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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN ở nước ta hiện 

nay, sự tồn tại nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, nhiều 

loại hình doanh nghiệp với những quy mô, trình ñộ khác nhau là tất 

yếu.  

Việc phát triển DNNVV sẽ góp phần ña dạng hoá các thành 

phần kinh tế, góp phần ñáng kể vào sự tăng trưởng GDP của Thành 

phố Đà Nẵng, ñẩy nhanh tốc ñộ phát triển của nền kinh tế, tạo ra 

nhiều sản phẩm hàng hóa, dich vụ cho nền kinh tế. DNNVV còn góp 

phần giải quyết công ăn việc làm và ổn ñịnh ñời sống xã hội cho 

hàng triệu lao ñộng. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội, ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

ñất nước. 

Tuy nhiên, trên thực tế, các DNNVV còn gặp nhiều khó khăn 

như : sự phân biệt ñối xử về hành chính giữa các doanh nghiệp nhà 

nước và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nguồn vốn hoạt ñộng hạn 

chế, cơ hội tiếp cận với các nguồn tài trợ còn gặp nhiều trở ngại, khoa 

học công nghệ lạc hậu, trình ñộ quản lý kinh doanh còn yếu kém,…  

Trong ñó, vấn ñề nguồn vốn hoạt ñộng của các DNNVV là vấn 

ñề quan trọng và cấp thiết nhất. Do ñó, việc lựa chọn ñề tài:  

“GI ẢI PHÁP TÀI CHÍNH H Ỗ TRỢ CHO SỰ PHÁT 

TRIỂN DOANH NGHI ỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”  nhằm góp phần mở ra nhiều cơ hội cho 

các DNNVV tiếp cận với các nguồn vốn ña dạng hơn ñể các doanh 

nghiệp mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của mình và ngày 
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càng phát triển mạnh mẽ hơn góp phần vào sự phát triển chung của 

nền kinh tế.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 

- Nghiên cứu các vấn ñề về DNNVV, ñặc ñiểm, vai trò, các 

nguồn tài trợ từ bên ngoài cho sự phát triển DNNVV.  

- Nghiên cứu thực trạng về sự tồn tại, phát triển và những khó 

khăn mà DNNVV gặp phải trong quá trình tiếp cận với các nguồn tài 

trợ từ bên ngoài.  

- Nghiên cứu ñịnh hướng của Nhà nước về phát triển DNNVV 

và các chính sách hỗ trợ cho các DNNVV phát triển. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

 + Các nguồn tài trợ và vai trò của chúng ñối với sự phát triển 

của DNNVV trong nền kinh tế.  

 + Thực trạng tiếp cận các nguồn tài trợ của các DNNVV.  

- Phạm vi nghiên cứu: Các DNNVV trên ñịa bàn Thành phố Đà 

Nẵng  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, 

phương pháp diễn giải, phương pháp phân tích. 

5. Những ñóng góp của luận văn 

Nhìn nhận, ñánh giá vai trò của các DNNVV trong nền kinh tế 

một cách ñúng ñắn, giải quyết những khó khăn trong việc tiếp cận 

các nguồn vốn bên ngoài, giúp các doanh nghiệp này phát triển mạnh 

mẽ hơn và ñóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của nền kinh 

tế Thành phố Đà Nẵng.  
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6. Kết cấu luận văn 

Lời mở ñầu 

Chương 1: Tổng quan về giải pháp tài chính hỗ trợ Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Chương 2 : Thực trạng các nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 

Chương 3 : Một số giải pháp tài chính thúc ñẩy sự phát triển 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 

Kết luận. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH H Ỗ TRỢ DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.1. Khái niệm và ñặc ñiểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa  

1.1.1 Khái niệm  

Theo Nghị ñịnh 56/2009/NĐ-CP, Doanh nghiệp nhỏ và vừa là 

cơ sở kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh pháp luật, 

ñược chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn 

vốn (tổng nguồn vốn tương ñương tổng tài sản ñược xác ñịnh trong 

bảng cân ñối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao ñộng bình quân 

năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên). 

1.1.2 Đặc ñiểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa  

1.1.2.1 Đặc ñiểm về vốn  
DNNVV có nguồn vốn hạn chế, việc khởi sự kinh doanh và mở 

rộng qui mô ñầu tư, ñổi mới công nghệ, thiết bị ñược thực hiện chủ 

yếu bằng một phần vốn tự có và tín dụng không chính thức như vay, 

mượn bạn bè, người thân hay từ các tổ chức tài chính và phi tài chính 

trong xã hội. 

1.1.2.2 Đặc ñiểm về lao ñộng 

Phần lớn các DNNVV sử dụng nhiều lao ñộng giản ñơn, trình 

ñộ tay nghề chưa cao, ña số là sử dụng lao ñộng hộ gia ñình, thuê và 

tuyển dụng ở các tỉnh. 

1.1.2.3 Đặc ñiểm về công nghệ và máy móc thiết bị  

Công nghệ và máy móc thiết bị của các DNNVV thường lạc 

hậu, tốc ñộ ñổi mới công nghệ lại quá chậm do chi phí ñầu tư công 

nghệ mới và kỹ thuật hiện ñại cao nên thường vượt quá khả năng của 

các DNNVV với qui mô vốn hạn chế.  

1.1.2.4 Sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ  
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Yếu tố tư bản cấu thành trong sản phẩm thấp, hàm lượng tri 

thức và công nghệ trong sản phẩm không cao, tính ñộc ñáo không 

cao, giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản phẩm nói chung thấp. 

1.2 Các công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.1 Công cụ ñiều tiết, kích thích 

1.2.1.1 Thuế 

Sự phát triển của doanh nghiệp và thuế là hai nhân tố tác ñộng 

hữu cơ. 

1.2.1.2 Bảo hiểm 

Bên cạnh khả năng giải quyết các hậu quả của rủi ro, bảo hiểm 

còn góp phần sử dụng hiệu quả những khoản tiền nhàn rỗi, tạo ñược 

nguồn vốn lớn ñể ñầu tư vào lĩnh vực khác 

1.2.2 Công cụ hỗ trợ vốn 

1.2.1 Tín dụng ngân hàng  
 Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng 

Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị 

(dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật) từ người sở hữu sang người sử 

dụng ñể sau một thời gian nhất ñịnh thu hồi về một lượng giá trị lớn 

hơn lượng giá trị ban ñầu. 

Với những ưu ñiểm về qui mô vốn, thời hạn cho vay, ña dạng 

về phạm vi hoạt ñộng, tín dụng ngân hàng là một trong những kênh 

tài trợ vốn quan trọng trong quá trình phát triển của các DNNVV. 

Vai trò tài trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tín dụng 

ngân hàng  

Tín dụng ngân hàng là một trong những nguồn tài trợ rất cần 

thiết cho doanh nghiệp phục vụ cho quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh, ñây cũng là nguồn tài trợ không thể thiếu ñối với các 

DNNVV, ñặc biệt là trong giai ñoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, 

tín dụng ngân hàng giữ một vai trò ñặc biệt quan trọng nhằm ñáp ứng 

nhu cầu vốn cấp thiết của doanh nghiệp ñể họ tiếp tục duy trì hoạt 
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ñộng của mình trong cơn bão giá và thắt chặt tiền tệ, khan hiếm 

nguồn tiền như hiện nay.  

1.2.2 Cho thuê tài chính  

 Khái niệm và ñặc trưng của hoạt ñộng cho thuê tài chính 

Cho thuê tài chính (CTTC) là một hoạt ñộng tín dụng trung và 

dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận 

chuyển và các ñộng sản khác trên cơ sở hợp ñồng giữa bên thuê và 

bên cho thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương 

tiện vận chuyển, và các ñộng sản khác theo yêu cầu của bên thuê và 

nắm giữ quyền sở hữu ñối với tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài 

sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê ñã thỏa 

thuận. 

Vai trò tài trợ vốn cho DNNVV của hoạt ñộng cho thuê tài 

chính  

- CTTC thực sự là một kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan 

trọng ñược ñánh giá là khá hữu hiệu tạo ñiều kiện cung ứng vốn cho 

các ñơn vị sản xuất kinh doanh, nhất là ñối với các DNNVV. 

- Cho thuê tài chính góp phần thúc ñẩy cải tiến kỹ thuật, ñổi 

mới dây chuyền công nghệ, nâng cao năng suất lao ñộng.  

1.2.3 Quỹ ñầu tư  

Quỹ ñầu tư là một trong các ñịnh chế trung gian tài chính phi 

ngân hàng, vừa cung cấp vốn vừa vừa góp phần tư vấn về tài chính, 

quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp.  

Đối với các doanh nghiệp trong giai ñoạn khởi sự kinh doanh 

nguồn tài trợ vốn từ các quỹ ñầu tư giữ vai trò quan trọng. 

1.2.4 Thị trường chứng khoán  

Ngoài các nguồn tài trợ nêu trên thì thị trường chứng khoán 

cũng là một kênh huy ñộng vốn hiệu quả cho doanh nghiệp.  

Hiện nay, các DNNVV có thể tham gia huy ñộng vốn thông 

qua thị trường Upcom. Các DNNVV có thể tận dụng kênh này ñể 
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huy ñộng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu, các chứng 

chỉ,…  

 Kết luận Chương 1 

Qua nghiên cứu lý luận cơ bản về DNNVV và các kênh tài 

chính hỗ trợ DNNVV cho thấy sự hình thành, tồn tại và phát triển 

của các DNNVV là một xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường. 

Việc nghiên cứu ñể ñưa ra các giải pháp, chính sách hỗ trợ và thúc 

ñẩy sự phát triển DNNVV là một vấn ñề mang tính chất thực tiễn 

cao.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN TÀI TRỢ CHO DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI ĐÀ NẴNG 

2.1 Thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Đà 

Nẵng 

- Về số lượng doanh nghiệp: Số lượng doanh nghiệp ñược 

thành lập mới không ngừng gia tăng qua các năm  

Bảng 2.1 Số lượng DNNVV  từ năm 2004 – 2009 

Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

DNVVN 2780 3309 4203 7205 8252 9500 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2004 – 2009) 

- Về ngành nghề: Loại hình DNNVV bao gồm chủ yếu là các 

công ty trách nhiệm hữu hạn và các công ty cổ phần của khu vực tư nhân 

tập trung vào một số lĩnh vực như chế biến nông-lâm-thủy-hải sản, gia 

công may mặc, sản xuất giày dép, linh liện thiết bị ñiện tử, làm ủy thác 

cho các doanh nghiệp lớn hoặc gia công cho các công ty nước ngoài.  

- Về khả năng cạnh tranh: Hầu hết các DNNVV chưa xây 

dựng ñược thương hiệu, chưa khẳng ñịnh ñược uy tín và khả năng 

cạnh tranh trên thị trường  

DNNVV do qui mô về vốn nhỏ nên khả năng ñầu tư, trang bị máy 

móc thiết bị, công nghệ hiện ñại rất hạn chế. Năng lực ứng dụng công 

nghệ trong sản xuất, kinh doanh và quản lý ở các DNNVV còn yếu.  

Sự gia tăng ñáng kể về số lượng các DNNVV là một dấu hiệu 

ñáng mừng, tuy nhiên về chất lượng thì còn nhiều hạn chế. 

2.2 Tình hình tài trợ  cho DNNVV trong thời gian qua 

2.2.1 Chính sách thuế 

Chiến lược cải cách thuế là một trong những nội dung lớn 

của chiến lược tài chính ñến năm 2010, có quan hệ chặt chẽ với quá 

trình hội nhập kinh tế quốc tế của ñất nước. Trong những năm qua, 

Ngành Thuế ñã có những bước tiến ñáng kể trong việc cải cách thuế 
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theo hướng tạo hành lang pháp luật trong chính sách thuế, quản lý 

thuế, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực 

hiện nghĩa vụ thuế ñối với Nhà nước, ñồng thời từng bước chủ ñộng 

ñiều chỉnh các sắc thuế phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nhờ ñó số thu thuế hàng năm ñều tăng, luôn trở thành nguồn thu chủ 

yếu của NSNN, ñồng thời góp phần quan trọng tạo môi trường phát 

triển sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hóa cả trong và ngoài nước. 

Đây là giải pháp tốt cho doanh nghiệp nhằm tạo công ăn việc 

làm cho doanh nghiệp, duy trì và thúc ñẩy sản xuất, bán hàng hoá. 

2.2.2 Các chính sách hỗ trợ vốn 

2.2.2.1 Hỗ trợ vốn tín dụng ngân hàng  

Bảng 2.3 Tổng dư nợ tín dụng ngân hàng của DNNVV 

 Đơn vị tính: Tỷ  ñồng 

Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tổng dư nợ 

tín dụng 
11.235 12.203 14.305 21.961 26.994 35.341                    

Dư nợ của 

DNNVV 
5.434 5.938 6.980 10.032 11.361 14.769 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tổng kết NHNN Thành phố Đà Nẵng) 

Để giúp DNNVV bổ sung nguồn vốn vượt qua giai ñoạn khó 

khăn do khủng hoảng tài chính, Chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh 

số 131 về hỗ trợ lãi suất 4%/năm cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên 

việc giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất cho ñầu tư còn chậm.  

Để ñánh giá ñầy ñủ hơn những vướn mắc của các DNNVV trên 

ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân 

hàng trong giai ñoạn khủng hoảng hiện nay, tác giả tiến hành khảo 

sát DNNVV thông qua việc phát phiếu ñiều tra.  
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Bảng 2.5 Những khó khăn khi tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 

Khó khăn Tỷ lệ % 

- Lãi suất vay cao  73,8  

- Thiếu tài sản thế chấp  53,6  

- Chứng minh mục ñích sử dụng vốn vay 40,1 

- Tỷ lệ cho vay/TS ñảm bảo thấp 29,7 

- Lập phương án kinh doanh  26,2  

- Vướng mắc về thủ tục vay vốn 23,7  

(Nguồn : Phụ lục số 2) 

Bảng 2.7 Tỷ lệ vốn vay ñáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp 

Mức ñộ ñáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp Tỷ lệ % 

- Đúng nhu cầu  10,5 

- ¾ nhu cầu  26,1 

- ½ nhu cầu  33,5 

- ¼ nhu cầu  29,8 

(Nguồn : Phụ lục số 2) 

Nguồn tài trợ từ tín dụng ngân hàng ñược các DNNVV biết 

ñến nhiều nhất do số lượng các ngân hàng ở Đà Nẵng trong thời gian 

qua ñã tăng trưởng nhanh chóng về cả số lượng và quy mô, hệ thống 

các chi nhánh cũng ngày càng ñược mở rộng nhưng mức ñộ ñáp ứng 

vốn cho doanh nghiệp của ngân hàng chưa cao.  

Những khó khăn trong quá trình DNNVV tiếp cận với nguồn 

vốn tín dụng ngân hàng  

- Khó khăn từ phía ngân hàng  

+ Trong giai ñoạn hiện nay, nền kinh tế lạm phát cao, với chính 

sách thắt chặt tiền tệ của NHNN, NHNN giới hạn tăng trưởng tín 

dụng của các NHTM vì vậy các NHTM cũng ñã hạn chế cho vay. 
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+ Bản thân các ngân hàng phải cạnh tranh với các nguồn tài 

chính khác trong việc cung cấp vốn cho các DNNVV, chẳng hạn như 

các quỹ ñầu tư tư nhân, cá nhân cho vay, nguồn tài chính từ các thành 

viên gia ñình, bạn bè của chủ doanh nghiệp và các nguồn tài chính 

không chính thức khác. 

- Khó khăn từ phía DNNVV  

+ Việc thiếu một hệ thống thông tin tài chính mang tính trung 

thực, minh bạch và hệ thống kiểm soát hiệu quả, ñồng bộ trong các 

DNNVV, làm cho các ngân hàng khó ñánh giá ñược thực trạng, tình 

hình tài chính, khả năng sinh lời và thanh toán các khoản nợ vay của 

doanh nghiệp, do ñó cản trở việc ra các quyết ñịnh cho vay. 

+ Một trong những ñiều kiện cơ bản của các khế ước vay là các 

tài sản bảo ñảm. Tuy nhiên, ñây cũng là ñiểm yếu của các DNNVV 

+ DNNVV thường yếu về kỹ năng quản lý và tài chính nên 

việc xây dựng các phương án kinh doanh gặp nhiều khó khăn.  

2.2.2.2 Tình hình  tiếp cận nguồn tài trợ từ các tổ chức cho thuê tài chính 

Bảng 2.8 Tình hình cho thuê tài chính trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 

 Đơn vị tính: Triệu ñồng 

Dư nợ cho thuê trên ñịa bàn Thành 

phố Đà Nẵng 
 

Năm 

 

Dư  nợ 

cho thuê Số tiền Tỷ trọng (%) 

2004 172.799 150.335 87,0 

2005 240.740 197.406 82,0 

2006 313.627 240.582 76,7 

2007 321.975 257.580 80,0 

2008 318.885 243.221 76,3 

2009 424.092 326.593 77.01 

(Nguồn: Chi nhánh Công ty CTTC II tại Đà Nẵng) 
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Do khủng hoảng kinh tế và các lý do khác, nên hiện nay trên 

ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng chỉ công ty CTTC II hoạt ñộng từ năm 

2001. 

Bảng 2.9 Tỷ trọng CTTC trong hoạt ñộng tín dụng của các ngân 

hàng trên ñịa bàn TP Đà Nẵng 

Đơn vị tính: Triệu ñồng 

Dư nợ tín dụng trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 

Trong ñó  

Năm Tổng số 
Các NHTM 

Cho thuê tài 

chính 

Tỷ trọng 

CTTC 

2003 9.364.450 9.241.000 123.450 1,33% 

2004 11.375.875 11.235.000 172.799 1,51% 

2005 12.375.799 12.203.000 240.740 1,42% 

2006 14.618.627 14.305.000 313.627 2,2% 

2007 22.282.975 21.961.000 321.975 1,46% 

2008 27.312.885 26.994.000 318.885 1,18% 

2009 35.765.092 35.341.000 424.092 1.2% 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tổng kết NHNN Thành phố Đà Nẵng) 

Nhu cầu tín dụng trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng rất lớn 

nhưng tỷ trọng của cho thuê tài chính với vai trò là nguồn cung ứng 

vốn tín dụng trung dài hạn còn chiếm tỷ trọng quá nhỏ (từ 1% ñến 

2%), chưa ñáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp. 

Hiện DNNVV chưa tham gia nhiều vào thị trường CTTC, hạn 

chế này do các nguyên nhân:  

- Từ phía các Công ty cho thuê tài chính 
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+ Phần lớn các công ty CTTC ñều do các Ngân hàng thương 

mại (NHTM) thành lập và hoạt ñộng CTTC mang tính chất như một 

nghiệp vụ mới của các NHTM.  

+ Qui mô về vốn của các công ty CTTC chưa thực sự lớn 

(vốn ñiều lệ trung bình của một công ty CTTC là 150 tỷ) nên cũng 

chỉ có khả năng ñáp ứng một phần nhu cầu của nền kinh tế. 

+ Chi phí thuê cao, nếu tính theo lãi suất ngân hàng thì lãi 

suất thuê tài chính cao hơn. 

- Từ phía các doanh nghiệp nhỏ và vừa:  

+ CTTC là lĩnh vực khá mới mẻ nên DNNVV chưa nắm hết 

ñược những lợi thế và ưu việt của CTTC.  

+ Doanh nghiệp hiểu biết về kênh cấp vốn qua dịch vụ CTTC 

còn hạn chế.  

+ Để tiếp cận ñược với nguồn vốn từ cho thuê tài chính, 

DNNVV phải có dự án thuê tài chính khả thi, tình hình tài chính lành 

mạnh và có khả năng tài chính ñể tham gia vào dự án thuê – ñiều 

kiện mà không phải DNNVV nào cũng ñáp ứng ñược.  

 - Một khó khăn khác nữa là về việc ñăng ký chủ sở hữu tài 

sản, ñối với tài sản thuê là phương tiện giao thông thì công ty CTTC 

giữ bản ñăng ký chính còn bên thuê giữ bản sao công chứng. Thực tế, 

bên thuê sử dụng phương tiện gặp nhiều khó khăn do một số ñịa 

phương, cơ quan chức năng không chấp nhận việc sử dụng ñăng ký 

nói trên do chưa có văn bản nào hướng dẫn, quy ñịnh.  

2.2.2.3 Tình hình tiếp cận nguồn tài trợ thông qua các quỹ hỗ trợ, 

quỹ ñầu tư 

Quỹ Đầu tư Phát triển Đà Nẵng mới ñược thành lập và ñi vào 

hoạt ñộng khoảng từ tháng 01 năm 2008 với số vốn ñiều lệ là 200 tỷ 

ñồng. Trong thời gian qua, Quỹ ñã xây dưng quy chế hoạt ñộng và ñã 

thực hiện giải ngân cho một số doanh nghiệp trên ñịa bàn với lãi suất 

ưu ñãi.  
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Ngày 26-3-2009, Thành phố quy ñịnh khung lãi suất cho vay 

mới của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng: 9,6%–

11,4%/năm. Với khung lãi suất cho vay ưu ñãi như hiện nay nhưng 

số lượng DNNVV ñược hưởng ưu ñãi vay vốn chưa nhiều. 

Nguyên nhân là do “ngân sách eo hẹp” và các tổ chức không 

nhìn thấy quyền lợi ñể góp vốn. Vì thế, Quỹ vẫn chưa trở thành công 

cụ hỗ trợ hữu hiệu cho DNNVV trong việc tiếp cận các nguồn vốn. 

2.2.2.4 Tình hình tiếp cận nguồn tài trợ từ các công ty Bảo hiểm 

Trong hoàn cảnh kinh tế nước ta ñang khó khăn, nhất là về 

nguồn vốn thì năm 2009, ngành bảo hiểm (BH) ñã ñầu tư trở lại nền 

kinh tế khoảng 69.000.000 triệu ñồng. Dự kiến, năm 2010, tổng vốn 

từ ngành BH ñầu tư vào nền kinh tế sẽ tăng lên khoảng 75.000.000 

triệu ñồng. 

Tuy nhiên, trên ñịa bàn thành phố Đà nẵng, các DNVVV vẫn 

chưa có cơ hội ñể tiếp cận với nguồn vốn này. 

2.2.2.5 Tình hình tiếp cận nguồn tài trợ từ thị trường chứng khoán 

Qua 10 năm hoạt ñộng, TTCK Việt Nam ñã ngày càng ñóng 

vai trò quan trọng cho nền kinh tế thông qua việc huy ñộng vốn từ 

nhà ñầu tư trong và ngoài nước, nâng cao tính công khai, minh bạch 

và quản trị công ty của doanh nghiệp, ñóng góp tích cực cho công tác 

cổ phần hóa. 

Tuy nhiên, trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng, số lượng lớn các 

DNNVV chưa mạnh dạn tái cấu trúc doanh nghiệp, nhiều doanh 

nghiệp khi ñược ñưa vào danh sách cổ phần hóa, thậm chí ñã xin 

ñược không cổ phần hóa hoặc xin lùi thời gian thực hiện. Việc cổ 

phần hóa, rồi tiến hành niêm yết lại càng quá xa lạ ñối với các doanh 

nghiệp. Vì vậy, TTCK vẫn chưa thực sự trở thành kênh huy ñộng vốn 

trung và dài hạn cho các DNNVV tại Thành phố Đà Nẵng. 
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2.3 Những ñóng góp, khó khăn về tài chính của các DNNVV và 

những vấn ñề ñặt ra 

2.3.1 Những ñóng góp của DNNVV vào sự phát triển kinh tế của 

Thành phố Đà Nẵng 

- Sự tăng lên nhanh chóng về số lượng và chất của DNNVV là 

một trong những nhân tố tích cực giúp cho nền kinh tế của Thành 

phố duy trì tốc ñộ phát triển cao trong những năm vừa qua. 

- DNNVV ñã giải quyết 90% việc làm mới, là nơi ñào tạo, ươm 

mầm những doanh nhân tương lai.  

- Góp phần hữu hiệu vào công cuộc xóa ñói giảm nghèo, ổn 

ñịnh xã hội. 

2.3.2 Thuận lợi, khó khăn về tài chính của các DNNVV và những 

vấn ñề ñặt ra 

2.3.2.1 Khó khăn 

- Khó khăn lớn nhất, xuất hiện liên tục và xuyên suốt ñó là vấn 

ñề nguồn vốn hoạt ñộng cho DNNVV. Mặc dù, hiện nay các kênh 

huy ñộng vốn, các nguồn tài trợ vốn cho doanh nghiệp cũng rất ña 

dạng. 

- Môi trường kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do ñang chịu 

tác ñộng mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. 

- Khả năng và văn hóa quản trị của các chủ doanh nghiệp chưa 

thoát khỏi mô hình kinh tế bao bao cấp và gia ñình trị. 

2.3.2.2 Vấn ñề ñặt ra 

- Cần phải nhanh chóng phục hồi nền kinh tế.  

- Các doanh nghiệp phải tự chấn chỉnh lại hoạt ñộng ñể tồn tại.  

- Về phía Thành phố, cần có các chính sách trọn gói ñồng bộ, 

tạo sự chuyển biến tốt hơn ñể giảm lạm phát, giảm lãi suất, tạo ñiều 

kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, từ ñó ổn ñịnh kinh tế.  
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Kết luận Chương 2 

Từ thực trạng phát triển của các DNNVV cho thấy với một số 

lượng ñáng kể DNNVV ñược thành lập qua các năm và ñóng góp của 

DNNVV vào sự phát triển chung của nền kinh tế thì những khó khăn, 

hạn chế mà những DNNVV gặp phải cũng rất nhiều. Trong ñó, vấn 

ñề nguồn vốn hoạt ñộng và các nguồn tài trợ cho hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh ñang bức thiết cần ñược giải quyết.  

Vấn ñề ñặt ra là cần có những chính sách, ñịnh hướng phù hợp 

ñể khắc phục những hạn chế trên và ñưa DNNVV trở thành “xương 

sống” của nền kinh tế. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH H Ỗ TRỢ CHO SỰ PHÁT 

TRIỂN DOANH NGHI ỆP NHỎ VÀ VỪA 

3.1 Định hướng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà 

nước 

- Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều 

thành phần.  

- Nhà nước tạo môi trường về pháp luật và các cơ chế, chính 

sách thuận lợi cho DNNVV thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển 

bình ñẳng và cạnh tranh lành mạnh. 

- Phát triển DNNVV theo phương châm tích cực, vững chắc, 

nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, ñạt hiệu quả kinh tế, góp 

phần tạo nhiều việc làm, xóa ñói, giảm nghèo, ñảm bảo trật tự, an 

toàn xã hội. 

- Chú trọng phát triển DNNVV ñầu tư sản xuất một số lĩnh vực 

có khả năng cạnh tranh cao.  

- Tăng cường nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về 

vị trí, vai trò của DNNVV trong phát triển kinh tế - xã hội. 

3.2 Các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước và Thành phố Đà Nẵng 

3.2.1 Chính sách thuế 

- Ngành Thuế cần tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ 

hướng dẫn; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế 

của DN. 

- Xây dựng hệ thống thuế ñơn giản, minh bạch, ñảm bảo tính 

công bằng với chi phí hành chính thấp  

- Ngành thuế cần thường xuyên tổ chức các buổi tọa ñàm với 

các doanh nghiệp ñể qua ñó phát hiện các thủ tục, quy trình về thuế 

không còn phù hợp, ñể nghiên cứu bổ sung sửa ñổi kịp thời. 

- Thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên 

tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học cho các DNNVV ñể nhanh 
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chóng triển khai Đề án kê khai thuế qua mạng Internet nhằm giảm 

thời gian làm thủ tục kê khai thuế cho các ñơn vị; giảm thời gian làm 

thủ tục ñăng ký thuế và con dấu.  

- Xây dựng lộ trình giảm thuế hợp lý và mềm dẻo ñể ñảm bảo 

lợi cho doanh nghiệp trong nước, khuyến khích các doanh nghiệp 

tích cực tham gia hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh tạo ra giá trị gia 

tăng.  

3.2.2 Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

- Tiếp tục cải thiện khuôn khổ pháp lý và thể chế, cắt giảm thủ 

tục hành chính, ñơn giản hóa các quy ñịnh về thủ tục hành chính. 

- Thúc ñẩy hoạt ñộng của Hiệp hội doanh nghiệp và các tổ 

chức hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường sự liên kết giữa các doanh 

nghiệp tạo nên một sức mạnh tổng hợp, tăng sức hấp dẫn ñầu tư ñối 

với các doanh nghiệp.  

- Cải thiện nguồn cung cấp và khả năng tiếp cận các kênh 

thông tin. 

- Hình thành Trung tâm tư  vấn về kinh tế, tài chính, kế toán ñể 

hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng phương án kinh doanh. 

- Hoàn thiện các khu công nghiệp ñã có và ñẩy mạnh xây dựng 

các khu công nghiệp mới (khu công nghệ cao và khu công gnhiệp 

công nghệ thông tin) giúp giải quyết vấn ñề về mặt bằng sản xuất cho 

DNNVV. 

- Thành phố hỗ trợ một phần chi phí cho các doanh nghiệp xây 

dựng thương hiệu. 
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3.3 Các giải pháp tài trợ vốn cho DNNVV 

3.3.1 Nâng cao khả năng huy ñộng nguồn vốn tín dụng ngân hàng 

3.3.1.1 Các chính sách hỗ trợ về tín dụng của Chính phủ và Thành 

phố Đà Nẵng 

- Thành lập thêm các ngân hàng, tổ chức tài chính tín dụng 

chuyên cho DNNVV vay; Ngân hàng Nhà nước ñẩy mạnh phát triển 

và thực hiện dịch vụ bao thanh toán của Ngân hàng phát triển Chi 

nhánh Đà Nẵng. 

- Tiếp tục hỗ trợ, bù lãi suất vay vốn ñể ñáp ứng nhu cầu vốn 

kinh doanh cho DNNVV. 

- Khoanh nợ không tín lãi ñối với một số DNNVV  

3.3.1.2 Các ngân hàng cần thiết lập các cơ chế tín dụng phù hợp cho 

DNNVV  

- Ngân hàng nên thành lập công ty chuyên trách về lập dự án 

kinh doanh, ñể cùng DNNVV tham gia từ khâu dự án, giám sát thực 

hiện, hỗ trợ ñào tạo cho doanh nghiệp.  

- Tiến hành xem xét nâng thêm mức ưu ñãi như lãi suất, phí 

dịch vụ,…cho các doanh nghiệp giao dịch thường xuyên và uy tín 

trong việc vay và trả lãi, vốn gốc cho ngân hàng.  

- Ngân hàng nên mở rộng dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế tài 

chính, hướng dẫn thủ tục, giới thiệu ñối tác ñầu tư, nhà cung cấp. 

3.3.1.3 Nâng cao chất lượng tín dụng 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chấm ñiểm tín dụng  

- Tăng cường các hoạt ñộng hỗ trợ phi tài chính về tín dụng ñối 

với khách hàng DNNVV. 

- Đào tạo cán bộ chuyên sâu về DNNVV, quán triệt ñến các 

cấp cán bộ ñể thống nhất quan ñiểm, nhận thức về sự cần thiết phát 

triển khách hàng DNNVV. 
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3.3.1.4 Đáp ứng thông tin ñầy ñủ giữa ngân hàng và DNNVV 

- Công tác tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm của ngân hàng 

ñến doanh nghiệp cũng cần ñược mở rộng hơn. 

- Ngân hàng cần khách quan và tích cực trong công tác thẩm 

ñịnh, ñánh giá tình hình hoạt ñộng, tình hình tài chính của doanh 

nghiệp trước khi cho vay. 

- DNNVV cũng cần phải nâng cao trình ñộ quản lý, nâng cao 

khả năng xây dựng các dự án kinh doanh, thiết lập cơ chế tài chính 

minh bạch. 

3.3.2 Phát triển hoạt ñộng CTTC trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 

- Thành phố hỗ trợ các ñiều kiện về ñất ñai, trụ sở làm việc cho 

các công ty cho thuê tài chính. 

- Xây dựng một qui trình nghiệp vụ huy ñộng vốn cùng với ñội 

ngũ cán bộ trẻ, năng ñộng, dịch vụ huy ñộng vốn nhanh gọn, thái ñộ 

phục vụ lịch sự ân cần, chu ñáo thuận lợi cho khách hàng. 

- Lựa chọn khách hàng mục tiêu và tài sản cho thuê chủ lực. 

- Đa dạng hóa hình thức cho thuê và chính sách lãi suất linh 

hoạt. 

- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hoạt ñộng, ñào tạo nguồn nhân 

lực. 

- Quản lý và thu hồi nợ sau xử lý rủi ro. 

3.3.3 Nâng cao khả năng tài trợ vốn thông qua Quỹ ñầu tư phát 

triển 

Để xây dựng Quỹ  thành một tổ chức ñầu tư tài chính chuyên 

nghiệp, trong thời gian tới, hoạt ñộng của Quỹ ñầu tư phát triển sẽ 

ñược mở rộng theo hướng chuẩn hóa nhằm nâng cao khả năng huy 

ñộng, tiếp nhận ngày càng nhiều nguồn vốn trong nước và quốc tế; 

quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn huy ñộng ñược cho mục tiêu phát 

triển kinh tế xã hội; ñóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế 

xã hội Đà Nẵng. 
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- Hoàn thiện website của Quỹ ñể công khai hóa danh mục các 

nhóm dự án cho vay và thứ tự ưu tiên về mức lãi suất cho vay ñối với 

từng nhóm dự án. 

- Giới thiệu Quỹ Đầu tư phát triển thành phố nhân dịp cuối 

năm khi lãnh ñạo thành phố gặp gỡ bà con kiều bào về quê ăn Tết 

Nguyên ñán. 

- Phát hành trái phiếu ñô thị thông qua Quỹ.  

- Cần ña dạng hóa hoạt ñộng hỗ trợ phát triển của Quỹ Đầu tư 

phát triển thành phố: Bảo lãnh tín dụng, triển khai hoạt ñộng ñầu tư 

ngoại tệ... 

 3.3.4 Nâng cao khả năng huy ñộng vốn từ thị trường chứng khoán 

- Thực hiện tái cấu trúc lại doanh nghiệp, ñẩy nhanh tiến ñộ cổ 

phần hóa doanh nghiệp, hướng ñến công khai và minh bạch tình hình 

tài chính tạo tâm lý an toàn cho các nhà ñầu tư. 

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa, 

thực hiện các chuẩn mực tốt nhất trong quản trị công ty, chuẩn mực 

kế toán và công bố thông tin. 

- Xây dựng chiến lược ñầu tư, danh mục ñầu tư phù hợp trong 

mỗi giai ñoạn. 

- Thành phố ñề nghị Chính phủ thành lập sàn giao dịch chứng 

khoán khu vực Miền Trung ñặt tại Đà Nẵng. 

- Thành phố cần tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt 

ñộng của của các tổ chức tham gia TTCK, xử lý nghiêm các vi phạm 

về công bố thông tin, về tin ñồn gây bất lợi cho các DN. 

3.3.5 Nâng cao khả năng tiếp cận vốn từ  thị trường Bảo hiểm 
- Các DNNVV thực hiện công khai, minh bạch tài chính. Vì 

các công ty Bảo hiểm thường ưu tiên ñầu tư vào kênh có ñộ an toàn 

vốn cao. 
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- Các DN tập trung phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng làm 

việc chuyên nghiệp ñể tăng hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư, tăng năng 

lực cạnh tranh, ñảm bảo khả năng thanh toán. 

- Các DNNVV triển khai thủ tục thanh toán ñơn giản, không 

quá phức tạp, dẫn ñến tồn khoản. Đây cũng là một vấn ñề mà các 

công ty bảo hiểm quan tâm xét khi quyết ñịnh ñầu tư.  

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm cần phải tiếp 

tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Chính sách về bảo 

hiểm phải rõ ràng, minh bạch, ñảm bảo bình ñẳng giữa các thành 

phần kinh tế.  

- Các công ty bảo hiểm thành lập các quỹ ñầu tư, quỹ tín thác 

và công ty quản lý vốn theo quy ñịnh của Nhà nước ñể chuyển hóa 

nguồn vốn ngắn hạn, ñáp ứng nhu cầu vốn dài hạn trên thị trường. 

3.4 Giải pháp tự hoàn thiện tài chính của DNNVV 

- Tăng cường công tác thông tin 

- Nâng cao trình ñộ quản trị doanh nghiệp và ñào tạo ñội ngũ 

nhân lực 

- Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý ñể nâng cao hiệu quả ñồng vốn 

ñầu tư, tiết kiệm chi phí. 

- Tái cấu trúc lại doanh nghiệp và các khoản ñầu tư  

3.5 Những kiến nghị, ñề xuất ñối với Thành phố và các cơ quan 

quản lý 

- Thay ñổi tư duy về vai trò, vị trí của khu vực kinh tế ngoài 

Nhà nước có quy mô nhỏ và vừa. Cần nhận thức ñây là khu vực kinh 

tế quan trọng, ñóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế, ñưa nền kinh 

tế Thành phố phát triển nhanh và bền vững.  

- Hoàn thiện môi trường pháp lý ñiều chỉnh hoạt ñộng DNNVV 

phù hợp với các thông lệ quốc tế. 

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện các khu công nghiệp ñã có và 

khẩn trương xây dựng  các khu công nghiệp mới ñể tạo ñiều kiện về 
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mặt bằng sản xuất cho DN, tạo cơ hội cho các DN liên kết với nhau 

tăng năng lực cạnh tranh. 

- Trong quá trình hoạt ñộng của mình, các DNNVV có xu 

hướng mở rộng thêm nhiều ngành nghề kinh doanh. Vì vậy, Thành 

phố và các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc nắm bắt 

ngành nghề kinh doanh chính của các DNNVV. Do ñó, các cơ quan 

quản lý nên thường xuyên trao ñổi, cung cấp thông tin cho nhau hoặc 

thành lập ñơn vị chuyên quản lý DNNVV. 

- Thành phố cần quản lý chặt chẽ hơn nguồn vốn vay có hỗ trợ 

lãi suất nhằm ñảm bảo cho các DN tiếp cận ñược nguồn vốn ưu ñãi 

này một cách công bằng, ñảm bảo quyền lợi của DN, hạn chế tình 

trạng vay vốn ưu ñãi ñể ñảo nợ ngân hàng. 

Kết luận chương 3 

Những giải pháp hợp lý và phù hợp là hết sức quan trọng và 

cần thiết cho sự phát triển của DNNVV hiện nay. Sự ñịnh hướng 

cùng với sự hỗ trợ từ phía các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước 

là không thể thiếu.  

Do ñó, việc nghiên cứu về DNNVV và hoàn thiện các giải 

pháp hỗ trợ, thúc ñẩy các doanh nghiệp này phát triển sẽ rất có ý 

nghĩa góp phần làm cho khu vực kinh tế này ngày càng phát triển và 

ñóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển kinh tế Thành phố Đà 

Nẵng.   
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KẾT LUẬN 

Nước ta ñang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc gia 

nhập vào các tổ chức kinh tế quốc tế như WTO ñòi hỏi các doanh 

nghiệp cần phải tự nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng kinh 

doanh của mình ñể tồn tại và các DNNVV cũng không nằm ngoài xu 

thế ñó.  

Để giúp các DNNVV tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững, 

các giải pháp tài chính ñược ñưa ra ở trên cùng với khả năng tự nâng 

cao năng lực kinh doanh của mình, các DNNVV sẽ vững bước trên 

con ñường phát triển và góp phần vào sự phát triển chung của nền 

kinh tế Thành phố. 

Trên cơ sở vận dụng những phương pháp nghiên cứu, bám sát 

thực tế, Luận văn ñã hoàn thành ñược các nhiệm vụ sau: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về DNNVV, về nguồn tài chính hỗ 

trợ cho DNNVV. 

- Đã phân tích, ñánh giá thực trạng việc tiếp cận nguồn vốn hỗ 

trợ bên ngoài của DNNVV. Qua ñó tìm hiểu những mặt ñược và hạn 

chế cũng như nguyên nhân của hạn chế trong quá trình tiếp cận các 

nguồn vốn này. 

- Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn ñó, Luận văn ñã ñề xuất một 

số giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ bên ngoài. 

- Luận văn cũng ñưa ra một số kiến nghị ñối với Thành phố Đà 

Nẵng và các cơ quan quản lý. 

Do thời gian có hạn và khả năng tiếp cận thực tế còn hạn chế, 

cho nên trong khuôn khổ Luận văn thạc sĩ, ñề tài sẽ không tránh khỏi 

những hạn chế và thiếu sót, kính mong thầy cô và người ñọc góp ý ñể 

tác giả tiếp tục hoàn thiện hơn trong tương lai.                           


