chÕ lµ quy m« thêng kh«ng lín, huy ®éng kh«ng ®îc thêng xuyªn, nhiÒu khi chØ lµ nh÷ng kho¶n cho vay ng¾n h¹n.


B¶ng 1. C¸c nguån huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m doanh nghiÖp sö dông


§¬n vÞ: (%)

		Nguồn huy động

		2007

		2008

		2009



		Ngân hàng thương mại trong nước

		73,71

		78,29

		69,71



		Ngân hàng thương mại nước ngoài

		1,14

		1,71

		1,14



		Quỹ tín dụng

		8,00

		8,00

		6,86



		Doanh nghiệp đối tác trong nước

		3,43

		2,86

		2,86



		Doanh nghiệp đối tác nước ngoài

		0,57

		0,57

		1,14



		Phát hành trái phiếu, cổ phiếu

		2,86

		2,86

		1,14



		Huy động tiền của cán b ộ nhân viên trong DN

		18,86

		21,14

		16,00



		Vay từ người thân

		36,57

		40,57

		34,29



		Vay từ thị trường tự do

		24,00

		27,43

		24,00



		Vay khác

		1,14

		1,71

		1,71





  (Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp năm 2009)


Ho¹t ®éng cña thÞ trêng vèn tù do do c¸c c¸ nh©n, hay tæ chøc cho vay kh«ng chinh thøc nh hiÖn tîng “vay nãng” cña c¸c c¸ nh©n còng lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa tiÕp cËn. ViÖc cho vay qua c¸c kªnh nµy trªn thùc tÕ thêng khã ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp trong viÖc tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ æn ®Þnh nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh, v× ®ã lµ c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n, l·i suÊt kh¸ cao so víi mÆt b»ng l·i suÊt chung cña thÞ trêng. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, cã gÇn ¼ sè doanh nghiÖp vay vèn th«ng qua h×nh thøc nµy. Bªn c¹nh ®ã, viÖc huy ®éng vèn tõ néi bé trong doanh nghiÖp, cô thÓ lµ tõ c¸c c¸n bé, nh©n viªn còng ®îc c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn. ViÖc huy ®éng nµy võa ®¶m b¶o cho tÝnh g¾n kÕt, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸ nh©n trong doanh nghiÖp víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ång thêi ®¶m b¶o ®îc mét phÇn trong nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, tû lÖ doanh nghiÖp thùc hiÖn huy ®éng vèn qua kªnh nµy tõ 16 - 21% trong giai ®o¹n 2007 -2009.


Ngoµi ra, cã nhiÒu kªnh huy ®éng vèn kh¸c còng ®îc c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh sö dông nh huy ®éng vèn th«ng qua liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c, tõ c¸c quü tÝn dông, tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu tuy nhiªn chØ cã mét tØ lÖ nhá c¸c doanh nghiÖp sö dông kªnh nµy.


3.2. §¸nh gi¸ møc ®é khã kh¨n trong viÖc
       tiÕp cËn c¸c nguån vèn


Ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cho thÊy tû lÖ nî ph¶i tr¶ cña c¸c doanh nghiÖp ®îc kh¶o s¸t chiÕm mét tû lÖ rÊt cao, h¬n mét nöa trong tæng nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp vµ ®ang cã xu híng gia t¨ng kÓ tõ n¨m 2007 cho ®Õn nay. Nh×n chung, sù c©n ®èi gi÷a vèn chñ së h÷u vµ vèn ph¶i tr¶ ph¶n ¸nh mét thùc tÕ lµ c¸c nguån huy ®éng vèn mµ khu vùc doanh nghiÖp nhá vµ võa ®ang sö dông cung øng vèn cho c¸c doanh nghiÖp trªn c¬ së cã sù b¶o ®¶m mang tinh c©n b»ng gi÷a gi¸ trÞ cho vay vµ gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m, thÕ chÊp cña doanh nghiÖp (Hoµng Lam, 2010). §iÒu nµy cho thÊy ho¹t ®éng cung øng vèn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña thÞ trêng vèn t¹i NghÖ An phÇn lín míi chØ dõng l¹i ë ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chinh ®¶m b¶o cho kho¶n vay tõ phia c¸c doanh nghiÖp lµ chñ yÕu, cha thùc sù cung øng vèn mét c¸ch phæ biÕn dùa trªn nhiÒu tiªu chi nh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, kinh nghiÖm, uy tÝn vµ vai trß cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Nghiªn cøu nµy chØ dõng l¹i ë viÖc xem xÐt møc ®é khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn c¸c nguån vèn tÝn dông cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa (B¶ng 2).


Ngoµi ra sè doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) chiÕm 74,6% sè doanh nghiÖp ®îc kh¶o s¸t. Vay vèn tõ hÖ thèng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc c¸c doanh nghiÖp cho lµ khã kh¨n nhiÒu nhÊt chiÕm 47,52% trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp ®îc pháng vÊn. Huy ®éng vèn tõ ngêi th©n vµ vay tõ thÞ trêng tù do còng ®îc c¸c doanh nghiÖp cho r»ng khã kh¨n khi tiÕp cËn chiÕm 16,31%. Trong khi ®ã, vay tõ thÞ trêng tù do ghi nhËn ®îc ý kiÕn cña 14,81% trong sè c¸c doanh nghiÖp ph¶n ¸nh sù khã kh¨n khi tiÕp cËn nguån tµi chinh nµy. C¸c nguån huy ®éng kh¸c tuy nhËn ®îc Ýt ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ sù khã kh¨n khi tiÕp cËn tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp, nhng tû lÖ doanh nghiÖp sö dông nh÷ng kªnh nµy ®Ó huy ®éng vèn hÇu nh rÊt thÊp, kÓ c¶ huy ®éng tõ c¸c quü tÝn dông nh©n d©n, do ®ã hÇu nh c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa chØ tËp trung vµo nhËn xÐt vÒ c¸c kªnh chñ yÕu trong huy ®éng vèn mµ hä ®· nhËn ®Þnh nh ph©n tÝch trªn ®©y.


Trong huy ®éng vèn, møc ®é khã kh¨n khi tiÕp cËn c¸c nguån tµi chÝnh còng ®îc nghiªn cøu thÈm ®Þnh c¸c ®¸nh gi¸ tõ phÝa khu vùc doanh nghiÖp nhá vµ võa cña tØnh. Huy ®éng vèn tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, tõ ngêi th©n vµ vay tõ thÞ trêng tù do thu hót ®îc nhiÒu ®ãng gãp nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp vÒ tinh khã kh¨n khi tiÕp cËn, tuy nhiªn ®¸nh gi¸ theo møc ®é khã kh¨n th× ®©y kh«ng ph¶i lµ nh÷ng kªnh mµ c¸c doanh nghiÖp “bøc xóc” nhÊt. Nh÷ng kªnh huy ®éng vèn mµ c¸c doanh nghiÖp c¶m thÊy rÊt khã kh¨n khi tiÕp cËn ®Ó vay vèn tËp trung vµo c¸c ®èi tîng ng©n hµng th¬ng m¹i níc ngoµi vµ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu.


Huy ®éng vèn tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu tuy nhËn ®îc ®¸nh gi¸ tõ sè Ýt c¸c doanh nghiÖp tham gia kh¶o s¸t, nhng hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n khi huy ®éng vèn tõ kªnh nµy. Huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu cã nhiÒu mÆt tÝch cùc cho doanh nghiÖp vµ cã thÓ ®îc cho lµ nguyÖn väng cña nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá hiÖn nay trong viÖc huy ®éng vèn. §¸nh gi¸ vÒ møc ®é khã kh¨n nµy cã thÓ xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n phÇn nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá cña tØnh cha ®¶m b¶o ®îc c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu do ®ã h×nh thøc huy ®éng vèn nµy cßn nhiÒu h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã, vay vèn tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i níc ngoµi còng ®îc cho lµ khã kh¨n nhÊt, theo møc ®é ®¸nh gi¸. §iÓm trung b×nh vÒ møc ®é khã kh¨n cho hai kªnh nµy lµ cao nhÊt vµ nh nhau lµ 2,33.


B¶ng 2. Møc ®é khã kh¨n cña doanh nghiÖp khi huy ®éng vèn chia theo h×nh thøc huy ®éng
                                                                                                                                      (§¬n vÞ: %)

		Nguồn huy động

		Rất khó khăn

		Khó khăn

		Không khó khăn

		Điểm trung bình



		Ngân hàng thương mại trong nước

		11,00

		80,80

		8,20

		2,03



		Ngân hàng thương mại nước ngoài

		33,30

		66,70

		0

		2,33



		Quỹ tín dụng

		16,70

		66,70

		16,70

		2,00



		Doanh nghiệp đối tác trong nước

		0

		100,00

		0

		2,00



		Doanh nghiệp đối tác nước ngoài

		33,30

		0

		66,70

		1,67



		Phát hành trái phiếu, cổ phiếu

		33,30

		66,70

		0

		2,33



		Huy động tiền của cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp

		

		55,60

		44,40

		1,56



		Vay từ người thân

		5,00

		52,50

		42,50

		1,63



		Vay từ thị trường tự do

		12,10

		48,50

		39,40

		1,73



		Vay khác

		0

		0

		0

		0





(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát doanh nghiệp, 2009)


ThÞ trêng vèn chÝnh thøc th«ng qua hÖ thèng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc vµ quü tÝn dông nh©n d©n lµ nguån cung cÊp vèn chiÕm mét tû lÖ chñ yÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa cña tØnh. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, møc ®é khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn c¸c nguån nµy lµ rÊt ch¾c ch¾n. ChØ cã 8,2% trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp cho lµ c¶m thÊy “dÔ chÞu” víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc trªn ®Þa bµn tØnh khi tiÕp cËn ®Ó vay vèn, con sè nµy ®èi víi nguån huy ®éng lµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i níc ngoµi lµ kh«ng (0), chøng tá hÇu nh c¸c doanh nghiÖp quy m« nhá vµ võa rÊt khã vµ kh«ng thÓ tiÕp cËn ®Ó vay vèn tõ ng©n hµng níc ngoµi. Vay vèn tõ quü tÝn dông chØ cã h¬n 7% sè doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n khi huy ®éng vèn, nhng møc ®é khã kh¨n cña c¸c doanh nghiÖp ®èi víi kªnh nµy còng kh¸ cao, víi ®iÓm trung b×nh lµ 2,00.


ViÖc huy ®éng vèn tõ mét sè nguån kh¸c ®îc c¸c doanh nghiÖp cho lµ “dÔ chÞu” h¬n so víi ®i vay tõ hÖ thèng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, khi mµ c¸c thñ tôc, quy ®Þnh cho vay kh«ng cßn lµ c¶n trë lín ®èi víi ngêi ®i vay, huy ®éng vèn. Mét ®Æc ®iÓm chung cña kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa NghÖ An mµ cña c¶ níc, ®ã lµ nhiÒu doanh nghiÖp thuéc quy m« nµy kh«ng cã ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó vay ®îc tõ ng©n hµng nh÷ng kho¶n vèn nh mong muèn, hay thËm chÝ kh«ng thÓ vay ®îc (UBND tØnh NghÖ An, 2006). Do vËy, c¸c doanh nghiÖp nµy ph¶i t×m c¸c kªnh kh¸c ®Ó huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng cña m×nh. Vay tõ ngêi th©n, b¹n bÌ vµ vay tõ thÞ trêng tù do lµ hai kªnh ®îc c¸c doanh nghiÖp sö dông mét c¸ch t¬ng ®èi th¬ng xuyªn ®Ó cã vèn cho ho¹t ®éng cña m×nh. ChØ cã 5% c¸c doanh nghiªp cho lµ vay tõ ngêi th©n rÊt khã kh¨n, vµ 42,5% trong sè hä c¶m thÊy kh«ng khã kh¨n khi sö dông kªnh huy ®éng vèn nµy. Vay tõ thÞ trêng tù do tuy cã ®Õn h¬n 12% sè doanh nghiÖp c¶m nhËn rÊt khã kh¨n, nhng gÇn 40% trong sè hä kh«ng cã víng m¾c hay c¶n trë g× khi tiÕp cËn nguån tµi chÝnh nµy. §iÓm trung b×nh cña hai kªnh huy ®éng vèn nµy t¬ng ®èi thÊp xÐt theo møc ®é khã kh¨n, lÇn lît lµ 1,63 vµ 1,73. 


Thñ tôc hµnh chÝnh phøc t¹p vµ sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a doanh nghiÖp nhµ níc víi doanh nghiÖp t nh©n vÉn lµ nh÷ng rµo c¶n c¬ b¶n ®èi víi khu vùc t nh©n khi tiÕp cËn c¸c nguån vèn tÝn dông. NhiÒu doanh nghiÖp cho r»ng chÝnh c¸c tæ chøc tÝn dông ®· t¹o ra nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh phøc t¹p, kh«ng cÇn thiÕt lµm rµo c¶n cho nh÷ng doanh nghiÖp t nh©n. Ch¼ng h¹n, doanh nghiÖp ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vÉn ph¶i cã c¸c giÊy x¸c nhËn kh¸c mµ thùc chÊt vÉn lµ sù x¸c nhËn vÒ tÝnh hîp ph¸p, x¸c thùc cña m¶nh ®Êt ®îc ®em lµm tµi s¶n thÕ chÊp. Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña c¸n bé còng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu nªn c¸c ng©n hµng thêng chØ lùa chän h×nh thøc thÕ chÊp tµi s¶n mµ ®Æc biÖt lµ ®Êt ®ai nh»m ®¶m b¶o an toµn nguån vèn chø cha ®¹t ®îc ý nghÜa ng©n hµng lµ mét nhµ ®Çu t.


Ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ níc víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n còng lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng tiÕp cËn nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong hÖ thèng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. C¸c ng©n hµng cã thÓ ®· ®¸nh gi¸ møc ®é an toµn cao h¬n khi cho DNNN vay vèn (Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh NghÖ An, 2008). Bªn c¹nh ®ã, ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n tÝn dông còng thêng cã sù thiªn lÖch vÒ hai lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy (B¶ng 3).


Nh vËy, c¸c doanh nghiÖp t nh©n khi míi gia nhËp thÞ trêng thêng gÆp ph¶i vÊn ®Ò thiÕu vèn. §ång thêi lîng tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng lín. H×nh thøc vay vèn theo tÝn chÊp Ýt ®îc ¸p dông (chiÕm 10,87%); h×nh thøc vay vèn b»ng thÕ chÊp ®Êt ®ai, tµi s¶n lµ chñ yÕu ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp nµy (chiÕm 90,53%). Víi nguån tµi s¶n vµ ®Êt ®ai h¹n chÕ th× khã kh¨n trong tiÕp cËn vèn vay lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Tuy nhiªn, nh÷ng khã kh¨n nµy nÕu kh«ng ®îc th¸o gì cã thÓ ®Èy c¸c doanh nghiÖp t nh©n vµo sù luÈn quÈn cña viÖc thiÕu vèn, thiÕu hiÖu qu¶ kinh tÕ. 


B¶ng 3. Nh÷ng khã kh¨n cña doanh nghiÖp khi vay tiÒn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông

(§¬n vÞ: %)

		TT

		Nguyên nhân

		Rất


hạn chế

		Hạn chế

		Không hạn chế

		Dễ dàng

		Rất
dễ dàng

		Điểm
trung bình



		1

		Thủ tục hành chính phức tạp

		8,96

		9,98

		15,58

		26,88

		38,59

		3,76



		2

		Phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp Nhà nước
và doanh nghiệp ngoài Nhà nước

		11,67

		7,82

		17,74

		25,44

		37,34

		3,69



		3

		Điều kiện cho vay của ngân hàng quá chặt chẽ
đối với khu vực tư nhân

		9,24

		7,26

		9,94

		29,42

		44,14

		3,92



		4

		Lãi suất cho vay của ngân hàng quá cao

		10,25

		11,32

		24,91

		30,15

		23,36

		3,45



		5

		Chi phí vay vốn không chính thức quá lớn

		20,63

		16,67

		24,59

		25,74

		12,38

		2,92



		6

		Hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp
không đầy đủ

		25,58

		19,14

		24,51

		21,47

		9,3

		2,7



		7

		Doanh nghiệp thiếu năng lực xây dựng dự án
và phương án trả nợ vốn vay

		22,66

		19,25

		24,36

		18,23

		15,5

		2,85



		8

		Doanh nghiệp không đủ tài sản thế chấp
để vay vốn

		17,58

		15,25

		14,56

		17,03

		35,58

		3,38



		9

		Nguyên nhân khác

		25,0

		20,83

		19,44

		9,72

		25,00

		2,89





(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra doanh nghiệp) 


3.3. Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp cËn
       vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa
       ë NghÖ An


3.3.1. Minh b¹ch hãa nhanh chãng vµ toµn
           diÖn hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, tµi
           chÝnh ®èi víi c¸c DNNVV

Sù râ rµng vµ chÝnh x¸c trong hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt quan träng (®iÒu kiÖn cÇn) ®Ó c¸c tæ chøc tÝn dông ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ n¨ng lùc tµi chinh cña mét doanh nghiÖp (Bé Tµi chÝnh, 2006) vµ do ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khi hä tiÕp cËn c¸c ng©n hµng. §iÒu nµy kh«ng chØ ®èi víi viÖc vay vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông mµ cßn n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc nãi chung ®èi víi doanh nghiÖp. TÝnh minh b¹ch trong hÖ thèng kÕ to¸n cña c¸c DNNVV ®îc ®¸nh gi¸ lµ cßn nhiÒu yÕu kÐm. Minh b¹ch hãa trong hÖ thèng kÕ to¸n ®èi víi c¸c DNNVV cÇn ®îc thùc hiÖn mét c¸ch toµn diÖn vµ nhanh chãng ®Ó sím n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp cËn nguån vèn tÝn dông. 


3.3.2. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn dÞch vô thÈm
          ®Þnh tµi s¶n doanh nghiÖp

Trong quy tr×nh cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c«ng viÖc thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng doanh nghiÖp lµ mét bíc quan träng ®Ó x¸c ®Þnh n¨ng lùc ®¶m b¶o tµi s¶n cña doanh nghiÖp (Ministry of Finance, 2004; World Bank, 2006). KÕt qu¶ ®iÒu tra doanh nghiÖp võa vµ nhá tØnh NghÖ An cho thÊy nhiÒu doanh nghiÖp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông cha ®îc ®¶m b¶o, cßn g©y thiÖt thßi cho doanh nghiÖp. §iÓn h×nh lµ ®¸nh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n. C¸c doanh nghiÖp muèn vay vèn ®Çu t cho r»ng nhiÒu ng©n hµng cha ®¸nh gi¸ ®óng hoÆc ng¹i ®¸nh gi¸ nh÷ng tµi s¶n ®¶m b¶o cña doanh nghiÖp mµ nh÷ng tµi s¶n nµy trªn thùc tÕ kh«ng khã thÈm ®Þnh.


Do vËy, cÇn khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c trung t©m cã chøc n¨ng ph¸p lý vÒ thÈm ®Þnh tµi s¶n doanh nghiÖp, trong ®ã cã thÈm ®Þnh tµi s¶n ®¶m b¶o cho c¸c thñ tôc vay vèn ®èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i. C¸c doanh nghiÖp khi cÇn vay vèn cã thÓ ®Õn c¸c trung t©m nµy ®¨ng ký dÞch vô thÈm ®Þnh tµi s¶n ®¶m b¶o. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña c¸c tæ chøc nµy ®èi víi tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®îc ph¸p luËt c«ng nhËn vµ lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i tiÕn hµnh cho vay (Ph¹m Trµ My, 2010). Sù ra ®êi cña c¸c ®¬n vÞ nµy cÇn ®îc hç trî nhiÒu mÆt tõ phÝa chÝnh quyÒn tØnh vÒ c¬ chÕ ho¹t ®éng, chøc n¨ng ph¸p lý… Trªn c¬ së ®ã, x· héi ho¸ dÞch vô nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho khu vùc doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng cã ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó tiÕp cËn c¸c nguån tÝn dông chinh thøc. HiÖn nay t¹i NghÖ An ®· cã Trung t©m thÈm ®Þnh tµi s¶n khÊu hao (Bé Tµi chÝnh) ho¹t ®éng, tuy nhiªn ®¬n vÞ nµy míi chØ tham gia lÜnh vùc thÈm ®Þnh tµi s¶n ®¶m b¶o cña doanh nghiÖp.


3.3.3. Hç trî cÊp vèn cho DNNVV th«ng qua
           m« h×nh quü b¶o l·nh tÝn dông


Víi sù ra ®êi cña quü b¶o l·nh tÝn dông, c¸c DNNVV cña NghÖ An cã c¬ héi tèt ®Ó tiÕp cËn nguån vèn tÝn dông, do vËy cã thÓ “gi¶i to¶” ®îc t×nh h×nh thiÕu vèn s¶n xuÊt vµ kinh doanh hiÖn nay. Quü tÝn dông b¶o l·nh cho DNNVV ho¹t ®éng víi môc tiªu chñ yÕu lµ hç trî DNNVV th«ng qua c¸c c¬ chÕ u ®·i kh¸c nhau vµ híng tíi môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c¸c doanh nghiÖp nµy, cuèi cïng lµ ®¹t ®îc mét møc t¨ng trëng kinh tÕ cao ®èi víi ®Þa ph¬ng. §ång thêi, nã còng cã kÕt hîp víi tæ chøc tÝn dông trªn thÞ trêng ®Ó thùc hiÖn c¸c hç trî cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc sím thµnh lËp vµ ®a quü tÝn dông b¶o l·nh DNNVV lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi tØnh NghÖ An hiÖn nay vµ trong nh÷ng n¨m tíi. 


3.3.4. Qu¶n trÞ rñi ro l·i suÊt nh»m n©ng cao
          kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c nguån vèn tÝn 
          dông ®èi víi c¸c DNNVV


Víi quy m« vèn nhá, trong ho¹t ®éng ®Çu t, DNNVV kh«ng thÓ huy ®éng vèn trªn thÞ trêng chøng kho¸n nh c¸c doanh nghiÖp quy m« lín, mµ chØ cã thÓ vay vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông, hoÆc thËm chi ph¶i vay tõ c¸c c¸ nh©n. C¸c kho¶n vay nµy thêng chÞu l·i suÊt cao, ®ßi hái ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp. PhÇn lín chñ DNNVV khi vay vèn ph¶i sö dông chÝnh nhµ ë cña m×nh lµm tµi s¶n thÕ chÊp. Víi nh÷ng rñi ro biÕn ®éng l·i suÊt hiÖn nay (chñ yÕu biÕn ®éng t¨ng), nguy c¬ doanh nghiÖp bÞ lç vèn, kh«ng tr¶ ®îc nî, dÉn ®Õn bÞ siÕt nî, mÊt nhµ cöa... lµ mèi quan ng¹i s©u s¾c cña nhiÒu chñ doanh nghiÖp. §èi víi rñi ro l·i suÊt, gi¶i ph¸p phßng ngõa h÷u hiÖu nhÊt lµ DNNVV nªn t×m kiÕm vµ tËn dông c¸c kho¶n vay dµi h¹n víi l·i suÊt u ®·i. §Ó phßng ngõa rñi ro l·i suÊt, mét gi¶i ph¸p rÊt quan träng kh¸c cho DNNVV ®ã lµ thuª, mua tµi chÝnh tõ c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh. §©y lµ mét lo¹i ho¹t ®éng tÝn dông trung - dµi h¹n, tµi trî vèn thÝch hîp cho c¸c DNNVV, víi nh÷ng u ®iÓm c¬ b¶n: kh«ng cÇn ký quü ®¶m b¶o hay tµi s¶n thÕ chÊp, cã thÓ ®îc tµi trî ®Õn 100% vèn ®Çu t, l·i suÊt hoµn toµn dùa trªn sù tháa thuËn cña 2 bªn, bªn ®i thuª kh«ng chÞu rñi ro nÕu l·i suÊt thÞ trêng t¨ng... Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, doanh nghiÖp ®îc quyÒn u tiªn mua l¹i tµi s¶n víi gi¸ trÞ danh nghÜa thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm mua l¹i (World Bank Institute, 2007). 


3.3.5. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tËp huÊn kü 
          n¨ng qu¶n lý cho c¸c doanh nghiÖp nhá 
          vµ võa


Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ c¬ b¶n ®èi víi c¸c DNNVV gÆp khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn vay vèn tõ c¸c ng©n hµng lµ kh©u lËp ®Ò ¸n vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý, triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n vay vèn hiÖu qu¶ (Hoµng Lam, 2010). Trong khi phÇn lín c¸c chñ DNNVV cã tr×nh ®é, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ rÊt nhá. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cña tØnh cÇn t¨ng cêng c«ng t¸c ®µo t¹o, tËp huÊn c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng qu¶n lý cho ®éi ngò qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp nµy nh»m võa n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nãi chung, võa ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña c¸c ng©n hµng trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt, gi¶i ng©n vµ kiÓm so¸t vèn.

4. KÕT LUËN


Kh¶ n¨ng tiÕp cËn vèn cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa t¹i NghÖ An cßn nhiÒu h¹n chÕ. Kh¶ n¨ng tiÕp cËn vèn tõ c¸c ng©n hµng trong níc lµ cao nhÊt, kÕ tiÕp lµ tõ c¸c nguån quü tÝn dông kh¸c. Vay vèn tõ c¸c ng©n hµng níc ngoµi cßn cha phæ biÕn vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn vèn thÊp nhÊt. 


Më réng c¸c ®iÒu kiÖn cho vay ®èi víi doanh nghiÖp còng lµ nh÷ng kiÕn nghÞ kh¸ phæ biÕn tõ c¸c doanh nghiÖp. Më réng ®iÒu kiÖn cho vay cã nghÜa sÏ cã nhiÒu doanh nghiÖp h¬n cã ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕp cËn nguån vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông. Tuy nhiªn ®iÒu nµy ®ßi hái hÖ thèng c¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n kinh doanh tèt, kh¶ n¨ng kiÓm so¸t nguån vèn cho vay hiÖu qu¶ hoÆc cã nh÷ng sù hç trî nhÊt ®Þnh nh»m gi¶m thiÓu sù rñi ro cho ng©n hµng tõ c¸c c¬ quan chøc n¨ng.


Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp kiÕn nghÞ c¸c ng©n hµng cÇn b×nh ®¼ng h¬n trong viÖc kiÓm tra, thÈm ®Þnh vµ cho vay gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp dÔ dµng tiÕp cËn vay vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
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Số doanh nghiệp không huy động vốn





Số doanh nghiệp có huy động vốn





7,41





92,59











570

503



