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Tóm tắt 

EC là mô hình liên kết kinh tế khu vực dựa trên và nâng cao những cơ chế liên 

kết kinh tế hiện có của ASEAN có bổ sung thêm hai nội dung mới là tự do di 

chuyển lao động và di chuyển vốn tự do hơn. Vì vậy hội nhập AEC, cạnh tranh đối 

với doanh nghiệp VN sẽ ngày càng gia tăng mạnh mẽ . Bài viết này nhằm nghiên cứu đánh giá 

khả năng trả nợ của các DNNVV, một mặt giúp doanh nghiệp dự báo được tình hình tài chính 

của mình có đảm bảo được hiệu quả sản xuất kinh doanh để thanh toán những khoản nợ cho 

ngân hàng đầy đủ và đúng hạn. Mặt khác, giúp ngân hàng xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp 

chính xác hơn trong cho vay đối với DNNVV. 

Từ khoá: Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), mô 

hình Logistics. 
 

Abstract 

AEC is a regional economic community model based on and advanced from the existing 

ASEAN economic link mechanism with two addition factors which are free movement of labor 

and free flow of capital. Therefore, by joining AEC, the competition pressure of Vietnamese 

enterprises will be increased dramatically. The article is to research and evaluate the debt 

coverage ability of small and medium enterprises. This is to help them forecast their financial 

situation if it could ensure the production efficiency in order to pay for banking debt on time 

and sufficient. On the other hand, this is also to help the bank with credit rating in lending more 

accurate towards small and medium enterprises. 

Keywords: AEC – Asean Economic Community, SMEs - Small and Medium Enterprises, 

logistics model. 
 

 
 


