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Tóm tắt: 

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống thì việc tiếp cận các dịch 
vụ tài chính của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các doanh nghiệp nhỏ tại VN ngày 
càng được cải thiện. Để làm được điều này thì vai trò của các tổ chức tài 

chính chính thức, đặc biệt là các tổ chức tài chính vi mô trong việc mở rộng quy mô và 
đa dạng hóa sản phẩm, đã tạo cho mọi đối tượng khách hàng có thêm nhiều cơ hội sử 
dụng các dịch vụ tài chính, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn trong sản xuất và tiêu dùng. 
Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm cho tình trạng “tín dụng đen” có xu 
hướng phát triển ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội. Bài viết 
tập trung phân tích, đánh giá những tác động tích cực của tài chính vi mô trong nền kinh 
tế, đặc biệt là góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, qua đó đề xuất những giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức này trong thời gian tới.
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Abstract:
In recent years, with the efforts of the whole system, access to financial services 

of poor households, near poor households and small businesses in Vietnam has been 
improved. In order to do this, the role of formal financial institutions, especially 
microfinance institutions in expanding the scale and diversifying products, has created 
for all customers more many opportunities to use financial services, timely meet capital 
needs in production and consumption. However, for many different reasons, the situation 
of “black credit” has a tendency to develop more and more complex, which greatly 
affects the socio-economy. The research focuses on analyzing and evaluating the positive 
impacts of the microfinance sector in the economy, especially contributing to limiting the 
“black credit” situation, thereby proposing solutions to raise High performance of these 
organizations in the coming time.
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