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Tóm tắt: 

ổi mới công nghệ đưa đến các sản phẩm mới ưu việt và cải thiện khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp VN trong lãnh vực máy nông nghiệp. Các 

doanh nghiệp cần nguồn tài chính để đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển 

sản phẩm mới. Qua phương pháp so sánh và tổng hợp, tác giả đã trình bày các ưu điểm 

và tồn tại của nguồn ngân sách quốc gia và xu hướng phát triển trên thế giới về quỹ đầu 

tư mạo hiểm. Kết quả xác định quỹ đầu tư mạo hiểm có tính chất và mục tiêu phù hợp 

với nguồn vốn đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp VN nói chung và sản xuất máy 

nông nghiệp nói riêng. Nhà nước cần ban hành chính sách thúc đẩy tăng nhanh quỹ đầu 

tư mạo hiểm làm nguồn phát triển kinh tế. 

Từ khóa: Quỹ đầu tư mạo hiểm, nguồn tài chính, đổi mới công nghệ, ngành cơ 

khí nông nghiệp. 
 

Abstract: 

Technological innovation leads to new products and improves the competitiveness 

of Vietnam enterprises in the field of agricultural machinery. Enterprises need financial 

resources to invest in technological innovation and new product development. Using the 

method of comparison and synthesis, the paper presented the advantages and shortcomings 

of the national budget and development trends in the world for venture capital funds. The 

results confirm the consistence of venture capital fund with technological innovation 

capital of Vietnam enterprises in characteristics and objectives. Vietnamese Government 

should issue policies to promote rapid growth of venture capital funds as a source of 

economic development. 
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