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Tóm tắt:  

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn luôn đóng vai trò tối cần thiết cho 
sự phát triển cũng như khả năng tồn tại trên thị trường nhất là trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, thực tế và các nghiên cứu chỉ ra rằng các 

doanh nghiệp này luôn gặp phải những rào cản trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay 
từ ngân hàng hay các tổ chức tín dụng. Bài viết, bước đầu, cung cấp một cái nhìn tổng 
quan về nhu cầu về vốn cũng như vai trò của các doanh nghiệp này trong nền kinh tế. 
Thực trạng về những khó khăn trong việc tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
VN cũng như những bài học kinh nghiệm rút trích từ các nước khác để làm tiền đề đưa 
ra những đề xuất mang hàm ý quản trị sẽ được đề cập đến trong những phần tiếp theo. 
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Abstract: 
For small and medium-sized enterprises, capital always plays an essential role for 

the development as well as the ability to survive in the market, especially in the context 
of international economic integration. However, the reality and studies show that these 
enterprises always face barriers in accessing loans from banks or credit institutions. 
The paper, initially, discusses the importance of the capital in SMEs as well as the role 
of these businesses in the economy. The difficulties of accessing to capital of small and 
medium-sized enterprises in Vietnam as well as case study learned from other developing 
countries are presented in the following sections. The managerial implications and 
proposals will be addressed in the last section.
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