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hông qua việc thu thập ca c dữ liệu thứ cấp và những tài liệu liên quan đến AEC, 

bài viết tri  nh bày tóm lược những vấn đề về tài chính của ca  c doanh nghiệp nhỏ 

và vư a (DNNVV) VN khi gia nhập AEC.  ết quả tổng hợp, nghiên cứu cho thấy, 

khả năng tiếp cận nguồn vốn còn nhiều hạn chế do hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao và 

chưa đa  p ứng được ca  c yêu cầu của ca  c tổ chức tín dụng. Dựa vào phân tích những nguyên 

nhân dẫn đến việc khó khăn trong huy động nguồn tài chính, bài viết đề xuất ca  c hàm ý về 

giải pha  p giúp ca  c doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn bên ngoài t  đó tăng 

cường năng lực cạnh tranh với ca c nước trong khu vực. 
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Abstract: 

Through collecting the second data and documents relating to AEC, this article focus on 

financial problems of small and medium sized enterprises (SMEs) after joining AEC. The study 

show capital accessing of SMEs is still limit due to business efficiency so they can not meet the 

requirements of the credit institutions. Based on the analysis of the causes of the difficulties in 

funding, the article implies proposing solutions to help corporation improving their access to 

fund with other countries in the region. 

Keywords: Small and medium sized enterprises, ASEAN Economic Community, credit 

institutions. 
 
 
 


